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  تاريخچه آتاب و آتابخانه های شاهنشاهی ايران
  الدين همايونفرخ رآن

  هاي عمومي شهرداري تهران مديرعامل آتابخانه
 
  
  
  

   خط عربی؟-خط فارسی؟  
اه چاره ای چنانکه در صفحات پيش گفته شد، ايرانيها برای نجات فرهنگ و ادب و آثار مدون زبان فارسی از نابودی و فنا ر

 امروزی فارسی را طکسانيکه خ. جستند و اين راه اختراع و ابداع خط تازه ای بود که با خط کوفی شباهت و نزديکی داشت
ماخوذ از خط عربی ميدانند هيچ مدرک و سندی در دست ندارند و بر خالف آثار و شواهدی در دست است که ميرساند واضعين 

  .اند و آنرا هم از يک خط ديرين ايرانی استخراج کرده اندخط امروز فارسی ايرانيها بوده 
  

شود که ايرانيها بظن قوی خط ميخی فارسی را هم خود ساخته بوده اند  اينک برای بحث در اين نظريه الزم ميداند قبال يادآورد
نظر ميايد که خط فارسی کنونی و با توجه به نبوغی که در ساختن و اختراع هفت گونه خط از خود نشان داده اند کامال منطقی ب

  .را هم از يک خط ايرانی استخراج کرده باشند
  

در فصل بيست و هفتم مينوی خرد و جلد اول شاهنامه فردوسی ضمن داستانهای اساطيری و افسانه ای شاهان ايران آمده است 
آنها  . را که گرفتار کرده بود خواست بکشدديوانی . نام آور شد) اسير کننده ديو(که تهمورث پس از تسلط بر ديوان به ديوبند 

تهمورث آنان را امان داد و ايشان به .  نويسندگی را بياموزندراز تهمورث خواستند که جانشان را ببخشد و آنها در برابر باو هن
  .شاه هفت خط آموختند

  
.  ميخوانده اندديو ايرانيها بيگانگان را و ميگيوند. ها هستند» آرامی« ها » ديو« نظر داده اند که مقصود از  محققان بيگانه

اينک توجه خوانندگان گرامی را به چند نکته در اين باره جلب . ليکن با نکاتی که يادآوار ميشود ميتوان نظر ديگری را پذيرفت
  .ميکنم

  
را به تهمورث در کتابخانه ای که بنوشته ابن النديم در سارويه جی يافته شد نوشته ای يافتند که بنياد کتابخانه  -١

  .منسوب ميداشت
ميخواندند و بگفته فردوسی مازندران جايگاه ديوان و ) بزرگ(خود را ديو) مازندران(ميدانيم که بزرگان تپورستان -٢

 .مقر فرمانروايی ديو سپيد بوده است
 .که بمعنی نوشته در سنگ نبشته های داريوش آمده است» ديو«با » دی پی « نزديکی واژه  -٣
 . با تی پورستان–دی پی نزديکی واژه  -۴
  ).تپورستان(کشف مهره های استوانه ای منقوش بخطوط ابتدايی و عاليمی ميخی در مارليک -۵

  
از مجموع نکاتی که ياد کرديم اين ظن بسيار قوت ميگيرد که خط ميخی ايرانی پيدايشش در مازندران بوده و بمرور راه تکامل 

در استخراج و اختراع خطوط ديگر ايرانی که نام آنها . و آريايی بوده اند نه آرامیبنابراين واضعين آنهم ايرانی  .پيموده است
  .اينک تحقيق ما درباره خط فارسی کنونی. وسيله خود ايرانيها بحثی در ميان نيستبکرديم  را قبال ياد

  
  

  خط فارسی
ابن النديم ضمن معرفی خطوطی . تاس» الفهرست«درباره چگونگی خط فارسی دری، کهن ترين ماخذی که از آن بحث ميکند 

که قرآن کريم را بدان مينوشتند از خط فارسی دری ياد ميکند و از نظر اينکه گفته او برای ما سند و مدرک است ترجمه عين 
  .نوشته او را مياوريم و سپس نظر خود را اعالم ميداريم

