
 تعیین بهای نسخه ای از قرآن 

ار شیرازی 
ّ
 محمدحسین فخ

در خاندان وصال شیرازی

محمدصادق میرزا ابوالقاسمی

درمجموعۀخانداننوابشیرازیدرآرشیوسازماناسناد

296-16806 شمارۀ با سندی ایران ملی کتابخانۀ و

هرحمتشیرازی
ّ
موجوداستکهشاملگواهیمیرزاعبدالل

)1270-1344ق(وعبدالوهابیزدانی)1252-1328ق(

وعالءالدینحسینهمتشیرازی)1276-1336ق(برارزش

وبهایقرآنیبهخطمحمدحسینکوزهگرشیرازیاست.

پیشترمرحومایرجافشاردریادداشتیباعنوان»سهگواهی

براینسخۀخطیدویستتومانیقرآن«ازاینسندیادکرده

استومتنآنرانیزبهچاپرسانیدهاست،1منتهادربارۀ

احوالکاتبقرآنبیاطالعبودهودرمنابعمربوطنیزنشانی

ازاونیافتهاست.همومطابقمتنگواهیعالءالدینحسین

همتدرهمینسند،قدمتقرآنمذکوررا»مقداریپیشاز

قرندوازدهمهجری«2تخمینزدهاست.

ارشیرازیاست
ّ
کاتباینقرآنبهاحتمالزیادحسینفخ

ار
ّ
کهدرمنابعازاوبالقب»جمالالدین«نیزیادشدهاست.فخ

چونگواهاناینسنداز
ً
بهمعنایکوزهگراستواحتماال

معنایاینکلمهبرایمعرفیکاتبقرآنمذکوراستفادهکردهاند،

شناختاحوالوآثاراومشکلشدهاست.ازقضادرهمین

مجموعه،سندیدیگرنیزباشمارۀ16807-296موجوداست

کهمتنگواهیابوالقاسمفرهنگ)1242-1306ق(درتعیین

بهاینسخهایازقرآنمذکوربودهاست.دراینسند،کاتب

1نک:افشار،494:1387-498.مرحومایرجافشارسجعمهریادداشتدوم

ازاینسندرا»عبدهللاحکیم«خواندهاستوازهمینرو،بهاشتباهکاتبآنرا

محمودحکیمدانستهاست.درحالیکهعبارتصحیحمهرمذکور»عبدهللابن

یادداشتآنمتعلقبهمیرزاعبدهللارحمتشیرازیفرزند
ً
الحکیم«استوقطعا

محمودحکیمونوۀوصالشیرازیبودهاست.

2همان:494.

قرآنباصفت»فخار«معرفیشدهاست.3

جمالالدینحسینفخارشیرازیازخوشنویسانفعال

درنیمۀدومسدۀدهمهجریقمریبودهاست.صاحبرسالۀ

فخار حسین »موالنا است: آورده او دربارۀ هنر گلستان 

شیرازی،بهاتابکانمنسوباستوازخوشنویساندارالملک

شیرازبوده.اونیزکاتبمقرراست«.4میرزاحبیباصفهانی،

نامبردهاند،اما بیانینیزازاو عبدالمحمدایرانیومهدی

هیچیکاورابانام»محمدحسین«ثبتووصفنکردهاند.5

اوازخوشنویساننسخوثلثبودهاستودرنوشتن
ً
ظاهرا

هنیزمهارتداشتهاست.تاکنونآثارزیرازاو
ّ
سایراقالمست

دیدهومعرفیشدهاست:

1. بهجةالمباهج،قطعوزیریبزرگ)30×19سم(،نسخ،

بارقم»جمالالدینالمشهوربحسینالفخار«،کتابتبیست
وهفتمجمادیاالول951ق،تهران:کتابخانۀکاخگلستان.6

