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چکیده 
هنر خوشنویسی و کتابت قرآن مجید از ممتازترین و زیباترین تجلیّات هنر اسالمی است که از مقامی شایسته و ارجمند در میان 
مسلمانان جهان برخوردار است. خوشنویسان مسلمان، به سبب علّوشأن و اهمیت کالم الهی، نه تنها در زیبایی نوشتاری آن می کوشیدند، 
بلکه نسخه های نفیس قرآنی را به بهترین شکل ممکن می آراستند. اهمیت و جایگاه هنر خوشنویسی در میان مسلمانان سبب شد تا مقام 
و منزلت هنرمندان و پدید آورندگان این آثار نیز افزایش یابد. خواجه شهاب الدین عبداهلل مروارید کرمانی یکی از هنرمندان خوشنویس 
دورۀ تیموری است که نسخۀ نفیسی از قرآن مجید را به رشته تحریر درآورده است. اما علی رغم معرفی دیگر جنبه های علمی و هنری 
وی، کمتر به این جنبه از هنر او یعنی فن شریف مصحف نویسی پرداخته شده است. هدف این مقاله معرفی آثار خوشنویسی خواجه 
عبداهلل مروارید است. این پژوهش مبتنی بر شیوۀ توصیفی است و با تکیه بر منابع تاریخی و اسناد باقی مانده تدوین شده است. نتیجه 
اینکه این توجه و عالقمندی ریشه در تأمالت و تفکرات فراوانی دارد که اندیشمندان و هنرمندان اسالمی در کتاب وحی الهی یعنی 
قرآن مجید داشته اند. سیری در آثار خوشنویسی خواجه عبداهلل مروارید نشان از آن دارد که او علی رغم اشتغال به کارهای دیوانی، از 
قابلیت های هنری واالیی در زمینۀ خوشنویسی برخوردار بوده است که اوج آن را در خوشنویسی قرآن کریم و ادعیۀ عربی- فارسی او 

می توان مشاهده کرد.
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مقدمه
سرتاسر  در  که  است  اسالمی  هنر  نمونه های  برجسته ترین  جملۀ  از  خوشنویسی  هنر 
سرزمین های اسالمی از گسترش قابل مالحظه ای برخوردار بوده و در زمرۀ هنرهای مقدس قرار 
دارد )بوکهارت،۱۳8۱: ۱5۰(. علّو مرتبه و شأن این هنر سبب گردیده است که بسیاری از عرفا 
جایگاه و ارزش لوح و قلم را با عرش برین برابر بدانند )عالی افندی،۱۳۶۹: 2۱(. قلم و کتابت در 
دین مبین اسالم از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و قرآن مجید، معجزۀ جاوید پیامبر اکرم )ص(، 
نیز با کلماتی در مورد نوشتن آغاز  شده است. بسیاری از عرفا برآنند که زبان و خط ودیعه هایی 
پور،۱۳84: ۱۶4(.  )مدد  رهنمون می گردند  الهی  معرفت  به شناخت  را  آدمی  که  الهی هستند 

وجودآیات متعددی از قرآن کریم در مورد قلم و کتابت بیانگر اهمیت این امر است.)۱(
 گسترش اسالم در سرزمین ایران که با دورۀ رشد و شکوفایی هنرهای ایرانی در عصر ساسانی 
با  آن ها  آشنایی  و  متنوع  هنری  آثار  زمینۀ خلق  در  ایرانیان  توفیق گستردۀ  بود، سبب  مقارن 
آیات الهام بخش قرآن کریم، در نخستین سده های ظهور اسالم گردید. گستردگی فعالیت این 
هنرمندان در عرصۀ کتابت قرآن مجید موجب می شود که به توان هنر خوشنویسی قرآن کریم را 
وسیلۀ مناسبی برای بیان ارادت ایرانیان به مقام شامخ وحی و پیامبر عظیم الشأن اسالم به  شمار 
همۀ   تقریباًً  و  ایران سازگاری داشته  زیباشناختی مردم  با دیدگاه  از همۀ هنرها  آورد که بیش 

