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کـه یکـی از  رونـق و بالندگـی خطاطـی در جهـان اسـالم حاصـل عوامـل مـادی و معنـوی بسـیاری اسـت 
مهم تریـن آنهـا، اهمیـت و حرمـت متـون و محتوای آنهاسـت. قالب و صورت خطوط اسـالمی چنان با 
مضامیـن وحیانـی و باورهـا و عواطـف مذهبـی مسـلمانان تناسـب و تناظـر یافته اسـت کـه آثار خطاطی 

اسـالمی بـا سـایر مضامیـن نیـز نوعی شـرافت و تعالـی را تداعـی می نماید. 
فرمالسـیتی،  را هنـری  آن  بیرونـی، خـواه  از منظـری  در مطالعـۀ سـنت خوشنویسـی جهـان اسـالم 
یـم و خـواه از چشـم اندازی معنـوی آن را امـری نمادیـن و رمـزی، متناظـر  قـراردادی و حتـی تزئینـی بپندار
بـا حقایـق متعالـی عالـم غیـب بدانیـم کـه از عالـم بـاال بـر جـان هنرمنـد مسـتعد فـرود آمـده اسـت، توجـه 
کـه در میـان مسـلمانان و حتـی برخـی غیـر مسـلمانان، ایـن خطـوط  بـه ایـن معنـا حائـز اهمیـت اسـت 
تداعی گـر  و یـادآور مفاهیمـی قدسـی و سـّنتی معنـوی اسـت. در واقـع خطاطـی صرفًا پاره ای سـبک ها و 
فنون نگارش متون نیسـت، بلکه سـنت های بیانی خاصی اسـت که در دوره ها و مکان های مختلف 
متأثر از شـرایط پیرامونی کاتبان و خطاطان شـکل گرفته اند؛ سـنت هایی که متناظر با باورهای مذهبی 
گسـترۀ سـرزمین های اسـالمی تکویـن  کالمـی و شـرایط سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی در  و عقایـد 

یافته انـد. 
زبـان و خطـوط عربـی هم پـای باورهـای اسـالمی، منطقـه ای عظیـم را درنوردیـد و در برخـی مناطـق 
کـه  کوفـی بـه عنـوان یکـی از نخسـتین خطـوط اسـالمی  جایگزیـن خطـوط محلـی پیشـین شـد. خـط 
بـه عنـوان خـط رایـج میـان مسـلمانان بـرای کتابـت اسـناد و مکاتبـات و نـگارش آیـات وحـی درآمـد، در 
یـج در سـرزمین های اسـالمی رواج یافـت و خطاطـان بسـیاری در  سـده های نخسـتین هجـری به تدر
بـرد و رواج  کار تحـول و تکامـل آن کوشـیدند. هرچنـد خطـوط مایـل و مشـق و َنسـِخ حجـازی در حجـاز 
یژگی هـای خـاص خـود بـرای  کوفـی بـه دلیـل و بسـیاری در میـان مسـلمانان نخسـتین داشـت، خـط 
نـگارش آیـات قرآنـی مقبولیتـی عـام یافـت. در ایـران نیـز پـس از پذیـرش اسـالم و اسـتیالی اعـراب، قلـم 
کوفـی بـه مـدت شـش قـرن بـرای کتابت قرآن و تزئیـن ابنیه و عمارات، ظروف و کتب مختلف اسـتفاده 
 می شـد و اوج شـکوفایی آن بـه عصـر غزنـوی بازمی گـردد. تحـوالت سـبک کتابـت قـرآن و سـایر متـون بـه 
یـژه از قـرن چهـارم هجـری  کوفـی در ایـران،  کـه از آن بـا عنـوان قلـم »کوفـی شـرقی« یـاد می شـود، به و قلـم 
قمـری، تنـّوع چشـمگیری را در خـط کوفـی رقـم زد کـه می توانـد موضوع بسـیار جذابی بـرای پژوهش های 

خوشنویسـی اسـالمی قـرار گیـرد. 
کهـن، موضـوع  کوفـِی  کاو در پیدایـش، تنـّوع و تحـّول خطـوط حجـازی و  کنـد و  در دهه هـای اخیـر 
رازوارگـی  از  نموده انـد  تـالش  از منظـری  یـک  و هـر  گرفتـه اسـت  قـرار  پژوهشـگران  از  بسـیاری  تحقیـق 

پیشگفتار
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یشـه در اهمیـت خوانـش  حـروف و سـنت ها و مکاتـب قلـم کوفـی پـرده بردارنـد. اهمیـت ایـن موضـوع ر
یل مبانی و آموزه های هنری  نسـخه های قرآنی و قرائت آیات وحیانی و تحلیل سـنت های کتابت و تاو

یبایی شناسـانه جهـان اسـالم دارد.  و ز
یـخ قلم هـای کوفی در سـده های نخسـت جهان اسـالم به طور عام  مطالعـه و پژوهـش در اوضـاع و تار
کوفـی ایرانـی به طـور خـاص، بـه دلیـل فقـدان آثـار و منابـع، بـا دشـواری های بسـیاری همـراه  و قلم هـای 
اسـت. بـا ایـن حـال سرگذشـت خـط عربـی و قلم کوفـی و طبقه بنـدی شـیوه های کتابت قرآن، سـال ها 
یِلـن، لینگز،  موضـوع بحـث محافـل علمـی شرق شناسـان و محققانـی همچـون آدلـر، فلوگل، آمـاری، و
بلـر، دروش، راکسـبرا، جـورج، شـیمل و طّبـاع بـوده اسـت. در ایـران نیـز تالش هایـی پراکنـده برای تبیین 
و تحلیـل و دوره بنـدی خطـوط اسـالمی از سـوی محققانـی نظیـر فضائلـی و بیانی و مایل هـروی صورت 

