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مصحف زنجانی، هنر ایرانی به خط کوفی در 531 هجری: 
 نسخۀ شمارۀ 44 کتابخانۀ حرم علوی در نجف، و برگ های

 جداشده از آن در موزۀ متروپلیتن 
-----------------------------------

مرتضی کریمی نیا

          چکیده

مصحف قرآنی شماره 44 در »الخزانة الغرویة«، کتابخانۀ حرم علوی  در نجف اشرف، با کتابت 

م قرآنی به خط کوفی است که هشت برگ 
ّ

محمد زنجانی در 531 ق، یکی از شاهکارهای کتابت منظ

 
ً
ب نسخه جدا شده است. این برگ ها احتماال هَّ

َ
انتهای آن، حاوی انجامه و برگ های مذ از آغاز و 

متروپلیتن   هنر  در موزۀ  از سال 1996  و  کتابخانه خارج،  از  زمان صدام حسین  در  در دهۀ 1990 

)نیویورک( نگهداری می شوند. برخی از ویژگی های مهم و اساسی در کتابت این نسخه چنین است: 

کتابت نسخه به خط کوفْی نسخ )کوفی سبک جدید یا کوفی مشرقی(، پایان یافتن هر صفحه به انتهای 

از آغاز صفحه و  از اجزای سی گانۀ قرآن در هفت برگ، شروع هر جزء  آیه، قرار گرفتن هر یک  یک 

اختتام آن به پایان صفحه، نزدیک بودن قرائت کاتب به قرائت ابوعمرو بصری، عدم تطابق مصحف 

 اآلی یا آیه شماری، نام گذاری برخی سوره ها به گونه ای متفاوت از اسامی 
ّ

با نظام های هفت گانۀ َعد

رایج، قیاسی بودن امالء یا رسم مصحف، و عدم تطابق آن با رسم الخط عثمانی. 

از ویژگی های هنری این نسخه می توان به این موارد اشاره کرد: تذهیب های بسیار پیچیده و هندسی، 

یبا و هندسی  ین در کتابت برخی عبارات و کلمات خاص قرآن، سرسوره های بسیار ز استفاده از قلم زر

با ترنج و طرح های پیچیدۀ اسلیمی، آیه نماها به صورت دایره های هشت پر، نشانۀ تعشیر و تخمیس 

نشانۀ سجده، آغازه های اجزای  ُسبع،  نیم  ُسبع و  نشانۀ  بادامی،  مایه های  به صورت شمسه و نقش 

سی گانۀ مصحف و تصویرسازی با ستارۀ هشت پر و ستارۀ داود که از جمله طرح های هندسی رایج 

اثر، قواعد مختلف خود در نگارش این مصحف  پایان  در تذهیب اسالمی است. کاتب نسخه، در 
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را در 33 بند به فارسی و عربی ذکر کرده است. ویژگی های کتابت و تذهیب هنرمندانه نسخه نشان 

یاضی و  ایده پرداز بوده، ذهن ر ب نسخه، استادی صاحب سبک، مبدع و  می دهد که کاتب و مذِهّ

یاضی انجام داده، و در آرایه های  معمارگونه داشته، کتابت مصحف را بسیار دقیق و با محاسبات ر

 از تمام عناصر تزیین هندسی و گیاهی بهره گرفته است. نویسنده در پایان مقاله به چند 
ً
یبا تذهیبی، تقر

مصحف مشابه از جهت خط کوفی و از حیث مصحف نویسی مضبوط و قاعده مند اشاره کرده است 

که همگی، صفحات خود را به آیه ختم می کنند، و هر جزء قرآن را در تعداد صفحات مشخصی قرار 

می دهند.

خط  قرآن،  الخط  رسم  6ق(،  )سدۀ  الزنجانی  محمد  زنجانی،  مصحف  قرآن،  کتابت  کلیدی:  واژه های   

نسخ کوفی، خط کوفی سبک جدید، خط کوفی مشرقی، مکتبة الروضة الحیدریة، الخزانة الغرویة، کتابخانۀ 

حرم امام علی در نجف، موزۀ هنر متروپلیتن نیویورک، قرآن نویسی منظم و باقاعده، قرآن نویسی ایرانی.

مقدمه
ایران،  به  اسالم  ورود  سال های  نخستین  در  ایرانیان  که  نیست  دست  در  شواهدی 
و  مایل  حجازی/  خط  به  قرآنی  نسخه های  کهن ترین  کرده اند.  کتابت  را  قرآن  چگونه 
کوفی که اکنون به دست ما رسیده است، همگی تباری غیر ایرانی )از حجاز، شامات 
که  زد  می توان حدس  نخست،  قرن  از سه  باقی مانده  اسناد  اساس  بر  دارند.  و مصر( 
قرآن هایی در میانۀ قرن سوم در ایران و به ویژه خراسان و اصفهان کتابت شده اند.1 به 
سبب تداول و رواج خط کوفی در کتابت قرآن، قرآن نویسی ایرانیان در قرون نخست، 
متأثر از همین خط بوده است. با این همه، نوع خط کوفی رایج در کهن ترین قرآن های 
ایرانی، متمایز از کوفی های اولیه بوده است. این سبک از خط را با نام های مختلفی از 
جمله کوفی ایرانی، کوفی مشرقی یا شرقی، کوفی شکسته، کوفی سبک جدید، سبک 
عباسی نوین، کوفی نسخ، و مانند آن خوانده اند. با آنکه عنوان »کوفی مشرقی« عنوانی 
عام است، از بقیۀ عناوین شناخته شده تر است، و بر تمام انواع این نوع خط تکامل یافته 
از کوفی صدق می کند، من در مقالۀ حاضر به نمونه ای از کوفی های ایرانی متأخر در 

قرن ششم هجری که تمایل روشنی به نسخ دارند، عنوان »کوفی نسخ« می دهم. 
خ برجا مانده از قرآن نویسی به سبک کوفی ایرانی به اواخر  کهن ترین نمونه های مورَّ

1. کهن ترین سند در اختیار ما، نسخه ای از قرآن در سی پارۀ مجزا است که پس از کتابت، در منطقۀ خایقان )نزدیک به 

مشهد کنونی( اصالح و اعراب گذاری شده است. مصّحح متن احمد بن ابی القاسم الخیقانی در سال 292 هجری، 

یادداشت خود را به فارسی در انتهای برخی اجزای آن نوشته است. در این باره بنگرید به کریمی نیا، مرتضی، »کهن ترین 

مکتوب تاریخ دار فارسی: دست نوشتی فارسی از احمد بن ابی القاسم خیقانی در قرن سوم«، آینۀ میراث، ش 61 )پاییز 

و زمستان 1396(، ص 9ـ26.



  52  ترجمان وحی مبین

خ 327 ق(، علی بن شاذان  قرن سوم هجری بازمی گردد. قرآن های کشواد بن امالس )مورَّ
خ 383 ق(، احمد بن محمد بن یاسین )اصفهان، 383 ق(،  )ری، 361 ق(، ابن سیمجور )مورَّ

خ 393 ق( و حمزة بن محمد بن عیسی العلوی  ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر )مورَّ
خ 396 ق( همگی سبک های مختلفی از کوفی ایرانی را در قرن چهارم نمایش  الحسینی )مورَّ
می دهند. در فاصلۀ قرون پنجم تا هفتم هجری، هزاران قرآن در مناطق مختلف ایران از 
جمله ماوراء النهر، خراسان، طبرستان، اصفهان، ری، همدان، عراق عجم، و جزآن به 
ق کتابت شده است و پدیدآورندگان آنها 

ّ
انواع خطوط کوفی شرقی، نسخ و ثلث و محق

از این طریق، تاریخ بلندی از هنر کتابت قرآنی، تذهیب و کتاب آرایی اسالمی، و حتی 
بر فرهنگ دیگر سرزمین های اسالمی  به روشنی  و  آورده،  پدید  را  قرآن  فارسی  ترجمۀ 
تاثیری عمیق نهاده اند. نوشتار حاضر کوششی است در معرفی یکی از مهم ترین آثار هنر 
قرآن نویسی ایرانی که تاکنون مجهول و گمنام مانده است. این اثر تاریخی 900 ساله 

اکنون در کتابخانۀ حرم امام علی در نجف اشرف نگهداری می شود.

مصحف محمد زنجانی
آن سوی  و  این سو  در  قرآنی کهن  اخیرم درباب مصاحف  بررسی های  در جریان 
ارزشمند در  بسیار  از نسخه ای  از برگ های مفقود  ایران و جهان، متوجه شدم بخشی 
کتابخانۀ حرم علوی موسوم به مکتبة الروضة الحیدریة در نجف اشرف، اکنون در 
موزۀ متروپلیتن نگه داری می شود. صدالبته پراکندگی نسخه های قرآنی کهن در موزه ها و 
 عادی است و من امید دارم به تدریج اطالعاتی را که 

ً
کتاب خانه های جهان امری تقریبا

در این باب گردآوری کرده ام، منتشر کنم تا به نسخه شناسی مصاحف کهن و ارزشمند 
قرآنی کمک رساند.1 اما آنچه در این میان اهمیت مقالۀ کنونی ام را بیشتر می کند، این 

1. فی المثل می دانیم برگ هایی از نسخۀ کوفی قرن سومی منسوب به خط امام زین العابدین در حرم حسینی )کربال(، 
 Ms.Arab.Ouseley.401.a شمارۀ  به  کسفورد(  )آ بادلیان  کتابخانۀ  در  اوزلی  گور  ِسر  قرآن های  مجموعۀ  در  اکنون 

قم  آستانۀ  اکنون در موزۀ  آستان قدس رضوی،   در  امام رضا  به  از نسخۀ کوفی ش 1586 منسوب  است. برگ هایی 

کوفی  قرآن  از  تکه هایی  31ـ70(؛  ص   ،1396 کریمی نیا،  )نک.  است  شده  مبادله  لندن  حراج های  برخی  در  یا  است 

متأخر منسوب به خط امام رضا در موزۀ رضا عباسی )تهران( به شماره 555 اکنون در موزۀ ملی ملک )تهران(، موزۀ 

کسفورد( است؛ پاره هایی از قرآن ش 4256 موزۀ ملی  متروپلیتن، گالری فریر، موزۀ هنرهای دیترویت، و موزۀ اشمولین )آ

ایران در کتابخانۀ چستربیتی )Is1401(، مجموعۀ خلیلی )KFQ44( است یا در برخی حراج های لندن عرضه شده است 

 در مکتبة امیرالمومنین نک. کریمی نیا، 1397، ص 141ـ154(؛ پاره هایی دیگر از قرآن منسوب به خط امام علی(

)کتابخانۀ عالمه امینی در نجف(، اکنون در کتابخانۀ بریتانیا، کتابخانۀ بادلیان، کتابخانۀ چستربیتی، موزۀ ملی عراق، کاخ 
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است که برخالف سرقت یا خروج پاره هایی از نسخه های قرآن از ایران و عراق در دوران 
صفویه، قاجار و پهلوی، نمونۀ فوق بسیار تازه است و در دوران اخیر رخ داده است.

و   1996.294 شماره های  به  متروپلیتن  موزۀ  در  اکنون  قرآنی  برگ  هشت  تعداد 
1996.238 نگه داری می شود و شمارۀ ثبت آنها در موزه نشان می دهد که این هشت برگ 
بسیار باارزش در سال 1996 در دو مرحله وارد موزۀ متروپلیتن شده اند؛1 لذا احتمال 
می رود این برگه ها در دهۀ 1990 میالدی و در زمان حاکمیت صدام حسین و حزب 
الغرویة(  الخزانة  یا  الحیدریة  الروضة  مکتبة  به  )موسوم  حرم  کتابخانۀ  از  عراق  بعث 
خارج شده، و در زمانی مناسب در یکی از حراج های غربی از سوی موزۀ فوق الذکر 
در  الطرفین  ناقص  نسخۀ  یک  افتادگی های   

ً
دقیقا برگه ها  این  باشند.2  شده   خریداری 

کتابخانۀ حرم علوی در نجف اشرف را می پوشانند و در تمام ویژگی ها به آن شباهت 
دارند. فی المثل برگه ای در مجموعه موزۀ متروپلیتن، به ﴿َواللَّـُه ُمِيٌط بِالَْكفِرِيَن﴾ )بقره: 
19( ختم می شود، و برگ نخست از نسخۀ نجف، با ﴿يََكاُد الَْبُْق َيَْطُف﴾ )بقره: 20( 

آغاز می شود )تصویر ش 1 و 2(. از آنجا که نام کاتب، محمد الزنجانی در پایان این 
نسخه )و در برگه های موجود در موزۀ متروپلیتن( ذکر شده است، من قرآن مورد بحث 

را از این پس، مصحف زنجانی می نامم. 

گلستان در تهران و کتابخانۀ آستان قدس رضوی است؛ و بخشی از قرآن ش 28 در آستان قدس رضوی، منسوب به خط 

OR771 است. نگارنده کتابی در این خصوص، در دست  یکی از ائمه، اکنون در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج به شمارۀ 

تالیف دارد که در آن پاره های مختلف قرآن های کوفی ایران، در دیگر موزه ها و کتابخانه های ایران و جهان معرفی شده اند.

