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کریمی نیا مرتضی 



 نسخهشناسیمصاحفقرآنی)1(
قرآن1200درموزۀآستانهحضرتمعصومه)س(:قرآنیازعهدمأمونعباسییا

قرنپنجمهجری

کریمی نیا مرتضی 

ــوزۀ آســتانۀ حضــرت معصومــه )س( حــاوی جــزو  ــی شــمارۀ 1200 در م چکیــده: نســخۀ قرآن
کوفــی متأخــر و مشــرقی اســت. قریــب 60 ســال پیــش، هنــگام مرمــت  ســی ام قــرآن بــه خــط 
کتابــت آن را بــه ســال 198 هجــری و  کــه تاریــخ  نســخه، نوشــته ای در آغــاز آن یافــت شــد 
در عهــد مامــون عباســی می رســانید. از همیــن رو، برخــی آن را قدیم تریــن قــرآن تاریــخ دار، 
و ترقیــم آغازیــن آن را اصیــل دانســته اند. مقالــۀ حاضــر ضمــن مــروری نســخه شــناختی و 
کتابــت ایــن نســخه بــر روی  کــه تاریــخ 198 بــرای  متــن شناســانه بــر ایــن اثــر، نشــان می دهــد 
کاغــذ، بســیار زودهنــگام، و احتمــااًل جعلــی متأخــر و افــزوده شــده بــه آغــاز نســخه اســت. خــط 
کوفــی ایرانــی و مکتــب عثمــان بــن حســین وراق غزنــوی پیــروی می کنــد،  نســخه از ســبک 
کاتــب  کافــی برخــوردار نیســت؛ از جملــه آنکــه ســهو و اشــتباه  امــا در برخــی جهــات از دقــت 
کلمــات از امــای قیاســی  در نــگارش متــن آیــات بســیار زیــاد اســت. همچنیــن رســم و هجــای 
کامــل و غیرعثمانــی( پیــروی می کنــد و قرائــت نســخه نیــز عمدتــًا بــر مبنــای قرائــت  )رســم 
گــذاری  کــه تاریــخ  ابوعمــرو بــن عــاء )قــاری بصــره( اســت. این هــا همــه ویژگی هایــی اســت 

کتابــت اصــل نســخه را در اواخــر قــرن پنجــم هجــری موّجــه و مقبــول می ســازد. 

کوفــی  کلیــدواژه: قــرآن 1200؛ مــوزۀ آســتانۀ مقــدس قــم؛ عثمــان بــن حســین وراق غزنــوی؛ 
کوفــی مشــرقی؛ قرائــت ابوعمــرو ایرانــی؛ 

 Codicology of the Qur’ānic Manuscripts (1)
The Qur’ān MS 1200 in Āstān-e Qum Shrine 
Museum: Left from al-Ma’mūn era or 5th centu-
ry AH.
By: Morteza Karimi-Nia
Abstract: The Qur’ān manuscript No. 1200, in the 
Āstān-e Qum Shrine Museum, contains the 30th juz’ 
of the Qur’ān, and is written in eastern or New Style 
Kufic script. Nearly 60 years ago, when the man-
uscript was restored, a note was discovered in its 
beginning, stating that the manuscript was written 
in 198 AH, in time of Abbasid caliph, al-Ma’mūn. 
Therefore, some consider it to be the oldest dated 
Qur’ān whose diacritic is original. Having a codico-
logical and textual overview of the work, the article 
shows that the date 198 AH, which was assigned 
to the copying of this MS is too early, and was prob-
ably added to the beginning of the MS later. The 
manuscript handwriting follows Kufic style and be-
longs to the school of a Ghaznavid scribe, Uthmān 
b. al-Hussain al-Warrāq, but in some ways it is not 
sufficiently precise including the fact that the scribe 
made many mistakes in writing the Qur’ānic text. 
Furthermore, the orthography and syllables of the 
words follows Qiyāsi orthography (a complete or 
non-Uthmānīc rasm), and the manuscript’s variant 
readings (qirā’āt) is mainly based on Abū ‘Amr 
(from Basra). These are all the features that justify 
the dating of the original version of book in the late 
fifth century AH.
Key words: Qur’ān No. 1200, Āstān-e Qum Shrine 
Museum, the Ghaznavid Uthmān b. al-Hussain 
al-Warrāq, Iranian Kufic, Eastern Kufic, Abū ‘Amr 
variant readings. 

  نسخ املصاحف القرآنّية
 القرآن رقم 1200 يف متحف حرم السّيدة املعصومة )س(

خيه إىل عهد املأمون العّبايس أو القرن اخلامس اهلجري قرآن يعود تار

ميي نيا كر مرتىض 

حتتــوي النســخة القرآنّيــة رقــم 1200 واملوجــودة يف متحــف حــرم الســّيدة 
املعصومــة ســالم اهّلل  علهيــا عىل اجلــزء الثالثني مــن القرآن، وهــي مكتوبة 

باخلّط الكويف املتأّخر واملشريق.

، وجدوا 
ً
وخالل عملّية ترممي النسخة اليت جرت قبل ما يقارب السّتني عاما

ّية، أي  خيها إىل سنة 198 اهلجر عبارة مكتوبة يف أّول هذه النسخة يعود تار
يف عهــد املأمــون العّبــايس. من هنا رأى البعض أّن هذه النســخة هي أقدم 
النســخ القرآنّية املؤّرخة، مســتندين إىل اعتقادهم بأصالة الرقم املوجود يف 

بدايهتا.

