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مروری بر مقاله نسخههای خطی قرآن
فرانسوا دروش /نصرت نیل ساز
چکیــده :مدخــل «نســخههای خطــی قــرآن» از دایــره المعــارف قــرآن لیــدن را فرانســوا
دروش ،یکــی از برجســتهترین پژوهشــگران نســخههای خطــی قــرآن ،نوشــته اســت .مقالــه
مذکــور شــامل یــک مقدمــه کوتــاه و هشــت بخــش اســت .نویســنده در نوشــتار حاضــر بــه
تشــریح مقالــه و مباحــث مطرحشــده در آن میپــردازد .هشــت بخــش مقالــه مذکــور بدیــن
شــرحاند :نســخههای خطــی پیــش از مصحــف عثمانــی ،ویژگیهــای مصاحــف حجــازی
و امــوی ،مصاحــف قرآنــی در دوره نخســتین عباســی ،ســده تغییــر ،بــه ســوی مصاحــف قرآنــی
جدیــد ،مصاحــف قــرآن در غــرب جهــان اســام و در غــرب آفریقــا ،تحــوالت بعــدی ،تولیــد
و نگــه داری.
کلیــدواژه :مقالــه نســخههای خطــی قــرآن ،فرانســوا دروش ،دایــره المعــارف لیــدن ،دایــره
المعــارف قــرآن ،نســخههای خطــی.
نظرات عىل مقالة خمطوطات القرآن
فرانسوا دروش  /ترمجة :نصرت نيل ساز
ّ
كتــب فرانســوا دروش أحــد أبــرز خبــراء وحمقــي خمطوطــات القــرآن مقالتــه
ّ
القرآنية ،وقد اشتملت مقالته
املعنونة (خمطوطات القرآن) يف موسوعة ليدن
عىل ّ
مقدمة قصيرة ومثانية فصول.
ً
ّ
يقــدم الكاتــب يف املقــال احلــايل شــرحا للمقالــة املذكــورة ومــا تطرحــه مــن
املباحث.
ّأما األقسام الثمانية للمقالة املذكورة ،فهي كالتايل:
خمطوطــات مــا قبــل املصحــف العثمــاينّ ،
مميــزات املصاحــف احلجاز ّيــة
ُ
ّ
القرآنيــة يف العصــر ّ
ّ
العبــايس األول ،قــرن التغيير ،حنو
واألمو ّيــة ،املصاحــف
ّ
ّ
القرآنية يف غرب العامل اإلســامي
القرآنيــة اجلديدة ،املصاحــف
املصاحــف
ّ
ويف غرب أفر يقيا ،التطو رات األخيرة ،االستنساخ واملحافظة.

ّ
األساسية :مقالة خمطوطات القرآن ،فرانسوا دروش ،موسوعة ليدن
املفردات
ّ
ّ
ّ
ّ
القرآنية ،دائرة املعارف القرآنية ،النسخ اخلطية.

Manuscripts of the Qur’an: a Review
Francois Deroche
By: Nosrat Nilsāz
”Abstract: The entry of “Manuscripts of the Qur’an
from Leiden Encyclopedia of the Qur’an is written
by François Dorosh, one of the most prominent
researchers in the field of the manuscripts of the
Qur’an. The article consists of a brief introduction
and eight sections. The author in the present paper
outlines the article and the topics discussed therein.
The eight sections of the article are as follows: PreUthmānic manuscripts, the Hijāzi and Umayyad
codices, the Qur’anic codex in early Abbāsid times,
A century of change, towards the modern Qur’anic
codex, the Qur’anic codex in the western Islamic
world and in West Africa, Later developments,
Production and conservations.
Key words: Manuscripts of the Qur’an, Francois
Deroche, Leiden Encyclopedia, encyclopedia of the
Qur’an, manuscripts.

مروری بر مقالۀ
نسخههای خطی قرآن

فرانسوا دروش

مدخل «نسخههای خطی قرآن» 1از دایرةالمعارف قرآن لیدن را فرانسوا دروش ( ،)-1952یکی از برجستهترین

نصرت نیلساز

متخصصــان و پژوهشــگران نســخههای خطــی قرآن نوشــته اســت .کتــاب وی به نــام قرآنهای عصــر اموی:

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

مقدمهای در باب کهنترین مصاحف 2در سال  1394در زمرۀ آثار برگزیدۀ سیوسومین کتاب سال جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفت.
مقاله شامل یک مقدمۀ کوتاه و هشت بخش است :نسخههای خطی پیش از مصحف عثمانی ،مصاحف
حجازی و اموی ،مصاحف قرآنی در دورۀ نخســتین عباســی ،ســدۀ تغییر ،به ســوی مصاحف قرآنی جدید،
مصاحف قرآن در غرب جهان اسالم و در غرب آفریقا ،تحوالت بعدی و تولید و نگهداری.
دروش در مقدمــه ضمــن اشــاره بــه اهمیت و جایگاه نســخههای خطی در میراث تمدن اســامی ،همچنین
وقــت و تــاش زیــادی که کاتبان حرفهای یــا غیرحرفهای صرف نگاشــتن وحی کردهاند مینویســد« :بنابراین
تعجبی ندارد که نسخههای خطی قرآن در قالبهایی با طیف گسترده یافت میشوند؛ از قرآنهایی در یک
ً
مجلــد (مصحــف) تــا مجموعههایی (ربعه) دو تا شــش جلدی یــا گزیدههایی که معمــوال در پیوند با ادعیه
اســت .در همــۀ ایــن مــوارد دســتنویسها به صورت یک مصحف اســت؛ یعنــی کتابی که شــامل تعدادی
دســتهورق 3اســت که از به هم پیوســتن شــمار مختلفی از برگههای چرمی ،کاغذی یا حتی پاپیروس فراهم
آمده است .قرآن بر مواد دیگری چون چوب یا کاشی و در قالبهای دیگر مانند طومار یا برگه که هر دو برای
ً
خطــی در قالب مصحف
تعویــذ هم اســتفاده میشــد نیز یافت میشــود» ،اما این مقاله صرفا به نســخههای
ِ
میپردازد .دروش آنگاه ضمن اشاره به ناهمگونی پیشرفت پژوهشها بر نسخههای خطی قرآن از جنبههای
مختلــف میگویــد« :برخی جنبهها مانند تزئینات بســیار خوب بررســی شــده ،در حالی کــه جنبههای دیگر
ماننــد نقــل مکتوب متــن در آغاز هنــوز نیازمند مطالعات جامع اســت .مجموعۀ مدارک ،یعنی نســخههای
بــدون تزئینــات یــا نوشتهشــده بــه خــط معمولــی در دورهای متأخرتــر ،حتــی هنوز بررســی یا دســتهبندی هم
نشدهاند و این بهرغم اهمیتی است که در مطالعۀ موضوعاتی با طیف گسترده ،از ایمان عمومی تا چگونگی
نشر کتاب در سرزمینهای اسالمی دارند».
پیش از پیدایش قالب کالسیکی که حتی نسخههای چاپی جدید هم بر اساس الگوی آنها منتشر میشوند،
نســخههای دســتنویس قرآن در نخستین سدههای اسالمی با شــتاب زیاد دچار تغییرات فراوان شدند .در
نتیجــه دروش در این مقاله بیشــتر به دورۀ نخســت توجــه دارد؛ زیرا این دوره شــاهد دگرگونیها و اصالحات
بسیار بود و راه را برای مصاحف جدید گشود.
1. Déroche, François "Manuscripts of The Qurān", in Encyclopedia of the Qurān, J. D. McAuliffe (ed), Leiden 2001 – 2006, vol 3,
pp. 254 – 275.
2. Déroche François, Qur’ans of the Umayyads: A First Overview, Leiden: Brill, 2014.

بــرای ترجمــۀ فارســی این اثر ر.ک به :قرآنهای عصر امــوی :مقدمهای در باب کهنترین مصاحف ،ترجمۀ مرتضی کریمینیا و آالء وحیدنیا ،انتشــارات
هرمس ،تهران.1395 ،
اثر دیگر دروش هم به فارســی ترجمه شــده اســت ،ر.ک به :ســبک عباســی :قرآننویســی تا قرن چهارم ،ترجمۀ پیام بهتاش ،انتشــارات کارنگ ،تهران،
.1379
3. quire
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نآرق یطخ یاه هخسن ۀلاقم رب یرورم

نسخههای خطی پیش از مصحف عثمانی

نهــای کهــن ماننــد نســخۀ قرطبه تنها شــامل چنــد صفحه
ایــن قرآ 

در بخش نخســت مقاله دروش ضمن اشــاره به نوشتافزارهایی که

اســت ،در حالی که نســخهای کامل از این دست قرآنها در مسجد

بــر اســاس گزارشهای مســلمانان در زمــان پیامبر قرآن بر آنها نوشــته

جامع دمشــق نگهداری میشود .مراســم عبادی اصیل با محوریت
ّ
ایــن آثــار عتیقــه انجــام میشــود :در قرطبــه دو خــادم نســخۀ مجلد

«کتاب» آشــنا بودند ،هیچ شاهدی بر فراهمآمدن مصحفی مشتمل

را بــه همــراه برگهایــی از گنجینــۀ موجــود در مســجد جامــع حمــل

بــر متــن وحــی پیــش از رحلــت پیامبــر وجــود نــدارد .چنیــن قالــب

میکننــد و فردی دیگر ،شــمع در دســت پیشــاپیش آنهــا راه میرود.

بستهشــدهای بــرای آن موقعیــت که هنــوز آیات دیگــری از قرآن نازل

آنها به محلی میروند که امام برای نماز ایســتاده اســت و نسخه را بر

مختلف یادشده در گزارشهای اسالمی
میشد مناسب نبود .مواد
ِ

پایــهای قرار میدهند 8.گروهمن فهرســتی از نســخههای قرآنی کهن

نشــان میدهد که اینها یادداشتهایی برای استفادۀ شخصی بوده
ً
اســت و بنابرایــن کامال بــا متن «منتشرشــده» در معنایــی نزدیک به

را فراهــم آورده اســت کــه تاریخ کهنترین آنها به ســال  94میرســد،
امــا ایــن قرآن هرگز چاپ نشــده اســت و تردیدهای ز یــادی دربارۀ آن

کاربرد امروزی تفاوت دارد».

پالیمپسستهای 10قرآنی قدیمتر از نسخۀ
وجود دارد 9.گفته میشود
ِ

میشد میگوید« :حتی اگر فرض کنیم مسلمانان نخستین با مفهوم

عثمانی است.

11

بــه عقیــدۀ دروش باقــی نمانــدن هیــچ اثــری از ایــن یادداشــتهای
اولیه ،شاهدی دیگر در تأیید این نظریه است که آنها نسخههایی به
معنای دقیق کلمه تلقی نمیشدند و با تدوین مصحف قرآنی همۀ
آنها کنار نهاده شــدند .به هر صورت استخوانهای کتفی متعلق به
دورههای متأخرتر با گزیدهای از آیات یافت شــده اســت ،اما این به
معنای تالش برای نوشــتن کل قرآن به این صورت نیست .بر اساس
گزارش کندی در الرساله ،مسلمانان نخستین ،متن قرآن را به تقلید

 .8مقری ،نفح الطیب ،ج ،1ص .360
9. A. Grohmann, “The problem of dating early Qur̓āns”, Der Islam 33 (1958),
213-131.

[مترجم :برای گزارشــی فارســی از این مقاله ر.ک به :نیلســاز ،نصرت؛ «مروری بر مقالۀ مســئلۀ
تاریخگذاری قرآنهای کهن»؛ آینۀ پژوهش ،شماره  ،150-149ص .]132-128
 .palimpsests .10نسخههایی که نوشتههای اولیه آن پاک و دوباره روی آن نوشته شده است.
11. Mingana, Alphonse and Agnes Smith Lewis. Leaves from three ancient Qurâns
possibly pre-‘Othmânic with a list of their Variants. Cambridge, Cambridge University Press, 1914 and previous partial edition in Smith Lewis, Agnes.