1. تصاویری از این برگه ها در موزۀ متروپلیتن را در وبسایت این موزه می توان مشاهده کرد:
http //:www .metmuseum .org /art /collection /search /!#search ?artist =al -

Zanjani$Muhammad20%al-Zanjani
2. تنها پژوهش انجام یافته در خصوص این هشت برگ را خانم علیا کرامی )Alya Karame( در رسالۀ دکتری خود 

تحت عنوان: »قرآن های شرق جهان اسالم در فاصلۀ سدۀ چهارم تا ششم هجری« )دانشگاه ادینبورو، 2016(، صص 

266 - 274 انجام داده است. وی در این بخش از رساله اش، تنها به ارزیابی جوانب هنری نسخۀ متروپلیتن پرداخته، 

 در نجف اشرف نگه داری می شود، اطالع نداشته است.  و از اصل مصحف زنجانی که در کتابخانۀ حرم علوی 

مشخصات کتابشناختی رسالۀ دکتری وی چنین است:

Karame, Alya, Qur’ans from the Eastern Islamic World between the 4th/10th and 
6th/12th Centuries, A Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, Edinburgh: 
The University of Edinburgh, 2016.
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اصل نسخۀ مصحف زنجانی که برگ هایی از آغاز و انجامش مفقود شده )و از طریقی 
به موزۀ متروپلیتن راه یافته( است، اکنون با شمارۀ مسلسل 44 و شماره ثبت 1/3/44 
در بخش مخطوطات کتابخانۀ حرم امیرالمومنین )مکتبة الروضة الحیدریة، یا همان 
در  الحسانی  آقای حسین جهاد  می شود.  نگه داری  اشرف  نجف  در  الغرویة(  الخزانة 
العتبة  خزانة  فی  المخطوطة  المصاحف  فهرس  کتاب  در  نسخه،  این  کوتاه  توصیف 

العلویة المقدسة نوشته اند: 

»في السجل القدیم وصف بأّن فیه زخارف وتزویق في صفحاته األولی إال 
کثر، إذ  أنني لم أری هذا األمر وإّن النقص یعود إلی ما قبل 30 سنة  أو أ
أّن رقم اآلثار وضع علی الصفحة األولی له وهذا دلیل أّن هذا المصحف 
هذا   

ّ
ولعل القدیم،  الجرد  في  ذکر  التي  الصفحات  وهذه  األول  ناقص 

السجل  في  کتب  ...وقد  األولی...  األوراق  منه  سقطت  قد  المصحف 
القدیم بأّن سنة کتابته 531 هـ إال أنني لم أالحظ هذه السنة ولکن عمره 

یقدر بهذا الوقت.« 

»در شناسنامۀ قدیمی نسخه آمده است که صفحات نخستین نسخه حاوی 
تذهیب و تزویق است، اما من در نسخۀ حاضر چنین چیزی نمی یابم و 
احتمال می دهم این نقصان به بیش از 30 سال قبل بازگردد. همچنین در 
شناسنامۀ قدیمی این نسخه در کتابخانه چنین آمده است که سال کتابت 
نسخه 531 هجری است، اما من چنین تاریخی را در کل نسخه ندیده ام 

هرچند سّن و قدمت نسخه همین اندازه براورد می شود.«1 

این امر نشان می دهد که فهرست نویس قدیم نسخه در دهۀ 1970 یا 1980 میالدی 
و در زمان ورود اطالعات نسخه، به برگه های آغاز و پایان نسخه دسترسی داشته و آنها را 
دقیق و کامل توصیف کرده است، اما فهرست نویس بعدی پس از سقوط صدام حسین، 
ب آغازین و انتهایی نسخه را نمی یافته است. این برگه ها  در سال 2014، برگه های مذهَّ
ب بسیار  اکنون در موزۀ متروپلیتن نگه داری می شود و در ضمِن آنها، هم برگه های مذهَّ
زیبای نخستین هست )تصویر ش 3(، و هم نام کاتب و سال کتابت نسخه در آنها قید 

شده است )تصاویر ش 6 و 7 و 8(.

1. حسین جهاد الحسانی، فهرس المصاحف المخطوطة فی خزانة العتبة العلویة المقدسة، ص 52.
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تصویر ش 3: نمونه هایی از صفحات مذّهب در آغاز و انتهای مصحف زنجانی )نیویورک: موزۀ متروپلیتن، ش 

1996.238 و 1996.294(



     57  ...مصحف زنجانی، هنر ایرانی به خط کوفی در 531 هجری     

بیشتری در خصوص محتوای نسخه در کتابخانۀ حرم  به توضیحات  اکنون  باری، 
علوی می پردازم. نسخۀ ناقص الطرفین کنونی در نجف اشرف اکنون حاوی تعداد 
208 برگ )416 صفحه( در اندازۀ تقریبی 3122 سانتی متر، در قطع عمودی )شیرازه 
بندی از طرف طول(، و بر روی کاغذ است. روشن است که سه یا چهار برگ از آغاز و 
همین تعداد برگه از انتهای نسخه، حاوی تزیینات ابتدایی و انتهایی قرآن و بخش های 
نخستین و پایانی قرآن افتاده است. نخستین برگ با آیۀ ﴿يََكاُد الَْبُْق َيَْطُف﴾ )بقره: 20( 

يَْت إِن َكَن َعَ الُْهَدٰى﴾ )علق، 11( ختم می شود. 
َ
َرأ

َ
آغاز، و برگ آخر به آیۀ ﴿أ

اطراف برگه ها در یکی دو جزء آخر نسخه به دلیل پوسیدگی کاغذ، از میان رفته است 
و هرچه به آخر قرآن نزدیک تر می شویم، این فرسودگی بیشتر است و بخش بیشتری از 
متن آیات از میان رفته است. تمامی این بخش های افتاده از نسخه، در دوران اخیر طی 
 متمایز از خط اصلی نسخه است( نوشته 

ً
مرّمت و بازسازی کاغذ، با قلم نسخ )که کامال

و تکمیل شده است.1 تصاویر مصحف از کتابخانۀ حرم علوی در نجف )تصویر ش 
4( و موزۀ متروپلیتن )تصویر ش 5( نمونه هایی از برگ های پایانی نسخه را می نمایانند.
خط  اما  است،  شده  نوشته  سطر(   27 صفحه  )هر  کوفی  خط  به  زنجانی  مصحف 

کوفی آن تمایل به نسخ دارد. لذا من آن را نوعی »کوفْی نسخ« می شناسم که انواع مشابه 
آن را کوفی سبک جدید یا کوفی مشرقی هم نامیده اند. چنین سبکی از نگارش کوفی از 
اواخر قرن سوم هجری در مشرق ــ و به نحوی متمرکز در ایران ــ پدید آمده، و انواع 
مختلف آن در سده های پنجم و ششم هجری رواج فراوان داشته است. سبک خاص 
خِط مصحف زنجانی با قلم ریز، در کنار کوفی ایرانی تزیینی )در آثار کسانی چون عثمان 
بن حسین وراق غزنوی(، از آخرین نمونه های کوفی متأخر و رایج تا اوایل قرن هفتم 

هجری بوده است.

باقی مانده در کتابخانۀ حرم علوی در نجف، بدون در نظرگرفتن برگ های مفقود نخستین،  1. صفحات 

شماره گذاری شده است. نسخه به جای برگ شماری، صفحه شماری شده است. در ضمن این کار، در اواخر 

نسخه اشتباهی رخ داده، صفحۀ 411 جاافتاده و به جای آن، 412 نوشته شده است. از این رو، صفحۀ آخر 

نسخه در نجف که به آیۀ 11 سورۀ علق ختم می شود، شماره صفحۀ 417 خورده است که در اصل باید 416 

باشد.
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خانۀ حرم 
ف: کتاب

ج
حۀ موجود )ن

صف
ش 4: آخرین 

صویر 
ت

ش 44(
 ،

ی
علو

ی )نیویورک: موزۀ 
ی پایان

ی از برگ ها
حه ا

صف
ش 5: 

صویر 
ت

ش 1996.294(
متروپلیتن، 
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کلیات روش کاتب:
و   ،8  ،7  ،6 )تصاویر  الزنجانی«  محمد[  یا  محـ]مود  بن  »محمد  نسخه،  کاتب 
23( بسیار هنرمند است. از او تاکنون در منابع کهن هیچ نشانی نیافته ایم، اما چنانکه 
خواهد آمد، وی کاتبی معمولی نبوده است؛ او را باید صاحب سبک و ایدۀ نو در کتابت 
زیبا  بسیار  کوفْی نسخ  خط  با  را  قرآن  متن  زنجانی  محمد  دانست.  قرآنی  کتاب آرایی  و 
تبعیت  از نظمی خاص  آیات در تمام صفحات  و هنرمندانه ای کتابت کرده، در چینش 
انتهای آیه ختم می کند.  می کند: در هر صفحه، 27 سطر می نویسد، و سطر آخر را به 
این روشی است که پس از چندین سده تطور و تکامل در قرآن نویسی ایرانی، مورد توجه 
رک در دوران عثمانی نیز 

ُ
کاتبان مملوکی در شامات و مصر، و بعدها مورد توجه کاتبان ت

قرار گرفت، و در کتابت امروزی مصاحف قرآنی نیز مورد توجه و اهتمام است. زنجانی 
همچنین هریک از اجزای سی گانۀ قرآن را در 14 صفحه یا 7 برگ می نویسد )در سه مورد، 
این اتفاق در 12 صفحه یا 6 برگ افتاده است( که شرح تفصیلی اش در ادامه خواهد آمد.

تصویر ش 6: سال کتابت مصحف زنجانی: »سنة احدی و ثلثین و خمسمائة«

        

خ سه شنبه بیست و هشتم جمادی االولی  تصاویر 7 و 8: مصحف زنجانی؛ انجامۀ کاتب، مورَّ
531ق )نیویورک: موزۀ متروپلیتن، ش 1996.294(

کاتب نسخه همچنین برخی از کلمات قرآنی را به قلم زر نوشته است: تمامی اسماء 
و صفات الهی، عباراتی چون »الحمد لله«، »ال اله اال الله«، »یتوکلون«، »سبحان«، 
قلم  با  انتهای سطر  و  آغاز  در  فیکون«  و »کن  »یسئلونک«  تعابیری چون  و  »یاأیها«، 
در  کاتب خود  است.   طالیی 

ً
تماما نیز  متن  اعراب  هنگام،  این  در  نوشته شده اند.  زر 
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و  آغاز  در  کلمات همواره  این  است  کوشیده  که  گفته  نسخه چنین  انتهای  توضیحات 
ارائه دهد )تصاویر 12 و  بیننده  به  بیشتری  تا جذابیت بصری  انتهای سطر قرار گیرند 
13(. فهرستی اجمالی از مهم ترین کلمات و تعابیر خاص، با قلم زرین، در مصحف 

زنجانی در جدول زیر آمده است: 

جایگاه در سطرعبارت قرآنیجایگاه در سطرعبارت قرآنی

انتهاغفور رحیمابتدایاایها الناس/ الذین/ النبی

انتهاسمیع علیمابتدایسئلونک

انتهاعزیز حکیمابتداال اله اال هو

انتهاترجع االمورابتدا/ میانهال اله اال الله

انتهابکل شی علیم / علیماابتداال اله اال انا/ انت

انتهاکن فیکونابتدا/ میانهالحمد لله

انتهابذات الصدورابتداتبارک الله/ فـتبارک الله

ه )در ابتدای آیه(
ّ
لونابتداالل

ّ
انتهاالمتوک

لونابتدامحّمد / احمد
ّ
انتهایتوک

انتهافلیتوکل المتوکلونابتداُسبحان

َرَع
َ

انتهاعالم الغیوبابتداش

گفتنی است کلمۀ »شرع« تنها یکبار در قرآن )شوری، 13( آمده و در مصحف زنجانی 
 کاتب در این انتخاب، به 

ً
)ص 337( با قلم زرین در ابتدای سطر قرار گرفته است. ظاهرا

معنای لغوی آن نیز توجه ویژه داشته است. همچنین عبارت »ال اله اال الله« تنها یکبار 
 در میانۀ سطر )ص 97( واقع شده، و تعبیر »الحمد لله« نیز در آخرین 

ً
)انعام، 102( استثنائا

کلمات سورۀ زمر، به ناچار در میانۀ سطر )ص 325( قرار گرفته است.
حاوی  مستطیلی  صورت  به  سوره  هر  آغاز  در  هندسی  و  زیبا  بسیار  سرسوره های 
طرح های پیچیدۀ اسلیمی طراحی شده و درون آن، نام سوره با قلم زر همراه با اشاره 
آیات سوره کتابت شده است. همواره در کنار این سرسوره ها، ترنجی زیبا و  به تعداد 
درشت قرار گرفته )تصویر 16( و عبارت »بسم الله الرحمن الرحیم« هم از سه طرف، 
مستطیِل سرسوره را احاطه کرده است )تصاویر 9 و 10(.1 عبارت َبسمله در سرآغاز 

1. این نظِم یکسان و یکپارچه تنها در آغاز سورۀ مریم تغییر کرده است، چه کاتب در این جا بنا به رسمی 
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سوره ها به یک صورت واحد و با قلم زرین کتابت شده است. گاه برخی سرسوره ها از 
 با قلم سیاه رنگی کتابت شده است. 

