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  چکیده
تواند در برآورد زمان و مکان شناسی است که میشناسی بخش مهمی از مصحفخط

وری نادرست همراه کننده ایفا نماید، اگر  این مهم با باکتابت یک مصحف نقشی تعیین
شود، برآورد زمان و مکان کتابت برخی مصاحف نیز با قضاوت نادرست همراه گشته و 

هایی در بارۀ تاریخ قرآن کریم پدید خواهد آمد؛ یکی از این رهگذر نتایج و سپس شبهه
رخ داده که پژوهشگران » مایل«از  این باورهای نادرست پیرامون خطی کهن به نام 

کنند؛ مقالۀ حاضر با مراجعه به اسناد روشن از آن یاد می» حجازی«م امروزی با نا
سازد که خاستگاه خط یادشده، شام بوده و پس از انتقال به برخی دیگر از  می

ها و پیش از پایان قرن نخست هجری رو به افول نهاده؛ این دستاورد تعیین سرزمین
ن نموده و مانع پدید آمدن زمان و مکان کتابت برخی مصاحف بسیار کهن را دگرگو

  های پیرامون تاریخ قرآن کریم خواهد شد.شبهه
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  مقدمه و طرح مسئله
داران، مرمتگـران و سـوداگران آثـار    ها و برخـی مجموعـه  نویسان کتابخانهبیشتر فهرست

شـوند و  شناس تبدیل مـی نوشته به یک نسخهتمکتوب در پی مواجهه با صدها متن دس
های یک اثر مخطوط، توانند بر اساس مهارت تجربی خود و با توجه به مجموع ویژگیمی

را به درسـتی حـدس بزننـد؛ آنـان در خـالل فعالیـت       زمان کتابت و گاه مکان کتابت آن
بـت و گـاه مکـان    گردند که دارای انجامه (تـاریخ کتا هایی روبرو میخویش بارها با نسخه

هـای مشـابه و بـدون    شود تا نمونهشان فراهم میای برایکتابت) بوده و در نتیجه زمینه
  ها نسبت دهند.ها و مکانانجامه را هم به همان سال
شناسانی کـه در بنـد پـیش از    شناسی نیز جاری است و نسخهاین امر در بارۀ مصحف

ک مصحف ایرانـی و متعلـق بـه دورۀ ایلخـانی     توانند به عنوان مثال یمی ،ها یاد کردمآن
تشخیص دهند، بر این اساس دو قرن هفـتم و   ،رغم نداشتن انجامهق) را علی654-736(

  باشد.کنند که قابل پذیرش هم میهشتم هجری را برای زمان کتابت آن پیشنهاد می
ود که ششناسی با مشکالتی ویژه روبرو میتر رویم مصحفالبته هر چه در زمان عقب

باشند؛ بسیاری از مصاحف کهن بـا گذشـت   شناسی مطرح نمیهای نسخهدر دیگر شاخه
زمان و بر اثر عواملی چون تالوت فراوان و فرسودگی یـا گذشـت زمـان و تقسـیم میـان      

فاقـد   کامل هستند غالبـاً  اند، آن دسته که تقریباًوارثان تبدیل به چند برگ محدود شده
انـد  ها که برگ پایانی دارند یا فاقد انجامهباشند، آنه است میبرگ پایانی که محل انجام

  ).76-64و  60-50شان با ارائۀ مستنداتی انکار شده است (المنجد، یا صحت انجامۀ
به عبارت آخر و در زمان کنونی هیچ مصحفی با انجامۀ اصیل و دالّ بـر قـرن اول هجـری    

ق در موزۀ آسـتانۀ قـم   197یم و با تاریخ وجود ندارد، یک مصحف شامل جزء آخر از قرآن کر
شود که تعلق داشتنش به پایان قرن دوم هجری مورد تردید برخی پژوهشگران قـرار  یافت می

یـاب هسـتند   نیا)؛ مصاحف با انجامۀ مربوط به قرن سوم هجری نیز بسیار کمگرفتــه (کریمی
  نهند.ونی میو از قرن چهارم هجری به بعد تعداد مصاحف با انجامه رو به فز

شناسیِ قرن اول تـا سـوم هجـری بـا نـاممکن گشـتن مقایسـۀ        بدین ترتیب مصحف
  کند.انجامه دچار دشواری شده و راهی مبهم و لغزان جلوه میمصاحف باانجامه و بی
سـر نهـادن   نویسان و پژوهشـگران تـاریخ قـرآن کـریم بـرای پشـت      برخی از فهرست

