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Three Iranian Qur’āns from the 
5th and 6th Centuries AH in the 
Library of Imam Alī’s Shrine and 
their Missing Parts in Other Muse-
ums of the World
By: Morteza Karimi-Nia
Abstract: The Library of Imam Alī’s 
Shrine (Maktaba al-Rawḍa al-Ḥay-
dariyya) in Najaf has one of the rich-
est treasury of the Qur’ān and tafsir 
manuscripts. In this article, the author 
briefly talks about some of the Qur’ān 
manuscripts and fragments which 
originally belonged to this library, 
but have been stolen in last decades. 
These materials are now kept with 
certain inventory numbers in some 
of the museums of the world. To this 
end, he mentions three manuscripts of 
the Qur’ān which were all copied by 
Iranian scribes in Iranian Kufic style 
during the 5th and 6th centuries.
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 نسخ املصاحف القرآنّية )6(
اخلامــس  القرنــن  مــن  إيرانّيــة  قرآنّيــة  نســخ  ثــاث 
)ع(  ّيــة  العلو العتبــة  مكتبــة  ّيــن يف  اهلجر والســادس 
خرى من العامل

ُ
ووجود األقسام املفقودة مهنا يف أماكن أ

یه من  اخلالصــة: حتتــوي خمــازن مكتبــة الروضــة احلیدر
ّية املقّدســة يف النجف األشــرف عىل عدٍد من أمثن  العلو

ّية. املجامیع القرآنّية والتفسیر
یقــّدم الكاتــب يف املقــال احلــايل إشــارًة خمتصــرة عــىل  و
بعــض املقتنیات القرآنّية املوجودة يف هذه املكتبة واليت 
مّتت سرقهتا مهنا خال السنوات والعقود األخیرة  وهذه 
املســروقات توجــد اآلن حمفوظــة بأرقــاٍم معّينة يف بعض 

املتاحف العاملّية.
ويف ســیاق هــذا املقــال يؤّشــر الكاتــب ثاثة منــاذج من 
النســخ القرآنّيــة اليت كتهبــا عدد من الكّتــاب اإليرانّين 
ّيــن باخلــّط  خــال القرنــن اخلامــس والســادس اهلجر

الكويف اإليراين.
مكتبــة  اإليــراين،  القــرآن  القــرآن،  األساســّية:  املفــردات 
ّية علیه الســام، النســخ القرآنّية، مصحف  العتبة العلو
ّية،  الزجناين، مكتبة احلرم العلوي، مكتبة الروضة احلیدر
یــد بــن الرضــا، املصاحــف القرآنّية،  ّيــة، ز اخلزانــة الغرو

حمّمد الزجناين، اخلط الكویف االيراين.

چکیده:کتابخانــۀ حــرم علــوی )المکتبــة الغرویــة یــا مکتبــة 
الروضــة الحیدریــة( در نجــف اشــرف یکــی از غنی تریــن 
داده  جــای  خــود  در  را  تفســیری  و  قرآنــی  مجموعه هــای 
بــه  اســت. نویســنده در نوشــتار حاضــر اشــاره مختصــری 
کــه  کتابخانــه دارد  برخــی از قطعــات قرآنــی متعلــق بــه ایــن 
کتابخانــه  گذشــته بــر اثــر ســهل انــگاری از ایــن  در دهه هــای 
کنــون بــا شــماره هایی مشــخص در برخــی  ســرقت شــده و ا
ــه ایــن منظــور، وی  موزه هــای جهــان نگهــداری می شــوند. ب
کاتبانــی  کــه هــر ســه را  بــه ســه نمونــه از ُنَســخ قــرآن اشــاره دارد 
کوفــی  ایرانــی طــی قــرون پنجــم و ششــم هجــری و بــا ســبک 

کرده انــد. کتابــت  ایرانــی 

کلیدواژه هــا: مصحــف شناســی قــرآن، قــرآن نویســی ایرانــی، 
کوفــی  کتابخانــه حــرم امــام علــی؟ع؟، نســخه های قــرآن، 
الحیدریــة،  الروضــه  مکتبــه  زنجانــی،  مصحــف  ایرانــی، 
ــد بــن الرضــا، مصاحــف قــرآن، محمــد  ــة، زی ــة الغروی الخزان

الزنجانــی.

