
نسخه »328a« کتابخانه ملی فرانسه

سورۀ نساء آیات: 91 تا 96 
نوع خط: حجازیتاریخ کتابت: قرن اول هجری

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه سـطر 9، کلمـۀ »فصیـم«.

نقطـه اعجـام و اعـراب: اکثـر حـروف در ایـن مصحـف، نقـط االعجـام )نقطه هـای حـروف نقطـه دار( ندارنـد؛ امـا در عیـن   •

حـال، نقطـه هـای برخـی حـروف گذاشـته شـده اسـت. همچنیـن، ایـن مصحـف فاقـد نقـط االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( اسـت.

 این مصحف در منطقۀ شام کتابت شده است.
ً
با برر�سی نسخه می توان گفت احتماال  •

در ایـن مصحـف، از عالئمـی بـرای نشـان دادن عـّد اآلی )فواصـل آیـات( اسـتفاده شـده اسـت کـه بـا عـّد شـامی تطابـق بیشـتری   •

دارد.

بخش دیگری از این نسخه در کتابخانۀ ملی روسیه به شمارۀ »مارسل 18« وجود دارد.  •



نسخه »328c« کتابخانۀ ملی فرانسه

سوره یونس، آیه 104 تا سوره هود آیه 7 
نوع خط: حجازیتاریخ کتابت: قرن اول هجری

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه سـطر 19، کلمـۀ »شـای«.

نقطـه اعجـام و اعـراب: اکثـر حـروف در ایـن مصحـف، نقـط االعجـام )نقطه هـای حـروف نقطـه دار( ندارنـد؛ امـا در عیـن   •

حـال، نقطـه هـای برخـی حـروف گذاشـته شـده اسـت. همچنیـن، ایـن مصحـف فاقـد نقـط االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( اسـت.

در این مصحف، از چند نقطه برای نشان دادن عّد اآلی )فواصل آیات( استفاده شده است.  •

دو بـرگ دیگـر از ایـن نسـخه، در کتابخانـۀ کادبـوری دانشـگاه بیرمنـگام بـه شـماره »a 1572« نگهـداری می شـود. آزمایـش کربـن   •

14 بـر روی ایـن دو بـرگ، آن را متعلـق بـه قـرن اول هجـری دانسـته اسـت کـه ایـن نتیجـه، نسـخه 328c را نیـز شـامل می شـود.



نسخه »Or.2165« کتابخانه بریتانیا

سورۀ انفال آیات: 24 تا 37 
نوع خط: حجازیتاریخ کتابت: قرن اول هجری

رسـم کلمـات: فـفدر ایـن مصحـف ماننـد سـایر مصاحـف قـرون نخسـت، برخـی از کلمـات متفـاوت بـا امـالی معاصـر نوشـته   •

بـه سـطر 9، کلمـۀ »فرقنـا« و سـطر 10، کلمـۀ »ذوا«. بـرای مثـال بنگریـد  شـده اند. 

نقطـه اعجـام و اعـراب: برخـی از حـروف در ایـن مصحـف، نقـط االعجـام )نقطه هـای حـروف نقطـه دار( دارنـد. همچنیـن، ایـن   •

مصحـف فاقـد نقـط االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( اسـت.

 این مصحف در منطقۀ شام کتابت شده است.
ً
با برر�سی نسخه می توان گفت احتماال  •

در ایـن مصحـف، از نقاطـی بـرای نشـان دادن عـّد اآلی )فواصـل آیـات( اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن از دایره هـای قرمزرنگـی   •

محـاط بـه نقـاط متعـدد بـرای اشـاره بـه تعشـیر آیـات اسـتفاده شـده اسـت.

شـش برگ دیگر از این نسـخه در کتابخانۀ ملی فرانسـه به شـمارۀ »arabe 328 e« نگهداری می شـود. همچنین دو برگ دیگر   •

در دار اآلثـار اإلسـالمیه در کویـت موجـود اسـت.



نسخه »326a« کتابخانۀ ملی فرانسه

سوره یوسف، آیات: 93 تا 104 

 قرن اول هجری
ً
نوع خط: حجازیتاریخ کتابت: احتماال

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه سـطر 6، کلمـۀ »رؤیـای« کـه بـه صـورت »رایـی« نوشـته شـده اسـت. شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن کلمـه در علـم 

رسـم املصحـف بـه صـورت »رءیـی« نقـل شـده اسـت.

نقطـه اعجـام و اعـراب: اکثـر حـروف در ایـن مصحـف، نقـط االعجـام )نقطه هـای حـروف نقطـه دار( ندارنـد؛ امـا در عیـن   •

حـال، نقطـه هـای برخـی حـروف گذاشـته شـده اسـت. همچنیـن، ایـن مصحـف فاقـد نقـط االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( اسـت.

در این مصحف، از چند نقطۀ مایل مستطیلی شکل برای نشان دادن عّد اآلی )فواصل آیات( استفاده شده است. همچنین   •

در زمان هـای بعـد، بـرای نشـان دادن تعشـیر )تقسـیم بندی ده گانـه( آیـات، عالئمـی در نسـخه افـزوده شـده اسـت.

بخش هـای دیگـر ایـن مصحـف در کتابخانـه ملـی روسـیه بـه شـماره مارسـل 9 و مجموعـه هنـر اسـالمی متعلـق بـه ناصـر خلیلـی   •

نگـه داری می شـوند. عـالوه بـر ایـن، 36 برگـۀ دیگـر از ایـن مصحـف در سـال 2011 در شـهر ِرن فرانسـه بـه فـروش رسـیده اسـت.



نسخه »325a« کتابخانه ملی فرانسه

از آیۀ 97 سورۀ حجر تا آیۀ 15 سورۀ نحل 

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه سـطر 3، کلمـۀ »تعلـی«.

نقطـه اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف در ابتـدا بـدون نقـط االعجـام )نقطه هـای حـروف نقطـه دار( نوشـته شـده و سـپس در   •

دوره هـای بعـد، تمامـی حـروف نقطه گـذاری شـده اند. همچنیـن، ایـن مصحـف دارای نقـط االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( به شـیوۀ 

لـی بـا قـرار دادن نقطه هـای قرمزرنـگ در بـاال، پاییـن یـا مقابـل حـروف اسـت.
َ

ابواالسـود ُدؤ

در ایـن مصحـف، از عالئمـی بـرای نشـان دادن عـّد اآلی )فواصـل آیـات( اسـتفاده شـده اسـت و از دایره هـای قرمـز رنـگ بـرای   •

تخمیـس  و تعشـیر اسـتفاده شـده اسـت.

نام هر سوره در پایان آن به همراه تعداد آیات به رنگ قرمز نوشته شده است.  •

 اواخر قرن اول هجری
ً
نوع الخط: کوفیتاریخ الكتابه: احتماال



نسخه شماره »1go« کتابخانۀ آستان قدس رضوی
منسوب به امام علی )ع(

سورۀ اعراف، آیات 137 تا 142 

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه کلمـۀ »کلمـت« در سـطر 3.

نقطـه اعجـام و اعـراب: نقطه گـذاری برخـی از حـروف )نقـط االعجـام( در ایـن مصحـف همزمـان بـا کتابـت آن، بـا اسـتفاده از   •

نقاط مستطیلی شکل قهره ای رنگ انجام شده است که در قرون بعدی همه حروف با نقاط دایره ای مشکی رنگ نقطه گذاری 

لـی بـا قـرار دادن نقطه هـای 
َ

شـده اند. همچنیـن، ایـن مصحـف دارای نقـط االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( بـه شـیوۀ ابواالسـود ُدؤ

قرمزرنـگ در بـاال، پاییـن یـا مقابـل حـروف اسـت.

قرائـت نسـخه: ایـن مصحـف بـه ماننـد سـایر مصاحـف کهـن، بـر اسـاس قرائـت واحـدی نوشـته نشـده اسـت؛ امـا در میـان   •

بـر ایـن اسـاس احتمـال مـی رود در منطقـه بصـره کتابـت شـده اسـت. بـه قرائـت یعقـوب بصـری نزدیکتـر اسـت  قاریـان دهگانـه، 

در ایـن مصحـف، عـّد اآلی )فواصـل آیـات(، بـا چنـد نقطـۀ مایـل مستطیلی شـکل مشـخص شـده اسـت. همچنیـن، بـرای نشـان   •

نوشـته شـده،  ابجـد  بـه حـروف  آیـات  آن شـماره  کـه در داخـل  رنـگ  از مربع هـای طالیـی  آیـات  ده تایـی(  )دسـته های  تعشـیر  دادن 

بـا عـّد بصـری تطابـق بیشـتری دارد. اسـتفاده شـده اسـت کـه 

نوع خط: کوفیتاریخ کتابت: اوایل قرن دوم هجری



نسخه »327« کتابخانۀ ملی فرانسه

سوره مؤمنون، آیه 53 تا سوره نور آیه 5 

نوع خط: کوفیتاریخ کتابت: قرن دوم هجری

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه سـطر 1، کلمـۀ »فتعلـی«.

نقطـه اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف فاقـد نقـط االعجـام )نقطه هـای حـروف نقطـه دار( اسـت. همچنیـن، ایـن مصحـف در   •

لـی بـا قـرار دادن نقطه هـای قرمزرنـگ در بـاال، 
َ

اندـکی از مـوارد، دارای نقـط االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( بـه شـیوۀ ابواالسـود ُدؤ

پاییـن یـا مقابـل حـروف اسـت کـه بـا گذشـت زمـان کم رنـگ شـده اند.

در ایـن مصحـف، از سـه نقطـۀ مایـل مستطیلی شـکل بـرای نشـان دادن عـّد اآلی )فواصـل آیـات( و از مربع هـای طالیـی بـرای   •

اسـت. شـده  اسـتفاده  آیـات  ده تایـی(  )دسـته های  تعشـیر  دادن  نشـان 

هـر سـوره بـا یـک نـوار مذهـب طالیـی رنـگ بـه همـراه نقش هایـی در حاشـیه بـه رنگ هـای قرمـز و سـبز از سـوره بعـدی جـدا شـده   •

و در زیـر آن نـام سـورۀ بعـدی بـه همـراه تعـداد آیـات بـا جوهـر قرمـز نوشـته شـده اسـت.



نسخه »15go« کتابخانۀ آستان قدس رضوی 
منسوب به امام سجاد علیه السالم

سورۀ احقاف آیات: 21 تا 26 

نوع خط: کوفیتاریخ کتابت: اواخر قرن دوم هجری

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه کلمـۀ »عرضـا« در سـطر 7 و کلمـۀ »باییـت« در سـطر آخـر.

نقطه اعجام و اعراب: این مصحف در اصل بدون نقطه گذاری حروف )نقط االعجام( بوده است که بعدا به دست افراد   •

لی 
َ

دیگری این کار صورت گرفته است. همچنین، این مصحف دارای نقط االعراب )حرکت گذاری کلمات( به شیوۀ ابواالسود ُدؤ

بـا قـرار دادن نقطه هـای قرمزرنـگ در بـاال، پاییـن یـا مقابـل حـروف اسـت. از ویژگی هـای ایـن مصحـف، نشـان دادن همـزۀ وصـل بـا 

کشـیدن خطـی قرمزرنـگ و وصـل کـردن آن بـه حـرف بعـدی اسـت.

در این مصحف، عّد اآلی )فواصل آیات(، با چند نقطه مسـتطیلی شـکل، مشـخص شـده اسـت. همچنین، برای نشـان دادن   •

تعشـیر )دسـته بندی دهگانـه( آیـات، از چنـد دایـرۀ رنگـی کـه بـه شـکل گل درآمـده، اسـتفاده کـرده اسـت.

در این مصحف، در ابتدای هر سوره، نام آن به همراه تعداد آیات آن با رنگ طالیی در یک خط مجزا نوشته شده است.  •



نسخه »334b« کتابخانه ملی فرانسه

سوره فصلت، آیه: 53 تا سوره شوری، آیه: 9 

 قرن دوم هجری
ً
نوع خط: کوفیتاریخ کتابت: احتماال

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه سـطور 6 و 7، کلمـۀ »السـموت«.

نقطـه اعجـام و اعراب:ایـن مصحـف فاقـد نقـط االعجـام )نقطه هـای حـروف نقطـه دار( اسـت. همچنیـن، ایـن مصحف دارای   •

لـی بـا قـرار دادن نقطه هـای قرمزرنـگ در بـاال، پاییـن یـا مقابـل حـروف 
َ

نقـط االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( بـه شـیوۀ ابواالسـود ُدؤ

اسـت.

در این مصحف، از سه یا چهار نقطۀ مایل مستطیلی شکل برای نشان دادن عّد اآلی )فواصل آیات( و تخمیس )دسته های   •

پنج تایـی( و تعشـیر )دسـته های ده تایـی( آیـات اسـتفاده شـده اسـت.

هـر سـوره بـا یـک نـوار مذهـب متشـکل از رنگ هـای قرمـز، سـبز و زرد از سـوره بعـدی جـدا شـده و در بـاالی آن نـام سـورۀ بعـدی   •

بـه همـراه تعـداد آیـات بـا جوهـر قرمـز نوشـته شـده اسـت. 



نسخه »325h« کتابخانۀ ملی فرانسه

سورۀ فاطر، آیات: 10 تا 12 

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه کلمـۀ »سـیغ« در سـطر آخـر. البتـه در بع�سـی از کلمـات، اصالحاتـی در دوره هـای بعـد صـورت گرفتـه اسـت 

)ماننـد کلمـۀ »البحـران« در سـطر 9(.

نقطه اعجام و اعراب: این مصحف در ابتدا، بدون نقط االعجام )نقطه های حروف نقطه دار( نوشته شده و در دوره های   •

بعـد توسـط افـراد دیگـری نقطه گـذاری شـده اسـت. همچنیـن، ایـن مصحـف دارای نقـط االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( بـه شـیوۀ 

لـی بـا قـرار دادن نقطه هـای قرمزرنـگ در بـاال، پاییـن یـا مقابـل حـروف اسـت.
َ

ابواالسـود ُدؤ

در ایـن مصحـف، عـّد اآلی )فواصـل آیـات(، بـا چنـد نقطـۀ مایـل مستطیلی شـکل مشـخص شـده اسـت. همچنیـن، عالئمـی بـرای   •

تخمیس )دسته های پنج تایی( و تعشیر )دسته های ده تایی( آیات استفاده شده که این عالئم بعدها به ترتیب، به »ه« و »شمسۀ 

مذهـب مشـتمل بـر شـمارۀ آیـه بـه حـروف« )نـک: سـطر 4( تغییـر یافتـه اسـت.

 اواخر قرن دوم هجری
ً
نوع خط: کوفیتاریخ کتابت: احتماال



نسخه »326c« کتابخانۀ ملی فرانسه

سوره صف، آیات: 6 تا 12 

 قرن سوم هجری
ً
نوع خط: کوفیتاریخ کتابت: احتماال

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه سـطور 2، کلمـۀ »البینـت«.

نقطه اعجام و اعراب: این مصحف فاقد نقط االعجام )نقطه های حروف نقطه دار( است. همچنین، این مصحف دارای   •

لـی بـا قـرار دادن نقطه هـای قرمزرنـگ در بـاال، پاییـن یـا مقابـل حـروف 
َ

نقـط االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( بـه شـیوۀ ابواالسـود ُدؤ

است.

در این مصحف، از سه نقطۀ مایل مستطیلی شکل برای نشان دادن عّد اآلی )فواصل آیات( و از عالئمی مرکب از رنگ های   •

قرمـز، سـبز و طالیـی بـرای تعشـیر )دسـته های ده تایـی( آیـات اسـتفاده شـده اسـت.

در زمان های بعد، نام سوره و تعداد آیات آن به رنگ قرمز در ابتدای هر سوره افزوده شده است.  •



نسخه »6go« کتابخانۀ آستان قدس رضوی
منسوب به امیراملؤمنین علی علیه السالم

سورۀ هود، آیات: 99 تا 105 

نوع خط: کوفیتاریخ کتابت: احتماال قرن سوم هجری

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه کلمـۀ »ظلمـه« در سـطر 9 و کلمـۀ »یـأت« در سـطر آخـر.