اندیشه های آرمانی و هنری آن ها را تجسم بخشیده است )اکرمن،۱۳87: ۱۹۶۱(.
این توجه به کتابت قرآن کریم در طول تاریخ تمدن ایرانی- اسالمی، از شکل گیری نخستین 
نهادهای حکومتی اسالمی در ایران تا دوران معاصر، همچنین نشان از توجه ویژۀ، امرای برجسته 
ایرانی به این موضوع دارد، به گونه ای که بسیاری از وزرا، شاهان و شاهزادگان برجسته ازجمله: 
ابن مقله )ف ۳28 ه.ق(،  یاقوت مستعصمی )ف ۶۹7 ه.ق(، بایسنقر میرزا )8۰2 ه.ق/ 8۳7 ه.ق( 
و ابراهیم سلطان )7۹۶ه.ق/8۳8 ه.ق( ) از شاهزادگان هنرمند و هنرپرور دوران تیموری(، خواجه 
عبداهلل مروارید )ف ۹22 ه.ق( )وزیر مقتدر دوران تیموری(، شاه تهماسب صفوی )۹۳۰ ه.ق/ ۹84 
ه.ق(، بهرام میرزا )ف ۹5۶ ه.ق( و ابراهیم میرزا )۹5۰ ه.ق / ۹84 ه.ق( )شاهزادگان هنرمند دوران 
ایفا  آثار قرآنی  تنها نقش مؤثری در حمایت و خلق  نه  صفوی( و کسان دیگری همانند آن ها، 
نمودند، بلکه تعدادی از آن ها در طول حیات خویش توفیق کتابت قرآن کریم را پیدا نمودندکه 
از جملۀ این افراد می توان به افرادی چون: ابن مقله، یاقوت مستعصمی، بایسنقر میرزا، ابراهیم 

سلطان و خواجه عبداهلل مروارید کرمانی اشاره کرد.
شهرت خوشنویسان برجسته ای همچون ابن مقله، یاقوت مستعصمی و شاهزادگان فرهیختۀ 
موضوع  این  به  بسیاری  پژوهش گران  توجه  جلب  سبب  کریم  قرآن  کتابت  زمینۀ  در  تیموری 
گردیده و آثار متعددی در زمینۀ جایگاه و آثار  هنری نفیس آنان به رشتۀ تحریر درآمده است)2(

که  تیموری  دربار  فرهیختۀ  و  هنرمند  وزیر  ه.ق(   ۹22 )ف  کرمانی  مروارید  عبداهلل  خواجه  اما 
ازمشاهیر خوشنویس عصر خود بوده، از جملۀ هنرمندان و مصحف نویسانی است که کمتر ذکری 

از او در این باره به میان آمده است.
مهم ترین سؤاالتی که دراین زمینه مطرح گردیده، بدین قراراست که: خواجه عبداهلل مروارید 
کرمانی کیست و از چه جایگاهی در بین اهل سیاست وهنر برخوردار بوده است؟ و دیگر این که 

فعالیت ایشان در زمینۀ نگارش قرآن کریم و ادعیۀ دینی چه مواردی را در بر می گیرد؟

سیری در آثار خوشنویسی خواجه عبداهلل مروارید کرمانی



دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره  پنجم- بهار وتابستان ۹۳

25

پیشینۀ تحقیق
در بررسی های به عمل آمده پژوهشی مشابه در این زمینه مشاهده نشد و مشخص گردید 
که با وجود آن که در منابع تاریخی متعددی همچون؛ تذکرة الشعرا )غازی سمرقندی، ۱۳۳8: 
۳82(، ریاض الشعرا )واله داغستانی،۱۳84: ۳74( و عرفات العاشقین و عرصات العارفین )اوحدی 
دقاقی، ۱۳88: 775( و آثار دیگری نظیر آن، از این هنرمند برجسته یاد شده، لیکن بیش تر به 
مرتبۀ شعری خواجه عبداهلل مروارید پرداخته شده و مهارت ایشان در زمینۀ خوشنویسی چندان 
که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است.جهت دست یابی به نتیجۀ بهتر، این پژوهش در دو 

بخش کلی تدوین گردیده که بخش اول به معرفی مختصر تاریخچۀ کتابت قرآن کریم از ابتدا تا 
پایان عصر صفوی اختصاص داشته و در بخش دوم به معرفی خواجه عبداهلل مروارید و نمونه های 

خوشنویسی وی پرداخته می شود. 
نظری به سیر تاریخی مصحف نویسی

تاریخ خوشنویسی در دنیای اسالمی با نوشتن نص قرآن مجید با خط مجلل کوفی بر قطعاتی 
از پوست آغاز شد )فریه،۱۳74: ۳۰۶(. اهمیت نگارش دقیق و جامع کالم الهی ازهمان نخستین 
سده های ظهور اسالم موجب شد که گروهی از خوشنویسان زبده به نام کاتبان وحی مسئولیت 
نگارش قرآن مجید را بر عهده گیرند.گزارش های تاریخی حکایت از آن دارد که پیامبر اکرم )ص( 
گروهی چهل نفره را برای کتابت قرآن مجید برگزید و آن ها در زمرۀ نخستین کاتبان وحی قرار 
دارند. برخی از این افراد عبارتند از: حضرت علی )ع(، ابوبکر، عمر، عثمان، زید بن ثابت، ابی بن 
کعب، خالد بن ولید، ثابت بن قیس، معاویه بن ابی سفیان، عمرو بن عاص و محمد بن مسلمه 

