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کهن ترین  از  ایران  ملی  موزۀ   4251 شمارۀ  نسخۀ  چکیده: 
تمامی   

ً
تقریبا که  می رود  شمار  به  ایران  در  کوفی  قرآن های 

اوراق آن در کنار هم باقی مانده و تاریخ کتابت آن را می توان 
 16 برگ   326 حاوی  اثر  این  داد.  نسبت  هجری  دوم  سدۀ  به 
آستانۀ  بر  صفوی  عباس  شاه  وقفیات  جمله  از  سطری، 
ملی  موزۀ  به   1316 سال  از  اما  بوده،  اردبیل  در  صفی  شیخ 
تاکنون  اما  می شود،  نگهداری  آنجا  در  و  یافته  انتقال  ایران 
مطالعه یا پژوهش خاصی دربارۀ آن صورت نگرفته است. 
قرآنی  کهن  نسخۀ  این  کلی  معرفی  ضمن  حاضر  مقالۀ 
نشان  آن،  هنری  و  متنی  مختلف  گی های  ویژ بررسی  و 
را  آن  که  دارد  وجود  نسخه  این  در  گی  ویژ چند  که  می دهد 
ترسیم  یکم،  می کند:  متمایز  مشابه  نمونه های  سایر  از 
دوم،  سوره.  هر  آغازین  صفحۀ  در  قرینه  سرسوره های 
تک تک  به  اشاره  سوم،  شاذ.  و  معروف  غیر  قرائات  ذکر 
ده  تا  بخشی  سه  )تقسیمات  قرآنی  تقسیمات  مواضع 
سوره ها  برای  خاص  نامگذاری های  چهارم،  قرآن(.  بخشی 
)به  سلیمان  سورۀ  طه(،  جای  )به  موسی  سورۀ  جمله  از 
یکی  میان،  این  از  ص(.  جای  )به  داود  سورۀ  و  شعراء(  جای 
گی های خاص این نسخه، ذکر قرائات قرآنی خاص و  از ویژ
 آن را شاّذ می نامیم. با آنکه 

ً
غیر مشهور است که اصطالحا

اعراب گذاری اصلی نسخه با دوایر طالیی رنگ انجام یافته، 
کاتب یا اعراب گذار نسخه، با به کارگیری دوایر سبز رنگ در 
برخی کلمات قرآنی، به قرائت های دیگر نیز اشاره کرده که 
عموم این قرائات، غیر معروف، و گاه در میان آثار اسالمی 
ناشناخته اند. به نظر می رسد این شیوه از ذکر قرائات شاذ 
از قرآن های کوفی در قرن دوم و سوم هجری به  در بسیاری 

ویژه در ایران رواج داشته است.

موزۀ ملی ایران؛ نسخۀ شمارۀ 4251؛ قرآن های  کلیدواژه ها: 
قرآنی؛  تقسیمات  شاذ؛  قرائات  قرآنی؛  قرائات  کوفی؛ 

تذهیب در قرون نخست

| مرتضی کریمی نیا

 قرآن کوفی 4251 
موزۀ ملی ایران 

 منبعی برای شناخت 
قرائات معروف و شاذ قرآنی
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 نسخه شناسی 
مصاحف قرآنی )16(

از مسئوالن محترم موزۀ ملی ایران سپاسگزارم که با در 
اختیار نهادن تصاویر نسخۀ شمارۀ 4251، امکان این 
پژوهش را برای من فراهم آوردند. همچنین از مدیران 

محترم کتابخانۀ آستان قدس رضوی )مشهد(، و موزۀ 
ملی کاشان )کاشان( سپاس می گزارم که در سال های اخیر 
دسترسی پژوهشی مرا به نسخه های مورد استفاده در این 

مقاله فراهم ساختند.



Codicology of the Qur’ānic Manuscripts (16):
Kufic Qur’ān MS 4251 in National Museum of Iran: A Source 
for Recognizing Canonical and Non-Canonical Qur’ānic 
Readings
Morteza Karimi-Nia

Abstract: Manuscript No. 4251 of the National Museum of Iran 
is one of the oldest Kufic Qur’āns in Iran, almost all of its folios 
have been preserved together and its writing might be dated 
back to the second AH/eighth century. The codex contains 
326 leaves; each having 16 lines, was among the endowments 
of Shah Abbas the Great, for the Sheikh Safi al-Din Shrine 
in Ardabil. Since 1937, it has been transferred to the National 
Museum of Iran and is kept there; however, so far no special 
study or research has been done on it. The present article, 
while introducing this old MS of the Qur’ān and examining 
its various textual and artistic features, shows that there are 
several features in this manuscript that distinguish it from other 
similar examples: First, drawing the symmetrical headers on 
the first page of each sūra; second, mentioning the non-ca-
nonical and uncommon Qur’ānic readings; third, referring to 
the various Qur’ānic divisions (three-part to ten-part divisions 
of the Qur’ān); fourth, unusual naming of the sūras, such as 
Sūra Mūsā (instead of Ṭāhā, 20), Sūra Sulaymān (instead of 
the Shu‘arā, 26) and Sūra Dāwūd (instead of Ṣād, 38). Among 
these, one of the significant features of this manuscript is the 
mentioning of non-canonical and unfamiliar Qur’ānic readings, 
which we call Shawādhdh. Although the original diacritics 
of the manuscript has been done with golden dots, the scribe 
or diacritics maker, by using green dots in some letters, also 
referred to other readings, most of which are non-canonical, 
and sometimes they are unknown among the literary Islamic 
sources. It seems that this method of mentioning uncommon 
readings has been common in many Kufic Qur’āns in the 
second AH/eight and third AH/ninth centuries, specifically in 
Iran.
Keywords: National Museum of Iran; Manuscript No. 4251; 
Kufic Qur’āns; Qur’ānic Variant Readings; Uncommon Read-
ings; Qur’ānic Divisions; Illumination in the First Centuries

نسخ املصاحف القرآنية )16(
يف رقـم )4251( يف املتحـف الوطـي اإليـراين: أحـد مصـادر  القـرآن الكـو

وفة والشاّذة معرفة القراءات القرآنّية املعر
ميي نیا مرتضی کر

إيـران  النسـخة رقـم )4251( املوجـودة يف متحـف  تعتبـر  اخلالصـة: 
الوطـي مـن أقـدم النسـخ القرآنّيـة الكوفّيـة املوجـودة يف إيـران، وقـد 
البعـض يف   سـاملًة حمفوظـًة مـع بعضهـا 

ً
يبـا أوراقهـا تقر کاّفـة  بقیـت 

يـخ کتابهتـا يعـود إىل القـرن اهلجـري  ميكـن القـول بـأّن تار مكاهنـا ، و
 ،)

ً
الثـاين. وهـذه النسـخة حتتـوي عـى )326 ورقـة ذات 16 سـطرا

وهي جزء من وقفّيات الشاه عّباس الصفوي ملقبرة الشیخ صيف يف 
يـة الشمسـیة( إىل متحف  أردبیـل، لكّنـا انتقلـت سـنة )1316 اهلجر
 اآلن احلفـاظ علهيـا، إاّل أ ّنـه ال يوجد إىل 

ّ
إيـران الوطـي الـذي يتـوىل

اآلن دراسة أو حتقیق عنا.
يفها اإلمجايّل هلذه النسخة القرآنّية القدمية  واملقالة احلالّية ضمن تعر
ودراسـة خصائصها النّصّية والفّنّية املختلفة تشـیر إىل وجود بعض 

اخلصائص يف هذه النسخة متّيزها عن سائر النماذج املشاهبة:
 

ّ
کل مـن  وىل 

ُ
األ الصفحـة  يف  املتناظـرة  التخطیطـات  رسـم  وىل: 

ُ
األ

سورة.
الثانیة: اإلشارة إىل القراءات غیر املعروفة والشاّذة.

الثالثـة: اإلشـارة إىل مجیـع مواضـع التقسـیمات القرآنّيـة )تقسـیمات 
ّية(. القرآن الثالثّية إىل الَعشر

الرابعة: التسـمیات اخلاّصة للسـور القرآنّية، ومن بینا سـورة موىس 
)بـداًل مـن طـه(، وسـورة سـلیمان )بـداًل مـن الشـعراء(، وسـورة داود 

)بداًل من ص(.
إحـدى هـذه املّيـزات اخلاّصـة هبـذه النسـخة هـي ذکرهـا للقراءات  و
تسـمیهتا  عـى  اصطلـح  والـي  املشـهورة،  وغیـر  اخلاّصـة  القرآنّيـة 
يـك األصيل للنسـخة کان بدوائر  بالشـاّذة. ورغـم أّن اإلعـراب والتحر
ذهبّيـة اللـون إاّل أّن الكاتـب ـ أو َمـن وضـع حـرکات اإلعـراب ـ أشـار 
 ولكـن 

ً
خـرى أيضـا

ُ
عـى بعـض الكلمـات القرآنّيـة إىل القـراءات األ

، بـل إّن  کثرهـا غیـر مشـهور بدوائـر خضـراء اللـون، وهـي قـراءات أ
بعضهـا غیـر معـروف أصـاًل يف املصـادر اإلسـالمّية؛ والظاهـر أّن هـذا 
سـلوب الشـائع يف 

ُ
کان هـو األ سـلوب يف ذکـر القـراءات الشـاّذة 

ُ
األ

ّيني  الكثیـر مـن املصاحـف الكوفّيـة يف القرنـني الثـاين والثالث اهلجر
 يف إيران.

ً
خصوصا

 ،4251 رقـم  النسـخة  الوطـي،  إيـران  متحـف  األساسـّية:  املفـردات 
املصاحـف الكوفّيـة، القـراءات القرآنّية، القراءات الشـاّذة، القراءات 

وىل.
ُ
غیر املعروفة؛ التقسیمات القرآنّية، التذهیب يف القرون األ
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مقدمه
کنـون هیـچ پژوهشـی صـورت نگرفتـه اسـت. بـا ایـن همـه، برخـی  دربـارۀ نسـخۀ 4251 مـوزۀ ملـی ایـران تا
اطالعـات کلـی دربـارۀ ایـن نسـخه انتشـار یافتـه اسـت. نخسـتین بـار شـادروان مهـدی بیانـی در کتـاب 
راهنمـای گنجینـۀ قـرآن در مـوزۀ ایـران باسـتان )بخـش دوم، ص 10( ضمـن بیـان اطالعاتـی انـدک دربـارۀ 
جلـد نسـخه، جنـس، انـدازه و تعـداد اوراق نسـخه، آن را متعلـق بـه قـرن سـوم هجـری دانسـته اسـت. ایـن 
اطالعـات بعدهـا بـا اندکـی افزایـش در کتـاب فهرسـت میکروفیلم هـا و نسـخ خطـی مـوزۀ ملـی ایـران )بـه 
یاضی؛ تهران، 1374، ص 174( ذکر شده است.1 همچنین مارتین لینگز در کتاب  کوشش محمدرضا ر
هنر خط و تذهیب قرآنی تهران، 1377، بخش اول، تصویر ش 2( تصویری از آن منتشر ساخته، و قدیر 
افرونـد نیـز در سـال 1375 شمسـی در کتـاب گلچینـی از قرآن هـای خطـی موزۀ دوران اسـامی )ص 36-
37(، تصویری از نسخه را همراه با اطالعات شناسنامه ای آن منتشر کرده است. بنابراین نوشتۀ حاضر 
یـم اسـت. در ایـن  نخسـتین و کامل تریـن پژوهـش انجـام گرفتـه دربـارۀ ایـن نسـخۀ کوفـی قـرآن از قـرآن کر
پژوهـش بـا بررسـی کامـل تمـام تصاویـر نسـخه، اطالعـات کاملی در خصوص متـن قرآن در این اثر )رسـم 
ی  ی، َنْقـط االعجـام و َنْقـط االعـراب، قرائات عشـرة و قرائات شـاذ؛ نامگذار و امـالء کلمـات؛ نشـانه گـذار
ی و مورد  سوره ها؛ شمارش آیات و تقسیمات سوره ها؛ تقسیمات قرآن(، تذهیب و نگاره های آن گردآور

تحلیل قرار گرفته است.

ق به سـدۀ دوم هجری 
ّ
نسـخۀ 4251 در مـوزۀ ملـی ایـران، مصحـف قرآنـی تقریبـًا کامـل بـه خط کوفـی متعل

اسـت که در حدود سـال 1037 هجری از سـوی شـاه عباس صفوی بر بقعۀ شـیخ صفی در اردبیل وقف 
ی می شـود. متـن وقف نامۀ  کنـون بـه شـمارۀ  4251 در مجموعـه قرآن هـای مـوزۀ ملی ایران نگه دار شـده و ا

شاه عباس در آغاز این نسخه چنین است:

وقف نمود کلب آستان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السالم عباس الصفوی الحسینی 
زگار  یه حفت باالنوار الجلیة تا ثواب آن برو ایـن کالم ملـک عـالم را بـر روضـۀ منورۀ صفیۀ صفو
گـر برونبرنـد بلعنت خدا  فرخنـده آثـار عایـد گـردد مشـروط بـر آنکـه از آن روضـه بیـرون نبرنـد و ا

یک باشد درآید و در خون امام حسین علیه السالم شر

( کتابـت شـده و سـطح  نسـخۀ کوفـی قـرآن بـه شـمارۀ 4251 در قطعـی نسـبتًا بـزرگ )29×21.9 سـانتی متـر
مکتـوب آن حـدودًا 22.3×15 سـانتی متـر اسـت. بـا توجـه بـه بریدگی هـای اطـراف برگه هـا کـه در برخـی 
کـه انـدازۀ اصلـی برگه هـا در ایـن نسـخه، یـک تـا دو  صفحـات بـه خوبـی پیداسـت، می تـوان حـدس زد 

1. »شمارۀ بخش 4251. قرآن به خط کوفی بدون رقم در سدۀ سوم.حاشیۀ صفحة اول دارای 4 طرح تزئینی مذّهب. حواشی بعضی از 
. کاغذ: پوست  ر صفحات طرح های برگ نخلی مذّهب. ختم آیات با دوایر تزئینی مذهب مشخص شده است. سرسوره ها به قلم ز
. در 650 صفحـه. جلـد بیرونـی سـوخت بـا طـرح ترنـج و حاشـیه قاب بنـدی در متـن چـرم قهـوه ای. اندرون سـوخت با طـرح ترنج و  آهـو

. وقف آستانۀ شیخ صفی.« سرترنج چرم سرخ )سده 11(. اندازه: 21/2*29سانتی متر
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سانتی متر بیشتر بوده است. نسخه 326 برگ دارد و اوراق آن به ترتیب، صحیح، و همراه با افتادگی یا 
ی صفحات زوج )سمت چپ(  جابجایی اندک است. برگ های این قرآن به صورت صفحه شمار بر رو

ی شده است )جمعا 650 صفحه(. صفحه شمار

انتساب به دستخط امام علیه السالم
بـر پشـت بـرگ آخـر نسـخه، فـردی ایـن نسـخه را بـه خـط یکی از ائمـه علیهم السـالم نسـبت داده و چنین 

نوشته است:
مصحـف مجیـد بخـط مبـارک یکـی از ائمـة المعصومیـن و مقتـداء الراشـدین اسـت علیهـم 

یر 1( الصلوة و السالم وقف آستانه حضرت شاه صفی علیه الرحمة )تصو

فـردی کـه چنیـن انتسـابی را در پایـان قـرآن ش 4251 مـوزۀ ملـی نوشـته اسـت، ظاهـرًا در عصـر صفویـه یـا 
اندکی پس از آن زندگی می کرده و چنین شهاداتی را در آغاز و پایان برخی دیگر از نسخه های قرآنی آن 
ی همچنین  زمان، از جمله در انتهای قرآن شـمارۀ 4249 موزۀ ملی ایران نیز نوشـته اسـت )تصویر 3(. و
در ابتـدای جـزوۀ قرآنـی ش 3085 آسـتان قـدس رضـوی، به خـط عثمان بن حسـین وراق غزنوی )کتابت 
462-466 ق( نوشـته اسـت: »یکجـزو قرآنـی بخـط یکـی از ائمـة المعصومیـن صلـوات اهلل علیهـم اجمعین 
وقف آسـتانه حضرت شـاه صفی علیه الرحمة« )تصویر 2(. بدیهی اسـت که هیچ یک از این انتسـاب ها 
مقـرون بـه صحـت نیسـت و از جملـه حدسـیات و اضافـات خواننـدگان بعـدی این نسـخه های کهن به 

شمار می آید.2 

برگ های مفقود یا جابجا شده در نسخه
برگه هایـی انـدک از نسـخۀ 4251 در برخـی جاهـا افتـاده اسـت. بـه تخمیـن مـن، این افتادگی هـا مجموعًا 
حدود 22 برگ از سه جای مختلف نسخه را دربر می گیرد. مشخص نیست که این فقدان در چه زمانی 
ی نمایشـگاه نسخه های قرآنی  ی داده اسـت، اما دسـت کم از سـال 1327 شمسـی، و همزمان با برگزار رو
ی آن )650  در مـوزۀ ایـران باسـتان، نسـخۀ 4251 بـا همیـن تعـداد اوراق )326 بـرگ( بـوده و صفحـه شـمار
صفحـه( صـورت گرفتـه اسـت، زیـرا شـادروان مهـدی بیانـی در کتاب راهنمـای گنجینۀ قرآن، با اشـاره به 
ی 650 صفحه معرفی می کند.3 با بررسـی تصاویر نسـخه، من موارد زیر را در  این نسـخۀ قرآنی، آن را حاو

شمار اوراق جابجا شده یا مفقود از این نسخه ثبت کرده ام.

یمی نیا، »نسخه شناسـی مصاحف قرآن )13(. مصاحف قرآنی منسـوب  : الف( مرتضـی کر یـر 2. بـرای تفصیـل نـگاه کنیـد بـه دو مقالـۀ ز
بـه خـط ائمـه علیهـم السـالم: واقعیـت یـا جعـل«، آینـۀ پژوهـش، سـال 32، ش 2/ پیاپـی 188، خـرداد و تیـر 1400، ص 67ـ104. ب( 
یارت قرآن: درنگی در پدیدۀ جعل امضای کتابت قرآن به نام امامان شیعه«، در  یمی نیا، »یک شاه اسماعیل و این همه ز مرتضی کر

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر آذرتاش آذرنوش، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1396، ص 267ـ296.
3. راهنمای گنجینۀ قرآن، ص 10، ذیل نسخۀ شمارۀ 18.
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ی آیات »أو کلما عهدوا ... یاتی اهلل بأمره« )بقرة، 100- یک برگ بین صفحات 13 و 14 افتاده است: حاو
109(. خوشبختانه این برگ در انتهای نسخه، در صفحات 632 و 633 قرار گرفته است.

ی آیات 98 اسراء تا آیۀ آخر سورۀ کهف. ده برگ بین صفحات 323 و 324 افتاده است: حاو

ی آیات »راجعون ... وکذلک جعلنا لکل« )مؤمنون،  ده برگ بین صفحات 371 و 372 افتاده است: حاو
60- فرقان، 31(. 

