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چکیده: نشانه هایی در دست است که از حدود قرن چهارم 
به  قرآنی  نسخه های  از  برخی  دستخط  و  کتابت  هجری، 
صحابه،  دیگر  یا  السالم  علیه  علی  امام  به  را  کوفی  خط 
چون خلیفۀ سوم، عثمان بن عفان نسبت داده اند. از سوی 
و  موزه ها  خصوصی،  مجموعه های  در  جستجو  دیگر 
اکنون قریب به  ایران و جهان نشان می دهد  کتابخانه های 
امام  دستخط  به  منتسب  قرآن  ناقص  یا  کامل  نسخۀ   200
از امامان شیعه وجود دارد.  علی علیه السالم یا یکی دیگر 
مقالۀ حاضر دو دسته دلیل یا مدرک تاریخی بر غیرواقعی 
بر اساس متون  ارائه می دهد. نخست  انتساب ها  این  بودن 
اسناد  کهن ترین  که  دهد  نشان  می کوشد  قدیم  تاریخی 
مکتوب تاریخی برجا مانده از سه قرن نخست همگی فاقد 
چنین نسبت هایی اند. به عالوه، ذکر نام کاتب در انتها یا میانۀ 
یک نسخۀ قرآن امری غیر رایج در سه قرن نخست است؛ 
لذا وجود ترقیمه یا انجامۀ کاتب در انتهای بخشی از قرآن، 
و انتساب آن قرآن به یکی از امامان شیعه در قرن نخست، 
است.   )anachronism( تاریخی  پریشی  زمان  مستلزم 
دومین دسته از دالیل و شواهد بر جعلی بودن این انتساب ها، 
به جوانب نسخه شناختی این مصاحف منسوب به امامان 
شیعه بازمی گردد. در این بخش نویسنده، نشان می دهد که  
برخی ویژگی های موجود در خود این نسخه ها، از جمله نوع 
 به کارگیری خط کوفی مشرقی(، جنس مصحف 

ً
خط )مثال

از  استفاده   
ً
)مثال قرآنی  محتوای  کاغذ(،  از  استفاده   

ً
)مثال

و سهو  اشتبباهات  و شاذ(، وجود  قرائات مختلف رسمی 
نمی دهد(،  روی  امام  از جانب  اعتقاد شیعه،  به  )که  کاتب 
به  کوفی،  به خط  امضا  از جعل  واضحی  نشانه های  نیز  و 
روشنی ما را قانع می کنند که کتابت این مصاحف به دست 

امامان شیعه را نادرست و غیرواقعی بدانیم. 

کلیدواژه: قرآن های کوفی؛ مصاحف منسوب به ائمه؛ قرآن 
امام علی علیه السالم؛ جعل امضا یا انجامه در نسخه های 

قرآن
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نسخ املصاحف القرآنّية )13(
مّئة علهيم السـالم: حقيقة أم  املصاحف القرآنّية املنسـوبة إىل خّط األ

وير؟ تز
ميينيا مرتىضكر

اخلالصة:منذحوايلالقرنالرابعاهلجريبدأتتظهرإشلاراتعىل
بلةباخلّطالكلويفوعىليداإلمامعيّل وجلودمصاحلفقرآنّيلةمكتو
عليهالسالمأوبعضالصحابةكاخلليفةالثالثعثمانبنعّفان.
وملنجانلبآخلريتبلنمنخلاللالبحثيفاملكتباتالشلخصّية
أواملتاحلفواملكتبلاتاإليرانّيلةوالعاملّيلةوجلودملايقلربملن200
نسلخةلكاملةأوناقصةلمناملصاحفالقرآنّيةاملنسلوبةإىلخّط

اإلمامعيّلعليهالسالمأوغيرهمنأمّئةالشيعة.
خيّيةعىل ةأوالشواهدالتار

ّ
واملقالاحلايليقّدمجمموعتنمناألدل

عدمصّحةهذهالنسبة.
خيّيلةالقدمية،وتسلعى وىلتعتملدعلىلالنصلوصالتار

ُ
املجموعلةاأل

وىل
ُ
خيّيلةاملدّونلةملنالقلرونالثالثلةاأل لبيلانأّنأقلدمالوثائلقالتار

ختللومجيعهلاملنمثللهلذهالنسلبة.مّثإّنلهمليكلنملناملتعارفيف
وىلأنُيذكراسمالكاتبيفهنايةأووسطإحدى

ُ
القرونالثالثةاأل

النسلخالقرآنّيلة،للذاأّنوجلودالترقيملةأوخامتلةالكاتلبيفهنايلة
تللكاملصاحلفلملنجهلةلونسلبةذللكإىلأحلدأمّئلةالشليعةيف
القرناألّوللمنجهةأخرىليستلزمالتعارضالتارخييأواملفارقة

.)anachronism(خيّية التار
ةوالشواهدعىلكونهذهالنسبةكاذبة

ّ
واملجموعةالثانيةمناألدل

هيتلكاليتتعتمدعىلمواصفاتنسلخاملصاحفاملنسلوبةإىل
ملور

ُ
أمّئلةالشليعةهلذه.ويفهلذاالقسلميشليرالكاتلبإىلبعلضاأل

املوجودةيفنفسهذهالنسخ،كنوعاخلّطلكمايفاستعمالاخلّط
علنزملناألمئلةعلهيلمالسلالمل

ً
الكلويفاملشلريقوهلومتأخلرزمنلا

وجنساملصحفلكمايفاستعمالالورقوليساجللدلواملضامن
القرآنّيلةلكملايفاّتبلاعالقلراءاتاملختلفلةالرمسّيلةوالشلاّذةلووجود
االشتباهاتوسهوالكاتبلوهوأمريتناىفمععقيدةالشيعةالقامئة
ةالواضحةعىل

ّ
عىلعدمحصولذلكمناإلماملإضافًةإىلاألدل

ذللكيشليربوضلوحإىلصّحلة
ّ

يلراإلمضلاءباخللّطالكلويف.وكل تزو
قناعتنلابلأّنالقلولبلأّنكتابلةهلذهاملصاحلفكانلتعلىليلدأمّئلة

الشيعةهوقولخاطئوبعيدعنالواقع.
املفـردات األساسـّية:املصاحلفالكوفّيلة،املصاحلفاملنسلوبةإىل
يراإلمضاءأوالترقيمة األمّئة،مصحفاإلمامعيّلعليهالسالم،تزو

يفالنسخالقرآنّية؛اختالفالقرائات.

Codicology of the Qur’ānic Manuscripts (13)
Qur’ānic Codices Attributed to the Shiite 
Imāms: Reality or Forgery?
Morteza Karimi-Nia

Abstract: There are indications that from 

around the fourth century AH, the inscription 

and handwriting of some Qur’ānic manuscripts 

in the Kufic script have been attributed to Imām 

Ali or other Companions, such as the third 

caliph, ‘Uthmān b. ʻAffān. On the other hand, 

a search of private collections, museums, and li-

braries in Iran and around the world reveals that 

there are now nearly 200 complete or incom-

plete copies of the Qur’ān attributed to Imām 

Ali or other Shiite imāms. This article presents 

two categories of apparent reasons or historical 

evidence for the unreality of these attributions. 

First, based on ancient historical texts, it tries to 

sufficiently show that the oldest written histori-

cal documents from the first three centuries AH, 

all lack such attributions. In addition, mention-

ing the name of the scribe at the end or middle 

of a copy of the Qur’ān was uncommon in the 

first three centuries; therefore, the existence of a 

colophon at the end of a part of the Qur’ān and 

the attribution of it to one of the Shiite Imāms 

in the first century, leads to historical anachro-

nism. The second set of reasons and evidence 

for the falsity of these attributions goes back to 

the typological aspects of these codices. In this 

section, the author describes some of the features 

in these manuscripts, such as the type of calligra-

phy (e.g., the Eastern Kufic script), the material 

of the manuscript (e.g., paper), the Qur’ānic 

content (e.g., the use of various canonical and 

non-canonical readings), the existence of errors 

and inaccuracies of the scribe (according to the 

Shiites, Imāms do not make mistakes), as well 

as clear signs of forgery of colophons in Kufic 

script. These features evidently convince us that 

the attribution of these codices to the Shiite 

Imāms is incorrect and unreal.

Keywords: Kufis Qur’āns; Shiite Imāms; Qur’āns 

attributed to the Imams; Codex of Imam Ali; 

Forging colophons in copies of the Qur’ān; 

Variant readings. 
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مقدمه
کتابـت برخـی از نسـخه های کهـن قرآنـی را بـه برخی از شـخصیت های معروف صدر اسـالم چـون امامان 
شـیعه، برخـی صحابـه یـا تابعیـن نسـبت داده انـد. این انتسـاب گاه به سـبب وجـود رقم الحاقـی در پایان 
گاه صرفًا انتساب و شهرتی شفاهی است. هرچند به دشواری می توان صحت این انتساب ها  نسخه و 
ــ و حتـی در غالـب موارد، شـواهدی علیه این گونه نسـبت ها و رقم هـای الحاقی وجود دارد  کـردـ  را اثبـات 
کـه ایـن نسـخه ها و مصاحـف قدیمـی، صـرف نظـر از انتسابشـان بـه افـرادی در  کـرد  ـــ امـا نبایـد فرامـوش 
کنونی ما درباب  که در پژوهش های  یخی بسیار ارزشمند و مهمی اند  صدر اسالم، خود فی نفسه آثار تار
گـر می توانسـتیم کتابـت یـک نسـخۀ قرآنـی کهـن به امـام علی  یـخ کتابـت قـرآن بسـیار بـه کار می آینـد. ا تار
کنیـم، در آن صـورت جزییـات بسـیار  علیـه السـالم یـا خلیفـۀ سـوم، عثمـان بـن عفـان را قاطعانـه اثبـات 
که  کنون هم  یخ قرآن در نخسـتین دهه های ظهور اسـالم را به دسـت می آوردیم، اما ا دقیق تری درباب تار
یم، نمی توانیم از سایر ارزش ها و قابلیت های موجود در این  چنین دستاورد ارزشمندی را در اختیار ندار

کنیم. کنیم و آن ها را به آثاری صرفًا موزه ای تبدیل  نسخه ها چشم پوشی 

از همین رو، انتشـار هریک از نسـخه های قرآنی برجای مانده از قرون نخسـت )قرن اول تا سـوم(، و تالش 
کتابت آن می تواند به دانشمندان و محققان رشته های مختلف علمی کمک  یخ تقریبی  برای یافتن تار
کنـد تـا پـاره ای از نظریـات علمـی خـود را مجددًا تأیید کنند، برخی را تصحیح کنند و چه بسـا، پاره ای را 
کنار بگذارند. این امر تنها به بررسـی و بازنگری نظریات  کهن و عینی،  به دلیل تضاد با شـواهد و اسـناد 
یخـی  یـخ نـزول و جمـع قـرآن مربـوط نمی شـود، بلکـه طیـف وسـیعی از نـکات تار معـروف در خصـوص تار
یـخ ظهـور اسـالم، خـط و کتابـت عربـی، کتابـت قـرآن، رسـم المصحف و هجـاء المصاحف،  دربـاب تار
َنقـط و اعـراب قـرآن، مصاحـف و قرائـات صحابـه، اختـالف مصاحف االمصـار، قرائات سـبعه و قرائات 
شـاذ، تقسـیم بندی های قرآنی )عّد الی، تخمیس، تعشـیر، نامگذاری ُسـَور(، پیدایش و تطور تذهیب و 

تزیینات قرآنی، و مانند آن را دربر می گیرد.