حـروف ایـن مصحـف بـدون نقطـه )نقـط االعجـام( اسـت؛ امـا ایـن مصحـف دارای نقـط االعـراب  نقطـه اعجـام و اعـراب:   •

لـی بـا قـرار دادن نقطه هـای قرمزرنـگ در بـاال، پاییـن یـا مقابـل حـروف اسـت. عـالوه بـر 
َ

)حرکت گـذاری کلمـات( بـه شـیوۀ ابواالسـود ُدؤ

ایـن، بـا اسـتفاده از رنـگ  سـبز بـه قرائـات دیگـر نیـز اشـاره شـده اسـت کـه برخـی از ایـن قرائـات در حـال حاضـر، جـزء قرائـات شـاذ 

«، بـا رنـگ سـبز بـه قرائـت شـاذ 
ُ

قـرار می گیرنـد. بـرای نمونـه بنگریـد بـه کلمـۀ »أخـذ« در سـطر 8 کـه عـالوه بـر قرائـت مشـهور »أخـذ

« نیـز اشـاره شـده اسـت.
َ

ـذ
َ

»أخ

در ایـن مصحـف، عـّد اآلی )فواصـل آیـات(، مشـخص نشـده اسـت، هرچنـد بـرای نشـان دادن تخمیـس )دسـته بندی پنج گانـه(   •

و تعشـیر )دسـته بندی دهگانـه( آیـات، بـه ترتیـب، از حـرف »ه« و شمسـه ای کـه در دایـرۀ میانـی آن، عـدد مربـوط بـه شـماره آیـه بـه 

حـروف )ماننـد عشـرون( نوشـته شـده، اسـتفاده گردیـده اسـت.

در این مصحف، در ابتدای هر سوره، نام آن به همراه تعداد آیات آن با رنگ طالیی در یک خط مجزا نوشته شده است.  •



نسخه »1586« کتابخانۀ آستان قدس رضوی
منسوب به امام رضا )ع(

سورۀ نور، آیات: 62 تا 64 

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه کلمـۀ »یسـتذنوه« در سـطر 1.

ایـن مصحـف در اصـل بـدون نقطه گـذاری )نقـط االعـراب و نقـط االعجـام( بـوده اسـت کـه بعـدا بـه دسـت افـراد دیگـری ایـن   •

کار صـورت گرفتـه اسـت و ایـن خـود منجـر بـه راه یافتـن برخـی اختـالف قرائـات در آن شـده اسـت. برر�سـی مواضـع خـاص مربـوط بـه 

جـدول اختـالف قرائـات و نیـز مذاهـب عـد اآلی، شـباهت ایـن نسـخه بـه شـیوه کتابـت منطقـه بصـره را تأییـد می کنـد.

نقطه اعجام و اعراب: در این مصحف، عّد اآلی )فواصل آیات(، با چند نقطۀ مایل مستطیلی شکل مشخص شده است.   •

عـالوه بـر ایـن، بـرای نشـان دادن تخمیـس )دسـته بندی پنج گانـه( و تعشـیر )دسـته بندی دهگانـه( آیـات، بـه ترتیـب، از حـرف »ه« و 

شمسـه ای کـه  در دایـرۀ میانـی آن، عـدد مربـوط بـه شـماره آیـه بـه حـروف ابجـد نوشـته شـده، اسـتفاده گردیـده اسـت.

در این مصحف نیز همانند سـایر مصاحف قرون نخسـت، کاتب برای فاصله گذاری میان دو سـوره، تنها از یک سـطر خالی   •

اسـتفاده کـرده اسـت کـه بعدهـا ایـن فضـای خالـی بـا نوشـتن نـام سـوره و تعـداد آیـات آن همـراه بـا تذهیبـی سـاده تکمیـل شـده اسـت.

بخ�سـی از ایـن مصحـف نیـز در قسـمت الـف نسـخۀ 4354 آسـتان قـدس نگهـداری می شـود. عـالوه بـر آن، برگ هـای دیگـری از   •

آن نیـز، در حراج هـای کریسـتیز، بنهامـز و سـاتبیز در سـالهای مختلـف بـه فـروش رسـیده اسـت.

نوع خط: کوفیتاریخ کتابت: اواخر قرن سوم هجری



نسخه »4256« موزه ملی ایران

سوره فصلت، آیه: 50 تا سوره شوری، آیه: 2 

نوع خط: کوفی تاریخ کتابت: اوایل قرن سوم هجری

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه کلمـۀ »عـال« در سـطر 2 و کلمـۀ »االفـق« در سـطر 7.

نقطـه اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف فاقـد نقطه گـذاری حـروف )نقـط االعجـام( اسـت. همچنیـن، ایـن مصحـف دارای نقـط   •

لـی بـا قـرار دادن نقطه هـای قرمزرنـگ در بـاال، پاییـن یـا مقابـل حـروف اسـت.
َ

االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( بـه شـیوۀ ابواالسـود ُدؤ

در این مصحف، عّد اآلی )فواصل آیات(، با چند نقطه مسـتطیلی شـکل، مشـخص شـده اسـت. همچنین، برای نشـان دادن   •

تعشـیر )دسـته بندی دهگانـه( آیـات، از نشـانه هایـی سـتاره مانند اسـتفاده شـده اسـت.

برای جداسازی میان دو سوره، از یک سطر خالی استفاده شده که در زمانی متأخرتر، این فاصله با تذهیبی ساده و قدیمی   •

بـه صـورت مسـتطیلی کشـیده حـاوی نقاطـی رنگـی پـر شـده اسـت.

KFQ 44نگهـداری  بـه شـماره   Is 1401 و مجموعـه خلیلـی  بـه شـماره  ایـن نسـخه در کتابخانـه چسـتربیتی  بخش هـای دیگـر   •

می شـود.



نسخه »341b« کتابخانۀ ملی فرانسه

سوره بقره، آیات: 19 تا 20 
 اواخر قرن سوم هجری

ً
نوع خط: کوفیتاریخ کتابت: احتماال

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند. برای   •

مثال بنگرید به صفحه 1، سطر 3، کلمۀ »بالکفرین«. در عین حال، تکمیل رسم الخط نسبت به قرآن های قرون پیشین در این نسخه 

مشهود است. برای نمونه بنگرید به اضافه شدن الف در صفحه 2، سطر 1، کلمۀ »ابصارهم«.

نقطـه اعجـام و اعـراب: در ایـن مصحـف، بـرای وضـع نقـط االعجـام )نقطه هـای حـروف نقطـه دار(، از خطـوط مایـِل سـبزرنگ   •

لی با قرار دادن نقطه های 
َ

استفاده شده است. همچنین، این مصحف دارای نقط االعراب )حرکت گذاری کلمات( به شیوۀ ابواالسود ُدؤ

قرمزرنگ در باال، پایین یا مقابل حروف است. عالوه بر این، با استفاده از رنگ های آبی، سبز و زرد به قرائات دیگر نیز اشاره شده است 

که برخی از این قرائات در حال حاضر، جزء قرائات شاذ قرار می گیرند؛ از این روی، این مصحف برای مطالعۀ قرائات رایج در حدود 

قرن سوم هجری بسیار مناسب است. در این مصحف، برای نشان دادن عّد اآلی )فواصل آیات(، از سه عدد دایرۀ طالیی توپر که در 

کنار هم شکلی شبیه مثلث ایجاد می کنند، استفاده شده است. این دایره ها به کمک نقاط سبز، قرمز و آبی و همچنین با طراحی خطی 

سبزرنگ در اطراف آنها تزیین شده اند )بنگرید به صفحه 1، سطر 3(. عالوه بر این، برای نشان دادن تخمیس )دسته بندی پنج گانه( و 

تعشـیر )دسـته بندی دهگانه( آیات، از شمسـه های متنوعی اسـتفاده شـده اسـت که در دایرۀ میانی آن عبارت »خمس« برای تخمیس و 

عدد مربوط به شماره آیه به حروف )مانند: ثمنون( برای تعشیر استفاده شده است.



نسخه »3013goj« کتابخانۀ آستان قدس رضوی

سوره حمد، آیه: 1 تا سوره بقره، آیه: 4 

نوع خط: کوفی تکامل یافتهتاریخ کتابت: قرن چهارم هجری

رسـم کلمـات: در ایـن مصحـف ماننـد سـایر مصاحـف قـرون نخسـت، برخـی از کلمـات متفـاوت بـا امـالی معاصـر نوشـته   •

بـا ایـن حـال، سـیر تطـور نـگارش  شـده اند. بـرای مثـال بنگریـد بـه کلمـات »العلمیـن« )ص1، س2( و »الکتـب« )ص2، س2(. 

ماننـد »رزقناهـم« )ص2، س6( مشـهود اسـت. کلماتـی  بـه سـمت رسـم قیا�سـی در  کلمـات 

نقطـه اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، دارای نقـط   •

لـی بـا قـرار دادن نقطه هـای قرمزرنـگ در بـاال، پاییـن یـا مقابـل حـروف 
َ

االعـراب )حرکت گـذاری کلمـات( بـه شـیوۀ ابواالسـود ُدؤ

اسـت.

در این مصحف، فاقد عّد اآلی )فواصل آیات( است.  •

بـرای جداسـازی میـان دو سـوره، از یـک نـوار مذهـب طالیـی رنـگ کـه بـا نقشـهای تزیینـی بـه سـمت حاشـیه امتـداد یافتـه،    •

آیـات در داخـل آن کتابـت گردیـده اسـت. نـام سـوره و شـماره  و  اسـتفاده شـده 

ایـن مصحـف در سـال 327 هجـری قمـری  توسـط کشـواد بـن امـالس، وقـف آسـتان قـدس رضـوی شـده و بـا همـان نـام   •

اسـت. رضـوی  قـدس  آسـتان  کتابخانـه  تاریـخ دار  وقف شـدۀ  نسـخۀ  قدیمی  تریـن  مزبـور،  مصحـف  اسـت.  شـده  شـناخته 



نسخه »QUR 286« مجموعۀ خلیلی لندن

سورۀ محمد، آیه: 33 تا سوره فتح، آیه: 4

نوع خط: کوفی متمایل به نسختاریخ کتابت: قرن چهارم هجری

رسم کلمات: نگارش کلمات در این مصحف، به طور کامل با رسم متداول در مصاحف قرون اول و دوم تطابق ندارد، لذا   •

رسـم برخـی از کلمـات بـه رسـم قیا�سـی نزدیک تـر شـده اسـت، ماننـد: کلمـۀ »اموالکـم« در سـطر 10؛ اگرچـه برخـی از کلمـات نیـز بـه 

همـان شـیوه کتابـت شـده اند، ماننـد: کلمـۀ »هانتـم« در سـطر 11.

نقطه اعجام و اعراب: این مصحف دارای نقط االعجام )نقطه گذاری حروف مشابه( است. همچنین، دارای نقط االعراب   •

لـی بـا قـرار دادن نقطه هـای قرمزرنـگ در بـاال، پاییـن یـا مقابـل حـروف اسـت. عـالوه بـر 
َ

)حرکت گـذاری کلمـات( بـه شـیوۀ ابواالسـود ُدؤ

ایـن، بـا اسـتفاده از رنـگ  سـبز بـه قرائـات دیگـر نیـز اشـاره شـده اسـت کـه برخـی از ایـن قرائـات در حـال حاضـر، جـزء قرائـات شـاذ 

قرار می گیرند. برای نمونه بنگرید به کلمۀ »یخرج« در سـطر 11 که عالوه بر قرائت مشـهور »ُیخرُِج«، با رنگ سـبز به قرائت شـاذ 

خـُرُج« )قرائـت ابـن عبـاس( و »َیخـُرُج« )قرائـت ابـی بـن کعـب( نیـز اشـاره شـده اسـت.
َ
»ت

در ایـن مصحـف، عـّد اآلی )فواصـل آیـات(، در زمان هـای بعـد بـا عالمـت شمسـۀ طالیـی مشـخص شـده اسـت. همچنیـن بـرای   •

نشـان دادن تخمیـس )دسـته بندی پنـج تایـی( از حـرف »ه« طالیـی اسـتفاده شـده اسـت. عـالوه بـر آن، در متـن یـا حاشـیه، عالمتـی 

بـرای تعشـیر )دسـته بندی دهگانـه( آیـات قـرار داده شـده اسـت.

بـرای جداسـازی میـان دو سـوره، از یـک نـوار مذهـب طالیـی رنـگ کـه بـا نقشـهای تزیینـی بـه سـمت حاشـیه امتـداد یافتـه،  اسـتفاده 

شـده و نـام سـوره و شـماره آیـات در داخـل آن بـه قلـم کوفـی کتابـت گردیـده اسـت.

بخـش دیگـری از ایـن نسـخه بـه شـماره 3004 در کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی نگهـداری می شـود کـه در سـال 383 هجـری   •

نـام خـود او مشـهور شـده اسـت. بـه  ابـن سـیمجور، وقـف گردیـده و  نـام  بـه  توسـط شـخ�سی 



نسخه »4358« کتابخانۀ آیت هللا مرع�شی منسوب به ابن بواب

سورۀ انبیاء، آیات: 1 تا 3 
 اواخر قرن چهارم هجری

ً
نوع خط: کوفی متأخر و متمایل به نسختاریخ کتابت: احتماال

رسـم کلمـات: نـگارش کلمـات در ایـن مصحـف، بـه طـور کامـل بـا رسـم متـداول در مصاحـف قـرون اول و دوم تطابـق نـدارد، لـذا   •

رسم برخی از کلمات به رسم قیا�سی نزدیک تر شده است، مانند: عبارت »اضغاث احالم« در برگه 82/الف، سطر 1؛ اگرچه برخی 

از کلمات نیز به همان شـیوه کتابت شـده اند، مانند: کلمات »افتریه« در برگه 82/الف، سـطر 2 و »بآییه« در همان برگه، سـطر 3.

نقطـه اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن بـه   •

شـیوه امـروزی )همـان شـیوه خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت.

قرائـت نسـخه: قرائـت ایـن مصحـف هماننـد سـایر مصاحـف نخسـتین، قرائـت واحـد و مشـخ�سی نبـوده و ترکیبـی از قرائـات   •

مختلف است. در کنار قرائت اصلی، برخی قرائات دیگر نیز با رنگ سبز تیره نشان داده شده است. همچنین، از رنگ قرمز نیز برای 

نشـان دادن برخـی از اصـول قرائـی اسـتفاده شـده اسـت.

در این مصحف، عّد اآلی )فواصل آیات(، مشخص نشده است، اما در مواضع تعشیر )دسته بندی دهگانه( آیات، فاصله ای   •

 قـرار بـوده بعدهـا بـا عالمـت خا�سـی پـر شـود. بـا ایـن حـال، ایـن فضـا همچنـان خالـی باقـی مانـده و به جـای آن 
ً
قـرار داده شـده کـه ظاهـرا

شمسـه ای در حاشـیۀ همـان سـطر بـه نشـانه تعشـیر قـرار داده شـده اسـت.

در ابتدای هر سوره، نام آن به همراه تعداد آیات آن با رنگ طالیی در یک خط مجزا نوشته شده است.  •

بخش های دیگری از این مصحف در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 2161، کتابخانه آستان قدس رضوی به شماره   •

92 و کتابخانـه ملـی فرانسـه بـه شـماره arabe 7336 نگهـداری می شـود.



نسخه »334j« کتابخانۀ ملی فرانسه

سوره بقره: آیات: 84 تا 85

 اوایل قرن چهارم هجری
ً
نوع خط: کوفیتاریخ کتابت: احتماال

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه سـطر 6، کلمـۀ »اسـری«. 

نقطـه اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف، دارای نقـط االعجـام )نقطه هـای حـروف نقطـه دار( اسـت. همچنیـن، در ایـن مصحـف   •

از چهار رنگ برای نشان دادن ضبط کلمات استفاده شده است. رنگ قرمز، نشان دهندۀ قرائت مشهور در آن دوره است. رنگ 

 
ً
 برای نشان دادن همزه استفاده شده است. همچنین رنگهای زرد و آبی برای نشان دادن قرائات غیر مشهور و بعضا

ً
سبز، غالبا

شـواذ در آن دوره بـه کار رفتـه اسـت.

 در دوره هـای بعـد بـه شـکل یـک گل مذهـب طالیـی رنـگ، اضافـه شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، بـرای نشـان 
ً
نشـانۀ رأس اآلیـه ظاهـرا  •

دادن تخمیـس )دسـته بندی پنج گانـه( و تعشـیر )دسـته بندی دهگانـه( آیـات، بـه ترتیـب، از حـرف »ه« و شمسـه ای کـه  در دایـرۀ 

میانـی آن، عـدد مربـوط بـه شـماره آیـه بـه حـروف )ماننـد: سـبعون( نوشـته شـده، اسـتفاده گردیـده اسـت.

بخش های دیگر این مصحف در کتابخانه ملی روسیه به شماره مارسل 95 نگه داری می شود.  •



نسخه »342b« کتابخانۀ ملی فرانسه
سوره بقره، آیات: 161 تا 164 

 قرن چهارم هجری
ً
نوع خط: کوفیتاریخ کتابت: احتماال

رسم کلمات: در این مصحف مانند سایر مصاحف قرون نخست، برخی از کلمات متفاوت با امالی معاصر نوشته شده اند.   •

بـرای مثـال بنگریـد بـه سـطر آخـر، کلمـۀ »الیـل«؛ هرچنـد تکامـل نـگارش در برخـی از کلمـات ایـن مصحـف مشـهود اسـت، ماننـد: 

کلمـات »املالئکـه« )سـطر 1(، »خالدیـن« )سـطر 2( و »السـموات« )سـطر 7(.

