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قرآنهای عصر اموی
ترجمه و حواشی :سیدعلی آقایی

یاسین داتن

عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسالمی.

استاد دانشگاه کیپتاون

این کتاب چنانکه از عنوانش پیداست ،نمایی کلی از مصاحف قرآن در دوران اموی ،یعنی نخستین سده
از پیدایــش قــرآن در قالــب مکتــوب ترســیم میکند .مقدمه شــمایی کلی از مســائل محوری کتــاب با تأ کید
بر مســئلۀ ســالیابی نســخههای خطی قرآن به دســت میدهد .پرسش اساسی این اســت که از کجا میتوان
ً
مطمئن شــد که یک نســخۀ خطی قرآن واقعا به دورۀ اموی تعلق دارد؟ از آنجاکه بیشــتر نسخههای قرآن فاقد
ً
«انجامه»انــد 1ـ بهویــژه بــا توجه به اینکه اولین و آخرین برگههای نســخههای خطی کهــن غالبا مفقودند ـ باید
به دیگر شــاخصها و بهطور خاص خطشناســی 2،متنشناســی 3،تاریخ هنر و سالیابی به روش رادیوکربن
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رجــوع کــرد .از دســتاوردهای عمــدۀ مطالعــات دروش در ایــن ســالها ایــن بــوده کــه مصاحــف ایــن دوره را
بهطــور نســبی تاریخگــذاری کرده اســت؛ موضوعی که در کتــاب حاضر بازتاب یافته اســت .مؤلف در فصل
ً
اول بــا عنــوان «استنســاخ قرآن در اوایل دوران اموی :مصحف پاریس ـ ســن پترزبورگ» بــه آنچه عموما یکی از
کهنتریــن مصاحــف ـ اگر نگوییم کهنترین مصحف ـ «اموی» دانســته میشــود میپــردازد .بخش عمدۀ این
یشــود .ســپس در
مصحف در پاریس ( )BNF 328a and bو ســن پترزبورگ ( )NLR Marcel 18نگهداری م 
فصل دوم« ،نقل مکتوب قرآن به خط حجازی :ارزیابی کلی» ،دیگر مصحفهای حجازی را بررسی میکند
کــه بــه روشنشــدن معیارهــای آن دوران در فرایند تولیــد مصحف کمک میکند .در این میان ســه مصحف
بهویژه مورد توجه قرار گرفته اســت :نخســت مصحفی که امروزه در استانبول نگهداری میشود (TIEM, Ș� E

 ،)118دیگری مصحف لندن ( )BL Or. 2165و ســوم مصحف ســن پترزبورگ ( .)NLR Marcel 19البته در
این فصل بسیاری دیگر از نسخههای خطی قرآن ،از جمله اجزاء 5قرآنی دیگری در استانبول و سن پترزبورگ
و اجزائی که در صنعاء و قیروان نگهداری میشــوند نیز بررســی شــدهاند .نمای کلی سه مصحف پیشگفته
و بهویــژه ســبک نــگارش آنها ،به «مجموعهای از مصاحف» اشــاره دارد که «میتــوان آنها را در کنار مصحف
پاریس ـ ســن پترزبورگ در یک دســته قرار داد که همگی به کهنترین دورۀ سنت مصحفنگاری تعلق دارند
ً
و احتماال تاریخ تولیدشــان به پیش از ربع آخر ســدۀ نخســت هجری (حدود ســال  )75و در دوران خالفت
عبدالملک بازمیگردد»( .ص )73
1. Colophon.
2. Palaeography.
3. Philology.
4. radiocarbon dating.
5. Fragments.
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چکیده:
نوشتار حاضر ترجمه مقاله مروری
است که پیرامون کتاب قرآن های
عصر اموی (فرانسوا دروش ،لیدن:
انتشارات بریل )2014 ،در سال 2014
به رشته تحریر درآمده است .کتاب
مذکور نمایی کلی از مصحف قرآن
در دوران اموی ترسیم می کند.
نویسنده در نوشتار حاضر ،فصول
کتاب و محتوای آن را مورد مداقه
قرار داده است.
کلیدواژه:
قرآن ،عصر اموی ،فرانسوا دروش،
کتاب قرآن های عصر اموی ،دوران
اموی.
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فصــل ســوم« ،تطــور مصحــف»،
بهطــور خــاص بــه دو مصحــف
بزرگ با فرمت عمــودی میپردازد
ً
کــه بــه مرحل ـهای نســبتا متأخــر
از تطــور در رســم و فراینــد تولیــد
مصحــف اشــاره دارنــد .دروش
ایــن دو مصحــف را «مصحــف
امــوی دمشــق» و «مصحف اموی
فسطاط» نامگذاری کرده که اولی
در اســتانبول ()TIEM, SȨ 321
و دومی در ســن پترزبورگ (NRL,
 )Marcel 11, 13 and 15و پار یــس

