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نسخه شناسی
مصاحف قرآنی()10
قرآن کوفی  4289در موزۀ
ملی ایران ،و دیگر پارۀ
مسروقۀ آن در موزۀ پارس
(شیراز) :طغیان علیه
"کتابت پیوسته" در قرآن
نویسی کوفی
111-177
بر خود الزم میدانم از رئیس محترم سازمان کتابخانهها ،موزهها و
مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،مدیر و تکتک همکاران بخش
مخطوطاتاینکتابخانه،و موزۀآستانۀمقدسحضرتمعصومه
(س)سپاسگزاریکنمکهاز هیچیاریوهمکاریبرایانجامپژوهشهای
نسخه شناسی قرآنی در این مقاله و موارد دیگر دریغ نکردند.
در مقابل،مدیر کنونیموزۀملیایران،بهرغمدرخواستو پیگیریهای
مکرر چند سال اخیر (1395ـ ،)1399تمام تالش خود را بهکار بست
تا دسترسی ما پژوهشگران ایرانی به تصاویری از نسخههای قرآنی
بستن قراردادی
در موزۀ دوران اسالمی را مسدود سازد ،همزمان با
ِ
ترکمنچای گونه با مؤسسهای آلمانی ،امتیاز تصویربرداری ،بهره
برداری علمی و تمام تحقیقات مختلف درباب این ثروت و میراث
ملی را به بیگانگان سپرد ،و هر روز با قلندرانی چون من تسویف کرد
فرصتی برای محققان ایرانی َبرای پژوهش دررسد،
َکه شاید روزی
هم َّ ْ
َ
ُ ْ َ َْ
ُ ْ َ ُ َّ ُ
َ
َ
َول َي ْح ِلف َّن ِإن أ َردنا ِإل ال ُح ْسن ٰى َواهَّلل َيشهد ِإنه ْم لك ِاذ ُبون .این نوشته
نشانی است مسئوالن وزارت میراث فرهنگی را که پژوهش درباب
این نسخههای قرآنی و میراث ملی ،هرچند با دشواری ،اما به رغم
حجری این مدیران ،همچنان
رفتارهای غیرمسئوالنه و عصر
ّ
َِ ُ
الل ُه َّم ُس ْب َح َان َك َأ ِْن َ
ت َو ِل ُّينا ِم ْندو ِن ِه ْم.
صورتمیپذیرد.
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چکیده :نسخۀ  4289در موزۀ ملی ایران در اصل قرآنی  14پاره
هجری بوده که برخالف دیگر
بر روی پوست از قرن سوم ً
نسخههای کهن کوفی ،احتماال کاتبی ایرانی داشته است.
مقالۀ حاضر با بررسی جوانب مختلف این نسخه ،میکوشد
سه هدف جداگانه را تأمین کند .نخست بیان ویژ گیهای کلی
این نسخۀ کوفی مهم از قرن سوم هجری و تفاوت آن با دیگر
نمونههای کوفی  7سطری در قرن سوم ،همراه با ارائه اطالعاتی
ّ
در خصوص دیگر اوراق و اجزای پراکندهای که در اصل متعلق به
همین قرآن بودهاند .دوم آنکه نشان میدهد یک نسخۀ کوفی 7
سطری دیگر به شمارۀ  548که دو دهه پیش از موزۀ پارس (شیراز)
به سرقت رفته ،تکهای دیگر از همین قرآن بوده که پس از سرقت
در آغاز  1382شمسی ،اوراق مختلف آن در فاصلۀ سالهای 2004
تا  2020میالدی ،در حراجهای مختلف لندن (ساتبیز ،کریست�یز و
ُبنهامز) به فروش رسیده ،و بخشهایی از آن اکنون به موزههایی
چون لوور (پاریس) ،لوور (ابوظبی) ،متروپلیتن (نیویورک)،
و موزۀ هنر اسالمی (دوحة) راه یافته است .سوم آنکه نشان
میدهد این قرآن کوفی بر خالف تمام نمونه قرآنهای حجازی و
نگاری
کوفی قرون نخست ،از سنت «کتابت پیوسته» یا پیوسته
ً
در کتابت حروف و کلمات پیروی نکرده است .این امر احتماال
برخاسته از سبک خاص کاتبان ایرانی (خراسان و ماوراء النهر)
است که شکستن کلمات در انتهای سطر را زشت و ناپسند
میدانستهاند ،و در قرآن نویسی به سبک کوفی ایرانی (مشرقی)
طی قرون سوم تا هفتم هجری همواره از کتابت گسسته بهره
بردهاند .مؤلف حدس میزند که این امر ناشی از پیوند فرهنگی
مردم این مناطق با سنت کتابت به زبانهای ایرانی و غیر ایرانی
در خراسان ،ماوراء النهر و ترکستان پیش از اسالم بوده است که
بر خالف مناطق غربی ،از کتابت پیوسته پیروی نمیکردهاند.
در پایان مقاله ،فهرست و تصاویر برگهای یافت شده از قرآن
مسروقۀ موزۀ پارس (شیراز) در حراجهای اروپایی و موزههای
غربی ضمیمه شده است.
کلیدواژهها :خط کوفی ایرانی؛ قرآن نویسی ایرانی در قرن سوم؛
موزۀ ملی ایران ،نسخۀ 4289؛ موزۀ پارس (شیراز) ،نسخۀ کوفی
مفقود؛ کتابت پیوسته؛ اختالف قرائات در نسخههای کوفی؛
قرآن نویسی در خراسان و ماوراء النهر؛ خط و کتابت در ایران
باستان؛ فروش قرآنهای مسروقه در لندن .خانۀ حراج ساتبیز؛
خانۀ حراج کریست�یز.

ّ
القرآنية ()10
نسخ املصاحف
القـرآن الكـويف رقـم  4289يف املتحـف الوطني اإليـراين ِوقسـمه اآلخـر
التمـرد على (الكتابـة ّ
املسـروق يف متحـف پـارس بشـيرازّ :
املتصلـة) يف
کتابة القرآن باخلط الکويف
مرتىض كر ميي نيا
اخلالصـة :كانـت النسـخة رقـم  4289املوجـودة يف املتحـف الوطني
قسـم يعود تار خيـه إىل القرن
اإليـراين يف األصـل عبـارة عـن قـرآن مـن ٍ 14
الثالث اهلجري ومكتوب عىل اجللد ،و يبدو أ ّنه من املحتمل أن يكون
ً
ًّ
ّ
الكوفية القدمية.
إيرانيا ،خالفا لبايق النسخ
كاتبه
ً
واملقـال احلـايل يناقـش يف اجلوانـب املختلفة هلذه النسـخة ،سـاعيا إىل
حتقيق ثالثة أهداف خمتلفة.
الكوفية ّ
األول هـو بيـان اخلصائـص ّ
اهلـدف ّ
ّ
املهمة
العامـة هلذه النسـخة
التي يعـود تار خيهـا إىل القـرن الثالـث اهلجـري ،ومـا متتـاز بـه عـن بـايق
ّ
ّ
سـباعية األسـطر مـن القـرن الثالـث ،مـع تقـدمي بعـض
الكوفيـة
النمـاذج
املعلومات عن بايق األوراق واألجزاء املتناثرة ،اليت هي يف األصل تعود
إىل هذا القرآن نفسه.
ُ
ّ
واهلـدف الثـاين هـو اإلشـارة إىل وجـود نسـخة ّ
سـباعية
كوفيـة أخـرى
األسـطر حتمـل الرقـم ( ،)548وقـد ُسـرقت قبـل عقديـن مـن السـنني
مـن متحـف پـارس مبدينـة شـيرازّ ،
وأن هـذه النسـخة يف احلقيقـة هـي
ٌ
جـزء آخـر مـن نفـس هـذا القـرآن ،وأ ّنـا بعـد سـرقهتا يف  16ابر یـل 2003
َ
ّ
بيعـت أوراقهـا املختلفـة يف الفتـرة بين سـنت  2004و  2020امليالديتين
يف مـزادات لنـدن املختلفـة (سـاتبيز ،كر يسـتيزُ ،وبهنامـز) .وقـد وجـدت
ٌ
أقسـام مهنـا يف الوقـت احلاضـر طر يقهـا إىل بعـض املتاحـف كاللوفـر يف
بار يس ،واللوفر يف أيب ظيب ،واملتروبوليتان يف نيو يورك ،ومتحف الفنّ
اإلسالمي يف الدوحة.
ً ّ
واهلـدف الثالـث هـو اإلشـارة إىل ّ
وخالفا لكافة
الكويف
القـرآن
هـذا
أن
ُ
ّ
ّ
والكوفيـة العائـدة للقـرون األوىل -
القرآنيـة احلجاز ّيـة
منـاذج النسـخ
ّ
مل ُي ّتبـع يف كتابتـه عـادة (الكتابـة املتصلـة) يف كتابـة ُحروفـه وكلماتـه.
ً
ّ
اخلـاص
ومـن املحتمـل أن يكـون هـذا األمـر ناجتـا عـن ّاتبـاع األسـلوب
ّ
ّ
اإليرانيني (يف خراسان وما وراء الهنر) الذين كانوا يرون قباحة
للكتاب
ّ
السـطر ،والذين اسـتفادوا من
ُوعـدم مقبوليـة تقطيـع الكلمـات يف هنايـة
ُ
أسلوب الكتابة املنفصلة يف تدو يهنم للقرآن باألسلوب الكويف اإليراين
(املشريق) طوال فترة القرون من الثالث إىل السابع اهلجري.
ّ
ّ
الثقافيـة ألهـايل هـذه
و يـرى املؤلـف ّأن هـذا األمـر يعـود إىل العالقـة
املناطـق ّ
ّ
ّ
اإليرانيـة يف خراسـان
اإليرانيـة وغيـر
بسـنة الكتابـة باللغـات
ً
ومـا وراء الهنـر وتركسـتان قبـل اإلسلام ،حيـث كانـوا  -وخالفـا ألهـايل
الغربية  -ال يكتبون بطر يقة الكتابة ّ
ّ
املتصلة.
املناطق
و يهنـي الكاتـب مقالـه بتقـدمي ملحـق يشـتمل على فهرسـت وتصاو يـر
ألوراق مـن القـرآن املسـروق مـن متحـف پارس يف شـيراز ،وهـي اليت ُعثر
ٍ
ّ
ّ
الغربية.
األوربية واملتاحف
علهيا يف املزادات
املفـردات األساس ّـيةّ :
ّ
اإليرانيـة يف
اخلـط الكـويف اإليـراين ،كتابـة القـرآن
القـرن الثالـث ،املتحـف الوطني اإليـراين ،النسـخة رقـم  ،4289متحـف
الكوفيـة املفقـودة ،الكتابـة ّ
ّ
املتصلة ،اختالف
پـارس (شـيراز) ،النسـخة
ّ
الكوفيـة ،كتابـة القـرآن يف خراسـان ومـا وراء الهنـر،
القـراءات يف النسـخ
ّ
ّ
القرآنية املسروقة يف لندن،
اخلط والكتابة يف إيران القدمية ،بيع النسخ
مزاد ساتبيز ،مزاد كر يستينز.

Codicology of the Qur’ānic Manuscripts (10): Kufic Qur’ān MS.
4289 of the National Museum of Iran and Its Stolen Part from the
Pars Museum (Shiraz): Rebellion against scriptio continua in Kufic
Transcribing
Morteza Karimi-Nia
Abstract: The Manuscript No. 4289 in the National
Museum of Iran was originally a fourteen-part Qur’ān
on the skin from the third/ninth century, which,
unlike other early copies of Kufic, probably had an
Iranian scribe. By examining the different aspects of
this manuscript, this article intends to achieve three
separate goals. First, the general characteristics of this
important Kufic Qur’ān from the third/ninth century
and its differences from other copies of 7-line Kufic
in the third/ninth century are explained, along with
providing information about other scattered leaves
and fragments that originally belonged to the same
Qur’ān. Secondly, it is indicated that another 7-line
Kufic manuscript, No. 548, which was stolen two decades ago from the Pars Museum (Shiraz), was a part
of the same Qur’ān. After the theft in 16th April 2003,
its various folios was sold out between 2004 and 2020
in various London auctions (i.e., Sotheby’s, Christie’s,
and Bonhams), and parts of it found their ways to
such Museums as Louvre (Paris and Abu Dabi), Metropolitan (New York) and Islamic Art (Duha). Thirdly, it is shown that this Kufic manuscript, unlike all
the Ḥijāzī and Kufic Qur’āns of the first centuries, did
not follow the tradition of scriptio continua or scriptura
continua. This is probably due to the special style of
Iranian scribes in Khorasan and Transoxiana, who
considered breaking words at the end of a line to be
awkward and unstylish. As a result of their preference,
they did not use scriptio continua in their Iranian Kufic
transcribing of the Qur’ān between the third/ninth
and seventh/thirteenth centuries. The author speculates that this is due to the cultural connection of the
peoples of these areas with the tradition of pre-Islamic writing in Iranian and non-Iranian languages in
Khorasan, Transoxiana and Turkestan, which, unlike
the western regions, did not follow scriptio continua. A
catalogue of and the whole folio images from the stolen Qur’ān (Pars Museum, no. 548), sold in Western
auctions, are attached as an appendix.
Keyword: Iranian Kufic script; Iranian Qur’ān copying
in the third/ninth century; National Museum of Iran,
MS. 4289; Pars Museum (Shiraz), MS. 548; Stolen
Qur’ān from Pars Museum; scriptio continua; Variant
readings in Kufic manuscripts; Qur’ān transcribing in
Khorasan and Transoxiana; Calligraphy and script in
;ancient Iran; Sale of the stolen Qur’āns in London
Sotheby’s Auction House; Christie’s Auction House.
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باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

مقدمه:
موزۀ ملی ایران پس از گنجینۀ قرآنهای کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،مهمترین و متنوعترین مجموعه
ً
نسـخههای کهـن قرآنـی را در خـود جـای داده اسـت .تقریبـا اغلـب این نسـخهها در دهۀ  1310شمسـی از
بقعۀ شیخ صفی در اردبیل به تهران منتقل شد ،با بازگشایی موزۀ ملی ایران (در آن زمان :ایران باستان)
در ایـن مـکان نگـهداری شـد ،و بعدهـا بـه بخـش دوران اسلامی در مـوزۀ ملـی ایـران انتقـال یافـت .ایـن
مجموعـه اکنـون بـا دارا بـودن بیـش از  300نسـخه و برگنوشـتۀ قرآنـی از دورههـای مختلف اسلامی ،یکی
از غنیترین مراکز قرآنی در ایران و جهان بهشـمار میآید .بخش قابل توجهی از این نسـخهها ،قرآنهای
ّ
کوفی و کوفی مشـرقی متعلق به قرون نخسـت هجری اسـت که متأسـفانه دسترسـی پژوهشـگران به آنها
همچنان بسـیار محدود و با دشـواری همراه اسـت .از این رو تا کنون ،درباب این آثار مهم جهان اسلام،
جـز یـک کاتالـوگ تصویـر از برخـی نسـخههای مهـم 1و چنـد یادداشـت پراکنـده ،چنـدان پژوهشـی انتشـار
نیافته است 2.حتی فهرست میکروفیلمها و نسخ خطی موزۀ ملی ایران 3و نیز کاتالوگ قدیمی نمایشگاه
برگـزار شـده از نسـخههای قرآنـی در سـال  1328در ایـن مـوزه 4بسـیار ناقـص ،و حاوی اشـتباهات متعدد
است .این امر اهمیت فهرست نویسی دقیق و بهروز آثار قرآنی در موزۀ ملی ایران را صدچندان میکند.
مقالـۀ حاضـر ،تالشـی بـرای بازشناسـی دقیـق یکی از نسـخههای کوفی موزۀ ملی ایـران و اجزای مفقود آن
است که تاکنون اطالعی دربارۀ آن انتشار نیافته است.
نسـخۀ ش  4289در مـوزۀ ملـی ایـران ،یکـی از نسـخههای مهـم قـرآن بـه خـط کوفـی از قـرن سـوم هجـری
است که دیگر اجزاء و برگهای آن را میتوان در موزههای و کتابخانههای ایران و سایر کشورهای جهان
یافـت .نظـر بـه اهمیـت ایـن امـر در نسـخه شناسـی قرآنـی در این مقالـه ،به معرفـی این اثر و دیگـر پارههای
متعلـق بـه آن یـا مشـابه بـا آن میپرداز یـم .از آنجـا کـه شـناخت و بررسـی نسـخههای مشـابه کوفـی و نیـز
یافتـن پار ههـای مختلـف یـک قـرآن واحـد ،بـه نسخهشناسـی قرآنـی کمـک بسـیار میکنـد ،در ایـن مقالـه
میکوشم به مهمترین این موارد در خصوص نسخۀ  4289اشاره کنم .ابتدا پارههای متعلق به این قرآن
را معرفی کرده ،سـپس نسـخههای مشـابه با آن را شناسـایی خواهیم کرد .با آنکه بسـیاری از ویژگیهای
نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی ایـران مطابـق بـا سـنت قرآن نویسـی کوفی رایج در قرون سـوم و چهارم اسـت ،اما
ّ
مختـص خـود ایـن نسـخه و
برخـی دیگـر از آنهـا ،از جملـه عـدم پیـروی وی از س ّـنت «کتابـت پیوسـته»،
کاتب هنرمند آن است .تحلیلهای پایانی نشان میدهد این نسخه از قرآن یکی از نخستین تالشهای
ً
احتماال ایرانی در ایجاد نوآور یهای تازه در قرآن نویسی کوفی بوده است که در قرون بعدی به پیدایش
1ـ گلچینی از قرآنهای خطی موزۀ دوران اسالمی ،به اهتمام قدیر افروند ،تهران :سازمان میراث فرهنگی ،تابستان .1375
2ـ بـرای یـک نمونـۀ اخیـر نـک :مرتضـی کریمینیـا« ،نسخهشناسـی مصاحـف قـرآن ( .)3قـرآن شـمارۀ  4256مـوزۀ ملـی ایـران ،پارههـای
مفقود ،و نسخههای مشابه با آن» ،آینه پژوهش ،سال  ،29ش  /6شمارۀ پیاپی  ،174بهمن و اسفند  ،1397ص 141ـ.154
3ـ فهرست میکروفیلمها و نسخ خطی موزۀ ملی ایران ،به کوشش محمدرضا ریاضی ،تهران :سازمان میراث فرهنگی.1374 ،
4ـ با عنوان :راهنمای گنجینۀ قرآن در موزۀ ایران باستان ،به اهتمام مهدی بیانی و مهدی بهرامی ،تهران :فروردین .1328
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انواع مختلفی از کوفی ایرانی یا کوفی مشرقی انجامیده است.
پارۀ دیگری از نسـخۀ  4289موزۀ ملی ایران از اوایل دهۀ  1310شمسـی در موزۀ پارس (شـیراز) ،با شـمارۀ
 548نگهـداری میشـده اسـت .نزدیـک بـه  18سـال از سـرقت ایـن نسـخۀ بسـیار ارزشـمند قـرآن بـه خـط
یگـذرد .همـگان از جملـه مسـئوالن میـراث فرهنگـی ،نهادهـای انتظامـی
کوفـی در مـوزۀ پـارس (شـیراز) م 
و امنیتـی ،و مدیـران دو دهـۀ اخیـر در مـوزۀ پـارس آن را فرامـوش کردهانـد ،چنانکـه گویـی هیـچ سـندی،
تصو یـری ،و اطالعـی از ایـن اثـر ملـی کـه قرنهـا در ایـران بـوده و میـراث ملـی مـا شـمرده میشـده ،اکنـون در
دسـت نیسـت .برخالف باورهای محلی و شـایعات افواهی ،این قرآن را مخالفان شـیعه از موزۀ پارس به
سـرقت نبردهاند تا به جهت انتسـابش به امیرالمؤمنین علی علیه السلام ،آن را از بین ببرند ،بلکه مانند
تمام سرقتهای فرهنگی ،انگیزۀ این عمل سودجویی مالی فرد یا افرادی در داخل و خارج از ایران بوده
اسـت .اندکی پس از سـرقت مسـلحانه در عصر روز  27فروردین  1382شمسـی ،این اثر از طریق داللها
ً
دزد سا کن لندن با تصور اینکه احتماال همگان اصل اثر
به لندن رسید ،و پس از گذشت یکی دو سالِ ،
را فرامـوش کردهانـد ،جنایتکارانـه ایـن قـرآن  172برگی را به صورت برگ برگ در حراجهای مختلف لندن
(ساتبیز ،کریستیز ،و ُبنهامز) به فروش رسانید و از این راه نزدیک دست کم ،یک و نیم میلیون پوند ثروت
اندوزی کرد .او همچنان به فروش برگهای باقی مانده مشغول است! این مقاله همچنین تالشی است
بـرای ردیابـی ایـن اثـر مهـم قرآنی که اکنون پاره پاره گشـته ،فروخته شـده ،و هر تکهاش در گوشـهای از دنیا
در مجموعهای جا گرفته است.

***
بخش نخست مقاله
توصیف کلی نسخۀ  4289موزۀ ملی ایران
یادداشـت کوتـاه محمدرضـا ریاضـی در فهرسـت میکروفیلمهـا و نسـخ خطـی مـوزۀ ملـی ایـران ،اطلاع
چندانـی در بـارۀ نسـخه بـه دسـت نمیدهـد 5.قـرآن  4289نسـخهای از مصحـف بـر روی پوسـت در قطـع
افقـی اسـت .تعـداد اوراق آن  158بـرگ ،و انـدازۀ تقریبـی ایـن برگههـا  33×24سـانتیمتر اسـت ،امـا بعیـد
نیسـت کـه انـدازۀ اوراق در دیگـر اجـزای ایـن قـرآن بـه سـبب فرسـودگی در طـول زمـان اندکی کاهـش یافته
باشد .قطع نسخه ،همانند عموم قرآنهای کوفی پوستی در قرون دوم ،سوم و چهارم هجری به صورت
افقـی یـا بیاضـی اسـت .بـه تدر یـج در قـرن چهارم بـا رواج خط کوفی ایرانی یا مشـرقی ،و اسـتفاده از کاغذ
بـرای تولیـد مصاحـف قرآنـی ،کتابـت نسـخههای قرآنـی در قطع عمـودی ،رواج و تـداول فراوانـی مییابد.
5ـ «خـط :کوفـی ،کاتـب :بـدون کاتـب ،تـا :قـرن  3و قرن4؛ دو صفحه اول و دو صفحه آخر و سـر سـورهها و عالئم مذهب .تاریخ و محل
تحصیل 1314/4/14 :آسـتانۀ شـیخ صفی .شـمارۀ میکروفیلم71 :؛ کاغذ :پوسـت آهو ،جلد :چوبی ابره تیماج مشـکی (قرن نهم)،
تعداد صفحات316 :صفحه ،اندازه33×24 :سم» نک .فهرست میکروفیلمها و نسخ خطی موزۀ ملی ایران ،ص .72
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جلد کنونی نسخۀ  4289از جنس چوب است.
صورت کامل و نخستین از این نسخۀ قرآن کریم ،در اصل در  14پاره نوشته شده بوده است .آنچه امروزه
در مـوزۀ ملـی ایـران بـا شـمارۀ  4289نگـهداری میشـود از ابتـدای ُسـبع سـوم قـرآن (اعـراف )171 ،تـا نیمـۀ
ّ
ُسـبع سـوم یا همان ابتدای نیم ُسـبع ششـم (یونس )61 ،را دربر میگیرد .به تعبیر دقیقتر ،کل این قرآن در
 14نیم ُس ْـبع کتابـت شـده کـه ایـن نسـخه ،نیم ُس ْـبع پنجـم قـرآن اسـت .از آنجا که تعـداد اوراق ایـن پاره از
ِ
قـرآن 158 ،بـرگ اسـت ،بـا ضـرب آن در عـدد  ،14بـه ایـن نتیجه میرسـیم که تعداد کل پوسـت برگههای
احتمالـی بـرای کتابـت کل ایـن قـرآن ،اندکـی بیـش از  2200برگ بوده اسـت .اندازۀ تقریبی هر برگ نسـخه
 33×24سـانتیمتر اسـت و ایـن ،نشـان میدهـد پوسـت مـورد نیـاز بـرای کتابـت کل ایـن قـرآن مسـاحتی
نزدیـک بـه  175متـر مربـع ،برابـر بـا یـک گلـۀ  175تایـی از گوسـفندان یـا حیوانـی مشـابه داشـته اسـت .بـه
جـز نیـم ُسـبع پنجـم از ایـن قـرآن کـه در صورت نسـخۀ ش  4289موزۀ ملـی ایران اکنون در اختیار اسـت،

نیـم ُسـبع چهاردهـم ایـن قـرآن نیـز سـالها در مـوزۀ پـارس وجـود داشـته و در انتهـای آن ،رقـم الحاقـی علی
ِ
بـن ابـی طالـب علیـه السلام افـزوده شـده بوده که این نسـخۀ سـال  1382شمسـی به سـرقت رفته اسـت.
برگهایـی انـدک از ْ
نیم ُسـبع هفتـم (حـاوی آیاتی از سـورۀ نحـل) نیز در حرم حضرت عباس علیه السلام
در کربالست.