ً
بین رفته و در برخی موارد، اسامی سوره ها مجددا

با قلم کاتب اصلی صورت  کل امروزی است که همگی 
َ

ط و ش
ْ

نق با  متن قرآن همراه 
 و سکون با رنگ قرمز بعدتر افزوده شده 

ّ
پذیرفته است، اما عالئمی چون تشدید و مد

زرین  و  کوچک  هشت پر،  دایره هایی  با  آیات(  پایان  نشان گذاری  )یا  اآلی   
ّ

َعد است. 
صورت گرفته است. تعشیر )ترسیم سرُعشر یا همان اشاره به دسته های ده تایی آیات( در 
اطراف متن با شمسه هایی زیبا و درشت صورت پذیرفته )تصویر 14(، و برای تخمیس 
)ترسیم خمسه یا نشانۀ پایان پنج آیه( از نقش مایه هایی بادامی شکل )تصویر 15( در 

حاشیۀ متن استفاده شده است.
نگارش  در  زر  قلم  به کارگیری  متن،  نگارش  تنیدگی  درهم  و  پیچیدگی  به  توجه  با 
)به  آیه نماها  قرار دادن منظم  قرآنی در متن نسخه،  بسمله و سرسوره و برخی عبارات 
ل آیه( در متن، و نشان های تخمیس و تعشیر به صورت شمسه ها )تصویر ش 

ُ
صورت گ

14( و بادامی ها )تصویر ش 15( در اطراف صفحات، اختتام هر صفحه به انتهای یک 
آیه، و قراردادن هر جزء قرآن در هفت برگ )14 صفحه(، همراه با تعیین آغاز جزء و 
شرح تعداد آیات و کلمات و حروف آن در حاشیه، چنین می نماید که طراحی و اجرای 
کل این اثر به دست یک کاتب و مذّهب واحد صورت گرفته است. شاهد قوی آنکه 

دیرینه در قرآن نویسی، به سبب رسیدن به نیمۀ قرآن، از الگوی دو لوح )مزدوج( استفاده می کند؛ از این رو، 

طراحی و اجرای سر سوره در این جا متفاوت است )نک. تصویر ش 11(. کاتب در برگ پایانی نسخه که به 

زبان فارسی در توصیف قواعد خود در کتابت این مصحف نوشته، به این نکته اشاره کرده است.

تصویر ش 9: مصحف زنجانی؛ سرسوره آغازین در سورۀ هود، ص 153

تصویر ش 10: مصحف زنجانی؛ سرسوره آغازین در سورۀ ابراهیم، ص 175
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در یک برگ باقی مانده از این نسخه )که اکنون در موزۀ متروپلیتن نگه داری می شود(، 
کاتب با لفظ متکلم وحده سخن می گوید، و به دو زبان فارسی و عربی، سی و سه مورد 
از قواعد خود در آفرینش ظرافت ها و تزیین های نسخه را برمی شمارد که خود با قلم زر 
انجام داده است.  متن این دو صفحه به فارسی و عربی حاوی )بخش باقی مانده از( 
قواعد کاتب در کتابت و تزیین این مصحف )قاعدۀ شانزدهم تا سی وسوم( را در ادامه 

آورده ایم:

قواعد خودنوشت کاتب به فارسی و عربی
به  زنجانی توضیحات خود را دربارۀ نظم و قواعد رعایت شده هنگام کتابت و تذهیب مصحف خود 
هر دو زبان فارسی و عربی در پایان نوشته است. دیگران اما گاه چون کاتب نسخۀ ش 2224 آستان قدس 
رضوی، وقف شده به سال 590 هجری )تصویر ش 27( تنها به فارسی از این قواعد سخن گفته اند، و گاه 
Is1496 در کتابخانۀ چستربیتی )مورخ 832 هجری( تنها به زبان  چون کاتب نسخۀ مملوکی به شمارۀ  
عربی، قواعد خویش را شرح داده اند. با آنکه این دو متن فارسی و عربی از جهتی یکدیگر را تکمیل و تفسیر 

می کنند، نیمۀ نخست قواعد در آنها متأسفانه باقی نمانده است. 

                                                                          قواعد به فارسی
]شانزدهم آنست که در قرآن بیست ویک جای 
یا ایها الناس است[ و آن همه َسرَسطر است و هیج 
َجهار  راْن 

ُ
ق َدر  ِکه  آ[نست  هفدهم  نیست  میا]نه  َدر 

اول  همه  که  ]احمد  َجای  یک  و  محّمدست  َجای 
فَیکوْن  ْن 

ُ
ک قراْن  َدْر  ِکه  آنْست  ُهْم 

َ
َهچد سطر[ است 

َسطرْست.  با[یاْن  در  همه  که  است  ]جای  َهشْت 
و  ]در چهل  َرحیْم  فور 

َ
غ راْن 

ُ
ق َدْر  ِکه  آنْسْت  وْزَدُهْم 

ُ
ن

ران 
ُ
سه جای است[ َو َهَمه َباَیاْن َسطرْست ِبیسُتْم َدر ق

ِبیْست  َسطرست  َباَیان   ...  ...  ...  ... َجای  َجهارَدْه 
َیکْم آنست ِکه َدر قراْن َسمیع َعلیْم ]در شانزده جای 
ِکه  ُدَوْم آنست  ِبیْست  َباَیاْن َسطرست  َو َهمه  است[ 
َهَمه  َو  سْت 

َ
ا حـ[ـکـیم  عزیز  جای  ]سیزده  قران  َدْر 

َبایان َسطرست ِبیست ِسُیوْم ... ... ... ... َهَمه َباَیاْن 
]شش  قران  َدْر  ِکه  آنسْت  َجهاُرْم  بیست  َسطرست 
الُمور 

ْ
جای ترجع االمور هـ[ـست َو یک َجای تصیُر ا

آنست که[  َباَیاْن َسطرْست ]بیست پنجم  َهَمه  آن  َو 
َدو جای  َو  سْت 

َ
ا یازَدْه َجای  َعلیْم  ل شی 

ُ
ران بک

ُ
ق َدْر 

رْست بیست 
ْ

ی ]علیما و آن همه بایان سـ[ـط
َ

بکل ش
ات الّصدوِر ]دوازده 

َ
ْم آنسْت ِکه َدْر قران َعلیم بذ

ُ
ش

َ
ش

جای است و آن هـ[ـَمه َباَیان َسطرْست بیست َهفُتم  تصویر ش 12: قواعد کاتب به فارسی در کتابت و تزیین 
مصحف زنجانی )نیویورک: موزۀ متروپلیتن، ش 1996.294(
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لمتّوکلیَن َو َهَمه َبایان َسطرْست 
َ
لمتّوکلوَن َو یک َجای ا

َ
راْن ]پنج جای یتوکلون است و سه[ َجای ا

ُ
آنسْت ِکه َدْر ق

ست َو َهمه َبایان َسطرْست ]بیست نهم آنست 
َ
]بیست هشتم آنست که د[ر قراْن َعالم الغُیوْب َجهار َجای ا

ت ُسوَرَها ... ... ... است سی وَیکْم آنسْت ُسورة َمرَیم 
َ
رست سّیُوْم َسرجمل

َ
که آ[ِخر َهَمه نیم ُسْبِعَها آخر َسط

ِلمه ُبرَناْمـ ... ... ... ... 
َ
ور نیست سی سُوْم آنْست ِکه هیْح ک

ُ
 ک

ْ
ْسْت ]سی ودوم[ ... ...؟ ـرف

َ
ول َوَرق آورَده ا

َ
با

تم 
ْ

ز َسبِب ان بزر نوش
َ
 َو نیمه ِدکر ]اول سطری دیگر باشد / افتد و[ا

ْ
ذ

َ
دیکر اوفَتذ ِکه نیم کلمه َبایاِن َسطری َباش

ول َسطرست َو آنج د]ر بایان[ سطرست تا هر کسی ظاِهر می بیَنذ )تصویر 12(.
َ
انج َدر ا

قواعد به عربی
محمد  اسم  ورد  عشر  السابع  السطر  اوایل  فی  والکل  موضعا  و[عشرین  احدی  فی  ]الناس  یایها  ورد 
فی  فیـ[ـکون  کـ]ـن  ورد  عشر  الثامن  السطر  اول  والکل  واحد  موضع  فی  احمد  واسم  مواضع  اربعة  فی 
ثمانیة مواضع والکل فی اواخر السطور التاسع عشر و]رد غـ[ـفور رحیم فی ثلثة واربعین موضعا والکل فی 
اواخر السطر العشرون ورد ... ... فی اربعة عشر موضعا والکل خواتم الـ]ـسطور الحادی والعشرون[ ورد 
سمیع علیم فی ستة عشر موضعا والکل فی اواخر ]السطر[ الثانی والعشرون ورد عزیز حکیم فی ثلثة عشر 

الثالث  الـ[ـسطور  اوا]یل  فی  والکل  موضعا 
والعشرون آخر کل السبع آخر السطر الرابع 
والعشرون ورد ترجع االمور فی ستة مواضع 
فی  والکل  واحد  موضع  فی  االمور  وتصیر 
اواخر السطر الخامس والعشرون قوله بکل 
شی علیم فی احدعشر موضعا وقوله بکل شی 
السطر  اواخر  فی  والکل  موضعین  فی  علیما 
السادس والعشرون قوله علیم بذات الصدور 
اواخر  فی  وهی  موضعا  عشر  اثنی  فی  ورد 
فی  یتوکلون  قوله  السابع والعشرون  السطور 
ثلثة  فی  المتوکلون  وقوله  مو[اضع  خمـ]ـسة 
و]احد  موضع  فی  المتوکلین  وقوله  مواضع 
ین  والعشر الثامن  السطر  اواخر  فی  والکل[ 
والکل مواضع[  اربعة  فی  ]ورد  الغیوب   عالم 
 فی اواخر السطر التاسع والعشـ]ـرون موضع 
الثلثون  السطر  آخر  فی[  االسباع  انصاف 
القرآن[  جمیع  فی   ...  ... ا]بتداء  موضع 
فی  وقع  مریم  سورة  اول  والثلثون  الحادی 
الثالثة   ...  ... والثلثون  الثانی  الصفحة  اول 
والثلثون لم یقسم الکلمة فی اول سطر الثانی 

ثم هذه ... )تصویر 13(.
 تصویر ش 13: قواعد کاتب به عربی در کتابت و تزیین 

مصحف زنجانی )نیویورک: موزۀ متروپلیتن، ش 1996.294(
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تقسیمات قرآنی 
قرون  قرآن نویسی  در  دیگر  تقسیماتی  سوره،   114 به  قرآن  معروف  تقسیم  به جز 
مختلف متداول بوده است. تقسیم قرآن به 2، 4، 7، 10، 14 و 30 پاره انواع مختلف 
این کار بوده است که کاتب نسخۀ نجف برخی از آنها را در اثر خود انجام داده است. 
 212 صفحه  آغاز  در  که  بخش بندی هاست  این  از  یکی  قسمت،  دو  به  قرآن  تقسیم 
قرآنی نسخۀ خود  مصحف زنجانی صورت گرفته است )تصویر ش 11(. گاه کاتبان 
می کردند.  صحافی  جداگانه  جزء  دو  در  را  آن  و  می کردند  پاره  دو  سبب  همین  به  را 
همواره این تقسیم در انتهای سورۀ هجدهم )کهف( و آغاز سورۀ نوزدهم )مریم( انجام 
 متأخر از این قرآن های دوپارۀ کوفی 

ً
می گرفته است )تصویر ش 11(. یک نمونۀ نسبتا

ایرانی، از قرن ششم هجری به خط محمد بن احمد المعروف بالجبلی البرینی؟ و با 
تذهیب عبدالرحمن بن محمد المعروف بابی طالب الصوفی، به شمارۀ 290 اکنون در 
ب، هردو در پایان  کتابخانۀ حرم علوی در نجف نگهداری می شود که کاتب و مذهِّ

جزء نخست آن )انتهای سورۀ کهف(، نام خود را ثبت کرده اند )تصویر ش 31(.1

ب هنرمند، با همکاری یکدیگر قرآن کامل دیگری را نیز به خط نسخ و با تذهیب های  1. این دو کاتب و مذهِّ
پیچیده و سرسوره های کوفی کتابت و تولید کرده اند که متأسفانه تاریخ آن معلوم نیست. این نسخه اکنون در 

کتابخانۀ چستربیتی )دابلین، ایرلند(، به شمارۀ Is1439 نگهداری می شود.