در سـال های اخیـر مـن موفـق شـدم پژوهشـی طوالنـی و دقیـق در بـاب »مصحـف مشـهد رضـوی« انجـام 
کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی( یکی از  دهم. این اثر )مشـتمل بر دو نسـخه به شـماره های 18 و 4116 در 
کـه از قـرن نخسـت هجری به دسـت ما رسـیده اسـت. به سـبب وجود  قدیم تریـن مصاحـف قرآنـی اسـت 
وقف نامـه ای در آغـاز آن از حـدود قـرن پنجـم هجـری، ایـن اثـر بـه امـام اول شـیعیان، حضـرت علـی علیـه 
السـالم نسـبت داده شـده و ایـن انتسـاب بـا خـط نسـخی متأخـر در جاهـای دیگـر مصحـف نیز ذکر شـده 
گزیر بودم که درباب  یخی نا کسیمیله این اثر مهم تار است. هنگام نگارش مقدمه ای تفصیلی بر چاپ فا
کنـم.  انتسـاب نسـخه های قرآنـی مختلـف بـه امامـان شـیعه و نیـز بـه برخـی از صحابـه و تابعیـن تحقیـق 
کسـیمیلۀ  مقالـۀ حاضـر بـه اختصـار حاصـل همـان پژوهش اسـت که به عنوان بخشـی از مقدمۀ چاپ فا

»مصحف مشهد رضوی« به عربی و انگلیسی به انتشار خواهد رسید.
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مصاحف قرآنی منسوب به ائمه علیهم السالم
کتابت آنها  که  کتابخانه های جهان، می توان نسـخه هایی از قرآن را یافت  امروزه با جسـتجو در موزه ها و 
به افرادی مشـهور از قرن اول و دوم هجری نسـبت داده شـده اسـت. قریب به 15 نسـخۀ قرآنی منسـوب به 
خـط عثمـان، خلیفـۀ سـوم در موزه هـا و کتابخانه هـای جهـان موجـود اسـت؛1 بیـش از 50 نسـخه قرآنـی به 
خط امام علی علیه السالم، و بیش از یکصد نسخۀ دیگر به خط سایر ائمه علیهم السالم منتسب شده 
کتابت دیگر صحابه و تابعین، چون عمر بن خطاب،  گهگاه نسـخه هایی را به خط و  اسـت. همچنین 
که تا اواخر قرن سوم  سلمان فارسی، عقبة بن عامر، و حسن بصری نسبت داده اند.2 این در حالی است 
کـه نـام کاتبـی عـادی و غیرمعـروف در پای آن باشـد.  هجـری، بـه نـدرت می تـوان نسـخه ای از قـرآن یافـت 
کـه کاتـب نـام خـود را در پایـان، یـا در وسـط نسـخۀ قرآنـی ذکر کنـد، امری متأخـر از قرن  درواقـع ایـن سـّنت 
کاتبان مصاحف قرون نخسـت نام خود را  دوم و حتی میانه های قرن سـوم هجری اسـت. بنابراین وقتی 
در این نسـخه ها نمی نوشـته اند، انتسـاب قرآن به افراد معروف در صدر اسـالم با تمسـک به عبارتی چون 
کرونیسـم )anachronism( یا ناهمزمانی  »کتبـه علـی بـن ابـی طالب« یـا »کتبه عثمان بن عفـان«، نوعی آنا
یخیـة( در خـود دارد. ایـن امـر مـا را به تردید در صحت انتسـاب امضاهای موجود  یخـی )المفارقـة التار تار
یست نسخۀ  در پایان برخی مصاحف کنونی وامی دارد. طی یک دهۀ گذشته، من با بررسی نزدیک به دو
کتابت این  که به سـختی می توان  قرآنی منتسـب به امامان شـیعه علیهم السـالم بدین نتیجه رسـیده ام 
نسـخه ها را به امام علی علیه السـالم و سـایر فرزندان ایشـان نسـبت داد و در اینجا دالیل و شـواهد خود 

کرد.  را ذکر خواهم 

که به  کنون به حدود 200 نسـخه، قطعه یا برگۀ قرآنی برخورده ام  گذشـته، تا در بررسـی هایم طی سـال های 
نحوی به خط و کتابت یکی از ائمه علیهم السالم منتسب شده اند. این نسخه ها را به طور کلی می توان 
کرد: الف( نسـخه ها یا برگه هایی که صرفًا شـهرت شـفاهی انتسـاب به امام دارند،  بر چند دسـته تقسـیم 
که منسـوب به امام زین العابدین علیه السـالم  مانند نسـخۀ شـمارۀ 1 در آسـتان مقدس حسـینی )کربال( 
که منسـوب به خط امام علی علیه السـالم  اسـت، یا نسـخۀ شـمارۀ 12610 در الخزانة الحسـنیة در رباط 
است،3 یا نسخۀ ش 9983 در کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی که آن هم انتسابی شفاهی به امام زین العابدین 

بورگ(؛ مصحف تاشکند  کتابخانۀ دولتی برلین؛ MS E20 در مؤسسۀ مطالعات شرقی )سن پترز 1. از جمله نسخۀ Minutoli296 در 
پقاپی سرایی )استانبول(؛ نسخۀ شمارۀ  در سمرقند؛ نسخه های  HS44/32 و A1، و EH1، و EH9، و EH11، و EH208 در موزۀ تو
457 در موزۀ هنرهای ترک و اسـالم در اسـتانبول )TİEM(، نسـخۀ موجود در مسـجد المشـهد الحسـینی در قاهره؛ نسـخۀ موجود در 

کردستان، ایران. دارالکتب المصریة )قاهره(؛ نسخۀ ش 1 در آرشیف ملی افغانستان )کابل(؛ و نسخۀ »قرآِن ِنِگل« در 
پقاپی )اسـتانبول( به  یر ش 31(، نسـخۀ EH20 در موزۀ تو 2. مثاًل نسـخۀAr.973  در کتابخانۀ ملی اسـرائیل به عمر بن الخطاب )تصو
یة  پقاپی )اسـتانبول( به معاو پقاپی )اسـتانبول( به عقبة بن عامر، نسـخۀ EH44 در موزۀ تو سـلمان فارسـی، نسـخۀ EH40 در موزۀ تو
پقاپی )استانبول(  بن حدیج، و  سه نسخه به شماره های »مصاحف 50« در دارالکتب المصریة )قاهرة( و Y4566 و R14 در موزۀ تو

به حسن بصری منسوب شده اند.
ری کـرد که از  3. انتسـاب شـفاهی ایـن نسـخه بـه خـط امـام علـی علیـه السـالم را دوسـت فاضلـم، دکتـر خالد زهـری از رباط بـه من یادآو
یر برداری کرده، اما آن را به  تو پرتسـل در آرشـیو قرآنی خود، به صورت سـیاه و سـفید تصو

ُ
او سپاسـگزارم. این نسـخه را در سـال 1934 أ
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علیـه السـالم دارد.4 ب( نسـخه ها یـا برگه هایـی کـه در قدیـم االیـام ایـن انتسـاب شـفاهی را فـردی بـا خـط 
کرده اسـت. یکی از  نسـخ یا نسـتعلیق و مانند آن به صورت مکتوب در جایی آغاز یا انتهای نسـخه ذکر 
قدیم ترین این نمونه ها نسـخۀ قرآن شـمارۀ 18 در آسـتان قدس رضوی5 اسـت که واقف )ابوالقاسـم ُمقری 
ی( این مطلب را در آغاز وقف نامه خود در قرن پنجم یا ششـم هجری نوشـته اسـت. نمونه ای دیگر  سـَرو
نسـخۀ ش Smith-Lesouëf 194 )بـه خـط مغربـی و بنابـر قرائـت نافـع( در کتابخانـۀ ملی فرانسـه اسـت که 
کتابدار سلطنتی در دربار شاه سلیمان صفوی در 1077 هجری در آغاز آن نوشته است: »خط حضرت 
که این انتساب را فردی با خط کوفی در جایی از متن قرآن  رضا علیه السالم.« ج( نسخه ها یا برگه هایی 
کرده است. این دستۀ اخیر  گانه با عبارت: »کتبه علی بن ابی طالب« و مانند آن وارد  یا در برگه ای جدا
خـود گونه هـای مختلفـی دارد، امـا در تمامـی آنهـا، نـام یکی از ائمه علیهم السـالم به عنـوان کاتب متن با 
که این خط ترقیمه همواره متفاوت از خط اصلی مصحف و متأخر از آن است. کوفی افزوده شده  خط 

یارت قرآِن امامان علیهم السـالم یا یکی از صحابۀ پیامبر نیز ارج و اعتبار فراوان  که تشـرف به ز می دانیم 
داشته است. از همین رو،  در بسیاری از مصاحف موجود ومنتسب به ائمه علیهم السالم، نمونه هایی 
یارت نسخه را می توان یافت. این امر سبب شده است که تقریبًا هیچ کس  از »عرض دید« و شهادت به ز
یخـی و انتقـادی دربـاب صحـت انتسـاب این نسـخه ها بـه افرادی در دو قرن نخسـت انجام  پژوهشـی تار
کـرم )ص( و  ندهـد. از سـوی دیگـر، روشـن اسـت پیدایـش نسـخه های قرآنـی منسـوب بـه صحابـۀ پیامبـر ا
امامان شیعه علیهم السالم طی قرون متمادی، همواره ابزاری برای افزایش بهای مادی و معنوی آن بوده 
اسـت. حتـی گاه مالـکان ایـن آثـار، در کنـار ذکر انتسـاب یـک برگۀ قرآنی به یکی از امامـان، بهای آن را نیز 
کسفورد( نوشته شده است:  کتابخانۀ بادلیان )آ نوشته اند. مثاًل در حاشیه برگۀ فریزر (MS Fraser 48) در 

»خط حضرت امام جعفر صادق علیه السالم، هدیه صد روپیه« )تصویر 9(. 