از تــورات یهودیــان بر طومار هم مینوشــتند .در این مــورد هم اگر چه

مترجم :خانم اگنس اســمیت لوییس در ســومین ســفرش به مصر در ســال  1895مجموعهای
نســخۀ خطــی را در ســوئز خریــداری کــرد .ایــن مجموعه حــاوی  162بــرگ بود که ب ـه صورت
 22دســتهورق بــه هــم وصــل شــده بــود« .نوشــتۀ آشــکار و باالیــی» ( )scriptio superiorاین
نســخهها موعظههــای کشیشــان مســیحی بــود که به عربی نوشــته شــده بود .خانــم لوییس
متوجــه شــد که پیشتر بر این ورقهــا متون مختلف دیگری ،برگرفته از نســخههای متعدد،
نوشــته شده بوده است .وی در این «نوشتههای زیرین» ( )scriptio inferiorمتون مختلفی
از جمله « قطعههایی از قرآن» را یافت .یافتههای خانم لوییس در ســال  1902در مقالهای با
مشخصات زیر چاپ شد:

صحابه مانند عثمان اشاره میکند .وی اغلب این انتسابات را که

A. S. Lewis (Ed. and Trans.), Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi And

هیــچ مدرکی در اثبات ایــن ادعا باقی نمانده ،اما طومارهای حاوی
متن قرآن که اوری 4منتشــر کرده تنها یک ســتون نوشته دارد و مانند
تورات در ستونهای موازی نوشته نشده است.
ســپس دروش بــه نســخههای خطــی منســوب بــه علــی (ع) و دیگــر
در قرن ششــم مشهور شده است ،مبتنی بر یادداشتی نوشتهشده در
ً
دورهای متأخــر میداند ،اما میگوید گاهی ظاهرا یک پایاننوشــت
در تأییــد ایــن ادعا وجــود داردّ .
منجد تالش کرده اســت که با توجه
ً
به متأخربودن مواد بهکاررفته که عمدتا مربوط به ســدۀ ســوم اســت،

Transitus Mariae With Texts From The Septuagint, The Corân, The Peshitta,
And From A Syriac Hymn In A Syro-Arabic Palimpsest Of The Fifth And Other
Centuries, 1902, Studia Sinaitica, No. XI , pp. xvii-xxi, Plates IV and V

5

این انتسابات را رد کند 6.عالوه بر این پایاننوشتهای یادشده گاه
دارای اشــتباهات فاحشانــد؛ ماننــد نســخۀ  TKS Y،745در مــوزۀ
توپقاپی ســارای که گمان میشود کاتب آن علی بن ابوطالب [کذا]
راســت متن نوشته شده اســت 7.برخی از
اســت و نامش در ســمت
ِ
4. Ory
5. colophon

 .6ر.ک به :برای نمونه موزۀ توپاپی سارای TKS A1یاTürk Islȃm Eserleri Müzesi, TLEM
 458هر دو در استانبول.
 .7دو اشــتباه یکی این اســت که به جای ابیطالب ،ابوطالب نوشته شده و دیگر اینکه نام در
سمت راست آمده است.
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بعدهــا لوییــس و آلفونــس مینگانــا مطالعاتــی دقیقتــر بــر «قطعههــای قرآنــی» انجــام دادند که
نتیجۀ آن در سال  1914در کتابی که مشخصات آن در باال آمده ،توسط انتشارات دانشگاه
کمبریج منتشــر شــد .در همان سال این نســخهها برای فروش به الیپزیگ فرستاده شد اما بر
اثر وقوع جنگ جهانی اول مدتها از سرنوشت آنها خبری در دست نبود تا اینکه با پیگیری
و تــاش دکتــر اومــن ( )Omanاز کالــج وستمینســتر کمبریج و پروفســور هونــه ( )Heuneاز
توبینگن پیدا و بنا به وصیت خانم لوییس که ده سال پیش درگذشته بود ،در بیستم آوریل
 1936این نســخهها بار دیگر به کتابخانۀ دانشــگاه کمبریج برگردانده شد .لوییس و مینگانا
در کتــاب فــوق تفاوتهــای این «قطعههای قرآنی» که برگرفته از ســه نســخه قــرآن مختلف
بودنــد (و آنهــا را  A, B, Cنامیدنــد) بــا مصحف رســمی را نشــان داده و به همیــن دلیل آنها
را بــه احتمــال مربــوط به زمانــی قبل از مصحــف عثمانی دانســته بودند .این کتــاب با توجه
بــه سوءشــهرت مینگانا به ســبب جعــل و تحریفی که دو بــار در جوانی در مورد نســخههای
خطــی انجام داده بود ،چندان مورد توجه پژوهشــگران قــرار نگرفت ،اما این قطعههای قرآنی
بــه «پالیمپسســتهای مینگانــا» مشــهور شــد .در ســال  2005خانم آلبــا ِف ِدلی بــار دیگر این
«قطعههای قرآنی» را بررسی و یافتههای مینگانا را ارزیابی کرد .او در برخی موارد این یافتهها
را تأییــد و گاه رد کــرده اســت و در برخــی مــوارد هــم نســخه غیرقابلخواندن بوده اســت .وی
اشتباهات مینگانا را با توجه به امکانات آن دوره طبیعی میداند .ر.ک به:
A. Fedeli, "Mingana And The Manuscript Of Mrs. Agnes Smith Lewis, One Cen-
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مصاحف حجازی و اموی

شناخته شده است برخاسته از سه مرکز مهم یعنی دمشق ،فسطاط

در بخــش دوم مقالــه نویســنده ویژگیهــای مصاحــف حجــازی و

و صنعــاء اســت؛ تصر یــح میکنــد کــه نــام خطهــا و جایــگاه فعلی

امــوی را بررســی میکنــد .بــه عقیــدۀ دروش کهنتریــن نســخهها و

مصاحــف نشــاندهندۀ خاســتگاه آنها نیســت .او مینویســد« :نام

قطعههــای قرآنــی بــا گزارشهــای موجــود در منابــع اســامی دربــارۀ

این خط ،یعنی حجازی (مانند وصف «کوفی») بدین معنا نیســت

تدوین نســخۀ رســمی قرآن توسط خلیفۀ ســوم ،عثمان (د.ح-23 .

کــه ایــن نســخهها در حجــاز نگاشــته شــدهاند .جایــگاه فعلــی این

 )35در تعارض نیست .از نظر او به قطع نمیتوان قطعههای موجود

مصاحف را هم نمیتوان شاهدی قاطع بر خاستگاه آنها که تا کنون

از مصاحــف کهــن را متعلــق بــه دورهای پیــش از عثمــان دانســت.

مورد تردید باقی مانده اســت تلقی کرد» .بررس ـیهای اولیه نشــان از

وی پالیمپسســتهایی کــه مینگانــا و لوئیــس منتشــر کردهانــد را از

خاص
طیف گستردۀ تفاوتها در این خط دارد؛ گویی ویژگیهای
ِ
دســتخط افراد برای کاتبان ،عالمان یــا خوانندگان چندان اهمیت

کهنترین قطعهها میداند ،با این حال میگوید هیچ شاهدی وجود
ً
ندارد که لزوما قدیمتر از بسیاری قطعههای دیگر باشد .این نکته در

نداشــت .ایــن گونهگونــی را میتوان ناشــی از عادتهــای منطقهای

مورد دو قطعه پالیمپسســتی که در حراجی ســال  1992فروخته شــد

تلقی کرد ،اما این توضیح برای تفاوتهای بســیار زیاد و چشــمگیر

نیز صادق اســت .این دو قطعه قدیمیترین متونی اســت که بر روی

دستخطهای کاتبان مختلف یک منطقه که در نوشتن یک نسخه

هر دو نوشــته شده اســت :به خط حجازی .اصطالح خط حجازی
را [خاورشــناس ایتالیایــی] َامــری 12در نیمــۀ قــرن نوزدهــم بــر اســاس

مشــارکت داشــتهاند قانعکننــده نیســت .دروش عقیــده دارد کــه
ً
احتماال هنوز معیار مشترکی برای این خط وضع نشده بود؛ از اینرو

توضیحــی کــه ابــن ندیــم (م .ح  )385دربــارۀ کهنتریــن خطهــای

پیشنهاد میکند که برای اطمینان بیشتر به جای «خط حجازی» از

عربــی آورده اســت به کار برد .ابن ندیم مینویســد« :نـــخستین خط

اصطالح «سبک حجازی» استفاده شود.

عربــی ،خــط مکی بود ،ســپس مدنی و ســپس بصری و بعــد کوفی.

ً
مــدارک یافتشــده عمدتــا بــر اســاس شــواهد خطشناســی

فهــا» در خــط مکــی و مدنــی بــا چرخشــی بــه ســمت راســت و
«ال 
کشیدگی همراه است و شکل آن اندکی انحنا دارد».

تاریخگذاری شــدهاند :شــکل الف و انحنای آن ،کشــیدگی حروف
و همچنیــن شــباهتها بــا خــط کهنتریــن پاپیروسهــا ،آنگونه که

امری با بررسی نسخهها و قطعههای قرآنی کهن در مجموعۀ پاریس

امــری و گروهمــن نشــان دادهانــد ،اما تــا کنون هیچ شــاهد صریحی
ً
مثال یک «پایاننوشــت» یافت نشده است .آزمایش پوستنوشتهها

اثــر وی چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفــت و مطالعــۀ این مســتندات

با کربن  14هم تنها میتواند تاریخ این نســخهها را روشــن ســازد ،اما

پیشــرفت چشــمگیری نداشــت تــا اینکه نبیــه عبود به ایــن موضوع

خاســتگاه جغرافیایی را مشــخص نمیکند .بنابرایــن تاریخگذاری

روشمند تصاویر این قرآنهای که کهن در سال
پرداخت 13.انتشــار
ِ

شهــای آینده میتواند
دوم قــرن اول تخمینی اســت و پژوه 
در نیمــۀ ِ

توانست قطعههای دارای این ویژگیها را شناسایی کند .متأسفانه

ص
تاریخ مصاحف حجازی را روشن سازد .به هر صورت شکل ناق 

 1998آغاز شد.14
دروش بــا اشــاره به اینکه مجموعۀ مصاحــف کهن قرآنی که تا کنون
tury Later", Manuscripta Orientalia, 2005, op. cit, pp. 3-7

نوشتن «الف» (معروفترین نمونۀ آن نوشتن قل به جای قال است)
نشــده برای این مخطوطات و برگنوشــتهها
کهن تعیی 
اعتبار تاریخ ِ

کــه در برخــی از آنهــا بســمله یــک آیــه شــمرده شــده اســت را بیشــتر
میکنــد .صرفنظر از این ویژگی عجیب ،بیشــتر دستنوشــتههای

بــار دیگــر او بــا توجــه بــه تجربیاتی کــه در تهیۀ نســخههای دیجیتــال از مصاحــف کهن صنعا
در ســال  2007داشــت طرح تهیۀ نســخهای دیجیتالی از این پالیمپسســتها را به دانشــگاه
کمبریج پیشــنهاد کرد که در ســال  2009پذیرفته شــد و نتایج پژوهش او یک سال بعد منتشر
شد .ر.ک به:

گــزارش پوین 15در برخی از قطعههای مصاحف حجازی پیداشــده

ty Library. Final Report Of The Project Funded By TIMA, 2010, The Islamic

در صنعــا ،پــارهای اختالفــات متنی وجــود دارد کــه در منابع بعدی

A. Fedeli, Digitisation Of The Mingana-Lewis Palimpsest, Cambridge UniversiManuscript Association, Cambridge, pp. 1-4. Available online (accessed 12th
November 2014).

تا کنون شناخته شده ،بسیار شبیه متن رسمی است .اگر چه بنا به

ثبت نشده است .همچنین ترتیب سورهها هم با مصحف رسمی و

12. A. Amari, Bibliographie primitive du Coran, in G. Salvo Cosso (ed.), Cente-

هم با مصاحف ابن مسعود و ابی بن کعب تفاوت دارد.

13. Abbott, Nabia, Rise of north Arabic script and its Kur͗ anic development. With

ســپس دروش مشــخصات خــط مصاحف حجــازی را چنین بیان

nario della nascita di Michele Amari, 2 vols., Palermo 1910, I, 1-22.
a full description of the Kur͗ an manuscripts in the Oriental Institute, Chicago,
1939.

15. Puin,G. R. Observations on early Qurʼān manuscripts in Sanʽāʼ, in Wild, Text,

14. Déroche and Noseda {eds}. Soutces de la transmission du texte coranique.

سالبیستوهشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر1396
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ً
میکند :خط این مصاحف باریک اســت و معموال در صفحه کشــیده میشود .فاصلۀ میان حروف همیشه

دروش به نســـــخههای خطی
منســـــوب به علی؟ع؟ و دیگر
صحابه مانند عثمان اشـــــاره
میکنـــــد .وی اغلـــــب ایـــــن
انتسابات را که در قرن ششم
مشـ ـــهور شده اســـــت ،مبتنی
بر یادداشـــــتی نوشتهشده در
دورهای متأخـــــر میدانـــــد،
ً
ام ـ ــا میگویـــــد گاهـــــی ظاهرا
ی ـ ــک پایاننوشـــــت در تأیید
ای ـ ــن ادعـــــا وجـــــود دارد.