گرفتـه اسـت کـه اطالعـات ارزشـمندی در اختیـار محققان قـرار می دهد.
یخ و سبک شناسی کوفی شرقی« حاصل پژوهشی است که در سال ۱۳۹۲  کتاب »سطر مستور: تار
یر  از سوی مؤلف کتاب به فرهنگستان هنر پیشنهاد شد که با وجود کمبود اسناد و فقدان پاره ای تصاو
یـر آن بـا عـزم و اراده ای  گـردآوری اسـناد و تصاو و دشـواری در دسترسـی بـه نسـخه ها، مراحـل تحقیـق و 
سـتودنی و نگارشـی محققانـه سـامان یافـت و نتایـِج مسـاعی منّظـم و مداوم ایشـان در این کتـاب به ثمر 
نشسـت. مهـدی صحراگـرد پژوهشـگری توانمنـد و دلـدادۀ فرهنـگ و هنـر ایرانی اسـت که در سـال های 
اخیـر بـه عنـوان چهـره ای شـناخته شـده و مقبـول، تحقیقـات قابـل توجهـی در خوشنویسـی اسـالمی بـه 
جامعـه هنرپژوهـان ارائـه نمـوده اسـت. بی شـک تـالش ایشـان در تبییـن دوره بنـدی و سبک شناسـی و 
اقالم خط کوفی شـرقی مطلع و سـرآغازی برای پژوهش های آتی و نور افکندن به زوایای کمتر شـناخته 

شـده هنـر کتابـت و خوشنویسـی و گفتگـو و نقـد در این زمینـه خواهد بود. 
رضـا )ع(  امـام  هنـری  فرهنگـی  بین المللـی  بنیـاد  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  هنـر  فرهنگسـتان   
کـه بـا چـاپ و نشـر ایـن پژوهـش ارزشـمند، زمینه هـای تحقیـق و بازاندیشـی در فرهنـگ و  مفتخرنـد 
گاهی و دانش، و بسـط مطالعه  هنـر ایرانـی اسـالمی را فراهـم نماینـد. امیـد اسـت ایـن کتاب، در نشـر آ
یـان و هنرپژوهـان،  یـژه هنرجو و پژوهـش در میـان عالقه منـدان بـه فرهنـگ و هنـر ایرانـی و اسـالمی، به و

مفیـد و راهگشـا باشـد.    

علیرضا اسماعیلی

سرپرست فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران

محمودرضا برازش

مدیرعامل  بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )ع(



12



13

مقدمه

یخ خوشنویسـی اسـالمی اسـت. در این زمان اقالم مسـتدیر  سـدۀ چهارم هجری آغاز دوره ای تازه در تار
در کتابـت متـون غیردینـی جنبـۀ خوشنویسـانه یافت و سـرآغاز جریانـی تازه شـد. گفته اند علی بن مقله 
شـیرازی و بـرادرش ابوعبـداهلل اقـالم مسـتدیری را کـه تـا آن زمـان بـدون ضابطـۀ هندسـی کتابـت می شـد 
یژه سـر و سـامان دادند به طوری که اندکی بعد خطاطان مسـلمان  تناسـب بخشـیدند و طبق اصولی و
ایـن اقـالم را شایسـتۀ کتابـت قـرآن شـمردند و جریـان مصحف نویسـی بـا قلم هـای مسـتدیر رواج یافـت. 
کوشـیده بـود۱ امـا بـا ایـن  کـردن و درجه بنـدی ایـن قلم هـا  پیـش از ابن مقلـه احـول محـرر در قاعده منـد 
ابداعـاِت تـازه روش او منسـوخ شـد. هرچنـد در اینکـه ابـن مقله به تنهایی چنین نقش سـترگی ایفا کرده 

باشـد تردیِد بسـیار هست.۲ 
یدادهـای مهـم ایـن سـده اسـت. کاغذ از سـدۀ دوم در  تحـول در ابزارهـا و مـواد کتابـت قـرآن از دیگـر رو
یج جایگزین پوسـت و پاپیروس شـد. هرچند کهن ترین نسـخه های  جهان اسـالم انتشـار یافت و به تدر
بـرای تغییـر  کاغـذی مربـوط بـه سـدۀ سـوم اسـت،۳ در منابـع از دسـتور هارون الرشـید )۱7۰-۱۹۳ق( 
کاغـذ در مرکـز خالفـت  گفته انـد۴ و ایـن نشـان می دهـد در ربـع آخـر سـدۀ دوم  کاغـذ سـخن  پوسـت بـه 
 یکـی از 

ً
شـناخته بـود.۵ بـا ایـن حـال کهن تریـن  نسـخۀ کاغـذی قـرآن مربـوط بـه ۳۲7ق اسـت.۶ احتمـاال

علـل تأخیـر  به کارگیـری کاغـذ در کتابـت قـرآن احتیـاط مسـلمانان در پیـروی از سـنت های قرآن نویسـی 
بـود کـه مبـادا بـه کار گرفتـن مـواد یـا روش هـای جدیـد، تحریـف در ضبـط کالم حق تلقی شـود. اسـتفاده 
از کاغـذ در کتابـت قـرآن به ترتیـب در شـرق و مرکـز جهـان اسـالم رایج شـد و بسـیار دیرتر، در سـدۀ هفتم، 
یـج بـه  کاغـذ در مقایسـه بـا پوسـت به تدر کمتـر تهیـۀ  بـه غـرب جهـان اسـالم رسـید. راحتـی و هزینـۀ 
افزایـش قطـع مصحف هـا منجـر شـد و بـر دقـت کاتـب در اجـراِی اصولـِی حروف تأثیـر نهاد. عـالوه بر این 
کاغـذی بـه قطـع عمـودی تهیـه می شـد.  بـه اسـتثنای نسـخه های معـدوِد افقـی اغلـب مصحف هـای 
قطـع عمـودی امکانـات و شـرایطی متفـاوت بـرای کاتبـان پدیـد آورد کـه می توانـد یکـی از عوامل اساسـی 
در تغییـر سـبک های کتابـت تلقـی  شـود چـرا کـه در قطـع عمـودی فضایـی بیشـتر  بـرای نوشـتن حـروف 

عمـودی مهیـا شـد و لـزوم تناسـب در خـط سـبب تغییـردر انـدازه و شـکل حـروف دیگـر گردیـد. 
در  دیگـر  قلمـی  خالفـت  مرکـز  قرآن نـگارِی  در  مسـتدیر  اقـالم  به کارگیـری  تـازۀ  جریـاِن  کنـار  در 
مصحف نـگاری ایـران رواج یافـت کـه کوفـی شـرقی یا مشـرقی نام دارد. کوفی شـرقی کـه گاه کوفی ایرانی 
یـا فارسـی، و پیرآمـوز نیـز خوانـده می شـود مجمـوع سـبک های کتابـت قـرآن برآمـده از کوفی نخسـتین در 
سـدۀ چهـارم تـا هفتـم هجـری در شـرق جهـان اسـالم، تقریبـًا منطبـق بـا منطقۀ ایـراِن فرهنگی، اسـت.7 
بـر طبـق یافته هـای ایـن نوشـتار  بـه رغـم مأخـذی یکسـان تنوعـی چشـمگیر داشـتند و  ایـن سـبک ها 
کوفـی شـرقی را بـر  در برخـی مناطـق ایـران یـک یـا چنـد سـبِک آن در جریـان بـوده اسـت. مـن اصطـالح 
  نامـی رایـج و شناخته شـده اسـت و در اکثـر 

ً
یـرا اوال دیگـر اصطالحـات و نام هـای رایـج ترجیـح داده ام ز

کاتالوگ هـای تخصصـی از ایـن اصطـالح اسـتفاده می شـود. ثانیـًا ایـن نـام حامـل نگاهـی منطقـه ای بـه 

۱. ابن ندیم، الفهرست )ترجمه محمدرضا 
تجدد، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۶(، ۱۴.