تصویر ش 11:مصحف زنجانی آغاز نیمۀ دوم قرآن با سرسورۀ مریم؛ ص 212 و 213
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تقسیم قرآن به 7 بخش )هفت ُسبع( روش دیگری است که در اصل برای آسانی 
ختم قرآن در یک هفته صورت می گرفته است. این تقسیم بندی از قدیم ترین زمان ها 
بندی را  این تقسیم  مصحف زنجانی  در منابع اسالمی قرون نخست ذکر شده است.1 
قرآنی  نگاران  از مصحف  بسیاری  همانند  کاتب،  که  تفاوت  این  با  دارد،  در خود  نیز 
سده های میانه، هر ُسبع )تصویر ش 17( را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند و نام 
آن را »نصف ُسبع« )نیم ُسبع( می گذارد )تصویر ش 18(. از آنجا که وی کتابت نسخه 
 60 صفحه و هر 

ً
را بسیار دقیق و با محاسبات ریاضی انجام می دهد، هر ُسبع حدودا

نیم ُسبع 30 صفحه را دربر گرفته است: ص 1 )آغاز قرآن(، ص 30 )آغاز نصف ُسبع(، 
ص 60 )آغاز ُسبع ثانی(، ص 90 )آغاز نصف ُسبع(، ص 119 )آغاز ُسبع ثالث(، ص 
آغاز  القرآن/  رابع(، ص 210 )نصف  ُسبع  )آغاز  ُسبع(، ص 178  )آغاز نصف   149
نصف ُسبع(، ص 240 )آغاز ُسبع خامس(، ص 270 )آغاز نصف ُسبع(، ص 299 
) آغاز ُسبع سادس(؛ ص 359 )آغاز ُسبع سابع(، ص 389 )آغاز نصف ُسبع(، ص 

420 )انتهای قرآن(.2
جزء  سی  معروف  تقسیم  همان  مصحف،  این  در  زنجانی  دیگر  مهم  تقسیم بندی 
است. کاتب هر جزء از اجزای سی گانۀ قرآن را در چهارده صفحه یا هفت برگ می نویسد 
)در سه مورد، یک جزء کامل قرآن در در دوازده صفحه یا شش برگ نوشته شده است( 
و در آغاز جزء جدید، در ستونی، اطالعات مربوط به تعداد آیات و کلمات و حروف آن 
ب قرار دارد که عنوان  جزء را ثبت می کند. در قسمت باالی این ستون، مستطیلی مذهَّ
: الجزء الخامس عشر من ثلثین( نوشته شده، و در تمام آن، از نقوش 

ً
جزء مربوطه )مثال

گیاهی و هندسی برای تزیین استفاده شده است. آنچه بیش از همه جلب توجه می کند، 
شکالی چون شش ضلعی، ستاره 

َ
دایره ای است در وسط این مستطیل که در میان آن ا

هشت پر، ستارۀ داود، و مانند آن قرار دارد. این امر در صفحات 14، 28، 42، 54، 60 
و جزآن تکرار شده است.

ب به نشانۀ آغاز جزء جدید که برخی از آنها به دلیل پوسیدگی  در میان 30 ستون مذهَّ
صفحات  در  داود  ستارۀ  با  تصویرسازی  از  نمونه   6 به  رفته اند،  میان  از  کاغذ  اطراف 

المصاحف، ج 1، ص  این تقسیم بندی، و روایات کهن آن، نک: السجستانی،  1. برای گونه های مختلف 

465ـ468.

2. برای گزارش های کهن درباب تقسیم 14گانۀ قرآن، نک: السخاوی، جمال القراء، ج 1، ص 135.
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14، 84، 98، 140، 196، 338 برمی خوریم )تصاویر ش 20 و 21(.1 سایر تصاویر 
هندسی عبارتند از: شش ضلعی،2 )تصویر ش 22( دوازده پر،3 هشت پر،4 دایره هایی 

متحد المرکز5 یا دوایری با تزیینات گیاهی.6
رواج  و  شکل گیری  شاهد  بعد  به  چهارم  سده  از  اسالمی  معماری  است  گفتنی 
طرح های مختلف هندسی و به کارگیری آن در کتابت قرآن است. از این میان، استفاده 
از انواع مختلف ستاره های 5، 6، 8، 10 و 12 َپر نمونه های فراوانی در معماری و هنر، 
به  موسوم  آن  از  نوعی  یا  َپر  است. ستارۀ شش  یافته  اسالمی  و حتی ضرب سکه های 
 Eric( ستارۀ داود« نیز یکی از این طرح هندسی رایج در این قرون است. اریک بروگ«
Broug( نمونه های متعدد آن را در اثر خود با عنوان طراحی هندسی اسالمی7 بررسی 
و تحلیل کرده است.8 طبیعی است کتابت هنرمندانه و تذهیب قرآن های این دوره نیز از 
چنین الگوهای هنری اثر پذیرفته باشد. از این رو، استفاده از ستارۀ داود را در بسیاری 
از تذهیب های نسخه های قرآنی قرون پنجم تا هشتم می توان یافت. فی المثل عثمان بن 
ب قرن پنجم در برخی از تذهیب های خود، از جمله  حسین وّراق غزنوی کاتب و مذهِّ
در کتابت نسخۀ تفسیر حدادی )نسخۀ کاخ موزۀ توپقاپی، ش 209، کتابت سال 484 
ق( از ستارۀ داود استفاده کرده است.9 تصاویر یک قرآن کوفی مشرقی ایرانی به کتابت 
فردی به نام »علی« در 485 هجری که مارتین لینگز تصویر آن را منتشر کرده و آن را 
ق به مجموعۀ آقامهدی کاشانی دانسته است، نمونۀ دیگری از این امر است.10 از 

ّ
متعل

 در صفحات 254، 316، 334 
ً
 استفاده شده است. مثال

ً
1. از ستارۀ داود در ترسیم عالمات سجده نیز مکررا

)تصاویر ش 20 و 21(.

2. مصحف زنجانی، با کتابت محمد الزنجانی، ص 60، 112، 224، 252، 266، و 308.

3. همان، ص 42 و 294.

4. همان، ص 56.

5. همان، ص 280.

6. همان، ص 210 و 322.
7. Broug, 2013, pp. 95-128. 

8. برای یک نمونه از نقش ستارۀ داود بر روی سکه ای ضرب شده در حلب از عصر صالح الدین ایوبی، نک:

Ibid., p. 8.

9. نک: ابونصر حدادی، 1390، ص 12 و 124.

10.  این نسخه اکنون در موزۀ آقاخان نگه داری می شود. نیز نک: لینگز، 1377 ، ص 18 و تصویر ش 20.
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مصحف زنجانی در حرم علوی در نجف اشرف که  این رو، طبیعی است که کاتب 
اکنون موضوع بحث ماست، در میانۀ قرن ششم از این الگو و نیز سایر الگوهای هندسی 

 استفاده کرده است.
ً
رایج در معماری و تذهیب اسالمی مکررا

                  تصویر ش 14: نشانۀ تعشیر یا سرُعشر                        

 

                                      

 

تصویر ش 18: نشانۀ نیم ُسبع تصویر ش 17: عالمت ُسبع )تقسیم بندی هفت گانه قرآن(

تصویر ش 19: نشانۀ سجده

 تصویر ش 15: نشانۀ تخمیس

تصویر ش 16: دو نمونه از تزیینات ترنج در سرسوره ها
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الجـزو الخامس مـن ثلثین 

نوَن 
ُ
ما

َ
ْمـس َوث

َ
یـْه َوخ

َ
ِما َوُهـَو 

یَتاْن 
َ
ئـْه َوا

َ
اْن َوَسـْبَع ِما

َ
ف

ْ
ل
َ
یـْه َوا

َ
ا

ـِف 
ْ
ل
َ
َمـْه َوعشـر ا

َ
ل

َ
نـوَن ک

ُ
َوثَما

احـرٍف  ماِنیـُه 
َ
َوث َوَسـبعِمایه 

یتاْن 
َ
مسـه الٍف وماَیتـاَن َوا

َ
وخ

وجمیـع  ـه 
َ

ُنقط َوعشـرون 

حـرف  مـن  ـراْن 
ُ

الق فـی  َمـا 

یَتاْن 
َ
 وسـتِماَیْه َوما

ْ
الفـاء الـف

ً
وثمانـوَن َحرفـا

الجزو الخامس عشر من ثلثین

ْرَبُعـوْن 
َ
َوا یـه 

َ
ِما یاِتـِه 

َ
ا ُد 

َ
َعـد  

ـان 
َ

الف ِلماِتـه 
َ
َوک یـْه 

َ
ا  

َ
لـث

َ
َوث

ِلَمـه 
َ
ک وَسـبعون  یه 

َ
مَسـِما

َ
وخ

وَسـبُع  لـٍف 
َ
ا ـره 

َ
َعش ـه 

َ
َوُحروف

مَسـُه 
َ

مـاْن احـرٍف َوخ
َ
مایـَه َوث

الـٍف َو مایَتاْن َوایتاْن َوعشـروَن 

ـراِن 
ُ

ـة َوجمیـع َمـا ِفـی الق
َ

نقط

 
ُ
خمسـة ال 

َ
الـد حـروِف  مـْن 

ً
یه َوسـْبعوَن َحرفا

َ
الٍف َوِتسـَعما

الجزو السادس من ثلثین

مس 
َ

]وهو ما[َیه َوعشـروْن وخ

 
َ

یه و ثلث
َ
مسـما

َ
لفان َوخ

َ
یـه َوا

َ
ا

مس 
َ

کلمَه َوعشـریَن الـف َوخ

ـروَن 
ْ

یَتاْن َوعش
َ
ِمایـه َوَمایتاَن َوا

راِن 
ُ

ـه َوَجمیـع َمـا فـی الق
َ

نقط

ِمـْن ُحـروِف الَحا ِتسـَعه الٍف 

لثـوَن 
َ
ث َو  مـاْن 

َ
َوث َمایـَه  َوارَبـع 

ً
فا َحر

تصویر ش 21: آغاز جزء پانزدهم قرآن تصویر ش 22: آغاز جزء ششم قرآن تصویر ش 20: آغاز جزء پنجم قرآن
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امال، رسم یا هجاء المصحف
امالء یا هجاء المصحف در این نسخه بسیار کامل است. یعنی کاتب این نسخه 
همانند اغلب کاتبان مشرق اسالمی در قرون چهارم تا هشتم هجری از رسم المصحف 
موسوم به رسم عثمانی تبعیت نمی کند. آشکارترین نشانۀ این امر، استفاده از »الف« 
در کتابت کلماتی است که در رسم عثمانی، آنها را بدون الف کتابت می کنند. از همین 
 :

ً
رو، کاتب مصحف زنجانی تمام اسم های بر وزن »فاعل« در حالت مفرد یا جمع )مثال

با  ظالمین، شاکرین، کافرین، عالمین، خالدین و جزآن( را برای سهولت در خواندن 
»السموات«،  »جنات«،  »آیات«،  چون  پرتکرار  واژه هایی  همچنین  می نگارد.  الف 
نوشته می شوند.  الف  با  ... همواره  »اسرایل«  و  »المالئکة«  »الکتاب«، »اصحاب«، 
»یا موسی«،  به صورت جدا  یایها  یعیسی،  یموسی،  کلماتی چون  در  »یا«  ندا  حرف 
»یا عیسی« و »یاایها« نوشته می شود. »باییه« و »باییت« و »باییتنا« همواره به صورت 
چون  کلماتی  نگارش  است  همچنین  می شوند،  کتابت  »بایاتنا«  و  »بایاٍت«  »بایٍة«، 
»اللیل«  به صورت  با دو الم  نیز  و»الذان«  »الیل«  آن.  مانند  و  »بایکم«  الله«،  »بایام 
و»اللذان« نوشته می شوند، و »النبین« با دو یاء به صورت »النبیین« رسم می شود. در 
این میان، معدود نشانه هایی از کتابت و امالی بسیار قدیم قرآنی در قرن نخست اینجا و 
آنجا گاه در نسخه دیده می شود. از جمله آنکه کاتب در صفحۀ 10، »َواللَّـُه ُذوا الَْفْضِل 

الَْعِظيِم« )بقره: 105(، و در صفحۀ 33 »َواللَّـُه َعزِيٌز ُذوا انتَِقاٍم« )آل عمران: 4( می نویسد.