  



مشتق، تجاويد، سلواطی، مصنوع، حائل، راصف، مکی، مدنين، التئيم، بصری، : خطوطی که مصاحف را بدان مينوشتند« 
 . »)١( سجلی، اصفهانی، فيرآموز که ايرانيان آنرا استخراج کرده و بدان خوانند

 
نخست بايد توجه داشت که خطوطی را که ابن النديم از آنها نام می برد خطوطی است که در زمان او رايج بوده است، نه 

ن وجود داشته است، بطوريکه خواهيم گفت، هنگاميکه اسالم اعالم شد، عرب خط خطوطی که در آغاز اسالم و نزول قرآ
 .)٢( بودمکینداشت و خطی که قرآن بدان ثبت ميگرديد خط 

 
عربها در آغاز، زبان . طی قرن اول هجری بمرور خطوطی در قلمرو و حکومت اسالمی پديد آمد که ابن النديم از آنها ياد ميکند

 شاعر شهير عرب گور امری القيسنبطی و سريانی مينوشته اند، و بهترين سند اين مدعا سنگ نوشته خودشان را، با خطوط 
همين سنگ نشان ميدهد که عربها خط .  ميالدی تحرير و نقر شده است٣٢٨که در سال » واقع در حيره«  است المنارهدر 

 .کوفی را بعدها از آن استخراج کرده اند
  

 از مردم عامربن جدره -  اسلم بن سدره -  مرامر بن َمرهين خط عربی سه نفر بوده اند بنامهای واضع: ابن النديم مينويسد
  .)٣(شهر انبار

  
  : نقل کرده و اضافه ميکندابن عباسفته گابن النديم اين اطالع خود را از 

  :اين سه تن هر يک در تکميل خط عربی کوشيده اند بدين ترتيب « 
اسلم بن سدره، فصل و وصل حروف را وضع کرد و عامر بن جدره، نقطه . روف را ساختمرامربن مره، صورت و شکل ح

  .»های آنرا بنياد نهاد
  و ، اما مکیکوفی و سپس خط بصری و بعد خط مدنینخستين خط عربی خط مکی است، پس از آن خط « :  هم او مينويسد

نخستين کسی که در صدر . شکل آن کمی خوابيدگی دارد در الف هايش کمی تمايل بطرف راست و باالی انگشتان و در مدنی
 نقطه گذاری آنرا تکميل کرد، )۴(ابوالسود دولی بود، بعدها خالدبن ابوهياجاسالم قرآن نوشت و در خوبی خط شهرت داشت 

والقيس بن اب، و سفيان بن بنی اميه که در حيره بود، نخستين کسی است که خط را به مکه آورد و در آنجا بشربن عبدالملک
 خط آموختند، زيدبن ثابت االنصاری از افراد معدودی است که در حجاز معاوية بن ابی سفيان، و  عمر ابن الخطاب وعبد مناف

 ». )۵(بخط آشنا بوده و از کاتبان وحی است
  

نر ايرانيها پيموده خط عربی در آغاز بسيار نازيبا و ناقص بوده، مراحل کمال و زيبايی را بشرحی که خواهيم گفت بذوق و ه
  .است

  
 نبايد موجب اين توهم گردد که در باين نکته بايد توجه داشت، هنگاميکه سخن از اقالم و انواع و اقسام خطوط عربی ميرود

خطوط عربی هم مانند خطوط ايرانی قبل از اسالم تنوع معلول اختالف شکل و حروف بوده است، بلکه در خطوط عربی منظور 
ف را بايد در تفنن کاتبان در تند و ماليم و ريز و درشت نوشتن پاره ای از حروف و کشش  و حرکات الف و از اقالم مختل

کشيده يا مدور نوشتن آنها دانست نه تغيير شکل و کم و بيش بودن حروف، بنابريان کليه اقالم عربی را که درحدود سی قلم 
  .تذکر ميکنند همه از يک ريشه و يکصورت استخراج شده اس

