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مصحفشناســی قــرآن (  :)3قــرآن شــمارۀ  4256مــوزۀ ملــی ایــران ،پارههــای
مفقــود ،و نســخههای مشــابه بــا آن
مرتضی کریمینیا
چکیــده :نســخۀ شــماره  4256یکــی از قرآنهــای مهــم کوفــی موجــود در مــوزۀ ملــی ایــران
اســت .ایــن نســخۀ  13ســطری بــه خطــی کوفــی (از نــوع  )CIIIو در ابعــاد  32*40ســانتیمتر
بــر روی پوســت در قطــع بیاضــی کتابــت شــده اســت .ایــن اثــر ،احتمــاال در اصــل ،نیمــۀ دوم از
ً
مصحفــی دو پــاره بــوده اســت کــه تنهــا بخــش دوم آن بــه صــورت تقریبــا کامــل ا کنون به دســت
مــا رســیده اســت .مقالــۀ حاضــر ضمــن معرفــی ویژگیهــای نســخه شــناختی و رســم الخطــی
ایــن قــرآن میکوشــد برگههــا و پارههــای دیگــری را در کتابخانههــا ،موزههــا و خانههــای
ً
حــراج دنیــا شناســایی و معرفــی کنــد کــه احتمــاال متعلــق بــه بخــش نخســت ایــن مصحــف
ً
بودهانــد یــا در انــدازه و بــا ســبکی کامــا مشــابه کتابــت شــدهاند .همچنیــن در انتهــای مقالــه،
دیگــر مصاحــف مشــابه بــا ایــن ســبک از کتابــت کوفــی در ابعــاد و تعــداد ســطور متفــاوت در
کتابخانههــای ایــران و جهــان معرفــی شــدهاند.
کلیدواژهها :موزۀ ملی ایران؛ نسخۀ قرآن 4256؛ قرآن کوفی؛ کتابت قرآن در قرن دوم؛
ّ
القرآنية ()3
نسخ املصاحف
القرآن رقم  4256يف املتحف الوطين اإليراين مقاطع مفقودة ،والنسخ املشاهبة
هلذا القرآن
مرتىض كر ميي نيا

الكوفيــة ّ
ّ
ّ
املهمــة املوجــودة يف املتحــف
القرآنيــة
اخلالصــة :إحــدى النســخ
الوطين اإليراين هي النســخة رقم  .4256وهذه النســخة مكتوبة عىل اجللد
وبالقطــع البيــايض بــأوراق ذات أبعــاد  32× 40ســانتيمتر ،وحتتوي الصفحة
ً
سطرا مكتوبة ّ
باخلط الكويف من نوع (.)CIII
الواحدة عىل ثالثة عشر
و حيتمل أن يكون هذا األثر يف األصل هو النصف الثاين من أحد املصاحف
ً
ّ
املكــو ن مــن جمموعتــن ،واملوجود منه بأيدينــا اآلن بصورة كاملــة تقر يبا هو
القسم الثاين من هاتني املجموعتني.
ّأما املقال احلايل فضمن تعر يفه خبصائص هذه النســخة ونوع ّ
اخلط الذي
ُ
ُ
كتبــت به ،يســعى ال كتشــاف وتعيني األوراق أو األقســام األخــرى املوجودة
ّ
العاملية واليت حيتمل ُ ّأنا كانت تعود إىل
يف املكتبــات واملتاحف واملــزادات
ّ ُ
القســم ّ
األول من هذا املصحف ،أو أ نا كتبت بنفس األســلوب ومقاســات
النسخة املشار إلهيا.
ُ
ّ
اإليرانية
خرى املوجودة يف املكتبات
وتنهتي املقالة باستعراض املصاحف األ ُ
ّ
ّ
الكوفية ولكن
والعاملية املختلفة واملكتوبة بنفس هذا األسلوب من الكتابة
ختتلف معها بأبعاد أوراقها وتعداد سطور صفحاهتا .
ّ
األساســية :املتحــف الوطــي اإليــراين ،نســخة القــرآن رقــم ،4256
املفــردات
القرآن الكويف ،كتابة القرآن يف القرن الثاين.

)Codicology of the Qur’ānic Manuscripts (3
Qur’ān MS No. 4256 of the National Museum of
Iran, its Missing Parts and Similar Manuscripts
By: Morteza Karimi-Nia
Abstract: The manuscript No. 4256 is one of the
most important Kufic Qur’ān in the National Museum of Iran. This 13-lines parchment manuscript is
written in Kufic script (CIII) with the size of 32*40
cm on a piece of leather in oblong size. The original
codex was probably a two-part muṣḥaf whose second part is only available to us almost completely.
The present article, while introducing the codicological and calligraphic features of this Qur’ān,
attempts to identify and introduce other manuscripts
and fragments in the libraries, museums and auction
houses all over the world that probably belong to
the first part of the MS, or have been written in
the same size and style. At the end, other similar
codices written in the same Kufic script, in different
size and with different number of lines found in
the libraries of Iran and around the world are also
introduced.
Key words: The National Museum of Iran, Qur’ān
MS 4256, Early Kufic Qur’āns, Transcribing the
Qur’ān
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قرآن شمارۀ  4256موزۀ ملی ایران،
پارههای مفقود و نسخههای مشابه با آن
مقدمه
مــوزۀ ملــی ایــران پس از گنجینــۀ قرآنهای کتابخانۀ آســتان قدس رضــوی ،مهمتریــن و متنوعترین مجموعه
ً
نســخههای کهن قرآنی را در خود جای داده اســت .تقریبا اغلب این نســخهها در دهۀ  1310شمســی از بقعۀ
شــیخ صفی در اردبیل به تهران منتقل شــد و با بازگشــایی موزۀ ایران ایران (در آن زمان :ایران باستان) در این
مکان نگهداری شد و بعدها به بخش دوران اسالمی در موزۀ ملی ایران انتقال یافت .این مجموعه اکنون با
دارابودن بیش از  300نســخه و برگنوشــتۀ قرآنی از دورههای مختلف اســامی ،یکی از غنیترین مراکز قرآنی
در ایران و جهان بهشــمار میآید .نســخههای کهن قرآنی در موزۀ ملی ایران ،جز یک کاتالوگ تصویر از برخی
نســخههای مهــم 1و چنــد یادداشــت پراکنده ،چندان توجهی از ســوی پژوهشــگران و نسخهشناســان جلب
نکــرده اســت .حتــی فهرســت میکروفیلمها و نســخ خطی موزۀ ملــی ایران 2و نیــز کاتالوگ قدیمی نمایشــگاه
برگزارشــده از نســخههای قرآنی در ســال  1328در این موزه 3بســیار ناقص و حاوی اشتباهات متعدد است.
ایــن امر اهمیت فهرستنویســی دقیق و بــهروز آثار قرآنی موزه را صدچندان میکند .مقالۀ حاضر یادداشــتی
کوتــاه در خصــوص یکی از نســخههای کوفی موزۀ ملی ایران اســت که صورت تفصیلی آن در کنار ســایر آثار
قرآنی موزه در آینده منتشر خواهد شد.

