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منسوب  قرآن  نسخه های  معروف ترین  از  یکی  چکیده: 
به  کاملی  السالم، قرآن کوفی  امام علی علیه  به دستخط 
شمارۀ 1 در کتابخانۀ حرم امام علی علیه السالم در نجف 
اشرف است. انتساب قطعی این نسخه به دستخط امام 
می توان  را  نسخه  این  اما  نیست،  پذیرفتنی  السالم  علیه 
دوم  به سدۀ  متعلق  کوفی  نسخه های  باارزش ترین  از  یکی 
بار،  نخستیبن  برای  حاضر  مقالۀ  آورد.  شمار  به  هجری 
و  رسم  تذهیب،  نسخه شناختی، خط،  مختلف  جوانب 
امال، قرائات، عد اآلی، و سایر ویژگی های قرآن شناسانۀ این 
قرآن کوفی را بررسی می کند. در این نسخه که آن را »ُمصحف 
نجف« می نامم، همانند اغلب نسخه های کوفی سده های 
دوم و سوم هجری، ویژگی های َبْصری در کتابت قرآن غلبه 
دارد: اغلب کلمات اختالفی در میان مصاحف نخستیبن 
نظام  شده؛  نوشته  بصره  مصحف  با  مطابق  شهرها، 
منطبق  َبْصری  نظام  بر   

ً
کامال اآلی(  )عد  آیات  شمارش 

به   
ً
نسخه عمدتا در  ثبت شده  قرائات  اختالف  و  است؛ 

قرائت قاریان بصره )ابوعمرو و یعقوب( و گاه کوفه )حمزة 
و ِکسائی( نزدیک است.

الحیدریة؛  الروضة  الغرویة؛ مکتبة  المکتبة  کلیدواژه ها: 
نجف؛  ُمصحف  السالم؛  علیه  علی  امام  حرم  کتابخانۀ 
قرآِن کوفی به خط امام علی علیه السالم؛ اختالف قرائات

| مرتضی کریمی نیا

»مصحف نجف«: قرآن کوفی شمارۀ 1 منسوب به امام 
علی علیه السالم در حرم علوی
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Codicology of the Qur’ānic Manuscripts (14)
“Najaf Codex”: Kufic Qur’ān MS No. 1 at-
tributed to Imam Ali
 in His Shrine in Najaf 
Morteza Karimi-Nia

Abstract: One of the most famous manu-

scripts of the Qur’ān attributed to Imam Ali 

is the complete Kufic manuscript (No. 1) in 

the library of Imam Ali Shrine (Maktaba al-
Rawḍa al-Ḥaydariyya) in Najaf. The definite 

attribution of the manuscript to Imam Ali is 

not acceptable; however, it can be considered 

as one of the most valuable Kufic manuscripts 

of the second/eighth century. This article, for 

the first time, examines the various aspects 

of the manuscript, including its codicology, 

calligraphy, illumination, spelling and orthog-

raphy, variant readings, and verse-numbering. 

In this manuscript, named the “Najaf Codex” in 

this paper, like most Kufic manuscripts of the 

second/eighth and third/ninth centuries, Basran 

features predominate in the transcribing of the 

Qur’ān: most of the regional differences in the 

early Qurʾānic codices of the cities have been 

transcribed according to the Basra reading; the 

verse counting system is completely consistent 

with the Basra one; and the variant readings 

are mainly close to the readings of the readers 

(qurrā’) of Basra, i.e., Abū ‘Amr and Ya‘qūb and 

sometimes of Kufa, i.e., Ḥamza and al-Kisā’ī.

Keywords: Codicology the Qur’āns; The 

Qur’ān manuscripts; al-Khizānat al-Gharawi-
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of Imam Alī’s Shrine (Najaf ); Najaf Codex; 
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نسخ املصاحف القرآنّية )14(
)مصحف النجف األشرف(: القرآن الكويّف رقم 1 املنسوب إىل اإلمام 

ية املقدسة )النجف األشرف( عّي عليه السالم يف العتبة العلو
ميي نيا مرتضى كر

بة إىل خـّط اإلمام عّي  اخلالصـة: مـن أشـهر النسـخ القرآنّية املنسـو
عليـه السـالم هـي نسـخة القـرآن الكـويف الكامـل الـذي حيمـل الرقم 

ّية املقّدسة يف مدينة النجف األشرف. 1 يف مكتبة الروضة احليدر
وال ميكـن اجلـزم بقطعّيـة انتسـاب هـذه النسـخة إىل خـّط يـد اإلمـام 
عـّي عليـه السـالم، لكـن ميكن القـول بأّن هذه النسـخة هي واحدة 
خيهـا إىل القـرن الثـاين  مـن أهـّم املخطوطـات الكوفّيـة الـي يعـود تار

اهلجري.
وىل يف اجلوانـب املختلفـة من مزايا 

ُ
واملقالـة احلالّيـة تبحـث للمـّرة األ

إمالءهـا وقراءاهتـا وعـّد  يهنـا و هـذه النسـخة وخّطهـا وتذهيهبـا وتدو
آياهتا وسائر املزايا القرآنّية هلذا القرآن الكويف.

وهـذه النسـخة ـــ الـي مّساهـا الكاتـب )مصحـف النجـف( ـــ تشـبه 
ّين  بة يف القرنن الثاين والثالث اهلجر أغلب النسـخ الكوفّية املكتو
ّيـة يف كتابـة القـرآن، حيـث كتبت  مـن حيـث اّتباعهـا للتقاليـد الَبْصر
يقـة كتابهتـا يف خمتلـف مصاحـف  أغلـب الكلمـات الـي تباينـت طر
 
ً
طبقـا والكوفـة(  والبصـرة  والشـام،  ومكـة  املدينـة،  )أی:  األمصـار 
للشـكل الـذي وردت فيـه يف مصحـف البصـرة، كمـا انطبـق نظـام 
 مـع النظام البْصري، واألمر نفسـه يف اختالف 

ً
 تاّمـا

ً
عـّد اآلي انطباقـا

يبـة  القـراءات حيـث كانـت أغلـب القـراءات امُلثبتـة يف النسـخة قر
يعقوب( يف حن كانت يف بعض  من قراءة قّراء البصرة )أبو عمرو و

يبة من قراءة قّراء الكوفة )محزة والكسايئ(. األحيان قر

مكتبـة  ّيـة،  الغرو املكتبـة  النجـف،  مصحـف  األساسـّية:  املفـردات 
ّيـة، مكتبـة مرقـد اإلمـام عـّي عليـه السـالم، القـرآن  الروضـة احليدر

الكويف خبّط اإلمام عّي عليه السالم، اختالف القراءات.
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مقدمه
ی بـرای تبـّرک جسـتن یـا نمایـش دادن در موزه هـا  مصاحـف و نسـخه های كهـن قرآنـی امـروزه صرفـًا آثـار
نیسـتند. ایـن آثـار عـالوه بـر ارزش فـوق العـاده بـه جهـت قدمـت و كهنگی شـان، اسـناد و شـواهد بسـیار 
یـخ قـرآن و كتابـت قـرآن در جهـان امـروز بـه شـمار می آینـد. بررسـی و پژوهـش در  مهمـی بـرای مطالعـۀ تار
خصوص این نسـخه های كهن تنها به نسـخه های بسـیار قدیمی متعلق به قرن نخسـت هجری محدود 
ی موارد می تواند  نمی شود، بلکه حتی نسخه های قرون بعدی تا حدود قرن چهارم و پنجم نیز در بسیار
گوشه هایی از روند تحول در كتابت، اعراب، َنقط، تذهیب، قرائات و سایر وجوه مصاحف قرآنی را بر ما 
روشن كند. برخالف نسخه های غیر قرآنی كه در یکصد سال اخیر در میان محققان مسلمان مورد توجه 
بوده و دانش نسـخه پژوهی ما را بسـیار افزون سـاخته اسـت، نسـخه پژوهان مسلمان كمتر به نسخه های 

یخی توجه نشان داده اند.  قرآنی و ارزش آنها در تحقیقات تار

یه و روضۀ علویه در نجف اشرف، نسخه ها و مصاحف قرآنی متعددی به خط كوفی و  در كتابخانٔه غرو
غیركوفی هسـت. در این میان، شـاید معروف ترین نسـخه، قرآن كاملی باشـد كه خط آن منسـوب به امام 
علـی علیـه السـالم شـده اسـت )تصویـر 2(. ایـن اثـر یکـی از قدیم تریـن مصاحف قرآنی اسـت كـه از قرون 
نخسـت به دسـت ما رسـیده و همواره از قدیم، به سـبب وجود امضایی در انتهای آن با رقم »كتبه علی 
، در میان  بـن ابیطالـب«، بـه امـام اول شـیعیان حضرت علی علیه السـالم نسـبت داده شـده، و از ایـن رو
مسـلمانان و برخی از محققان غیرمسـلمان مشـهور یا شـناخته شـده بوده اسـت. مقالۀ حاضر می كوشـد 
ضمن معرفی جوانب مختلف این نسخۀ بسیار كهن از قرآن كریم، به بررسی ویژگی های متنی این قرآن 
بپـردازد. روشـن اسـت كـه انتسـاب كتابـت ایـن قـرآن و دیگـر نمونه هـای مشـابه به امـام علی علیه السـالم 
بـه دالیـل مختلـف نادرسـت و غیرقطعـی اسـت. نخسـت آنکـه هماننـد عمـوم مصاحـف قدیـم، اغالط و 
اشـتباهات متعـدد در كتابـت كلمـات قرآنـی در ایـن نسـخۀ كوفـی رخ داده كـه صـدور آن از امام معصوم 
نامحتمل می سـازد. دودیگر آنکه نشـانه های واضحی از افزودن نام امام علیه السـالم به عنوان كاتب در 
یخ كتابت  انتهای نسـخه آشـکار اسـت )تصویر 2(.1 با این همه، چنین نسـخه های كاملی از قرآن كه تار
یخی بسیار ارزشمندی برای شناخت  آنها را می توان به سده های دوم و سوم هجری نسبت داد، آثار تار
یـخ كتابـت قـرآن در قـرون نخسـت بـه شـمار می آینـد؛ چـه پژوهش هـای مختلـف دربـاب نسـخه های  تار
كوفـی باقی مانـده در قـرون نخسـت، می توانـد مـا را بـا جوانـب جدیـدی از سـیر تکویـن و تحـوالت كتابـت 

متن قرآنی و هنرهای پیرامون آن در سده های آغازین آشنا كند.

1 . مـن پیشـتر بـه تفصیـل در ایـن بـاره دالیـل و شـواهدی اقامـه کـرده ام. بـرای بحثی کامـل در این باره، و نیز فهرسـتی از نسـخه های قرآنی 
یمی نیا، »نسخه شناسی مصاحف قرآن )13(. مصاحف قرآنی منسوب به خط  منسوب به خط ائمه علیهم السالم، نک. مرتضی کر

ائمه علیهم السالم: واقعیت یا جعل«، آینه پژوهش، سال 32، ش 2/ پیاپی 188، خرداد و تیر 1400، ص 67ـ104.
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یخ و پیشینه »مصحف نجف«: تار
یـة«، یـا »الخزانـة الغرویـة«2 از  كتابخانـۀ حـرم علـوی در نجـف اشـرف معـروف بـه »مکتبـة الروضـة الحیدر
قدیم تریـن كتابخانه هـای شـیعی اسـت كـه سـابقه ای بیـش از یکهزار سـال دارد.3 تأسـیس آغازیـن آن را به 
( دیلمی )324-372 ق(، امیر آل بویه در حوالی سـال 371  َعُضدالدوله ابوشـجاع پناه خسـرو )فناخسـرو
هجـری نسـبت می دهنـد، بـا ایـن همـه، نبایـد حـرم علـوی را تـا پیـش از ایـن زمـان، خالـی از وجـود كتـاب و 
مصحف دانست، چه وقف مصاحف قرآنی بر حرم امامان شیعه از قرون نخست امری رایج بوده است و 
، نسخه های قرآنی متعددی  نمونه های متعدد آن را در حرم رضوی در مشهد می توان یافت. از سوی دیگر
طی قرون گذشـته، به خط و كتابت امام علی علیه السـالم منتسـب شـده اسـت. گزارش هایی در دسـت 
است كه برخی از این نسخه های قرآنی در سده های اخیر در حرم امام علیه السالم در نجف اشرف قرار 
داشته و كسانی آن ها را دیده اند. قدیم ترین گزارش ها از وجود مصحف منسوب به امام علی علیه السالم 

یة را ابن عنبة در قرن هشتم هجری ذكر كرده است. وی می نویسد:  در حرم علوی و روضة غرو

وقد كان بالمشهد الشریف الغروي مصحف في ثالث مجلدات بخط أمیر المؤمنین علي 
كان  علیه السالم احترق حین احترق المشهد سنة خمس وخمسین وسبعمائة؛ یقال انه 
أبو  الدین  تاج  السعید  النقیب  السید  حدثني  ولکن  طالب  أبو  بن  علی  وكتب  آخره:  في 
عبد اهلل محمد بن القاسم بن معیة الحسني النسابة؛ وجدي ألمي المولی الشیخ العالمة 
فخر الدین أبو جعفر محمد بن الحسین بن حدید األسدي رحمه اهلل: أن الذي كان في آخر 
الکوفي الذي  بالواو في الخط  الیاء مشتبهة  ذلك المصحف علي بن أبي طالب؛ ولکن 
بالمذار في مشهد عبید اهلل بن علي  أنا مصحفا  رأیت  وقد  كان یکتبه علي علیه السالم. 
بخط أمیر المؤمنین علیه السالم في مجلد واحد وفي إخره بعد تمام كتابة القرآن المجید: 
ِحیِم كتبه علي بن أبي طالب«. ولکن الواو تشتبه بالیاء في ذلك الخط  ْحمِن الّرَ »ِبْسِم اهلِل الّرَ
كما حکیاه لي عن المصحف بالمشهد الغروي ، واتصل بي بعد ذلك أن مشهد عبید اهلل 

احترق واحترق المصحف الذي فیه )ابن عنبة، عمدة الطالب، ص 21-20(

بر اساس سخنان ابن عنبة درمی یابیم كه هیچ یک از نسخه های ادعا شده اكنون باقی نمانده، بلکه همگی 
، فهرسـت های كتابخانۀ حرم علوی  در اثر آتش سـوزی در سـال 755 هجری از میان رفته اند. از سـوی دیگر

یـة، و مکتبـة  یـة، مکتبـة العتبـة العلو یـة، المکتبـة الحیدر یـة، المکتبـة الغرو : الخزانـة العلو بـی عبارتنـد از بـان عر 2 . نام هـای دیگـر در ز
یة:  نی، مکتبة الروضة الحیدر ُبردند. نک. سـید هاشـم میال ع(، که دو نام اخیر بسـیار جدید و کم کار الصحن، مکتبة االمام علی )

جهود و جهاد، ص 64.
یة: جهود و  نی، مکتبـة الروضة الحیدر بـارۀ خزانـۀ کتـب و مصاحـف قرآنـی در حرم امام علی علیه السـالم، نک. سـید هاشـم میال 3 . در
جهـاد، قـم: منشـورات اإلجتهـاد، 1429 ق/ 2008م. کورکیـس عـواد، خزائـن الکتـب القدیمـة فـی العـراق منذ أقدم العصور حتی سـنة 
بـی، 1986/1406، ص 130ـ136؛ جعفـر بـن شـیخ باقـر آل محبوبـة النجفـی، ماضـی  1000 للهجـرة، چـاپ دوم، بیـروت: دار الرائـد العر
النجـف و حاضرهـا، چـاپ دوم، بیـروت: داراالضـواء، 1986، ص 148ـ152؛ کاظـم الدجیلي، مقالۀ »مکتبـات النجف«، لغة العرب: 

یخیة، السنة الثالثة، الجزء 1 )رجب ـ شعبان 1331/ تموز 1913(، ص 593ـ600.  مجلة شهریة أدبیة علمیة تار
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نشان می دهد اكنون دو نسخۀ قرآنی منسوب به خط امیرالمؤمنین علیه السالم در حرم علوی هست. لذا 
این هر دو نسخۀ كوفی بایست در سده های بعدی وقف حرم علوی در نجف اشرف شده باشند. وقف نامۀ 
نسـخۀ شـمارۀ 1 )نـک. ادامـۀ مقالـه( نیـز بـر وقـف نسـخه در سـده های اخیـر داللت دارد. اسـتاد سـید احمد 

حسینی اشکوری، در فهرست خود، به این هر دو نسخه، ذیل رقم 774 اشاره می كند و می نویسد:

کوفـی قدیـم جـدًا  الـرق بخـط  کتبـت علـی  القـرآن،  راق مـن  744- نسـخة تحتـوی علـی أو
هـذا، باإلضافـة الـی أن فـی الروضـة نسـختین مـن القـرآن تنسـب کتابـة إحداهمـا الـی اإلمـام 
أمیرالمؤمنیـن )علیـه السـالم( والثانیـة الـی اإلمـام الحسـن )علیـه السـالم(، وقـد وضعتا داخل 