2.قرآن،قطعوزیریبزرگ)29×13/5سم(،نسخ،بارقم

»حسینالفخارالشیرازیاالتابکی«،کتابترجب965ق.7

3.قرآن،نسخ،بارقمحسینفخارشیرازیوتذهیب

جاللالدینمحمدشیرازی،کتابت974ق،باکو:فرهنگستان
علومآذربایجان.8

ع،نسخجلیوخفی،بارقم»کتبه
ّ
4.یک قطعه از مرق

حسینالفخار«،استانبول:مجموعهتوپقاپیسرای.9

ع مالک،ثلثوریحانورقاع،بارقم
ّ
5.یک قطعه از مرق

»مشقهالعبدالضعیفحسینالفخارالشیرازی«،استانبول:
مجموعهتوپقاپیسرای.10

غیرازاینهادرتذکرۀ خط و خطاطانازوجودنسخهایاز

کلمات مرتضویهبهخطحسینفخارشیرازیباتاریخکتابت

3هردوسندمذکوربدونتاریخاست،اماباتوجهبهتاریخوفاتابوالقاسم

پیشاز1306قنوشتهواظهارشدهاست.
ً
فرهنگقطعا

4قاضیاحمدقمی،34:1383.

5گواهانایندوسندخودازخوشنویسانوهنرمندانشناختهشدهبودهاندو

نام با را آن راقم و کردهاند مالحظه و بررسی را قرآن این دقت به همگی

»محمدحسین«گزارشکردهاند.بااینحالبهنظرنمیرسد»محمدحسین

فخار«و»حسینفخار«غیرازهمباشند.

6بیانی،3،1363و1062:4؛آتابای،91-89:1352.

7مایلهروی،598-595:1347.

8دانشپژوه،213:9،1358.

9بیانی،3،1363و1062:4.

10همانجا.

استادیاردانشکدۀهنرومعماریدانشگاهشیراز
abolqasemi.s@gmail.com

جستار

 ی 
شیراز

ار خّ
نف

سی
ح
حمد

یقرآنٰم
نبها

تعیی
ی

شیراز
صال

خاندانو
در

ی
سم

قمیرزاابوالقا
صاد

حمد
م

۱4

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند  1393



جستار

  970قنیزسخنرفتهاست.11بااینحسابالاقلهفتنسخۀ

خطیتاکنونبهقلمحسینفخارشیرازیدیدهشدهاست.

یادداشتها،قرآنمزبور درهرصورتمطابقمحتوای

متعلقبههمشیرۀبزرگنوابشیرازی)هندی(بودهاستوهمۀ

گواهانپیشتربداندسترسداشتهوازوجودآندرخاندان

نوابمطلعبودهاند.اینقرآندرخطوجدولوتذهیبممتاز

شناختهشدهاست.کتابتآنباخطنسخ،سرسورههاباخط

چندورقپایانیباقلمثلثنوشتهشدهبودهاست.
ً
رقاعوظاهرا

شده، بسیارخوبوصف دولتآبادی نوع از نیز آن کاغذ

بهطوریکهیزدانیوصالکیفیتآنرابهترازکاغذخانبالیغ

دانستهاست.هموکاغذوجدولوتذهیبقرآنراالاقلصد

تومانوخطآنراصدوپنجاهتادویستتومانتعیینکردهاست

وگفتهبیشازاینهانیزمیارزد.امامیرزایرحمتوابوالقاسم

فرهنگقیمتحقیقیقرآنرادویستتومانوحداقلآنرابه

ترتیبصدوبیستوصدتومانتعیینکردهاند.

فرهنگوصالخطحسینفخارشیرازیرادراینکتاب

ترکیبیازشیوۀعالءالدینتبریزیومیرزاابراهیمدیدهوگفته

در نیز یزدانی عبدالوهاب ننوشتهاست. ازهیچیک کمتر

یادداشتخودبهصاحباناینقرآنتأکیدکردهاستهرگزآنرا

ازدستندهندوقدربدانند.بااینحالاستفساربهایاین

قرآنازخاندانوصالشیرازیاحتمالفروشوخارجشدن

قرآنازخانداننوابراتقویتمیکند.