الف) معرفی نسخۀ 4256
در میان بیش از  50نسخۀ قرآنی به خط کوفی از سدههای نخست اسالمی ،نسخۀ قرآنی  4256در موزۀ ملی
ایــران یکــی از کهنتریــن و مهمترین نســخههای کوفی در موزه اســت 4.مانند تمامی نســخههای کوفی قدیم
در این موزه ،تا کنون در خصوص این نســخه نیز پژوهشــی صورت نگرفته اســت .از آنجا که دسترســی من به
نســخه و تصاویر آن بســیار محدود بوده اســت ،نوشــتار حاضر تنها میتواند درآمدی باشــد بر معرفی نسخه و
جوانب مهم نسخهشناختی آن.
بهدرســتی نمیدانیــم نســخۀ قرآنــی  4256در چــه تاریخی وارد ایران شــده ،امــا میدانیم کــه از دوران صفویه
تا ســال  1309شمســی در بقعۀ شــیخ صفی در اردبیل بوده اســت .این احتمال بعید نیســت که این نســخه
همانند بخش زیادی از قرآنهای کوفی کهن که از ســوی پادشــاهان صفوی بر حرم رضوی در مشــهد و بقعۀ
شــیخ صفــی در اردبیل وقف شــدهاند ،در پی مهاجرت علمای شــیعه بــه ایران و با همراهی شــیعیانی که از
شامات و عراق به ایران آمدهاند ،وارد ایران شده باشد .من این احتمال را با بررسی نمونههایی در سخنرانی
خــود بــا عنوان «از فســطاط تا ایران :مــروری بر قرآنهای کهن کوفــی در ایران ،با خاســتگاه احتمالی از مصر»
ُ
ارائهشــده در کنفرانــس «کتابــت قــرآن در تاریــخ فکری و فرهنگی فســطاط طی قــرون هفتم تا دهــم میالدی»
 .1گلچینی از قرآنهای خطی موزۀ دوران اسالمی ،به اهتمام قدیر افروند ،تهران :سازمان میراث فرهنگی ،تابستان .1375
 .2فهرست میکروفیلمها و نسخ خطی موزۀ ملی ایران ،به کوشش محمدرضا ریاضی ،تهران :سازمان میراث فرهنگی.1374 ،
 .3با عنوان :راهنمای گنجینۀ قرآن در موزۀ ایران باستان ،به اهتمام مهدی بیانی و مهدی بهرامی ،تهران :فروردین .1328
 .4در فهرست میکروفیلمها و نسخ خطی موزۀ ملی (محمد رضا ریاضی ،ص  )58چنین آمده است« :شماره نسخه 4256 :خط :كوفی ،كاتب :بدون
كاتــب ،تــا :حدود قرن4؛ عالئم و ســر ســوره ها با مركب قرمز و ســبز .تاریخ و محل تحصیــل 1309/3/3 :نامعلوم؛ شــماره میكروفیلم50-2 :؛ كاغذ:
پوســت آهو ،جلد :مقوا ابره تیماج مشــكی ترنج و ســرترنج ،اندرون عنابی ترنج و ســرترنج ،تعداد صفحات64 :صفحه ،اندازه40*30 :سم ».پارهای از
اطالعات فوق از جمله تعداد برگهها و جنس پوست نسخه قطعا اشتباه است.
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( نآرق یسانش فحصممم