این کتاب چنانکه از
عنوانش پیداست ،نمایی کلی
از مصاحف قرآن در دوران
اموی ،یعنی نخستین سده
از پیدایش قرآن در قالب
مکتوب ترسیم میکند.
مقدمه شمایی کلی از مسائل
محوری کتاب با تأکید بر
مسئلۀ سالیابی نسخههای
خطی قرآن به دست میدهد.
پرسش اساسی این است که
از کجا میتوان مطمئن شد
که یک نسخۀ خطی قرآن
ً
واقعا به دورۀ اموی تعلق
دارد؟

( )BNF Arabe 330 cنگهــداری
میشــوند .در هــر دو مــورد قالــب
«عمــودی» خــط 6بــه مراتــب از
دســتۀ مربوط به مصحف پاریس
ـ ســن پترز بــورگ بارزتــر اســت .از
آن مهمتــر در هــر دو مصحــف در
فاصلــۀ میــان ســورهها نوارهایــی
تزئینی دیده میشود که شاخصۀ
ً
آنهــا بهو یــژه ،و البته نــه منحصرا،
وجــود عناصــر گیاهــی یا هنــری نظیر برگها و ســتونهای زینتی اســت .با توجــه به همین ویژگیهاســت که
میتوان این اجزاء قرآنی را در دوران اموی تاریخگذاری کرد .این امر با مقایسۀ این شاخصها با دیگر اشیای
یشــود .جالــب آنکــه از نظــر دروش ایــن مصاحــف با ســبک جدید
هنــری بهجایمانــده از آن دوران میســر م 
«نشــان میدهنــد کــه تغییــری چشــمگیر در مفهوم مصحــف رخ داده که بازتابدهندۀ آن اســت کــه امویان
ســعی داشــتند بر کتابت متن قرآن نظارت کنند» و در عین حال از «تغییری با انگیزههای زیباییشناختی و
ً
ایدئولوژیک» حکایت دارند؛ چرا که «این مصحف جدید که نهایتا با حمایت رســمی حکومت تولید شــد،
میتوانست از حیث ظاهر با کتابهای مقدس نفیس و تجملی مسیحیان هماوردی کند»( .ص )101
در فصــل چهــارم ذیــل عنــوان «کتابتخانــۀ حکومتــی؟» دروش به دو مصحف بــزرگ میپردازد کــه در میان
متخصصــان شــهرتی ویــژه یافتهانــد .این دو مصحــف عبارتند از :نســخۀ قرآنی حجیم در دابلیــن (CBL Is.
ً
 )1404و نســخهای کمحجمتــر ،ولــی احتمــاال شــناختهتر کــه دروش آن را «مصحــف اموی صنعــاء» نامیده،
محفــوظ در صنعــاء )DAM, Inv. 20–33.1( .شــهرت نســخۀ اخیر به ســبب تصویرگری صفحــۀ آغازین آن
است که در آن نمایی خیالی از یک مسجد با پلههایی به سوی در ورودی آن ،فضای داخلی مسجد شامل
ســتونها ،طاقها و چلچراغها و باغی کوچک با چند درخت در پس آن ترســیم شــده اســت .دیدگاه دروش
در بــاب تاریخگــذاری این مصحفها روشــن اســت« :نســخۀ صنعاء و مصحــف دابلیــن  ،CBL Is 1404هر
ً
دو در دهههــای آخــر قرن نخســت هجری و تحت حمایت خالفت اموی و احتماال در فضایی رســمی تولید
شــدهاند»( .ص  )118بــه گفتــۀ او در ایــن مرحلــه از تولیــد مصحف امــوی« ،مالحظات در بــاب ظاهر کتاب
مقدس هم بر شکل کلی و بیرونی (مصحف باید کتابی بزرگ باشد) و هم بر نحوۀ عرضۀ متن (مصحف باید
6. Script.