  
 که فارسی  ابن درستويه به زيبا کردن خط عربی بسيار کمک کردند و خوشنويسان را معزز و مکرم ميداشتند،برمکيان ايرانی

 . توجه ايرانيان را به تکميل خط عربی نشان ميدهد)٧( داردالکتابدرباره نويسندگان خط ،  کتابی بنام 
  

بدستور او شهيد . هـ . ٣٢٨وزير المقتدرباهللا خليفه عباسی بود و در سال  که  ابن مقله ايرانی، معروف بهمحمدبن علی فارسی
شد از جمله خوشنويسانی است که در زيبا ساختن خط عربی کوششی بسزا کرده است و اوست که هنر زيبانويسی خط عربی را 

رفت و هنرمندان را بر آن داشت پايه گذاشت، پس از او زيبانويسی در خط عربی از هنرهای ظريفه گرديد و مورد توجه قرار گ
  .که طی قرون بعد در آن را مجاهدت و کوشش کنند

  
 کوفی را از خط – رقاع – توقيع – نسخ – ثلث – ريحان – محقق -» ششگانه « اوست که اقالم  « :محققان خط شناس ميگويند

ط متداول زبان عرب است بايد ايرانی بنابراين واضع و مخترع خط  نسخ را هم که امروز خ.  کرده استاستخراج و اقتباس
  ». بدانيم

  
ابن النديم (از جمله خطوطی که قرآن را بدان مينوشته اند يکی هم خط پيرآموز بوده است « : چنانکه گذشت ابن النديم ميگويد

  . )٧(که ايرانيها آنرا را استخراج کرده بوده اند ) به تبعيت زبان عرب فيرآموز ثبت کرده است
 را از چه خطی استخراج کرده بوده اند، بنابراين سکوت او را در اين باره نبايد پيرآموزايرانيها : م  ديگر نميگويد که ابن الندي

  !!بدان گرفت که قصد او استخراج از خط عربی بوده است 
  



خط « فهرست مينويسد در ال. مانیو نکته قابل ذکر که بايد در اينجا بدان اشاره شود گفته ابن النديم است که درباره خط 
ميدانيم که مانی در آغاز سلسله . »استخراج شده و مخترع آن مانی است) سريانی( و سوريانی فارسیاز ) مانی(منانی

استخراج کرده بوده است نکته » فارسی«ساسانيان ظهور کرد و چند صد سال قبل از اسالم می زيسته و اينکه خطش را از خط 
م مقصود ابن نديم از خط فارسی خط پهلوی ساسانی است گمان ميرود صحيح نگفته باشيم زيرا ابن ايست قابل تامل اگر بگويي

النديم خطوط ايرانيها را يکايک بنام برشمرده و بدان آشنا بوده پس ميتوان پنداشت که منظور خطی بوده است فارسيان بدان 
جه به نمونه خطی است که ابن النديم از خط مانی بدست قرآن هم مينوشته اند و همان خط پيرآموز است و بهترين دليل تو

در اين باره . بصورت خط پيرآموز ديده ميشود.  ع ا . ر  و ه  ک  م  . ح . ب . و در اين خط حروف )  ٣عکس شماره (داده
  .ضمن بخش مکتب مانی باز هم سخن خواهيم گفت

  

  
   می شده است و اين خطکتابهای مانوی ها با اين خط نوشته. »مانوی« خط مانی -٣

  ماخوذ از خط راس ُسهريه بوده و خط پيرآموز هم از راس سهريه
  استخراج شده بوده است، در اين خط نقطه بکار

  ميرفته و خط کوفی نقطه نداشته است
  
  

ه کسی در علمی ک« معنی کرده اند لين آنندراج آنرا پيرآموز ثبت و معنی کرده است » سهل و آسان « را فرهنگ ها فيرآموز
و اين معنی کامال صحيح است و انتخاب نام پيرآموز هم در اصل به همين قصد و نظر بوده است که اين » زمان پيری بياموزد