)مفتخری،۱۳84: ۶7(.
از نظر اکثر خوشنویسان مسلمان، نخستین خط کامل متعلق به حضرت علی )ع( بوده و او نه 
تنها در زمرۀ یکی از نخستین کاتبان وحی بلکه در شمار یکی از نخستین خوشنویسان مسلمان 

نیز قرار دارد )اتینگهاوزن،۱۳87: 22۳۳(.
در همان اولین سده های ظهور اسالم و توسعه و گسترش خط عربی، توجه به کتابت قرآن 
کریم  نیز در بین مسلمانان رواج یافته و نگارش کالم وحی به نوعی عبادت معنوی و مقدس 

سیری در آثار خوشنویسی خواجه عبداهلل مروارید کرمانی

تصویر۱: صفحه ای از قرآن کریم، به 
خط کوفی بر روی پوست، قرن دوم 

هجری، به شیوۀ ابو االسود دوئلی مأخذ  
)محفوظی،۱۳87: 24(. 
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تبدیل شد. در حالی که نوشتن متن های مختلف به خط نسخ در جامعه متداول بود، کاتبان وحی 
با استفاده از خط کوفی، شیوه های جدیدی را در کتابت قرآن ابداع کردند. »ابواالسود دوئلی« از 
تابعین و مالزمین حضرت علی )ع(، یکی از نخستین کسانی بود که به شیوۀ نوشتار قرآن مجید 
توجه ویژه ای نشان داد )هراتی،۱۳8۰: 5۳(. تصویر )شماره ۱( نمونه ای از آثاری است که مربوط 

به قرن دوم هجری قمری بوده و به سبک او نوشته شده است.
به  بغداد  انتخاب  با  یافت.  ادامه  هجری  سوم  و  دوم  قرن های  طول  در  عربی  خط  تکامل 
عنوان مرکز حکومت اسالمی، خوشنویسی به عنوان یکی از مظاهر هنرهای اسالمی مورد توجه 
باعث تنّوع  این دوران  قرار گرفت )شایسته فر،۱۳8۹: ۱7(. گستردگی سرزمین های اسالمی در 
کاتبان  و  قاریان  برای  را  این سبک ها مشکالتی  گوناگونی  کوفی شد.  نوشتاری خط  شیوه های 
ه.ق( دست  نام »ابن مقله شیرازی« )ف ۳28  به  ایرانی  آنکه هنرمندی  تا  آورد  به وجود  قرآن 
»اقالم  به  معروف  متمایز،  قلم  تحریری شش  کوفی  ازخط  وی  زد.  زمینه  این  در  اصالحاتی  به 
سّته« را به وجود آورد که عبارتند از: نسخ، ثلث، محقق، ریحان، توقیع و رقاع که هر یک برای 
نوشتن موضوعی خاص به کار میرفت. قلم ریحان برای نوشتن قرآن و ادعیه، قلم ثلث برای تعلیم 
خوشنویسی، قلم رقاع برای امور دیوانی، قلم توقیع برای کتابت فرمان ها و منشورها، قلم محقق 

برای نوشتن شعر و قلم نسخ برای کتابت قرآن کاربرد داشتند )قائم مقامی،۱۳5۰: ۳27(. 
پس از ابن مقله هنرمند ایرانی دیگری به نام علی بن هالل معروف به »ابن بواب« )ف 42۳ 
بود،  شده  وضع  مقله  ابن  توسط  که  را  قواعدی  و  اصول  وی  بخشید.  تکامل  را  روند  این  ه.ق( 
کامل کرد و با به کارگیری حرکت و منحنی حروف، تناسب های خوش آیند و چشم نوازی را در 
خوشنویسی پدید آورد که متأثر از هندسه و تناسب های ریاضی بود )خزایی،۱۳8۱: ۱۳(. قرآن 
کوچک و منحصر به فرد کتابخانۀ »چستربیتی« )Chester Beatty( شهر دوبلین، پایتخت ایرلند 

که توسط او کتابت شده، امروزه یکی از شاهکارهای هنراسالمی به شمار می رود.
در خالل سده های چهار و پنج هجری قمری، »خط قرآنی« با شکل های متنوع و گوناگونی 
گسترش یافت به طوری که در اکثر آثار هنری این دوران می توان انواع متفاوتی از خط کوفی 
شده،  نوشته  کوفی  خط  به  تصویرکه  )تصویر2(این  کرد.  مشاهده  را  گل دار  و  پیچ دار  برگ دار، 
مشهورترین نمونۀ قرآنی است که قطعات مختلف آن در موزه های سراسر جهان پراکنده شده 
است )شیمل،۱۳7۹: ۱۹8(. کتیبه های خوشنویسی شده به این شیوه در بناهای تاریخی این دوره 