دستخط:
خط نسخۀ 4251 موزۀ ملی ایران از کهن ترین نمونه های برجا مانده از خط کوفی در کتابت قرآن است. 
بر اساس دسته بندی های فرانسوا دروش )سبک عباسی، 38-39(، می توان آن را در ردۀ B.II قرار داد. 
کاتب از دسـتخطی یکنواخت و ماهرانه در کتابت کوفی برخوردار اسـت. سـطور را حتی االمکان بسـیار 
مسـتقیم و تـراز شـده می نـگارد و گاه بـرای تـراز کـردن انتهـای سـطور از یـک خـط تیـره کوتـاه یـا بلنـد بهـره 
 scriptio continua »ی هماننـد اغلـب کاتبـان قـرآن در سـه سـدۀ نخسـت از »کتابـت پیوسـته می گیـرد. و
ی بـه دنبـال هـم قـرار می گیرنـد  بهـره می بـرد کـه در آن حـروف درون کلمـات عربـی بـا فواصـل تقریبـًا مسـاو
ی از کلمـات را در  ، کاتـب بسـیار و انتهـای هـر کلمـه را بـه سـادگی نمی تـوان تشـخیص داد. از همیـن رو

یر 1: انتساب نسخۀ  تصو
قرآن شمارۀ 4251 موزۀ 
ملی ایران به دستخط 
ران  یکی از ائمه در دو

یه صفو

یر 2: انتساب  تصو
بخشی از قرآن )جزوۀ 

3085 در کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی( به 
خط عثمان بن حسین 

کتابت  راق غزنوی ) و
462-466 ق( به 

دستخط یکی از ائمه در 
یه ران صفو دو

یر 3: انتساب  تصو
نسخۀ قرآن شمارۀ 

4249 موزۀ ملی ایران به 
دستخط یکی از ائمه در 

یه ران صفو دو
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انتهای سطر می شکند و ادامۀ آن را در سطر بعدی می نویسد.4 کاتب نسخه به ندرت از تکنیک َمْشق 
برای کشیدگی حروف در سطح افقی به ویژه در کتابت حروف ب و ت در انتهای کلماتی چون کتاب، 
ی کادر نوشـته شـدۀ در هر صفحه نیز توجه دارد. فی  ی همچنین به زیبا سـاز و أنت اسـتفاده می کند. و
المثـل در برخـی صفحـات )مثـاًل ص 19، 366، 396، و 412( ابتـدا یـا انتهـای بیشـتر سـطور را بـه صـورت 

منظم به یک حرف واحد ــ مثاًل الف  یا واو ــ ختم می کند.

تذهیب:
تزیینات و تذهیب این نسـخه از نمونه های غنی و پیشـرفته در قرن دوم و سـوم هجری به شـمار می آید. 
، کاتب یا مذهب نسخه سرسوره ها در بخش آغازین هر  ئم و نشان های تخمیس و تعشیر گذشته از عال
سوره را با قلم زرین می نگارد و انتهای آن را به یک ترنج زرین در حاشیۀ پیرامونی نسخه پیوند می زند و 
همزمان در همان صفحه، قرینۀ همین ترنج زیبا را مجددًا در باال یا پایین صفحه ترسیم می کند. درواقع 
مذّهب نسخه، برای هر سورۀ قرآن یک سر سوره و یک یک ترنج اضافه متقارن با سرسوره ترسیم می کند 
)تصویـر 4 و 5(. ایـن امـر را بایـد از ویژگی هـای اختصاصـی در تزیینـات ایـن نسـخۀ قرآنی دانسـت که بنا 
بـر اسـتقرای مـن، در هیـچ یـک از نسـخه های کوفـی قـرآن از سـده های نخسـت یافـت نمی شـود. مذّهـب 
نسـخه تنها در جایی یک سرسـوره و ترنج زرین )بدون ترنج قرینه( ترسـیم می کند که آغاز سـورۀ مورد نظر 

در میان صفحه قرار گرفته باشد )تصویر 6 و 7(.

پیوند تذهیب با شمارش آیات و اعراب گذاری نسخه
کاتب انتهای تک تک آیات را با گذاشـتن سـه گردش قلم به صورت موّرب تعیین می کند. همچنین هر 
یـن )بـه نشـانۀ عـدد 5 در ترتیـب ابجد( تخمیـس می کند و پس از هـر ده آیه، گل  پنـج آیـه را بـا یـک هـاء زّر
یـن بـا نقـاط رنگـی بـه نشـانۀ تعشـیر قـرار می دهـد. بدیهی اسـت کاتب اصلی نسـخه، َبسـمله در  آیـه ای زّر
آغاز تک تک سوره ها را با گذاشتن سه گردش قلم مورب، به عنوان یک آیه مشخص می کند، اما عالمت 
گذاِر همزمان یا بعدی نسخه، هنگام تخمیس و تعشیر آیات، هیچ گاه َبسمله را آیۀ مستقل نمی شمارد. 
بـه نظـر می رسـد، تعشـیر نسـخه در برخـی سـوره ها دو بـار و بـا دو نظـام متفـاوت صـورت پذیرفتـه اسـت. 
، با رسـم یک دایرۀ سـبز و قرمز و نوشـتن  ـب و بـار دیگر در زمانی بعدتر یکبـار بـا همیـن گل آیـۀ زریـن مذّهَ
ی عـدد مـورد نظـر بـا اسـتفاده از حروف ابجد. مثـاًل در ص 107، یکبـار کلمۀ »محیصًا«  عالمـت اختصـار
)نسـاء، 121( را با اسـتفاده از گل آیه ای زرین، به نشـانۀ آیۀ 120 نشـان کرده، و بار دیگر در انتهای »مبینًا« 
)نسـاء، 119(، بـا اسـتفاده از حـروف ابجـد )ق ک=120(، آیـۀ 120 را نشـان داده اسـت. تعشـیر دوم دقیق تـر 
اسـت و در ایـن سـوره مطابـق بـا نظـام عـد اآلی بصـری، مکـی و مدنی اسـت، اما تعشـیر نخسـت، با هیچ 

یمی نیـا، »نسخه شناسـی مصاحـف قرآنـی )10(. قـرآن کوفـی 4289 در مـوزۀ ملـی ایـران، ودیگـر پـارۀ  یـد بـه: مرتضـی کر 4. در ایـن بـاره بنگر
یسـی کوفی«، آینه پژوهش، سـال 31، ش 4/ پیاپی 184،  (: طغیان علیه »کتابت پیوسـته« در قرآن نو مسـروقۀ آن در موزۀ پارس )شـیراز

مهر و آبان 1399، ص 111ـ177.
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ین نازعات یر 7: سرسورۀ آغاز تصو ین زخرف  یر 6: سرسورۀ آغاز  تصو

ینه و مزدوج در آغاز سورۀ فاطر یر 5: سرسورۀ قر تصو ینه و مزدوج در آغاز سورۀ سبأ  یر 4: سرسورۀ قر تصو

یر 9: چهار تزیین متفاوت در آغاز سوره های   تصو
یش  ، همزة، فیل، قر نصر

یر 8: سه تزیین متفاوت در آغاز سوره های  تصو
 شرح، تین و علق



آینۀ پژوهش  191
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

مقــــــــــــــــــاله
12نسخه شناسی  مصاحس نرآنی )16(

یک از نظام های هفتگانه مطابق نیست.5 دو بار تعشیر کردن در برخی نسخه های کوفی دیگر نیز اتفاق 
افتاده اسـت: مثاًل در نسـخۀ  OR-771در کتابخانۀ دانشـگاه کمبریج و نسـخۀ ش 28 کتابخانۀ آسـتان 

قدس رضوی که این دو نسخه درواقع به اصل واحد متعلق بوده اند.

ی از نسـخه های کوفـی قـرون دوم تـا چهـارم بـدون نقطـه )نقـط  متـن قـرآن در ایـن نسـخه، هماننـد بسـیار
االعجـام( کتابـت شـده،6 امـا همزمـان بـا اسـتفاده از دوایـر رنگی طالیی، اعـراب آیات )نقـط االعراب( در 
ی آن  آن مشـخص شـده اسـت. این نسـخه از معدود نسـخه های کوفی کهن اسـت که برای اعراب گذار
به شـیوۀ ابواالسـودی، از نقاط زّرین یا طالیی اسـتفاده کرده اند.7 با دقت در صفحات متعدد این قرآن، 
ی اولیـۀ ایـن نسـخه بـا نقـاط شـنگرف یـا قرمـز صـورت گرفته و سـپس  مشـخص می شـود کـه اعـراب گـذار
تمامـی ایـن نقـاط بـا رنـگ طالیی مجددًا پوشـانده شـده اسـت. همچنین دوایر سـبز رنگ برای اشـاره به 
قرائت دوم در متن این نسخه به کار رفته است. در مواضعی که ِاظهار دو قرائت مختلف در یک کلمه 
ـ مثاًل تکن و یکن )انفـال، 65( در ص 207، یا کبیرًا و کثیرًا  ی )نقـط االعجـام( بـوده،ـ  منـوط بـه نقطـه گـذار
)احزاب، 68( در ص 446 ــ کاتب از دو رنگ سـبز و قرمز برای نشـان دادن این دو گونه قرائت اسـتفاده 

کرده است.

تقسیم های قرآنی
از نخستین سده های اسالمی، تقسیمات مختلفی برای قرآن متداول و شناخته شده بوده است. بعضی 
از این تقسیمات مانند تقسیم قرآن به 30 جزء، امروزه از شهرت بسیار بیشتری برخوردار است. اما تقسیم 
، پنج، شـش، هفت، هشـت، نه، و ده بخش، نمونه های رایجی در قرن دوم و سـوم  ، سـه، چهار قرآن به دو
هجری و گاه پس از آن بوده اند. کاتب و مذّهب نسخۀ 4251 در حاشیۀ قرآن خود، به تک تک این تقسیم 
بندی ها اشاره می کنند. می توان گفت این یکی از معدود نسخه های کوفی کهن از قرآن کریم است که در 
آن، تقسیم های 3تایی، 4تایی، 5تایی، 6تایی، 7تایی، 8تایی، 9تایی و 10تایی قرآن به دقت در حاشیۀ 
قرآن ذکر شده اند. نمونۀ مشابه با این تقسیمات دهگانه را در نسخۀ قرآن کوفی به شمارۀ 2026 موزۀ ملی 

.) کاشان می یابیم، و با کمی تفاوت در نسخۀ 16 کتابخانۀ نورعثمانیۀ )موسوم به قرآن پالرمو

، فهرسـت کامـل صفحاتـی از قـرآن 4251 مـوزۀ ملـی ایـران اسـت که در حاشـیۀ صفحه، به  نمونه هـای زیـر

5. بـرای یـک نمونـۀ دیگـر عینـًا، نـک.: ص 108 و تعشـیر دو کلمـۀ »رحیمـًا« )نسـاء، 129( و »حمیدًا« )نسـاء، 131( به عنـوان آیۀ 130. این 
امر گاه در برخی سوره های دیگر ازجمله در سورۀ معارج، ص 609 نیز روی داده است.

6. به ندرت نقطه های اعجامی در برخی حروف مشاهده می شود. مثالً در حرف تاء در »تنازعتم« )آل عمران، 152( و نون در »تحبون« 
ره ای متأخـر از زمان  )آل عمـران، 152( در صفحـۀ 75. همچنیـن بـه نـدرت، برخـی صفحـات نسـخه )مثـالً صفحـات 4 و 104( در دو

کتابت اصل نسخه، با قلم و جوهری متفاوت، به صورت کامل نقطه گذاری شده است.
7. نسـخه های بسـیار اندکی را می شناسـیم که از این شـیوه و از این نوع رنگ برای اعراب گذاری کلمات قرآنی اسـتفاده کرده اند. سـه 
  MAOدر کتابخانۀ ملی فرانسه؛ برگۀ شمارۀ  63.41در موزۀ هنر دانشگاه ایندیانا؛ و برگۀ  Arabe346(a)نمونه اینهایند: نسخۀ شمارۀ

یس. ر پار  2225در موزۀ لوو
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یکی از تقسیمات دهگانۀ باال با قلم طالیی، اشاره شده است )نک. تصاویر 13-10(.
ص 69: الُعْشر االول، »إن الذین کفروا و ماتوا« )آل عمران، 91(

ص 75: الُتْسع االول، »سنلقی فی قلوب الذین« )آل عمران، 151(
ص 83: الُثْمن االول، »بسم اهلل الرحمن الرحیم« )نساء، 1(

ص 96: الُسْبع االول، »فکیف اذا اصابتهم« )نساء، 62(
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یر 10-13: نمونه هایی از ذکر تقسیمات قرآنی در حاشیۀ برگه های نسخۀ 4251 موزۀ ملی ایران تصاو

نامگذاری سوره ها
ی سـوره ها در مصاحـف قدیـم مطابقت کامل با صورت اسـامی متـداول و معروف کنونی ندارد.  نامگـذار
کاتبان و مذهبان برخی نام ها را در سرسوره های این نسخه ها ذکر می کنند که در سده های بعدی و در 
دوران معاصـر متـداول و شـناخته شـده نیسـت. فهرسـت زیـر نمونـه ای از مهم تریـن نام هـای متفـاوت در 

سرسوره های نسخۀ قرآنی 4251 در موزۀ ملی ایران است.

نام سوره در نسخۀ 4251نام رایج سورهشمارۀ سوره

سورة بنو اسرائیلاالسراء17

سورة موسیطه20

سورة طسم یذکر فیه الشعراءالشعراء26

سورة طس سلیمنالنمل27

سورة طسم القصصالقصص28
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ی سـوره های قرآنـی در قـرون جدیـد متفاوت اسـت، برخی از  هرچنـد تمـام نام هـای فـوق بـا نظـام نامگـذار
ی  ایـن نام هـا بسـیار خـاص و نـادر اسـت و در کمتر قرآنی از سـده های نخسـت دیده می شـوند. نامگذار
ی بـرای سـورۀ طـه را در هیـچ نسـخۀ  سـورۀ طـه بـه نـام »سـورة موسـی« از ایـن قبیـل اسـت. چنیـن نامگـذار
کوفـی و غیرکوفـی نمی یابیـم. گفتنـی اسـت برخـی نسـخه های کهن سـورۀ قصص را »سـورة طسـم موسـی« 
)مثاًل نسـخۀ کوفی 27 در کتابخانۀ نورعثمانیة اسـتانبول(، یا »سـورة موسـی و هارون« )مثاًل نسـخۀ کوفی 
 DAM 17-25.1در دارالمخطوطات صنعاء(، یا »سـورة موسـی و فرعون« )مثاًل نسـخۀ کوفی شـمارۀ 1 در 

کتابخانۀ رضا در رامپور هند( نامیده اند. نمونۀ دیگر نامیدن سـورۀ نمل به »سـورة طس سـلیمان« اسـت. 
Ara- و  Arabe325 ی بسـیار کهـن در برخـی نسـخه های دیگر از جمله در دو نسـخۀ کوفـ یایـن نامگـذار
یس(، و نیز در دو نسخۀ کوفی 15 و 4154 از کتابخانۀ آستان قدس  be333 از کتابخانۀ ملی فرانسه )پار

ی  ی سـورۀ ص با عنوان »سـورة داود« اسـت. این نامگذار ، نامگذار رضوی نیز رخ داده اسـت. مثال آخر
در برخی نسـخه های دیگر از جمله در نسـخۀ کوفی  Add.1147در کتابخانۀ دانشـگاه کمبریج؛ نسـخۀ 
ی  Marcel13در کتابخانـۀ ملـی روسـیه؛ نسـخۀ ش 552 در مـوزۀ رضـا عباسـی )تهـران(، بـه خـط  حجـاز

ق از قرن هشتم هجری نیز رخ داده است.
َ

محّق

قرائات
یـخ قرائـات قـرآن همـراه بـوده اسـت. انتقـال شـفاهی و مکتـوب متـن قرآنـی  یـخ متـن قـرآن همـواره بـا تار تار
همواره از آغاز با خوانش های مختلفی همراه بوده است که سبب تفاوت لفظی و گاه معنایی در برخی 
کلمـات قـرآن می شـده اسـت. بـه سـبب تنـوع و فراوانـی و بی انضباطـی در تولید و اجتهـاد در امر قرائات 
قرآنـی، دانشـمندان اسـالمی در قـرن چهـارم هجـری ابتـدا هفـت قرائـت، بعـدًا هشـت قرائـت، سـپس ده 
قرائـت را رسـمی و صحیـح شـمرده اند و سـایر قرائـات را در شـمار قرائـت شـاذ قـرار داده انـد. بـا ایـن همه، 
ی از دانشـمندان علـوم قرآنـی از همـان قـرون بـه ثبـت و  قرائـات شـاذ هیچـگاه از میـان نرفته انـد و بسـیار

یده یا در تفاسیر قرآن بدانها اشاره کرده اند. ی و ضبط قرائات غیر رسمی یا شاذ اهتمام ورز گردآور

ی نشده اند.  قرآن های کوفی در قرون نخست مطابق با یک قرائت معین و مشخص نوشته و اعراب گذار
لـذا هیـچ گاه نمی تـوان ایـن نسـخه ها را به طور کامل مطابـق با یک قرائت از میان قراء هفتگانه، دهگانه، 
یا یکی از قرائات شاذ دانست. در این نسخه ها همواره ترکیبی از قرائات مختلف دیده می شود. این امر 
ـ  یج، کتابت قرآن مطابق با یک قرائت معینـ  کمابیـش تـا قـرن پنجـم هجـری ادامـه دارد و از آن پس بـه تدر

همراه با اشاره به برخی قرائات دیگر ــ تداول می یابد.

ظهـور قرائـات در قـرآن 4251 مـوزۀ ملـی ایـران، بـه ایـن نسـخه ویژگـی خاصـی بخشـیده اسـت، بـه گونـه ای 
ی اصلـی  کـه تقریبـًا تمـام قرائـات رسـمی و نیـز اغلـب قرائـات شـاذ را در آن می تـوان یافـت. اعـراب گـذار
ایـن نسـخه بـا نقـاط طالیـی رنـگ صورت گرفته اسـت. اعـراب گذار در ایـن مرحله، مشـهورترین قرائت را 
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یکی از قرائات سـبعه )یا عشـره( اسـت با افزودن دایره های زرین نشـان داده اسـت. روشـن اسـت که این 
ی از جاها، مطابق با قرائت کنونی ما ــ روایت حفص از عاصم ــ نیست. در مرحلۀ بعد،  قرائت در بسیار
عالمتگـذار بـا اسـتفاده از نقـاط سـبزرنگ بـه قرائت هـای دیگـر اشـاره کرده اسـت. این قرائت هـا هم دیگر 
ی از قرائـات شـاذ غیررسـمی را شـامل می شـود. بدیهـی  قرائـات رسـمی هفتگانـه )و ده گانـه( و هـم بسـیار
ی نسـخه در قرن دوم و سـوم هجری، تفکیک قرائات رسـمی از  اسـت که در زمان کتابت و عالمت گذار

قرائات شاذ صورت نگرفته بوده و تمامی این موارد صرفًا قرائت های قرآنی شمرده می شدند.

ی از قرائت هـای رایـج در قـرون نخسـت را بـه مـا  بنابـر آنچـه گفتیـم، نسـخۀ 4251 مـوزۀ ملـی ایـران بسـیار
نشـان می دهـد کـه امـروزه در شـمار قرائـات شـاذ یـا غیرمعـروف شـناخته می شـوند. جالب تـر آنکـه گاه در 
این نسـخه، قرائت هایی می یابیم که در کتب مربوط به قرائات ثبت نشـده اند، لذا می توان گفت چنین 
نسـخه های کهن از قرآن خود منبع موثقی برای شـناخت قرائات شـاذ و غیر معروفند. جسـتجو در میان 
نسخه های کهن قرآنی به خط کوفی نشان می دهد این امر ــ یعنی اشاره به قرائات شاذ و غیررسمی ــ در 
قرآن های دیگری از سده های نخست، مثاًل در نسخۀ قرآن 26 آستان قدس رضوی، نسخۀ شمارۀ 4289 

موزۀ ملی ایران،8 و نسخه های 2025 و  2026 موزۀ ملی کاشان نیز متداول بوده است.

