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آیة اهل مرعشی نجفی )ره( در  در کتابخانۀ بزرگ  چکیده: 
هشتم  جزء  دو  حاوی  کریم،  قرآن  از  کوچک  نسخه ای  قم، 
آن،  انتهای  در  که  هست  مشرقی  کوفی  خط  به  هفدهم  و 
آمده  هجری   392 سال  در  ابن بواب  به  منسوب  امضایی 
خط  به  را  مذکور  نسخۀ  برخی  انجامه،  این  پایۀ  بر  است. 
ابن بواب )م 413 ق( دانسته اند. این مقاله نشان می دهد که 
و  جعلی  نسخه  انجامۀ  و  نادرست،  انتساب  این  هرچند 
ق به اوایل 

ّ
الحاقی است، اما خود نسخه بسیار کهن و متعل

سدۀ پنجم هجری است. در آغاز اجزای مختلف این قرآن 
در کتابخانه های مختلف، نام ابوسعد محمد بن الحسین 
و  شده،  ذکر  بغداد  در  بویه  آل  وزیران  از  ق(   439 )م  بغدادی 
 همین شخص آِمر به کتابت این قرآن یا مالک آن 

ً
احتماال

بوده است. نویسنده در این مقاله، دیگر پاره های باقی مانده 
از این قرآِن 30 پاره در کتابخانه ها و موزه های ایران و جهان را در 
کنار هم گرد آورده و به بررسی کامل آنها از جهت متن، رسم 
مقاله،  پایان  در  و  پرداخته،  آن  مانند  و  قرائت،  المصحف، 
حیث  از  که  کرده  معرفی  را  مشرقی  کوفی  قرآن های  دیگر 

خط مشابه با قرآن ابوسعد بغدادی اند.

پنجم؛  قرن  در  مشرقی  کوفی  ابن بّواب؛  قرآن  کلیدواژه ها: 
آیة  کتابخانۀ  بغدادی؛  علی  بن  حسین  بن  محمد  ابوسعد 
اهل مرعشی )ره(؛ جعل و الحاق انجامه در نسخه های قرآن

 قرآن ابن بّواب یا نسخۀ ابوسعد
 محمد بن حسین بغدادی
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| مرتضی کریمی نیا
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مصاحف قرآنی )15(



نسخ املصاحف القرآنية )15(:
قرآن ابن البّواب أو نسخة أيب سعد حمّمد بن احلسني البغدادي

ميي نیا مرتضی کر

اخلالصـة: توجـد يف مكتبـة آيـة اهّلل  املرعشـي النجـي )رمحـه اهّلل(  
مي  يف مدينـة قـم املقّدسـة نسـخة مـن القطـع الصغیـر مـن القـرآن الكـر
بة باخلّط  ، وهي مكتو حتتوي عىل اجلزء الثامن واجلزء السـابع عشـر
الكـويف املشـريق، ويف آخرهـا توقیـع منسـوب إىل ابـن البـّواب ومؤّرخ 
ّيـة(؛ وقـد دفـع ذلـك البعـض إىل االسـتناد عـىل  بسـنة )392 اهلجر
حـرد املـن يف آخـر الترقیمـة يف هنايـة هذه النسـخة والقـول بأّن هذه 

بة خبّط ابن البّواب )م 413 هـ(. النسخة مكتو
وهـذه املقالـة تبـّن أّنـه رغـم عـدم صّحـة هـذا االنتسـاب، وأّن حـرد 
أّن   

ّ
إال تالیـة،  فتـرات  إحلاقـه يف  مّت  مـزّور وقـد  قیـد اخلتـام  أو  املـن 

خيهـا إىل أوائـل القـرن اخلامـس  يعـود تار  و
ً
هـذه النسـخة قدميـة جـّدا

اهلجري.
القـرآن املوجـودة يف  يوجـد يف بدايـة األجـزاء املختلفـة مـن هـذا  و
مكتبـات خمتلفـة اسـم أيب سـعد حمّمـد بـن احلسـن البغـدادي )م 
يه يف بغداد، ومن املحتمل أن يكون هذا  439 هـ( أحد وزراء آل بو

الشخص هو اآلمر بكتابة هذا القرآن أو املالك له.
وقـد مجـع کاتـب هـذه املقالـة بقّيـة أجـزاء هـذا القـرآن ـ املكـّون مـن 
 واملوجـودة يف مكتبـات ومتاحف إيـران ويف بقیة أحناء 

ً
ثالثـن جـزءا

العـاملـ  إىل بعضهـا وقـام بدراسـة کاملـة عهنـا مـن جهة النّص ورسـم 
املصحف وقراءته وما شابه ذلك.

خـرى 
ُ
األ القرآنّيـة   بالنسـخ 

ً
يفـا الكاتـب تعر ويف هنايـة املقالـة يقـّدم 

سـعد  أيب  قـرآن  تشـابه  الـي  املشـريق  الكـويف  باخلـّط  بـة  املكتو
البغدادي من جهة خّطها.

املفـردات األساسـّية: قـرآن ابـن البـّواب، اخلـّط الكـويف املشـريق يف 
القـرن اخلامـس، أبـو سـعد حمّمـد بـن احلسـن بـن عـّي البغـدادي، 
إلصـاق حـرد  يـر و مكتبـة آيـة اهّلل  املرعشـي النجـي )رمحـه اهّلل( ، تزو

املن يف ترقیمة النسخ القرآنّية.

Codicology of the Qur’ānic Manuscripts (15):
Qur’ān of Ibn al-Bawwāb, or the Copy of Abū 
Sa‘d Muhammad b. al-Hussayn al-Baghdādī
Morteza Karimi-Nia

Abstract:In the Ayatullāh Mar‘ashī Najafī Li-
brary (Qum), there is a small manuscript in the 
Eastern Kufic script, containing two parts (the 
eighth and the seventeenth) of a thirty-part 
Qur’ān, at the end of which there is a colophon 
attributed to Ibn Bawwāb in 392 AH/1002. 
Based on this colophon, some have attribut-
ed the manuscript to Ibn Bawwāb (d. 413 
AH/1022). This article shows that although 
this attribution is incorrect, and the colophon 
is fake and annexed, the manuscript itself is 
very old and belongs to the early fifth/eleventh 
century. At the beginning of the various parts 
of this Qur’ān in various libraries, the name of 
Abū Sa‘d Muḥammad b. al-Ḥussayn al-Bagh-
dādī (d. 439 AH/1048) is mentioned, who was 
one of the Buyid ministers in Baghdad, and it is 
possible that he was either in charge of scribing 
this Qur’ān, or its owner. In this article, the 
author brings together the remaining fragments 
of this thirty-part Qur’ān from several libraries 
and museums of Iran and the world to examine 
them in full, in terms of text, illuminations, 
orthography, variant readings, and the like. The 
other Eastern Kufic Qur’āns, similar in hand-
writing with the copy of Abū Sa‘d al-Baghdādī, 
have been introduced at the end of the article.
Keywords: Qur’ān of Ibn al-Bawwāb; Eastern 
Kufic in the Fifth Century; Abū Sa‘d Muḥam-
mad b. al-Ḥussein al-Baghdādī; Ayatullāh 
Mar‘ashī Najafī Library; Forgery and An-
nexation of Colophon in Manuscripts of the 
Qur’ān
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مقدمه
ابوالحسـن عاءالدیـن علـی بـن هـال، مشـهور بـه ابن بـّواب )درگذشـتۀ 413 هجـری در بغـداد( هنرمند و 
خوشـنویس بسـیار معـروف در سـدۀ چهـارم هجـری در دوران خلفـای عباسـی و آل بویـه کـه بیشـتر عمـر 
، از جملـه زمـان و محـل  خـود را در بغـداد گذرانـده اسـت. بـا آنکـه بخـش اعظمـی از جزئیـات زندگـی او
ی در خوشنویسـی را بسـیار سـتوده، و سـبک او در نسـخ  والدتش نامعلوم اسـت، همگان از دیرباز هنر و
ی از  نویسـی را تا قرن ها بی رقیب دانسـته اند. همین شـهرت عامل یا انگیزه ای بوده اسـت تا بعدها بسـیار
ی منتسـب سـازند. مشـهور اسـت  آثار مکتوب اسـامی از جمله برخی مصاحف قرآنی را به دسـتخط و
ی چنـد از جملـه نسـخه ای از دیـوان سـامة  کـه ابن بـواب 64 نسـخه از قـرآن را کتابـت کـرده اسـت. آثـار
یـخ 408 هجـری، نسـخه ای  بـن َجنـدل بـه شـمارۀ  Bagdat 125در کاخ مـوزۀ توپقاپـی )اسـتانبول( بـه تار
از دیـوان سـامة بـن َجنـدل بـه شـمارۀ 2015 در مـوزۀ هنرهـای تـرک  و اسـام در اسـتانبول1 )قبـًا بـه شـمارۀ 
یـخ 408 هجـری، نسـخه ای کوچـک از قـرآن در 286 بـرگ بـه شـمارۀ 449 در  1615 در مـوزۀ اوقـاف(، بـه تار
یـخ 401 هجـری، منتخبـی  از  مـوزۀ هنرهـای تـرک و اسـام )پیشـتر بـه شـمارۀ 1916 در مـوزۀ اوقـاف( بـه تار
كتـاب  الحیـوان  جاحـظ بـه شـمارۀ 1024 در 26 بـرگ بـه خـط ثلـث در همـان  مـوزه ، مجموعـه ای از اشـعار 
قطبة بن أوس الحادرة  در موزۀ بریتانیا )به شـمارۀMS. Add. 26, 126 (، و سـرانجام نسـخۀ قرآن شـمارۀ 
ی نسـبت داده اند  یـخ 391 هجری قمری را به و  Is1431در کتابخانـۀ چسـتربیتی )دابلیـن، ایرلنـد( بـه تار

کـه حتـی در انتسـاب ایـن نسـخۀ مشـهور قرآنـی به ابن بـواب نیز می توان تردیـد روا داشـت.2 نمونه ای دیگر 
از انتسـاب های نادرسـت و جعلـی، یـک جـزء از قـرآن بـه خط ثلث در حرم حضرت عباس علیه السـام 
کسـیمیله منتشـر شـده اسـت. محقق و نویسـندۀ  در کربا اسـت که در سـال 2015 میادی به صورت فا
مقدمـه، آقـای علـی الصّفـار بـر اسـاس شـباهت موجـود در انجامـۀ نسـخۀ شـمارۀBagdat 125  در کاخ 
مـوزۀ توپقاپـی )اسـتانبول( بـا ایـن جـزء قرآنـی، نتیجه گرفته اند که نسـخۀ موجود در عتبۀ عباسـیه به خط 
ابن بـواب اسـت.3 ایـن اسـتنتاج کامـًا نادرسـت اسـت، زیـرا دیگـر اجـزای قـرآِن حـرم حضـرت ابوالفضـل 
کنون در سـایر موزه ها و  ی جزء اول قرآن از آغاز تا انتهای آیۀ 141 بقرة اسـت( ا علیه السـام )که تنها حاو
 ) Qur497ی یکـی از آنها )در مجموعۀ ناصـر دیوید خلیلی، ش کتابخانه هـای جهـان موجودنـد، و بـر رو
، به نام قطب  آمده اسـت که این نسـخه در سـال 607 قمری برای یکی از سـاطین زنگی در شـهر ِسنجار

الدین محمد بن زنگی کتابت شده است.