یح المقّدس.4 الضر

كسـانی دیگـر نیـز در سـدۀ اخیـر ایـن نسـخه را بـه چشـم خـود در حـرم علـوی دیـده و از آن خبـر داده انـد. 
یخ القرآن، )ترجمۀ فارسی، ص 86( می نویسد: »در ماه ذیحجه سال  فی المثل ابوعبداهلل الزنجانی در تار
1353 قمری در دارالکتب العلویة در نجف، قرآنی دیدم بخط كوفی كه در پایان آن آمده بود: كتبه علی 

بن ابی طالب فی سنة اربعین من الهجرة.«

یـة فـي النجـف مصحًفـا  رأیـت فـي شـهر ذي الحجـة سـنة ١٣٥٣ هــ فـي دار الکتـب العلو و
بالخـط الکوفـي ُکِتـَب علـی آخـره: َکَتَبـه علـّيُ بـن أبـي طالـب فـي سـنة أربعیـن مـن الهجـرة، 
لتشـابه أبـي وأبـو فـي رسـم الخـط الکوفي قد َیُظـّنُ من ال خبرة له أنه: کتب علـي بن أبو طالب 

. )متن عربی، ص 73( بالواو

یة )حرم  بـا وجـود شـهرت بسـیار فـراوان نسـخه قرآن منسـوب بـه خط امام علی علیه السـالم در روضـۀ غرو
كنون پژوهشـی صورت  امـام علـی علیـه السـالم در نجـف اشـرف(، در خصوص این نسـخۀ كهـن قرآنی تا
نگرفتـه اسـت. اطالعـات منتشـر شـده در ایـن بـاره نیـز بسـیار انـدک و محـدود بـه چنـد كتـاب فهرسـت 
ی الحمـد سـالها پیـش بـا مطالعـۀ چند بـرگ آن، در كتاب خـود با عنوان  نویسـی اسـت.5 تنهـا غانـم قـدور
رسـم المصحـف، اشـاره ای كوتـاه بـه ایـن نسـخه كـرده اسـت.6 همچنیـن اسـتاد سـید علـی شهرسـتانی 
یة: عرض  مقاله ای با عنوان »المصحف المنسوب إلی أمیرالمؤمنین علي علیه السالم في الخزانة الغرو
و دراسـة« در مجلۀ مخطوطاتنا7 تألیف كرده و سـپس صورت كامل تر آن را در كتابی با عنوان مصحف 
: دراسـة حـول المصحـف المنسـوب الـي اإلمـام فـي الخزانـة  امیـر المؤمنیـن علـي بیـن الُمنـزل والمفّسـر
، سخنی  العلویة المقدسة )قم: دارالبراق، 1396ش( منتشر ساخته است، اما در هیچ یک از این دو اثر

یة فی النجف االشرف، ص 15. 4 . سید احمد حسینی اشکوری، فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحیدر
ید به: حسین جهاد الحسانی، فهرس المصاحف المخطوطة في خزانة العتبة العلویة المقدسة، ص 218. 5 . برای نمونه بنگر

یخیة، ص 194. ری الحمد، رسم المصحف: دراسة لغویة تار 6 . غانم قدو
یة: عرض و دراسـة«، مجلة  7 . السـید علی الشهرسـتانی، »المصحف المنسـوب إلی أمیرالمؤمنین علي علیه السـالم في الخزانة الغرو

بیع 2015 م / 1436 هـ. ر مخطوطاتنا، العددین الثالث والرابع، شتاء و
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دربارۀ اصل قرآن كوفی منسوب به امام علی علیه السالم در كتابخانۀ حرم امام علی علیه السالم مطرح 
نشـده اسـت. بنابرایـن مقالـۀ كنونـی را بایـد نخسـتین و كامل تریـن بررسـی از نسـخۀ قـرآن منسـوب به امام 

علی علیه السالم در نجف اشرف دانست.

وقف نامه 
در صفحـۀ نخسـت نسـخه )تصویـر 1(، وقف نامـه ای بـا خـط بسـیار جدیـد نسـتعلیق نوشـته شـده اسـت 
كـه بسـیار متأخـر می نمایـد. ایـن وقف نامـه نشـان می دهـد نسـخۀ قـرآن شـمارۀ 1 در كتابخانـۀ حـرم امـام 
علـی علیـه السـالم تـا اواخـر قـرن دوازدهم هجری در حرم علوی قرار نداشـته، بلکه در سـال 1189 هجری 
قمری از سوی واقفی به نام محمدمهدی در این مکان وقف شده است. لذا این نسخه نمی تواند همان 
نسـخه ای باشـد كـه افـرادی چـون ابن عنبـة در قـرون قدیـم در نجـف اشـرف دیده انـد یـا از دیگـران گزارش 

كرده اند.8 در این وقفیة چنین آمده است: 
حضـرت  گردیـد  حاضـر  آنکـه  کلمـات  ایـن  یـر  تحر از  غـرض   / الضمائـر علـی  الواقـف  هـو 
و  جنـت  و  غفران پنـاه  و  مرحمـت  ولـد  محمدمهـدی  آقـا  سـتوده خصلت  گرامی منزلـت 
یفین آقـای / حاجـی محمدهاشـم؛ و وقـف صحیـح  رضوان آرامـگاه، طائـف الحرمیـن الشـر
باینکـه در روضـه مقدسـه منـور و  را مشـروط  قـرآن مجیـد و فرقـان عظیـم  ایـن  شـرعی نمـود 
یـح منـور در روی صنـدوق بـوده باشـد و از  عرش درجـه امـام االنـس و الجـان ... / در درون ضر
، واقف موفق بتصرف وقف داده که ثواب /  بور یف بجای دیگر نبرند و قرآن مز آن موضع شر
آن ذخیـره خـود نمـوده کـه فـی )یـوم ال ینفـع مال و ال بنـون( به کار او آیـد. و تغییر دهنده وقف 
بغضب خدا و نفرین رسول گرفتار شود. و هر کس بعد از این / این قرآن مجید را در معرض 
بور بجـای دیگر نقل  رد یا موضـع مز بیـع یـا رهـن یـا هبـه یـا انـواع دیگـر از تصرفـات مالکانـه بـرآو
ُه( خاهد بود و صیغه شـرعیه جاری گردید و 

َ
ل

َ
یمـه )َفَمن َبّد نمایـد داخـل / در مصـداق آیـه کر

بیع اآلخر ثامن شـهر / سـنه  یخ شـهر ر یـرًا فـی تار ایـن دو کلمـه بجهـة وقفیـة قلمـی گردیـد. تحر
یر 1( : »المهدی من هدیت«9 )تصو 1189. مهر

گفتنی اسـت سـجِع »المهدی من هدیت« غالبًا در ُمهر مالکان و واقفان با نام »مهدی« حک می شـده 
و در دوران صفویـه و قاجـار نمونه هـای فـراوان دارد. چنـد نمونـه از ایـن سـجع در مهرهـای نسـخه های 
وقفـی دیگـر اینهاینـد: نسـخۀ شـمارۀ CBL Per.175 در كتابخانـۀ چسـتربیتی. نسـخۀ تفسـیر آیـه ولکـن 

8 . گفتنی است در گزارش کاظم الدجیلی، در مقالۀ »مکتبات النجف« که در حدود 110 سال پیش منتشر شده، اشاره ای به این مصحف 
 آن بوده که نسخۀ مذکور در آن زمان در ضریح مقدس 

ً
کامل منتسب به خط امام علی علیه السالم نیامده است. علت این امر احتماال

قرار داشته و وی نتوانسته آن را ببیند. او در صفحۀ 598 مقاله اش، به مصحفی دیگر در 127 برگ 11 سطری اشاره می کند که به دستخط 
امیرالمؤمنین علیه السالم انتساب دارد. بنا به اطالع من، چنین نسخه ای اکنون در کتابخانۀ حرم علوی موجود نیست.

9 . از دوسـت گرامی، جناب اسـتاد عمادالدین شـیخ الحکمایی سپاسـگزارم که مرا در خواندن بخش های مبهم این وقف نامه یاری 
رسانید.
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تصویر 1: وقف نامۀ آغازین در برگ نخست مصحف نجف، در سال 1189 ق

تصویر 2: رقم الحاقی در آخرین صفحۀ مصحف نجف: »كتبه علی بن ابی طالب فی سنة أربعین من الهجرة«
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حـق القـول، از محمـد بـن اسـعد دوانـی، نسـخۀ ش 8960 در كتابخانۀ مجلـس )ص 115 مهر چهارگوش: 
»المهدی من هدیت 1153«(. نسخۀ العمل بالکرة الفلکیة، از قسطا بن لوقا بعلبکی، نسخۀ ش 15865 
در كتابخانـۀ مجلـس )در اول نسـخه، مهـر مربعـی بـه سـجع »المهـدی مـن هدیـت«(. نسـخۀ شـرحی بـر 
تحریـر المجسـطی از خواجـه نصیرالدیـن محّمـد طوسـی، نسـخۀ ش 8139 در كتابخانـۀ آیـة اهلل مرعشـی 
)یـک مهـر مربـع »المهـدی مـن هدیـت 1153« بـه همـراه عبارتـی مبنـی بـر اینکـه نسـخه از سـوی "مال علی 
ی شده است(. نسخۀ اآلداب الدینیة للخزانة المعینیة از ابوعلی  كن مسجد شاه" خریدار كتابفروش سا
ی بـرگ اول  الفضـل بـن الحسـن بـن الفضـل طبرسـی، نسـخۀ ش 10799 در كتابخانـۀ آیـة اهلل مرعشـی )رو

تملك محمد مهدی بن محمد نصیر در اصفهان با مهر مربع »المهدی من هدیت«(.

معرفی عمومی نسخه
ی قـرآن منسـوب بـه امـام علـی علیـه السـالم در نجـف اشـرف، دو شـماره نسـخه می یابیـم. نخسـت  بـر رو
شـمارۀ 1 كـه در زیـر وقف نامـه ذكـر شـده اسـت )تصویـر 1( و دوم شـمارۀ مسلسـل »4.3.303« كـه درواقـع 
راهنمـای كتابـدار كتابخانـه بـرای قـرار دادن آن در قفسـۀ مربوطـه اسـت. ایـن نسـخۀ قـرآن در یـک مجلـد 
ی  ( در 309 برگـه )618 صفحـه( بـر رو واحـد، در قطـع بیاضـی )انـدازۀ اوراق: 12/3×18/2 سـانتی متـر
پوسـت نگاشـته شـده اسـت. مسـاحت بخش مکتوب در هر صفحه حدودًا 8×13/5 سانتی متر است. 
در پایـان نسـخه )برگـۀ 309پشـت = ص 618( نوشـته شـده اسـت: »كتبـه علـی بـن أبـی طالـب فـی سـنة 
أربعیـن مـن الهجـرة« )تصویـر 2(، و همیـن امـر سـبب اشـتهار ایـن نسـخۀ قـرآن و انتسـاب كتابـت آن بـه 
دستخط امام علی علیه السالم گردیده است. تعداد سطور نسخه در هر صفحه یکسان نیست: از آغاز 
قرآن تا پایان ص 74، در هر صفحه 16 سـطر و پس از آن، در هر صفحه، 17 سـطر نوشـته شـده اسـت.10 
این امر با آنکه در میان نسخه های كوفی سده های دوم و سوم كمی عجیب می نماید، اما در نسخه های 

ی )یا مایل( از قرن نخست و اوایل قرن دوم رواج داشته است. حجاز

ی تمام سوره های قرآن به ترتیب معهود عثمانی  قرآن موسوم به »مصحف نجف« در اصل، كامل و حاو
اسـت، اما به سـبب آسـیب دیدگی ابتدا و انتهای نسـخه، بخش هایی از آغاز و انجام آن با خط كاتبی 
ی سورۀ فاتحة و آیات آغازین سورۀ بقرة(  دیگر تدارک و ملَحق شده است. دو برگ آغازین نسخه )حاو
 ) ی سـوره های لیـل، ضحـی، همـزة، فیـل، قریـش، ماعـون و كوثـر همـراه بـا دو بـرگ از انتهـای نسـخه )حـاو
ی شـده اسـت.  در قـرون متأخـر بـه دسـت كاتبـی ناآشـنا كتابـت شـده، و بـه صورتـی مغلـوط اعـراب گذار
، رفع نقص شده است.  همچنین چند برگ از سوره های پایانی نسخه با استفاده از اوراق مصحفی دیگر

از این جهت، مجموعًا سه گونه خط در این مصحف می یابیم: 

10 . از آنجـا کـه کتابـداران و متولیـان کتابخانـه، در زمـان گذشـته، بـر روی این نسـخه شـمارۀ صفحات را از 1 تـا 618 حک کرده اند و این 
یـر تمـام صفحـات قـرآن مشـهود اسـت، مـن نیز در نوشـتۀ حاضر بر خالف رایج، به شـماره برگه ها ارجـاع نمی دهم و تنها  امـر در تصاو

به ذکر شمارۀ صفحه بسنده می کنم.
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بخش اعظم و اصلی این نسـخه )295 برگه( با خطی یکدسـت و یکنواخت كتابت شـده اسـت. كاتب 
این قسمت را »كاتب الف« می نامیم. این كاتب سرسوره ها را با رنگ طالیی می نویسد. برای سرسوره ها 
هیچ گونـه قـاب مسـتطیلی یـا مشـابه آن قـرار نمی دهـد و در هیچ جا از درون مایه هـای مختلف گیاهی یا 
هندسـی در تذهیب اسـتفاده نمی كند. كاتب الف در آغاز هر سـوره، تنها به نام سـوره و تعداد آیات آن 
ی در این جا، اختصار را رعایت می كند و حتی از كلمۀ "سـورة" نیز اسـتفاده نمی كند.  اشـاره می كند. و
مثال می نویسد: »نوح عشرون و سبع« )برگۀ 290پشت؛ ص 580(؛ »المزمل سبع عشرة« )برگۀ 292پشت؛ 
ص 584(؛ »المدثر خمسـون و سـت آٰیت« )برگۀ 293پشـت؛ ص 586(. همین سـه مثال نشـان می دهد 
كه اواًل عد اآلی در این نسـخه متفاوت از نسـخۀ رایج و شـمارش كوفی اسـت، ثانیًا كاتب متن، همانند 
ی از كاتبان نسخه های قدیم، در عبارت عربی، عدد و معدود را درست نمی نویسد. به جای سبع  بسیار

و عشرون می نویسد: عشرون و سبع، و به جای ست و خمسون آیة، می نویسد: خمسون و ست آٰیت.

بخشی كوتاهی از سوره های پایانی قرآن به قلم »كاتب ب« كتابت شده است. این بخش شامل ده برگه 
ق به مصحفی دیگر بوده 

ّ
از مصحف، در جزءهای 29 و 30 قرآن می شود. ظاهرًا این بخش در اصل متعل

و به سبب افتادگی برگه ها در این مصحف، به آن افزوده شده است. ص 588 )برگۀ 294پشت(، به آیۀ 
التّفت الّساق بالّساق )قیامة، 29( ختم می شود، اما صفحۀ بعد، از آیۀ فإذا قرأناه فاّتبع قرآنه )قیامة، 18( 
آغـاز می شـود. مشـخص اسـت كـه كاتـِب بخـش اصلـی مصحـف نمی توانسـته خود ایـن قسـمت را مکّرر 
نوشـته باشـد. ایـن بخـش بـه خـط كوفـی متفـاوت و بـا قلـم نازک تـر نوشـته شـده اسـت و در آن، بـر خـالف 
بخش اعظم مصحف )یعنی دستخط كاتب الف(، سرسوره ها را با رنگ قرمز - و نه طالیی - نوشته اند. 
در ایـن قسـمت، 10 برگـه، معـادل بـا بیسـت صفحـه )از برگـۀ 295 تـا 304؛ ص 588- 608( با همین خط 

وجود دارد. )به نظر می رسد بخش هایی از این نسخه در مجموعه خلیلی باشد(

ج می نامیـم - تنهـا 4 برگـه - دو بـرگ در آغـاز مصحـف، و دو بـرگ در  كاتـب  ی را  كـه و كاتـب آخـر - 
پایـان مصحـف - را نگاشـته اسـت. برگـۀ 1پشـت، برگـۀ 2رو و پشـت )از آغـاز سـورۀ فاتحـة تـا بقـرة، 24(، 
برگـۀ 305 )ص 609-610( )از آیـۀ 2 سـورۀ لیـل تـا آیـۀ 6 سـورۀ ضحـی( و برگـۀ 608 )صفحـات 616-615( 
، آیـۀ 1( بـا ایـن دسـتخط نوشـته شـده اسـت. خـط  ، همـزة، فیـل، قریـش، ماعـون و كوثـر )سـوره های عصـر
این كاتب درشـت تر از خط كاتب ب و نزدیک به خط كاتب الف اسـت، اما سرسـوره ها در این بخش، 
همانند كاتب ب، با رنگ قرمز - نه طالیی - مشخص شده اند. این كاتب عالوه بر اشاره به نام و تعداد 
آیـات هـر سـوره، بـا عباراتـی درسـت از نظـر عربـی، مکـی یـا مدنـی بـوده آن سـوره را نیـز مشـخص می كنـد. 
(؛ »الفاتحة مکیة و أنها سـبع آیات« )برگۀ  مثاًل می نویسـد: »الهمزة مکیة و أنها تسـع آیات« )برگۀ 308رو
1پشـت(؛ »البقـرة مائتـان و سـت و ثمانـون آیـة« )برگـۀ 1پشـت(. ایـن كاتـب از هیـچ نشـانۀ عـّد االی و نیـز 
ی اش بـا اسـتفاده از نقطه هـای قرمـز رنـگ  عالمـات تخمیـس و تعشـیر اسـتفاده نمی كنـد، و اعراب گـذار

كاماًل مغلوط، و نشانۀ بی اطالعی او از نظام ابواالسودی است. 
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افتادگی و جابجایی اندكی در اوراق نسخه به چشم می خورد. مثاًل بعد از صفحۀ 18 )آیۀ »لهم فی الدنیا 
ی آیـات بقـرة، 114-128، اشـتباهًا در میانـۀ  خـزی«، بقـرة، 114(، یـک بـرگ افتـاده اسـت. ایـن بـرگ، حـاو
سورۀ انعام )صفحات 133 و 134( قرار گرفته است. همچنین پیش از صفحۀ 19 )آیۀ »وال تسئلون عما 
ی آیـات 128-141 بقرة مفقود اسـت كه آن را در جـای دیگری از  كانـوا یعملـون« بقـرة، 141(، یـک بـرگ حـاو
ی آیات »ال  ایـن نسـخه نمی یابیـم. نیـز مـا بیـن صفحـۀ 380 و 381، یـک بـرگ افتاده اسـت. این برگ حـاو

یؤمنون« )شعراء، 201( تا »العزیز الحکیم« )نمل، 9( بوده است.