ی می کند کـه در زیر به  ی نسـخه بـا دو رنـگ طالیـی و سـبز از قواعـد و نظام هایـی کلی پیرو اعـراب گـذار
آنها اشاره می کنم:

ی شـده اسـت. ایـن قرائـت تقریبـًا در همـه جـا  الـف( قرائـت اصلـی نسـخه بـا رنـگ طالیـی اعـراب گـذار
مطابق با یک یا چند قرائت از قرائات سبعه یا عشره است.

ی طالیـی رنگ( آن اسـت که کاتب  ب( یکـی از ویژگی هـای قرائـت اصلـی در ایـن نسـخه )بـا نقطـه گـذار
هنـگام کتابـت میـم جمـع در کلمـۀ »هـم« )بـه ضـم »ه« و نیـز بـه کسـر »ه«(، بـا اسـتفاده از دوایـر اعرابـی 
زّرین، آن را مطابق با قرائت ابن کثیر مکی مضموم می کند؛ یعنی اصطالحًا در ضمیر جمع مذکر غایب، 

« خوانده می شود. « و »ُهُمو « صله می افزاید، که در هنگام قرائت »ِهُمو همواره »و

 ، ی طالیی رنگ( آن اسـت کـه عالمت گذار ج( دیگـر ویژگـی قرائـت اصلـی در ایـن نسـخه )بـا نقطه گذار
هـاء ضمیـر در انتهـای کلماتـی چـون الیـه، علیـه، فیه و مانند آن را با گذاشـتن نقطه ای طالیی در جلوی 
ْیـُه، ِفیـُه. یـک نمونـۀ دیگـر عبـارت »مـن 

َ
ْیـُه، َعل

َ
ی کـرده اسـت: إل حـرف، بـه صـورت مضمـوم اعـراب گـذار

ِفُه« )احقاف، 21( در ص 535 است. چنین قرائت هایی که مشابه آن را در نسخه های شمارۀ 2025 
ْ
َخل

و  2026 مـوزۀ ملـی کاشـان، نسـخۀ 3454 مـوزۀ ملـی ایـران، و نسـخه های  Arabe 379و Arab 5123 در 

یمی نیا، »نسخه شناسـی مصاحف قرآنی )10(.  بارۀ این نسـخۀ کهن و جدولی از قرائت های معروف و شـاذ در آن نک: مرتضی کر 8. در
یسـی  (: طغیان علیه »کتابت پیوسـته« در قرآن نو قـرآن کوفـی 4289 در مـوزۀ ملـی ایـران، و دیگـر پـارۀ مسـروقة آن در مـوزۀ پـارس )شـیراز

کوفی«، ص 125ـ129. 
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کتابخانۀ ملی فرانسـه نیز می توان مشـاهد کرد، به ندرت در منابع کهن اسـالمی و در شـمار قرائات شـواذ 
ی از دانشـمندان قـرن پنجم هجـری، این  گـزارش شـده اسـت. ابوبکـر محمـد بـن احمـد بـن الهیثـم رودبار
قرائـت را بـه اهـل مدینـه و برخـی کوفیـان نسـبت می دهـد: »فیـه و إلیـه، و علیـه و لدیـه، و نبیـه، و أخیـه، و 
نحوه بضم کل هاء للضمیر قبلها یاء، وهی لغة أهل الحجاز و بعض قریش، الزهری، وطلحة، و سـالم و 

المنهال بن شاذان العمری عن یعقوب، والکسائی عن حمزة من طریق أبی علی عنهما.«9 

ی عمومًا به یکی از قرائات  د( قرائت دوم با دوایری به رنگ سبز مشخص شده است که این اعراب گذار
ی به یکی از قرائات سـبعه  شـاذ )خارج از قرائات عشـره( اشـاره دارد. همچنین گاه این نوع اعراب گذار
کید  اشـاره دارد کـه بـا رنـگ اصلـی )طالیـی( معیـن نشـده اسـت. در جدولـی کـه در ادامـه خواهد آمـد، تأ

اصلی را بر فهرست قرائات شاّذ )خارج از قرائات عشره( قرار داده ام.

هــ( بـرای نشـان دادن ادغـام دو حـرف در دو کلمـۀ پیاپـی از نقطه هـای سـبز اسـتفاده شـده اسـت. مثـاًل 
»وصیًة.مـن«  89؛  ص  در   )25 )نسـاء،  »أعلم.بإیمانکـم«10  78؛  ص  در   )167 عمـران،  )آل  »أعلم.بمـا« 
)نسـاء، 12( و »من.یطـع« )نسـاء، 13( در ص 87؛ »وقع.علیکـم«11 )اعـراف، 71( در ص 178؛ »نطبـع.
علـی« )اعـراف، 100( در ص 182؛ »یضع.عنهـم« )اعـراف، 157( در ص 190؛ »طبع.علـی« )توبـة، 87( در 

ص 224؛ »لتصنع.علی« )طه، 39( و »أّمک.کی« )طه، 40( در ص 324.

ُکْل، 
ْ
َیْکُتْب، َفِلَیأ

ْ
( برای نشـان دادن اعراب کسـره  در زیر الم امر غایب، در مثال هایی چون َوِلُیْمِلْل، َول و

َفِلُیَقاِتْل همواره از رنگ سبز استفاده شده است. این امر مطابق با قرائت حسن بصری، عمرو بن عبید، 
، ابن مقسم، و ابن ابی اسحاق است. یحیی بن وثاب، عیسی بن عمر

ـف، در کلماتی چون 
َ
( بـرای اشـاره بـه امالـۀ الـف بـه سـمت یـاء، مطابـق بـا قرائت حمـزة، و ِکسـائی و َخل ز

جاء، شاء، کاد، خاف، زاغت، ضاقت، اشیاء، افتری، کافرین، التقوی، الحسنی، الدنیا، أخری، اعمی، 
ی، مرضی، وصی، قضی، تری، یری، تولی، اشـتری، اسـتوی، أسـری،  أخزی، أحصی، ارتضی، أنسـی، مأو
ی،  یکـم، أصفیکـم، آو ی، نجـوی، الهـوی، ألقیهـا، ننسـیهم، آو ی، أتـی، کفـی، نّجـی، أوفـی، اوحـی، مـاو أر
یة، الموتی، موسی، الُقری، أّنی، بشری، أعمی، َمثنی، شّتی، تتلی، بشری،  ی، التقوی، ذکری، التور النصار
ی سـبز رنـگ در زیـر حـرف مـورد نظـر  القـری، رأی، َنئـا، هدینـا، نـادی، عسـی، طـس، طسـم، از نقطـۀ گـذار

استفاده شده است.

ح( بـرای اشـاره بـه همـزۀ ممـدود، بعـد از الـف، در کلماتـی چـون ُضَعَفـاَء )نسـاء، 9( در ص 85؛ اشـیاء 
یـاء )انعـام، 85( در ص 154؛ تلقـاء )اعـراف، 47( در ص 175؛ دکًا/ دکاء  )مائـدة، 101( در ص 138؛ زکر

9. رودباری، جامع القراءات، ج 2، ص 318.
10. مطابق با قرائت ابوعمرو و یعقوب ادغام میم در باء صورت گرفته است.

11. مطابق با قرائت ابوعمرو و یعقوب ادغام عین در عین صورت گرفته است.
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یاء )مریم، 2 و 7( در ص  یا/ زکر )اعراف، 143( در ص 187؛ شرکًا / شرکاء )یونس، 66( در ص 240؛ زکر
ی سبز رنگ استفاده شده است.12  324 از نقطه گذار

ط( برای مشخص کردن همزه از یاء در کلماتی چون طائرهم/طیرهم )اعراف، 131(، ص 185، الذئب/
الذیـب )یوسـف، 23(، در ص 265، أئمة/أیمـة )سـجدة، 24( در ص 434، معائـش/ معایـش )اعـراف، 
10( در ص 169؛ و نیز برای مشـخص کردن همزه از واو در کلماتی چون التناؤش/ التناوش )سـبأ، 52(، 

ی سبز رنگ در زیر حرف استفاده شده است. در ص 454 از نقطه گذار

( در سـمت راسـت الـف قـرار داده شـود، آن حـرف همـزه )مثاًل:  ی( چنانچـه نقطـۀ رنگـی )طالیـی یـا سـبز
گر در سمت چپ آن قرار گیرد، با صدای بلند /آ/ )مثاًل: آهلل( خوانده می شود.  أنَت( خوانده می شود و ا

ی را در یک کلمۀ أئّنا/ آیّنا )صافات، 35( در ص 469 می توان دید. نمونه ای از دو گونه اعراب گذار

جدول زیر فهرسـتی از مهم ترین مواضع اختالف قرائت در نسـخۀ 4251 موزۀ ملی ایران را ارائه می دهد. 
کوفـی امـری رایـج اسـت، در ایـن جـدول  کـه ذکـر قرائـات متـداول سـبعه در اغلـب نسـخه های  از آنجـا 
ی قرائـات شـاذ )خـارج از سـبعه و عشـره( در نسـخه بپـردازم. در این نسـخه،  کوشـیده ام بیشـتر بـه گـردآور

قرائات سبعه عمدتًا با رنگ طالیی و قرائات خارج از آن، با رنگ سبز مشخص شده اند. 

مطابق با قرائِتقرائت اصل نسخهروایت حفص از عاصمسوره و آیهصفحه

َماِلِکفاتحة، 14
) َمِلَک )سبز
) َک )سبز

َ
َمل

انس بن مالک، شعبی، ابوحیوة، ابوعثمان النهدی، 
ابوالَبَرْهَسم

، ابوحنیفة، روایت ِکرداب از  ، عبید بن عمیر یحیی بن یعمر
یس از یعقوب رو

ُقوا الذینبقرة، 214
َ
(ل َقُوا الذین )سبز

َ
ابوحنیفة، ابن مقسم، ابن السمیفع الیمانی، یحیی بن یعمرال

(َیخَطُفبقرة، 320 ُف )سبز حسن بصریَیِخِطّ

(بعوضًةبقرة، 426 بعوضٌة )سبز
، عاصم الجحدری، ابان بن تغلب، و روایت  مالک بن دینار

اصمعی از نافع

َم آدَم األسماَءبقرة، 531
َّ
َعل

َم آدُم األسماَء  ِ
ّ
ُعل

) )سبز
ید البربری ید بن علی، حسن بصری، و یز ز

(اثنتا َعْشَرةبقرة، 660 ، ُحَمیداثنتا َعِشَرَة )سبز أعمش، عمرو بن میمون، مجاهد، عیسی بن عمر

وَنبقرة، 661
ُ
(َیْقُتل لوَن )سبز ُیَقِتّ

حسن بصری، ابوعبدالرحمن سلمی، ابن مقسم، امام 
ع( علی)

12. در برخی موارد این نقطه گذاری سبزِ تیره و نزدیک به مشکی می نماید. این امر احتماال ناشی از آن است که َنْقط اولیۀ در این موارد 
به شنگرف یا قرمز بوده و سپس با قلم سبز مجددا پوشانده شده است. 
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(إّنَ الَبَقَربقرة، 870 إّنَ الَباِقَر )سبز
، ابن مقسم، روایت هارون از  ید بن علی، یحیی بن یعمر ز

یس ، روایت ِکرداب از رو ابوعمرو

(َتَشاَبَه علینابقرة، 870 اَبُه علینا )سبز
َ

ابن ابی لیلی، ابن مقسمَیّش

بقرة، 871
ٌ

ول
ُ
(ال َذل  )سبز

َ
ول

ُ
ال َذل

، اصمعی از نافع، َشیزری از  روایت شافعی از ابن کثیر
ابوجعفر

ُقوا الذینبقرة، 976
َ
(ل َقُوا الذین )سبز

َ
ابن السمیفع الیمانیال

(للناس ُحْسنًابقرة، 1083 ید بن علیللناس َحَسنًا )سبز حمزة، کسائی، یعقوب، خلف، أعمش، ز

(َتَظاَهُروَنبقرة، 85 11 ید بن قطیبُتَظاِهُروَن )سبز ابوحیوة، أعمش، ابن ابی عبلة، یز

َساَری ُتَفاُدوُهْمبقرة، 85 11
ُ
(أ ْسَری َتْفُدوُهْم )سبز

َ
یةأ حمزة، ابن ابی لیلی، أعمش، ابوبحر

ٌفبقرة، 1188
ْ
(ُغل ٌف )سبز

ُ
حسن بصری، ابن محیصن، أعرج از ابن عباس، ابن هرمزُغل

یلَبقرة، 97و1398 یلَ / ِجْبِر ِلِجْبِر
/ َجْبَرِئیلَ  ِلَجْبَرِئیلَ

) )سبز
حمزة، کسائی، خلف، أعمش

(راِعنابقرة، 633104 حسن بصری، حمید، ابن محیصن، ابوحیوةراعنًا )سبز

(ُنْنِسَهابقرة، 633106 َنْنَسْاَها )سبز
، ابن محیصن، ابراهیم نخعی، مجاهد،  ، ابوعمرو ابن کثیر

عاصم الجحدری، عمر بن الخطاب، ابن عباس

ُهبقرة، 17126 ْضَطّرُ
َ
(ثّمَ أ ُه )سبز أعمشُثّمَ اْضَطّرَ

َکبقرة، 17128
َ
(ُمْسِلَمْیِن ل َک )سبز

َ
ابن عباس، حسن بصریُمْسِلِمیَن ل

رَِنابقرة،  17128
َ
ُرَنا )طالیی(13َو أ

َ
قرائت ناشناختهَو أ

(َو َوّصیبقرة، 17132 ْوَصی )سبز
َ
، ابوجعفر )مصاحف شام و مدینه(َو أ نافع، ابن عامر

َةبقرة، 18135
َّ
(َبل ِمل ُة )سبز

َّ
ابن ابی عبلة، أعرج، مسلم بن ُجنَدبَبل ِمل

(ال ُنَفّرُِقبقرة، 18136 قرائت ناشناختهال َیفِرُق؟ )سبز

َمبقرة، 20143
َ
 لَنْعل

ّ
(اال َم )سبز

َ
 ِلُیْعل

ّ
ُزهریاال

(َو ِلُکٍلّ ِوْجَهٌةبقرة، 21148 ابن عباس، عبید بن عمیرَو ِلُکِلّ ِوْجَهٍة )سبز

یَهابقرة، 21148
ّ
(هو ُمَوِل َها )سبز

َّ
ع(، ابورجاءُهَو ُمَوال ، امام باقر ) ، ابن عباس، ابوجعفر ابن عامر

َم علیکم الَمیتَةبقرة، 25173 َحّرَ
َم علیکم الَمیتُة  ُحرِّ

) )سبز
، ابوعمران  ، ابن هرمز می، روایت محبوب از ابوعمرو

َ
ُسل

الجونی، تمیم بن حذلم

(َفَمِن اْضُطّرَبقرة، 25173 ، ابوالسمالَفَمُن اْضِطّرَ )سبز ابوجعفر

(و لکّنَ الِبّرَبقرة، 25177 ، حسن بصریو لِکِن الِبّرُ )سبز نافع، ابن عامر

َعبقرة، 27185 (َتَطّوَ َع )سبز ّوَ حمزة، کسائی، خلف، یعقوب، عیسی بن عمرَیّطَ

ْن َتُصوُموابقرة، 27185
َ
(َو أ ید بن علیَو ِإْن َتُصوُموا )سبز ز

رَِنا( اشاره شده است.
َ
13. در این جا با رنگ سبز به قرائت مشهور )َو أ
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مطابق با قرائِتقرائت اصل نسخهروایت حفص از عاصمسوره و آیهصفحه

َشْهَر َرَمَضاَن )طالیی(َشْهُر َرَمَضاَنبقرة، 27186
ابوحیوة، مجاهد، ابن مقسم، ابن محیصن، زعفرانی، شهر بن 

حوشب

وابقرة، 27186
ُ
(َو ِلُتْکِمل وا )سبز

ُ
ل شعبة، حسن بصری، ابن مقسم، عاصم الحجدریَو ِلُتَکّمِ

(و لکّنَ الِبّرَبقرة، 29189 ، حسن بصریو لِکِن الِبّرُ )سبز نافع، ابن عامر

بقرة، 29191
وُکم/

ُ
وُهم/ُیَقاِتل

ُ
ُتَقاِتل

وُکم
ُ
َقاَتل

وُهم/َیْقُتلوُکم/
ُ
َتقُتل

) وُکم )سبز
ُ
َقَتل

حمزة، کسائی، خلف، أعمش

(و الُعمرَة هّللبقرة، 30196 و الُعمرُة هّلل )سبز
، روایت  ُسّدی، حسن بصری، روایت کسایی از ابوجعفر

، روایت اصمعی از نافع محبوب و قّزاز از ابوعمرو

(و ُیْشِهُد اهّلَلبقرة، 32204 حسن بصری، طلحة، ابن محیصنو َیْشَهُد اهّلَل )سبز

بقرة، 32205
َحْرَث 

ْ
ُیْهِلَک ال َو
ْسلَ َوالّنَ

َحْرُث 
ْ
ُک ال

َ
َیْهل َو

) ْسلُ )سبز َوالّنَ
حمید، ابن محیصن، ابن مقسم، حسن بصری، روایت حماد 

بن سلمة از ابن کثیر

ْن َیَخاَفابقرة، 37229
َ
 أ

ّ
(إال  أْن ُیَخاَفا )سبز

ّ
إال

حمزة، یعقوب، أعمش، حسن بصری، مجاهد، طلحة، 
ابن مقسم، ابن محیصن

َضاَعَةبقرة، 38232 ْن ُیِتّمَ الّرَ
َ
(أ َضاَعُة )سبز ْن َتِتّمَ الّرَ

َ
حسن بصری، مجاهد، حمید، ابن محیصنأ

(ال ُتضاّرَبقرة، 38232 ، ابن محیصن، یعقوب، ابان از عاصمال ُتضاّرُ )سبز ، ابوعمرو ابن کثیر

وُهّنَبقرة، 38236 (ما لم َتَمّسُ وُهّنَ )سبز حمزة، کسائی، خلف، أعمشما لم ُتَماّسُ