1. Türk ve İ�slam Eserleri Müzesi (TIEM).
ق در این نسخه، تذهیب های بسیار پیشرفته در آن، و مقایسۀ آنها با نمونه های مشابه که 

َ
یحان و محّق 2. بررسی دقیق خط آمیخته با ر

در مقاله ای جداگانه صورت خواهم داد، کتابت زودهنگام این قرآن در اواخر قرن چهارم را با تردیدهایی مواجه می کند. برای بحث 
، ص 28-19: یر ید رایس در کتاب ز ، و انتساب آنها به خط ابن بواب، نک. دیو در اصالت انجامۀ سایر نسخه های ذکر شده در باال
D. S. Rice, The Unique Ibn al-Bawwab Manuscript in the Chester Beatty Library, Dublin: Emery Walker, Ltd., 1955, 

pp. 19-28.
3. المصحـف الشـریف المنسـوب الـی علـی بـن هـال البغـدادی المعـروف بابـن البـواب: نظـرة متکاملـة فـی هویته و نسـبته و خطه و 

: مکتبة و دار مخطوطات العتبة العباسیة المقدسة، 1436 ق/ 2015 م(، ص 105. کربال زخرفته و رسمه و قراءته )
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مقالـۀ حاضـر می کوشـد یکـی دیگـر از نسـخه های قرآنـی مشـتَهر بـه دسـتخط ابن بـواب را بـا دقـت بیشـتر 
بررسی کند، و اجزای مختلف آن را در کنار هم گرد آورد. این تنها نسخه از آثار اسامی منسوب به خط 

ابن بواب است که به گونه ای از خط کوفی مشرقی کتابت شده است.

قرآنکوفیابنبواب؟
ی  نسـخۀ قرآنـی بـه شـمارۀ 4358 در کتابخانـۀ بـزرگ آیـة اهلل مرعشـی نجفـی )ره( در قـم یکـی دیگـر از آثـار
است که در دهه های اخیر به خط ابن بواب اشتهار یافته است. این نسخه به خط کوفی مشرقی کتابت 
شـده کـه تحـول یافتـه از کوفـی نویسـی اولیه اسـت. نظیر این دسـتخط تکامـل یافته را در شـمار فراوانی از 
نسـخه های قرآنـی سـده های چهـارم و پنجـم هجـری در ایـران و عـراق می تـوان یافت کـه اطاعات برخی 
از آنهـا در همیـن مقالـه خواهـد آمـد )تصاویـر 14 تـا 22(. ایـن نسـخه از قرآن در 30 پارۀ مجـزا به خط کوفی 
مشرقی در اوایل قرن پنجم هجری کتابت شده است. از آنجا که در آغاز هر یک از اجزای آن، یادداشتی 
ی نـام ابوسـعد محمـد بـن الحسـین آمـده اسـت )تصاویـر 2، 5، 8، و 10(، مـن عنـوان »قـرآن ابوسـعد  حـاو
کنـدۀ ایـن قـرآن 30 پاره انتخـاب می کنم. حدس  بغـدادی« را بـرای مشـخص کـردن اجـزای مختلـف و پرا
من این اسـت که این فرد، کاتب نسـخه، یا آمر به کتابت و مالک نسـخه بوده اسـت. در ادامه دربارۀ او و 
کنون در  جایـگاه وزارتـی اش در دربـار آل بویـه در بغـداد سـخن خواهیـم گفت. بر پایۀ جسـتجوهایی که تا
موزه هـا و کتابخانه هـای مختلـف ایـران و جهـان انجـام داده ام، هفـت پـارۀ از اجـزای مختلـف ایـن قرآن، 
کنده از سایر اجزای آن یافت شده که در جدول زیر به آنها اشاره می کنم، و سپس  همراه با برگ هایی پرا

به توصیف کلی هر یک از نسخه ها و محتوای قرآنی آنها می پردازم.

جدول شمارۀ 1: مشخصات پاره های مختلف قرآن کوفی منسوب به ابن بّواب در ایران و جهان

اندازه برگتعداد برگمحتوای قرآنی نسخهشمارۀ نسخهکتابخانه

4358)منسوب به کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی
10/5×15415 برگجزء 7 و 18 ابن بواب(

10×6415 برگجزء 216122کتابخانۀ دانشگاه تهران

10×7915 برگجزء 12 )هود،7- یوسف، 52(قرآن 92آستان قدس رضوی

، 31(جزوۀ قرآنی 13573آستان قدس رضوی 10×7014.5 برگجزء 23 )یس، 28 - زمر

، 11 - همزة، 4(جزوۀ قرآنی 11870آستان قدس رضوی 10×4014.2 برگجزء 30 )انفطار

10×414/5 برگجزء 1 )فاتحة و آغاز بقرة(Arabe 7336کتابخانۀ ملی فرانسه

11×415/5 برگجزء 1 )فاتحة و آغاز بقرة(کاالی شمارۀ 39حراج آدلر 2015، 3 جون

یل ر 14/5×7014/5 برگ جزء 1کاالی شمارۀ 26حراج ساتبیز1982، 26 آو

14/2×3014/6 برگجزء 1 )بقرة، 85-137(کاالی شمارۀ 99حراج بنهامز2003، 16 اکتبر
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اندازه برگتعداد برگمحتوای قرآنی نسخهشمارۀ نسخهکتابخانه

10/5×3015 برگجزء 1 )بقرة، 33-85(کاالی شمارۀ 5حراج بنهامز2000، 11 اکتبر

یستیز2001، 1 می 10×3314/5 برگجزء 1 )بقرة، 33-85(کاالی شمارۀ 13حراج کر

یل ر یستیز2005، 29 آو 10/5×15؟ برگجزء 1 )بقرة، 30 به بعد(کاالی شمارۀ 503حراج کر

14/5×220/3 برگبقرة، 25-27کاالی شمارۀ 141حراج ساتبیز2010، 16 اکتبر

یل ر 8/7×112/7 برگبقرة، 19-20کاالی شمارۀ 5حراج ساتبیز1996، 24 آو

یل ر 10×214/5 برگبقرة، 22-25کاالی شمارۀ 519حراج بنهامز1999، 21 آو

الف( کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی )ره(؛ نسخۀ شمارۀ 4358 منسوب به ابن بواب
کنون در قالب یک نسخۀ واحد در کتابخانۀ  معروف ترین بخش این قرآن، دو جزء 8 و 17 آن است که ا
ی می شـود که در انتهای آن، امضای منسـوب به ابن بواب )م 413 ق( وجود دارد  آیة اهلل مرعشـی نگهدار
یـخ کتابـت آن، سـال 392 هجـری  ، ایـن نسـخه بـه قـرآن ابن بـّواب مشـهور شـده و تار )تصویـر 1(. از ایـن رو
تلقی شـده اسـت که صحیح نمی نماید.4 این قرآن در اصل نسـخه ای کامل در 30 پاره بوده اسـت که به 
خط کوفی جدید و احتمااًل در اوایل قرن پنجم هجری کتابت شده است. از آنجا که مطابق معمول آن 
گانـه کتابت و صحافی شـده اسـت. به همین دلیل، نسـخه طی هزار سـال  زمـان، هـر جـزء ایـن قـرآن جدا
گذشـته در اختیـار افـراد مختلـف و در مکان هـای مختلـف بـوده اسـت. ایـن بخش از قـرآن در کتابخانۀ 
آیـة اهلل مرعشـی حاصـل بـه هـم پیوسـتن دو جـزء 8 و 17 قرآن در یک جلد اسـت که رقـم ابن بواب: »کتب 
هذا الجامع علی بن هلل بمدینة السلم سنة ثانی و تسعین و ثلثمائة« در انتهای جزء هفدهم آن افزوده 
که طبیعی نمی نماید کاتبی  شده است. این خود یکی از نشانه های جعل انجامۀ آن می تواند باشد، چرا
30 پـاره قـرآن را جـدا جـدا بنویسـد و نـام خـود را تنهـا در انتهـای جـزء هفدهم آن درج کند. بـه ویژه آنکه ما 
کنون پاره های دیگر این قرآن را در ایران و سراسر جهان می یابیم که در انتهای هیچ یک از آنها، چنین  ا

یادداشتی وجود ندارد.