أّمــا املقــال احلــايل فإّنــه ومــن خــالل نظرته عــىل هذا األثــر من منظــار علم 
ين   لتدو

ً
خيا املخطوطات والنصوص، فإّنه يعتقد بأّن اعتبار الســنة 198 تار

يخ يف غاية االستعجال، إذ حيتمل أن تكون  هذه النسخة عىل الورق هو تار
ضيفت إىل بداية النسخة.

ُ
، وأ ّنا قد أ

ً
 متأّخرا

ً
يرا هذه الكتابة تزو

ومــن مزايــا هذه النســخة أّنا كتبت باخلّط الكويف اإليراين ومدرســة عثمان 
إن كانت مل تّتصف بالدّقة الكافية من بعض  بن حسني الوّراق الغزنوي، و
اجلهــات، كســهو الكاتب واشــتباهه يف كتابة نصوص اآليــات يف الكثير من 

املوارد.

أّما رسم وهجاء الكلمات فهو يطابق الرسم اإلماليئ )أو الرسم الكامل وغير 
 هي مستندة إىل قراءة أيب عمرو 

ً
العثماين(، يف حني أّن قراءة النسخة غالبا

بن عالء )قارئ البصرة(.

يخ كتابة أصل النســخة يعود  ومجيع ما ذكرناه من املزايا جتعل القول بأّن تار
إىل أواخر القرن اخلامس اهلجري إّنا هو قول مبّرر ومقبول.

املفــردات األساســّية: قــرآن رقــم 1200، متحف عتبة قم املقّدســة، عثمان بن 
احلسني الوّراق الغزنوي، الكويف اإليراين، الكويف املشريق، قراءة أيب عمرو.
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نسخهشناسیمصاحفقرآنی)1(

قرآن1200درموزۀآستانهحضرتمعصومه؟اهع؟:
قرآنیازعهدمأمونعباسییاقرنپنجمهجری1
نســخۀ قرآنــی 1200 در مــوزۀ آســتانۀ حضــرت معصومــه)س( نخســتین بــار در ســال 1336 توجــه جمعــی از 

کرد.2 در بهار این ســال، تولیت وقت آســتانۀ حرم حضرت  محققان و نسخه شناســان ایرانی را به خود جلب 

کل باستان شناسی )موزۀ  کهن را برای تعمیر و صحافی به اداره  معصومه)س( چند نسخۀ خطی از قرآن های 

ایــران باســتان( ارســال کردنــد. در ایــن میــان، اوراق منــدرس و پریشــانی از جزء ســی ام قرآن وجود داشــت که 

کید تولیت وقت آســتانۀ  در آغاز به ســبب آســیب دیدگی و فرســودگی قابل اصالح نمی نمود، اما به ســبب تأ

حضرت معصومه)س( مرمت و تجلید این اثر به دســت اســتادان اســداهّلل 

گرد انجام گرفت. پس از این، در بازبینی صفحات  اسفرجانی و حسن دنیا

کــه در بــرگ نخســت آن اطالعاتــی  نخســت ایــن نســخه مشــخص شــد 

تاریخــی در خصــوص زمان کتابت قرآن درج شــده اســت. این عبارات که 

بــه ســبب فرســودگی کاغــذ، کمــی ناخوانا بودنــد چنین حکایــت می کنند 

که نســخۀ مزبور در ســال 198 هجری و در نخســتین ســال حکومت مأمون 

کتابت شــده اســت. در این صفحه نکته ای در خصوص  خلیفه عباســی 

نــام کاتــب یــا مکان کتابت نیامده اســت. با این همه ســبک خــط و نحوۀ 

کتابت و امالی کلمات در این نســخه هیچ شــباهتی به نســخه های قرآنی 

کتابت شــده در ســه قرن نخســت نــدارد و همین امر ســبب تردیــد در تاریخ 

اظهارشده در آغاز آن می شود.

المأمون امیرالمؤمنین رفع اهّلل

ِذکره و اید نصره و ذالک

فی )شهر( اهّلل المبارک رمضان

سنت ثـ)مان( و تسعین و مائة و

الـ)ـحمد هّلل رب الـ(ـعالمین و صلواته )علی( محمد

)و آ(له الطاهرین

متن رقم الحاقی به نسخۀ 1200

کهــن و منســوب بــه دســتخط  کوفــی  گــر از نســخه های قرآنــی بــه خــط  ا

ائمه)علیهــم الســالم( و نیــز برخــی صحابه چون عثمــان بن عفان صرف نظر کنیم، نســخۀ قرآنــی ش 1200 در 

یم.3 این نســخه در قطعی  یخ دار« به شــمار آور یخ  198 هجری را باید قدیم ترین قرآِن »تار موزۀ آســتانۀ قم با تار

 1. ایــن مقالــه بخشــی از پژوهــش مفصل تــر مــن در بــاب این نســخه و ســایر قرآن های کهــن در موزۀ آســتانۀ قم اســت. بر خــود الزم می دانم از مســئوالن و 
یژه جناب حجت االسالم و المسلمین سیدجعفر حجت کشــفی و بهزاد یوسف زاده که در دستیابی من به  کارشناســان موزۀ آســتانۀ مقدســۀ قم به و

کنم. یر آن، نهایت همکاری را مبذول داشتند، سپاسگزاری  این نسخه و تصاو
یری از آن را در کتاب شــکوه کتابت و تذهیب قرآن )لندن،   2. این نســخه در میان غربیان ظاهرًا چندان شناخته شــده نیســت. تنها مارتین لینگز تصو