وُهّنَبقرة، 39237 (أن َتَمّسُ وُهّنَ )سبز حمزة، کسائی، خلف، أعمشأن ُتَماّسُ

بقرة، 43254
ال بیَع فیه وال خلَة 

والشفاعَة
ال بیٌع فیه وال خلٌة 
والشفاعٌة )طالیی(

، یعقوب، ابن محیصن، حسن بصری ، ابوعمرو ابن کثیر

(القّیومبقرة، 43255 عمر بن الخطاب، ابن مسعود، ابراهیم نخعی، أعمشالقّیام )سبز

(َفُبِهَتبقرة، 45258 ید بن علی، ابن السمیفع الیمانیَفَبَهَت )سبز ز

(ال خوٌفبقرة، 46262 یعقوبال خوَف )سبز

(َو َمْن ُیؤَتبقرة، 47269 یعقوب، ابن مقسم، ابن ُخَثیمَو َمْن ُیؤِت )سبز

ُربقرة، 48271 (َو ُیَکِفّ ُر )سبز
َ

یسَو ُتَکّف ابن عباس، عاصم الجحدری، روایت ِکرداب از رو

(ال خوٌفبقرة، 49277 یعقوب، حسن بصری، زهریال خوَف )سبز

َذُنوابقرة، 49279
ْ
(َفأ حمزة، شعبةَفآِذُنوا )سبز

بقرة، 49279
 

َ
 َتْظِلُموَن َو ال

َ
ال

ُموَن
َ
ُتْظل

 َتْظِلُموَن 
َ

ُموَن َو ال
َ
 ُتْظل

َ
ال

) )سبز
ل، روایت ابان از عاصم و ابوقرة از نافع

َ
مفّض

(َفَنِظَرٌةبقرة، 49280 ، ابن مقسمَفَنْظَرٌة )سبز حسن بصری، ابوِبْشر

(ِکَتابًابقرة، 51283 ابًا )سبز ُکّتَ
ک، حسن بصری، ابن مقسم، احمد بن  ابن عباس، ضحا

حنبل

(َفرِهاٌنبقرة، 51283 یدیَفُرُهٌن )سبز ، ابن محیصن، ابوحیوة، یز ، ابوعمرو ابن کثیر
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مطابق با قرائِتقرائت اصل نسخهروایت حفص از عاصمسوره و آیهصفحه

(َو ُکُتِبِهبقرة، 51285 حمزة، کسائی، خلف، أعمش، ابن مسعود، ابن عباسَو ِکَتاِبِه )سبز

 ُنَفّرُِقبقرة، 51285
َ

(ال ُق )سبز  ُیَفّرَ
َ

یعقوبال

(القّیومآل عمران، 522 القّیام )سبز
عمر بن الخطاب، ابن مسعود، ابراهیم نخعی، أعمش، 

حذیفة

(َوُقوُدآل عمران، 5310 قتادة، مجاهد، حسن بصریُوُقوُد )سبز

(فئٌة ... کافرٌةآل عمران، 5413 فئٍة ... کافرٍة )سبز
یس، مجاهد، ابن مقسم،  حسن بصری، زهری، کرداب از رو

زعفرانی

(ِإّنَ الّدیَنآل عمران، 5519 ّنَ الّدیَن )سبز
َ
ین، قتادةأ کسائی، ابن عباس، شنبوذی، ابورز

وَن الذینآل عمران، 5521
ُ
َیْقُتل (و وَن الذین )سبز

ُ
ُیَقاِتل حمزة، أعمش، ابن مقسم، سعید بن جبیرَو

(ُتَقاًةآل عمران، 5628 َتِقیًة )سبز
ردان،  ابن ابی عبلة، کسایی به روایت ابن میسرة و ابن و

ابن مقسم، یعقوب، حسن بصری، ُحمید

یًةآل عمران، 5734 (ُذِرّ یٌة )سبز ک، ابوجعفر در روایت شیزریُذِرّ ید بن ثابت، ضحا ز

ّن اهّلَلآل عمران، 5845
َ
(أ ، أعمشِإّنَ اهّلَل )سبز حمزة، کسائی، ابن عامر

ُرَکآل عمران، 5845 (ُیَبّشِ حمزة، کسائی، أعمشَیْبُشُرَک )سبز

(الطیر ... طیرًاآل عمران، 6049 ، شیبة، ابن مقسم، روایت روح از یعقوبالطایر ... طایرًا )سبز ابوجعفر

(سواٍءآل عمران، 6264 حسن بصریسواًء )سبز

(َتأَمْنُهآل عمران، 6375 ابی بن کعب، ابواالشهب، یحیی بن وثابِتْئَمْنُه )سبز

(ُدْمَتآل عمران، 6375 ِدْمَت )سبز
ابوعبدالرحمن سلمی، یحیی بن وثاب، أعمش، مطوعی، 

ابن ابی لیلی، طلحة

ُموَنآل عمران، 6479 ِ
ّ
ُموَن )طالیی(ُتَعل

َ
، یعقوبَتْعل ، ابوجعفر ، ابوعمرو نافع، ابن کثیر

َماآل عمران، 6581
َ
(ل ِلَما )سبز

حمزة، أعمش، طلحة، حسن بصری، یحیی بن وثاب، 
ابن مسعود

(آَتْیُتُکْمآل عمران، 6581 ُکْم )سبز آَتْیَنا
، حسن بصری، أعرج، ابن عباس، ابن مقسم،  نافع، ابوجعفر

عاصم الجحدری

تآل عمران، 68106 (اسوّدَ ت )سبز (اسواّدَ زهری )و ابن الجوزاء و یحیی بن یعمر

تآل عمران، 68107
َ

(ابیّض ت )سبز
َ

(ابیاّض زهری )و ابن الجوزاء و یحیی بن یعمر

ُکْمآل عمران، 71120  َیُضّرُ
َ

ُکْم )طالیی(ال  َیِضّرُ
َ

، حمزة، یعقوب، ابن محیصنال ، نافع، ابوعمرو ابن کثیر

(ُمْنَزِلیَنآل عمران، 72124 ِلیَن )سبز ، ابن مقسم، طلحةُمَنّزَ ابن عامر

َبُهمآل عمران، 72128 ِ
ّ

أو َیتوَب ... أو ُیَعذ
ُبُهم  ِ

ّ
أو َیتوُب ... أو ُیَعذ

) )سبز
ابی بن کعب

یعلَم الصابرینآل عمران، 74142 (و یعلُم الصابرین )سبز و
، قورسی و جحدری از  روایت عبدالوارث از ابوعمرو

، و ِشبل از ابن کثیر ابوجعفر
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مطابق با قرائِتقرائت اصل نسخهروایت حفص از عاصمسوره و آیهصفحه

(ُنؤِتِه منهاآل عمران، 74145 ُیؤِتِه منها )سبز
ابن مقسم، أعمش، زعفرانی، روایت مفضل و قورسی از 

ابوجعفر

ّبّیوَنآل عمران، 74146 (ِر ّبّیوَن )سبز ُر
ع(، ابن مسعود، ابن عباس، حسن بصری، قتادة،  امام علی )

، ابوالسمال عکرمة، سعید بن جبیر

(َفَما َوَهُنواآل عمران، 74146 حسن بصری، أعمش، ابوالسمالَفَما َوِهُنوا )سبز

ُهْمآل عمران، 74147
َ
(َو َما َکاَن َقْول ُهْم )سبز

ُ
َو َما َکاَن َقْول

یة،  حسن بصری، أعمش، قتادة، زعفرانی، ابن مقسم، ابوبحر
ابن محیصن،حمید، ابوحیوة، ابن ابی عبلة

آل عمران، 75151
َ

 )طالیی(أْن ُیَنّزِل
َ

یدیأْن ُیْنِزل ، ابن محیصن، یعقوب، یز ، ابن کثیر ابوعمرو

(ُتْصِعُدوَنآل عمران، 75153 ُتْصَعُدوَن )سبز
حسن بصری، قتادة، حمید، مجاهد، روایت زعفرانی از 

ابن محیصن

(و َطاِئَفٌةآل عمران، 76154 قرائت ناشناختهو َطاِئَفًة )سبز

ُهآل عمران، 76154
َّ
ُه )طالیی(إّنَ األمَر ُکل

ُّ
یدی، طلحة، ابن مقسم، ابن ابی لیلیإّنَ األمَر ُکل ، یعقوب، یز ابوعمرو

(ُغّزًیآل عمران، 77156 حسن بصری، زهری، ابن مقسمُغزًی )سبز

، حسن بصری، أعمش، ابان، حمیدُیَغلّ )طالیی(َیُغلّآل عمران، 77157 حمزة، کسائی، ابوجعفر

 َیْحُزْنَکآل عمران، 79176
َ

(ال  ُیْحزِْنَک )سبز
َ

نافع، ابن محیصنال

حمزة، کسائی، یعقوب، خلف، حسن، أعمشحّتی ُیَمّیَز )طالیی(حّتی َیِمیَزآل عمران، 80179

َموِتآل عمران، 81185
ْ
(ذائقُة ال َموَت )سبز

ْ
ذائقٌة ال

یدی، یحیی بن وثاب،  أعمش، ابوحیوة، ابن ابی عبلة، یز
مطوعی

واآل عمران، 83195
ُ
وا َو ُقِتل

ُ
(َقاَتل وا )سبز

ُ
وا َو َقاَتل

ُ
حمزة، کسائی، أعمش، ابن ابی لیلی، طلحةُقِتل

(ُحوبًانساء، 842 حسن بصری، ابوالبرهسم؛ ابن حنبل، روایت هارون از ابوعمروَحوبًا )سبز

(َفَواِحَدًةنساء، 843 ، شیبة، حسن بصری، أعمش، حمیدَفَواِحَدٌة )سبز ابوجعفر

(آَنْسُتْمنساء، 856 ِنْسُتْم )سبز
َ
حسن بن عمرانأ

(ِضَعافًانساء، 859 ع(، ابن مسعودُضَعفاَء )سبز زهری، ابن محیصن، ابوحیوة، امام علی )

ْوَننساء، 8510
َ
ْوَن )طالیی(َو َسَیْصل

َ
، شعبة، حسن بصری، ابان بن تغلبَو َسُیْصل ابن عامر

ُثنساء، 8611
ُ
ل ِه الّثُ ّمِ

ُ
(َفِل ُث )سبز

ُ
ل ِه الّثُ ّمِ ع(، أعمش، ابن ابی لیلیَفِلِ حمزة، کسائی، امام علی )

(ُیوَرُثنساء، 8612 ُیَوّرُِث )سبز
حسن بصری، ابن مقسم، ابورجاء، أعمش، مطوعی، عیسی 

بن عمر

وُهّنَنساء، 8819
ُ
(وال َتْعُضل وُهّنَ )سبز

ُ
ید بن علیوال ُتْعِضل ز

(ِکتاَب اهّلِلنساء، 8924 ابوحیوة، ابن السمیفع الیمانیَکَتَب اهّلُل )سبز

(ُاْحِصّنَنساء، 9025 َاْحَصّنَ )سبز
حمزة، کسائی، ُشعبة، أعمش، حسن بصری، خلف، 

ابن مسعود

وانساء، 9029
ُ
 َتْقُتل

َ
(َوال وا )سبز

ُ
ل  ُتَقّتِ

َ
حسن بصری، ابن مقسمَوال
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(َکَباِئَرنساء، 9031 َکِبیَر )سبز
 ، ابن مسعود، ابن عباس، أعرج، أعمش، سعید بن جبیر

مجاهد

(َعَقَدْتنساء، 9133 ، یعقوبَعاَقَدْت )سبز ، ابوجعفر ، ابن عامر ، نافع، ابوعمرو ابن کثیر

(وَعَصُوا الّرسولنساء، 9342 ، ابوالسمالوَعَصِوا الّرسول )سبز یحیی بن یعمر

ینساء، 9342 (ُتَسّوَ ی )سبز حمزة، کسائی، خلف، أعمشَتَسِوّ

(ُسکارینساء، 9343 ، روایت زعفرانی از ُنَبیحَسکاری )سبز ابوواقد، عیسی بن عمر

َمْسُتمنساء، 9343
َ

َمسُتم )طالیی(ال
َ
حمزة، کسائی، خلف، أعمشل

(َراِعَنانساء، 9346 حسن بصری، ابن محیصن، حمید، أعمش، ابوحیوةَراِعنًا )سبز

(َنْطِمَسنساء، 9447 َنْطُمَس )سبز
ابورجاء عطاردی، عمرو بن عبید، روایت جمحی از 

عبدالوارث

وانساء، 10291 (ُرّدُ وا )سبز أعمش، یحیی بن وثاب، علقمةرِّدُ

اَلَمنساء، 10294 َم )طالیی(الّسَ
َ
ل الّسَ

، حمزة، ابن کثیر )روایت ُعبید از َشبل(،  نافع، ابن عامر
خلف، ابوجعفر

ْسَت مؤِمنًانساء، 10294
َ
(ل ْسَت مؤَمنًا )سبز

َ
ع(، ابن السمیفع، شیبة، روایت ُعَمری از ابوجعفرل امام باقر )

(َغیُرنساء، 10395 أعمش، ابوحیوة، ِکرداب، روایت نصر بن علی از ابن محیصنَغیرِ )سبز

(َتقُصروانساء، 104101 زهری، ابن مقسمُتقِصروا )سبز

(إن تکونوانساء، 105104 أعرجأن تکونوا )سبز

 ِاناثًانساء، 107117
ّ

(إال  ُاثنًا )سبز
ّ

ابن مسعود، ابن عباس، مسلم بن جندب، ابوحنیفة،إال

نساء، 110136
َ

 ... َانَزل
َ

ل  )طالیی(َنّزَ
َ

 ... ُانِزل
َ

، ابن محیصن، یعقوبُنّزِل ، ابوعمرو ، ابن عامر ابن کثیر

(و ُکُتِبِهنساء، 110136 و ِکَتاِبِه )سبز
ع(، عاصم الجحدری، ابن مقسم، روایت عطاء از  امام علی )

ابوعبدالرحمن، 

نساء، 110140
َ

ل (و قد َنّزَ  )سبز
َ

ل و قد ُنِزّ
، نافع، کسائی، حمزة ، خلف،  ، ابوعمرو ، ابن عامر ابن کثیر

ابوجعفر

جامُع المنافقیننساء، 111140
جامٌع المنافقین 

) )سبز
قرائت ناشناخته

ینساء، 111142
َ
(ُکَسال ی )سبز

َ
ابن السمیفع، جناح بن حبیشَکْسل

 من ُظِلَمنساء، 112148
ّ

(إال َم )سبز
َ
 من َظل

ّ
إال

 ، ید بن اسلم، سعید بن جبیر حسن بصری، زعفرانی، ز
، اصمعی از نافع، و  ک، روایت شیزری از ابوجعفر ضحا

شافعی از ابن کثیر

(ال َتْعُدوانساء، 113154 وا )سبز
ُ

ال َتَعّد
رش(، زعفرانی، ابن مقسم، روایت ابن مسلم  نافع )به روایت و

از ابن عامر 

ٌفنساء، 113155
ْ
(ُغل ٌف )سبز

ُ
حسن بصری، ابن محیصن، أعرج از ابن عباس، ابن هرمزُغل
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(یوُنَسنساء، 115163 یوِنَس )سبز
ک، سعید بن  (، حسن بصری، ضحا نافع )روایت ابن جماز

، طلحة، أعمش، عیسی بن عمر جبیر

بورًانساء، 115163 (َز بورًا )سبز ین، یحیی بن وثابُز حمزة، خلف، أعمش، ابورز

(عبدًا هّلِلِّنساء، 116172 قرائت ناشناختهَعبَد اهّلِل )سبز

وانساء، 117176
ُّ
ْن َتِضل

َ
(أ وا )سبز

ُّ
قرائت ناشناختهِإْن َتَضل

(رِضوانًامائدة، 1172 شعبة، أعمشُرضوانًا )سبز

ُکْممائدة، 1172 (وال َیْجرَِمّنَ ُکْم )سبز ابن مسعود، أعمش، یحیی بن وثاب، زعفرانی، ابن ابی لیلیوال ُیْجرَِمّنَ

(ُیَحّرُفون الَکِلَممائدة، 12113 ع( ابوعبد الرحمن سلمی، ابن مقسم، زعفرانیُیَحّرُفون الَکالَم )سبز امام علی )

(علی خائنٍةمائدة، 12113 علی خیانة )سبز
أعمش، ابن محیصن )روایت بّزی(، روایت اعشی از شعبة 

از عاصم

(رِضوانهمائدة، 12216 شعبة، أعمشُرضوانه )سبز

(أَعَجزُتمائدة، 12431 أَعَجزُت )سبز
، حسن بصری، طلحة بن مصرف، ابن مسلم  عبید بن عمیر

از ابن عامر

حمزةَسَوَة )طالیی(َسْوَءَةمائدة، 12431

 َیْحُزْنَکمائدة، 12641
َ

(ال  ُیْحزِْنَک )سبز
َ

نافع، ابن محیصنال

(ُیَحّرُفون الَکِلَممائدة، 12641 ابراهیم نخعیُیَحّرُفون الَکالَم )سبز

(من بعد مواضعهمائدة، 12641 قرائت ناشناختهمن بعد موضعه )سبز

ماندة، 12745
والعیَن/ واالنَف/ 
 / واألذَن/ والسّنَ

والجروَح

والعیُن/ واالنُف/ 
 / واألذُن/ والسّنُ
) والجروُح )سبز

کسائی، ابن مقسم، ابوعبید

َیْحُکْممائدة، 12847
ْ
(و ل حمزة، أعمش، طلحةو ِلَیْحُکَم )سبز

(و أِن اْحُکممائدة، 12849 ، کسائی، ابوجعفرو أُن اْحُکم )سبز ، ابن کثیر نافع، ابن عامر

(َمُثوَبًةمائدة، 13060 َبًة )سبز ، أعرجَمْثَو حسن بصری، سلمی، ابوواقد، ابن هرمز

و َعَبَد الطاغوَتمائدة، 13060
َد الطاغوِت  و ُعّبَ

) )سبز
أعمش، ابراهیم نخعی، ابن مقسم

َتهمائدة، 13267
َ
ِته )طالیی(رسال

َ
، یعقوب، ابان بن تغلبرساال ، شعبة، ابوجعفر نافع، ابن عامر

أْن َسِخَط اهّلُل علیِهممائدة، 13480
أّنَ َسَخَط اهّلِل علیُهم 

) )سبز
قرائت ناشناخته

(ِکسوُتهممائدة، 13689 ُکسوُتهم )سبز
ابراهیم نخعی، یحیی بن وثاب، سلمی، سعید بن مسیب، 

ابن السمیفع الیمانی

(کفارٌة طعاُممائدة، 13795 ، ابوجعفرکفارُة طعاِم )سبز نافع، ابن عامر

مائدة، 13795
ُ

(أو َعدل  )سبز
ُ

ک، قتادةأو ِعدل ، نافع، طلحة، عاصم الجحدری، ضحا ابن عامر
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ْکممائدة، 138101
َ
(ُتْبَد ل ْکم )سبز

َ
َتْبُد ل

، منهال  ، شافعی از ابن کثیر ید از ابوعمرو مجاهد، روایت ابوز
از یعقوب

(َشهادُة بیِنُکممائدة، 139106 أعرج، شعبی، سلمی، حسن بصریَشهادًة بیَنُکم )سبز

(َشَهاَدَة اهّلِلمائدة، 139106 َشَهاَدًة آهّلِل )سبز
ع(، سلمی، شعبی، حسن بصری، یعقوب به  امام علی )

ید، قتادة، عاصم الجحدری، أعرج روایت ز

(الُغُیوِبمائدة، 140109 الِغیوِب )سبز
حمزة، شعبة، ابن کثیر به روایت ابن فلیح، أعمش، طلحة بن 

مصرف

(أّیدُتَکمائدة، 140110 آَیدُتَک )سبز
مجاهد، ابن محیصن، حمید، عبدالوارث، روایت خارجة از 

ابوعمرو

(الطیر ... طیرًامائدة، 140110 ، شیبة، ابن مقسم، روایت روح از یعقوبالطایر ... طایرًا )سبز ابوجعفر