 مصحف شناسی قرآنی )6(:
کتابخانۀ  سه قرآن ایرانی از قرن پنجم و ششم هجری در 

حرم امام علی؟ع؟ و بخش های مفقود آنها در دیگر 
نقاط جهان

143-155

کریمی نیا  مرتضی 
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مقدمه
یة( در نجف اشــرف یکی از  یة یا الخزانة الغرو کتابخانۀ حرم علوی )مکتبة الروضة الحیدر

غنی ترین مجموعه های قرآنی و تفســیری را در خود جای داده اســت. بیش از 500 نسخۀ از 

مصاحف قرآن و تفاسیر قرآنی بسیار ارزشمند در این کتابخانه نگهداری می شود که برخی 

از آنها قریب به یک هزار ســال پیش وقف آســتان حرم علوی شــده اند. تا کنون دو فهرســت 

ناقــص از ایــن مصاحف انتشــار یافته اســت: نخســت به قلم اســتاد ســیداحمد حســینی 

یة1 که  اشکوری در سال 1971 میالدی با عنوان: فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحیدر

در آن تنها چند نسخۀ قرآنی مهم تر معرفی شده اند و دیگری به قلم حسین جهادالحسانی 

با عنوان: فهرس المصاحف المخطوطة فی خزانة العتبة العلویة المقدســة در ســال 2014 
میالدی.2

موضــوع این نوشــتار کوتاه اشــاره به برخــی از قطعات قرآنی متعلق بــه کتابخانۀ حرم علوی 

کتابخانه  که در ســال ها و دهه های اخیر بر اثر ســهل انگاری از این  در نجف اشــرف اســت 

کنــون بــا شــماره هایی مشــخص در برخــی از موزه هــای جهــان نگهــداری  ســرقت شــده و ا

می شوند. تعداد این نسخه ها به بیش از ده مورد می رسد، اما من در اینجا تنها به سه نمونۀ 

کاتبان ایرانی در قرون پنجم و ششم هجری و با سبک کوفی  آن اشــاره می کنم که هر ســه را 

کرده اند. کتابت  ایرانی 

الــف( نســخۀ ش 44 با شــماره ثبت 1/3/44 به کتابت و تذهیــب محمد الزنجانی 
در سال 531 هجری

پلیتن به شــماره های1996. 294  و1996. 238   کنون در موزۀ مترو تعداد هشــت برگ قرآنی ا

که این هشــت برگ بســیار  نگهــداری می شــود و شــمارۀ ثبــت آنهــا در مــوزه نشــان می دهد 

پلیتن شده اند.3 بنابراین احتمال می رود  باارزش در سال 1996 در دو مرحله وارد موزۀ مترو

کمیت صدام حســین و حزب بعث عراق  ایــن برگه هــا در دهۀ 1990 میــالدی و در زمان حا

یة( خارج و در زمانی  یة یــا الخزانة الغرو کتابخانــۀ حرم )موســوم به مکتبة الروضة الحیدر از 

مناســب در یکــی از حراج هــای غربی از ســوی موزۀ فوق الذکر خریداری شــده  باشــند. این 

کتابخانــۀ حرم علــوی)ع( در  برگه هــا دقیقــًا افتادگی هــای یــک نســخۀ ناقــص الطرفیــن در 

نجــف اشــرف را می پوشــانند و در تمــام ویژگی هــا به آن شــباهت دارند. فی المثــل برگه ای 

پلیتــن بــه »واهلل محیــط بالکافرین« )بقــره: 19( ختم می شــود و برگ  در مجموعــه مــوزۀ مترو

نخســت از نســخۀ نجــف با »یکاد البــرق یخطف« )بقــره: 20( آغاز می شــود. از آنجا که نام 

یة، نجف، مطبعة النعمان، 1391ق/ 1971م. 1 . سیداحمد حسینی اشکوری، فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحیدر
2 . حســین جهــاد الحســانی، فهــرس المصاحــف المخطوطــة فــی خزانــة العتبــة العلویــة المقدســة، نجــف: مکتبــة  االمــا م  

امیرالمؤمنین  العا مة ، مرکز االمیر الحیا ء التراث  االسالمی ، 1435ق/ 2014م.
کرد: پلیتن را در وبسایت این موزه می توان مشاهده  یری از این برگه ها در موزۀ مترو 3. تصاو

http://www.metmuseum.org/art/collection/search#!/search?artist=al-Zanjani$Muhammad%20al-Zanjani
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م ینآرق یصمنشفحصم  م 

پلیتن ذکر شــده اســت، من قرآن مورد  کاتــب، محمــد الزنجانــی در پایان این نســخه و در برگه های موجود در موزۀ مترو

بحث را مصحف زنجانی می نامم.