محتوای نسـخۀ مرعشـی در اصل دو جزو 8 و 17 قرآن را در بر می گرفته اسـت، با این همه، در سـه مورد، 
ی آیات حج، 12- ی افتادگی یا جابجایی برگه است: مابین 119 و 120 یک برگ حاو نسخۀ مرعشی حاو

ی  15 افتـاده اسـت. ایـن بـرگ در انتهـای نسـخه بـه شـماره 146 قـرار دارد. مابیـن 121 و 122، یـک برگ حاو
ی آیات سبأ، 37-39 در میان آیات انتهایی سورۀ  آیات حج، 18-20 افتاده است. برگ شمارۀ 146 حاو

4. اطالعات این نسـخه بنابر فهرسـت كتابخانۀ مرعشـی، تالیف اسـتاد سـید احمد حسـینی )ج 11، ص 355-356( چنین اسـت: 
ل، سال 392 )پایان جزء هفدهم(، نشانی های  یم، جزء هشتم و هفدهم می باشد؛ خط: کوفی، کاتب: ابن بواب، علی بن هال »قرآن کر
ین  یـن نقـش شـده و دو صفحـه آخـر آن دارای جدول زر تقسـیم جزء هـا دوائـر رنگیـن در حاشـیه، روی بـرگ اول جـزء هفدهـم لوحـه زر
و بیـن سـطرها نقاشـی شـده اسـت، روی بـرگ اول تملـك ابـی سـعید محمـد بـن الحسـین بـن علـی دیـده می شـود، روی بـرگ اول جزء 
هفدهـم و صفحـه آخـر آن مهـر بیضـوی »صـارم الملـك« و »اعتمـاد السـلطنه« و »محمد مشـیر مهام...« مشـهود اسـت؛ جلـد: تیماج 

، اندازه: 15×10/5سم.« قهوه ای بدون مقوا، تعداد صفحات: 154برگ، 5 سطر
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ل )ابن بواب(  یر 1: انجامۀ پایانی در انتهای جزء 17 قرآن در کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی که آن را به علی بن هال  تصو
در سال 392 منتسب می کند

ین ابوسعد بغدادی در ابتدای نسخۀ  یر 2: یادداشت آغاز تصو
آیة اهلل مرعشی )ره( که عینًا در سایر نسخه ها نیز آمده است

یر 3: انتهای سورۀ انعام در نسخۀ قرآنی ابو سعد بغدادی  تصو
در کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی )ره(، منسوب شده به ابن بواب
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حـج در نسـخۀ مرعشـی افـزوده شـده کـه درواقـع بخشـی مفقـود از نسـخۀ دانشـگاه تهـران، بـه شـمارۀ 2161 
است. این امر نشان می دهد که نسخه های دانشگاه تهران و آیة اهلل مرعشی قبًا در اختیار یک تن بوده 

است که آن ها را به دو کتابخانۀ مختلف فروخته است.

ب( کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران؛ نسخۀ شمارۀ 2161
این بخشـی دیگر از نسـخۀ منسـوب شـده به ابن بواب در کتابخانۀ مرعشـی اسـت که تمامی ویژگی های 
کامـل دارنـد. هیـچ  ی آن هـا بـا یکدیگـر مطابقـت  ظاهـری، متـن، امـاء، اعـراب، تذهیـب و نشـان گذار
جملـه ای در بـرگ آخـر بـه عنـوان انجامـۀ نسـخه افـزوده نشـده و تنهـا در آغـاز نسـخه یادداشـتی از مالـک 
نسـخه یـا فـرد آمـر بـه کتابـت نسـخه آمـده اسـت کـه متـن آن دعائـی بـه ایـن مضمـون اسـت:»اللهـماغفـر
الوالدهولجمیع لوالدیـهو لعبـدکالمذنـبالراجـیالـیرحمـةاهللابـیسـعدمحمـدبنالحسـینبـنعلـیو
لمنقالآمینیاربالعالمین« )تصویر 5(. این عبارت که عینًا و بی کم و کاست  المؤمناتو المؤمنینو
در آغاز نسـخۀ مرعشـی، نسـخۀ قرآن ش 92 در کتابخانۀ آسـتان قدس، و سـایر نسـخه ها نیز آمده است، 

کی از دعای کاتب نسخه برای خود، والدین فرزندان و سایر مومنان باشد.5 می تواند حا

5ـ بنابـر فهرسـت دانشـگاه تهـران )ج 9، ص 855(: »نسـخه جـزو 22 اسـت؛ خـط: کوفـی، کاتـب: ابوسـعد محمـد بـن حسـین بـن علـی، 
تـا: بـی تـا؛ کوفـی معـرب کهـن، سـر سـوره ها بـزر گـرد آن مشـکی، در صفحـه عنوان از ابی سـعد محمد بن الحسـین بن علی یاد شـده و 
یا بخط خود او باشـد،؛ کاغذ: بغدادی، جلد: مقوا، تعداد صفحات: 64برگ، 5س 6×8، اندازه:  برای او آمرزش خواسـته شـده و گو

10×15سم.«

ین نسخۀ ابوسعد بغدادی )ابتدای جزء هشتم( در کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی )ره(،  یر 4: برگ آغاز  تصو
منسوب شده به ابن بواب
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ین نسخۀ ابوسعد بغدادی در کتابخانۀ دانشگاه تهران )ابتدای جزء بیست و دوم( یر 7: برگ آغاز تصو

ین ابوسعد بغدادی در ابتدای نسخۀ  یر 5: یادداشت آغاز تصو
کتابخانۀ دانشگاه تهران که عینًا در سایر نسخه ها نیز آمده 

است

یر 6: آغاز سورۀ سبأ در نسخۀ ابوسعد بغدادی در کتابخانۀ  تصو
دانشگاه تهران
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در نسخۀ دانشگاه تهران: بین تصویر 28 و 29 یک برگ افتاده است. در تصویر 33 بین راست و چپ، 
یک برگ افتاده است که همان برگ اضافه در مرعشی، برگ 146 است که در اواخر سوره حج قرار گرفته 
ی آیات سـبأ، 37-39. و در تصویر  اسـت. در تصویر 39 بین راسـت و چپ یک برگ افتاده اسـت حاو

.3 ، ی آیات سبأ 53 تا فاطر 44 بین راست و چپ دو برگ افتاده است حاو

ج( کتابخانۀ آستان قدس رضوی؛ نسخۀ قرآن شمارۀ 92
ایـن نسـخه نیـز پـاره ای دیگـر از همـان نسـخۀ باالسـت که جـزء دوازدهم قـرآن را دربر می گیرد. آغـاز آن آیۀ 
7 سورۀ هود )و ما من دابة فی االرض( و انتهای آن آیۀ 52 سورۀ یوسف )الیهدی کید الخائنین( است. 
تمامی ویژگی های نسـخه با سـایر قطعات آن از جمله تکه های موجود در کتابخانۀ مرعشـی و دانشـگاه 
تهـران مطابـق اسـت. در آغـاز این نسـخه نیز هماننـد قطعه های موجود در کتابخانۀ مرعشـی و کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران، عبارتی دعایی از ابوسعد محمد بن حسین بن علی می یابیم )تصویر 8( که متن 
آن بـا دو نسـخۀ فـوق کامـًا مطابـق اسـت. نسـخۀ قـرآن ش 92 در کتابخانـۀ آسـتان قدس رضوی مشـتمل 

ی آیات 31-32 سورۀ یوسف مفقود است.  بر تمام جزء دوازدهم قرآن است که تنها یک برگ آن، حاو

د( کتابخانۀ آستان قدس رضوی؛ نسخۀ شمارۀ جزوۀ قرآنی 13573
یـخ 25 دیمـاه 1396 از سـرکار خانـم زهرا  یـم اسـت کـه در تار ایـن پـاره از قـرآن، مشـتمل بـر جـزء 23 قـرآن کر
ی شـده و بـه مجموعـه قرآن های کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی افزوده شـده  یـدار گل جانـی کاریزنـوی خر
کتابخانـۀ آیـة اهلل  اسـت. تمامـی ویژگی هـای نسـخه بـا سـایر قطعـات آن از جملـه تکه هـای موجـود در 
مرعشـی، و دانشـگاه تهـران نیـز قـرآن ش 92 در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضوی مطابق اسـت. در آغاز این 
نسـخه نیـز هماننـد قطعه هـای موجـود در کتابخانـۀ مرعشـی و کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران، عبارتـی 
دعایـی از ابوسـعد محمـد بـن حسـین بـن علـی می یابیـم )تصویـر 10( کـه متـن آن بـا دو نسـخۀ فـوق کامـًا 
مطابق اسـت. متن نسـخه بدون هیچ گونه افتادگی در میان اوراق، تمام جزء بیسـت و سـوم از یس، 28 

، 31 را در بر دارد. تا زمر

هـ( کتابخانۀ آستان قدس رضوی؛ نسخۀ شمارۀ جزوۀ قرآنی 11870
یافتۀ قرآنی  ی جزء آخر قرآن اسـت که در سـال های اخیر از میـان اوراق باز ایـن پـاره از قـرآن ابوسـعد، حـاو
ی و تجلیـد شـده اسـت. از آنجـا کـه چنـد بـرگ آغازیـن نسـخه به علت فرسـودگی  در حـرم رضـوی گـردآور
از میـان رفتـه اسـت، عبـارت دعایـی آغازیـن را در آن نمی یابیـم. سـایر ویژگی هـای نسـخه، تمامـًا مشـابه 
بـا دیگـر اجـزای معرفـی شـده از قـرآن ابوسـعد محمـد بـن الحسـین اسـت )تصویر 12(. نسـخۀ جـزوۀ قرآنی 
ی جـزء سـی ام قـرآن اسـت، امـا برگه هایـی از آغاز و انجـام آن افتاده، و خود نسـخه نیز  شـمارۀ 11870 حـاو
بسـیار فرسـوده شـده اسـت. یک نکتۀ جالب توجه در این نسـخه آن اسـت که سـورۀ بینة در برگ 33ب 
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ین و نمونه ای از صفحات نسخۀ قرآن ش 92 از کتابخانۀ آستان قدس رضوی یر 8 و 9: برگ آغاز تصو