کمائدة، 140112 ّبُ (َیستطیُع َر ک )سبز ّبَ َتستطیُع َر
، زعفرانی از ابن محیصن،  کسائی، روایت شافعی از ابن کثیر
ع(، ابن عباس، معاذ، عائشة، عثمان، سعید بن  امام علی )

جبیر

(َتطمئّنَ / َنعلَممائدة، 140113 قرائت ناشناختهَتطمئّنُ / َنعلُم )سبز

عاصم الجحدری، ابن محیصن، ُابّی بن کعبأِلوالنا و ُاخراناالولنا و آخرناماندة، 141114

(ُیطِعُم و ال ُیطَعُمانعام، 14414 ُیطِعُم و ال َیطَعُم )سبز
، عمرو بن عبید، ابوحیوة،  أعمش، مجاهد، سعید بن جبیر

مطوعی، عکرمة

ناانعام، 14523 ِبّ (واهّلِل ر نا )سبز ّبَ حمزة، کسائی، خلف، أعمشواهّلِل ر

َیْحُزُنَکانعام، 14633
َ
(ل ُیْحزُِنَک )سبز

َ
نافع، ابن محیصنل

(َیُقّصُ الحّق انعام، 15057 ع(، ابن مسعودَیْقِض الحّق )سبز ، حمزة، کسائی، امام علی ) ، ابوعمرو ابن عامر

انعام، 15059
 َرْطٍب َوال 

َ
وال حّبٍة َوال

َیاِبٍس
 َرْطٌب َوال 

َ
وال حّبٌة َوال

) َیاِبٌس )سبز
حسن بصری، ابن ابی اسحاق، ابن السمیفع، احمد بن حنبل

(ُخفَیًةانعام، 15163 لِخْفَیًة )سبز
َ

أعمش، شعبة، ُمفّض

(انجاناانعام، 15163 ، یعقوبانجیتنا )سبز ، ابوجعفر ، ابوعمرو ، ابن عامر نافع، ابن کثیر

َکانعام، 15168 (ُیْنِسَیّنَ َک )سبز َیّنَ ، ابن عباسُیَنِسّ ابن عامر

َرانعام، 15374 (آز ُر )سبز آز
ابی بن کعب، ابن عباس، حسن بصری، مجاهد، ابن مقسم، 
ک، ابراهیم نخعی، ابوعمرو )به روایت لؤلؤی( یعقوب، ضحا

ِذیانعام، 15592
َّ
ُق ال (ُمَصِدّ ِذی )سبز

َّ
ٌق ال قرائت ناشناختهُمَصِدّ

(ُاّم القریانعام، 15592 قرائت ناشناختهِاّم القری )سبز

(فالُق اإلصباحانعام، 15696 حسن بصری، عیسی، ابورجاءفالُق األصباح )سبز

(جناٍتانعام، 15799 حسن بصری، أعمش، ابوحیوة، ابن ابی عبلة، یعقوب، اعشیجناٌت )سبز
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(و َیْنِعِهانعام، 157100 ُیْنِعِه )سبز و
ک، ابن محیصن، مجاهد، حسن بصری،  قتادة، ضحا

ابن مقسم

(َدَرْسَتانعام، 158105 کلبی، زعفرانی از روح، منهال از یعقوب، قتادة، ابن ابی عبلةُدرَِسْت )سبز

إّنها )طالیی(أّنهاانعام، 158109
، حسن بصری، یعقوب، خلف،  ، ابوعمرو ابن کثیر

ابن محیصن، أعمش

(ُقُبالًانعام، 158111 ، ابوجعفرِقَبالً )سبز نافع، ابن عامر

(کلمُت ربکانعام، 159115 کلماُت ربک )سبز
، ابن مقسم، روایت  ، ابوجعفر ، ابن عامر ، ابن کثیر نافع، ابوعمرو

ابوحاتم از عاصم

َمانعام، 160119  ... َحّرَ
َ

ل (َفّصَ َم )سبز  ... ُحرِّ
َ

ل ، ابن محیصنُفِصّ ، ابن عامر ، ابوعمرو ابن کثیر

وَنانعام، 160119
ُّ
(لُیِضل وَن )سبز

ُّ
، یعقوبلَیِضل ، نافع، ابوجعفر ، ابن عامر ، ابوعمرو ابن کثیر

َتهانعام، 161124
َ
ِته )طالیی(رسال

َ
رساال

 ، ، حمزة، کسائی، شعبة، ابوجعفر ، ابوعمرو نافع، ابن عامر
یعقوب، خلف

(ِبَزْعِمِهمانعام، 162136 کسائی، أعمش، یحیی بن وثاب، سلمی، شنبوذیِبُزْعِمِهم )سبز

َن ... قتلَانعام، 162163 ّیَ (َز َن ... َقتلُ )سبز ّیِ ع(، سلمی، حسن بصری، ابن مقسم، کردابُز امام علی )

(ان یکن میتًةانعام، 163139 ، ابن محیصن، شعبة، طلحة ان تکن میتٌة )سبز ، ابوجعفر ابن عامر

(ان یکوَن میتًةانعام، 164145 ، ابوجعفران تکوَن میتٌة )سبز ابن عامر

(َفَمِن اْضُطّرَانعام، 164145 ، ابوالسمالَفَمُن اْضِطّرَ )سبز ابوجعفر

ُقواانعام، 167159 (َفّرَ حمزة، کسائی، ابن مسعود، أعمش، ابن مقسمفاَرُقوا )سبز

(فله عشُر أمثاِلهاانعام، 167160 ها )سبز
ُ
فله عشٌر أمثال

 ، ، یعقوب، عیسی بن عمر حسن بصری، سعید بن جبیر
أعمش، ابوعمرو )به روایت هارون و یونس(، عاصم 

الجحدری، ابن مقسم، ابوحنیفة، زعفرانی

(معایشاعراف، 16910 معائش )سبز
ید بن علی، أعرج، روایت خارجة بن  أعمش، ابوحنیفة، ز

مصعب و ابوقرة از نافع

َکیِناعراف، 17020
َ
(َمل َمِلَکیِن )سبز

ید بن علی، زعفرانی، زهری، حمید، روایت یعلی  ابن عباس، ز
، روایت قتیبة از ابوجعفر بن حکیم از ابن کثیر

(َیْخِصَفاِناعراف، 17022 فاِن )سبز حسن بصری، أعرجیِخِصّ

(ولباُس التقویاعراف، 17126 ولباَس التقوی )سبز
، حسن بصری، أعمش،  ، کسائی، نافع، ابوجعفر ابن عامر

شیبة

(خالصًةاعراف، 17232 نافع، ابن عباس، قتادة، شیبة، روایت شیزری از ابوجعفرخالصٌة )سبز

ُحاعراف، 17340 (ال ُتُفّتَ ُح )سبز ال ُیَفّتَ
ابن مقسم، روایت زعفرانی از ابن محیصن، نعیم بن میسرة از 

ابوعمرو

(أْن لعنُة اهّلِلاعراف، 17444 ، روایت شبل از ابن کثیرأّنَ لعنَة اهّلِل )سبز حمزة، کسائی، خلف، ابن عامر
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اعراف، 17654
والشمَس والقمَر 

والنجوَم مسخراٍت

والشمُس والقمُر 
والنجوُم مسخراٌت 

) )سبز
ابن عامر

(ُخْفَیًةاعراف، 17655 شعبةِخْفَیًة )سبز

(َیخرُج َنَباُتُهاعراف، 17758 یات شطوی از ابوجعفرُیخرُج َنَباَتُه )سبز ، رو عیسی بن عمر

(ال َیخُرُجاعراف، 17758 ال ُیخرُِج )سبز
روایت ابان از عاصم، ابن محیصن )روایت معدل از طریق 

اهوازی(

(َنِکدًااعراف، 17758 ، ابن محیصن )روایت معدل(َنَکدًا )سبز ابوجعفر

177
اعراف، 
59و65

(ِمْن إلٍه َغیُرُه ، ابن وثاب، أعمش، مطوعیِمْن إلٍه َغیرِِه14 )سبز کسائی، ابوجعفر

(إلی ثموَداعراف، 17873 أعمش، یحیی بن وثاب، ابن مقسمإلی ثموٍد )سبز

ُکلْاعراف، 17973 (تأ ُکلُ )سبز ، روایت قورسی از ابوجعفرتأ ید بن علی، عبید بن عمیر ز

(َتنِحتوَناعراف، 17974 حسن بصری، زعفرانی، أعرجَتنِحتوَن )سبز

(َو َما َکاَن جواَباعراف، 18082 حسن بصری، أعمشَو َما َکاَن جواُب )سبز

َرَکاعراف، 185127
َ

(و َیذ ُرَک )سبز
َ

حسن بصری، نعیم بن میسرةو َیذ

(و آِلَهُتَکاعراف، 185127 إالَهُتَک )سبز َو
ک،  ع(، ابن مسعود، حسن بصری، مجاهد، ضحا امام علی )

قتادة، زعفرانی، ابن مقسم، ابن محیصن

(ُیورُِثَهااعراف، 185128 ُیَوّرُِثَها )سبز
ابن مسعود، حسن بصری، ابن مقسم، یحیی بن وثاب، ابراهیم 

نخعی، ابن ابی لیلی، روایت هبیرة از حفص

(کلمُة ربکاعراف، 137 186 کلماُت ربک )سبز
حسن بصری، ابن مقسم، ابوعمرو )در روایت عبدالوارث و 

حسین و یونس و ازرق(، روایت ابوحاتم از عاصم

(و باِطلٌاعراف، 187139 ید بن علی و َبَطلَ )سبز ز

ْشِداعراف، 188146 (الّرُ َشِد )سبز حمزة، کسائی، خلف، أعمش، حسن بصری، أعمشالّرَ

(إصَرُهماعراف، 190157 ک، یعقوب، ابن مقسمآصارهم )سبز ، ضحا ، ابوجعفر ابن عامر

(ِحّطٌةاعراف، 191161 حسن بصریِحّطًة )سبز

َنغفر لکم خطیئاِتکماعراف، 191161
ُیغَفر لکم خطیئاُتکم 

) )سبز
ل 

َ
، و مفّض ، روایت محبوب از ابوعمرو نافع، یعقوب، ابوجعفر

از عاصم

(َیفُسُقوناعراف، 192163 أعمش، یحیی بن وثابَیفِسُقون )سبز

(َیفُسُقوناعراف، 192165 أعمش، یحیی بن وثابَیفِسُقون )سبز

(َبئیٍساعراف، 192165 حسن بصری، أعمش، یعقوبِبیَئٍس )سبز

(َفَاْتَبَعُهاعراف، 194175 َبَعُه )سبز حسن بصری، طلحة، قتادة، روایت رؤاسی از ابوعمروَفاّتَ

14. نیز عینًا در آیات 73 و 85 همین سوره.
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تاعراف، 196189 (َفَمّرَ ْت )سبز ، عاصم الجحدری، ابن ابی عمارَفَماَرْت /َفَماّرَ عبد اهّلل بن عمر

(ُشَرَکاء هّلِلّاعراف، 196190 ِشرکًا هّلِل )سبز
، شیبة، عکرمة، مجاهد، آبان بن  نافع، شعبة، ابوجعفر

تغلب، ابن محیصن

ُیَغّشیُکُم الّنعاَسانفال، 19911
ُکُم الّنعاُس  َیغشا

) )سبز
، ابن محیصن، مجاهد ، ابن کثیر ابوعمرو

(و لکّنَ اهّلَلانفال، 20017 ، حمزة، کسائی، خلف، أعمشو لِکِن اهّلُل )سبز ابن عامر

، حمزة، کسائی، أعمش، یعقوبو إّن اهّلَل )طالیی(و أّن اهّلَلانفال، 20019 ، شعبة، ابوعمرو ابن کثیر

 مکاًءانفال، 20235
ّ

ُتُهم ... إال صال
 مکاٌء 

ّ
َتُهم... إال صال
) )سبز

ی 
َّ
ع(، ابان بن تغلب، عبید بن عمید، روایت معل امام علی )

از عاصم، روایت حسین جعفی از شعبة از عاصم

ِلَیِمیَزانفال، 20237
ِلُیِمیَز )طالیی( 

) َز )سبز لُیَمِیّ
ابن مسعود

حمزة، کسائی، خلف، یعقوب، أعمش، حسن بصری

(یتوّفیانفال، 20550 ، أعرج، ابن ابی عبلة، زعفرانیتتوّفی )سبز ابن عامر

(َمْن َخلَفُهمانفال، 20657 یر از أعمشِمْن َخلِفِهم )سبز أبوحیوة، روایت جر

(ُترِهُبوَنانفال، 20660 ُبوَن )سبز ُتَرِهّ
 ، حسن بصری، ابن مقسم، روایت عبدالوارث از ابوعمرو

یس از یعقوب روایت رو

(َعُدّوَ اهّلِلانفال، 20660 ابوعبدالرحمن سلمیَعُدّوًا هّلِلِّ )سبز

(أّیَدکانفال، 20662 ابن محیصنآَیَدَک )سبز

ْسریانفال، 20770
َ
(اال ساری )سبز

ُ
، حسن بصریاال ، ابوجعفر ابن عامر

انفال، 20870
َ

(مّما ُاِخذ  )سبز
َ

مّما َاَخذ
حسن بصری، ابوحیوة، ابن ابی عبلة، شیبة، مجاهد، حمید، 

قتادة، مطوعی، روایت أبان از عاصم

(َوالیتهمانفال، 20872 حمزة، أعمش، یحیی بن وثاب، اخفشِوالیتهم )سبز

ُهتوبة، 2093
ُ
(و َرُسول ُه )سبز

َ
و َرُسول

ید بن علی، حسن بصری، مجاهد، ابوالسمال، حمید،  ز
، ابن ابی اسحاق، روایت روح از یعقوب  عیسی بن عمر

(ال َایماَن لهمتوبة، 21112 ال ِایماَن لهم )سبز
ید بن علی،  ، حسن بصری، ابوحیوة، ابن ابی عبلة، ز ابن عامر

ع( امام صادق )

(َایماَنهمتوبة، 21113 قرائت ناشناختهِایماَنهم )سبز

(و یتوُبتوبة، 21115 و یتوَب )سبز
یس،  ید بن علی، أعرج، ابن ابی اسحاق، عمرو بن عبید، رو ز

یعقوب، حسن بصری، مقاتل، روایت یونس از ابوعمرو

ُرُهْمتوبة، 21221 (ُیَبّشِ حمزة، أعمش، طلحة، مطوعیَیْبُشُرُهْم )سبز

(رِضواٍنتوبة، 21221 شعبة، حسن بصریُرضواٍن15 )سبز

(َعِشیرُتُکمتوبة، 21224 شعبة، ابن مقسم، ابورجاءَعِشیراُتُکم )سبز

15. نیز در توبة، 72، در ص 221.
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یٌر ابُن اهّللتوبة، 21430 یُر ابُن اهّلل )طالیی(عز عز
، ابن محیصن،  ، حمزة، ابوجعفر ، نافع، ابن عامر ابن کثیر

أعمش، خلف

(َتْنِفُرواتوبة، 21639 قرائت ناشناختهَتْنُفُروا )سبز

ِو اْستطعناتوبة، 21642
َ
(ل ُو اْستطعنا16 )سبز

َ
ل

ید بن علی، روایت زائدة از أعمش، و  حسن بصری، ز
اصمعی از نافع

یتوبة، 21854
َ
(ُکَسال ی )سبز

َ
یحیی بن وثاب، ابراهیم النخعیَکْسل

(َمغاراتتوبة، 21857 ابن ابی عبلة، ابوحیوة، عبدالرحمن بن عوف، سعید بن جبیرُمغاراٌت )سبز

َخالًتوبة، 21857
َ

(ُمّد حسن بصری، یعقوب، ابن محیصن، ابن ابی اسحاقَمْدَخالً )سبز

حسن بصری، یعقوب، ابن محیصن، أعرج، مجاهد، ابوحاتمَیلُمُزَک )طالیی(َیلِمُزَکتوبة، 21858

(ُاُذُن َخیرٍتوبة، 21961 ُاُذٌن َخیٌر )سبز
ع(، حسن بصری، ابن ابی عبلة، ابوعبدالرحمن  امام علی )

ید  ، طلحة، قتادة، ز السلمی، ابن ابی اسحاق، عیسی بن عمر
بن علی، ابن مقسم

(و رحمٌةتوبة، 21961 حمزة، أعمش، طلحةو رحمٍة )سبز

(و ثموَدتوبه، 22170 أعمش، ابن مقسم، یحیی بن وثابو ثموٍد )سبز

ْظتوبة، 22173
ُ
(واغل کواغِلْظ )سبز ضحا

(و ما َنَقُمواتوبة، 22174 حسن بن عمران )و اصحاب وی(و ما َنِقُموا )سبز

َیلُمُزون )طالیی(َیلِمُزونتوبة، 22279
حسن بصری، یعقوب، ابن محیصن، أعرج، مجاهد، ابوحاتم، 

شبل بن عبید، ابوعبدالرحمن سلمی

(ُجْهَدُهمتوبة، 22279 ، ابوحیوة، أعرج، حمید، َجْهَدُهم )سبز عطاء، مجاهد، ابن هرمز

(ال َتنِفرواتوبة، 22381 قرائت ناشناختهال َتنُفروا )سبز

(و األنصارِتوبة، 226100 و األنصاُر )سبز
یعقوب، حسن بصری، عاصم الجحدری، قتادة، زعفرانی، 

ابن ابی عبلة

وَنتوبة، 228111
ُ
وَن و ُیْقَتل

ُ
َفَیْقُتل

وَن 
ُ
وَن و َیْقُتل

ُ
فُیْقَتل

) )سبز
حمزة، کسائی، خلف، ابراهیم نخعی، حسن بصری، أعمش، 

ابن مناذر

فوا توبة، 229118
ّ
(ُخِل ُفوا )سبز

َ
َخال

ع(، امام صادق  ع(، امام سجاد ) ید بن علی، امام باقر ) ز
ع(، ابوعبدالرحمن سلمی، روایت ثابت از ابوجعفر (

(والحساَبیونس، 2325 روایت ابوقرة از برخیوالحساِب )سبز

(َان الحمُد هّلِلیونس، 23210 َاّن الحمَد هّلِل )سبز
، ابوحیوة،  عکرمة، مجاهد، قتادة، یحیی بن یعمر

ابن محیصن، ابوحاتم، ابن مقسم، زعفرانی، ابوحنیفة، روایت 
فزاری از یعقوب

: لُو اطلعت، ولُو اتبع، أن لُو استقاموا، و لُو افتدی به. 16. مانند نمونه های دیگر
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همیونس، 23211
ُ
َجل

َ
ُقِضَی إلیُهم أ

َ
ل

هم 
ُ
َجل

َ
َقَضی إلیِهم أ

َ
ل

) )سبز
یعقوب، ابن مقسم، ابن ابی عبلة، زعفرانی

َنْتیونس، 23524 ّیَ (َو اّزَ َیَنْت )سبز و َاُز
، أعرج، ابورجاء، حسن  نصر بن عاصم، ابوالعالیة، ابن هرمز