یخـی در آغـاز قـرن پنجـم هجـری نشـان می دهـد که برخی افراد سـودجو به روشـنی با تغییر  گزارش هـای تار
کمـان و امیـران اهـدا  دادن مصاحـف، آنهـا را بـا نـام امـام علـی )ع(، یـا عبـداهلل بـن مسـعود بـه برخـی حا
می کرده انـد. بـه عنـوان یـک نمونـه، نویسـندۀ کتـاب المبانـی در آغـاز قـرن پنجـم هجـری از قـول اسـتادش 

محمد بن الهیصم می نویسد: 

ید در مکناس )مراکش( نسبت داده است. مجموعۀ شخصی عبدالرحمن بن ز
ین العابدین علیه السـالم بر روی جلـد مجلۀ میراث  یـری از ایـن نسـخه، همـراه بـا توضیحـی در خصـوص انتسـاب آن بـه امـام ز 4. تصو

شهاب، ش 84ـ85 )تابستان و پاییز 1395( منتشر شده است.
5. ایـن نسـخه همـراه بـا نیمـۀ دیگـرش )بـه شـمارۀ 4116 در همـان کتابخانه(، یکـی از کهن ترین مصاحف به خط حجـازی در جهان به 
کتابت  یخ  که من به آن، ناِم »مصحف مشـهد رضوی« داده ام. برای معرفی تفصیلی این مصحف و اهمیت آن در تار شـمار می رود 

یر: متن قرآن، نک. مقالۀ دیگر من به انگلیسی در ز
Morteza Karimi-Nia, “A new document in the early history of the Qurʾān: Codex Mashhad, an ʿUthmānic text of the 

Qurʾān in Ibn Masʿūd’s arrangement of sūras,” in Journal of Islamic Manuscripts 10iii (2019), pp. 292-326.
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که در برخی مواضع  کعب دیده اند  که مصحفی به خط ُاَبّی بن  برخی اسـتادان ما می گفتند 
بـا مصحـف کنونـی متفـاوت بـوده اسـت، امـا به نظـر من ): محمد بـن الهیصم( بعید نیسـت 
کـه دوسـت دارنـد بـه آثـار غریـب خـود افتخـار کننـد ... گاه در  کـه ایـن از جانـب کسـانی بـوده 
کـه چـون در  کسـانی را می بینیـم  کمـان و بـردگان مـال دنیـا و دنیـا پرسـتان  میـان اطرافیـان حا
کتـب عجیـب و غریـب بـه  قـرآن و علـوم دینـی دانشـی نیاموخته انـد، می کوشـند بـا توسـل بـه 
یز خـود کنند،  کمـان نزدیـک شـوند. پـس چـون امـری غریب و نـادر نمی یابند تا دسـتاو ایـن حا
گرفتـه، در آن چیـزی می افزاینـد و از آن چیـزی می کاهنـد، و بخشـی  کتـب معـروف را  برخـی 
ر از ذهـن می دهنـد تـا از ایـن راه بتواننـد بـرای خـود  را در آن جابجـا می کننـد و بـدان عنوانـی دو
بـه کسـب درامـدی برسـند. بدیـن ترتیـب، هیـچ عجیب نیسـت که یکـی از ایشـان مصحفی 
کـه آن  کنـد، یـا عباراتـی را تغییـر دهـد، و پنـدارد  قرآنـی را برگیـرد، در آن سـوره هایی را جابجـا 
مصحف علی، یا ابن مسعود یا ُاَبّی است. این فرد هدفی جز این ندارد که مصحف را به امیر 
که از انواع مصاحف  ید: »خزانۀ پادشـاهی چون تو شایسـته اسـت  کمی ارائه دهد و بگو یا حا
در او باشـد« ایـن فـرد هدفـی جـز کسـب مـال نـدارد و برایـش اهمیتـی نـدارد کـه چـه جنایتـی بر 

مردمان و دینشان روا می دارد.6

یت مصحف یا اذعان به وجود مصاحفی با امضای امام علی علیه السالم در منابع کهن قرون چهارم  رو
گـزارش شـده اسـت. مـن در اینجـا بـه سـه نمونـه از ایـن منقوالت اشـاره می کنم. نخسـت:  هجـری بـه بعـد 
الملك العزیز بن بویه، أبومنصور بن الملك جالل الدولة در سـال 415 هجری در شـهر میافارقین، قرآنی 
کم قدرتمند  بـه خـط امـام علـی علیه السـالم را به نصرالدولـه ابونصر احمد )حکومـت: 402ـ453 ق(، حا
گـزارش خـود چنیـن می نویسـد: »بـرای او دو چیـز  کـرده اسـت. ازرقـی فاروقـی در  موصـل و میافارقیـن اهـدا 
کـه تـا آن زمـان نزد بنی مـروان بـود، و دوم، مصحفی به  هدیـه آورد: نخسـت یاقـوت احمـر بـه وزن 7 مثقـال 
کـم  گفـت: برایـت دنیـا و آخـرت را همـراه آوردم. حا خـط علـی بـن ابـی طالـب صلـوات اهلل علیـه. سـپس 
کـه ابن ندیـم  کـرد و بـدو بیـش از بیسـت هـزار دینـار بخشـید.«7 همچنیـن می دانیـم  پسـندید و تحسـینش 

6. »وقال الشـیخ محّمد بن الهیصم رحمه اهلل: ... وقد ذکر بعض مشـایخنا رحمهم اهلل أّنه رأی مصحفًا منسـوبًا إلی أبّي خالف ببعض 
حروفـه حـروف هـذا المصحـف، لکّنـا ال نأمـن أن یکـون ذلك من جهـة بعض من یحب االفتخار بالغریـب، ... وقد نرى من المفتئین 
بون إلیهـم بغرائب الکتب،  نـواب الملـوك، وعبیـد أربـاب األمـوال، وأبنـاء الدنیـا إذا لـم یجـدوا للقرآن وعلـوم الدین عندهم موقعـًا فیتقّر
یعنونونه بعنوان  یؤّخـرون و یقّدمون و ینقصون، و إذا أعوزهـم الغریـب الـذي یسـتذرع بـه، أخذوا بعـض الکتب المعروفة یزیدون فیهـا و و
یؤّخر  بعیـد لیتسـببوا بذلـك إلـی اسـتخراج شـيء منهـم.  فعلـی هـذا النحـو ال یؤمـن أحدهـم أن یعمـد إلی مصحف فیقـّدم منه سـورًا و
 أن یحملـه إلی 

ّ
یحـّرف ألفاظـًا، ثـّم یزعـم أّنـه مصحـف علـّي أو عبـد اهلل أو مصحـف أبـّي، ولیـس غـرض البائـس مـن ذلـك إال أخـرى، و

 تخلـو مـن نسـخة مـن کّل مصحف لیسـتخرج من حطامه شـیًئا، وال یبالـي بما کان 
ّ

بعـض الملـوك فیقـول: "إّن خزانـة مثلـك یجـب أال
من جنایة علی الّدین وأهله".« )مقدمتان في علوم القرآن، 1954، بخش نخست، کتاب المبانی لنظم المعانی، ص 47ـ48(.

زنـه سـبعة مثاقیل وحمل لـه مصحفا بخط علي بـن ابي طالب  7. »حمـل لـه الحبـل الیاقـوت االحمـر الـذي کان عنـد بنـي مـروان وکان و
کثیرة ما یزید علی عشرین  صلوات اهلل علیه. وقال: قد حملت لک الدنیا واآلخرة فاثر له في مضیفه واحسن له واجازه وعزم له امواال 

یخ الفارقي، احمد بن یوسف بن علی بن االزرقی الفارقی، ص 144ـ145(.  الف دینار« )تار
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کرده اسـت.8 سـومین  )م 385 ق(، قرآنی به خط حضرت علی )ع( نزد ابویعلی حمزه حسـنی مشـاهده 
گـزارش از اوایـل قـرن ششـم هجـری در اثـِر مقریزی آمده اسـت که می گویـد: »مأمون بطائحـی، وزیِر ابوعلی 
کاری مصحفی به خط امام  منصور بن احمد معروف به المر بأحکام اهلل، خلیفۀ فاطمی، دستور به طال

که در جامع عتیق )فسطاط یا قاهره( نگهداری می شده است.«9  علی )ع( داده 

که هیچ اثر یا روایتی  با این همه، این انتسـاب ها به دورانی پیش از قرن چهارم بازنمی گردد، به این معنا 
که نشـان دهد فردی در قرن دوم یا سـوم، نسـخه ای از قرآن به خط و امضای امام علی  در اختیار نیسـت 
که این امری متفاوت از  کرده باشد. روشن است  گزارش  علیه السالم یا دیگر امامان را دیده باشد یا آن را 
موضوع جمع قرآن به دسـت امام علی علیه السـالم اسـت. روایات دال بر جمع قرآن به دسـت امام علیه 
السـالم فراواننـد و در جـای خـود نیازمنـد تحلیـل و بررسـی دیگـری هسـتند. در اینجا سـخن بر سـر کتابت 
مصحفی از امام اسـت که امضای امام را درخود داشـته باشـد، همانند آنچه امروز از مصاحف منتسـب 
کنون دالیل خود بر عدم  بـه امـام را در کتابخانه هـای مختلـف می یابیـم. بـا این مقدمات و توضیحـات، ا

کتابت مصاحف به ائمه را در هفت بند ذکر می کنم: صحت انتساب 

تـا مدتهـا در  ی مصحـف عثمـان  از رو رونویسـی شـده  یـا مصحف هـای  یکـم: مصحـف عثمـان  دلیـل 
شـهرهای مختلـف بصـره، کوفـه، شـام و مدینه در دسـترس بوده اسـت. گزارش های متعـددی از عالمان 
که به برخی از ویژگی های این مصاحف به اجمال یا تفصیل  قرون دوم تا پنجم هجری در دست است 
گـزارش کرده انـد. ایـن در حالـی اسـت کـه هیچ گاه  اشـاره کرده انـد و مشـاهدۀ عینـی چنیـن مصاحفـی را 
یت نام امام علی علیه السالم در پایان مصحفی از قرآن در این قرون ثبت نشده است.   بر رو

ّ
روایتی دال

کـه حتـی مصاحـف غیرعثمانـی چون مصحف ابن مسـعود تـا مدتها در کوفه رواج داشـته  یـم  بـه یـاد بیاور
کـه جزئی تریـن  گـزارش می کنـد. چگونـه ممکـن اسـت  و نمونه هایـی از آن را ابن ندیـم در الفهرسـت خـود 
اطالعات در خصوص مصاحف عثمانی و غیر عثمانی در روایات قدیم و مشـاهدات عالمان اسـالمی 
کـس از نسـخه ای از قـرآن بـا امضـای یکـی از ائمـه اطالعـی  گـزارش شـده باشـد، امـا هیـچ  قـرون نخسـت 

گزارش نکرده باشد؟ ندهد، و محتوای نسخه را 

تنهـا ایـن فـرض یـا احتمـال ضعیـف باقـی می ماند که بگوییـم مصحف یا مصاحفی به خـط یک یا چند 
تن از ائمه وجود داشـته و در میان اصحاب ایشـان یا شـیعیان بعدی بدین وصف شـهرت داشـته است. 
کتبه علی  کسی از این اصحاب، آن اشتهار را در انتهای نسخه با عباراتی چون  سپس در قرون بعدی، 
کسـی این فرض را  کرده اسـت. همچنین بعید نیسـت  کتبه حسـن بن علی و ... ثبت  بن ابی طالب یا 

8. ابن ندیم، الفهرست، ص 30.
یـر المأمـون: بإطـالق ألفـي دینـار مـن مالـه، وتقـّدم بـأن یصـاغ بهـا قندیـل ذهـب، وسلسـلة فضة برسـم المشـهد العسـقالنّي،  9. »وأمـر الوز
وأن یصـاغ علـی المصحـف الـذي بخـط أمیـر المؤمنیـن علـّي بـن أبي طالـب بالجامع العتیق بمصـر من فوق الفضة ذهـب« مقریزی، 

المواعظ واإلعتبار، ج 2، ص 289. نیز نک. همین اثر، ج 2، ص 394، 426.
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کمان بنی امیه و بنی عباس، نام  کنش حا که شیعیان نخستین به سبب نگرانی و ترس از وا کند  مطرح 
کاتب )امام علی علیه السالم( را در انتهای این مصاحف از بین برده اند. اما این اشکال در صورتی قابل 
قبول است که مصاحف منسوب به امام علی علیه السالم متفاوت از نسخۀ عثمانی باشند، حال آنکه 