نقطـه اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف، دارای نقـط االعجـام )نقطه هـای حـروف نقطـه دار( اسـت. همچنیـن، در ایـن مصحـف   •

از سـه رنگ برای نشـان دادن ضبط کلمات اسـتفاده شـده اسـت. رنگ قرمز، نشـان دهندۀ قرائت مشـهور در آن دوره اسـت. رنگ 

 بـرای نشـان دادن همـزه اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن رنـگ آبـی بـرای نشـان دادن تشـدید بـه کار رفتـه اسـت.
ً
سـبز، غالبـا

 در دوره هـای بعـد بـه شـکل یـک گل مذهـب طالیـی رنـگ، اضافـه شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، بـرای نشـان 
ً
نشـانۀ رأس اآلیـه ظاهـرا  •

دادن تعشـیر )دسـته بندی دهگانـه( آیـات، از شمسـه ای کـه  در دایـرۀ میانـی آن، عـدد مربـوط بـه شـماره آیـه بـه حـروف )ماننـد: 

سـبعون( نوشـته شـده، اسـتفاده گردیـده اسـت.



نسخه »3324« کتابخانۀ آستان قدس رضوی
اقف: ابوالبرکات کاتب، و

سورۀ بقره، آیات: 143 تا 144 

نوع خط: کوفی متأخر و متمایل به نسختاریخ کتابت: اوایل قرن پنجم هجری )تاریخ وقف: 410 ه(

رسـم کلمات: نگارش کلمات در این مصحف، به طور کامل با رسـم متداول در مصاحف قرون اول و دوم تطابق ندارد، لذا   •

رسم برخی از کلمات به رسم قیا�سی نزدیک تر شده است، مانند: عبارت »ءاتیناهم الکتاب«؛ اگرچه برخی از کلمات نیز به همان 

شـیوه کتابـت شـده اند، ماننـد: کلمـات »ترضیهـا« در صفحـه 2، سـطر 3 و »لـرؤف« در صفحـه 1، سـطر 6.

نقطـه اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

بـه شـیوه امـروزی )همـان شـیوه خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت.

لفـظ جاللـۀ »هللا« در ایـن مصحـف متمایـز از سـایر کلمـات، بـه رنـگ طالیـی نوشـته شـده و بـا مرکـب مشـکی دورگیـری شـده   •

اسـت.

قرائـت نسـخه: قرائـت ایـن مصحـف هماننـد سـایر مصاحـف نخسـتین، قرائـت واحـد و مشـخ�سی نبـوده و ترکیبـی از قرائـات   •

مختلف است )مانند کلمه تعملون در بقره 149 که هر دو قرائت یاء و تاء در آن اعمال شده است( هرچند فی الجمله به قرائت 

ابوعمـرو و یعقـوب نزدیکتـر اسـت. نمونـه: »ولُتکّملـوا« بـه تشـدید میـم کـه قرائـت شـعبه و یعقـوب اسـت.

در ایـن مصحـف، عـّد اآلی )فواصـل آیـات(، مشـخص نشـده اسـت، امـا در مواضـع تعشـیر )دسـته بندی دهگانـه( آیـات، بـه   •

اسـت. کوفـی  عـّد  بـا  مطابـق   
ً
غالبـا کـه  اسـت  شـده  داده  نشـان  سـطور  حاشـیۀ  در  شمسـه هایی  وسـیلۀ 

در ابتدای هر سوره، نام آن به همراه تعداد آیات آن با رنگ قرمز در یک خط مجزا نوشته شده است.  •

 در 30 بخش کتابت شده است که امروزه 18 بخش آن به شماره های مجزا در کتابخانه آستان قدس 
ً
این مصحف، ظاهرا  •

رضـوی موجـود اسـت.



نسخه »3358goj« کتابخانه آستان قدس رضوی

سوره كهف، آیه: 109 تا سوره مریم، آیه: 5 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن پنجم هجری )463 هـ(

رسـم كلمـات: نـگارش کلمـات در ایـن مصحـف، بـه طـور کامـل بـا رسـم متـداول در مصاحـف قـرون اول و دوم تطابـق نـدارد،   •

لذا رسـم برخی از کلمات به رسـم قیا�سـی نزدیک تر شـده اسـت، مانند: کلمات »الکلمات« در صفحه 1، سـطر 1 و 2؛ »رحمه« در 

صفحـه 2، سـطر 3؛ اگرچـه برخـی از کلمـات نیـز بـه همـان شـیوه کتابـت شـده اند، ماننـد زیـادت الـف در کلمـه »یرجـوا« در صفحـه 

1، سـطر 5.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. کاتـب همچنیـن سـه نقطـه زیـر   •

حـرف سـین، و یـک نقطـه زیـر دال و راء قـرار داده اسـت. عالمت گـذاری ایـن مصحـف بـه شـیوه ابواالسـود دؤلـی بـا رنـگ قرمـز انجـام 

شـده اسـت. 

قرائـت نسـخه: بنابـر آنچـه کـه در پایـان برخـی اجـزای ایـن مصحـف نوشـته شـده قرائـت آن بـر اسـاس قرائـت ابـو عمـرو بصـری   •

و بـه روایـت یزیـدی از ابـی حمـدون اسـت کـه بـا اسـتفاده از دو رنـگ قرمـز و سـبز نشـان داده شـده اسـت.

در این مصحف، عّد اآلی )فواصل آیات(، مشـخص نشـده اسـت، اما در حاشـیه شمسـۀ بزرگی به نشـانۀ تعشـیر رسـم شـده   •

کـه شـماره آیـه بـر اسـاس حـروف ابجـد داخـل آن نوشـته شـده اسـت.

در ابتدای هر سوره، نام آن به همراه تعداد آیات آن با رنگ طالیی در یک خط مجزا نوشته شده است.  •

این مصحف در 30 جزء کتابت گردیده و توسـط أبو نصر محمد بن علی البزاز در سـال 463 هـ وقف آسـتان قدس رضوی   •

شـده اسـت.



نسخه »QUR94« مجموعۀ خلیلی لندن

سورۀ طه، آیه: 117 تا سوره انبیاء، آیه: 11 

نوع خط: کوفی تکامل یافتهتاریخ کتابت: قرن پنجم هجری

رسـم كلمـات: هرچنـد نـگارش کلمـات در ایـن مصحـف نسـبت بـه مصاحـف قـرون پیشـین، تطـور یافتـه و رسـم برخـی از کلمـات   •

به رسم قیا�سی نزدیک تر شده است: مانند: کلمات »شیطان« در سطر 3 و »آیاتنا« در سطر 12 ؛ با این حال، بسیاری از کلمات 

نیـز بـه همـان شـیوۀ نخسـتین خـود کتابـت شـده اند، ماننـد: کلمـات »تظمـؤا« در سـطر 2 و »اجتبیـه« در سـطر 6.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

بـه شـیوه امـروزی )همـان شـیوه خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت.

قرائـت نسـخه: قرائـت ایـن مصحـف هماننـد سـایر مصاحـف نخسـتین، قرائـت واحـد و مشـخ�سی نبـوده و ترکیبـی از قرائـات   •

مختلـف اسـت. بـرای مثـال کلمـۀ »تأتهـم« در ص2، س3 بـه صـورت )یأتهـم( بـا یـاء نوشـته شـده اسـت کـه بـا قرائـت حفـص همخوانـی 

نـدارد. در برخـی صفحـات در حاشـیۀ ایـن مصحـف بـه قرائـات دیگـر نیـز اشـاره شـده اسـت.

در ایـن مصحـف، عـّد اآلی )فواصـل آیـات(، در برخـی مـوارد بـا سـه نقطـه مشـخص شـده و در برخـی مـوارد دیگـر بـدون عالمـت   •

اسـت. بـرای تخمیـس آیـات از حـرف هـاء کوفـی در داخـل متـن یـا در حاشـیه اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن بـرای نشـان دادن تعشـیر 

آیـات، از یـک نقـش تذهیبـی اسـتفاده شـده اسـت.

عنوان هر سوره و تعداد آیات آن به رنگ زرد در فاصلۀ بین دو سوره نوشته شده است.  •



نسخه رقم »W.557« کتابخانۀ والترز آمریکا

سورۀ مائده، آیات: 23 تا 32 
نوع خط: کوفی تکامل یافتهتاریخ کتابت: قرن پنجم هجری

رسم كلمات: هرچند نگارش کلمات در این مصحف نسبت به مصاحف قرون پیشین، تطور یافته و رسم برخی از کلمات به رسم   •
قیا�سـی نزدیک تر شـده اسـت: مانند: کلمات »غالبون« در سـطر 1 و »سـوأه« در سـطر 19؛  با این حال، بسـیاری از کلمات نیز به همان 

شـیوۀ نخسـتین خود کتابت شـده اند، مانند: کلمات »جزاو« در سـطر 16 و »اریک« در سـطر 14.
نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن بـه   •
شیوه ابواألسود دؤلی با قلم قرمز انجام شده است؛ اگرچه برخی از عالئم نیز مانند سکون و تشدید به رنگ سبز به متن افزوده شده 

اسـت.
قرائت نسخه: قرائت این مصحف همانند سایر مصاحف نخستین، قرائت واحد و مشخ�سی نبوده و ترکیبی از قرائات مختلف   •
است. برای مثال کلمۀ »نزاعه« در سورۀ معارج مطابق روایت حفص به صورت منصوب عالمت گذاری شده است حال آنکه کلمه »ال 

یستطیعون« در سورۀ فرقان، آیۀ 19 بر خالف روایت حفص به صورت صیغۀ غایب نقطه گذاری شده است.
در این مصحف، عّد اآلی )فواصل آیات(، بعدها با استفاده از اشکال دایره ای شکل طالیی مشخص شده است. عّد این مصحف،   •

کوفی نیست؛ چنانکه در این صفحه نیز کلمۀ »غالبون« )سطر اول(، رأس اآلیه شمرده شده که مطابق با عّد بصری است.
برای نشان دادن تخمیس و تعشیر آیات، از یک نقش تذهیبی در حاشیه استفاده شده که در میان آن کلمه »عشر« یا »خمس«   •

نوشـته شـده اسـت.
عنوان هر سوره و تعداد آیات آن در فاصلۀ بین دو سوره نوشته شده است که بعدها با رنگ طالیی و تذهیبی کوچک در حاشیه   •

پوشـانده شـده اسـت.



نسخه »9« کتابخانه و موزۀ ملی ملک

سورۀ مریم، آیات: 17 تا 34 

نوع خط: کوفی متأخر و متمایل به نسختاریخ کتابت: قرن پنجم هجری

رسـم كلمـات: نـگارش کلمـات در ایـن مصحـف، بـه طـور کامـل بـا رسـم متـداول در مصاحـف قـرون اول و دوم تطابـق نـدارد،   •

لـذا رسـم برخـی از کلمـات بـه رسـم قیا�سـی نزدیـک تـر شـده اسـت، ماننـد: عبـارت »اوصانـی« در صفحـه 2، سـطر 8؛ اگرچـه برخـی از 

کلمـات نیـز بـه همـان شـیوه کتابـت شـده اند، ماننـد: کلمـات »فنادیهـا« در صفحـه 1، سـطر 9 و »یمریـم« در صفحـه 2، سـطر 3.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

به شـیوه ابواالسـود دؤلی با رنگ قرمز انجام شـده اسـت. اضافه بر آن، همزه و تشـدید و نیز دایره های کوچکی برای نشـان دادن 

محـل وقـف بـه رنـگ آبـی بـه کار رفتـه اسـت.

قرائـت نسـخه: قرائـت ایـن مصحـف هماننـد سـایر مصاحـف نخسـتین، قرائـت واحـد و مشـخ�سی نبـوده و ترکیبـی از قرائـات   •

مختلـف اسـت. بـرای مثـال کلمـۀ »َمـن تحتهـا« در صفحـه اول، سـطر 9، طبـق قرائـت ابـن کثیـر و ابوعمـرو و ابـن عامـر و شـعبه و 

رویـس ضبـط شـده اسـت و کلمـه »تسـاقط« بـا تـاء و تشـدید سـین نوشـته شـده اسـت کـه قرائـت غیـر از حفـص و حمـزه و یعقـوب 

اسـت.

در این مصحف، عّد اآلی )فواصل آیات(، مشـخص نشـده اسـت، اما مواضع تخمیس به وسـیله دایره هایی با محیط قرمز   •

رنـگ و مواضـع تعشـیر بـا طـرح گل بـا اسـتفاده از جوهـر مشـکی و قرمـز مشـخص شـده اسـت. عـالوه بـر آن، در حاشـیه نیـز شمسـۀ 

بزرـگی بـه نشـانۀ تعشـیر آیـات رسـم شـده اسـت کـه غالبـا بـا عـد کوفـی مخالـف اسـت.

در ابتدای هر سـوره، نام آن به همراه تعداد آیات آن با رنگ طالیی در یک خط مجزا نوشـته شـده و در حاشـیه همان سـطر   •

بـا همـان قلـم بـه مکـی یـا مدنـی بـودن سـوره اشـاره شـده اسـت.



نسخه »arabe6041« کتابخانه ملی فرانسه

سورۀ مؤمنون، آیات: 84 تا 90 
نوع خط: نسختاریخ کتابت: اوایل قرن ششم هجری )سال 505 هجری در شهر کهن ُبست(

رسم كلمات: نگارش کلمات در این مصحف، به طور کامل با رسم متداول در مصاحف قرون اول و دوم تطابق ندارد، لذا رسم   •
برخـی از کلمـات بـه رسـم قیا�سـی نزدیـک تـر شـده اسـت، ماننـد: کلمـۀ »لکاذبـون« در سـطر 7؛ اگرچـه برخـی از کلمـات نیـز بـه همـان شـیوه 

کتابـت شـده اند، ماننـد: کلمـات »لعنـت« در نـور: 7 و »جـاو« در نـور: 11.
نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن بـه   •

امـروزی )خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت.
قرائت نسخه: قرائت این مصحف همانند سایر مصاحف نخستین، قرائت واحد و مشخ�سی نبوده و ترکیبی از قرائات مختلف   •
رون« در سطر دوم صفحۀ مقابل، مخالف با قرائت حفص و حمزه و کسایی و خلف ضبط شده است.

ّ
ک

ّ
است. برای مثال کلمۀ »تذ

در این مصحف، عّد اآلی )فواصل آیات(، مشخص شده است. همچنین، مواضع تخمیس با استفاده از شمسه هایی که داخل   •
آنها کلمه »خمسه« درج شده، مشخص شده است. مواضع تعشیر نیز با شمسه هایی متفاوت که داخل آنها شماره آیه به حروف نوشته 

شـده، مشخص شـده است.
در این مصحف، عالمت وقف نیز با استفاده از دایره هایی متشکل از رنگ های قرمز و آبی و طالیی بر روی مواضع وقف قرار داده   •

شـده است.
سـوره هـا بـا یـک نـوار مذهـب کـه بـا نقشـهای تزیینـی بـه سـمت حاشـیه امتـداد یافتـه، از همدیگـر مشـخص شـده انـد. داخـل ایـن نـوار   •

مذهـب، نـام سـوره و شـماره آیـات بـه همـراه مکـی یـا مدنـی بـودن سـوره کتابـت گردیـده اسـت.
ایـن مصحـف بـر اسـاس تقسـیم بنـدی هفـت تایـی )ُسـبع(، در هفـت بخـش مجـزا نوشـته شـده اسـت کـه نسـخۀ حاضـر بخـش پنجـم   •

)السـبع الخامـس( از آن می باشـد.



نسخه »292« کتابخانه آستان قدس رضوی

سورۀ بقره، آیات: 275 تا 278 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: اواخر قرن ششم هجری )تاریخ وقف: سال 605 هجری(

رسـم كلمـات: نـگارش کلمـات در ایـن مصحـف، بـه طـور کامـل بـا رسـم متـداول در مصاحـف قـرون نخسـتین تطابـق نـدارد، لـذا   •

رسـم برخـی از کلمـات بـه رسـم قیا�سـی نزدیک تـر شـده اسـت، ماننـد: کلمـۀ »الصالحـات« در صفحـه 1، سـطر 6؛ اگرچـه برخـی از 

کلمـات نیـز بـه همـان شـیوه کتابـت شـده اند، ماننـد: کلمـه »الربـوا«.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

بـه شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد فراهیـدی( انجـام شـده اسـت.

لفظ جاللۀ »هللا« در این مصحف به رنگ طالیی نوشته شده و با مرکب قرمز دورگیری شده است.  •

قرائـت نسـخه: قرائـت ایـن مصحـف هماننـد سـایر مصاحـف نخسـتین، قرائـت واحـد و مشـخ�سی نبـوده و ترکیبـی از قرائـات   •

مختلف است. برای مثال کلمۀ »بُربوه« در بقره/265، به ضم راء و مخالف با قرائت عاصم و ابن عامر ضبط شده است؛ حال 

آنکـه در بقـره/274 »ُیکّفـر عنکـم« بـه صیغـۀ غائـب و مرفـوع و موافـق بـا قرائـت ابـن عامـر و حفـص نوشـته شـده اسـت.