نیز به چشم می خورند.
سومین استاد بزرگ ایرانی که در نوشتن خط ثلث و نسخ مهارتی بی بدیل داشت، ابوالمجد 
جمال الدین یاقوت بن عبداهلل مشهور به »یاقوت مستعصمی« و ملقب به »ُقبۀالُکتاب« )وفات ۶۹7 
ه.ق( بود. وی برجسته ترین خوشنویس قرن هفت هجری بود که اعتبار پردازش »اقالم سّته« به 
از قلم  او داده شده است. گفته می شود شش شیوۀ قلم مدور یاقوت که معموالً در جفت هایی 
جلی و خفی )ثلث و نسخ، محقق و ریحان، توقیع و رقاع( مرتب شده اند، به شش پیرو او رسیده 
باقی مانده است )بلر،۱۳84:  امروز به عنوان شیوه های عمدۀ کتابت قرآن و متون عربی  به  تا  و 
السهروردی، محمد بن  الکاملی، احمد بن  ارغون  ۱۰۳(. عبداهلل صیرفی، مبارک شاه بن قطب، 
حیدر الحسینی و پیر یحیی صوفی از خوشنویسان برجسته ای هستند که نقش مؤثری در ترویج 
شیوۀ خوشنویسی یاقوت ایفا کردند هنر یاقوت در بغداد با حمایت مغوالن به اوج شکوفایی رسید 

)همان(.

خط  به  کریم،  قرآن  از  صفحه ای  تصویر2: 
اسالمی  هنرهای  موزۀ  پنجم،  سدۀ  کوفی، 

برلین مأخذ: )شیمل،۱۳7۹: ۱۹۶(. 
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اقالم سّته در نهایت کمال و  آثار  این  ایلخانی نشان می دهد که در  بررسی قرآن های دورۀ 
زیبایی نوشته شده و برای نگارش متن آیات، ترجمۀ آن ها و سرسوره ها از قلم های متفاوت استفاده 
برای  از خط های نسخ و ثلث و همچنین خطوط محقق و ریحان  می شد. در آن دوره استفاده 
نگارش قرآن متداول بود )کاظمی، ۱۳85: 5۱(. در دورۀ تیموری کتابت و خوشنویسی پیشرفت 
قابل مالحظه ای نمود و خطاطان ایرانی در همۀ شیوه های تحریری توانمندی خود را در حد کمال 
آشکار ساختند )فریه،۱۳74: ۳۰۹(. پیدایش خط نستعلیق یکی دیگر از شاهکارهای خوشنویسان 

سمت راست تصویر ۳: صفحه ای از قرآن کریم، به خط یاقوت مستعصمی، 
مأخذ: )خلیلی، ۱۳8۰: ۶7(. 

سمت چپ تصویر4: صفحه ای از قرآن کریم منسوب به بایسنقر میرزا، قرن 
دهم، مأخذ: )محفوظی،۱۳87: 48(. 

و کاتبان ایرانی بود. میر علی تبریزی )وفات 85۰ ه.ق( با تلفیق خط نسخ و تعلیق، خط نستعلیق 
را ابداع کرد. به رغم تداوم اقبال عمومی به قلم های شش گانۀ یاقوت، خط نستعلیق در نیمۀ دوم 
سدۀ نهم، سراسر سدۀ دهم و پس از آن اهمیت قابل مالحظه ای یافت. این شیوۀ خوشنویسی 
به سرعت در همۀ کشورهایی که تحت تأثیر فرهنگ ایرانی بودند، رایج شد و در هر کدام از این 

مناطق مختصر تغییراتی پیدا کرد )شیمل،۱۳7۹: 2۱۳(. 
این دوران، منجر  از  اقبال شاهان و شاهزادگان تیموری و صفوی به هنر خوشنویسی پس 
و  دوران، خوشنویسی  این  در  شد.  مجید  قرآن  کتابت  زمینۀ  در  درخشانی  بسیار  آثار  خلق  به 
خط  زمینۀ  در  تنها  نه  تیمور  جانشینان  اغلب  و  می آمد  حساب  به  امتیاز  نوعی  قرآن  کتابت 
شناسی از مهارت قابل مالحظه ای برخوردار بودند، بلکه خود از استادان نام آور عرصۀ خوشنویسی 
نیز محسوب می شدند. ابراهیم سلطان، شاهزادۀ تیموری )ف 8۳8ه.ق( در هر شش شیوۀ خط 
تحریری استاد بود. قرآنی به خط او به تاریخ )8۳4 ه.ق( به قلم ریحانی نوشته شده است. برادر 
وی بایسنقر میرزا نیز از استادان برجستۀ خط ثلث بود. اوراق پراکنده یکی از قرآن های او که به 
قلم محقق نوشته شده اکنون در موزه ها و کتابخانه های مختلف دنیا نگهداری می شود که از جملۀ 
آن ها می توان به کتابخانه آستان قدس رضوی اشاره کرد )شایسته فر، ۱۳88: ۱۰۳(.)تصویر4( 