ُ
(پاریــس ،کلژ دوفرانس 7-6 ،ژوئن  )2018با تفصیل بیشــتری مطرح
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کردهام 5که اکنون در اینجا بدان نمیپردازم.
باری 232 ،برگ از نیمۀ دوم قرآن در این نســخه به شــمارۀ  4256باقی
مانده است که در میان برگهای آن ،افتادگی و جابجایی هم هست.
چنانکــه پیداســت ،اصل ایــن قــرآن در دو پارۀ مجزا کتابت شــده که
نســخۀ  4256موزۀ ملی ایران بخش دوم آن بوده اســت .اندازۀ تقریبی
برگهها در وضعیت کنونی  32*40و ســطح نوشــته بر روی برگهها *30
 22ســانتیمتر اســت .بنابراین میتوان آن را یک نســخۀ فاخر در زمان
ً
خــود بــهشــمار آورد که احتمــاال در اختیــار تودۀ مــردم قــرار نمیگرفته
اســت .فرانســوا ِدروش در هنــگام بررســی قطعــهای مشــابه در کتــاب
سبک عباسی ،سبک این خط را نزدیک به  C.IIو  C.IIIمیداند 6.به
سبب ّ
مدوربودن سطح بیرونی حروف در این خط ،من سبک نگارش
ً
َّ
مدور میخوانم.
کلمات در این نسخه را عجالتا کوفی
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نســخۀ  4256در مــوزۀ ملــی ایــران از نظــر مــن میتوانــد بــه نیمۀ دوم
قرن دوم هجری متعلق باشــد .احتمال کتابت آن در مصر و شــمال
آفریقا بســیار بیشــتر از عراق و شامات است .تکههایی مشابه با این
خــط در دارالمخطوطات (صنعــاء ،یمن) نیز نگهداری میشــود که
ً
در ادامــه بدانها اشــاره خواهــم کرد .قطع مصحف نســبتا بزرگ ،در
شــکل بیاضــی (افقــی) و خــط آن در میــان ســبکهای کوفــی قدیم
ً
نســبتا پیشــرفته اســت .عالوه بر پیشــرفتگی خود خط کوفی در این
نســخه ،کاتــب گاه برخــی حــروف و کلمــات را بــه صورتــی کتابــت

برخــی ویژگیهای نســخه حکایت از قدمــت آن دارد .از جمله آنکه

میکنــد که نشــان از حرفهایبــودن و تخصص او در پــردازش هنری

کاتب در جداسازی میان دو سوره ،تنها یک سطر خالی قرار میدهد

حــروف اســت ،مانند کتابــت کلمــات «القصــص» و «أنکحک» در

کــه هیــچ نشــانی از نام و مشــخصات ســوره در آن نیامده اســت .در

برگ  25رو و کلمات هّلل و اهّلل در اکثر برگهای نسخه.

زمانــی متأخــر از کتابت اصل نســخه ،این فاصلۀ خالــی با تذهیبی
ً
قدیمی و ســاده (غالبا به صورت مســتطیلی کشــیده حاوی نقاطی
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رنگی و دندانموشــی) پر شــده اســت .کاتب متن همچنین
پایان آیات را با سه خط تیره یا گردش قلم کوچک به صورت
مـ ّ
ـورب و بــر روی هــم مشــخص میکنــد و بســمله را در آغــاز
یشــمارد .ایــن امر نیــز از نظر من
ســورهها ،آی ـهای جداگانــه م 
نشــان از قدمت نسخه دارد ،چه در اغلب نسخههای کوفی
متعلــق به قــرن ســوم و چهارم مواضــع پایان آیات مشــخص
نمیشود و بسمله آیهای مستقل قلمداد نمیشود.

5. Morteza Karimi-Nia, “From Fusṭāṭ to Iran: A survey of some old Kufic Qurʼāns
possibly from Egypt,” paper presented at the Colloque: Le Coran dans l’histoire
culturelle et intellectuelle de Fusṭāṭ entre les VIIe et Xe siècles, (Paris: Collège
de France, Les mercredi et jeudi 6-7 juin 2018).
6. François Déroche, The Abbasid tradition: Qurʾāns of the 8th to the 10th centuries
AD, London: Nour Foundation, in association with Azimuth Editions & Oxford
University Press, 1992, p. 61.
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بــه نظــر میرســد همزمــان بــا کتابــت نســخه ،کاتب بــا درج
نشــانهایی شــبیه به ســتاره و مانند آن ،مواضع َعشر و دهتاییکردن
ً
(اصطالحا :تعشــیر) را در دســتهبندی آیات مشــخص کرده اســت.
ایــن بدان ســبب اســت کــه فضــای قراردادهشــده در مواضع تعشــیر
کافــی اســت و درج عالمــت تعشــیر بیهیــچ مشــکلی انجــام گرفته
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اســت .دلیل یا شــاهد مهمتر اینکه در این فضا ،نخســت عالمت تعشیر و سپس نشان پایان آیات درج شده
ً
است .کاتب ظاهرا نشانی برای دستهبندی پنجتایی آیات (موسوم به تخمیس) به کار نبرده است.
متن نسخۀ کوفی  4256بدون نقطه است؛
بر خالف نسخههای ِ
قرآنی قرن نخست با خط مایل یا حجازیِ ،
ً
یعنــی کاتــب بــرای متمایزکــردن حروف مشــابه از نقطهگــذاری حــروف (اصطالحا :نقــط االعجام) اســتفاده
نمیکند ،اما خود او یا فردی دیگر در زمانی نزدیک به زمان کتابتِ ،اعراب آیات را با اســتفاده از نقاط رنگی
شــنگرف (موســوم به نظام ابواالسودی) نشــان میدهد .با آنکه اغلب نسخههای کوفی قدیم همزمان با رنگ
سبز و گاه با رنگ زرد نیز اعرابگذاری شدهاند تا به قرائتهای دیگر متن اشاره داشته باشند تا جایی که من
نسخۀ  4256را دیدهام ،اثری از نقاط ِاعرابی سبز و زرد در آن مشاهده نمیشود 7.در خصوص اعرابگذاری
نسخه ،اختالف المصاحف و قرائت بهکاررفته در آن ،در ادامه توضیحاتی کوتاه خواهم آورد.