برگ نخست از اوایل سورۀ بقره در مصحف زنجانی )نیویورک: موزۀ متروپلیتن، ش1996. 294 (
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م ینآرق یصمنشفحصم  م 

کتابخانۀ حرم علوی؟ع؟، ش 44، برگ نخست( ادامۀ سورۀ بقره در مصحف زنجانی ) نجف: 
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م ینآرق یصمنشفحصم  م 

 نمونه هایی از صفحات مذّهب در آغاز و انتهای مصحف زنجانی

 )نیویورک: موزۀ متروپلیتن، ش 1996. 238  و 1996. 294 (
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م ینآرق یصمنشفحصم  م 

کتابخانۀ حرم علوی؟ع؟، ش 44( آخرین صفحۀ موجود از مصحف زنجانی )نجف: 
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م ینآرق یصمنشفحصم  م 

صفحه ای از برگ های پایانی مصحف زنجانی )نیویورک: موزۀ متروپلیتن، ش 1996. 294 (
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م ینآرق یصمنشفحصم  م 

پلیتــن راه یافته  کــه برگ هایی از آغــاز و انجامش مفقود شــده و از طریقی بــه موزۀ مترو اصــل نســخۀ مصحــف زنجانــی 

کتابخانۀ حرم امیرالمؤمنین)علیه  کنون با شــمارۀ مسلسل 44 و شمارۀ ثبت 1/3/44 در بخش مخطوطات  اســت، ا

یة( در نجف اشــرف نگهداری می شــود. آقای حســین جهاد  یة یا همان الخزانة الغرو الســالم( )مکتبة الروضة الحیدر

کوتــاه این نســخه در کتاب فهرس المصاحــف المخطوطة فی خزانة العتبة العلویة المقدســة  الحســانی در توصیــف 

نوشته اند:

إّن  یق في صفحاته األولی إال أنني لــم أری هذا األمر و فــي الســجل القدیــم وصف بأّن فیه زخــارف وتزو

ثار وضــع علی الصفحة األولی له وهذا دلیل أّن  کثر، إذ أّن رقم اآل النقــص یعــود إلی ما قبل 30 ســنة أو أ

 هذا المصحف قد 
ّ

هــذا المصحــف ناقص األول وهــذه الصفحات التي ذکر في الجرد القدیــم، ولعل

کتابته 531هـ إال أنني لم أالحظ  راق األولی ... وقد کتب في السجل القدیم بأّن سنة  سقطت منه األو

هذه السنة ولکن عمره یقدر بهذا الوقت.

یق است،  در شناسنامۀ قدیمی نسخه آمده است که صفحات نخستین نسخه حاوی تذهیب و تزو

اما من در نسخۀ حاضر چنین چیزی نمی یابم و احتمال می دهم این نقصان به بیش از 30 سال قبل 

بازگردد. همچنین در شناســنامۀ قدیمی این نســخه در کتابخانه چنین آمده اســت که ســال کتابت 

یخی را در کل نســخه ندیــده ام، هرچند ســّن و قدمت  نســخه 531 هجــری اســت، اما مــن چنین تار
رد می شود.4 نسخه همین اندازه برآو

که فهرســت نویس قدیم نســخه در دهۀ 1970 یا 1980 میالدی ودر زمان ورود اطالعات نســخه،  این امر نشــان می دهد 

کرده است، اما فهرست نویس بعدی  به برگه های آغاز و پایان نســخه دسترســی داشــته و آنها را دقیق و کامل توصیف 

ب آغازین و انتهایی نســخه را نمی یافته است. این برگه ها  پس از ســقوط صدام حســین در ســال 2014 برگه های مذّهَ

ب بسیار زیبای نخستین هست و هم  پلیتن نگهداری می شود و در ضمِن آنها، هم برگه های مذّهَ کنون در موزۀ مترو ا