کنند که به سیر تحوالت خط عربـی از  تکیه میهایی تاریخی دشواری یادشده بر گزارش
نویسی اشاره دارند؛ در چند دهـۀ اخیـر تکیـه بـر     سادگی تا جمال و نیز تحوالت مصحف
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شان آزمـایش  های جدید هم مورد توجه قرار گرفته که از مشهورترینفناوری روز و روش
  باشد.می 14کربن 

نویسـی کـرده از   یس را فهرستفرانسوا دِروش که مصاحف خطی در کتابخانۀ ملی پار
نمایـد کـه بایـد در بـارۀ نتـایج حاصـله از آن       اما تأکید می ،کنداهمیت این روش یاد می

محتاط بود؛ وی علت این احتیاط را اعتبارسنجی روش یادشده با تکیه بر دو مصـحف بـا   
م و دومـی بـه تـاریخ    1020ق/410ای بـه تـاریخ   نامهکند که اولی وقفانجامه مطرح می

  م داشته است.907ق/295
نمونۀ پوستی که از مصحف اول جدا شده و در اختیـار آزمایشـگاه    14آزمایش کربن 

تـرین  مـیالدی منسـوب سـاخت و محتمـل     986تا  871های میان قرار گرفت را به سال
تر است؛ پوسـت  سال قدیمی 83 ،م)1020م تشخیص داد که از تاریخ وقف (937سال را 

مـیالدی نسـبت داده    819تا  716های رش مصحف دوم نیز به سالمورد استفاده در نگا
سـال  116 ،م)907م معرفـی گشـت کـه از تـاریخ وقـف (     791ترین تاریخ شد و محتمل

  ).33-29باشد (دروش، تر می کهن
ابزاری اساسی در مطالعۀ مصـاحف   ،شناسی را همچنان هماز همین روی نامبرده خط

پاسخ هـم در  های بیدارد که پرسشحال اذعان می کند و در عینبسیار کهن معرفی می
نماید و بررسی نقوش تزیینـی  این باره بسیارند، سپس نیز به تاریخ هنر اسالمی اشاره می

  ).29-27کند (دروش، گشا معرفی میمصاحف را راه
داشتن بر اما تکیه ،باشدموجه می کامالً 14هر چند هشدار وی در بارۀ آزمایش کربن 

بـا  ی و تحوالت نقوش تزیینـی در مصـاحف هـم نـه تنهـا بـه اذعـان نـامبرده         شناسخط
هـای  های ویژۀ خود را دارد؛ چه بسا پرسـش بلکه آفت ،پاسخ همراه استهایی بی پرسش

شناسـان شـود و ایـن بـاور     مایۀ پدید آمدن باوری نادرست میان مصـحف  ،مانده پاسخبی
تـر در  نتـایجی نادرسـت   ،تابت یک مصحفنادرست نیز هنگام برآورد زمان و گاه مکان ک

  بارۀ تاریخ کتابت قرآن کریم را دامن زند.
و تکیــه بـر ابـزاری ماننــد    14بن بـدین ترتیـب برخـورد محتاطانــه بـا آزمـایش کـر      

تواند قابل قبول باشد که ضوابط بهـره جسـتن از ایـن    شناسی و تذهیب هنگامی می خط
  ت رسیده باشد.شان به اثباابزارها به دقت تبیین و درستی

های نگارشی مصاحف کهن را مسئلۀ پـژوهش  از همین روی، مقالۀ حاضر یکی از سبک
شناسـی را هـم تبیـین    ها پاسخ دهد و یکی از ضوابط مصـحف قرار داده تا به برخی پرسش
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شناسان و پژوهشگران معاصر و از نام دارد و بسیاری از مصحف» مایل«نماید. سبک یادشده 
خوانند، به عبـارت دیگـر آنـان خاسـتگاه ایـن      می» خط حجازی«را روش آنجمله فرانسوا د

دهند کـه رواج آن تـا کـدام    سبک را سرزمین حجاز تلقی کرده و در عین حال توضیح نمی
  ها گسترده شده و تحت تأثیر چه عامل یا عواملی رو به افول نهاده است؟سرزمین

  
  پیشینۀ تحقیق

ق) ارائـه  385النـدیم (  ۀ سبک مایل را وراق مشـهور ابـن  ترین گزارش در باراحتماالً کهن
  گوید:رسد، وی میرغم کوتاهی کافی به نظر مینموده که علی

های عربی مکی و سـپس مـدنی اسـت، پـس از ایـن دو، بصـری و       اولین خط از خط
ای بـه سـمت راسـتِ دسـت و     هایش کجـی سپس کوفی؛ اما شیوۀ مکی و مدنی، در الف