بدان پايه ساده و آسان است که پيران هم ميتوانند آنرا فراگيرند و معنی سهل و آسان معنی استعاری و ) فارسی(خط تازه 
  .مجازی آنست

  
 گذشته از اينکه واضعان و مخترعان آن ايرانی بوده اند خط پيرآموز پيرآموز اصالت اين نظر را تاييد ميکند که  يانام فيرآموز

اين خط را بظن قريب به يقين ايرانيها از خطوط هفتگانه خود استخراج . در اصل هم از يک خط ايرانی استخراج شده بوده است
که نقطه دار بوده و شباهت به خط مانی دارد استخراج کرده اند زيرا شباهت  » يه راسُ سهر«بنظر اينجانب از خط . کرده بودند

بيشتر بوده است و در ترکيب بخشودن به حروف آن کوشيده اند که شباهتی به خطوط مکی و کوفی داشته » ساميتک« آن بخط 
  .زدگينباشد تا موجب عناد و لجاج حکام عرب نگردد و تعصب آنان را عليه اين خط برنيا

  
ايرانيها در « آنچه محققان خط شناس معترفند ترکيب و گردش حروف خط تعليق کامال ماخذ از خطوط پهلوی و اوستايی است 

بخصوص در خط .  الهام گرفته اند و در وضع آن تحت تاثير اشکال آنها بوده انداوستايی  وپهلویخط تعليق خود از شکل 
  ». )٨(يکی کامال روشن و محسوس استشکسته و شکسته تعليق اين مشابهت و نزد

  
نمونه ای که از آن در دست است قباله ) در حال حاضر( است و کهن ترين تعليق پايه و اساس خط  خط پيرآموزبنظر نويسنده 
 خاورشناس آنرا متعلق به سنه چهارصد هجری ميداند ليکن گروهی ديگر معتقدند که قدمت آن  مارگوليوتزمينی است که

  .  بيشتر استبمراتب
 

از خطوط تعليق به اول قرن ششم و هفتم نمونه های متعددی در دست است و  با توجه بآنها ميتوان سير تکامل و تطور خط 
  .در پايان اين مقاله چند نمونه از خط کهن فارسی را بنظر خوانندگان ارجمند ميرسانم. تعليق را دريافت

  
 وسيله او گرديد و اينکه امروز رقاع – ثلث – ريحان – نسخاساس و پايه وضع خط  موز آ با خط پيرابن مقله ايرانیآشنايی 

شباهت تام و کاملی در ميان خط نسخ و تعليق می بينيم بدن مناسبت است که ابن مقله خط نسخ و ثلث و ريحان را تابع شکل و 
  .حرکات و دواير خط پيرآموز قرار داد

  
ن خط پرداختند تا عربها نتوانند آن خط را آموز بنوشتن قرآنها با آ تثبيت و رواج خط پيرايرانيها از همان قرن اول هجری برای

  .هم چون از عرب نبود خط زندقه بخوانند و بنامند



  
خط اصفهانی شيوه ديگر از خط پيرآموز بوده است و چون اصفهان در اوان حکومت عرب در ايران مرکزيت داشت بنام خط 

  .ه شداصفهانی ناميده و خواند
  

در خطوط تعليق قرون اول اسالمی کامال حرکات و گردشهای حروف شباهت به خط پهلوی داشته است و اين شباهت را در 
هم چنين خط نسخ عربی در قرون اول اسالمی کامال شباهت . خطوط کتابهای قابوس نامه و ذخيره خوارزمشاهی کامال می بينيم

  .ر از اين خطوط را در اينجا گرداور ميکنيمبه خط تعليق دارد و برای نمونه چند اث
  

با نظر و ديد تحقيقی بهيچوجه نميتوان پذيرفت که خط فارسی دری پيرآموز ماخوذ از خط کوفی بوده است و اين اشتباه رايج 
ان ايرانی چنانکه خواهيم ديد خط پيرآموز فارسی بعدها وسيله هنرمند. ع و با تعصب متعصبان بوده است و بساطالعدم در اثر 