۲. به نظر می رسد در خصوص نقش ابن مقله 
در تکامل شش قلم بزرگ نمایی شده است.  

یسندگان سدۀ چهارم مانند ابن ندیم و  نو
ابوحیان به رغم ستایش خط ابن مقله دقیقًا 

که او چه نقشی در  مشخص نکرده اند 
یسی داشته است. انتساب  تکمیل خوشنو

اختراع و وضع قلم های شش گانه به ابن مقله 
یسندگان منابع سده های میانه،  ساختۀ نو
مانند قلقشندی، عبداهلل صیرفی، و سراج 

شیرازی است. 

یخ دار  ۳. فرانسوا دروش نسخه های تار
که برخی  کرده  کهن را در مقاله ای فهرست 

کتابت شده است. از آن  کاغذ  از آنها بر 
جمله است نسخه غریب الحدیث مورخ 

۲۵۲ق اثر ابوعبید القاسم بن سالم )لیدن: 
.)Or 298 کتابخانۀ دانشگاه لیدن، ش

 Fronçois Déroche, Les manuscrits
 du coran. Aux origines de la

 calligraphie coranique. Deuxieme
 partie: manuscrits musulmans, Tome
 I, 1, catalogue des manuscrits arabes,

 (Paris: Bibliotheque Nationale de
 France, 1983).

۴. قلقشندی، صبح االعشی، ج۲)مصر: 
مجمعة  االمیریه، ۱۹۲۴( ۵۱۵.

که دست  ۵. البته این را نیز می دانیم 
کم تا میانۀ سده سوم در بغداد و سامرا 

قرطاس و پوست نیز به کار می رفت. در 
گزارش ساخت شهر سامرا از ساخت بازار 

قرطاس سازان سخن رفته است.محمد 
إتلیدی، إعالم الناس بما وقع للبرامکة 

مع بنی العباس، ۸۵. همچنین برای 
اطالعات بیشتر دربارۀ این موضوع نک: 

مهدی مجتهدی، »کاغذ بغدادی در قرون 
نخستین اسالمی؛ بازخوانی یک انگاره«، 

یخ و تمدن اسالمی، ش ۲۳ )بهار و  تار
تابستان ۱۳۹۵(.

کتاب ۶ . نمونۀ ۵ در همین 

7 . البته استثناهایی وجود دارد مانند قرآن 
کتابخانۀ  پالرمو مورخ ۳7۲ق )استانبول: 

نور-عثمانیه، MS 23( و مصحف حاضنه 
مورخ ۴۱۰ق )قیروان:، موزۀ هنر اسالمی، 
ش P227(. اما شاید بشود این دو نسخه 

که از ایران به آن  کرد  راقانی منسوب  را  به و
کردند. مناطق مهاجرت 
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کـه یکـی از مبانـی ایـن نوشـتار نیـز هسـت. به عـالوه یکـی از دسـتاوردهای مهـم  سبک شناسـی اسـت 
فرهنـگ اسـالمی یکپارچگـی صـورِت مظاهـرش در عیـن کثـرت نژادهـا و اقـوام بـود. طبقه بنـدی مظاهر 
یخـی ایـن فرهنـگ به همـراه دارد.  فرهنـگ اسـالمی بـه نژادهـا و قومیت هـا درکـی نادرسـت از عینیـت تار
بـه همیـن علـت اگرچـه منطقـۀ رواج کوفـی شـرقی تقریبـًا منطبق اسـت بـر منطقۀ ایـراِن فرهنگـی، مانند 

کوفـی ایرانـی نیسـت کـه بـار نـژادی و ملـی داشـته باشـد. 
کـه  کـرد بـه ایـن علـت مناسـب نمی دانـم  کـه فرانسـوا دروش ابـداع  اصطـالح سـبِک عباسـی نویـن را 
معنایش مبهم اسـت. سـبک عباسـی دقیقًا چه معنایی را حمل می کند؟ سـبکی که در مناطق تحت 
کوفـی اسـت  فرمـان خلفـای عباسـی رواج داشـت؟ در ایـن صـورت ایـن نـام بسـیار عام تـر و مبهم تـر از 
یـرا همـۀ سـبک های کوفـی شـرقی و بخشـی از کوفـی مغربـی بـه عـالوه همـۀ اقـالم مسـتدیر آن عصـر را  ز
کـه ایـن  کمکـی نمی کنـد  در بـر می گیـرد. بنابرایـن نه تنهـا ایـن تغییـر نـام بـه فهـم بیشـتر مـا از ایـن پدیـده 
یـرا مثال هـای نقضـی برایـش یافت  اصطـالح بـه سـبب مبنـای سیاسـی اش مناقشـه برانگیز نیـز هسـت ز
کـه هیـچ گاه بـه تمامـی بـه  گیـالِن در فرمـان علویـان،  کاتبـان طبرسـتان و  می شـود؛ مثـاًل دربـارۀ سـبک  