کرد. که در ادامه بدان اشاره خواهیم  کرده است  2005( منتشر 
 
ً
یخ دار اصیل در قرون ســوم و چهارم هجری اینهایند: قرآن آماجور )بالد شــام، صور، 262 ق(؛ قرآن عبدالمنعم )احتماال 3. نمونه هایی از قرآن های تار

کریمی نیا مرتضی 
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ی کاغذ در ابعاد )کنونی( 170*205 میلی متر، دارای 78 برگ، با ســه  عمودی )و مشــابه با قطع خشــتی( بر رو

یخ 198 در  ی جزو آخر قرآن )با افتادگی هایی در برخی ســور( اســت. وجود تار ســطر در هــر صفحــه و تنها حاو

یخ با انتساب  آغاز نسخه سبب توجه بسیاری از نسخه پژوهان در آن زمان شد. جمعی از استادان ادب و تار

کردنــد. مهم ترین موافق، شــادروان  ایــن اثــر بــه پایان قــرن دوم هجری موافقــت و جمعی دیگر بــا آن مخالفت 

محمدتقــی مصطفــوی رئیــس وقت موزۀ ملی ایــران در مقاله ای در مجلۀ نقش و نگار کوشــیده اســت ضمن 

یخ و انتســاب نســخه بــه پایان قرن دوم هجــری را تأیید کند.4  کیــد بــر اهمیت این نســخه، اصالت این تار تأ

همچنین شادروان مهدی بیانی در مقاله ای دیگر در همان مجله، با عنوان »جزو سی ام از قرآن مجید« ضمن 

یخ  198 هجری را برای کتابت اصل نسخه )متن آیات  توصیف کلی نسخه چنین نظر داده اند که می توان تار

بدون سرسوره ها و اعراب، جدول کشی و تذهیب و ...( پذیرفت و تمامی افزوده های بعدی را متعلق به اواخر 

ی می نویسد:  قرن چهارم به بعد دانست. و

یســت ســال بهمان ســادگی باقی بوده است تا اواخر قرن  به گمان من این نســخه تا مدت دو

چهــارم یــا اوایل قرن پنجم یکبار آنرا تزئین و تکمیل نموده اند و این تزئینات و اضافات که در 
ره شده است ... .5 این دو

بــا مراجعــه بــه نمونه های مختلف نســخه های کوفی کهن و کوفی متأخر مشــرقی و ایرانی و ســیر تحول آن در 

که نســخۀ قــرآن 1200 در یک زمان  قــرون نخســت، دشــوار می توان چنیــن دیــدگاه تعدیل شــده ای را پذیرفت 

کــه در میان  کتابــت شــده و در دو قــرن بعــد نقطه گــذاری و اعراب و تزئین شــده باشــد؛ زیرا ســبک قرآن 1200 

کاتب از همان آغــاز برای تمام  که  کوفی مشــرقی ایرانــی قرار می گیرد، اقتضــا دارد  قرآن هــای هنــری و مذّهب 

اجزای متن و جوانب زیبایی شناختی آن از جمله سرسوره ها، آیه نماها، اعراب، پرکردن فضای میان سطور، 

کادربنــدی برنامه ریــزی و تمــام این امور را اجرا کرده باشــد. روشــن اســت که خط کوفــِی به کاررفته در کتابت 

متن قرآن 1200 شباهت به هیچ  یک از کتابت های کوفی در دو قرن نخست و حتی در قرن سوم ندارد. اساسًا 

کوفی را نمی یابیم و این امر عالوه بر  ما در ســه قرن نخســت هیچ نشــانه ای از پیدایش چنین ســبکی از خط 

ی کاغذ، مهم ترین ایراد در اســتناد این نســخه به قرن دوم هجری اســت. نوشــتار  کتابت این جزوۀ قرآنی بر رو

کنونی ضمن توضیح این امر، به اجمال، اجزا و ویژگی های مختلف این نسخه را معرفی می کند.

کوفی رایج در ســه قرن نخســت  کتابت متن قرآن در نســخۀ 1200 را نمی توان به هیچ  یک از انواع خط  شــیوۀ 

کتابــت کلمات و اتصال حروف  نســبت داد. ایــن نوع خط که حاصل به کارگیری انواع هنرهای نگارشــی در 

که در اوایل قرن چهارم شــکل  اســت، به تعبیر فرانســوا دروش، ســبک جدید )New Style( خوانده می شــود 

یــج رواج و تنــوع بســیاری یافت. نخســتین نمونه هــای این چنین خطی را که بــه در میان ما به  گرفــت و به تدر

کوفــی مشــرقی معــروف اســت، در میانه هــای قرن چهــارم و اوج آن را در قرون پنجم و ششــم می یابیم. ســرآمد 

کتابت خاندان وّراق غزنوی در نســخه های به جامانده  هنرنمایی و نمونه های معروف این چنین خطی را در 

کتابخانه های آســتان قدس رضوی، توپقاپی ســرای، چستربیتی، مجموعۀ شخصی دکتر خلیلی،  ی در  از و

کاتب تنها قصد  پلیتین می توان یافت.6 در این روش،  کتابخانه جان رایلندز )دانشگاه منچستر( و موزۀ مترو