کنونی و منسوب به ائمه همگی مطابق با نسخۀ عثمانی هستند. نسخه های موجود 

کـردن نسـخۀ قرآنـی در قـرون نخسـت، به ویـژه در قـرن اول و دوم امـری مرسـوم و متـداول  دلیـل دوم: امضـا 
گر این امر در آن دو قرن رایج می بود، چنین نکتۀ مهمی در قدیم ترین آثار اسـالمی همانند  نبوده اسـت. ا
گـزارش می شـد. افـرادی چـون ابوعبیـد )در فضائـل  کتـب تراجـم، فهرسـت، رجـال، یـا کتـب المصاحـف 
یـا  گزارش هـا  جزیی تریـن  المصاحـف(  کتـاب  )در  سجسـتانی  یـا  الفهرسـت(  )در  ابن الندیـم  القـرآن(، 
کاتبان  گزارش می کنند، اما هیچ اشاره ای به ذکر نام  مشاهدات شخصی خود درباب مصاحف قرآن را 
کـه قـرآن را بارها  نسـخه ها در انجامـۀ آن ندارنـد. شـگفت آنکـه در غیـاب نـام بسـیاری از کاتبـان معمولـی 
ی علیهم السـالم و  و بارهـا طـی قـرون نخسـت کتابـت کرده انـد، تنهـا و تنهـا ذکر نام امام علـی و فرزندان و
گاه حتی  کنونی می یابیم. شگفت تر آنکه  خلیفۀ سوم، عثمان بن عفان را در انتهای برخی از مصاحف 
امضـای منسـوب بـه یکـی امامـان در میانـۀ یـک سـوره، یـا پیـش از اتمام یک آیه قرار داده شـده اسـت10 که 
که بپذیریم فردی در قرون بعدی،  این خود نشانۀ آشکارتری از جعل است. تنها توجیه ممکن آن است 
بـا اطمینـان یـا بـا بـاور شـخصی بـه ایـن انتسـاب، چنـان امضـا و انجامـه ای را در چنیـن مـکان غریـب و 

نامتعارفی افزوده است.

یـت مصحفـی بـه امضـای  یـان و اصحـاب ائمـه علیهـم السـالم از وجـود یـا رو دلیـل سـوم: هیـچ یـک از راو
یـان و ادیبان، مورخـان و عالمان  امـام علـی علیـه السـالم و سـایر ائمـه سـخن نگفته انـد.11 هیچ یـک از راو
که خط  کسـانی  قرون اول تا سـوم نیز از مشـاهدۀ نسـخۀ قرآن ائمه علیهم السـالم سـخن نگفته اند. حتی 
کرده اند، از وجود چنین امضاها و انتسـاب هایی سـخن  گزارش  کتابت و امضای امام علیه السـالم را  و 

10. مثاًل در قرآن ش 10 در موزۀ ملک، با امضای منتسـب به امام حسـن علیه السـالم؛ یا نسـخۀ فروخته شـده در حراج کریسـتیز، لندن، 
کاالی ش 11، با امضای منتسب به امام حسین علیه السالم. 13 اکتبر 1998، 

کیـد نیسـت کـه در اینجـا مـرادم عـدم وجـود مصحـف علـی علیـه السـالم در واقـع و نفـس االمـر نیسـت. مـرادم نفـی وجود  11. نیـازی بـه تا
زی )موسـوم به قرآن عثمانی( با امضای »کتبه علی بن ابیطالب« اسـت. روشـن اسـت که عالمان  مصحفی شـبیه به مصاحف امرو
سـنی و شـیعه همـواره از قدیـم بـه کتابـت قرآنـی بـه دسـت امـام علیه السـالم اذعان داشـته اند که حاصل جمع قرآن از سـوی ایشـان در 
زهای نخسـت پس از رحلت رسـول خدا صلی اهلل علیه و آله و سـلم بوده اسـت. اما این مصحف خاص همانند دیگر مصاحف  رو
یژگی هایـی خـاص خود داشـته اسـت کـه با مصحـف رایج  منسـوب بـه برخـی صحابـه )نظیـر عبـداهلل بـن مسـعود و ابـی بـن کعـب(، و
عثمانی مطابقت نمی کرده اسـت. از جمله آنکه ترتیب سـوره ها در مصحف امام علی علیه السـالم بر اسـاس ترتیب نزول قرآن بوده 
یـخ خـود، ج 2، ص 135، گـزارش می کنـد، ترتیبـی کامـال خـاص و متفـاوت از ترتیـب عثمانـی بـوده  اسـت )یـا چنانکـه یعقوبـی در تار
کـه تمامـی مصاحـف و نسـخه های کنونـی منتسـب بـه خـط امـام علـی علیـه السـالم )در ایـران، عـراق،  اسـت(. ایـن درحالـی اسـت 
پا(، دارای ترتیب عثمانی اند. به عالوه در تمامی این نسـخه ها، برخی نمونه ها از اختالف قرائات و اختالف  یمن، هند، ترکیه و ارو
ران حیـات آن امـام اسـت. بیفزاییم که اغلـب این آثار حـاوی نمونه هایی متعدد از  مصاحـف امصـار را می تـوان یافـت کـه متأخـر از دو

ر آن ها از امام معصوم ممکن نیست. که از نظر شیعیان، صدو کاتب اند  سهوها و اشتباهات 
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یاد فّراء )م 207 ق( ادیب و مفسر لغوی  نگفته اند. یکی از بهترین شاهدان در این خصوص، یحیی بن ز
کتاَب علي بن   

َ
ی در تفسیر خود، معانی القرآن می نویسد: »وبلغنی إّن کوفه است. و در پایان قرن دوم در 

ُبـو ِفی کل الجهات، 
َ
ُبو َطاِلب کتابها ]کذا[: أ

َ
ا کتـاب ِمـن علي ْبـن أ

َ
َکاَن مکتوًبـا: َهـذ أبـي َطاِلـب رحمـه اهلل 

کـه عالـم مهـم و برجسـته ای چـون َفـّراء،  وهـي تعـرب ِفـي الـکالم ِإَذا قرئـت.«12 ایـن عبـارت نشـان می دهـد 
در پایـان قـرن دوم هجـری در کوفـه، خبـری از قرآن هـای امضاشـده بـه خـط امام علی علیه السـالم ندارد و 
ی  نمی داند در پایان این قرآن های ادعاشده و منسوب به علی علیه السالم چه بوده است، حال آنکه و
همـواره از قرآن هـای عبـداهلل بن مسـعود خبر می دهـد و در مواضع مختلف کتابش، به توصیف جزییات 

»مصحف عبداهلل« یا »مصاحف عبداهلل« می پردازد.

دلیـل چهـارم: در بسـیاری از مـوارد، نشـانه های تأّخـر مصاحـف منسـوب بـه ائمـه علیهم السـالم را با دقت 
ی کاغذ کتابت  یافت. از جمله آنکه برخی از این مصاحف بر رو ظاهری در خود این نسخه ها می توان در
که قطعًا در دو قرن نخسـت در عراق و حجاز و شـامات وجود نداشـته اسـت )فی المثل نسـخۀ  شـده اند 
گلسـتان تهران،  کاخ  R38 در موزۀ توپقاپی سـارای منسـوب به امام حسـین علیه السـالم، نسـخۀ 1011 در 

کتابخانۀ مجلس شـوری اسـالمی منسـوب به  منسـوب به امام حسـن علیه السـالم، و نسـخۀ 11938 در 
امـام رضـا علیـه السـالم(. منیـر قاضـی در مقالـۀ خـود راجـع بـه عتبـۀ حسـینیه از نسـخه ای بسـیار متأخـر 
ی آن ذکر شده که نسخۀ به خط امام علی علیه  ی کاغذ سخن گفته است که بر رو )نسخۀ ش 55( بر رو
کاغذی بودن نسخه، خود این انتساب را نفی می کند.13 در  السالم است، اما این دروغی بیش نیست و 
برخی نمونه ها، مثاًل در انتهای نسخۀ شمارۀ 4293 در موزۀ ملی ایران آمده است: »کتبه و ذهبه علی بن 
ابیطالب سبع هجریة.«14  )نک. تصویر 1 و2( بدیهی است که تذهیب امری بسیار متأخر از قرن نخست 
ـ معنای روشـنی ندارد.  کرمـ  ـ دوران رسـالت رسـول ا اسـت و کتابت و تذهیب قرآن در سـال هفتم هجریـ 
در نمونـه ای دیگـر )کتابخانـۀ ملـی فرانسـه، نسـخۀ شSmith-Lesouëf 194 (، نسـخه ای از قـرآن بـه خـط 
گاهی  مغربی و با قرائت ورش از نافع به خط امام رضا علیه السالم منتسب شده است که به روشنی، ناآ

جاعل یا انتساب دهنده را نشان می دهد )نک. تصویر 24(. 

دلیل پنجم: وجود اغالط کاتب که حدوث آن در اغلب نسخه های کهن امری متداول است )به ضمیمۀ 
کاتب(، نشان از عدم امکان صحت انتساب این مصاحف به امیرالمومنین  وجود اغالط اصالح شدۀ 
کتابت متن قرآن امری  کاتب در هنگام  علی علیه السـالم و نیز سـایر امامان شـیعه دارد. موضوع اشـتباه 
طبیعـی اسـت. از همیـن رو، ایـن امـر از نخسـتین سـال های کتابـت قـرآن می توانسـته اسـت رخ دهد. هم 

12. فّراء، معانی القرآن، 114/3.
13. منیـر القاضـی، »خزانـة العتبـة الحسـینیة المقدسـة«، مجلـة المجمـع العلمـی العراقـی )بغداد(، سـال ششـم، 1378ق/ 1959م، 

ص 16ـ37، نیز در ص 28ـ29.
کتابخانۀ دولتی برلین، نسخۀ شمارۀor.fol.532  نگه داری می شود. یری بازسازی شده از این ترقیمه، اکنون در  14. تصو
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یخـی و هـم در آثـار باقی مانده از کهن ترین مصاحف قرآنی می توان نمونه ها و شـواهد  در روایـات کهـن تار
گزارشـگران مصاحف قدیم، به ندرت به اشـکاالت امالیی ابتدایی  روشـنی بر این امر یافت. بسـیاری از 
در مصاحف قدیم اشاره می کنند. با آنکه اصل وجود این امر طبیعی در مصاحف کهن را نمی توان عقاًل 
ـ انکار کرد،15 اما مطابق باور کالمی شـیعیان،  ـــ و نیـز بـا توجـه بـه شـواهد برجای مانـده در مصاحف کهنـ 
ـ معصوم اسـت و چنین رخـدادی ممکن  ــ عمـدًا یـا سـهوًاـ  امـام علیـه السـالم از ارتـکاب چنیـن اشـتباهیـ 
کم می تواند بسـیاری از عالمان شـیعه را نسـبت به عدم صحت انتسـاب  نیسـت. این اسـتدالل دسـت 
که بر اسـاس آن، نمی توانیم انتسـاب  کند. یکی از دالیلی  چنین نسـخه های قرآنی به امامان شـیعه قانع 
نسـخۀ قرآنـی ش 1 در حـرم علـوی در نجـف اشـرف را بـه امـام علی علیه السـالم بپذیریـم )تصاویر 5 و 6(، 
که طبیعتًا نباید از امام  کاتب وجود دارد  کتابت متن این نسـخه، بیش از 30 مورد سـهو  که در  آن اسـت 