ویژگی های کلی خط کاتب
نوع خط كوفی در این نسـخه را می توان در ردۀ B II از تقسـیمات فرانسـوا دروش طبقه بندی كرد. نسـخه 
یادی برخوردار  به خط كوفی با دانگ قلم نسبتًا ریز كتابت شده است. خط كوفی آن از سادگی بسیار ز
اسـت. برخـالف كوفـی نویسـان حرفـه ای در قـرون دوم و سـوم هجـری، كاتـب نسـخۀ حـرم امـام علی علیه 
السـالم در نگارش حروف و كلمات و سـطربندی، بسـیار سـاده و ابتدایی عمل می كند و چندان دربند 
ی  زیبایی و ظرافت نیست. فاصلۀ میان سطور بسیار نزدیک است و همین امر سبب شده است بسیار
از حـروف در دو سـطر متوالـی، درهـم فـرو رفتـه شـوند. اندازۀ سـطور نیـز برعکس عموم كاتبـان حرفه ای در 
خـط كوفـی، غالبـًا بـه دقـت تـراز نشـده )بـرای نمونـه صفحـات 54، 327 و 352( و اسـتقامت سـطور نیـز 
رعایـت نشـده اسـت )مثـاًل در صفحـات 374 و 532(. كاتـب همچنین در سـطربندی خود، از تکنیک 
»مشـق« )یـا همـان كشـیدگی بدنـۀ افقـی حـروف( اسـتفاده نمی كنـد. تنهـا نمونـۀ بهره گیـری از »َمشـق« در 
كتابت عبارت »واصطنعتک« )طه، 41( در ص 318 رخ داده اسـت كه تقریبًا تمام كاتبان قرآن كوفی از 

سدۀ دوم به بعد در این آیه چنین كرده اند.

scrip-( هبه طور طبیعی، كتابت این نسخه همانند بسیاری از نسخ های قرآنی كهن از نوع كتابت پیوسته
tio continua( است. این ویژگی از نخستین نمونه های مصحف نگاری قرآنی پدید آمده و تا قرن ها ادامه 

، كتابـت پیوسـته در مصاحـف حجـازی و سـایر مصاحـف بـه خـط كوفی مشـترک  یافتـه اسـت. از ایـن رو
اسـت. در ایـن شـیوه از كتابـت بـه فضـای میان كلمات و داخل كلمـه، در جایی كه حروف به هم متصل 
نیسـتند، چنـدان اهمیـت داده نمی شـود. در حقیقـت مجموعه هـای حـروف بـه شـکل تقریبـًا منظمـی در 
صفحـه پراكنـده شـده اند. احتمـال شکسـته شـدن یـک كلمـه در پایـان سـطر در صـورت لـزوم، از تبعـات 
این روش اسـت. منشـأ این شـیوه را احتمااًل باید در روش "پیوسـته نگاری" )scriptio continua( مربوط به 
دوران باسـتان متأخر جسـتجو كرد كه نمونه هایش در بسـیاری از مصاحف یهودی و مسـیحی آن روزگار 
باقـی مانـده اسـت.پ11 كتابـت پیوسـته در دوره هـای مختلـف تحوالتـی انـدک یافتـه اسـت. فی المثـل در 

یمی نیـا، »نسخه شناسـی مصاحـف قرآنـی  11 . بـرای شـرحی کامل تـر در خصـوص ایـن سـنت کهـن در پیوسـته نـگاری نـک.: مرتضـی کر
یسی  کتابت پیوسته" در قرآن نو (: طغیان علیه " )10(. قرآن کوفی 4289 در موزۀ ملی ایران، ودیگر پارۀ مسروقۀ آن در موزۀ پارس )شیراز

یژه صفحات: 146ـ150. کوفی«، آینه پژوهش، سال 31، ش 4/ پیاپی 184، مهر و آبان 1399، ص 111ـ177، به و
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مصاحـف اولیـه )عمدتـًا حجـازی(، بـه نـدرت كلمـه ای در پایـان صفحـه شکسـته می شـود تـا ادامـۀ آن در 
صفحۀ بعدی نوشته شود، اما این امر در مصاحف كوفی از نیمۀ قرن دوم و قرون سوم به بعد بسیار فراوان 
است و طبیعی است كه در مصحف نجف نیز نمونه های آن فراوان است. برای نمونه نگاه كنید به كلمۀ 

»تشکرون« در دو صفحۀ 65 و 66: و عبارت »تدخلوا الجنة« در دو صفحۀ 67 و 68.

به جـز ایـن، در نـگارش سـطرها، هـرگاه در انتهـای سـطر اندكـی جـای خالـی باقـی می مانـد، كاتـب آن را با 
گذاشتن دو نقطه )شبیه به دو خط موّرب در تنوین كسره:ٍ  ( و گاه یک نقطه ُپر می كند )ص 18 سطر 9 
ی این جای خالی را با گذاشـتن یک خط  (. به ندرت، و و 10؛ ص 88، سـطر 4 و 5؛ ص 108 و 110 مکرر
. این  تیره پر كرده اسـت: مثاًل ص 80، سـطر 5؛ ص 214، سـطر 6؛ ص 121، سـطر 1؛ ص 136، سـطر آخر
یـادی در انتهـای سـطور آمـده اسـت، امـا گهـگاه در ابتدای سـطر )مثاًل  نمونـه از پركننـدۀ سـطر در مـوارد ز
در ص 16، سـطر 4( و گاه حتـی در وسـط یـک كلمـه )مثـاًل در ص 75، سـطر 6: در عبـارِت »بمـا ا- تـوا«( 
، از عالمت خط تیره )-( استفاده شده است تا فضای خالی به وجود آمده ُپر شود و مانع از نگارش  نیز

بعدی بشود.

نسخه های مشابه با مصحف نجف
ی در نسـخۀ حـرم امام علـی علیه السـالم، و  بـا بررسـی فـرم كتابـت، نـوع خـط كوفـی و شـیوۀ عالمـت گـذار
مقایسـۀ آن با سـایر نسـخه های كوفی كهن، من به چندین نسـخه كوفی دیگر در كتابخانه ها و موزه های 
یاد با نسـخۀ نجف اشـرف دارنـد. مـن تصاویر برخی  جهـان دسـت یافتـه ام كـه شـباهتی كامـل یـا نسـبتًا ز
از ایـن آثـار قرآنـی را جهـت مقایسـه بـا دسـتخط و فـرم مصحـف نجـف در اینجـا مـی آورم. مهم تریـن ایـن 
آثار را باید دو نسـخۀ شـمارۀ 20 در كتابخانۀ فاتح )اسـتانبول(، و نسـخۀ شـمارۀ  Or. 6814در كتابخانۀ 
 Or. 6814 دانشگاه الیدن دانست كه شباهت تام و تمام با قرآِن نجف دارند. در این میان، قرآن شمارۀ
یـک فـون ِشـرلینگ )درگذشـتۀ 1945  ی تنهـا 39 بـرگ( اسـت كـه ار در الیـدن، نسـخه ای 16 سـطری )حـاو
م(، مالک سوئدی یک عتیقه فروشی در اوخست خیست )Oegstgeest( در جنوب هلند آن را در سال 
ی ایـن نسـخه كه در  1938 میـالدی بـه كتابخانـۀ دانشـگاه الیـدن فروختـه اسـت.12 آزمایـش كربـن 14 بـر رو
 ،)σ2( صورت گرفته، در سـطِح دو انحراف معیار )coranica( چارچوب پروژۀ آلمانی فرانسـوِی كورانیکا
آن را بـا احتمـال باالتـر از 95% متعلـق بـه بـازۀ زمانـی 680-798 میـالدی دانسـته اسـت.13 تفـاوت نسـخۀ 
دانشـگاه الیـدن بـا مصحـف نجـف در انـدازۀ برگه هـا و شـکل سرسوره هاسـت. مصحـف نجـف در قطـع 
12.3×18.2 و نسخۀ الیدن در قطع 10.3×16.3 سانتی متر است. سرسوره ها در مصحف نجف به قلم 

، و در نسخۀ الیدن به قلم شنگرف است. زر

12 . Witkam, Jan Just, p. 311.

13 . Marx, Michael Josef Marx and Tobias J. Jocham, p. 216.
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تصویر 3: تصویری از آغاز سورۀ مؤمنون در »مصحف نجف« در كتابخانۀ حرم امام علی علیه السالم

تصویر 4: نسخۀ شمارۀ Or. 6814 در كتابخانۀ دانشگاه الیدن
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تصویر 5: نسخۀ شمارۀ 20 در كتابخانۀ فاتح )استانبول(

یس( تصویر 6: نسخۀ )b(Arabe 5103 در كتابخانۀ ملی فرانسه )پار
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تصویر 7: نسخۀ Yahuda Ms.Ar.972 در كتابخانۀ ملی اسرائیل )بیت المقدس(

تصویر 8: برگی از قرآن منسوب به خط امام زین العابدین علیه السالم در موزۀ آثار فرهنگی و نسخ خطی دكتر 
محمدصادق محفوظی )تهران(
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تصویر 9: نسخۀ Marcel 101 در كتابخانۀ ملی روسیه )سن پترزبورگ(

تصویر 10: برگۀ فروخته شده با شمارۀ 207 در حراج ساتبیز )22-23 می 1986(
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چند نسـخۀ دیگر كوفی را می توان به نسـخۀ نجف بسـیار نزدیک و مشـابه دانسـت. این نسـخه ها عبارتند 
یـس(؛ نسـخۀ  : دو نسـخه بـه شـماره هایArabe 5122  و Arabe 5103(b) در كتابخانـۀ ملـی فرانسـه )پار از
Yahuda Ms.Ar.972 در كتابخانـۀ ملـی اسـرائیل )بیـت المقـدس(؛ نسـخۀ Marcel101 در كتابخانۀ ملی 

روسـیه )سـن پترزبورگ(؛ نسـخۀ قرآن شـمارۀ 3549 در كتابخانۀ آسـتان قدس رضوی؛ یک برگ قرآن كوفی 
15سطری به شمارۀ 12621 در كتابخانۀ آستان قدس رضوی؛ برگی از قرآن بر روی پوست منسوب به خط 
امام زین العابدین علیه السالم در موزۀ آثار فرهنگی و نسخ خطی دكتر محمدصادق محفوظی )تهران(؛14 
برگـۀ فروختـه شـده بـا شـمارۀ 207 در حـراج سـاتبیز )22-23 مـی 1986(؛ برگـۀ فروخته با شـمارۀ 12 در حراج 
كریستیز )15 اكتبر 2002(؛ برگۀ فروخته شده با شمارۀ 2 در حراج بنهامز )15 آوریل 2010(. مقایسۀ جزییات 
این نسخه های مشابه برای دست یافتن به نشانه هایی از قواعد یکسان در كتابت متن قرآن و كتاب آرایی 
قرآن های مختلف كوفی در سده های نخست امری بایسته است، اما در مجال نوشتار كنونی نمی گنجد.

عداآلی و بسمله:
ی )مائل( و در قطع عمودی كتابت شده اند، تقریبًا همگی  كهن ترین نسخه های قرآنی كه با رسم حجاز
ی آیـات بـه كار می گیرنـد. ایـن امـر شـامل بسـملة هـم می شـود و اغلـب ایـن  نشـانه هایی را بـرای جداسـاز
مصاحـف كهـن، بسـملة را نیـز آیـه ای جـدا می شـمارند. نشـانۀ شـمارش آیـات معمـواًل از چنـد نقطـه بـه 
ی هـم یـا خطی مورب تشـکیل شـده اسـت.  صـورت مثلثـی 5 یـا 6 نقطـه ای یـا سـتونی از چنـد نقطـه بـر رو
بدین طریق می توان پایان هر آیه را از ابتدای آیۀ بعد تشخیص داد. به دالیل مختلف، از میانۀ قرن دوم 
یج متوقف می شود و كاتبان قرآنی در قرون بعدی، آیات قرآن را  این امر در كتابت مصاحف قرآنی به تدر
بدون نشانۀ عّد اآلی می نویسند. بعدها - و در مواردی در قرن سوم و چهارم، همزمان با كتابت نسخه - 
كسـانی این مصاحِف مجّرد از عالمت پایان آیه را تخمیس و تعشـیر می كنند؛ یعنی دسـته های 5 تایی 

ئمی خاص مشخص می كنند.  و 10 تایی آیات را با عال

كنندۀ آیات وجود نـدارد، اما تخمیس و  ئـم پایان آیه یـا جدا در سراسـر ایـن نسـخه )مصحـف نجـف( عال
تعشـیر یعنـی شـمارش پنج تایـی و ده تایـی آیـات با عالمات خاصی مشـخص شـده اسـت. بـا این همه، 
ئم تخمیس و تعشیر تنها در بخش كتابت شده به خط كاتب الف )یعنی بدنۀ  باید اشاره كنیم كه عال
اصلـی مصحـف( دیـده می شـود، امـا در بخش های كتابت شـده به دسـت كاتـب ب و كاتب ج، چنین 
 ، ئـم تخمیـس و تعشـیر ئمـی وجـود نـدارد. بـر ایـن اسـاس، بـا شـمارش آیـات هـر سـوره، و دقـت در عال عال
یافت كه بسمله در این مصحف به جز در سورۀ فاتحة، آیۀ مستقل شمرده نشده است. مثاًل  می توان در
َمُه شدید الُقوی« قرار داده شده و این به 

َّ
عالمت تخمیس در آغاز سورۀ جن )ص 533( در پایان آیۀ »عل

معنای عدم محاسبۀ بسمله به عنوان آیۀ نخست است. 

14 . سید محمدتقی هاشمیان و محمد صادق محفوظی، آیینه مآثر، ص 18.
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ی كرد. در آغـاز تمام  بـه طریقـی دیگـر نیـز می تـوان دربـاب جزئیـت بسـملة در كتابـت ایـن مصحـف داور
سـوره ها، نـام سـوره همـراه بـا تعـداد آیـات آن ذكـر شـده اسـت. در برخـی نمونه هـا، از جملـه در برخـی سـَور 
پایانـی قـرآن، شـمارش آیـات بـدون محاسـبۀ بسـملۀ صـورت گرفتـه اسـت. مثـاًل سـورۀ جـن دارای 61 آیـه، 
گـر عـّد اآلی كوفـی )در  قیامـة دارای 39 آیـه، زلزلـة دارای 7 آیـه، و بینـة دارای 7 آیـه شـمرده شـده اسـت. ا
یم، باید سـورۀ  مصحف قاهره یا مدینه( را در نظر داشـته باشـیم و بخواهیم بسـملة را نیز آیه به شـمار آور
یافت كه كاتب  جن را 63 آیه، قیامة را 41 آیه، زلزلة را 9 آیه، و بینة را نیز 9 آیه بدانیم. از اینجا می توان در
این نسخه، َبسملة را جز در سورۀ فاتحه در شمار آیات سوره محاسبه نکرده است. عالوه بر بسملة، گاه 
برخـی حـروف مقطعـه در آغـاز سـوره ها نیـز آیۀ مسـتقل محاسـبه نشـده اسـت. مثاًل در سـورۀ طـه، عالمت 
تخمیس بعد از كلمۀ »تحت الثری« )آیۀ ششـم( قرار داده شـده و این نشـان می دهد كه كاتب، »طه« را 
یـم، عالمت تخمیس بعـد از رضیًا  آیـۀ مسـتقل بـه شـمار نیـاورده اسـت. همچنین اسـت در آغاز سـورۀ مر
)آیۀ ششم( قرار گرفته است. این امر نشان می دهد كه تخمیس و تعشیر نسخه و شمارش آیات آن بنا بر 

مکتب كوفی انجام نگرفته است.