نام کاتب و ســال کتابت نســخه در آنها قید شــده اســت. در این باره پیش تر مقاله ای مشروح از من انتشار یافته است 
که تفصیل مطالب را در آن آورده ام.5

کتابت در قرن پنجم هجری ب( نسخۀ ش 575 به شمارۀ ثبت 7/3/548 
کــه در آغاز آن رســاله ای کوتاه در علم قرائات کتابت شــده و در آغاز هر ســوره اش  ایــن یــک نســخۀ قرآنی کامل اســت 

کتابت،  اطالعاتی در خصوص تعداد آیات، مکی  و مدنی بودن ســوره، فضل قرائت ســوره و مانند آن آمده اســت. نوع 

تذهیب و ســر ســوره های آن بســیار خاص است و تا جایی که می دانم در ســایر نمونه های آن قرون تکرار نشده است. 

کرده اســت. در حاشــیۀ صفحۀ 35  نســخۀ فوق را علی بن جمعة الموصلی در ســال 915 هجری بر حرم علوی وقف 

نوشته شده است:

وقفنمــود علــی بــن جمعــه الموصلی این مصحف شــریف را در آســتانه امیــر المؤمنین علــی ولی اهلل 

یخ سنة  یده باد خواننده و نظرکننده در حق این فقیر فاتحه بخوانید. در تار صلی اهلل علیه و سلم. آمرز

یه. خمس عشر و تسعمائة هجرته النبو

که ســورۀ لیل را ســورة الصدیق)رضــی اهلل عنه( نامیده اســت و کلماتی  کاتــب نســخه قطعًا از اهل ســنت اســت، چرا

کل قرآن تکرار شده است، با هنرمندی خود به صورت متمایز و درشت تر از خط  که 4 بار در  خاص مانند »محمد« را 

کرده است. کتابت  اصلی همراه آرایه هایی بصری متمایز 

4. حسین جهاد الحسانی، فهرس المصاحف المخطوطة فی خزانة العتبة العلویة المقدسة، ص 52.
کتابخانۀ حرم علوی)ع( در نجف و برگ های  کوفی در 531 هجری: نسخۀ شمارۀ 44  5. نک: مقالۀ مفصل من در این باره: »مصحف زنجانی، هنر ایرانی به خط 

پلیتن«، در ترجمان وحی مبین، سال 23، ش 1، شمارۀ پیاپی 45، بهار و تابستان 1398، ص 86-50. جداشده از آن در موزۀ مترو
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م ینآرق یصمنشفحصم  م 

صفحه 573 در نسخه نجف

سطر آخر: فجعل من دون ذلک فتحا

ادامه نسخه در متروپلیتین 

 * هوالذی ارسل رسوله
ً
سطر اّول: قریبا



سال یس ُام،مشـارۀششم،بهمـــــــــــــــن و اسفنــــــــــــــــــــــد1521801398

م ینآرق یصمنشفحصم  م 

پلیتین راه یافته است )در  بخشی از این نسخه چند دهه قبل از نجف خارج شده و در دهۀ 1940 میالدی به موزۀ مترو

دو شمارۀ45. 140  و40. 164 (؛ از جمله دو برگه ای که در سوره های فتح و محمد حاوی نام پیامبر اکرم)ص( است. با 

مراجعه به نسخۀ موجود در حرم علوی درمی یابیم که بین ص 573 و 574 از این مصحف که حاوی آیات پایانی سوره 

کنون به صورت تمام و کمال در موزه متروپلیتین  فتح و آغاز حجرات اســت در نســخه نیســت. این بخش مفقودشده ا

کرم)ص( در سوره محمد نیز در اصل  است. این برگه حاوی نام محمد است. همچنین برگۀ حاوی نام مبارک پیامبر ا

نسخه در نجف نیست. این برگه بین صفحات 565 و 566 قرار می گیرد. برای رویت دیگر تکه های مفقودشده از میانه 

کنون در موزۀ متروپلیتین نگهداری می شود، نک: سایت موزه در آدرس زیر: که ا و اواخر این نسخه 

https://metmuseum.org/art/collection/search/449693

https://metmuseum.org/art/collection/search/450575

برگ پایانی موجود در حرم علوی )نجف، ش 575(
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م ینآرق یصمنشفحصم  م 