ب) پارههای دیگر نسخۀ  4256و نسخههای مشابه  13سطری
از آنجــا کــه شــناخت و بررســی نســخههای مشــابه کوفــی و نیــز یافتــن پارههای مختلــف یک قــرآن واحد ،به
نسخهشناسی قرآنی کمک بسیار میکند .من در این یادداشت میکوشم به مهمترین این موارد در خصوص
نسخۀ  4256اشاره کنم .نسخههای متعددی از قرآنهای کوفی در ایران و جهان میتوان یافت که از حیث
خط و سبک نگارش شباهت بسیاری با نسخۀ  4256در موزۀ ملی ایران دارند .برخی از آنها همانند نسخۀ
موزۀ ملی 13 ،سطری و برخی دیگر  16 ،15 ،14و  17سطریاند .در باب نسخهها و برگههای کوفی  13سطری
مشــابه باید گفت که شــباهت زیاد این نســخههای  13ســطری کشفشــده و همپوشانینداشــتن محتوای
ســورهها در اغلــب آنهــا ،ایــن گمــان را در ذهــن تقویت میکند کــه تمام یا برخــی از این نســخهها و برگها در
کتابخانۀ چســتربیتی (دابلین) ،کتابخانۀ کاشــف الغطاء (نجف) ،گالری فریر و ســا کلر (واشــینگتن) ،موزۀ
بنا کــی (یونــان) ،مجموعــۀ خلیلی (لندن) و برگهای ارائهشــده در حراجهای مختلف کریســتیز و ســاتبیز،
اجزای مفقود و دیگر پارههای نسخۀ  4256در موزۀ ملی ایران باشند.
جدول زیر نسخهها و برگهای پراکنده مشابه با نسخۀ موزۀ ملی را نشان میدهد که همگی در عین شباهت
ً
تــام در ســبک خــط کوفی ّ
مــدو ر 13 ،ســطریاند و پوســتبرگههای آنها تقریبــا هماندازهاند .انــدک تفاوت در
اندازۀ برگهها به ســبب آســیبدیدگی برخی برگهها و بریدن اطراف آنهاست .در این میان ،دو برگ موجود در
کتابخانۀ کاشــف الغطاء (نجف اشــرف) به خط امام علی(علیه الســام) منســوب شــده که آشــکارا جعل و
انتســابی متأخر اســت .همچنین برگۀ فروختهشده در حراج کریســتیز  23آوریل  2003همان است که اکنون
به موزۀ بنا کی در یونان راه یافته است .این برگه حاوی آیات نخست سورۀ یوسف است .از سرنوشت بعدی
دیگر قطعات عرضه شده در حراجها اطالع روشنی نداریم.
مکان نسخه

شمارۀ نسخه

سطر

برگ

اندازۀ برگ

مشتمل بر

موزۀ ملی ایران (تهران)

4256

13

232

 32*40سم

مریم ـ ناس

کتابخانۀ چستربیتی (دابلین)

Is 1401

13

20

30.3*42

رعد34،؛ کهف110،

مجموعۀ خلیلی (لندن)

KFQ44

13

1

30.3*39

توبه74-69 ،

کتابخانۀ کاشف الغطاء (نجف)

13

1

بقره136-128 ،

کتابخانۀ کاشف الغطاء (نجف)

13

1

احزاب20 -13 ،

گالری فریر و ساکلر (واشینگتن)

F1929.72

13

1

گالری فریر و ساکلر (واشینگتن)

F1945.16

13

1

28*38.3
28.3*39.8

یونس27-24 ،
انبیاء111 ،؛ حج2 ،

 .7در دیگــر نســخههای کوفــی قــرآن در موزۀ ملی ایران (از جمله نســخههای  4279 ،4251 ،4248 ،4246و  )4317ایــن اعرابگذاری چندوجهی با
رنگهای مختلف و در اشــاره به قرائات مختلف (حتی قرائات شــاذ و قرائات منســوب به صحابه) را میتوان مشاهده کرد که در مقالهای جداگانه
به آنها خواهم پرداخت.
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حراج کریستیز  23آوریل 2003

کاالی 1

حراج کریستیز  11آوریل 2014

ΓΕ 39186
کاالی 237

حراج کریستیز  16اکتبر 2001

کاالی 5

13

موزۀ بناکی (یونان)

13

1

31.5*41.6

یوسف10-1 ،

13

1

31.5*41.6

یوسف10-1 ،

13

1
1

24*33
26.1*38.2

حج22-13 ،

حراج کریستیز  10اکتبر 2000

کاالی 5

13

1

حراج ساتبیز 18 ،اکتبر 1995

کاالی 3

13

1

26.4*40.5
31.5*41.4

یوسف21-10 ،

دارالمخطوطات صنعاء (یمن)

33.1-DAM 13

13

؟

30*40

اوراق متفرق

مجموعۀ شخصی (ایران)

بدون شماره

13

400

کتابخانه عتبة حسینیه (کربال)

ش5

13

1

26*40
270 * 3805

سورههای مختلف قرآن

(حق انتشار برای کتابخانه چستربیتی)کتابخانۀ چستربیتیIs 1401 /

گالری فریر و ساکلر72.F1929 /

174

هود -114 ،یوسف1 ،

(اعراف)102-92-

مجموعۀ خلیلیKFQ44 /

گالری فریر و ساکلرF1945.16 /

مجموعۀ شخصی (ایران)

146

توبه47-41 ،
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کتابخانۀ عتبۀ حسینیه (کربال) /ش 5

حراج کریستیز  23آوریل  ،2003اکنون در موزۀ بناکی (یونان)

حراج کریستیز  10اکتبر 2000

حراج کریستیز  14آوریل 2014

حراج ساتبیز  18اکتبر 1995

حراج کریستیز  16اکتبر 2001

مکتبة کاشف الغطاء (نجف)
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دارالمخطوطات صنعاء33.1-DAM 13 /