دو برگ گمشده از نسخۀ  4289موزۀ ملی
ً
نسخۀ  4289موزۀ ملی ایران تقریبا کامل و برگههای آن مرتب و بدون جابجایی است .چنین مینماید
کـه در سـال  1327شمسـی شـادروان مهـدی بیانـی یـا یکـی دیگـر از برگزارکننـدگان نمایشـگاه نسـخههای
قرآنـی در مـوزۀ ایـران باسـتان (تهـران ،)1327 ،ایـن نسـخه را بـرگ شـماری و صفحـه شـماری کردهانـد .بـر
اساس شمارههایی که ایشان نوشتهاند ،درمییابیم برگی در میان برگهای  4و ( 5حاوی آیات 176ـ179
سورۀ اعراف) از همان زمان مفقود بوده است .اما دو برگ دیگر را که ایشان شماره گذاری کردهاند و عدد
خود را بر روی آنها نوشتهاند ،اکنون در موزۀ ملی نیست .این دو برگ عبارتند از :برگ ( 128حاوی آیات
4ـ 6سـورۀ یونـس) ،و دیگـری بـرگ ( 137حـاوی آیـات 21ـ 22سـورۀ یونـس) .بـا جسـتجوی فـراوان ،اخیـرا
توانستم ّرد پای این دو برگ مفقود از موزۀ ملی ایران را در خانهای از کتب عتیقه ،معروف به خانۀ کتب
کواریچ ( )Bernard Quaritchبیابم .توضیحات کاتالوگ انتشاریافته از سوی انتشارات برنارد کواریچ در
ً
سـال  1995نشـان میدهـد دو بـرگ معرفـی و عرضـه شـده در صفحـات  54و  102این کتـاب دقیقا همان
دو برگ به سـرقت رفته از موزۀ ملی ایران اسـت ،به ویژه آنکه تصویر یکی از برگهها (شـمارۀ  4منتشرشـده
در این کاتالوگ) به روشنی ،ادامۀ همان آیات برگهای قبل و بعد در موزۀ ملیاند (تصویر  2و .)3

6

6. The Qur’an and calligraphy a selection of fine manuscript material, London: Bernard Quaritch, 1995. p. 54, 102.
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قرآنهای کوفی  7سطری
کوفی هفت سـطریاند .قرآنهـای کوفی 7
دو نسـخۀ کوفـی مـورد بحـث از مـوزۀ ملـی ایـران و مـوزۀ پـارسِ ،
سـطری فراوانـی در سـه قـرن نخسـت کتابـت شـدهاند ،امـا تنهـا شـماری از آنهـا به صـورت کامل یـا اوراقی
پراکنـده اکنـون بـه دسـت مـا رسـیده کـه در موزههـا و کتابخانههـای مختلف در سراسـر جهـان نگهداری
یشـوند .بـرای شناسـایی و تحلیـل ویژگیهـای نسـخۀ ش  4289در مـوزۀ ملـی ایـران ،الزم اسـت شـمار
م 
هرچه بیشـتری از این نسـخهها را بررسـی و از جهات مختلف با نسـخههای مورد نظرمان مقایسـه کنیم.
بـه غیـر از تعـداد فراوانـی از برگههـای ارائـه شـده در خانههـای حـراج معـروف ماننـد (سـاتبیز ،کریسـتیز ،و
ُبنهامـز) ،نزدیـک بـه  150نمونـه از نسـخههای کوفـی قـرن دوم تـا چهـارم در کتابخانههـا و موزههـای ایـران و
ً
جهـان یافتـهام کـه تقریبـا تمامـی آنهـا را هنگام پژوهش حاضر بررسـی کردهام .فهرسـت اجمالی و شـمارۀ
این نسخهها چنین است:
کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی (مشـهد) :نسـخههای قـرآن ،46 ،43 ،27 ،25 ،20 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10
 ،4237 ،3156 ،3551 ،47و جزوات قرآنی 12526 ،3012 ،3011 ،3010 ،3009 ،3008
کتابخانۀ حرم امام علی علیه السالم (نجف) :نسخۀ قرآن ش ( 274شماره ثبت )269/1/4
کتابخانۀ حرم امام حسین علیه السالم (کربال) :نسخۀ ش 6
کتابخانۀ حرم حضرت عباس علیه السالم (کربال) :نسخههای  1و 3
موزۀ کاخ گلستان (تهران) :نسخههای  1032و 1052
موزۀ رضا عباسی (تهران) :نسخههای  2254و 2255
موزۀ پارس (شیراز) :نسخۀ کوفی مسروقه (ش  )548و یک نسخۀ بدون شماره
موزۀ ملی ایران (تهران) :نسخههای  4246و  4254و  4289و 4293
موزۀ آستانۀ حرم حضرت معصومه (س) ،قم :نسخههای  1205و 2817
آرشیف ملی افغانستان (کابل) ،قرآن ش 2
کاخ موزۀ توپقاپی (استانبول) :نسخههای  A1و  EH26و EH16
موزۀ هنرهای ترک و اسالم( 7استانبول) :نسخۀ ش  SE6و  SE611و  SE811و TIEM554
موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) :برگههای ش  MS.705.2004و  ،MS.3.200و یک برگ بدون شماره
موزۀ لوور (پاریس و ابوظبی) ،برگههای ش  LAD 2014.025و  LAD 2014.026و MAO 2250
مجموعۀ دکتر محفوظی (تهران) :سه برگ مجزا به شمارههای  324و  325و 271
دارالمخطوطات ،مسجد جامع صنعاء (یمن) ،نسخههای  13.1-7و 8.2-7
موزۀ هنرهای اسالمی (رقادة ،تونس) :نسخههای  Rutbi257و Rutbi33
موزۀ باردو( 8تونس) ،نسخۀ ش 305
7. Türk ve İ�slam Eserleri Müzesi.
8. Musée national du Bardo.
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کتابخانۀ واتیکان( 9واتیکان ،ایتالیا) ،برگههای  )LXIV(Ar.1605و  )LXV(Ar.1605و )XX(Ar.1605
و  )LX( Ar.1605و  )LIX(Ar.1605و  )XIX(Ar.1605و )XVIII(Ar.1605
کتابخانۀ ملی فرانسـه( 10پاریس ،فرانسـه) :نسـخههای  Arab341و  Arabe346و  Arabe352و Arabe353
و  Arabe355و  Arabe361و  Arabe362و  Arabe363و  Arabe379و Arabe382
کتابخانۀ دانشگاه کمبریج (کمبریج ،انگلستان) :نسخههای  Add1111و  Add1124و Add1132
کتابخانۀ ملی اسرائیل :نسخۀ Ar. 969
کتابخانۀ گوتا( 11دانشگاه ِارفورت ،آلمان) :نسخههای قرآن 457 ،451 ،444 ،440 ،437 ،428
کتابخانـۀ دولتـی برلیـن( 12آلمـان) :نسـخههای  WEII1916و  WEII1917و  WEII1918و  WEII1927و
WEII1932
کتابخانۀ بادلیان (آ کسفورد ،انگلستان) :نسخههای  Ouseley420و  Marsh2و Arab.Ouseley.401.f
13

کتابخانۀ چستربیتی( 14دابلین ،ایرلند) :نسخههای  Is1422و Is1432
کتابخانۀ بریتانیا (لندن ،انگلستان) :نسخۀ ش Add.11737
موزۀ دانشگاه پنسیلوانیا( 15فیالدلفیا ،پنسیلوانیا) :برگههای شمارۀ  E16264Eو E16268
کتابخانۀ ملی روسیه (سن پترزبورگ ،روسیه) :نسخههای  Marcel91و Marcel128
کتابخانۀ کنگره (واشینگتن) ،نسخههای  154.20b-84-1و  154.28a-84-1و AL-7
مجموعـۀ دیو یـد خلیلـی (لنـدن ،انگلسـتان) :نسـخههای  QUR25و  QUR7و  QUR21و  QUR24و
 QUR39Aو  QUR39Bو  QUR32و  QUR40و QUR54
موسسۀ هنر شیکاگو( 16شیکاگو ،ایلینوی) :نسخۀ 1929.891
ْ
گالـری َسـک ِلر( 17واشـنگتن) :شـمارۀ  F1930و  F1930.23و  F1930.24و  F1930.60و  F1930.61و
 F1930.62و  F1930.63و  F1930.64و  F1930.65و  F1930.66و  F1930.67و  F1930.68و F1930.69
و  F1930.70و  S1997.90و S1997.91
موزۀ هنر هاروارد( 18کمبریج ،ماساچوست) :برگۀ ش 1956.197
َ
مـوزۀ هنـر شهرسـتان لسآنجلـس ،لکمـا( 19لسآنجلـس ،کالیفرنیـا) :نسـخههای ش  M.73.5.502و
9. Biblioteca Apostolica Vaticana.
10. Bibliothèque nationale de France.
11. Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt.
12. Staatsbibliothek zu Berlin (SBB).
13. Bodleian Libraries University of Oxford.
14. Chester Beatty Library.
15. University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology (Penn Museum).
16. Art Institute of Chicago.
17. Arthur M. Sackler Gallery.
18. Harvard Art Museums/Arthur M. Sackler Museum.
)19. Los Angeles County Museum of Art( LACMA.
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M.73.5.499
موزۀ هنر کلیوند (کلیوند ،اوهایو) :نسخۀ ش 493/1933
20

موزۀ هنرهای زیبا( 21هیوستون ،تگزاس) :برگۀ ش 402/2011
کتابخانۀ ملی اتریش( 22وین ،اتریش) :نسخۀ ش CodMixt814,II
کتابخانۀ لیلی( 23دانشگاه ایندیانا ،بلومینگتون) :نسخۀ ش Allen mss. 8
کتابخانۀ سلطنتی دانمارک( 24کپنهاگ ،دانمارک) :نسخۀ ش Cod-Arab-37
موزۀ متروپلیتن( 25نیویورک) :نسخههای  30.45و 2004.268

دستخط کوفی نسخۀ 4289
نسخۀ  4289موزۀ ملی ایران با خط کوفی کتابت شده است .هر صفحه حاوی  7سطر از قرآن با قلمی
نسـبتا درشـت از متن قرآن اسـت .نوع این خط کوفی ،بر اسـاس تقسـیم بندی شـشگانۀ فرانسـوا دروش از
خطوط کوفی »D I« ،است که خود یکی از پر کاربردترین انواع کوفی در کتابت مصاحف قرآنی در قرون
دوم و سوم بوده است 26.با این همه ،مقایسهای میان این نسخه و سایر نسخههای کوفی با همین رستۀ
کوفی ،بر دقت باالی کاتب ،و حرفهای بودن نوع کتابت و تزیینات او داللت دارد.
یهـای کتابـت کوفـی در این نسـخه آن اسـت کـه کاتب آن ،بر خالف قرآن نویسـی
یکـی از مهمتر یـن ویژگ 
قـرون نخسـت (بـه خـط حجـازی و کوفـی) ،از «کتابـت پیوسـته» 27حـروف تبعیـت نمیکنـد .در «کتابـت
پیوسـته» ،کاتب حروف را بدون توجه به میزان فضای موجود در هر سـطر با فاصلهای تقریبا مسـاوی در
ً
کنار هم میچیند .از همین رو ،دائما مجبور میشود کلمهای را بشکند ،و بخشی از آن را در سطر بعدی
رسـم بسـیار کهن در کتابت
و گاه در صفحۀ بعدی بنویسـد .کاتب نسـخۀ  4289موزۀ ملی ایران ،از این ِ
عر بـی قـرون نخسـت ،عامدانـه پیـروی نمیکند .لذا به نـدرت میتوان در نگارش او ،کلمهای را یافت که
بخشـی از آن در یـک سـطر و ادامـۀ آن در سـطر بعـدی آمـده باشـد .تنهـا نمونـهای کـه مـن در نسـخه یافتم،
کلمۀ «اصحب» (یونس )26 ،اسـت که به صورت شکسـته در برگ 142الف آمده اسـت .به این موضوع
و اهمیت آن در تاریخ کتابت ایرانیان از قرآن در ادامۀ مقاله باز خواهیم گشت.
از دیگـر نشـانههای کتابـت حرفـهای و فنـی در نـگارش ایـن نـوع از قرآنهـای کوفـی آن اسـت کـه کاتـب
20. Cleveland Museum of Art.
21. Museum of Fine Arts.
22. Österreichische Nationalbibliothek.

23. Lilly Library (Indiana University Bloomington).
24. Det Kongelige Bibliotek.
25. Metropolitan Museum of Art.
26. François Déroche, The Abbasid tradition, pp. 43-45.
27. scriptio continua.
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ً
نسـخه در حالـی کـه بـه آسـانی میتوانـد چنـد کلمـه را در یک سـطر بنویسـد (مثلا عبارت طوالنـی «ان اهلل
ً
سـمیع علیـم» در بـرگ 41ب) ،امـا مکـررا یـک سـطر واحـد را بـا کتابـت کشـیدۀ تنهـا یـک کلمـۀ واحـد ُپـر
ً
ْ
میکند .چنین کاری را اصطالحا تکنیک َ«مشـق» در کتابت کوفی مینامند .با این حال ،شـیوۀ کاتب
ایـن نسـخه بـا تمـام کاتبانـی کـه حـروف را بـه صـورت کشـیده مینویسـند ،تفـاوت جـدی دارد .درواقـع او
میخواهـد بـر خلاف سـنت رایـج کتابـت قرآن به خط حجازی و کوفی در سـه قرن نخسـت ،از شکسـتن
کاتب نسخه
و دونیم کردن کلمات در انتهای سطر جلوگیری کند .این امر پیوند روشنی با عدم پیروی ِ
از «کتابـت پیوسـته» دارد .نمونـۀ ایـن عمـل خالقانـه و زیبـا را در کتابـت کلماتـی چـون ِ«ا ْحـدی» (بـرگ
َ
َ َ
َ
19ب)«َ ،مضـت» (33ب)« ،الطیبـت» (32الـف)« ،لیقضی» (35الف)«ِ ،بذات» (36الف)« ،نکص»
َ َ
(38ب)« ،عـذاب» (40الـف و 109ب)« ،کـدأب» (41ب)« ،حکیـم» (59ب)« ،یرضـی» (106الـف)،
«األعـراب» (106ب)« ،السـموت» (117الـف)« ،وضاقـت» (118ب)« ،التـواب» (119الـف)« ،الصدقیـن»
َ َ
ُ
(119ب)،
«ص َـرف» (124الـف)« ،عصیـت» (134الـف)« ،لق ِض َی» (136الـف)« ،عاصف» (138الف)،
«اخـذت» و «األرض» (140الـف)« ،کذلـک» (145الـف)« ،کیـف» (146الـف)« ،الکتـب» (147الـف)
مییابیـم .کشـیدن حـروف تکـرار شـونده در یـک آیـه ،و ترسـیم مـوازی آن در سـطور یـک صفحـه از دیگـر
ّ ُ
مکـرر «ک ْـم» را در چنـد سـطر در زیـر هم
رفتارهـای حرفـهای ایـن کاتـب کوفـی اسـت .فیالمثـل وی ضمیـر
(بـرگ 64الـف) بـه صورتـی میکشـد کـه همگـی بـه مـوازات و در زیر هم قـرار گیرند ،و همیـن کار را هنگام
کتابت ضمیر ّ
مکرر «ون» در آیۀ  112سورۀ توبة (در برگ 115الف) تکرار میکند (تصویر ش  4و .)5
ِ

تذهیب نسخۀ 4289
َ َ
صفحات ُمذ ّهب در ابتدا و انتهای نسـخه ،و نیز آرایههای تزئینی نسـخه به ویژه در ترسـیم سرسـورههای
نسـخه ،بـه وضـوح نشـان از دوران پیشـرفت و حرفـهای شـدن کتابـت قرآنیهـای کوفـی در قرن سـوم دارد.
عـدد  40در
ـدد  180در بـرگ 5ب (آیـۀ  181سـورۀ اعـراف) ،تعشـیر ِ
فضـای خالـی و کافـی کـه بـرای تعشـیر ع ِ
بـرگ 75الـف (آیـۀ  39سـورۀ توبـه) ،و تعشـیر عـدد  100در بـرگ 108الف (توبة ،)99 ،قرار داده شـده ،نشـان
میدهد نسخه در زمان پختگی و حرفهای شدن کتابت قرآن نوشته شده است .همچنین است میزان
فضای کافی که برای سرسورۀ انفال در برگ 15ب ،و سرسوره توبه در برگ 51ب قرار داده شده است که
ایـن دو سرسـوره بـا طراحـی بسـیار حرفـهای بـا ترنجـی در کنار ترسـیم شـده اسـت .این در حالی اسـت که
ً
در بسیاری از نسخههای کوفی از قرن دوم و سوم هجری (مثال در نسخههای  Arabe358و  Arabe349و
 Arabe353در کتابخانۀ ملی فرانسه) ،عالمتهای تخمیس و تعشیر به شکلی نامنظم در فضای اندک
میان دو آیه وارد شده ،یا در حاشیۀ برگه ترسیم شدهاند.
ً
َ َ
یکی از مشـخصههای مهم این قرآن ،قابهای ُمذ ّهب تقریبا یکسـان همراه با ترنجی مشـابه در سـرآغاز
تمام سورههای آن است که نام سوره و تعداد آیات آن به زر درون آن قاب کتابت شده است (تصویر ش
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 1و تصاو یـر پیوسـت مقالـه) .ایـن ویژگـی را در تمـام سرسـورههای نسـخۀ  4289و نیـز بخشهـای پراکنده
از دیگر قسمتهای این قرآن (نسخۀ موزۀ پارس) مییابیم که میتواند کمک بسیاری به شناسایی این
اوراق و اجزاء بکند .تنها وقتی کاتب با محدودیت فضا روبرو بوده و ناگزیر از ترسـیم سرسـوره در آخرین
ّ ّ
ً
سـطر برگـه شـده (مثلا در آغـاز سـورههای مدثـر و علـق در بخـش مفقـود این نسـخه از موزۀ پارس ،شـیراز)،
از رسـم قـاب مسـتطیل ّزر یـن صـرف نظـر کـرده اسـت .نمونههـای مختلفـی از ایـن سرسـورهها را میتـوان
در تصاو یـر پیوسـت انتهـای مقالـه مشـاهده کـرد .در میـان سـایر نسـخههای قرآنـی بـه خـط کوفـی از قرون
قرآن وقف شـده از سـوی علی بن حیدر الجاللی در سـال
نخسـت ،تذهیبهای موجود در سرسـورههای ِ
 504هجـری بـر حـرم امـام رضـا علیه السلام بیشـترین شـباهت را با نسـخۀ مـورد نظر مـا را دارد .از آنجا که
ایـن قـرآن نیـز در  14پـارۀ مجـزا کتابـت و تجلید یافته و تمام اجزای آن در سـال  504هجری بر حرم رضوی
ً
در مشـهد وقف شـده (یعنی تماما در ایران بوده) اسـت ،میتوان پیوندی ایرانی میان نسـخۀ  4289موزۀ
ملی و قرآن علی بن حیدر الجاللی برقرار کرد.

28

نشانهای راهنما
در انتهای تمام آیات ،نشـانۀ پایان آیه به صورت  6گوی طالیی در قالب یک مثلث ترسـیم شـده اسـت.
در انتهای هر پنج آیه ،عالمت «ها» زرین به نشانۀ عدد  5در حساب ابجد برای نشان دادن «تخمیس»
درج شـده اسـت ،و در انتهـای هـر ده آیـه نیـز ،شمسـهای ّزر یـن و درشـت بـا تزیینـات پیچیـده و متنـوع
برای اشـاره به «تعشـیر» رسـم شـده ،و شـمارۀ آیه (عشـر ،عشـرون ،ثلثون ،اربعون )... ،درون آن حک شده
اسـت .همچنیـن بـه نظـر میرسـد کاتـب سـعی دارد تـا حـد ممکن انتهای آیـات را در آخر سـطر قرار دهد.
بر اسـاس یک آمارگیری کلی ،بیش از  70درصد پایانۀ آیات ،تخمیسها و تعشـیرها در انتهای سـطر قرار
گرفته است .مجموعۀ این ویژگیها در تمام قطعههای قرآنی مشابه با نسخۀ ( 4289از جمله برگهای
فروخته شده از نسخۀ موزۀ پارس در حراجهای لندن) یافتهام ،وجود دارند .از آنجا که بسمله در کتابت
قرآنهای کوفی نیمۀ دوم قرن دوم و سراسـر قرن سـوم ،به صورت یک آیۀ مجزا مشـخص و جدا نمیشـده
است ،در این نسخه از قرآن کوفی نیز چنین مشخصهای را نمییابیم.
ِاعراب گذاری با نقاط رنگی
نسـخۀ  4289ماننـد بسـیاری از نسـخههای کوفـی قـرآن از سـدۀ دوم و سـوم خالـی از نقطـه گـذاری در
تعییـن حـروف اسـت .بـر خلاف نسـخههای حجـازی کتابت شـده در سـدۀ یکم ،کتابت حـروف در این
ً
نسـخه ،تقریبـا بـه کلـی عـاری از نقطـه گـذاری اسـت .تنهـا در مواردی بسـیار انـدک ،برای تعییـن دو گونه
ً
قرائت (مثال :یعلمون /تعلمون در برگ 38الف؛ یزیغ /تزیغ در برگ 118رو؛ یرون /ترون در برگ 123ب؛
28ـ دربارۀ این قرآن نک .مهدی صحراگرد« ،قرآن نویسی در سدههای نخست :قرآن وقفی علی بن حیدر جاللی» ،در آستان هنر ،ش
( 22پاییز و زمستان  ،)1396ص 46ـ.55
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َْ ْ
َْ ْ
فل َیف َر ُحـوا /فل َتف َر ُحـوا در بـرگ 154ب) از نقـاط کشـیده بـا اسـتفاده از دو رنـگ قرمـز و سـبز اسـتفاده شـده
است.
کتابـت متـن قـرآن در نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی ایـران ،همراه با ِاعراب گذاری به شـیوۀ ابواالسـودی اسـت.
ً
در این شـیوه ،معموال از دایرههایی شـنگرف یا قرمزرنگ در باال ،زیر ،و جلوی حروف ،برای نشـان دادن
فتحـه ،کسـره و ضمـه اسـتفاده میکننـد .همچنیـن بـه کارگیـری دو نقطـۀ قرمـز در کنـار هـم ،نشـانۀ تنوین
ّ
اسـت ،امـا عالئمـی چـون سـکون ،مـد ،تشـدید ،و  ...را بـا ایـن نقاط مدور قرمز نشـان نمیدهنـد .افزون بر
ـگ دوم ،سـوم ،و گاه حتـی چهارمیـن رنـگ (به ترتیـب :نقاط سـبز ،زرد ،و آبی) ،برای
ایـن ،بـه کارگیـری رن ِ
افـزودن اطالعـات دیگـری بـه نسـخه امـری رایـج اسـت .ایـن اطالعـات گاه تنها بـرای یادآوری یـک قرائت
دیگر (مثال قرائت ابنکثیر یا نافع) غیر از قرائت اصلی متن است و گاه برای نشان دادن مواضع تجویدی
ّ
َ
اظهار ن ْبر همزه یا عدم آن ،اشباع میم جمع،
چون مد ،ادغام ،امالۀ الف و یاء ،وصل یا عدم وصل همزه،
ِ
ِ
َّ
مـدو ر سـبز رنگ نیـز برای نشـان دادن قرائتی
و جـز آن اسـت .در نسـخۀ  ،4289بـه جـز رنـگ قرمـز ،از نقـاط
دیگر غیر از قرائت منتخب متن ،و نیز از دو رنگ زرد و آبی (کبود) نیز استفاده شده است .به این امر در
ادامه (در بخش مربوط به قرائات) باز خواهیم گشت.
ً
غالبـا چنیـن اسـت کـه پـس از کتابـت بدنـۀ اصلـی آیـات بـا خـط کوفـی ،نخسـت ِاعـراب گـذاری آن بـا
نقاط رنگی صورت گرفته ،و سـپس نشـانگذار یهای راهنما برای تخمیس و تعشـیر و پایان آیات انجام
میپذیـرد .البتـه در بسـیاری از نسـخههای کوفـی قـرون سـوم و چهـارم ،تنهـا بـه تعییـن مواضـع پنـج تایـی
یشـود و انتهـای تـک تـک آیـات را معین نمیکننـد ،که در
(تخمیـس) و دهتایـی (تعشـیر) آیـات بسـنده م 
این مورد ،نسخۀ  4289یکی از نمونههای استثناست .یعنی در آن ،انتهای تک تک آیات با ترسیم یک
مثلث متشـکل از  6دایرۀ طالیی معین شـده اسـت .با بررسـی موارد متعددی از برگههای نسـخۀ 4289
ً
حـدس میزنیـم کـه نقطـه گـذاری رنگـی بـرای ِاعـراب در ایـن نسـخه تقریبـا همزمـان با ترسـیم نشـانهای
تخمیـس و تعشـیر و پایـان آیـات صـورت گرفتـه اسـت ،چراکـه گاه عالئـم و نقطههـای طالیـی ،نقـاط قرمز
رنـگ ِاعرابـی را پوشـانده ،و گاه بالعکـس ،نقـاط رنگـی ِاعرابـی بـر روی بخشـی از عالئـم زریـن قـرار گرفتـه
است .فیالمثل ،سطر اول در برگ 33الف ،نشان میدهد که ابتدا اعراب گذاری شنگرف انجام شده
ّ
و سـپس عـد االی بـا شـش نقطـۀ زر یـن صـورت گرفته اسـت .اما برگهـای 55الف53 ،الـف ،و 77الف
ً
ظاهرا شاهدی بر خالف این روندند.

ّ
عد اآلی /نظام شمارش آیات
ً
شـمارش و تعییـن انتهـای آیـات در قـرآن نویسـی مشـرق اسلامی ،امـروزه عمدتا بـر پایۀ نظام کوفی اسـت،
اما در قرون نخسـت غلبه با نظام بصری بوده ،هرچند پنج نظام دیگر ِ(دمشـقی ،حمصی ،مکی ،مدنی
اول و مدنی اخیر) نیز وجود داشته است .به طور کلی ،بررسی دو ویژگی از نسخههای کوفی قدیم ،نظام
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َ
بـهکار رفتـه در شـمارش آیـات هـر سـوره را در آن نسـخه نشـان میدهـد .نخسـت آنچـه کـه ُمذ ِ ّهـب و طراح
َ َ
سرسـورههای آغاز یـن هـر سـوره ،در درون قابـی ُمذ ّهـب یـا بـا قلمـی متفـاوت در آغـاز سـوره وارد میکنـد ،و
در آن ،بـه تعـداد آیـات سـوره اشـاره میکنـد؛ و دوم بررسـی عالمتهـای تخمیـس و تعشـیر در هـر سـوره که
ً
انتهـای دسـتههای 5تایـی و  10تایـی را در آن سـوره معیـن میکننـد .گاه بـه نـدرت (مثلا در همین نسـخۀ
تعیین دستههای 5تایی و 10تایی آیات ،انتهای تک
فرد عالمت گذار ،عالوه بر
 4289موزۀ ملی ایران)ِ ،
ِ

دادن شـش نقطـۀ طالیـی بـه صـورت مثلثـی درشـت مشـخص کرده اسـت،
تـک آیـات سـوره را نیـز بـا قـرار ِ

هرچنـد وی ماننـد تمـام کاتبـان کوفـی قـرآن در قـرون سـوم و چهـارم ،بسـمله آغازیـن سـورهها را بـه عنـوان
آیهای جداگانه مشخص نمیکند.
شهـای باقـی مانـده از ایـن نسـخۀ قرآنی ( 4289موزۀ ملی ایران ،و سـایر اجـزای پراکنده آن در
بررسـی بخ 
ّ
جهـان) نشـان میدهـد کـه عـد اآلی یـا نظـام شـمارش آیـات در ایـن قرآن نیز بیشـترین قرابت را با سیسـتم
بصـری دارد .نمونههـای ز یـر را در اثبـات ایـن امـر ارائـه میکنـم .در بـرگ 3الـف« ،تتقون» (اعـراف )171 ،را
پایان  170تعشیر کرده که این امر مطابق با نظام بصری و شامی است؛ در برگ 33الف« ،بصیر» (انفال،
 )39را پایان  40تعشـیر کرده که این امر مطابق با نظام بصری و شـامی اسـت؛ و در برگ 39الف« ،شـدید
ً
العقـاب» (انفـال )48 ،را پایـان آیـۀ  50تلقـی کـرده (اشـتباها عـدد اربعـون نوشـته شـده اسـت) کـه ایـن امـر
مطابـق بـا نظـام بصـری و شـامی اسـت .همچنیـن در بـرگ 54الـف« ،المتقیـن» (توبـه )4 ،را پایـان آیـۀ 5
تخمیـس کـرده و در 57الـف« ،یعملـون» (توبـه )9 ،را پایـان آیـۀ  10تعشـیر کـرده که این امر تنها در سیسـتم
ُ
بصـری صحیـح اسـت .علـت ایـن امـر آن اسـت کـه در بـرگ 53الـف«َ ،و َر ُسـول ُه» (توبـة )3 ،را انتهـای آیـه
انتهای «من المشـرکین» بوده که در سیسـتم بصری پایان آیۀ
شـمرده اسـت که با کمی اصالح منظورش
ِ
سـوم سـوره توبـه قلمـداد میشـود .و سـرانجام در بـرگ 45الـف ،بعـد از کلمـۀ «وبالمؤمنیـن» (انفـال)62 ،

عالمت پایان آیه نیامده است .تمام نظامهای عد األی ،این کلمه را پایان آیه میشمارند غیر از بصری.