عـّد اآلی )فواصـل آیـات( در ایـن مصحـف، بـا اسـتفاده از گلهایـی طالیـی کـه بـا نقـاط سـبز و قرمـز مزیـن شـده، مشـخص شـده   •

اسـت. همچنیـن عالئـم تخمیـس و تعشـیر نیـز در حاشـیه مصحـف دیـده مـی شـود.

سـوره هـا بـا یـک نـوار مذهـب کـه بـا نقشـهای تزیینـی بـه سـمت حاشـیه امتـداد یافتـه، از همدیگـر مشـخص شـده انـد. ایـن نـوار   •

کـه یـک سـطر کامـل را در بـر گرفتـه، حـاوی نـام سـوره و تعـداد آیـات آن بـه رنـگ سـفید اسـت.

 30 بخش بوده است که این نسخه، جزء 3 آن می باشد. 
ً
این مصحف ظاهرا  •



نسخه »4650goj« کتابخانۀ آستان قدس رضوی

سوره فرقان، آیه: 74 تا سوره شعراء آیه: 2 
نوع خط: نسخ کهنتاریخ کتابت: اوایل قرن ششم هجری

این مصحف دارای ترجمه به خط نسخ خفی است که همزمان با نگارش قرآن کتابت شده و از نظر زبان شنا�سی یکی از قدیمی   •

تریـن ترجمـه هـای قـرآن بـه زبـان فار�سـی بـه شـمار مـی رود.

رسـم كلمـات: نـگارش کلمـات در ایـن مصحـف، بـه طـور کامـل بـا رسـم متـداول در مصاحـف قـرون نخسـتین تطابـق نـدارد، لـذا رسـم   •

برخی از کلمات به رسم قیا�سی نزدیک تر شده است، مانند: عبارت »آیات الکتاب« در صفحه 2، سطر 5؛ اگرچه برخی از کلمات نیز به 

همـان شـیوه کتابـت شـده اند، ماننـد: کلمـه »یعبـؤا« در صفحـه 1، سـطر 5.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن بـه   •

شیوه ابواالسود دؤلی با قرار دادن نقاط قرمز رنگ در باال، پایین یا مقابل حروف انجام شده است. البته عالمات تکمیلی نیز همچون 

تشـدید و مـد و برخـی عالئـم تجویـدی و عالمـت وقـف بعدهـا بـا مرکبهـای سـبز و کبـود افـزوده شـده اسـت.

قرائت نسخه: قرائت این مصحف همانند سایر مصاحف نخستین، قرائت واحد و مشخ�سی نبوده و ترکیبی از قرائات مختلف   •

حِسُب« در فرقان/44، به کسر سین و مطابق با قرائت نافع و ابن کثیر و ابوعمرو و کسایی و خلف و یعقوب 
َ
است. برای مثال کلمۀ »ت

 ،»
ً
شرا

َ
ضبط شده است. همچنین، کلمۀ »نشرا« در فرقان/48 با نون و مخالف با قرائت عاصم نوشته شده است که تحمل قرائات »ن

« را نیز دارد که بعدها هریک از این قرائات با استفاده از عالمات ضبط امروزی )خلیل بن احمد( در کنار هم بر روی 
ً
را

ُ
ش

ُ
« و »ن

ً
شرا

ُ
»ن

کلمه اعمال شده است به گونه ای که کلمه با چند قرائت مختلف دیده و خوانده می شود.

عّد اآلی )فواصل آیات( در این مصحف، به شکل گلهایی طالیی است که با رنگ قرمز دورگیری شده است. همچنین عالئم تخمیس   •

و تعشیر نیز در حاشیه مصحف دیده می شود. عالمت تعشیر، شمسه ای است که شماره آیه به حروف ابجد داخل آن نوشته شده 

است.   عنوان هر سوره و تعداد آیات آن با قلم زر در ابتدای آن در یک خط مجزا نوشته شده است و در حاشیه آن نیز عالمتی تزیینی 

 در قرآنهای دوره سلجوقی دیده می شود، رسم شده است.
ً
که عموما

سطر ابتدایی در دو صفحه نخست هر جزء با یک نوار مذهب که به سمت حاشیه امتداد یافته، تزیین شده است.  •

 در 30 بخش کتابت شده که امروزه 7 جزء آن در کتابخانه آستان قدس رضوی، 3 جزء در کتابخانه مجلس، 
ً
این مصحف ظاهرا  •

یـک جـزء در کتابخانـه دانشـگاه تهـران و یـک جـزء دیگـر در خـارج از کشـور موجـود اسـت.



نسخه »1276« موزه آستانه مقدسه قم

سورۀ هود، آیه: 119 تا سوره یوسف، آیه: 6 
نوع خط: کوفی تکامل یافتهتاریخ کتابت: قرن ششم هجری )سال 566 هجری(

رسـم كلمـات: نـگارش کلمـات در ایـن مصحـف، بـه طـور کامـل بـا رسـم متـداول در مصاحـف قـرون اول و دوم تطابـق نـدارد،   •
لذا رسـم برخی از کلمات به رسـم قیا�سـی نزدیک تر شـده اسـت، مانند: کلمۀ »انزلناه« در سـطر 11؛ اگرچه برخی از کلمات نیز به 

همـان شـیوه کتابـت شـده اند، ماننـد: کلمـۀ »یابـت« در سـطر 15.
نقط اعجام و اعراب: این مصحف دارای نقط االعجام )نقطه گذاری حروف مشابه( است. همچنین، عالمت گذاری آن به   •
شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد فراهیـدی( انجـام شـده اسـت. همچنیـن عالمـت مـد و دایـره کوچـک بـرای نشـان دادن موضـع وقـف 
بـه رنـگ قرمـز مشـاهده مـی شـود. عـالوه بـر ایـن، برخـی نشـانه هـا نیـز بـرای نشـان دادن عالئـم تجویـدی در ایـن مصحـف اسـتفاده 

شـده اسـت.
قرائت نسخه: قرائت این مصحف بنا بر آنچه که در پایان آن آمده، بر اساس قرائت کسایی است.  •

عـّد اآلی )فواصـل آیـات( در ایـن مصحـف، بـه وسـیله چهـار نقطـه مشـخص شـده اسـت. همچنیـن عالمـت تخمیـس بـا شـکلی   •
شبیه حرف هاء کوفی به رنگ زرد و عالمت تعشیر، با شمسه ای مذهب با همان رنگ زرد با تزیینات قرمز و سبزرنگ نشان داده 

شـده اسـت.
نام هر سوره در باالی آن در یک سطر مجزا با قلم زرد رنگ به همراه تعداد آیات آن نوشته شده است.  •



نسخه »3202« کتابخانه آستان قدس رضوی

سورۀ عنکبوت، آیات: 53 تا 55 

نوع خط: کوفی تکامل یافتهتاریخ کتابت: قرن ششم هجری )تاریخ وقف: سال 540 هجری(

رسـم كلمـات: نـگارش کلمـات در ایـن مصحـف، بـه طـور کامـل بـا رسـم متـداول در مصاحـف قـرون اول و دوم تطابـق نـدارد،   •

لـذا رسـم برخـی از کلمـات بـه رسـم قیا�سـی نزدیـک تـر شـده اسـت، ماننـد: کلمـۀ »بالکافریـن« در صفحـه 2، سـطر 2؛ اگرچـه برخـی از 

کلمـات نیـز بـه همـان شـیوه کتابـت شـده اند، ماننـد: کلمـات »یغشـیهم« در صفحـه 2، سـطر 3.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

بـه شـیوه ابواألسـود دؤلـی بـا قـرار دادن نقـاط قرمـز رنـگ در بـاال، پاییـن یـا مقابـل حـروف انجـام شـده اسـت.

قرائـت نسـخه: قرائـت ایـن مصحـف هماننـد سـایر مصاحـف نخسـتین، قرائـت واحـد و مشـخ�سی نبـوده و ترکیبـی از قرائـات   •

مختلـف اسـت. بـرای مثـال کلمـۀ »نقـول« در سـطر آخـر ایـن تصویـر، مخالـف بـا قرائـت عاصـم و نافـع و حمـزه و کسـایی و خلـف 

ضبـط شـده اسـت.

عـّد اآلی )فواصـل آیـات( در ایـن مصحـف، بـا اسـتفاده از دایـره هایـی کـه بـا نقـاط سـبز و قرمـز مزیـن شـده، مشـخص شـده   •

شـود. مـی  دیـده  مصحـف  حاشـیه  در  نیـز  تغشـیر  و  تخمیـش  عالئـم  همچنیـن  اسـت. 

سـوره هـا بـا یـک نـوار مذهـب کـه بـا نقشـهای تزیینـی بـه سـمت حاشـیه امتـداد یافتـه، از همدیگـر مشـخص شـده انـد. ایـن نـوار   •

کـه یـک سـطر کامـل و یـا بخ�سـی از سـطر را در بـر گرفتـه، حـاوی نـام سـوره و تعـداد آیـات آن بـه رنـگ سـفید اسـت.

 30 بخش بوده است که این نسخه، جزء 21 آن می باشد. 
ً
این مصحف ظاهرا  •



نسخه »Is 1466« کتابخانۀ چستربیتی 
کاتب: الحسن بن جوبان بن عبدهللا القونوی

سوره فرقان، آیات: 5 تا 15 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن هفتم هجری ) سال 677 هجری در قونیه(

 در ابتدا ملتزم به رعایت قواعد رسم املصحف نبوده است؛ اما در زمانهای بعد شخ�سی دیگر با 
ً
رسم كلمات: این مصحف ظاهرا  •

قلمـی متفـاوت بـه اصـالح برخـی از کلمـات بـر اسـاس رسـم املصحـف پرداختـه اسـت. ماننـد: »الکتـب«، »لشـای« و »مـال هـذا الرسـول«.

نقط اعجام و اعراب: این مصحف دارای نقط االعجام )نقطه گذاری حروف مشابه( است. همچنین، عالمت گذاری آن به شیوه   •

امـروزی )خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت. عالئـم )م، ط، ج، ز، ص، ال( بـرای نشـان دادن وقـف بـه کار رفتـه اسـت.

کلمات »اله«، »هللا« و »هلل« در این مصحف متمایز از سایر کلمات، به رنگ طالیی نوشته شده و با مرکب مشکی دورگیری شده   •

اسـت.

قرائت نسخه: قرائت این مصحف در ابتدا همانند سایر مصاحف نخستین، قرائت واحد و مشخ�سی نبوده و ترکیبی از قرائات   •

مختلف بوده است اما در زمانهای بعد، شخ�سی دیگر با قلمی متفاوت، قرائت کلمات اختالفی را به روایت حفص از عاصم تغییر داده 

اسـت؛ مانند: »یتقه« )نور، 52(، »تسـتطیعون« )فرقان، 19(، »نزاعه« )معارج، 16(، »سـیقولون هلل« )مؤمنون، 87 و 89(.

عّد اآلی )فواصل آیات( در این مصحف، به شکل گلهای طالیی است. همچنین عالئم تخمیس و تعشیر نیز در حاشیه مصحف   •

دیـده می شـود.

عنوان هر سـوره و تعداد آیات آن با قلم زر در ابتدای سـوره در یک خط مجزا نوشـته شـده و در حاشـیه آن نیز تذهیبی طالیی که   •

اطـراف آن بـا رنـگ الجـوردی کشـیده شـده، ترسـیم شـده اسـت.



نسخه »arabe 6716« کتابخانۀ ملی فرانسه 
کاتب: یاقوت مستعصمی

سوره آل عمران آیه: 195 تا سوره نساء، آیه: 3 
نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن هفتم هجری ) سال 688 هجری(

عمـدۀ قرآن هـای منسـوب بـه یاقـوت مسـتعصمی، ملتـزم بـه رعایـت قواعـد رسـم املصحـف نیسـتند؛ لـذا اکثـر  رسـم كلمـات:   •

کلمات به شـیوۀ رسـم االمالء کتابت شـده اند. البته در این میان، برخی از کلمات نیز مطابق با رسـم املصحف نوشـته شـده اسـت 

کـه بـه عنـوان مثـال بـه برخـی از آنهـا اشـاره مـی شـود: »االقصـا« )اسـراء، 1(، »لکنـا« )کهـف، 38(، »االفـده« )مؤمنـون، 78(.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

بـه شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت.

قرائـت نسـخه: قرائـت ایـن مصحـف هماننـد سـایر مصاحـف نخسـتین، قرائـت واحـد و مشـخ�سی نبـوده و ترکیبـی از قرائـات   •

مختلـف اسـت کـه بـرای مثـال بـه چنـد مـورد در زیـر اشـاره مـی شـود:

»تشتهی االنفس« )زخرف، 71(: به حذف هاء مخالف با قرائات حفص، نافع، ابن عامر و ابوجعفر

»سیقولون هللا« )مؤمنون، 87-89(: مطابق با قرائت ابوعمرو و یعقوب

»قال« )انبیاء، 112(: مطابق با روایت حفص از عاصم

»یا زکریاُء« )مریم، 7(: مخالف با قرائت حفص و حمزه و کسایی و خلف .

عـّد اآلی )فواصـل آیـات( در ایـن مصحـف، بـه شـکل گلهایـی طالیـی اسـت کـه وسـط آن بـا رنـگ الجـوردی تزییـن شـده اسـت.   •

همچنیـن عالئـم تخمیـس و تعشـیر نیـز در حاشـیه مصحـف دیـده می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه عـّد بـه کار رفتـه در ایـن مصحـف 

مطابـق بـا شـمارش آیـات کوفـی نیسـت.

عنوان هر سوره و تعداد آیات آن و همچنین مکی یا مدنی بودن سوره با قلم زر در ابتدای آن در یک خط مجزا نوشته شده   •

اسـت. البتـه در سـه سـوره نخسـت و سـوره پایانـی )نـاس( بـه سـبکی متفـاوت عمـل شـده اسـت بدیـن صـورت کـه نـام سـوره و تعـداد 

آیـات آن و نیـز مکـی یـا مدنـی بـودن سـوره بـه خـط کوفـی درون یـک کادر مذهـب قـرار گرفتـه اسـت.



نسخه »319« کتابخانه آستان قدس رضوی

سوره بقره، آیات: 272 تا 279 
نوع خط: ریحانتاریخ کتابت: قرن هفتم هجری

رسـم كلمـات: ایـن مصحـف بـه طـور کلـی ملتـزم بـه رعایـت قواعـد رسـم املصحـف نیسـت؛ لـذا اکثـر کلمـات بـه شـیوۀ رسـم االمـالء   •

کتابت شده اند. البته در این میان، برخی از کلمات نیز مطابق با رسم املصحف نوشته شده است که به عنوان مثال به برخی از آنها 

اشـاره مـی شـود: »الربـوا«، »رؤس«، »الهیکـم«، »ابرهیـم« و »ال یاسـین«.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن بـه   •

شیوه امروزی )خلیل بن احمد( انجام شده است. همچنین عالئم وقف سجاوندی و عالمت رکوع بعدها به رنگ قرمز به متن افزوده 

شـده اسـت.

قرائت نسـخه: به نظر می رسـد این مصحف در ابتدا مطابق با قرائت ابوعمرو نوشـته شـده باشـد که بعدها توسـط شـخص   •

دیگـری قرائـت آن تغییـر داده شـده اسـت ولـی آثـار ایـن تغییـر بـر روی نسـخه همچنـان مشـهود اسـت کـه بـه چنـد نمونـه اشـاره می شـود: 

بِلغکـم« )احقـاف، 23(، »یعملـون« )فتـح، 24(، »اّن هذیـن« )طـه، 63( و »لیهـب« )مریـم، 19(.
ُ
»وأکـون« )منافقـون، 10(، »َوأ

عـّد اآلی )فواصـل آیـات( در ایـن مصحـف، بـه شـکل گل هایـی طالیـی اسـت. همچنیـن عالئـم تخمیـس و تعشـیر نیـز در حاشـیۀ   •

مصحـف دیـده می شـود. مضـاف بـر آن، بـر روی کلمـۀ مـورد نظـر در تخمیـس نیـز کلمـه خمـس بـه  رنـگ قرمـز بعـدا افـزوده شـده اسـت.