دارالمخطوطات صنعاء33.1-DAM 13 /


وجــه اشــتراک تمــام نســخههای فــوق ،عــاوه بر ســبک خط کوفیشــان 13 ،ســطریبودن آنهاســت .نســخۀ
کتابخانۀ چســتربیتی تنها حاوی  20برگ  13ســطری در اندازهای مشــابه با نســخۀ موزۀ ملی اســت .محتوای
آن نیز حاوی نیمۀ نخســت قرآن (رعد 34:و کهف )110:اســت که با نســخۀ موزۀ ملی همپوشــانی ندارد .یک
برگ آن حاوی آیاتی از ســورۀ رعد ( ،)41-34یک برگ از ســورۀ حجر ( 4 ،)49-29برگ از ســورۀ نحل 8 ،برگ
از ســورۀ اســراء ،و  6برگ از ســورۀ کهف اســت ،اما هیچ یک از سرسوره های قرآنی در میان این اوراق نیست.
یکی از اختالف قرائتهای غریب اضافه شــده به متن این نســخه ،در آیۀ  44ســورۀ اســراء (برگ 9ب) است
ُ
که در آن ،عبارت «ت َس ِّب ُح ُله» به «تسبح اهلل» تبدیل شده است .بنا به جستجوی من ،چنین قرائتی حتی در
میان قرائات شــاذ یا قرائات منســوب به صحابه نیز ذکر نشــده اســت .این نسخه را نخستینبار آرتور آربری در
فهرست خود از کتابخانۀ چستربیتی معرفی کرد 8.بعدها ِاستل ِوالن نیز در یکی از مقاالت خود به مشابهت
آن با برگۀ موجود در گالری فریر (واشینگتن) اشاره کرده است 9.به نظر این نسخه حتما پاره دیگری از نسخه
موزه ملی است.
دو برگ موجود در گالری فریر و ساکلر (در واشینگتن) تا  1930میالدی در اختیار خانم میناسیان بوده است.
یکی از این دو برگ متعلق به نیمۀ نخست قرآن و دیگری از نیمۀ دوم (انبیاء 111 :و حج )2 :است که با موزۀ
ً
ملی همپوشــانی پیدا میکند 10.این احتمال منتفی نیســت که برگ یادشــده در موزۀ ملی نباشد ،اما شخصا
تا کنون موفق به بررســی نســخه از این جهت نشدهام .مشابهت برگ نخست ( )F1929.72با قطعۀ موجود در
کتابخانۀ چستربیتی ـ چنانکه در باال گذشت ـ موردتوجه و تفطن ِاستل والن نیز بوده است.
نسخۀ کاشف الغطاء در نجف اشرف حاوی دو برگ از آیات سورۀ بقره است .این دو برگ همانند موزۀ ملی،
ً
 13سطری و دارای نشان پایان آیات و تعشیرند ،اما ظاهرا بر خالف نسخۀ موزه حاوی نقط االعجاماند .عال
و حتــا بــا «الف» در آنها نوشتهشــده و آیۀ «ووصی بهــا ابرهیم بنیه» (بقره )132 :به صورت «و أوصی بها ابرهیم
بنیه» نوشته شده است که مطابق با مصاحف مدینه و شام است .این دو برگ به دستخط امام علی(علیه
السالم) منسوب شده است که صحیح نمینماید.
8. Arthur J. Arberry, The Koran illuminated: a handlist of the Korans in the Chester Beatty Library, Dublin: Hodges, Figgis, 1967,
p. 3.
)9. Estelle Whelan, “Writing the word of God: some early Qurʾān manuscripts and their milieux, Part 1,” Ars Orientalis (Michigan
20 (1990) p. 127, 128, notes 24 & 33.
10. Esin Atil, Art of the Arab World, Washington: Smithsonian Institution, 1975, pp. 16-17; See also: Massumeh Farhad & Simon
Rettig (eds.), The Art of the Qur'an: Treasures from the Museum of Turkish and Islamic Arts, Washington: Smithsonian Institution,
2016, pp. 154-155.
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ً
برگ موزۀ یونان از جهت اندازه برگه و مســطر ،تعداد ســطور ،شــیوۀ کلی خط و نگارش عال و  ...کامال مطابق
با موزۀ ملی است .کتابت کلماتی مانند «القصص» در هر دو نسخۀ موزه ملی و یونان شباهت صد در صد
دارند .این برگه درواقع در سال  2003میالدی از حراج کریستیز در لندن خریداری شده است.
 5برگ مختلف عرضهشــده در حراجهای مختلف ســاتبیز و کریســتیز هم در تمام ویژگیها مشــابه با نســخۀ
موزۀ ملیاند .این برگهها همگی از نیمۀ نخست قرآناند و با نسخۀ موزۀ ملی همپوشانی ندارند .از سرنوشت
یکی از آنها اطالع داریم که اکنون در موزهای در آتن است ،اما از باقی آنها اطالعی در دست نیست.
ً
نزدیک به  400برگ قرآنی  13ســطری در یک مجموعۀ شــخصی در ایران به خطی کوفی مدور و کامال مشــابه
بــا نســخۀ  4256مــوزۀ ملــی وجــود دارد که بــه دلیل آســیبدیدگی ،عــرض پوســتبرگههای آن از حــدود 30
ً
ســانتیمتر به  26ســانتیمتر کاسته شده است ،اما اندازۀ ســطح نوشته در آن کامال مشابه با نسخۀ موزۀ ملی
اســت .این برگهها نمیتوانند بخشــی از نســخۀ موزۀ ملی باشند؛ زیرا بخشهایی از آیات قرآن از جمله سورۀ
طه در هر دو نســخه موجود اســت .این نکته نشــان میدهد که نسخههایی از قرآن به خط کوفی مدور در 13
ً
سطر با سبکی مشابه با نسخۀ موزۀ ملی در قرن دوم مکررا کتابت میشده است.
و ســرانجام بایــد از تــک برگــی قرآنــی با همین نــوع خط کوفــی در کتابخانۀ حرم حســینی (العتبة الحســینیة
المقدســة) به شــمارۀ  5یاد کنم که در  13سطر ،حاوی آیاتی از سورۀ اعراف (آیات  )102-94است .در گوشۀ
راســت باالی برگه با خط نســتعلیق نوشــته شــده اســت« :ســورۀ اعراف» و از اینجا میتوان نتیجه گرفت که
ً
احتماال این برگه پیشــتر در ایران بوده اســت .ســطح نوشته (مسطر) در این برگه  30.5*20.5سانتیمتر است
که با اندازۀ مسطر در سایر برگهها و نیز با نسخۀ  4256موزۀ ملی ایران مطابقت دارد.
یک نکتۀ جالب و مشــترک در تمام این دســته مصاحف آنکه عالوه بر ســبک ّ
مدو ر و انحنای بیرونی حروف
11