رسم و امال
اغلب قرآنهای کوفی برجای مانده از قرون نسخه ،در امالی کلمات ،مطابقت کاملی با رسم عثمانی
ندارنـد ،امـا از یـک نظـام قیاسـی یـا رسـم امالیـی کامـل نیـز پیـروی نمیکننـد .رسـم یـا هجـای کلمـات در
نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی ایـران نیـز چنیـن اسـت .بررسـی املای کلمـات در این نسـخه نشـان میدهد که
رسـم ایـن نسـخه در حـد واسـطی میـان رسـم عثمانـی رسـم امالیـی یـا قیاسـی قـرار دارد .در برخـی مـوارد با
رسـم موسـوم به رسـم عثمانی مطابقت میکند ،و در برخی موارد با آن مخالف اسـت که موارد مخالفت
ً
آن عمدتـا در اثبـات یـا حـذف الـف ،و گاه یـاء اسـت .جدول زیر برخی مخالفتهای این نسـخه با رسـم
عثمانی را نشان میدهد.
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برگ

آدرس کلمه

رسم در نسخۀ 4289

رسم عثمانی

توضیحات

5ب

اعراف182 ،

باییتنا

بایتنا

زیادت یاء

40ب

انفال52 ،

باییت اهلل

بایت اهلل

زیادت یاء

6ب

اعراف185 ،

فبایی

فبأی

زیادت یاء

9ب

اعراف189 ،

واحدة

وحدة

زیادت الف

11ب

اعراف196 ،

ولیی اهلل

ولی اهلل

زیادت یاء

16الف

انفال1 ،

االنفل

األنفال

حذف الف

19الف

انفال7 ،

بکلمته

بکلمته

تبدیل با قلم سبز به :بکلماته

49الف

انفال71 ،

خینتک

خیانتک

حذف الف

49ب

انفال72 ،

هجروا

هاجروا

حذف الف

50الف

انفال72 ،

آوو

آووا

حذف الف زینت

)2( 50ب

انفال74 ،

هجروا

هاجروا

حذف الف

)2( 50ب

انفال74 ،

آوو

آووا

55ب

توبة6 ،

کالم اهلل

حذف الف زینت
َ
تبدیل یافته به :ک ِل َم اهلل

57الف

توبة9 ،

باییت اهلل

بایت اهلل

زیادت یاء

60ب

توبة17 ،

مسجد

مسجد

تبدیل با قلم سبز به :مساجد اهلل

61الف

توبة18 ،

مساجد

مسجد

زیادت الف

61ب

توبة19 ،

62الف

توبة19 ،

سقیة الحاج
َ
جاهد

سقایة
َ
جهد

حذف الف
زیادت الف

62ب

توبة20 ،

الفئزون

الفائزون

حذف الف

64ب

توبة24 ،

اموال /تجارة /کسدها

امول /تجرة /کسادها

حذف و زیادت الف

65الف

توبة24 ،

هد
ِج ٍ

جهاد

حذف الف

66الف

توبة26 ،

جزاو الکفرین

جزاء الکفرین

زیادت واو

69الف

توبة31 ،

احبرهم

احبارهم

حذف الف

69ب

توبة31 ،

واحدا

وحدا

زیادت الف

70ب

توبة34 ،

االحبر /الرهبن /اموال/

االحبار /الرهبان /امول

حذف و زیادت الف

74الف

توبة38 ،

77الف

توبة42 ،

اثقلتم
ً
قصدا

اثاقلتم

حذف الف

قاصدا

حذف الف

78الف

توبة44 ،

یجاهدوا

یجهدوا

زیادت الف

79الف

توبة46 ،

انبعثهم

انبعاثهم

حذف الف

79ب

توبة47 ،

وال اوضعوا

وألوضعوا

زیادت الف

129ب

یونس7 ،

واطمنوا

واطمأنوا

حذف الف

141ب

یونس27 ،

جزاو

جزاء

زیادت واو
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اختالف قرائات:
نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی ایـران ماننـد تمامـی قرآنهـای کتابـت شـده در قـرون نخسـت بـه قرائـت حفـص
نوشـته نشـده اسـت .بررسـی چند برگ از این نسـخه و دیگر پارههای آن در سـایر موزهها و کتابخانههای
ً
ایران و جهان نشـان میدهد که اساسـا در کتابت و ِاعراب گذاری این قرآن ،پیروی از یک قرائت واحد
ً
شـناخته شـده (مثلا یکـی از قار یـان هفتگانـه یـا دهگانـۀ رسـمی) مـورد نظـر نبـوده اسـت .قرائـت اصلـی
ُ َّ
ـدو ر قرمـز رنـگ ِاعـراب گـذاری و تکمیـل شـده ،ترکیبـی از چندیـن قرائـت اسـت
متـن کـه بـا نقط ههـای م
ً
اختیـار ابوعبیـد یـا ابوحا ِتـم ـ ـ را
کـه اصطالحـا یکـی از «اختیارهـای قرائتـی» رایـج در قـرون نخسـت ـــ مثلا
ِ
ُ َّ
دو ِر سبز رنگ در ِاعراب برخی کلمات ،برای نشان دادن یک قرائت
نشان میدهد .افزوده شدن نقاط م

جایگزیـن اسـت .گاه در برخـی کلمـات بـه روشـنی مییابیم که نه قرائت اصلی نسـخه (رنـگ قرمز) ،و نه
ً
قرائـت دوم (رنـگ سـبز) ،هیـچ یـک بـا قرائـت رایـج کنونـی ،یعنـی حفـص از عاصـم مطابق نیسـتند .مثال
ِ
َ
َ
َ َ
در بـرگ 23پشـت ،عبـارت «أ َّن َ
یـد ْال َک ِافر َ
یـن» (انفـال )18 ،یک بار با رنگ قرمـز«ُ ،م ِوه ٌن ک ْید»
اهَّلل ُم ِوه ُـن ک ِ
ِ
َ َ
(مطابق با قرائت ابنعامر ،حمزةِ ،کسـائی ،شـعبه) و بار دیگر با رنگ سـبز«ُ ،م َو ِ ّه ٌن ک ْید» (نافع ،ابنکثیر،
ابوعمرو ،یعقوب) اعراب گذاری شده است.
بـه جـز دو رنـگ قرمـز و سـبز ،بـه نـدرت بـه نقاط رنگـی زرد و آبی (کبـود) نیز در این نسـخه برمیخوریم .این
ََ
ً
ً
«عل ْی ِه ْم» به صورت «علیهمی» (قرائت حسن
دو رنگ عمدتا برای نشان دادن اشباع میم جمع ،مثال در
ُ
«علیهمو» (قرائت ابنکثیر ،نافع ،ابوجعفر ،ابنمحیصن) ،بهکار میروند .با این همه به ندرت
بصری) ،و
بـه مـواردی برمیخور یـم کـه عالمـت گـذار از رنـگ زرد بـرای نشـان دادن قرائـت سـوم در یـک کلمـه (افزون
بـر قرائـت بـا زنـگ قرمـز و سـبز) اسـتفاده کرده اسـت .نکتۀ جالب توجـه آنکه گاه قرائت نخسـت (به رنگ
قرمز) از قرائات شاذ و غیر سبعه و غیر عشره است ،و گاه قرائت سوم (به رنگ زرد) از قرائات شاذ و غیر
سبعه و غیر عشره است.
ُ ً
دو نمونـۀ ز یـر ایـن روال را نیـک مینمایانـد :در بـرگ 46پشـت ،در آیـۀ  66سـورۀ انفـال ،ابتـدا «ض ْعفـا» بـا
قرائت بعدی،
رنگ قرمز (مطابق با قرائت ابنکثیر ،نافع ،ابوعمرو ،ابنعامر ،و ِکسائی) آمده ،و سپس دو
ِ
َ َ
َ ً
ُ
قرائت
«ض ْعفـا» بـا رنـگ سـبز (مطابـق بـا قرائـت عاصـم ـــ حفـص و شـعبة ـــ  ،حمـزة ،خلـف ،و أعمـش) ،و
ِ
ُ
«ض َع َف َ
ـاء» بـا رنـگ زرد (مطابـق بـا قرائـت ابوجعفـر یزیـد بـن القعقـاع ،ابنعبـاس ،المطوعـی) آمـده اسـت.
ُ ُّ
همچنیـن در بـرگ 73رو ،در آیـۀ  37سـورۀ توبـة ،ابتـدا «ی ِضـل» بـا رنگ قرمز (مطابق با قرائـت أبوعمرو ـ فی
َ ُّ
روایة ـ  ،یعقوب ،حسـن بصری ،و ابنمسـعود) آمده ،سـپس دو قرائت دیگر«ُ ،یضل» با رنگ سـبز (مطابق
ٍ
َ ُّ
َ َ
بـا قرائـت عاصـم ـ ـ در روایـت حفـص ـ ـ  ،حمـزةِ ،کسـائی ،و خلف) و «ی ِضـل» با رنـگ زرد (مطابق با قرائت
ُ
ابنکثیر ،نافع ،ابنعامر ،ابوعمرو ،عاصم ــ در روایت شعبة ــ و ابوجعفر) مشخص شده است.
افزون بر اشـارۀ فراوان کاتب نسـخه به قرائات شـواذ ،یا قرائات روایت شـده از غیر قراء سـبعه و عشـره ،در
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ایـن نسـخه از قـرآن گاه بـه مـواردی از قرائـات برمیخور یـم کـه در مصـادر موجـود و شـناخته شـده کهـن و
جدیـد ،بـه هیـچ کسـی نسـبت داده نشـده اسـت .از ایـن رو ،هماننـد برخـی از کهنترین مصاحـف قرآنی
قـرن اول و دوم هجـری ،ایـن مصحـف قرآنـی قـرن سـومی هـم میتوانـد مصـدری بـرای بازیابـی قرائتهای
ناشـناخته یـا گمشـده در تار یـخ قـرآن باشـد .از جملـۀ ایـن نمونههای ناشـناخته ،میتوان به قرائـت ُ«د َ
ون
ِ
ُ َ ْ
ْ
َ
َْ
َْ
َ
اهَّلل»
ون ال َج ْه ِـر ِم َـن الق ْـو ِل» (اعـراف ،)205 ،و
ال َج َه ِـر ِم َـن الق ْـو ِل» (بـرگ 15الـف) بـه جـای «د
قرائـت «ک ِلـم ِ
ِ
(55ب) بـه جـای َ«ک َ
اهّلل» (توبـة ،)6 ،اشـاره کـرد .جـدول زیر تنها شـماری از مهمترین مواضع اختالف
الم ِ
قرائت در نسخۀ ش  4289موزۀ ملی ایران را نشان میدهد.
قرائت متن

مطابق با قرائت

قرائت حفص

رنگ

برگ

سوره و آیه

3الف اعراف172 ،

ان تقولوا (قرمز)
ان یقولوا (سبز)

نافع ،ابنکثیر ،عاصم ،ابنعامر ،حمزة ،کسائی
ابوعمرو ،ابنمحیصن ،الیزیدی ،ابنعباس

أن تقولوا
أن تقولوا

قرمز
سبز

3الف اعراف173 ،

او تقولوا (قرمز)
او یقولوا (سبز)
َ
َعل ْی ِه ْم (قرمز)
َ
َعل ْی ُه ْم (سبز)
َ
َعل ْی ِه ُم (زرد)
َ
َعل ْی ِه ِمی (آبی)
َّ
فات َب َعه

نافع ،ابنکثیر ،عاصم ،ابنعامر ،حمزة ،کسائی
ابوعمرو ،ابنمحیصن ،الیزیدی ،ابنعباس

أو تقولوا
أو تقولوا
َ
َعل ْی ِه ْم
َ
َعل ْی ِه ْم
َ
َعل ْی ِه ْم
َ
َعل ْی ِه ْم
َ
فأ َتب َع ُه
ُیلح َ
دون
ِ
َ
ُ
و َیذ ُره ْم
َ
َیذ ُر ُه ْم
َ ََ
خلقکم
َّ
فمرت به

قرمز
سبز

4الف اعراف175 ،

4ب اعراف175 ،
5الف اعراف181 ،
7الف اعراف186 ،
8ب اعراف189 ،
9الف اعراف189 ،

لح َ
َی َ
دون
َ
و َنذ ُر ُه ْم (قرمز)
َ
ُ
و َیذ ُره ْم (سبز)
َ َّ
خلقکم (ادغام)
فمارت به
ً
ِشرکا

9ب اعراف190 ،
َ
ّ
10ب اعراف 193 ،ال یت ِبعونکم (قرمز)
ال َی َتب ُعونکم (سبز)
ُ
ق ِل (قرمز)
11ب اعراف195 ،
ُُ
قل (سبز)
ّ
ُی ِمد َونهم
12ب اعراف202 ،
َ
َ
دون الجه ِر
15الف اعراف205 ،
علیهم (قرمز)
17الف انفال2 ،
ِ
ُ
علیهم (سبز)
ُ
علیه ُم (زرد)
علیه ِمی (آبی)
ِ
زادتهم (باالمالة)
17الف انفال2 ،

عاصم ،ابوعمرو ،ابنعامر ،کسائی
حمزة ،یعقوب
ابنکثیر ،نافع ،ابوجعفر ،ابنمحیصن
حسن بصری
طلحة ،حسن بصری به روایت هاورن ،الرؤاسی از ابوعمرو
حمزة ،ابنوثاب ،االعمش ،طلحة ،عیسی
نافع ،ابنعامر ،ابنکثیر ،حسن بصری
ابوعمرو ،عاصم (حفص و شعبة) ،یعقوب
ابوعمرو ،یعقوب
عبداهلل بن عمر [او عمرو بن العاص] ،عاصم الجحدری،
ابن ابی عمار
نافع ،شعبة ،ابوجعفر ،ابنمحیصن ،ابان بن تغلب
الجمهور
نافع ،حسن بصری
عاصم ،حمزة ،یعقوب ،حسن بصری
ابنکثیر ،ابوعمرو ،ابنعامر ،نافع ،کسائی
نافع ،ابوجعفر
قرائت ناشناخته
عاصم ،ابوعمرو ،ابنعامر ،کسائی
حمزة ،یعقوب
ابنکثیر ،نافع ،ابوجعفر ،ابنمحیصن
حسن بصری
حمزة ،هشام ابن ذکوان

ُش َ
رکاء
َ
ال ّیت ِبعونکم
َ
ّ
ال یت ِبعونکم
ُ
ق ِل
ُ
ق ِل
ُّ
َی ُمدونهم
َ
هر
دون الج ِ
َ
َعل ْی ِه ْم
َ
َعل ْی ِه ْم
َ
َعل ْی ِه ْم
َ
َعل ْی ِه ْم
زادتهم

قرمز
سبز
زرد
آبی
سبز
سبز
قرمز
سبز
سبز
سبز
سبز
قرمز
سبز
قرمز
سبز
سبز
سبز
قرمز
سبز
زرد
آبی
سبز
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(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

برگ

سوره و آیه

19ب

انفال9 ،

19ب

انفال9 ،

20الف انفال11 ،
20الف انفال11 ،
23الف انفال17 ،
23ب انفال18 ،
24ب

انفال19 ،

27الف انفال26 ،
27الف انفال26 ،
27ب انفال27 ،
30الف انفال33 ،
30ب انفال35 ،
31ب انفال37 ،

قرائت متن
ُ
ف
بآل ٍ
ُم َردفین
ُ
غشاک ُم ُّ
الن ُ
عاس
َی
ُ
ُی ِنزل
ُ
ُی َن ّ ِزل
لکن ُ
اهلل
ِ
وه ٌن (قرمز)
ُم ِ
ّ
ٌ
ُم َو ِهن (سبز)
و ِان َ
اهلل (قرمز)
و َا ّن َ
اهلل (سبز)
َ
و َآیدکم
ّ
رزقکم (ادغام)
َا َ
منتکم (مفرد)
ُ
فیهم

َ
ٌ
هم...مکاء
صالت
ٌ
وتصدیة
ِل ُی َم َیز (قرمز)
ِل َی ِم َیز (سبز)

33الف انفال39 ،

یعملون (قرمز)
تعملون (سبز)
ُ
خ ْم َس ُه (قرمز)
ُ
ُ
ُ
َ
خمسه (سبز)

34ب انفال42 ،

دوة...بالعدوة
بالع
ِ
ِ
(قرمز)
ُ
ُ
دوة...بالعدوة
بالع
(سبز)
لکن ُ
اهلل
ِ
َت ُ
رجع (قرمز)
ُت َ
رج ُع (سبز)
َ
تعملون

33ب انفال41 ،

36الف انفال43 ،
36ب انفال44 ،
38الف انفال47 ،
39الف انفال48 ،
43الف انفال59 ،

ّان َی
َ
حس َب َّن(قرمز)
و ال ت ِ
َ
و ال َی َ
حس َب ّن (سبز)
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مطابق با قرائت

قرائت حفص
َ
لف
با ٍ
ُم ِردفین
َُ ّ ُ
یک ُم ُّ
الن َ
عاس
یغش
َُُّ
ین ِزل
ُ
ُی َن ّ ِزل
لکن َ
َّ
اهلل
وه ُن
ُم ِ
وهنُ
ُم ِ
و َأ ّن َ
اهّلل
و َأ ّن َ
اهّلل
و َّایدکم

سبز

ابوعمرو ،یعقوب

رزقکم

سبز

عبید و یونس عن ابیعمرو ،مجاهد ،ابراهیم ،یحیی

امانا ِتکم

سبز

عاصم الجحدری ،السدی
نافع ،ابوجعفر ،یعقوب ،شیبة
ابنکثیر ،ابوعمرو ،ابنمحیصن
ابنکثیر ،ابوعمرو ،یعقوب ،ابنمحیصن
باقی السبعة ( از جمله عاصم)
ابنعامر ،حمزة ،کسائی ،خلف ،االعمش
ابنعامر ،حمزة ،کسائی ،شعبة
نافع ،ابنکثیر ،ابوعمرو ،یعقوب

29

ابنکثیر ،ابوعمرو ،حمزة ،کسائی ،شعبه ،یعقوب
نافع ،ابنعامر ،حفص ،ابوجعفر
ابنمحیصن

یعقوب
امام علی (ع) ،ابان بن تغلب ،الحسین الجعفی
حمزة ،کسائی ،یعقوب ،خلف،
نافع ،ابنکثیر ،ابوعمرو ،ابنعامر ،عاصم ،ابوجعفر

رنگ
سبز
سبز
سبز
قرمز
سبز
سبز
قرمز
سبز
قرمز
سبز

سبز

فیهم
ِ
ُ
ً
صالتهم...مکاء سبز
ً
وتصدیة
قرمز
ِل َی ِم َیز
سبز
ِل َی ِم َیز
قرمز
سبز

یعلمون
الجمهور
یعلمون
حسن بصری ،رویس عن یعقوب ،محبوب عن ابی عمرو
ُ
قرمز
خ ُم َس ُه
عبدالوارث و اللؤلؤی عن ابی عمرو ،حسن بصری
ُ
ُ
ُ
َ
سبز
خمسه
الجمهور
ُ
ُ
َ
َ
...بالعدو ِة قرمز
ابنکثیر ،ابوعمرو ،یعقوب ،حسن بصری ،ابنمحیصن ِبالعدو ِة ِ
نافع ،ابنعامر ،عاصم ،حمزة ،کسائی ،ابوجعفر
ابنعامر ،حمزة ،کسائی ،خلف ،االعمش
ابنعامر ،حمزة ،کسائی ،یعقوب ،خلف
عاصم ،نافع
قتادة ،الحسن بن عمران
نافع ،ابنکثیر ،ابوعمرو ،ابوجعفر
نافع ،ابوعمرو ،ابنکثیر ،کسائی ،شعبة از عاصم
ابنعامر ،حمزة ،حفص از عاصم

29ـ هیچ یک از دو قرائت ثبت شده در این آیه ،مطابق با قرائت حفص از عاصم نیست.

دو ِة ...ب ُ
ب ُ
الع َ
الع َ
دو ِة سبز
ِ
ِ
لکن َ
َّ
اهلل
ُت َ
رج ُع
ُت َ
رجعُ
َ
یعملون
ّانی

و ال َی َ
حس َب َّن
و ال َی َ
حس َب َّن

سبز
قرمز
سبز
سبز
سبز
قرمز
سبز
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برگ

سوره و آیه

43الف انفال59 ،
43الف انفال59 ،
43ب انفال60 ،
43ب انفال60 ،
44ب انفال61 ،
45ب انفال62 ،
46الف انفال66 ،

قرائت متن
َ
ّأنهم
عجزون
ال ُی
ِ
ُت َر ّه َ
بون
ُ ً
َعدوا ِ ّل
للس ِلم
ِّ
َ
َآیدک

47ب انفال67 ،

و ان تکن
ُ ً
ضعفا (قرمز)
َ ً
ضعفا (سبز)
ُض َع َ
فاء (زرد)
ُ
اسارای

47ب انفال67 ،

ّ
ُی َث ِخ َن

46ب انفال66 ،

48ب انفال67 ،
49الف انفال70 ،
50الف انفال72 ،

ُ
اسارای
َ َ َ
اخذ
ٰ
ِول َی ِتهم
َ
الح ّج
یوم
ِ ِ
َ
إ ّن َ
اهلل
ِ
َ
و رسوله

52ب

توبه3 ،

53الف

توبه3 ،

53الف

توبه3 ،

55ب

توبه6 ،

58ب

توبه12 ،

59ب

توبه14 ،

61ب

توبه19 ،

علیهم (قرمز)
ِ
ُ
علیهم (سبز)
ُ
ُ
علیهم (زرد)
علیه ِمی (آبی)
ِ
َ
ِسقیة (قرمز)
َ
ُسقیة (سبز)

61ب

توبه19 ،

ع َم َ
ارة (قرمز)
ِ
َع َم َر َة (سبز)

63الف توبه21 ،

َ
ک ِل َم اهلل
ا َ
یمان
ِ

ُ
َیبش ُر ُهم
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مطابق با قرائت
ابنعامر
ابنمحیصن ،طلحة
حسن بصری ،عبدالوارث عن ابیعمرو ،رویس عن یعقوب
ابوعبدالرحمن السلمی

قرائت حفص
َ
ّإنهم
َ
عجزون
ال ُی
ُتره َ
بون
ِ
َُ
َ
اهَّلل
عد ّو ِ

رنگ
سبز
سبز
سبز
سبز

شعبة ،ابنمحیصن ،حسن بصری ،االعمش

َّ
للس ِلم
َّایدک

ابنکثیر ،نافع ،ابنعامر ،ابوجعفر ،حسن بصری

و ان یکن
َ ً
ض ْعفا
َ ً
ض ْعفا
َ ً
ض ْعفا

قرمز
سبز
زرد

اسری

سبز

ثخ َن
ُی ِ

سبز

اسری
ُ َ
ا ِخذ

سبز

ابنمحیصن
ابنکثیر ،نافع ،ابوعمرو ،ابنعامر ،الکسائی
عاصم ،حمزة ،خلف ،االعمش
ابوجعفر یزید بن القعقاع ،ابن عباس ،المطوعی
ابوجعفر یزید بن القعقاع ،المفضل عن عاصم ،رویس عن
یعقوب
ابوجعفر ،یحیی بن وثاب ،یحیی بن یعمر
ابوعمرو ،ابوجعفر ،قتادة ،ابنابیاسحاق ،نصر بن عاصم
حسن بصری ،ابوحیوة ،المطوعی ،قتادة ،مجاهد ،شیبة،
حمید
حمزة ،االعمش ،ابنوثاب ،اخفش
حسن بصری
حسن بصری ،االعرج
یعقوب ،ابنابیاسحاق ،عیسی بن عمر ،زید بن علی،
ابنعباس ،مجاهد ،ابنیعمر ،ابورجاء
ناشناخته
ابنعامر ،حسن بصری ،عطاء ،زید بن علی ،جعفر بن
محمد (ع)
عاصم ،ابوعمرو ،ابنعامر ،کسائی
حمزة ،یعقوب
ابنکثیر ،نافع ،ابوجعفر ،ابنمحیصن
حسن بصری
الجمهور
امام باقر (ع) ،ابوجعفر ،ابنمحیصن ،ابنالزبیر ،ابنجبیر،
ابنجماز ،الشنبوذی
الجمهور
امام باقر (ع) ،ابوجعفر ،ابنمحیصن ،ابنالزبیر ،ابنجبیر،
ابنجماز ،الشنبوذی
حمزة ،االعمش ،طلحة بن مصرف ،المطوعی

ٰ
َول َی ِتهم
یوم َ
َ
الح ّج
ِ
َ
َأ ّن َ
اهلل
ُ
و رسوله
کالم اهلل
َا َ
یمن
َ
َعل ْی ِه ْم
َ
َعل ْی ِه ْم
َ
َعل ْی ِه ْم
َ
َعل ْی ِه ْم
َ َ
ِسق َایة
َ َ
ِسق َایة
َع َ
مارة
ّ
َّیب ِش ُر ُهم

سبز
سبز
سبز

سبز
سبز
سبز
سبز
سبز
سبز
سبز
قرمز
سبز
زرد
آبی
قرمز
سبز
قرمز
سبز
سبز
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برگ

سوره و آیه

قرائت متن
ُرضوان
ً
عا ِئلة

توبه30 ،

ُع َز ُیر (قرمز)
ُع َز ٌیر (سبز)
ُّ
ُی ِض ُل (قرمز)
َ ّ
ُیض ُل (سبز)
َ ّ
ی ِضل (زرد)

63الف توبه21 ،
67الف توبه28 ،
68ب

73الف توبه37 ،

76الف توبه40 ،
76الف توبه40 ،
77الف توبه42 ،

77الف توبه42 ،
78الف توبه43 ،
81ب

توبه51 ،

82ب

توبه54 ،

83الف توبه54 ،
84الف توبة57 ،
84الف توبة57 ،
84ب

توبة58 ،

86الف توبة61 ،
88ب

توبة66 ،

91الف

توبة70 ،

99الف توبة83 ،
113الف توبة109 ،

131الف یونس10 ،
134ب یونس16 ،

َ
و َآیده
َ
و کلمة

علیه ُم (قرمز)
ِ
ُ
علیه ُم (سبز)
علیه ِم (زرد)
ِ
َّ ُ
الشقة
ِ
ّ
یتبین لک (ادغام)
لن ُی َ
صیب ّنا
ُ ََ
قبل (قرمز)
ت
ُ ََ
قبل (سبز)
ی
َ
کسالی
غارات
ُم ٍ
َْ َ ً
مدخال
ْ
َیل ُم ُز َک
ٌُ َ
أذ ٌن خ ْی ٌر

َّ
َ
ِإ ْن ُی ْعف ُ ...ت َعذ ْب
ٌَ
طائفة
ُ ِ ّ
ِإ ْن َن ْعف ُ ...ن َع ِذ ْب
ًَ
طا ِئفة
َ
َوث ُم ٍود
ْال َخ ِل ِف َ
ین
ََ َ
َأف َم ْن ُأ َّس َس ُب ْن َی َان ُه
َ
َأف َم ْن َأ ّ ِس َس ُب ْن َی ُان ُه
أ َف َم ْن أ ٰس ُس ُب ْن َیانهُ
ِ
َّ َ َ
الح ْمد
أن
َ َ َ ْ َ ُ ُْ
و ل أدرءتکم
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مطابق با قرائت

قرائت حفص

رنگ

شعبة ،حسن بصری

ِرضوان
ً
َعیلة

سبز

ابنمسعود ،علقمة ،سعد بن ابی وقاص ،الشعبی ،ابن
السمیفع
نافع ،ابنکثیر ،ابوعمرو ،ابنعامر ،حمزة ،ابوجعفر
عاصم ،کسائی ،یعقوب ،حسن بصری
ابوعمرو (فی روایة) ،یعقوب ،حسن بصری ،ابنمسعود
حفص ،حمزة ،کسائی ،خلف
ابنکثیر ،نافع ،ابنعامر ،ابوعمرو ،شعبه ،ابوجعفر
ابنمحیصن
حسن بصری ،یعقوب ،المطوعی ،ابن عباس ،ابومجلز،
عکرمة ،قتاده ،ضحاک
نافع،ابنکثیر ،ابنعامر ،عاصم ،ابوجعفر ،ابنمحیصن
حمزة ،کسائی ،خلف ،االعمش
ابوعمرو ،الیزیدی ،حسن بصری
عیسی بن عمر ،عبید بن عمیر ،الیمانی
ابوعمرو ،یعقوب
طلحة بن ُم َص ّرفَ ،ا َ
عین (قاضی ری)
ِ
ابنکثیر ،ابنعامر ،ابوعمرو ،نافع ،عاصم ،ابوجعفر
حمزة ،کسائی ،خلف ،زید بن علی
االعرج ،عیسی بن عمر ،ابان بن تغلب
َُْ
عبدالرحمن بن عوف ،سعید بن جبیر ،ابن أبی عبلة
حسن بصری ،ابنمحیصن ،یعقوب
ابوعمرو ،یعقوب ،حسن بصری ،ابنمحیصن
امام علی (ع) ،ابنمسعود ،شعبة ،حسن بصری،
ابنعباس ،أعمش ،مجاهد ،قتادة ،ابن ابی اسحاق
ابوعمرو ،ابنعامر ،ابنکثیر ،نافع ،حمزةِ ،کسائی
عاصم
اعمش ،ابن ِم َ
قسم ،ابنوثاب
ُّ َ
عکرمة ،مالک بن دینارُ ،
الس َمیفع
ابون َهیک ،ابن
ابوعمرو ،ابنکثیر ،حمزةِ ،کسائی ،حفص ،یعقوب
نافع ،ابنعامر ،ابنعباس
نصر بن عاصم ،الیمانی ،ابوحیوة
عکرمة ،مجاهد ،قتادة ،ابنمحیصن ،ابوحا ِتم
َُْ
ابنعباس ،حسن بصری ،ابنسیرین ،ابن ابی عبلة

ُع َز ْی ٌر
ُع َز ْی ٌر
َ ُّ
ُیض ُل
ُ َ ّ
یض ُل
َ ّ
ُیضل

و َّایده
ُ
و کلمة
علیه ُم
ِ
علیه ُم
ِ
علیه ُم
ِ
ُ َّ ُ
الشقة
یتبین َل َ
َ
ک

لن ُی َ
صیبنا
ُ ََ
قبل
ت
ُ ََ
قبل
ت
ُ
کسالی
َم ٌ
غارات
ُ َّ َ ً
مدخال
ْ
َیل ِم ُز َک
ٌُ َ
أذ ُن خ ْی ٍر

سبز
قرمز
سبز
قرمز
سبز
زرد
سبز
سبز
قرمز
سبز
زرد
سبز
سبز
سبز
قرمز
سبز
سبز
سبز
سبز
قرمز
سبز

ّ
ُ
ِإ ْن َن ْعف ُ ...ن َع ِذ ْب قرمز
ًَ
طائفة
سبز
ُ ِ ّ
ِإ ْن َن ْعف ُ ...ن َع ِذ ْب
ًَ
طا ِئفة
َ
سبز
َوث ُم َود
ٰ
الخ ِل ِف َ
ین
ََ َ
َأف َم ْن َأ َّس َس ُب ْن َی َان ُه
َ
َأف َم ْن َأ َّس َس ُب ْن َی َان ُه
أ َف َم ْن أ َّس َس ُب ْن َی َانهُ
ْ ُ
ِأن ال َح ْمد
َ َ ُ
َو ل أ ْد ٰر یک ْم

سبز
قرمز
سبز
زرد
سبز
سبز
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سهو و اشتباه کاتب
برخلاف قـرآن نویسـی در قـرن نخسـت و بـا خـط مایـل /حجـازی ،نسـخههایی از ایـن دسـت کوفـی در
ً
قرن دوم و سـوم ،غالبا با دقت بیشـتری نوشـته شـدهاند و در آنها از اشـتباهات کاتب کمتر میتوان سـراغ
گرفـت .اشـتباهات کاتـب ،امـری جـدا و متفـاوت از «اختلاف در رسـم و املای کلمـات»« ،اختلاف
قرائـات» ،یـا «اختلاف مصاحـف االمصـار» اسـت .مـراد مـن از اشـتباه کاتـب ،نمونههـای روشـنی از سـهو
کاتـب در نوشـتن کلمـهای اشـتباه بـه جـای کلمـهای دیگـر ،یـا از قلم انداختـن کلمهای در آیه اسـت .گاه
کسانی مأمور یافتن این سهوهای احتمالی و تصحیح نسخۀ قرآن میشدهاند ،اما فراواناند نسخههایی
از قرآن در قرون مختلف که در آنها اشـتباهات کاتب همچنان بدون اصالح باقی مانده اسـت .نسـخۀ
ش  4289مـوزۀ ملـی ایـران از نمون ههـای بسـیار کـم اشـتباه اسـت .تنهـا نمونـۀ یافت شـده در این نسـخه،
در بـرگ 37ب اسـت کـه الـف انتهایـی در کلمـۀ «واصبروا» (انفال )46 ،در کتابـت اولیه افتاده بوده و در
هنگام تصحیح افزوده شده است.