ی چنـد آیـه  كاتـب و مذّهـب نسـخه هـر یـک از سـوره های قـرآن را حـاو كـه  جـدول زیـر نشـان می دهـد 
، در جـدول شـمارۀ 1، نیـک نشـان می دهـد نظـام عـّد اآلی در مصحـف  دانسـته اند. بررسـی 25 نمونـۀ زیـر
نجـف، مطابقـت صـد در صـد بـا نظـام شـمارش آیـات َبْصـری دارد. ایـن امـر در اغلـب نسـخه های كوفی 

قرون دوم تا چهارم هجری و نیز در سایر نسخه ها غیركوفی تا قرن ها رایج و متعارف بوده است. 

جدول 1: تعداد آیات ذکر شده )بر اساس نظام َبْصری( در آغاز هر سوره در مصحف نجف و مقایسۀ 
آن با نظام های مختلف عّداآلی

تعداد آیات در نام سوره
نظام کوفی

تعداد آیات ذکر 
شده در آغاز هر 
سوره در نسخۀ 

نجف

 : مطابق با نظام شمارش آیات در

همه شهرها200200آل عمران

بصره، مکه، مدینه176175نساء

بصره120123مائدة

بصره، شام165166انعام

بصره، شام206205اعراف

بصره، مکه، مدینه7576انفال

همه شهرها جز کوفه129130توبة

همه جز دمشق و حمص109109یونس



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

مقــــــــــــــــــاله
136نسخه شناسی  مصاحس ارآنی )14( 

بصره، مکه، مدینه ثانی123121هود

همه شهرها111111یوسف

بصره4345رعد

بصره5251ابراهیم

همه شهرها9999حجر

همه شهرها128128نحل

همه شهرها جز کوفه111110اسراء

بصره110111کهف

یم همه جز مکه و مدینه ثانی9898مر

بصره135132طه

همه شهرها جز کوفه112111انبیاء

بصره7875حج

بصره، دمشق، مکه، مدینه118119مؤمنون

بصره، کوفه، دمشق6464نور

همه شهرها7777فرقان

بصره، مکه، مدینه ثانی227226شعراء

تذهیب و سرسوره ها:
مصحف نجف از تذهیب های رایج خالی اسـت. سرسـوره ها بسـیار سـاده اند. بر خالف قرآن های كهن 
ی )یـا مایـل( از قـرن اول هجـری، هیـچ گاه در ایـن نسـخه میـان دو سـوره، یـک سـطر خالـی فاصـل  حجـاز
، از هیـچ قـاب مسـتطیل شـکلی هـم بـرای مشـخص  قـرار داده نشـده؛ و برخـالف قرآن هـای كوفـی متأخـر
كـردن آغـاز سـورۀ جدیـد اسـتفاده نشـده اسـت. در آغـاز هـر سـوره )نـام و تعـداد آیـات سـوره( تنهـا بـا رنگ 
طالیـی كتابـت شـده اسـت. پـس از پایـان هـر سـوره، بالفاصله نام سـورۀ بعـدی همراه با تعـداد آیات آن با 
گر سطر بیشتر از نیمش خالی مانده باشد، در همان سطر این كار  قلم كوفی و به رنگ زر ذكر می شود. ا
انجـام می شـود؛ امـا چنانچـه باقـی مانـدۀ سـطر بـرای این كار كافی نباشـد، كاتـب آن را خالی رهـا كرده، و 
در آغاز سـطر بعدی به نام سـوره و تعداد آیات آن اشـاره می كند. در سراسـر این نسـخه، تنها در سـه جا، 
تذهیب آغازین سـوره به ُترنجی نخل وار در حاشـیۀ صفحه متصل شـده اسـت: نخسـت در ص 308، 
برگۀ 154پشت در سرآغاز سورۀ مریم؛ و دوتای دیگر در ص 614، برگۀ 307پشت، در آغاز دو سورۀ قارعة 
. همچنان كه گذشت، سرسوره ها در بخش الحاقی )كتابت شده به خط كاتِب ب و ج( با رنگ  و تکاثر

قرمز نوشته شده اند.
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تصویر 11: نمونۀ تذهیب موجود در حاشیۀ سرآغاز سورۀ مریم، در مصحف نجف ص 308؛ برگۀ 154پشت

، در مصحف نجف ص 614، برگۀ  تصویر 12: نمونۀ تذهیب موجود در حاشیۀ سرآغاز دو سورۀ قارعة و تکاثر
307پشت
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تعشـیر آیـات )دسـته بنـدی كـردن ده تایـی آیـات( بـا دایره های زراندود انجام گرفته اسـت كـه در آن دو یا 
سه دایرۀ متحد المركز همراه با نقطه هایی رنگی )معمواًل 8 نقطه( در اطراف دایرۀ بزرگ تر دیده می شود. 
ی از  همچنیـن بـرای تخمیـس آیـات، از حـرف »هـا« بـه نشـانۀ عـدد پنج در حسـاب ابجد، همانند بسـیار
قرآن هـای كوفـی كهـن اسـتفاده شـده اسـت. كسـی كـه آیات قـرآن را تعشـیر و تخمیس كـرده، همان فردی 
است كه سرسوره ها را با قلم زر نوشته است. این نکته را از مقایسۀ سرسوره ها با نشانهای زرین تخمیس 
یافـت. از آنجـا كه در این نسـخه ظاهرًا هیچ نقطه  و تعشـیر )مثـاًل سرسـوره انفـال در ص 179( می تـوان در
، تذهیب ها  ئـم عـّد االی یـا پایانۀ آیـات وجود ندارد، نشـان های تخمیس و تعشـیر بـه كار نرفتـه اسـت، عال
و سرسـوره ها همگـی بـا رنـگ طالیـی متأخـر از زمـان كتابـت اصـل آیـات هسـتند، می تـوان نتیجـه گرفـت 
یـد مصحف از هر عالمـت غیر قرآن  كـه نسـخۀ حاضـر متعلـق بـه دوره ای اسـت كـه كاتبـان در صدد تجر

بوده اند. این امر ما را به نیمۀ دوم قرن دوم و بعد از آن می رساند.

بخش بندی مصحف:
قرآنـی معـروف اسـت.  بـه تقسـیمات  كـه  قرآنـی بخش بندی هـای مختلـف داشـته اند  مصاحـف قدیـم 
و  بـه 30 جـزء؛  بنـدی  پـاره، تقسـیم  بـه 4  پـاره؛ تقسـیم بندی  قـرآن در دو  قـرآن و صحافـی  تقسـیم بندی 
تقسیم بندی به هفت پاره از معروف ترین آنهاست. به جز این، در یک مصحف یکپارچه و واحد، غالبًا 
، پنـج، شـش، هفـت، هشـت، نـه یـا ده و چهـارده بخـش معیـن  مواضـع تقسـیم بندی قـرآن بـه سـه، چهـار
می شـده اسـت.15 تنها تقسـیمی كه در مصحف حاضر صورت گرفته و معین شـده، تقسـیم هفت پاره یا 
ئم در هفت موضع در حاشـیۀ مصحـف نجف با رنگ  هفـت ُسـبع قـرآن )جمـع: أسـباع( اسـت. ایـن عال

طالیی قرار گرفته است. بر این اساس، هفت ُسبِع مصحف حاضر چنین است:
ابتدای قرآن كریم تا پایان آیۀ 61 سورۀ نساء )... یصدون عنک صدودا(؛ برگۀ 44پشت، ص 88.  
، ص    از آیـۀ 62 سـوره نسـاء تـا پایـان آیـۀ 170 سـورۀ اعـراف )... انـا ال نضیـع اجـر المصلحیـن(؛ برگـۀ 87رو

.175
، ص 261 )تصویر    از آیۀ 171 سـوره اعراف تا پایان آیۀ 25 سـورۀ ابراهیم )... لعلهم یتذكرون(؛ برگۀ 131رو

ش 13(.
از آیـۀ 26 سـورۀ ابراهیـم تـا آیـۀ 55 سـورۀ مؤمنـون )... ایحسـبون انمـا نمدهـم بـه مـن مـال وبنیـن...(؛ برگـۀ   

؛ ص 349. 173رو
یقـا مـن المؤمنیـن(؛ برگـۀ 218پشـت،    از آیـۀ 56 سـورۀ مؤمنـون تـا پایـان آیـۀ 20 سـورۀ سـبا )... فاتبعـوه اال فر

ص 436.
؛ ص 522.    آیۀ 21 سورۀ سبا تا آخر سورۀ فتح؛ برگۀ 261رو

15 . یکـی از نسـخه های کامـل برجـا مانـده از قـرآن بـه خـط کوفـی از سـدۀ دوم هجـری کـه تمـام اجـزای فـوق )جـز تقسـیم بندی چهـارده 
بخشی( را می توان در آن یافت، نسخۀ شمارۀ 4251 در موزۀ ملی ایران است.
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؛ ص 617.   از آغاز سورۀ حجرات تا آخر قرآن كریم؛ برگۀ 209رو

ایـن تقسـیم بندی مطابـق بـا قدیم تریـن دیـدگاه دانشـمندان علـوم قرآنـی در تعییـن جـای دقیـق اسـباع 
یات  هفتگانه است. ابن ابی داود سجستانی آن را در روایات مختلف از كسانی چون حمزۀ بن حبیب ز
در قـرن دوم هجـری نقـل می كنـد و در سـدۀ پنجـم تـا هفتـم هجـری نیـز عینًا در آثار كسـانی چـون ابوعمرو 
ی انعـکاس یافتـه اسـت.16 بـا ایـن حـال، صورت هـای دیگری از تقسـیم بندی  دانـی و علـم الدیـن َسـخاو
هفتگانـۀ قـرآن در مصـادر قدیـم و نیـز در مصاحـف كتابت شـده تا سـده های هشـتم و نهم هجری یافت 
می شـود. فی المثـل زركشـی در سـدۀ هشـتم هجـری، انتهـای هفـت قسـمت قـرآن را در كتاب خـود به این 
صورت نقل كرده اسـت: ُسـْبع اول( حرف دال در آیۀ 55 سـورۀ نسـاء: »فمنهم من آمن به ومنهم من صد 
عنه«؛ ُسـْبع دوم( حرف تاء در آیه 147 سـورۀ اعراف: »حبطت اعمالهم«؛ ُسـْبع سـوم( الف دوم در كلمۀ 
: »جعلنا منسـکا« حج، آیـۀ67 یا حج، آیۀ34.  ُكلهـا« از آیـۀ 35 سـورۀ رعـد؛ ُسـْبع چهـارم( حرف الف در »ُا
ُسـْبع پنجـم( حـرف هـاء در »ومـا كان لمؤمـن وال مؤمنـة« احزاب، 36. ُسـْبع ششـم( حـرف واو در »الظانین 

باهلل ظن السوء« فتح، 6. ُسْبع هفتم( تا آخر قرآن.17

رسم یا هجای مصحف نجف:
مسـئلۀ هجـاء المصحـف یـا شـیوۀ رسـم و امـالی كلمـات در نسـخه های كهـن قرآنـی از اهمیـت بسـیار 
یادی برخوردار اسـت. معروف اسـت كه رسـم صحیح كلمات قرآن در مصاحف مختلف بر پایۀ رسـم  ز
عثمانـی بـوده اسـت. جزییـات دقیـق ایـن رسـم را )كه به آن رسـم عثمانـی اطالق می شـود( برخی عالمان 
ی، ابوعمرو دانی و ابوداود سلیمان بن نجاح در آثار خود در قرن پنجم ثبت كرده اند.  اسالمی چون مهدو
تفـاوت مهـم ایـن گونـه رسـم قرآنـی بـا امـالی رایـج كنونـی كلمـات در زبـان عربـی )كه به آن رسـم قیاسـی یا 
رسـم امالیـی گفتـه می شـود( ایـن اسـت كـه كاسـتی یـا فزونی حروف متعدد در آن هسـت كه سـبب شـده 
ی موارد استثنا َبردار شود. مصاحف رسمی كنونی، یعنی اغلب قرآن های چاپی  رسم عثمانی در بسیار
مختلف كشـورهای اسـالمی مانند مصحف قاهره، مصحف مدینه و مانند آن، عمدتًا قواعد رسـم خود 
را بـر پایـۀ گزارش هـای رسـم عثمانـی در آثـار ابوعمـرو دانـی و ابـوداود سـلیمان بـن نجـاح مبتنـی كرده انـد. 
امـا بایـد به یـاد داشـته باشـیم كـه هیچ یـک از مصاحـف قرآنی كهـن در قرون نخسـت كه امـروزه در اختیار 
ماسـت، بـا رسـم و امـالی كنونـی و رایـج )موسـوم بـه رسـم عثمانـی( مطابقت صـد در صد ندارنـد. این امر 

به ویژه در ثبت یا حذف الف، شیوۀ كتابت همزه، نحوۀ نگارش واو و یاء بسیار مشهود است.

ی مـوارد رسـم كلمـات در ایـن نسـخه، از  ی قـرار می گیـرد. در بسـیار مصحـف نجـف نیـز در چنیـن مـدار

16 ـ ابن ابی داود السجستانی، المصاحف، ص 280؛ نیز نک. ابوعمرو دانی، البیان في عّد آی القرآن، ص 303ـ304؛ علی بن محمد 
سخاوی، جمال القراء وکمال اإلقراء، ج 1، ص 127.

17 ـ زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، ج1، ص250.
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ی می كنـد. مثـاًل كلماتـی ماننـد كٰتب، خلدین، السـموت،  شـیوۀ ناقـص و متـداول در رسـم عثمانـی پیـرو
الصلحـت، ابرهیـم، اسـمعیل، اسـریل، ... تقریبـًا بـدون اسـتثنا همـواره بـا حـذف الـف و امـالی ناقـص و 
مطابـق بـا رسـم عثمانـی نوشـته شـده اند.18 امـا ایـن مطابقت و متابعت صـد در صد نیسـت. از این رو در 
آن، مـواردی می یابیـم كـه بـر خـالف رسـم عثمانـی )در مصحـف قاهـره(، بـا اثبـات الف و به امـالی كامل 
ی، تجـارة،  ، نصـار كلماتـی ماننـد جنـات، االنهـار كتابـت شـده اسـت. فی المثـل در مصحـف نجـف، 
، صـراط، ثمـرات، واحـد،19 و رواسـی، برخالف رسـم عثمانی )در مصحف قاهـره(، همواره با امالی  أبصـار
كامل و همراه با الف نوشته شده اند؛ در مقابل، كلماتی چون امام، هنالک، أسباط، شیاطین و برخالف 
رسـم عثمانـی )در مصحـف قاهـره(، بـه حـذف الـف و بـه صـورت امم، هنلک، أسـبط، و شـیطین نوشـته 
كید بر اینکه مصحف نجف در مجموع به شیوۀ رسم عثمانی بسیار نزدیک تر  شده اند. در اینجا ضمن تأ
از شـیوۀ رسـم قیاسـی و امالیی اسـت، به فهرسـتی گزیده از برخی موارد در مصحف نجف اشاره می كنم 
مطابقت با رسم عثمانی ندارند. روشن است كه این امر در عموم نسخه های كوفی كهن دیده می شود و 

مصحف نجف از این نظر در قرآن نویسی سده های دوم و سوم هجری استثنا نیست.

