
 

 

 
 
 
 

 

 *عمر اقطع يا بايسنغر
 

 عبدالحميد مولوي

 

ب موج آنان كه با كارهاي هنري شناسايي زياد ندارند شايد عنوان مقاله

ندان دهم كه عمر اقطع و بايسنغر هردو از هنرمشگفتي  آنها شود لذا توضيح مي

شدة مكتب بنام اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجري در ايران و تربيت

قدري كه مدارك مستند باشند و اكنون بههنر سمرقند و هرات ميفرهنگ و 

 دارم.سازد خاطر عزيز خواننده را مستحضر ميموضوع را هويدا مي

ة تأليف قاضي ميراحمد منشي قمي كه در اوايل دور هنر گلستانكتاب 

و  صفويه تأليف شده يكي از منابع بسيار ارزندة فرهنگ و هنر ايران است

معرفي استادان خط و نقاشي و هنرهاي جنبي آن ازقبيل موضوع كتاب 

باشد و مؤلف و پدرش از فضال و سازي و صحافي و غيره ميكشي و رنگجدول

اند و نويسندة كتاب و هاي اوايل عهد صفويه بودهشعرا و خطاطين و منشي

اء توان به آركارشناس بصير امور هنري بوده و آراء و اطالعات ارزنده، و مي

 معي كه در كتاب خود نوشته استناد جست.جا

 

                                                           

 (.1356شهريور  30تا  25در هشتمين كنگرة تحقيقات ايراني در كرمان ) خطابه *
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 چاپ گلستان هنر

دانشمند معظم و شاعر توانا و كارشناس هنري كتب خطي كه خطوط 

 شته طرحنويسد و مينياتور را مانند استادان قرون گذسبعه را در كمال استادي مي

هجري  1351نگارد جناب آقاي احمد سهيلي خوانساري در سال كرده و مي

 شمسي بنياد فرهنگ ايران اين 1352يح و تتبع كرده و در سال شمسي تصح

اي عالي در شصت و كتاب نفيس را چاپ كرده است و كتاب مذكور شامل مقدمه

ه تي كدو صفحه است كه رموز هنر استادان خط و نقاشي و انواع خطوط و تحوال

اري از بسي در نوشتن انواع خط در طي قرون به وسيلة استادان رخ داده و ذكر نام

ا مندان راي از خطوط و نقاشي هنرهنرمندان بعد از صفويه را بيان فرموده و نمونه

 ودست داده و گلستان هنر را با گلهائي خوشبو در مقدمه و در آخر كتاب به

يار يگانه مدرك بس گلستان هنرشاداب زينت بخشيده است، به اين جهت كتاب 

 ست.قوي براي روشن شدن مطلب اين مقاله ا

ار ي بسيو گوهرشادآغا ملكة ايران كه زن اكنون حال بايسنغر فرزند شاهرخ

 كنم.ينيكوكار بود و آثار بسياري به يادگار گذاشته را به اختصار بازگو م

 
 مرگ اميرتيمور گوركان و بيان نام بعضي از اعقاب وي

در هفدهم شعبان هشتصد و هفت قمري اميرتيمور در شهر اترار )فارياب( 

اوالد و نوادگان وي را  (1)السيرتاريخ حبيبواسطة آشاميدن عرق درگذشت و هب

نويسد در وقت مرگ اميرتيمور شهر هرات پايتخت ميرزا ذكر كرده است و مي

شاهرخ بود و وي يعني شاهرخ بيست و هشت سال داشت و شاهرخ را هفت 

بيك سالگي اما الغبيك و ابراهيم سلطان هردو در سن يازده پسر بود و ميرزا الغ

پنج ماه از ابراهيم سلطان بزرگتر بود و ميرزا بايسنغر هشت ساله بود. در تاريخ 
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 نويسد:السير و حال بايسنغر و جوانمرگ شدن وي چنين ميحبيب

ئل فضا ميرزا بايسنغر پادشاهي بود جامع محاسن شمايل و انواع مكارم و»

م و قبال به مجالست ارباب علو باوجود وفور جاه و جالل و كثرت حشمت و ا

نمود غايت راغب و مايل بود و در تعظيم اصحاب فضل و هنر اهمال نميكمال به

 و هركس از خوشنويسان و مصوران و نقاشان و مجلدان در كار خويش ترقي

 پرداخت.كرد به همگي همت به حالش ميمي

 نبودي شه چون سلطان بايسنغر  

 وربه عقل و عدل و احسان و ته  

ح آن شاهزاده به عنوان شباب به شرب شراب شعف تمام داشت و هر صبا

گسار دركشيدي. چون از حد ديدار جام بادة غمو هر شام از دست خوبرويان ماه

 ورد.آاعتدال تجاوز نمود اسباب مرض قوي گشته استقامت ذات روي به انحراف 

بح هفتم اطباء حاذق در معالجه سعي نمودند به جايي نرسيد و در ص

اوداني جاز عالم فاني به جهان  837االولي سنة سبع و ثالثين و ثمان مائه جمادي

مدت  منزل گزيد و تابوت وي را به مدرسة گوهرشادآغا برده به خاك سپردند.