114

158

سالبیستوهفمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیـــر1395

از نگاه دیگــــران ()4

دیگــرناگشتهها

کتابی زیبا باشد) اثر گذاشته بود»( .ص )118
در بخش نتیجهگیری مؤلف نکتۀ اصلی کتاب را چنین تلخیص کرده است که تاریخ بسیاری از نسخههای
خطــی قــرآن را میتــوان و باید به دوران اموی برگردانــد و در این دوره دو زیربخش اصلی را میتوان شناســایی
کرد :دورهای متقدمتر (و در واقع) پیشــاـ عبدالملک که در آن نســخههایی با پیچیدگی کمتر تولید شــدهاند
و شــاخص آنهــا مخطوطاتــی چون مصحف پاریس ـ ســن پترزبورگ اســت و دورهای متأخرتــر (و در حقیقت)
پســا ـعبدالملک که وجه شــاخص آن ســبک بســیار منســجمتر دســتخط و حجم بســیار بیشــتر تزئینات در
ً
نسخههاســت یــا بــه بیان دروش «احتمــاال تغییری در دوران خالفــت عبدالملک ( )86-65رخ داده اســت
و گزارشهــا دربــارۀ «پــروژۀ مصحف» حجــاج (بین ســالهای  84و  )85از تمایل و اقدام امو یــان در رابطه با
کتابت متن قرآن و آشکارا ناظر به دو هدف زیر حکایت دارند :نخست دستیابی به یکپارچگی بیشتر و دوم
تقویــت اعتبــار خالفت»( .ص  )139چنانکه دروش یادآوری میکند ،این امر نافی احتمال وجود مصاحف
«پیشــا ـامــوی» نیســت؛ گــو اینکه «ما شــواهد قــوی ـ اعم از مادی یا متنــی ـ در اختیار نداریم که بــر مبنای آنها
بتوانیــم تاریــخ آن نســخهها یا اجزاء قرآنی که در حال حاضر میشناســیم به پیــش از دوران اموی برگردانیم».
(ص  )136البتــه بــه خاطــر دارم کــه مؤلف کتاب حاضر تــا همین یک دهه قبل ،از اینکــه تاریخ مخطوطات
قرآنــی را بــه دورهای «متقــدم» بازگرداند اکراه داشــت ،بنابرایــن قاطعیت وی در انتســاب مصاحف به دوران
اموی از روشنشدن موضوع حکایت دارد که باید آن را به فال نیک گرفت.
مصاحفــی کــه ذکرشــان رفت تنها نمونههایی برجســته از مجموعۀ گســترهای از مخطوطات قرآنی اســت که
مؤلف در این کتاب بدانها پرداخته و البته خوانندۀ عالقمند را ترغیب میکند که به این دادهها ،چنانکه
شــاید ،توجــه کند .با این حال یکی دو موضوع هســت که من در نتیجهگیری از ایــن دادهها با مؤلف همرأی
نیســتم یــا دســتکم در نحــوۀ اســتدالل وی اصالحاتــی را پیشــنهاد میکنــم .بــرای نمونه در باب شــمارش و
تقســیم آیات ،دروش به اختالفاتی میان مصحف پاریس ـ ســن پترزبورگ و «فاصلۀ آیات» 7مذکور در ادبیات
معیــار ایــن موضوع اشــاره میکند .به گفتۀ او اینها «نشــانۀ ویرایش متن اســت که به هنــگام گنجاندن آیات
ِ

