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این کتاب چنان که از عنوانش پیداست، نمایی کلی از مصاحف قرآن در دوران اموی، یعنی نخستین سده 
کید  از پیدایــش قــرآن در قالــب مکتــوب ترســیم می کند. مقدمه شــمایی کلی از مســائل محوری کتــاب با تأ
که از کجا می توان  بر مســئلۀ ســالیابی نســخه های خطی قرآن به دســت می دهد. پرسش اساسی این اســت 
که بیشــتر نسخه های قرآن فاقد  مطمئن شــد که یک نســخۀ خطی قرآن واقعًا به دورۀ اموی تعلق دارد؟ از آنجا
»انجامه«انــد1ـ  به ویــژه بــا توجه به اینکه اولین و آخرین برگه های نســخه های خطی کهــن غالبًا مفقودندـ  باید 
یخ هنر و سال یابی به روش رادیوکربن4  به دیگر شــاخص ها و به طور خاص خط شناســی،2 متن شناســی،3 تار
کــه مصاحــف ایــن دوره را  کــرد. از دســتاوردهای عمــدۀ مطالعــات دروش در ایــن ســال ها ایــن بــوده  رجــوع 
کتــاب حاضر بازتاب یافته اســت. مؤلف در فصل  یخ گــذاری کرده اســت؛ موضوعی که در  به طــور نســبی تار
یسـ  ســن پترزبورگ« بــه آنچه عمومًا یکی از  اول بــا عنــوان »استنســاخ قرآن در اوایل دوران اموی: مصحف پار
گر نگوییم کهن ترین مصحفـ  »اموی« دانســته می شــود می پــردازد. بخش عمدۀ این  کهن تریــن مصاحــفـ  ا
یس )BNF 328a and b( و ســن پترزبورگ )NLR Marcel 18( نگهداری می شــود. ســپس در  مصحف در پار
یابی کلی«، دیگر مصحف های حجازی را بررسی می کند  فصل دوم، »نقل مکتوب قرآن به خط حجازی: ارز
کــه بــه روشن شــدن معیارهــای آن دوران در فرایند تولیــد مصحف کمک می کند. در این میان ســه مصحف 
 TIEM, Ș�E( گرفته اســت: نخســت مصحفی که امروزه در استانبول نگهداری می شود به ویژه مورد توجه قرار 
118(، دیگری مصحف لندن )BL Or. 2165( و ســوم مصحف ســن پترزبورگ )NLR Marcel 19(. البته در 
این فصل بسیاری دیگر از نسخه های خطی قرآن، از جمله اجزاء5 قرآنی دیگری در استانبول و سن پترزبورگ 
و اجزائی که در صنعاء و قیروان نگهداری می شــوند نیز بررســی شــده اند. نمای کلی سه مصحف پیش گفته 
و به ویــژه ســبک نــگارش آنها، به »مجموعه ای از مصاحف« اشــاره دارد که »می تــوان آنها را در کنار مصحف 
یس ـ ســن پترزبورگ در یک دســته قرار داد که همگی به کهن ترین دورۀ سنت مصحف نگاری تعلق دارند  پار
یخ تولیدشــان به پیش از ربع آخر ســدۀ نخســت هجری )حدود ســال 75( و در دوران خالفت  و احتمااًل تار

عبدالملک بازمی گردد«. )ص 73(

1. Colophon.

2. Palaeography.

3. Philology.

4. radiocarbon dating.

5. Fragments.
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فصــل ســوم، »تطــور مصحــف«، 
مصحــف  دو  بــه  خــاص  به طــور 
بزرگ با فرمت عمــودی می پردازد 
متأخــر  نســبتًا  مرحلــه ای  بــه  کــه 
تولیــد  فراینــد  و  تطــور در رســم  از 
دروش  دارنــد.  اشــاره  مصحــف 
»مصحــف  را  مصحــف  دو  ایــن 
امــوی دمشــق« و »مصحف اموی 
فسطاط« نام گذاری کرده که اولی 
 )TIEM, SȨ 321( اســتانبول  در 
 NRL,( و دومی در ســن پترزبورگ
یــس  Marcel 11, 13 and 15( و پار
)BNF Arabe 330 c( نگهــداری 
می شــوند. در هــر دو مــورد قالــب 
از  مراتــب  بــه  خــط6  »عمــودی« 
یس  دســتۀ مربوط به مصحف پار
از  اســت.  بارزتــر  پترزبــورگ  ـ ســن 
آن مهم تــر در هــر دو مصحــف در 
فاصلــۀ میــان ســوره ها نوارهایــی 
که شاخصۀ  تزئینی دیده می شود 
آنهــا به ویــژه، و البته نــه منحصرًا، 
ینتی اســت. با توجــه به همین ویژگی هاســت که  وجــود عناصــر گیاهــی یا هنــری نظیر برگ ها و ســتون های ز
کرد. این امر با مقایسۀ این شاخص ها با دیگر اشیای  یخ گذاری  می توان این اجزاء قرآنی را در دوران اموی تار
هنــری به جای مانــده از آن دوران میســر می شــود. جالــب آنکــه از نظــر دروش ایــن مصاحــف با ســبک جدید 
کــه امویان  کــه تغییــری چشــمگیر در مفهوم مصحــف رخ داده که بازتاب دهندۀ آن اســت  »نشــان می دهنــد 
ســعی داشــتند بر کتابت متن قرآن نظارت کنند« و در عین حال از »تغییری با انگیزه های زیبایی شناختی و 
که نهایتًا با حمایت رســمی حکومت تولید شــد،  که »این مصحف جدید  یک« حکایت دارند؛ چرا  ایدئولوژ