***
بخش دوم مقاله
پارههای قرآنی مشابه یا متعلق به نسخۀ 4289
از آنجـا کـه شـناخت و بررسـی نسـخههای مشـابه کوفـی و نیـز یافتـن پارههـای مختلـف یـک قـرآن واحـد،
بـه نسخهشناسـی قرآنـی کمـک بسـیار میکنـد ،بـه مهمتر یـن ایـن مـوارد در خصوص نسـخۀ  4289اشـاره
نهـای کوفـی در ایـران و جهـان میتـوان یافـت کـه از حیـث خـط و
میکنـم .نسـخههای متعـددی از قرآ 
سـبک نگارش ،شـباهت بسـیاری با نسـخۀ  4289در موزۀ ملی ایران دارند .روشـن اسـت که اوراق قرآنی
کوفـی از قـرون نخسـت کـه مجمـوع آن در  14پـارۀ مجـزا ،و در بیـش از  2200برگـه کتابت شـده بوده اسـت،
اکنون به صورت یکپارچه و در یک محل باقی نمانده باشد .برخی از این اجزای 14گانه چه بسا در طول
ً
تار یـخ از میـان رفتـه باشـند؛ سـایر اجـزاء هـر یـک ممکـن اسـت در مـوزه یـا کتابخانهای باشـند ،یـا احتماال
بـه صـورت بـرگ بـرگ جـدا افتـاده به گنجینـۀ مجموعـهداران و موزههای معـروف در دنیا راه یافته باشـند.
ً
جسـتجوی من در سـالهای گذشـته نشـان میدهد برخی اوراق کوفی پراکنده در دنیا قطعا به این قرآن
ّ
متعلق بودهاند؛ اما اوراق و نسـخههایی دیگر نیز هسـتند که هرچند اثبات تعلق آنها به این قرآن صد در
صد نیسـت ،دسـت کم میتوان گفت آنها نیز با همین سـبک کتابتی و احتماال در یک دارالکتابة و در
یک محل کتابت شـدهاند .بنابراین در اینجا نخسـت به شـماری از نسـخههای مشـابه اشـاره میکنم ،و
ّ
سـپس به نسـخهها و برگههای متعلق به نسـخۀ  4289میپردازم که مهمترینشـان نسخۀ کوفی گمشده
در موزۀ پارس (شیراز) است.
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الف) نسخههای مشابه با نسخۀ ( 4289گروه یکم)
چندیـن نسـخه یـا بـرگ نوشـتۀ قرآنـی پراکنـدۀ در ایـران و جهـان میشناسـیم کـه همگـی مشـابهت بسـیار
بـا نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی دارنـد ،امـا در اصـل بـه آن قـرآن متعلـق نبودهانـد .گـروه نخسـت ایـن نسـخهها
ً
همگـی  7سـطریاند ،انـدازۀ برگههـا و َمسطرشـان بسـیار نزدیـک بـه  4289اسـت ،خـط کوفیشـان کامال
بـه همیـن سـبک کوفـی نزدیـک اسـت ،از عالئـم پایـان آیـه ( 6نقطـۀ طالیـی بـه صـورت مثلـث) اسـتفاده
میکننـد .در هنـگام کتابـت آنهـا ،فضـای کافـی و قابـل توجهـی را بـرای درج نشـان پایـان آیـات ،عالمـت
تخمیـس و عالمـت تعشـیر بـه صـورت شمسـهای درشـت و ذکـر عـدد دهـگان (عشـر ،عشـرون ،ثال ثـون،
اربعـون )... ،در نظـر گرفتهانـد 30.بـا ایـن همه ،سـه تفاوت مهم میان این قرآنها و نسـخۀ  4289موزۀ ملی
ایـران هسـت :نخسـت آنکـه بـرای نشـان دادن تخمیـس (گـروه  5تایـی آیـات) ،از عالمـت «هـا» بـه نشـانۀ
َ َ
عـدد پنـج در حسـاب ابجـد اسـتفاده نمیکننـد ،بلکه صورتی ُمذ ّهب شـبیه به یک گالبـی را در میان آیه
قرار میدهند .دوم آنکه این قرآنها بر خالف نسخ ۀ  ،4289از سنت «کتابت پیوسته» (�scriptio conti

ً
 )nuaبه صورت متداول در قرآن نویسی قرون نخست اسفاده میکنند :از این رو ،مکررا در هر صفحه به

مواردی برمیخوریم که در آن ،کاتب کلمهای را در پایان سطر شکسته ،و ادامۀ آن را در سطر بعد نوشته
َ َ
اسـت .سـوم آنکـه سرسـورههای ُمذ ّهـب در ابتـدای سـورهها از زیبایـی و پیچیدگـی کمتـری در قیـاس بـا
نسخۀ  4289برخوردارند و به کلی از نوعی دیگرند.
سردستۀ این قرآنهای مشابه را باید نسخۀ قرآن شمارۀ  4293در موزۀ ملی ایران دانست ،اما نمونههایی دیگر
از آن نیـز در جاهـای مختلـف دنیـا یافـت میشـود .قـرآن  4293در مـوزۀ ملـی ایـران بـه کتابـت امـام علی علیه
السلام منتسـب شـده و شـاه عباس صفوی آن را بر بقعۀ شـیخ صفی در اردبیل وقف کرده است .این نسخه
حاوی  50برگ در قطع افقی  28×19سانتیمتر است .برخی نمونههای دیگر مشابه با این قرآن از این قرارند:
َ
یـک برگـه بـه شـمارۀ  M.73.5.502در مـوزۀ هنـر شهرسـتان لسآنجلـس ،لکمـا (Los Angeles County
 )Museum of Artدر انـدازۀ ( 23.65×33.66بـا مسـطر ،)24.13×17.78 :حـاوی آیـات 12تـا  16سـورۀ
ق .یـک برگـه بـه شـمارۀ  1956.197در مـوزه هنـر هـاروارد( 31کمبریـج ،ماساچوسـت) حـاوی آیـات 15ـ16
ْ
سورۀ فتح .چند برگ به شمارۀ  F1930در گالری َسک ِلر (واشنگتن) ،در اندازههای تقریبی 23.8×33.8
سـانتیمتر ،حـاوی آیاتـی از سـورههای ص ،زمـر و فتـح .یـک برگـه بـه شـمارۀ  1929.891در موسسـۀ هنـر
30ـ این نکته در شناسـایی تفاوت میان نسـخههای کوفی حائز اهمیت اسـت .به عنوان مثال ،نسـخۀ قرآن ش  25در کتابخانۀ آسـتان
قدس رضوی ،کوفی 7 ،سـطری (حاوی آیات اسـراء 1 ،تا کهف ،)74،بسـیار مشـابه با نسـخههای فوق الذکر اسـت ،اما به روشـنی
ً
پیداسـت کـه در هنـگام کتابـت اصـل آیـات قرآنـی ،کاتـب اساسـا بـه نشـان گذاری پایـان آیات و حتـی اختصاص فضـای کافی برای
ً
تخمیس و تعشـیر توجهی نداشـته اسـت .از این رو ،تمام این عالئم بعدا به دشـواری در میان آیات یا اندکی باالتر از سـطر نوشـته قرار
داده شده ،به گونهای که همواره بخشی از کلمات یا اعراب قرآن را پوشانده است .بخش دیگری از این قرآن ،اکنون به شمارۀ Add.
 11737در کتابخانۀ بریتانیا ( )British Libraryنگهداری میشود .برای یک نمونۀ دیگر از قرآنهای کوفی 7سطری مشابه که نشان
فصل آیات به سختی در میان آیات آن وارد شده است ،نک :نسخۀ  4254در موزۀ ملی ایران (تهران)

31. Harvard Art Museums/ Arthur M. Sackler Museum.

 184آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀچهــــــارم ،مهـــــروآبـــــان 1399

131

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

شـیکاگو ( )Art Institute of Chicagoدر انـدازۀ  23.9×33.2سـانتیمتر حـاوی آیـات 36ـ 41سـورۀ ص.
یـک برگـه بـه شـمارۀ  ،493/1933در مـوزۀ هنر کلیونـد (کلیوند ،اوهایو) در اندازۀ  23.7×33.7سـانتیمتر
(بـا مسـطر  25×18.5سـانتیمتر) حـاوی آیـات 75ـ 80سـورۀ ص .یـک برگـه ارائـه شـده در حـراج کریسـتیز
(لندن 23 ،اکتبر  ،)2007کاالی ش  5در اندازۀ  32.6×23.2سانتیمتر ،حاوی آیات 70ـ 75سورۀ ص.
یک برگ ارائه شـده در حراج سـاتبیز ( 12اکتبر  ،)2005کاالی ش  ،3حاوی آیات 55ـ 60سـورۀ ص .یک
بـرگ ارائـه شـده در حـراج سـاتبیز ( 6آور یـل  ،)2011کاالی ش  ،5حـاوی آیات 23ـ 24سـورۀ ص .یک برگ
ً
ارائـه شـده در حـراج سـاتبیز (لنـدن 3 ،اکتبـر  ،)2012کاالی ش  ،4و مجـددا در همـان خانۀ حراج سـاتبیز
(لنـدن 22 ،آور یـل  ،)2015کاالی ش  ،59حـاوی آیـات 32ـ 37سـورۀ قلـم .یـک بـرگ ارائـه شـده در حراج
ساتبیز (لندن 1 ،آوریل  ،)2009کاالی ش  ،1حاوی آیات 26ـ 32سورۀ قلم .یک برگ ارائه شده در حراج
سـاتبیز (لنـدن 25 ،آور یـل  ،)2012کاالی ش  ،401حـاوی آیـات 1ـ 4سـورۀ احقـاف .یک برگ ارائه شـده در
حراج ساتبیز (لندن 7 ،اکتبر  ،)2009کاالی ش  ،2حاوی آیۀ 187سورۀ بقرة .دو برگ ارائه شده در حراج
سـاتبیز (لنـدن 8 ،اکتبـر  ،)2014کاالی ش  ،25حـاوی آیـات 188ـ 191سـورۀ بقـرة .یـک برگ ارائه شـده در
حراج سـاتبیز (لندن 6 ،اکتبر  ،)2010کاالی ش  ،5حاوی آیات 191ـ 193سـورۀ بقرة .یک برگ ارائه شـده
در حـراج سـاتبیز (لنـدن 18 ،آور یـل  ،)2007کاالی ش  ،4حـاوی آیـات 193ـ 195سـورۀ بقـرة .دو برگ ارائه
شـده در حـراج سـاتبیز ( 8اکتبـر  ،)2008کاالی ش  ،2حـاوی آیـات 185ـ 186و 195ـ 196سـورۀ بقـرة .یک
برگ ارائه شده در حراج ساتبیز (لندن 24 ،اکتبر  ،)2007کاالی ش  ،8حاوی آیات 197ـ 198سورۀ بقرة.
ً
در این اوراق مکررا از نقاط رنگی زرد برای نشان دادن جایگاه همزه استفاده شده است.

ب) نسخههای مشابه با نسخۀ ( 4289گروه دوم)
َ
َ
ْ
گروه دوم از نسخههای مشابه با نسخۀ  4289موزۀ ملی ایران نیز همگی  7سطریاند ،قطع و مسطرشان
ً
یشـان کاملا بـه همیـن سـبک کوفـی نزدیـک اسـت ،در هنـگام
بسـیار نزدیـک بـه  4289اسـت ،خـط کوف 
کتابت آنها فضای کافی و قابل توجهی را برای درج نشان پایان آیات ،عالمت تخمیس و عالمت تعشیر
به صورت شمسـهای درشـت و ذکر عدد دهگان (عشـر ،عشـرون ،ثالثون ،اربعون )... ،در نظر گرفتهاند.
عالمـت تخمیـس (5تایـی کـردن دسـته آیـات) در آنهـا هماننـد نسـخۀ « ،4289هـا» زریـن بـه نشـانۀ عدد
پنـج در حسـاب ابجـد اسـت .بـا ایـن همـه ،سـه تفـاوت مهـم میـان ایـن قرآنهـا و نسـخۀ  4289مـوزۀ ملی
ایـران هسـت :نخسـت آنکـه بـرای نشـان دادن پایـان آیه ،از شـش نقطـۀ طالیی به صورت مثلث اسـتفاده
نمیکنند ،بلکه یک دایرۀ شش َپر طالیی را در پایان هر آیه قرار میدهند .دوم آنکه این قرآنها بر خالف
نسـخۀ  ،4289از سـنت «کتابت پیوسـته» ( )scriptio continuaبه صورت متداول در قرآن نویسـی قرون
ً
نخست اسفاده میکنند :از این رو ،مکررا در هر صفحه به مواردی برمیخوریم که در آن ،کاتب کلمهای
َ َ
را در پایـان سـطر شکسـته ،و ادامـۀ آن را در سـطر بعـد نوشـته اسـت .سـوم آنکـه سرسـورههای ُمذ ّهـب در
ابتدای سورهها ،تفاوت روشنی با نمونه تذهیبهای نسخۀ  4289دارند.
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سردسته این گروه را باید نسخۀ قرآن ش  10در کتابخانۀ آستان قدس رضوی دانست .این قرآن به کتابت
امـام علـی علیـه السلام منتسـب شـده و شـاه عبـاس صفـوی آن را در سـال  1008قمـری بـر حـرم رضوی در
مشهد وقف کرده است .نسخه حاوی  93برگ در قطع افقی  27×18سانتیمتر است .برخی نمونههای
یهـای فـوق را در خـود دارنـد ،از ایـن قرارنـد :سـه بـرگ نخسـت از نسـخۀ
دیگـر از ایـن قـرآن کـه تمـام ویژگ 
شـمارۀ  Is 1422در کتابخانـۀ چسـتربیتی ،در انـدازۀ  26×18.5سـانتیمتر 32.نسـخۀ ش  A1در کاخ مـوزۀ
توپقاپـی ،اسـتانبول ،در  47بـرگ .ایـن نسـخه بـه کتابـت خلیفـۀ سـوم ،عثمـان بـن عفـان منسـوب شـده
است .نسخهای پنج برگی به شمارۀ  SE611در موزۀ هنرهای ترک و اسالم ( ،)TIEMاستانبول ،در اندازۀ
 28.3×20.9سـانتیمتر ایـن برگ ههـا در شـمار ارواق شـامی بودهانـد کـه در قـرن نوزدهـم میلادی و در اواخر
دورۀ عثمانـی ،از مسـجد امـوی در دمشـق بـه اسـتانبول منتقـل شـدهاند .بـرگ ش  1956.197در مـوزۀ هنـر
هاروارد 33در اندازۀ  25.9×18.2سـانتیمتر .نسـخۀ قرآن ش ( 274شـماره ثبت  )269/1/4در کتابخانۀ
حرم امام علی علیه السالم (نجف) در  14برگ که اطراف تمام آنها متن و حاشیه شده است.
جدول زیر مهمترین تفاوتهای این سه گروه از قرآنهای کوفی  7سطری را نشان میدهد.
گروه اصلی

گروه مشابه یکم

گروه مشابه دوم

نماینده

 4289موزۀ ملی ایران

 4293موزۀ ملی ایران

قرآن  10آستان قدس

کتابت پیوسته

ندارد

دارد

دارد

نشان پایان آیه

نشان تخمیس

32ـ در برخـی کاتالوگهـای حـراج در دهههـای اخیـر ،چنیـن اظهـار شـده اسـت که این اوراق نسـخۀ چسـتربیتی با اوراق نسـخۀ 4289
ً
مـوزۀ ملـی ایـران از یـک قرآنانـد .بـا توضیحاتـی کـه فوقـا آوردم ،تفـاوت ایـن دو نسـخه ،و نیـز اشـتباه کارشناسـان در آن حراجهـا روشـن
میشود .نک .کاتالوگ حراج ساتبیز ( 24اکتبر  ،)2007ص  ،13ذیل معرفی کاالی ش .4

33. Harvard Art Museums/Arthur M. Sackler Museum.

 184آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀچهــــــارم ،مهـــــروآبـــــان 1399

گروه اصلی

133

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

گروه مشابه یکم

گروه مشابه دوم

نشان تعشیر

ّ
ج) نسخهها و پارههای متعلق به نسخۀ 4289
ّ
در ایـن بخـش بـه نسـخهها و برگههایـی اشـاره میکنـم کـه در اصـل به نسـخۀ قرآنـی 14پارۀ کاملـی متعلق
بودهانـد کـه نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی ایـران نیـز یکـی از اجزای آن بوده اسـت .به طور کلـی باید گفت از 13
پـارۀ دیگـر ایـن قـرآن ،پـارۀ چهاردهـم تـا چنـد دهـۀ پیش در ایـران (موزۀ ملی پـارس ،شـیراز ،ش  )548بوده
و چنـد بـرگ آن نیـز در دوران صفو یـه در نسـخۀ ش  27آسـتان قـدس رضـوی قـرار گرفتـه اسـت .همچنیـن
بخشـی اندک از پارۀ هفتم این قرآن شـامل آیاتی از سـورۀ نحل وقف حرم حضرت عباس علیه السلام در
کربال بوده است .لذا به دلیل اهمیت و گستردگی بحث ،نخست اشاراتی به دو بخش موجود در آستان
قـدس و حـرم عباسـی (کربلا) میکنـم و سـپس بـه تفصیـل ،بـه معرفـی پـارۀ مفقـود در مـوزۀ پـارس (شـیراز)
خواهم پرداخت.
نسخۀ قرآن شمارۀ  :3برگههای قرآنی در عتبۀ عباسیه (کربال)
ایـن نسـخۀ  10برگـی اکنـون در کتابخانـۀ حـرم حضـرت عباس در کربال نگهداری میشـود .ایـن برگهها در
انـدازۀ  30.5×21.6سـانتیمتر ،حـاوی آیـات 51ـ 74از سـورۀ نحلانـد ،و تمـام ویژگیهـای آنهـا بـا نسـخۀ
باقیمانـده در مـوزۀ ملـی ایـران و نسـخۀ مفقـود در مـوزۀ پارس (شـیراز) مطابقـت میکنـد .بنابراین میتوان
ـرآن کوفـی 14قسـمتی دسـت یافتهایـم .برخلاف تمـام
نتیجـه گرفـت کـه بـه قسـمتی دیگـر از اصـل ایـن ق ِ
گهـای یافتشـده در حراجهـا و موز ههـای مختلـف ،ایـن  10بـرگ بـه ْ
ـبع پنجـم (نسـخۀ مـوزۀ ملی
نیم ُس 
بر 
ِ
ُ
ْ
ایران) و نیمسـبع چهاردهم (نسـخۀ موزۀ پارس ،شـیراز) متعلق نیسـتند ،زیرا محتوای آنها به سـورۀ نحل
ِ
34
برمیگردد که در ْ
نیم ُسبع هفتم قرآن قرار میگیرد (تصویر ش ).
ِ
قرآن ش  27در کتابخانۀ آستان قدس رضوی
نسـخۀ ش  27در کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی درواقع مجموعهای اسـت از اوراق  4تکه قرآن مختلف
34ـ اطالعاتی کلی دربارۀاین نسـخۀ ده برگی را میتوان در کتاب زیر یافت :سـید حسـن الموسـوی البروجردی ،فهرسـت مخطوطات
مکتبـة العتبـة العباسـیة المقدسـة ،جلـد اول ،قـم :مکتبـة العالمـة المجلسـی1431 ،ق1389 /ش .ص 16ـ .17دو تصو یـر از ایـن
ً
نسخه در این کتاب در ص 517و  518منتشر شده است ،اما اشتباها ،شمارۀ نسخه 2 ،ذکر شده است.
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که در دوران صفویه در کنار هم قرار گرفته ،صحافی شـده ،و از سـوی شـاه عباس صفوی بر حرم رضوی
وقـف شـده اسـت .وقفنامـۀ آغاز یـن آن را در روی بـرگ نخسـت ،بهاءالدیـن عاملـی معـروف بـه شـیخ
بهایی نوشته است .بر صفحۀ پشت وقفنامه ،آیات نخست سورۀ نبأ با خطی کوفی ،کسرنویسی شده
ً
است .برگهای  2تا ( 5مجموعا  4برگ) از این نسخه را باید متعلق به اصل قرآن  4289موزۀ ملی ایران
دانسـت 35.این چهار برگ ،حاوی آیات نبأ 8 ،تا نازعات 10 ،اند که درواقع در آخرین ْ
نیم ُسـبع این قرآن
قرار میگرفتهاند.
از آنجـا کـه آیـات قرآنـی در ایـن  4برگ (سـورۀ نبأ و نازعـات) به اواخر قرآن ،یعنی ْ
نیم ُسـبع چهاردهم تعلق
دارنـد (تصو یـر  ،)8و از سـوی دیگـر ،نسـخۀ مفقـوده از مـوزۀ پـارس (شـیراز) حـاوی ّکل ْ
نیم ُسـبع چهاردهـم
قرآن بوده است ،درمییابیم که این چهار برگ از قدیم االیام ــ دست کم پیش ار زمان شاه عباس صفوی
ـ از اصل نسخۀ موزۀ پارس (شیراز) جدا شده بودهاند و نسخۀ موزۀ پارس هیچگاه حاوی این آیات و این
ً
برگهها نبوده است .قرآن ش  27آستان قدس رضوی در وضعیت کنونی 36 ،برگ دارد و این عدد دقیقا
مطابق است با ثبت این قرآن در زمان وقف ،چراکه شیخ بهایی ــ کاتب وقف نامه ــ پس از کتابت وقف
نامۀ شاه عباس در سال  1008هجری قمری ،مینویسد که اوراق آن  36ورق است.

قرآن کوفی گمشده در موزۀ پارس (شیراز) ،شمارۀ 548
جـزء دیگـر ایـن قـرآن  14پـاره ،نسـخۀ کوفـی مفقـود از مـوزۀ پـارس (شـیراز) بـوده اسـت .از  12پـارۀ دیگـر ایـن
قـرآن کامـل اطالعـی دقیقـی ندار یـم .بـا توجـه بـه دادههـای کنونـی ،حـدس میزنیـم کـه هیـچ یـک از 12
ْ
نیم ُسـبع دیگر این قرآن اکنون در صورت کامل و نخسـتین خود باقی نماندهاند .با توجه به اهمیت این
ِ
نسـخۀ مفقـود ،در اینجـا بـه معرفـی اوراقی پراکنـده میپردازم که در جاهای مختلف نگهداری میشـوند
و روزگاری بـه مجموعـۀ اصلـی ایـن قـرآن تعلـق داشـتهاند .اکثـر قریـب بـه اتفـاق قطعـات و اوراقـی کـه مـن
جای جای ایران و جهان یافتهام ،تا دو دهه پیش ،جزو بخش پایانی و چهاردهم (نیم ُسـبع چهاردهم)
ِ
ایـن قـرآن در مـوزۀ پـارس (شـیراز) بودهانـد .ایـن بخـش قـرآن تـا فروردیـن سـال  1382شمسـی (آوریل 2003
میالدی) به شمارۀ  548در موزۀ پارس (شیراز) بوده ،و از آن زمان و پس از سرقت مسلحانه ،مفقود شده
اسـت .تصاو یـر کاملـی از اوراق فروختـه شـدۀ آن ،در پیوسـت انتهایـی همیـن مقالـه خواهد آمـد .پیش از
این ،اما بهتر است مروری کنیم بر سرگذشت این قرآن تا پیش از زمان فقدان.
نسـخۀ مـوزۀ پـارس ،بخـش پایانـی همـان قـرآن  4289مـوزۀ ملـی ایـران بـوده اسـت .اکنـون هنـوز نمیدانیم
تمـام  14بخـش ایـن قـرآن بـزرگ طـی قـرون گذشـته در کجـا قـرار داشـته و چـه سرنوشـتی داشـتهاند .یکـی

ـمار کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی ،بـرگ نخسـت نسـخه را بـه حسـاب نیـاورده ،و ایـن چهـار بـرگ را از شـمارۀ  1تـا  4شـماره
35ـ برگش ِ
گذاری کرده است.
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بخـش پنجـم قـرآن و دیگـری بخـش چهاردهـم قـرآن بـوده اسـت 36.تمـام ویژگیهـای متنـی ،تذهیبـی،
خوشنویسـی ،و فیزیکـی ایـن دو بخـش یکسـان و مشـابه بـوده اسـتّ ،امـا ایـن دو نسـخه همـواره در کنـار
ً
هـم نبودهانـد .نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی ظاهـرا از دوران صفویـه بـر بقعـۀ شـیخ صفـی در اردبیل وقف شـده
نهـای وقفـی اردبیـل ،بـه تهـران و مـوزۀ ایـران باسـتان منتقـل
اسـت و در سـال  1314شمسـی بـا سـایر قرآ 
ً
شـده اسـت 37.در بـارۀ تاریخچـۀ نسـخۀ مـوزۀ پـارس تقریبـا هیچ اطالعی در دسـت نیسـت .یـک احتمال
ایـن اسـت کـه چـه بسـا بـا تأسـیس مـوزۀ پـارس در اوایـل دهـۀ  1310شمسـی ،نسـخههای مختلفـی از
مسـاجد و بقـاع مختلـف از جملـه از حـرم شـاهچراغ بـه مـوزه انتقـال یافتـه ،و این قرآن کوفی 7سـطری نیز
از همـان زمـان در مـوزۀ پـارس قـرار گرفتـه باشـد .حـدس قویتـر مـن ایـن اسـت کـه قـرآن  548مـوزۀ پـارس
همـراه بـا قـرآن  4289مـوزۀ ملـی هـر دو از موقوفـات آسـتانۀ شـیخ صفـی (اردبیـل) بودهانـد .بـا انتقـال ایـن
مصاحـف از اردبیـل بـه تهـران در دهـۀ 1310شمسـی ،یکـی را در مـوزۀ ملـی نگـه داشـتهاند و دیگـری را بـه
مـوزۀ پـارس فرسـتادهاند .ایـن حـدس بـا وقـف چنـد بـرگ از ایـن نسـخه از سـوی شـاه عبـاس بـر حـرم امـام
رضـا علیـه السلام (ضمـن قـرآن ش  27آسـتان قـدس رضـوی) نیـز سـازگار اسـت.