پلیتین( کنون در موزه مترو برگ پایانی نسخۀ نجف 575 )ا

کتابت زید بن الرضا در سال 432 هجری در طبرستان ج( نسخۀ ش 338 با شمارۀ ثبت 5/2/396، 
کوتاه در معرفی برخی  قریب به 50 ســال پیش وقتی جناب اســتاد ســیداحمد حســینی اشــکوری)حفظه اهلل( فهرســتی 

مصاحف و نسخه های حرم علوی را منتشر کرده اند، این نسخۀ بسیار نفیس به صورت کامل در کتابخانۀ حرم علوی بوده 
است؛ چرا که استاد حسینی اشکوری در توصیف بسیار کوتاه خود به نام کاتب و ترقیم پایان نسخه چنین اشاره کرده اند:6

یة، ص 15، رقم 388. 6 . احمد الحسینی، فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحیدر
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م ینآرق یصمنشفحصم  م 

ید بن علی بن هارون بن الحســین بــن محمد بن هارون بن  ید بن الرضا بن ز نســخة کتبهــا وذَهبهــا: ز

ید بن الحسن بن علی بن أبی طالب سنة 432هـ . محمد بن القاسم بن الحسن بن ز

یدیان طبرســتان کتابت   این عبارات نشــان می دهد که قرآن فوق الذکر که در ســال 432 به دســت یکی از علویان یا ز

کنون بــه کتابخانۀ حرم علوی ســری بزنیم  گــر ا شــده در ســال 1970 میــالدی در خزانــۀ حــرم علــوی کامل بوده اســت. ا

درمی یابیم که مجموعًا 30 برگ از ابتدا و انتهای نســخه مفقود اســت. نه آرایه های بســیار زیبا و دو لوح آغازین نســخه 

کنونی اش با آیۀ 97  کاتب. نسخۀ فوق در وضع  موجود است و نه بخش های پایانی نسخه از جمله انجامه و امضای 

سورۀ بقره آغاز می شود و آخرین بخش موجود در آن آیۀ ششم سورۀ منافقون است.

کتابخانه حرم علوی در نجف کریستیز 2015آخرین برگ موجود در نسخه 338 در  نمونه از صفحات فروخته شده از نسخه 338 در حراج 
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م ینآرق یصمنشفحصم  م 

تمامــی ایــن 30 بــرگ مفقود از نســخۀ بــاال در حراج کریســتیز لندن )26 آوریــل 2005( به قیمــت 117600 پوند به فروش 

یافته از این حراج به جزئیات این 30 برگ اشاره شده است.  کاتالوگ انتشار رسیده است. در سایت اینترنتی و نیز در 

نمونه ای از تصویر این بخش از قرآن و توضیحات این حراج را در لینک زیر می توان دید:

http://www.christies.com/lotfinder/Lot/an-important-signed-and-dated-eastern-kufic-4483319-

details.aspx

کتابت  کتابت و ســال  کرده اســت، نام  کاتالوگ خود منتشــر  که حراج یاشــده از انجامۀ پایانی نســخه در  در تصویری 

گفتیم آمده است:  که در باال  عینًا به همان صورت 

ید بن علی بن هرون بن الحســین بن ]محمد[ بن هرون بن محمد بن  یــد بن الرضا بن ز کتبــه و ذهبــه ز

یته الطاهریــن. وفرغ من  یــد بن الحســن بن علی بن ابی طالب ســلم اهلل علیــه و علی ذر القاســم بــن ز

کتابته؟ فی شهر رجب سنة اثنین و ثلثین و اربع مائة من هجرة ]النبی[.

که در حراج لندن )کریستیز، 2005( کاتب نسخۀ ش 338 )زید بن الرضا(، مورخ سال 432 هجری   رقم 

 به فروش رفته است.

پا و آمریکا  که هر یک از این نسخه های قرآنی در دوره ای ناقص شده و بخش هایی از آنها به ارو از اینجا معلوم می شود 

منتقل شــده اند: قرآن نخســت در دوران حکومت صدام حســین و قرآن دوم در دهۀ 1940 میالدی و قرآن سوم در سال 

2005 میالدی و پس از سرنگونی حکومت بعث در عراق.