بــالد شــام، وقــف مســجد امــوی، 298 ق(؛ قــرآن ابن شــاذان )ایــران، ری، 361 ق(؛ قرآن اصفهــان )به خط محمد بــن احمد بن یاســین، 383 ق( 
قرآن وقف شــده به دســت کشــواد بن امالس از حکمرانان اصفهان، در 328 ق؛ قرآن وقف شــده به دســت ابوالقاســم علی بن ناصر الدوله معروف به 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی اند. ابن سیمجور در سال 383 ق. تنها بخش هایی از دو نسخۀ اخیر اکنون در ایران و 
4. محمدتقــی مصطفــوی، »نســخۀ نفیــس بینهایــت مهمــی از کالم اهلل متعلق به قــرن دوم هجری«، نقش و نــگار، ش 5، ســال 1337. وی در همین 
کار خراسان بوده، به دلیل چگونگی خط آن  مقاله به دیدگاه صائب شادروان مجتبی مینوی در خصوص این نسخه اشاره می کند که »نسخۀ مزبور 

بر دارد به نظر ایشان ]مرحوم مینوی[ مجعول آمده است«. یخ 198 را در که نام مأمون و تار یقینًا از قرن چهارم هجری قدیمی تر نیست و صفحۀ اول 
5. مهدی بیانی، »جزو سی ام از قرآن مجید«، نقش و نگار، ش 5، سال 1337، ص 9.

6. برای برخی نمونه ها نک: فرانسوا دروش، سبک عباسی، ص 132ـ 182؛ مارتین لینگز، هنر و تذهیب قرآنی، ترجمۀ مهرداد قیومی بیدهندی، تهران: 
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ی صفحــه بنگارد تا مفاد کلمات و جمالت قرآنی به خواننده منتقل شــود، بلکه  کــه حــروف را بر رو آن نــدارد 

عالوه بر این می کوشد با به کارگیری برخی جوانب زیبایی شناختی، به صورت یکدست و منّظم به هر یک از 

گونه ای تقارن و نیز زیبایی هرچه  کوفی عناصر جدید بصری ببخشــد تا فضای صفحه از  حروف در نگارش 

یم که در آن کاتب آیات قرآن کریم  بیشتری برخوردار شود. در واقع این شیوه را باید نوعی »نقاشی خط« بشمار

کرده است. ی صفحه نقاشی  را با هنرمندی تمام بر رو

گونۀ اصلی  در هنگام رواج و تداول صور مختلف کوفی مشرقی از نوع ایرانی در قرون پنجم و ششم هجری، دو 

از کتابت قرآن می یابیم: نخست نوشتن قرآن با قلم ریز به خط کوفی متأخر در قطع عمودی بر روی کاغذ که در 

کلمات را  کاتب فرصت هنرورزی و جان بخشی به حروف و  هر صفحه بین 10 تا 30 سطر می گنجد. در اینجا 

کمتر در اختیار دارد، اما به طورکلی از اصول کوفی مشرقی ایرانی تبعیت می کند.7 شکل دوم نوشتن قرآن با قلم 

درشت به خط کوفی متأخر در قطع عمودی بر روی کاغذ است که در هر صفحه بین 4 تا 8 سطر می گنجد. از 

این نمونۀ دوم می توان به کتابت های معروف عثمان بن حسین وراق8 و فرزندش محمد بن عثمان وراق9 اشاره 

کرد. در این حالت کاتب فرصت و امکان بسیار زیادی برای نشان دادن هنر خود در کتابت حروف و کلمات و 

ّهب متن نیز هست و 
َ

نیز تذهیب و تزئین میان سطور و اطراف برگه دارد. کاتب در این حالت غالبًا خود نیز ُمذ

در تمامی جزییات کتابتی و تزئینی نسخه دخالت می کند.

کوفی مشرقی  کوفی به کاررفته در قرآن شمارۀ 1200 در موزۀ آستانۀ حضرت معصومه)س( دقیقًا در شمار  خط 

کوفی مشــرقی  که با دانگ درشــت قلم نگاشــته شــده اســت. با این همه نمونه خِط  از نوع اخیر قرار می گیرد 

به کاررفته در این قرآن، در عین شــباهت به صدها نمونه برجای مانده از کوفی مشــرقی در قرون پنجم و ششم 

کاتب  کار رفته است. نخست آنکه  کمتری به  که در نمونه های  هجری، برخی عناصر خاص خود را نیز دارد 

کرده است. کمترین تعداد  گونه ای عجیب، نگارش ســه ســطری در قرآنی عمودی به خط کوفی را اختیار  به 

کاتب عالوه بر بهره گیری از تمام  ســطور در هر صفحه از این نوع قرآن نویســی، چهار ســطر اســت.10 دوم آنکه 

کوفی مشــرقی، حروف س، ش، ص، ض، ط، ظ، ک را هرگاه در  هنرهای شناخته شــده در چنین ســبکی از 

کوتاهی  کمی باالتر از تراز سطر می نویسد و آن را با دنبالۀ خطی  گانه و  گیرند، به صورتی جدا کلمه قرار  میان 

گرفته  گانه و در وســط زمین و هوا قرار  گویی این بخش از حرف، جدا کلمه متصل می کند؛ چنان که  به باقی 

اســت. از ایــن میــان، نــگارش حــرف ســین در این حالت بــرای بیننده شــباهتی تــام و تمام بــا کتابت کلمۀ 

»هّلل« بــه همــراه دارد. نمونه هــای مختلــف ایــن امر را در صفحات زیر و در کلمات اشاره شــده ذیل هر شــماره 

می توان دید: برگ 4 رو: الصور؛ برگ 4 پشت: السما؛ برگ 5 پشت: غساقا؛ برگ 6 رو: حسابا؛ برگ 7 رو: حسابا 

و الســموات؛ برگ 7 پشــت: یملکون و خطابا؛ برگ 13 رو: انشــره؛ برگ 15 پشــت: مستبشره؛ برگ 33 رو و 34 

پشت: یضحکون )که یکی از نمونه های بسیار شاخص است( و برگ 47 پشت: فصل.