ين قت احيات ميرزا بايسنغر سي و هفت سال و چهار ماه بود و يكي از فضالي و

 رباعي را در تاريخ وفاتش نظم نمود:

 گفتا كه بگو به اهل عالم خبرم لطان سعيـد بايسنغر سحـرمس

 (2)«بادا به جهان دراز عمر پدرم استرفتم وتاريخ وفاتم اينمن

دهم گوهرشادآغا در هرات بناهاي خيريه بسياري ساخته بوده و توضيح مي

قمري آثار نيكوكاري گوهرشادآغا  1302خان در سال در امارت امير عبدالرحمن

عمد خراب شير نوائي بهشاهرخ و سلطان حسين ميرزا بايقرا و امير علي و ميرزا



  54گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

 

146 

ن آگذارند كه پنج منارة شده و از تمام بناهاي اين بزرگان يازده مناره را باقي مي

تدريج افتاده و شش مناره بدون اينكه به جائي اتكا داشته باشد هنوز باقي است به

ه خراب شده سلطان حسين ميرزا بايقرا و چهار مناره متعلق به چهار گوشة مدرس

است كه در مدرسة مذكور مرحوم شيخ بهاءالدين محمد عاملي جبلي هنگامي كه 

شيخ  كشكولاالسالم هرات بود به اكتساب علوم پرداخته و در كتاب پدرش شيخ

شود بهائي در توصيف مدرسه كه معروف به مدرسة ميرزا بوده اشعاري ديده مي

از باقيماندة بناهاي شاهرخ و منارة ششم از آثار بازماندة امير  و يك منارة ديگر

 شير نوائي است.علي

گوهرشادآغا در كنار مدرسة ديني كه ساخته بوده براي مدفن خود و 

شود و اين بناي رفيع و مجلل و اي بنا كرده كه دارالمغفره ناميده ميكسانش بقعه

و بايسنغر و برادران و نوادگان وي نفيس تاكنون پابرجا است و قبر گوهرشادآغا 

نبشتة هفت قبر باقي است و در اين بقعه است و سيزده قبر در آنجا بوده كه سنگ

شش سنگ ديگر به مرور زمان از بين رفته است. سنگهاي موجود داراي عبارات 

لطيف و خط عالي است و سنگ قبر گوهرشادآغا نصفش ضايع شده و انچه از 

ست بر روي مدفن اين بانو قرار گرفته است. دارالمغفرة سنگ قبر وي موجود ا

اند و در داخل بقعه مترمربع بنا كرده دگوهرشادآغا را در مساحت دويست و نو

نشين به چهار طرف دارد و تمام ديوار داخل بقعه نقاشي ظريف با نيل ر شاهاچه

يب به و شنگرف و سورنج و رنگهاي ديگر دارد كه بعضي جاها سالم و برخي قر

ها و در كتيبة كمربندي از نشينپاك شدن است و چندين كتيبه در بقعه و در شاه

شود و در سور كوچك قرآن به بهترين خط ثلث برجسته بر روي گچ ديده مي

ورودي بقعه در مشرق بنا واقع شده و بقية اضالع بقعه در ندارد و از نكات دقيق 
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هاي چهار ت با اين توضيح، پايهدارالمغفره اين است كه داراي سه پوشش اس

كند ابتدا خدنگ و راست باال برده طرف بقعه كه سنگيني گنبد را تحمل مي

طوري كه در باالتر به اند بهتدريجاً به طرف داخل بقعه و وسط بنا مايل ساخته

گردد و اين وضع در ساير گنبدهاي قرن نهم هجري يك دايرة كوچك منتهي مي

شده و شايد دارالمغفره اين اختصاص را داشته باشد و سقف و بعد از آن ديده ن

باشد و بعد از اين كيفيت چين مانند ساير گنبدهاي ديگر ميدوم يك سقف عرق

آيند بسيار زيباي گردد كه شاهكار خوشگنبد گل نو يا خاري اين بقعه نمايان مي

 قرن نهم هجري است.