فرمـان عباسـیان نیامـد، صـدق نمی کنـد. 
کوفـی نسـخی، قرمطـی،۳ و  لـوزی،۲  اصطالحـات برسـاختۀ دیگـر ماننـد شکسـتۀ مسـتدیر،۱ خـط 
شـبه کوفی۴ نیز به دالیلی که در بخش نخسـت نوشـتار پیش رو آمده معادلی مناسـب برای کوفی شـرقی 
نمی تواند باشـد. به عالوه اصطالح کوفی شـرقی حامل مأخذ آن سـبک نیز هسـت و نشـان می دهد این 
یشـه در کوفـی نخسـتین دارد. ایـن مفـروِض محققـان مسـلمان  سـبِک بـزرگ بـه رغـم تنـوع و گونه گونـی ر
بـری، مارتیـن لینگـز،  ین الدیـن، حبیـب اهلل فضایلـی و محققـان غربـی چـون آرتـور جـی. آر چـون ناجـی ز
دیوید جیمز  بوده اسـت. مطابق این مفروض کوفی شـرقی صورت دگرگون شـدۀ کوفی نخسـتین اسـت 
یژگی های منطقه ای و بر اثر گذر زمان تنوع یافته  اسـت. این مفروض  که در شـرق جهان اسـالم متأثر از و
یـرا آنـان بـا انتخـاب نام شکسـتۀ مسـتدیر بر ایـن باورند که  یلـن و شـیال بلـر )۲۰۰۵( نپذیرفتنـد ز را اسـتل و
کوفی شـرقی شـاخه ای منشـعب از اقالم مسـتدیر دیوانی بود. ۵ َاِلن جورج )۲۰۱۰( کوشـید این دیدگاه را 
بـا ذکـر شـواهدی تقویـت کنـد. بـا ایـن حال ایـن مفروض به اعتبـار دالیل و شـواهدی که در نوشـتار پیش 
رو بحـث شـده پذیرفتـه نیسـت.۶ از ایـن رو در ایـن نوشـتار مطابـق با دیدگاه سـابق، کوفی شـرقی صورتی 
کـه در بسـتر قرآن نویسـی رشـد یافتـه و صرفـا در برخـی سـبک ها  کوفـی نخسـتین تلقـی شـده  دگرگـون از 

تحـت  تاثیـر اقـالم مسـتدیر دیوانی  بوده اسـت. 
کـه تاریخ نـگاری اش بـدون طبقه بنـدی  خردتـر  کوفـی شـرقی چنـان متنـوع اسـت  کتابـت  شـیوه های 
ممکن نیست. بی شک از میان روش های طبقه بندِی تاریخ هنر سبک شناسی بهترین گزینه برای این 
یـخ و نام کاتب اسـت.  یـخ آثـار پراکنـده ای به جامانـده که اغلـب بدون تار یـرا از ایـن بخـِش تار فقـره اسـت ز
بـا اطالعـات ناقـص و اندکمـان از کاتبـان، روایـت تاریـخ خوشنویسـی بـه روش سـیره ای میسـر نمی شـود. 
یـرا دانش مـان از روابـط  نبـود ایـن اطالعـات امـکان طبقه بنـدی بـه اعتبـار مکتـب را نیـز میسـر نمی کنـد ز
اسـتاد- شـاگردِی همـان انـدک خطاطـان شـناخته شـده نیـز ناچیـز و تقریبـًا هیـچ اسـت. در نتیجه بـا این 
گاهـی  سبک شناسـی بهتریـن گزینه می نماید. یکی از فواید سبک شناسـی این اسـت کـه با حداقل  فقـِر آ
مدارک بیشـترین شـناخت از خصوصیات هنری هر دوره به دسـت می آید. در نتیجه همین که شـماری 

1. broken cursive

2. rhomboid

3. Qaramatian

4. semi-kufic

۵. برای نمونه شیال بلر نسخه ای با رقم مجعول 
به خط کوفی شرقی را نمونۀ مناسبی از آثار 
منسوب به ابن مقله به منزلۀ مرحله انتقال 
کوفی شرقی به قلم های شش گانه به حساب 
آورد. بلر، خوشنویسی اسالمی )ترجمه ولی اهلل 
کاووسی، تهران: متن، ۱۳۹۶( ۱۹۵. 
این در حالی است که بر اساس نام هایی که 
ابن ندیم   در ذیل باب »قلم های موزون اصلی 
و فرعی« در مقدمۀ الفهرست آورده نام برخی 
از اقالم شش گانۀ متأخر مانند ثلث، رقاع، 
توقیع، و محقق دیده می شود. این نشان 
می دهد سابقۀ شکل گیری این اقالم بسیار 
قدیم تر از مرحلۀ تبدیل کوفی نخستین به 
شرقی است. شواهد متقدم تری که َاِلن جورج 
برای نشان دادن این دگرگونی آورده )مانند 
کتیبه آنتینوئه در مصر( به علت تکیه صرف 
بر شباهت شکل یک یا دو حرف نمی تواند 
پذیرفته باشد. این در حالی است که 
نمونه هایی از کوفی نخستین از سدۀ سوم در 
دست است که نشانه هایی از تحول و تغییر 
شکل بدون واسطه از کوفی نخستین به کوفی 
شرقی را نشان می دهد.

گاهی از این دالیل  به باب »آغاز  ۶. برای آ
کوفی شرقی« صفحۀ ۵۴-۴۸  پیدایش 
کنید. کتاب رجوع  همین 
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اثر از دوره ای در دسـت باشـد می توان سـبک ها را دایر کرد بدون آن که به اطالعات افزودۀ دیگری نیازمند 
باشـیم. به عالوه سبک شناسـی در مراحل پیشـرفته تر بسـتر دوره بندی تاریخ خوشنویسـی،  روایت تاریخ 

بـر پایـۀ مکاتـب، و تحلیل هـای زمینـه ای۱ را نیز مهیـا می کند.
بدین اعتبار در قدم نخست جهت فهم بهتر سرگذشت خطاطی قرون نخست اسالمی مقدمه ای 
یژگی ها و عرضۀ حدسـیاتی دربارۀ چگونگی تبدیل  در باب شـکل گیری خوشنویسـی اسـالمی و بیان و
اقالم حجازی به کوفی عرضه شده است؛ این بخش بیشتر جمع بندی آرای محققان پیشین و حاوی 
یـخ قلـم کوفـی بـر اسـاس خصوصیات  تحلیل هایـی کـم و بیـش تـازه بـر  برخـی شـواهد اسـت. سـپس تار
بنیادیـن بـه دو دوره تقسـیم می شـود: دورۀ اول از سـدۀ نخسـت تـا اواخـر سـدۀ چهـارم و دورۀ دوم از سـدۀ 
چهـارم تـا اوایـل سـدۀ هفتـم هجـری. فصـل دوم ایـن بخـش بـه جنبه هـای مختلف آثـار و صفـات کوفی 
شـرقی اختصـاص دارد: جنبه هایـی چـون سـجایای کلـی کوفـی شـرقی در مقایسـه بـا کوفـی نخسـتین، 
پیدایش، پاالیش و تثبیت این سـبک، شـکل گیری سـبک های منطقه ای، و ماهیت آثار. ادامۀ بحث 