یکســان اســت ،فارغ از اینکه بخشــی از یک کلمه باشــند یا نه؛ در نتیجه یک کلمه ممکن اســت در انتهای
ً
ســطر شکســته شــود .پایان آیات با خوشهنقطههایی نشان داده میشود اما دســتۀ پنج یا دهتایی آیات ظاهرا
َ
مشــخص نمیشــود .مصوتها ثبت نشده و میزان اســتفاده از شکل توسط کاتبان متفاوت است .هنگامی
ً
که دو کاتب یا بیشــتر در نوشــتن یک مصحف ســهیم بودهاند ،ظاهرا بر قواعدی مشــترک توافق نداشــتهاند و
حــروف را بــر اســاس عادت شــخصی نقطهگــذاری کردهاند .ا گــر چه کاتبــان از خطکش اســتفاده میکردند،
یشــود ،اما
اما شــمار ســطرها در صفحههای مختلف متفاوت اســت .میان ســورهها فضایی خالی نهاده م 
برخی قطعهها نشان میدهد که تزئیناتی اولیه با جوهر نیز مجاز بوده است (البته اگر متعلق به مرحلۀ ثانویه
مصاحف حجازی نباشند) .نام سورهها که در این نسخهها اغلب با جوهر قرمز دیده میشود ،بعدها اضافه
ً
خود متن مشخص شده است ،مثال در
شــدهاند .نمونههایی از تقســیم متن به هفت بخش وجود دارد که در ِ
نسخۀ  Bl 2615Orکتابخانۀ بریتیش چنین تقسیمهایی با جوهر سبز مشخص شدهاند ،اما در دورۀ متأخرتر
نشــانههای تقســیم متن را نه در خود متن که در حاشــیه قرار میدادند .البته به عقیدۀ دروش نشانههایی که
در حاشــیه نیامدهاند هم اضافات متأخر اســت ،اما کوتاهی این نشــانهها تاریخگذاری آنها و بنابراین تعیین
فاصلۀ زمانی میان کتابت متن قرآن و افزودن آنها را ناممکن میسازد.
نویســندۀ مقالــه دربارۀ تفاوت ســبکی که مســلمانان برای نوشــتن قــرآن انتخاب کردند با ســبک کتابهای
مقــدس دیگــر ادیــان چنین مینویســد« :آنها بــرای کتاب مقدس خود قالــب کتاب را انتخــاب کردند؛ یعنی
همان قالب مصحف و شروع به نوشتن متن در سطرهای طوالنی کردند ،در حالیکه در دیگر ادیان صاحب
کتاب خاورمیانه ،متون در قالب ســتونها ســامان مییافت .بیشتر مصاحف حجازی در قالب نامعمول آن
زمان ،یعنی عمودی است ،جز شمار اندکی که در قالب مستطیلی است که بعدها قالب معمول مصاحف
قرآنــی در قــرن دوم گردیــد .چــون خط دســتۀ اخیــر از این نســخههای خطــی ضابطهمندتر از ســایر مصاحف
ً
حجازی است ،آنها را متعلق به مرحلۀ متأخرتری ،احتماال انتهای قرن اول یا آغاز قرن دوم دانستهاند».
در بخــش بعــد دروش بــه جنــس مخطوطات قرآنی اشــاره میکند .همۀ نســخههای خطی کهــن قرآنی که به
دســت ما رســیده اســت بر روی پوست نوشته شــدهاند .متن نوشتهشــده بر چند قطعه پاپیروس که گروهمن
منتشــر کرده به حدی کوتاه اســت که نمیتوان دربارۀ همزمانی آنها با مصاحف نوشــته بر پوست داوری کرد.
ممکن است این پاپیروسنوشتهها بقایای گلچینهای قرآنی بوده باشد .شیوۀ استفاده از چرم برای تشکیل
دســتهور قها نیــز هماننــد خط در نســخههای مختلــف تفاوت ز یــادی دارند ،البتــه تا آنجا کــه صفحههای
باقیمانده برای بازسازی دستهور قهای اصلی کافی بوده است.
نکتۀ مهم دیگر کارکرد مصاحف حجازی اســت که از نظر دروش تعیین دقیق آن امکانپذیر نیســت .اندازۀ
ً
بســیاری از آنهــا نشــان میدهــد که بــرای اســتفادۀ عمومی مثال در مســجد بودهاند .بر اســاس شــواهد موجود
ً
در نســخۀ پاریــس) (Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe 328aظاهــرا از ایــن مصاحــف بــرای
دورهای طوالنی مراقبت شــده اســت :برخی از جاهای این نســخه که جوهرش کمرنگ شــده بوده ،به قلمی
دیگر بازنگاری شده است که نمیتواند زودتر از پایان قرن سوم تاریخگذاری شود.
در انتهــای قــرن اول یــا ابتدای قرن دوم ،گرایشــی جدید ظاهــر مصاحف قرآنی را تغییر داد تــا آنجا که میتوان
بر اســاس بهترین حالت بازســازی تاریخ خطهای قرآنی مشــخص کرد ،دورۀ اموی شــاهد پیدایش ســبکی
بود که در آن شــکل حروف منظمتر و قلم بیشــتر عمودی اســت .این امر ممکن اســت در پیوند با اصالحات
عبدالملک باشــد که فرمان داد مقامات حکومتی باید از خط عربی به جای خط یونانی و فارســی اســتفاده

50

164

سالبیستوهشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر1396

نآرق یطخ یاه هخسن ۀلاقم رب یرورم

تصمیمات
کننــد و در نتیجــه باعــث رونــق اســتفاده از خــط عربی شــد .یکــی دیگــر از پیامدهــای اینگونــه
ِ
اجرایــی میتوانســت پیدایــش ایــدۀ خطهــای خاص قرآنی باشــد .خــط پاپیروسهــای متعلق به قــرن اول با
خط
خــط مصاحــف حجازی شــباهتهایی دارند ،اما در دورۀ بعدی چنین نیســت و تفــاوت خط قرآنی با ِ
نوشــتههای غیردینی بســیار زیاد اســت .شــاهد دیگر برای تاریخگذاری این ســبک در دورۀ اموی ،نوار باالی
ســورههای قرآنــی اســت که در قطعههای دمشــق یافت شــده اســت 16که آشــکارا بــا مجموعــه موزاییکهای
تزئینی قبۀالصخره در پیوند است .بدین ترتیب تزئینات به نسخههای خطی قرآن راه یافت .شواهد موجود
نشــان میدهد که این نخســتین نمونۀ اســتفاده از طال در تزئینات قرآنی است .سایر آزمایشهای انجامشده
بر روی این گروه از نسخههای خطی و قطعهها نشان میدهد در برخی از آنها آنچنان که در آن زمان معمول
بود یک ســطر میان دو ســوره خالی رها میشــد ،اما این فضا با اســتفاده از جوهر رنگی (قرمز و  /یا ســبز) برای
ســطرهای نخســت ســورۀ بعــد و گاه بــرای آخرین ســطور ســورۀ قبل مشــخص میشــد .هنگام نشــانۀ خاص
گذاشــتن برای یک دســتۀ دهتایی از آیات هم از جوهر رنگی اســتفاده میشــد .در یک قطعه 17هم این نشــانه
طالیی نوشته شده است .تالشهای دیگری که میتوان به این دوره یا زمانی متأخرتر نسبت داد  -برای مثال
نقاشــیخطهایی 18با جوهرهای رنگی که بر متن نوشــتار شــکل میگرفت  -پیچیدهتر است :امالی کلمات
نیز در حال تغییر بود و حتی دو نســخه هم مشــابه نبود و حتی این دســت تفاوتها در یک نســخه هم دیده
َ
میشود ،اما بهطور کلی نشاندهندۀ تکامل تدریجی بهسوی یک خط دارای شکل 19است.

امری با بررســـــی نس ـ ــخهها و
قطعههـــــای قرآن ـ ــی کهن در
مجموعـــــۀ پاریس توانس ـ ــت
قطعههـــــای دارای ای ـ ــن
ویژ گیها را شناس ـ ــایی کند.
متأسفانه اثر وی چندان مورد
توجه قرار نگرف ـ ــت و مطالعۀ
ایـــــن مســـــتندات پیش ـ ــرفت
چشمگیری نداش ـ ــت تا اینکه
نبیـــــه عبود به ای ـ ــن موضوع
ـمند
پرداخت .انتش ـ ــار روش ـ ـ ِ
تصاویـــــر این قرآنه ـ ــای که
کهن در سال  1998آغاز شد.

دیگر منســوب به دورۀ اموی دشــوارتر اســت :برخی برگنوشــتهها 20تنها بقایای نســخهای عظیم
ارزیابی قرآن ِ

(به ابعاد  47 ×51ســانتیمتر) اســت که در اصل  250برگ داشــته اســت .تزئینات شــگرف (بهویژه دو تصویر

یک مســجد) هیچ مشــابهی ندارد و خط آن حاکی از تحولی متأخر اســت .یک قاب پیچیده دورادور نوشتۀ
نخستین صفحۀ متن قرار گرفته است.

21

مصاحف قرآنی در دورۀ نخستین عباسی
دربــارۀ مصاحــف بخش نخســت دورۀ عباســی اطالعات اندکی وجــود دارد ،اما آ گاهی ما از قرآنهای ســدۀ
ســوم ،شــامل چند نسخۀ خطی تاریخگذار یشده ،پیشــرفت خوبی داشته است .در اینجا هم تاریخگذاری
ً
قرآنهــا در قــرن دوم عمدتــا مبتنــی بــر کهنخطشناســی 22اســت ،اما در مقایســه با شــواهد قرن نخســت ،در
شناســی بیشــتری باقی مانده اســت .خطهای قرآنی
این قرن جای پا محکمتر اســت؛ زیرا شــواهد کهنخط
ِ

این دوره بهطور ســنتی کوفی نامیده میشــود ،اما دروش معتقد اســت اگر آن را «خط دورۀ نخســت عباســی»
بنامیــم دقیقتــر اســت؛ زیــرا پیونــد هیچ یک از آنها با شــهر کوفه مشــخص نیســت .ب ه طور کلــی در این خط
شــواهدی بر پیدایش گروهی از کاتبان بســیار ورزیده و مجموعهای از قواعد اســتفاده از سبکهای مختلف
وجــود دارد .دروش به یک گونهشناســی ،آزمایشــی برای دســتهبندی مــدارک که خودش در دهۀ هشــتاد قرن
بیســتم ابداع کرده اســت اشــاره میکند .در این گونهشناســی شــش گونه خط تعریف و از  Aتا  Fنامگذاری
شــد که هریک بســته به شــمار مختلف سبکها تقسیماتی فرعی پیدا میکنند (برای نمونه  B IIیا .(D IV23
یکــی از پیشــرفتهای مهم این دوره ابداع نظامی برای نشــانۀ مصوتهاســت که با قــراردادن نقطههای قرمز
16. Türk Islȃm Eserleri Müzesi, TIEM, ŞE 321

17. Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe 330c
18. calligrams
19. scriptio plena

 .20دارالمخطوطات ،شماره .33.1-20
.21مترجم :ر.ک به :نیلساز ،نصرت« ،میراث بینظیر مسجد جامع صنعا» ،آینه پژوهش ،ش  ،1389 ،122ص .].22
22. palegraphy
23. Déroche, Abbasid tradition, 34-47; id, Catalogue I/I. Aux origins de la calligraphie coranique, 37-45
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نویســـــندۀ مقالـــــه دربـــــارۀ
تفاوت ســـــبکی که مسلمانان
برای نوشـــــتن قرآن انتخاب
کردنـــــد با ســـــبک کتابهای
مقـ ـــدس دیگر ادیـــــان چنین
مینویسد« :آنها برای کتاب
مقدس خـــــود قالب کتاب را
انتخاب کردند؛ یعنی همان
قالـ ـــب مصحف و شـــــروع به
نوشـــــتن متن در ســـــطرهای
طوالنی کردنـــــد ،در حالیکه
در دیگر ادیان صاحب کتاب
خاورمیانه ،متـــــون در قالب
ستونها ســـــامان مییافت.
بیشـــــتر مصاحف حجازی در
قالـ ـــب نامعمـــــول آن زمان،
یعن ــــی عمـــــودی اســـــت ،جز
ش ـ ــمار اندکـــــی کـــــه در قالب
مسـ ـــتطیلی اســـــت که بعدها
قالـ ـــب معمـــــول مصاحـــــف
قرآنی در قـــــرن دوم گردید.

بر صامتها مشــخص میشــد .برای فتحه باالی حرف ،برای کســره زیر آن ،برای ضمه بعد از آن و تنوین با
ً
دو نقطه مشــخص میشــد .اگر چه بر اســاس روایات ،ابواالســود دوئلی (م )69مبدع این نظام بود ،اما ظاهرا
یشــد .در قرآنهای عصــر اموی هم نقط ههــای قرمز وجود
قبــل از پایــان قــرن نخســت از این نظام اســتفاده نم 
دارد ،اما آیا همزمان با نگارش این مصاحف بوده است؟ دروش با توجه به تفاوت جوهر ،رنگ و ابزار نوشتن
ً
نقطهها با آنچه که برای نوشــتن خط ســاده به کار رفته ،معتقد اســت که نقطهها قطعا بعدها اضافه شدهاند
و فاصلۀ زمانی میان نوشــتن متن و اضافهکردن نقطهها را نمیتوان به طور دقیق تعیین کرد .این نظام بعدها
بــا افــزودن نقطههای ســبز یــا زرد برای همزه و نقط ههــای زرد ،نارنجی یا آبی برای تشــدید کامل شــد ،اما برای
سکون بهندرت عالمتی به کار میرفت .در مغرب نشانههای دیگری برای مشخصساختن تلفظ صحیحتر
ً
به کار میرفت .این نظام تا پایان قرن چهارم رواج داشت و ظاهرا با توجه به یک قرآن یمنی تا قرن دهم هنوز
اســتفاده میشــد .در مغرب همچنین در نســخههای قرآنی به خط ســودانی تا همین اواخر همزه با یک نقطه
مشخص میشد.

24

در ابتــدای دورۀ نخســت عباســی برخــی از قرآنها هنــوز قالب عمودی داشــت :خطهای گــروه  B Iمیتواند
شــاخص نیمۀ اول قرن دوم باشــد 25.شــواهدی بر تحول از مصاحف حجازی –که خط تا حدودی باریکش
ً
احتماال با آنها ارتباط دارد -به مصاحف دورۀ نخســتین عباســی در این قرآنها وجود دارد .دوشــادوش این
سنت که بهتدریج رنگ میباخت ،نوع دیگری خط ستبرتر شبیه آنچه در نسخۀ 20 -33 .Iدارالمخطوطات
ً
یافــت میشــود ،خــط تمامعیار قرآنی شــد .این خط معموال با قالب مســتطیلی همراه اســت .دروش معتقد
ً
اســت تحــول از قالــب عمودی به قالب مســتطیلی نمیتواند صرفا بــه دالیل زیباییگرایــی در انتخاب خط
باشــد .از نظــر وی دو عامــل کــه در منابــع بــه آن اشــارهای نشــده اســت در این تحوالت نقش داشــته اســت:
ً
نخســت تمایــل به اعطای هویت ظاهری کامال متفاوت از تورات (طومــاری) یا اناجیل (مصاحف عمودی)
ً
به قرآن .دیگر بحثهای تقریبا همزمان دربارۀ کتابت حدیث .در این دوره شمار سطرهای هر صفحه بسیار
قاعدهمند شد .این تکامل ممکن است برای نظارت آسانتر بر متن بوده باشد.
ً
خود متناند در نســخههایی یافت شده که احتماال مربوط به
کهنترین نامهای ســورهها که مقارن با کتابت ِ
قرن دوماند ،اما این نسخهها متداول نبودند؛ زیرا تا آن زمان سورهها با یک فضای خالی یا تزئیناتی با طیفی
یشــدند .نوار باالی سورهها هنوز شکل خاص خود را
از بســیار ســاده و ابتدایی تا بســیار ماهرانه از هم جدا م 
نیافته بود :تزئیناتی نامنظم فضای مستطیلی آن خط را پر میکرد .برخی دیگر هم در یک ساختار مستطیلی
خارجی قرار گرفتهاند .گاه نیز در هر دو گوشۀ نوار باالیی طرحهایی از گیاهان 26وجود دارد 27.خاستگاه این
طرحها را با کتیبههای دستهدار 28روزگار باستان پیوند دادهاند .اما از آنجا که نوار باالی سورههای اولیه بدون
تعبیر برگرفته از کتیبهها را برای نسخههای خطی قرآن به
نوشته و عاری از تصویرند ،در اینکه آیا میتوان این
ِ