38

قـرآن کوفـی مـوزۀ پـارس بـه شـمارۀ  ،548منسـوب به امیرالمؤمنین علیه السلام قریب به  70سـال در موزۀ
ملـی پـارس بـود ،تـا آنکـه در عصـر روز چهارشـنبه  27فروردیـن  1382شمسـی ،طـی عملیاتـی مسـلحانه
بـه سـرقت رفـت 39.جزییـات ز یـادی از نحـوۀ سـرقت و پیگیریهـای بعـدی در خصـوص آن نمیدانیـم.
در نامـۀ رسـمی کـه در  31فروردیـن از ادارۀ میـراث فرهنگـی اسـتان فـارس بـه دفتـر مدیـر پاسـداران میـراث
فرهنگی کشور ارسال شد ،آمده است« :در تاریخ  82/1/27بین ساعت  14.30تا  15بعد از ظهر ،چهار
نفـر ناشـناس بـا خر یـدن بلیـت وارد مـوزۀ پـارس شـده و بـا غافلگیر کـردن نیروهـای انتظاهی مـوزۀ مذکور ،و
36ـ اوراق اندکـی از بخـش هفتـم ْ
(نیم ُسـبع هفتـم) ایـن قـرآن را نیـز در کتابخانۀ عتبۀ عباسـیه (کربال) مییابیم کـه از وقفیات قدیم حرم
ِ
حضرت عباس علیه السالم بوده است.
37ـ این نکته از سـخن محمدرضا ریاضی در فهرسـت میکروفیلمها و نسـخ خطی موزۀ ملی ایران ،ص  72برداشـت میشـود« :خط:
کوفـی ... ،تار یـخ و محـل تحصیـل 1314/4/14 :آسـتانۀ شـیخ صفـی ».بـا ایـن همـه ،بـرای پژوهـش دقیقتـر ،بـه بازبینـی کامـل دفاتر و
اسناد قدیم موزۀ ملی نیازمندیم.
38ـ دوست دانشمند سندشناس ،آقای عمادالدین شیخ الحکمایی ،در گفتگویی اطالع دادند که دو دهه قبل در میان اسناد کاخ
گلسـتان ،پرونـدهای را مر بـوط بـه دورۀ پهلـوی اول دیدهانـد کـه در آن «صـورت امـوال و اشـیاء فرسـتاده شـده بـه موزۀ پارس» ثبت شـده
ً
بوده است .اگر این سند مجددا یافته و بررسی شود ،چه بسا بتواند به روشن شدن تبار و تاریخ نسخۀ مفقود موزۀ پارس کمک کند.
39ـ روزنامۀ همشهری سه روز پس از سرقت این نسخه چنین نوشت« :به گزارش میراث خبر به نقل از مسئوالن اداره كل میراث فرهنگی
اسـتان فارس ،پرونده سـرقت مسـلحانه یك جلد قرآن خطی نفیس منسـوب به حضرت علی(ع) از سـوی نیروی انتظامی این اسـتان
ً
در حال بررسی ویژه است ،اما سرنخهای به دست آمده فعال در اختیار رسانهها قرار نمیگیرد .مأموران نیروی انتظامی مستقر در موزه
پارس كه مسئول حفاظت از این موزه بودند ،هم اكنون در بازداشت به سر میبرند و بازجویی از آنها در جریان است .طبق گزارشهای
رسـیده ،یكـی از مأمـوران خلـع سلاح شـده بـود ،امـا از وضعیـت مأمـور دیگـر در زمـان حادثـه خبـری در دسـت نیسـت .بـه گفتـه حمید
حاجی گلستانی ،مسئول حراست اداره كل میراث فرهنگی استان فارس ،نیروی انتظامی سرنخهایی از این سرقت به دست آورده،
اما اطالعات خاصی در اختیار سازمان میراث فرهنگی استان فارس قرار نداده است .حاجی گلستانی دلیل عدم ارائه اطالعات به
رسانهها در خصوص سرقت از موزه پارس را امكان مختل شدن روند پیگیریهای انتظامی عنوان كرد ..لینک خبر:
https://images.hamshahrionline.ir/hamnews/1382/820201/news/elmif.htm#s25055
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تهدید و رعب و وحشت ،اقدام به سرقت یک جلد قرآن کریم نمودند 40».به گفتۀ علیرضا قلینژاد ،مدیر
وقت میراث فرهنگی استان فارس« ،در جریان سرقت ،یکی از مأموران خلع سالح شد و مأمور دیگر نیز
نتوانست واکنشی از خود نشان دهد» (تصویر  9و  .)10بر اساس اطالعات موجود ،مشخص شده است
سـارقان بـا نقشـۀ قبلـی اقـدام بـه سـرقت کردهانـد چراکـه از ویترینـی کـه ایـن قـرآن نفیـس در آن نگهـداری
میشد ،تنها همین یک شیء به سرقت رفت و سایر اشیای تاریخی دست نخورده برجا ماندند.

41

ً
دقیقا  2سـال پس از سـرقت نسـخۀ قرآن موزۀ پارس ،در آوریل سـال  2004نخسـتین برگهای باارزش این
نسـخه در دو حـراج سـاتبیز و کریسـتیز در لنـدن عرضـه و فروختـه شـدهاند .پـس از آن نیـز ،طـی  16سـال
گذشـته ،ایـن عمـل همچنـان در حراجهـای مختلـف لنـدن و پاریـس و  ...ادامـه یافتـه ،و آخریـن آنهـا در
جـون و اکتبـر  2020در دو حـراج سـاتبیز و کریسـتیز روی داده اسـت .تـا پیـش از سـال  2004میلادی ،در
هیـچ یـک از حراجهـای معـروف دنیـا و نیـز موزههای شـناخته شـده در جهـان ،اثری از هیچ برگـۀ قرآنی به
خـط کوفـی نمییابیـم کـه از نظـر ویژگیهای خـط کوفی ،تذهیب ،عالئم و نشـانهای متنی و اندازۀ اوراق
مشـابه با نسـخۀ موزۀ پارس باشـد 42.تنها اسـتثناء ،دو برگ عرضه شـده در عتیقه خانۀ کواریچ در لندن
بخـش سـرقت شـده از نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی ایرانانـد (نـک.
( )1995اسـت کـه ایـن دو بـرگ درواقـع،
ِ

بخش نخست همین مقاله ،و تصاویر  2و  .)3اما از سال  2004تا کنون نمونه برگهای قرآنی که با اوراق
ً
مـوزۀ پـارس و نیـز بخـط و تذهیـب نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی مشـابهت کامـل و صددرصـد دارنـد ،مکـررا در
حراجهای اروپایی عرضه و فروخته شدهاند.
نکتـه جالـب و عجیـب آنکـه ،قبـل و بعـد از ماجـرای سـرقت ،هیـچ گونـه تصویـر یـا اطالعـی تفصیلـی از
سـوی مـوزۀ پـارس یـا هیـچ مرکـز دیگـری دربـارۀ این و یژگیهای نسـخه منتشـر نشـده بود .این شـاهد بسـیار
مهمـی اسـت کـه نشـان میدهـد کارشناسـان حراجهـای مختلـف اروپایـی (بویـژه سـاتبیز و کریسـتیز) در
زمـان فـروش برگهـای ایـن نسـخه اطلاع از سـرقتی بـودن آن داشـتهاند .زیـرا بـا آنکـه هیچ تصویر رسـمی و
گزارشـی در هیـچ منبـع داخلـی و خارجـی از ایـن نسـخه منتشـر نشـده اسـت ،آنهـا گاهـی بر شـباهت برگۀ
عرضـه شـده (سـرقتی) در حـراج خـود بـا یـک نسـخۀ بدون شـماره در مـوزۀ پارس شـیراز سـخن میگویند.
همین کارشناسان به مشابهت برگههای قرآنی عرضه شده در حراج خود با نسخۀ  4289موزۀ ملی ایران

نیـز اشـاره میکننـد ،و بـرای اسـتناد ایـن سـخن خـود به کتـاب معروف مارتیـن لینگز (هنر خـط و تذهیب
قرآنی) ارجاع میدهند .اما برای اثبات مشابهت همین برگهای عرضه شده با نسخهای در موزۀ پارس
هیچگاه به هیچ سـندی ارجاع نمیدهند 43.تنها احتمال بعید آن اسـت که بگوییم کارشناسـان حراج
مورخ  4اردیبهشت 1382؛ روزنامۀ همشهری ،شماره ّ ،۳۰۳۱
40ـ روزنامۀ یاس نوّ ،
مورخ پنج شنبه  ۴ارديبهشت .۱۳۸۲
ّ
41ـ روزنامۀ یاس نو ،مورخ  30فروردین .1382
42ـ برای رسیدن به این نتیجه ،من کاتولوگ حراج اشیاء و نسخه های اسالمی در سه حراج معروف لندن ُ(بنهامز ،ساتبیز ،و کریستیز)
را از سال  1976میالدی تا زمان حاضر بررسی کردهام.
43ـ مارتیـن لینگـز در ایـن کتـاب خـود ،تصو یـری از نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی را منتشـر سـاخته بـوده اسـت (در شـمارۀ  .)5ایـن کتاب به
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ً
لندن خود شـخصا سـالها قبل ،از موزۀ پارس دیدار کرده ،ویژگیهای نسـخه  548و شـباهت آن نسـخه
ُ
را بـا برگهـای موجـود در دسـت خـود بـه یـاد داشـتهاند! ایـن امـر ،از نـگاه مـن ،بـرای گـم کـردن ّرد و سـابقۀ
جهـا بـوده اسـت .جالـب آنکـه در یکـی از حراجهـا ( 6اکتبـر  ،)2011کارشـناس
کاالی دزدی در ایـن حرا 
حـراج کریسـتیز اظهـار میکنـد کـه این برگـه از اوایل دهۀ  1980میالدی ( 1360شمسـی) در یک مجموعۀ
شـخصی در لندن بوده اسـت تا مبادا بعدها ارتباطی میان این برگه و نسـخۀ سـرقت شـده از موزۀ پارس
پیش آید.

44

برای ردیابی این اثر ،هر گونه اطالع اجمالی یا تصویری قدیمی از نسـخۀ موزۀ پارس میتواند یاری رسـان
باشـد .یـک تصو یـر قدیمـی سـیاه و سـفید بـه لطـف دوسـتم ،محمدصـادق میـرزا ابوالقاسـمی یافتـهام که
ً
جهـای لنـدن ،و خریداری شـده از سـوی موزۀ هنر اسلامی
گهـای فروختـه شـده در حرا 
عینـا بـا یکـی از بر 
در دوحـة ،قطـر (برگـۀ ش  )705.2004مطابقـت میکنـد (تصاویـر  11و  ،12و نیـز تصاویـر پیوسـت مقالـه).
همچنین تصویری از زمان قرار گرفتن نسخۀ  548در ویترین موزۀ پارس موجود است که شباهت آن با
اوراق فروخته شده در حراجهای مختلف را اثبات میکند.
دیگـر اطلاع انـدک ،از یادداشـت کوتـاه شـادروان مهـدی بیانـی در راهنمـای گنجینـه قـرآن (بخـش دوم،
ص  )1بـه دسـت میآیـد .در سـال  ،1327مـوزۀ ایـران باسـتان در تهـران اقـدام بـه برگـزاری نمایشـگاهی از
قرآنهای دورههای مختلف اسالمی کرد و عالوه بر نمایش بخش زیادی از آثار قرآنی خود ،نسخههایی
دیگـر را نیـز از شـهرهای کرمـان ،اصفهـان و شـیراز بـه امانـت گرفـت و فهرسـت کامـل تمـام آنهـا همـراه بـا
گز یـدهای از تصاو یـر را در کاتالوگـی منتشـر سـاخت .در میـان ایـن آثـار پنـج قـرآن از مـوزۀ پـارس نیـز ثبـت
شـدهاند و در صدر تمام آنها ،همین نسـخۀ کوفی 7سـطری قرار دارد که شـادروان مهدی بیانی ،در آغاز
کاتالوگ خود اطالعات مختصری از نسخه را چنین ثبت کرده است (ص :)1

فهرست اجمالی مشخصات نسخههائی که به نمایش گذاشته شده است

[]1
قسمتی از قرآن
(مجموعۀ موزۀ پارس)
خـط کوفـی  -بـدون رقـم اصیـل و تار یـخ تحر یـر (در حدود قرن سـوم هجری)  -کاغذ پوسـت
ٔ
ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی ،تهران :گروس .1377 ،بعدها
فارسـی ترجمه شـده اسـت :مارتین لینگز ،هنر خط و تذهیب قرآن،
مارتین لینگز در سال  2005نسخۀ مفصلتری از کتاب خود را منتشر ساخت ،اما مشخصات نسخۀ ارجاعی در کاتالوگهای حراج
ً
غالبا همان چاپ قدیم است:
Martin Lings, The Quranic Art of Calligraphy and Illumination, London: World of Islam Festival Trust, 1976.

44ـ کاتالوگ حراج کریستیز (هنر جهان اسالم و هند؛ لندن 6 ،اکتبر  ،)2011ذیل توضیحات کاالی ش  .1نک:.

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-kufic-quran-folio-near-east-or-5482910-details.aspx
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آهو  -جلد میشـن سـرخ نو (قرن چهاردهم)  -شـمارۀ صفحهها  ،344هر صفحه  7سـطر -
قطع نیمورقی بیاضی به اندازۀ  325×242میلیمتر
َ َ
َ َ
پشـت ورق اول مجـدول ُمذ ّهـب گـره و حاشـیه شـاخ و بـرگ ُمذ ّهـب  -دو صفحـۀ ّاول تمـام
َ َ
َ َ
ُمذ ّهب  -سرسورهها ُمذ ّهب و اسامی سورهها بزر نوشته شده است  -آخر هر سوره یک ترنج
َ َ
َ َ
شاخ و برگ ُمذ ّهب دارد  -بعض عالئم جزء و نیمجزء در ترنج ُمذ ّهب است.
َ َ
ترجمۀ سورۀ آخر بفارسی ،بین السطور نوشته شده و این قسمت تمام ُمذ ّهب است
در آخر نسخه ،رقم «علی بن ابیطالب» اضافه شده است.
تنها اطالع ثبت شده دربارۀ این اثر مفقود ،همین یادداشت مهدی بیانی است .تعداد  344صفحه به
ً
معنای  172برگ در این نسخه بوده است .برگشماری و صفحهشماری نسخه را نیز احتماال شادروان
ً
بیانـی انجـام داده اسـت .ایـن کار بـا قلمـی ریـز در باال و پایین برگهها انجام گرفته که عینا همین شـیوه را
در برگ شماری نسخۀ  4289موزۀ ملی نیز مییابیم .از اینجا نتیجه میگیریم که شباهت دو نسخۀ موزۀ
ً
ملی و موزۀ پارس در برگشماری ،احتماال حاصل اقدام شادروان بیانی در سال  1327و هنگام برگزاری
نمایشـگاه قرآن در موزۀ ایران باسـتان بوده اسـت .شـادروان بیانی اطالعی در خصوص محتوای سـورهها
در نسـخه مـوزۀ پـارس نمیدهـد ،امـا اکنـون بـا کشـف اوراق مسـروقۀ ایـن نسـخه در موزههـا و حراجهـای
مختلف در سراسـر جهان ،میدانیم که این نسـخه حاوی آغاز سـورۀ طالق تا انتهای سـورۀ ناس بوده که
ً
کامال منطبق بر یک چهاردهم آخر قرآن (یا ْ
نیم ُسبع چهاردهم) است.
آخرین اطالع (ثبت نشدۀ) ما یادداشت کوتاه دفتر ثبت خود موزۀ پارس است .در این دفتر (تصویر )13
آمده است:
( :)548قـرآن بـزرگ خطـی بـا جلـد چرمـی قرمـز کـه پوشـش پارچـهای دارد .قرآن بـه خط کوفی
َ َ
اسـت به تاریخ اوایل اسلام قرن سـوم هـ ق .صفحات اول ُمذ ّهب و حاشـیهدار است .داخل
خطوط قرآن نقطههایی طالیی و قرمز به عنوان تزیین دیده میشـود .قرآن روی پوسـت نوشـته
شـده .در حاشـیه نوشـته شـده اسـت :حسـب االمر حضرت مستطاب متولی باشـی این قرآن
حمید مجید توسط اقل الحاج میرزا محمد رضای صحاف شیرازی در  1348تعمیر گردید.
 172برگ (تصویر  13و .)14

45

توضیحات کوتاه دفتر ثبت موزه نشـان میدهد که در آغاز نسـخه یادداشـتی وجود داشـته که برطبق آن،
نسخه اندکی قبل از تشکیل موزۀ پارس ( 1348قمری =  1308شمسی) ،در یکی از بقاع متبرکه (آستانۀ
45ـ این دو تصویر به لطف و با پیگیری دوست گرامی ،آقای شیخ الحکمایی به دستم رسید.
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باشی آنجا و به دست فردی به
شیخ صفی اردبیل یا آستانۀ شاهچراغ در شیراز) بوده ،و به دستور متولی ِ
نام محمدرضای صحاف شیرازی تعمیر گردیده است.

این قرائن و نشـانههای نسخ هشـناختی همگی در تمام اوراق و قطعههای فروخته شـده از این قرآن طی
 16سال اخیر در حراجهای مختلف اروپایی و نیز در برگههای راه یافته به موزههای جهان مشهود است.
شـواهد فوق برای هیچ فرد آشـنا با امر سندشناسـی و نسـخهپژوهی ،کمترین شـکی را باقی نمیگذارد که
ً
جهـا ،دقیقا همـان  172برگ متعلق به نسـخۀ قرآن  548موزۀ
تمـام  172بـرگ نسـخه فروختـه شـده در حرا 
پـارس بـوده اسـت .در ایـام اخیـر مـن کوشـیدهام به قدر توان خود ،این شـواهد و تصاویـر را از کاتالوگهای
چاپ شـده و سـایتهای مختلف اینترنتی گردآوری کنم .دور نیسـت که برخی از این این تصاویر پس
از انتشـار مقالـۀ حاضـر بـه سـرعت از سـایتهای مذکـور حـذف گردنـد .در زیـر اطالعـات کاملـی از تمـام
برگههای فروخته شـده در حراجهای لندن و نیز برگههای وارد شـده به موزههای معروف و مجموعههای
خصوصـی را ذکـر میکنـم .تصاو یـر تمامـی این برگهها به ترتیب ارواق اصلی نسـخه از ابتدا تا انتها (سـورۀ
طالق تا سورۀ ناس) در پیوست انتهایی همین مقاله آمده است.
حـراج ُبنهامـز (لنـدن 2 ،اکتبـر  ،)2012کاالی ش  :1ایـن برگه در اندازۀ  32.3×22.9سـانتیمتر ،حاوی آیات
3ـ 6سورۀ ملک است.
حـراج ُبنهامـز (لنـدن 24 ،آور یـل  ،)2012کاالی ش  :1ایـن برگـه در انـدازۀ  32.5×23.1سـانتیمتر ،حـاوی
آیات 9ـ 13سورۀ انسان است.
حـراج بواژ یـرار (پار یـس 7 ،دسـامبر  ،)2012کاالی ش  :105ایـن برگـه در انـدازۀ  32×23سـانتیمتر حـاوی
آیات 6ـ 9سورۀ ملک است.
حـراج تـژان ،هنـر شـرق (پار یـس 24 ،مـی  ،)2012کاالی ش  :256ایـن برگـه در انـدازۀ  32×23سـانتیمتر،
حـاوی آیـات 19ـ 21سـورۀ ملـک اسـت .ایـن برگه در 28مین نمایشـگاه کتـب نادر (پاریـس22 ،ـ 24آوریل
 )2016به نمایش گذاشته شده است.
حـراج سـاتبیز (دوحـة 19 ،مـارس  ،)2009کاالی ش  :303ایـن برگـه در انـدازۀ  32.5×23.3سـانتیمتر،
حـاوی آیـات 19ـ 21سـورۀ لیـل و آیـات 1ـ 4سـورۀ ضحـی .دو عـدد  145در پاییـن و  290در بـاالی یـک روی
برگه به چشم میخورد که نشانۀ برگشماری و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 1 ،آور یـل  ،)2009کاالی ش  :2ایـن برگـه در اندازۀ  32.3×23سـانتیمتر ،حاوی آیات
8ـ 21سورۀ عبس است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 10 ،جـون  ،)2020کاالی ش  :5ایـن برگـه در اندازۀ  32.5×23.5سـانتیمتر ،حاوی آیۀ
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آخـر ( )11سـورۀ طلاق و سرسـورۀ تحر یـم اسـت .دو عـدد  10در پاییـن و  20در بـاالی برگه به چشـم میخورد
که نشانۀ برگشماری و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حراج ساتبیز (لندن 11 ،اکتبر  ،)2006کاالی ش  :1این برگه در اندازۀ  32.6×23.5سانتیمتر ،حاوی آیات
4ـ 7سورۀ ّ
جن است .این برگ اکنون در موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) به شمارۀ  MS.3.2006نگهداری
میشود.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 11 ،اکتبـر  ،)2006کاالی ش  :2ایـن برگـه در انـدازۀ  32×23.5سـانتیمتر ،حاوی آیات
11ـ 13سورۀ ّ
جن است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 13 ،اکتبـر  ،)2004کاالی ش  :1ایـن برگـه در انـدازۀ  32.5×23سـانتیمتر ،حـاوی
آیـات 17ـ 21سـورۀ حاقـة اسـت .دو عـدد  42در پاییـن و  83در بـاالی برگـه بـه چشـم میخـورد کـه نشـانۀ
برگشـماری و صفح هشـماری نسـخۀ اصلـی (مـوزۀ پـارس) اسـت .ایـن برگـه ،دو سـال بعـد از خریـداری،
در نمایشـگاه اوراق قرآنی در موزۀ هنر اسلامی (برلین) با عنوان «جوهر و طال :خوشنویسـی اسلامی» 46به
نمایش درآمده است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 14 ،آور یـل  ،)2010کاالی ش  :5ایـن برگـه در انـدازۀ  32.1×23سـانتیمتر ،حـاوی
آیـات10ـ 12سـورۀ بـروج اسـت .دو عـدد  124در پاییـن و  248در بـاالی برگـه بـه چشـم میخـورد کـه نشـانۀ
برگشماری و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حراج ساتبیز (لندن 18 ،آوریل  ،)2007کاالی ش  :3این برگه در اندازۀ  32.1×24سانتیمتر ،حاوی آیات
2ـ 10سورۀ معارج است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 20 ،آور یـل  ،)2016کاالی ش  :2ایـن برگـه در انـدازۀ  31.8×23.1سـانتیمتر ،حـاوی
آیات 17ـ 19سورۀ ملک است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 24 ،اکتبـر  ،)2007کاالی ش  :4ایـن برگـۀ در انـدازۀ  32.5×23.5سـانتیمتر ،حـاوی
آیـات  28سـورۀ نـوح ،و 1ـ 2سـورۀ جـن اسـت .ایـن برگـه از سـوی موزۀ هنر اسلامی (دوحة ،قطـر) خریداری
شده و تصویری از آن در صفحۀ رسمی فیسبوک موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) آمده است.
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حـراج سـاتبیز (لنـدن 24 ،آور یـل  ،)2013کاالی ش  :3ایـن برگـه در انـدازۀ  31.8×23.2سـانتیمتر ،حـاوی
آیات 41ـ 48سورۀ قلم است.این دو برگ اکنون در موزۀ لوور (ابوظبی) قرار داده شدهاند.
46. Ink and Gold - Islamic Calligraphy, Museum für Islamiche Kunst, Berlin: Fraser and Kwiatkowski, 2006, no.8, p.40.
47. https://www.facebook.com/MIAQatar/photos/arabic-calligraphy-folio-of-the-quran-in-kufic-scriptnorth-africaor-near-east9t/703033299768256
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حراج ساتبیز (لندن 25 ،آوریل  ،)2012کاالی ش  :402این برگه در اندازۀ  32.5×23.3سانتیمتر ،حاوی
آیـات 23ـ 29سـورۀ فجـر اسـت .ایـن بـرگ در حـراج کریسـتیز (لنـدن 4 ،اکتبـر  ،)2012کاالی ش  68نیـز
عرضه شده است .دو عدد  137در پایین و  274در باالی برگه به چشم میخورد که نشانۀ برگشماری
و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 26 ،آور یـل  ،)2017کاالی ش  :25ایـن برگـه در اندازۀ  31.8×22.9سـانتیمتر ،حاوی
آیات 6ـ 7سورۀ طالق است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 28 ،آور یـل  ،)2004کاالی ش  :4ایـن برگـه در انـدازۀ  32.3×23.4سـانتیمتر ،حـاوی
آیات 23ـ 24سورۀ جن است .دو عدد  67در پایین و  134در باالی یک روی برگه به چشم میخورد که
نشانۀ برگشماری و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 28 ،آور یـل  ،)2004کاالی ش  :5ایـن برگـه در انـدازۀ  32.2×23.4سـانتیمتر ،حـاوی
آیـات 1ـ 7سـورۀ مزمـل اسـت .دو عـدد  69در پاییـن و  138در بـاالی یـک روی برگـه بـه چشـم میخورد که
نشانۀ برگشماری و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حراج ساتبیز (لندن 3 ،اکتبر  ،)2012کاالی ش  :3این برگه در اندازۀ  32×23سانتیمتر ،حاوی آیات 1ـ5
سورۀ فیل است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 5 ،اکتبـر  ،)2011کاالی ش  :54ایـن برگـه در انـدازۀ  32.4×23.4سـانتیمتر ،حـاوی
آیـات 21ـ 31سـورۀ عبـس اسـت .دو عـدد  105در پاییـن و  210در بـاالی برگـه بـه چشـم میخـورد کـه نشـانۀ
برگشماری و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حراج ساتبیز (لندن 6 ،اکتبر  ،)2010کاالی ش  :4این برگه در اندازۀ  32.1×24سانتیمتر ،حاوی آیات 1ـ4
سورۀ انسان است .دو عدد  87در پایین و  174در باالی برگه به چشم میخورد که نشانۀ برگشماری و
صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 6 ،آور یـل  ،)2011کاالی ش  :168ایـن دو برگـه در اندازۀ  32.1×23سـانتیمتر ،حاوی
آیـات  20سـورۀ ّمز ّمـل و  31سـورۀ مدثـر اسـت .ایـن دو بـرگ پیشـتر در حـراج کریسـتیز (لنـدن 26 ،آوریـل
 ،)2005کاالی ش  ،14عرضه و به فروش رسیده بوده است.
حراج ساتبیز (لندن 6 ،آوریل  ،)2011کاالی ش  :169این دو برگه در اندازۀ  32.2×23.3سانتیمتر ،حاوی
آیـات 1ـ 21سـورۀ مدثـر اسـت .ایـن دو بـرگ پیشـتر در حـراج کریسـتیز (لنـدن 26 ،آوریـل  ،)2005کاالی ش
 ،14عرضه و به فروش رسیده بوده است.
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حـراج سـاتبیز (لنـدن 8 ،اکتبـر  ،)2008کاالی ش  :6ایـن برگـه در انـدازۀ  32×23سـانتیمتر ،حاوی صفحۀ
َ َ
ُمذ ّهب آغازین نسخه و آیۀ آغازین سورۀ طالق است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 8 ،اکتبـر  ،)2014کاالی ش  :6ایـن برگـه در انـدازۀ  32×23سـانتیمتر ،حـاوی آیـات
32ـ 36سـورۀ مطففین و بسـملۀ آغازین سـورۀ انشـقاق اسـت .این برگه پیشـتر در حراج کریسـتیز (لندن،
 13آوریل  ،)2010کاالی ش  1ارائه شده است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 9 ،آور یـل  ،)2008کاالی ش  :12ایـن  2برگـه در اندازههـای  32×23و 29.8×21.1
َ َ
سـانتیمتر ،حـاوی آیـات 2ـ 6سـورۀ نـاس ،دو بـرگ ُمذ ّهـب پایانـی ،همـراه بـا رقـم الحاقـی «علـی بـن ابـی
طالـب» در انتهـای قـرآن اسـت .ایـن نـکات همگـی مطابـق بـا توصیف شـادروان مهـدی بیانـی (ص  )1از
قرآن مسروقه از موزۀ پارس مطابق است .بر روی یکی از برگهها عدد  171در پایین و  342در باالی برگه به
چشم میخورد که نشانۀ برگشماری و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حراج ساتبیز (لندن 9 ،آوریل  ،)2008کاالی ش  :13این برگه در اندازۀ  32.2×22.7سانتیمتر ،حاوی آیۀ
آخر سـورۀ مسـد ،تمام سـورۀ اخالص و بسـملۀ سـورۀ فلق اسـت .در این دو برگ ترجمۀ فارسـی کهن آیات
در میـان سـطور افـزوده شـده کـه بـا توصیـف شـادروان مهـدی بیانـی (ص  )1از قـرآن مسـروقه از مـوزۀ پـارس
مطابق است.
حـراج سـاتبیز (لنـدن 9 ،آور یـل  ،)2008کاالی ش  :15ایـن برگـه در انـدازۀ  32.1×23.2سـانتیمتر ،حـاوی
آیـات 6ـ 11سـورۀ حاقـة اسـت .دو عـدد  40در پاییـن و  80در بـاالی برگـه بـه چشـم میخـورد کـه نشـانۀ
برگشماری و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حراج کریسـتیز (لندن 10 ،اکتبر  ،)2014کاالی ش  :246این برگه در اندازۀ  29.3×22.3سـانتیمتر،حاوی
آیات 40ـ 48سورۀ حاقة است.
حـراج کریسـتیز (لنـدن 13 ،آور یـل  ،)2010کاالی ش  :1ایـن برگـه در انـدازۀ  32.5×23.3سـانتیمتر ،حـاوی
ً
آیات 32ـ 36سـورۀ مطففین و آیۀ نخسـت سـورۀ انشـقاق اسـت .این برگه بعدها مجددا در حراج سـاتبیز
(لندن 8 ،اکتبر  ،)2014کاالی ش  6عرضه شده است.
حـراج کریسـتیز (لنـدن 13 ،آور یـل  ،)2010کاالی ش  :2ایـن برگـه در اندازۀ  32.3×23.5سـانتیمتر ،حاوی
آیات 13ـ 21سورۀ انسان است.
حـراج کریسـتیز (لنـدن 26 ،آور یـل  ،)2005کاالی ش  :14ایـن  10برگـه در انـدازۀ  32.5×23.5سـانتیمتر،
ً
حـاوی آیـات  16مزمـل تـا  56مدثـر اسـت .چهـار بـرگ از ایـن مجموعـه بعدهـا مجـددا در حـراج سـاتبیز
(لندن 6 ،آوریل  ،)2011کاالی ش  168و 169عرضه و به فروش رسیده است.
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حـراج کریسـتیز (لنـدن 26 ،آور یـل  ،)2012کاالی ش  :77ایـن برگـه در انـدازۀ  32.3×23.5سـانتیمتر،
حاوی آیات 25ـ 28سورۀ ملک است.
حراج کریستیز (لندن 26 ،آوریل  ،)2012کاالی ش  :78این برگه در اندازۀ  31.9×23.5سانتیمتر ،حاوی
آیات 1ـ 4سورۀ بینة است.
حـراج کریسـتیز (لنـدن 27 ،آور یـل  ،)2004کاالی ش  :14ایـن  10برگـه در انـدازۀ  32.5×23.5سـانتیمتر،
حاوی آیات 28ـ 45سورۀ معارج و آیات 1ـ 28سورۀ نوح است.
حـراج کریسـتیز (لنـدن 27 ،آور یـل  ،)2005کاالی ش  :2ایـن برگه در اندازۀ  31.5×22.8سـانتیمتر ،حاوی
نخستین برگ نسخه با لوح تزیینی افتتاحیه.
حـراج کریسـتیز (لنـدن 28 ،اکتبـر  ،)2020کاالی ش  :1ایـن برگـه در انـدازۀ  32.3×23.4سـانتیمتر ،حـاوی
آیـات 7ـ 11سـورۀ عادیـات و آیـات 1ـ 3سـورۀ قارعـة اسـت ایـن برگ حـاوی ترجمهای کهن از آیـات به زبان
فارسـی در میان سـطور اسـت که با توصیف شـادروان مهدی بیانی (ص  )1از قرآن مسـروقه از موزۀ پارس
مطابقت دارد.
حراج کریستیز (لندن 28 ،اکتبر  ،)2020کاالی ش  :2این دو برگه در اندازۀ  32.3×23.4سانتیمتر ،حاوی
آیـات 8ـ 10سـورۀ تحریمانـد .عـدد  15در پاییـن و  30در بـاالی یکـی از برگههـا بـه چشـم میخورد که نشـانۀ
برگشماری و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حـراج کریسـتیز (لنـدن 4 ،اکتبـر  ،)2012کاالی ش  :68ایـن برگـه در اندازۀ  32.8×23.4سـانتیمتر ،حاوی
آیـات 23ـ 29سـورۀ فجـر اسـت .ایـن بـرگ در حـراج سـاتبیز (لنـدن 25 ،آوریـل  ،)2012کاالی ش  402نیـز
عرضه شده است .دو عدد  137در پایین و  274در باالی برگه به چشم میخورد که نشانۀ برگشماری
و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
حـراج کریسـتیز (لنـدن 6 ،اکتبـر  ،)2011کاالهـای ش  1و  2و  :3ایـن سـه برگـه در یـک حـراج امـا جداگانـه بـه
فروش رسیدهاند .برگ اول ،در اندازۀ  32.6×23.5سانتیمتر ،حاوی آیات  56سورۀ مدثر و 1ـ 6سورۀ قیامة
اسـت .برگ دوم در اندازۀ  32.3×23.5سـانتیمتر ،حاوی آیات 12ـ 17سـورۀ مطففین اسـت .برگ سوم در
اندازۀ  32.5×23.3سانتیمتر ،حاوی آیات  3سورۀ کافرون تا آیۀ نخست سورۀ نصر است .این برگ آخر
حاوی ترجمهای کهن از آیات به زبان فارسـی در میان سـطور اسـت که با توصیف شـادروان مهدی بیانی
(ص  )1از قرآن مسروقه از موزۀ پارس مطابقت دارد .در کاتالوگ حراج این بنگاه ،ص  8آمده است که این
برگهها از اوایل دهۀ  1980میالدی در یک مجموعۀ خصوصی در انگلستان بوده است.