ین و انتهایی از نسخۀ جزوۀ قرآنی 13573 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی یر 10 و 11: دو برگ آغاز تصو
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ی سـورۀ بینة را تنها در  ی شـده اسـت. این شـیوۀ نادر از نامگذار این نسـخه، به »سـورة الکتاب« نامگذار
قرآن هـای کتابـت شـده در عـراق دهه هـای دوم و سـوم قـرن پنجم هجری نیز عینًا می یابیـم؛ از جملۀ آنها 
  Add. MS 7214یـخ 412 ق(، قـرآن شـمارۀ می تـوان بـه قـرآن شـمارۀ  HS89در کاخ مـوزۀ توپقاپـی )بـه تار
یخ 418 ق(، و قرآن  یـخ 417 ق(، قـرآن شـمارۀ 3610 در موزۀ ملـی ایران )به تار یتانیـا )بـه تار در کتابخانـۀ بر

یخ 428 ق( اشاره کرد. شمارۀIs 1430  در کتابخانۀ چستربیتی )به تار

7336Arabeو(کتابخانۀملیفرانسه،نسخۀشمارۀ
همچنانکـه در جـدول شـمارۀ 1 در ابتـدای ایـن مقالـه نشـان داده شـده، بخش هـای مختلفـی از جـزء 
یـس عرضه و فروخته شـده، و برخـی از اوراق آن  نخسـت ایـن قـرآن در حراج هـای مختلـف در لنـدن و پار
مجددًا عرضه و فروخته شـده اسـت. از این میان، تنها می دانیم چهار برگی که از آغاز جزء یکم قرآن در 
کنون در کتابخانۀ ملی فرانسه به شمارۀ Arabe 7336 قرار گرفته است  حراج آدِلر )2015( فروخته شده، ا
یس، 3 ژوئن 2015( این چهار برگ به عنوان کاالی  )تصویر 13(. بنابر گزارش حراجArts de l›Islam  )پار
شمارۀ 39 در این حراج عرضه شده است، و اطاعات وبسایت کتابخانۀ ملی فرانسه نیز نشان می دهد 
ی شـده اسـت. اطاعات  که چهار برگ موجود در کتابخانه در سـال 2015، از همین خانۀ حراج خریدار

ی این صفحه در کتابخانۀ ملی فرانسه می توان دید: نسخه را بر رو
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc945932

یر 12: نمونه ای از سرسوره ها در نسخۀ جزوۀ قرآنی 11870 از کتابخانۀ آستان قدس رضوی )سورۀ بینة با عنوان  تصو
»الکتاب« نامگذاری شده است(
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و تصاویر کامل چهار برگ آن را در این صفحه:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105263466/f1.planchecontact.r=Arabe%207336

نشـانه ها و ویژگی هـای ایـن نسـخه نیـز عینـًا مشـابه بـا قطعه هـای دیگـر قـرآن در کتابخانه هـای مرعشـی، 
کاتـب در تعییـن حـروف مشـابه نقطـه دار و  آسـتان قـدس و دانشـگاه تهـران اسـت. از جملـه آنکـه مثـًا 
گـذاردن نقطـه در بـاالی حـرف و در زیـر حـرف اسـتفاده می کنـد. بنابرایـن، در زیـر حروفـی  بی نقطـه، از 
، ض، ظ، ش نیـز یـک نقطـه  ، ص، ط، س، یـک نقطـه می گـذارد و در بـاالی حـروف مشـابه ذ، ز چـون د، ر
می گـذارد. همچنیـن هیـچ گاه عامت عّد االی در پایان آیات نمی یابیم، عامتی برای تخمیس نیسـت، 
یـس، بـرگ 4پشـت، در حاشـیۀ  کاتـب تنهـا در حاشـیه، عامـت تعشـیر می گـذارد. مثـًا در نسـخۀ پار و 

عبارت »نحن مصلحون« )بقرة، 11(.

توصیفکلیقرآنابوسعدمحمدبنحسینبغدادی
قرآن ابوسـعد بغدادی به خط کوفی متأخر یا نوعی از کوفی مشـرقی کتابت شـده که نمونه های مختلفی 
ی از خـط کوفی اولیه  از آن در ایـران و عـراق سـدۀ چهـارم و پنجـم کتابـت شـده اسـت. در ایـن خـط، آثـار
باقـی مانـده اسـت. مهم ترینـش کتابـت حـروف ج، خ و ح در میـان کلمـه، و نیـز وجـود قـاب پاییـن الف 
است. ولی کاتب معمواًل از این نوع الف وقتی استفاده می کند که می خواهد در پایان سطر جای خالی 

را ُپر کند و کتابت الف معمولی نمی تواند این کار را بکند. 

ین از نسخۀ شمارۀArabe 7336  در کتابخانۀ ملی فرانسه یر 13: برگ آغاز تصو
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گـذاردن نقطـه در بـاالی حـرف و در زیـر حـرف  کاتـب در تعییـن حـروف مشـابه نقطـه دار و بی نقطـه، از 
، ص، ط، س، یـک نقطـه می گـذارد و در بـاالی  ی در زیـر حروفـی چـون د، ر اسـتفاده می کنـد. بنابرایـن، و
، ض، ظ، ش نیـز یـک نقطـه می گـذارد. همچنیـن بـه نـدرت )مثـًا در کتابـت کلمـۀ  حـروف مشـابه ذ، ز
« در نسخۀ مرعشی، برگ 143پشت(، در زیر سین سه نقطه می یابیم. این موارد به طور کلی نشان  »یسیر
ی  از سنت قدیم ایرانی دارد که در فاصلۀ قرون سوم تا هفتم هجری، غالبًا از این سیستم برای جداساز

حروف مشابه استفاده می کردند.

ب است و در  ّهَ
َ

صفحۀ آغازین در هر یک از اجزای این قرآن سی پاره، مزّین به کتیبه ای مستطیلی و مذ
درون آن نیز زنجیره ای گره بندی شده و طایی قرار گرفته و در کنار آن ترنجی نقش بسته است. در آغاز 
هر سـوره، نام آن سـوره با قلم زرین و به خط کوفی کهن کتابت شـده و اطراف آن تحریر مشـکی به چشـم 

می خورد. همواره نام سوره به نقش مایه ای ترنج گونه در حاشیۀ برگه متصل شده است.

هیـچ نشـانه ای بـرای عـّد اآلی و تعییـن انتهـای آیـات در کتابـت ایـن نسـخه نمی یابیـم. همچنیـن هیـچ 
عامتی برای تخمیس )تعیین دسته های پنج تایی آیات( در نسخه نیست. کاتب تنها در حاشیه برگه، 
ی بـرای این کار شمسـه ای مذّهب را  در اشـاره بـه دسـته های ده تایـی آیـات، عامـت تعشـیر می گذارد. و
تصویـر می کنـد کـه در درون آن، شـمارۀ آیـه )10، 20، 30، 40، ...( بـا یکـی از حـروف ابجـد )ی، ک، ل، م، 
...( معین شـده اسـت. کاتب وقتی به مواضع تعشـیر می رسـد، در انتهای آیه فاصلۀ مشـخصی را خالی 
می گـذارد کـه ظاهـرًا بنـا بـوده در اینجـا عامـت خاصـی به نشـانۀ تعشـیر گذارده شـود. این فضـای خالی، 
همچنان خالی باقی مانده و به جای آن عامت شمسـه ای در حاشـیۀ همان سـطر به منظور تعشـیر قرار 

داده شده است. 

به جز این، عامات و حروفی در میان سطور با رنگ های مختلف سبز و قرمز افزوده شده تا به خوانندۀ 
متـن قـرآن در وقـف و ابتـدا و معنـای جمـات کمـک کنـد. از جملـه: »وقـف« بـه نشـانۀ وقـف؛ »خـف« به 
ا(؛ »بم/ تم« احتمااًل  ّمَ

َ
َما )= برای تمایز از ل

َ
د بودن در کلماتی مانند ل

َ
ف بودن کلمه و َنه مشّد

َ
نشانۀ مخّف

بـه نشـانۀ اتمـام معنـای جملـه؛ و »مــ« به نشـانۀ ادغام. اغلب این نشـانه ها عینًا در قرآِن ابوجعفر موسـوی 
)جزوات قرآنی شـمارۀ 3297، 3298، 3299، 4878، و3277 در کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی( نیز به 

کار رفته است.6

امالء رسمو
رسـم نسـخه را بایـد کامـل دانسـت، بـه ایـن معنـا کـه اغلـب ظواهـر نقـص در کتابـت کلمـات، بـه صـورت 

یمی نیـا، »نسخه شناسـی مصاحف قرآن )12(. ابوجعفر محّمد بن موسـی الموسـوی،  بـارۀ ایـن نسـخۀ کهـن قرآنـی، نـک. مرتضـی کر 6. در
عالم و ادیب شیعه در قرن چهارم، و قرآن وقفی اش بر حرم رضوی در سال 402 هجری«، آینه پژوهش، سال 31، ش 6/ پیاپی 186، 

بهمن و اسفند 1399، ص 75ـ105.
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ئی )نه رسـم عثمانی( تبعیت می کند. مثًا اللیل، را با دو  قیاسـی برطرف شـده و نسـخه از یک رسـم اما
، 86پشـت، 90پشـت، 93پشـت(. سـموات را با الف می نویسـد، و مصّوِت  الم می نویسـد )مرعشـی، 62رو
بلنـد /آ/ را تقریبـًا همـواره بـا الـف نشـان می دهـد، مگـر در جایی که نگارش کلمه در پایان سـط با کمبود 
، و کلمۀ سـبحن در مرعشـی،  ، و 59رو فضا روبرو شـود )مثًا کلمۀ اصحب در مرعشـی، 54پشـت، 56رو
، جنـات، ... همـواره بـا  86پشـت(. بـه همیـن سـان، آیـات، کتـاب، ضالـة، الشـیاطین، اصحـاب، االنهـار
الف کتابت می شوند و تنها استثناها، غالبًا َاعامی مانند ابرهیم، العلمین، اسحق، سلیمن، اسمعیل 
یـادت الـف )به صـورت بایاته و بایاتنا( نوشـته  هسـتند. کلمـات بایتـه و بایتنـا بـدون دندانـه اضافـه و بـا ز
می شـود. مثـًا در نسـخۀ مرعشـی، بـرگ 50رو )اعـراف، 36(؛ بـرگ 51رو )اعـراف، 37(؛ بـرگ 53پشـت 
)اعراف، 40(؛ برگ 60رو )اعراف، 51(؛ و برگ 67رو )اعراف، 64(. همچنین حرف ندای »یا« در کلماتی 
مانند یابراهیم، یموسـی، ینوح، یلیتنی، و یعباد همواره جدا و به صورت: یا ابراهیم، یا موسـی، یا نوح، یا 

لیتنی، و یا عباد نوشته می شود.