ق طرح شده و در فواصل عرمهاي ظريفي با كاشي در ساقة گنبد خوانچه

صدم متر بازوبندهاي مزين به 25هايي به عرض هاي ساقه در پايهبين خوانچه

هاي ساقة گنبد بيست و هشت اند و تعداد خوانچهكار بردهكاشي معرق به

 باشد.خوانچه مي

انداز گنبد است و سپس سطح گنبد را به چهل و هشت بعد از ساقه خاك

ها هرقدر اند و اين فتيلهرنگ زينت دادهعرق بسيار خوشفتيلة برجسته با كاشي م

فتيله در اوج گنبد به يك دايرة  48رود از قطر فتيله كاسته شده و تمام باالتر مي

ها با خط كوفي و كاشي ممتاز كلمة يا رسد و در فرورفتگي بين فتيلهكوچك مي

گنبد را خياري از آن ستار و در فتيلة برجسته كلمة يا جبار تكرار گرديده و اين 

گويند كه مانند روي خيارچنبر است و شكل اين گنبد نظير بادنجان جهت مي

 شود و مانند بادنجان معمولي در روغن سرخباميه است كه در هرات كاشته مي

هاي اين گنبد پزند نيز شبيه فتيلهاي كه از ماية زلوبيا ميخورند و باميهكرده مي

كه باميه چهار تا شش فتيله دارد و گنبد دارالمغفره داراي  باشد با اين تفاوتمي
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ها با كاشي رنگين جلوة ديگري به اين بنا چهل و هشت فتيله است و تمام فتيله

 داده است.

رنگ داشته كه هفت با سورة واقعه و خشت كاشي اي در دور گنبدكتيبه

حم و ل الينزفون و»بيشتر كاشي كتيبه ريخته و در شمال شرقي گنبد خوانده شد 

خط   باهللو باالي آيات قرآني الملك « طير معايشتهون، كامثال اللؤلؤ المكنون

واقص فع نكوفي و طال نوشته شده و تمام بناي دارالمغفره نيازمند به مرمت و ر

 باشد.مي

ي باال ن گنبد در سمرقند روي مقبرة اميرتيمور گوركاني و در بلخآنظير 

نبد گسه  خته شده و شايد در تمام جهان اسالمي بيشتر ازمزار ابونصر پارسا سا

ساير  شمسي و 1349مذكور وجود نداشته باشد و دارالمغفره را در اسفندارمذ 

حال  ام. اكنون با توجه به مقدماتي كه درمانده در هرات را ديدهآثار باستاني باقي

ح وضيتنغر است وب به خط ميرزا بايسسبايسنغر نقل كردم راجع به قرآني كه من

خان اعتمادالسلطنه چنين الشمس تأليف محمدحسندهم در كتاب مطلعمي

 (3)نويسد: مي

 بعضي از اوراق قرآن كريم به خط ميرزا بايسنغر بن ميرزا شاهرخ»

 ابخر لزلهزگوركاني در اين امامزاده )امامزاده ابراهيم شهر قوچان كهنه كه به 

 نفايس عالم شمرده شود: شده( ديده شد كه بايد از عجايب و

 ن مقله زنده شودبخطي چنان كه اگر ا  

 رداردـه بـه مقلـة قلمش را بـراشـت  

صفا و استحكام خط اين قرآن زياده از حد وصف است. طول صفحه دو 

ذرع و نيم و عرض يك ذرع و ده گره. طول هر سطر يك ذرع و عرض سطر پنج 
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يك ذرع. طول جدول يك ذرع و سه قلم صد  ةالسطور يك چارك اندازگره بين

گويند »و در حاشية كتاب نوشته شده: « چارك و هر صفحه هفت سطر است.

چون نادرشاه شهر سبز را فتح كرد مردم وحشي از همراهان او قرآن خط ميرزا 

بايسنغر را كه بر سر قبر اميرتيمور بود برداشته اوراق آن را متالشي كردند. 

جزاء آن را از دست مردم گرفته جلد كنند. رئيس اكراد نادرشاه شنيد. حكم كرد ا

كه اين بشنيد اوراق را برهم پيچيده و درهم شكسته ميان چهار شتران مستور 

ساخت و به اينجا آورد. اين است كه ورقها غالباً پاره است. معروف است 

كشانيده اميرتيمور اين مصحف كريم را بر روي عراده جلوي اردوي خود مي

 الشمس كه عيناً نقل شد چند اشتباه واضح دارد:عبارت مطلع «است.

ولد منكه يكي اين كه قبر اميرتيمور گوركان را در شهر سبز نوشته و حال آ

ه بارگا وقعه وي شهر سبز بوده و قبر او به نام گور امير در سمرقند است، داراي ب

 با گنبد خياري مزين به كاشي ممتاز معرق است.

ن مجيد موصوف در مقبرة اميرتيمور بوده نه اينكه اميرتيمور دوم اينكه قرآ

ام كه كشانيده است و بنده شنيدهقرآن را روي عراده جلوي اردوي خود مي

گشاي ايران پس ار فتح تركستان قرآن بزرگ نادرشاه افشار سردار دالور و جهان

مجيد تبرك  داده و در فتح و ظفر به قرآنمذكور را در جنگها روي توپ قرار مي

جسته و پس از كشته شدن نادرشاه در سال يكهزار و يكصد و و توسل مي

 نآباد دو فرسنگي قوچان كنوني اوراق قرآن را سراشصت هجري قمري در فتح

اند و چند برگ را در سپاه وي غارت كرده بعضي از اوراق قرآن را به شهرها برده

اند و آنچه شنيده شد شايد به ده بودهامامزاده ابراهيم قوچان كهنه به امانت گذار

صحت نزديكتر باشد تا اين كه بگوئيم اميرتيمور قرآن را روي عراده در جنگها به 
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 برده است.اين طرف و آن طرف مي

الشمس سوم اوراق باقيمانده قرآن كه امضاي كاتب را ندارد صاحب مطلع

 چگونه خط را متعلق به بايسنغر دانسته است.