عنوان هر سوره و تعداد آیات آن با قلم زر در یک خط مجزا و درون یک کادر نوشته شده است.  •



نسخه »QUR 497« مجموعۀ ناصر خلیلی لندن

سوره منافقون، آیات: 8 تا 11 
نوع خط: ثلثتاریخ کتابت: اوایل قرن هفتم هجری به سفارش قطب الدین محمد بن زنگی بن مودود، حاکم سنجار و نصیبین

رسم كلمات: این مصحف به طور کلی ملتزم به رعایت قواعد رسم املصحف نیست؛ لذا اکثر کلمات به شیوۀ رسم االمالء کتابت   •
شده اند. البته در این میان، برخی از کلمات نیز مطابق با رسم املصحف نوشته شده است که به عنوان مثال به برخی از آنها اشاره می 

شود: »أفدتهم - یستهزءون« )جزء 26، احقاف، 26(.
نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن بـه   •

شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت.
قرائت نسخه: از آنجایی که تنها 5 جزء از این مصحف باقی مانده است اظهار نظر در خصوص قرائت آن امری دشوار است.   •
اما با برر�سی موردی در جزء 26 این مصحف می توان فی الجمله فهمید که قرائت این مصحف با قرائت ابوعمرو مطابقت دارد. این 
مطلب را می توان در نمونه هایی از انفرادات ابوعمرو در این اجزاء مشاهده کرد: اثبات واو در کلمه »وأکون« )منافقون، 10(، اسکان باء 
بِلغکم« )احقاف، 23( و »یعملون« به صورت صیغه غایب )فتح، 24(. این مطلب در برر�سی اصول قرائی ابوعمرو 

ُ
و تخفیف الم در »َوأ

نیز صادق است؛ مانند: وجود عالمت تشدید بر روی جیم که نشان دهنده ادغام ذال در جیم در کلمه »اذ ّجعل« )فتح، 26( است.
عـّد اآلی )فواصـل آیـات( در ایـن مصحـف، بـه شـکل گلهایـی طالیـی اسـت کـه محیـط آن بـا نقـاط ریـز الجـوردی تزییـن شـده اسـت.   •

همچنیـن عالئـم تخمیـس و تعشـیر نیـز هـم در متـن و هـم در حاشـیه مصحـف دیـده می شـود.
عنوان هر سوره و تعداد آیات آن با قلم زر در ابتدای آن به خط کوفی در یک خط مجزا نوشته شده است و یک نقش تزیینی هم   •

بـا اسـتفاده از همـان قلـم و نیـز رنـگ آبـی در حاشـیه سـطر رسـم شـده اسـت.
 جزء 28 از یک مصحف �سی جزئی است که تاکنون چهار جزء دیگر آن نیز در کتابخانه ها و موزه های سراسر 

ً
این نسخه ظاهرا  •

دنیا به ترتیب زیر شناسایی شده است. جزء 1 در کتابخانۀ عتبۀ عباسیه، جزء 5 در مجموعۀ حمیزی کویت به شماره 1/442، جزء 
12 در کتابخانه چستربیتی به شماره 1448 و جزء 26 در کتابخانه ملی پاریس به شماره arabe 5949. مؤلف کتاب کارهای استادانه، 
جزء 1 این مجموعه را در موزۀ باسـتان شنا�سـی بورسـا به شـماره K 19 معرفی کرده اسـت که متأسـفانه از یک سـو به دلیل چاپ جزء 
نخست این مجموعه توسط عتبۀ عباسیه و از سوی دیگر، به دلیل عدم دستر�سی به تصاویر نسخه K 19 بورسا، سخن مؤلف، محل 

تأمل است.



نسخه »T107« موزه هنرهای ترکی و اسالمی استانبول

سوره صافات، آیات: 8 تا 19 

نوع خط: محققتاریخ کتابت: اوایل قرن هفتم هجری )سال 600 هجری به قلم عمر بن علی بن محمد(

رسـم كلمـات: ایـن مصحـف بـه طـور کلـی ملتـزم بـه رعایـت کامـل قواعـد رسـم املصحـف نیسـت؛ لـذا اکثـر کلمـات بـه شـیوۀ رسـم   •

االمالء کتابت شده اند. البته در این میان، برخی از کلمات نیز مطابق با رسم املصحف نوشته شده است؛ مانند: »اّمن« )سطر 

3(، »رأو« )سـطر 5(، »مسـولون« )صافـات، 24(.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

بـه شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت. همچنیـن عالئـم وقـف نیـز بـا اسـتفاده از حـروف میـم، کاف و حـاء بـه رنـگ 

قرمز افزوده شـده اسـت. مضاف بر اینکه معانی برخی حروف نیز به همین رنگ در باالی آن نوشـته شـده اسـت. مانند: إن: جحد 

– مـا: کافـه – اّمـن: خبـر.

قرائـت نسـخه: از آنجایـی کـه دستر�سـی بـه تصاویـر کامـل ایـن مصحـف امـکان پذیـر نبـود؛ بنابرایـن، اظهـار نظـر در خصـوص   •

قرائـت آن امـری دشـوار اسـت. امـا بـا برر�سـی مـوردی چنـد تصویـر می تـوان فـی الجملـه فهمیـد کـه قرائـت ایـن مصحـف بـر اسـاس 

روایـت حفـص نیسـت. بـرای مثـال کلمـۀ »ُمتنـا« و عبـارت »أو آباؤنـا« در سـطر 6 بـه ضـم میـم و خـالف روایـت حفـص عالمتگـذاری 

شـده اسـت. در خصـوص قرائـت کلمـات اختالفـی نیـز در حاشـیه توضیحاتـی داده شـده اسـت.

عـّد اآلی )فواصـل آیـات( در ایـن مصحـف، بـه شـکل گلهایـی طالیـی اسـت کـه محیـط آن بـا نقـاط و خطـوط تزییـن شـده اسـت.   •

نیـز در حاشـیه مصحـف دیـده می شـود. همچنیـن عالئـم تخمیـس و تعشـیر 



نسخه »arabe 5846« کتابخانۀ ملی فرانسه

سوره احقاف، آیه: 15 
نوع خط: محققتاریخ کتابت: اواخر قرن هشتم هجری

بـه: »ثلثـون«  بـه طـور نسـبی رعایـت شـده اسـت. بـرای نمونـه بنگریـد  قواعـد رسـم املصحـف در ایـن مصحـف  رسـم كلمـات:   •

پایانـی(. )سـطر  »ترضیـه«  و   )2 )سـطر، 

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

بـه شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت.

قرائـت نسـخه: بـا برر�سـی چنـد جـزء از ایـن مجموعـه، ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـد کـه قرائـت ایـن مصحـف بـا قرائـت ابوعمـرو   •

دارد.  بیشـتری  مطابقـت  بصـری 

عّد اآلی )فواصل آیات( در این مصحف، با گل هایی طالیی رنگ که کنار آن با نقاط آبی و قرمز تزیین شده، مشخص شده   •

اسـت. همچنیـن عالئـم تخمیـس و تعشـیر در حاشـیه مصحـف دیـده می شـود.

عنوان هر سوره به همراه تعداد آیات آن در داخل یک کادر مذهب به خط ثلث و با قلم سفید نوشته شده است.  •

اجـزاء 17، 21 و 23 از ایـن مجموعـه، بـا شـماره هـای arabe 5844، arabe 5845 و arabe 5841 در همیـن کتابخانـه ملـی   •

اسـت. موجـود  فرانسـه 

 جزء 26 از یک مصحف �سـی جزئی اسـت که توسـط ملک ظاهر سـیف الدین برقوق )784 تا 801 هجری( 
ً
این نسـخه ظاهرا  •

در دوره ممالیـک در مصـر وقـف شـده اسـت.



نسخه »141« کتابخانۀ آستان قدس رضوی

سورۀ عادیات تا سورۀ عصر 

نوع خط: ریحانتاریخ کتابت: قرن هشتم هجری

رسـم كلمات: این مصحف به طور کلی ملتزم به رعایت قواعد رسـم املصحف نیسـت؛ لذا اکثر کلمات به شـیوۀ رسـم االمالء   •

کتابـت شـده اند. البتـه در ایـن میـان، برخـی از کلمـات نیـز مطابـق بـا رسـم املصحـف نوشـته شـده اسـت کـه بـه عنـوان مثـال بـه برخـی 

از آنهـا اشـاره مـی شـود: »الهیکـم« و »ادریـک«.

ضبط و عالمت گذاری: شیوۀ ضبط این مصحف به شیوۀ ضبط مصری نزدیک است.  •

عـّد اآلی )فواصـل آیـات( در ایـن مصحـف، بـه شـکل دایره هایـی طالیـی اسـت کـه در میـان آنهـا دایـره هـای الجـوردی توپـر قـرار   •

بـه حـروف ابجـد نوشـته شـده اسـت. همچنیـن، عالئـم تخمیـس و تعشـیر در حاشـیه  گرفتـه اسـت و در داخـل آنهـا شـماره آیـات 

می شـود. مشـاهده  مصحـف 

عنـوان هـر سـوره بـه همـراه شـماره آیـات آن بـا قلـم زر در یـک خـط مجـزا و درون یـک کادر مذهـب نوشـته شـده اسـت و در   •

اسـت. شـده  نوشـته  سـوره  آن  قرائـت  فضیلـت  دربـاره  پیامبـر  از  روایاتـی  حاشـیه، 



نسخه »Or.1401« کتابخانه بریتانیا

سوره نساء، آیات: 40 تا 47 

نوع خط: محققتاریخ کتابت: قرن هشتم هجری

رسم كلمات: هرچند تصاویر کامل نسخه در اختیار محققان نبود؛ اما با برر�سی چند تصویر می توان گفت که این مصحف   •

قواعـد رسـم املصحـف را رعایـت کـرده اسـت.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

بـه شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت. همچنیـن عالمـت همـزه بـه رنـگ زرد نوشـته شـده اسـت. از دایـره هـای توپـر 

سـبزرنگ بـرای نشـان دادن همـزه وصـل و امالـه اسـتفاده شـده اسـت. بـرای نشـان دادن عالئـم وقـف از حـروف ت، ک، م و ح 

اسـتفاده شـده اسـت.

 ترکیبی از قرائات مختلف است.
ً
قرائت نسخه: قرائت این مصحف ظاهرا  •

عّد اآلی )فواصل آیات( در این مصحف، به شکل گلهایی طالیی است که با رنگهای قرمز و الجوردی تزیین شده است.  •



نسخه »W 559« کتابخانۀ والترز آمریکا

سوره بقره، آیات: 99 تا 102 
نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن هشتم هجری

این مصحف دارای ترجمۀ زیر به زبان فار�سی با قلم قرمز است.  •

رسـم كلمات: این مصحف به طور کلی ملتزم به رعایت قواعد رسـم املصحف نیسـت؛ لذا اکثر کلمات به شـیوۀ رسـم االمالء   •

کتابـت شـده اند. البتـه در ایـن میـان، برخـی از کلمـات نیـز مطابـق بـا رسـم املصحـف نوشـته شـده اسـت کـه بـه عنـوان مثـال بـه برخـی 

از آنهـا اشـاره مـی شـود: »الربـوا«، »رؤس«، »هـروت«، »سـلیمن« و »تقیـه«.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

بـه شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت.

قرائـت نسـخه: ایـن مصحـف بـر اسـاس قرائـت واحـدی نوشـته نشـد اسـت و ماننـد بسـیاری از قرآنهـای ایـن دوره هـا ترکیبـی از   •

قرائات مختلف را در بر دارد. هرچند که در برخی موارد قرائت آن دستخوش تغییر شده و اصالحاتی روی آن انجام شده است. 

ماننـد: »سـیقولون هللا« در مؤمنـون/ 87 و 80 کـه حـرف الـف از ابتـدای هللا پـاک شـده اسـت. یـا کلمـۀ »حسـنا« در احقـاف/15 کـه 

بـه »احسـانا« تغییـر یافتـه اسـت.

عّد اآلی )فواصل آیات( در این مصحف، به شکل گل هایی طالیی است اما عالئم تخمیس و تعشیر در آن موجود نیست.  •

عنوان هر سوره به همراه شماره آیات آن با قلم زر در یک خط مجزا و درون یک کادر ساده نوشته شده است.  •



نسخه  رقم »252« مكتبه الخزانه الغرویه فی النجف األشرف

سوره مریم، آیه 93 تا سوره طه، آیه 9 
سوره فلق تا سوره ناس

نوع خط: ثلثتاریخ کتابت: قرن هشتم هجری )احمد بن سهروردی سال 724(

رسـم كلمـات: بـه نظـر می رسـد کـه کاتـب ایـن مصحـف ملتـزم بـه قواعـد رسـم نبـوده و بسـیاری از کلمـات بـه شـیوه رسـم االمـالء   •

نوشـته شـده اسـت.

نقط اعجام واعراب: این مصحف دارای نقط االعجام )نقطه گذاری حروف مشابه( است. همچنین، عالمت گذاری آن به   •

شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت.

با توجه به عدم دستر�سی به تصاویر کامل این نسخه اظهار نظر در خصوص قرائت آن دشوار است.  •

عّد اآلی )فواصل آیات( در این مصحف، به شکل گل هایی طالیی است و دایرهای مذهب در حوا�سی برای تخمیس و تعشیر   •

اسـتفاده شـده اسـت.

عنوان هر سوره به همراه شماره آیات آن با قلم زر و به خط کوفی در یک کادر مذهب نوشته شده است.   •

ایـن مصحـف توسـط الـغ بیـك بـن قاسـم بـن شـمس الدیـن محمـد شـش الكیالنـی مشـهور بـه كافـی بـر روضـه حیدریـه وقـف شـده   •

اسـت.



نسخه »Or. 848« کتابخانه بریتانیا

سوره اعراف آیه: 204 تا سوره انفال آیه: 2 

نوع خط: ریحانتاریخ کتابت: قرن نهم هجری

رسـم كلمـات: هـر چنـد امـکان دستر�سـی بـه تصاویـر ایـن مصحـف بـه طـور کامـل وجـود نداشـت، امـا بـا برر�سـی تصاویـر منتخـب   •

می تـوان گفـت کـه کاتـب ایـن مصحـف ملتـزم بـه قواعـد علـم رسـم املصحـف بـوده اسـت.

نقـط اعجـام و اعـراب: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

به شـیوه امروزی )خلیل بن احمد( انجام شـده اسـت. همچنین، عالئم وقف »ک، ت، ص« با رنگ قرمز در متن درج شـده اسـت. 

كاتـب بـرای نشـان دادن پایـان ایـات از یـک گل بـا تذهیـب طالیـی رنـگ اسـتفاده کـرده اسـت، همچنیـن تخمیـس و تعشـیر آیـات بـا   •

اسـتفاده از اشـکال هند�سـی تزیینـی در حاشـیه مشـخص شـده اسـت.

نام هر سوره و تعداد آیات آن در یک کادر مذّهب با خط کوفی و به رنگ سفید نوشته شده است.  •

این مصحف در 30 جزء نگارش شده که سلطان ناصر زین الدین فرج بن برقوق )801 - 815 ه( در دوره ممالیك در مصر   •

آن را وقـف کـرده اسـت، کـه ایـن نسـخه جـزء 9 از ایـن مصحـف اسـت.



مصحف »137« کتابخانه آستان قدس رضوی
كاتب: زین العابدین بن محمد شیرازی

سوره انفال، آیه: 72 تا سوره توبه، آیه: 2 

نوع خط: محقق با رنگ طالتاریخ کتابت: قرن نهم هجری )876 هـ(

این مصحف دارای ترجمه به زبان فار�سی است که با مرکب مشکی زیر کلمات نوشته شده است.  •
رسـم كلمـات: بـه نظـر می رسـد کـه کاتـب ایـن مصحـف در نـگارش آن ملتـزم بـه رعایـت قواعـد رسـم املصحـف نبـوده و بسـیاری   •

از کلمـات را بـر اسـاس رسـم االمـالء نوشـته اسـت.

ضبـط و عالمت گـذاری: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

بـه شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( انجـام شـده اسـت. همچنیـن، عالئـم وقـف سـجاوندی بـا رنـگ قرمـز در متـن درج شـده اسـت.

این مصحف بر اساس روایت حفص عن عاصم نوشته شده است.  •

بـا تذهیـب طالیـی رنـگ اسـتفاده کـرده اسـت، همچنیـن تخمیـس و تعشـیر و  ایـات از یـک گل  پایـان  بـرای نشـان دادن  كاتـب   •

اسـت.  شـده  مشـخص  حاشـیه  در  تزیینـی  هند�سـی  اشـکال  از  اسـتفاده  بـا  تقسـیمات 

نام هر سوره و تعداد آیات آن در یک کادر مذّهب نوشته شده است.  •

این مصحف توسط زین العابدین بن محمد كاتب شیرازی در سال 876 هـ کتابت، به وسیله ابو املظفر نور الدین جهانگیر   •

)1014 - 1037 ه( در دوره تیمـوری وقـف آسـتان قـدس رضـوی شـده اسـت.



نسخه »11955« کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
کاتب: احمد بن یحیی

سوره شوری، آیات: 18 تا 35 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن نهم هجری )سال 891 هجری در شهر حلب(

رسـم كلمات: این مصحف به طور کلی ملتزم به رعایت قواعد رسـم املصحف نیسـت؛ لذا اکثر کلمات به شـیوۀ رسـم االمالء   •

کتابـت شـده اند. البتـه در ایـن میـان، برخـی از کلمـات نیـز مطابـق بـا رسـم املصحـف نوشـته شـده اسـت کـه بـه عنـوان مثـال بـه برخـی 

از آنهـا اشـاره مـی شـود: »الربـوا«، »یمـح«، »یعـف«، »السـیات«، »الهیکـم« و »التوریـه«.