(در اغلــب گردشهــای قلم) ،در تمامی این نســخهها کلمات علی و حتی همواره بــا «الفم و به صورت حتا
و عال نگاشــته شــده اســت .این امر در میان مصاحف کهن حجازی یا مایل در قرن نخست و اوایل قرن دوم
بهندرت دیده میشود و تنها در دستۀ خاصی از نسخههای کوفی مشاهده میشود که در مقالۀ کنونی بحث
شــدهاند .ویژگی بارز دیگر در این ســبک کوفی کشیدگی انتهای حروفی چون «ح»« ،ج»« ،ع» در امتداد سطر
به صورت «حـــ» و «عـــ» است .کاتب همچنین کلمات هلل و اهلل و فلله را همواره به گونهای کتابت میکند که
سطح باالی کلمه ،صورت شیبدار بیابد.
دربارۀ رسم و امالی کلمات در نسخۀ  4256موزۀ ملی و دیگر پارههای متعلق به آن باید گفت که این نسخه
ً
غالبــا مطابق با رســم عثمانی مینماید ،اما بر خالف نســخههای حجازی هیچ نمونــۀ قابلتوجهی از غرائب
و اســتثناهای امالیــی در آن نمییابیــم .بااینهمــه برخی موارد خاص و قابلذکر از نســخۀ مــوزۀ ملی در عدم
ٰ ً
مطابقــت بــا رســم عثمانی به قرار زیر اســت :باییتنــا (2رو)ٰ ،
جبرا فــی االرض (24رو)ٰ ،منمکم
هامــن (23رو)،
ً
ٰ
یرتبوا (ٰ ،)149
ٰ
فتعطــی و ٰحصبا در
یســتوین ( ،)93فبایــی (131رو) ،ســیئت بــدون «الــف» (134رو)،
(40رو)،
سورۀ قمر ( 160رو)ٰ ،اسور و ٰ
العجلة در سورۀ انسان (215رو).
همچنین بررســی نمونههایی از مواضع اختالف مصاحف االمصار در این نســخه نشان میدهد نسخۀ موزۀ
ً
ملی به مصاحف شام و مدینه نزدیکتر است .مثال در برگ  12،1آیۀ پایانی سورۀ شمس را «فال یخاف عقبیها»
کتابت کرده که مطابق با مصاحف شام و مدینه است .همچنین در بخش باقیمانده از نسخه در کتابخانۀ
 .11برای اطالعات بیشــتر نک :.ســید حســن موســوی بروجردی ،کهیعص :فهرســت تحلیلی از نســخههای قرآنی آســتان مقدس امام حســین علیه
السالم ،کربال :عتبۀ مقدسۀ حسینیه ،انتشار نیافته ،ص  34و  .35از دوست گرامیام ،جناب آقای موسوی بروجردی برای در اختیار نهادن تصویر
و اطالعات نسخه بسیار سپاسگزارم.
 .12این برگ که در اثر جابجایی اوراق نسخه در آغاز نسخۀ  4256موزۀ ملی قرار گرفته ،در واقع متعلق به انتهای نسخه است.
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کاشف الغطاء ،آیۀ «ووصی بها ابرهیم بنیه» (بقره )132 ،به صورت «و أوصی بها ابرهیم بنیه» نوشته شده است که مطابق با مصاحف مدینه
و شام است.

ج) نمونههای مشابه با نسخۀ  4256با تعداد سطور متفاوت

ســایر مصاحــف یــا برگهــای کوفی مدور با ســبک ّ
مدو ر که شــباهت خطی نزدیکی با نســخۀ  4256در مــوزۀ ملی ایران دارند ،نســخههایی
14سطری یا  16 ،15و گاه  17سطریاند .در جدول زیر اطالعات اجمالی این نسخه را آوردهام.
مکان نسخه

شمارۀ نسخه

سطر

برگ

اندازۀ برگ

مشتمل بر

موزۀ چهلستون (اصفهان)

امام حسن

14

575

 35*42سم

فاتحة ـ ناس

توپقاپی سرای (استانبول)

M3

14

134

موزۀ هنر اسالمی (رقادة ،قیروان)

P208

15

1

26*35.5
25*35

توبه ـ سجده
لیل و شمس

مجموعۀ خلیلی (لندن)