عّد االی یا نظام شمارش آیات
آوردیم که کاتب برای نشان دادن پایان آیات، از دایره هایی هشت پر، کوچک و زّرین 
در متن قرآن استفاده کرده است. با این همه، شمارش آیات در نسخۀ حاضر با هیچ یک 
از هفت نظام مختلف آیه شماری کوفه، بصره، دمشق، ُحمص، مکه، مدینۀ اول و مدینۀ 
 
ً
دوم، مطابقت صد در صد ندارد که این امر در دیگر نسخه های کهن قرآنی نیز مکررا
برجا  و کوفی  نسخه های کهن حجازی  با  زنجانی  مصحف  نظر،  این  از  دیده می شود. 
مانده از قرون نخست مشابه است که در آنها نیز بی نظمی در شماره گذاری آیات متعدد 
 در آغاز سوره های 

ً
از آنجا که در مواضعی از نسخۀ زنجانی )مثال به چشم می خورد.1 

1. برای جزییات این امر در یک نمونه از قرآن های حجازی موسوم به »مصحف پاریس ـ پترزبورگ«، نک: 

حجازی،  مصاحف  از  دیگری  نمونۀ  برای  و  60ـ65؛  ص   ،1394 اموی،  عصر  قرآن های  دروش،  فرانسوا 

موسوم به »مصحف مشهد رضوی«، نک: 
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آل عمران، مریم، و طه(، حروف مقطعه آیۀ مستقلی شمرده نشده اند، نظام شمارش آیات 
 
ً
در این نسخه، کوفی نمی نماید. عدم تطابق با نظام کوفه نمونه های دیگری نیز دارد. مثال

داً« را پایان آیۀ 107 اسراء نمی شمارد1 که این امر مطابق با تمام نظام ها  کاتب کلمۀ »ُسجَّ
جز نظام کوفه است؛ یا فی المثل کلمۀ »االنجیل« را پایان آیۀ 48 آل عمران نمی داند2 که 
این امر مطابق با تمام نظام ها جز نظام کوفه است. نیز ﴿لَِف َخلٍْق َجِديٍد﴾ )رعد: 5( را 

پایان آیه می شمارد3 که مطابق با تمام نظام ها جز نظام کوفه است. 
در مقابل، عدم شمارش کلمۀ »العقود« به عنوان پایان آیۀ نخست سورۀ مائده4 نشان 
می دهد که گویی کاتب تنها به نظام کوفی نظر داشته است، چراکه تمام نظام های دیگر 
ــ بصره، دمشق، ُحمص، مکه، مدینه اول و مدینه دوم ــ این کلمه را پایان آیۀ نخست 
شمرده اند. این تمام ماجرا نیست، چه وقتی کاتب در آغاز سورۀ آل عمران، عبارت »انزل 
آیه  پایان  را  دوم  و  اول  مدینه  مکه،  بصره،  کوفه،  نظام  برخالف  را  االنجیل«  و  التوریة 
 اآلی، شامی ــ مطابق با یکی از 

ّ
نمی شمارد، این گمان را تقویت می کند که نظام عد

دو شهر دمشق و ُحمص ــ است؛ با این همه، عدم احتساب کلمۀ »الظالمون« در آیۀ 
42 ابراهیم به عنوان یک آیۀ مستقل5 ــ که تنها مطابق نظام دمشق و ُحمص است ــ این 

گمان را ضعیف می کند.
به طور کلی بی نظمی در تعیین پایان آیات را باید از ویژگی های نسخه دانست. کاتب 
آیه  ــ  بقیۀ شهرها  برخالف  و  ــ  کوفه  را مطابق  )مائده، 15(  َكثٍِي﴾  َعن  ﴿َيْعُفو  عبارت 
نمی شمارد،6 اما در دو سطر بعد، پس از »و کتاب مبین« نیز که تمام نظام ها، آن را پایان 
آیه می دانند، عالمت آیه نما نمی گذارد. سه مثال دیگر از عدم تطابق با تمام نظام های 
ـُٰؤَلءِ  َه  ٰ َعَ بَِك  ﴿وَِجئَْنا  عبارات  این جا،  در  است.  داده  رخ  نساء  سورۀ  در  آیه شماری 

Karimi-Nia, “A New Document in the Early History of the Qur’ān: Codex Mashhad, 
an ‘Uthmānic Text of the Qur’ān in Ibn Mas‘ūd’s Arrangement of Suras”, in Journal of 
Islamic Manuscripts, forthcoming (2019).

1. مصحف زنجانی، با کتابت محمد الزنجانی، ص 203.

2. همان، ص 38.

3. همان، ص 171.

4. همان، ص 73.

5. همان، ص 179.

6. همان، ص 76.
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َكثًِيا﴾  اْختَِلفًا  فِيهِ  ﴿لَوََجُدوا  و  )نساء: 79(،  َشِهيًدا﴾  بِاللَّـهِ  ﴿َوَكَفٰ  )نساء: 41(،  َشِهيًدا﴾ 
 اآلی کوفه، 

ّ
)نساء: 82(1 عالمت پایان آیه ندارند که این امر مخالف با هر هفت نظام عد

پایان  تعیین  در  بی نظمی  است.  دوم  مدینه  و  اول  مدینه  مکه،  دمشق، ٌحمص،  بصره، 
ا تُْشُِكوَن﴾ )هود:  مَّ ِنّ بَرِيٌء ِمّ

َ
آیات نمونه های متعدد دیگر هم دارد: فی المثل کاتب در ﴿أ

54(، تشرکون را پایان آیه می شمارد که تنها مطابق با ُحمص و کوفه است. در ﴿ُيَادُِلَا 

ِف قَوِْم لُوٍط﴾ )هود: 74(، »لوط« را پایان آیه نمی شمارد که تنها مطابق با نظام ُحمص و 
ْؤِمننَِي﴾ )هود: 86( »مومنین« را پایان  بصره است. در ﴿بَقِيَُّت اللَّـهِ َخْيٌ لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّ

آیه نمی شمارد که مطابق با دمشق و بصره و کوفه است.

 نامگذاری سوره ها
ب آغازین، نامگذاری سوره ها انجام گرفته و نام هر سوره همراه  در سرسوره های مذهَّ
با اشاره به تعداد آیات آن، با خط کوفی کتابت شده است. برخی از این نام ها امروزه 
 در کتابت نسخه های قرآنی 

ً
چندان رایج نیستند، اما تا پیش از قرن هشتم هجری مکررا

دیده می شوند. از جمله خواندن سورۀ 81 )التکویر( به الکّورت، سورۀ )االنشقاق( به 
 70 سورۀ  عسق،  به  )الشوری(   42 سورۀ  المتحّرم،  به  )التحریم(   66 سورۀ  انشقت، 
)المعارج( به سأل سائل، و سورۀ 35 )فاطر( به المالئکة؛ اما از همه عجیب تر ــ برای 
ما که بیش از 900 سال پس از کتابت این نسخه زندگی می کنیم ــ نامگذاری سورۀ 32 
و 41 به یک نام واحد است. در اینجا، کاتب همانند بسیاری از کاتبان دورۀ میانه، این 
دو سوره را همزمان سورۀ »السجدة« می نامد.2 امروزه در قرآن نویسی متداول جهان 

1. همان، ص 58 و 62.

و  کوفی  قرآن های  از  بسیاری  کتابت  در  و  بوده،  طبیعی   
ً
کامال میانه،  دورۀ  قرآن های  کتابت  در  امر  این   .2

 روی داده است. چند نمونه از نسخه های قرآنی دیگر که در 
ً
غیرکوفی از قرن دوم تا دوازدهم هجری مکررا

آنها نیز همزمان دو سورۀ 32 و 41 به نام »سورة السجدة« خوانده شده، این هایند: نسخۀ ش 1 در کتابخانۀ 

آلمان؛  توبینگن  دانشگاه  کتابخانۀ  در   MaVI291 ش  نسخۀ  علی؛  امام  خط  به  منسوب  )رامپور(،  رضا 

نسخه های ش Arabe 343 و Arabe 420 و Arabe 6716 و Arabe 6073 و Arabe 6997 و Arabe 6430 و 219 

Smith-Lesouëf در کتابخانۀ ملی فرانسه؛ نسخۀ ش Is 1431 در کتابخانۀ چستربیتی مورخ 391 هجری و 

منسوب به خط ابن بواب؛ نسخه های ش 5 و 6 و 7 و 8 و 9  و 12 و 15 و 19 و 20 و 31 و 33 و 36 و 38 

خ 559 هجری؛ نسخۀ  در کتابخانه و موزۀ ملی ملک )تهران(؛ نسخۀ ش NEP27 در دانشگاه پنسیلوانیا، مورَّ

خ سال 556 هجری( و نسخۀ ش 1206 در موزۀ آستانۀ قم؛ نسخه های ش 15 و 32 و 42 و  ش 1276 )مورَّ
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اسالم، سورۀ 32 السجدة و سورۀ 41، فصلت خوانده می شود.

قرائات قرآنی
بر  میانه  قرون  قرآنی  نسخه های  تمامی   

ً
تقریبا همانند  نیز  نسخه  این  است  بدیهی 

تا  اسالمی  مشرق  در  قرآنی  نسخه های  اغلب  نیست.  عاصم  از  حفص  قرائت  مبنای 
یا  سبعه  قرائات  از  )برگرفته  مختلف  قرائات  از  ترکیبی  به  قرن ششم هجری  میانه های 
عشره یا اربعة عشر( موسوم به اختیار القراءة )مثال اختیار ابوعبید، یا اختیار ابوحاِتم( 
نوشته شده اند. پس از آن نیز تا پایان قرن هشتم هجری، کتابت قرآن به قرائت عاصم 
)و دو راوی اش: حفص و شعبة( بسیار نادر است. در مقابل رواج قرائت نافع در مغرب 
دارد.   فراوان  نمونه های  قرون،  این  طی  اسالمی  مشرق  در  ابوعمرو  قرائت  و  اسالمی 
العالء  بن  ابوعمرو  قرائت  به  فردی،  از هر  بیش  نیز  نسخه  این  در  کاتب  مبنای  قرائت 
)70ـ154 ق( قاری بصره نزدیک است.1 نمونه های فراوانی در متن می توان یافت که 
این استنباط را تقویت می کند. در تمام این موارد، قرائت موجود در آیه با قرائت ابوعمرو 

تطابق دارد و گاه مشترک میان ابوعمرو، و یک یا چند قاری دیگر است.

44 و 55 و 59 و 84 و 95 و 137 و 190 و 203 و 206 و  279 و 1039 و 1826 و 2046 و 2230، و جزوۀ 

خ 415 هجری( در کتابخانۀ آستان قدس رضوی؛ نسخه های ش 881 و 1076 و 1661  قرآنی ش 3323 )مورَّ

و 2693 در مکتبة االمام الحکیم العامة )نجف اشرف(؛ نسخه های ش 18 و 44 و 103 و 106 و  242 و 502 

 R38 در نجف اشرف؛ نسخۀ ش 15235 در کتابخانۀ آیة الله مرعشی )قم(؛ نسخۀ ش  در کتابخانۀ حرم علوی

در کاخ موزۀ توپقاپی )استانبول(؛ نسخۀ ش 19 در کتابخانۀ نورعثمانیه؛ نسخه های ش 394 و 4128 و 18114 

و 11955 در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی؛ نسخۀ ش 1950 در موزۀ رضا عباسی )تهران(؛ نسخۀ ش915. 

Yah.Ms.Ar در کتابخانۀ ملی اسرائیل؛ و نسخۀ Cod. arab .1112 در کتابخانۀ دولتی آلمان )مونیخ(.

1. کتابت و قرائت نسخه بر مبنای دو قاری دیگر کوفه، یعنی حمزه و ِکسائی نیز نمی تواند باشد. زیرا نمونه های 

 در حجرات: 6 آمده است، ﴿إن جاءكم فاسٌق 
ً
متعددی بر خالف قرائت آنها در متن نوشته شده است. مثال

ُتوا است. همچنین در بقره: 236  بَّ
َ
َتث

َ
بنبإ َفَتبَيُنوا﴾ )ص 309( در حالی که قرائت حمزه و ِکسائی در این آیه، ف

وُهنَّ  ماسُّ
ُ
﴾ )ص 25( در حالی که قرائت حمزه و ِکسائی در این آیه، ما لم ت وُهنَّ نوشته شده است: ﴿ما لم َتَمسُّ

است. نیز در یونس: 30 نوشته شده است: ﴿هنالك تبلوا﴾ )ص 147(، اما قرائت حمزه و ِکسائی در این آیه، 

تتلوا است.
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مطابق با قرائت:متن مصحف زنجانیقرائت حفصآدرس آیهصفحه