کند«. )ص 101( کتاب های مقدس نفیس و تجملی مسیحیان هماوردی  می توانست از حیث ظاهر با 

کــه در میان  در فصــل چهــارم ذیــل عنــوان »کتابت خانــۀ حکومتــی؟« دروش به دو مصحف بــزرگ می پردازد 
 CBL Is.( متخصصــان شــهرتی ویــژه یافته انــد. این دو مصحــف عبارتند از: نســخۀ قرآنی حجیم در دابلیــن
کــه دروش آن را »مصحــف اموی صنعــاء« نامیده،  1404( و نســخه ای کم حجم تــر، ولــی احتمــااًل شــناخته تر 
محفــوظ در صنعــاء. )DAM, Inv. 20–33.1( شــهرت نســخۀ اخیر به ســبب تصویرگری صفحــۀ آغازین آن 
که در آن نمایی خیالی از یک مسجد با پله هایی به سوی در ورودی آن، فضای داخلی مسجد شامل  است 
ســتون ها، طاق ها و چلچراغ ها و باغی کوچک با چند درخت در پس آن ترســیم شــده اســت. دیدگاه دروش 
یخ گــذاری این مصحف ها روشــن اســت: »نســخۀ صنعاء و مصحــف دابلیــن CBL Is 1404، هر  در بــاب تار
دو در دهه هــای آخــر قرن نخســت هجری و تحت حمایت خالفت اموی و احتمااًل در فضایی رســمی تولید 
شــده اند«. )ص 118( بــه گفتــۀ او در ایــن مرحلــه از تولیــد مصحف امــوی، »مالحظات در بــاب ظاهر کتاب 
کتابی بزرگ باشد( و هم بر نحوۀ عرضۀ متن )مصحف باید  مقدس هم بر شکل کلی و بیرونی )مصحف باید 

6. Script.

این کتاب چنان که از 
عنوانش پیداست، نمایی کلی 
از مصاحف قرآن در دوران 
اموی، یعنی نخستین سده 
از پیدایش قرآن در قالب 
مکتوب ترسیم می کند. 
مقدمه شمایی کلی از مسائل 
محوری کتاب با تأکید بر 
مسئلۀ سالیابی نسخه های 
خطی قرآن به دست می دهد. 
پرسش اساسی این است که 
از کجا می توان مطمئن شد 
که یک نسخۀ خطی قرآن 
واقعًا به دورۀ اموی تعلق 
دارد؟

ــر ناگشته ها از نگاه دیگــــران )4(دیگ
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گذاشته بود«. )ص 118( کتابی زیبا باشد( اثر 