اده ابراهيم قمري در امامز 1332قرآن از عهد نادرشاه تا به سال باري اوراق 

شمسي كه مرحوم  1295تا  1292قوچان كهنه مضبوط بوده در سالهاي 

در  محمدهاشم ميرزا افسر رئيس معارف و اوقاف و فوايد عامة خراسان بوده

رود و به وجود اوراق موصوف مطلع يكي از اين سالها به قوچان كهنه مي

راق د. چون فرهنگ و اوقاف آن زمان جاي مطمئني براي ضبط دقيق اوشومي

نچه داند كه هفت ورق باقيماندة اوراق قرآن را از آقرآن نداشته به صالح مي

ليم ي تسشكسته و ريخته بوده تماماً را براي ضبط به كتابخانة آستان قدس رضو

آن  ربط وفيت و ضبط االّ در كتابخانة آستان قدس اوراق مذكور سابقة وق دارد و

 را نداشته و در پايان اين مقال يك صفحه عكس يكي از اوراق مضبوط در

 كتابخانة آستان قدس را خوانندگان مالحظه خواهند فرمود.

دانم در يد ام كه اكنون نمياز اين قرآن چند برگ آن را در تهران ديده

كرده چند آيه از آقا ضمن كتابهائي كه خريداري ميكيست و مرحوم حاج حسين

سورة مباركة الرحمن را خريده و قاب گرفته در كتابخانة ملي ملك اكنون 

مضبوط است و مالك قبلي اين آيات را از صفحاتي كه در اختيار داشته بريده و 

اضافه در صحن جداگانه به همان وضع به مرحوم ملك هديه كرده است. به

هران )حسن رفاهي( چهارده دو حضرت عبدالعظيم در مقبرة معتضدالدوله و م

اند سطري از اين قرآن را در قاب گرفته در اطراف مقبرة مذكور به ديوار آويخته

كه اگرپشت چهارده قاب مذكور نيز نوشته باشد اين قابها شامل چهار صفحة 
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كامل از قرآن موصوف است و شايد از اوراق قرآن چناني بازهم اوراقي نزد افراد 

درازي شده و چون اين ام در اين توضيحات قدري زبانالع نيافتهباشد كه بنده اط

مراتب در محلي نوشته نشده چنين به نظر رسيد اگر اين خاطرات نگاشته شود 

 بهتر از اين است كه در آتية نزديك تا پايان عمرم به خاك سپرده شود.

اين اند الشمس و يا براثر آنچه شنيدهباري مردم به پيروي از كتاب مطلع

 نامند و شايدنظير است به نام بايسنغر ميقرآن بسيار مهم را كه در نوع خود بي

د دليل خط بايسنغر در كتيبة ايوان مقصورة جامع گوهرشاعلت اين اشتهار بي

 باشد و اكنون واضح خواهد شد كه قرآن بزرگ را چه كسي نوشته تا روشن

 سن و ومورد است كه به حال گردد كه ابداً ربطي با خط بايسنغر ندارد و به

 يم.ردازكماالت بايسنغر توجه كرده و سپس به معرفي نويسنده يا كاتب قرآن بپ

شود در حيات اميرتيمور قرآن موصوف موجب مستندي كه قريباً ذكر مي

شود و در گوركان به چند سال قبل از فوت وي كتابت شده و به وي هديه مي

ه شده بايسنغر در پشت پدر بودب نوشته ميچند سالي كه قرآن بزرگ بديع عجي

طر فت سو به رحم گوهرشادآغا قدم نگذاشته بوده زيرا اين قرآن در هر صفحه ه

 است ثلث درشت دارد و صفحات قرآن ابعاد غيرعادي داشته و نوشتن آن محتمل

امل چند سال وقت را ضرورت پيدا كرده باشد و شايد بيش از هزار برگ را ش

 شده است.مي

السير نقل شد كه در فوت ديگر اينكه در صفحات پيش از كتاب حبيب

اميرتيمور سن بايسنغر هشت سال بوده و چون نوشتن قرآن كذائي چند سال 

كرده بايسنغر بايد از شيرخوارگي تا زمان فوت جدش فرصت را ايجاب مي

كودك اشتغال به نوشتن داشته باشد تا قرآن را به پايان برساند. ديگر اين كه 
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ساله هرقدر دست قوي داشته باشد و نزد استاد خط تعليم يافته باشد به هشت

الشمس تواند كلمات آيات را بنويسد و مطلعاستحكام خط درشت قرآن نمي

 بدون توجه به سوابق تاريخي نظري را ذكر كرده كه با مستندات منطبق نيست.