بـه بیـان مؤلفه هـای سبک شناسـی و توضیـح اصول این نوشـتار در سبک شناسـی می پـردازد.
به سبب نبود نظریه ای مدون در باب سبک شناسی هنر اسالمی بیشتر از دیدگاه های نظریه پردازان 
یژه جیمز اکرمن الهام گرفتم، از جمله در تعریف سـبک که عبارت اسـت از  یخ هنر مغرب زمین به و تار
»روابـط بیـن آثـار منفـرد بـر پایـۀ صفـات صوری اثـر هنری به طوری کـه این صفات هم آن قدر ثابت باشـد 
کـه تشـخیص داده شـود و هـم آن قـدر منعطـف کـه در الگویی تعریف شـدنی از یک دوره بـه دورۀ دیگر یا 
از مکانـی بـه مـکان دیگـر درک شـود.«۲ بـر این اسـاس دو اصل »ثبات« و »انعطـاف« در تعیین مؤلفه های 
بـه  ارادۀ هنرمنـد در شـکل دهی  و  بـه خواسـت  توجـه  سبک شناسـی نقشـی اساسـی دارد. همچنیـن 
سـبک ها از دیگـر جنبه هـای ملهـم از نظریـۀ جیمـز اکرمـن اسـت. توجـه بـه ایـن نکتـه موجـب می شـود 
گسـترده تر شـود و بـه جـای تکیـه بـر  تـا دامنـۀ انعطـاف سـجایای سـبک بـا توجـه بـه فردیـت هنرمنـدان 
یـرا در فقـرات متعـددی  جزییـات شـکل حـروف، هندسـۀ پایـۀ خـط مبنـای سبک شناسـی قـرار گیـرد. ز
کـه آثـار یـک سـبک در جزییاتـی از شـکل حـروف تفاوت هایـی دارنـد. بـا ایـن دیـدگاه ایـن  خواهیـم دیـد 
کـی از وجـود سـبکی دیگـر نیسـت بلکـه نتیجـۀ ابـراز سـلیقه و گاه تنوع پـردازی در  تفاوت هـای جزیـی حا

اصـول سـبکی واحـد اسـت کـه ثمـرۀ ذوق هنرمنـد در لحظـۀ آفرینـش هنری اسـت.  
یابـی چندبـارۀ آنهـا در نهایـت پنـج مؤلفـه  پـس از وارسـی مکـرر آثـار، تعییـن مؤلفه هـای متعـدد، و ارز
بدین شرح تعیین شد: چگونگی اتصال حروف بر پایۀ تکیۀ خطاط بر دو نوع اتصال افقی و »V«مانند؛ 
نسـبت کرسـی های سـطر که از تقسـیم فاصلۀ کرسـی باال از کرسـی اصلی بر فاصلۀ کرسی دوم از کرسی 
اصلـی بـه دسـت می آیـد؛ نـوع حـروف کشـیده بـر پایۀ دو نوع سـاده و مضاعف؛۳ شـکل حـروف؛ و حالت 

خـط کـه عبـارت اسـت از صـورت خـط در نگاهی کلی.   
یابـی مؤلفه هـا بـر حـدود ۱۶۰ قـرآن در نهایـت دوازده سـبک اصلـی جهـت گروه بنـدی آثار اسـتخراج  از ارز
شـد که پنج گروه به سـبب تنوع شـیوه های کتابت خود به زیرگروه های فرعی تقسـیم می شـود. در مجموع 
گروه بنـدی و نام گـذارِی  گـروه اصلـی بـا ۲۲ زیرگـروه فرعـی حاصـل ایـن سبک شناسـی اسـت. در  دوازده 
این آثار از روش فرانسـوا دروش در سـبک عباسـی بهرۀ بسـیار گرفتم. بدین سـبب آثار هر سـبک در قالب 
گروه هایی بر اسـاس حروف ابجد نام گذاری شـد که در متون دیگر قابل تبدیل به حروف انگلیسـی اسـت 

1. contextual

 2. James Ackerman. "A theory of 
style". Journal of Aesthetics and Art 

Criticism,  vol.20, no.3 )1962(,  
227- 228. 

۳ . کشیدۀ  مضاعف حروفی مثل »د«، »ک« 
و »ط« است که از دو خط افقی روی هم 

ایجاد می شود. این حروف در حالت کشیده 
یادی دارند. قدرت بصری ز
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و بـه منظـور تمایـز  از گروه هـای هفت گانـۀ دروش در کوفی نخسـتین، این نام هـا می تواند با حروف کوچک 
از »a « تـا »l « ضبـط شـود. زیرگروه هـای فرعـی نیـز بـا اسـتفاده از عـددی بعـد از حرف مشـخص می شـود. 

از  برخـی  کوفـی شـرقی دربـارۀ  پراکنـدۀ  بـه نسـخه های  از سبک شناسـی در سـامان دادن  اسـتفاده 
 برخـی آثـار حـاوی رقـم و انجامـه ای اسـت کـه خبـر از محـل 

ً
یـرا اوال سـبک ها بیـش از انتظـار راه گشـا بـود ز

گاهی های بی قیمت امکان شناسـایی سـبک های منطقه ای را مهیا کرد. ثانیًا  تولید اثر می دهد. این آ
تعـدد آثـار گردآمـده در برخـی گروه هـا نـه تنهـا بازشناسـی حیـات پرقـدرت یـک سـبک در زمـان و مکانـی 
معیـن را محقـق کـرد کـه روایـت داسـتان پیدایـش و زوال آن سـبک ها را نیـز ممکـن کـرد. در روایـت دورۀ 
پا  یژه سبک شناسـان هنر ارو زوال سـبک ها از تجربیات سبک شناسـی ادبیات ملک الشـعرا بهار و به و
کـه در میانـۀ سـدۀ بیسـتم دورۀ اطوارگرایـی۱ را از سـبک بـزرگ رنسـانس  کسـانی  گرفتـم؛ همـان  نیـز بهـره 
یـژه معرفـی کردنـد.۲ اطوارگرایـی یـا شـیوه گرایی بـه تعبیـر  تفکیـک و آن را بـه منزلـۀ دوره ای بـا ارزش هـای و
گفتـۀ ارنسـت  کـه پـس از دورۀ اوج سـبک پدیـد می آیـد و بـه  پاشـی جریانـی اسـت  برخـی دورۀ زوال و فرو
یـرا جسـتجوی هنرمنـداِن جـوان بعـد از دورۀ  کاشـته می شـود. ز گومبریـش بـذرش در زمـان اوج سـبک 
اوج بـرای پیچیده تـر کـردن سـبک و رسـیدن بـه نقطـه ای باالتـر، بی رمقـی و نهایتـًا تغییـر سـبک را در پـی 
 به 