بصری، قتادة، حمید، روایت هارون از ابوعمرو

َنایونس، 23628
ْ
ل ّیَ (َفَز َنا )سبز

ْ
ابن ابی عبلةَفَزاَیل

وایونس، 23630 (َو ُرّدُ وا )سبز یحیی بن وّثابَو رِّدُ

(و ما ظّنُیونس، 23960 عیسی بن عمرو ما ظّنَ )سبز

(و ما َیعُزُبیونس، 24061 کسائی، یحیی بن وثاب، أعمش، طلحة بن مصرفو ما َیعزُِب )سبز

حمزة، یعقوب، خلف،أعمش، حسن بصری، ابن ابی لیلیاصغُر ... اکبُر )طالیی(اصغَر ... اکبَریونس، 24061

(فَاجِمُعوایونس، 24171 فاْجَمُعوا )سبز
زهری، أعمش، عاصم الجحدری، أعرج، ابورجاء، زعفرانی، 

یس ابن مقسم، حسن بصری، رو

ما جئُتم به الّسحُریونس، 24281
؟  ما جئُتم به آلّسحُر

) )سبز
، قتادة، مجاهد، مجاهد، حسن بصری، حمید،  ابوعمرو

، ابان از عاصم، ابوحاتم از یعقوب ابن مقسم، ابوجعفر

(دعَوُتکمایونس، 24389 ک، سّدی، شعبةدعَواُتکما )سبز ع(، سلمی، ضحا امام علی )

(َعْدوًایونس، 24390 ُعُدّوًا )سبز
ابن مقسم، زعفرانی، عکرمة، قتادة، حسن بصری، ابورجاء، 

یعقوب

(فَاْتَبَعُهْمیونس، 24390 َبَعُهْم )سبز حسن بصری، قتادة، طلحة، زعفرانیفاّتَ

(یوُنَسیونس، 24498 یوِنَس )سبز
ک، سعید بن  (، حسن بصری، ضحا نافع )روایت ابن جماز

، طلحة، أعمش، عیسی بن عمر  جبیر

َرهمهود، 2475 َیْثَنوَن صدو
ُرهم  َتْثَنونی صدو

) )سبز
، نصر بن عاصم ابن عباس، یحیی بن یعمر

(تارٌِک َبعَضهود، 24812 قرائت ناشناختهتارُِک َبعِض )سبز

(باطلٌ ما کانواهود، 24816 قرائت ناشناختهباطلُ ما کانوا )سبز

(کتاُب موسیهود، 24817 کتاَب موسی )سبز
محمد بن السائب الکلبی، منسوب به ابوعمران الجونی و 

عاصم الحجدری

(ال َجَرَمهود، 24922 ْجَرَم )سبز
َ

روایت هارون و عبید و همدانی از ابوعمروأل

(ِبطارِد الذینهود، 25029 ابوحیوةِبطارٍد الذین )سبز

َعملٌ غیُر صالٍحهود، 25246
َعملَ غیَر صالٍح 

) )سبز
ع(، عکرمة کسائی، ابن مقسم، زعفرانی، یعقوب، امام علی )

(الی َثموَدهود، 25461 حسن بصری، یحیی بن وثاب، أعمشالی ثموٍد )سبز

(خزِی یوِمِئٍذهود، 25566 ابن السمیفع، طلحة، روایت خارجة از نافعفخزٍی َیوَمِئٍذ )سبز

(ِاّن ثموَداهود، 25568 ، شعبة، خلف، ابوجعفرِاّن ثمودًا )سبز ، ابن عامر ، نافع، ابوعمرو ابن کثیر
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(ِلَثموَدهود، 25568 کسائی، أعمشِلثموٍد )سبز

(اطهُر لکمهود، 25678 اطهَر لکم )سبز
 ، ، سعید بن جبیر ید بن علی، عیسی بن عمر حسن بصری، ز

سّدی، ابوالبرهسم

(ِمْن إلٍه َغیُرُههود، 25784 ، ابن وثاب، أعمش، مطوعیِمْن إلٍه َغیرِِه17 )سبز کسائی، ابوجعفر

(مکانتکمهود، 25993 شعبة، حسن بصری، ابوعبدالرحمن سلمیمکاناتکم )سبز

(َثموُدهود، 25995 أعمش، یحیی بن وثاب، ابن مقسمثموٌد )سبز

(وال ترَکنواهود، 261113 وال ترُکنوا )سبز
قتادة، طلحة، ابوحیوة، ابن وثاب، أشهب، روایت هارون و 

عبدالوارث از ابوعمرو

ُکمهود، 261113 (فَتَمّسَ ُکم )سبز أعمش، طلحة، ابن ابی لیلی، روایت محبوب از ابوعمروفِتَمّسَ

(یوُسُفیوسف، 2624 یوِسُف )سبز
، طلحة بن مصرف، حمید،  حسن بصری، عیسی بن عمر

یحیی بن وثاب

(َیلَتِقْتهیوسف، 26310 َتلَتِقْته )سبز
حسن بصری، مجاهد، قتادة، ابورجاء، ابن ابی عبلة، روایت 

ابن کیسة از حمزة و روایت زائدة از أعمش

(لَیْحُزُننییوسف، 26313 نافع، ابن محیصنلُیْحزُِننی )سبز

(ِنسوٌةیوسف، 26630 میُنسوٌة )سبز
َ
أعمش، مفضل، ُسل

266
269

یوسف، 31
یوسف، 51

(حاَش حاشا )سبز
، ابن محیصن، شیبة، حمید، مطوعی،  ، ابوجعفر ابوعمرو

روایت اصمعی از نافع، ابن مسعود، ابی بن کعب

جُنیوسف، 26633 (الِسّ جُن )سبز زهری، حسن بصری، عاصم الجحدری، حمیدالّسَ

ةیوسف، 26845 (بعد ُاّمَ ة )سبز ابن عباس، اشهببعد ِاّمَ

تیوسف، 27065 (ُرّدَ ت )سبز حسن بصری، أعمش، یحیی بن وثاب، علقمة بن قیسرِّدَ

(إّن ابنک َسَرَقیوسف، 27381 َق )سبز إّن ابنک ُسِرّ
ین، ابوالبرهسم،  ، ابورز ابن عباس، عکرمة، سعید بن جبیر
ابن ابی عبلة، روایت ولید بن حسان از یعقوب، و روایت 

یج از کسائی قتیبة و ابن ابی سر

(ِمَن الُحزِنیوسف، 27384 حسن بصری، مجاهد18ِمَن الَحزِن )سبز

(ُحْزنییوسف، 27386 حسن بصری، مجاهد19َحزنی )سبز

(وال ُیَرّدُ بأُسنایوسف، 276110 قرائت ناشناختهوال ُیَرّدُ بأَسنا )سبز

(َقَصِصهمیوسف، 276111 ِقَصِصهم )سبز
ابن محیصن، قتادة، ابوالجوزاء، روایت قصبی از عبدالوارث 

از ابوعمور

17. نیز عینًا در آیات 50 )ص 253( و 61 )ص 254( همین سوره هود.
، الَحَزن است. 18. قرائت این دو
، َحَزنی است. 19. قرائت این دو
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یوسف، 276111
 / 

َ
تصدیَق / تفصیل

رحمًة
 / 

ُ
تصدیُق / تفصیل

) رحمٌة )سبز
زعفرانی، ابن ابی عبلة، عیسی بن عمر ثقفی، حمران بن اعین

(کباسِط کّفیِهرعد، 27913 ، زعفرانیکباسٍط کّفیِه )سبز یحیی بن یعمر

(الُکّفاررعد، 28442 ، ابن محیصنالکافر )سبز ، ابوجعفر ، نافع، ابوعمرو ابن کثیر

(َو َمْن ِعنَدُه علُمرعد، 28443 ع(، عمر بن الخطاب، أبّی بن کعبَو ِمْن ِعنِدِه )سبز امام علی )

ُحونابراهیم، 2856 ِبّ
َ

(ُیذ ابن محیصن، مجاهدَیذَبُحون )سبز

(ثموَدابراهیم، 2859 أعمش، یحیی بن وثابثموًد )سبز

یحابراهیم، 28718 (الر یاح )سبز ، ابن مقسم،الر نافع، ابوجعفر

(یوٍم عاصٍفابراهیم، 28718 یوِم عاصٍف )سبز
ابراهیم نخعی، عاصم الجحدری، ابن ابی اسحاق، حسن 

بصری، ابراهیم بن ُبکیر

ابراهیم، 28719
َق السمواِت 

َ
َخل

واالرَض
َخاِلُق السمواِت 

) واالرِض )سبز
حمزة، کسائی، خلف، أعمش، حسن بصری

ابراهیم، 28931
ٌ

ل ال بیٌع فیه و ال خال
 

َ
ل ال بیَع فیه وال خال

( )طالیی( )سبز
، یعقوب، حسن بصری، ابن محیصن  ، ابن کثیر ابوعمرو

و آتیکم ِمْن کِلّ ماابراهیم، 28934
و آتیکم ِمْن کٍلّ ما 

) )سبز

ک،، ابن مقسم، ابوحیوة، امام  ابن عباس، حسن بصری، صحا
ع(، روایت مسیبی از نافع، ابان از  ع(، امام صادق ) باقر )

، عبدالوارث از ابوعمرو عاصم، ابن فلیح از ابن کثیر

(َو اْجُنْبنیابراهیم، 28935 ، عیسی بن عمر ثقفی،و َاْجِنْبنی )سبز عاصم الجحدری، یحیی بن یعمر

(ِمْن َقِطراٍنابراهیم، 29150 ِمْن ِقْطرٍ آٍن )سبز
ابن عباس، ابوهریرة، عکرمة، علقمة، قتادة، زعفرانی، سعید 

، ابن مقسم، عمرو بن عبید، روایت خارجة از  بن جبیر
، روایت کعب الفزاری و ابوحاتم از یعقوب ابوعمرو

29118 ، (فَاْتَبَعُهحجر َبَعَه )سبز فاّتَ
حسن بصری، قتادة، طلحة، زعفرانی، روایت حلوانی از 

ابن کثیر

29320 ، (معایشحجر معائش )سبز
ید بن علی، أعرج، روایت خارجة بن  أعمش، ابوحنیفة، ز

مصعب و ابوقرة از نافع

29341 ، ّیَ مستقیٌمحجر
َ
ِصراٌط َعل

ِصراٌط َعلّیٌ مستقیٌم 
) )سبز

ک، ابراهیم  ، یعقوب، ابن مقسم، ابوحیوة، ضحا ابن مناذر
یة،  نخعی، مجاهد، قتادة، حمید، عمرو بن میمون، ابوبحر

روایت ولید بن مسلم از ابن عامر

29555 ، (القانطینحجر الَقِنطین )سبز
حسن بصری، أعمش، طلحة، ابن وثاب، روایت حسین 

جعفی از ابوعمرو و روایت ابن الصباح از حمزة

29672 ، (َسکَرِتِهمحجر ابن ابی عبلة، روایت هارون از ابوعمروَسَکراِتِهم )سبز

نحل، 2988
 

َ
والخیلَ والبغال

والحمیَر
 

ُ
والخیلُ والبغال
) والحمیُر )سبز

ابن ابی عبلة



آینۀ پژوهش  191
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

مقــــــــــــــــــاله
34نسخه شناسی  مصاحس نرآنی )16(

مطابق با قرائِتقرائت اصل نسخهروایت حفص از عاصمسوره و آیهصفحه

(ُهوٍننحل، 30359 َهواٍن )سبز
ابن مسعود، عاصم الجحدری، عیسی بن الثقفی، ابن ابی 

عبلة

(ُمفَرُطوَننحل، 30462 ُمَفّرُِطوَن )سبز
، ابن ابی عبلة، أعرج، ابوعمران الجونی، روایت ولید  ابوجعفر

بن مسلم از ابن عامر

(ُتْسِلُموننحل، 30781 ُمون )سبز
َ
ابن عباس، عمرو بن عبید، عکرمة، سعید بن جبیرَتْسل

(ال جرمنحل، 310109 ؛ روایت عبید و همدانی از ابوعمروألجرم )سبز روایت هارون از ابوعمرو

(َفَمِن اْضُطّرَنحل، 311115 ، ابوالسمالَفَمُن اْضِطّرَ )سبز ابوجعفر

ّیَةاسراء،  3133 (ُذّر ّیُة )سبز ید بن ثابت، ابان بن عثمانِذّر أعمش، ز

(والحساَباسراء، 31412 قرائت ناشناختهوالحساِب )سبز

لاسراء، 31524
ُّ

(الذ ل )سبز
ّ

الِذ
، ابوالسمال، عاصم الجحدری،  بیر ابن عباس، عروة بن ز

، ابورجاء، یحیی بن  ابوحیوة، ابن ابی عبلة، سعید بن جبیر
وثاب

(ِخْطئًااسراء، 31631 ، ابوحیوة، زعفرانیَخَطئًا )سبز ، ابوجعفر ابن عامر

، یعقوببالُقسطاس )طالیی(بالِقسطاساسراء، 31635 ، شعبة، ابوجعفر ، ابوعمرو ، ابن عامر نافع، ابن کثیر

(ینَزُغاسراء، 31853 طلحة بن مصرفینزُِغ )سبز

بورًااسراء، 31955 (َز بورًا )سبز ین، یحیی بن وثابُز حمزة، خلف، أعمش، ابورز

(ُمبصَرًةاسراء، 31959 ع(، قتادةَمبصَرًة )سبز امام سجاد )

یحاسراء، 32069 (الر یاح )سبز ،، ابن مقسم، شیبة، روایت ولید بن مسلم از ابن عامرالر ابوجعفر

/ ُمخَرَجاسراء، 32280 (ُمدَخلَ / َمخَرَج )سبز َمدَخلَ
حسن بصری، قتادة، ابوحیوة، حمید، ابن ابی عبلة، 

ک ابوالعالیة، نصر بن عاصم، عکرمة، ضحا

(َنـآاسراء، 83 322 ِنـآ )سبز

یم، 3243 (َوَهَنمر أعمشَوِهَن )سبز

یم، 3244 (ِخفُت الموالیمر ِت الموالی )سبز
َ

َخّف

ید بن ثابت، ابن عباس، سعید بن  عثمان بن عفان، ز
ع(،  ، امام سجاد ) ، سعید بن جبیر العاص، یحیی بن یعمر

 ، ید بن علی، روایت ولید بن مسلم از ابوعامر ع(، ز امام باقر )
یح از کسائی یات ابن شر و رو

یم، 3249 ْقُتَکمر
َ
(وقد َخل َک )سبز ْقنا

َ
حمزة، کسائی، ابن مقسم، أعمش، طلحة بن مصرفَوَقْد َخل

یم، 32519 َهَبمر
َ
(ال لَیَهَب )سبز

 ، رش از نافع، زهره، شیبة، ابن مناذر ، یعقوب، و ابوعمرو
یة یدی، ابوبحر یز

یم، 32634  الحقمر
َ

 الحق )طالیی(قول
ُ

، کسائی، خلف، ابوجعفرقول ، نافع، ابوعمرو ابن کثیر

یم، 32859 لوَةمر (الّصَ لواِت )سبز ک، ابن مقسم، حسن بصریالّصَ ابن مسعود، ضحا
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یم، 32963 (ُنورُِثمر ُنَوّرُِث )سبز
حسن بصری، أعرج، قتادة، ابوحیوة، ابن ابی عبلة، ابن مقسم، 

، روایت محبوب  ابورجاء، أعمش، مطوعی، عیسی بن عمر
از ابوعمرو

یم، 32966 (ُاخَرُجمر َاخُرُج )سبز
ابوحیوة، ابن ابی عبلة، حسن بصری، روایت هارون از 

، و روایت بصری از شعبة از عاصم ابوعمرو

(و أَنا اْخَترُتکطه، 33213 ک )سبز ا اْخَترنا حمزة، خلف، طلحة، ابن ابی لیلیو أّنَ

(ُاشُددطه، 33331 َاشُدد )سبز
ید بن علی، ابن ابی اسحاق،  ، حسن بصری، ز ابن عامر

ابوحیوة، روایت نهروانی از ابوجعفر

(فَاْتَبَعُهْمطه، 33878 َبَعُهْم )سبز حسن بصری، روایت هارون و عبید و اصمعی از ابوعمرو فاّتَ

َبُصرُت بما لم یبُصرواطه، 34096
َبِصرُت بما لم یبِصروا 

) )سبز
قرائت ناشناخته

(فقبْضت قبَضةطه، 34096 قرائت ناشناختهفقبِضت قبِضة )سبز

(ال ِمساسطه، 34097 حسن بصری، ابوحیوة، ابن ابی عبلةال َمساس )سبز

(َظلَتطه، 34097 ِظلَت )سبز
ابن مسعود، قتادة، أعمش، ابوحیوة، ابن ابی عبلة، 

ابوالبرهسم، مطوعی، ابورجاء

(َیْخِصَفاِنطه، 342121 فاِن )سبز حسن بصری، أعرجَیِخِصّ

(َزْهَرَةطه، 343131 یعقوب، ابن مقسم، ابوحیوة، طلحة، حسن بصری، زهریَزَهَرَة )سبز

(َنقِذُفانبیاء، 34618 ُف )سبز
َ

َنقذ

انبیاء، 34624
ِذکُر من معی وِذکُر 

من قبلی
ِذکٌر من معی وِذکٌر من 

) قبلی )سبز
یسی از ابوجعفر ک، روایت او ، ضحا یحیی بن یعمر

(ذائقُة الموِتانبیاء، 34735 ذائقٌة الموَت )سبز
یدی، یحیی بن وثاب،  أعمش، ابوحیوة، ابن ابی عبلة، یز

مطوعی

ًة واحدًةانبیاء، 35392 ُتکم ُاّمَ ُاّمَ
ٌة واحدٌة20  َتکم ُاّمَ ُاّمَ

) )سبز
ابن ابی اسحاق، االشهب21

(و َحراٌمانبیاء، 35395 قرائت ناشناختهو ِحرٌِم )سبز

(َنطوی السماَءانبیاء، 354104 ُتطوی السماُء )سبز
، شیبة بن نصاح، أعرج، زهری، ابوالعالیة، ابن ابی  ابوجعفر

عبلة

 ُمرِضعةحج، 3552
َهلُ کلُّ

ْ
َتذ

 ُمرِضعة 
َ

ِهُل کّل
ْ

ُتذ
) )سبز

ابن السمیفع، ابن ابی عبلة، ابوعمران الجونی

هحج، 3564 ه ... فَاّنَ (َاّنَ ه )سبز ه ... فِاّنَ ِاّنَ
ک،  أعمش، حمید، مطوعی، ابوالعالیة، ابن ابی لیلی، ضحا

، روایت حسین الجعفی از ابوعمرو یحیی بن یعمر

ٌة واحدٌة« است. ُتکم ُاّمَ 20. قرائت حسن بصری، ابن ابی عبلة، ابوحیوة، زعفرانی، و روایت حسین جعفی از ابوعمرو »ُاّمَ
21. نک. مؤمنون، 52.
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َو ُنِقّرُ ... ُنخرُِجکمحج، 3565
َو ُنِقّرَ ... ُنخرَِجکم 

) )سبز
ید، روایت مفضل و سعید از عاصم روایت ابوحاتم از ابوز

ُهحج، 35713 (َضّرُ ُه )سبز قرائت ناشناختهُضّرُ

قراء سبعه، غیر از حفص از عاصمسواٌء )طالیی(سواًءحج، 35925

َفَتْخَطُفُه الطیُرحج، 36031
/) ُفُه الطیُر )سبز َفِتِخِطّ
) ُفُه الطیُر )سبز َفِتَخِطّ