معصوم سر زده باشد.16

یـاد ـــ از حیـث امـال، رسـم و قرائـت ـــ مابیـن قرآن هـای مختلـف  دلیـل ششـم: وجـود تفاوت هـای بسـیار ز
منسـوب بـه خـط امـام علـی علیـه السـالم نشـان از عـدم امـکان صحـت انتسـاب تمامـی ایـن مصاحـف 
کـه انجـام داده ام، هیـچ گاه دو  بـه امیرالمومنیـن علیـه السـالم دارد. بـر اسـاس مشـاهدات و بررسـی هایی 
قـرآن منسـوب بـه خـط امـام علـی علیه السـالم )از حیث قرائـات، از حیث خط و امـال، از حیث اختالف 
کامل ندارند. در برخی از این مصاحف، تک تک آیات  مصاحف و مانند آن( با یکدیگر تطابق یا تشابه 
)حتـی بسـمله( جداسـازی شـده اند و اصطالحـًا عـد الی مشـخص شـده اسـت )ماننـد نسـخه های ش 
کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی(. در برخـی دیگـر، پایـان هیـچ آیـه ای معیـن نشـده،  18 ، 26 ، و 4116 در 
بلکـه بعدهـا فـردی دیگـر آیـاِت هر سـوره را بدون احتسـاب بسـمله، بـر طبق دیدگاه اهل سـنت، تخمیس 
و تعشـیر کـرده اسـت )ماننـد نسـخۀ شـمارۀ 1 در حـرام امـام علـی علیـه السـالم در نجـف؛ نـک. تصویر 5 و 
گاه مطابق  گرفته و انتهای هر آیه مشـخص شـده اسـت، این شـمارش  که عّد الی انجام  6(. در مواردی 

کسـیمیله از نسـخۀ منسـوب به عثمان بن عفان در المشـهد الحسـینی )قاهره(، ضمن  15. طیار آلتی قوالج در مقدمۀ خود بر چاپ فا
پقاپی سـرای، نسـخۀ  معرفی چهار نسـخۀ معروف منسـوب به خلیفه سـوم )مصحف تاشـکند در سـمرقند، نسـخۀ ش H.s.32 در تو
کاتـب در آن نسـخه ها  ش 457 در مـوزۀ هنرهـای ترکـی و اسـالمی، و نسـخۀ المشـهد الحسـینی در قاهـره(، بـه برخـی از اشـتباهات 
اشـاره کرده اسـت. نک. مقدمة طیار آلتی قوالج، مقدمۀ  المصحف الشـریف المنسـوب إلی عثمان بن عفان رضی اهلل عنه: نسـخة 

المشهد الحسینی بالقاهرة، استانبول، 1430 ق/ 2009 م، ج 1، ص 101ـ102، 109ـ110،  136ـ138.
یـر اسـت: حظـا فـی  کتابخانـۀ حـرم علـوی در نجـف اشـرف بـه قـرار ز کوفـی قـرآن شـمارۀ 1 در  کاتـب در نسـخۀ  16.  برخـی از اشـتباهات 
فـی اآلخـرة )ص 73( بـه جـای »حظـا فـی اآلخـره« )آل عمـران، 176(؛ لعـذاب )ص 82(، بـه جـای »العـذاب« )النسـاء، 25(؛ ممـن 
یخلـق )ص 110( بـه جـای »ممـن خلـق« )المائـدة، 18(؛ ذکـروا له )ص 135(، به جای ذکروا به )األنعام، 44(؛ مسـوحا )ص 150(، به 
جـای »مسـفوحًا« )األنعـام، 145(؛ ذلـک )ص 174(، بـه جـای »کذلک« )األعـراف، 163(؛ صددکـم )ص 280(، به جای »صددتم« 
)النحـل، 94(؛ تسـطع )ص 305(، بـه جـای »تسـتطع« )کهـف، 78(؛ ینظـر )ص 311(، بـه جـای »یبصـر« )مریـم، 42(؛ اطعـوا )ص 
313(، بـه جـای »اضاعـوا« )مریـم، 59(؛ هطمـا )ص 323(، بـه جـای »هضمـا« )طـه، 111(؛ یـروا ا کیـف )ص 402(، بـه جـای »یـروا 
کیـف« )عنکبـوت، 19(؛ ضعففیـن )ص 432(، بـه جـای »ضعفیـن« )األحـزاب، 68(؛ اال کانـت )ص 448(، بـه جـای »ان کانت« 
)یـس، 29(؛ ایـات )ص 545(، بـه جـای »ایـت بینـت« )الحدیـد، 9(؛ یومنـوا بـاهلل )ص 552( ، بـه جـای »یومنون بـاهلل« )المجادلة، 
22(. همچنیـن در مصحفـی مشـابه بـه خـط کوفـی )بـه شـمارۀ 1 در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی(، و منسـوب بـه امـام علـی علیـه 

کتابت از قلم انداخته است. کهف را در برگ 162أ هنگام  کاتب بخشی از آیات 45 تا 46 از سورۀ  السالم، 
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بـا نظـام مّکـی اسـت، گاه مدنـی اول، گاه مدنـی دوم، گاه بصـری و بـه ندرت مطابق با نظام کوفی اسـت. 
همچنیـن مواضـع »اختـالف مصاحـِف األمصـار« در برخـی قرآن هـای منسـوب بـه امام علی علیه السـالم 
)مانند نسخۀ شمارۀ 1 در حرم امام علیه علیه السالم در نجف اشرف و نسخۀ شمارۀ 1 در آستان قدس 
کتابخانۀ آستان  رضوی( به نظام بصره نزدیک است، و در برخی )مانند نسخه های قرآنی 18 و 4116 در 

قدس رضوی( به نظام مدینه مشابهت فراوان دارد.

دلیـل هفتـم: دقـت در نـوع خـط کوفـی به کار رفته در اغلب مصاحف منسـوب به امام علی علیه السـالم و 
که طی  نیز سـایر ائمه علیهم السـالم نیز نشـان از جعلی بودن این انتسـاب ها دارد. برای بسـیاری از افراد 
یحان عادت ذهنی و بَصری داشـته اند، تمایز میان  قرون میانه به انواع خطوط َنسـخ و محقق و ثلث و ر
کوفی را به افرادی  کوفی ممکن نبوده اسـت و از همین رو، به سـهولت هر خط  سـبک های مختلف خط 
که برخی از بزرگ ترین خوشنویسـان و خطاطان اسـالمی  در قرن نخسـت نسـبت می داده اند.17 در جایی 
کوفی متأخر مشـرقی در  کتابِت قرآنی با خط  چون ابراهیم سـلطان تیموری )796-838 ق( به سـادگی، 
قـرن پنجـم هجـری را بـه امـام جعفـر صـادق علیه السـالم نسـبت داده انـد )تصویـر 21(،18 پذیـرش این باور 
در میان عموم مردم، و حتی برخی عالمان شـیعه چون شـیخ بهایی )953-1030( چندان دور از انتظار 

نیست )تصویر 22(. 

بـر ایـن اسـاس، امـروزه بـا کمـی دقت به سـهولت می توان تشـخیص داد که انتسـاب بسـیاری از قرآن های 
مکتـوب بـه خـط متأخـر کوفـی مشـرقی یـا کوفـی ایرانـی به شـخصیت های قـرون اول و دوم جعلی اسـت، 
کـه خـط کوفـی اینگونـه مصاحـف نمی تواند پیشـتر از قرن چهارم هجری پدید آمده باشـد. شـماری از  چرا
قرآن های کتابت شـده به خط کوفی متأخر یا کوفی مشـرقی که به یکی از امامان علیهم السـالم منتسـب 

یسد: »بسیاری از قرآن هایی که با یقین نسبی به قرن سوم هجری منسوب است، در قسمت پایانی  17. در این باره فرانسوا دروش می نو
دارای عباراتی اسـت که به اشـتباه به حضرت علی )ع( و عثمان سـومین خلیفه از خلفای راشـدین نسـبت داده شـده می شـود. این 
کار رفته در این دسـت نوشـته ها برای مسـلمانان قرون بعد چندان قدیمی به نظر می رسـید  که نوع دسـت خط به  امر از آنجا پدید آمد 
که آن ها متقاعد می شـدند این دسـت نوشـته ها فقط ممکن اسـت در قرن اول نگاشـته شـده باشـد« سـبک عباسـی، ترجمۀ فارسـی، 

ص 11. متن انگلیسی، ص 11.
یباتریـن خطـوط کتابـت کرده  18. ابراهیـم سـلطان، دومیـن پسـر شـاهرخ، فرزنـد امیـر تیمـور گورکانـی کـه خـود قرآن هـای متعـددی را بـه ز
کوفـی مشـرقی )ش 17 آسـتان قـدس رضـوی(،  یسـِی نسـخه ای از قـرآن بـه خـط  کسرنو اسـت، پـس از تکمیـل افتادگی هـای پایانـی و 
ـ ظاهرًا  یر 21(. بعدًا کسـیـ  یسـد: »هـذا المصحـف المجیـد بخـط االمـام الحاذق جعفر بن محمد الصادق رضی اهلل عنه« )تصو می نو
ین الطیبین  کردن دعای انتهایی، چنین افزوده اسـت: صلوات اهلل و سـالمه علیه و ]کذا[ آبائه و ابنائه المعصو ک  شـیخ بهائی ــ با پا
الطاهریـن. نزدیـک بـه دو قـرن بعـد در سـال 1008، شـاه عبـاس این نسـخه را بر حرم رضوی وقف کرده، و شـیخ بهایـی در وقف نامۀ آن 
کتابته الی سیدنا و امامنا حجة اهلل علی الخالیق جعفر بن محمد  چنین نوشته است: »هو. هذا المصحف المجید الذی تنسب 
یـة. سـالٌم مـن  الصـادق سـالم اهلل علیـه و علـی آبائـه و اوالده الطاهریـن وقـٌف علـی الروضـة المقدسـة المنـورة المطهـرة الرضیـة الرضو
الرحمن نحو جنابها فان سـالمی ال یلیق ببابها. و الواقف هو تراب عتبة الرضا سـالم اهلل علیه، اعنی سـید سـالطین الزمان و اعظم 
ران صاحب النسب الطاهر النبوی و الحسب الظاهر العلوی ابوالمظفر شاه عباس الحسینی الموسوی الصفوی خلد  خواقین الدو
اهلل تعالـی ملکـه و اجـری فـی بحـار النصـر و التابیـد و التاییـد فلکـه بمحمـد و آله الطاهرین سـنة 1008. حّرره تراب اقـدام خدام العتبة 

یر 22(. یة، بهاءالدین محمد العاملی عفی عنه« )تصو المقدسة الرضو
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شده اند از این قرار است:
کتابخانۀ ملی فرانسـه، به خط مغربی و مطابق با قرائت نافع     نسـخۀ ش Smith-Lesouëf 194 در 

بن عبدالرحمن المدنی، منسوب  به خط امام رضا علیه السالم.

 نسـخۀ قـرآن ش 17 در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، بـه خـط کوفـی مشـرقی، منسـوب بـه امـام   
یر 21 و 22(. جعفر صادق علیه السالم )تصو

پقاپـی، اسـتانبول، بـه خـط کوفـی مشـرقی، منسـوب بـه امـام حسـین علیـه     نسـخۀ R38 در مـوزۀ تو
یر 23(. السالم )تصو

 نسـخۀ ش 2 در کتابخانـۀ رضـا، رامپـور، ایالـت اوتـار پرادش، هند، به خط کوفی مشـرقی و بر روی   
کاغذ، منسوب به امام جعفر صادق علیه السالم.