ً
خواهـد داشـت.۳ بـر طبـق یافته هـای ایـن تحقیـق در ایـن مرحلـه از حیـاِت سـبک هنرمنـدان معمـوال

سه طریق می کوشند سبک را نجات یا تغییر دهند: تکلف و تصنع در سجایای دورۀ اوج؛ روی آوردن 
گاه تزیینـات تفننـی؛ و بازگشـت بـه شـیوه های نخسـتین مراحـل شـکل گیری  بـه ابداعـات سـطحی و 

یـر گـروه »ج-۱« یـا سـبک غزنـوی روی داده اسـت.  سـبک۴ کـه هـر سـه فقـره در ز
کـه نامـش را عجالتـًا بـه سـبب  سـبک غزنـوی مهمتریـن سـبک شناخته شـدۀ ایـن نوشـتار اسـت 
تقارنش با زمان و مکان تحت سـلطۀ غزنویان بر شـرق ایران برگزیده ام. به عالوه اینکه تمام هنرمندانش 
نیز لقب غزنوی دارند. نخسـتین نشـانه های شـکل گیری این سـبک را در کار خطاطان سـامانی می توان 
پـی گرفـت کـه در اثـر متأخـر ایـن دوره، قـرآن ده پـارۀ ابوالقاسـم سـیمجور، )نمونـۀ ۱7( بـه کار رفتـه اسـت. 
ایـن سـبک بـا دو واسـطه در قـرآن عثمـان بـن حسـین وراق غزنـوی )نمونـۀ ۲۰( بـه بلـوغ رسـید و پـس از 
گردان عثمـان از آغـاز سـدۀ ششـم هجـری وارد مرحلـه اطوارگرایـی شـد. آخریـن آثـار مهم  تکـرار در کار شـا
ایـن سـبک، قـرآن ابوبکـر غزنـوی )نمونـۀ ۳۰( اسـت کـه بـا حفـظ چهارچـوب سـبِک عثمـان بـن حسـین 
بـا افزوده هایـی در انتهـای حـروف و میـان سـطور، و دیگـر قرآنـی از همـان هنرمنـد بـا بازگشـت بـه هندسـۀ 

کوفـی نخسـتین، دورۀ زوال سـبک غزنـوی را بـه نمایـش می گـذارد. 
سـبک مهم دیگر که تا کنون سـخنی از آن در میان نبوده سـبک اصفهانی اسـت. این سـبک که بدون 
 بخش هایـی از عـراق عجـم رواج داشـت، در کهن تریـن قـرآن کاغـذی جهان 

ً
شـک در اصفهـان و احتمـاال

اسـالم، قرآن کشـواد بن امالس مورخ به ۳۲7ق )نمونۀ ۵( سـجایاش شـکل یافت. مشـخص بودن محل 
کتابت این نسـخه در رقم سـرنخی ارزنده در شـناخت موقعیت مکانی این سـبک بود. در آغاز فهم رابطۀ 
خـط ایـن نسـخه بـا قرآنـی دیگـر از اصفهـان مـورخ بـه ۳۸۳ق بـه خـط محمـد بـن  احمـد بـن یاسـین )نمونۀ 
۹( بـه علـت اختـالف ویژگی هـا میسـر نبـود. امـا با پیداشـدن دو نسـخه در کتابخانۀ آسـتان قـدس رضوی 
)نمونۀ ۶و7( رابطۀ این دو اثر ترسیم و مراحل نوخاستگی تا شیوه گرایی این سبک در طی حدود یک قرن 

ترسیم شد.

1 . Mannerism

2 . Irving Lavin, “The Crisis of Art 
History”, The Art Bulletin, vol. 
78, no. 1 )1996(, 134.

3 . Ernst Gombrich, "Style", In: 
The Art of Art History : A Critical 
Anthology, edited by Donald 
Preziosi )New York: Oxford 
University Press, 1968( 129-140. 

یخ ادبیات ایران در قالب  ۴ . این فقره در تار
سبک بازگشت نمود یافته است.
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مکان گسـترش زیرگروه های »د« نیز کم و بیش مشـخص اسـت: گروه »د-۱« که سـبک طبری نام دارد 
بـه رغـم تعـدد آثار ناشـناخته مانده اسـت. این سـبِک ریزاندازه که مخصوص کتابـت قرآن های جامع بود 
بـه واسـطۀ نسـب کاتبـان و برخـی واقفـان آثـارش مانند طبـری، رودبـاری، مجـاوری )روسـتایی در کالله( و 
 در طبرسـتان و گیالن رواج داشـته اسـت. دوره نوخاسـتگی این سـبک در قرآن های 

ً
اسـترآبادی، احتماال

صی طبری مورخ به ۳۵۳ق )نمونۀ ۴7( نمود یافته  اسـت. این سـبک 
ّ
سـدۀ چهارم مانند قرآن علی مخل

در آثـار رقـم دار دیگـری از سـده چهـارم ماننـد قـرآن صفـار نیـز بـه کار رفتـه و بـر طبـق نمونه هایـی )نمونـۀ ۵۱( 
تـا اوسـط سـدۀ هفتـم )۶۴۹ق( نیـز رواج داشـته اسـت. بدیـن ترتیـب طوالنی تریـن سـبک کوفـی شـرقی بـا 
کمتریـن تغییـرات در شـمال ایـران در جریـان بـوده اسـت. از ایـن گروه سـبکی در ری نیز شناسـایی شـد که 
شـاخه ای منشـعب از سـبک طبری اسـت و در قرآنی مورخ ۴۱۹ق )نمونۀ ۵۵( به کار رفته، و با تغییراتی در 