حسن بصری، أعمش
ابن مقسم

والمقیمی الصلوِةحج، 36035
والمقیمی الصلوَة 

) )سبز
حسن بصری، ابن ابی عبلة، ابوالسمال، ابن ابی اسحاق، 
ابوعمرو به روایت محبوب و یونس و هارون و عبدالوارث

حج، 36136
َ

صواّف
) صوافَی )سبز
) صوافَن )سبز

ید بن اسلم ابوموسی اشعری، حسن بصری، سفیان، أعرج و ز
ک، عطاء بن ابی رباح، أعمش مجاهد، مجاهد، ضحا

(لهاِد الذینحج، 36354 ابوحیوة، ابن ابی عبلة، ابوالبرهسملهاٍد الذین )سبز

(و شجرًةمؤمنون، 36820 و شجرٌة )سبز
یان  ، ابراهیم النخعی، برخی از راو ، یحیی بن یعمر ابومجلز

یه( عاصم و نافع )به نقل ابن خالو

مؤمنون، 36929
ً
(ُمنَزال  )سبز

ً
َمنزاِل

ابوحیوة، ابن ابی عبلة، ابان بن تغلب، روایت شعبة، حماد و 
مفّضل از عاصم

(هیهاَتمؤمنون، 37036 ، شیبة، عیسی بن عمر الثقفیهیهاِت )سبز ابوجعفر

(َتترامؤمنون، 37044 تترًا )سبز
، حسن بصری، أعرج،  ، قتادة، ابوجعفر ، ابوعمرو ابن کثیر

ابن محیصن، شیبة

بوٍةمؤمنون، 37150 َر
بوٍة )طالیی( ُر

) بوٍة )سبز ِر

، نافع، حمزة، کسائی ، ابوعمرو ابن کثیر
ابن عباس، ابواسحاق السبیعی، مطوعی، سعید بن مسیب، 

روایت نصر از عاصم

کم ُامًة واحدًةمؤمنون، 37152 ُامّتُ
کم ُامٌة واحدٌة  ُامّتَ

) )سبز
حسن بصری، ابن ابی اسحاق22

(ُیؤُتوَنمؤمنون، 37160 َیأُتوَن )سبز
پیامبر )ص(، عائشة، ابن عباس، قتادة، أعمش، حسن 

بصری، ابراهیم النخعی، عاصم الجحدری، طلحة، حمید، 
ابوحیوة، روایت قوُرسی از ابوجعفر و ابوخالد از قتیبة

(ما آتوامؤمنون، 37160 ما أتوا )سبز
پیامبر )ص(، عائشة، ابن عباس، قتادة، أعمش، حسن 

ید بن علی،  بصری، ابراهیم النخعی، عاصم الجحدری، ز
ید از یعقوب یر و ز روایت ضر

رَناُهمفرقان، 37236 فَدّمَ
) را ِبهم )سبز فَدّمِ
) ِهم )سبز را ِنّ فَدّمِ

ع( امام علی )
ع(، حسن بصری، مسلمة بن محارب امام علی )

(ِلزامًا فرقان، 37677 زامًا )سبز
َ
منهال، ابان بن تغلب، ابوالسمالل

22. نک. انبیاء، 91.



191  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

مقــــــــــــــــــاله
نسخه شناسی  مصاحس نرآنی )16( 37

مطابق با قرائِتقرائت اصل نسخهروایت حفص از عاصمسوره و آیهصفحه

(َباِخٌع َنْفَسَکشعراء، 3762 ید بن علیَباِخُع َنْفِسَک )سبز قتادة و ز

(َفَاْتَبُعوُهم شعراء، 38060 َبُعوُهم )سبز ید از یعقوبَفاّتَ حسن بصری، عمرو بن عبید، ایوب، روایت ز

ُمْدَرکوَنشعراء، 38061
َ
(ل َرکوَن )سبز

َ
ُمّد

َ
أعرجل

وَنشعراء، 382111
ُ
ْرَذل

َ
َبَعَک اال َواّتَ

وَن 
ُ
ْرَذل

َ
وأْتَباُعَک اال
) )سبز

ک، طلحة، ابن السمیفع یعقوب  ابن مسعود، أعمش، ضحا

(ِبطارِد المؤمنینشعراء، 383114 ید بن العبدیِبطارٍد المؤمنین )سبز خالد بن یز

ُدونشعراء، 383129
ُ
(َتخل ُدون )سبز

َ
قتادةُتخل

 به الروُح االمیُنشعراء، 387193
َ

َنَزل
 به الروَح االمیَن 

َ
ل َنّزَ

) )سبز
، شعبة، حمزة، کسائی، یعقوب، خلف، أعمش،  ابن عامر

حسن بصری

ُدْننمل، 3896
َ
(ِمْن ل ْدِن )سبز

َ
روایت کسائی و یحیی از ابوبکرِمْن ل

ِبِشهاِب قبٍس )طالیی(ِبِشهاٍب قبٍسنمل، 3897
 ، ، حسن بصری، ابوجعفر ، ابن عامر ، نافع، ابوعمرو ابن کثیر

یعقوب

، ابن محیصن، حمید، و روایت بزی از ابن کثیرِمْن َسَبَا )طالیی(ِمْن َسَبٍانمل، 39122 ابوعمرو

(إلی ثموَدنمل، 39445 قرائت ناشناختهإلی ثموٍد )سبز

، مجاهدَبلْ أْدَرَک )طالیی(َبِل اّداَرَکنمل، 39666 ، ابوجعفر ، ابوعمرو ابن کثیر

(ِبٰهدی الُعمِینمل، 39781 حمزة، طلحة، ابن ابی لیلی، أعمشَتهدی الُعمَی )سبز

ُمُهمنمل، 39782
ّ
(ُتَکِل َتْکِلُمُهم )سبز

، مجاهد، عاصم الجحدری،  ابن عباس، سعید بن جبیر
ابن ابی لیلی

، یعقوبَفَزِع َیوِمِئٍذ )طالیی(َفَزٍع یوَمِئٍذنمل، 39889 ، نافع، ابن عامر ، ابوعمرو ابن کثیر

(ُاِمّ موسیقصص، 3997 ابوالبرهسمِاِمّ موسی )سبز

(ولکْن َرحَمًةقصص، 40546 عیسی بن عمر و ابوحیوةولکْن َرحَمٌة )سبز

(ِسحراِنقصص، 40548 ، ابن عامرساِحراِن )سبز ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

فقصص، 40657 (ُنَتَخّطَ ف )سبز قرائت ناشناختهنتِخِطّ

هاقصص، 40659 (فی ُاّمِ ها )سبز حمزة، کسائی و أعمشفی ِاّمِ

ُقوَنعنکبوت، 41217
ُ
(َتْخل ُقوَن )سبز

َّ
ید بن علی، ابن ابی لیلیَتَخل ع(، ُسلمی، ز امام علی )

َة َبیِنکمعنکبوت، 41425 ُة َبیِنکم )طالیی(موّدَ یس موّدَ ، کسائی، ابن محیصن، رو ، ابوعمرو ابن کثیر

َة َبیِنکمعنکبوت، 41425 (موّدَ ًة َبیَنکم )سبز ، حسن بصریموّدَ ، شعبة، خلف، ابوجعفر نافع، ابن عامر

َکعنکبوت، 41533
َ
(و أهل قرائت ناشناختهو أهِلَک )سبز

(یفُسقونعنکبوت، 41534 أعمش، ابوحیوة، ابوالبرهسمیفِسقون )سبز

(ثموَداعنکبوت، 41538 ، شعبة، خلف، ابوجعفرثمودًا )سبز ، ابن عامر ، نافع، ابوعمرو ابن کثیر

ْفعنکبوت، 41967 (ُیَتَخّطَ ْف )سبز قرائت ناشناختهُیتِخِطّ
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(فی ادنی االرضروم، 4193 ک، ابن السمیفعفی ادانی االرض )سبز کلبی، ضحا

ِبِهمروم، 4193
َ
(َغل ِبِهم )سبز

ْ
، أعمش، ابن السمیفع، ابوحیوةَغل ع(، ابن عمر امام علی )

(سَیغِلُبونروم، 4193 ُبون )سبز
َ
، أعمش، حسن بصری، روایت کسائی از ابوعمروسُیغل ابن عمر

قواروم، 42332 (فّرَ ع(، حمزة، کسائی، أعمشفارقوا )سبز امام علی )

ِلِهروم، 42548
ٰ
(ِخل ِلِه )سبز

ٰ
ک، حسن بصری، أعمشَخل ع(، ابن عباس، ضحا امام علی )

(ُمْصَفّرًاروم، 42651 کُمْصَفاّرًا )سبز جناح بن حبیش، ضحا

(ِبهاد الُعمِیروم، 42653 حمزة، یحیی بن وثاب، أعمشَتهدی الُعمَی )سبز

َرْحَمًةلقمان، 4273 (هدًی و َرْحَمٌة )سبز حمزه، أعمش، زعفرانی، طلحةهدًی و

هالقمان، 4276
َ

ِخذ َیّتَ ها )طالیی(َو
ُ

ِخذ َیّتَ ، ابن عامرَو ، نافع، ابوجعفر ، ابن کثیر شعبة، ابوعمرو

ْرلقمان، 42918  ُتَصِعّ
َ

(و ال  ُتَصاِعْر )سبز
َ

، زهری، ابن مقسمو ال نافع، حمزة، کسائی، ابوعمرو

ِللقمان، 43132
َ
ل

ُ
(َکالّظ ِل )سبز اَل ابن مقسم و محمد بن الحنفیةَکالّظِ

(َعورٌة ... بَعورٍةاحزاب، 43713 ، ابورجاء، قتادةَعِورٌة ... بَعِورٍة )سبز ابوحیوة، ابن ابی عبلة، ابن مقسم، ابن یعمر

احزاب، 44031
ومن یقنت منکن/ 

یعمل
ومن تقنت منکن/

) تعمل )سبز
ید و روح، زعفرانی، عاصم  ید بن علی، یعقوب به روایت ز ز

الجحدری

 اهّللاحزاب، 44240
َ

(ولکن رسول  اهّلل )سبز
ُ

ولکن رسول
ید  یدی، قتادة، ابن ابی عبلة، عمرو بن عبید، ز زعفرانی، یز

بن علی

(عالُم الغیِبسبأ، 4473 عاّلُم الغیِب )سبز
حمزة، کسائی، ابن وثاب، أعمش، المطوعی، ابن مقسم، 

طلحة

(ال یعُزُبسبأ، 4473 حمزة، کسائی، أعمش، ابن وثابال یعزُِب )سبز

یَحسبأ، 44812 (الر یاَح )سبز ، شیبة، ابن مقسم، زعفرانیالر حسن بصری، ابوجعفر

کٍل خمٍطسبأ،  44916 کِل خمٍط )طالیی(أ ، طلحة، ابوحیوةأ ابوعمرو

نا باِعْدسبأ، 45019 ّبَ (ر نا َبُعَد )سبز ّبَ ابن ابی عبلة، ابن السمیفع، عبید الکلبی، سلمیر

عِفسبأ، 45237 (َجزاُء الِضّ عِف )سبز ک، قتادة، ابوالجوزاءَجزاٌء الِضّ ضحا

(َعاّلُمسبأ، 45448 َعاّلَم )سبز
، ابن ابی اسحاق، ابوحیوة،  ابن ابی عبلة، عیسی بن عمر

یر از طلحة روایت جر

(الُغُیوِبسبأ، 45448 الِغیوِب )سبز
حمزة به روایت عجلی، ابن کثیر به روایت ابن فلیح، أعمش، 

طلحة بن مصرف

ُتسبأ، 45450
ْ
ل

َ
(ِاْن َضل ُت )سبز

ْ
ِاْن َضِلل

حسن بصری، یحیی بن وثاب، ابورجاء، ابوحیوة، طلحة بن 
مصرف

سبأ، 45450
ِضلُّ

َ
(أ  )سبز

ِإِضلُّ
حسن بصری، یحیی بن وثاب، طلحة بن مصرف به روایت 

همدانی
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4568 ، َهْب نفُسکفاطر
ْ

فال َتذ
ِهْب نفَسک 

ْ
فال ُتذ

) )سبز
، ابوحیوة، قتادة، حمید، ابن محیصن، ابن مقسم،  ابوجعفر

أعمش

45611 ، (ُیْنَقُصفاطر َیْنُقُص )سبز
ید و  حسن بصری، ساّلم، مطوعی، قتادة، روایت روح و ز

یس از یعقوب، روایت لؤلؤی از ابوعمرو رو

45936 ، ُففاطر
َ

ال ُیْقَضی ... ال ُیَخّف
ُف  ال َیْقضی ... ال ُیَخِفّ

) )سبز
ابن مقسم

(صیحًة واحدًةیس، 46329 ، شیبة، أعرجصیحٌة واحدٌة )سبز ابوجعفر

(سابُق النهارِیس، 46440 ابوالمتوکل، ابوالجوزاء، ابوعمران، عاصم الجحدریسابٌق النهاَر )سبز

مونیس، 46549 (َیِخِصّ مون )سبز ِیِخِصّ
، و شذائی، و حماد و وکیعی از ابوبکر  روایت سعید بن جبیر

)شعبة(

(صیحًة واحدًةیس، 46553 ، شیبة، أعرجصیحٌة واحدٌة )سبز ابوجعفر

(فی ُشُغٍلیس، 46555 ،فی َشَغٍل )سبز مجاهد، ابوالسمال، ابان بن تغلب، عبید بن عمیر

(ألم َاْعَهْدیس، 46560 طلحة بن مصرفألم ِاْعَهْد )سبز

َمْن َخِطَفصافات، 46810
) َمْن ِخِطَف )سبز
) َف )سبز َمْن ِخِطّ

ابن عباس، حسن بصری، قتادة، أعرج، سعید بن جبیر
 ، ، عیسی بن عمر حسن بصری، قتادة، أعرج، سعید بن جبیر

ابورجاء، عاصم الجحدری

(َفأْتَبَعُهصافات، 46810 َبَعُه )سبز حسن بصری، قتادة، طلحةَفاّتَ

َعصافات، 47055
َ
ل (َفاّطَ َفُاْطِلَع )سبز

ابن عباس، حمید، این محیصن، زعفرانی، حسن بصری، 
، روایت ابوبشر از ابن عامر  روایت َجْهضمی و جعفر از ابوعمرو

(وثموُدص، 47613 قرائت ناشناختهوثموٌد )سبز

(َفواٍقص، 47615 حمزة، کسائی، أعمش، طلحة، زعفرانیُفواٍق )سبز

(ذا األیِدص، 47617 قرائت ناشناختهذا األیادی )سبز

(وال ُتْشِطْطص، 47722 ابورجاء، ابوالبرهسم، ابوحیوة، ابن ابی عبلةوال َتْشُطْط )سبز

(وعّزنیص، 47723 نی )سبز وعاّزَ
ید بن قطیب، عیسی بن عمر  ک، یز حسن بصری، ضحا

الثقفی

بخالصٍة ذکری الدارص، 47946
بخالصِة ذکری الدار 

) )سبز
نافع، روایت هشام از ابن عامر

(َو آَخُرص، 48058 َخُر )سبز
ُ
َو أ

، یعقوب، عاصم الجحدری، مجاهد، حمید،  ابوعمرو
ابن محیصن، حسن بصری

(ِمْن َشکِلِهص، 48058 یةِمْن َشکِلِه )سبز مجاهد، ابوبحر

(ُمقَتِحٌمص، 48059 قرائت ناشناختهُمقَتَحٌم )سبز

4823 ، (کاذبزمر أعمش، عاصم الجحدری، ابوالبرهسم، ابن مقسمکذاب )سبز
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48521 ، (ُمصَفّرًازمر کُمصفاّرًا23 )سبز ضحا

48629 ، مًازمر
َ
قرائت ناشناختهَسِلمًاَسل

48630 ، تونزمر (میٌت ... مّیِ مائٌت ... مائتون )سبز
حسن بصری، ابن محیصن، ابن ابی اسحاق، ابن السمیفع، 

، عبداهّلل بن الزبیر عیسی بن عمر

48739 ، (مکانتکمزمر شعبة، حسن بصریمکاناتکم )سبز

49059 ، زمر
جاءتَک/فکذبَت/
واستکبرَت/وکنَت

جاءتِک/فکذبِت/
واستکبرِت/وکنِت 

) )سبز

، محمد بن  ، یحیی بن یعمر عمر بن عبدالرحمن بن ابی بکر
عیسی االصبهانی، ابوحیوة، ابن مقسم، عاصم الجحدری، 

زعفرانی، روایت شافعی از ابن کثیر

49060 ، ًةزمر (ُمْسَوّدَ ًة )سبز نامعین )ُقِرَئ(24 ُمْسواّدَ

49168 ، (َفَصِعَقزمر َفَصُعَق )سبز
ید بن علی، عاصم الجحدری، ابن السمیفع، یحیی بن  ز

یعمر

49169 ، (و َاْشرَقتزمر ابن عباس، ابوالبرهسم، روایت عنبری از شعبة از عاصمو ُاْشرَقت )سبز

49631 ، (و ثموَدغافر أعمشو ثموٍد )سبز

49843 ، (ال َجَرَمغافر ْجَرَم )سبز
َ

؛ روایت عبید و همدانی از ابوعمروأل روایت هارون از ابوعمرو

49951 ، یقوم األشهادغافر
) تقوم األشهاد )قرمز
) یقوم األشهاد )سبز

رازی از هشام، أعرج، منقری از عبدالوارث
قراء سبعة

50065 ، (ُصَوَرُکمغافر ین، حسن بصری، أعمشِصَوَرُکم )سبز ید بن علی، ابورز ز

(ِبَقَدرٍ ما یشاءشوری، 51427 قرائت ناشناختهِبَقَدرِ ما یشاء )سبز

(َقَنطواشوری، 51428 أعمش، ابن ابی لیلی، یحیی بن وثاب، طلحةَقِنطوا )سبز

یحشوری، 51433 (الر یاح )سبز ، حسن بصری، شیبة، ابن مقسمالر نافع، ابوجعفر

(ُمسَوّدًازخرف، 51817 کُمسواّدًا )سبز ضحا

(جئتکمزخرف، 51924 کم )سبز جئنا
ابوحفص، شیبة، ابن مقسم، زعفرانی، ابن ابی عبلة، ابوشیخ 

الهنائی

ِعلٌمزخرف، 52261
َ
(و إّنه ل ٌم )سبز

َ
َعل

َ
و إّنه ل

ابن عباس، ابوهریرة، ابن مقسم، ابن محیصن، حمید، قتادة، 
ک، ضحا

ُقوازخرف، 52483 (حتی یال ، ابن محیصن، مجاهد، ابن السمیفع، حمیدحتی َیلَقوا )سبز ابوجعفر

(جمیعًا ِمْنَهجاثیة، 52813 ًة )سبز جمیعًا ِمّنَ
، عاصم الجحدری، عبید بن  ابن عباس، عبداهّلل بن عمر
 ، یدی، ابن محیصن، روایت ابن مسلم از ابن عامر ، یز عمرو

روایت صوفی، و عنبری و ادیب از شعبة از عاصم

(کتاُب موسیاحقاف، 53312 کلبیکتاُب موسی )سبز

23. ظاهرا در نسخه، ُمِصفاّرًا اعراب گذاری شده است.
24. اخفش، معانی القرآن، 456/2. نک: زخرف، 17.
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ُهاحقاف، 53315
ُ
(ِفَصال ُه )سبز