 نسـخۀ ش 1378 در مـوزۀ کاخ گلسـتان، تهـران، بـه خـط کوفـی مشـرقی، منسـوب بـه امـام جعفـر   
صادق علیه السالم.

ـ ال     نسـخۀ جـزء قرآنـی 3085 در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، مشـهد، منسـوب به یکـی از ائمهـ 
علـی التعییـن. ایـن نسـخه در واقـع یـک جـزء از 30 جـزء مجـّزای قرآنـی کامـل اسـت کـه در فاصلۀ 
سـال های 462 تـا 466 هجـری بـه دسـت عثمـان بن الحسـین الـوراق الغزنوی کتابـت و تذهیب 
شده است. این یک جزء در زمانی نامشخص از بقیه اجزاء جدا شده بوده است و بعدها، فردی 
نامعلوم در آغاز آن، کتابت آن را به یکی از امامان شیعه منتسب کرده است. با آنکه شاه عباس 
صفـوی )978ـ1038 ق( ایـن نسـخه را بـر بقعـۀ شـیخ صفـی الدیـن در اردبیـل وقـف کـرده بـود، در 

دهه های اخیر، این نسخه مجددًا به حرم رضوی در مشهد انتقال یافته است.

کوفی مشـرقی، منسـوب به امام حسـن علیه     نسـخۀ ش 4243 در موزۀ ملی ایران، تهران، به خط 
السالم.

کوفی مشرقی، منسوب به امام حسن علیه    گلستان، تهران، به خط  کاخ   نسخۀ ش 1011 در موزۀ 
السالم. این نسخه قرآنی با سبک ایرانی است که هر جزء آن در تعداد مشخصی از برگه ها نوشته 
شـده و هـر صفحـه از آن نیـز بـه انتهـای آیه ختم می شـود. این سـبک از کتابت منّظـم و باقاعده در 
یسی طی قرون پنجم تا دهم هجری در ایران رواج بسیار یافت و نمونه های متعددی از آن  قرآن نو

کتابخانه ها و موزه های ایران و عراق یافت می شود. 19 اکنون در 

 نسـخۀ ش 226 در کتابخانـۀ رضـا، رامپـور، ایالـت اوتـار پـرادش، هنـد، بـه خـط کوفـی مشـرقی و بـر   

19. در بـاره ایـن نسـخۀ و نیـز سـایر مصاحـف قرآنـی باقاعـده، نـگاه کنیـد بـه مقالۀ دیگر مـن: »نسخه شناسـی مصاحف قرآنـی )11(. قرآن 
ز«، آینۀ پژوهش، سـال  یسـی منّظـم و باقاعـده در ایـران از قـرن پنجـم تـا دهـم هجـری و تأثیر آن در کتابت قـرآن از عصر عثمانی تا امرو نو

31، ش 5/ پیاپی 185، آذر و دی 1399، ص 45ـ73.
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کاغذ، منسوب به امام رضا علیه السالم. روی 

یـک نمونـه بسـیار جالـب توجـه، قرآنـی بـه خـط کوفی مشـرقی اسـت که ترقیمـۀ پایانـی آن به وضوح   
نشـان می دهـد در 25 محـرم الحـرام 543 هجـری کتابـت شـده، امـا به کتابت و خط امام موسـی 
یر 29(. این نسخه اکنون در میان شیعیان کشمیر  کاظم علیه السالم نسبت داده می شود )تصو
ز اربعین برای تبرک و بازدید عموم مؤمنان در باب الجواد  هند نگه داری می شود و هر سال در رو
یـا بـاب الحوائـج در منطقـۀ چاتابـال سـرینگار عرضـه و نمایـش داده می شـود. مـردم منطقـه بـر این 
رند که این قرآن را امام علیه السـالم در سـال 173 هجری و در زندان هارون الرشـید، پنجمین  باو
کـرده، و نسـخۀ آن در اختیـار نسـل ایشـان بـوده تـا آنکـه حـدود 500 سـال  خلیفـۀ عباسـی، کتابـت 

کشمیر انتقال داده است. پیش، یکی از سادات ایرانی آن را از اردبیل به 

آخرین مثال، مصحفی قرآنی به خط کوفی مشـرقی بر روی کاغذ، موسـوم به »قرآِن عثمان« اسـت   
ر  یـر 30(. بـر اسـاس بـاو کـه در مسـجد روسـتای ِنـِگل )کردسـتان، ایـران( نگـه داری می شـود )تصو
کوفـی  کتابـت شـده، امـا خـط  مـردم منطقـه، ایـن نسـخه بـه خـط عثمـان بـه عفـان، خلیفـه سـوم 

که این اثر متأخر از قرن چهارم هجری است.  مشرقی آن به روشنی نشان می دهد 

*** 

فهرست اجمالی قرآن های منسوب شده به ائمه علیهم السالم
کتابخانه ها و موزه های دنیا را ارائه  جدول زیر فهرستی اجمالی از نسخه های منتسب به امامان شیعه در 
می دهـد. برخـی از ایـن نسـخه های قرآنـی را اهـل سـنت بـه سـه امـام نخسـت شـیعه و نیـز امـام ششـم )امـام 
کرده اند )مثاًل در موزۀ توپقاپی، و دارالکتب المصریة(، اما اغلب آنها از سوی شیعیان و  صادق( منتسب 
در محیط های شیعی انتساب یافته اند. با آنکه انتساب مصاحف به صحابه پیامبر و ائمه شیعه علیهم 
السـالم دسـت کـم از قـرن چهـارم هجـری رواج داشـته اسـت، امـا ایـن رونـد در سـده های اخیـر بـه ویـژه در دو 
گاه برخی مصاحف قرآنی  دورۀ صفویه و قاجار رشد بسیار بیشتری داشته است. همچنین در شبه قاره، 
به خط غیرکوفی و نزدیک به نسـخ را نیز به امام نسـبت داده اند.20 روند افزایشـی انتسـاب نسـخه های قرآنی 
بـه امامـان شـیعه در دوران صفویـه می توانـد حاصـل رقابت شـاهان صفوی با رقبای عثمانی باشـد. این امر 
گاه بوده باشد. در یک نمونۀ عجیب، فردی  همچنین می تواند حاصل عشق و عالقۀ وافر برخی شیعیان ناآ
تکه های مختلف )بیش از ده قطعه( چند قرآن کوفی کهن را به صورتی واحد و منسجم به سه امام شیعی 

کاظم)ع( )128-183ق(  کوفی مشرقی با انجامه ای مورخ 25 محرم سال 543 را به امام موسی  20. در یک نمونۀ جالب، قرآنی بخط 
ز اربعین در مسـجد باب الجواد  کشـمیر نگهداری می شـود و سـالی یکبار در رو نسـبت داده اند! این نسـخه اکنون در میان شـیعیان 
رعمومـی مـردم کشـمیر، امـام ایـن قـرآن را در سـال 173 هجـری در  سـرینگار )کشـمیر( بـه نمایـش عمومـی گذاشـته می شـود. بنـا بـه باو
کاظـم، آن را 500 سـال پیـش از اردبیـل بـه  کـرده، وسـید سـلطان حیـدر موسـوی از نـوادگان امـام موسـی  کتابـت  زنـدان هـارون الرشـید 

رده است. کشمیر آو
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کرده، و به جای آن، انجامه ای  ک  کار یک یا دو سطر پایانی برگه ای قرآنی را پا نسبت داده است: برای این 
منسوب به یکی از امامان افزوده است و سپس با خطی دیگر، شهادت و امضا و مهر شاه اسماعیل صفوی 
یـارت آن نسـخه جعـل کـرده اسـت. این شـیوۀ واحد احتمـااًل الگوبرداری از انجامۀ جعلی نسـخۀ ش  را بـر ز
 Minutoli 296)در کتابخانۀ دولتی برلین( منسوب به عثمان بن عفان بوده است، چراکه پاره های دیگری 

از همین قرآن 16 سطری کوفی در میان آن ده قطعۀ منسوب به امامان شیعه دیده می شود.21

که دیگر پاره های همان قرآن  گاه نسـخه ای یا برگ هایی از قرآنی را به یک امام نسـبت داده اند، در حالی 
کسی منسوب نشده است. مثاًل قرآن  کرده اند، یا اصاًل به هیچ  در مکانی دیگر را به امامی دیگر منتسب 
معـروف 9 سـطری بـا 64 بـرگ بـه خـط کوفی در کتابخانۀ امیرالمؤمنین )تأسـیس عالمـه امینی در نجف( 
بـه امـام علـی علیـه السـالم انتسـاب یافته اسـت، در حالـی که 12 پارۀ دیگـر آن در کتابخانۀ آسـتان قدس 
رضـوی )سـه نسـخه بـه شـماره های 16، 40، و 1658 یـک( در مـوزۀ ملـی عـراق در بغـداد )نسـخۀ شـمارٔه 
کسفورد )ش 401b(، مجموعۀ ناصر دیوید خلیلی )ش KFQ82(، کتابخانۀ  195(، کتابخانۀ بادلیان در آ
گلسـتان بـه شـماره  کاخ  کتابخانـۀ بریتانیـا )شـماره های Loth3 و Or7285(، و   ،)Is1409 چسـتربیتی )ش
کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی منسـوب بـه امـام حسـین  1037 قـرار دارد. همچنیـن قـرآن ش 3382 در 
گلسـتان، ش 1040  کاخ  کـه دیگـر اجـزای آن در  کوفـی 9 سـطری اسـت  ی 8 بـرگ  علیـه السـالم، تنهـا حـاو
کتابخانـۀ ملـی اسـرائیل، شYah.Ms.Ar.970  قـرار دارد. نسـخه های ش 11، 12، 13،  و ش 1046 و نیـز در 
کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی نیز، درواقع همگی از یک قرآن چند پاره در قرن دوم یا سـوم هجری  14 در 

کنون به سه امام نخست شیعه منتسب شده اند. که با افزودن انجامه هایی مختلف، ا بوده اند، 

کوفی قرآن  کتابت های  یخ  کوفی و تحوالت به وجود آمده در تار که با انواع سبک های خط  کسانی  برای 
کوفی به امامان شیعه علیهم السالم نیز چندان  کشف نادرستی انتساب دیگر قرآن های  آشنایی دارند، 
که از موارد نادر  دشوار نیست. تقریبًا تمامی این قرآن های پوستی در قطع بیاضی یا افقی نوشته شده اند 
در قـرن نخسـت به شـمار می آیـد. امـروزه می دانیـم کهن تریـن قرآن های شـناخته شـده در جهان به سـبک 
کار رفتـه در این اغلب این نسـخه ها را نیز  حجـازی یـا مایـل و در قطـع عمـودی کتابـت شـده اند. خـّط به 
گمان من، تنها استثناها قرآن های  کرد. به  یخ گذاری  زودتر از اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم نمی توان تار
کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، قـرآن شـمارۀ 2337 در مـوزۀ آسـتانۀ  شـمارۀ 18، 26، 4116، و 3540 در 
که  مقدسـۀ حضرت معصومه سـالم اهلل علیها در قم، و قرآن ش 4251 در موزۀ ملی ایران در تهران اسـت 

می توان آنها را به سدۀ اول و نخستین دهه های سدۀ دوم نسبت داد.