48

48. Provenance: UK private collection since early 1980s. see:
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حراج کریسـتیز (لندن 8 ،آوریل  ،)2008کاالی ش  :18این برگه در اندازۀ  32.4×23.2سـانتیمتر ،حاوی
آیات 1ـ 5سورۀ قدر است.
28مین نمایشگاه کتب نادر (پاریس22 ،ـ 24آوریل  ،)2016برگ بدون شماره :این برگ در اندازۀ 32×23
سـانتیمتر ،حاوی آیات 19ـ 21سـورۀ ملک اسـت .این همان برگه فروخته شـده در حراج تژان ،هنر شـرق
(پاریس 24 ،می  ،)2012کاالی ش  256است.
کتابخانۀ حرم امام حسـین علیه السلام ،عتبۀ حسـینیه (کربال) ،برگ کوفی ش  :6یک برگ کوفی متعلق به
نسـخۀ اصلـی ایـن قـرآن اکنـون در کتابخانـۀ حـرم حسـینی در کربلا نگهـداری میشـود .ایـن برگـه حاوی
آیات 7ـ 10سورۀ طالق است و تمام ویژگیهای آن با تکۀ باقی مانده در موزۀ ملی ایران مطابقت میکند.
ّ
از آنجا که سـورۀ طالق در ْ
نیم ُسـبع چهاردهم قرار میگیرد ،روشـن میشـود که این برگ متعلق به نسـخۀ
َ
کوفـی مفقـود در مـوزۀ پـارس (شـیراز) بـوده که احتماال از طریق یکـی از حراجیهای لندن در یکی دو دهه
اخیـر خر یـداری شـده اسـت .دو عـدد  8در پاییـن و  15و  16در بـاالی برگـه بـه چشـم میخـورد کـه نشـانۀ
برگشماری و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.

49

موزۀ انسانشناسی ،مجموعۀ شخصی دکتر محمدصادق محفوظی (تهران) ،نسخۀ شمارۀ  :324این برگه
ً
که احتماال از حراجهای سـالهای اخیر در اروپا خریداری شـده ،حاوی آیات 7ـ 15سـورۀ تکویر اسـت.
در دو روی ایـن برگـه ،هـر سـه عالمـت پایـان آیـه ،تخمیـس و تعشـیر مطابـق بـا نسـخۀ  4289و مـوزۀ پـارس
(شیراز) قابل مشاهده است.
مـوزۀ لـوور (ابوظبـی) ،نسـخۀ ش  :LAD 2014.025ایـن دو بـرگ در انـدازۀ  31.8×23.2سـانتیمتر،
حاوی آیات 41ـ 48سورۀ قلم است .این دو برگ از حراج ساتبیز (لندن 24 ،آوریل  ،)2013کاالی ش 3
خریداری شده است.
مـوزۀ لـوور (ابوظبـی) ،نسـخۀ ش  :LAD 2014.026ایـن بـرگ در انـدازۀ  32.2×23.2سـانتیمتر ،حـاوی
آیات 46ـ 50سـورۀ مرسلات اسـت .دو عدد  100در پایین و  200در باالی برگه به چشـم میخورد که نشـانۀ
برگشماری و صفحهشماری نسخۀ اصلی (موزۀ پارس) است.
مـوزۀ لـوور (پار یـس) ،نسـخۀ ش  :MAO 2250ایـن دو بـرگ ،پیشـتر در نمایشـگاه اسلام و خوشنویسـی
(پار یـس11 ،ـ 12سـپتامبر  )2012بـه نمایـش درآمـده و در انـدازۀ  32.7×23.5سـانتیمتر ،حـاوی آیـات
انشقاق7 ،ـ 12و بروج13 ،ـ 22است.
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-kufic-quran-folio-near-east-or-5482910-details.aspx

49ـ فهرسـت نسـخههای قرآنـی ایـن کتابخانـه را محقـق گرامـی ،آقـای سـید حسـن موسـوی بروجـردی انجـام دادهانـد که هنوز به انتشـار
نرسیده است :کهیعص :فهرسة تحلیلیة من نفائس مخطوطات المصاحف فی العتبة الحسینیة المقدسة :الجزء األول من القرن
 1الی القرن  13هجری قمری ،کربال :العتبة الحسینیة المقدسة ،انتشار نیافته.
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مـوزۀ متروپلیتـن (نیویـورک) ،دو بـرگ بـه شـمارۀ  :2004.268این دو برگ در اندازۀ  32.2×23.2سـانتیمتر،
حاوی آیات  14تا  16سورۀ جن و آیات  20تا  22همین سورهاند .اندازه برگهها ،مسطر ،عالئم و نشانهای
ً
تزیینی ،و ویژگیهای خوشنویسـی در خط کوفی آن کامال بر نسـخۀ موزۀ ملی ایران و موزۀ پارس (شـیراز)
منطبق است.
مـوزۀ مردمشناسـی دانشـگاه بریتیـش کلمبیـا (ونکـوور ،کانادا) ،برگ ش  :1/2988ایـن برگه حاوی آیات 21
تا میانۀ آیۀ  31سورۀ مدثر است.
مـوزۀ هنـر اسلامی (دوحـة ،قطـر) :برگـه ش  :705.2004ایـن تک برگ که در سـال  2004از یکی از حراجهای
لندن خریداری شده در اندازۀ  32×23سانتیمتر است و بر روی آن نشانۀ واضحی از برگ شماری ایرانی
در یکـی از کتابخان ههـا و موز ههـای ایرانـی پیداسـت .ایـن برگـه حـاوی آیـات 49ـ 52سـورۀ حاقـه و دو آیـۀ
نخست سورۀ معارج است .تصویر این برگه در کاتالوگ رسمی موزۀ هنر اسالمی (دوحة) آمده است.

50

مـوزۀ هنـر اسلامی (دوحـة ،قطـر) :برگـه ش  :3.2006ایـن برگـه در انـدازۀ  32.6×23.5سـانتیمتر ،حـاوی
آیـات 4ـ 7سـورۀ ج ّـن اسـت .ایـن ب ْ
ـرگ اث ِـر خریداری شـده از حراج سـاتبیز (لندن 11 ،اکتبـر  ،)2006کاالی
51
ش  1اسـت ،و تصو یـر آن در کاتالـوگ رسـمی مـوزۀ هنـر اسلامی (دوحـة) آمـده اسـت.
موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) :برگه بدون شماره :تاکنون شمارۀ این برگه را در موزۀ هنر اسالمی نیافتهام،
امـا روشـن اسـت کـه ایـن برگـه از حـراج سـاتبیز (لنـدن 24 ،اکتبـر  ،)2007کاالی ش  4خریـداری شـده ،و
حاوی آیات  28سورۀ نوح ،و 1ـ 2سورۀ جن است .تصویر آن در صفحۀ رسمی فیسبوک موزۀ هنر اسالمی
(دوحة ،قطر) نیز آمده است.

52

موزۀ هنر دانشگاه میدلبری (میدلبری ،ورمونت) ،نسخۀ ش  :2006.070این برگه حاوی آیات 10ـ 18سورۀ
معارج است
موزۀ هنرهای زیبا (هیوستون ،تگزاس) ،برگ ش  :402/2011این تک برگ حاوی دو آیۀ پایانی سورۀ فجر،
و هفت آیۀ نخستین سورۀ بلد است.
نمایشـگاه اسلام و خوشنویسـی (پار یـس11 ،ـ 12سـپتامبر  ،)2012ش  :3ایـن دو بـرگ نمایـش داده شـده در
نمایشگاه پاریس ،در اندازۀ  32.7×23.5سانتیمتر ،حاوی آیات انشقاق7 ،ـ 12و بروج13 ،ـ 22است.

53

این دو برگ اکنون با شمارۀ  MAO 2250در موزۀ لوور (پاریس) نگهداری میشوند.
50ـ قراءة المخطوطات القرآنیة ،متحف الفن االسالمی ،ص .12
51ـ قراءة المخطوطات القرآنیة ،متحف الفن االسالمی ،ص .16

52.https://www.facebook.com/MIAQatar/photos/arabic-calligraphy-folio-of-the-quran-in-kufic-scriptnorth-africaor-near-east9t/703033299768256
53. Islam et calligraphie: exposition du 11 au 22 septembre 2012, Paris, Galerie Antoine Laurentin, Textes de Laure Soustiel, Aix-en-Provence: L. Soustiel, 2012, p. 14-15.
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بخش سوم مقاله
پایان کتابت پیوسته :سرآغازی بر قرآن نویسی به سبک کوفی ایرانی
برخـی ویژگیهـای خـاص نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی ایران و پارههـای جدا افتاده از آن ،و تفاوتشـان با دیگر
کوفـی نویسـیها در سـه قـرن نخسـت ،مـا را بـه ایـن نتیجـه میرسـاند کـه قـرآن  4289را بایـد از نخسـتین
نمون ههـای قـرآن نویسـی کوفـی در ایـران بـه شـمار آورد ،گواینکـه سـبک کوفـی ایـن نسـخه بـا سـبک کوفـی
مشرقی یا ایرانی متداول در قرن چهارم هجری به بعد متفاوت است .مهمترین نکته ،اصرار شگفت آور
ً
کاتب این نسـخه بر عدم شکسـت کلمات قرآنی در پایان سـطور اسـت که آن را تقریبا از عموم قرآنهای
حجازی قرن نخست ،و قرآنهای کوفی قرون دوم و سوم متمایز میکند.
شکسـته شـدن کلمـات در پایـان سـطر و کتابـت ادامـۀ آن در سـطر بعـدی خـود از نتایـج سـنت قدیـم
ً
قرآننویسـی در بین النهرین اسـت که بدان اصطالحا «کتابت پیوسـته» میگویند 54.نخسـتین قرآنهای
مکتـوب در قـرن نخسـت بـه خـط حجـازی ،و سـپس قرآنهـای مختلف کوفی در قرن دوم و سـوم هجری
همگـی بـدون اسـتثنا از ایـن سـنت پیـروی کردهانـد .در «کتابـت پیوسـته» ،کاتـب حـروف را بـدون توجـه
ً
بـه میـزان فضـای موجـود در هر سـطر با فاصلهای تقریبا مسـاوی در کنار هم میچینـد .از همین رو ،دائما
مجبور میشود کلمهای را در انتهای سطر تقطیع کند ،و بخشی از آن را در سطر بعدی ،و گاه در صفحۀ
رسـم بسـیار کهـن در کتابـت عربـی قـرون
بعـدی بنویسـد .کاتـب نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی ایـران ،از ایـن ِ
نخست ،عامدانه پیروی نمیکند .لذا به ندرت میتوان در نگارش او ،کلمهای را یافت که بخشی از آن
در یک سطر و ادامۀ آن در سطر بعدی آمده باشد.

55

بررسـی مصاحـف و اوراق قرآنـی برجامانـده بـه خـط حجـازی در قـرن نخسـت و بـه خـط کوفـی در قـرون
دوم و سـوم هجـری نشـان میدهـد کـه پیـروی کاتبـان ایـن مصاحـف از «کتابـت پیوسـته» امـری بسـیار
رایج و متداول در قرآننویسـی سـدههای نخسـت در عراق ،شـام ،مصر ،شـمال آفریقا ،حجاز و یمن بوده
ً
اسـت .از همیـن رو ،تقریبـا تمـام نسـخهها و برگههـای قرآنـی متعلـق بـه ایـن مناطـق از سـه قـرن نخسـت
کـه میشناسـیم بـدون اسـتثنا برخـی کلمـات را در انتهـای سـطر بـه دو نیـم میکننـد و بخشـی از آن را در
54ـ کتابت پیوسته ،پیوستهنگاری ،یا کتابت ناگسسته را در برابر اصطالح التینی scriptio continuaیا  scriptura continuaیا scripta
 continuaبهکار میبریم .این تعابیر همگی یک مقصود را میرسانند .پیوسته نگاری یا کتابت پیوسته سنتی بسیار کهن در کتابت
حروف در زبانهای سامی ،یونانی و التینی است .برای یک نوشته نسبتا قدیمی در این باره ،نک:.
Otha E. Wingo, Latin Punctuation in the Classical Age, The Hague & Paris: Mouton, 1972; reprinted by: De Gruyter,
Berlin, 2011.

 .55نمونههایـی دیگـر از مصاحـف کهـن بـه خـط کوفـی از قـرون دوم و سـوم هجـری کـه از ایـن جهـت مشـابه نسـخۀ  4289مـوزۀ ملـی
ایرانانـد ،بنـا بـه جسـتجوی مـن عبارتنـد از :قـرآن ش  4279و  3454در مـوزۀ ملـی ایـران ،و جـزوۀ قرآنی  ،4239وقـف ابوالندی بر حرم
ً
امام رضا علیه السالم که احتماال همگی خاستگاهی ایرانی دارند.
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ابتـدای سـطر بعـدی مینویسـند .حتـی گاه انتقـال نیمی از یک کلمه به صفحه یـا برگۀ بعدی هم در این
نسخههای قرآنی روی میدهد.

56

ْ
بهکارگیری تکنیک َمشق یا کشیدن حروف در میان سطور ،میتوانست به کاتب قرآن در قرون دوم و سوم
کمک کند تا انتهای سطر را بدلخواه خود ُپر کند ،تراز سطور را به هم نزند ،و دیگر مجبور نباشد کلمهای

را به دو نیم کند و بخشـی از آن را در سـطر بعدی بنویسـد .با این همه ،غلبۀ ّ
سـنت «کتابت پیوسـته» در
سراسـر ممالک عربی بین النهرین و شـمال آفریقا سـبب شـده اسـت که حتی کاتبان در عین بهره گیری
از َ«مشـق» و کشـیدگی حـروف ،بـاز هـم از شکسـتن حـروف در پایـان سـطر دسـت نکشـند .از همیـن رو،
نمونههای فراوانی از قرآنهای کوفی تا قرن چهارم را میشناسیم که کاتب آنها در عین بهره گیری از انواع
ْ
تکنیکهای زیبایی شناسانه ،از جمله َمشق و امتداد دادن به سطح افقی حروف ،همچنان در انتهای
سطر ،کلماتی را به دو نیم تقسیم میکند و بخشی از آن را در ابتدای سطر بعد مینویسد.
بخش زیادی از ایرانیان اما در این باره راهی دیگر برگزیدهاند .ایرانیان مسلمان ،عالوه بر فراگیری قرآن به
صورت شفاهی ،نخست بار با قرآنهای کتابت شده در مناطق دیگر از جمله شامات ،عراق و احتماال
حجـاز و مصـر برخـورد داشـتهاند .بـا آنکـه خوانـدن چنیـن قرآنهایـی بـا «کتابـت پیوسـته» بـرای ایرانیـان
دشـوار نبوده ،اما اغلب ایشـان با آن آشـتی نکردهاند .سـنت کتابت ایرانیان از پیش از اسلام ،به ویژه در
مناطق شـرقی ،بر خالف سـنت سـریانی و عبری و عربی در بین النهرین ،بر جداسـازی هر کلمه از کلمۀ
بعد استوار بوده است .از این رو ،هیچگاه کلمات خود را در آخر سطور تقطیع نمیکردهاند.

ایران شرقی در برابر ایران غربی
نهـای مختلـف ایرانـی و غیـر ایرانـی ،و بـا خطـوط مختلـف در ایـران
پیـش از اسلام ،قرنهـا کتابـت در زبا 
باسـتان رواج داشـته اسـت .زبان اوسـتایی (متعلق به شـرق و شـمال شـرق ایران باسـتان) ،زبان فارسـی
باستان (متداول در جنوب غربی ایران) ،فارسی میانه از اواخر دوران هخامنشی ،شامل دو شاخۀ غربی
ُ
(پهلوانیگ و پهلوی) و شـاخۀ شـرقی (مانند ُسـغدی ،خوارزمی ،سـکایی ــ یا خ َتنی ــ و بلخی) در شـمار
مهمترین زبانهای ایرانی طی قرنها پیش از اسالم بودهاند .استفاده از زبانهای فارسی میانه در مواردی
57
چون زبان خوارزمی و ُسغدی تا چندین قرن پس از اسالم در مناطق شرقی ادامه یافته است.
56ـ فرانسـوا ِدروش وقوع این امر را در انتهای برگه انکار میکند (قرآنهای عصر اموی ،ص  48و  ،)121اما نمونههای حجازی و کوفی
ً
متعـددی دال بـر ایـن امـر یافـت میشـود کـه ناقض نظر وی اسـت؛ مثلا در انتهای برگ 1الف و 1ب در نسـخۀ  Marcel20در کتابخانۀ
ملی روسیه ،سنپترزبورگ ،در انتهای برگ 4ب در نسخۀ  Arab325در کتابخانۀ ملی فرانسه (پاریس) ،و در انتهای برگ  34الف و
 34ب در نسخۀ ش  1در کتابخانۀ رضا (رامپور ،هند).
57ـ ژالـه آمـوزگار و احمـد تفضلـی ،ز بـان پهلـوی :ادبیـات و دسـتور آن ،ص 11ـ .12مقـاالت و کتابهـا در ایـن بـاره بسـیار زیادنـد .بـرای
سـه نمونـه نـگاه کنیـد بـه :احمـد تفضلـی ،تار یـخ ادبیـات پیـش از اسلام ،بـه کوشـش ژالـه آمـوزگار ،تهـران :سـخن .1376 ،حسـن
رضائیباغبیـدی ،تار یـخ زبانهـای ایرانـی ،تهـران :مرکـز دایـرة المعـارف بـزرگ اسلامی .1388 ،محمـود جعفـری دهقـی ،راهنمـای
کتیبههای فارسی میانه (پهلوی ساسانی) ،تهران :انتشارات سمت.1395 ،
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در یک تقسیم بندی کلی باید گفت که اغلب خطوطی که در منطقۀ غربی ایران رواج داشته و به خط
میخی در کتیبههای باقی مانده در فارس ،شوش ،همدان و بیستون باقی ماندهاند ،به دلیل تاثیرپذیری
از خـط و کتابـت غر بـی (ز بـان آرامـی ،خـط میخـی و ماننـد آن) ،دارای کتابـت پیوسـتهاند ،و لـذا ممکـن
است گاه کلمات پایانی سطور را تقطیع کنند ،و بخشی از آن را در ابتدای سطر بعد بنویسند .در مقابل،
زبانهـا و خطـوط رایـج در منطقـۀ شـرق (خراسـان ،مـاوراء النهـر ،و ترکسـتان) کـه در نوشـتههای مانـوی،
سـغدی ،خوارزمـی ،ختنـی و ماننـد آن رواج داشـته از کتابـت پیوسـته تبعیـت نمیکردهانـد و از ایـن رو،
کلمات را در پایان سطور در نوشتههای خود نمیشکستهاند .همین امر را میتوان یکی از عوامل اصلی
فرهنگـی و تاریخـی در روی آوردن ایرانیـان بـه کتابـت غیرپیوسـته قـرآن دانسـت .بر این امـر ،باید اهمیت
کتاب آرایی و تصویرگری در فرهنگ مانوی رایج در شـرق ،و تأثیر آن بر کتاب آرایی ایرانیان مسـلمان در
خراسان و ماوراء النهر را نیز میتوان افزود.