کار برد تردید وجود دارد .نشانههای قبطی پاراگرافها نشان میدهد که کاتبان قرآن در آن دوره از سنتهای
دیگر هم آ گاه بودند .به هر صورت نیاز به اطالعات خیلی زود منجر به ورود نام ســورهها در قرآنها شــد که با
توجــه بــه نســخههای خطی در ابتدا یا انتهای ســورهها میآمــد .در صورت اول با کلمــۀ «فاتحه» و در صورت

دوم بــا کلمــۀ «خاتمــه» همراه بود .البته هر دو صورت میتوانســت به شــکلهای مختلفی بســط یابد و حتی
ترکیب شــود .در قرن ســوم آوردن نام ســوره در ابتدای ســوره بدون اســتفاده از کلمات کلیش ـهای قاعده شد.
 . Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe 576.24متعلق به سال .1195
 .25ر.ک به :نسخۀ IOS C 20در انستیتوی شرقشناسی سن پترزبورگ یاBibliothèque nationale de France, BNF Arabe 331
vignette .26
27. Forschungs-und Landesbibliothek, FLB Ms. orient A 462, ff. 6 b and 11 a
28. tabula ansats
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ً
نام برخی از ســورهها در مصاحف مختلف با هم تفاوت دارند .شــمار آیات معموال در کنار نام ســوره میآید
ً
پایان آیات تزئینی ،شمارۀ آیات
و پایان آیات معموال ،اما نه همیشــه ،مشــخص میشود .بهندرت نشانههای ِ
خاص را بر اســاس حســاب ابجد مشــخص میکند و در بیشــتر نسخهها تنها دســتههای پنجتایی و دهتایی
آیات مشخص شدهاند.
ً
چشــمگیرترین دســتاورد این دوره مجموعهای از قرآنهای عظیم اســت 29که احتماال تاریخ آنها به نیمۀ دوم
ً
قرن دوم میرسد .احتماال تالشهای پیشین مانند نسخۀ 20 -33 .Iدارالمخطوطات که پیشتر بدان اشاره
ً
شــد ،الهامبخش این مصاحف عظیم بوده اســت .ابعاد این نســخهها تقریبا  68در  53ســانتیمتر اســت و
شــمار ســطرها اندکی بیش از دو برابر ،یعنی  25ســطر در یک
در هر صفحه  12ســطر وجود دارد .در یک مورد
ِ
صفحــه اســت .بازســاز یهای مبتنــی بر وضعیت نســخههای خطی ،نشــان میدهد ایــن مصاحف بیش از
ً
 600ورق داشــتند و هــر یــک از ور قهــا از پوســت یــک حیــوان تهیه شــده بــود و ب ه رغــم ضخامت ظاهــرا این
پوستها بهصورت قرآنهای تکجلدی به هم وصل میشدند .این نسخهها بسیار بزرگتر از همۀ قرآنهای
کهــن موجودنــد و تهیــۀ آنها مســتلزم ســرمایهای فوقالعاده بــود و به احتمال زیاد برای مســاجد ســفارش داده
ً
میشــدند ،اما با توجه به اندازهشــان احتماال کارکردی غیر از قرائت و خواندن هم داشــتهاند .گفته شــده که
عمر بن خطاب قرآنهای به خط کوچک را خوش نمیداشــت و از دیدن نســخههای بزرگ شــاد میشــد .ب ه
رغم زمانپریشــی 30،این خبر نشــان میدهد که مســلمانان از ســدههای نخســت نســخههای بزرگ را ترجیح
میدادنــد .از آنجــا که در قرائتهــای عمومی مانند قرائتهای نماز جمعه ،چنین نســخههای عظیمی الزم
نیست ،ممکن است برای اهداف سیاسی یا اثبات حقانیت کارآمد بوده باشند.
هیــچ شــاهد آشــکاری بــر وجود مجموعههــای چند جلدی قــرآن قبل از قرن ســوم وجود ندارد ،هــر چند برای
مثال در حاشــیۀ برخی از نســخههای کهن اشــاراتی به تقســیمهای هفتگانه وجود دارد ،اما از قرن ســوم به
ً
بعــد هــم مخطوطات و هم متون همراهشــان که عمدتا ســندهای وقفاند ،نشــان میدهد که مجموعههای

کهنترین نامهای سورهها که
خود متناند
مقارن با کتابت ِ
در نســـــخههایی یافت شده
ً
که احتمـــــاال مرب ـ ــوط به قرن
دومانـــــد ،اما این نس ـ ــخهها
متداول نبودن ـ ــد؛ زیرا تا آن
زمان ســـــورهها با یک فضای
خالی یـــــا تزئینات ـ ــی با طیفی
از بســـــیار ســـــاده و ابتدای ـ ــی
تـــــا بســـــیار ماهران ـ ــه از ه ـ ــم
جدا میشـــــدند .نوار باالی
ســـــورهها هنوز ش ـ ــکل خاص
خود را نیافته ب ـ ــود :تزئیناتی
نامنظـــــم فضای مس ـ ــتطیلی
آن خط را پـــــر میکرد .برخی
دیگـــــر هـــــم در یک س ـ ــاختار
مســـــتطیلی خارج ـ ــی ق ـ ــرار
گرفتهانـــــد .گاه نی ـ ــز در هر دو
گوشۀ نوار باالیی طر حهایی
از گیاهـــــان وج ـ ــود دارد.

چند جلدی متداول بود .در واقع برخی از خطها مانند  ،DIپیوندی وثیق با این دســت از قرآنها دارند؛ زیرا
بــا توجــه بــه اندازۀ آنها ،مصحــف کامل دارای چنان ابعاد عظیمی میشــد که صحافیکــردن همۀ برگها در
مجلدات
قالــب یــک کتــاب غیرممکن بود .این امــر منجر به پیدایــش صندو قهایی بــرای نگهداری تمــام
ِ
َ
وقف سال « 262قرآن اماجور» 31دو جعبه برای نگهداری سی
یک مجموعه در کنار هم شــد .بر اســاس ســند ِ
جزء الزم است 32.هر صفحه از این نسخه فقط سه سطر دارد که نشان میدهد شمار کامل برگها به غایت
ً
زیــاد بــوده اســت .ظاهرا این قرآنهای چند جلــدی راه حلی ضروری برای تهیۀ نســخههایی در این دوره بود
ً
کــه در نهایــت بــه بزرگی قرآنهای عظیم قــرن دوم بود که پیشتر توضیح داده شــد .معموال افــراد ثروتمند آنها
را برای مســاجد ســفارش میدادند .مصاحفی هم شــناخته شــده اســت که متعلق به اشخاص بوده و برخی
ً
از آنها بر اســاس یادداشــتهای ثبت تولد یا مرگ افراد خانواده تاریخگذاری شــدهاند .این مصاحف معموال
ً
تکجلدیاند و به خطهای کوچکتر مثال  BIIنوشته شدهاند.
همچنین طیف وسیعتری از تزئینات در قرآنهای دورۀ نخست عباسی یافت میشود که به هر حال ممکن
ً
است صرفا به دلیل این واقعیت باشد که مدارک بیشتری از این دوره نسبت به دورۀ قبل باقی مانده است.
29. Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe 324 and Forschungs-und Landesbibliothek, FLB Ms. orient A 462

ً
بر اساس تاریخگذاری یک صفحه با کربن  ،14تاریخ میان  640تا  765پیشنهاد شده است ،اما تاریخ زودتر ظاهرا با دادههای دیگر سازگارتر است.

30.anachronism

 .31مترجم :امیر سپاه ترک در دستگاه خالفت عباسی .دربارۀ این قرآن ر.ک به:
[The Geometry of the Qur'an of Amajur: A Preliminary Study of Proportion in Early Arabic Calligraphy
32. Déroche, Qur̓ān of Amāğūr, 61.
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غیر از گزارشـــــی که جهشیاری
دربارۀ جلد نقرهای در دورۀ
ام ـ ــوی ثبـــــت کرده اســـــت،
هی ـ ــچ اطالعـــــی از جلدهای
نس ـ ــخههای خطی قـــــرآن تا
ق ـ ــرن ســـــوم نداریـــــم .از آن
دوره بـــــه بعد ،مجموعههای
ً
مختلـــــف ،امـــــا عمدتـــــا
مجمــــــــــوعههای قیــــــــــروان،
جلدهایی با شـــــکل مشخص
دارنـــــد که بیشـــــتر بـــــه جعبه
ش ـ ــبیهاند تا جلدهایی که تا
آن زمان شناخته شده است.

ً
ً
های مختصر عناوین و تقسیمات به رنگهای
برخی از قرآنها اصال هیچ تزئینی ندارند یا صرفا حاوی نشانه ِ
قرمز ،سبز یا زردند ،در حالیکه در برخی دیگر از رنگ طالیی برای این منظور استفاده شده است .نفیسترین
نســخهها ممکن اســت در ابتدا دو صفحه ،بهندرت بیش از دو صفحه و بدون هرگونه نوشته داشته باشند و
سر سورههایی با نقشو نگارهایی در حاشیه و انواع مختلفی از نشانههای آیه یا دسته آیات .برخی از قرآنها
ً
دو صفحــۀ تزئینــات هــم در انتهــا دارند .قرآنهای چنــد جلدی هم امــکان تزئین در ابتدا و احتمــاال انتهای
هر جلد را به دســت میدادند 33.از طال برای تزئینات و همچنین برای نوشــتن متن بســیار اســتفاده میشــد.
ب ه رغم مخالفت عالمان مســلمان پیشــین مانند مالک بن انس (م )176با اســتفاده از طال برای این منظور،
ً
ظاهــرا زرنــگاری بــا اقبال مواجه شــد .حتی اگر گزارش ابن ندیم (فهرســت )9 ،از تهیــۀ قرآنی به خط طال برای
عمر بن عبدالعزیز ساختگی باشد« ،قرآن آبی» که نسخهای مشهور از دورۀ عباسی است ،تنها نمونۀ استفاده
از طال در نوشــتن قرآن نیســت .پیشــرفتهای دیگر مانند استفاده از چرم رنگشده مانند آبی ،زرد ،صورتی و
نارنجی نیز کاربرد داشت.
غیــر از گزارشــی کــه جهشــیاری 34دربــارۀ جلــد نقــرهای در دورۀ امــوی ثبــت کــرده اســت ،هیــچ اطالعــی از
ً
جلدهــای نســخههای خطی قرآن تا قرن ســوم ندار یــم .از آن دوره به بعد ،مجموع ههــای مختلف ،اما عمدتا
مجموعههــای قیــروان ،جلدهایی با شــکل مشــخص دارند که بیشــتر به جعبه شــبیهاند تــا جلدهایی که تا
ً
آن زمان شــناخته شــده اســت .صفحههای جلد از چوب ســاخته و با چرم پوشیده شــدهاند و معموال دارای
تزئیناتی اســت و نواری چرمی به صفحۀ پایانی وصل شــده اســت تا قرآن را نگه دارد .وقتی که صفحۀ باالیی
پایین بیاید و کتاب بســته شــده باشــد ،یک تسمۀ وصلشده به بخش پایینی صفحۀ زیرین میتواند به یک
گیــرۀ فلــزی کــه از لبــۀ صفحۀ باالیی بیرون آمده پیچانده شــود .بدین ترتیب نســخه محکم بســته میشــود.
ً
جلدهای نسخههای خطی غیرقرآنی در این دوره تقریبا ناشناختهاند ،بنابراین مقایسه غیرممکن است ،اما
گفته شده که جلدهایی که توصیف کردیم بهطور خاص برای قرآنها ساخته شدهاند.

سدۀ تغییر
در بخــش چهــارم مقالــه دروش به پیشــرفتهای مختلف ظاهر مصاحف قرآنی در ســدۀ چهــارم میپردازد.
البته نشــانههای برخی از این تغییرات در انتهای قرن ســوم هم وجود داشــت .نخســتین تغییر مربوط به خط
است :سبکی جدید و مرتبط با خطهایی که پیشتر در دستنوشتههای غیرقرآنی و اسناد حکومتی کاربرد
داشــت و با اقبال زیادی مواجه شــد ،اما اندکی بعد با خط نســخ و خطهای مرتبط با آن از دور خارج شــد.
این ســبک جدید آخرین خطی اســت که در نســخههای خطی قرآن در سراســر جهان اســام اســتفاده شــده
ً
ً
اســت .اگر چه تنوعهایی در تکنیکها مشــاهده میشــود ،اما این خط اساسا مبتنی بر زیبایی کامال متمایز
تر این
و گنجینهای مشــخص از شــکلهای حروف اســت .از نظر دروش نامهایی که به صورتهای پیشرفته ِ
خط داده شده است ،مانند کوفی پارسی ،کوفی شرقی ،رهزن است و نام قبلی ،یعنی نسخ کوفی ،توصیف

بهتــری اســت؛ زیــرا صورتهای اصلی به خط به اصطالح شکســته نزدیکترند .کهنتریــن قرآن به این خط
ً
مجموعهای چند جلدی 35اســت که قبل از ســال  292احتماال در منطقهای پارس ـیزبان بر پوســت نگاشته
شــده اســت .غیر از خط قالب عمودی این قرآن هم نشــاندهندۀ تغییرات دهههای بعد اســت .با اینهمه
سبک جدید در نسخههای با قالب مستطیلی هم استفاده میشد؛ مانند قرآنهای بر پوست نوشته شده در

 .33ر.ک به :موزۀ توپقاپی سارای.TKS EH 16،
 .34کتاب الوزراء.26 ،
 .35کتابخانۀ چستربیتی. CBL, 1431
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پالرمو به سال  37236یا بر کاغذ نوشته شده در اصفهان به سال .383

37

ً
دروش قابلیتهــای نقاشــیخط (کالیگرافــی) ایــن ســبک جدیــد را علــت اســتفاده از آن در دورهای نســبتا
طوالنی میداند ،در حالیکه متأخرترین قرآن به خط دورۀ نخســت عباســی از ســرزمینهای مرکزی اســامی
– بنا بر اطالعات فعلی ما – در سال  362نگاشته شده و نوشتن متأخرترین نسخۀ قرآنی به سبک جدید در
ســال  620پایان یافته اســت 38.البته وجود نســخههای متأخر را نمیتوان نادیده گرفت؛ زیرا این سبک میان
ً
یشــد .حتی گلچینی
تذهیبکاران محبوب باقی ماند و در برخی موارد ،مثال برای نام ســورهها ،اســتفاده م 
مختصر از قرآن به گونهای بسیار تزئینی از این خط در سال  909نوشته شده است.