نمونه ای از آثار اوست. 
بیش ترین  دست یافت.  چشم گیری  پیشرفت های  به  صفویان،  دورۀ  در  خوشنویسی  هنر 
)اقالم  از شش خط  است  مجموعه ای  می شد،  استفاده  صفوی  خوشنویسان  توسط  خطوطی که 
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سته( که دامنۀ گسترده ای از خطوط تشریفاتی با ظاهر هندسی دقیقی چون محقق و ریحان که 
برای نسخه برداری از قرآن بسیار محبوب بود، تا گونه های محکم و قوی چون خط ثلث را در بر 
می گرفت )سوچک، ۱۳85: ۶۰(. شاه محمود نیشابوری از خوشنویسان برجسته ای بود که نسخۀ 
نفیسی از قرآن را در تاریخ )۹45ه.ق( به رشتۀ تحریر در آورد. با آن که در این دوره استفاده از خط 
نستعلیق برای نوشتن متون عربی چندان رایج نبود، اما اصرار وی در به کارگیری خط نستعلیق 
برای نگارش قرآن نتیجه ای نیکو و شایسته به بار آورد.)تصویر5(. عبارت »در سایۀ رحمت الهی 
و الطاف ملوکانه این قرآن از بدو تا ختم به خط نستعلیق کتابت شد« نشان دهندۀ میزان رضایت 
و افتخار او از انجام این امر است. شاه محمود نیشابوری با انجام این اقدام توانست باور برخی از 
هنرمندان خوشنویس، مبنی بر کراهت استفاده از خط نستعلیق برای کتابت قرآن مجید را از بین 

ببرد )پات،۱۳۹۰: 4۰(.
چنان که قباًل ذکر شد، خدمات برجستۀ این خوشنویسان به فرهنگ و تمدن اسالمی نه تنها 
بر احترام آنان در میان معاصرانشان افزود، بلکه در تداوم منزلت بسیار واالی آنان تا به امروز نیز 

بسیار مؤثر بوده است. 
خواجه شهاب الدین عبداهلل مروارید

خواجه شهاب الدین عبداهلل مروارید )ف ۹22 ه.ق(، متخلص به بیانی، فرزند خواجه شمس الدین 
امرای  از طرف  بود.گویند وقتی پدرش  تیموریان  وزیر دربار  و  اشراف کرمان  از  محمد کرمانی، 
تیموری به رسالتی به بحرین رفت، در بازگشت از آن جا چند دانه مروارید گرانبها به ارمغان آورده 

و از آن پس به مروارید معروف شد و این نام در خاندان وی برجای ماند )صفوی،۱۳84: ۱۰2(.
در  او  داشت.  تمام  شهرتی  اخالق  مکارم  و  گفتار  سیرت، صورت،  به حسن  عبداهلل  خواجه 
عنفوان جوانی به خدمت سلطان حسین بایقرا، امیر تیموری رسیده و نزد آن امیر قربت یافت 
)رازی،۱۳78: 2۹7(. معاصران خواجه شهاب الدین عبداهلل ضمن بیان فضایل وی به جایگاه شامخ 
او در دربار تیموری نیز اشاره کرده اند چنان که غازی سمرقندی در تذکرۀ الشعرا آورده است: »حق 
سبحانه و تعالی آن چه اشراف الناس را باید و به کار آید، از علم و فضل و طهارت باطن و لطافت 
با وجود فضل و  ارزانی داشت،  ظاهر و اخالق حمیده و هنر پسندیده بدین ذات ملکی صفات 
استعداد خطش در زیبایی کجناح الطاوس و انشایش در نیک رایی کنشاة النفوس است. نسخش 
در متانت ناسخ یاقوت است و روح را از دیدن توقیعش غذا یاقوت است، کفایتش دیوان صدارت به 
قانون ساخت و نوای قانونش دل های عشاق را بی قانون کرد. الجرم طبع سلطان روزگار که معیار 
فضل است به تربیت این فاضل مایل شد« )غازی سمرقندی،۱۳۳8: ۳82(و پس از آن پیوسته به 
منزلت وی افزوده شد، تا آن که به مرتبۀ امارت رسیده و به جای امیر علی شیر نوایی بر فرمان ها 
اشتغال  کار  آن  به  احترام  با  عبداهلل همچنان سال ها  ُمهر می زد )صفوی،۱۳84: ۱۰7(. خواجه 
داشت تا آن که خواجه قوام الدین نظام الملک در دربار سلطان حسین بایقرا، عهده دار امور شد و 
از این دوران بود که، خواجه عبداهلل به طیب خاطر از شغل خود استعفا کرده و به مدت سه سال 
انزوا اختیار نمود. پس از برکناری خواجه قوام الدین، وی دوباره به شغل سابق بازگشته و تا پایان 
دورۀ زندگی سلطان حسین بایقرا به فعالیت پرداخت. با رحلت سلطان، خواجه عبداهلل مروارید نیز 