یـارت قـرآن: درنگـی در پدیـدۀ جعـل  کریمی نیـا، »یـک شـاه اسـماعیل و ایـن همـه ز 21. بـرای جزییـات بیشـتر در ایـن بـاره نـک. مرتضـی 
امضـای کتابـت قـرآن بـه نـام امامان شـیعه«، در کتاب: زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگـی دکتر آذرتاش آذرنوش، تهران: انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی، 1396، ص 267ـ296.
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 جدول مهم ترین مصاحف و برگه های قرآنی
کتابخانه های جهان  منسوب به ائمه در موزه ها و 

تعداد شماره نسخهکتابخانه
برگه ها

تعداد 
سطور

 اندازۀ برگه
منسوب به )میلی متر(

امام علی ؟ع؟250×134116330آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟150×6815230 4آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟235×66815332آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟370×71027260آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟175×9878250آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟180×10937265آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟110×112637170آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟345×20462ـ1812225آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟400×20300ـ411612925آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟170×3154515243آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟205×288853295آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟230×24701083315آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟180×1658319120آستان قدس رضوی )مشهد(

امام علی ؟ع؟Loth 168555×85کتابخانه بریتانیا )لندن(

امام علی ؟ع؟Loth 346995×177کتابخانه بریتانیا )لندن(

امام علی ؟ع؟Or 13973313/11315×215کتابخانۀ بریتانیا )لندن(

یة )نجف( امام علی ؟ع؟182×130817123 )4/3/303(مکتبة الروضة الحیدر

یة )نجف( امام علی ؟ع؟319×863676208 )4/3/311(مکتبة الروضة الحیدر

امام علی ؟ع؟180×1649120مکتبة أمیر المؤمنین )نجف(

امام علی ؟ع؟180×19579120المتحف العراقی )بغداد(

مکتبة اإلمام محمد الحسین آل 
امام علی ؟ع؟1947529کاشف الغطاء )نجف(

کاشف الغطاء العامة امام علی ؟ع؟213بدون رقممؤسسة 

امام علی ؟ع؟174×4248826114موزۀ ملی ایران )تهران(

امام علی ؟ع؟189×42795014280موزۀ ملی ایران )تهران(

امام علی ؟ع؟230×4293777314موزۀ ملی ایران )تهران(

امام علی ؟ع؟140×43171045204موزۀ ملی ایران )تهران(

امام علی ؟ع؟170×557516115موزۀ رضا عباسی )تهران(
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تعداد شماره نسخهکتابخانه
برگه ها

تعداد 
سطور

 اندازۀ برگه
منسوب به )میلی متر(

امام علی ؟ع؟250×117180بدون شمارهموزۀ رضا عباسی )تهران(

گلستان )تهران( امام علی ؟ع؟210×1032176310کاخ 

گلستان )تهران(  امام علی ؟ع؟ 135×1045699190کاخ 
یا امام سجاد ؟ع؟

گلستان )تهران( امام علی ؟ع؟130×144715185کاخ 

گلستان )تهران( امام علی ؟ع؟120×144815180کاخ 

امام علی ؟ع؟190×281717120موزۀ آستانه قم

امام علی ؟ع؟325×5481727242موزۀ ملی پارس )شیراز(

امام علی ؟ع؟TIEM45838216210×300 )استانبول(

امام علی ؟ع؟TIEM554597143×225 )استانبول(

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟A230014165×242تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟EH241416195×272تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟EH1916212115×175تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟EH2314010140×215تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟EH28146185×275تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟EH291477183×123تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟EH3466135×190تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟EH3611365×115تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟EH37215 /3108×175تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟EH17617524125×180تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟EH233705140×100تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟R111085198×280تو

پقاپی )استانبول( امام علی ؟ع؟Y4563/ Y745525125×190تو

پقاپی )استانبول( /Y4572تو
Y75443416220×280امام علی ؟ع؟

امام علی ؟ع؟795 24هدایی افندی )استانبول(

امام علی ؟ع؟275×2716115368نورعثمانیة )استانبول(

امام علی ؟ع؟325پرتو پاشا )استانبول(

امام علی ؟ع؟190×50814140بدون شمارهالمشهد الحسینی بالقاهرة

امام علی ؟ع؟340×27520360بدون شمارهالجامع الکبیر )صنعاء(

امام علی ؟ع؟202×135015277کتابخانۀ رضا )رامپور(



188  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀدوم، خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

مقــــــــــــــــــاله
نسخه شناسی  مصاحس ارآنی )13( 83

تعداد شماره نسخهکتابخانه
برگه ها

تعداد 
سطور

 اندازۀ برگه
منسوب به )میلی متر(

کتابخانۀ موالنا آزاد )علیگر؛ هند(
 Subhanallah

Aabic 297.1/7

امام علی ؟ع؟345

امام علی ؟ع؟Cod. arab. 2603605185×245 کتابخانۀ دولتی مونیخ

Freer Gallery of Art
 گالری هنر فریر )واشنگتن(

F.1934.24174115×165امام علی ؟ع؟

امام علی ؟ع؟215×1261022417285الخزانة الحسنیة )رباط(

امام علی ؟ع؟220×5911335بدون شمارهسعیدآباد اصفهان

کسفورد( امام علی ؟ع؟MS.Arab.f.3218کتابخانۀ بادلیان )آ

امام علی ؟ع؟200×2147130آرشیو ملی افغانستان )کابل(

کریستیز،11  جون 1986 امام علی ؟ع؟178×20428120کاالی 63حراج 

کریستیز، 20و22 اکتبر 1992 امام علی ؟ع؟311×545204کاالی 232حراج 

کریستیز، 19و21 اکتبر 1993 امام علی ؟ع؟166×14105کاالی 40حراج 

کریستیز، 23 اکتبر 2007 امام علی ؟ع؟127×1492289کاالی 10حراج 

امام علی ؟ع؟83×1123133کاالی 179حراج ساتبیز، 7دسامبر 1970

امام علی ؟ع؟310×545210کاالی 8حراج ساتبیز، 16اکتبر 1996

امام حسن ؟ع؟165×121217110آستان قدس رضوی )مشهد(

امام حسن ؟ع؟160×13537100آستان قدس رضوی )مشهد(

امام حسن ؟ع؟230×362413150آستان قدس رضوی )مشهد(

پقاپی )استانبول( امام حسن ؟ع؟EH2314010140×215تو

امام حسن ؟ع؟118×42431712195موزۀ ملی ایران )تهران(

امام حسن ؟ع؟185*114110 12023کتابخانۀ مجلس )تهران(

امام حسن ؟ع؟208×8150 )9(1020کتابخانۀ ملک )تهران(

یة )نجف( امام حسن ؟ع؟220×212414160 )4/3/307(مکتبة الروضة الحیدر

گلستان )تهران( امام حسن ؟ع؟90×101115330110کاخ 

امام حسن ؟ع؟420×9957514350موزۀ چهلستون )اصفهان(

امام حسن ؟ع؟180×3866120آرشیو ملی افغانستان )کابل(

امام حسن ؟ع؟Cod. Arab. 4265216×320کتابخانۀ سلطنتی دانمارک

المتحف اإلسالمي في الحرم 
امام حسن ؟ع؟310×517315226الشریف، القدس

امام حسن ؟ع؟Arabic MSS 470115170×130کتابخانۀ دانشگاه ییل
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تعداد شماره نسخهکتابخانه
برگه ها

تعداد 
سطور

 اندازۀ برگه
منسوب به )میلی متر(

پقاپی )استانبول( امام حسین ؟ع؟R3831718145×110تو

امام حسین ؟ع؟105×338289170آستان قدس رضوی )مشهد(

امام حسین ؟ع؟100×14417155آستان قدس رضوی )مشهد(

امام حسین ؟ع؟198×4879125آرشیو ملی افغانستان )کابل(

امام حسین ؟ع؟C3 &C1937135×200موزۀ الهور )حفظ الرحمن(

گلستان )تهران( امام حسین ؟ع؟235×1041816165کاخ 

گلستان )تهران( امام حسین ؟ع؟110×1046289170کاخ 

گلستان )تهران( امام حسین ؟ع؟120×1037714190کاخ 

امام حسین ؟ع؟260×2615175ساداتمجموعۀ خصوصی )تهران(

کریستیز، 12 اکتبر 1999 امام حسین ؟ع؟125×1214185کاالی 6حراج 

کریستیز، 13 اکتبر 1998 امام حسین ؟ع؟160×1016233کاالی 11حراج 

امام حسین ؟ع؟160×1016230کاالی 133حراج ُبنهامز، 20 اکتبر 1993

امام حسین ؟ع؟149بدون شمارهموزۀ انسانشناسی )تهران(

امام حسین ؟ع؟126بدون شمارهمجموعۀ شخصی )بحرین(

امام سجاد ؟ع؟196×1536916155آستان قدس رضوی )مشهد(

امام سجاد ؟ع؟120×16689180آستان قدس رضوی )مشهد(

امام سجاد ؟ع؟153×432601594عتبه حسینیه )کربال(

امام سجاد ؟ع؟370×2710265عتبه عباسیة )کربال(

امام سجاد ؟ع؟998320316کتابخانه مرعشی )قم(

گلستان )تهران( امام سجاد ؟ع؟120×1036779190کاخ 

گلستان )تهران( امام سجاد ؟ع؟100×104039170کاخ 

گلستان )تهران( امام سجاد ؟ع؟135×1045699190کاخ 
یا امام علی ؟ع؟

امام سجاد ؟ع؟415بدون شمارهموزۀ انسانشناسی )تهران(

امام باقر ؟ع؟235×5810155+353آستان قدس رضوی )مشهد(

پقاپی )استانبول( امام صادق ؟ع؟EH3916221162×290تو

امام صادق ؟ع؟305×1727819205آستان قدس رضوی )مشهد(

کسفورد( امام صادق ؟ع؟Fraser4818110×165کتابخانۀ بادلیان )آ

امام صادق ؟ع؟140×214728100کتابخانۀ رضا )رامپور(
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تعداد شماره نسخهکتابخانه
برگه ها

تعداد 
سطور

 اندازۀ برگه
منسوب به )میلی متر(

امام صادق ؟ع؟Masahif No. 120919340×220دارالکتب المصریة )قاهره(

گلستان )تهران( امام صادق ؟ع؟215×137830816330کاخ 

کاظم ؟ع؟280×2836170آستان قدس رضوی )مشهد( امام 

کاظم ؟ع؟18نامعلومبدون شمارهباب الجواد/باب الحوائج )کشمیر( امام 

امام رضا ؟ع؟260×15862716250آستان قدس رضوی )مشهد(

امام رضا ؟ع؟148×2019708220موزۀ آستانه قم

کتابت )تبریز( امام رضا ؟ع؟49×12575بدون شمارهموزۀ خط و 

امام رضا ؟ع؟35×71470بدون شمارهموزۀ انسان شناسی )تهران(

امام رضا ؟ع؟35×55581470موزۀ رضا عباسی )تهران(

امام رضا ؟ع؟35×2141021770کتابخانه ملی ایران )تهران(

امام رضا ؟ع؟210×226916340کتابخانۀ رضا  )رامپور(

Smith-Lesouëf کتابخانۀ ملی فرانسه

امام رضا ؟ع؟161×1948511156

امام رضا ؟ع؟220×1193811519130مجلس شورای اسالمی

گلستان )تهران( امام هادی ؟ع؟140×168215+1022کاخ 

امام عسکری ؟ع؟170×120432412235موزۀ آستانه قم

کریستیز، 24 نوامبر 1987  امام عسکری ؟ع؟127×2871795کاالی 61حراج 

یکی از ائمه378×198214254آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه355×201017255آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه320×2412513200آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه335×2312414230آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه290×2631015205آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه295×27357195آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه275×286817213آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه250×33866180آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه220×374615150آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه210×3822015130آستان قدس رضوی )مشهد(