كـه برخـالف رسـم عثمانـی )در مصحـف قاهـره یـا  یـده از برخـی مـوارد در مصحـف نجـف  گز فهرسـتی 
امیری(، كلمات با امالی كامل و به اثبات الف نوشته شده اند، حال آنکه رسم عثمانی آنها را با حذف 
الـف می شناسـد: صـراط )فاتحـة، 6(، ص 2؛ صـراط )فاتحـة، 7(، ص 2؛ رزقناهـم )بقـرة، 3(، ص 2؛ 
یخادعـون اهلل )بقـرة، 9(، ص 3؛ شـیاطینهم )بقـرة، 14(، ص 3؛ تجارتهـم )بقـرة، 16(، ص 3؛ فراشـًا )بقـرة، 
كم  22(، ص 4؛ الثمـرات )بقـرة، 22(، ص 4؛ جنـات )بقـرة، 25(، ص 5؛ االنهـار )بقـرة، 25(، ص 5؛ فأحیا
)بقـرة، 28(، ص 5؛ مواقیـت )بقـرة، 189(، ص 27؛ والـدة )بقـرة، 233(، ص 36؛ البینـات )بقـرة، 253(، 
ص 40 )در همیـن آیـه، مجـددًا بیٰنـت آمـده اسـت(؛ األنهـار )بقـرة، 266(، ص 43؛ در نحـل، 15، ص 
كامـل )انهـارًا( آمـده اسـت. الثمـرات )بقـرة، 266(، ص 44؛ تجـارة )بقـرة،  271؛ برعکـس نسـخۀ رسـمی 
282(، ص 47؛ فواحـدة )نسـاء، 4(، ص 77؛ واحـدة )نسـاء، 11(، ص 78؛ الفاحشـة )نسـاء، 15(، ص 
80؛ بفاحشـة )نسـاء، 19(، ص 80؛ تجـارة )نسـاء، 29(، ص 82؛ موالـی )نسـاء، 33(، ص 83؛ قوامـون 
)نسـاء،  واسـعًا  )نسـاء، 122(، ص 97؛  )نسـاء، 57(، ص 87؛ جنـات  )نسـاء، 34(، ص 83؛ جنـات 
130(، ص 99؛ البینـات )نسـاء، 153(، ص 102؛ صراطـًا )نسـاء، 175(، ص 105؛ صـراط )مائـدة، 16(، 
ص 110؛ قاعـدون )مائـدة، 23(، ص 111؛ غالبـون )مائـدة، 24(، ص 111؛ خـالف )مائـدة، 33( ص 113؛ 
ی )مانـدة، 51(، ص 116؛ جنـات )مائـدة، 65(، ص 118؛ جنات تجری من تحتها االنهار )مائدة،  النصـار

کتاب( نوشته شده، که علت آن، قرار گرفتن  کتب" با اثبات الف ) 18 ـ در مواردی بسیار معدود )مثاًل در ص 458، صافات، 157(، "
کلمه در انتهای سـطر بوده اسـت. از آنجا که کاتب فضای کافی برای نوشـتن حرف ب نداشـته، به ناچار با گذاشـتن الف، کلمه را 

شکسته، و حرف ب را در سطر بعد نوشته است. 
19 . کلمـۀ »ٰوحـد« تنهـا در یـک جـا در مصحـف نجـف، صفحـۀ 178 )االعـراف، 189( مطابـق بـا رسـم عثمانـی و بـه حذف ألف نوشـته 

شده است.
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85(، ص 122؛ بالـغ الکعبـة )مائـدة، 95(، ص 124؛ جنـات تجـری مـن تحتهـا االنهـار خالدیـن )مائـدة، 
)انعـام، 44( ص  ابـواب  )انعـام، 39(، ص 135؛  )انعـام، 6(، ص 129؛ صـراط  االنهـار  119(، ص 128؛ 
135؛ ابصـار )انعـام، 46(، ص136؛ عالـم )انعـام، 73(، ص 139؛ صـراط )انعـام، 87(، ص 141؛ غمـرات 
)انعـام، 93(، ص 142؛ بنـات )انعـام، 100(، ص 143؛ االبصـار )انعـام، 103(، ص 144؛ ابصـار )انعـام، 
110(، ص 144؛ صـراط )انعـام، 126(، ص 147؛ بغافـل )انعـام، 132(، ص 148؛ مکنتکـم )انعـام، 135(، 
ص 148؛ عاقبـة )انعـام، 135(، ص 148؛ االنعـام )انعـام، 136(، ص 148؛ انعـام سـه بـار )انعـام، 138(، 
ص 148؛ االنعـام )انعـام، 139(، ص 149؛ جنـات )انعـام، 141(، ص 149؛ ازواج )انعـام، 143(، ص 149؛ 

، 9(، ص 265. صراطی )انعام، 153(، ص 151؛ عابدین )انبیاء، 106(، ص 335؛ لحافظون )حجر

یـده از برخـی مـوارد در مصحف نجف اشـاره می كنم كه برخالف رسـم عثمانی  در مقابـل، بـه فهرسـتی گز
)در مصحف قاهره یا امیری(، كلمات با امالی ناقص و به حذف الف نوشته شده اند، حال آنکه رسم 
عثمانـی آنهـا را بـا اثبـات الف می شناسـد: ٰجعل )بقـرة، 30(؛ اخٰرج اهله )بقرة، 217(، ص 32؛ ٰكفر )بقرة، 
ــح )بقـرة، 220(، ص 33؛ تٰخلطوهـم )بقـرة، 220(، ص 

ٰ
217(، ص 32؛ ٰهجـروا )بقـرة، 218(، ص 32؛ اصل

ٰتن )بقرة، 229(، ص 34؛ اال أن یٰخفا حدود اهلل )بقرة، 229(، ص 34؛ حولین ٰكملین )بقرة، 233(،  33؛ َمّرَ
ص 36؛ الرٰضعة )بقرة، 233(، ص 36؛ ِفٰصال )بقرة، 233(، ص 36؛ َتٰشور )بقرة، 233(، ص 36؛ فرِٰجاًل 
او ُركٰبنـًا )بقـرة، 239(، ص 37؛ فیٰضعفـه لـه أضٰعفـًا )بقـرة، 245(، ص 38 )اولـی مطابـق مصحـف قاهـره 
اسـت(؛ دٰیرنـا و أبٰنئنـا )بقـرة، 246(، ص 38 )اولـی مطابـق مصحف قاهره اسـت(؛ ٰطــلوت )بقرة، 247(، 
ص 39 )در آیۀ 249 همین سوره، طالوت آمده است(؛ الٰتبوت )بقرة، 247(، ص 39؛ ٰجوزه )بقرة، 249(، 
ص 39؛ ِلٰجلـوت )بقـرة، 250(، ص 40 )در آیـۀ 249 همیـن سـوره، جالـوت آمـده اسـت(؛ ٰجلـوت )بقـرة، 
251(، ص 40؛ فأٰمتـه )بقـرة، 259(، ص 42؛ ِحٰمـرک )بقـرة، 259(، ص 42؛ صفـٰون )بقـرة، 264(، ص 43؛ 
فأٰصبه )بقرة، 264(، ص 43؛ أٰصبها )بقرة، 265(، ص 43؛ أعٰنب )بقرة، 266(، ص 43؛ و أٰصبه )بقرة، 
266(، ص 44؛ فأٰصبها إعٰصر )بقرة، 266(، ص 44؛ الٰجهل )بقرة، 273(، ص 45؛ إلٰحفًا )بقرة، 273(، 
ٰكتـب )بقـرة، 282(، ص 46 )دو  ــنیة )بقـرة، 274(، ص 45؛ َتٰدینتـم )بقـرة، 282(، ص 46؛ 

ٰ
ص 45؛ عل

 ترٰتبـوا )بقـرة، 282(، ص 47؛ 
ّ

ال ( نیـز در )بقـرة، 282(، ص 47؛ فَرُجـٌل و امرٰتـن )بقـرة، 282(، ص 47؛ أ بـار
تجـارة ٰحضـرة )بقـرة، 282(، ص 47؛ ٰكتبـًا )بقـرة، 282(، ص 47؛ غفٰرنـک )بقـرة، 285(، ص 48؛ تٰوخذنا 
كم )آل عمـران، 61(، ص 57؛ ِرٰجـاًل )نسـاء،  كـم و نٰسـنا و نسـا )بقـرة، 285(، ص 48؛ تٰعلـوا نـدع ابٰننـا و أبنا
1(، ص 77؛ االرٰحم )نساء، 1(، ص 77؛ ِبٰدرًا )نساء، 6(، ص 78؛ ٰعشروهن )نساء، 19(، ص 80؛ استبٰدل 
)نساء، 20(، ص 80؛ قنٰطـرًا )نساء، 20(، ص 81؛ أخٰدن )نساء، 25(، ص 82؛ المٰضجع )نساء، 34(، ص 
83؛ مخٰتاًل )نسـاء، 36(، ص 84؛ ٰعبری )نسـاء، 43(، ص 85؛ الٰغیط )نسـاء، 43(، ص 85؛ باعٰدئکم 
)نساء، 45(، ص 85؛ مٰوضعه )نساء، 46(، ص 85؛ ادٰبرها )نساء، 47(، ص 85؛ یتٰحکموا )نساء، 60(، 
ـع اهلل )نسـاء، 80(، ص 90؛ اٰذعـوا  ص 87؛ تٰعلـوا )نسـاء، 61(، ص 87؛ لیٰطـع )نسـاء، 64(، ص 88؛ أطـٰ
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ـلمی )نسـاء، 97(،  )نسـاء، 83(، ص 91؛ یٰهجـروا )نسـاء، 89(، ص 92؛ مٰغنـم )نسـاء، 94(، ص 93؛ ظـٰ
ص 94؛ یٰهجـر )نسـاء، 100(، ص 94؛ مٰهجـرًا )نسـاء، 100(، ص 94؛ قٰیمـًا )نسـاء، 103(، ص 95؛ یخٰتنـون 
)نسـاء، 107(، ص 95؛ خٰونًا )نسـاء، 107(، ص 95؛ یٰشـقق )نسـاء، 115(، ص 97؛ بأٰمنیکم )نسـاء، 123(، 
ص 98؛ أٰمنی )نسـاء، 123(، ص 98؛ اعٰرضًا )نسـاء، 128(، ص 98؛ ٰجمع )نسـاء، 140(، ص 100؛ ُكٰسـلی 
ـع )نسـاء، 157(،  بکم )نسـاء، 147(، ص 101؛ ٰشـکرًا )نسـاء، 147(، ص 101؛ اّتبـٰ

ٰ
)نسـاء، 142(، ص 101؛ بعذ

ـط )نسـاء، 163(، ص 103؛ عٰبدتـه )نسـاء، 172(، ص 105؛ ِرٰجـاًل )نسـاء، 176(، ص 106؛  ص 103؛ االسبـٰ
تٰعونوا )مائدة، 1(، ص 106؛ الٰغیط )مائدة، 6(، ص 108؛ ٰشهدا )مائدة، 9(، ص 108؛ ادٰبركم )مائدة، 21(، 
ص 111؛ جبٰریـن )مائـدة، 22(، ص 111؛ ِرٰجلـن )مائـدة، 23(، ص 111؛ یٰخفـون )مائـدة، 23(، ص 111؛ ُقرٰبنًا 
)مائـدة، 27(، ص 112؛ بٰبسـط )مائـدة، 28(، ص 112؛ غٰربـًا )مائـدة، 31(، ص 112؛ َفٰسـدًا )مائـدة، 33( 
ـر )مائـدة، 44(، ص 115؛ منٰهجـًا )مائـدة، 48(، ص 116؛  ص 113؛ مٰوضعـه )مائـدة، 41(، ص 114؛ االحبـٰ
ـزیر )مائـدة، 60(، ص 118؛ مبسـوطٰتن )مائـدة، 64(، ص 118؛ فٰسـدًا  ٰندیتـم )مائـدة، 58(، ص 117؛ الخنـٰ
)مائـدة، 64(، ص 118؛ رٰسـلته )مائـدة، 67(، ص 119؛ ٰثلـث )مائـدة، 73(، ص 120؛ ُرهٰبنـًا )مائـدة، 82(، 
ــرة )مائـدة، 89(، ص 122؛ االنٰصـب )مائـدة، 90(، ص 123؛ طٰعـم )مائـدة، 95(، ص 124؛ 

ٰ
كّف ص 121؛ 

طٰعمه )مائدة، 96(، ص 124؛ فیقسـٰمن )مائدة، 106(، ص 125؛ فیقسـٰمن )مائدة، 107(، ص 125؛ مدٰررًا 
ـس )انعام، 7(، ص 129؛ ٰكشـف )انعام، 17(، ص 130؛ الٰقهر )انعام، 18(، ص  )انعام، 6(، ص 129؛ قرطـٰ
130؛ آٰذنهـم )انعـام، 25(، ص 131؛ حٰیتنـا )انعـام، 29(، ص 131؛ اوٰزرهـم )انعـام، 31(، ص 132؛ بایٰیـت 
)انعـام، 33(، ص 132؛ بجٰنحیـه )انعـام، 38(، ص 135؛ امٰثلکـم )انعـام، 38(، ص 135؛ خٰزئـن )انعـام، 
50(، ص 136؛ حٰسـبهم )انعـام، 52(، ص 136؛ حٰسـبک )انعـام، 52(، ص 136؛ مٰفتـح )انعـام، 59(، 
ص 137؛ ٰیبـس )انعـام، 59(، ص 137؛ اعٰقبنـا )انعـام، 71(، ص 139؛ حیـٰرن )انعـام، 71(، ص 139؛ 
اصٰنمـًا )انعـام، 74(، 139؛ ٰبزغـًا )انعـام، 77(، ص 140؛ ٰبزَِغـة )انعـام، 78(، ص 140؛ الٰیـس )انعـام، 85(، 
ص 141؛ اٰبــیئهم ]آبائهـم[ )انعـام، 87(، ص 141؛ قٰرطیـس )انعـام، 91(، ص 142؛ مبـٰرک )انعـام، 92(، ص 
142؛ یٰحفظون )انعام، 92(، ص 142؛ ٰبسطوا )انعام، 93(، ص 142؛ ُحسٰبنًا )انعام، 96(، ص 143؛ قنٰون 
)انعام، 99(، ص 143؛ اعٰنب )انعام، 99(، ص 143؛ بٰصئر )انعام، 104(، ص 144؛ باهٰوئهم )انعام، 119(، 
ص 146؛ ٰبطنـه )انعـام، 140(، ص 146؛ اولٰیــهم )انعـام، 121(، ص 146؛ بٰخـرج )انعـام، 122(، ص 146؛ 
رٰسـلته )انعـام، 124(، ص 146؛ اولٰیــهم )انعـام، 121(، ص 147؛ خطـٰوت )انعـام، 142(، ص 149؛ ارٰحـم 
)انعـام، 143(، ص 149؛ تٰعلـوا )انعـام، 151(، ص 151؛ تٰممـًا )انعام، 154(، ص 152؛ مٰبــرک )انعام، 155(، 
ص 152؛ دٰرستهم )انعام، 156(، ص 152؛ امٰثلها )انعام، 160(، ص 153؛ محٰیـی )انعام، 162(، ص 153؛ 

ٰوزرة )انعام، 164(، ص 153؛ ٰمرد )صافات، 7(، ص 452.

، 4(، ص 264؛ ِرٰجـاًل )انبیـاء،  كلمـات بـر وزن ِفعـال، چـون: ِلٰسـنًا )ابراهیـم، 4(، ص 258؛ كٰتـب )حجـر
7(، ص 326؛ إٰممـًا )احقـاف، 12(، ص 509؛ ِلٰسـنًا )احقـاف، 12(، ص 509؛ ِفٰصلـه )احقـاف، 15(، ص 
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509؛ طٰبــقًا )نـوح، 581(، ص 581؛ ِبٰســطًا )نـوح، 19(، ص 581؛ ِشٰهــبًا )جـن، 9(، ص 583؛ و كلمـات 
بـر وزن فاِعـل، چـون: ٰجعـل )بقـرة، 30(؛ ٰكفـر )بقـرة، 217(، ص 32؛ الٰجهـل )بقـرة، 273(، ص 45؛ ٰكتـب 
( نیـز در )بقـرة، 282(، ص 47؛ جمـع )نسـاء، 140(، ص 100؛ ٰكشـف )انعام،  )بقـرة، 282(، ص 46 )دو بـار
17(، ص 130؛ الٰقهـر )انعـام، 18(، ص 130؛ ٰیبـس )انعـام، 59(، ص 137؛ ٰبزغـًا )انعـام، 77(، ص 140؛ 
ٰهدی )اعراف، 186( ص 177؛ ٰقرعة )رعد، 31(، ص 256؛ ٰفطر )ابراهیم، 10(، ص 259؛ ٰثــبت )ابراهیم، 
، 79(، ص 268؛ ٰبــلغیه )نحل، 7(، ص270؛  ِباٰمم )حجر

َ
، 74(، ص 268؛ ل 24(، ص 261؛ ٰسفل )حجر

ٰسـدس )كهـف، 22(، ص 299؛ ٰمـرد )صافـات، 7(، ص 452؛ ٰجِنـب )صافـات، 8(، ص 452؛ ٰجِنـب 
هیـة )انبیـاء، 3(، ص 326؛ ٰظلمـة )انبیـاء، 11(، ص 

ٰ
)طـه، 80(، ص 321؛ عکـف )طـه، 97(، ص 322؛ ل

ــزب )صافـات، 11(، ص 452؛ 
ٰ
327؛ ٰعصفـة )انبیـاء، 81(، ص 332؛ ٰثقـب )صافـات، 10(، ص 452؛ ل

، 7(، ص 465؛ ٰصحـب )نجـم، 2(، ص 533؛ ٰوقعـة )واقعـة، 1(،  ، 3(، ص 465؛ ٰوزرة )زمـر الٰخلـص )زمـر
ٰكذبة )واقعة، 2(، ٰخفضة ٰرفعة )واقعة، 3(، ص 541؛ ٰعرضًا )احقاف، 24(، ص 511؛ ... نمونه هایی دیگر 

از مواردی اند كه برخالف رسم عثمانی، با حذف الف كتابت شده اند.