39

ً
یکی از پیشــرفتهای مهم در قرن چهارم اســتفاده از خطهای به اصطالح شکســته که معموال نســخ نامیده
میشــود ،به مثابۀ خطی قرآنی اســت .قدیمیترین نمونۀ کاربرد خطهای مرتبط با خط نســخ برای یک قرآن،
مربوط به شــمال بینالنهرین یا شــمال ســوریه اســت که در ســال  387تاریخگذاری شــده است .مدتی بعد
و در همان قرن پوستنوشــتهای در قالب مســتطیلی حاوی ســورههای پایانی به دســتی که بیتردید مغربی
اســت ،یک پایاننوشــت دارد که نشــان میدهد کتابتش در ماه رجب ســال  398پایان یافته اســت .دروش
اســتفاده از خــط نســخ را نشــاندهندۀ تمایــل فزاینده بــه خواناســاختن مصاحف قرآنــی برای مــردم عادی و
پرکردن شــکاف میان خط مصاحف قرآنی و خطی که در امور روزمره اســتفاده میشــد میداند .این شــکاف

دومیـــــن تحـــــول عم ـ ــده در
این دوره ورود کاغذ اس ـ ــت
کـــــه بهتدریج ،دسـ ـ ـتکم در
شـــــرق ،جایگزی ـ ــن پوس ـ ــت
ـرآن قابل
شـــــد .کهنترین ق ـ ـ ِ
تاریخگـــــذاری ک ـ ــه ب ـ ــر کاغذ
نوشتهشـــــده در پای ـ ــان
نیمـــــۀ اول قـــــرن چه ـ ــارم به
اتمام رســـــیده اس ـ ــت؛ یعنی
ً
تقریبـــــا یـــــک ق ـ ــرن بع ـ ــد از
قدیمیتریـــــن نس ـ ــخۀ عربی
غیرقرآنی کاغذی .اس ـ ــتفادۀ
فزاینـــــده از کاغ ـ ــذ ظاه ـ ــر
مصاحـــــف را نیز تغیی ـ ــر داد.

در نیمــۀ دوم قــرن نخســت آغاز شــده بــود ،اما بهتدریــج از میان رفت .از نظــر دروش آن پوستنوشــتۀ مغربی
همچنین ســندی اســت بر پیدایش شــکافی میان بخشهای شــرقی و غربی جهان اسالم که در خط مغربی
نمود مییابد .این خط مشــخصۀ نســخههای خطی بود که در مغرب و اســپانیای مســلمان نوشــته میشــد.
جالب این است که قدیمیترین برگنوشتههای مغربی نشاندهندۀ اهمیتدادن زیاد به جنبههای ظاهری
ســنت مصاحــف قرآنــی اســت ،یعنی قالــب مســتطیلی و پوســت .آنچنانکه از تهیــۀ قرآنهایی به «ســبک
جدیــد» در دورهای طوالنــی ،اما در شــماری اندک مشــهود اســت ،انتقــال به خطهای «جدیــد» به هیچ وجه
ســریع نبود .دروش تصریح میکند که برای بررســی استفادۀ احتمالی از خط دورۀ عباسی نخست در مغرب
پس از پایان قرن چهارم ،پژوهشهای بیشتری الزم است .اگر چه خطنقاشینگاران (کالیگرافیستها) دورۀ
نخســت عباســی که در خطهای کوچک مهارت داشــتند ،موفق به کاهش شــمار صفحات و اندازۀ قرآنها
ً
شدند ،اما کهنترین دستنوشتههای به خط نسخ 40حتی فشردهتر هم شدند .دروش معتقد است احتماال
دلیل موفقیت این نسخهها همین فشردگی بوده است که در نتیجه موجب ارزانی هم میشد.
دروش بــه نظــام مصوتهــای مصاحــف دورۀ نخســت عباســی هــم میپــردازد .شــکوفایی نحــو منجــر بــه
پایهگذاری نظامی بسیار دقیق برای ثبت تلفظ درست قرآن شد .نظام جدید مصوتها در قرآن سال  292به
قدیم نقطههای قرمز هم در این نسخه وجود دارد ،به احتمال زیاد مصوتهای
کار رفته است ،اما چون نظام ِ
جدید بعدها اضافه شدهاند .از سوی دیگر «قرآن پالرمو» بهطور کامل نشانهگذاری شده است :هم نشانههای
مصوتها و هم نشــانههای تلفظ درســت در آن مشــخص شــده اســت .نظام جدید مصوتها و نشــانههای
َ
نقــط در قــرن چهارم به کار گرفته شــد .در این دوره نشــانههای جدید برای ســکون و تشــدید کــه هر دو رنگی
«قــرآن دایه» 41قیــروان در ســال  410مصوتهای
بودنــد همــراه بــا نقطههــای قرمز تلفــظ وجود داشــتند .کاتب
ِ
36. Nuruosmaniye Library 23.
37. Türk Islȃm Eserleri Müzesi, TIEM 453-6.

 .38مشهد ،آستان قدس.84 ،
 .39موزۀ توپقاپی سارای استانبول. TKSR. 18،
 .40برای مثال کتابخانۀ بریتانیا;. BL Add. 7214
41. Nurse’s Qurān
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َ
جدید و نشانههای نقط را رنگی نوشته است :بر اساس سند گزارش

ً
تزئیــن کامــل یــک صفحــه بــه کار رود .بــه نظــر میرســد ایــن صرفــا

کار وی ،نشــانههای آوایی این نســخه را او نهاده اســت .شخصی به

چرخشــی  90درجهای در ترکیب موجود ،به دلیل تغییر نســبت طول
ً
و عــرض نبــود ،بلکه احتمــاال تغییر قلمروی تذهیب باعث شــد که

نــام عثمان بن حســین وراق کــه یک مجموعۀ قرآن ســیجلدی 42را
ً
در ســال  ،466احتماال در شــرق ایران ،کامل کرده نوشــته است که
َ
مصوتهــا و نشــانههای نقــط را با جوهر رنگی به متن افزوده اســت.
در نقطۀ مقابل این شیوه ،شیوۀ قرآن مشهور ابنبواب متعلق به سال
 39143و نسخۀ خطی متعلق به سال  387قرار دارد که مصوتها و
َ
نشــانههای نقط در آنها به همان رنگ جوهر متن نوشته شده است.
در غــرب جهــان اســام ،آنچنــان کــه در ادامه نشــان خواهیــم داد،
مسیری متفاوت پیموده شد.
دومیــن تحــول عمــده در ایــن دوره ورود کاغــذ اســت کــه بهتدریج،
قــرآن قابــل
دســتکم در شــرق ،جایگزیــن پوســت شــد .کهنتریــن ِ
تاریخگذاری که بر کاغذ نوشتهشده در پایان نیمۀ اول قرن چهارم به
ً
اتمام رســیده اســت؛ یعنی تقریبا یک قرن بعد از قدیمیترین نسخۀ
عربــی غیرقرآنی کاغذی .اســتفادۀ فزاینــده از کاغذ ظاهر مصاحف
را نیز تغییر داد.

بهــای مبتنــی بر یک دایــرۀ مرکزی یا مبتنی بــر تکرار طرحهای
ترکی 
کوچک برای پرکردن صفحه ،روزبهروز رواج بیشتری یابد.
نشــدۀ آغاز یــن بــود.
تحــول دیگــر ورود متــن بــه صفحههــای تزئی 
کهنترین نمونه بهطور قطع تاریخگذاری نشده است (شاید انتهای
ـمار اندکی از نســخههای
قــرن ســوم) ،امــا در دو صفحــۀ آغاز یـ ِـن شـ ِ
دارای تار یــخ قــرن چهــارم اطالعاتــی در بــارۀ شــمار ســورهها ،آیــات،
واژگان و حروف قرآن آمده است.
برخی نســخهها ســندی بــر ادامۀ رونــد فراهــم آوردن قرآنهای عظیم
ً
در این دوره است .مجموعههای چند جلدی همچنان کامال رواج
داشــت .قــرآن اصفهان چهار جلــدی و قرآن شــمارۀ  89در گنجینۀ
ً
هنــر اســامی ناصــر داود خلیلی کــه احتماال اندکی متأخرتر اســت،
در اصــل هفــت جلــدی بوده و بســیاری دیگر از قرآنها ســی جلدی
نهــا ،بهو یــژه قرآنهــای ســی جلدی،
بودهانــد .انــدازۀ همــۀ ایــن قرآ 

ً
ســومین تحــول کــه احتمــاال در پیونــد بــا دومــی اســت ،در ارتباط با

کوچک است ،اما «قرآن دایه» حاکی از تهیۀ قرآنهایی در اندازههای

قالب متن اســت :بازگشــت به قالب عمودی در این دوره مشــاهده

بزرگ در غرب جهان اســام اســت .در ســال  410کاتبی ناشناس به

میشــود .بــا این حــال آنچنان که در قــرآن اصفهان دیده میشــود،

نام علی بن احمد ،سی جزء از این قرآن را در قیروان نگاشت :نشانۀ

ممکــن بــود قرآنهای کاغذی در قالب مســتطیلی هم تهیه شــوند و

مصوتهــا ،تزئینــات و مجلدســاختن را هــم او بــه عهــده داشــت.

بدین ترتیب چنین القا کنند که این قالب با مواد جدید متناسبتر

 552صفحــه از ایــن اثــر باقــی مانده اســت .اندازۀ صفحــات  29در

اســت .همــۀ ایــن تحوالت با هــم پیش نیامــد .با اینکــه بهگونهای با

 45ســانتیمتر اســت و هر صفحه تنها پنج سطر دارد .این مجموعه

هــم در پیوندنــد و بــه یکباره هم بــا پذیرش عمومی مواجه نشــدند.

یشــود و حــاوی تقدیمنامهای
در صندوقی بســیار بزرگ نگهداری م 

مســائل اقتصــادی هــم بایــد در نظــر گرفتــه میشــد .کاغــذ از چــرم
ً
ارزانتــر بــود ،اگر چه دقیقــا نمیدانیم تا چه انــدازه .آیا کتاب اگر چه

اســت کــه در آن آمــده کــه فاطمــه ،دایــۀ معز بــن بادیــس ،از خلفای

ن را پیدا
همچنان کاالیی لوکس بود ،اما مردم بیشــتری توان خرید آ 
آهنگ تولید شتاب بیشتری میگرفت؟
کرده بودند و در نتیجه باید
ِ
دو راه برای پاســخ به نیاز به نســخههای خطی بیشــتر وجود داشت:
نخســت افزایــش ســرعت کاتبــان و دیگــر افزایش شــمار کاتبــان .در
نهایت پرسش دیگری پیش میآید :آیا به دلیل اینکه نوشتن سبک
جدید آســانتر بود ،خوانندگان راحتتر میتوانستند آن را بخوانند و
سرعت کاتبان هم بیشتر شده بود؟
قالــب مســتطیلی مصاحــف باعــث شــد قالبهای جدیــدی برای

زیریه این قرآن را به مسجد اهدا کرده است.
44

بهسوی مصاحف قرآنی جدید
بخــش بعــدی مقالــه بــه مصاحــف قرآنــی جدیــد اختصــاص دارد.
دروش مینویســد در ســدههای بعــد و تــا بــه امــروز قرآنهــا به طیف
گســتردهای از خطهای موسوم به شکســته نوشته شدهاند که برخی
از آنهــا ماننــد نســتعلیق تنهــا در مــوارد اســتثنائی بــه کار رفتهاند.