در قرون هفتم و . راه تکامل و جمال را تا سرحد اعجاز پيمود و در زمره يکی از برجسته ترين هنرهای زيبای ايران درآمد
 شاه – بيانی کرمانی – عبدالحق استرآبادی –تاج الدين اصفهانی :  هشتم و نهم اين خط وسيله خوشنويسان ناموری از جمله

 نجم الدين مسعود ساوه ای مراحل زيبايی و کمال را – خواجه اختيار الدين منشی –هللا مرواريد  خواه عبدا–محمود نيشابوری 
  .طی کرد

  
ميرعلی تبريزی در اوايل قرن هشتم با تلفيق نسخ و تعليق پايه و اساس خط نستعليق را گذاشت و سپس اظهر تبريزی و جعفر 

 ميرعلی – ميرعلی هروی – سلطان محمد خندان – نور  محمد–و سلطانعلی مشهدی ) معروف به يايسنغری(تبريزی 
  . عليرضا عباسی آنرا در زيبايی بجايی رسانيدند که موجب اعجاب و شگفتی بينندگان شد– ميرعماد قزوينی –) ثانی(تبريزی

  
اگر بخواهيم پس از ميرعماد و عليرضای عباسی خوشنويسان خط نستعليق بر پايه ای که استادان خط نهاده بودند بسيارند و 

  .بذکر نامشان بپردازيم از حوصله اين مقال بيرون است
  

ط وبرای آنکه چگونگی تحول و تطور و تکامل خط پيرآموز را بخط فارسی امروز دريابيم بجاست به نمونه های از خط
الزم به يادآوری . ه کنيمنويسندگان ايرانی که تاريخ تحرير آنها از قرن چهارم هجری به بعد است در اينجا ارائه ميشوند توج

  .است که بحث ما درباره خط فارسی است و آنچه مورد نظر است خطی است که ايرانيان بدان می نوشته اند نه مطالب آن
  

کهن ترين خطی که از خطاطان ايرانی در دسترس نويسنده قرار گرفته نسخه ايست از کتاب صفات الشيعه تصنيف دانشمند 
 نوشته ٣٩١ و نصربن عبداهللا القزوينی آنرا بسال )٩(تاليف کرده . هـ  . ٣۶٠که آنرا بسال )  بابويهابن(عاليمقام شيخ صدوق

اين خط با شيوه تزيينی نگاشته شده و نموداری از خط پيرآموز است و از مشخصات آن اينکه حروف ) ۴عکس شماره (است
  .خته اندرا مجزی نوشته و سپس با يک خط نازک آنها را به يکديگر متصل سا

  

  
   بخط ٣٩١ صفحه ايست از کتاب صفات السيعه که بسال –  خط پيرآموز -۴

  .نصربن عبداهللا قزوينی نوشته شده است
 صفحه اول کتاب االبنيه عن حقايق االدويه تاليف ابومنصور هروی بخط اسدی طوسی شاعر است که بسال ۵عکس شماره 

 و توجه بشيوه خط آن و چگونگی تحول و تکامل خطی را که ۵ با نمونه ۴ه در مقايسه نمون. )١٠(کتابت کرده است.  هـ۴۴٧



 خط تغيير يافته پيرآموز ۵ سال درمی يابيم عنوان عکس شماره ۵۶ نوشته است طی مدت ٣٩١نصربن عبداهللا قزوينی در سال 
  .ن خط تعليق ابتدايی است که همان تکامل يافته پيرآموز باشدتاست و م

  

  
  . هجری نوشته شده است۴۴٧اب االبنيه بخط اسدی شاعر که در   صفحه اول کت-۵

  
بقلم ابوالهيجا ديلمسپار شاعر .  هـ۵٠٧ از کتاب ترجمان البالغه تاليف محمدبن عمر رادويانی است که بسال ۶عکس شماره 