بقره: 348
ُ

َبل
ْ

 یق
َ

َوال
ُ

َبل
ْ

ق
ُ
 ت

َ
ابوعمرو و ابن کثیرَوال

اُدوهمبقره: 785
َ

ف
ُ
وهمت

ُ
فد

َ
ابوعمرو، ابن عامر، ابن کثیر، و حمزهت

ابوعمرو، نافع، و ابن کثیریقولونتقولونبقره: 13140

ابوعمرو، نافع )در روایت ورش(اذا َدعانیاذا َدعاِنبقره: 19186

ابوعمرو، نافع، و ابن کثیرُننِشُرَهاُننِشُزَهابقره: 29259

ربقره: 30272
ِّ

ف
َ
ریک

ِّ
ف

َ
ابوعمرو، نافع، ابن کثیر، حمزه، و ِکسائیُنک

رَجُعوَنبقره: 31281
ُ
رِجُعوَنت

َ
ابوعمروت

تنساء: 5733
َ

د
َ

ِذیَن َعق
َّ
توال

َ
د

َ
ابوعمرو، نافع، ابن کثیر و ابن عامروالذین عاق

ابوعمرو، نافع، ابن کثیر، و ابن عامرلئن انجیتنالئن انجاناانعام: 63 93

ابوعمرو، نافع، ابن کثیر، و ابن عامریاُبشراییُبشرییوسف: 16219

همه جز حفص از عاصمأنَساِنیِهأنَساِنیُهکهف: 20963

یِنکهف: 21196
َ
ف

َ
د یِنَبیَن الَصّ

َ
دف ابوعمرو، ابن کثیر، و ابن عامرَبیَن الصُّ

ابوعمرو و نافع )در روایت ورش(ِلیَهَبألَهَبمریم: 21319

ساِقطمریم: 21325
ُ
طت

َ
اق سَّ

َ
ابوعمرو، نافع، ابن کثیر و ابن عامرت

مریم: 21568
ً
ِجثیا

ً
ابوعمرو، نافع، ابن کثیر، و ابن عامرُجثیا

مریم: 21569
ً
ِعتیا

ً
ابوعمرو، نافع، ابن کثیر، و ابن عامرُعتیا

مریم: 21570
ً
ِصلیا

ً
ابوعمرو، نافع، ابن کثیر، و ابن عامرُصلیا

ابوعمروإنَّ هاذیِن لساحرانإن هذاِن لساِحراِنطه: 21963

ابوعمرو، نافع، و ابن عامریاعبادییعباِدزخرف: 34468

ابوعمرو، ابن کثیر، حمزة و ِکسائیتشتهیتشتهیهزخرف: 34471

نمنافقون: 38710
ُ
ک وَنأ

ُ
ک ابوعمروأ

ابوعمرو، ابن کثیر، و ِکسائیبظنینبضنینتکویر: 40924
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نمونه های یادشده در جدول باال، به ویژه کتابت »یقولون« به جای ﴿تقولون﴾ )بقره: 
َق و أكن﴾ )منافقون: 10(،1 »بظنین« به جای  دَّ  و أکوَن« به جای ﴿فأصَّ

َ
ق

َّ
د 140(، »فأصَّ

یِن لساحراِن« به جای ﴿إن ٰهٰذاِن لساحراِن﴾ )طه: 63(،2  
َ
﴿ بضنین﴾ )تکویر: 24(، »إنَّ هاذ

« به جای ﴿لهَب لِك غلماً﴾ )مریم: 19( این گمان اولیۀ ما را تقویت 
ً
و »لیهَب لِک غالما

می کند که نسخۀ یادشده به قرائت ابوعمرو بن عالء )قاری بصره( نوشته شده که کتابت 
بوده  متداول  بسیار  امری  اسالمی  در مشرق  قرائت وی  اساس  بر  میانه  قرون  در  قرآن 

است.

سهو کاتب و اصالحات در نسخه
در برخی موارد، در متن نسخه اصالحاتی صورت گرفته است. این امر به سبب سهو یا 
اشتباه کاتب در کتابت قرآن های قدیم، بسیار طبیعی و رایج بوده است. اغلب تصحیحات 

ن«، »اکوَن« آمده است این هایند: قرآن ابن بّواب در 
ُ
ک 1. چند نسخۀ دیگر که در آن ها، در سورۀ منافقون، آیۀ 10، به جای »أ

کتابخانۀ چستربیتی، ش Is1431؛ همانجا، نسخۀ ش Is1483، برگ 238ب )بعدا به شکل ناشیانه ای اکن شده است(؛ 

همانجا، نسخۀ Is1482، برگ 290الف؛ کتابخانۀ ملی فرانسه، نسخۀ Smith-Lesouëf 220، در برگ 558الف، کتابت 

شده در مصر؛ همانجا، نسخۀ Smith-Lesouëf 219، برگ 28الف؛ کتابخانۀ نورعثمانیه )ترکیه(، نسخۀ ش 11، برگ 

277ب؛ کتابخانۀ حاجی محمود )ترکیه(، نسخۀ ش 1؛ کتابخانۀ حافظ احمد پاشا )ترکیه(، نسخۀ ش 2؛ کتابخانۀ سلطان 

احمد )ترکیه(، نسخۀ ش 23، ص 209؛ کتابخانۀ نافذ پاشا )ترکیه(، نسخۀ ش 33، برگ 239الف؛ کتابخانۀ قلیچ علی 

پاشا )ترکیه(، نسخۀ ش 11؛ کتابخانۀ سیریز )ترکیه(، نسخۀ ش 3؛ همانجا، ش 5؛ همانجا، نسخۀ ش 7، برگ 368الف؛ 

کتابخانۀ ملی اسراییل، نسخۀ ش 886 از مجموعه یهودا، برگ 206الف؛ همانجا، نسخۀ ش 891 از مجموعه یهودا، برگ 

182ب؛ همانجا، نسخۀ ش 900 از مجموعه یهودا، برگ 205الف؛ همانجا، نسخۀ ش 885 از مجموعه یهودا؛ همانجا، 

برگ 310ب؛  کتابت سال 1090،   ،Ms.or.quart.31 نسخۀ  برلین،  دولتی  کتابخانۀ  یهودا؛  از مجموعه   41 نسخۀ ش 

کتابخانۀ دولتی برلین، نسخۀ Landberg 822، برگ 122الف. کتابخانۀ جامع شهارة )یمن(، بدون شماره؛ کتابخانۀ ملی 

بلغارستان، نسخۀ ش OP 2922، برگ 224الف؛ همانجا، نسخۀ ش OP2711، برگ 224الف؛ مجموعۀ دکتر خلیلی 

)لندن(، نسخۀ ش QUR 497، برگ 38الف؛ کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، نسخۀ ش 15323، برگ 12ب؛ نسخۀ 

عرضه شده در حراج ساتبیز،7 اکتبر 2015، کاالی ش 225؛ کتابخانۀ آستان قدس رضوی، در دو نسخه به شمارۀ 62 و 

ا با قلمی متفاوت به »اکون« تبدیل شده است. برای تفصیل بیشتر، نک: مرتضی کریمی نیا، »نسخه شناسی 
ً

95 »اکن« بعد

وَن )منافقون، 10(: بازتاب قرائت ابوعمرو در نسخه های کهن قرآنی، 
ُ
ک

َ
 َو أ

َ
ق

َّ
د ْن/ فأصَّ

ُ
ک

َ
 َو أ

َ
ق

َّ
د مصاحف قرآن )2(. فأصَّ

قرون چهارم تا دوازدهم هجری«، آینه پژوهش، سال  29، ش 5/ شمارۀ پیاپی 173، آذر و دی 1397، ص 107ـ120.

2. این آیه در میان قراء سبعه به چهار صورت خوانده شده که متن نسخه تنها با قرائت ابوعمرو مطابق است. 

عاصم )روایت حفص(: »إْن هذاِن«؛ نافع، ابن عامر، حمزه، ِکسائی و عاصم )روایت شعبة(: »إنَّ هذاِن«؛ 

«؛ ابوعمرو: »إنَّ هذیِن« ابن کثیر: »إن هذانِّ
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 مشابه با جوهر 
ً
 به دست خود کاتب و با جوهری کامال

ً
صورت گرفته در متن نسخه، ظاهرا

اصلی انجام یافته است. این اصالحات گاه در اصل نوشته و کلمۀ قرآنی است و گاه در 
نحوۀ قرائت و اعراب آن است. با این همه، برخی موارد را می توان اصالحات متأخر از 

زمان کتابت دانست.1 نمونه هایی از این اصالحات به قرار زیر است:
 به ﴿لمسُتُم الّنَِساء﴾ )نساء: 

ً
َساء، و بعدا َمسُتُم النِّ

َ
در ص 58، ابتدا نوشته شده است: ل

نیز رخ داده است.2  آیۀ ششم سورۀ مائده   در 
ً
اتفاق عینا این  43( تصحیح شده است. 

َمسُتم از حمزه و ِکسایی است که به قرائت ابوعمرو و دیگران تغییر یافته است. 
َ
قرائت ل

در مؤمنون: 87 و 89، دو بار ﴿َسَيُقولُوَن لِلَّـهِ﴾ آمده که بعدا با افزودن الف )سیقولون 
 
ً
الله( مطابق قرائت ابوعمرو شده است.3 در کهف: 74، عبارت ﴿نَفساً زكيًة﴾، به نفسا
زاکیة تبدیل شده که قرائت ابن کثیر و ابوعمرو و نافع است.4 دیگر نمونه ها به سهو عادی 
ْعَمالُُكْم﴾ )بقره: 

َ
ْعَماُلَا َولَُكْم أ

َ
کاتب بازمی گردد. در عبارت ﴿َوُهَو َربَُّنا َوَربُُّكْم َوَلَا أ

ن 
َ
 با دشواری افزوده شده است.5 ﴿أ

ً
139(، واو بر سر »ولنا أعمالنا« افتاده بوده و بعدا

َمانَاِت﴾ )نساء: 58( نوشته شده است: ان تودُّ االمانات،6 و عبارت ﴿َفَما اْسطاُعوا 
َ
وا اْل تَُؤدُّ

ْن يْظَهُروهُ﴾ )کهف: 97(، نوشته شده است: فما استطاعوا؛ در هنگام اصالح، نقطه های 
َ
أ

ت پاک شده، اما دندانه باقی مانده است.7

جوانب هنری مصحف زنجانی و اشاره به نسخه های مشابه
در  دارد.  معماری  و  ریاضی  ذهنی  هست،  نیز  ب  مذهِّ  

ً
احتماال که  نسخه  کاتب 

اعراب ها و حروف  از زمان کتابت می نماید، فردی کوشیده است برخی   متأخر 
ً
1. در نمونه هایی که کامال

َوَعدَنا«  اذ   در ص 4، »و 
ً
بازگرداند. مثال از عاصم(   حفص 

ً
به قرائت دیگری )احتماال ابوعمرو  از قرائت  را 

)بقره: 51( از قرائت ابوعمرو، با افزودن الفی مطابق قرائت حفص از عاصم »واعدنا« شده است. در ص 5، 

« تغییر یافته است. و در ص 
ُ
لة

ِّ
ِرَبت َعلیِهُم الذ

ُ
« )بقره: 61( از قرائت ابوعمرو، به »ض

ُ
لة

ِّ
ِرَبت َعلیِهِم الذ

ُ
»ض

327، ابتدا »و أن یظِهَر فی االرض الفساد« )غافر: 26( نوشته شده )مطابق قرائت ابوعمرو، نافع، ابن کثیر و 

 تبدیل به »أو یظِهَر« شده است.
ً
ابن عامر( و بعدا

2. مصحف زنجانی، با کتابت محمد الزنجانی، ص 74.

3. همان، ص 242.

4. همان، ص 209.

5. همان، ص 13.

6. همان، ص 59.

7. همان، ص 211.
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تصویرسازی های وی در سرسوره ها، ترسیم سرُعشرها و تخمیس ها، ترنج ها، شمسه ها، 
از  و  قرآن،  سی گانۀ  اجزای  از  هریک  آغازه های  و  سجده ها  نیم ُسبع ها،  اسباع،  عالئم 
همه مهم تر در تذهیب های پیچیدۀ وی در آغاز و انجام قرآن )که این بخش اکنون در 
موزۀ متروپلیتن نگه داری می شود(، می توان انبوهی محاسبات دقیق ریاضی و هندسی 
با  انجام نسخه به صورت یکسان و  تا  آغاز  از  را حدس زد که وی همگی را بی نقص 
نیز دقت  قرآن  نگارش متن  از همین رو، وی در  داده است.  انجام  پیشینی  محاسبات 
هندسی و ریاضی وار خود را نشان می دهد. در هر صفحه 27 سطر یکسان می نویسد و 
انتهای تمام صفحات قرآن خود را بی هیچ استثنا، به آخر آیه ای ختم می کند. هر جزء 
قرآن را در 14 صفحه و هر ُسبع قرآن را در 60 صفحه می نگارد و در آخر، نسخه ای در 
420 صفحه )با صفحاتی از لوح های مذّهب و ضمائمی در توضیح کار خود به فارسی 
در پایان نسخه( )تصاویر ش 12 و 13( می پردازد. این شیوۀ بسیار هنرمندانه و مبتکرانۀ 
ایرانی در کتابت منظم قرآن قبل و بعد از زنجانی هم نمونه های متعددی دارد، اما یقینا 
مصحف زنجانی کتابت شده به سال  از برترین مصاحف بی رقیب در این زمینه،  یکی 