یخ بسیاری از نسخه های  در بخش نتیجه گیری مؤلف نکتۀ اصلی کتاب را چنین تلخیص کرده است که تار
خطــی قــرآن را می تــوان و باید به دوران اموی برگردانــد و در این دوره دو زیربخش اصلی را می توان شناســایی 
کمتر تولید شــده اند  که در آن نســخه هایی با پیچیدگی  کرد: دوره ای متقدم تر )و در واقع( پیشــا  ـ  عبدالملک 
یسـ  ســن پترزبورگ اســت و دوره ای متأخرتــر )و در حقیقت(  و شــاخص آنهــا مخطوطاتــی چون مصحف پار
پســا ـ  عبدالملک که وجه شــاخص آن ســبک بســیار منســجم تر دســتخط و حجم بســیار بیشــتر تزئینات در 
نسخه هاســت یــا بــه بیان دروش »احتمــااًل تغییری در دوران خالفــت عبدالملک )65-86( رخ داده اســت 
گزارش هــا دربــارۀ »پــروژۀ مصحف« حجــاج )بین ســال های 84 و 85( از تمایل و اقدام امویــان در رابطه با  و 
کتابت متن قرآن و آشکارا ناظر به دو هدف زیر حکایت دارند: نخست دستیابی به یکپارچگی بیشتر و دوم 
تقویــت اعتبــار خالفت«. )ص 139( چنان که دروش یادآوری می کند، این امر نافی احتمال وجود مصاحف 
یم که بــر مبنای آنها  گــو اینکه »ما شــواهد قــویـ  اعم از مادی یا متنــیـ  در اختیار ندار »پیشــاـ   امــوی« نیســت؛ 
که در حال حاضر می شناســیم به پیــش از دوران اموی برگردانیم«.  یــخ آن نســخه ها یا اجزاء قرآنی  بتوانیــم تار
یخ مخطوطات  کــه مؤلف کتاب حاضر تــا همین یک دهه قبل، از اینکــه تار )ص 136( البتــه بــه خاطــر دارم 
ی در انتســاب مصاحف به دوران  کراه داشــت، بنابرایــن قاطعیت و قرآنــی را بــه دوره ای »متقــدم« بازگرداند ا

گرفت. که باید آن را به فال نیک  اموی از روشن شدن موضوع حکایت دارد 

کــه ذکرشــان رفت تنها نمونه هایی برجســته از مجموعۀ گســتره ای از مخطوطات قرآنی اســت که  مصاحفــی 
که به این داده ها، چنان که  کتاب بدان ها پرداخته و البته خوانندۀ عالقمند را ترغیب می کند  مؤلف در این 
شــاید، توجــه کند. با این حال یکی دو موضوع هســت که من در نتیجه گیری از ایــن داده ها با مؤلف هم رأی 
ی اصالحاتــی را پیشــنهاد می کنــم. بــرای نمونه در باب شــمارش و  نیســتم یــا دســت کم در نحــوۀ اســتدالل و
یس ـ ســن پترزبورگ و »فاصلۀ آیات«7 مذکور در ادبیات  تقســیم آیات، دروش به اختالفاتی میان مصحف پار
معیــاِر ایــن موضوع اشــاره می کند. به گفتۀ او اینها »نشــانۀ ویرایش متن اســت که به هنــگام گنجاندن آیات 
گر اصالح عالمت گذاری فواصل آیات را  که ا در بخش های بزرگ تر رخ داده اســت«. )ص 29( بدیهی اســت 
»ویرایــش« تلقــی کنیــم، حتمًا ویرایش هایی رخ داده اســت، اما بســیار بعید به نظر می رســد که فواصل آیات 
یــادی یافت که  قاعدۀ ســفت و ســختی داشــته باشــند. حتــی در مصحف هــای جدید می تــوان نمونه های ز
ئمی مانند »ح« برای حســن در برخی قرائات )مثاًل  احتماالت دیگر در فواصل را هم شــامل می شــوند و با عال
قالــون( یــا »ج« بــرای جائــز در دیگر قرائات )مثاًل حفص( مشــخص شــده اند. همچنین ادبیات مبســوطی در 
کــه در آنها وقف های الزم، حســن، جایز یــا ممنوع در قرائت قرآن آمده اســت.  بــاب وقــف و ابتــدا وجود دارد 
که  بــا نگاهــی بــه یکی از ایــن کتاب ها، مثاًل کتــاب الوقف و االبتــداء ابن انباری، )م. 328( روشــن می شــود 
کــه دروش در این زمینه برشــمرده )نگاه کنید بــه ص 28-29( در واقــع نمونه هایی از این گونه  همــۀ مــواردی 
ابهــام هســتند؛ جایــی که یک محــل احتمالی برای صرفًا وقف حســن یا قطعی تر از آن وقف تــام )یا در واقع، 
کار بسیار بیشتری  فاصلۀ آیه( تلقی شــده اســت. باری تحقیق در مســئلۀ فواصل آیات و عالمت گذاری آنها 
که در بســیاری دیگر از جنبه های مخطوطات قرآنی نیازمند »پژوهشــی جامع« )ص 61،  می طلبد، همچنان 

که البته خود مستلزم »بردباری و تأمل« است. )ص 8( پانویس 82( هستیم 

بــه نظــر می آیــد که برداشــت دروش از اهتمام عثمان برای دســتیابی بــه متنی واحد که مســلمانان را از نزاع بر 
کتاب مقدس بدان دچار شــده بودند، باز دارد  ســر متن قرآن، آن گونه که پیش تر یهودیان و مســیحیان دربارۀ 
که  کافــی در امال، راهکاری  ئم نا کوتاه یا عال ناتمــام اســت. دروش می گویــد: »با اعجام اندک، فقدان اعــراب 
بنــا به ادعای ســنت اســالمی خلیفــه در پی انجام آن بوده واقعــًا راه به جایی نمی برده اســت. به عالوه وجود 

7. verse-ending.