ت و يك سالگي شود كه بايسنغر در سنين جواني و شايد بيستصديق مي

نوشته زيرا در نوشتن كتيبة الدين بايسنغري ميخط ثلث را بهتر از استادش شمس

ل دلي جامع مادرش گوهرشادآغا بيست و يك ساله بوده و اين خط لطيف بايسنغر

تا  و يك سالگي توانائي آن را داشتهن بيست شود كه در كودكي هم مانند سنمي

 وحي راتة ربتواند قرآن را با اوصافي كه ذكر شد تحرير كند. ديگر اين كه يك نك

ادت بايد توجه داشت و آن اين است كه ميرزا بايسنغر به شرب مدام شراب ع

 السلطنةايبنداشته و عالوه بر تعليم هنرهاي بسياري كه نزد استادان خود آموخته 

كرده و حكومت شهرهائي را بوده و به كارهاي مملكتي نيز رسيدگي ميپدرش 

ر كرده كه ظرف چند سال وقت خود را به تحريداشته لذا چگونه فرصت پيدا مي

دستي يچنين قرآني مصروف سازد و نوشتن چنين قرآني ظاهراً در شأن استاد قو

شتن را صرف نواست كه با وضو باشد و به فراغت بال و آرامش خاطر عمر خود 

كه يگر اينپايان به وي بنمايد. دو تحرير چنين قرآني كند تا اميرتيمور احساني بي

السير شب ديدار به قول حبيبكسي كه به نوشيدن شراب از دست خوبرويان ماه

ا با ني رو روز مشغول بوده چنين فردي حوصله و توفيق پيدا نخواهد كرد تا قرآ

هزار  طور تخمين بيشتر ازايد. قرآن بديع مذكور بهاوصافي كه ذكر شد تحرير نم

نايت سي عبرگ داشته و خداوند تبارك و تعالي توفيق نوشتن چنين قرآني را به ك

 فرمايد كه از محرمات بپرهيزد و واجبات را اتيان كند.مي

يگانه يادگاري بسيار ارزنده كه از بايسنغر مانده كتيبة خط ثلث با كاشي 
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اشي الجوردي است كه حقا شاهكار خط ثلث است و كسي مانند سفيد و زمينة ك

بايسنغر اين خط را نوشته و استاد مسلم اين خط است و در پايان كتيبه ذكر كرده 

( و 821اهلل بايسنغر بن شاهرخ بن تيمور كوركان في نويسد )كتيبه راجيا اليو مي

استه بوده و در خط و شعر بايسنغر را با غين نوشته و اين شاهزاده به انواع هنر آر

شاهنامة  كنندة مقدمه بايسنغري برو داشتن كتابخانه كمال سعي را داشته و تهيه

حكيم ابوالقاسم فردوسي افتخار تمام ايرانيان خاصه خراسانيان است. مسلماً اسم 

نوشته لذا در اين مقال هرجا نام وي ذكر شده به تبعيت از وي خود را درست مي

دهم كه عنوان كلمة كوركان ميشده است و توضيحي درمورد  با غين نوشته

گويند و چون اميرتيمور بوده و آن چنين است كه داماد را به تركي كوركان مي

اميرتيمور در ابتداي زندگي چندان معروفيتي نداشته وقتي كه خواهر اميرحسين 

الصه كوركان طور خكند اميرتيمور را داماد اميرحسين و بهرا به زني تزويج مي

گفتند و به همين عنوان معروف شده و بايسنغر هم نام جدش را كوركان با مي

كاف نوشته و آنان كه اميرتيمور و سلسلة وي را گوركاني با گاف نوشته يا تلفظ 

 اند.نمايند به اين معني توجه نداشتهمي

 دانمنظير موصوف را خط بايسنغر نميچون به شرح مذكور بنده قرآن بي

ان نندگدليل قاطع اين نظر را اكنون از گلستان هنر به عرض شنوندگان يا خوا

اني رسانم و قاضي ميراحمد  منشي قمي دربارة نويسندة قرآن مذكور چنين بيمي

 (4)دارد: 

از خوشنويسان مشهور عمر اقطع است كه دست راست نداشته و به  ديگر»

ة اولواالبصار در آن خيره نگاشت كه ديدنوعي ميدست چپ خط بر صفحات به

گشت. جهت سلطان صاحب قرآن و عقل اولوااللباب از مشاهدة آن تيره مي



  54گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

 