در بخشهای بزرگتر رخ داده اســت»( .ص  )29بدیهی اســت که اگر اصالح عالمتگذاری فواصل آیات را
ً
«ویرایــش» تلقــی کنیــم ،حتما ویرایشهایی رخ داده اســت ،اما بســیار بعید به نظر میرســد که فواصل آیات
قاعدۀ ســفت و ســختی داشــته باشــند .حتــی در مصحفهــای جدید میتــوان نمونههای ز یــادی یافت که
ً
احتماالت دیگر در فواصل را هم شــامل میشــوند و با عالئمی مانند «ح» برای حســن در برخی قرائات (مثال
ً
قالــون) یــا «ج» بــرای جائــز در دیگر قرائات (مثال حفص) مشــخص شــدهاند .همچنین ادبیات مبســوطی در
بــاب وقــف و ابتــدا وجود دارد کــه در آنها وقفهای الزم ،حســن ،جایز یــا ممنوع در قرائت قرآن آمده اســت.
ً
یشــود که
بــا نگاهــی بــه یکی از ایــن کتابها ،مثال کتــاب الوقف و االبتــداء ابنانباری( ،م )328 .روشــن م 

همــۀ مــواردی کــه دروش در این زمینه برشــمرده (نگاه کنید بــه ص  )29-28در واقــع نمونههایی از این گونه
ً
ابهــام هســتند؛ جایــی که یک محــل احتمالی برای صرفا وقف حســن یا قطعیتر از آن وقف تــام (یا در واقع،

در بخش نتیجهگیری مؤلف
نکتۀ اصلی کتاب را چنین
تلخیص کرده است که تاریخ
بسیاری از نسخههای خطی
قرآن را میتوان و باید به
دوران اموی برگرداند و در
این دوره دو زیربخش اصلی
را میتوان شناسایی کرد:
دورهای متقدمتر (و در واقع)
پیشاـ عبدالملک که در آن
نسخههایی با پیچیدگی کمتر
تولید شدهاند و شاخص آنها
مخطوطاتی چون مصحف
پاریس ـ سن پترزبورگ است
و دورهای متأخرتر (و در
حقیقت) پسا ـعبدالملک
که وجه شاخص آن سبک
بسیار منسجمتر دستخط و
حجم بسیار بیشتر تزئینات
در نسخههاست.

فاصلۀ آیه) تلقی شــده اســت .باری تحقیق در مســئلۀ فواصل آیات و عالمتگذاری آنها کار بسیار بیشتری
میطلبد ،همچنان که در بســیاری دیگر از جنبههای مخطوطات قرآنی نیازمند «پژوهشــی جامع» (ص ،61
پانویس  )82هستیم که البته خود مستلزم «بردباری و تأمل» است( .ص )8
بــه نظــر میآیــد که برداشــت دروش از اهتمام عثمان برای دســتیابی بــه متنی واحد که مســلمانان را از نزاع بر
ســر متن قرآن ،آنگونهکه پیشتر یهودیان و مســیحیان دربارۀ کتاب مقدس بدان دچار شــده بودند ،باز دارد
ناتمــام اســت .دروش میگویــد« :با اعجام اندک ،فقدان اعــراب کوتاه یا عالئم نا کافــی در امال ،راهکاری که
ً
بنــا به ادعای ســنت اســامی خلیفــه در پی انجام آن بوده واقعــا راه به جایی نمیبرده اســت .به عالوه وجود
7. verse-ending.
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دیگــرناگشتهها