ضبـط و عالمت گـذاری: شـیوۀ ضبـط ایـن مصحـف بـه شـیوه ضبـط مصـری نزدیـک اسـت؛ امـا در عیـن حـال تفاوت هایـی نیـز بـا   •

آن دارد. برای نمونه، برای نشان دادن همزه الف از »آ« و برای کسره ماقبل یاء از کسرۀ اشباعی استفاده شده است. همچنین، 

بـرای نشـان دادن عالئـم وقـف از حـروف »ط، ح، ج، ص، مــ ، ق، قـف و ال« بـا رنـگ قرمـز اسـتفاده شـده اسـت.

این مصحف مطابق با روایت حفص از عاصم نوشته شده است.  •

این مصحف از عّد واحدی پیروی نمی کند و ترکیبی از مذاهب مختلف است. مانند آیه 1 سوره مائده که پس از »بالعقود«   •

رأس اآلیه آمده است که عد آن غیر کوفی است. یا »الم« در ابتدای سور مقطعه که مطابق با عّد کوفی رأس اآلیه بوده و در این 

مصحـف نیـز نشـانه آیـه را دارد. البتـه در برخـی مـوارد نیـز عالمـت رأس اآلیـه اسـتفاده شـده کـه مطابـق هیـچ یـک از مذاهـب مشـهور 

نیسـت. ماننـد عالمـت رأس اآلیـه بعـد از کلمـه »ق« در ابتـدای سـوره. در حاشـیه مصحـف نیـز بـه تعشـیر و احـزاب و اجـزاء بـا رنـگ 

قرمز و طالیی اشـاره شـده اسـت.

عنـوان هـر سـوره و تعـداد آیـات آن بـه همـراه مکـی یـا مدنـی بـودن سـوره بـه قلـم زر در یـک خـط مجـزا و درون یـک کادر نوشـته   •

اسـت. شـده 



نسخه »W 563« کتابخانۀ والترز آمریکا

سوره اعراف، آیات: 22 تا 27 
نوع خط: محققتاریخ کتابت: قرن نهم هجری

در میان سطور این مصحف، ترجمه فار�سی آیات به خط نسخ و به رنگ قرمز نوشته شده است.  •
لفظ جاللۀ هللا و جمالت آغازین اجزاء و همچنین عبارت بسمله به قلم زر تحریر شده است.  •

رسم کلمات: این مصحف مطابق با قواعد رسم املصحف نوشته شده است و کاتب معموال بر اساس نظر ابوعمرو دانی کلمات   •
را کتابـت کـرده اسـت. ماننـد کلمـات »الصلحـت«، »احاطـت« و »الیتمـی«. در حاشـیه نیـز بـه توضیـح دربـاره رسـم برخـی از کلمـات پرداختـه 

اسـت و در برخـی مـوارد از مصحـف خراسـان در ایـن بـاره یـاد کـرده اسـت.

نقط اعجام واعراب: این مصحف دارای نقط االعجام )نقطه گذاری حروف مشابه( است. همچنین، عالمت گذاری آن به شیوه   •
امروزی )خلیل بن احمد( انجام شده است. همچنین، عالئم وقف »ز، ص، صلی، ج، ط، قف، مـ ، ق و ال« با رنگ آبی در متن درج شده 
اسـت. عـالوه بـر ایـن، عالمـت ویرگـول طالیـی بـرای نشـان دادن صلـۀ میـم جمـع و حـرف نـون طالیـی بـرای نشـان دادن اظهـار بـه کار رفتـه 

اسـت. عالمت ع نیز در این مصحف برای رکوع وضع شـده اسـت.
این مصحف مطابق با روایت حفص از عاصم نوشته شده است. در حاشیه نیز توضیحات مربوط به کلمات اختالفی را بر اساس   •
قراء سبعه و به سه رنگ آبی، قرمز و طالیی آورده است.  به نظر می رسد کاتب گل آیه ها را طبق عّد کوفی نوشته است ولی ارقامی که در 
سرسوره ها ذکر شده گاه با این شمارش منافات دارد و در برخی موارد، نقلی ندارد. مانند سوره طور که آیات آن 44 آیه ذکر شده است 
در حالی که هیچ روایتی این عدد را نقل نکرده است.  عالئم تخمیس و تعشیر و تقسیماتی مانند ربع و ثلث و نصف و جزء درون ترنجها 

و کادرهای متنوع و رنگارنگ نوشته شده است.
عنوان هر سوره و تعداد آیات آن با قلم زر در یک خط مجزا و درون یک نوار مذّهب نوشته شده است.  •



در میان سطور این مصحف، ترجمه فار�سی آیات به خط نسخ و به رنگ قرمز نوشته شده است.  •
رسم کلمات: این مصحف مطابق با قواعد رسم املصحف نوشته شده است و کاتب معموال بر اساس نظر ابوعمرو دانی کلمات   •
را کتابـت کـرده اسـت. ماننـد کلمـات »اسـرائل«، »مسـخرت« و »یلتقیـن«. هرچنـد رسـم برخـی کلمـات بـا اقـوال دانـی همخوانـی نـدارد. ماننـد 
کلمات »شرب« و »رو�سی« که به حذف الف نوشته شده است. در حاشیه برخی از صفحات نیز به توضیح درباره رسم بع�سی از کلمات 

پرداخته است.
ضبـط و عالمت گـذاری: ایـن مصحـف بـه شـیوه هنـدی عالمتگـذاری شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال بـر روی واو ماقبـل مضمـوم و یـاء   •
ماقبل مکسور عالمت سکون گذاشته شده و همچنین برای نشان دادن ضمه اشباعی از عالمت ضمه معکوس استفاده شده است.

عالئم وقف »ز، ص، صلی، ج، ط، قف، مـ ، ق، ال، ء ، و .« با رنگ قرمز در متن درج شده است. عالوه بر این، عالمت واو کوچک   •
به رنگ قرمز روی حرف میم برای نشان دادن صلۀ میم جمع و حرف نون قرمز برای نشان دادن اظهار به کار رفته است. عالمت ع نیز 

در این مصحف برای رکوع وضع شـده اسـت. در برخی موارد توضیحاتی نیز راجع به وقف و ابتداء در حاشـیه آورده اسـت.
قرائت نسخه: این مصحف مطابق با روایت حفص از عاصم نوشته شده است. همچنین به برخی قرائات دیگر نیز با رنگ قرمز   •

بـر روی خـود کلمـه و در برخـی مـوارد در حاشـیه اشـاره کـرده اسـت.
عالمت عد اآلی در این مصحف به وسیله دایره های طالیی مشخص شده است. همچنین در حاشیه مصحف به رنگ قرمز به   •

شـماره اجـزاء و شـماره رکوعـات اشـاره شـده اسـت. 
عنوان هر سوره و تعداد آیات آن به همراه مکی یا مدنی بودن سوره با رنگ قرمز در یک خط مجزا یا در ادامه کلمات پایانی سوره   •

قبـل نوشـته شـده اسـت.

نسخه »Ms.or.fol 4174« کتابخانۀ ایالتی برلین کاتب: محمد ابراهیم قمی

سوره نحل، آیات: 8 تا 12 
نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن دهم هجری )سال 965 هجری(



نسخه »Is1558« کتابخانه چستربیتی 
كاتب: روز بهان محمد طبعی شیرازی

سوره مریم، آیات: 8 تا 14 

نوع خط: ثلث و نسختاریخ كتابت: قرن دهم هجری

رسـم كلمـات: بـه نظـر می رسـد کـه کاتـب ایـن مصحـف در نـگارش آن ملتـزم بـه رعایـت قواعـد رسـم املصحـف نبـوده و بسـیاری   •

از کلمـات را بـر اسـاس رسـم االمـالء نوشـته اسـت. امـا بـا ایـن وجـود کلمـات زیـادی نیـز مطابـق بـا رسـم املصحـف نوشـته شـده اسـت، 

ماننـد: »الربـوا«، »فسـویهّن«، »الصلـوه«، »السـیات«، »التوریـه«.

ضبـط و عالمت گـذاری: عالمت گـذاری ایـن مصحـف بـه شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( و بـر اسـاس اسـلوب ایرانـی قدیـم   •

انجـام شـده اسـت. مثـال قبـل از الـف مـدی و زیـر یـاء مـدی و زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و 

روی واو سـاکن ماقبـل مضمـوم نیـز سـکون گذاشـته اسـت. عالمـت مـد الزم و متصـل بـه رنـگ مشـکی و عالمـت مـد منفصـل بـه رنـگ 

قرمـز اسـت. همچنیـن، عالئـم وقـف »ز، ص، صلـى، ج، ط، قـف، مــ، ق، ال« بـا رنـگ قرمـز در متـن درج شـده اسـت. 

این مصحف بر اساس روایت حفص از عاصم نوشته شده و به دیگر قرائات در حاشیه با رنگ قرمز اشاره شده است.  •

كاتب برای نشان دادن پایان آیات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین تخمیس و تعشیر و اجزاء   •

و احـزاب بـا اسـتفاده از اشـکال هند�سـی تزیینـی بسـیار بدیـع و زیبـا در حاشـیه مشـخص شـده اسـت.

نام هر سوره و تعداد آیات آن در یک کادر مذّهب و با رنگ طالیی نوشته شده است.  •



نسخه »12173« کتابخانه مجلس شوراى اسالمی
كاتب: رضوان بن عبد هللا، سال 995 هـ

سوره بقره، آیات: 122 تا 136 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن دهم هجری

رسـم كلمـات: بـه نظـر می رسـد کـه کاتـب ایـن مصحـف در نـگارش آن ملتـزم بـه رعایـت قواعـد رسـم املصحـف نبـوده و بسـیاری   •

از کلمـات را بـر اسـاس رسـم االمـالء نوشـته اسـت. امـا بـا ایـن وجـود کلمـات زیـادی نیـز مطابـق بـا رسـم املصحـف نوشـته شـده اسـت، 

ماننـد: »الربـوا«، »اسـحق«، »اسـمعیل«، »السـیات«، »التوریـه«. 

ضبـط وعالمتگـذاری: شـیوه ضبـط بـه کار رفتـه در ایـن مصحـف بـا هیـچ یـک از شـیوه های رایـج امـروزی تطابـق نـدارد، و بـه   •

شـیوه مصری و ایرانی قدیم شـباهت دارد. عالمت مد الزم و متصل با مرکب مشـکی و عالمت مد منفصل با رنگ قرمز مشـخص 

شـده اسـت.

عالئم وقف »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« با رنگ قرمز در متن درج شده است.  •

این مصحف بر اساس روایت حفص عن عاصم نوشته شده است.  •

كاتـب بـرای نشـان دادن پایـان ایـات از یـک گل بـا تذهیـب طالیـی رنـگ اسـتفاده کـرده اسـت، همچنیـن تخمیـس بـا حـرف هـاء و   •

تعشـیر با حرف یاء مشـخص شـده اسـت. همچنین تقسـیمات اجزاء و احزاب و مواضع سـجده در حاشـیه و با رنگ طالیی نوشـته 

شـده اسـت.

نام هر سوره و تعداد آیات آن در یک کادر مذّهب و با قلم زر نوشته شده است.  •



نسخه »QUR96« مجموعه ناصر خلیلی در لندن
كاتب: علی بن محمد بن مقدم )كربال(

سوره یونس، آیه: 107 تا سوره هود، آیه: 12

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن دهم هجری )993 هـ(

شف«، و»الٰحكمین«، و»الٰصلٰحت«.
ٰ

رسم كلمات: این مصحف ملتزم به قواعد رسم املصحف می باشد. مانند: »ك  •

ضبـط و عالمت گـذاری: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن   •

بـه شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( و بـر اسـاس اسـلوب ایرانـی قدیـم انجـام شـده اسـت. مثـال قبـل از الـف مـدی و زیـر یـاء مـدی و 

زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و روی واو سـاکن ماقبـل مضمـوم نیـز سـکون گذاشـته اسـت. 

عالمـت مـد الزم و متصـل بـه رنـگ مشـکی و عالمـت مـد منفصـل بـه رنـگ قرمـز اسـت.

عالئم وقف »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« با رنگ قرمز در متن درج شده است.  •

با توجه به عدم دستر�سـی به تصاویر کامل این مصحف اظهار نظر در خصوص قرائت آن مشـکل اسـت، ولی با برر�سـی چند   •

سـوره احتمـال می دهیـم کـه بـه روایـت حفـص از عاصـم نوشـته شـده باشـد.

كاتب برای نشان دادن پایان ایات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین تقسیمات اجزاء و احزاب   •

و رکوعـات بـا اسـتفاده از اشـکال هند�سـی تزیینـی در حاشـیه مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن با ذکر مکی یا مدنی بودن سوره در یک کادر مذّهب و با قلم زر نوشته شده است.   •



نسخه »1502go« کتابخانه آستان قدس رضوی
کاتب: محمود بن احمد نیریزی سال 987 هـ

سوره آل عمران، آیات: 10 تا 17 
نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن دهم هجری

این مصحف دارای ترجمه به زبان فار�سی است که با مرکب قرمز زیر کلمات نوشته شده است.  •
رسم كلمات: این مصحف ملتزم به قواعد رسم املصحف بوده و در بیشتر موارد آرای ابوعمرو دانی مالک عمل قرار گرفته است،   •
مانند: »اسرائل«، و»مسخرت«، و»یلتقین«؛ و در مواردی نیز درباره رسم برخی کلمات توضیحاتی در حاشیه مصحف ذکر شده است.

ضبـط و عالمت گـذاری: ایـن مصحـف دارای نقـط االعجـام )نقطه گـذاری حـروف مشـابه( اسـت. همچنیـن، عالمت گـذاری آن بـه   •
شیوه امروزی )خلیل بن احمد( و بر اساس اسلوب ایرانی قدیم انجام شده است. مثال قبل از الف مدی و زیر یاء مدی و زیر هاء ضمیر 
)به نشانه اشباع( از الف مقصوره استفاده شده و روی واو ساکن ماقبل مضموم نیز سکون گذاشته است. عالمت مد الزم و متصل 

بـه رنـگ مشـکی و عالمـت مـد منفصـل بـه رنـگ قرمـز اسـت. 
عالئم وقف »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« با رنگ قرمز در متن درج شده است، و برای نشان دادن صله میم جمع از واو   •
کوچک، و برای اظهار از نون کوچک، و برای ادغام از عالمت تشدید، و برای رکوعات از حرف »ع« استفاده شده است. همچنین در 

مواضعی توضیحاتی درباره وقف و ابتدا در حاشـیه مصحف نوشـته شـده اسـت.
این مصحف بر اساس روایت حفص عن عاصم نوشته شده و به قرائات دیگر در حاشیه همراه با توضیحات به رنگ قرمز اشاره   •

شـده است.
كاتب برای نشان دادن پایان ایات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین تخمیس با حرف هاء و تعشیر با   •
حـرف یـاء مشـخص شـده اسـت. همچنیـن تقسـیمات اجـزاء و احـزاب و مواضـع سـجده در حاشـیه و بـا رنـگ قرمـز نوشـته شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن بر اساس مذاهب عدد، تعداد کلمات و حروف و رکوع هر سوره با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک   •
کادر مذّهب و با قلم زر نوشـته شـده اسـت. 

این مصحف بر اساس قرآن شمس الدین محمود سمرقندی )780 هـ( از علمای علم قرائات در شیراز در سده هشتم نوشته شده   •
است. سمرقندی در پایان مصحفش صنایع متعددی در علوم رسم و قرائات و عد اآلی و تقسیمات ذکر می کند که جداول آن در پایان 

مصحف مذکور به تفصیل ذکر شده است.



نسخه »22481« موزه ملی ایران
كاتب: محمود بن احمد بن عبدهللا الجزیری الزبیدی در سال 1003 قمری

سوره كافرون تا سوره مسد 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن یازدهم هجری

رسـم كلمـات: ایـن مصحـف بـر اسـاس قواعـد رسـم املصحـف نوشـته شـده اسـت، ماننـد: »إسـرائل«، و»الكفـرون«، و»یأّیهـا«؛ و   •
توضیحاتی نیز درباره رسم برخی کلمات در حاشیه آمده است، همچنین برای کمک به قاری قرآن حروفی که در رسم املصحف محذوف اند 

با رنگ قرمز نوشـته شـده اند.