گوشه نشینی اختیار کرده و به کتابت قرآن مجید مشغول شد.
بیش تر تذکره نویسان مهارت خواجه شهاب الدین عبداهلل را در خوشنویسی ستوده اند. چنانکه 
در تاریخ رشیدی نیز ضمن اشاره به این نکته آمده، خط نستعلیق را پس از سلطان محمدنور 

تصویر5: صفحه ای از یک مجموعه آیات قرآن 
کریم، به خط شاه محمود نیشابوری، قرن دهم، 
مأخذ: ) خلیلی،۱۳7۹: ۹7(. 
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کسی به شیوایی و شیوۀ او چون خواجه عبداهلل بیانی ننوشته است )بیانی،۱۳۶۳: ۳5۱(. نویسندۀ 
کتاب مناقب هنروران، نام او را در شمار خطاطان چپ دست، دیوانی و سیاقت نویس ذکر کرده و 
می نویسد: هنگامی که الغ بیک، امیر تیموری، بر خراسان حاکمیت یافت، خواجه عبداهلل مروارید 
و خوشنویس دیگری به نام اظهر تبریزی را با خود به سمرقند برده و امر کتابت در کتابخانه را به 
ایشان سپرد. وی ضمن ستایش از شیوۀ خوشنویسی او در بیان مهارتش می نویسد: »خطوط پر 
نور حکمت نشانش، در شش قلم کم صباح الفانوس بر صفحات سفید، ضیا بخش مجالس معقول 
و محسوس بود« )عالی افندی،۱۳۶۹: ۹8(. آن چه از نوشته های وی بر می آید حکایت از آن دارد 
که خواجه عبداهلل در خطوط اصول، شاگرد خواجه عبداهلل هروی طباخ و در خط تعلیق شاگرد 

خواجه تاج سلمانی بوده است.
مهارت خواجه عبداهلل مروارید نه تنها در خوشنویسی زبانزد خاص و عام بود، بلکه آشنایی او 
با اکثر علوم و فنون نیز اعجاب و تحسین همگان را بر انگیخته بود. وی در نظم و نثر دستی قوی 
داشته، در موسیقی و ادوار نیز صاحب نظر بود. از آثار وی منشآت، دیوان اشعاری با عنوان مونس 

االحباب، تاریخ شاهی و مثنوی خسرو و شیرین را یاد کرده اند. این رباعی از اوست:
وز هستی من نام و نشان بی تو مباد یاری که مرا صحبت جان بی تو مباد 

کوتاه کنم قصه جهان بی تو مباد  انجام زمانه یک زمان بی تو مباد 
)راقم سمرقندی،۱۳8۰: ۱۰۱(.

گویا خواجه عبداهلل مروارید کرمانی از تصوف بهره مند بوده )واله داغستانی،۱۳84: ۳74( و در 
مدح ائمه اثنی عشر نیز اشعار غرایی سروده است )اوحدی دقاقی،۱۳88: 775(.  

وی در سال )۹22 ه.ق( دار فانی را وداع گفته و در هرات مدفون گردید. خطوط متعددی از 
او در موزه های مختلف دنیا نگهداری می شود. خوشنویسی تعدادی از متون قرآنی و ادعیه مختلف 

بخشی از آثار اوست که در ادامه به آن پرداخته می شود. 
در گنجینۀ آستان قدس رضوی، قرآن خوشنویسی شده ای به خط نسخ مربوط به قرن نهم 
هجری وجود دارد که منسوب به خواجه شهاب الدین عبداهلل است. این نسخه 54۱ برگ داشته، 
با  قرآن  این  اول  دارای جلد چرمی می باشد. دو صفحه  و  بوده  ابعاد 24× ۳۳ سانتی متر  دارای 
ترصیع و تذهیب پر کار هراتی مزین شده، دارای نشان های مدور و ُمذهب بوده و فواصل آیات آن 
ستاره نشان است. اسامی سوره ها نیز به خط رقاع و قلم زر کتابت گردیده. این قرآن بسیار نفیس 
که در زمرۀ یکی از زیباترین آثار این مجموعه به شمار می رود، حاکی از مهارت خواجه عبداهلل 