154 

اي اميرتيمور كوركان مصحفي به خط غبار نوشت كه در كوچكي و حجم به مثابه

توانست گذاشت و به هديه نزد سلطان بود كه در زير نگين انگشتري مي

م حضرت ملك عالم را در نهايت صاحبقران برد. وي به واسطة آن كه كال

حقارت و كوچكي نوشته بود خوش نيامد و اقبالي نكرد  و تفقدي به او ننمود و 

عمر اقطع از اين مهم منفعل شده مصحفي ديگر در غايت بزرگي چنان كه هر 

سطري از آن يك ذرع بلكه بيشتر بود نوشت و بعد از اتمام و تذهيب و زينت و 

خانة صاحبقران روان شد. چون اين سته به جانب دولتجلد آن را بر گردوني ب

خبر به مسامع سلطان صاحبقران رسيد با جمعي از علماء و صلحا و اكابر و امرا 

و اعيان دولت پياده به استقبال شتافته اكرام و احترام بيشتر به موالنا فرمود و 

والنا مالك پايان به او نمود و يك ورق از آن مصحف نزد استاد وي ماحسان بي

 «.ديلمي بود

ن روش با عنايت به آنچه گلستان هنر دربارة عمر اقطع ذكر كرده كامالً

 گردد كه قرآن موصوف در سمرقند نوشته شده و بايسنغر كه كودكي خردسالمي

ه و زيسته و توجه شود كه قرآن در حيات اميرتيمور تحرير شدبوده در هرات مي

ين كه گر اتقبال چنين قرآني رفته است. نكتة دياميرتيمور با بزرگان روز به اس

ي كاغذ چنين قرآني به قطع بزرگ در سمرقند تهيه شده و شايد از كاغذها

 باليغ باشد چون ضخيم و بادوام و محكم است.ساخت شهر خان

پس خوانندگان عزيز يقين خواهند فرمود كه مصحف خط عمر اقطع كه 

شود و چنين به به نام بايسنغر معرفي مي براي اميرتيمور تحرير گرديده به غلط

نظر رسيد كه قرآن عمر اقطع قبل از تولد بايسنغر نوشته و تحرير شده و لذا بنده 

باشم و اگر كسي نظري ديگر دارد لطفاً در نظري كه معروض شده راسخ مي
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دهم كه برابر نوشتة گلستان هنر يك ورق قرآن موصوف اعالم فرمايد و تذكر مي

ف نزد استادش مالك ديلمي كه از خطاطين معروف است ديده است پس را مؤل

اوراق قرآن عمر اقطع در عهد صفويه هم پريشان بوده كه يك برگ آن نزد مالك 

ديلمي مضبوط شده است. در پايان اين مقال به نظر رسيد استاد بايسنغر كه از 

 نوادر خطاطان بوده از گلستان هنر به خوانندگان معرفي شود.

الدين بايسنغري را چنين قاضي ميراحمد قمي منشي در گلستان هنر شمس

 كند:توصيف مي

ا الدين بايسنغري از نوادر خوشنويسان بوده و خطوط سته رموالنا شمس»

ه بنوشته قلم بر قلم و قدم بر قدم ياقوت گذاشته بسي نازك و بسيار خوب مي

ستعليق كه عروس خطها گشاي خط ننوشته خصوصاً چهرهاسلوب و شيرين مي

بعه است كسي بهتر از او مشاطگي نكرده فقير خط او را با خطوط استادان س

 استاد كدام نيست اوموازنه كردم و به ميزان نظر سنجيدم خط وي كم از هيچ

ا به الدين طبسي ربايسنغر بوده مشهور است كه ميرزا بايسنغر ديوان قاضي شمس

ن نوع گفت كه اين نوع شعر و ايمايد و هميشه ميموالنا فرموده بود كه كتابت ن

هاي خط كه دربارة اين دو شمس كرامت شده از فيوضات الهي است. كتابه

 «مسجد جامع مشهد مقدس معلي بيشتر به خط موالنا شمس است.

هاي مسجد جامع گوهرشاد در دهم كه غالب خطوط كاشيتوضيح مي

 خطوط ثلث عهد صفوي و قاجار هاي قرون پيش تغيير يافته و غالباًمرمت

باشد و در جلو شبستان شرقي مسجد سه كتيبه در باالي سه غرفه است و در مي

هاي دو طرف ايوان و ايوان شرقي و غربي جامع نيز چند آية قرآن بر روي پايه

باالي غرفات ايوان نوشته شده كه با اسلوب خطوط ثلث اوايل قرن نهم منطبق 
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خط شمس بايسنغري باشد وليكن نام نويسندة خط در  روداست و احتمال مي

ها اين است كه احاديث نبوي كتيبه باقي نمانده است و عالمت قدمت اين كتيبه

هاي كوچك است يا نقل هايي كه تغيير پيدا كرده يا سورهرا نقل كرده و در كتيبه

 از احاديث ديگر است.