، بآیة )انبیاء، 5( به صورت باییة نوشـته شـده، در  در نسـخۀ کتابخانۀ آیة اهلل مرعشـی )ره(، در برگ 82رو
یکم )انبیاء، 37( با واو نوشـته شـده، در برگ 107پشـت، ننجی المومنین )انبیاء، 88( آمده  ، سـاور 92رو
، افئـدة )انعـام، 113( بـه صـورت افـادة نوشـته شـده، در بـرگ 13پشـت، ذواالرحمـة بـا  اسـت، در بـرگ 3رو
، أن ال إله )انبیاء، 87(  یـادت الف آمده و در بـرگ 107رو ، ذوا رحمـة بـا ز یـادت الـف آمـده، در بـرگ 24رو ز
ـتی )احزاب، 

ّٰ
 إله نوشته شده است. در نسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، در تصویر 14راست، ال

ّ
ال أ

50( اللتی نوشته شده، است. همچنین در مواردی که دو همزه مفتوح در آغاز قرار گرفته، کاتب عامت 
 نوشـته شـده اسـت. در 

ُ
 )یس، 23( به صورت آتخذ

ُ
مد گذاشـته اسـت. مثًا در تصویر 66راسـت، ءأتخذ

، 8( به صورت لتسـألّن نوشـته  نسـخۀ جزوۀ قرآنی 11870 کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی، لتسـئلّن )تکاثر
شده است.

قرآنابوسعدبغدادی قرائاتقرآنیدر
مانند اغلب نسـخه های قرون چهارم تا هفتم هجری، این قرآن نیز به قرائتی مرکب و مختلط از قرائات 
کنـون برای مـن نامعلوم  مختلـف نوشـته شـده اسـت. در ایـن نسـخه، وجـه اختیـار ایـن دسـته از قرائـات ا
اسـت. برخـی از نمونه هـای اختـاف قرائـات کـه متفـاوت از قرائـت رایـج کنونـی حفـص از عاصم انـد، بـه 

قرار زیر است:

، مطابـق بـا قرائـت 
ٌ

 )انعـام، 114( ُمْنـَزل
ٌ

ل کتابخانـۀآیـةاهللمرعشـی)ره(، در بـرگ 3پشـت، ُمَنـّزَ در نسـخۀ
َم )انعـام، 119( مـا ُحـّرَِم  ، ُشـعَبة، حمـزة و ِکسـائی آمـده اسـت. در 5پشـت، مـا َحـّرَ ، ابوعمـرو نافـع، ابن کثیـر
َتُه 

َ
، ُشـعَبة، حمـزة و ِکسـائی. در 8پشـت، ِرَسـال ، ابن عامـر ، ابوعمـرو نوشـته شـده مطابـق بـا قرائـت ابن کثیـر

، ُشـعَبة، حمـزة و ِکسـائی آمده اسـت. در  ، ابن عامـر )انعـام، 124( ِرسـاالِتِه، مطابـق بـا قرائـت نافـع، ابوعمـرو
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10پشـت، َیحشـرهم )انعام، 128( َنحشـرهم، مطابق با قرائت تمام قراء غیر از حفص نوشـته شـده اسـت. 
، حمزة و ِکسـائی نوشـته شـده اسـت.  در 19پشـت، َحصاِدِه )انعام، 141( ِحصاِدِه، مطابق با نافع، ابن کثیر
، َتاِتَیُهم )انعام، 158(، َیاِتَیُهم، مطابق با قرائت حمزة و ِکسائی نوشته شده است. در 44پشت،  در 31رو
و لبـاُس التقـوی )اعـراف، 26( مطابـق قرائـت نافـع، ابن عامـر و ِکسـائی، و لبـاَس التقـوی آمـده اسـت. در 
ـُح )اعـراف، 40( مطابـق قرائـت حمـزة و ِکسـائی، ال ُیْفَتـُح آمده اسـت. در 63پشـت، ُبْشـرًا  53پشـت، ال ُتَفّتَ
)اعراف، 57( ُنُشـرًا، مطابق با قرائت نافع، ابن کثیر و ابوعمرو نوشـته شـده اسـت. در 81پشـت، در انبیاء، 
، ابن عامر و ُشعَبة است. در 83پشت، نوحٖی  ، ابوعمرو ی دارد که مطابق با قرائت نافع، ابن کثیر ّبِ 4، ُقْل َر
، ِلُتحِصَنکم  )انبیاء، 7(، ُیوحٰی، مطابق با قرائت همۀ قراء به جز حفص از عاصم آمده است. در 104رو
، حمزة و ِکسـائی نوشـته شـده اسـت. در  ، ابوعمرو )انبیاء، 80( ِلُیحِصَنکم، مطابق با قرائت نافع، ابن کثیر
، حمزة و ِکسائی نوشته شده  ، ابن عامر ، ابوعمرو ، مطابق با قرائت ابن کثیر ، ولؤلؤًا )حج، 23( ولؤلٍؤ 123 رو
 ، است. در 127پشت، َمنَسکًا )حج، 34( َمنِسکًا، مطابق با قرائت حمزة و ِکسائی آمده است. در 130رو
ـوَن )حـج، 

ُ
ُیٰدِفـُع )حـج، 38( َیْدَفـُع، مطابـق قرائـت ابن کثیـر و ابوعمـرو آمـده اسـت. در 130پشـت، ُیَقاَتل

ِکسـائی آمـده اسـت. در 134پشـت،  ، ُشـعَبة، حمـزة و  ، ابوعمـرو ـوَن، مطابـق بـا قرائـت ابن کثیـر
ُ
39( ُیَقاِتل

، َمنَسـکًا )حج، 67( َمنِسـکًا مطابق با  وَن نوشـته شـده اسـت. در 142رو
ُ

وَن )حج، 47( مما َیُعّد
ُ

مما َتُعّد
، ُترَجـُع )حج، 76( َترِجُع مطابـق با قرائت ابن عامر و حمزة  قرائـت حمـزة و ِکسـائی آمـده اسـت. در 148رو

و ِکسائی آمده است.

در نسـخۀکتابخانـۀمرکـزیدانشـگاهتهـران، در تصویـر 5راسـت، و َتعمـْل )احـزاب، 31( و َیعمـْل مطابـق 
قرائت حمزة و ِکسـائی نوشـته شـده )بعدًا کسـی کوشـیده است قرائت را به َتعمْل برگرداند(. در 11راست، 
خاَتَم )احزاب، 40( خاِتَم، مطابق با قرائت همه قراء غیر از عاصم نوشـته شـده اسـت. در 31راسـت، هل 
، ابن عامر و ُشـعَبة از عاصم نوشـته  ، ابوعمر ٰی، مطابق با قرائت نافع، ابن کثیر ُنٰجزٖی )سـبأ، 17( هل ُیَجاز
شـده اسـت. در 39چـپ، یـوم یحشـرهم ... یقـول )سـبأ، 40( بـه صـورت یـوم نحشـرهم ... نقـول مطابـق بـا 
، 4( َترِجـُع، مطابـق بـا قرائـت  قرائـت همـۀ ُقـراء جـز حفـص نوشـته شـده اسـت. در 44چـپ، ُترَجـُع )فاطـر
، مطابق با قرائت  ، 33( ولؤلٍؤ ابن عامر و حمزة و ِکسـائی نوشـته شـده اسـت. در 55راسـت، و لؤلؤًا )فاطر
، 36( ظاهرًا  ، حمزة و ِکسـائی نوشـته شـده اسـت. در 57راسـت، َنجزی )فاطر ، ابن عامر ، ابوعمرو ابن کثیر
ُیجزٰی مطابق با قرائت ابوعمرو نوشـته شـده و کسـی بعدا آن را به َنجزی بازگردانده اسـت. در 59راسـت، 
، ِکسائی و ُشعَبة نوشته شده است )بعدًا کسی  َناٍت، مطابق با قرائت نافع، ابن عامر ، 40(، َبّیِ َنٍت )فاطر َبّیِ

کوشیده است آن را به بینة تبدیل کند(.

َیـت )هـود، 28(، َفَعِمَیـت، مطابـق بـا قرائـت  در نسـخۀقـرآنش92کتابخانـۀآسـتانقـدسرضـوی، َفُعّمِ
، و ابنعامر نوشـته شـده اسـت. کّلٍ زوجیـن )هود، 40(،  ، نافـع، ابوجعفـر ، یعقـوب، ابنکثیـر ُشـعَبة، ابوعمـرو
، و  ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ُکّلِ زوجین، مطابق با قرائت حمزة، ِکسـائی، خلف، ُشـعَبة، ابوعمرو
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، ابن عامر  ، ابوعمرو ابن عامر نوشته شده است. َمجرٰیها )هود، 41(، ُمجرٰیها، مطابق قرائت نافع، ابن کثیر
 ، و ُشعَبة نوشته شده است. َیعقوَب )هود، 71(، َیعقوُب، مطابق با قرائت ِکسائی، خلف، ُشعَبة، ابوعمرو
واُتَك، مطابق با قرائت 

َ
ُتَك )هود، 87(، َاَصل ، نافع، و ابوجعفر نوشـته شـده اسـت. َاَصا یعقوب، ابنکثیر

 ،)108 ، ، و ابنعامـر نوشـته شـده اسـت. ُسـِعدوا )هـور ، نافـع، ابوجعفـر ، یعقـوب، ابنکثیـر ُشـعَبة، ابوعمـرو
، و ابنعامر نوشـته شـده اسـت.  ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابنکثیر َسـِعدوا، مطابق با قرائت ُشـعَبة، ابوعمرو
 ، ، یعقـوب، ابن کثیـر ُیرَجـُع )هـود، 123(، َیرِجـُع، مطابـق بـا قرائـت حمـزة، ِکسـائی، خلـف، ُشـعَبة، ابوعمـرو