مروارید در هنر خوشنویسی است.
به  نگهداری می شود که منسوب  نیز در مجموعۀ نسخ خطی دکتر محفوظی  قرآن دیگری 

خواجه عبداهلل است.) تصویر7(.  
در مورد شیوۀ نوشتار و نوع این نسخه، از جانب محققان و نسخه شناسان، اظهار نظر صریحی 
صورت نگرفته اما این نسخه نمونه هایی از خطوط ثلث، محقق و نسخ را با خود به همراه دارد. 
صفحات این قرآن دارای جدول کشی است و آیات کالم اهلل در فواصل میان آن ها در نوزده سطر 
به صورتی بسیار منظم به رشته تحریر در آمده است. این روش ترکیب بندی که درگذشته برای 
نگارش قرآن کریم و ادعیه مورد استفاده قرار می گرفت، مبنی بر استفاده از خطوط متنوع برای 
ایجاد زیبایی بیش تر در کتابت بود. جهت دستیابی به نتیجۀ بهتر هنرمند، قسمت های مختلف 
متن را به صورت یک در میان، به نوارهای پهن و باریک تقسیم کرده، قسمت های اول، سوم، پنجم 

خط  به  کریم،  قرآن  از  صفحه ای   :۶ تصویر 
خواجه عبداهلل مروارید، گنجینه قرآن، مأخذ: 

)شایسته فر، ۱۳88: ۱۰8(.

سیری در آثار خوشنویسی خواجه عبداهلل مروارید کرمانی



دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره پنجم -بهار وتابستان ۹۳
30

و هفتم با خط جلی و واحدهایی که در میان آن ها قرار گرفته با خط خفی کتابت گردیده است که 
نتیجۀ آن ایجاد نوعی تنوع دلپسند و زیبا در شیوۀ نوشتار می باشد.این صفحه ها تذهیب و حاشیه 
ندارند و صفحه آرایی بسیار ساده ای دارد.عالمت فصل هر آیه با دایره ای ساده مشخص شده است. 
ویژگی های ظاهری این قرآن بر خالف سایر قرآن های تیموری که دارای تزئینات بسیار مفصل و 
پیچیده  بود، از هر نوع آرایه ای مبرا است که نوعی زیبایی ساده و اصیل را به نمایش می گذارد. 
در این دست نوشته، بیان اصلی متن از طریق وضوح و تأثیر گذاری شیوۀ نگارش و خوشنویسی 

وسط تصویر8:
صفحه ای از ادعیه عربی و فارسی، به خط خواجه 
عبداهلل مروارید، قرن دهم،
مأخذ: ) محفوظی، ۱۳87: ۱2۰(.
سمت چپ تصویر۹:

صفحه ای از ادعیه عربی و فارسی، به خط 
خواجه عبداهلل مروارید، قرن دهم
مأخذ: ) محفوظی، ۱۳87: ۱2۱(.

سمت راست تصویر7: صفحه ای از قرآن کریم به 
خط خواجه عبداهلل مروارید، قرن دهم، مأخذ: 
)محفوظی،۱۳87: ۶4(.

به بیننده القا شده است. 
همچنین از خواجه عبداهلل مروارید، جنگ ادعیۀ عربی-فارسی بسیار نفیسی نیز باقی مانده 
است. تصاویر )8، ۹، ۱۰ و ۱۱( بخش هایی از این جنگ می باشند، که در ادامه این نوشتار به 
آن پرداخته می شود یکی از اصلی ترین  ویژگی های این نسخه که در تمامی تصاویر قابل مشاهده 
است.  دوران  این  در  متن  تقسیم بندی  رایج  قواعد  از  استفاده  پیشین،  نسخۀ  همانند  می باشد، 
در این نسخه نیز، قسمت های مختلف نوشته به صورت یک در میان به نوارهای پهن و باریک 
تقسیم شده، بخش های اول، سوم و پنجم به خط جلی و به شیوه ای بسیار تأثیرگذار و استوار 
کتابت گردیده و واحدهایی که در میان آن ها قرار گرفته اند نیز در پنج سطر به خط خفی بسیار 
زیبا نوشته شده اند. صفحات به دقت جدول کشی و رنگ آمیزی گردیده و به شیوه ای بسیار زیبا 
با نقوش گیاهی و با استفاده از رنگ های طالیی تزئین شده است. تذهیب این اثر که در کمال 
این صفحات  تزئین  در  آن که  وجود  با  است.  عاری  مبالغه آمیز  آرایه های  از  شده  انجام  سادگی 
اسلوبی مشابه به کار رفته، اما تفاوت مشخصی در شیوۀ استفاده از نقوش گیاهی میان تصویر 
)تصویر 8( و سایر تصاویر مشاهده می شود. در این صفحه نوشته های داخل کتیبه های میانی نیز 