در فصل چهارم ذیل عنوان
«کتابتخانۀ حکومتی؟»
دروش به دو مصحف
بزرگ میپردازد که در میان
متخصصان شهرتی ویژه
یافتهاند .این دو مصحف
عبارتند از :نسخۀ قرآنی
حجیم در دابلین (CBL Is.
 )1404و نسخهای کمحجمتر،
ولی احتما ًال شناختهتر که
دروش آن را «مصحف اموی
صنعاء» نامیده ،محفوظ
در صنعاءDAM, Inv.( .
)20–33.1

از نگاه دیگــــران ()4

مواردی از قرائات غیررســمی و غرایبی در تقســیم متن و شــمارش آیات نشــان میدهد که در زمان استنساخ
ً
این مصحف [پاریس ـ سن پترزبورگ] رسم هنوز کامال تثبیت نشده بوده است ،گرچه مصحف پاریس ـ سن
پترزبــورگ گواهــی اســت بــر اینکه آن بخش از متن رســمی که متناظر بــا محتوای این مصحف اســت ،در آن
زمان وجود داشــته یا به بیان دقیقتر آن بخش با محتوای این مصحف تطابق دارد»( .ص  )35به نظر من در
اینجا مســئلۀ میزان اختالف مطرح اســت :در آن دوره اختالفات عمده ـ نظیر آنچه در ســنت اســامی ضبط
شدهاند ،از جمله مترادفها یا تقدم و تأخر کلمات در عبارت واحد یا اختالفهای ناظر به اضافه یا حذف
بخشهایی از متن از یک آیه گرفته تا حتی یک سوره ـ دیگر همتراز با اختالفهای جزئی تلقی نمیشدند؛ گو
اینکه هر دو گونۀ اختالفات از مرجعیت نبوی برخوردار بودند .غرض از انتشار مصحف عثمان نمیتوانسته
تعییــن و تحدیــد همۀ جزئیات باشــد؛ زیــرا تجربۀ جمعی از قرائات ـ که عثمان هم ناگزیــر از آن آ گاه بود ـ این
بــود کــه بخش زیادی از اختالفــات جزئی مجازند ،چنانکه تصمیم کاتبان عثمــان مبنی بر عدم تمییز میان
صامتهای مشــابه ،با اینکه دســتکم بنا بر یک پاپیروس کهن چنین تمایزی در همان دوره ممکن بوده،

8

مؤیــد ایــن مدعاســت .بنابرایــن باید فرض را بر این گذاشــت که نگرانی عثمان راجع بــه اختالفات عمده در
متــن بــوده کــه میتوانســتند بــه نزاع منجر شــوند ـ و در واقع شــده بودند .در واقع به نظر میرســد ایــن موارد [در
جمع عثمان] از متن رایج کنار گذاشته شدهاند و اثر آنها تنها در قالب منقوالتی از دوران متقدم باقی مانده
ً
که عمدتا در آثار تخصصی مربوط به این موضوع نقل شــدهاند ،وگرنه در ســنت جاری بر سر اختالف قرائات
ً
قرآن اتفاقنظر هست ،چنانکه تجلی این امر را در آنچه بعدها به قرائتهای هفتگانه و نه لزوما محدود به
آنها شهرت یافت ،بهخوبی میتوان دید .به این ترتیب میتوان گفت که عثمان به هدفش رسیده است.
دروش در مقدمــه یــادآور میشــود کــه کتــاب حاضر درصدد اســت «اطالعاتی تــازه و بینشهایی نــو از تاریخ
مصحف در دوران اموی به دســت دهد»( .ص  )15بیتردید مؤلف این کتاب هم به هدفش دســت یافته و
من خواندن آن را به همۀ کسانی که به موضوع مصاحف کهن عالقمندند توصیه میکنم.

 .8نگاه کنید به:
Alan Jones, ‘PERF 558’, Islamic Culture, 73:4 (1998), pp. 95–103.
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