. موداری مبين است سال ميشود و تحول خط را طی مدت شصت سال ن۶٠نوشته شده است و فاصله تحرير آن با کتاب االبنيه 
که در هر دو بيک شيوه و روش و قلم است خط متن ترجمان » بنام ايزد بخشاينده بخشايشگر« بخصوص سرآغاز کتاب جمله 

  .البالغه چگونگی پيدايش خط تعليق نخستين را نشان ميدهد
  

  
  . هجری تحرير يافته است۵٠٧صفحه اول کتاب ترجمان البالغه که بسال  -۶

  
اج گرديد ماخوذ از خط ربوسيله خواجه تاج الدين بصورت خط هنری درآمده و از آن شکسته استخ که بعدها خط تعليق زينتی

  . رايج بوده استمتعليقی است که در قرنهای پنجم و شش



  
 ۶٠۶تاليف امام فخرالدين محمدبن عمرالرازی متوفی ) جوامع العلوم؟( صفحه ايست از کتاب جامع العلوم ٧عکس شماره 

اين نمونه نشان ميدهد که با .  هجری است۶١١و تاريخ تحرير کتاب . ه آنرا بنام سلطان عالالدين تکش تاليف کردهجری ک
  . سال از زمان تحرير ترجمان البالغه در شيوه و قلم خط فارسی چه تحولی بوجود آمده١٠۴گذشت 

  

  
   يافته است هجری تحرير۶١١ صفحه ای از کتاب جامع العلوم امام فخر رازی که در -٧

  
 سال فاصله زمانی دارد ۶٩، ٧ تحرير يافته و با نمونه شماره ۶٨٠ صفحه ايست از ديوان انوری که بسال ٨عکس شماره 

  .نشان دهنده تکامل و گرايش خط بطرف شيوه تعليق کامل است
  

  
  . هجری نوشته شده است۶٨٠ از ديوان انوری که بسال -٨
 نسخ دارد و چنانکه قبال يادآور شديم خط نسخ ساخته و پرداخته ابن مقله ايرانی بوده خط تعليق ايرانی شباهت کامل به خط

  .است و مستخرج از خط پيرآموز و تعليق شده با خط کوفی است
  

 هجری تحرير يافته و نمونه ايست از شيوه ۶١۶ صفحه ايست از کتاب سرالمکتوم تاليف فخر رازی که در ٩عکس شماره 
  )١١(. ١٢ – ١١ – ١٠همچنين عکسهای شماره . ن هفتمتعليق در اوايل قر



  
  . نوشته شده است۶١۶ صفحه ای از کتاب سرالمکتوم تاليف امام فخر رازی که بسال -٩

  

  
  . هجری نوشته شده است۶۵٠ صفحه ای از نزهت الکرام که در -١٠

  

  
  .هر تحرير يافته است صفحه ای از ذخيره خورازمشاهی که برای کتابخانه محمدبن پهلوان بن طا-١١



  
   نوشته شده است۶٧۶ صفحه ای از کتاب زيج ايلخانی که در سال -١٢

  
  

پيش از اينکه تعليق .  را بايد مورد توجه قرار داد١٣اختالف خط نسخ را با تعليق ايرانی دريابيم عکس شماره برای اينکه 
 ١۴ اع و تعليق ساخته و وضع شده بود مانند عکس شماره تزيينی بوجود آيد خطی رايج گرديد که از تعليق رفکامل يا تعليق

  .ليکن اين شيوه ديری نپاييد
  

  
   و سه سط پايين قطعه خط تقيع– نستعليق – خطوط نسخ -١٣

  
  

  



در قسمت باالی قطعه خط نسخ است .  که بقلم عبدالحق بن سبزواری است سه گونه خط تحرير يافته است١٣در عکس شماره 
  ).خط توقيع سه دانگ رو و سه دانگ سطح است(  پايين قطعه خط توقيع استرطو نستعليق و سه س

  