روحی فداک

هوجودشریفراکسالتوماللینیستوبا
ّ
انشاءالل

صحتوسالمتمقروناست.

همجیدآنرابهدقتزیارتکردم.اینقرآنرا
ّ
دربابکالمالل

یکدوفقرهمنزلجنابنوابدیدهبودم.میگفتندمتعلقاست

بههمشیرۀبزرگ.بههرحالکمالتعریفرادارد.محمدحسین

فخارکهرقمکردهازخوشنویسهایمعروفاست.خطش

مرکباستازشیوۀعالءالدینتبریزیوآقامحمدابراهیموکمتر

ازهیچکدامننوشته.کاغذدولتآبادیخوب،جدولدرنهایت

امتیاز،تذهیبدرغایتخوبی،پنجششصفحهدرآخرشبه

اینکتابدرکتابخانۀاسالمبولبودهاست
ً
11حبیباصفهانی،74:1369؛ظاهرا

)نک:ایرانی،151:1345(.

خطثلثنوشتهدرکمالخوبی،خطرقاعشکهسرسورههارا

نوشتهنهایتخوبیدارد.خالصهازقرآنهایخوباست.

ازبابقیمتاستفساررفتهبود.اینچیزهاقیمتمعین

ندارد.خاصهایناوقاتکهخطوطقدیمکمشدهاست.بعد

ازاینهمبااینوضعیکهروزگارپیشمیروددیگرکسی

دیگر و نمیکند ضایع خوشنویسی برای را عزیزش عمر

خوشنویسیپیدانمیشود؛خاصهبااینکاغذهاوجدولو

تذهیبوغیره.بهاینمالحظهکهعرضکردمبایدایناوقات

قرآن این 
ً
انصافا خالصه باشد. بیشتر خوب خطوط قرب

دویستتومانارزشداردواقلقیمتشصدتوماناست.کمتر

ازاینبیانصافیاست.

زیاده عرض ندارم.

ایام عزت مستدام.

]مهر[: فرهنگ.  

فهرست منابع

-آتابای،بدری)1352(.ف ه رس ت ک ت ب  دی ن ی  و م ذه ب ی  خ طی  

ک ت اب خ ان ۀ س ل طن ت ی ،تهران:کاخگلستان.

نسخهها«، سرنوشت و »سرگذشت .)1387( ایرج افشار، -

نامۀ بهارستان،13و498-487:14.

-ایرانی،حاجمیرزاعبدالمحمدخان)1345(.پیدایش خط و 

خطاطان،مصر:چاپخانۀچهرهنما.

-بیانی،مهدی)1363(.احوال و آثار خوشنویسان،4ج،تهران:

انتشاراتعلمیفرهنگی.

-دانشپژوه،محمدتقی)1358(.»گنجینۀنسخههایخطیو

چاپیفرهنگستانآذربایجانوموزۀتاریخادبیاتشهرباکو«،

نشریۀ نسخه های خطی،255-202:9.

-روحانیوصالشیرازی،علی)1385(.گلشن وصال،تنظیمو

تصحیحمحمودطاووسی،شیراز:نویدشیراز.

-قاضیاحمدقمی)1383(،گلستان هنر،تصحیحاحمدسهیلی

خوانساری،تهران:منوچهری.

-مایلهروی،غالمرضا)1347(.»قرآنشریفبهخطحسین

:12-10 یازدهم، سال کتاب، راهنمای  شیرازی«، فخار

.598-595

-حبیباصفهانی)1369(.تذکرۀ خط و خطاطان،ترجمۀرحیم

چاوشاکبری،تهران:مستوفی.
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تصویر1: گواهی ابوالقاسم فرهنگ بر ارزش و بهای قرآنی به خط »محمدحسین فخار شیرازی«. 

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، سند 296-16807.
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