45

چندیــن ســبک بیشــتر برای نوشــتن مصاحف بــه کار رفته اســت تا
مکتوبــات دیگــر .ا گــر چه کاتبان ،ســایر متون را هم به این ســبکها
مینوشــتند ،اما تعبیر «خطهای قرآنی» برای این سبکها همچنان
اعتبــار خود را حفظ کرده اســت .در ســرزمینهای اســامی مرکزی،

بر اساس تقدیمنامۀ موجود فاطمه ،دایۀ معز بن بادیس ،از خلفای زیریه ،این قرآن را به مسجد
اهدا کرده است.
 .42مشهد ،آستان قدس.4316 ،
 .43کتابخانۀ چستربیتی. CBL 1431
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 .44زیریــه یــا زیریون سلســلهای بودند که از  973تا  1148میالدی بــر افریقیه مغرب حکومت
میکردند .آنها در ابتدا نمایندۀ فاطمیون بودند ،اما در سال  1048استقالل یافتند.
 .45موزۀ توپقاپی سارای TKS HS 25،که به سال  945تاریخگذاری شده است.
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نســخههای نفیستر بیشــتر به خطهایی نوشته میشود که در منابع
ُ
خطنگاری نسخ (نیز نسخی) ،محقق ،ریحانی (نیز ریحان) و ثلث

خطهــای کوچکتـ ِـر نوشــته شــده بــا جوهر مشــکی را چــون قابی در
ً
بــر میگیــرد .ســطرهای بزرگتر که معمــوال با جوهر ســفید ،آبی ،قرمز

(نیــز ثلــث) نامیده میشــوند .گونههای مختلف منطقــهای خط در

یــا طالیی نوشــته میشــد ،تقابلی شــدید با بقیــۀ متــن دارد .این نوع

ســایر ســرزمینها نیز پدیدار شــد .برای مثال در هند خط ِبحاری در

صفحهآرایــی در قرآنهــای چینــی هــم دیــده میشــود ،امــا تفــاوت

اواخــر قرن هشــتم و قرن نهم اســتفاده میشــد .این امــکان هم وجود

میان ســطرها نامحســوس اســت :هم از نظر اندازه و هم از نظر رنگ؛

داشــت که ســبکهای کالسیک دســتخوش اصالحات منطقهای

چــون در تمــام صفحــه از جوهر ســیاه اســتفاده شــده اســت .از قرن

شــوند :خــط مخصــوص قرآنهای چینی قــرن نهم را شــکل خاصی

یازدهــم تا کنــون صفحهآرایی نســخههای خطی قرآن هندی شــبیه

از محقــق توصیــف کردهانــد کــه برخاســته از انــواع ایرانــی پیشــین

بــه قرآنهای عهد صفوی در ایران اســت :بخش مکتوب که با قابی

اســت :در ســاحل شــرقی آفریقا هم که تأثیر هند احســاس میشــود،
ً
از خــط بحــاری تقلیــد شــده اســت 46،معمــوال از ابتــدا تــا انتهــای

طالیی مرزبندی شــده به نوارهایی هماندازه تقسیم میشود که متن
یشــود .این نوارها با نوارهای کوچکتر دیگری از
درون آنها نوشــته م 

یــک نســخه بــه یک خط خاص نوشــته میشــد .ایــن نکتــه در مورد

هــم جدا میشــوند کــه میتوانند حــاوی ترجمه باشــند .قاب دومی
ً
دقیقا نزدیک به کنارههای صفحه و بزرگتر از قاب نخست فضایی

نوشــت ه شــدهاند هم صادق اســت .در برخی موارد واژۀ «اهلل» یا حتی

را مشــخص میکنــد کــه متــن را احاطه کرده اســت و ممکن اســت

برخــی جملهها برجســته شــدهاند؛ یعنی یــا با حروف بزرگتر نوشــته

خالی باشــد ،البته به اســتثنای نشانههای دســتههای آیات یا دیگر

شــدهاند یــا با جوهــری متفاوت از متــن اصلی 47.برخی نســخههای

نشانههای از این دست یا حاوی تفسیری بر قرآن.

نســخههایی کــه ســطرهای متنــاوب بــه دو یــا ســه ســبک مختلف

دیگــر شــگفتانگیزترند :در برخی فقط نامهــای «احمد» (صف)6:
و «محمد» (فتح )29:به حروف بزرگتر نوشــته شده است 48.دروش
حــدس میزند کــه این ویژگیهــا میتواند در ارتباط بــا صورتهای
خاص رفتار دینی باشد که البته هنوز نیازمند بررسی است.

خالصهکــردن اصول تزئینات قرآنی بســیار دشــوار اســت :مدارک در
دســترس بســیار ز یــاد و دارای تنــوع فــراوان اســت .بنابرایــن آنچه در
پــی میآیــد را میتــوان «اصــول کلــی» نامید .اصلــی که همــواره و تا
تشــده این اســت که نســخههای خطی قرآنی
کنون بهشــدت رعای 

کاتبــان و حامیــان ،صفحهآرایــی را شــیوهای بــرای بهبــود ظاهر متن
ً
میدانســتند .در آغــاز عصــر مــا ظاهــرا همــۀ قرآنهــا در ســطرهای
طوالنــی بــا ارتفــاع و طــول یکســان نوشــتهشــدهاند .بعدهــا کاتبــان
ً
احتمــاال بــا تأثیرپذیــری از ســنت ثبــت اســناد در مــدارک حــج،
مربــوط بــه دورۀ ســلجوقی کــه در دمشــق یافت شــده اســت ،شــروع

پشــده از یک نســخۀ
هرگــز تصویرپــردازی نشــدهاند .تنها نمونۀ چا 
حــاوی تصویــر جعلــی اســت .اگر چــه آثار اســاتید تذهیــب که در
50

یشــود در پژوهشهــای
گرانبهاتریــن نســخههای خطــی یافــت م 
علمی بیشــتر مورد توجه قرار گرفته اســت ،باید به خاطر داشــت که
ً
ّ
حد
بســیاری از قرآ 
نهــا دارای نوعی تزئین بودند ،حتی ا گــر صرفا در ِ

بــه باز یکــردن بــا هــر دو عنصر کردنــد .کهنتریــن نمونــۀ بازنگری در

یــک قاب عنوان برای ابتدای متن بوده باشــد .مفهوم جفتصفحه

صفحهآرایی نســخۀ  1438 CBLدر کتابخانۀ چســتربیتی اســت که

در نســخههای خطــی قــرآن بهو یــژه در تزئینــات آنهــا نقــش مهمی را

به سال  582تاریخگذاری شده است .در برخی از قرآنهای به خط

ایفــا میکــرد .هنرمندان تالش میکردند نوعــی هماهنگی در ترکیب

حجــازی ،کاتبــان دو انــدازه خــط را در کنار هــم اســتفاده کردهاند.

ایجــاد کننــد و بــر تقســیم ظاهــری دو صفحــه فائــق آینــد و نوعــی

انــدازۀ بزرگتــر را برای اولین و آخرین ســطر و انــدازۀ کوچکتر را برای

یکپارچگــی فراگیر را نشــان دهنــد .تزئینات با هــر کیفیتی کمابیش

بقیــۀ متــن 49.در نســخههای متأخرتر بــرای ایجاد حالتــی پیچیدهتر

همان نقش و جایگاهی را داشت که در سدههای نخست بهتدریج

در کل صفحــه ،از جوهرهایــی با رنگهای مختلف اســتفاده شــده

بــر آن توافق شــده بود :نخســتین کارکــرد تزئینات نشــاندادن آغاز یا

اســت .در ســرزمینهای فارســیزبان و همچنیــن ترکیــه ،شــبکهای
ً
پیچیــده رواج یافــت کــه در آن معموال ســه ســطر بزرگتــر ،دو گروه از

پایان بخشــی از متن اســت که میتوانست آغاز نسخۀ خطی باشد.
از آنجــا کــه ایــن قرآنها هیچ صفحــۀ عنوانی نداشــتند ،تزئینات به
مثابۀ نشــانهای اســت که اشاره به نام کتاب دارد ،حال یا به تنهایی
یــا بــه کمــک عبارتــی قرآنــی .آیــات  78-77ســورۀ واقعــه بــرای این

 .46گنجینۀ هنر اسالمی ناصر داود خلیلی ،قرآن شماره  706به تاریخ .1162
 .47برای نمونه ر.ک به.: John Rylands University Library, UL 760-773
48. Bibliothèque nationale de Franc e, BNF Arabe413.

و موزۀ هنر متروپولیتنMMA Rogers Fund 1940
 .49کتابخانۀ دانشگاه لیدن ،بخش شرقشناسی ، Or. 1820به تاریخ .811

منظور بســیار مناســب بود« :این قرآنی کریم در کتابی مکنون اســت
50.R. Gottheil, An Illustrated copy of the Koran, in REI 5 (1931), 21-24.
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کــه جز پاکان بدان دســت نیابنــد» .پس از صفحههای آغازین تزئینات در جاهای مختلف ظاهر میشــوند:

از پوســـــت حیوانات (بیشـــــتر
گوســـــفند و بز) بهعنوان مواد
خام برای تهیۀ چرم استفاده
میشـــــد .انـــــدازۀ هـــــر ورق
وابسته به اندازۀ حیوانی بود
که استفاده میشد .تکنولوژی
کاغذ امـــــکان تولید ورقهای
بزرگتر را فراهـــــم آورد .تهیۀ
قرآنهای بســـــیار بزرگ ،هم
قرآنهـــــای تکجلدی و هم
چند جلدی بـــــا بهرهگیری از
ای ـ ــن تکنیک در ســـــدههای
هفتم و هشـــــتم رونـــــق یافت:
«قرآن الجایتو» در سی جزء،
در هر صفحه به ابعاد  72در
 50ســـــانتیمتر فقط پنج سطر
داشـــــت و ابعاد صفحههای
«ق ـ ــرآن مشـــــهور ُ
بایســـــنقر»
 177در  100ســـــانتیمتر بود.

درون متــن ،تقســیم آیــات یــا دســتههای آیــات و همچنیــن نــام ســورهها را مشــخص میکند ،اما در حاشــیه
نشــانههای دستههای آیاتاند و نیز تقســیمات متن به بخشهای مساوی ،سجده و نقشونگارهای مربوط
به نام ســورهها .ابتدا و انتهای متن هم ممکن اســت با یک قاب تزئینی مشــخص شــود :برای آغاز قرآنهای
تکجلــدی اصلیتریــن گزینــه این بود که ســورۀ نخســت ،یعنــی فاتحه ،در یــک جفتصفحه آورده شــود و
نخستین آیات سورۀ دوم در صفحۀ بعد یا اینکه در همان یک جفتصفحه ،فاتحه روبروی آیات نخستین
سورۀ دوم آورده میشد .در برخی از قرآنهای چند جلدی ،سورۀ فاتحه در ابتدای هر جزء آورده شده است.
سورههای پایانی هم گاه در یک قاب قرار گرفتهاند .در برخی از قرآنها صفحههای مزین اضافی و یک دعا و
یا یک شیوهنامۀ تفأل وجود دارد .در برخی از قرآنهای چند جلدی در صفحۀ مزین آغازین شمارۀ آن مجلد
در میان مجموعه آمده است و در پایان هم تزئینی به همراه آیۀ  26سورۀ مطففین.
ً
گنجینــۀ تزئینــات بــه ارث رســیده از دورههــای قبــل ،عمدتــا مبتنــی بــر اشــکال هندســی یا گیاهان اســت.
تزئینــات تــا قرن نهم ســاختاری هندســی داشــت ،اما از آن پــس تزئیناتــی در صورتهای آزادانهتر ارائه شــد.
ایــن جهتگیریهــای گســترده در بخشهــای مختلــف جهان اســام به شــیوههای گوناگون تعبیر شــده که
ً
در مطالعــات تزئینــات قرآنــی که معموال مدارک را بر اســاس دوره و منطقه ارائه میکند ،بازتاب یافته اســت.
ایــن تقســیمبندیها در تعییــن خاســتگاه یــک قــرآن تعیینکننــده اســت .دروش تصریح میکند کــه باید در
نظــر داشــت کــه برخی از مناطق هنوز به اندازۀ کافی بررســی نشــدهاند یا دشــوار یهای مختلفــی وجود دارد.
بــرای نمونــه هند به دلیل وجود مراکز متعدد تهیۀ قرآن بــا جهتگیریهای محلی و همچنین پیوند دیرینه با
ً
افغانســتان یا ایران ممکن اســت باعث ســردرگمی پژوهشــگران شــده و آنها غالبا – دستکم در حال حاضر

– نمیتواننــد قرآنهــای نوشتهشــده در هنــد را از ســایر قرآنهــای برآمده از شــمال تشــخیص دهنــد .مطالعۀ
تزئینات قرآنهای چین و اندونزی تازه شروع شده است .اگر چه این قرآنها به طور کلی ویژگیهای متمایزی
دارند ،اما باید به خاطر داشت که برخی از دورهها نکاویده باقی مانده است.
ً
کهنتریــن جلدهــای قــرآن باقیمانــده ،ظاهــرا بــرای تمایز قــرآن از هر دستنوشــتۀ دیگــری بوده اســت .زمان
نهــای آن دوران مانند
پایانیافتــن ایــن رونــد مشــخص نیســت .جلدهــای قرن پنجم نشــان میدهــد کــه قرآ 
ســایر نســخههای خطی جلد میشــدند ،اما باید راههای دیگری برای شناسایی آســان کتاب مقدس اسالم
مییافتنــد .بــر اســاس گزارش نویســندگانی چون َع َ
لمــوی (م )981بنا بــه آداب مربوط به نگهــداری کتابها
ً
پیشــنهاد میشــد کــه قرآنهــا بایــد در بــاالی قفس ـهها گذاشــته شــوند ،امــا ایــن کار احتمــاال کافی نبــود (در
یشــد) ،از اینرو شیوۀ استفاده از عبارتهای قرآنی به
ســدههای میانی کتابها به شــکل افقی نگهداری م 
ً
جــای عنــوان روی جلد به وجود آمد .احتماال اصلیترین محل این عبارت زبانهای در لبۀ جلویی جلد بود.
ً
چــاپ یــک متن بر روی جلد امری کامال بیســابقه نبــود؛ زیرا بر صفحۀ برخی از جلدهای کهن نوشــتههایی
مانند عبارتهایی چون ُ
«الملک هلل» وجود دارد .در جلدهای متأخرتر مجموعههای چند جلدی هم شمارۀ
هر جلد روی لبۀ گوشۀ جلویی آورده میشد .شاهدی بر روش اخیر ،قرآنی ده جلدی است که عمر المرتضی
در ســال  654در مراکــش بــه اتمام رســانده اســت 51.کهنتر یــن نمونههای کار بــرد آیات قرآن بــر روی جلد در
جلدهــای مملوکــی 52دیده میشــود .حککــردن متن بــر روی جلد با پیشــرفت تکنیکهای جلدســازی که
به اســتفاده از کلیشــه در روند کپیکردن انجامید آســانتر شــد .در جلدهای متأخرتر روال معمول نوشــتن آیۀ
 77ســورۀ واقعه بر لبۀ گوشــۀ جلویی بود و اســتفاده از آیۀ  115ســورۀ انعام بســیار غیرعادی بود .روی صفحۀ
 .51ر.ک به :موزۀ بریتیش. BL Or. 13192،
 .52سلسله فرماندهان ترک که در سالهای  1517 -1250بر شام و مصر فرمانروایی کردند.
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جلد فضای بیشــتری برای متنهای مبســوط وجود داشت :دورادور