، و ابن عامر نوشته شده است. ابوجعفر

 ، ، والَقَمَر )یس، 39(، والَقَمُر در نسخۀجزوۀقرآنیش13573کتابخانۀآستانقدسرضوی، در برگ 5رو
، ابوعمـرو و ابوجعفر و ابن محیصن نوشـته شـده اسـت. در برگ 10پشـت،  مطابـق بـا قرائـت نافـع، ابن کثیـر
یس، و ابن کثیر کتابت شده است. در  ، مطابق با قرائت حمزة، ِکسائی، خلف، رو ً ّ

ً )یس، 62(، ُجُبا
ّ

ِجِبا
 ، ِکِب، مطابق با قرائت ِکسـائی، خلف، ابوعمرو یَنـِة الَکوا ِکـِب )صافـات، 6(، ِبز یَنـٍة الَکوا بـرگ 16پشـت، ِبز
عوَن )صافات،  ـّمَ ، و ابن عامر نوشـته شـده اسـت. در برگ 16پشـت، ال َیّسَ ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر
، و ابن عامـر نوشـته  ، نافـع، ابوجعفـر ، یعقـوب، ابن کثیـر 8(، ال َیْسـَمعوَن، مطابـق بـا قرائـت ُشـعَبة، ابوعمـرو
، و ابن عامر  ، َاَو آباُؤَنـا )صافـات، 17(، َاْو آباُؤَنـا، مطابق با قرائت قالـون، ابوجعفر شـده اسـت. در بـرگ 18رو
 یاسـیَن )صافـات، 130(، آِل یاسـیَن، مطابـق بـا قرائـت یعقـوب، 

ْ
، ِال نوشـته شـده اسـت. در بـرگ 33رو

نافع، و ابن عامر نوشـته شـده اسـت. در برگ 52ب، َغّسـاٌق )ص، 57(، َغسـاٌق، مطابق با قرائت ُشـعَبة، 
، ابن عامر نوشـته شـده اسـت. در همین برگه، آَخُر )ص، 58(،  ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ا،  ّیً ا )ص، 63(، ُسخرِ ّیً ، و یعقوب کتابت شده است. در برگ 53ب، ِسخرِ ، مطابق با قرائت ابوعمرو ُاَخُر

مطابق با قرائت حمزة، ِکسائی، خلف، نافع، و ابوجعفر نوشته شده است.

در نسخۀجزوۀقرآنیش11870کتابخانۀآستانقدسرضوی، در برگ 5پشت، َفِکهین )مطففین، 31(، 
، نافـع، و ابن عامـر  ، یعقـوب، ابن کثیـر ِکهیـَن، مطابـق بـا قرائـت حمـزة، ِکسـائی، خلـف، ُشـعَبة، ابوعمـرو فا
، مطابق بـا قرائت حمزة، ِکسـائی، و خلف  ِوْتـرِ

ْ
، 3(، َوال َوْتـرِ )فجـر

ْ
نوشـته شـده اسـت. در بـرگ 18پشـت، َوال

َع، مطابق با قرائت حمزة، ِکسـائی، خلف، روح،  نوشـته شـده اسـت. در برگ 41پشـت، َجَمَع )همزة(، َجّمَ
، و ابن عامر آمده است. در برگ 23پشت أیحَسُب )بلد، 5(، أیحَسُب، مطابق با قرائت ِکسائی،  ابوجعفر
ا علیها حافظ )طارق،  ّمَ

َ
، و نافع نوشته شده است. در برگ 12پشت، ل ، یعقوب، ابن کثیر خلف، ابوعمرو

، و نافـع نوشـته شـده  ، یعقـوب، ابن کثیـر َمـا علیهـا حافـظ، مطابـق بـا قرائـت ِکسـائی، خلـف، ابوعمـرو
َ
4( ل

، 26(، یوَثُق هر دو مطابق با  ُب، و در برگ 22رو یوِثُق )فجر
َّ

، 25(، یَعذ ُب )فجر ِ
ّ

، یعذ است. در برگ 22رو
 ، ، 17(، الُیکرِموَن؛ در برگ 20رو ، الُتکرِموَن )فجر قرائت ِکسـائی و یعقوب نوشـته شـده اسـت. در برگ 20رو
ُکلـوَن؛ و در بـرگ 20پشـت،  ، 19(، َیأ ُکلـوَن )فجـر ، 18(، الَیُحّضـوَن؛ در بـرگ 20پشـت، َتأ الَتحاّضـوَن )فجـر

، 20(، ُیِحّبوَن، همگی مطابق با قرائت ابوعمرو و یعقوب کتابت شده است. ُتِحّبوَن )فجر
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افزودنقرائاتدیگر قرائاتورسم،و تغییر
ی جدید )نظام خلیل بن احمد( صورت گرفته، برخی اختاف  عاوه بر قرائت اصلی که با اعراب گذار
قرائات یا اختاف رسـم ها، با یک قلم کبود یا سـبز رنگ، به نسـخه افزوده شـده اسـت. همچنین از نقطه 
ی شـنگرف )نظـام ابواالسـودی( نیـز بـرای نشـان دادن برخـی دیگـر از قرائـات اسـتفاده شـده اسـت.  گـذار

نمونه های زیر از پاره های مختلف این قرآن شواهدی از این دست اند:

، کلمـت ربـک )انعـام، 115( تبدیـل شـده اسـت بـه  در نسـخۀکتابخانـۀآیـةاهللمرعشـی)ره(، در بـرگ 4رو
قوا )انعام، 159( تبدیل شـده  ، َفّرَ (. در 32رو کلمـات ربـک )مطابـق بـا ورش، ابن کثیـر و ابوعمرو و ابن عامر
. در بـرگ 35پشـت،  ، و هـو )انعـام، 164( تبدیـل شـده اسـت بـه: وْهـَو اسـت بـه: فارقـوا. در مرعشـی، 34رو
، الملّنَ )اعراف، 18( تبدیل شـده اسـت به:  رون. در 41رو

َ
ّک

َّ
رون )اعراف،3( تبدیل شـده اسـت به: َتذ

َ
تذّک

. در برگ 51پشـت، کفرین )اعراف، 37( تبدیل شـده اسـت به: کافرین. در برگ 98پشـت یابرهیم 
َ

المألّن
)انبیـاء، 62( تبدیـل شـده اسـت بـه: یـا ابراهیـم. در بـرگ 123پشـت و الباِد )حج، 25( تبدیل شـده اسـت 
(. همچنیـن در 55پشـت، لقـد جـاءت )اعـراف، 43(  بـه: والبـادی )مطابـق بـا ورش، ابن کثیـر و ابوعمـرو
ـآْت بـا ادغـام کبیـر و مطابـق قرائـت حمـزة آمـده اسـت. ایـن تشـدید ادغامـی در سراسـر  بـه صـورت لقْدّجَ
( با قلم الحاقی سـبزرنگ افزوده شـده اسـت. نمونه های دیگر در  ، و 61رو نسـخه )مثًا در برگه های 60رو
همین نسـخۀ مرعشـی: کانت ظالمة )انبیاء، 11( در برگ 83پشـت؛ فما زالت تلک )انبیاء، 15(، در برگ 
؛ لهدمت  84پشـت؛ بـل ربکـم )انبیـاء، 56( در بـرگ 97پشـت؛ وجبت جنوبها )حج، 36( در بـرگ 129رو

. صوامع )حج، 40( در برگ 131رو

کتابخانـۀمرکـزیدانشـگاهتهـران، در تصویـر 13راسـت، »أن تمسـوهن« )احـزاب، 49( بـه »أن  در نسـخۀ
ـْد« تغییـر یافتـه اسـت،  تماسـوهن« تبدیـل شـده اسـت. در 33راسـت، »باِعـْد« )سـبأ، 19( بـه صـورت »َبّعِ
 )9 ، یـاح« )فاطـر ، و ابن عامـر )روایـت هشـام(. در 46چـپ، »ارسـل الر ، ابوعمـرو مطابـق بـا قرائـت ابن کثیـر

تبدیل شده است به »ارسل الریَح«، مطابق با قرائت ابن کثیر و حمزة و ِکسائی.

در نسـخۀقـرآن92کتابخانـۀآسـتانقـدسرضـوی، در تصویـر 15، »صدقیـن« )هـود، 13(، بـه »صادقیـن« 
تبدیل شده است. در تصویر 15، »فالم یستجیبوا« )هود، 14(، به »فان لم یستجیبوا« تبدیل شده است. 
در تصویـر 24، »الصالحـت« )هـود، 23(، بـه »الصالحـات« تبدیـل شـده اسـت. در تصویـر 28، »بـادَی 
رون« )هود، 30(، به »افا 

َ
ّک

َ
الرأی« )هود، 27(، به »بادُی الرأی« تبدیل شـده اسـت. در تصویر 31، »افا تذ

ـرون« تبدیـل شـده اسـت. در تصویـر 72، »قْدجـاء« )هـود، 76(، بـه »قّدجـاء« تبدیـل شـده اسـت. در 
َ

ّک
َّ

َتذ
تصویـر 92، »بعـدت ثمـود« )هـود، 95( بـه »بعدّت ثمود« تبدیل شـده اسـت. در تصویـر 74، »وال تخزوِن« 
)هود، 78(، به »وال تخزونی« تبدیل شـده اسـت. در تصویر 66، »فی دیرهم« )هود، 67( به »فی دیارهم« 
تبدیل شـده اسـت. در تصویر 91 دیارهم )هود، 94( کتابت شـده اسـت. در سـوره یوسـف، »بل سـولت« 
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ادغام نشـده اسـت، اما »جاءت سـیارة« ادغام شـده اسـت. در تصویر 158، »حاش هلل« )یوسـف، 51( به 
»حاش اهلل« یا »حاشا هلل« تبدیل شده است.