  باشد.ر شکل کلی آن کمی خوابیدگی وجود دارد و این مثالش میباالی انگشتان و د
کتـاب ابـن   نگارد که در نسخۀ چـاپی از  سپس نیز جملۀ بسمله را به عنوان مثال می

  ):9 ،اینگونه است (ابن الندیم الندیم
  

  
  1 تصویر

  
گـردد امـا در شـکل کلـی خـط      اگرچه در هر سه الف از تصویر باال کجی یافـت مـی  

نوشـتۀ ابـن النـدیم را در اختیـار نـداریم و      جود ندارد؛ البته ما اصـلِ دسـت  خوابیدگی و
نسـخۀ چـاپی    ؛چگونه بوده دانیم مثالی که وی برای خط مکی و مدنی نگاشته دقیقاً نمی

شده از اصل منتشـر شـده و بـه نظـر      های رونویسیکتاب وی نیز بر اساس برخی نسخه
کاری کرده و در نتیجه گـزارش  ل یادشده دستبرداران در انتقال دادن مثارسد نسخهمی

  اند.نامبرده را گنگ ساخته
همین گنگی باعث گشته توصیف ابن الندیم از دو خط مکی و مدنی با اقبـال   احتماالً

روبرو نشود و به مدت چندین قرن متروک باقی بماند، اما با ظهور صنعت چـاپ، انتشـار   
هـای قرآنـی   نوشـته اویری از برخی پوسـت های مصور و در دسترس قرار گرفتن تصکتاب

بـه   ؛نمایـد کهن، گزارش فوق از گنگی در آمده و توجه پژوهشگران را به خود جلـب مـی  
هنگام بررسی خط در عهـد نبـوی از گـزارش     ،ق)1431عنوان مثال صالح الدین منجد (
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شـته  نوآورد، اولی به یک بـرگ پوسـت  ابن الندیم یاد کرده و در توضیح آن دو تصویر می
در کتابخانۀ لندن تعلـق دارد   2165ای از مصحفِ در کتابخانۀ واتیکان و دومی به صفحه

  ).29-23نمایان است (المنجد،  های مایل و خوابیدگی خط کامالًو در هر دو الف
تـوان جملـۀ   در چند دهۀ اخیر نیز تصاویر بیشتری از این سبک منتشـر شـده و مـی   

  ) را در تصویر دو مشاهده نمود:44ا (األکوع و دیگران، هبسمله و برگرفته از یکی از آن
  

  

  2 تصویر
  

هـا نبـوده و   در خـودِ آن » هـا کجی الـف «دهد منظور ابن الندیم از نمونۀ باال نشان می
  خوابیدگی خط نیز کامالً قابل مشاهده است. ؛باشدبلکه نسبت به سطر می

ــدین منجــد واژۀ  ــب پژوهشــگرانی ماننــد صــالح ال ــدین ترتی ــل« ب ــرای آن » مای را ب
خواننـد  می» حجازی«را ) و برخی دیگر چون فرانسوا دروش آن24نجد، مگزینند (ال برمی

  ).18-17 (دروش،
  

  خط مایل و جزم
توصیف دو سبک بصری و کوفی مشاهده  ،)9 ،هر چند در گزارش ابن الندیم (ابن الندیم

های مایـل و خوابیـدگی   الف اما با توجه به متمایز ساختن خط مکی و مدنی با ،شودنمی
ای وجود نداشته و توان نتیجه گرفت که در دو خط بصری و کوفی چنین ویژگیخط می

  تفاوت اساسی در میان خط حجازیان و عراقیان همین بوده است.
های دیگـر نیـز دریـابیم، خلیـل بـن احمـد       توانیم این نکته را از برخی گزارشما می

زْ«ای به نام شیوه از» ج ز م«ذیل مادۀ  ،ق)170( گویـد  کند و در بـارۀ آن مـی  یاد می» مجَ
  ):6/73(الفراهیدی، 

باشـد و قلـمِ جـزم آن    جزم نوعی از نوشتن است و آن راست ساختن حروف می
  1قلمی است که انحراف نداشته باشد.