آمده اســت .همچنین اطالعات بســیار ارزشــمندی دربارۀ هر سوره

صفحــه میتوانســت مجموعــهای از کارتوشهــا 53قــرار گیــرد کــه

ثبت شــده است :برای نمونه شــمارشهای مختلف آیات و ترتیب

یــا حــاوی آیــات قــرآن بودنــد 54یــا حدیــث 55.ممکن بــود آیاتــی )آیۀ

نســبی آنهــا در نزول وحی .ممکن اســت این اطالعات بــه همراه نام
ً
ســورهها که احتماال در آثار تفســیری آن دوره وجود داشــته است ،در

الکرســی ،بقــره 255 :و احزاب 56( :در بخــش داخلی صفحۀ جلد
آورده شــود 56.اســتفاده از فلــزات و ســنگهای گرانبهــا هــم ادامــه
ً
یافــت .نمونههــای قدیمــی ظاهــرا باقــی نماندهانــد ،امــا جلدهــای
ً
57
عثمانی کامال مشهورند.
از پوســت حیوانات (بیشــتر گوســفند و بــز) بهعنوان مــواد خام برای
تهیۀ چرم اســتفاده میشــد .اندازۀ هر ورق وابســته به اندازۀ حیوانی
بــود کــه اســتفاده میشــد .تکنولــوژی کاغذ امــکان تولیــد ور قهای
بزرگتــر را فراهــم آورد .تهیــۀ قرآنهــای بســیار بــزرگ ،هــم قرآنهــای
تکجلــدی و هــم چنــد جلــدی بــا بهرهگیــری از ایــن تکنیــک در
ســدههای هفتــم و هشــتم رونق یافــت« :قرآن الجایتو» در ســی جزء،
در هر صفحه به ابعاد  72در  50ســانتیمتر فقط پنج ســطر داشــت و
ابعاد صفحههای «قرآن مشــهور ُ
بایسنقر»  177در  100سانتیمتر بود.
قاضــی احمــد دربارۀ مورد اخیر گزارشــی را ثبت کرده اســت مبنی بر
اینکه تیمور نگارش یک قرآن بســیار کوچک (مینیاتوری) به دســت
ُ
یــک نقــاش خطنــگار (کالیگرافر) را خرد شــمرده بود .چنــد ماه بعد

قــرن پنجــم به مخطوطات قرآنی راه یافته باشــد .تا آنجا که میدانیم
قرآنهایــی بــا قرائتهــای جایگز یــن در قرن ششــم فراهم آمــد .قرآن
شــمارۀ  572در گنجینــۀ هنرهــای اســامی ناصــر داود خلیلــی کــه
در ســال  582نگاشــته شده اســت ،دارای نشــانههایی به رنگ قرمز
در متــن و یادداش ـتهایی در حاشــیه اســت که اطالعاتــی را دربارۀ
قرائــت صحیــح متــن و اختالفــات آن بــه دســت میدهــد .در پایان
ایــن نســخه ،پــس از متــن قــرآن مجموع ـهای از رســالههای کوتــاه در
موضوعاتی مانند تالوت قرآن ،قرائات صحیح (در اینجا ده قرائت)
و نیــز اختــاف در شــمارش آیــات در مکاتــب مختلــف یــا ترتیــب
ً
تاریخی وحی آمده است .این سنت قرآنهای «علمی» که احتماال
یشــد یا بــه مثابۀ یادداشــتی برای
بــرای اهداف آموزشــی اســتفاده م 
عالمان بود ،چندین ســد ه باقی ماند .نســخۀ شــمارۀ  448به تاریخ
 979که حاوی چنین اطالعاتی است ،از این امر حکایت دارد.
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ً
بین سطری احتماال برای مخاطبانی یکسان
قرآنهای دارای ترجمۀ ِ

همــان کاتــب بــا قرآنی چنــان عظیم برگشــت کــه باید بــا ارابه حمل

نبودهاند .ارزیابی تاریخ مقدمههای ترجمههای بین ســطری دشــوار

میشــد .حامیــان ثروتمنــد در مصــر مملوکــی شــماری از قرآنهــای
ً
تکجلــدی بســیار بــزرگ را کــه معمــوال طــول آنهــا  100ســانتیمتر یــا

اســت :گاه اطمینانیافتــن از همزمانــی متــن قــرآن و ترجمــه دشــوار
اســت؛ زیرا دومی ممکن اســت افزودهای متأخر باشــد .در بیشــتر –

بیشتر است برای مســاجد سفارش دادند .کاربرد نسخههای خطی

امــا نه همۀ – صفحهآرایی اســت که جایی برای ترجمۀ زیر ســطری

قرآنــی چنــد جلــدی بهتر مســتند شــده اســت :قرآنهای تهیهشــده

باقی بماند .از کهنترین نســخههای این گروه ،یکی نســخۀ شــمارۀ

بــرای ســاطین و امیران بخشــی از میثاق وقف مــدارک دینی بود که

 464موزۀ آســتان قدس در مشــهد است که تاریخ آن  584و حاوی

در قاهــره بنــا نهــاده بودنــد .متــون این مــدارک فقهی نشــان میدهد

ترجمــه بــه فارســی اســت و دیگری نســخۀ شــمارۀ  73در مــوزۀ ترک

کــه قاریانی برای تالوت روزانۀ هر جزء گمارده شــده بودند و مســئول

اســام ِا ِز رلــری ترکیــه کــه تار یــخ آن  734و حــاوی ترجمــه بــه ترکــی

نســخههای خطــی جزءها را در میــان قاریان توزیع میکــرد .در میان

خاص است .در اینجا باید به قرآنهای دارای تفسیر در حاشیه هم
ً
اشــاره کنیم :این قرآنها لزوما برای عالمان نبودهاند و اغلب حاوی
ً
ترجمههای بین سطریاند (معموال زیر سطر و بهندرت باالی سطر).

خود متن اســت .پیشتــر چنین
حــاوی «اطالعاتــی علمــی» دربــارۀ ِ
ً
اطالعاتی ،محدود به نام ســوره و احتماال شــمارۀ آیات هر سوره بود.

بیشــتر آنها در ایران و هند پس از قرن دهم نوشــته شــدهاند و تفســیر
فارســی بر اساس یک صفحهآرایی بهدقت طراحیشده ،در حاشیه

در ایــن دوره در تزئینــات دوصفحــهای اطالعاتــی کلــی دربــارۀ متن

نوشــته شــده اســت .قرآنهای نوشت هشــده بــه خط بحــاری در هند

و اجــزای مختلــف آن (ســورهها ،آیــات ،کلمــات ،حــروف و غیــره)

در قــرن نهم که تفاســیری در حاشــیۀ آنها به شــیوهای نه تــا آن اندازه

پیشبینیهــای رشــیدالدین بــرای آرامگاهش در تبریــز ،قرائت قرآن
توســط سه نفر هم دیده میشــود .از قرن چهارم برخی از مخطوطات

 cartouches .53یک بیضی با خطی افقی در پایین آن
 .54بقره ،255 :واقعه ،80-77 :هر دو را میتوان در نسخۀ ، CBL 1545کتابخانۀ چستربیتی
دید.

دقیق نوشــته شده اســت ،از نخســتین نمونههای ورود چنان متونی
به نســخههای خطی قرآن اســت 59.تفاســیر اضافه شده به یک قرآن

55. Türk Islȃm Eserleri Müzesi, TIEM423.
56. Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe418.

 .57موزۀ توپقاپی سارای. TKS Inv. 2/2121،

58. Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe448.

 .59ر.ک به :مرکز ملک فیصل.2825 ،
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ً
پس از گذشت مدتها از نگارش آن ،موردی کامال متفاوت است.
در بســیاری مــوارد مخطوطــات قرآن حــاوی متون دیگر هم هســت.
همانطــور که پیشتر گفته شــد نمونههای زیــادی از مطالب مربوط
به قرائت صحیح متن و نیز اشــاراتی به اجزای آن (شــمارۀ ســورهها،
ِ
ً
آیــات ،حــروف و غیره) وجــود دارد .معمــوال در انتهای قــرآن دعایی
وجــود دارد کــه پس از ختــم قرآن خوانده میشــود .ظاهــر و طول این

نهــای اولیــه ،بــه رنــگ قرمــز باقــی ماندنــد .در کهنتریــن
شــیوۀ قرآ 
یشــد ،اما در قرن پنجم
نســخههای مغربی هنوز از نقطه اســتفاده م 
اســتفاده از نشــانههای جدیــد معمــول شــد .در دورهای طوالنــی از
نقطههای زرد برای همزه 64و گاهی هم از نقطههای ســبز برای وصل
استفاده میشد .سایر نشانههای تلفظ در شکلهای جدیدشان به
رنگ آبی بودند (و گاهی به رنگ قرمز).

دعاهــا متفــاوت اســت :در نســخههای نفیــس ایــن دعاهــا در دو

در دورهای طوالنــی تزئینــات بــر اســاس طرحهایــی که برخــی از آنها

60

دعاهای دیگری هم در اینجا یافت میشود .در نسخۀ شمارۀ 448

در قــرن چهارم کاربرد داشــتند صورت میگرفت .اشــکال هندســی
ً
نقــش عمــدهای در صفحههــای کامال مزیــن ایفا میکرد و نوشــتهها

یکــی از کهنتریــن موارد منســوب بــه غزالی (م )505.دعایی اســت

بهندرت در صفحههای مزین آغازین وارد میشد 65.گاهی در پایان

کــه بــرای کارهــای ســحرآمیز بــه کار میرود .دعــای دومی هــم «برای

متن قرآن یک صفحۀ مزین شامل یک دعا یا پایاننوشت درون یک
ً
قــاب و بــا خطــی کامال متفــاوت با متن قــرآن آمده اســت66 .از طال و

صفحه با حروف طالیی درون قابی از تزئینات نوشته شده است.

بهخوابرفتن» آمده اســت 61.متون دیگــر مرتبط با قرآن مانند اصول
مختلف تفأل هم در نسخههای خطی متعدد یافت میشود.

62

مصاحف قرآن در غرب جهان اسالم و در غرب افریقا
در بخــش دیگــر مقالــه دروش بــه ویژگیهــای مصاحــف مغربــی و

نقره هم در نوشتن متن استفاده میشد .در یک نسخه چند ورق که
نمونــهای عالی از تذهیب مغربی اســت وجود دارد 67.یک قرآن پنج
جلدی هم با جوهر نقرهای بر کاغذ بنفشرنگ نوشته شده است.68
تولیــد کاغذهــای رنگــی بــرای نســخههای خطی قــرآن مدتــی ادامه

سودانی پرداخته است .در سنت قرآنهای خطی تحوالت منطقهای
ً
را میتوان شناسایی کرد ،اما ظاهرا این تحوالت در هیچ جا به اندازۀ

69

یافت و شاهد آن وجود نسخههایی با کاغذهای آبی و سبز است.

غرب جهان اســام بارز نیســت .نخســتین مصاحف به خط مغربی

شتــر بدان اشــاره شــد با دو نســخهای کــه اکنون
«قــرآن دایــه» کــه پی 

در پایان قرن چهارم نوشته شده است ،اما مطالعۀ بیشتر بر مجموعۀ

در اســتانبولاند (بــا ابعــاد  52در  55ســانتیمتر) ،نشــان میدهــد

قیروان ممکن اســت نشــان دهد که ویژگیهای مغربی ،یعنی خط،

ســنت تهیۀ قرآنهای عظیم در غرب جهان اســام زنده بود994 .70

تزئینات و همچنین شیوهها پیشتر هم وجود داشته است .نخستین

بــرگ باقــی مانــده از ایــن دو نســخه با هفت ســطر در هــر صفحه (هر
ً
ـراوان نام ســورهها
ســطر تقریبــا  6/5ســانتیمتر اســت) و تزئینــات فـ ِ

مستطیلی شکل بودند .اگر چه بیشتر قرآنهای مغربی مربع شکلاند

نشــاندهندۀ ســرمایهگذاری هنگفتی اســت که برای انجام این کار

شبیه همان قالبی که برای دستهای از نسخههای خطی قرن دوم به

صورت گرفته است.

قطعهها بر پوست که تا قرن هشتم هم کاربرد داشت نوشت ه شدهاند و

کار میرفت .بیشــتر نســخههایی که بر چرم ســاغری نوشــته شدهاند
قالب مربعی داشتند ،اما قرآنهای کوچک قرن سیزدهم که بر کاغذ
ن حال
نوشــته شــدهاند هم هنــوز این قالب عجیــب را دارند 63.بــا ای 
هنگامــی کــه اســتفاده از کاغــذ بــرای نســخههای قــرآن رواج یافت،
قرآنها ب ه طور کلی به قالب عمودی درآمدند.

نسخههای خطی قرآن به خط سودانی متعلق به نیمۀ دوم قرن یازدهم
ً
به بعد اخیرا شناســایی شــدهاند .خط ســودانی شــبیه خط مغربی و
بسیار پایبند سنت قدیم است .مصوتها اغلب به رنگ قرمز است
ً
یشــود .تزئینــات معموال
و همــزه بــا نقط ـهای به رنگ زرد مشــخص م 
ً
ً
اشــکال هندســی اســت و ظاهرا صرفا بر رنگها تکیــه دارد و تا کنون

خــط مغربــی گونههــای متنوعــی دارد .خط کوچکی که به اندلســی

استفاده از طال گزارش نشده است .آغاز قرآن با تزئینی بزرگتر به شکل

معــروف اســت در قرآنهــای تکجلــدی یافت میشــود و خطهای

یشــود .خارج قاب در سمت باال گاه «بسمله»
یک قاب مشــخص م 

بزرگتــر در قرآنهــای چنــد جلــدی .دیرزمانــی مصوتهــا ،هماننــد
 .60بــرای نمونــه ر.ک بــه :نســخۀ شــمارۀ  1544در کتابخانــۀ چســتربیتی یــا Museum für
68/42 .Islamische Kunst, Inv. Nr. I
Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe .61
Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe418 .62
 .63ر.ک به :قرآن شمارۀ  434در گنجینۀ هنر اسالمی ناصر داود خلیلی.
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 Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe576 .64به تاریخ .1195
 .65ر.ک به :نسخۀ  6754 Aدر کتابخانۀ دانشگاه استانبول.
.Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe385 .66
.217 Bibliothèque nationale Smith-Lesouëf .67
392-Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe389 .68
.1304 Bibliothèque Générale et Archives, BGA D .69
.360 ,359 Türk Islȃm Eserleri Müzesi, TLEM .70
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یا «تســلیه» نوشته شده اســت .در دیگر نسخهها سورۀ اول با تزئیناتی
ً
از ســورۀ دوم جــدا میشــود .ســایر تزئینــات بزرگتر معمــوال در ابتدای
نیمۀ دوم قرآن (که در ســنت ســودانی از آیۀ نخســت ســورۀ مریم شروع
میشود) وجود دارد ،اما در آغاز ربع دوم و چهارم هم دیده میشود.