58

نخستین شاهدی که این دعوی را بسیار تقویت میکند ،آن است که کاتبان ایرانی که در فاصلۀ قرون سوم
تـا هفتـم هجـری انـواع مختلفـی از کوفـی ایرانـی را در کتابت قرآن بهکار گرفته ،و صدها نمونه قـرآن را با انواع
ً
مختلف کوفی ایرانی یا کوفی مشرقی پدید آوردهاند ،غالبا از کتابت پیوسته پیروی نکرده و کلمات قرآنی
کاتبان قرآنهای سبک کوفی ایرانی چون ابن سیمجور (361
را در انتهای سطور نشکستهاند .مشهورترین
ِ
ق) عثمان بن وراق غزنوی ( 462ق) ،همواره میکوشـند در تمامی سـطور و صفحات خود ،کلمات قرآن
را به اتمام برسـانند و هیچ گاه آن را دو تکه نمیکنند .برخی چون کاتب قرآن َّ
مشـرف نیشـابوری گاه حتی
ِ
برخـی کلمـات را در انتهـای سـطر بـا قلمـی ریزتر و بـه صورت عمودی کتابت میکنند تا ناگزیر از شکسـتن
ً
آن نشوند .بعدها حتی برخی کاتبان ایرانی (مثال عثمان بن حسین وراق غزنوی در تمام قرآن 30پارهاش)،
تراز انتهایی سطور ،بخشی از پایان کلمه را با کمی فاصله در حاشیۀ صفحه مینویسند.
برای برهم نخوردن ِ
بـر اسـاس مطالـب فـوق ،و بـا بررسـی نمونههـای فراوانـی از قـرآن نویسـی ایرانیـان در فاصلـۀ قـرون سـوم تـا
هفتم هجری ،اکنون به این برداشت رسیدهام که کتابت ایرانیان از قرآن طی قرون سوم تا هفتم هجری
ً
دو گونـه اسـت :نسـخههای شـرقی (کتابـت شـده در خراسـان بـزرگ و مـاوراء النهـر) کـه عمومـا از کتابـت
پیوسـته پیروی نمیکنند ،و نسـخههای غربی (کتابت شـده در اصفهان ،ری ،قزوین ،همدان و مناطق
غر بـی) کـه کمابیـش از کتابـت پیوسـته پیـروی کـرده ،و لـذا گاه کلمات را در انتهای سـطور میشـکنند.
نسـخههای کتابت شـده به دسـت کاتبان بیهقی و نیشـابوری همگی به دسـتۀ نخست متعلقاند ،اما از
میان نسخههای طبرستانی تنها برخی در این دسته قرار میگیرند.
کتاب گوالسکی را میتوان مقدمۀ خوبی در آشنایی با نگارگری در کتابآرایی مانوی و تأثیر
58ـ اطالعات و ایدههای مطرح شده در
ِ
آن بر سـنت اسلامی در کتابآرایی ایرانی دانسـت .بر این اسـاس ،برخی مقاالت فارسـی در سـالهای اخیر به مقایسۀ تذهیب برخی
اثر گوالسکی چنین است:
نسخههای کهن قرآنی با میراث هنری مانویان پرداختهاند .مشخصات کتابشناختی ِ
Zsuzsanna Gulácsi, Mediaeval Manichaean Book Art: A Codicological Study of Iranian and Turkic Illuminated Book
Fragments, Leiden: Brill, 2005.
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از میـان نسـخههای قـرآن کتابـت شـده در ایـران شـرقی (خراسـان ،مـاوراء النهـر) کـه کلمـات را در پایـان
سـطور نمیشـکنند ،باید به این نمونهها اشـاره کنم که اغلب نسخههایشـان در کتابخانۀ آسـتان قدس
(مورخ  393ق)؛ ابن سـیمجور ّ
رضوی اسـت :ابنکثیر ّ
(مورخ  383ق) ،ابوالبرکات حسـینی (مورخ 421
ق) ،حمـزة بـن محمـد بـن عیسـی العلـوی الحسـینی( 59مورخ  396ق) حسـن بن صلح (مـورخ  415ق)،
ابوجعفـر موسـوی (مـورخ  402ق)؛ حکیمسـتی بنـت الحسـین (مـورخ  407ق) ،احمـد بـن محمـد الخبـاز
(مـورخ  418ق)؛ عثمـان بـن الحسـین الـوراق ّ
(مورخ  462ق)؛ علی بن محمـد الوراق (قرن پنجم)؛ خادم
طبرسـی (قبـل از سـال )433؛ ازه الترکیـة ،وقـف بـر مسـجد اصحـاب ابوحنیفـه در نیشـابور (قـرن پنجم)،
صرام نیشـابوری ( 609ق)؛ صالح نیشـابوری ( 605ق)؛ دقاق نیشـابوری ( 503ق)؛ فضل اهلل بن محمد
بـن ابـی العبـاس النوقانـی در نیشـابور (مـورخ )564؛ علـی بن الحسـین المشـرف النیشـابوری (مورخ 540
ق) ،مرتضـی بـن علـی العلـوی (مازندرانـی در قـرن پنجـم) ،ابومحمـد یحیی بن هبة اهلل حسـینی در بیهق
(مورخ  535ق)؛ زنگی جشـمی (مورخ  561ق)؛ فاطمهسـتی جشـمی ( ،)613قرآن قدس ،یا نسـخۀ ش
 54کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی (قرن پنجم)؛ قرآن محمد بن عثمان در ُب ْسـت ()504؛ قرآن موسـوم به
َ
قرمطـی (قـرن چهـارم یـا پنجـم)؛ نسـخههای شـمارۀ Is1425؛  Is1426در کتابخانـۀ چسـتربیتی .قـرآن ش
 3610در مـوزۀ ملـی ایـران ،کتابـت ابومحمـد جعفـر بـن علـی بـن جعفـر الـوراق (مـورخ  416ق)؛ و قـرآن ش
 MS7214در مـوزۀ بریتانیـا (مـورخ  427ق)؛ قـرآن کوفـی بـا ترجمـۀ فارسـی بـه شـمارۀ  ،2691و قـرآن شـمارۀ
 2843در کتابخانۀ آستان قدس رضوی.
در مقابل ،نسخههای کتابت شدۀ دیگری به قلم ایرانیان میشناسیم که کاتب در آنها از سنت قدیمی
کتابـت پیوسـته تبعیـت کـرده و کلمـات خـود را گاه در پایـان سـطر میشـکند .هیـچ یـک از ایـن کاتبـان
ّ
و نسـخهها بـه منطقـۀ شـرقی ایـران (خراسـان و مـاوراء النهـر) متعلـق نبودهانـد .قـرآن کشـواد بـن املاس در
اصفهـان (مـورخ  327ق) ،احمـد بـن یاسـین اصفهانـی (مـورخ  383ق) ،علـی بـن شـاذان رازی (مـورخ
 361ق) ،احمـد بـن محمـود بـن فـارس قمـی (قرن چهارم و پنجم) ،احمد بـن جعفر القمی (قرن چهارم)؛
مصاحفی قزوینی (قرن چهارم)؛ ابوعلی الحسن بن محمد بن الحسن الخطیب ،در کهکابر ری (مورخ
 556ق) ،در این شمار قرار دارند.
عالقه و اصرار ایرانیان بر اتمام کلمات در انتهای سطور و عدم پیروی ایشان از کتابت پیوسته در اواخر میانۀ
ّ
قرن پنجم به پیدایش دستهای از قرآنهای منظم و باقاعده انجامید که در آنها ،کاتب قرآن تالش میکند
حتی انتهای تمام صفحات قرآنی را به پایان آیه ختم کند .این شـیوهای اسـت که بعدها در میان کاتبان
دورۀ عثمانی طرفداران بسیاری یافت ،و قرآن معروف معاصر ،به خط عثمان طه نیز یکی از نمونههای این
هنرمندی اسـت ،اما تبار آن دسـت کم به نهصد سـال پیش و در مناطق شـرقی ایرانی بازمیگردد .یکی از
59ـ وی در سـال  396هجری قمری ،دو مجموعه قرآن  30پاره را بر حرم رضوی در مشـهد وقف کرده اسـت که هر دو نسـخههایی در 7
سطر به خط کوفی مشرقی (ایرانی)اند .مراد من در اینجا جزوات قرآنی وی در قطع بزرگتر با اندازۀ  11×18سانتیمتر است.
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ّ
قرآن محمد زنجانی به خط کوفی ایرانی در سال 531
زیباترین این دسته قرآنهای منظم ایرانی ،مصحف ِ
ِ
هجری است که وی آن را بر اساس  33قاعده و ضابطه مشخص کتابت کرده است.

60

شـواهد تاریخـی اینجـا و آنجـا ،حـدس مـا دایـر بـر تلاش ایرانیـان بـرای دوری از کتابـت پیوسـته در قـرآن
ً
نویسـی را بیشـتر تأییـد میکنـد .فیالمثـل سـخنان یـک کاتـب ناشـناختۀ ایرانی ـــ احتماال خراسـانی ـ در
ّ
انتهای قرآن منظم و باقاعدۀ خود در این باره نوشته است ،نیک نشان میدهد که شکستن کلمات در
انتهـای سـطور از نظـر عالمـان و کاتبـان ایرانـی در سراسـر خراسـان و مـاوراء النهـر امری بسـیار ناپسـند بوده
اسـت ،وی پـس از اتمـام کتابـت نسـخهای از قـرآن بـه خـط کوفـی ایرانـی در اواخـر قـرن پنجـم هجـری (بـه
شمارۀ  2224در کتابخانۀ آستان قدس رضوی) ،هنگام شرح قواعد خویش در این کتابت ،مینویسد:
و هفدهـم آن کـه در همـه قـرآن هیـچ جـای کلمـه مقطـوع نیسـت .کلمـه مقطـوع آن بـود  :و هـو
یتولی ّ
الصا ،خط دیگر لحین .خط دیگر الشا ،خط دیگر کرین خط دیگر .مانند این در قرآن
بسیارست .علما ماوراء النهر خراسان سمرقند سخت بد دارند( .تصویر )15
خیز خراسـان و مـاوراء النهر که
ایـن عبـارات بـه روشـنی نشـان میدهـد کـه عالمـان ایرانـی در مناطق علم ِ
مهمتر یـن کاتبـان ایرانـی قـرآن در آنجـا پـرورش یافتهانـد ،شکسـتن کلمـات قرآنی در پایان سـطر را سـخت

ناپسند میدانستهاند .با آنکه این شهادت تاریخی را در اواخر قرن پنجم هجری یافتهایم ،نمیتوان این
ً
امـر را محـدود بـه همـان زمـان دانسـت .ایـن شـهادت نشـان دهنده سـنتی طوالنـی ،و احتماال بیـش از دو
سـده از قـرآن نویسـی در مناطـق مهـم علـم خیـز در مـاوراء النهـر و خراسـان اسـت ،زیـرا موضوعـی چـون بـد
ـتن «کتابـت پیوسـته» در ایـن مناطـق نمیتوانـد یـک باره در اواخر قرن پنجم رخ داده باشـد .از سـوی
دانس ِ
دیگـر ،وقتـی عالمـان و ادیبـان یـک منطقـه چیـزی را بد و ناپسـند شـمردهاند ،میتوان چنین برداشـت که

چنین امری ـ هرچند اندک ـ کمابیش در آن منطقه روی میداده است ،اما مقاومت عالمان و کاتبان و
ادیبان آن منطقۀ جغرافیایی سـبب شـده کاتبان کمابیش از شکسـتن کلمات در پایان سـطر خودداری
ورزدنـد و کلمـات را بـه نحـو گسسـته کتابـت کننـد .لـذا دور نیسـت در آینـده نسـخهای از قـرآن متعلق به
خراسـان یـا مـاوراء النهـر بیابیـم کـه در آن از کتابـت پیوسـته تبعیـت شـده باشـد ،امـا ایـن موضـوع کلیـت
شناختی استنتاج ما را مخدوش نمیکند.
تاریخی و جامعه
ِ

61

تقسیم بندی  14پاره
60ـ در بـارۀ ایـن نسـخۀ بسـیار مهـم در تار یـخ کتابـت قـرآن ،نک .مرتضـی کریمینیا« ،مصحف زنجانی ،هنر ایرانی بـه خط کوفی در 531
هجری :نسخۀ شمارۀ  44کتابخانۀ حرم علوی(ع) در نجف ،و برگهای جداشده از آن در موزۀ متروپلیتن» ،ترجمان وحی مبین،
سال بیست و سوم ،ش  ،1پیاپی  ،45بهار و تابستان  ،1398ص 50ـ.86
61ـ یکی از نخسـتین نمونههای کتابت خراسـانیان از قرآن ،نسـخهای سـی پاره موسـوم به «قرآن خیقانی» اسـت که آن را احمد بن ابی
القاسـم الخیقانی در سـال  292هجری اعجام و اصالح کرده اسـت .کاتب نسـخه را به درسـتی نمیشناسـیم ،اما وی گاه در انتهای
سطور خود ،کلماتی را شکسته است .دربارۀ آن ،نک .مرتضی کریمینیا« ،کهنترین مکتوب تاریخدار فارسی :دستنوشتی فارسی
از احمد بن ابی القاسم خیقانی در قرن سوم» ،آینۀ میراث ،دورۀ  ،15ش  ،61پاییز و زمستان  ،1396ص 9ـ.26
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بخشی دو قرآن ش  4289موزۀ ملی ایران و قرآن مسروقۀ  548موزۀ پارس ،ویژگی
تقسیم بندی چهارده
ِ

دیگری است که ما را به صرافت میاندازد اصل این قرآن  14پارۀ کوفی را برخالف سایر نسخههای کوفی
ّ
قرون دوم و سوم ،متعلق به مناطقی چون عراق ،شامات و شمال آفریقا ندانیم ،بلکه آن را نمونهای

احتمالی از سنت کوفی نویسی اولیه ایرانی بشماریم که در اواخر قرن سوم هجری و اوایل قرن چهارم
به شکوفایی انواع خطوط کوفی ایرانی و مشرقی انجامیده است .تقسیم متن یک مصحف واحد به
ُ
مساوی چهار ،شش ،هفت ،هشت ،نه و دهگانه رایج بوده است 62.نسخههای کهن قرآنی
اجزای
ِ
غیر از تقسیم یکپارچه در مصاحفی بزرگ ،تقسیم بندیهای مختلف دیگری از جمله دو پاره ،چهار
پاره ،سی پاره ،و از همه بیشتر ،تقسیمبندی هفت پاره داشتهاند .تقسیم بندی بسیار متداول در قرون
نخست در عراق (بصره و کوفه و بغداد) ،شامات ،مصر و حجاز ،در اجزای هفت پاره بوده است.
ایرانیان در قرن سوم؛ اما از سه تقسیم دیگر ،یعنی ده پاره ،و چهارده پاره ،و بیست و هشت پاره ،بسیار
بیشتر از دیگران استفاده کردهاند .مرادم در اینجا کتابت و تولید مصاحف از قرآن در  7و  14بخش
َ
مجزا با تجلید و صحافی جداگانه است ،چه معین کردن مواضع هفتگانه (اسباع) و چهارده گانه
(انصاف َاسباع یا همان ْ
نیم ُسبع ها) در درون یک مصحف کامل تکجلدی در قرون مختلف و در
ِ
مناطق جغرافیایی مختلف رایج بوده است.

63

بـا جسـتجو در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی ،نمونـه قرآنهـای ایرانـی زیـر را مییابیـم که همگی بر اسـاس
قرآن احمد
قرآن ابوالوفاء حسن بن صلح (کتابت  415ق)ِ ،
تقسیم  14پارۀ مجزا کتابت شدهاند ،از جملهِ :
ـرآن
بـن جعفـر القمـی (قـرن چهـارم) ،قـرآن ش  72در آسـتان قـدس رضـوی ،بـدون انجامـه (قـرن چهـارم)؛ ق ِ
قرآن
قرآن ابوسعد بن محمد راورمی (وقف  607ق)ِ ،
عزیزی بنت ابی بکر بن ابی الحسین (وقف  539ق)ِ ،
ُ
قرآن زنگی ِجشـمی (وقـف  561ق)،
ماهـک بنـت ابـی الحسـن معـروف بباتی خداشـاهی (وقـف  615ق)ِ ،
قرآن ابونجم
قرآن ابوشـجاع بن ابی غالب بن ابی محمد بن سـعید بن الصلت القمی (وقف قرن ششـم)ِ ،
ِ
احمد بن محمد المستوفی (وقف قرن ششم) و قرآن های  1714و  2309و جزوات قرآنی  4157و  4158در
کتابخانه آستان قدس رضوی .این نمونهها که همگی در ایران با انواع خطوط نسخ و کوفی ایرانی (مشرقی)
کتابت شدهاند ،اهمیت و رواج تقسیم بندی 14پاره را در این منطقه در قیاس با سایر مناطق جهان اسالم
نشان میدهند .از همین رو ،تقسیم بندی 14پارۀ قرآن کوفی  4289موزۀ ملی ایران و پارۀ گمشدۀ آن در موزۀ
پارس (شیراز) ،میتوانند قرینۀ خوبی بر تعلق آن به حوزۀ فرهنگی ایران قدیم باشد.

64

62ـ برای شماری از گزارشهای کهن در این باره نک :.أبوبكر بن أبیداود السجستانی ،كتاب المصاحف ،ص 277ـ.291
63ـ ظاهـر روایـت کلینـی از امـام صـادق علیـه السلام نیـز بـه وجود تقسـیمات 14گانه در متن یـک مصحف واحد اشـاره دارد ،نه  14پارۀ
جداگانه از یک مصحف« :عن أبي عبد اهلل عليه السلام ،قال :قلت له :في كم أقرأ القرآن؟ فقال :اقرءه أخماسـا ،اقرءه أسـباعا؛ أما
ً
ً
إن عندي مصحفا مجزى أربعة عشر جزءا» الكافی ،ج  ،٢ص .618
نهـای کتابـت شـده بـه خـط کوفـی اولیـه ،نسـخۀ 14پـارۀ قـرآن علـی بن حیـدر الجاللی ــ کتابـت احتمالی در قرن سـوم ــ
64ـ در میـان قرآ 
وقف شده در سال  504هجری بر حرم امام رضا علیه السالم نمونۀ دیگری مشابه با  4289موزۀ ملی ایران است .از آنجا که تذهیب
سرسورههای این قرآن بیشترین شباهت را با نسخۀ موزۀ ملی دارد ،در  14پارۀ مجزا کتابت و تجلید یافته ،و تمام اجزای آن در سال
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تصویر :1
نمونهای از خط و تذهیب در
قرآن ش  4289موزۀ ملی ایران

تصویر :2
نسخۀ  ،4289برگ 127ب
(یونس)4 ،

تصویر :3
برگ مسروقۀ 128الف از موزۀ
ملی حاوی ادامۀ آیات
(یونس)4 ،
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تصویر :4
نسخۀ  ،4289برگ 64الف

تصویر :5
نسخۀ  ،4289برگ 115الف

تصویر :6
نمونهای از صفحات نسخۀ
ش  3در کتابخانۀ عتبۀ عباسیه
(کربال) ،حاوی آیات سورۀ نحل
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تصویر :7
نمونهای از صفحات نسخۀ
ش  3در کتابخانۀ عتبۀ عباسیه
(کربال) ،حاوی آیات سورۀ نحل

تصویر :8
نمونهای از صفحات قرآن ش 27
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی،
مرتبط با نسخۀ موزۀ پارس

تصویر :11
تصویر قدیمی از یکی از
صفحات نسخه موزۀ پارس
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تصویر  9و  :10دو نمونه از
گزارشهای جراید در زمان وقوع
سرقت

تصویر :12
تصویر همان صفحه پس
از فروخته شدن به موزۀ هنر
اسالمی ،قطر
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تصویر :13
توضیحات دفتر ثبت نسخۀ
موزۀ پارس

تصویر :14
تصویر نسخۀ  548در ویترین
موزۀ پارس پیش از سرقت

تصویر :15
قواعد کاتب نسخۀ  2224آستان قدس رضوی از قرن پنجم
هجری که بر عدم شکستن کلمات در انتهای سطر تاکید می کند
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پیوست

تصاویر و اسناد بازیافته از قرآن مسروقه موزه پارس (شیراز)
نسـخه مفقـوده از مـوزۀ پـارس (شـیراز)  172بـرگ  344صفحـه) داشـته اسـت .در ایـن پیوسـت مجموعـه
تصاو یـری کـه از بـرگ بـرگ فروختـه شـده از آن در حراجهـای مختلـف طـی سـالهای  2004تـا 2020
یافتهایم ،گردآوری و ارائه شده است .الزم به ذکر است که این تصاویر از مراجع مختلف (کاتالوگهای
کتابخانهها موزهها و حراجها) به دشواری تهیه شده است .از این رو طبیعی است کیفیت برخی از آنها
مطلوب نباشد ،و رنگ و نور تمام این مجموعه یکسان و مشابه هم نباشد.
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صفحه

برگ

محل فروش ،عرضه یا نمایش

2

1الف

ساتبیز ( 27آوریل  ،)2005کاالی ش 2

3

2ب

ساتبیز ( 8اکتبر  ،)2008کاالی ش 6

محتوای قرآنی
َ َ
لوح ُمذ ّهب آغازین
َ َ
لوح ُمذ ّهب آغازین

32×23

4

2ب

ساتبیز ( 8اکتبر  ،)2008کاالی ش 6

طالق1 ،ـ1

32×23

13

7الف

ساتبیز ( 26آوریل  ،)2017کاالی ش 25

طالق6 ،ـ7

31.8×22.9

14

7ب

ساتبیز ( 26آوریل  ،)2017کاالی ش 25

طالق6 ،ـ7

31.8×22.9

15

8الف

عتبۀ حسینیه در کربال ،ش 6

طالق7 ،ـ10

32×23

16

8ب

عتبۀ حسینیه در کربال ،ش 6

طالق7 ،ـ10

32×23

19

10الف

ساتبیز ( 10جون  ،)2020کاالی ش 5

طالق12 ،

32.5×23.5

20

10ب

ساتبیز ( 10جون  ،)2020کاالی ش 5

طالق12 ،

32.5×23.5

29

15الف

کریستیز ( 28اکتبر ،)2020کاالی ش 2

تحریم8 ،

32.3×23.4

30

15ب

کریستیز ( 28اکتبر ،)2020کاالی ش 2

تحریم8 ،

32.3×23.4

31

16الف

کریستیز ( 28اکتبر ،)2020کاالی ش 2

تحریم8 ،ـ9

32.3×23.4

32

16ب

39

20الف

کریستیز ( 28اکتبر ،)2020کاالی ش 2
ُبنهامز ( 2اکتبر  ،)2012کاالی ش 1

تحریم8 ،ـ9

32.3×23.4

ملک3 ،ـ6

32.3×22.9
32.5×23.5

40

20ب

ملک3 ،ـ6

32.3×22.9
32.5×23.5

41

21الف

حراج بواژیرار (پاریس 7 ،دسامبر  ،)2012کاالی ش 105

ملک6 ،ـ9

32×23

42

21ب

حراج بواژیرار (پاریس 7 ،دسامبر  ،)2012کاالی ش 105

ملک6 ،ـ9

23ـ32

49

25الف

ساتبیز ( 20آوریل  ،)2016کاالی ش 2

ملک17 ،ـ19

31.8×23.1

50

25ب

ساتبیز ( 20آوریل  ،)2016کاالی ش 2

ملک17 ،ـ19

31.8×23.1

51

حراج تژان (پاریس 24 ،می  ،)2012کاالی ش 256
26الف
28مین نمایشگاه کتب نادر (پاریس22 ،ـ 24آوریل )2016

ملک19 ،ـ21

32×23
32×23

52

26ب

حراج تژان (پاریس 24 ،می  ،)2012کاالی ش 256
28مین نمایشگاه کتب نادر (پاریس22 ،ـ 24آوریل )2016

ملک19 ،ـ21

32×23
32×23

53

27الف

کریستیز ( 26آوریل  ،)2012کاالی ش 77

ملک25 ،ـ28

32.3×23.5

54

27ب

کریستیز ( 26آوریل  ،)2012کاالی ش 77

ملک25 ،ـ28

32.3×23.5

71

36الف

ساتبیز ( 24آوریل  ،)2013کاالی ش 3
موزۀ لوور (ابوظبی) ،شمارۀ LAD 2014.025

قلم41 ،ـ43
قلم41 ،ـ43

31.8×23.2
31.8×23.2

ساتبیز ( 19اکتبر  ،)2016کاالی ش 152
ُبنهامز ( 2اکتبر  ،)2012کاالی ش 1

ساتبیز ( 19اکتبر  ،)2016کاالی ش 152

اندازه به سانتیمتر
31.5×22.8

ً
 504هجری بر حرم رضوی در مشهد وقف شده (یعنی تماما در ایران بوده) است ،میتوان پیوندی ایرانی میان نسخۀ  4289موزۀ ملی و قرآن علی بن
حیدر الجاللی برقرار کرد .وجود ترجمۀ کهن فارسـی با دسـتخط و امالیی از قرن پنجم یا ششـم در روی بخشهایی از قرآن موزۀ پارس نشـان میدهد
ایـن قـرآن از دیر بـاز در ایـران بـوده اسـت .وقـف کامـل تمام اجزای 14گانۀ قرآن علی بن حیدر الجاللی نیز نشـان میدهد ایـن اثر به طور کامل از روزگاران
کهن در ایران بوده است.
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159

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

صفحه

برگ

محل فروش ،عرضه یا نمایش

محتوای قرآنی

اندازه به سانتیمتر

71

36ب

ساتبیز ( 24آوریل  ،)2013کاالی ش 3
موزۀ لوور (ابوظبی) ،شمارۀ LAD 2014.025

قلم43 ،ـ44
قلم43 ،ـ44

31.8×23.2
31.8×23.2

73

37الف

ساتبیز ( 24آوریل  ،)2013کاالی ش 3
موزۀ لوور (ابوظبی) ،شمارۀ LAD 2014.025

قلم44 ،ـ47
قلم44 ،ـ47

31.8×23.2
31.8×23.2

74

37ب

ساتبیز ( 24آوریل  ،)2013کاالی ش 3
موزۀ لوور (ابوظبی) ،شمارۀ LAD 2014.025

قلم47 ،ـ48
قلم47 ،ـ48

31.8×23.2
31.8×23.2

71ـ36 74ـ37

ساتبیز ( 24آوریل  ،)2013کاالی ش 3

قلم41 ،ـ48

31.8×23.2

71ـ36 74ـ37

ساتبیز ( 24آوریل  ،)2013کاالی ش 3

قلم41 ،ـ48

31.8×23.2

79

40الف

ساتبیز (لندن 9 ،آوریل  ،)2008کاالی ش 15

حاقة6 ،ـ11

32.1×23.2

80

40ب

ساتبیز (لندن 9 ،آوریل  ،)2008کاالی ش 15

حاقة6 ،ـ11

32.1×23.2

83

42الف

ساتبیز (لندن 13 ،اکتبر  ،)2004کاالی ش 1

حاقة17 ،ـ21

32.5×23

84

42ب

ساتبیز (لندن 13 ،اکتبر  ،)2004کاالی ش 1

حاقة17 ،ـ21

32.5×23

89

45الف

کریستیز ( 10اکتبر  ،)2014کاالی ش 246

حاقة40 ،ـ48

29.3×22.3

90

45ب

کریستیز ( 10اکتبر  ،)2014کاالی ش 246

حاقة40 ،ـ48

29.3×22.3

91

46الف

موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) :برگۀ 705.2004

حاقة49 ،ـ 52و معارج1 ،ـ2

32×23

92

46ب

موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) :برگۀ 705.2004

حاقة49 ،ـ 52و معارج1 ،ـ2

32×23

93

47الف

ساتبیز ( 18آوریل  ،)2007کاالی ش 3

معارج2 ،ـ10

32.1×24

94

47ب

ساتبیز ( 18آوریل  ،)2007کاالی ش 3

معارج2 ،ـ10

32.1×24

95

48الف

موزۀ هنر دانشگاه میدلبری ،نسخۀ ش 2006.070

معارج10 ،ـ18

؟

96

48ب

موزۀ هنر دانشگاه میدلبری ،نسخۀ ش 2006.070

معارج10 ،ـ18

؟

103

52الف

معارج38 ،ـ41

32.5×23.5

104

52ب

کریستیز ( 27آوریل  ،)2004کاالی ش 14

معارج38 ،ـ41

32.5×23.5

105

53الف

کریستیز ( 27آوریل  ،)2004کاالی ش 14

نوح1 :

32.5×23.5

106

53ب

کریستیز ( 27آوریل  ،)2004کاالی ش 14

نوح1 :

32.5×23.5

119

60الف

ساتبیز ( 24اکتبر  /)2007کاالی شماره 4
موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) /برگۀ بدون شماره

نوح 28 ،و ّ
جن1 ،ـ2

32.5×23.5
32.5×23.5

120

60ب

ساتبیز ( 24اکتبر  /)2007کاالی شماره 4
موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) /برگۀ بدون شماره

نوح 28 ،و ّ
جن1 ،ـ2

32.5×23.5
32.5×23.5

123

62الف

ساتبیز ( 11اکتبر  ،)2006کاالی ش 1
موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) /برگۀ 3.2006

ّ
جن4 ،ـ7

32.6×23.5
32.6×23.5

کریستیز ( 27آوریل  ،)2004کاالی ش 14

65

65ـ در این این حراج 10 ،برگ ( 20صفحه) از نسخه ،حاوی آیات 28ـ 45سورۀ معارج و آیات 1ـ 28به فروش رفته است که تنها تصاویر
دو صفحه آن را یافتهام.