قـرآن علـی خطیـب )نمونـۀ ۵۸( در روسـتای کهکابـر، اطـراف ری، نیز رایج بوده اسـت. 
یخـی مهم  مقایسـه سـبک ها و تحلیـل زمـان و مـکان پیدایـش و رواجشـان زمینه سـاز تحلیل هـای تار
یرانـدازۀ قرآن هـای جامـع در طبرسـتان نشـان می دهـد ایـن منطقـه  دیگـری توانـد بـود. مثـاًل رواج سـبک ز
از نظـام هنرپـروری متفاوتـی از دیگـر مناطـق ایـران بهره منـد بـوده اسـت؛ نظامـی بـر پایـۀ بی میلـی یـا شـاید 
ناتوانی در حمایت از نسـخه های بزرگ چند جلدی و پرتجمل. همچنین در دسـت نبودن اثر رقم دار به 
پاشـی این سـبک در اوایل این سـده و تاثیرپذیری  کی از فرو قلم کوفی شـرقی از سـدۀ پنجِم اصفهان حا
سـریع قرآن پـردازان ایـن منطقـه از جریـان تـازه شـکل گرفته از بغـداد، یعنـی به کارگیری قلم های شـش گانه 
کوفـی  کاتبـان طبـری و خراسـانی در اسـتفاده از  گرایـش  کتابـت قـرآن اسـت. ایـن درسـت بـر خـالف  در 

شـرقی اسـت. چـرا کـه از ایـن مناطـق تـا اواسـط سـدۀ هفتـم نیـز آثـاری به این قلم در دسـت اسـت.
فصـل پایانـی بخـش اول بـه تذهیـب اختصـاص یافتـه اسـت. البتـه بیـان سـخنی محکـم در بـاب 
و  شـرقی  کوفـی  از  اعـم  تولید شـده  نسـخه های  همـۀ  وارسـی  نیازمنـد  ره  دو ایـن  قرآن هـای  تذهیـب 
که توصیف تذهیِب نمونه های بخش دوم نیازمند توضیحاتی  قلم های شـش گانه اسـت. اما از آنجا 
یژگی هـای قرآن هـای کوفـی گونه شناسـی ای ابتدایی بـرای این  ر و ابتدایـی در ایـن بـاب بـود ضمـن مـرو
ره تذهیب  منظـور انجـام شـده اسـت. بـه عالوه درسـت تر آن اسـت که دسـت کـم در قرآن های ایـن دو
کـه زبـان بصـری ایـن عصـر در ارتبـاط محکـم تذهیب و  یـم. چرا ر را عنصـری جـدا از خـط بـه شـمار نیاو

خـط تعریـف می شـود.
بخـش دوم کتـاِب پیـش رو تمامـًا بـه معرفـی نسـخه های مهـم اختصـاص دارد. در ایـن بخـش آثـار بـر 
اسـاس تعلقشـان بـه گروه هـا نظـام یافته انـد. در معرفـی هر اثر پس از ذکر مشـخصات محتوایـی و ظاهری 
نسـخه، برگ هـا و اجـزای پراکنـده آن در مجموعه هـای دیگـر ذکـر شـده اسـت. همچنیـن در صورتـی 
کـه خـط یـک نسـخه نمونـۀ مشـابه داشـته باشـد در بنـِد »نمونه هـای مشـابه« معرفـی شـده اسـت. بنـِد 
»کتاب شناسـی« جهت تسـهیل در یافتن اطالعات افزوده دربارۀ هر نسـخه تنظیم شـده اسـت. در این 
کرده انـد بـر اسـاس نـام نویسـنده و سـال نشـر آمـده  کـه نسـخۀ مـورد نظـر را فهرسـت  کتبـی  بـاب منابـع و 
یـر ایـن بخـش مأخـذ تصویـر ذکر نشـده اسـت. گفتنی اسـت  یرنویـس تصاو اسـت. بـه همیـن سـبب در ز
نسـخه هایی کـه بنـد کتاب شناسـی نـدارد بـرای نخسـتین بار اسـت که منتشـر می شـوند. این نسـخه ها 

عمومـًا بـه کتابخانـه و مـوزۀ قـرآن آسـتان قـدس رضـوی تعلـق دارنـد. 
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به منظور فراهم آوردن زمینۀ مناسـب برای اسـتفادۀ محققان غیرفارسـی زبان از نسـخه های تازه یاب 
ایـن کتـاب، فهرسـت راهنمـای نمونه هـا در پایـان کتـاب بـه زبـان انگلیسـی تنظیـم شـده اسـت. در ایـن 
یـر درج شـده و بـا مراجعـه بـه ایـن  فهرسـت صرفـًا مشـخصات نسـخه ها بـا قیـد شـمارۀ نمونـه و تصاو

یـر در اختیـار مخاطـب قـرار می گیـرد.  فهرسـت اطالعـات مـورد نیـاز تصاو
هرچنـد بـه هـدف انجـام کاری کامـل در طـی شـش سـال گذشـته کوشـیدم تصویـر تمـام نمونه هـای 
گـرد آورم، خـوب می دانـم صدهـا نسـخۀ  کوفـی شـرقی را از مجموعه هـا و موزه هـای جای جـای جهـان 
کـه هنـوز وارسـی و حتـی شـاید فهرسـت نشـده باشـند. بـرای  کتابخانه هـا هسـت  دیگـر البـالی قفسـۀ 
نمونه در کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی ۵7۳ نسـخۀ کوفی فهرسـت شـده که به رغم پیگیری بسـیار به 
تصویـر کمتـر از ثلثـی از آنهـا دسترسـی یافتـم. مـا از نسـخه های کوفی کتابخانـۀ کاخ توپقاپی به جز چند 
یم. یکی از نسـخه های شناخته شـدۀ این مجموعه معانی کتاب اهلل و تفسـیره  مورد هیچ اطالعی ندار
کـه سـند  کتابتـش تقدیمیـه ای در پایـان دارد  یـخ  کاتـب و تار کـه عـالوه بـر نـام  المنیـر )نمونـۀ ۲۱( اسـت 
ارتبـاط کاتبـان سـبک غزنـوی بـا دسـتگاه غزنویان اسـت و بدین اعتبار مهم ترین اثر این سـبک به شـمار 
یخ خوشنویسـی  می رود. همین یک نمونه اهمیت حتی یک اثر را در گره گشـایی از یک سـبک بزرگ تار
روشـن می کنـد. نسـخه های ارزنـدۀ بسـیاری در کتابخانه هـای عـراق و مصـر هسـت کـه هیـچ فهرسـت 
مصـور مناسـبی از آنهـا در دسـت نیسـت. بی شـک روزی کـه ایـن ُنسـخ در دسـترس قـرار گیـرد گره هـای 
 در 