یر 11ـ 22. گروس، 1377، تصاو
یر می توان دید: آســتان قدس رضوی، قرآن های ش 17، 63 و 84؛ آســتانۀ حضرت معصومه)س(  کتابت را در نســخه های ز 7. نمونه هایی از این نوع 
در قم، ش 1276 و 2326؛ کتابخانۀ حرم علوی در نجف، شماره های 44، 103، 104، 106، 273، 328 و 414؛ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، 
شماره های 394، 395 و 11938؛ موزۀ رضا عباسی در تهران، قرآن ش 1960؛ موزۀ ملی ایران، قرآن ش 3610؛ کتابخانۀ کاخ گلستان در تهران، قرآن 

.KFQ77 و KFQ76 ؛ مجموعۀ دکتر خلیلی در لندن، شماره هایArabe 6430 یس، ش کتابخانۀ ملی فرانسه در پار ش 1378؛ 
8. در مصاحف سی پارۀ آستان قدس رضوی، نسخه های قرآنی ش 70 و 71 و جزوه های قرآنی ش 3052 تا 3071، 3075، 3076، 3077 و 3085.

9. در نسخۀ ش 4680 در آستان قدس رضوی.
یم؛ اساسًا تمام قرآن های عمودی که می شناسیم از قرن اول و دوم، همگی به خط حجازی یا مایل به کوفی  10ـ در دو قرن نخست، قرآن سه سطری ندار
یسی متن قرآن در یک  نوشــته شــده اند که در تمام آنها بیشــترین ســعی و تالش برای اســتفاده از حداکثر فضای پوست انجام یافته اســت. درشت نو
یســی در دو قرن نخســت نیســت. قدیم ترین قرآن ســه ســطری معروف به »قرآن  یژگی های قرآن نو مصحف )مثاًل 3 ســطر در یک صفحه( اساســًا از و

کهن، بر روی پوست و در قطع بیاضی است. کوفی  کتابت شده در بالد شام و شهر صور، موّرخ 262 هجری، اما به خط  آماجور«، 
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ک و ط، در نسخۀ 1200 از موزۀ  استفادۀ مکّرر و پی درپی از جداسازی تراز حروفی مانند س، ش، ص، ض، 

آستانۀ قم بسیار چشمگیر و منحصربه فرد است. با این همه در برخی نسخ دیگر هم از این پدیده به صورت 

کنده می توان نشــان هایی یافت. فی المثل در کتابت تفســیر حدادی موســوم به معانی کتاب اهّلل و تفسیره  پرا

کتابخانۀ موزۀ توپقاپی، بخش خزینه امانت، 209(، مواردی از  المنیر به خط عثمان بن حسین وراق )نسخۀ 
کتابِت ص، ط، ک و حتی س و ش در باالتر از تراز ســطر دیده می شــود.11 در نســخۀ 17 آســتان قدس رضوی 

نیز نمونه هایی از کتابت حروف ســین و شــین را )مثاًل در ص 73، ســطر 2، السبیل؛ سطر 5، ُمسِمٍع؛ سطر 6، 

کتابت  بألســنتهم؛ ســطر 12: الســبت؛ سطر 13: یشــاء( می توان یافت. از آنجا که عثمان بن حســین وّراق در 

ـ از این تکنیک بهره نبرده، اما در کتابت تفسیر ابونصر حدادی  ـ در حدود سال 464 قـ  قرآن های سی پاره اشـ 

ـــ از این روش بهره برده  ــ کتابت ســال 482 تا 466 قـ  موســوم بــه معانــی کتاب اهّلل در کتابخانۀ موزۀ توپقاپیـ 

کــه کتابت نســخۀ قرآنی 1200 در موزۀ آســتانۀ قــم باید متعلق به زمانــی پس از این  اســت، می تــوان حــدس زد 
کرد.12 یخ گذاری  باشد. بنابراین این اثر را باید در اواخر قرن پنجم هجری تار

کوفــی به کاررفته در قــرآن 1200، به شــرحی مختصر از  کتابت  کنــون پــس از مــروری کلی بــر نوع و ویژگی هــای  ا

یم.  کتابت نســخه در اواخر قرن پنجم هجری می پرداز یخ  مهم ترین عناصر مختلف نســخه و ارتباط آن با تار

ی عناصر مختلفی است: متن نسخه حاو

الــف( بدنــۀ متن آیــات قرآن همراه با نقطه گذاری کامل به شــیوۀ امروزی با نقطه هایی مدّور. در َنقط نســخه که 

گرفته، از نقطه گذاری کامل اســتفاده شــده اســت که ایــن امر در  کتابــت خود متــن انجام  ظاهــرًا هم زمــان بــا 

کتابِت الحسنی )برگ 19 پشت(؛ الحسرة )برگ 51 پشت(؛ ینِشرون )برگ 143 رو(؛ خشیته )برگ 146 رو(؛ برهانکم )برگ 144 رو(؛ ارتضی  11ـ مثاًل در 
)برگ 145 پشــت(؛ ینصرون )برگ 151 پشــت(؛ ینظرون و یســتطیعون )برگ 152 رو(. چاپ عکســی این نســخه اکنون به همت سید محمد عمادی 
کتاب اهّلل تعالی و تفســیره المنیر،  حائری منتشــر شــده اســت: حدادی، ابونصر احمد بن محمد بن حمدان بن محمد، المجلد الثامن من معانی 
کتابخانه، موزه  راق غزنوی )در سال 484 ق(، نسخه برگردان با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران:  کتابت و تذهیب از عثمان بن حسین و