در بخش نتیجه گیری مؤلف 
نکتۀ اصلی کتاب را چنین 

تلخیص کرده است که تاریخ 
بسیاری از نسخه های خطی 

قرآن را می توان و باید به 
دوران اموی برگرداند و در 

این دوره دو زیربخش اصلی 
را می توان شناسایی کرد: 

دوره ای متقدم تر )و در واقع( 
پیشا  ـ  عبدالملک که در آن 

نسخه هایی با پیچیدگی کمتر 
تولید شده اند و شاخص آنها 

مخطوطاتی چون مصحف 
پاریس ـ سن پترزبورگ است 

و دوره ای متأخرتر )و در 
حقیقت( پسا ـ  عبدالملک 
که وجه شاخص آن سبک 
بسیار منسجم تر دستخط و 
حجم بسیار بیشتر تزئینات 

در نسخه هاست.

ــر ناگشته ها دیگ از نگاه دیگــــران )4(
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که در زمان استنساخ  مواردی از قرائات غیررســمی و غرایبی در تقســیم متن و شــمارش آیات نشــان می دهد 
یس ـ سن  گرچه مصحف پار کاماًل تثبیت نشده بوده است،  یس ـ سن پترزبورگ[ رسم هنوز  این مصحف ]پار
گواهــی اســت بــر اینکه آن بخش از متن رســمی که متناظر بــا محتوای این مصحف اســت، در آن  پترزبــورگ 
زمان وجود داشــته یا به بیان دقیق تر آن بخش با محتوای این مصحف تطابق دارد«. )ص 35( به نظر من در 
اینجا مســئلۀ میزان اختالف مطرح اســت: در آن دوره اختالفات عمدهـ  نظیر آنچه در ســنت اســالمی ضبط 
کلمات در عبارت واحد یا اختالف های ناظر به اضافه یا حذف  شده اند، از جمله مترادف ها یا تقدم و تأخر 
بخش هایی از متن از یک آیه گرفته تا حتی یک سورهـ  دیگر هم تراز با اختالف های جزئی تلقی نمی شدند؛ گو 
گونۀ اختالفات از مرجعیت نبوی برخوردار بودند. غرض از انتشار مصحف عثمان نمی توانسته  اینکه هر دو 
گاه بودـ  این  گزیــر از آن آ تعییــن و تحدیــد همۀ جزئیات باشــد؛ زیــرا تجربۀ جمعی از قرائاتـ  که عثمان هم نا
کاتبان عثمــان مبنی بر عدم تمییز میان  یادی از اختالفــات جزئی مجازند، چنان که تصمیم  کــه بخش ز بــود 
کهن چنین تمایزی در همان دوره ممکن بوده،8  صامت های مشــابه، با اینکه دســت کم بنا بر یک پاپیروس 
مؤیــد ایــن مدعاســت. بنابرایــن باید فرض را بر این گذاشــت که نگرانی عثمان راجع بــه اختالفات عمده در 
کــه می توانســتند بــه نزاع منجر شــوندـ  و در واقع شــده بودند. در واقع به نظر می رســد ایــن موارد ]در  متــن بــوده 
گذاشته شده اند و اثر آنها تنها در قالب منقوالتی از دوران متقدم باقی مانده  کنار  جمع عثمان[ از متن رایج 
که عمدتًا در آثار تخصصی مربوط به این موضوع نقل شــده اند، وگرنه در ســنت جاری بر سر اختالف قرائات 
قرآن اتفاق نظر هست، چنان که تجلی این امر را در آنچه بعدها به قرائت های هفت گانه و نه لزومًا محدود به 

که عثمان به هدفش رسیده است. گفت  آنها شهرت یافت، به خوبی می توان دید. به این ترتیب می توان 

یخ  کتــاب حاضر درصدد اســت »اطالعاتی تــازه و بینش هایی نــو از تار کــه  دروش در مقدمــه یــادآور می شــود 
کتاب هم به هدفش دســت یافته و  مصحف در دوران اموی به دســت دهد«. )ص 15( بی تردید مؤلف این 

کهن عالقمندند توصیه می کنم. که به موضوع مصاحف  کسانی  من خواندن آن را به همۀ 
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