ُ
ابورجاء، قتادة، عاصم الجحدری، یعقوبَفْصل

(ِافُکُهماحقاف، 53628 ابن عباس، عکرمةَافُکُهم )سبز

ُعوامحمد، 54022 (ُتَقِطّ ُعوا )سبز حسن بصریَتَقّطِ

ی لهممحمد، 54025
َ
(َامل ُامِلی لهم )سبز

، أعرج، روایت  ، ابوجعفر عاصم الجحدری، عیسی بن عمر
ید از یعقوب ز

لوافتح، 54525 ّیَ (َتَز وا )سبز
ُ
ابن ابی عبلة، ابوحیوة، ابن مقسمَتزاَیل

ُمواحجرات، 5461 (ال ُتَقّدِ ُموا )سبز
َ

ال َتَقّد
ک، قتادة، ابن مقسم، عکرمة،  ابن عباس، ابوحیوة، ضحا

یعقوب، سلمی

ِفُظق، 55118
ْ
(ما َیل َفُظ )سبز

ْ
محمد بن ابی معدانما َیل

ق، 55122
کنَت/عنَک غطاءَک 

فبصرَک
کنِت/عنِک غطاءِک 

) فبصرِک )سبز
عاصم الجحدری

یات، 55543 (فی ثموَدذار کفی ثموٍد )سبز أعمش، ضحا

یات، 55658 (الرزاقذار کالرازق )سبز ابن محیصن، ضحا

55845 ، ُقواطور (حتی یال ، ابن محیصن، مجاهد، ابن السمیفع، حمیدحتی َیلَقوا )سبز ابوجعفر

(عادًا االولینجم، 56150 ابن مسعود، ابی بن کعب25عاَدا االولی )سبز

5627 ، عًاقمر (ُخّشَ ، یعقوب، حسن بصریخاِشعًا )سبز حمزة، کسائی، ابوعمرو

56331 ، (الُمحتِظرقمر الُمحتَظر )سبز
حسن بصری، ابوحیوة، ابوالسمال، روایت عبید و ادیب از 

شعبة

َق االنساَنالرحمن، 56514
َ
(َخل قرائت ناشناختهُخِلَق االنساُن )سبز

َق الجاّنَالرحمن، 56515
َ
(َخل قرائت ناشناختهُخِلَق الجاّنُ )سبز

(ُشواٌظالرحمن، 56635 ِشواٌظ )سبز
، حسن بصری، ابن محیصن، أعمش، عیسی بن  ابن کثیر

، مطوعی عمر

َرْفَرٍف / َعبقرٍیالرحمن، 56876
َرفارَِف / عباقرٍی 

) )سبز

قراءة النبی )ص(، عثمان بن عفان، ابن مقسم، عاصم 
الجحدری، نصر بن عاصم، ابن محیصن، حسن بصری، 

ابوحیوة، زعفرانی

(خافضٌة رافعٌةواقعة، 5683 خافضًة رافعًة )سبز
ید بن علی، ابن مقسم، ابوحیوة، ابن ابی عبلة، حسن بصری،  ز

زعفرانی

(ولحِم طیرٍواقعة، 56921 قرائت ناشناختهولحِم طائرٍ )سبز

(فَظلُتمواقعة، 57065 فِظلُتم )سبز
أعمش، ابوحیوة، قتادة، ابوالبرهسم، ابن ابی عبلة، روایت 

ثوری از ابن مسعود، ابن مجاهد، ابن نبهان از عاصم، روایت 
جعفی از شعبة از عاصم

25. ذکره القرطبی فی سورة االعراف، األیة 65: قال أبو حاتم: وفي حرف أبي وابن مسعود »عاد األولی« )النجم : 50( بغیر ألف.
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مطابق با قرائِتقرائت اصل نسخهروایت حفص از عاصمسوره و آیهصفحه

(َفاَل ُاْقِسُمواقعة، 57175 ْقِسُم )سبز حسن بصری، حمید، عیسی بن عمرَفاَلُ

(َفَروٌحواقعة، 57189 َفُروٌح )سبز
ک،  یة، حسن بصری، قتادة، ضحا عائشة، ابن عباس، ابوبحر

زعفرانی، ابن مقسم، 

 میثاَقکمحدید، 5738
َ

(َاَخذ  میثاُقکم )سبز
َ

یة، ابن مناذرُاِخذ یدی، ابوبحر ، حسن بصری، یز ابوعمرو

(ُانُظروناحدید، 57413 َانِظرونا )سبز
ید بن علی، طلحة،  حمزة، أعمش، یحیی بن وثاب، ز

مطوعی

کمحدید، 57623 (آتا کم )سبز أتا
، ابوالعالیة، نصر بن عاصم، حسن بصری، زعفرانی،  ابوعمرو

ابوعبید

(َرْافًةحدید، 57627 َرآفًة )سبز
یج، روایت داود بن ابی هند از مجاهد، ابن مقسم، امام  ابن جر

ع( علی )

5827 ، (کی ال یکوَن دولًةحشر ، أعرج، ابوحیوة، روایت هشام از ابن عامرکی ال تکوَن دولٌة )سبز ابوجعفر

(وال ُتْمِسُکوامجادلة، 58710 ُکوا )سبز وال َتَمّسَ
حسن بصری، ابن ابی لیلی، ابوحیوة، ابن عباس، عکرمة، 

روایت معاذ از ابوعمرو

جمعة، 5901
الملِک القدوِس 

یزِ الحکیِم العز
یُز  الملُک القدوُس العز

) الحکیُم )سبز
ابووائل شقیق بن سلمة، َمسلمة بن محارب، ابوالعالیة، نصر 

بن عاصم، سلمی

(ُخُشٌبمنافقون، 5924 ، ابن ابی عبلةَخَشٌب )سبز ابن عباس، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر

ُکْنمنافقون، 59310 (و أ کوَن )سبز و أ
، ابن محیصن، ابن مقسم، أعمش، عمرو بن عبید،  ابوعمرو

، ابورجاء حسن بصری، سعید بن جبیر

(ُصَوَرُکمتغابن، 5943 ین، حسن بصری، أعمشِصَوَرُکم )سبز ید بن علی، ابورز ز

(َیهِد قلَبهتغابن، 59511 ، قتادةُیهَد قلُبه )سبز ک، سعید بن جبیر ع(، سلمی، ضحا امام علی )

یم، 6009 ْظتحر
ُ
(واغل کواغِلْظ )سبز ضحا

(َثموُدحاقة، 4و6065 أعمش، یحیی بن وثاب، ابن مقسمثموٌد )سبز

(َفاَل ُاْقِسُمحاقة، 60838 ْقِسُم )سبز حسن بصری، حمید، عیسی بن عمر26َفاَلُ

(عذاٍب یوَمِئٍذمعارج، 60911 ابن السمیفع، ابوحیوةعذاِب َیوِمِئٍذ )سبز

ُقوامعارج، 61042 (حتی یال ، ابن محیصن، مجاهد، ابن السمیفع، حمیدحتی َیلَقوا )سبز ابوجعفر

61844 ، (الَمسکینمدثر کین )سبز قرائت ناشناختهالمسا

(أیَن الَمَفّرقیامة، 61910 أیَن الَمِفّر )سبز
ع(، ابن عباس، عکرمة، ابوحیوة، ابن ابی عبلة،  امام حسین )

ین ک، مجاهد، ابورجاء، ابورز قتادة، ضحا

6299-8 ، یر ْتتکو
َ
ْت ... ُقِتل

َ
(ُسِئل ُت )سبز

ْ
ْت ... ُقِتل

َ
ل

َ
َسأ

ید بن علی، ابن مسعود،  ع(، ز ع(، امام صادق ) امام علی )
ابی بن کعب، ابن عباس، مجاهد، عمرو بن عبید، عکرمة

63020 ، یر (بضنینتکو ، یعقوببظنین )سبز ، کسائی، ابوعمرو ابن کثیر

، 15 )ص 629(؛ بلد، 1 )ص 640(. یر : قیامة، 1 )ص 616(؛ در تکو 26. نیز در
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(و ثموَدبروج، 63618 ک، أبان بن تغلب، یحیی بن وثاب، أعمشو ثموٍد )سبز ضحا

6396 ، (بعاٍدفجر بیربعاِد )سبز حسن بصری، ابوالعالیة، عبداهّلل بن الز

فّکُ رقبٍة أو ِاطعاٌمبلد، 64014-13
َفّکَ رقبًة أو َاطعم 

)طالیی(
، کسائی، قتادة، حسن بصری، امام علی  ، ابوعمرو ابن کثیر

ع( (

(ذی َمسغبةبلد، 64014 ع(، حسن بصری، ابورجاءذا َمسغبة )سبز امام علی )

(ثموُدشمس، 64111 ک، أعمشثموٌد )سبز ضحا

رسم و امالء
امـالی کلمـات در ایـن نسـخۀ قرآنـی عمومـًا بـا قواعـد ذکر شـده در کتب قدیم رسـم چون الُمقنـع ابوعمرو 
دانـی و مختصـر التبییـن لهجـاء التنزیـل اثـر ابـوداود سـلیمان بـن نجاح مطابقـت دارد. فـی المثل کاتب 
کلمۀ ابراهیم را در سـورۀ بقرة، همواره »ابرهم« می نویسـد، و در سـایر سـوره ها به صورت ابرهیم می نویسـد. 
الـف را در حـرف نـداء در کلماتـی چـون ینـوح، یبنـی، و مانند آن حذف می کند. الیل را همواره با یک الم 
کتابت می کند. با این همه، نمونه های متعددی را در این نسخۀ قرآنی به خطو کوفی از قرن دوم می توان 
یافـت کـه رسـم کلمـات بـا امـالی موسـوم بـه رسـم عثمانی در مصحـف قاهره )امیـری( مطابقت نـدارد. از 
جملـه آنکـه کاتـب همـواره کلمـات بایـات، بایـة، بایاتنـا، باآلیـات را بـا دو دندانـه به صورت باییـت، باییة 
باییتنـا، و باالییـت می نویسـد. ِبـَاّی را همـواره ِبَایـی می نویسـد )مثاًل در جاثیـة، 6، در ص 528(. صرط را 
همواره با الف »صراط« و اسـباط را همواره به حذف الف »اسـبط« می نویسـد. جدول زیر نمونه هایی از 
مهم ترین موارد تفاوت رسم در نسخۀ 4251 موزۀ ملی ایران را با رسم موسوم به عثمانی مقایسه می کند.

رسم در نسخۀ 4251رسم عثمانی )مصحف قاهره(آیه و سورهصفحه

واسعٰوسعبقرة، 15115

تلوتهتالوتهبقرة، 16121

منسکنامناسکنابقرة، 17128

االسبطاالسباطبقرة، 18136

بتبعبتابعبقرة، 20145

االموالاالمولبقرة، 22155

شعئرشعائربقرة، 22158

کربقرة، 22158 شکرشا

فاتبٌعفاتباٌعبقرة، 26178

تختنونتختانونبقرة، 28187

کملة/حضریکاملة/ حاضریبقرة، 30196

طلوتطالوتبقرة، 41247
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رسم در نسخۀ 4251رسم عثمانی )مصحف قاهره(آیه و سورهصفحه

التبوتالتابوتبقرة، 42248

زهبقرة، 42249 جوزهجاو

لجلوتلجالوتبقرة، 42250

اکرهاکراهبقرة، 44256

اولیهماولیاؤهمبقرة، 44257

اعصراعصاربقرة، 47266

الحفاالحافابقرة، 48273

المحربالمحرابآل عمران، 5837

هنلکهنالکآل عمران، 5838

صراطصرطآل عمران، 6051

رفعکرافعکآل عمران، 6056

طائفتنطائفتانآل عمران، 71122

وسرعواوسارعواآل عمران، 73133

الجمعنالجمعانآل عمران، 76155

الجمعنالجمعانآل عمران، 78166

وصبروا و ربطواو صابروا و رابطواآل عمران، 83199

والذنوالذاننساء، 8716

استبدل/ قنطرااستبدال/ قنطارانساء، 8820

کبیر کبائرنساء، 9031

اطمننتماطمأننتمنساء، 105103

رجلنرجالنمائدة، 12323

جزاؤجزؤامائدة، 12429

جزاؤجزؤامائدة، 12533

ندیتمنادیتممائدة، 13058

مبسوطتنمبسوطتانمائدة، 13164

اطفهااطفأهامائدة، 13164

جزاؤ27جزاءمائدة، 13585

یونمائدة، 140112 ین/ الحوار یونالحوار ین/ الحور الحور

27. نیز عینًا در یوسف، 25/ ص265. 
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رسم در نسخۀ 4251رسم عثمانی )مصحف قاهره(آیه و سورهصفحه

انشناانشأناانعام، 1436

بزغًا / بزغةبازغًا / بازغةانعام، 15377

قیلونقائلوناعراف، 1684

الملّنالملّناعراف، 17018

قسمهماقاسمهمااعراف، 17021

ابوکماباوکماعراف، 17871

الطوفن/الضفدعالطوفان/الضفادعاعراف، 185133

کلمتکلمةاعراف، 186137

لواحاعراف، 150و189154 لوحاال اال

ایایاییاعراف، 189155

فباییفبایاعراف، 195185

آووآوواانفال، 72 و 20874

الفئزونالفائزونتوبة، 21220

توبة، 21641
ً
خففًا و ثقالًخفافًا و ثقاال

یستأذنکیستئذنکتوبة، 44 و 21745

ال أوضعوا28ألوضعواتوبة، 21747

نبؤانبأتوبة، 22170

نفقانفاقاتوبة، 22597

الدوئرالدوائرتوبة، 22598

ضررًا / ارصدًا / حرَبضرارًا / ارصادًا / حارَبتوبة، 227107

رأو29رأوایونس، 23954

کلمةکلمتیونس، 24495

ابونااباوناهود، 25887

حاش / حاشاحشیوسف، 26631

الکفارالکفررعد، 28442

29679 ، لبامملبامامحجر

بـورگ(، نسـخه های  ، هنـد(، نسـخۀ  Marcel 18/1در کتابخانـۀ ملـی روسـیه )سـن پترز 28. نسـخۀ قـرآن ش 1 در کتابخانـۀ رضـا )رامپـور
یـس(، نسـخۀ W.552 در مـوزۀ  Arabe339 و Arabe348(c) و Arabe332 و Arabe342 و Arabe349(a) در کتابخانـۀ ملـی فرانسـه )پار
یادت الف را دارند.  یتانیا )لندن(، در این آیه، همین امالء )ال أوضعوا( با ز (، و نسخۀ Or. 2165 در کتابخانۀ بر هنر والترز )بالتیمور

، 84 و 85 )ص 503(، جمعة، 11 )ص 592(، و جن، 24 )ص 614(.  29. نیز عینًا در غافر
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رسم در نسخۀ 4251رسم عثمانی )مصحف قاهره(آیه و سورهصفحه

موخرمواخرنحل، 29814

شرکوناشرکاؤنانحل، 30786

بینحل، 30892 باار ار

یم، 3245 عقراعاقرامر

فاتیهفاتیاهطه، 33547

جزاؤجزاءطه، 33876

شعرشاعرانبیاء، 3455

بکتابیبکتبینمل، 39228

یقاننمل، 39445 یقنفر فر

جمدةجامدةنمل، 39888

خیفًاخائفًاقصص، 18 و 40121

فذانک برهننفذنک برهنانقصص، 40332

أبئناأبائناقصص، 40436

یًاقصص، 40545 یًاانشأنا/ فتطاول/ ثاو انشنا/ فتطول/ ثو

فیحییفیحیروم، 42224

توهااحزاب، 43714 ال أتوها30أل

منستهمنسأتهسبأ، 44914

الرحمانالرحمنیس، 46323

نادنانادیناصافات، 47175

ذهبذاهبصافات، 47299

4823 ، الخلصالخالصزمر

48845 ، اشمزتاشمأّزتزمر

49169 ، و جیو جاَیزمر

49950 ، دعادعواغافر

جزاوجزاؤاشوری، 51540

مضامضیزخرف، 5188

الظنینالظانینفتح، 5426

بورگ(، نسـخه های  Arabe6087و  30. نسـخۀ  MaVI165در دانشـگاه توبینگن، نسـخۀ E20 در مؤسسـۀ شرقشناسـی روسـیه )سـن پترز
( در  یـس(، و نسـخۀ W.554 در مـوزۀ هنـر والتـرز )بالتیمـور Arabe399 و Arabe359(a) و  Arabe355(a)در کتابخانـۀ ملـی فرانسـه )پار

یادت الف را دارند.  این آیه، همین امالء )ال أتوها( با ز
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رسم در نسخۀ 4251رسم عثمانی )مصحف قاهره(آیه و سورهصفحه

55729 ، بکهنبکاهنطور

یهنجم، 56141 یجزاهیجز

نامالرحمن، 56510 نملال لال

المنشئتالمنشآتالرحمن، 56624

شوظ / نحسشواظ / نحاسالرحمن، 56635

ذوتاذواتاالرحمن، 56748

جناجنیالرحمن، 56754

جزاوجزاءالرحمن، 56760

58417 ، جزاوجزاؤاحشر

58420 ، الفئزونالفائزونحشر

لوولووامنافقون، 5935

کل ما31کلماملک، 6018

أرجئهاأرجائهاحاقة، 60717

الناالنجن، 6139

وجن، 61416
ّ
أن لوأل

یراانسان، 62216 یرقوار قوار

ألییألّیمرسالت، 62312

غسقاغساقانبأ، 62525

64023 ، و جیو جاَیفجر

عئالًعائالًضحی، 6428

اصالحات صورت گرفته در متن
همانند اغلب نسخه های کهن قرآنی، نسخۀ 4251 موزۀ ملی ایران هنگام کتابت یا پس از آن، به سبب 
وجود برخی اشـتباهات متنی تصحیح شـده اسـت. فهرسـت زیر برخی از موارِد آشـکارا اصالح شـده بر 
ی ایـن نسـخه اسـت کـه برخـی از آنهـا ظاهـرًا در هنـگام کتابـت اصـل نسـخه و از سـوی کاتـب اصلـی  رو
، تنهـا آن بخـش از آیـۀ قرآن که از نو بازنویسـی و  مـورد بازبینـی و اصـالح قـرار گرفتـه اسـت. در فهرسـت زیـر

تصحیح شده، ذکر شده است.

ص 83: »و ما انزل الیکم و ما انزل اهلل« )آل عمران، 199(.

31. نیز عینًا در نوح، 7 )ص 611(. در هر دو مورد، چنین می نماید که در اصل، کلما متصل نوشته بوده است. 
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48نسخه شناسی  مصاحس نرآنی )16(

ص 120، »اذکروا نعمت اهلل« )مائدة، 11(.

ص 128، »فیه« )مائدة، 48(.

ص 130، »والذین آمنوا فان حزب اهلل« )ماندة، 56(.

ص 172، »للذین آمنوا« )اعراف، 32(.

ک شده است. ص 201، »ایدکم« )انفال، 26(، ابتدا ایدیکم نوشته شده و بعد دندانه پا

ص 226، »فیها ابدا ذلک« )توبة، 100( .

ص 226، »ممن حولکم« )توبة، 101(.

ثة الذین« )توبة، 118(. ص 229، »علی الثال
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