گر اتي با كاشي جلوهمع گوهرشاد تزيينهاي چهار طرف جادر تمام پايه

شته ي نواست و در پائين آنها چند آيه از سورة مباركة جمعه با خط ثلث تحرير

هاي بعد تجديد شده كه شده و بيشتر اين خطوط در قرون گذشته با خط دوره

ار نوز آثيه هشباهتي به خطوط ابتداي بناي جامع گوهرشاد ندارد و در چند پا ابداً

د و شا باقي است. يكي از آنها عكس گرفته تقديم جخطوط اولية جامع جابه

ا الدين بايسنغري باشد. با توجه به اين كه بشايد كه خط آن متعلق به شمس

 اند.شتاب نوشته شده و اصول تعليم خط را رعايت نكرده

مورد است چون عبارت گلستان هنر را درمورد شمس بايسنغري نوشتم به

 ه شدهنيز از كتاب عرضه بدارم و چنين نوشتكه عبارت توصيف خط بايسنغر را 

 است:

ابهاي غايت خوش نوشته كتنواب ميرزا بايسنغر ولد ميرزا شاهرخ او نيز به»

بيگم طاق عمارت مسجد جامع مشهد مقدس كه والدة ماجدة او گوهرشادپيش

 ساخته به خط او است و اسم خود نوشته كه كتيبه بايسنغر بن شاهرخ بن

 (5)«.كان و كتابة بعضي عمارات سبزوار نيز به خط او استاميرتيمور كور

هاي عمارات سبزوار را كه قاضي ميراحمد خط بايسنغر ذكر كرده كتابه

اكنون وجود خارجي ندارد و بنده در كتاب آثار باستاني خراسان جلد اول تمام 

يسنغر ام و مكرر به سبزوار سفر كرده و خطي از باآثار باستاني سبزوار را نوشته
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شوم كه شهر اسفزار افغانستان را گاهي سبزوار نيز گفته يا ام و يادآور مينديده

 اند و شايد خط بايسنغر در شهر اسفزار وجود داشته باشد.نوشته

* 

نويسي است اگر درمورد نواب ابراهيم اين مقاله موضوعش خط و خوش

 د بود.سلطان برادر بايسنغر نيز چند سطر نگاشته شود مطلوب خواه

 نوشته و شاگردنواب ابراهيم سلطان برادر بايسنغر نيز بسيار خوب مي

و جناب استاد سيد  موالنا محمد شيرازي است و سالها حاكم فارس بوده

 اقليم پارسشناسي است در كتاب محمدتقي مصطفوي كه استاد مسلم باستان

ام تقرآن رحلي  اضافه يكخطوط ابراهيم سلطان را در شيراز ذكر فرموده است به

ها و جلد روغني ها و پيشانيو تمام داراي صفحات مجدول به طال و سرلوح

 قدس منقش و آراسته به خط ابراهيم سلطان بن شاهرخ در گنجينة قرآن آستان

ه برضوي موجود است كه با خط ثلث عالي استادانه نوشته شده است و هركس 

تواند زيارت اين قرآن را ميمشهد رضوي و كتابخانة آستان قدس مشرف شود 

ت ر اسكند و قرآن خط عمر اقطع هم كه هفت برگ آن در اختيار كتابخانة مذكو

 زيارت خواهد كرد.

ام و سروده كه شعر تركي وي را نديدهبايسنغر به تركي و فارسي شعر مي

 كنم:اكنون غزلي از بايسنغر را ذكر مي

 نديدم آن دو رخ اكنون دو ماه است  

 مهرش بسي در جان ما هستولي   

 به راهش سر نهم روزي كه ميرم  

 توان گفتن كه عاشق سر به راه است  
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 به زلفش مشك خود را نسبتي كرد  

 دروغي گفت ز آن رويش سياه است  

 دل من روي او خواهد هميشه  

 خواه استنبيند بد هر آن كو نيك

 گداي كوي آن شد بايسنغر

 (6)گداي كوي خوبان پادشاه است
  

در تاريخ فوت بايسنغر سه شعر ذيل در كتاب مجمل فصيحي خوافي ديده 

 شود:مي

 بايسنغر شاه جمشيد اقتدار  

 رفت و رسم پادشاهي درنوشت  

 از جماد اولي و هفتم روز او  

 نوشتكوچ رحلت سوي جنت مي  

 وقت رفتن گفتمي تاريخ چيست  

 گفت ما رفتيم در )عين بهشت(  
  

بار  و راار سبزواري قصد مالقات بايسنغر را داشته و حاجب دربار اميرشاهي شاع

 فرستد:نداده و اميرشاهي غزل ذيل را سروده براي بايسنغر مي

 زنياي كه در بزم طرب جام دمادم مي  

 زنيخون دل ناخورده چند از عاشقي دم مي  

 كنيحيف از آن نازي كه با اهل تنعم مي  

 زنيغم ميهاي بيضايع آن تيري كه بر دل  
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 باز كن از خواب ناز آن نرگس رعنا كه عمر  