در برخـی مـوارد در مصحـف نجـف، رفتـار كاتـب در رسـم و امالی كلمات چنین حسـی بـه خواننده القا 
می كنـد كـه گویـا دقیقـًا برخـالف مصحـف عثمانـی عمل می كنـد. مثاًل »الٰظهـر و الباطن« )حدیـد، 3( به 
صورت »الظاهر و الٰبطن« )ص 545(، »و أٰنهرًا و من كل الثمٰرت« )رعد، 3( به صورت »و أنهارًا و من كل 
الثمـرات« )ص 252( نوشـته شـده؛ »االعنـاب و مـن كل الثمـرت« )نحـل، 11(، بـه صـورت »االعنـب و مـن 
كل الثمـرات« )ص 270(، »فـی االصفـاد سـرابیلهم مـن قطـران« )ابراهیم، 49-50( بـه صورت »فی االصٰفد 
سـٰربیلهم مـن قطـٰرن« )ص 264(، »وصینـا االنسـان بوالدیـه« )احقـاف، 15( بـه صـورت »وصینـا االنٰسـن 
بٰولدیـه« )ص 509( كتابـت شـده اسـت. همچنیـن »ظلٰمـت و رعـد و بـرق یجعلـون اٰصبعهـم فـی آذانهـم 
من الصٰوعق« )بقرة، 19( به این صورت نوشـته شـده اسـت: »ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی 
آٰذنهم من الصواعق« )ص4(؛ یعنی سـه امالی ناقص به كامل و یک امالی كامل به ناقص تبدیل شـده 

است.

ی از كلمات در مصحف نجف، همزۀ میانی برخالف رسم عثمانی حذف شده كه نمونه های  در بسیار
ی از ایـن مـوارد اسـت: المـوی )سـجده، 19(، ص 421؛ أخطتـم )احزاب، 5(، ص 423؛ بالبسـا  زیـر شـمار
)انعـام، 42(، ص 135؛ بالبسـا )اعـراف، 94(، ص 165؛ اطمنـوا )یونـس، 7(، ص 211؛ الملـّن )هـود، 119(، 
، 5( ص 265؛ نبنـا )توبـه، 94(، ص 204؛  ص 238؛ الملـّن )اعـراف، 18(، ص 155؛ یسـتخرون )حجـر
، 33(، ص 359؛ تبرنـا )قصـص، 63(، ص 397؛ انشـنا )قصـص، 45(، ص 395؛ انشـنا  الظمـن )نـور
، 45(، ص 470؛ شـطه )فتـح، 29(، ص 521؛ امرتـک )هـود، 81(، ص  )انعـام، 6(، ص 129؛ اشـمزت )زمـر
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، 23(، ص 523. 234؛ منسته )سبأ، 14(، ص 435؛ كسا20 )طور

كلماتـی چـون ُیْحـی، ُاْحـی، ُنْحـی، ُمْحـی، َیسـتحی، َنسـتحی، و نظائـر آن همـواره در مصحـف نجـف، بـر 
خـالف رسـم عثمانـی بـا دو یـاء بـه صـورت ُیحیـی، ُاحیی، نحیی، محیی، یسـتحیی، و نسـتحیی نوشـته 
شـده اند )بـرای نمونـه در صفحـات 5، 41، 42، 70، 168، 173، 208، 218، 266، 351، 369، 389، 410، 
ینـت از  411، 430، 446، 451، 487، 502، 512، و 527(. افعـاِل »رأوا«، و »آَووا« همـواره بـه حـذف الـف ز
انتهـای فعـل )مثـاًل در صفحـات 23، 171، 189، 218، 242، 314، 397، 437، 452، 482، 483، 494، 
، همواره  562، 563، و 584( نوشـته شـده اسـت. كلماتـی چـون بایـة، باٰیـت، باٰیتـه، باٰیتنـا، باآلٰیت، و بـأِیّ
همـراه بـا یـک یـاء یـا دندانـۀ اضافـه بـه صـورت: باییـة، باییـت، باییتـه، باییتنـا، باآلییـت، و بأیـی كتابـت 
گرچه مطابق با رسم عثمانی )در مصحف قاهره( نیست، تقریبًا در عموم نسخه های  شده اند. این امر ا
كوفـی قـرون دوم تـا چهـارم هجـری رایـج و متـداول اسـت. كلماتـی چـون آباِئکـم، آباِئهـم، آباِئهـن، آباِئنـا، و 
آباؤنا همواره به حذف الف میانی، و به صورت آبئکم، آبئهم، آبئهن، آبئنا، آبونا )مثاًل در صفحات 141، 
255، 296، 347، 394، 423، 431، 474، 503، 506، و 543( كتابـت شـده اند. كلمـۀ »جـزاء« در آیـات 
بقرة، 191 )ص 27(، مائدة، 95 )ص 124(، توبة، 26 )ص 194(، یونس، 27 )ص 214(، یوسف، 25 )ص 
، 34 )ص 469(، با كرسی  241(، كهف، 88 )ص 306(، طه، 76 )ص 320(، سبأ، 37 )ص 438(، زمر
، رسم عثمانِی »جزاؤا« را به حذف الف  « كتابت شده و كاتب در جاهای دیگر نیز واو و به صورت »جزاؤ
، 17 )ص  ی، 40 )493(، حشـر پایانـی كتابـت كـرده اسـت: مائـدة، 29 )ص 112(، مائـدة، 33 )113(، شـور
ما تدعوا« مطابق با رسـمی  555(. و سـرانجام كلمۀ »أّیًا ما تدعوا« )اسـراء، 110( در ص 296 به صورت »أّیَ
كهـن )و غیرعثمانـی( نوشـته شـده اسـت كـه ایـن رسـم را در مصاحـف دیگـر قـرون نخسـت چـون نسـخۀ 
(، نسخۀ قرآن شمارۀ 26 در كتابخانۀ آستان قدس رضوی، نسخه های  شمارۀ 1 در كتابخانۀ رضا )رامپور
ش Arabe370(c) وArabe334(c)  در كتابخانـۀ ملـی فرانسـه، نسـخۀWetzsteinII 1913  در كتابخانـۀ 

دولتی برلین، و نسخۀMarcel13  در كتابخانۀ ملی روسیه )سن پترزبورگ( نیز عینًا می یابیم.

فصل و وصل كلمات نیز در مصحف نجف مطابقت كامل با رسم عثمانی ندارد. در جاهایی كه رسم 
كیـد بـر فصـل و جدایـی دو كلمـه دارد، كاتب مصحف نجف، گاه كتابـت متصل را برگزیده  عثمانـی، تا
است. فی المثل »أین ما« همواره به صورت »أینما« نوشته شده است: )بقرة، 148(، ص 20؛ )آل عمران، 
)حدیـد،  481؛  ص   ،)73  ، )غافـر 376؛  ص   ،)92 )شـعراء،  157؛  ص   ،)37 )اعـراف،  64؛  ص   ،)112
4(، ص 545؛ )مجادلـة، 7(، ص 550. »ُكّل مـا« در )نسـاء، 91(، ص 92 و )مؤمنـون، 44(، ص 348 بـه 
ما« نوشـته شـده اسـت. »ِمن ما« )منافقون، 10( به صورت ِمّما نوشـته شـده است )ص 

ّ
صورت متصل »ُكل

 نوشـته شـده اسـت )ص 333(. و سـرانجام »فـی مـا« در آیـات 
ّ

ال 564(. »أْن ال« )انبیـاء، 17( بـه صـورت أ

یب می نماید، بنا به جسـتجوی من، در هیچ یک از مصاحف کهن حجازی  20 . چنین امالیی در کتابت کلمۀ »کأسـًا« که بسـیار غر
)مایل( و کوفی یافت نشد.
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)بقـرة، 240(، ص 38؛ )مائـدة، 48(، ص 116؛ )انعـام، 145(، ص 150؛ )انعـام، 165(، ص 153؛ )انبیـاء، 
، 3(، ص  ، 14(، ص 355؛ )شـعراء، 146(، ص 378؛ )روم، 28(، ص 411؛ )زمـر 102(، ص 334؛ )نـور

، 46(، ص 470؛ )واقعة، 61(، ص 543 به صورت متصل »فیما« كتابت شده است. 465؛ )زمر

تصحیح های متن قرآنی:
تصحیحات با جوهر جدید در متن این نسخه بسیار فراوان به چشم می خورد )برای نمونه، نک. تصویر 
14(. این امر به ویژه در طرف گوشتی پوست برگه ها مکرر اتفاق افتاده است. در ص 26، 35، 95، 129، 
162، 168، 169، 175، 189، 200، 282، 283، 284، 297، بـا جوهـری مشـکی مجـددا نوشـته و پررنـگ 
شـده اسـت. كلمۀ »إّنا« )احزاب، 50( در ص 429 افتاده بوده و سـپس افزوده شـده اسـت. در ص 424، 
« )احـزاب، 17( بـدون الـف نوشـته شـده و بعـدا بـا خـط متمایزی اصالح شـده اسـت. در ص 462، 

ً
»سـوأ

ک شـده و مجددا با جوهر مشـکی تری نوشـته شـده اند. همین اتفاق در ص  آیات 55-56 سـورۀ ص، پا
، 23( در ص  89، و در كتابـت بخشـی از آیـات 74 و 75 سـورۀ نسـاء رخ داده اسـت. كلمـۀ »هـدی« )زمـر
468 اصـالح شـده اسـت و بـا جوهـر مشـکی تری نوشـته شـده اسـت. افتادگـی كلمۀ »شـئ« )مائـدة، 19(، 
در ص 111 بـا قلـم متفاوتـی تصحیـح شـده اسـت. در كتابـت »الذیـن من قبلهم« )انعـام، 148(، ص 150، 
ک كـردن متـن، با جوهـر متفاوتی افزوده شـده اسـت. در ص  كلمـۀ »مـن« افتـاده بـوده اسـت و سـپس بـا پـا
103، حرف الف در كلمۀ »عزیزًا« افتاده بوده و بعدًا در تصحیح افزوده شده است. در ص 319، عبارت 

»لٰسحٰرن یریٰدن« )طه، 63( با افزودن دو الف، به »لسحران یریدان« تغییر یافته است. 

اختالف مصاحف األمصار: 
بنا به گزارش نسخه شناسـان و عالمان قرون نخسـت، مصاحف موجود در 5 شـهر اصلی جهان اسـالم 
)مکه، مدینه، كوفه، بصره، و شام( در قرون نخست، تفاوت هایی با یکدیگر داشته اند. این اختالف ها 
كنون  بـه بیـش از 40 مـورد بالـغ می شـود. از ایـن امـر بـه اختـالف مصاحف االمصار یاد می شـود.21 بـا آنکه ا
یم كه در تمام مواضع اختالف چهل گانه، مطابقت  هیچ مصحف كاملی از سـه قرن نخسـت سـراغ ندار
صـد در صـد بـا یکـی از شـهرهای پنج گانـۀ فـوق داشـته باشـد، اما بررسـی ایـن مواضع در هـر از مصاحف 
كهن موجود، می تواند به ما نشان دهد كه آن نسخه با چه تقریبی به كدام یک از این بوم شهرها نزدیک تر 
اسـت. بررسـی مـوارد اختـالف المصاحـف در مصحـف نجـف )نسـخۀ ش 1 در حـرم علـوی(، نشـان از 

بصری بودن نسخه دارد: این موارد را در جدول شمارۀ 2 در زیر مشاهده می كنیم.

21 . ابـن ابـی داود السجسـتانی، کتـاب المصاحـف، ص 144ـ155؛ بـرای فهرسـت کاملـی از اختالف امصـار در مصاحف قرآنی کهن بر 
اساس گزارش های ابوعبید قاسم بن سالم در فضائل القرآن، و ابوعمرو دانی در دو کتاب المقنع فی معرفة رسم مصاحف االمصار 

 : یر یخ قرآن )نولدکه ــ شوالی( در ز و المبانی لنظم المعانی، فی المثل نک. جلد سوم کتاب تار
Nöldeke-Schwally, Geschichte des Qorāns, Vol. 3, Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1938, pp. 11–14

و برای تحلیلی از این اختالف ها، نک. مقالۀ مایکل کوک با این مشخصات:
Michael Cook, “The Stemma of the Regional Codices of the Koran”, Graeco-Arabica 9–10 (2004) pp. 89–104.
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جدول 2: مطابقت مواضع اختالف مصاحف االمصار با مصحف نجف، منسوب به امام علی 
علیه السالم در نجف اشرف

مصحف نجف مطابق است با:کوفهنجفسوره و آیهصفحه

غیرکوفه: انجیتناانجیناانجییتناانعام، 13863

کوفه و بصره و مدینه. بقیه: قال سبحانقل سبحانقل سبحاناسراء، 29493

کوفه و بصره. بقیه: منهماخیرا منهاخیرا منهاکهف، 30136

بیانبیاء، 3264 بیقل ر غیرکوفه: قل ربقال ر

بصره. بقیه: سیقولون هللسیقولون هللسیقولون اهللمومنون، 87و35189

غیرکوفه: قلقالقلمومنون، 353112

46726 ، کوفه. بقیه: و ان یظهراو ان یظهراو ان یظهرغافر

کوفه و بصره و مکه. بقیه: بما کسبتفبما کسبتفبما کسبتشوری، 49330

مکه، کوفه و بصره. بقیه: ماتشتهیهماتشتهیماتشتهیزخرف، 50071

غیرکوفه: حسنااحسناحسنااحقاف، 50915

بصره، شام و مدینه: ان تاتیهمان تاتهمان تاتیهممحمد، 51518

کوفه و بصره و مکه. بقیه: اهلل الغنیاهلل هو الغنیاهلل هو الغنیحدید، 54824

در ص 138، انعام، 63، »انجینا« به صورت »انجیتنا« نوشته شده كه مطابق همه جا است جز كوفه.
در ص 206، »والذین اتخذوا مسجدا ضرارا« )توبه، 106( آمده است كه مطابق مکه و كوفه وبصره است.

در ص 294، »قل سبحان« )اسراء، 93( آمده است كه مطابق مدینه و كوفه و بصره است.
در ص 301، »خیرا منها« )كهف، 36( آمده است كه مطابق كوفه و بصره است.

در ص 326، انبیاء، 4 نوشته شده است: »قل ربی« كه مطابق همه جا است جز كوفه.
در ص 351 آیـات مومنـون 85-89 »سـیقولون اهلل« آمـده اسـت كـه تنهـا در بصره ثبت شـده اسـت )نک. 

تصویر 15(.
در ص 353، مومنون 112 و 114 »قل« به صورت »قال« نوشته شده كه مطابق همه جا است جز كوفه.

، 26( ثبت شده است كه تنها در كوفه ثبت شده است. « )غافر در ص 467، »أو أن یظهر
ی، 30( ثبت شده است كه مطابق مکه و كوفه و بصره است. در ص 493، »فبما كسبت« )شور

در ص 500، »مـا تشـتهیه« )زخـرف، 71( »مـا تشـتهی« آمـده اسـت كـه تنهـا در مکـه و كوفـه و بصـره ثبـت 
شده است.

در ص 509، »إحٰسنا« )احقاف، 15( »ُحْسنا« ضبط شده است كه مطابق همه جاست جز كوفه.
در ص 515، »أن تاتیهم« )محمد، 18( نوشته شده است كه مطابق با بصره، شام و مدینه است. 