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

160
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صفحه

برگ

محل فروش ،عرضه یا نمایش

محتوای قرآنی

اندازه به سانتیمتر

124

62ب

ساتبیز ( 11اکتبر  ،)2006کاالی ش 1
موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) /برگۀ 3.2006

ّ
جن4 ،ـ7

32.6×23.5
32.6×23.5

127

64الف

ساتبیز (لندن 11 ،اکتبر  ،)2006کاالی ش 2

128

64ب

ساتبیز (لندن 11 ،اکتبر  ،)2006کاالی ش 2

ّ
جن11 ،ـ13
ّ
جن11 ،ـ13

32×23.5

129

65الف

موزۀ متروپلیتن (نیویورک) ،دو برگ به شمارۀ 2004.268

130

65ب

موزۀ متروپلیتن (نیویورک) ،دو برگ به شمارۀ 2004.268

ّ
جن14 ،ـ16
ّ
جن14 ،ـ16

32×23.5
32.2×23.2
32.2×23.2

131

66الف

موزۀ متروپلیتن (نیویورک) ،دو برگ به شمارۀ 2004.268

132

66ب

موزۀ متروپلیتن (نیویورک) ،دو برگ به شمارۀ 2004.268

ّ
جن20 ،ـ22
ّ
جن20 ،ـ22

32.2×23.2

67 133الف

ساتبیز ( 28آوریل  ،)2004کاالی ش 4

جن23 ،ـ24

32.3×23.4

134

67ب

ساتبیز ( 28آوریل  ،)2004کاالی ش 4

137

69الف

ساتبیز ( 28آوریل  ،)2004کاالی ش 5

جن23 ،ـ24
ّمز ّمل1 ،ـ7

32.3×23.4

138

69ب

ساتبیز ( 28آوریل  ،)2004کاالی ش 5

143

72الف

ساتبیز ( 6آوریل  ،)2011کاالی 168

144

72ب

ساتبیز ( 6آوریل  ،)2011کاالی 168

ّمز ّمل1 ،ـ7
ّمز ّمل20 ،

74 147الف

کریستیز ( 26آوریل  ،)2005کاالی ش 14

148

74ب

کریستیز ( 26آوریل  ،)2005کاالی ش 14

149

75الف

ساتبیز ( 6آوریل  ،)2011کاالی 169

150

75ب

ساتبیز ( 6آوریل  ،)2011کاالی 169

151

76الف

ساتبیز ( 6آوریل  ،)2011کاالی 169
کریستیز ( 26آوریل  ،)2005کاالی ش 14

152

76ب

ساتبیز ( 6آوریل  ،)2011کاالی 169
کریستیز ( 26آوریل  ،)2005کاالی ش 14

32.2×23.4
32.2×23.4
32.1×23
32.1×23
32.5×23.5
32.5×23.5
32.2×23.3
32.2×23.3

66

ّ ّ
مدثر11 ،ـ21

32.2×23.3
32.5×23.5

67

ّ ّ
مدثر11 ،ـ21

32.2×23.3
32.5×23.5

77 153الف

موزۀ دانشگاه بریتیش کلمبیا ،برگ ش 1/2988

77ب

موزۀ دانشگاه بریتیش کلمبیا ،برگ ش 1/2988

154

ّمز ّمل20 ،
ّ ّ
ّمز ّمل 20 ،و آغاز مدثر
ّ ّ
ّمز ّمل 20 ،و آغاز مدثر
ّ ّ
مدثر1 ،ـ11
ّ ّ
مدثر1 ،ـ11

32.2×23.2

78 155الف

ساتبیز ( 6آوریل  ،)2011کاالی 168

156

78ب

ساتبیز ( 6آوریل  ،)2011کاالی 168

161

81الف

کریستیز (لندن 6 ،اکتبر  ،)2011کاالی ش 1

162

81ب

کریستیز (لندن 6 ،اکتبر  ،)2011کاالی ش 1

ّ ّ
مدثر21 ،ـ31
ّ ّ
مدثر21 ،ـ31
ّ ّ
مدثر31 ،
ّ ّ
مدثر31 ،

32.5×23.6
32.5×23.6
32.1×23
32.1×23

ّ ّ
مدثر 56 ،و قیامة1 ،ـ6
ّ ّ
مدثر 56 ،و قیامة1 ،ـ6

32.6×23.5

87 173الف

ساتبیز (لندن 6 ،اکتبر  ،)2010کاالی ش 4

انسان1 ،ـ4

32.1×24

87ب

ساتبیز (لندن 6 ،اکتبر  ،)2010کاالی ش 4
ُبنهامز ( 24آوریل  ،)2012کاالی ش 1

انسان1 ،ـ4

32.1×24

انسان9 ،ـ13

32.5×23.1

174

89 177الف

32.6×23.5

66ـ در این تاریخ 10 ،برگ از نسخه در حراج  26آوریل ( 2005کریستیز لندن) فروخته شده که تنها تصویر دو صفحه ( 148و  )152را در اختیار داریم.
67ـ در این تاریخ 10 ،برگ از نسخه در حراج  26آوریل ( 2005کریستیز لندن) فروخته شده که تنها تصویر دو صفحه ( 148و  )152را در اختیار داریم.
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161

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

محل فروش ،عرضه یا نمایش

صفحه

برگ

178

89ب

ُبنهامز ( 24آوریل  ،)2012کاالی ش 1

انسان9 ،ـ13

179

90الف

کریستیز (لندن 13 ،آوریل  ،)2010کاالی ش 2

انسان13 ،ـ21

32.3×23.5

180

90ب

کریستیز (لندن 13 ،آوریل  ،)2010کاالی ش 2

انسان13 ،ـ21

32.3×23.5

199

100الف

موزۀ لوور (ابوظبی) ،شمارۀ LAD 2014.026

مرسالت46 ،ـ50

32.2×23.2

200

100ب

موزۀ لوور (ابوظبی) ،شمارۀ LAD 2014.026

مرسالت46 ،ـ50

32.2×23.2

207

104الف

ساتبیز ( 1آوریل  ،)2009کاالی ش 2

عبس8 ،ـ21

32.3×23

208

104ب

ساتبیز ( 1آوریل  ،)2009کاالی ش 2

عبس8 ،ـ21

32.3×23

209

105الف

ساتبیز ( 5اکتبر  ،)2011کاالی ش 54

عبس21 :ـ31

32.4×23.4

210

105ب

ساتبیز ( 5اکتبر  ،)2011کاالی ش 54

عبس21 :ـ31

32.4×23.4

215

108الف مجموعۀ محمدصادق محفوظی (تهران) ،برگ شمارۀ 324

تکویر7 ،ـ15

؟

216

108ب مجموعۀ محمدصادق محفوظی (تهران) ،برگ شمارۀ 324

تکویر7 ،ـ15
ّ
مطففین12 ،ـ17
ّ
مطففین12 ،ـ17

؟

115 229الف

کریستیز ( 6اکتبر  ،)2011کاالی ش 2

115ب

کریستیز ( 6اکتبر  ،)2011کاالی ش 2

230

محتوای قرآنی

اندازه به سانتیمتر
32.5×23.1

32.3×23.5
32.3×23.5

118 235الف

ساتبیز ( 8اکتبر  ،)2014کاالی ش 6
کریستیز ( 13آوریل  ،)2010کاالی ش 1

ّ
مطففین32 ،ـ 36و انشقاق1 ،

32×23
32.5×23.3

118ب

ساتبیز ( 8اکتبر  ،)2014کاالی ش 6
کریستیز ( 13آوریل  ،)2010کاالی ش 1

ّ
مطففین32 ،ـ 36و انشقاق1 ،

32×23
32.5×23.3

120 239الف

نمایشگاه اسالم و خوشنویسی (پاریس11 ،ـ 12سپتامبر
 ،)2012ش 3
موزۀ لوور (پاریس) ،نسخۀ ش MAO 2250

انشقاق7 ،ـ12

32.7×23.5
32.7×23.5

120ب

نمایشگاه اسالم و خوشنویسی (پاریس11 ،ـ 12سپتامبر
 ،)2012ش 3
موزۀ لوور (پاریس) ،نسخۀ ش MAO 2250

انشقاق7 ،ـ12

32.7×23.5
32.7×23.5

124 247الف

ساتبیز ( 14آوریل  ،)2010کاالی ش 5

بروج10 ،ـ12

32.1×23

124ب

ساتبیز ( 14آوریل  ،)2010کاالی ش 5

بروج10 ،ـ12

32.1×23

125 249الف

نمایشگاه اسالم و خوشنویسی (پاریس11 ،ـ 12سپتامبر
 ،)2012ش 3
موزۀ لوور (پاریس) ،نسخۀ ش MAO 2250

بروج13 ،ـ22

32.7×23.5
32.7×23.5

125ب

نمایشگاه اسالم و خوشنویسی (پاریس11 ،ـ 12سپتامبر
 ،)2012ش 3
موزۀ لوور (پاریس) ،نسخۀ ش MAO 2250

بروج13 ،ـ22

32.7×23.5
32.7×23.5

137 273الف

ساتبیز ( 25آوریل  ،)2012کاالی ش 402
کریستیز ( 4اکتبر  ،)2012کاالی ش 68

فجر23 ،ـ29

32.5×23.3
32.8×23.4

137 274ب

ساتبیز ( 25آوریل  ،)2012کاالی ش 402
کریستیز ( 4اکتبر  ،)2012کاالی ش 68

فجر23 ،ـ29

32.5×23.3
32.8×23.4

236

240

248

250

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

صفحه

محتوای قرآنی

اندازه به سانتیمتر

138 275الف موزۀ هنرهای زیبا (هیوستون ،تگزاس) ،برگ ش 402/2011

فجر29 ،ـ 30و بلد1 ،ـ7

32.7×23.5

138 276ب موزۀ هنرهای زیبا (هیوستون ،تگزاس) ،برگ ش 402/2011

فجر29 ،ـ 30و بلد1 ،ـ7

32.7×23.5

145 289الف

ساتبیز ( 19مارس  ،)2009کاالی ش 303

لیل19 ،ـ 21و ضحی1 ،ـ4

32.5×23.3

145ب

ساتبیز ( 19مارس  ،)2009کاالی ش 303

لیل19 ،ـ 21و ضحی1 ،ـ4

32.5×23.3

149 297الف

هیئت میراث ملی سنگاپور ،ش 01597/2009

تین6 ،ـ8

32.7×23

149ب

هیئت میراث ملی سنگاپور ،ش 01597/2009

تین6 ،ـ8

32.7×23

152 303الف

کریستیز ( 8آوریل  ،)2008کاالی ش 18

قدر1 ،ـ5

32.4×23.2

304

152ب

کریستیز ( 8آوریل  ،)2008کاالی ش 18

قدر1 ،ـ5

32.4×23.2

305

153ب

کریستیز ( 26آوریل  ،)2012کاالی ش 78

بینة1 ،ـ4

31.9×23.5

305

153ب

کریستیز ( 26آوریل  ،)2012کاالی ش 78

بینة1 ،ـ4

31.9×23.5

158 315الف

کریستیز ( 28اکتبر  ،)2020کاالی ش 1

عادیات7 ،ـ 11و قارعة1 ،ـ3

32.3×23.4

158ب

کریستیز ( 28اکتبر  ،)2020کاالی ش 1

عادیات7 ،ـ 11و قارعة1 ،ـ3

32.3×23.4

163 325الف

ساتبیز ( 3اکتبر  ،)2012کاالی ش 3

فیل1 ،ـ5

32×23

163ب

ساتبیز ( 3اکتبر  ،)2012کاالی ش 3

فیل1 ،ـ5

32×23

167 333الف

کریستیز ( 6اکتبر  ،)2011کاالی ش 3

کافرون 3 ،تا نصر1 ،

32.5×23.3

167 334ب

کریستیز ( 6اکتبر  ،)2011کاالی ش 3

کافرون 3 ،تا نصر1 ،

32.5×23.3

169 337الف

ساتبیز ( 9آوریل  ،)2008کاالی ش 13

مسد 5 ،واخالص ،فلق،
بسملة

32.2×22.7

169 338ب

ساتبیز ( 9آوریل  ،)2008کاالی ش 13

مسد 5 ،واخالص ،فلق،
بسملة

32.2×22.7

170 339الف

ساتبیز ( 9آوریل  ،)2008کاالی ش 12

فلق1 ،ـ ناس 6؟
رقم الحاقی «علی بن ابی
طالب»

32×23

170ب

ساتبیز ( 9آوریل  ،)2008کاالی ش 12

171 341الف

ساتبیز ( 9آوریل  ،)2008کاالی ش 12

171ب

ساتبیز ( 9آوریل  ،)2008کاالی ش 12

290
298

316
326

340

342

برگ
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محل فروش ،عرضه یا نمایش

فلق1 ،ـ ناس6 ،؟
رقم الحاقی «علی بن ابی
طالب»
َ َ
دو برگ ُمذ ّهب پایانی
َ َ
دو برگ ُمذ ّهب پایانی

32×23
29.8×21.1
29.8×21.1
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باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

ص ( 2برگ 1الف) /ساتبیز ( 27آوریل  ،)2005کاالی ش 2

ص ( 3برگ 2الف) /ساتبیز ( 8اکتبر  ،)2008کاالی ش 6

ص ( 4برگ 2ب) /ساتبیز ( 8اکتبر  ،)2008کاالی ش  /6طالق،
1-1

ص ( 14برگ 7ب) /ساتبیز ( 26آوریل  ،)2017کاالی ش /25
طالق7-6 ،

ص ( 15برگ 8الف) /عتبۀ حسینیه در کربال ،نسخۀ ش /6
طالق10-7 ،

ص ( 16برگ 8ب) /عتبۀ حسینیه در کربال ،نسخۀ ش /6
طالق10-7 ،

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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ص ( 20برگ 10ب) /ساتبیز ( 10جون  ،)2020کاالی ش  /5طالق،
12

ص ( 29برگ 15الف) /کریستیز ( 28اکتبر ،)2020کاالی ش /2
تحریم8-8 ،

ص ( 30برگ 15ب) /کریستیز ( 28اکتبر ،)2020کاالی ش /2
تحریم8-8 ،

ص ( 31برگ 16الف) /کریستیز ( 28اکتبر ،)2020کاالی ش /2
تحریم9-8 ،

ص ( 32برگ 16ب)  /کریستیز ( 28اکتبر ،)2020کاالی ش /2
تحریم9-8 ،

ص ( 39برگ 20الف)ُ /بنهامز ( 2اکتبر  ،)2012کاالی ش /1
ساتبیز ( 19اکتبر  ،)2016کاالی ش ُ /152ملک6-3 ،
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باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

ص ( 40برگ 20ب)ُ /بنهامز ( 2اکتبر  ،)2012کاالی ش  /1ساتبیز
( 19اکتبر  ،)2016کاالی ش ُ /152ملک3 ،ـ6

ص ( 41برگ 21الف) /حراج بواژیرار (پاریس 7 ،دسامبر ،)2012
کاالی ش ُ /105ملک9-6 ،

ص ( 49برگ 25الف) /ساتبیز ( 20آوریل  ،)2016کاالی ش /2
ُملک19-17 ،

ص ( 50برگ 25ب) /ساتبیز ( 20آوریل  ،)2016کاالی ش /2
ُملک19-17 ،

ص ( 51برگ 26الف) /حراج تژان ( 24می  ،)2012کاالی ش ص ( 54برگ 27ب) /کریستیز ( 26آوریل  ،)2012کاالی ش /77
ُملک28-25 ،
28 /256مین نمایشگاه کتب نادر (پاریس22 ،ـ 24آوریل /)2016
ُملک19 ،ـ21

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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ص 71و( 74برگ 36الف و 37ب) /ساتبیز ( 24آوریل  ،)2013کاالی ش  /3موزۀ لوور (ابوظبی) ،شمارۀ  /LAD 2014.025قلم،
48-41

ص ( 73-72برگ 36ب و 37الف) /ساتبیز ( 24آوریل  ،)2013کاالی ش  /3موزۀ لوور (ابوظبی) ،شمارۀ  /LAD 2014.025قلم،
48-41

ص ( 80برگ 40ب) /ساتبیز (لندن 9 ،آوریل  ،)2008کاالی ش
 /15حاقة11-6 ،

ص ( 83برگ 42الف) /ساتبیز (لندن 13 ،اکتبر  ،)2004کاالی
ش  /)1نمایشگاه اوراق قرآنی در موزۀ هنر اسالمی (برلین) /حاقة،
21-17
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167

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

ص ( 89برگ 45الف) /کریستیز ( 10اکتبر  ،)2014کاالی ش
 /246حاقة48-40 ،

ص ( 92برگ 46ب) موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) :برگه ش
 /705.2004حاقة 52-49 ،و معارج2-1 ،

ص ( 94برگ 47ب) /ساتبیز ( 18آوریل  ،)2007کاالی ش /3
معارج10-2 ،

ص ( 96برگ 48ب)/موزۀ هنر دانشگاه میدلبری ،نسخۀ ش
 / 2006.070معارج18-10 ،

ص ( 103برگ 52الف) /کریستیز ( 27آوریل  ،)2004کاالی ش
 /14معارج41-38 ،

ص ( 106برگ 53ب) /کریستیز ( 27آوریل  ،)2004کاالی ش /14
نوح1-1 :

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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ص ( 120برگ 60ب) /ساتبیز ( 24اکتبر  /)2007کاالی شماره /4
نوح 28 ،و ّ
جن2-1 ،

ص ( 123برگ 62الف) / /موزۀ هنر اسالمی (دوحة ،قطر) /برگۀ
ّ /3.2006
جن13-11 ،

ص ( 123برگ 62الف) /ساتبیز ( 11اکتبر  ،)2006کاالی ش /1
ّ
جن7-4 ،

ص ( 127برگ 64الف) /ساتبیز (لندن 11 ،اکتبر  ،)2006کاالی
ش ّ /2
جن13-11 ،

ص 129تا ( 132برگههای  65و  /)66موزۀ متروپلیتن (نیویورک) ،دو برگ به شمارۀ ّ /2004.268
جن 16-14 ،و 22-20
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باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

ص ( 134برگ 67ب) /ساتبیز ( 28آوریل  ،)2004کاالی ش  /4ص ( 137برگ 69الف) /ساتبیز ( 28آوریل  ،)2004کاالی ش /5
ّ
جن24-23 ،
ّمز ّمل7-1 ،

ص ( 138برگ 69ب)  /ساتبیز ( 28آوریل  ،)2004کاالی ش /5
ّمز ّمل7-1 ،

آوریل  ،)2005کاالی ش
ص ( 148برگ 74ب) /کریستیز (ّ ّ 26
ّ /14مز ّمل 20 ،و آغاز مدثر

ّ ّ
صفحات (152-149برگهای  75و  / )76ساتبیز ( 6آوریل  ،)2011کاالی  /169مدثر21-1 ،

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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ّ ّ
صفحات 144-143و ( 156-155برگهای  72و  / )78ساتبیز ( 6آوریل  ،)2011کاالی ّ /168مز ّمل 20 ،و مدثر31 ،

کریستیز ( 26آوریل  ،)2005کاالی ش /14
ص ( 152برگ 76ب)ّ ّ /
مدثر21-16 ،

دانشگاه بریتیش کلمبیا ،برگ ش
ص ( 154برگ 77ب) /موزۀ ّ ّ
 /1/2988مدثر31-21 ،

ص ( 161برگ 81الف)ّ ّ /کریستیز (لندن 6 ،اکتبر  ،)2011کاالی
ش  /1مدثر 56 ،و قیامة6-1 ،

ص ( 173برگ 87الف) /ساتبیز (لندن 6 ،اکتبر  ،)2010کاالی
ش  /4انسان4-1 ،
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باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

ص ( 174برگ 87ب) /ساتبیز (لندن 6 ،اکتبر  ،)2010کاالی ش
 /4انسان4-1 ،

ص ( 177برگ 89الف)ُ /بنهامز ( 24آوریل  ،)2012کاالی ش /1
انسان13-9 ،

ص ( 178برگ 89ب)ُ /بنهامز ( 24آوریل  ،)2012کاالی ش /1
انسان13-9 ،

ص ( 180برگ 90ب) /کریستیز (لندن 13 ،آوریل  ،)2010کاالی ش
 /2انسان21-13 ،

ص ( 199برگ 100الف) /موزۀ لوور (ابوظبی) ،شمارۀ
 /LAD2014.026مرسالت50-46 ،

ص ( 200برگ 100ب) /موزۀ لوور (ابوظبی) ،شمارۀ
 /LAD2014.026مرسالت50-46 ،

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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ص ( 207برگ 104الف) /ساتبیز ( 1آوریل  ،)2009کاالی ش /2
عبس21-8 ،

ص ( 209برگ 105الف) /ساتبیز ( 5اکتبر  ،)2011کاالی ش /54
عبس31-21 :

ص ( 210برگ 105ب) /ساتبیز ( 5اکتبر  ،)2011کاالی ش /54
عبس31-21 :

ص ( 215برگ 108الف) /مجموعۀ شخصی دکتر محفوظی
(تهران) ،برگ شمارۀ  /324تکویر15-7 ،

ص ( 216برگ 108ب) /مجموعۀ شخصی دکتر محفوظی
(تهران) ،برگ شمارۀ  /324تکویر15-7 ،

ص ( 230برگ 115ب)ّ /کریستیز ( 6اکتبر  ،)2011کاالی ش /2
مطففین17-12 ،
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173

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

اکتبر  ،)2014کاالی ش /6
ص ( 235برگ 118الف) /ساتبیز (ّ 8
کریستیز ( 13آوریل  ،)2010کاالی ش  /1مطففین 36-32 ،و انشقاق1 ،

اکتبر  ،)2014کاالی ش  /6کریستیز
ص ( 236برگ ب) /ساتبیز (ّ 8
( 13آوریل  ،)2010کاالی ش  /1مطففین 36-32 ،و انشقاق1 ،

ص( 239برگ120الف) /نمایشگاه اسالم و خوشنویسی (پاریس،
 12-11سپتامبر  ،)2012ش  /3موزۀ لوور (پاریس) ،نسخۀ ش MAO
 /2250انشقاق12-7 ،

ص ( 240برگ 120ب) /نمایشگاه اسالم و خوشنویسی (پاریس12-11 ،
سپتامبر  ،)2012ش  /3موزۀ لوور (پاریس) ،نسخۀ ش /MAO 2250
انشقاق12-7،

ص ( 249برگ 125الف) /نمایشگاه اسالم و خوشنویسی
ص ( 248برگ 124ب) /ساتبیز ( 14آوریل  ،)2010کاالی ش /5
(پاریس 12-11 ،سپتامبر  ،)2012ش  /3موزۀ لوور (پاریس) ،نسخۀ
بروج ،آیات12-10
ش  /MAO 2250بروج22-13 ،

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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ص ( 274-273برگ 137الف و ب) /ساتبیز ( 25آوریل  ،)2012کاالی ش  /402کریستیز ( 4اکتبر  ،)2012کاالی ش  /6فجر-23 ،
29

ص ( 275برگ 138الف) /موزۀ هنرهای زیبا (هیوستون،
تگزاس) ،برگ ش  /402/2011فجر 30-29 ،و بلد7-1 ،

ص ( 289برگ 145الف) /ساتبیز ( 19مارس  ،)2009کاالی ش
 /303لیل 21-19 ،و ضحی4-1 ،

ص ( 290برگ 145ب) /ساتبیز ( 19مارس  ،)2009کاالی ش
 /303لیل 21-19 ،و ضحی4-1 ،

ص ( 297برگ 149الف) /هیئت میراث ملی ،سنگاپور ،ش
 /01597/2009تین8-6 ،
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باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

ص ( 303برگ 152الف) /کریستیز ( 8آوریل  ،)2008کاالی ش
 /18سورۀ قدر5-1 ،

ص ( 305برگ 153الف) /کریستیز ( 26آوریل  ،)2012کاالی ش
 /78سورۀ بینة4-1 ،

ص ( 315برگ 158الف) /کریستیز ( 28اکتبر  ،)2020کاالی ش ص ( 316برگ 158ب) /کریستیز ( 28اکتبر  ،)2020کاالی ش /1
عادیات 11-7 ،و قارعة3-1 ،
 /1عادیات 11-7 ،و قارعة3-1 ،

ص ( 325برگ 163الف) /ساتبیز ( 3اکتبر  ،)2012کاالی ش /3
فیل5-1 ،

ص ( 326برگ 163ب) /ساتبیز ( 3اکتبر  ،)2012کاالی ش /3
فیل5-1 ،

باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

ص ( 333برگ 167الف) /کریستیز ( 6اکتبر  ،)2011کاالی ش
 /3کافرون 3 ،تا نصر1 ،

ص ( 338برگ 169ب)  /ساتبیز ( 9آوریل  ،)2008کاالی ش /13
سورۀ مسد 5 ،وسورۀ اخالص ،سورۀ فلق ،بسملة

ص (َ َ342برگ 171ب) /ساتبیز ( 9آوریل  ،)2008کاالی ش /12
دو برگ ُمذ ّهب پایانی ،همراه با رقم الحاقی «علی بن ابی طالب»
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ص ( 337برگ 169الف) /ساتبیز ( 9آوریل  ،)2008کاالی ش
 /13سورۀ مسد 5 ،وسورۀ اخالص ،سورۀ فلق ،بسملة

ص ( 341برگ 171الف) /ساتبیز ( 9آوریل  ،)2008کاالی ش 12
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باتک یسرربودقن
(ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

کتابنامه:
 .1قــرآن کریــم؛ در نــگارش ایــن مقالــه از بیــش از  400نســخۀ خطــی قــرآن کریــم از موزههــا و کتابخانههــای مختلــف ایــران و
جهــان اســتفاده شــده اســت .اطالعــات هــر مــورد در خــود مقالــه آمــده اســت.
 .2حراجهــای لنــدن و پاریــس :خانــۀ حــراج ســاتبیز ( ،)Sotheby’sکریســتیز (ُ ،)Christie’sب ْنهامــز (ِ ،)Bonham’sتــژان (،)Tejan
و بواژیــرار ( ،)Boisgirardکاتالوگهــای ســالهای  1976تــا  ،2020و نیــز وبســایتهای مربوطــه.
 .3آموزگار ،ژاله و احمد تفضلی؛ زبان پهلوی :ادبیات و دستور آن ،ویرایش  ،2تهران ،انتشارات معین.1382 ،
 .4بیانی ،مهدی و مهدی بهرامی؛ راهنمای گنجینه قرآن در موزۀ ایران باستان ،تهران :بینا 1328 ،ش.
 .5تفضلی ،احمد؛ تاریخ ادبیات پیش از اسالم ،به کوشش ژاله آموزگار ،تهران :سخن.1376 ،
 .6جعفری دهقی ،محمود؛ راهنمای کتیبههای فارسی میانه (پهلوی ساسانی) ،تهران :انتشارات سمت.1395 ،
ِ .7دروش ،فرانسوا؛قرآنهای عصر اموی ،ترجمۀ مرتضی کریمینیا و آالء وحیدنیا ،تهران :هرمس.1394 ،
 .8رضائیباغبیدی ،حسن؛ تاریخ زبانهای ایرانی ،تهران :مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی.1388 ،
 .9ریاضی ،احمدرضا؛ فهرست میکروفیلمها و نسخ خطی موزۀ ملی ایران ،تهران :سازمان میراث فرهنگی.1374 ،
 .10السجســتانی ،ابوبكــر بــن أبـیداود عبــداهلل بــن ســلیمان بــن األشــعث األزدی؛ كتــاب المصاحــف ،تحقیــق محمــد بــن عبــده،
قاهــره :الفــاروق الحدیثــة 1423 ،ق2002 /م.
 .11صحرا گــرد ،مهــدی؛ «قــرآن نویســی در ســدههای نخســت :قــرآن وقفــی علــی بــن حیــدر جاللــی» ،در آســتان هنــر ،ش 22
(پاییــز و زمســتان  ،)1396ص 46ـ.55
 .12قراءة المخطوطات القرآنیة ،متحف الفن االسالمی ،دوحة :دار بلومزبری.2011 ،
 .13کریمینیــا ،مرتضــی؛ «کهنتریــن مکتــوب تاری ـخدار فارســی :دستنوشــتی فارســی از احمــد بــن ابــی القاســم خیقانــی در
قــرن ســوم» ،آینــۀ میــراث ،دورۀ  ،15ش  ،61پاییــز و زمســتان  ،1396ص 9ـ.26
 .14کریمینیــا ،مرتضــی؛ «مصحــف زنجانــی ،هنــر ایرانــی بــه خــط کوفــی در  531هجــری :نســخۀ شــمارۀ  44کتابخانــۀ حــرم
علــوی(ع) در نجــف ،و برگهــای جداشــده از آن در مــوزۀ متروپلیتــن» ،ترجمــان وحــی مبیــن ،ســال بیســت و ســوم ،ش ،1
پیاپــی  ،45بهــار و تابســتان  ،1398ص 50ـ.86
 .15کریمینیــا ،مرتضــی؛ «نسخهشناســی مصاحــف قــرآن ( .)3قــرآن شــمارۀ  4256مــوزۀ ملــی ایــران ،پارههــای مفقــود ،و
نســخههای مشــابه بــا آن» ،آینــه پژوهــش ،ســال  ،29ش  /6شــمارۀ پیاپــی  ،174بهمــن و اســفند  ،1397ص 141ـ.154
 .16کلینــی ،ابوجعفــر ّ
محمــد بــن یعقــوب بــن اســحاق رازی ،الکافــی ،تصحیــح علــی ا کبــر غفــاری ،تهــران :دار الکتــب االســامیة،
 1365ش.
 .17گلچینــی از قرآنهــای خطــی مــوزۀ دوران اســامی ،بــه اهتمــام قدیــر افرونــد ،تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی ،تابســتان
.1375
ٔ
ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی ،تهران :گروس.1377 ،
 .18لینگز ،مارتین؛ هنر خط و تذهیب قرآن،
 .19موســوی بروجــردی ،ســید حســن؛ فهرســت مخطوطــات مکتبــة العتبــة العباســیة المقدســة ،جلــد اول ،قــم :مکتبــة
العالمــة المجلســی1431 ،ق1389 /ش.
20. François Déroche, The Abbasid Tradition: Qur ̓ans of the 8th to 10th Centuries (Nasser D. Khalili Collection of
Islamic Art, Vol. 1), London: Nour Foundation in association with Azimuth Editions and Oxford University Press,
1992.
21. Zsuzsanna Gulácsi, Mediaeval Manichaean Book Art: A Codicological Study of Iranian and Turkic Illuminated Book
Fragments, Leiden: Brill, 2005.
22. Ink and Gold - Islamic Calligraphy, Museum für Islamiche Kunst, Berlin: Fraser and Kwiatkowski, 2006.
23. Martin Lings, The Quranic Art of Calligraphy and Illumination, London: World of Islam Festival Trust, 1976.
24. The Qur’an and calligraphy a selection of fine manuscript material, London: Bernard Quaritch, 1995.
25. Otha E. Wingo, Latin Punctuation in the Classical Age, The Hague & Paris: Mouton, 1972; reprinted by: De
Gruyter, Berlin, 2011.