 زنيرود چون دور گل تا چشم برهم ميمي  

 بريگشائي طرّه و دلها به غارت ميمي  

 زنينمائي چهره و آتش به عالم ميمي  

 كني محروم ازين در شاهي درمانده رامي  

 زنيدست رد بر سينة ياران محرم مي  

يسنغر از آخر كتيبة جامع گوهرشاد و عكس يك صفحه از عكس خط با 

ع قرآن عمر اقطع كه در كتابخانة آستان قدس است و سه عكس از خطوط جام

افزاي اين مقال است و الدين بايسنغري باشد زينتگوهرشاد كه شايد خط شمس

غر ايسنبنكتة دقيق اين است كه خط عمر اقطع را با خطي كه در كتيبة مسجد از 

قطع با تر شود كه خط قرآن بديع نفيس عمر اقي مانده مقايسه فرمايند تا واضحبا

كار خط بايسنغري يكي نيست و هريك اسلوب خاصي را در خط ثلث به

 (6)اند.برده
 عبدالحميد مولوي( ش[ 1356]ماه )مشهد، ارديبهشت

شمارة چهارم سال دهم مجلة آموزش و پرورش مورخ  55در صفحة 

شمسي مطلبي نوشته شدهكه عنوان نوادر سمرقند را دارد و شامل  1319تيرماه 

الدين اي كه غياثدو صفحه است و چون دو صفحه نوادر از نظر اتصال با نامه

جمشيد رياضيدان و منجم بزرگ كاشان به پدر خود نوشته است، استاد محترم 

تمال جناب محيط طباطبائي مدير وقت مجلة مذكور و از نظر سبك عبارت اح

الدين جمشيد باشد و چون اند كه دو صفحه نوادر سمرقند بايد اثر قلم غياثداده

بيك بن شاهرخ اولين مطلب )نوادر سمرقند( راجع به قرآني است كه در عهد الغ
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 نويسم:الدين جمشيد را ميبن تيمور كوركان نوشته شده عين عبارت غياث

 آن كه بندگي حضرت از نوادر كه در اين طرف مشاهده رفت: اوالً»

بيك( خلداهلل ملكه و سلطانه مصحفي فرموده است پناهي )يعني الغسلطنت

صفحه نويسند به خطي كه هر الفي يك ... )شايد به دست يعني وجب( و هر مي

هفت سطر است. قطع مصحف چنان است كه عرض آن دو گز و ثلثان به گز 

صد ورق از آن يك فرد پان كاشان است. طول آن چهار گز و كسري باشد و يك

م ا نيمثقال است آن يك فرد به وزن هشت ... كاغذ انتخابي هست ضخم آن همان

 «.گز خواهد بود

 باشد. اين اوصاف با غالب اوصاف قرآن عمر اقطع منطبق مي

ة صفح طباطبائي در تعليقه و توضيح راجع به قرآن مذكور از طاستاد محي

خان اعتمادالسلطنه مس تأليف محمد حسنالشجلد نخستين مطلع 154و  153

د ام و در پايان تعليقه خواند كه بنده هم در همين اوراق آوردهكرده عباراتي نقل

 اند:اظهار نظر فرموده

انتساب اين قرآن به بايسنغر شايد از نظر شهرتي بوده كه شاهزاده به »

مون ايوان بزرگ پرستي داشته و تأثيري كه مشاهدة كتيبة پيرانويسي و خطخوش

مسجد گوهرشاد مشهد با نام بايسنغر در بينندگان داشته و دارد گويا اين انديشه 

را توليد و تأييد كرده است و گرنه سند ديگري جز نقل افواه راجع به اين كه 

نچه از آدر دست نيست. بلكه برعكس  عجالةً قرآن خط بايسنغر است 

اند كه عاقبت جان ده در تواريخ نوشتهاين اميرزا گساري و سرمستي هميشگيمِي

چنين عملي كه نيازمند وقت و فرصت و كمال خويش را فداي باده كرده با اين

همين  59و در صفحة « دقت و حسن عقيده و ايمان بوده چندان سازشي ندارد.
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شمارة مجله استاد محيط طباطبائي نظر قاطع خود را به اين عبارت مرقوم 

 اند:داشته

به  بر اين نقل قرآن خط بايسنغر در پيش روي سپاه اميرتيمورعالوه »

باشد و در آن رعايت زمان و افسانة قرآن خط حضرت يوسف نزديك مي

 «.مقتضيات نشده است

 شوم كه بايسنغر در موقع مرگ اميرتيمور چنان كه نوشته شديادآور مي

 ن جمشيد راجعالديساله بوده است خوانندگان توجه فرمايند كه قول غياثهشت

بيك اشتغال بيك در سمرقند به رصد زيج الغبه قرآن موصوف كه در زندگي الغ

هد عدر  و كتاب گلستان هنر كه داشته درواقع شاهد عيني و در كمال اتقان است

لف ن مؤصفويه تأليف شده فاصلة بسياري با عهد نوشتن قرآن دارد و هرچند بيا

 الوصف اين هردو قول چنين نتيجهاست مع دارترتر و زبانگلستان هنر مشروح

اضافه نظر استاد محيط طباطبائي دهد كه قرآن موصوف خط بايسنغر نيست بهمي

 كند.هم كه نقل گرديد نظر بنده را تأييد مي
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