در ص 548، »فان اهلل هو الغنی الحمید« )حدید، 24( نوشته شده كه مطابق مکه و كوفه و بصره است.
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(، مصاحـف بصـره اسـت. ایـن امـر یکـی دیگـر از  ک تمـام مـوارد فـوق )جـز آیـۀ 26 سـورۀ غافـر  وجـه اشـترا
ی بصری دارد. نشانه هایی است كه بر اساس آن می توان گفت مصحف نجف، تبار

قرائت های قرآنی در مصحف نجف
كنـون در مصاحـف كتابـت شـده در قـرون نخسـت انجـام گرفتـه، و بخشـی از آنهـا  از بررسـی هایی كـه تا
در سلسـله مقـاالت پیشـین از صاحـب ایـن قلـم، بـه انتشـار رسـیده اسـت، چنیـن درمی یایـم كـه عمـوم 
قرآن ها و مصاحف كتابت شـده در قرون نخسـت )به ویژه در مشـرق جهان اسـالم( به یک قرائت واحد 
از ابتـدا تـا انتهـا كتابـت نشـده اند. در ایـن قرآن ها، اغلب یکی از اختیارهای قرائی رایج در ایران، یا سـایر 
مناطق جهان اسالم مانند اختیار ابوعبید یا اختیار ابوحاِتم مورد نظر كاتب بوده است. قرآن منسوب به 
دستخط امام علی علیه السالم در نجف اشرف نیز از این امر استثنا نیست و در آن قرائت ابوعمرو )از 
یان بصری بسـیار غلبه و برجسـتگی دارد.22  قراء سـبعة( و یعقوب حضرمی )از قراء عشـره(، هر دو از قار
بخشی از این اختالفات در بدنۀ اصلی كتابت كلمات قرآنی )مثاًل در تفاوت هلل/ اهلل و تشتهی/تشتهیه 
و ُحسـنًا/ احسـانًا( دیده می شـود، اما بخش بزرگ تر این اختالف قرائات از شـیوۀ َنقط االعراب نسـخه با 
اسـتفاده از نقـاط قرمـز رنـگ شـناخته می شـود. جـدول شـمارۀ 3، فهرسـتی از مهم تریـن مواضـع اختـالف 

قرائت )مخالف با روایت حفص از عاصم( در قرآن نجف اشرف را نشان می دهد.

ی كلمات )نقط االعجام و نقط االعراب( در نسخۀ حرم علوی در نجف اشرف، چند ویژگی  نقطه گذار
دارد. نخست آنکه نقطه های اعجام هیچ گاه در آن به كار نرفته است. برخالف برخی نسخه های كوفی 
قـرن دوم و سـوم كـه مجـرد از نقطه انـد، امـا برخـی حـروف آن صرفـًا بـرای نشـان دادن اختـالف قرائـات )در 
كلماتـی ماننـد یکن/تکـن، یوحی/نوحی( نقطه دار شـده اند، در این نسـخه از قـرآن كریم هیچگاه چنین 

مواردی مشخص نشده است.23

نقطه هـای ِاعرابـی )َنقـط االعـراب( نیـز صرفـًا بـا یک رنـگ )قرمز یا شـنگرف( و برای نشـان دادن یک وجه 
ی از نسخه های كوفی از سده های دوم و سوم هجری كه  اعرابی در نسخه به كار رفته اند. برخالف بسیار
در آنها با استفاده از نقاط سبز رنگ )و گاه زرد و آبی(، به سایر وجوه اعرابی و قرائت های دیگر در یک 
، برای اشاره به قرائت های بدیل  كلمه اشاره شده، در نسخۀ نجف اشرف از هیچ رنگ دیگری جز قرمز
استفاده نشده است. این رنگ قرمز نیز در برخی صفحات )برای نمونه: ص 159، 319 و 338 و 576( 

22 . نتایج تحقیق در مصحف قرآنی شمارۀ 1 منسوب به دستخط امام علی علیه السالم در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نیز این امر 
را در مورد یکی دیگر از نسخه های قرآنی کهن به خط کوفی از سدۀ دوم هجری اثبات می کند. نک.: مقدمۀ مصححان در مصحف 
شـریف، منسـوب به امام علی بن ابی طالب علیه السـالم )نسـخۀ شـمارۀ 1 کتابخانۀ مرکزى آسـتان قدس رضوى(، تهران: مرکز طبع 

و نشر قرآن ج.ا.ا.، 1396 ش، ص 70ـ85، جدول شمارۀ 1.
23 . در مـواردی بسـیار انـدک، مثـاًل در صفحـۀ 93، کلمـۀ »فتبّینـوا« )نسـاء، 94( بـه صـورت »فتثّبتوا« )مطابق با قرائت حمزة، ِکسـائی و 

ف( نطقه گذاری شده است. 
َ
َخل
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، نقاط اعرابی قرمز رنگ در این نسـخه حداقلی اسـت و  بر اثر مرور زمان از میان رفته اسـت. از همین رو
تنها برای نشان دادن اعراب های الزم در یک كلمه به كار رفته اند مثاًل در كلمۀ »فیضاعَفه« )بقرة، 245( 
، فیضاعُفه،  ی فـاء بـه نشـانۀ فتحـه قـرار گرفته اسـت تـا آن را از قرائت دیگـر تنهـا یـک نقطـۀ قرمزرنـگ بـر رو
ئـم تجویـدی چـون تسـهیل همـزه، امالـه، ادغـام و ماننـد آن در نظـام اعـراب  متمایـز كنـد. همچنیـن عال

ی این نسخه وجود ندارد.  گذار

جدول 3: فهرست مهم ترین مواضع اختالف قرائات در مصحف نجف که تفاوت آن با روایت 
حفص از عاصم را نشان می دهد 

قرائت مصحف قرائت حفصسوره و آیهصفحه
مصحف نجف مطابق است با قرائِت:نجف

، ُشعَبة، لیس البّرُلیس البّرَبقرة، 24177 ، ابن عامر ، ابوعمرو نافع، ابن کثیر
ف

َ
، یعقوب، َخل ِکسائی، ابوجعفر

فَترِجُع األُموُرُترَجُع األُموُربقرة، 30210
َ
، حمزة، ِکسائی، یعقوب، َخل ابن عامر

، نافع، ابوجعفرَغرَفًةُغرَفًةبقرة، 39249 ، ابن کثیر ابوعمرو

، یعقوب، ابن کثیربیَعبیٌع بقرة، 40254 ابوعمرو

، یعقوب، ابن کثیرخلَةخلٌةبقرة، 40254 ابوعمرو

، یعقوب، ابن کثیرشفاعَةشفاعٌةبقرة، 40254 ابوعمرو

ْبَوٍةبقرة، 43265 ْبَوٍةِبَر ، ِبُر ، حمزة، ِکسائی، ابن کثیر نافع، ابوعمرو
ف

َ
، یعقوب، َخل ابوجعفر

ابقرة، 44271 اَفِنِعّمَ فَفَنِعّمَ
َ
، حمزة، ِکسائی، َخل ابن عامر

، نافع، ابن عامر حمزة، ِکسائی، ِتجاَرٌة حاِضَرٌةِتجاَرًة حاِضَرًةبقرة، 47282 ابن کثیر
ف

َ
، َخل ، یعقوب، ابوجعفر ابوعمرو

، نافع، َحّجُِحّجُآل عمران،6297 ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

هآل عمران، 70154
َّ
هُکل

ُّ
، یعقوبُکل ابوعمرو

آل عمران، 71161
َ

َیُغّل
َ

، ُیَغّل ، حمزة، ِکسائی، ابوجعفر نافع، ابن عامر
ف

َ
یعقوب، َخل

ِهنساء، 7811 ِهَفاِلُِمّ ِمّ حمزة، ِکسائیَفاِلِ

نساء، 8124
َ

َو ُاِحّل
َ

، نافع، َو َاَحّل ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو
ابن عامر

فَاحَصّنَُاحِصّنَنساء، 8225
َ
ُشعَبة، حمزة، ِکسائی، َخل

انساء، 8758 اِنِعّمَ فَنِعّمَ
َ
، حمزة، ِکسائی، َخل ابن عامر
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قرائت مصحف قرائت حفصسوره و آیهصفحه
مصحف نجف مطابق است با قرائِت:نجف

ففتثبتوا24فتبینوانساء، 9394
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

حاَان ُیصِلحانساء، 98128
َ
، َان َیّصال ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

ابن عامر

نساء، 100136
َ

ل َنّزَ
َ

ل ، ابوعمروُنِزّ ، ابن عامر ابن کثیر

نساء، 100140
َ

ل َو َقد َنّزَ
َ

ل ، حمزة، ِکسائی، َو َقد ُنِزّ ، ابن عامر نافع، ابن کثیر
ف

َ
، َخل ، ابوجعفر ابوعمرو

َتهمائدة، 11967
َ
ِتهرِسال ، ابن عامررِساال ُشعَبة، یعقوب، نافع، ابوجعفر

یاِنمائدة، 126107
َ
یَناألول

ّ
فاألوِل

َ
ُشعَبة، حمزة، یعقوب، َخل

، یعقوب، َیقِضَیُقّصُانعام، 13757 ف، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

ابن عامر

ِئن َانجاناانعام، 13863
َ
ِئن َانجیتنال

َ
، ل ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

ابن عامر

، ابن عامرَدَرجاِتَدَرجاٍتانعام، 14183 ، نافع، ابوجعفر ، ابن کثیر ابوعمرو

، بیُنُکمبیَنُکمانعام، 14294 ، حمزة، ُشعَبة، ابوعمرو ، ابن عامر ابن کثیر
ف

َ
، َخل یعقوب، ابوجعفر

یَلانعام، 14396
َّ
یِلَو َجَعَل ال

َّ
، َو جاِعُل ال ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

ابن عامر

فَتخُرُجونُتخَرُجوناعراف، 15525
َ
ابن ذکوان، حمزة، ِکسائی، یعقوب، َخل

يُیغِشياعراف، 16054 ف، ُشعَبة، یعقوبُیَغِشّ
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

ُکماعراف، 16380 ُکمِاّنَ ، َاِاّنَ ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر یعقوب، ابن کثیر

، ابن عامرارجئُهارِجْهاعراف، 167111 ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

نااعراف، 167113
َ
ناِاّنَ ل

َ
، َاِاّنَ ل ف، ُشعَبة، ابوعمرو

َ
حمزة، ِکسائی، َخل

یعقوب، ابن عامر

فَیعِکفوَنَیعُکفوَناعراف، 169138
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

ْشِداعراف، 171146 َشِدسبیل الّرُ فسبیل الّرَ
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، َمعِذَرٌةَمعِذَرًةاعراف، 174164 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

َتهم اعراف، 175172 ّیَ ّیاِتهمُذر ، یعقوبُذر ، ابوجعفر ، ابن عامر نافع، ابوعمرو

24 . این کلمه از معدود مواردی در »مصحف نجف« است که کاتب برای تعیین قرائت در آن، از َنقط اإلعجام استفاده کرده است.
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ف، ُشعَبة، یعقوب، موِهٌن َکیَدموِهُن َکیِدانفال، 18218
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

ابن عامر

، َو ِاّنَ اهلَلَوَاّنَ اهلَلانفال، 18219 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

یعقوب، ابن کثیر

فَترِجُعُترَجُعانفال، 18544
َ
، حمزة، ِکسائی، یعقوب، َخل ابن عامر

لِمانفال، 18761 لِمِللّسَ ُشعَبةِللِسّ

یٌر ابُن اهلِلتوبة، 19430 یُر ابُن اهلِلُعَز ، حمزة، ُعَز ، ابن عامر ، ابوعمرو نافع، ابن کثیر
ف

َ
، َخل ابوجعفر

، یعقوب، ِان ُیعَفِان َنعُفتوبة، 20066 ف، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

ب طاِئَفًةتوبة، 20066 ِ
ّ

ب طاِئَفٌةُنَعذ
َّ

، یعقوب، ُتَعذ ف، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، َمتاُعَمتاَعیونس، 21423 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

کبَریونس، 21961 / وال أ کبُروال أصغَر / وال أ فوال أصغُر
َ
حمزة، یعقوب، َخل

، ُشعَبة، ُنَنِجُّنْنِجیونس، 223103 ، ابن عامر ، ابوعمرو نافع، ابن کثیر
ف

َ
، َخل حمزة، ابوجعفر

، ُکِلّ زوجیِنُکّلٍ زوجیِنهود 22040 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، یعقوب، َیعقوُبَیعقوَبهود، 23371 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
ِکسائی، َخل

، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، نافع، َسِعدواُسِعدواهود، 237108 ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

، َیرِجُعُیرَجُعهود، 238123 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، یا بشراَییا بشرییوسف، 24019 ، ابوجعفر ، ابن عامر ، ابوعمرو نافع، ابن کثیر
یعقوب

صیَنیوسف، 24124
َ
، ابن عامرالُمخِلصیَنالُمخل ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

، دأًباَدَاًبایوسف، 24447 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، ابن عامرَنرَفُع َدَرجاِتَنرَفُع َدَرجاٍتیوسف، 24776 ، نافع، ابوجعفر ، ابن کثیر ابوعمرو
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 صنواٌن رعد، 2524
ٌ

زرٌع ونخیل و
وغیُر

زرٍع ونخیٍل صنواٍن  و
وغیرِ

، ُشعَبة، حمزة، ِکسائی،  نافع، ابن عامر
ف

َ
، َخل ابوجعفر

، ابوجعفراهلُلاهلِلابراهیم، 2582 نافع، ابن عامر

2658 ، ئکَةحجر  المال
ُ

ئکُةما ُننّزِل  المال
ُ

ل ، ما َتَنّزَ ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

26640 ، صیَنحجر
َ
، ابن عامرالُمخِلصیَنالُمخل ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

راٌتنحل، 27012
َ

جوُم ُمَسّخ راٍتَوالّنُ
َ

جوَم ُمَسّخ ، َوالّنُ ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

َرِجِلَكاسراء، 29164 َرْجِلَكَو ، َو ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، حمزة، ِکسائی، یعقوب، ِکْسفًاِکَسفًااسراء، 29492 ، ابوعمرو ابن کثیر
ف

َ
َخل

ِکِهمِلَمهِلِکِهمکهف، 30459
َ
، حمزة، ِلُمهل ، ابن عامر ، ابوعمرو نافع، ابن کثیر

ف
َ
، َخل ِکسائی، یعقوب، ابوجعفر

، یعقوبَرَشًداُرشًداکهف، 30466 ابوعمرو

َخذَتکهف، 30577 ّتَ
َ
َتِخذَتل

َ
، یعقوب، ابن کثیرل ابوعمرو

، َجزاُءَجزاًءکهف، 30688 ، نافع، ابوجعفر ، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو
ابن عامر

یِنکهف، 30793
َ

ّد یِنالّسَ
َ

ّد ف، ُشعَبة، یعقوب، نافع، الّسُ
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ابوجعفر

، َدّکًاَدّکاَءکهف، 30798 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

یم، 31023 ، یعقوب، ِنسًیاَنسًیامر ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

یم، 31024 یسَمْن َتحَتهاِمْن َتحِتهامر ، ُشعَبة، رو ، ابن عامر ، ابوعمرو ابن کثیر

یم، 31134 مر
َ

َقول
ُ

، َقول ، ابن کثیر ف، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

نافع، ابوجعفر

یم، 31251 ًصامر
َ
، ُمخِلًصاُمخل ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

ابن عامر

یم، 31360 ، ابوجعفرُیدَخلوَنَیدُخلوَنمر ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو

، ابن عامرِبِملِکناِبَملِکناطه، 32187 ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
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لناطه، 32187 ، روحَحَملناُحِمّ ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، یوَحينوحيانبیاء، 3267 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، َمِعیَمِعَیانبیاء، 32824 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

ف، ُشعَبة، ابوعمروُاِفُّاٍفّانبیاء، 33167
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ُشعَبة، حمزة، ِکسائی، َاِذَنُاِذَنحج، 34039 ، ابن عامر ابن کثیر
ف

َ
َخل

ینُمعاِجِزینحج، 34151 ِز ، ابوعمروُمُعِجّ ابن کثیر

ف، یعقوب، ابن عامرَترِجُعُترَجُعحج، 34476
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

ْوَجْیِنمؤمنون، 34727 ْوَجْیِنِمْن ُکٍلّ َز ، ِمْن ُکِلّ َز ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

بوةمؤمنون، 34950 بوةَر ، یعقوب، ُر ف، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، یعقوبسیقولون اهلُل25سیقولون هلِلِّمؤمنون، 35187 ابوعمرو

، یعقوبسیقولون اهلُلسیقولون هلِلِّمؤمنون، 35189 ابوعمرو

فَترِجعونُترَجعونمؤمنون، 353115
َ
حمزة، ِکسائی، یعقوب، َخل

3546 ، َبُعنور َبَعَار ، نافع، َار ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

3547 ، نافع، یعقوبَان لعنُت اهلِلَاّنَ لعنَت اهلِلنور

3549 ، والخامسَة َاّنَ َغَضَب نور
اهلِل

والخامسُة َان َغَضُب 
یعقوباهلِل

36152 ، ، ُشعَبة، یتِقِهیتْقِهنور ، ابن عامر ، نافع، ابوعمرو ابن کثیر
ف، یعقوب، ابوجعفر 

َ
حمزة، ِکسائی، َخل

فَنْشرًاُبْشرًافرقان، 36848
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

م َیقُتروافرقان، 37067
َ
م یقِترواَول

َ
، َول ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

ابن عامر

، ِکْسفًاِکَسفًاشعراء، 380187 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

یر ش 15 در انتهای مقاله. 25 . برای این موضع اختالف قرائت، نک. تصو
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 به الروُح االمیُنشعراء، 380193
َ

 به الروَح االمیَنَنَزل
َ

ل ف، ُشعَبة، یعقوب، َنّزَ
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

ابن عامر

یس، فمُکثفمَکثنمل، 38222 ، رو ف، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، ءاتاِنءاتاِنَینمل، 38336 ف، ُشعَبة، روح، ابن کثیر
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