پقاپی )استانبول(، 1390. کاخ موزۀ تو و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی و 
کتابت و تذهیب قرآن، 2005( این نسخه را متعلق به اوایل قرن پنجم هجری دانسته است. نک: 12. مارتین لینگز در چاپ جدید کتاب خود )شکوه 
Martin Lings, Splendours of Qur’an Calligraphy and Illumination, London: Thames & Hudson, 2005, p. 57.
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قرآن نویسی قرون دوم تا چهارم بسیار عجیب و بعید می نماید، اما در مجموعه قرآن های کوفی ایرانی، به ویژه 

در مکتــب عثمــان بن حســین وراق امری شــایع و رایج اســت.13 همانند قرآنی های عثمــان وراق، نقطه ها در 

کلمات قرآنی در ادامه و در بند »ح« سخن  اینجا نیز تمامًا دایره های منظم و مستدیرند. دربارۀ رسم و امالی 

گفت. خواهیم 

ب( اعراب گــذاری. اعــراب نســخۀ 1200 بــا قلم قرمزرنگ به شــیوۀ امــروزی، یعنی با نظام حرکات منســوب به 

کوفی چهار قرن نخست همواره با نقطه های قرمزرنگ )موسوم به نظام  ـُ است. نسخه های  ـِ  ـَ  خلیل بن احمد 

ابواالســود( اعراب گذاری شــده اند. اســتفاده از عالمت های فتحه و ضمه و کسره در نسخه های کوفی پس از 

این زمان رواج یافته اند.

گرفته  ج( افــزودن عالمــت تشــدید با رنگ آبی. این امــر می تواند هم زمان با اعراب گذاری یا بعــد از آن صورت 

باشد.

کوفی  کتابت قرآن های  د( افزودن عالمت ء )همزه به صورت 6 کوچک(. این روش دســت کم تا قرن پنجم در 

ی آن در سراسر نسخۀ 1200 بسیار  و غیر آن رواج نداشته است. استفاده از عالمت همزه )ء( در زیر الف یا رو

کتابت متن است و در برخی موارد به روشنی با رنگ زرد یا سبز  شایع است. این عالمت همزه ظاهرًا متأخر از 

ســیر دیده می شــود، اما در برخی موارد ظاهرًا با زمان کتابت همزمان اســت و از همان جوهر مشــکی استفاده 

کلمۀ »قرئ علیهم القرآن« )برگ 39 رو(. کار رفته است، مثاًل در  که در خود متن به  شده 

13. این نقطه گذاری در نســخۀ 1200 بســیار کامل اســت و هم زمان با کتابت متن نســخه صورت گرفته است که چنین امری در قرون دوم و سوم هجری 
یر و درون حرف »یاء« ــ حتی در جایی که با »یاء« مقصوره مواجهیم، مثاًل در کلمات الذکری و یخشی در برگ 49 پشت  نمونه ندارد. گذاشتن نقطه ز

و االشقی و یصلی و الکبری در برگ 50 رو ــ امری بی سابقه در پایان قرن دوم به شمار می آید.
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ئــم پایان آیات به صورت دوایری 8 تا 10 الیه اســت که در میان آن شــمارۀ آیه درج  هـــ( عــّد اآلی یــا آیه نما. عال

کاماًل متأخر از قرن چهارم است و نمونۀ شاخص  گونه شــمارش آیات با دوایر مذّهب امری  شــده اســت. این 

کاتب متــن، در متن اصلی  کار قرآن نویســی عثمــان بــن حســین وراق می تــوان دیــد. در اینجا ظاهــرًا  آن را در 

هیــچ فضایــی برای نشــانۀ پایانی آیات باقی نگذاشــته و از همیــن رو عالمت گذار از فضای میان ســطور برای 

که این عالمت ها به سبب تالقی با  کرده اســت. ثانیًا در بسیاری جاها به روشــنی می بینیم  کار اســتفاده  این 

کامل درج نشده و در نتیجه بخشی از آنها حذف شده اند. برای نمونه در برگ 9  متن نوشته قرآنی به صورت 

رو. روش شــمارش آیات بدین صورت اســت: آیه، اثنان، َثلث، اربع، َخمس، سّت، سبع، ثمان، تسع، عشر، 

آیــه، اثنان، َثلث، اربع، َخمس، ســّت، ســبع، ثمان، تســع، عشــرون، آیــه، اثنان، َثلث، اربع، َخمس، ســّت، 

ســبع، ثمان، تســع، ثلثون، آیه، اثنان، َثلث ... . نکتۀ جالب توجه اینکه کاتب یا عالمت گذار مطابق ســنت 

رایج در قرون ســوم به بعد، هیچ گاه بســمله را به صورت آیه ای مســتقل به شمار نیاورده و برای آن عالمتی قرار 

که در این بند آوردیم، عینًا در نســخه های قرآنی عثمان بن حســین وراق به  نداده اســت. تمامی توضیحاتی 

کار رفته است.

ی ســه خط  کتابت، با جدولی مستطیل شــکل، حاو و( جدول کشــی در اطراف برگه ها. متن آیات قرآن پس از 

گاه  کار،  کادربندی اســت. در این  )به زر، ســرنج و الجورد( با فاصله های معین از حاشــیۀ برگه جدا شــده و 

بخشــی از یــک حــرف به ســبب بلنــدی نامتعارفش خارج از متــن کادر قرار گرفته اســت )مثــاًل در برگ 7 رو، 

کلمات و اعراب ها در متن آیات قرآنی، دورگیری و تحریر شــده و فضای  حروف ن و ض(. همچنین تمامی 

خالی میان صفحات به صورت دندان موشی پرشده است.