KFQ45

15

1

20.4*.30

جاثیة37،؛ احقاف10 ،

حراج ساتبیز  27آوریل 1994

کاالی 17

15

1

حراج ساتبیز  25آوریل 2002

کاالی 3

15

1

22.4*30.4
20.2*30.3

عنکبوت32-22 ،
انبیاء74-56 ،

حراج پییر ِبرگ 27ـ 28آوریل 2007

کاالی 105

15

1

22.2*30

الرحمن60-32 ،

دار المخطوطات صنعاء (یمن)

22.6-DAM15

15

؟

21*29

اوراق متفرق ازجمله :بقره-67 ،
 /72بقره /125-120 ،بقره-130 ،
 /136آلعمران23-19 ،

دار المخطوطات صنعاء (یمن)

24.1-DAM15

15

؟

22*31

اوراق متفرق ازجمله :مائده117 ،؛
انعام1 ،؛ انعام165 ،؛ اعراف9 ،؛ طه،
31؛ طه42 ،؛ نور64 ،؛ فرقان6 ،

کتابخانۀ ملی فرانسه (پاریس)

)Arabe 333(d

15

45

20*26.6

اوراق متفرق

حراج ساتبیز  3می 2001

کاالی 8

15

1

20*28.3

انبیاء97 ،ـ حج3،

حراج کریستیز  5اکتبر 2010

کاالی 52

15

1

دارالمخطوطات صنعاء (یمن)

DAM 16-?.c

16

1

28*39.3
16*36

احزاب49-25 ،
ممتحنة9-4 ،

حراج کریستیز  28آوریل 1998

کاالی 18

17

؟

23.3*30.7

یوسف37-31 ،

کتابخانه گوتا (آلمان)

Ms orient A 458

17

1

19.5*26.8

یس50 ،؛ صافات2 ،

موزۀ چهلستون اصفهان

 .13این تکبرگ در کتابخانۀ گوتا (آلمان) درواقع متعلق به بخشی از نسخۀ  Arabe 333در کتابخانۀ ملی فرانسه (مابین برگ  62و  )63است.
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دارالمخطوطات صنعاء24.1-DAM15 /

مجموعۀ دکتر خلیلیKFQ 45 /

حراج پی ِیر ِبرگ  28-27آوریل 2007

کتابخانۀ ملی فرانسه  /Arabe 333(d) /پارۀ اول

دارالمخطوطات صنعاء22.6-DAM 15 /

موزۀ هنر اسالمی ،رقادة (قیروان ،تونس)P208 /

حراج ساتبیز  25آوریل 2002

موزۀ توپقاپی (استانبول)M3 /
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کتابخانۀ ملی فرانسه /Arabe 333(d) /پارۀ دوم

حراج ساتبیز  3می 2001

کتابخانۀ گوتاMs orient A 458 /

حراج کریستیز  5اکتبر 2010

حراج کریستیز  28آوریل 1998

صرفنظــر از تفــاوت در تعداد ســطور ،اغلب ویژگیهای کلی نســخۀ موزۀ ملی از جمله ســبک خط ،رســم و
امالی کلمات ،نشانگذاری پایان آیات و مانند آن در قرآنهای باال نیز وجود دارد .کاملترین این نسخهها در
موزۀ چهلســتون اصفهان قرار دارد که قرآنی بزرگ و کامل (منســوب به خط امام حسن مجتبی(علیه السالم)
است .این نسخه عالئم تخمیس ،تعشیر و نشان پایانی آیات (البته به گونهای متفاوت) را در خود دارد و عال
ً
و حتا را با «الف» مینویســد .ســبک ّ
مدو ر حروف و سرســورههای ساده آن نیز کامال مشابه با نسخۀ موزۀ ملی
ایران اســت ،اما سرســورههای الحاقی به آغاز ســورهها در آن پیشــرفتهتر از نســخۀ موزۀ ملی اســت و شباهت
نزدیکــی بــا نســخۀ  P208در موزه هنر اســامی (رقــادة ،قیروان) و دیگــر پارههای آن در مجموعــۀ خلیلی دارد.
ً
جالبتوجه اینکه برخی برگههای این نسخه (مثال در اواخر سورۀ کهف)  15سطری کتابت شده است.
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پــس از آن بایــد از نســخۀ  M3در کتابخانــۀ توپقاپــی ســرای (اســتانبول) یــاد کــرد کــه میکروفیلــم کامــل آن را
برگشتر ِســر در دهۀ  1930میالدی در اســتانبول تهیه کرده اســت .وی این نســخه را Saray, Medina
گوتهلف
ِ

 1bنامیده اســت و در جلد ســوم تاریخ قرآن (نولدکه ـ شــوالی) در انتهای بحث رسمالخط بدان ارجاع داده و
تصویری از آن را درج کرده اســت 14.تصاویر کامل این نســخه را اکنون میتوان در ســایت کرپوس کورانیکوم
مشــاهده کرد 15.گفتنی اســت فهمی ادهم کاراتای ،فهرستنویس کتابخانۀ توپقاپی سرای ،اندازۀ برگههای
رگشتر ِسر گزارش کرده است که صحیحتر به نظر میرسد.
آن را متفاوت از ِب
ِ