ً
یخ کوفی شـرقی گشـوده خواهد شـد. به همین منظور اوال یخ خوشنویسـی و خاصه تار بسـیاری از تار

ایـن نوشـتار سـبک ها را بـر مبنـای حـروف ابجـد نـام  نهـادم تـا در صـورت یافتن نمونه هـای تازه بتـوان این 
کار را گسـترش داد. ثانیـًا هرچنـد از برخـی سـبک ها تنهـا یـک اثـر در دسـت اسـت، بـرای همـان یـک اثـر 

گروهـی دایـر کـردم بـه ایـن امیـد کـه در آینـده ایـن گروه هـای تک اثـری کامل شـود.
آنچـه در ایـن سـال ها از سـروکار داشـتن مـداوم بـا قلـم کوفـی شـرقی حاصلـم شـد این که بـرای فهم این 
یابـی آثـارش معیارهـای مرسـوم خوشنویسـی اسـالمی مناسـب نیسـت. آنچـه از خوشنویسـی  خـط و ارز
اسـالمی می شناسـیم وفاداری محض خطاط به سـنت های آموخته از اسـتاد و انتقال بی کم و کاسـت 
گردان اسـت. هنـر  یـک خطـاط در ایـن دانسـته می شـود کـه یـک حـرف را عینـًا و بی هیچ تغییر  آن بـه شـا
در شـکل و اندازه بارها بنویسـد. اما عملکرد خطاطان کوفی شـرقی چنین نگرشـی را بازتاب نمی دهد. 
اینکـه در نسـخه ای چـون تفسـیر  بریتانیـا )نمونـۀ ۲۹( دسـِت کـم ۵7 شـکل مختلـف »ال« کتابـت شـده 
نشـان می دهـد ایـن خطاطـان نگرشـی کاماًل متفاوت به سـنت های خوشنویسـی داشـته اند. ظاهـرًا این 
نگـرش تـا سـدۀ ششـم بـر عرصـۀ هنـر شـرق ایـران غلبـه ای پرقـدرت داشـت امـا در اوایـل سـدۀ هفتـم در 
مقابل هجوم سـنت های شـکل یافته در بغداد که در قالب ظرافت و جمال قلم های شـش گانه نمایش 

یافتـه بـود تـاب نیـاورد و جایـش را به جریـان تـازه وارد داد.۱ 
کردنـد  یـاری ام  کسـان بسـیاری  بـودم  کتـاب  ایـن  کـه مشـغول تنظیـم  گذشـته  در طـی سـال های  
رم؟ دوسـت ارجمنـدم آقـای دکتـر  کـه جـز سـپاس گزاری خاضعانـه چـه  توانـم در حقشـان بـه جـای آو
یـر و اطالعات ارزنـده اش از مصحف های کوفی شـرقی  مرتضـی کریمی نیـا کـه بـا اخـالِص تمـام تصاو
یـر تک تـِک آن نسـخه ها چـه رنجـی بـرده  ری تصو گـردآو گذاشـت؛ خـوب می دانـم بـرای  را در اختیـارم 
بینـی و نکاتـی ارزنـده بـدان افـزود. همچنیـن دکتـر علیـا کرامـی۲  اسـت. او همچنیـن متـن کتـاب را باز

۱. شاید بشود استمرار این نگرش را در 
کتیبه های کوفی عصر ایلخانی و قرآن نویسی 
سبک معروف به آناتولی پی گرفت.

2 . Alya Karame
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مخطوطـات  بخـش  محتـرم  مسـئوالن  کـرد.  ارسـال  برایـم  مصحـف  چنـد  از  کمیـاب  یـری  تصاو کـه 
کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی و همچنیـن جنـاب آقـای علـی ثابت نیـا، مدیر عامل پیشـین مؤسسـۀ 
یـر قرآن هـای ایـن مجموعـه را در اختیـارم نهادنـد.  آفرینش هـای هنـری آسـتان قـدس رضـوی، کـه تصو
گلچین عارفـی، محمدصـادق  کاووسـی، مهـدی  ولـی اهلل  فرهیختـه ام،  نثـار دوسـتان  یـژه  و سپاسـی 
بهـره  کتـاب  یـن  تدو در طـی  ارزشمندشـان  رۀ  از مشـاو کـه  و مصطفـی حسـن زاده  ابوالقاسـمی  میـرزا 
یه، بابـت تکمیل اطالعات نسـخه های سـبک غزنوی  گرفتـم. سـپاس از همسـرم، خانـم نرگـس سـیبو
خانم هـا  سـرکار  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری  هنـر  فرهنگسـتان  پژوهشـی  معاونـت  محتـرم  مسـئوالن  و 
و  تقـوی معـاون محتـرم علمـی  آقـای دکتـر علـی  پروانـه رمضـان زاده، جنـاب  و  کنگرانـی  دکتـر منیـژه 
پژوهشـی، آقـای دکتـر  اسـماعیل پناهـی مدیـرکل گرانمایـۀ امـور پژوهشـی، آقـای افشـین شـیروانی مدیـر 
عامـل محتـرم موسسـۀ متـن، و لطـف همیشـگی جنـاب آقـای علی رضـا اسـماعیلی سرپرسـت معـزز 
کتـاب را بـا همـکاری بنیـاد بین المللـی امـام رضـا )ع( در مشـهد  کـه زمینـۀ انتشـار  فرهنگسـتان هنـر 

کردنـد.  مهیـا 
کتـاب مرهـون لطـف و همـکاری مشـترک معاونـت هنـری بنیـاد بین المللـی  چـاپ خوش کیفیـت 
امـام رضـا )ع(، جنـاب آقـای علـی ثابت نیا، و معاون عالی قدر پژوهشـی آقای دکتر علیرضا کریمدادیان 
کتـاب نیـز  یبایـی  یـرک اسـت و ز و پیگیری هـای مجدانـه و از سـِر لطـِف سـرکار خانـم دکتـر محجـوب ز
مرهـون صفحه بنـدی نابـی اسـت که دوسـت نازنینم سـرکار خانم مرجان جاللی با صبـر و مهربانِی تمام 

بـه انجـام رسـانید. بـرای همـۀ ایـن عزیـزان بهتریـن  نعمت هـا را از خـدای مهربان خواسـتارم.

مهدی صحراگرد
مشهد- تیرماه ۱۳۹۸ 

  