آینۀ پژوهش  188
سال سی ودوم، شمـــارۀدوم، خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

مقــــــــــــــــــاله
86نسخه شناسی  مصاحس ارآنی )13(

تعداد شماره نسخهکتابخانه
برگه ها

تعداد 
سطور

 اندازۀ برگه
منسوب به )میلی متر(

یکی از ائمه210×39505140آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه190×40589125آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه190×411065130آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه170×43797110آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه170×4425823120آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه170×4521114110آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه158×47997125آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه125×502651790آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه109×512482185آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه100×521752580آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه195×81535160آستان قدس رضوی )مشهد(

یکی از ائمه290×425132516219موزۀ ملی ایران )تهران(

یکی از ائمه263×42491115175موزۀ ملی ایران )تهران(

گیری نتیجه 
 بـا آنکـه نزدیـک بـه 200 نسـخه قرآنـی در سراسـر دنیـا بـه خـط امامـان شـیعه منسـوب شـده اسـت، ایـن آثار 
کـه در انجامه هـای این  را نمی تـوان کتابـت مسـتقیم آن افـراد در دو قـرن نخسـت بـه شـمار آورد. نام هایـی 
کتابـت خـود نسـخه بوده انـد، و از سـوی  نسـخه ها بـه چشـم می خـورد همگـی افزوده هـای متاخـر از زمـان 
شـیعیان و گاه اهـل سـنت بـه عنـوان اصلـی و صحیـح تلقی شـده اند. اغلب این آثار در حالـی به امامان 
شیعه در قرن نخست منتسب شده اند که نشانه های روشنی از کتابت در قرون بعدی از قبیل نوع خط، 
که هرچند این آثار را نمی توان  کاغذ در آنها به چشـم می خورد. بدیهی اسـت  اختالف قرائات، و جنس 
کتابت مستقیم این شخصیت های قدیم در دو قرن نخست دانست، اما نسخه های قرآنی از این دست 

کتابت و هنر قرآنی اند. یخ  آثاری بسیار ارزشمند برای پژوهش در تار
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کوفی شمارۀ 4293 در موزۀ ملی ایران منسوب به خط و تذهیب امام علی علیه السالم یر 1: قرآن  تصو

یر 2: »کتبه و ذهبه علی بن ابی طالب سبع هجریة«؛ انجامۀ الحاقی در انتهای نسخۀ   تصو
ش 4293 در موزۀ ملی ایران
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88نسخه شناسی  مصاحس ارآنی )13(

یر 3: انجامۀ افزوده شده در انتهای نسخۀ 4317 موزۀ ملی ایران: »کتبه علی بن ابی طالب« تصو

یر 4: انجامۀ افزوده شده در انتهای نسخۀ 4248 موزۀ ملی ایران: »کتبه علی بن ابی طالب« تصو
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مقــــــــــــــــــاله
نسخه شناسی  مصاحس ارآنی )13( 89

کاتب( یر 5: نمونه ای از خط مصحف قرآنی ش 1 در حرم امام علیه السالم )حاوی بیش از 30 اشتباه و سهو  تصو

یر 6: »کتبه علی بن ابی طالب في سنة اربعین من الهجرة«؛ رقم الحاقی به صفحۀ پایانی مصحف قرآنی  تصو
 ش 1 در حرم امام علی علیه السالم
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90نسخه شناسی  مصاحس ارآنی )13(

تصویر 7: نسخۀ ش 1045 در موزۀ کاخ گلستان؛ »از قرار تصدیق اهالی خبره و صاحبان خط و وقوف معلوم گردید که خط جناب 
امام همام حضرت سجاد امام زین العابدین علیه الصلوة و السالم است که بهیچوجه اختالف ندارد. بعضی نیز برآنند که خط 

انور جناب مستطاب اسداهلل  غالب مطلوب کل طالب علی بن ابیطالب است. بالشک از این دو بیرون نیست.«

کتابخانۀ رضا )رامپور، هند(؛ برگ نخست از قرآن منسوب به خط امام علی علیه السالم یر 8: نسخۀ ش 1 در  تصو
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نسخه شناسی  مصاحس ارآنی )13( 91

کسفورد(؛  کتابخانۀ بادلیان )آ یر 9: برگ 47 از نسخۀFraser48  در   تصو
پیه« »خط حضرت امام جعفر صادق علیه السالم هدیه صد رو

کسفورد(؛ »خط حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم« کتابخانۀ بادلیان )آ یر 10: برگ 13 از نسخۀArab.f.3  در  تصو
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92نسخه شناسی  مصاحس ارآنی )13(

یر 11: امضای منسوب به امام حسن مجتبی علیه السالم در میانۀ آیۀ 38 سورۀ یوسف،   تصو
کتابخانه و موزۀ ملک همراه با تشرف منسوب به شاه اسماعیل؛ نسخۀ ش 10 در 

یر 12: امضای منسوب به امام رضا علیه السالم در انتهای سورۀ نور، همراه با تشرف منسوب به شاه اسماعیل؛  تصو
کتابخانۀ آستان قدس رضوی نسخۀ ش 1586 در 
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نسخه شناسی  مصاحس ارآنی )13( 93

یر 14: »کتبه حسن ابن علی بن ابی طالب« اضافه شده در انتهای نسخۀ قرآن ش 4247، موزۀ ملی ایران تصو

پقاپی؛ »کتبه علی بن ابی طالب فی شهر رمضان سنة تسع و عشرین من الهجرة« یر 13: نسخۀ ش A2 در موزۀ تو تصو

پقاپی به خط امام علی علیه السالم کوفی به شمارۀ R11 در موزۀ تو یر15: انتساب خط قرآن  تصو
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پقاپی کوفی به دست امام علیه علیه السالم؛ نسخۀ ش Y754 در موزۀ تو کتابت قرآنی  یر 16: شهادت بر  تصو

پقاپی منسوب به خط امام علی علیه السالم کوفی در نسخۀ ش Y755 در موزۀ تو یر 17: نمونه ای از خط  تصو
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کوفی در نسخۀ  یر 18: »کتبه علی ابی طالب«؛ انتساب خط  تصو
پقاپی به خط امام علی علیه السالم ش Y755 در موزۀ تو

کرم اهلل وجهه  یر 19: »خط أمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب  تصو
رضي اهلل تعالی عنه ال شبهة فیه أبدًا صحیح«؛ نسخۀ ش  و

پقاپی Y755 در موزۀ تو

یخها سبع  پقاپی به خط عبداهلل بن محمد الخزرجی؛ »وهذه التتمة تار یر 20: انجامۀ پایانی نسخۀ  EH2 در موزۀ تو تصو
وثلثمائة وأما الکتابة من أوله إلی سورة القارعة بخط االمام علی علیه السالم«



آینۀ پژوهش  188
سال سی ودوم، شمـــارۀدوم، خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

مقــــــــــــــــــاله
96نسخه شناسی  مصاحس ارآنی )13(

کوفی مشرقی از قرن پنجم هجری، و انتساب آن به امام صادق علیه السالم در  یر 21: برگ آخر قرآن ش 17 به خط  تصو
یسی به خط ابراهیم سلطان تیموری َکسرنو هنگام 

یر 22: متن وقف نامۀ شاه عباس صفوی در آغاز قرآن ش 17 آستان قدس رضوی به خط شیخ بهایی در سال 1008  صو
قمری، و انتساب نسخه به امام صادق علیه السالم
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پقاپی، به  کوفی مشرقی از قرن 5تا6 هجری منسوب به خط امام حسین علیه السالم در موزۀ تو یر 23: قرآن به خط  تصو
R38 شمارۀ

 
کتابخانۀ ملی فرانسه، به  یر 24: قرآن به خط مغربی از قرن 5 تا6 هجری منسوب به خط امام رضا علیه السالم در  تتصو

 Smith-Lesouëf 194شمارۀ
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 در خراسان قرن 3یا4 
ً
کتابت شده احتماال کوفی به شمارۀ »مصاحف1« در دارالکتب المصریة،  یر 25: قرآنی  تصو

هجری، منسوب به خط امام جعفر صادق علیه السالم
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کوفی به شمارۀ »مصاحف1« در دارالکتب المصریة منسوب به خط امام صادق  یر 26: وقف نامه و انجامۀ قرآن  تصو
علیه السالم: »هذا ما وجدناه | مکتوب علی هذه القایمه المقطوعة | واهلل علی ما نقول وکیل | هذا المصحف خط 

موالنا وسیدنا | اإلمام الصادق عن اهلل األمین جعفر بن |  اإلمام محمد الباقر لعلوم الدین ولد اإلمام | السجاد أبو الحسن 
ین العابدین | بن اإلمام الحسین ولد موالنا وسیدنا | اإلمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب صلوات | اهلل علیه  علی ز

یته أجمعین« وعلی األیمة من ذر
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گلستان؛ »ال یمسه اال  کاخ  یر 27: نسخۀ ش 1044 در موزۀ  تصو
المطهرون خط االمام الزکی علی بن محمد التقی النقی الهادی 

علیهما السالم«

بع  گلستان؛ »الّسُ کاخ  یر 28: نسخۀ ش 1044 در موزۀ  تصو
الخامس من االحزاب ؟ من العنکبوت الی زمر بخط والدی علی 

بن محمد علیهما السالم«

کوفی مشرقی منسوب به امام  یر 29: قرآن  تصو
کشمیر: »فرغ من  کاظم علیه السالم در  موسی 
کتبته یوم الثلثاء الخامس والعشرین من محرم 

یخ مخدوش  سنت ثلث واربعین وخمسمائة« ]تار
شده تا 173 خوانده شود[
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کوفی مشرقی از قرن پنجم هجری، منسوب به دستخط خلیفۀ سوم، عثمان بن عّفان در  یر 30: قرآن به خط  تصو
روستای ِنِگل )کردستان، ایران(

کتابخانۀ  یر 31: قرآن به خط مغربی از قرن پنجم هجری، منسوب به دستخط خلیفۀ دوم، عمر بن الخطاب در  تصو
 Yahuda Ms.Ar.973ملی اسرائیل، ش
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یر 32: اضافه شدن نام »علی بن ابی طالب« به صورت عمودی در انتهای آیۀ 170 سورۀ اعراف در نسخۀ قرآن   تصو
کتابخانۀ آستان قدس رضوی ش 10 

یر 33: »کتبه علی بن ابی طالب فی سنة احدی و اربعین« اضافه شده در انتهای نسخۀ قرآن ش 12   تصو
کتابخانۀ آستان قدس رضوی
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