ز( نگارش سرسوره. در آغاز هر سوره فضایی به اندازۀ متعارف یک سطر به اطالعات 

مربوط به ســوره اختصاص یافته اســت. در کهن ترین قرآن های سده های اول و دوم 

گاه ایــن فضا تا همیشــه خالی باقی می مانــد و بعدها نیز هیچ کس اطالعاتی در این 

کتابخانۀ ملی  فضا نمی نگاشــت )برای نمونه نســخۀ قرآِن ِرن، نســخۀ مارســل 9 در 

روسیه، نسخه های 25.1-01 و 29.1-01 و 30.1-01 در دار المخطوطات صنعاء(. 

در واقــع ایــن فضــا به جداســازی بصری میان انتهای یک ســوره و آغاز ســورۀ بعدی 

ی نام ســوره،  کمــک می کــرد. بخش آغازین یا سرســوره ها در نســخۀ قرآنی 1200 حاو

اشاره به مکی یا مدنیت آن، تعداد آیات، کلمات و حروف سوره است. در تمام 18 

سرســوره موجود در این نســخه این توضیحات در سه سطر با قلمی ریزتر از قلم متن 

نوشــته شــده، اطراف نوشــته هر بار به زیبایی تذهیب شــده و در کناِر آن ســه سطر، 

کرده است: گرفته است. مثاًل در برگ 45 رو، سورۀ الطارق را چنین ذکر  ترنجی قرار 

سورة الطارق تسع عشرة آیة

کلمة کالمها احدی و سبعون 

حروفها مایتان و تسعة و ثلثون

کاتب نوشــته شــده، چه  کــه بپذیریــم حتــی این بخش نیز توســط خود  دور نیســت 

از همان رســم خاص و یکســان تبعیت می کند و شــباهت بســیاری با نوع »نقاشــی 
کار رفته در متن ــ مثاًل در نگارش حرف س ــ نسخه دارد.14 خط« به 

14. برای نمونه نک: آغاز سوره علق در برگ 68 رو.
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کلمات. قدیم ترین مصاحف قرآنی امال و رسم ناقصی دارند.15 این رسم الخط در قرآن های  ح( رسم و امالی 

کامل تــر می شــود، امــا از قــرون چهــارم در قرآن نویســی شــرقی )به ویــژه در ایران  کوفــی قــرن دوم و ســوم اندکــی 

بــزرگ قدیــم( رســم کلمــات از حالت ناقص و نمونه های اســتثنائی خارج شــده و حالت قیاســی می یابد که 

ـ می گویند. رســم کلمــات در قرآن 1200  ـ در برابر رســم عثمانیـ  در اصطــالح علــوم قرآنــی بــه آن »رســم االمالء«ـ 

کامل اســت و این امر هیچ شــباهتی به قرآن نویســی در قرون نخســت ندارد. فی المثل صدای /آ/ در  بســیار 

کلماتی چون کتاب، اساطیر، آیات و العالمین، همواره با الف نشان داده می شود. حتی وقتی در پایان سطر، 

کاتــب از گذاردِن الــف در کلماتی چون جنات، االنهــار، الصالحات  فضا برای نوشــتن بســیار اندک اســت، 

ـ  ـ نــه به صورت الیلـ  خــودداری نمی کنــد. یــک مثال دیگر اللیل اســت که همواره بــا امالی جدید و با دو المـ 

نوشــته می شــود، مثاًل در »واللیل اذا عســعس« )تکویر، 17( در برگ 19 رو؛ »واللیل و ما وســق« )انشــقاق، 17( 

در برگ 38 پشــت؛ »و اللیل اذا یســر« )فجر، 4( در برگ 55 پشــت؛ »و اللیل اذا ســجی« )ضحی، 2( در برگ 

62 پشت.

ط( اختالف قرائات. مانند تمامی نسخه های قرآنی نگاشته شده در فاصلۀ قرون سوم تا نهم هجری، نسخۀ 

که تفاوت هایی  ی برخی اختالف قرائت هاســت  قرآنی ش 1200 در آســتانۀ حرم حضرت معصومه )س( حاو

کنونی قرآن )در مشرق جهان اسالم، به روایت حفص از عاصم و در مغرب، عمومًا به قرائت ورش از  با قرائت 

کتابت آیات قرآنی با سهولت بیشتری  کاتب اصلی متن هم زمان با  نافع( دارد. این امر به سبب نقطه گذاری 

قابل تشخیص است. در موارد دیگر، این اختالف قرائت به نحوۀ اعراب گذاری متن بازمی گردد. نمونه هایی 

از ایــن اختــالف قرائــات به قرار زیر اســت: آیۀ »و مــا هو علی الغیب بضنین«، )تکویــر، 24( به صورت و ما هو 

که قرائت ابوعمرو و ابن کثیر و کســائی است. آیۀ »ال َتسَمُع  علی الغیب بظنین نوشــته شــده )برگ 20 پشــت( 

که  فیها الغیًة« )غاشــیه، 11( به صورت ال یســَمُع فیها الغیٌة نوشــته و اعراب گذاری شــده )برگ 53 پشــت( 

کاًل لّمًا و یحبون المال  کلون التراَث أ قرائت ابن کثیر و ابوعمرو اســت. در آیات فجر، 19ـ20 آمده اســت: »و یأ

 بل 
ّ

حبًا جّمًا« )برگ 57 پشــت( که فقط قرائت ابوعمرو اســت. در آیات فجر، 17ـ 18 نوشــته شده است: »کال