  
   خط تعليق و رقاع -١۴

  
 خط تعليق ١۶ نمونه ايست از خطوط رقاع و ثلث و نسخ بخط خطاط معروف مقصود تبريزی عکس شماره ١۵عکس شماره 

 ١٨ست بخط عبدالمجيد درويش عکس شماره  خط شکسته ا١٧بخط خواجه تاج الدين واضع خط تعليق تزيينی است و عکس 
اينها نمونه ای بود از خطوط .  نستعليق بخط عليرضا عباسی است١٩خط نستعليق اثر قلم ميرعلی هروی و عکس شماره 

  .مشاهير خوشنويسان ايران که در اين مجموعه از نظر خوانندگان ارجمند ميگذرد
  

  
   تبريزی منصور– بقلم – نسخ – ثلث – رقاع – خطوط -١۵

  



  
   خط تعليق تزيينی و يا تحريری و ديوانی بقلم خواجه تاج الدين منشی واضع خط تعليق تزيينی-١۶

  

  
   خط شکسته بقلم درويش عبدالمجيد-١٧

  
  



  
   نستعليق بقلم ميرعلی-١٨

  
  

  
   نستعليق بقلم عليرضا عباسی-١٩

  
ست که بدانيم کتابهای فارسی را پس از حمله عرب با چه تحقيق درباره چگونگی خط فارسی در اين تاريخچه از آن رهگذر ا

خطی می نوشته اند و چگونه بار ديگر دانشمندان ايرانی به ثبت و ضبط افکار و آثار خود توفيق يافته اند و در نتيجه کتابها و 
  .کتابخانه ها بوجود آمدند

  
خ و سرگذشت کتاب در ايران همراه و توام است و بناچار  تشعير، نقاشی با تاري– تذهيب – صحافی –تاريخ خط و کاغذ و تجليد 

بايد از سير تحول و تطور و تکامل اين هنرها نيز در اين تاريخچه سخنی بطور اختصار و ايجاز گفت و در فصل آينده درباره 
  .اين هنرها نيز مختصر اشاره ای خواهيم کرد



  
 :بن مايه ها

 
 ١١ الفهرست ص )١(
 . خواهيم گفت درباره خط مکی سخن)٢(
 . شهری بوده است نزديک بغداد، القلقشندی در صبح االعشی نيز همين نظر را تاييد ميکند)٣(
 .  هـ ۴۵ درگذشته بسال )۴(
 . هـ ۶٩ درگذشته بسال )۵(
 . هـ ٣٣۶ درگذشته بسال )۶(
ه  نقل کرده و خود در معنی آن  در نقل از الفهرست در بعضی از ماخذ ديده شده که متاسفانه فيرآموز را قيرآموز نوشت)٧(

 !!حيران مانده اند 
  از نظرات دانشمند ارجمند آقای دکتر مهدی بيانی)٨(
 از مجموعه نفيس و گرانقدر آقای فخرالدين نصيری عکسبرداری شده است و ٢٠ الی ٩ و ۴ عکس های شماره )٩(

  . از کتابهای متعلق بکتابخانه نويسنده است٨ و ٧عکسهای شماره 
 استاد مجتبی مينوی در ترکيه تفسيری مشاهده کرده اند که تاريخ تحرير آن بر نسخه کتاب االبنيه قدمت دارد هم چنين )١٠(

 . بوده است متاسفانه نمونه هايی از اين دو کتاب را در دست نداريم۴٧٨هداية المتعلمين تاليف ربيع اخوينی که سال تحرير آن 
 از ذخيره ١١م و دبستان العلوم تاليف محمدبن الحسين بن حسن الرازی و شماره  از کتاب نزهت الکرا١٠ شماره )١١(

خوارزمشاهی است که برای کتابخانه محمدبن پهلوان اين ابی طاهر نوشته شده و کتابها متعلق به کتابخانه نفيس آقای 
  . تحرير يافته۶٧۶ سال  از کتاب زيج ايلخانی که بخط محمدبن احمد خجندی در١٢و شماره . فخرالدين نصيری است
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