16

شــباهت و قرابــت دو نســخۀ صنعــاء (بــه شــمارههای  22.6-DAM15و  )24.1-DAM15بــا نســخۀ مــوزه
ملی بســیار زیاد اســت .تعداد ســطور این دو نســخه نیز  15تاســت .سرسورههایشان بســیار پیچیدهتر است.
نشانهای تعشیر آنها متفاوت ،اما در مقابل ،سبک خطشان (در ّ
مدو ربودن و در کتابت «حاء» و «عین» آخر،
ً
ّ
17
عال ،حتا ،نون و نشانهای عد اآلی) کامال منطبق بر نسخۀ موزۀ ملی است.
روشن است که نسخۀ موجود در موزۀ هنر اسالمی (رقادة ،قیروان) به شمارۀ  P208نمیتواند پارهای از نسخۀ
ً
مــوزۀ ملــی باشــد .تعداد ســطور آن  15تا و رســم و امالی کلمات در آن برخالف نســخۀ موزۀ ملــی غالبا کامل
ً
(و غیرعثمانی) اســت و رســم کلماتی چون اصحاب ،بایاتنا و اللیل مکررا در آن یافت میشــود .این نســخه
مشــتمل بر ســورههای شــمس و لیل اســت و سرســورۀ آغازین ســورۀ لیل در آن ،در قیاس با نســخۀ موزۀ ملی
بســیار پیچیدهتر اســت .این نســخه همچنین در زمانی متأخر از کتابت ،نقطهگذاری شــده اســت .برگهای
دیگر از همین نسخه اکنون در مجموعۀ شخصی دکتر خلیلی به شمارۀ  KFQ45قرار دارد و دو برگ دیگر آن
نیز در حراجهای پی ِیر ِبرگ (آوریل  ،)2007ساتبیز (آوریل  )1994و ساتبیز (آوریل  )2002فروخته شده است.
برگ موجود در کتابخانۀ گوتا در آلمان  17ســطری اســت .عال و حتا را با «الف» مینویســد و عالمت تعشــیر
دارد ،اما نشــان پایانی تکتک آیات مشــخص نشــده است .همچنین عالوه بر رنگ شنگرف برای اعراب ،از
رنگ ســبز نیز برای اشــاره به قرائات دیگر در آن اســتفاده شده اســت .این برگ چنانکه خواهد آمد ،تکهای از
قرآن شــمارۀ  Arabe 333در کتابخانۀ ملی فرانســه اســت ،اما فهرســتنویس کتابخانۀ گوتا از این امر اطالعی
نداشته است 18.دیگر برگ  17سطری (ارائهشده در حراج  28آوریل  1998در خانۀ حراج کریستیز) برخالف
نسخۀ گوتا دارای عالئم پایانی آیات است ،اما در آن همانند نسخۀ گوتا از نقطههای سبزرنگ برای اختالف
قرائات نیز استفاده شده است.
و ســرانجام نســخۀ  Arabe 333در کتابخانــۀ ملــی فرانســه یکی دیگر از نمونههای مشــابه کوفی در  15ســطر
اســت .ایــن نســخه مرکب از چندین دســته برگــه از قرآنهــای کهن کوفی اســت .بخش آخر نســخه (Arabe
 )333dحــاوی برگهــای  33تا  ،78قرآنی  15ســطری با خطی مشــابه نســخۀ موزۀ ملی اســت .در این قرآن
عالمت پایان آیه وارد نشــده ،اما دســتههای دهتایی (تعشیر) همانند نسخۀ موزۀ ملی مشخص شده و برخی
ً
از موارد اختالف قرائات با نقاط ســبزرنگ وارد شــده اســت .پارهای از نشــانههای کهنگی رسم کلمات (مثال
14. Th. Nöldeke and Fr. Schwally, Geschichte des Qorans. 3 vols. Leipzig: Dieterichʼsche Verlagsbuch-handlung, 1909-1938 [Vol.
1: Über den Ursprung des Qorāns, by Nöldeke and Schwally, 1909; Vol. 2: Die Sammlung des Qorāns, by Nöldeke and Schwally,
1919; Vol. 3: Die Geschichte des Korantexts, by Bergsträsser and Pretzl, 1938.] Hildesheim and New York: Georg Olms Verlag,
1970., vol. 3, p. 274, Tafel III.
15. https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/9/vers/70/handschrift/57
16. Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloǧu, Istanbul: Topkapi Sarayı Müzesi, vol.
1, 1962.
17. UNESCO ‘Memory of the World’ Program: San‘a Manuscripts CD (Qur’anic Manuscripts).
18. Wilhelm Pertsch, Die orientalischen Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu Gotha, auf Befehl seiner Hoheit, Ernst II
von Sachen-Coburg-Gotha, Dritter Teil: Die arabischen Handschriften Erster Band, Gotha: Friedr. Andr. Perthes, 1878, p. 393.
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ً
کتابت اوال به جای اولوا در برگ 43رو) نیز در آن به چشــم میخورد .این بخش پایانی از نســخۀ ،Arabe 333
خود دو پارۀ مختلف دارد که فرانســوا دروش نیز در هنگام فهرستنویســی کتابخانۀ ملی فرانســه آنها را از هم
جدا کرده اســت 19.پارۀ نخســت همین برگهای  15ســطری (برگ  33تا  )60و پارۀ دوم برگهای  17ســطری
از قرآنی دیگر اما با خطی ّ
مدو ر و مشــابه (برگ  61تا  )78اســت .از میان این پارۀ دوم ،یک برگ مفقود حاوی
آیات پایانی ســورۀ یس و آغاز ســورۀ صافات ،اکنون در کتابخانۀ گوتا به شــمارۀ  Ms orient A 458نگهداری
میشود که تصاویر هر دو نسخه در مقالۀ حاضر ضمیمه شده است.

19. François Déroche, Catalogue des manuscrits arabes; 2, 1. Manuscrits musulmans. Tome I, Les manuscrits du Coran. Aux origines
de la calligraphie coranique, Paris: Bibliothèque nationale, 1983. pp. 82-83.
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