ضبط و عالمت گذاری: شیوه عالمتگذاری در این مصحف ترکیبی از شیوه مصری و هندی است؛ بدین صورت که قبل از الف   •
مدی فتحه و روی واو و یاء مدی عالمت سـکون گذاشـته شـده اسـت. عالمت مد الزم و متصل و منفصل به رنگ مشـکی و مد بدل به 

رنـگ قرمـز اسـت. 
عالئم وقف »ت، ك، ح « با رنگ طالیی در متن درج شده است.  •

با توجه به عدم دستر�سی به تصاویر کامل نسخه اظهار نظر درباره قرائت آن مشکل است، اما با توجه به تصاویر موجود به نظر   •
می رسد که براساس حفص نباشد، )بنگرید به: کلمه »حماله« در سوره مسد(؛ همچنین کاتب با رنگ قرمز به قرائات دیگر و بر اساس 

رموز شاطبیه و برخی توضیحات در حاشیه پرداخته است.
كاتب برای نشان دادن پایان آیات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین تخمیس و تعشیر و اجزاء و احزاب   •

و مواضع سجده در حاشیه با شمسه های تذهیبی مشخص شده است. 
نام هر سوره و تعداد آیات آن بر اساس مذاهب عدد، تعداد کلمات و حروف و ترتیب نزول هر سوره با ذکر مکی یا مدنی بودن آن   •

در یک کادر مذّهب نوشـته شـده اسـت.
این مصحف توسط »ملك عبدهللا« پادشاه اردن به دكتر مصّدق هدیه داده شده است.  •



مصحف رقم »107go« کتابخانه آستان قدس رضوی
كاتب: علی رضا عبا�شی

سوره رعد، آیات: 30 تا 37 

نوع خط: ریحانتاریخ كتابت: قرن یازهم هجری 

رسم كلمات: کاتب این مصحف در نگارش آن ملتزم به رعایت قواعد رسم املصحف نبوده و بسیاری از کلمات را بر اساس   •

رسـم االمـالء نوشـته اسـت. امـا بـا ایـن وجـود کلمـات زیـادی نیـز مطابـق بـا رسـم املصحـف نوشـته شـده اسـت، ماننـد: »فسـویهّن«، و 

»امللئكـه«، و »رحمـت«.

ضبـط و عالمت گـذاری: شـیوه عالمت گـذاری در ایـن مصحـف براسـاس ضبـط مصـری اسـت، بدیـن صـورت کـه قبـل از الـف   •

مـدی فتحـه، قبـل از یـاء مـدی کسـره و قبـل از واو مـدی ضمـه گذاشـته شـده اسـت.

در این مصحف عالئم وقف استفاده نشده است.  •

این مصحف بر اساس روایت حفص از عاصم نوشته شده و به قرائت شعبه نیز روی همان کلمه با رنگ قرمز اشاره شده   •

است. 

كاتب برای نشان دادن پایان آیات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین تخمیس و تعشیر و اجزاء   •

و احـزاب در حاشـیه بـا رنـگ قرمـز مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن در یک کادر مذّهب و با رنگ قرمز نوشته شده است.   •

هر صفحه از این مصحف دارای 10 سطر است که 5 سطر با مرکب مشکی و 5 سطر دیگر با قلم زر نوشته شده است.  •

این مصحف با دستور شاه عباس صفوی و توسط علیرضا عبا�سی کتابت و سپس وقف آستان قدس رضوی شده است.  •



رسـم كلمـات: کاتـب ایـن مصحـف در نـگارش آن ملتـزم بـه رعایـت قواعـد رسـم املصحـف نبـوده و بسـیاری از کلمـات را بـر اسـاس   •

رسم االمالء نوشته است. اما با این وجود کلمات زیادی نیز مطابق با رسم املصحف نوشته شده است، مانند: »أتیک«، »فسویهّن«، 

»الصلـوه«، »أتوکـؤا«، »التوریـه«. همچنیـن در حاشـیه بع�سـی صفحـات توضیحاتـی دربـاره رسـم کلمـات ذکـر شـده اسـت.

ضبط و عالمت گذاری: عالمت گذاری این مصحف به شیوه امروزی )خلیل بن احمد( و بر اساس اسلوب ایرانی قدیم انجام   •

شـده اسـت. مثـال قبـل از الـف مـدی و زیـر یـاء مـدی و زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و روی واو 

ساکن ماقبل مضموم نیز سکون گذاشته است. عالمت مد الزم و متصل به رنگ مشکی و عالمت مد منفصل به رنگ قرمز است.

عالئـم وقـف »ز، ص، صلـى، ج، ط، قـف، مــ، ق، ال، املعانقـه« بـا رنـگ قرمـز در متـن درج شـده اسـت. و همچنیـن عالمـت تشـدید   •

بـرای ادغـام، حـرف »ع« بـرای رکـوع، حـرف »ه« بـرای تخمیـس، و حـرف »ی« بـرای تعشـیر اسـتفاده شـده اسـت. در ضمـن توضیحاتـی 

نیـز در حاشـیه بـا موضـوع وقـف و ابتـدا داده شـده اسـت.

كاتـب بـرای نشـان دادن پایـان آیـات از یـک گل بـا تذهیـب طالیـی رنـگ اسـتفاده کـرده اسـت، همچنیـن تخمیـس و تعشـیر و اجـزاء و   •

احـزاب در حاشـیه مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن به همراه مکی و مدنی در یک کادر مذّهب و با رنگ سفید نوشته شده است.  •

مصحف کتابخانه شیخ محمد كاظم اعتماد شوشتری
كاتب: فقیر محمود در سال 1069 هـ

سوره یس، آیات: 1 تا 21 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن یازدهم هجری



نسخه »110gom« کتابخانه آستان قدس رضوی كاتب: محمد ابراهیم قمی در سال 1087 قمری

سوره مریم، آیه: 96 تا سوره طه، آیه: 19 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن یازدهم هجری 

این مصحف دارای ترجمه به زبان فار�سی است که با رنگ قرمز زیر کلمات نوشته شده است.  •

رسـم كلمـات: کاتـب ایـن مصحـف در نـگارش آن ملتـزم بـه رعایـت قواعـد رسـم املصحـف نبـوده و بسـیاری از کلمـات را بـر اسـاس   •

رسم االمالء نوشته است. اما با این وجود کلمات زیادی نیز مطابق با رسم املصحف نوشته شده است، مانند: »أتیك«، و»هویه«، 

و»أتوكـؤا«.

ضبط و عالمت گذاری: عالمت گذاری این مصحف به شیوه امروزی )خلیل بن احمد( و بر اساس اسلوب ایرانی قدیم انجام   •

شـده اسـت. مثـال قبـل از الـف مـدی و زیـر یـاء مـدی و زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و روی واو 

سـاکن ماقبـل مضمـوم نیـز سـکون گذاشـته اسـت. عالمـت مـد الزم و متصـل بـه رنـگ مشـکی و مـد منفصـل فاقـد عالمـت اسـت.

در این مصحف عالئم وقف استفاده نشده است.  •

این مصحف بر اساس روایت حفص از عاصم نوشته شده است.  •

كاتـب بـرای نشـان دادن پایـان آیـات از یـک گل بـا تذهیـب طالیـی رنـگ اسـتفاده کـرده اسـت، همچنیـن تخمیـس و تعشـیر و اجـزاء و   •

احـزاب در حاشـیه بـا شمسـه های تذهیبـی مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن در یک کادر مذّهب و با رنگ طالیی نوشته شده است.  •



نسخه »11937« کتابخانه مجلس شوراى اسالمی
كاتب: محمد ابراهیم قمی در سال 1096 هـ

سوره ص، آیه: 96 تا سوره زمر، آیه: 19 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن یازدهم هجری

رسـم كلمـات: کاتـب ایـن مصحـف در نـگارش آن ملتـزم بـه رعایـت قواعـد رسـم املصحـف نبـوده و بسـیاری از کلمـات را بـر اسـاس   •

رسم االمالء نوشته است. اما با این وجود کلمات زیادی نیز مطابق با رسم املصحف نوشته شده است، مانند: »نبؤ«، و »للملئكه« 

و »أتوكـؤا«.

ضبط و عالمت گذاری: عالمت گذاری این مصحف به شیوه امروزی )خلیل بن احمد( و بر اساس اسلوب ایرانی قدیم انجام   •

شـده اسـت. مثـال قبـل از الـف مـدی و زیـر یـاء مـدی و زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و روی واو 

سـاکن ماقبـل مضمـوم نیـز سـکون گذاشـته اسـت. عالمـت مـد الزم و متصـل بـه رنـگ مشـکی و مـد منفصـل فاقـد عالمـت اسـت.

عالئم وقف »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« با رنگ قرمز در متن درج شده است.  •

این مصحف بر اساس روایت حفص از عاصم نوشته شده و به دیگر قرائات در حاشیه با رنگ قرمز اشاره شده است.   •

كاتـب بـرای نشـان دادن پایـان آیـات از یـک گل بـا تذهیـب طالیـی رنـگ اسـتفاده کـرده اسـت، و حـرف »ه« بـرای تخمیـس، و حـرف   •

»ی« بـرای تعشـیر اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن تخمیـس و تعشـیر و اجـزاء و احـزاب و مواضـع سـجده در حاشـیه مشـخص شـده 

اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن به همراه مکی و مدنی در یک کادر ساده و با رنگ قرمز نوشته شده است. نام برخی سوره ها غیر   •

مشـهور اسـت، ماننـد: سـوره األقـوات )فّصلـت(.



نسخه »1970« کتابخانه مجلس شوراى اسالمی
كاتب: میرزا احمد نیریزی در سال 1122 هـ

سوره اسراء، آیات: 1 تا 12 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن دوازدهم هجری 

رسـم كلمـات: ایـن مصحـف بـه طـور کلـی ملتـزم بـه رعایـت قواعـد رسـم املصحـف نیسـت؛ امـا در برخـی مـوارد از قواعـد رسـم   •

و»یـدع«. و»أولیهمـا«،  »أقصـا«،  ماننـد:  اسـت  کـرده  تبعیـت 

ضبـط و عالمت گـذاری: عالمت گـذاری ایـن مصحـف بـه شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( و بـر اسـاس اسـلوب ایرانـی قدیـم   •

انجـام شـده اسـت. مثـال قبـل از الـف مـدی و زیـر یـاء مـدی و زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و 

روی واو سـاکن ماقبـل مضمـوم نیـز سـکون گذاشـته اسـت. عالمـت مـد الزم و متصـل بـه رنـگ مشـکی و مـد منفصـل فاقـد عالمـت 

اسـت. همچنیـن از حـرف هـاء و یـاء بـه رنـگ قرمـز بـرای تخمیـس و تعشـیر آیـات اسـتفاده شـده اسـت.

از عالئم وقف »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« با رنگ قرمز استفاده شده است.  •

ایـن مصحـف مطابـق بـا روایـت حفـص از عاصـم نوشـته شـده اسـت و در برخـی مواضـع بـه قرائـات دیگـر و بـا رنـگ قرمـز در   •

اسـت. شـده  اشـاره  حاشـیه 

كاتب برای نشان دادن پایان آیات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین تخمیس و تعشیر و اجزاء   •

و احـزاب در حاشـیه بـا شمسـه های تذهیبـی مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک کادر مذّهب نوشته شده است.   •



نسخه »122gom« کتابخانه آستان قدس رضوی

سوره اعراف، آیات: 1 تا 11 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن دوازدهم هجری )سال 1148 در هند(

رسـم كلمـات: كاتـب  ایـن مصحـف ملتـزم بـه قواعـد رسـم املصحـف بـوده اسـت، و بسـیاری از کلمـات بـر اسـاس آرای علمـای   •

»مكّنكـم«. و  »ظلمیـن«،  و  »دعویهـم«،  ماننـد:  اسـت.  شـده  کتابـت  رسـم 

ضبـط و عالمت گـذاری: عالمت گـذاری ایـن مصحـف بـر اسـاس اسـلوب هنـدی انجـام شـده اسـت. مثـال قبـل از الـف مـدی و   •

زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و روی واو سـاکن ماقبـل مضمـوم و یـاء سـاکن مـا قبـل مکسـور 

نیز سـکون گذاشـته اسـت. عالمت مد الزم و متصل به رنگ مشـکی و مد منفصل فاقد عالمت اسـت. همچنین از حرف هاء و یاء 

بـه رنـگ قرمـز بـرای تخمیـس و تعشـیر آیـات اسـتفاده شـده اسـت.

از عالئم وقف »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« با رنگ قرمز استفاده شده است.  •

این مصحف مطابق با روایت حفص از عاصم نوشته شده است.  •

كاتب برای نشان دادن پایان آیات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین تخمیس و تعشیر و اجزاء   •

و احـزاب و رکوعـات در حاشـیه نوشـته شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک کادر مذّهب و با مرکب قرمز نوشته شده است.  •

در ایـن مصحـف از تذهیب هـای بسـیار بدیـع و زیبـا اسـتفاده شـده اسـت بـه گونـه ای تذهیـب در هـر صفحـه بـا صفحـه دیگـر   •

اسـت. متفـاوت 

این مصحف در سال 1148 قمری کتابت و در سال 1152 قمری بر آستان قدس رضوی وقف شده است.  •



نسخه »Ms.or.fol 618 « کتابخانۀ ایالتی برلین

سوره آل عمران، آیات: 1 تا 7

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن دوازدهم هجری )سال 1168 در کرناتک محمود بندر در هند(

رسـم كلمـات: ایـن مصحـف بـه طـور کلـی ملتـزم بـه رعایـت قواعـد رسـم املصحـف نیسـت؛ امـا در برخـی مـوارد از قواعـد رسـم   •

»ملئکـه«. و  »ابرهیـم«  »التوریـه«،  ماننـد:  اسـت  کـرده  تبعیـت 

ضبـط و عالمت گـذاری: عالمتگـذاری ایـن مصحـف بـه شـیوه ضبـط هنـدی نزدیـک اسـت. بـه عنـوان مثـال بـر روی واو ماقبـل   •

یـاء ماقبـل مکسـور عالمـت سـکون گذاشـته شـده اسـت. مضمـوم و 

وقـوف تـام و کافـی و حسـن و الزم و نبـوی را بـا عالئـم اختصـاری »ت، ک، ل، م و نبـوی« و بـه رنـگ سـبز نوشـته اسـت. همچنیـن   •

عالئـم تجویـدی در ایـن مصحـف عبارتنـد از: خ: اخفـاء؛ ظ: اظهـار؛ غنـه: ادغـام مـع الغنـه؛ ب: قلـب؛ س: تسـهیل؛ و: ابـدال واوی؛ 

ی: ابـدال یائـی و عالمـت مـّد؛ کـه بـا رنـگ قرمـز نوشـته شـده انـد.

قرائـت نسـخه: ایـن مصحـف مطابـق بـا روایـت حفـص از عاصـم نوشـته شـده اسـت. همچنیـن بـه دو روایـت قالـون از نافـع و   •

دوری از ابوعمـرو نیـز بـا رنـگ سـبز و قرمـز در متـن و حاشـیه اشـاره شـده اسـت.

عالمـت عـد اآلی در ایـن مصحـف بـه وسـیله دایـره هـای طالیـی مشـخص شـده اسـت کـه مطابـق بـا عـد کوفـی نیسـت. همچنیـن   •

در حاشـیه مصحـف بـه جـزء، حـزب و ثمـن و رکـوع اشـاره شـده اسـت.

عنوان هر سوره به همراه تعداد آیات، کلمات، حروف و رکوعات، ترتیب نزول و مکی یا مدنی بودن آن در ابتدای هر سوره   •

در یـک جدولـی بـا کادرهـای قرمـز نوشـته شـده اسـت.

کاتب در پایان این مصحف بعد از کتابت دعای ختم، توضیحاتی درباره قرائت مصحف، عالئم وقف و عالئم تجویدی آن   •

بـه زبـان فار�سـی آورده اسـت.



نسخه »1508go« کتابخانه آستان قدس رضوی
كاتب: محمد هاشم اصفهانی در سال 1184 قمری در شیراز

سوره مسد تا سوره ناس 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن دوازدهم هجری

رسـم كلمات: این مصحف به طور کلی ملتزم به رعایت قواعد رسـم املصحف نیسـت و کلمات زیادی بر اسـاس رسـم قیا�سـی   •

کتابـت شـده اسـت؛ امـا بـا ایـن وجـود در مـوارد زیـادی نیـز از قواعـد رسـم تبعیـت کـرده اسـت ماننـد: »فسـّویهّن«، و »للملئكـه«، و 

»إبرهیـم«.

ضبـط و عالمت گـذاری: عالمت گـذاری ایـن مصحـف بـه شـیوه امـروزی )خلیـل بـن احمـد( و بـر اسـاس اسـلوب ایرانـی قدیـم   •

انجـام شـده اسـت. مثـال قبـل از الـف مـدی و زیـر یـاء مـدی و زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و 

روی واو سـاکن ماقبـل مضمـوم نیـز سـکون گذاشـته اسـت. عالمـت مـد الزم و متصـل بـه رنـگ مشـکی و مـد منفصـل فاقـد عالمـت 

اسـت. همچنیـن از حـرف هـاء و یـاء بـه رنـگ قرمـز بـرای تخمیـس و تعشـیر آیـات اسـتفاده شـده اسـت.