، 4( به قلم  در نسـخۀجزوۀقرآنیش11870کتابخانۀآسـتانقدسرضوی، در برگ 18پشـت، َیْسـرِ )فجر
، ابن کثیر و یعقوب( تغییر یافته است. سبز به َیْسرِی )مطابق با قرائت أهل المدینة، أبو عمرو

، »وما عملت ایدیهم« )یس،  در نسخۀجزوۀقرآنیش13573کتابخانۀآستانقدسرضوی، در برگ 4رو
35( با رنگ سـبز به »وما عملته ایدیهم« تبدیل شـده اسـت. در برگ 17پشـت، »َبْل عجبَت« )صافات، 
12(، بـا نقطـۀ شـنگرف بـه قرائـِت »َبـْل عجبـُت« )مطابق بـا قرائت حمزة و ِکسـائی( درآمده اسـت. در برگ 
« )مطابـق با قرائت  ُکـم َوَرّبُ ّبُ ی سـبز بـه »اهلُل َر « )صافـات، 126(، بـا نقطـه گـذار ُکـم َوَرّبَ ّبَ 32پشـت، »اهلَل َر
، دو  ( درآمده اسـت. در برگ های 36پشـت و 37رو ، و ابن عامـر ، نافـع، ابوجعفـر ، ابن کثیـر ُشـعَبة، ابوعمـرو
ی سـبز به »الُمْخِلصیـن« )مطابق با قرائت  صیـن« )صافـات، 160 و 169(، بـا نقطـه گذار

َ
بـار کلمـۀ »الُمْخل

، 17(، با قلم سـبز  ـر عباِد« )زمر ، »فبّشِ ( درامده اسـت. در برگ 64رو ، وابن عامر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
، 29(، با قلم  ًما« )زمر

َ
ر عبادی« )مطابق با قرائت یعقوب( تبدیل شده است. در برگ 68ب، »َسل به »فبّشِ

( تبدیل شده است. ، یعقوب، و ابن کثیر سبز به »ساِلًما» )ابوعمرو

در نسـخۀArabe 7336کتابخانـۀملـیفرانسـه، در چنـد بـرگ انـدک از آغاز قرآن اختـاف قرائت خاصی 
دیده نمی شـود؛ با این حال، »مالک یوم الدین« )فاتحة، 4( »وما َیخَدُعون« )بقرة، 9( و »َیکِذُبون» )بقرة، 
10( بـا همـان قلـم سـبزرنگی کـه در سـایر پاره هـای ایـن قـرآن دیده می شـود، به »َمِلـک«، »ومـا ُیَخاِدُعون«، و 

بون« تبدیل شده است.  ِ
ّ

»ُیَکذ

اشتباهکاتب نمونههاییاز
ُکْم« )اعراف، 27( بدون تشدید و اعراب  ، »ال َیْفِتَنّنَ نسخۀکتابخانۀآیةاهللمرعشی)ره(،در برگ 45رو در
ٌن« )اعـراف، 44( بـدون تشـدید و بـه صـورت  َن مـؤّذِ

َ
»ال َیْفِتَننُکـْم« کتابـت شـده؛. در بـرگ 56پشـت، »فـأّذ

ِعِبیَن« )انبیاء، 55( »مَن ااّلِعبیَن« نوشـته شـده؛ در 
ّ
»فأِذَن مؤِذٌن« نوشـته شـده؛ در برگ 97پشـت، »من الل

ْن« )حج،  « نوشـته شـده؛ و در بـرگ 124پشـت، »و أّذِ « )حـج، 5( »أرذل الُعْمـرِ بـرگ 116پشـت، »أرذل الُعُمـرِ
27( »و أِذْن« نوشته شده است.

« )احـزاب، 51( بـدون تشـدید و بـه 
َ

نسـخۀکتابخانـۀمرکـزیدانشـگاهتهـران، در تصویـر 15چـپ، »َیحـَزّن در
صورت »َیحَزَن« نوشته شده؛ و در 31راست، »ِمنسأته« )سبا، 14( به صورت »ِمن سأته« کتابت شده است.

، در آیـۀ 45 سـورۀ صـاد،  در نسـخۀجـزوۀقرآنـیش13573کتابخانـۀآسـتانقـدسرضـوی، در بـرگ 45رو
عبارت »لیبغی بعضهم علی بعضهم علی بعض« نوشته شده و سپس »علی بعضهم« به صورت ناقص 
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قلم گیری شده و آیه به صورت »لیبغی بعضهم علی بعض« اصاح شده است.

کاتبکیست؟ابنبّوابیاابوسعدمحمدبنحسینبغدادی
پیشـتر آوردیـم کـه اسـتناد کتابـت نسـخۀ فـوق به کاتبـی معروف چون ابن بواب محل تردید بسـیار اسـت. 
ی کـه نسخ نویسـی بسـیار چیـره دسـت بـوده، قرآنـی بـه خط کوفـی معمولـی در 30 پاره  غیرمنتظـره اسـت و
ی از میـان تمـام پاره هـای ایـن قـرآن کامـل، چـرا باید نام خـود را تنها  بنویسـد. به عـاوه معلـوم نیسـت کـه و
در پایـان جـزء هفدهـم قـرآن به گونـه ای بنویسـد کـه گویـی متن قـرآن در همانجا بـه اتمام می رسـد. عبارت 
»کتب هذا الجامع ...« معمواًل در پایان یک قرآن تک جلدی، یا در پایان تمام اجزای یک قرآن چند پاره 

نوشته می شود.7

 همچنانکـه گذشـت، در آغـاز برخـی از قطعه هـای موجـود از ایـن قـرآِن سـی پـاره، نـام ابو سـعد محمد بن 
الحسـین بـن علـی آمـده اسـت کـه بـرای خود و کسـان خویش دعـا می کند. این عبارت به خطی نسـخ در 
آغـاز نسـخه های کتابخانـۀ آیـة اهلل مرعشـی، کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران، و دو نسـخه در کتابخانـۀ 
آسـتان قـدس رضـوی، چنیـن آمـده اسـت: »اللهم اغفـر لعبدک المذنـب الراجی الی رحمة اهلل ابی سـعد 
محمـد بـن الحسـین بـن علـی و لوالدیـه و الوالده و لجمیـع المؤمنین و المؤمنات و لمـن قال آمین یا رب 
یـخ و تراجـم گذشـته، نـام ابوسـعد محمـد بـن حسـین بـن  العالمیـن« )تصاویـر 2، 5، 8 و 10(. در آثـار تار
یخی، همراه با یادداشـت آغازین نسـخه،  علـی بـن عبدالرحیـم را مکـررًا می یابیـم کـه ایـن شـواهد کهن تار
ی، اصل او از منطقۀ بـرازرود بوده، چندین بار  انتسـاب نسـخه بـه او را قاطع تـر می کنـد. به گفتـۀ ابن الجوز
بـرای ابوطاهـر بویهـی وزارت کـرده، و در سـال 439 درگذشـته اسـت.8 بـرازرود منطقـه ای بسـیار کهـن در 
ی ساسانی )در شرق بغداد کنونی( بوده که در آثار جغرافیایی عربی چون المسالک والممالک  امپراتور
« درآمده اسـت. به نوشـتۀ ذهبی، ابوسـعد  )ابن خردابـه(، و معجـم البلـدان )یاقـوت حمـوی( بـه »بـراز الروز
، صاحب دیوان، و مدتی وزیر ابوطاهر جال الدولة بن  محمد بن حسـین بغدادی فردی فاضل، شـاعر
بهـاء الدولـة )383-435ق/ حکومـت: 416-435ق( بـوده اسـت.9 ابن الفوطـی می نویسـد کـه اصـل او 
، علـی بـن عبدالرحیـم از  بـه بـرازرود بازمی گـردد، خـود و برادرانـش در میـان آل بویـه وزارت کرده انـد، جـّد او
ی،  عّمـال عضـد الدولـۀ بویهـی )324-372 ق( بـوده، پـدر او حسـین نیز از وزیران آل بویـه بوده، و خود و
ابوسـعد محمـد بـن الحسـین معـروف بـه عمیـد الدولـة از وزیـران جـال الدولـة بـن بهـاء الدولـة بـوده که از 

یخ دار فارسـی:  یمی نیا، »کهن ترین مکتوب تار بـرد ایـن واژۀ جامـع در انتهـای مصاحف کهن، نک. مرتضی کر 7. بـرای چنـد نمونـه از کار
رۀ 15، ش 61، پاییز و زمستان 1396، ص 15ـ16. دست نوشتی فارسی از احمد بن ابی القاسم خیقانی در قرن سوم«، آینۀ میراث، دو

یخ األمم والملوك، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1412ق/  8. المنتظم فی تار
1992م، 15/ 311.

، رأس فـی  یر عمیـد الّدولـة أبـو سـْعد البغـدادی. ]المتوفـی: 439 هــ[ صـدٌر کبیـر 9. »محمـد بـن حسـین بـن علـی بن عبد الّرحیم، الوز
یه مّدة، وُتُوّفی فی ذی القعدة  زر ألبی طاهر بن ُبَو ، وسـمع أبا الحسـین بن بشـران. و ـْعر حسـاب الّدیوان، وشـارك فی الفضائل، وقال الّشِ

یخ االسام، 584/9(. ثین وأربعمائة« )ذهبی، تار سنة تسٍع وثال
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کوال عزل شـده، اما مجددًا شـش بار به همین منصب منصوب شـده اسـت. ابوسـعد دانای  سـوی ابن ما
، و صاحب تألیفاتی از جمله کتابی درباب اخبار الشعراء  علم حساب و دیوان، آشنا با حدیث، شاعر
بوده است، و مهیار دیلمی )م 428 ق( در مدح او و برادران و خاندانش اشعار متعددی سروده است. 
ی کـه متولـد 387 هجـری بـود، سـرانجام در آوارگـی در جزیرۀ ابن عمر )شـهری در جنـوب ترکیۀ کنونی(  و
، محمد  ک سـپردند. خواهـر زادۀ او در سـال 439 ق درگذشـت. جنـازۀ او را بـه بغـداد منتقـل کـرده، به خا
بـن ایـوب در بغـداد برایـش مجلـس عـزا برگـزار کـرد و خلیفـۀ عباسـی، القائـم بامـر اهلل )حکومـت: 422-
ی، توقیعـی کتابـت شـده بـه خـِط »الکاتبـة« )= فاطمـة بنـت الحسـن بـن  467ق(، ضمـن گرامیداشـت و