531 قمری در ایران است. 
به دو نسخۀ قرن ششمی اشاره  باید  نیز  با قاعده،  از حیث قرآن نویسی مضبوط و 
کرد: نخست نسخه ای بسیار مشابه، به شمارۀ 2224 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی 
در مشهد که 29 سطری است و همانند نسخۀ قرآنی ش 44 در نجف، هر صفحه اش 
آغاز  ابتدای صفحه ای در سمت راست  از  قرآن،  آیه ختم می شود. هر جزء  انتهای  به 
و  تعشیر  عالمات  می پذیرد.  پایان  بعد  صفحه(   14( برگ  هفت  انتهای  در  و  می شود 
)نک.تصویر ش 28(. همانند  بسیار مشابهند  نسخه  دو  در هر  و سرجزءها  تخمیس 
نسخۀ 44 نجف، در اینجا نیز، کاتب در انتهای نسخه، قواعد کتابت خود را به فارسی 
در  قاعده   33 مقابل  )در  تاست   19 نسخه  این  در  وی  قواعد  تعداد  است.  داده  شرح 
مصحف زنجانی(. تاریخ کتابت نسخۀ 2224 در آستان قدس رضوی به درستی معلوم 

ظهیر  ناصرالدین  اجل  )سید  ناسب  حسینی  به  موسوم  فردی  که  می دانیم  اما  نیست، 
االسالم کریم الطرفین الحسینی الناسب( آن را در سال 590 هجری وقف کرده است. 
 Is  1438 شمارۀ  قرآن  قاعده مند،  و  مضبوط  کتابت  حیث  از  مشابه  نسخۀ  دومین 
توأمانی  صورت  )به  سطر   19 در  هجری   582 سال  موّرخ  ِچستربیتی،  کتابخانۀ  در 
بن  ابی بکر  بن  عبدالرحمن  خط  به  محقق(،  و  ریحان  و  نسخ  از  مرکب  خطوطی  با 
عبدالرحمن الخطیب الملکی معروف به »زرین قلم« است )نک: تصویر ش 29(. این 
 تمامی قواعد رعایت شده در 

ً
نسخه اگرچه به خط کوفی نیست، اما در سراسر آن تقریبا

قرآن زنجانی، به کار گرفته شده است. تمامی صفحات به انتهای آیه ختم می شود. آغاز 
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هر جزء از ابتدای صفحه ای در سمت راست و انتهایش در پایان صفحه ای در سمت 
چپ است. بسمله در آن به خطی کوفی و بسیار مشابه با قرآن زنجانی کتابت شده، و 
کاتب همانند محمد زنجانی، بسیاری از اسماء و صفات جالله و محمدی، و ترکیباتی 

چون یاأیها، کن فیکون و ... را به رنگ طالیی نوشته است.1
صفحات آغازین و پایانی نسخه حاوی تصاویر، تزیین و تذهیب هنرمندانه ای است 
 از تمام عناصر تزیینی هندسی و گیاهی بهره گرفته است. در 

ً
آنها تقریبا ب در  که مذهِّ

نخستین دو برگ آغازین نسخه )اکنون در موزۀ متروپلیتن( تعداد آیات قرآن )مطابق با 
مکاتب مختلف کوفه، بصره، شام، مدینه و مکه( با خط کوفی در البالی اسلیمی ها و 
سایر اشکال به کار رفته در تذهیب، کتابت شده است. برای نمونه ای مشابه و قدیمی تر 
نک: قرآن ابن بواب محفوظ در کتابخانۀ چستربیتی، ش Is1431، صفحات نخستین،2 
از سال 559 هجری، کتابت محمد  و برای یک نمونۀ همزمان در قرآنی به خط نسخ 
بن الحسین الکاتب الکرمانی، نک: موزۀ دانشگاه پنسیلوانیا، نسخۀ ش NEP27. و برای 
3.QUR89A و QUR89 نمونه ای مشابه و متأخرتر نک: مجموعۀ دکتر خلیلی، نسخه های
 
ً
کامال نسخه  این  نگارش  در  رفته  به کار  کوفی  کردم، خط  اشاره  نیز  پیشتر  چنانکه 

متأخر از کوفی های قرون نخست و متمایل به نوعی نسخ است؛ با این همه، پردازش 
حروف و کلمات در این نسخه از تمامی انواع کوفی های همدورۀ خود در قرن ششم 
از کوفی های متأخر در قرن پنجم و ششم هجری را  هجری متمایز است. نمونه هایی 
می توان در نسخه های زیر دید:4 آستان قدس رضوی، قرآن های شماره های 17 و 44 و 
51 و 55 و 59 و 63 و 67 و 78 و 79 و 84 و 661 و 2224 و 3266 و 3616؛ آستانۀ 
حضرت معصومه در قم، شماره های 1203 و 1206 و 1276 و 2326؛ موزۀ ملی 
ایران، شماره های 3610 و 4298 و 4264 و 4314 و 25231 و 25358؛ کتابخانۀ 
ملی ایران، ش 24037؛ کتابخانۀ حرم علوی در نجف، شماره های 18، 30، 44، 103، 

م و مضبوط ایرانی از سدۀ پنجم تا نهم هجری 
ّ

1. نگارنده تاکنون بیش از 15 نمونه از این دست مصاحف منظ

یافته است که سیر تحول و ویژگی های هریک از آنها در مقاله ای جداگانه ارائه خواهد داد.
2. Wright, 124-125.

3. ِدروش، 1379، ص 155 و 158ـ159.

از همین نسخه های متأخر در آستان قدس رضوی، مجلس شورای اسالمی و  4. گفتنی است که شماری 

کتابخانۀ کاخ گلستان که همگی بر روی کاغذ کتابت شده اند، به برخی از امامان شیعه علیهم السالم نسبت 

داده شده اند؛ از جمله: نسخۀ ش 17 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی منسوب به امام صادق علیه السالم؛ 

نسخۀ ش 1011 در کتابخانۀ کاخ گلستان منسوب به امام حسن مجتبی علیه السالم؛ و نسخۀ ش 11938 در 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی منسوب به امام رضا علیه السالم.



  78  ترجمان وحی مبین

 ،502 ،414 ،411 ،404 ،338 ،328 ،290 ،273 ،242 ،145 ،130 ،106 ،104
575، 603؛؛ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، شماره های 394، 395 و 11938؛ 
موزۀ رضا عباسی در تهران، قرآن ش 1960؛ و 1950 و 1998 و 2021 کتابخانۀ کاخ 
R1، و  توپقاپی، شماره های  تهران، شماره های 1011 و 1378؛ کاخ موزۀ  گلستان در 
R10، و HS22، و EH3، و EH42، و EH208، و Y752؛ کتابخانۀ دانشگاه استانبول، 
و  Is1420؛  کتابخانۀ چستربیتی، ش  Or؛   12884 بریتانیا، ش  کتابخانۀ  ؛   A6759 ش 
Is1418 و Is1425 و Is1433 و Is1434 کتابخانۀ دولتی برلین، ش  Diez. A. Oct. 172؛ 
 KFQ76 ؛ و مجموعۀ دکتر خلیلی، شماره هایArabe 6430 کتابخانۀ ملی فرانسه، ش
در خانه های  ارائه شده  قرآن های  و  برگ ها  میان  در  همچنین   .QUR124 و   KFQ77و

حراج در اروپا، مانند حراج کریستیز، ساتبیز و بنهامز طی 40 سال اخیر، شمار زیادی 
از نمونه های مشابه با این سبک متأخر از قرآن نویسی کوفی نسخ )کوفی سبک جدید یا 

کوفی مشرقی( در سده های پنجم و ششم هجری را می توان یافت. 1

1. برخی نمونه های ارائه شده در این خانه های حراج به قرار زیر است: حراج کریستیز، 21 آوریل 2016، 
کاالی ش 63؛ حراج کریستیز، 22 آوریل 2016، کاالی ش 306 و 307؛ حراج کریستیز، 11 آوریل 2014، 
کاالی ش 245؛ حراج کریستیز، لندن، 10 اکتبر 2014، کاالی شمارۀ 257 و 258؛ حراج کریستیز، 6 اکتبر 
2011، کاالی ش 45 )کتابت عبدالله بن مسعود، مورخ، 498 هجری(؛ حراج کریستیز، 6 اکتبر 2009، 
امام علی علیه السالم!(؛  اکتبر 2007، کاالی ش 10 )منسوب به خط  کاالی ش 3؛ حراج کریستیز، 23 
حراج کریستیز، 14 اکتبر 2003، کاالی ش 10؛ حراج کریستیز 2000، کاالی ش 3الف؛ حراج کریستیز، 
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از میان بیش از پانصد نسخۀ قرآنی به خط کوفی نسخ )کوفی سبک جدید یا کوفی 
ایران  کتابخانه های  در  اکنون  که  هجری  ششم  و  پنجم  سده های  در  متأخر(  مشرقی 
از  با همین سبک  تهران(  و  )در نجف  قرآن  تاکنون چهار  یافت، من  و جهان می توان 
قلم،  و گردش  و کشیدگی حروف، سبک  تراش  از حیث  که  یافته ام  متأخر  کوفی نسخ 
شباهت هایی با خط به کاررفته در نسخۀ 44 در نجف )با کتابت محمد الزنجانی در 

سال 531 ق( دارند: 
نخست: نسخۀ قرآن ش 338 در کتابخانۀ حرم علوی به کتابت و تذهیِب زید بن 

الرضا بن زید بن علی بن هرون بن الحسین بن هرون بن محمد بن القاسم بن زید بن 
الحسن بن علی بن ابی طالب در سال 432 یا 532 هجری )عدد صدگان مخدوش 
است( که سی برگ آن، از جمله انجامۀ پایانی اش در حراج کریستیز لندن )26 آوریل 
2005( فروخته شده است )نک. تصاویر ش 24 و 25 و کاتالوگ حراج کریستیز، ص 

 .)13-12
دوم: نسخۀ قرآن ش 502 در کتابخانۀ حرم علوی در نجف است به تاریخ کتابت 

الوّراق )نک:  الالنیزی  ابی عبدالله بن علی  538 هجری به خط و تذهیب یوسف بن 
تصویر ش 26(. این نسخه را که در آغاز تمام سوره هایش، توضیحی کوتاه در معرفی 
سوره، تعداد آیات، کلمات و حروف و فضل قرائت آن به فارسی آمده است، فضل بن 

الحسن الحلی در سال 787 هجری بر حرم امام علی وقف کرده است.
سوم: نسخۀ قرآن ش 404 در کتابخانۀ حرم علوی است که کتابت آن را علی بن 

عبدالرحمن بن محمد در ذوالحجة سال 522 هجری به پایان برده است )نک: تصویر 
ش 30(. این اثر نیز از قرنها پیش بر حرم امام علی در نجف وقف شده و در برگ های 
آنکه در جمادی  از جمله  تاریخی ثبت شده است.  یادداشت  آن چندین  پایان  و  آغاز 
االخر سال 911 هجری، فردی به نام محمد بن الحاج عبدالقادر المعروف بابن الحاج 
عیسی الغبان؟ نوشته است که وی در ماه های متوالی بر باب امیر المومنین به قرائت 

این مصحف مدوامت می ورزیده است.
چهارم: نسخۀ قرآن ش 3610 در موزۀ ملی ایران، به تاریخ کتابت 416 هجری، با 

ب، و  هِّ
َ

کتابت ابومحمد جعفر بن علی بن جعفر الوراق، و تذهیب ابونصر منصور المذ
اعراب گذاری بر اساس قرائات ابوعمرو و ِکسائی به دست محمد بن ابی زکریا )نک: 
در  فروخته شده  قرآن  تصاویر  نک:  دیگر،  مشابه  نمونۀ  یک  برای  و  تصویر ش 28(. 
حراج کریستیز، لندن، 10 اکتبر 2014، کاالی شمارۀ 257. بدیهی است این شباهت ها 
به هیچ وجه تاّم و تمام نیست و کتابت محمد زنجانی را از حالت انحصار و یکتایی 

خارج نمی سازد.
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نتیجه گیری
و  صفحات،  چینش  به فرد،  منحصر  کتابت  و  خط  در  که  هنری  عناصر  مجموعۀ 
در  قرآن ش 44  نسخۀ  میان  و  انجام  و  آغاز  در  و هندسی  پیچیده  بسیار  تذهیب های 
نجف اشرف به خط و تذهیب محمد الزنجانی در سال 531 هجری می یابیم، ما را به 
این نتیجه می رساند که این کاتب ایرانی در قیاس با دیگر کاتبان و قرآن نویسان همعصر 
تاکنون  وی  شوربختانه  گواینکه  می آید،  به شمار  سرآمد  و  شاخص  بسیار  فردی  خود، 
در میان چهره های مهم عرصۀ کتاب آرایی در سنت اسالمی قرون میانه همچنان گمنام 
تقلید  به  تنها  که  است  نبوده  معمولی  بی  مذهِّ و  کاتب  الزنجانی  محمد  است.  مانده 
کتابت استادان خود بپردازد، بلکه بی گمان استادی صاحب سبک، مبدع و ایده پرداز در 
تاریخ کتابت قرآن چونان ابن بواب، عثمان بن حسین وّراق غزنوی و یاقوت مستعصمی 
بوده که جایگاه هنری اش در تاریخ کتابت قرآن و کتاب آرایی اسالمی، مجهول و مغفول 
مانده است. اثر مهم او سرآغاز دوره ای از قرآن نویسی منظم و باقاعده در تاریخ کتاب 
آرایی اسالمی شده است و پس از او، بسیاری از کاتبان قرآن، از این الگو برای تولید 
مصاحف هنری و قاعده مند استفاده کرده اند. شیوۀ تکامل یافته ای از این سبک کتابت 
را در آثار خطاطان معاصر ترک و سوری چون حامد اآلمدی و عثمان طه می توان یافت.