از عالئم وقف »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« با رنگ قرمز استفاده شده است.  •

ایـن مصحـف مطابـق بـا روایـت حفـص از عاصـم نوشـته شـده اسـت و در برخـی مواضـع بـه قرائـات دیگـر و بـا رنـگ قرمـز در   •

اسـت. شـده  اشـاره  حاشـیه 

كاتب برای نشان دادن پایان آیات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین تخمیس و تعشیر و اجزاء   •

و احـزاب در حاشـیه بـا شمسـه های تذهیبـی مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک کادر مذّهب نوشته شده است.  •



نسخه »Ms. Or. 416« کتابخانه دانشگاه کلمبیا 
كاتب: مصطفى رفقی در سال 1224 قمری

سوره انعام، آیات: 1 تا 17 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن سیزدهم هجری 

رسـم كلمات: این مصحف به طور کلی ملتزم به رعایت قواعد رسـم املصحف نیسـت و کلمات زیادی بر اسـاس رسـم قیا�سـی   •

یل«، و »أنبؤا«، و »السموت«.
ّ
کتابت شده است؛ اما با این وجود در موارد زیادی نیز از قواعد رسم تبعیت کرده است مانند: »ال

 قبـل از الـف مـدی و زیـر 
ً
ضبـط و عالمت گـذاری: عالمت گـذاری ایـن مصحـف بـر اسـاس اسـلوب ترـکی انجـام شـده اسـت. مثـال  •

یـاء مـدی و زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و قبـل از واو مـدی ضمـه گذاشـته اسـت. عالمـت مـد 

الزم و متصـل بـه رنـگ مشـکی و مـد منفصـل بـه رنـگ قرمـز اسـت.

از عالئم وقف »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« با رنگ قرمز استفاده شده است.  •

این مصحف مطابق با روایت حفص از عاصم نوشته شده است.  •

كاتب برای نشان دادن پایان آیات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین تخمیس و تعشیر و اجزاء   •

و احـزاب در حاشـیه بـا شمسـه های تذهیبـی مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن در یک کادر مذّهب و به رنگ سفید نوشته شده است.  •



مصحف رقم »5141go« کتابخانه آستان قدس رضوی
كاتب: عبد هللا رنانی اصفهانی در سال 1233 قمری

سوره كهف، آیات: 1 تا  12 
نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن سیزدهم هجری 

این مصحف دارای ترجمه فار�سی با رنگ قرمز و به صورت زیر نویس است؛ همچنین در حاشیه صفحات توضیحات تفسیری به   •
زبـان فار�سـی نوشـته شـده اسـت.

رسم كلمات: این مصحف به طور کلی ملتزم به رعایت قواعد رسم املصحف نیست و کلمات زیادی بر اساس رسم قیا�سی کتابت   •

شـده اسـت؛ امـا بـا ایـن وجـود در مـوارد زیـادی نیـز از قواعـد رسـم تبعیـت کـرده اسـت ماننـد: »فسـّویهّن«، و »للملئكـه«، و »إبرهیـم«.

ضبـط و عالمت گـذاری: عالمت گـذاری ایـن مصحـف بـر اسـاس اسـلوب ایرانـی قدیـم انجـام شـده اسـت. مثـال قبـل از الـف مـدی و   •
زیـر یـاء مـدی و زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و روی واو سـاکن ماقبـل مضمـوم نیـز سـکون گذاشـته 

است. عالمت مد الزم و متصل به رنگ مشکی و مد منفصل به رنگ قرمز است. همچنین از حرف هاء و یاء به رنگ قرمز برای تخمیس 

و تعشـیر آیات اسـتفاده شـده اسـت.

از عالئم وقف »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« با رنگ قرمز استفاده شده است.  •

قرائـت ایـن مصحـف در بسـیاری از مـوارد باروایـت حفـص از عاصـم تطابـق دارد، امـا در مـواردی قرائـات دیگـر نیـز در آن مشـاهده   •

می شـود.

كاتب برای نشان دادن پایان آیات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین اجزاء و احزاب و مواضع سجده   •

در حاشـیه بـا شمسـه های تذهیبـی مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک کادر مذّهب نوشته شده است.  •



مصحف کتابخانه امام اعظم در بغداد  
كاتب: محمد امین رشدی در سال 1236 هـ

سوره یوسف، آیات: 1 تا 18 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن سیزدهم هجری 

رسـم كلمات: این مصحف به طور کلی ملتزم به رعایت قواعد رسـم املصحف نیسـت و کلمات زیادی بر اسـاس رسـم قیا�سـی   •

یـل«، و »جـاؤ«، و »إبرهیـم«.
ّ
کتابـت شـده اسـت؛ امـا بـا ایـن وجـود در مـوارد زیـادی نیـز از قواعـد رسـم تبعیـت کـرده اسـت ماننـد: »ال

 قبـل از الـف مـدی و زیـر 
ً
ضبـط و عالمت گـذاری: عالمت گـذاری ایـن مصحـف بـر اسـاس اسـلوب ترـکی انجـام شـده اسـت. مثـال  •

یاء مدی و زیر هاء ضمیر )به نشـانه اشـباع( از الف مقصوره اسـتفاده شـده و قبل از واو مدی ضمه گذاشـته اسـت. همچنین از 

حـرف هـاء و یـاء بـه رنـگ قرمـز بـرای تخمیـس و تعشـیر آیـات اسـتفاده شـده اسـت.

از عالئم وقف »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« استفاده شده است.  •

این مصحف مطابق با روایت حفص از عاصم نوشته شده است.  •

كاتب برای نشان دادن پایان آیات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین تخمیس و تعشیر و اجزاء   •

و احـزاب در حاشـیه بـا شمسـه های تذهیبـی مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک کادر مذّهب نوشته شده است.  •

ایـن مصحـف پـس از انجـام اصالحاتـی توسـط هاشـم البغـدادی توسـط وزارت اوقـاف عـراق در سـال 1370 قمـری بـه چـاپ   •

اسـت. رسـیده 



نسخه »109go« کتابخانه آستان قدس رضوی
كاتب: علی عسكر  ارسنجانی در سال 1281 قمری

سوره بلد، آیه: 10 تا سوره تین، آیه: 6 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن سیزدهم هجری 

رسـم كلمات: این مصحف به طور کلی ملتزم به رعایت قواعد رسـم املصحف نیسـت و کلمات زیادی بر اسـاس رسـم قیا�سـی   •

کتابت شده است؛ اما با این وجود در موارد زیادی نیز از قواعد رسم تبعیت کرده است مانند: »ضحیها«، و»تلیها«، و»یغشیها«.

ضبط و عالمت گذاری: عالمت گذاری این مصحف بر اساس اسلوب ایرانی قدیم انجام شده است. مثال قبل از الف مدی   •

و زیـر یـاء مـدی و زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و روی واو سـاکن ماقبـل مضمـوم نیـز سـکون 

گذاشـته اسـت. عالمـت مـد الزم و متصـل بـه رنـگ مشـکی و مـد منفصـل فاقـد عالمـت اسـت.

این مصحف مطابق با روایت حفص از عاصم نوشته شده است.  •

كاتـب بـرای نشـان دادن پایـان آیـات از یـک گل بـا تذهیـب طالیـی رنـگ اسـتفاده کـرده اسـت، همچنیـن اجـزاء و احـزاب و مواضـع   •

سـجده در حاشـیه بـا شمسـه های تذهیبـی مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک کادر مذّهب نوشته شده است.  •

این مصحف توسط طهماسب میرزا مؤید الدوله در سال 1283 قمری بر آستان قدس رضوی وقف شده است.  •



مصحف رقم »5141go« کتابخانه آستان قدس رضوی
كاتب: محمد شفیع ارسنجانی در سال 1303 قمری

سوره نساء، آیات: 49 تا 60 
نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن چهاردهم هجری 

رسـم كلمات: این مصحف به طور کلی ملتزم به رعایت قواعد رسـم املصحف نیسـت و کلمات زیادی بر اسـاس رسـم قیا�سـی   •

کتابت شده است؛ اما با این وجود در موارد زیادی نیز از قواعد رسم تبعیت کرده است مانند: »آتیهم«، و »إبرهیم«، و »امللئكه«.

ضبط و عالمت گذاری: عالمت گذاری این مصحف بر اساس اسلوب ایرانی قدیم انجام شده است. مثال قبل از الف مدی   •

و زیـر یـاء مـدی و زیـر هـاء ضمیـر )بـه نشـانه اشـباع( از الـف مقصـوره اسـتفاده شـده و روی واو سـاکن ماقبـل مضمـوم نیـز سـکون 

گذاشـته اسـت. عالمـت مـد الزم و متصـل بـه رنـگ مشـکی و مـد منفصـل فاقـد عالمـت اسـت. 

این مصحف مطابق با روایت حفص از عاصم نوشته شده است.  •

در حاشیه صفحات نکات تفسیری به خط نستعلیق و به زبان فار�سی نوشته شده است.  •

كاتـب بـرای نشـان دادن پایـان آیـات از یـک گل بـا تذهیـب طالیـی رنـگ اسـتفاده کـرده اسـت، همچنیـن اجـزاء و احـزاب و مواضـع   •

سـجده در حاشـیه بـا شمسـه های تذهیبـی مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک کادر مذّهب و با مرکب قرمز نوشته شده است.  •

این مصحف به سفارش رضا قلی سراج امللك کتابت و سپس در سال 1303 قمری وقف آستان قدس رضوی شده است.  •



نسخه »Ms.173« مصحف الكتبخانه األزهریه 1310
كاتب: رضوان بن محمد املخلالتی در سال 1308 قمری

سوره انعام، آیه: 164 تا سوره اعراف، آیه: 19 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن چهاردهم هجری 

رسم كلمات: این مصحف ملتزم به قواعد رسم املصحف بوده است، و کلمات آن بر اساس آرای علمای رسم نگارش شده   •

اسـت. ماننـد: »الكتـب«، و »معیـش«، و »بیتـا«. همچنیـن در حاشـیه بع�سـی صفحـات توضیحاتـی دربـاره رسـم کلمـات آمـده اسـت.

ضبـط و عالمت گـذاری: عالمت گـذاری ایـن مصحـف بـر اسـاس اسـلوب ایرانـی قدیـم انجـام شـده اسـت. ماننـد: وضـع فتحـه   •

قبـل از الـف مـدی و کسـره قبـل از یـاء مـدی و ضمـه قبـل از واو مـدی و صفـر مسـتدیر روی حروفـی کـه در وقـف و وصـل خوانـده 

نمی شـوند، و همچنیـن سـایر عالئمـی کـه امـروزه در قـرآن موسـوم بـه عثمـان طـه مشـاهده می شـود.

کاتب از عالئم وقف »ك، ح، ج، ص، مـ، ت« استفاده کرده و معانی آنها را در پایان مصحف توضیح داده است.  •

این مصحف مطابق با روایت حفص از عاصم نوشته شده است.  •

كاتـب بـرای نشـان دادن پایـان آیـات از چنـد نقطـه ماننـد یـک غنچـه اسـتفاده کـرده اسـت، و بـه مواضـع خـالف در عـد اآلی بـا   •

رمـوز ابجـدی اشـاره شـده اسـت. همچنیـن اجـزاء و احـزاب و مواضـع سـجده در حاشـیه مشـخص شـده اسـت.

نام هر سوره و تعداد آیات آن بر اساس مذاهب عدد با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک کادر ساده نوشته شده است.  •



مصحف رقم »Ms.173« کتابخانه دانشگاه میشیگان
كاتب: نوری عثمان قایش زاده در سال 1309 قمری

سوره رعد، آیات: 1 تا 5 
نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن چهاردهم هجری  

رسم كلمات: این مصحف ملتزم به قواعد رسم املصحف بوده است، و کلمات آن بر اساس آرای علمای رسم نگارش شده   •

یـل«، و»أنبـؤا«، و»السـموت«.
ّ
اسـت. ماننـد: »ال

 قبـل از الـف مـدی و زیـر 
ً
ضبـط و عالمت گـذاری: عالمت گـذاری ایـن مصحـف بـر اسـاس اسـلوب ترـکی انجـام شـده اسـت. مثـال  •

یاء مدی و زیر هاء ضمیر )به نشـانه اشـباع( از الف مقصوره اسـتفاده شـده و قبل از واو مدی ضمه گذاشـته اسـت؛ عالمت مد 

الزم و متصـل بـه رنـگ مشـکی و مـد منفصـل بـه رنـگ قرمـز اسـت.

از عالئم وقف »ز، ص، صلى، ج، ط، قف، مـ، ق، ال« با رنگ قرمز استفاده شده است.  •

ایـن مصحـف مطابـق بـا روایـت حفـص از عاصـم نوشـته شـده اسـت و در برخـی مواضـع بـه قرائـات دیگـر همـراه بـا توضیحـات   •

در حاشـیه اشـاره شـده اسـت.

كاتـب بـرای نشـان دادن پایـان آیـات از یـک گل بـا تذهیـب طالیـی رنـگ اسـتفاده کـرده اسـت، همچنیـن اجـزاء و احـزاب و مواضـع   •

سـجده در حاشـیه بـا شمسـه های تذهیبـی متنوعـی مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک کادر مذّهب و با قلم سفید نوشته شده است.  •



مصحف رقم »1511go« کتابخانه آستان قدس رضوی
كاتب: محمد علی اصفهانی در سال 1310 قمری

سوره بقره، آیات: 5 تا 27 

نوع خط: نسختاریخ کتابت: قرن چهاردهم هجری  

رسم كلمات: این مصحف به طور کلی ملتزم به رعایت قواعد رسم املصحف نیست و کلمات زیادی بر اساس رسم قیا�سی کتابت   •

شـده اسـت؛ امـا بـا ایـن وجـود در مـوارد زیـادی نیـز از قواعـد رسـم تبعیـت کـرده اسـت ماننـد:  »آتیهـم«، و »إبرهیـم«، و »امللئكـه«.

ضبط و عالمت گذاری: عالمت گذاری این مصحف بر اساس اسلوب ایرانی قدیم انجام شده است. مثال قبل از الف مدی و زیر   •

یاء مدی و زیر هاء ضمیر )به نشانه اشباع( از الف مقصوره استفاده شده و روی واو ساکن ماقبل مضموم نیز سکون گذاشته است. 

عالمت مد الزم و متصل به رنگ مشکی و مد منفصل فاقد عالمت است.

این مصحف مطابق با روایت حفص از عاصم نوشته شده است و در برخی مواضع به قرائات دیگر در حاشیه اشاره شده است.  •

در حاشیه صفحات نکات تفسیری و به زبان عربی نوشته شده است.  •

كاتب برای نشان دادن پایان آیات از یک گل با تذهیب طالیی رنگ استفاده کرده است، همچنین اجزاء و احزاب و مواضع سجده   •

در حاشـیه بـا شمسـه های تذهیبـی متنوعـی مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک کادر مذّهب و با قلم زر نوشته شده است.  •

این مصحف به سفارش آقا میرزا محمود در سال 1310 قمری کتابت و توسط میرزا رضا خان نائینی در سال 1311 قمری وقف   •

آسـتان قـدس رضـوی شـده سـت.



مصحف امیری )چاپ اول 1342 قمری(

سوره نساء، آیات: 1 تا 3 

نوع خط: نسخ )حروف چینی(تاریخ کتابت: قرن چهاردهم هجری 

رسم كلمات: این مصحف ملتزم به قواعد رسم املصحف بوده است، و کلمات آن بر اساس آرای علمای رسم نگارش شده   •

اسـت. ماننـد: »وحـده«، و»الیتمـی«، و»أمولهـم«.

ضبـط و عالمت گـذاری: عالمت گـذاری ایـن مصحـف بـر اسـاس اسـلوب ایرانـی قدیـم انجـام شـده اسـت. ماننـد: وضـع فتحـه   •

قبـل از الـف مـدی و کسـره قبـل از یـاء مـدی و ضمـه قبـل از واو مـدی و صفـر مسـتدیر روی حروفـی کـه در وقـف و وصـل خوانـده 

نمی شـوند، و همچنیـن سـایر عالئمـی کـه امـروزه در قـرآن موسـوم بـه عثمـان طـه مشـاهده می شـود.

از عالئم وقف »م، ال، ج، صلى، قلى، معانقه« استفاده شده شده است.  •

این مصحف مطابق با روایت حفص از عاصم نوشته شده است.  •

برای نشـان دادن پایان آیات از یک گل که شـماره آیه داخل آن نوشـته شـده، اسـتفاده شـده اسـت، همچنین اجزاء و احزاب   •

و مواضـع سـجده در حاشـیه بـا شمسـه های تذهیبـی سـیاه و سـفید مشـخص شـده اسـت. 

نام هر سوره و تعداد آیات آن با ذکر مکی یا مدنی بودن آن در یک کادر مذّهب سیاه و سفید نوشته شده است.  •

ایـن مصحـف در زمـان ملـك فـؤاد اول در مصـر در سـال 1342 قمـری چـاپ شـدو خطـاط مشـهور عثمـان طـه قـرآن خـود را بـر   •

اسـاس ایـن مصحـف کتابـت کـرده اسـت.