با رنگ طالیی تزئین شده که در سایر تصاویر چنین کاری صورت نگرفته است.
متن با مرکب سیاه کتابت گردیده و به دقت اِعراب گذاری شده است. شیوۀ طراحی حروف 

سیری در آثار خوشنویسی خواجه عبداهلل مروارید کرمانی
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و خوشنویسی اثر، نشان از مهارت خواجه عبداهلل مروارید در هنر خوشنویسی دارد. شیوۀ نگارش 
حروف »د«، »الف« و »ل« در عبارت »اََحٌد باِل ِمثٍل« )تصویر8(، حروف »م«، »ر«، »و«، و »ز« 
»من  عبارت  در  »م«  و  »و«  »ر«،  »ن«،  حروف  )تصویر۱۰(،  برسید«  نیمروز  »وقت  عبارت  در 
جبرئیلم«، حروف »ن«، »ز«، و »د« در عبارت »من از دنیا« )تصویر۱۱( و مواردی مشابه آن، 
نشان دهندۀ بهره گیری هوشمندانۀ خواجه عبداهلل از شکل حروف در نگارش کالم بوده که سبب 
زیبایی بیش تر این نوشتار گردیده است. استادی و مهارت وی در هنر کتابت با توجه به عبارت 

سمت راست تصویر۱۰:
صفحه ای از ادعیه عربی و فارسی، به 
خط خواجه عبداهلل مروارید، قرن دهم

مأخذ: ) محفوظی، ۱۳87: ۱22(. 
سمت چپ تصویر ۱۱:

صفحه ای از ادعیه عربی و فارسی، به 
خط خواجه عبداهلل مروارید، قرن دهم

مأخذ: ) محفوظی، ۱۳87: ۱2۳(.

»ااِّل لََک َو ضاَع الملِموَن ااِّل بَِک و اَجَذب« )تصویر ۹( بیش تر نمودار می شود. فشردگی حروف، 
تناسب آن ها با یکدیگر و تداخل مناسب و پسندیده کلمات برای ایجاد ترکیبی زیبا دراین عبارت 

و نظایر آن، از موارد قّوت کتابت خواجه عبداهلل مروارید محسوب می شود.  
نتیجه

قرآن مجید که معجزۀ پایدار و همیشگی پیامبر بزرگوار اسالم )ص( است، منشأ تحوالت بسیار 
زیادی در فرهنگ و هنر جوامع مختلف اسالمی شده که هنر اسالمی و به خصوص خوشنویسی 
سهم عمده ای از این تحوالت را دارد. تالش هنرمندان اسالمی و خوشنویسان سبب گردیده تا 
این بین خواجه عبداهلل  ابتکارات و نوآوری های فراوانی صورت گیرد. در  در عرصۀ خوشنویسی 
مروارید کرمانی که از جملۀ برجسته ترین خوشنویسان دورۀ تیموری است که با برخورداری از 
ذوق و مهارت قابل مالحظۀ خود در زمینۀ مصحف نویسی، توانسته است که از این مهم به خوبی 
برآید. بی شک این توجه و عالقمندی ریشه در تأمالت و تفکرات فراوانی دارد که اندیشمندان و 
هنرمندان اسالمی در کتاب وحی الهی، یعنی قرآن مجید داشته اند. سیری در آثار خوشنویسی 
خواجه عبداهلل مروارید نشان از قابلیت های هنری واالی وی در زمینۀ خوشنویسی دارد که اوج آن 

را در خوشنویسی قرآن کریم و ادعیۀ عربی ـ  فارسی او می توان مشاهده کرد.

سیری در آثار خوشنویسی خواجه عبداهلل مروارید کرمانی

پی نوشت:
َخَلَق  الُقرآن  َعَلم  »اَلَرحمن  جمله:  از   -1
)الرحمن: 2(. »ن و  البَیان«  َعَلَمُه  االنسان 
الَقَلِم و ما یَسطرون« )قلم: 1(. »اِقَرء بِاسم 
َربَک الذی َخَلق، َخَلَق االِنساَن من َعَلق، 
اِقَرء و ربَُک ااَلکَرم، اَلَذی َعَلَم بالَقَلم، َعَلَم 

االِنساَن مالَم یعَلم )علق: 5-1(.
)سکندری،1383(.  مثال:  عنوان  به   -2
)شایسته فر،1388(.)فدایی تهرانی،1383(.
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