ابن عامر

َكَمهِلَكنمل، 38549
َ
، یعقوب، ُمهل ف، ابوعمرو

َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، ابوجعفرَبل َادَرَكَبِل اّداَرَكنمل، 38766 ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

، فزِع َیوِمِئٍذفزٍع َیوَمِئٍذنمل، 38989 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

، نافع، ِجذوةَجذوةقصص، 39329 ، یعقوب، ابن کثیر ِکسائی، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

ُکمعنکبوت، 40228 ُکمإّنَ فأِئّنَ
َ
، ُشعَبة، حمزة، ِکسائی، َخل ابوعمرو

، نافع، ابوجعفرعاِقَبُةعاِقَبَةروم، 40910 ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

میَنِللعاِلمیَنروم، 41022
َ
، ِللعال ف، ُشعَبة، ابوعمرو

َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، ُضعفَضعفروم، 41454 ، یعقوب، ابن کثیر ف، ابوعمرو
َ
ِکسائی، َخل

، ابن عامر نافع، ابوجعفر

، ُشعَبة، حمزة، یا ُبنِیّیا ُبنّیَلقمان، 41613 ، ابن عامر نافع، ابوعمرو
ف

َ
، یعقوب، َخل ِکسائی، ابوجعفر

، ُشعَبة، حمزة، یا ُبنِیّیا ُبنّیَلقمان، 41717 ، ابن عامر نافع، ابوعمرو
ف

َ
، یعقوب، َخل ِکسائی، ابوجعفر

َقهسجدة، 4207
َ
َقهَخل

ْ
، ابن عامرَخل ، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

، َمقاَمُمقاَماحزاب، 42413 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، یعقوب، ِاسَوٌةُاسَوٌةاحزاب، 42521 ف، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، یعقوب، َوخاِتَمَوخاَتَماحزاب، 42840 ف، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، ابن عامرُترجیُءُترجیاحزاب، 43051 ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو
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، نافع، َالیٍمَالیٌمسبأ، 4335 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ابوجعفر

، ِکْسفًاِکَسًفاسبأ، 4349 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

کِنِهمَمسَکِنِهمسبأ، 43515 ، نافع، َمسا ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

4404 ، ف، یعقوب، ابن عامرَترِجُعُترَجُعفاطر
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

44433 ، ًؤافاطر
ُ
ؤل

ُ
ٍؤَول

ُ
ؤل

ُ
، یعقوب، َول ف، ابوعمرو

َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ابن کثیر

44540 ، َنٍتفاطر ناٍتَبّیِ ، َبّیِ ِکسائی، ُشعَبة، یعقوب، نافع، ابوجعفر
ابن عامر

یس، ابن کثیرُجُبالًِجِبالًیس، 45062 ف، رو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

یَنٍة الَکواِکِبصافات، 4526 یَنِة الَکواِکِبِبز ، ِبز ، یعقوب، ابن کثیر ف، ابوعمرو
َ
ِکسائی، َخل

، ابن عامر نافع، ابوجعفر

عوَنصافات، 4528 ّمَ ، نافع، الَیْسَمعوَنالَیّسَ ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

صیَنصافات، 45340
َ
، ابن عامرالُمخِلصیَنالُمخل ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

، ُشعَبة، حمزة، یا ُبنِیّیا ُبنّیَصافات، 456102 ، ابن عامر نافع، ابوعمرو
ف

َ
، یعقوب، َخل ِکسائی، ابوجعفر

یعقوب، نافع، ابن عامرآِل یاسیَنِال یاسیَنصافات، 457130

صیَنصافات، 458160
َ
، ابن عامرالُمخِلصیَنالُمخل ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

صیَنصاقات، 458169
َ
، ابن عامرالُمخِلصیَنالُمخل ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

اص، 46263 ّیً اِسخِر ّیً ف، نافع، ابوجعفرُسخِر
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

46938 ، هکاِشفاُت ُضّرِهزمر ، یعقوبکاِشفاٌت ُضّرَ ابوعمرو

46938 ، ، یعقوبُممِسکاٌت َرحَمَتهُممِسکاُت َرحَمِتهزمر ابوعمرو

47835 ، ، ابن ذکوانکِلّ َقلٍبکِلّ َقلِبغافر ابوعمرو

47837 ، ِلَعغافر ِلُعَفَاّطَ ، َفَاّطَ ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

47840 ، ، ابوجعفرُیدَخلوَنَیدُخلوَنغافر ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو

زخرف،  49724
َ

، ُقلقال ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر
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قرائت مصحف قرائت حفصسوره و آیهصفحه
مصحف نجف مطابق است با قرائِت:نجف

، تشتهیتشتهیهزخرف، 50071 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

یعقوب، ابن کثیر

هَو قیِلهزخرف، 50188
َ
، َو قیل ، یعقوب، ابن کثیر ف، ابوعمرو

َ
ِکسائی، َخل

، ابن عامر نافع، ابوجعفر

، َرّبَُرّبِدخان، 5027 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

، نافع، َالیٍمَالیٌمجاثیة، 50511 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ابوجعفر

، ُحسًناِاحساًنااحقاف، 50915 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

ُل عنهم َاحَسَناحقاف، 51016 ُل عنهم َاحَسُنَنَتَقّبَ ، نافع، ُیَتَقّبَ ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

ُزاحقاف، 51016 ُزَو َنَتجاَو ، نافع، َو ُیَتجاَو ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

، ُاِفُّاٍفّاحقاف، 51017 ، ابوجعفر حمزة، ِکسائی، ُشعَبة، ابوعمرو
ف

َ
َخل

، نافع، َاسراَرُهمِاسراَرُهممحمد، 51626 ، یعقوب، ابن کثیر ُشعَبة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

لِممحمد، 51635 لِمالّسَ ف، ُشعَبةالِسّ
َ
حمزة، َخل

، علیِهعلیُهفتح، 51810 ف، ُشعَبة، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

53123 ، ، یعقوب، ابن کثیرال لغَو وال تأثیَمال لغٌو وال تأثیٌمطور ابوعمرو

، نافع، و ثمودًاو ثموَدانجم، 53551 ، ابن کثیر ف، ابوعمرو
َ
ِکسائی، َخل

، ابن عامر ابوجعفر

، َوالُینَزفوَنَوالُینزِفوَنواقعة، 54219 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

، َوالُینَزفوَنَوالُینزِفوَنحدید، 54519 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

ف(، انِشزوا فانِشزواانُشزوا فانُشزوامجادلة، 55111
َ
ف، ُشعَبة )َخل

َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

5532 ، بوَنحشر بوَنُیخِر ابوعمروُیَخِرّ
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قرائت مصحف قرائت حفصسوره و آیهصفحه
مصحف نجف مطابق است با قرائِت:نجف

ِاسَوٌةُاسَوٌةممتحنة، 5574
، یعقوب،  ف، ابوعمرو

َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

ِاسَوٌةُاسَوٌةممتحنة، 5586
، یعقوب،  ف، ابوعمرو

َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

ُکوا26وال ُتْمِسُکوامجادلة، 55810 وال َتَمّسَ
حسن بصری، ابن ابی لیلی، ابوحیوة، 

ابن عباس، عکرمة، روایت معاذ از ابوعمرو

ُمِتّمٌ نوَرهُمِتّمُ نورِهصف، 5608
 ، ، یعقوب، نافع، ابوجعفر ُشعَبة، ابوعمرو

ابن عامر

ق، 5673 باِلٌغ َامَرهباِلُغ َامرِهطال
 ، ف، ُشعَبة، ابوعمرو

َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

یم، 5694 یلتحر فَو َجبَرئیلو ِجبر
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

تَتفاُوتملک، 5713 حمزة، ِکسائیَتَفّوُ

َنّزاَعٌةَنّزاَعًةمعارج، 57816
 ، ف، ُشعَبة، ابوعمرو

َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

ُدهنوح، 58121
َ
ُدهَو َول

ْ
َو ُول

، یعقوب،  ف، ابوعمرو
َ
حمزة، ِکسائی، َخل

ابن کثیر

بیتیبیتَینوح، 58228
 ، ف، ُشعَبة، ابوعمرو

َ
حمزة، ِکسائی، َخل

، ابن ذکوان ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

ُقلجن، 58320
َ

قال
 ، ، یعقوب، ابن کثیر ف، ابوعمرو

َ
ِکسائی، َخل

نافع، ابن عامر

، ابن عامرِوطاًءَوطئًامّزّمل، 5846 ابوعمرو

َثهمّزّمل، 58520
ُ
ِثهَو ِنصَفه َو ُثل

ُ
، ابن عامرَو ِنصِفه َو ُثل ، یعقوب، نافع، ابوجعفر ابوعمرو

سهو یا خطای کاتب در مصحف نجف:
، این  وجود اغالط كاتب و رخداد آن در اغلب نسخه های كهن امری متداول و طبیعی است. از همین رو
یخـی و هم در  امـر از نخسـتین سـال های كتابـت قـرآن می توانسـته اسـت رخ دهـد. هـم در روایـات كهن تار
آثار باقی مانده از كهن ترین مصاحف قرآنی می توان نمونه ها و شـواهد روشـنی بر این امر یافت. بسـیاری 
از گزارشگران مصاحف قدیم، به ندرت به اشکاالت امالیی ابتدایی در مصاحف قدیم اشاره می كنند. 
بنابراین اصل وجود این امر طبیعی در مصاحف كهن را نمی توان عقاًل - و نیز با توجه به شواهد برجای 

26 . این کلمه از معدود مواردی در »مصحف نجف« است که قرائت آن خارج از یکی از قراء سبعة یا عشرة مشخص شده است.
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مانـده در مصاحـف كهـن - انـکار كـرد.27 تقریبـًا در تمامی مصاحف كهن به خط كوفی برجا مانده از سـه 
قرن نخست، اشتباهاتی هنگام كتابت آیات می توان یافت. گاه می شود كه كاتب هنگام كتابت متوجه 
سهو خود شده و آن را تصحیح كرده است. گاه فردی دیگر هنگام بازخوانی نسخه، آن را با قلمی متأخر 
اصـالح می كنـد. و در برخـی مـوارد ایـن اشـتباهات همچنان تا عصر حاضر در نسـخه باقی مانده اسـت. 
در تمـام ایـن احـوال، بایـد بخاطـر داشـت كـه هیـچ یـک از مـوارد اختـالف مصاحـف، اختـالف قرائـات، و 

اختالف در رسم و امالی كلمات، شاهدی بر سهو و خطای كاتب به شمار نمی رود. 

مصحف نجف نیز از این امر مسـتثنا نیسـت )برای نمونه، نک. تصویر ش 16(. در این نسـخه، عالوه بر 
، اختالف قرائات، و اختالف در رسم و امالی كلمات، نمونه های  مواردی از اختالف مصاحف االمصار
ی از آنها همچنان بـدون اصالح باقی مانده اند.  متعـددی از خطاهـای كاتـب را می تـوان یافـت كه شـمار
ایـن امـر یکـی از دالیلـی اسـت كـه در آغاز همین مقدمه به عنوان شـاهدی بر عدم انتسـاب صحیح این 
نسـخه و نظایر آن به امام علی علیه السـالم ذكر كردیم، چه از منظر شـیعیان، سـهو و اشـتباه امام علیه 
، 35 نمونه از سهو یا اشتباهات كاتب  السالم در چنین امری پذیرفتنی نیست. جدول شمارۀ 4 در زیر

در مصحف نجف، نسخۀ شمارۀ 1 در حرم امام علی علیه السالم در نجف اشرف را نشان می دهد: 

جدول 4: فهرست سهو و اشتباهات کاتب در نسخۀ قرآن منسوب به امام علی علیه السالم در 
نجف اشرف

سوره و آیهسطرصفحه
سهو کاتب در مصحف 

نجف
توضیحالصحیح فی القرآن

فی اضافهحظا فی االخرةحظا فی فی االخرةآل عمران، 736176

دندانه اضافهالفاحشةالفاحسٮهالنساء، 80115

نقص الفالعذابلعذابالنساء، 82825

خطا در کتابت حرفالیاالالنساء، 790 و 928

الف اضافهیعُفَویعفواالنساء، 941099

الف اضافهعلی البرعلی ا البرالمائدة، 142 و 10615

کسـیمیله از نسـخۀ منسـوب بـه عثمان بن عفان در المشـهد الحسـینی  27 . بـرای نمونـه، طیـار آلتـی قـوالج در مقدمـۀ خـود بـر چـاپ فا
پقاپی  )قاهره(، ضمن معرفی چهار نسـخۀ معروف منسـوب به خلیفه سـوم )مصحف تاشـکند در سـمرقند، نسـخۀ ش H.s.32 در تو
سرای، نسخۀ ش 457 در موزۀ هنرهای ترکی و اسالمی، و نسخۀ المشهد الحسینی در قاهره(، به برخی از اشتباهات کاتب در آن 
نسخه ها اشاره کرده است. نک. مقدمة طیار آلتی قوالج، مقدمۀ  المصحف الشریف المنسوب إلی عثمان بن عفان رضی اهلل عنه: 
نسـخة المشـهد الحسـینی بالقاهرة، اسـتانبول، 1430 ق/ 2009 م، ج 1، ص 101ـ102، 109ـ110، 136ـ138. همچنین اشـتباهات کاتب 
کسـیمیلۀ  در نـگارش قـرآن شـمارۀ 1 کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، منسـوب بـه دسـتخط امام علی علیه السـالم در مقدمۀ چاپ فا
این نسـخه ذکر شـده اسـت. نک. مصححان در مصحف شـریف، منسـوب به امام علی بن ابی طالب علیه السـالم )نسـخۀ شمارۀ 

1 کتابخانۀ مرکزى آستان قدس رضوى(، تهران: مرکز طبع و نشر قرآن ج.ا.ا.، 1396، ص 25ـ26 و 44ـ49.
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سوره و آیهسطرصفحه
سهو کاتب در مصحف 

نجف
توضیحالصحیح فی القرآن

یاء اضافهممن خلقممن یخلق28المائدة، 1101618

خطا در کتابت حرفذکروا بهذکروا لهاالنعام، 1351444

نقص فاءمسفوحامسوحااالنعام، 1505145

دندانۀ اضافهبکلمیٮکلمٮیاالعراف، 17016144

نقص کافکذلکذلکاالعراف، 17412163

خطا در کتابت حرفإالالییونس، 216435

دندانه اضافهحالحٮالهود، 230143

خطا در کتابت حرفصددتمصددکمالنحل، 280894

نقص دندانهتستطعٮسطعکهف، 3051378

یم، 3111642 خطا در کتابت حرفیبصرٮٮطرمر

یم، 313659 خطا در کتابت حرفاضاعوااظعوامر

خطا در کتابت حرفهضماهظماطه، 32317111

نقص دندانهامنیتهامٮٮهالحج، 342152

نقص دندانهحسبتهحسٮهالنمل، 3831344

نقص الفقالوا اطیرناٯالو ا طٮرٮاالنمل، 385247

الف اضافهیروا کیفیروا ا کیفالعنکبوت، 1219 و 40213

ییاالحزاب، 430251 دندانۀ اضافهتویتو

445440 ، الف اضافهعلی َبیَنٍت منهعلی ٮٮٮاٮ مٮه29فاطر

خطا در کتابت حرفان کانتاال کانتیس، 448229

482276 ، نقص دندانهالمتکبرینالمٮکرٮںغافر

الف اضافهالسبیلالسٮٮل االشوری، 4931742

دندانه اضافهوأبٰصرًاو اٮصرٮااالحقاف، 5111126

م یعیو لم ٮعٮیاالحقاف، 5121133
َ
یاء اضافهَول

نقص دندانهالمیمنةالمٮـمـهالواقعة، 54218

جا افتادن یک کلمه ---بیٰنتالحدید، 545159

خطا در کتابت حرفیؤمنون باهللٮومٮوا ٮال لهالمجادلة، 5521622

تر یکبار دیگر کلمۀ »یخلق«، این احتمال هسـت که کاتب بر اثر اشـتباه چشـمی، این کلمه را به جای »خلق«  28  ـ از آنجا که در دو سـطر باال
نوشته باشد.

رد. 29  ـ از آنجا که این نحوۀ کتابت مطابق با قرائت نافع، ُشعَبة، ِکسائی و ابن عامر است، می توان آن را سهو یا اشتباه کاتب به شمار نیاو
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تصویر 13: انتهای ُسبع سوم در مصحف نجف در ص 261 نسخه

تصویر 14: نمونه ای از اوراق مصحف نجف، صفحۀ 283، همراه با اصالح متن در سطر سوم
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مؤمنون، 87و89

تصویر 16: نمونه از سهو كاتب در مصحف نجف: جا افتادن كلمۀ »بینات« )حدید، 9( در ص 545، سطر 15
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