71

نبودند تنها وســط متن به این شــیوه مشــخص میشــد 76.قرآنهای
ســیجلدی فراوانانــد و طیفــی گســترده از بســیار معمولی تا بســیار
زیبــا دارنــد و در وســعتی از مغــرب تا چیــن یافت میشــوند .این امر
ً
احتمــاال در پیونــد بــا تــاش بــرای رواج بیشــتر قرائــت قــرآن باشــد،
همانطور که ســایر عناصر هم در همین راســتا بوده است .بر اساس

اگــر چــه تقســیمات هفــت یــا شــش بخشــی (حــزب) و همچنیــن
ً
تقســیمات ثانویــه هــر یک از شــش بخش به هشــت قســمت معموال

گزارشهــای تاریخــی در ایــران و همچنیــن هنــد ناســخان از خطــی

در حاشــیه مشــخص میشــود ،اما در این سنت نســخههای خطی،

بســیار ریــز اســتفاده میکردند تا هــر جزء را در فضــای موجود در یک

تقسیمات چهاربخشی آشکارا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

جفتصفحــه جا دهنــد .بدین ترتیــب فردی که میخواســت برای

جلدهای سنتی این قرآنها هم متمایز است .قسمت باالیی بزرگتر
از حد معمول اســت و در حالت بســته به پشت کتاب میرسد و در
انتهــای آن نــواری چرمــی وجــود دارد که میتــوان چندین بــار به دور
کتــاب گردانــد تا آن را بســته نگه دارد .عالوه بر این کیســهای چرمی

قرائت کامل متن در یک ماه هر روز یک جزء را بخواند ،بخش قرائت
روزانه را در قالبی دقیق در اختیار داشت 77.حتی قرآنهایی به خط
موســوم به خط غباری وجود دارد که در دو صفحه نوشــته شــدهاند
و هر صفحه با توجه به جزءها به  15بخش تقسیم شده است.

78

بــه مثابۀ محافظی خارجی بــرای قرآن وجود دارد (در مواردی که این

اهمیــت جــزء در مناســک دینی بســیار زیاد بــود ،اما ثابت شــده که

کیســه وجــود ندارد ممکن اســت گم شــده باشــد) .ایــن ویژگیهای
ً
خــاص احتمــاال در پیونــد بــا یکــی دیگــر از خصوصیــات قرآنهای

ابــزاری فوقالعاده برای کتابت منظمتر متن مقدس هم بوده اســت.
در ابتــدای قرن دوازدهــم کاتبان عثمانی به نوعــی اندازهگیری عالی

ســودانی اســت .ایــن قرآنها بــر روی ور قهایی که از وســط تاخورده

بــرای قــرآن دســت یافتنــد و راهــی بــرای هماهنــگ ســاختن جــزء با
ً
گونــهای از دســتهور قهایی کــه معمــوال اســتفاده میکردنــد ،یعنــی

نــه شــیرازه داشــتند و نه به هم دوخته میشــدند و یــک جلد محکم

بســتههای دهتایــی یافتنــد .ایــن امر حاصــل هماهنگی تقســیمات

تنها راهحل برای جلوگیری از گمشدن یا بههمریختگی ور قها بود.

فرعــی جــزء بــا تعــداد معینــی ورق بــود .اســتفادۀ هوشــمندانه از

بود یا حتی ور قهای [ســاده] نوشــته و نابههمپیوسته رها میشدند؛

امکانات بســط یا قبض خط عربی حتی این پیامد را داشــت که هر

تحوالت بعدی
در بخــش بعــدی مقالــه نویســنده بــه تحــوالت ســدههای متأخــر
میپــردازد .بــه اســتثنای تقســیم به جزء (تقســیم ســیگانه) و حزب
(تقســیم شــصتگانه) برخی دیگر از تقســیمات متن به بخشهای
مساوی دیگر به کار نرفت و بهندرت در حاشیۀ قرآنهای تکجلدی
مشــخص میشد .مجموعههای چهار یا حتی هفتجلدی اگر چه
هنــوز نمونههایــی از آنهــا یافــت میشــد ،امــا کمیاب شــدند .قرآنی
هفتجلــدی در پایــان قــرن دوازدهــم در هند نوشــته شــده اســت

72

و قرآنهایــی چهارجلــدی از همــان دوره در مغرب شناســایی شــده
اســت .73در مقابــل اهمیــت جزء در ســاماندهی متن بیشــتر شــد.
حتــی در قرآنهــای تکجلــدی آغاز قرن نهــم قرآنی به خــط ِبحاری
شناســایی شــده اســت کــه ابتدای هــر جزء آن بــا تزئیناتی پیشــرفته
در حاشــیه مشــخص شــده اســت 74.این شــیوه بعدها در قرآنهای
بسیار نفیس ایرانی مرسوم شد 75.در نسخههایی که بسیار گرانبها

صفحه با پایان یک آیه به انتها برسد .بدین ترتیب این قرآنها که در
ً
هر صفحۀ آنها پانزده سطر در قالبی کوچک نوشته شده بود و حدودا
 300صفحه (یعنی ســی دســتۀ دهتایی) داشــت آیات ِب ِرکنار نامیده

میشــد .ایــن گامی بهســوی تولید منظمتــر بود ،تا حدودی شــبیه به
حرکتهای مشــابه در اروپای ســدههای میانه ،هنگامی که ماشین
چاپ تولید کتاب به شــیوۀ ســنتی را به خطر انداخت .تزئینات هم
تــا حــدوی قاعدهمنــد شــد .دو صفحۀ آغازین شــامل ســورۀ حمد و
ابتــدای ســورۀ بقــره ،قابی زرین بــرای متــن ،نشــانههای گلدار برای
جــزء و غیــره .این ظاهر بســیار موفقیتآمیز بود و نســخههای چاپی
جدید هنوز هم از همین الگو پیروی میکنند.
ً
ایــن پیشــرفت قطعــا بعــد از نوآور یهــای دیگــر در متــن قــرآن بــود.
ً
ً
احتماال تقریبا همان زمان توجه شــده بود که واژگان یا دسته واژگان
ً
یکســان در هــر بــار تقریبــا در جایگاهــی مشــخص ظاهــر میشــوند.
شتــر توضیح داده شــد ،برخی
ضمــن حفظ تقســیمات متن کــه پی 

 .71برای نمونه ر.ک به :کتابخانۀ دانشگاه لیدز ،نسخههای عربی ،شماره .301
 .72قرآن شمارۀ  70در گنجینۀ هنر اسالمی ناصر داود خلیلی.

76. Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe418;Chester Beatty Library, CBL
1544.

73. Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe589 or 6989.

 .74نسخۀ  1820در کتابخانۀ دانشگاه لیدن که تاریخ آن به سال  811میرسد.
 .75ر.ک به :کتابخانۀ چستر بیتی  CBL 1542یا .Staatsbibliothek, SB 10450

77. Bayerische Staatsbibliothek, BSB Cod. Arab. 1118.
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نآرق یطخ یاه هخسن ۀلاقم رب یرورم

ناســخان موفــق شــدند آن واژگان یــا دســته واژگانــی را کــه در هــر دو

ـلمانان به عنــوانمثــال قــرن یازدهم تا
بتــوان مشــخص کــرد کــه مسـ
ِ

صفحــه پدیدار میشــوند در ســطری مشــابه و در موضعــی قرینه قرار

چــه انــدازه بــه نســخهای از کتــاب مقدسشــان دسترســی داشــتند.

دهنــد و بــا جوهر قرمز مشــخص ســازند .در ســورۀ شــعراء همۀ آیات

بــرای نســخهبرداری یــک قرآن چــه مدت زمــان الزم بــود؟ اطالعات

به همین صورت آورده شــده اســت .تالشها برای نســبتدادن این

ـود نســخههای خطی پراکنده اســت ،امــا میتواند
یافتشــده در خـ ِ

صفحهآرایــی عجیب بــه محیطهای خاص یــا دیدگاههایی دربارۀ

داد ههــای دقیقــی را در اختیارمــان قرار دهد .بر اســاس پایاننوشــت

قــرآن تا کنون ناموفق بوده اســت .رواج این نوع صفحهآرایی محدود

یــک جــزء قرآن در مصر به تاریخ  ،1175کاتب یک جزء را در هشــت

به امپراتوری عثمانی نبود 79و در مغرب هم که تحت تأثیر امپراتوری

روز نوشــته اســت .برخی از کاتبان عثمانی شــمار قرآنهایی را که

عثمانی بود نیز مشاهده شده است.

80

83

نوشته بودند مشخص کردهاند.
ً
قیمــت نســخههای خطــی بــاال بــود و معموال مــدت زمانــی طوالنی

برخــی از نســخهها تنهــا شــامل بخشهایــی گزیــده از قــرآن اســت.
ً
انتخــاب بخشهــای گلچیــن ایــن اســت کــه در
معمــوال دلیــل
ِ
عبادتهای خاص تالوت میشوند ،اما همیشه هم نمیتوان علت

فرســوده میشــدند مراقبتهــای و یــژهای نســبت بــه ســرانجام آنهــا

را بهســادگی توضیح داد؛ مانند نســخهای از سورۀ فتح که به سبکی

صــورت میگرفت .برخی از عالمــان معتقد بودند که میتوان دوباره

بســیار اســتادانه نوشــته شــده اســت 81.در امپراتــوری عثمانــی ایــن
ً
مجلــدات کوچــک را ِانعــام مینامیدند؛ زیــرا معموال بــا گزیدهای از

از آن پوســت یــا کاغــذ بــرای تهیۀ جلد قرآنــی دیگر اســتفاده کرد ،در
حالــی کــه برخی دیگر بر دفن یا ســوزاندن نســخهها تأ کید داشــتند.

سورۀ انعام به دنبال سورۀ فاتحه آغاز میشدند .گزیدهها متنوعاند،

نمونههایــی از به ودیعهنهادن در قیروان و قاهره وجود دارد که شــبیه

امــا در بســیاری از مــوارد با آخرین ســوره پایان مییابند .آوردن ســورۀ

سنت یهودی جنیزه 84است.

یس هم بسیار معمول بوده و گاه اولین گزیدۀ مجلد است .در ایران
و هند این سوره در آغاز گلچینهای قرآن آمده و پس از آن سورههای
فتح ،واقعه ،ملک و نبأ 82.آشــکار اســت کــه گزینش محدود به این
ً
ســورهها نبوده اســت و بررســی مدارک قطعــا اطالعاتــی از دینداری
مســلمانان سدههای متأخر به دست خواهد داد .بیشتر نسخههای
ً
خطــی قرآن که تا کنون به چاپ رســیده ظاهــرا مربوط به قرن دهم یا
بعد از آن است.

یشــد و هر وقت
از آنهــا اســتفاده میشــد ،بــا احترام با آنهــا برخورد م 

تالشهایی برای پیونددادن نســخههای خطــی قرآن به محیطهای
خــاص 85و ر ب ـطدادن یک تغییر در خط بــا تحوالت دینی 86صورت
گرفتــه اســت ،اما کمبود بررس ـیهای جامــع مدارک مانعی بر ســر راه
این رویکردهاســت .در نهایت هنوز آ گاهیهای ما دربارۀ نقشی که
ً
نســخههای خطــی قرآن تــا زمانی نســبتا متأخر در جهان اســام ایفا
میکرد بسیار اندک است.

تولید و نگهداری

ً
پژوهشــگران عمدتــا مســائل مربــوط بــه تولیــد نســخههای خطــی و

همچنیــن جنبههــای اقتصــادی آن را نادیــده گرفتهانــد .آیــا خرید و
فروش قرآن جایز است؟ آیا نسخهبرداری متن قرآن در ازای دستمزد
جایــز اســت؟ بحــث دربارۀ ایــن مســائل خیلــی زود آغــاز و قاطعانه
پاسخ داده شد .گزارشهای زیادی دربارۀ قیمت گزاف نسخههای
نوشتهشــده توســط کاتبان مشــهور وجــود دارد ،اما قیمــت قرآنهای
معمولیتــر و همچنیــن نحــوۀ انتشــار نســخههای خطــی قــرآن در
ســرزمینهای اســامی همچنان در ابهام اســت .در مــورد دورههای
اخیــر مطالعــۀ آرشــیوها و بقایای تولیدات ممکن اســت پاســخهای
ً
محــدود ،اما بســیار ارزشــمندی را فراهــم آورد ،اما ظاهرا بهدشــواری
79. Türk Islȃm Eserleri Müzesi, TLEM 469.

 .80کتابخانۀ ملی تونسNL 14.246.
 .81موزۀ توپقاپی سارای TKS R. 18،به تاریخ .909
 .82ر.ک به :گنجینۀ هنرهای اسالمی ناصر داود خلیلی ،قرآن .208
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83. Bibliothèque nationale de France, BNF Arabe515.
84 Genizah

یشــود کــه کتابهای
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مذهبی به زبان عبری بهطور موقت در آنها نگهداری میشود تا زمان دفن دائم آنها فرا برسد].
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86. Tabbaa, The transformation