که فقط قرائت ابوعمرو است. در آیۀ »بل  ون علی طعام المسکین« )برگ 57 رو( 
ُ

ال یکرمون الیتیم و ال یُحّض

توثرون الحیوة الدنیا« )االعلی، 16( آمده است: »بل یوثرون الحیوة الدنیا« )برگ 51 رو( که تنها قرائت ابوعمرو 

اســت. به جز دو مورد اول که قرائت کتابت شــده مشــترک میان ابوعمرو و یکی دو تن دیگر اســت، سایر موارد 

که تا پیش از  تنهــا قرائــت مختص ابوعمرو بن العالء البصری )70ـ 154ق( قاری بصره اســت. گفتنی اســت 

ســیطرۀ فرهنگی و سیاســی دولت عثمانی و رواج قرائت حفص از عاصم در مشــرق اسالمی، کتابت قرآن به 
قرائت ابوعمرو در سراسر قرون چهارم تا هشتم رواج و تداول بسیار داشته است.16

کــه برخی اصالح  ی( ســهو یــا اشــتباه کاتب: در نســخۀ 1200 مــوارد متعددی از اشــتباه کاتب را می توان یافت 

شــده و برخــی نیــز بــدون اصالح رها شــده اند. نمونه هایی از اشــتباه کاتب در نســخۀ 1200 از این قرار اســت: 

عبارت »یومئذ یتذکر االنســان« )فجر، 23( نوشــته شــده است: یوم یتذکر االنســان )برگ 58 پشت(؛ عبارت 

»فی تکذیب« )بروج، 19( اشتباهًا چنین نقطه گذاری شده است: فی تکذیت )برگ 44 پشت(؛ »یتغامزون« 

ُبها  )مطففیــن، 30( بــا حــذف نقطــه به صورت یتعامزون نوشــته شــده اســت )برگ 33 پشــت( و نیز »ســیَجّنَ

15. اصطالح رســم الخط ناقص )scriptio defective( نا́مگذاری رژی بالشــر اســت. برای توضیح بیشــتر در خصوص رســم ناقص و کامل نک: فرانسوا 
دروش، قرآن هــای عصــر امــوی: مقدمه ای در بــاب کهن ترین مصاحف، ترجمۀ مرتضــی کریمی نیا و آالء وحیدنیا، تهــران: هرمس، 1394، ص 52 و 

بعد.
ـ اســت، عبارتنــد از: اذا الِبحاُر ُســِجَرْت  ـ و نه تفــاوت حروف یا َنقطـ  کــه اختــالف قرائت در آنها ناشــی از تفاوت اعــرابـ  16. ســه نمونــۀ دیگــر از نســخه 
یر، 12( در  یر، 10( در بــرگ 18 رو و اذا الجحیُم ُســِعَرْت )تکو ــَرْت )تکو ُحُف ُنّشِ یــر، 6( مطابــق بــا ابوعمــرو و ابن کثیر، در برگ 17 پشــت؛ و اذا الّصُ )تکو

برگ 18 پشت.
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که مطابــق با قرائت هیچ   ُبها االتقی نقطه گذاری شــده اســت  االتقــی« )لیل، 17( اشــتباهًا به صورت ســُتَجّنَ

یک از قراء نیست.

کتابت نسخه متوجه اشتباه شده و آن را تصحیح  کاتب نسخه یا مصّحح متن پس از  همچنین در مواردی، 

کــرده، امــا اثــر اشــتباه باقی مانــده اســت. نمونه های زیــر از این دســته اند: کتابت »حســابًا« )انشــقاق، 8( در 

کتابت راء در آیۀ »واالرض ذات  اصل نســخه به صورت حلســابًا )برگ 37 رو( با الم اضافه بوده اســت. عدم 

که بعدًا  کاف در »نیّســرک« )برگ 49 رو(  کتابت  الصدع« )طارق، 12( و افزودن متاخر آن )برگ 47 رو(؛ عدم 

کرام )برگ 68 پشــت(؛ کتابت  کرم« )علق، 3( بــه صورت اال افــزوده شــده اســت؛ کتابت الف اضافــه در »اال

کلمۀ »کانوا« )مطففین، 36( و افزودن متأخر  کتابت  »أماته« )عبس، 21( به صورت الماته )برگ 13 رو(؛ عدم 

آن )برگ 35 رو(.

بــر اســاس ایــن نمونه هــا می توان گفت که کاتب نســخۀ 1200 فردی چــون عثمان بن حســین وراق یا فرزندش 

کاتــب را می تــوان یافت  محمــد بــن عثمــان نمی توانــد باشــد؛ زیــرا در نســخۀ 1200 مــوارد متعددی از اشــتباه 

کــه مجموعه آثــار قرآنی  کــه برخــی اصــالح شــده و برخی نیز بــدون اصالح رها شــده اند؛ این در حالی اســت 

کاتب است. به جامانده از خاندان وّراق غزنوی بسیار دقیق و تقریبًا خالی از هر نوع سهو و اشتباه 

نتیجه آنکه بررســی محتوا و اجزای مختلف قرآن 1200 در موزۀ آســتانۀ حضرت معصومه)س( نشــان می دهد 

کوفی ایرانی نگارش شده و انتساب آن به سال 198 هجری صحیح  کمال و شکوفایی  این نسخه در دوران 

نمی نمایــد. کاتــب نســخه احتمــااًل در اواخر قــرن پنجم هجری و اثرپذیرفته از ســبک کوفــی ایرانی با کتابت 

عثمان بن حسین وراق غزنوی بوده است.