 

تصویر ش 23: آخرین صفحات مصحف زنجانی، همراه با انجامۀ کاتب 

)نیویورک: موزۀ متروپلیتن، ش 1996.294(
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خ  ه بن علی الالنیزی الوراق، مورَّ
ّ
تصویر ش 26: مصحف النیزی وّراق؛ به خط و تذهیب یوسف بن ابی عبدالل

538 ق )نجف: کتابخانۀ حرم علوی ، ش 502(، مشابه با مصحف زنجانی از جهت نوع خط کوفی

تصویر ش 27: مصحف علی بن عبدالرحمن بن محمد، مورخ 522 ق )نجف: کتابخانۀ حرم 
علوی، ش 404(، مشابه با مصحف زنجانی از جهت نوع خط کوفی
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تصویر ش 28: مصحف ناصرالدین الحسینی الناسب وقف سال 590 ق )مشهد: کتابخانۀ آستان قدس رضوی، 
قرآن ش 2224( مشابه با مصحف زنجانی از جهت صفحه بندی، سطربندی و قواعد نگارش

تصویر ش 29: مصحف زّرین قلم به خط عبدالرحمن بن ابی بکر بن عبدالرحمن الخطیب الملکی، معروف 
مصحف زنجانی از  با  Is.1438(، مشابه  خ 582 ق )دابلین: کتابخانۀ چستربیتی، ش  به »زّرین قلم«، مورَّ

]The Art of the Qur'an, p. 82 جهت صفحه بندی، سطربندی و قواعد نگارش ]تصویر برگرفته از کتاب
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تصویر ش 31: مصحف محمد بن احمد المعروف بالجبلی البرینی؟ با تذهیب عبدالرحمن بن محمد 
المعروف بابی طالب الصوفی )نجف: کتابخانۀ حرم علوی، ش 290(، مشابه با مصحف زنجانی از 

حیث تقسیم دوپارۀ قرآن

تصویر ش 30: مصحف ابومحمد جعفر بن علی بن جعفر الوراق با تذهیب محمد بن ابی زکریا، مورخ 416 ق 
)تهران: موزۀ ملی ایران، ش 3610(، مشابه با مصحف زنجانی از جهت نوع خط
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     185  خالصة المقاالت بالعربیة      

مصحف محمد الزنجاني، الفن اإلیراني بالخط الکوفي من سنة 531 هـ:
أوراقها  بعض  مع  االشرف،  النجف  في  العلویة  العتبة  مکتبة  في   44 برقم  المخطوط 

الموجودة في متحف المتروبولیتان للفنون / مرتضی کریمي نیا

»الخزانة  في   44 رقم  القرآنیة  للمخطوطة  دراسة  المقالة  هذه  تتناول  خالصة: 
االشرف،  النجف  في  المقدسة  العلویة  العتبة  في  الحیدریة  الروضة  مکتبة  الغرویة«/ 
بخط محمد الزنجاني یرجع تاریخها إلی سنة 531هـ ، واحدة من روائع المخطوطات 
القرانیة بالخط الکوفي وبجودة عالیة في التنظیم؛ حیث یحتفظ متحف المتروبولیتان 

خالصة املقاالت بالعربیة
-----------------------------

اشکاالت مترجمي القران الکریم باللغة الفارسیة / یعقوب جعفري

تبدو ترجمة اآلیات القرانیة صعبة لخصوصیة االدب القراني، وعلی المترجم ان یکون 

ملما بقواعد العربیة والنکات الموجودة في هذه اللغة بشکل کامل . ان مترجمي القران 

اآلیات.  بعض  ترجمة  اشکالیة  في  یقع  البعض  لکن  العربیة؛  باللغة  ملمون  بالفارسیة 

والیمکن المتتبع المرور امامها مرور الکرام. لقد اوردت المقالة بعضا من اآلیات مورد 

االشکال من حیث الترجمة. واورد کاتب المقال اسماء المترجمین الذین اخطأوا في 

بعض اآلیات، واشار الی اسماء آخرین ترجموا اآلیات مورد البحث بصورة صحیحة.

االدب  خصوصیات  المترجمین،  اشکاالت  اآلیات،  ترجمة  المفتاحیة:  الکلمات 

القرآني.
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الکاتب  رقم  المخطوطة،  خاتمة  علی  تحتوي  والتي  منها  المنفصلة  الثماني  باألوراق 
المخطوطة  انتزعت من  المذکورة  أن تکون األوراق  المذهبة. ویحتمل  أوراقها  وبعض 
األصلیة في تسعینیات القرن الماضي أیام نظام صدام حسین، ووصلت في عام 1996 م 

إلی متحف المتروبولیتان للفنون في نیویورك بالوالیات المتحدة.
فمن جملة خصائص هذه المخطوطة المهمة: أّنها کتبت بالخط النسخ الکوفي )الکوفي 
باألسلوب الجدید أو الکوفي الشرقي(؛ تنتهي کل صفحة منها بنهایة اآلیة وال تتعداها إلی 
أول  من  الجزء  یبدأ  فقط؛  أوراق  سبعة  في  القرآن  من  جزء   

ّ
کل کتابة  تّم  أخری؛  صفحة 

الصفحة وینتهي في أسفل الصفحة بعد سبعة أوراق؛ القراءة التي استند الیها الکاتب في 
النسخة قریبة من قراءة أبي عمرو البصري؛ والمخطوط ال یتطابق مع األنظمة السبعة لّعد 
اآلیات؛ وقد سّمیت فیها بعض السور باسماء غیر اسمائها المتداولة، وإّن الرسم أو هجاء 

المصحف في هذا المخطوط القرآني قیاسي، فالیتطابق مع الرسم العثماني.
من الخصوصیات الفنیة للمخطوطة یمکننا اإلشارة إلی التذهیب الهندسي والمعقد 
الخاصة،  القرآنیة  والکلمات  العبارات  کتابة بعض  في  الذهبي  القلم  استخدام  للغایة، 
األرابسک  وتصامیم  الطرة  مع  هندسیة  بزخارف  للسور  الجمال  الرائعة  واالفتتاحیات 
المتشابکة. وقد تّم رسم عالمات اآلیات بشکل دائرة مثمنة االضالع، ورسمت دالالت 
لألسباع  لوزیة، ورسم عالمات  ونقوش  والتخمیس علی شکل طرة )شمسة(  التعشیر 
الثالثین  األجزاء  بدایة کل جزء من  وأما  للسجدة.  الُسبع، وعالمة مخصوصة  ونصف 
فقد رسمت فیها نجمات مختلفة األضالع کنجمة مثمنة وأخری سداسیة والتي تعرف 
التذهیب االسالمي. أورد کاتب  الرائجة في  بنجمة داود، وهما من األشکال الهندسیة 
المصحف  هذا  تدوین  في  قواعده  مصحفه  نهایة  في  الزنجاني(  )محمد  المخطوطة 

الفني، في 33 بندا بالفارسیة والعربیة.
أّن  إلی  الفني والفرید من نوعه للمخطوطة تشیر  إن خصوصیات الخط والتذهیب 
، وکان یتمتع بذهن 

ً
 ومبتکرا

ً
، صاحب أسلوب ومبدعا

ً
 ماهرا

ً
ب کان استاذا الکاتب المذهِّ

 المصحف بشکل بالغ الدقة من خالل اعتماد الحسابات 
ّ

ریاضي ومعماري، حیث خط
تزویقاته  کافة  في  واألشجار  األزهار  وسیقان  الهندسیة  العناصر  واستخدم  الریاضیة، 
الذهبیة. وورد اإلشارة في الختام إلی بعض مصاحف مشابهة بالخط الکوفي، مضبوطة 
النسق وقواعد الکتابة؛ حیث یختتم صفحاتها بانتهاء اآلیات، ولکل جزء من المصحف 

عدد محدد من الصفحات ال یتجاوزه.
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الزنجاني  محمد  الزنجاني،  مصحف  الکوفي،  القرآن  کتابة  المفتاحیة:  الکلمات 

)القرن السادس الهجري(، الخط القرآني، خط النسخ الکوفي، الخط الکوفي باألسلوب 
االشرف،  النجف  في  المقدسة  العلویة  العتبة  مکتبة  الشرقي،  الکوفي  الخط  الجدید، 
الخزانة الغرویة، مکتبة الروضة الحیدریة، متحف المتروبولیتان للفنون بنیویورك، کتابة 

القرآن بنظم وقاعدة، المخطوطات القرآنیة المنتظمة، کتابة المصاحف في ایران.

▫
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Morteza Karimi-Nia

• Al-Zanjānī’s Qur’ān, Iranian Masterpiece in Kufic script from 
531/1137: MS 44 in Al-Khizānat al-Gharawiyya (Imām Alī’s Shrine) 
in Najaf, and its Isolated Leaves in the Metropolitan Museum of Art

The Qur’ānic codex, MS 44 in Al-Khizānat al-Gharawiyya (Imām Alī�’s 
Shrine) in Najaf, copied by Muḥammad al-Zanjānī� in 531/1137, is one of 
the masterpieces of Qur’ān inscription in the Kufic script. Missing are eight 
illuminated leaves from the beginning and end of the manuscript, including 
the colophon. Those leaves were probably taken out of the library in the 1990s 
during the rule of Saddam Hussein, and have been kept at the Metropolitan 
Museum of Art since 1996. 

Some key features of the manuscript are: transcribing in a kind of the Kūfic 
script which may be called kūfi-naskhī (New Style of Eastern Kūfic), ending 
each -27lines page with the conclusion of a verse, covering each of the 30 parts 
(juz’) of the Qur’ānic text in seven leaves, beginning every part at the beginning 
of the page and ending it at the bottom of the page, the closeness of the reading 
to that of Abū ʿ Amr al-Baṣrī�, its departure from the seven well-known systems 
of numbering the verses, the naming of some sūras in ways different from the 
common nomenclature, the use of ordinary standard Arabic orthography, and 
avoidance of the Uthmānic pattern.

The artistic features of this manuscript include: very sophisticated and 
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Nāde-Alī Āshūrī Talūkī

• A Study of the Translation of the Holy Qurʾān by Mr. Yahya 
Yathribi (With reference to his response to Mr. Ustad-Wali’s crit-
icism) (Part I)

Regardless of the exact time of the beginning of Qurʾān translation, there is 
no doubt that what happened during the past thousand years was not translation 
in the modern sense of the word, but rather simple renderings of Qurʾānic 
words and phrases. That was the first stage in the long history of translation 
of the Scripture. But what happened in the field over the last hundred years—
beginning almost with the start of this century of the Iranian calendar, with 
the Farsi translation of Baṣīr al-Mulk Shaybānī, marked the second stage in the 
history of Qurʾān translation, as represented by meaning-based translations. 

Thanks to the emergence of the “Qurʾān Translation Movement” of 
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geometrical illuminations, the use of golden ink in transcribing of certain 
Qur’ānic terms and phrases, beautiful geometric and bold embellishments and 
elaborate Islamic motifs at the head of each sūra, verse-ending signs in the 
form of golden octagons, use of decorated almond-shaped motifs for signs used 
to mark clusters of five and ten verses, markers of each of the seven subsections 
of the Qur’ān (sub‘) and of their half-parts (niṣf sub‘), markers of the places for 
prostration (sajda), markers of the beginnings of each juz’, and the use of the 
star of David along with the eight-pointed stars, both of which are common 
elements in old Islamic decoration. At the end of the codex, the scribe has 
described in both Persian and Arabic his 33 rules in transcribing this Qur’an.

The features of calligraphy and artistic illumination of the manuscript show 
that the scribe-illuminator was master of style, original and imaginative person 
with a mathematical and geometric bent of mind. He carried out his work 
with precise mathematical calculations, and used in the illuminations almost 
all elements of geometric and floral decorations. At the end of the article, 
mention is made of a number of other Qur’ān codices similar in respect of Kufic 
script and systematic muṣḥaf writing, all of which end their pages with verse 
endings and cover each part (juz’) of the Qur’ān in a specific number of leaves.

Keywords: Copying of Kūfic Qur’āns, Qur’ān of al-Zanjānī, Muḥammad al-
Zanjānī (6th/12th Century), Qur’ānic orthography, New Style Kūfic, Modern 
Kūfic, al-Khizānat al-Gharawiyya, Maktaba al-Rawḍa al-Ḥaydariyya, Library 
of Imām Alī�’s Shrine (Najaf ), Metropolitan Museum of Art, systematic muṣḥaf 
writing, Iranian Qur’ān transcribing.
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