العطار المعروفة ببنت األقرع الکاتبة، متوفای سال 480 ق( برای خواهرزاده اش ارسال کرد.10

قرآنابوسعدبغدادی نسخههایمشابهباسبککوفیمشرقیدر
قرآن ابوسعد بغدادی که اجزای مختلفش را در باال معرفی و توصیف کردیم، نسخه ای پنج سطری به خط 
کوفـی مشـرقی )ایرانـی( اسـت کـه مجمـوع ویژگی هـای تشـریح شـده برای آن در هیچ نسـخۀ دیگـری یافت 
نمی شود. با این همه، باید توجه داشت که اجزای مختلف و پراکنده از قرآن 30 پارۀ دیگری در پنج سطر 
و بـا خطـی بسـیار شـبیه بـه قـرآن ابوسـعد در کتابخانه هـا و موزه هـای ایـران و جهـان وجـود دارد کـه با وجود 
شـباهت فراوان در خط، تفاوت هایی مشـخص با قرآن ابوسـعد دارد. مهم ترین تفاوت ها چنین اسـت: در 
قـرآن ابوسـعد بغـدادی، عامتـی بـرای تعییـن پایـان تـک تک آیات وجـود ندارد، امـا در قرآن مشـابه آن، این 
نشانه با استفاده از یک هاء طایی قرار داده شده است. قرآن ابوسعد بغدادی دارای نشانۀ تعشیر است 
کـه در قـرآن مشـابه آن وجـود نـدارد. قـرآن ابوسـعد بغـدادی بـا نظـام جدید خلیـل بن احمد، اعـراب گذاری 
شده و برخی قرائات جانبی با رنگ های دیگر شنگرف و سبز کبود به آن اضافه شده، اما قرآِن مشابه آن 
تنها با استفاده از نقاط شنگرف )نظام ابواالسودی( اعراب گذاری شده است. فهرستی اجمالی از اوراق 

کندۀ شناسایی شده از این قرآن مشابه به خط کوفی مشرقی در جدول زیر آمده است. پرا

جدول شمارۀ 2: فهرستی از برخی قرآن های مشابه با سبک کوفی قرآِن ابوسعد بغدادی

اندازهتعداد برگمحتوای قرآنی نسخهشماره نسخهکتابخانه
10×8714برگجزء 1 )فاتحة، 1- بقرة، 141(4686آستان قدس رضوی
10×9114 برگجزء 19 )فرقان21- نمل49(3237آستان قدس رضوی
9×8514 برگجزء 17 )انبیاء، 1-حج، Is1428)22کتابخانۀ چستربیتی
10×1714.4 برگجزء 20 )عنکبوت، 1-35(40000کتابخانۀ ملی ایران11

10. مجمـع اآلداب فـی معجـم األلقـاب، کمـال الدیـن أبـو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطی الشـیبانی، تحقیق محمد 
زارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمی، 1416، ج2، ص 254. ؛ و الکاظم، تهران: مؤسسة الطباعة والنشر

11. این نسـخۀ 17 برگی که در سـال های اخیر از سـوی آقای محمدحسـین واقف زاده به کتابخانۀ ملی ایران اهدا شـده، درواقع بخشـی 
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اندازهتعداد برگمحتوای قرآنی نسخهشماره نسخهکتابخانه
، 29-228330موزۀ رضا عباسی 13/1×219/3 برگنور

یت 13/7×219 برگمؤمنون، A87-80.25.82موسسۀ هنر دیترو
، 21-154.17022-93-1کتابخانۀ کنگره )واشینگتن( 13/6×219 برگنور
کتبر ، 36 به بعدکاالی شمارۀ 5حراج ساتبیز1996، 16 ا 9/7×513/7 برگنور
10×2214 برگجزء 20 )عنکبوت، 1-42(کاالی شمارۀ 2حراج بنهامز2002، 24 آوریل

کتبر ، 1- نحل، ؟(کاالی شمارۀ 2حراج کریستیز2003، 14 ا 9×7913/5 برگجزء 14 )حجر
9/5×8613/7 برگجزء 14 )سوره های حجر و نحل(کاالی شمارۀ 6حراج کریستیز1977، 5 می

کاالی ش 2( به فروش رسیده است. یل 2002 ) ر راقی است که در حراج 24 آو از همان او

یر 14: جزوۀ قرآنی شمارۀ 3237 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی )مشابه با قرآن ابوسعد بغدادی( تصو
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یر 15: جزوۀ قرآنی شمارۀ 4686 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی )مشابه با قرآن ابوسعد بغدادی( تصو

یر 16: برگی از نسخۀ شمارۀ 2283 در موزۀ رضا عباسی )مشابه با قرآن ابوسعد بغدادی( تصو
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یت )مشابه با قرآن ابوسعد بغدادی( یر 17: برگی از نسخۀ شمارۀ A.25.82 در مؤسسۀ هنر دیترو تصو

یر 18: برگی از نسخۀ شمارۀ Is1428 در کتابخانۀ چستربیتی )مشابه با قرآن ابوسعد بغدادی( تصو
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یر 20: همان صفحه اکنون در نسخۀ وقف شده شمارۀ  تصو
40000 در کتابخانۀ ملی ایران

 ، یر 19: صفحه ای از نسخۀ فروخته شده در حراج بنهامز  تصو
کاالی ش 2( یل 2002 ) ر 24 آو
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عاوه بر این، جزوات قرآنی وقف شده از سوی ابوجعفر محمد بن موسی الخاصة بر حرم امام رضا علیه 
کوفی و مشابه با سبک قرآن ابوسعد  السام در قرن پنجم هجری را باید در شمار همین دسته خطوط 
به شمار آورد )تصویر 21(. در این قرآن سی پاره، عاوه بر نشانه گذاری پایان آیات، عامات تخمیس و 
گانه و با تذهیب و تزیین بسیار پیشرفته تری صورت گرفته است. از این قرآن، اکنون  تعشیر به صورت جدا
18 جزء به شماره های 3098 تا 3113 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می شود. همچنین یک 
ی عنکبوت، 46-49/ عنکبوت، 58- سجده، 28/  پارۀ آن، به شمارۀ Qur150، مشتمل بر جزء 21 )حاو
احزاب، 3-18( در 76 برگ اکنون در مجموعۀ شخصی دیوید خلیلی در لندن نگهداری می شود، و 
یک پارۀ دیگر آن به شمارۀ W555 در موزۀ هنر والترز در بالتیمور )مریلند، آمریکا( مشتمل بر جزء 19 

ی فرقان، 21-23 و 39-78/ شعراء، 1-227/ نمل، 1-40( قرار دارد )تصویر 22(. )حاو

فهرست منابع
کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی نجفی )قم(؛  کتابخانۀ آستان قدس رضوی )مشهد(؛  قرآن کریم؛ نسخه های خطی مختلف در 

کتابخانۀ ملی فرانسه )پاریس(؛ موزۀ رضا عباسی )تهران(؛  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران؛  کتابخانۀ چستربیتی )دابلین(؛ 
کنگره )واشینگتن(؛  کتابخانۀ  (؛  کتابخانۀ ملی ایران )تهران(؛ مؤسسۀ هنر دیترویت )دیترویت(؛ موزۀ هنر والترز )بالتیمور

کاخ موزۀ توپقاپی )استانبول(؛ مجموعۀ شخصی ناصر دیوید خلیلی )لندن(؛ و حراج های مختلف آثار اسالمی در لندن و 
پاریس.

ابن الجوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی. المنتظم فی تاریخ األمم والملوك، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، و مصطفی 
عبدالقادر عطا، بیروت: دارالكتب العلمیة، 1412ق/ 1992م.

لقاب، تحقیق محمد الكاظم، تهران: مؤسسة  ابن الفوطی، أبوالفضل عبدالرزاق بن أحمد. مجمع اآلداب فی معجم األ
؛ وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمی، 1416ق. الطباعة والنشر

حسینی، سید احمد. فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ عمومی حضرت آیة اهلل العظمی نجفی مرعشی مد ظله العالی، 
کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی نجفی، 1365ش. زیر نظر سید محمود مرعشی، قم: 

دانش پژوه، محمدتقی. فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، جلد نهم، تهران، انتشارات دانشگاه 
تهران، 1340ش.

ذهبی، شمس الدین أبوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان. تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاهیر َواألعالم، چاپ بشار عواد 
معروف، بیروت: دارالغرب االسالمی، 2003م.

کریمی نیا، مرتضی. »نسخه شناسی مصاحف قرآن )12(. ابوجعفر محّمد بن موسی الموسوی، عالم و ادیب شیعه در قرن 
چهارم، و قرآن وقفی اش بر حرم رضوی در سال 402 هجری«، آینه پژوهش، سال 31، ش 6/ پیاپی 186، بهمن و اسفند 

1399، ص 105-75.

کریمی نیا، مرتضی. »کهن ترین مكتوب تاریخ دار فارسی: دست نوشتی فارسی از احمد بن ابی القاسم خیقانی در قرن 
سوم«، آینۀ میراث، دورۀ 15، ش 61، پاییز و زمستان 1396، ص 26-9.

المصحف الشریف المنسوب الی علی بن هالل البغدادی المعروف بابن البواب: نظرة متکاملة فی هویته و نسبته و خطه و 
کربال: مكتبة و دار مخطوطات العتبة العباسیة المقدسة، 1436 ق/ 2015م. زخرفته و رسمه و قراءته، 

Rice, D. S., The Unique Ibn al-Bawwab Manuscript in the Chester Beatty Library, Dublin: Emery Walker, Ltd., 1955.
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راق قرآِن ابوجعفر محمد بن موسی الخاصة )نسخۀ جزوۀ قرآنی 3113  یر 21: نمونه ای از او  تصو
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی(

راق قرآِن ابوجعفر محمد بن موسی الخاصة )نسخۀ شمارۀ W555 در موزۀ هنر والترز در  یر 22: نمونه ای از او تصو
) بالتیمور