گویـد  ق) و در بـارۀ ایـن خـط مـی    276ق) هم به نقل از ابن قتیبه ( 521بطلیوسی (
  ):1/173 (البطلیوسی،

                                                                                                                                        
 خورد و نه کج.منظور از انحراف نداشتن قلم جزم آن است که نوکش راست برش می .1



 1401پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  492

باشـد، سـپس اهـالی    خط جزم برای ساکنان حیره است و آن خط مصاحف مـی 
نام دارد کـه بـا آن   » جلیل«را از حیریان فرا گرفتند و خط ساکنان شام نیز کوفه آن

  نگارند.مصاحف و اسناد را می
شان به یـک چیـزِ واحـد    از طرفی نام بردن از دو خطِ مکی و مدنی و توصیف نمودن

بودن به معنای وجود دو شـیوۀ کـامالً متفـاوت در دو    » مدنی«و » مکی«د که دهنشان می
باشد و ابن الندیم فقط قصد داشته گسترۀ خطی را بیان نماید که شهر مکه و مدینه نمی

نام بردن از مکه و سـپس مدینـه نیـز بـدان      .گویندمی» حجازی«یا » مایل«امروزه به آن 
انـد و بـا گذشـت زمـانی دراز سـاکنان      مکیان بـوده  معنا نیست که پدیدآورندۀ خطِ مایل

اند، بلکه این تقدیم و تـأخیر فقـط بـه آن خـاطر انجـام      مدینه به فراگرفتنش اقدام کرده
پذیرفته که نزول وحی و نگارش قرآن کـریم در مکـه آغـاز گشـته و پـس از هجـرت در       

  مدینه ادامه یافته است.
ی و کوفی نیز عبـارت از یـک سـبک    توان نتیجه گرفت که خط بصربدین ترتیب می

واحد بوده که پس از اقتباس از ساکنان حیره در دو شهر کوفه و بصره از سرزمین عـراق  
تنهـا بـدان    ،)9دارد (ابـن النـدیم،   رواج یافته و اگر ابن الندیم بصره را بر کوفه مقدم می

-21ق تأسـیس شـده (النجـدی،    17ق و کوفه در سال 14خاطر است که بصره در سال 
 ).99-93؛ جعیط، 28

را در کتـاب  توانست از خط بصری تصـویربرداری کـرده و آن  شاید اگر ابن الندیم می
  آورد.خود بیاورد، چیزی شبیه به آنچه در تصویر سه ارائه شده را می

 

 

  

  3تصویر
  

باشد کـه  در کتابخانۀ آستان قدس رضوی می 1این تصویر برگرفته از مصحف شمارۀ 
 41بیشترین هماهنگی را با مصاحف بصـری دارد (  1میان مصاحف شهرهااختالف  44در 

  در قرن دوم هجری و در این شهر نگارش یافته. مورد) و احتماالً

                                                                                                                                        
) که به 132(البقره: » و وصی«اند، ماننــد یافتهمنظور اختالف قرائاتی است که در کتابت نیز بازتاب می 1.

 ).114-102المقنع،(الدانی، نیز قرائت و در مصاحف برخی شهرها کتابت گشته است » و أوصی«صورت 
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 44اخـتالف از   25از مـوزۀ آسـتانۀ مقدسـۀ قـم نیـز       2337در مصحف ناقص به شمارۀ 
انـد، پـس   دهگردد که به تمامی موافق با مصاحف کـوفی کتابـت شـ   اختالف یادشده یافت می

  ).4دهندۀ سبک کوفی شمرد (تصویر را مکتوب در کوفۀ قرن دوم هجری و نشانتوان آنمی
  

  

  

  4تصویر
  

هـای  گفت حالتی راسـت دارد و الـف  گونه که خلیل میدر هر دو نمونۀ فوق، خط آن
بـه   ؛گـردد ی هم مشاهده مـی ئهایی جزشود، البته تفاوتمایل و خوابیدگی مشاهده نمی

ال دنبالۀ الف در سـبک کـوفی کمـی بیشـتر از سـبک بصـری اسـت، همچنـین         طور مث
  به دو شکل متفاوت رخ داده است.» الرحیم«چگونگی اتصال دندانۀ یاء به میم در 

گفتـه  » عراقـی «یـا  » جزم«امروزه به سبک غیر مایلی که در دو تصویر پیشین گذشت 
پژوهشـگران قرآنـی    یسان ونوشهرت یافته است، همچنین فهرست» کوفی«شود و به نمی

  شمارند.اساس گزارش ابن الندیم جدیدتر از خط مایل میاین خط را بر
به این شیوه نیز ریشه در سخن کسانی چون ابو حیان » کوفی«رسد اطالق به نظر می

نهد نام می» کوفی«ق) داشته باشد، وی خط خشک را به طور کلی 400توحیدی (حدود 
ازده نوع از این خط وجود دارد: اسـماعیلی، مکـی، مـدنی،    شود که دوو سپس مدعی می

جـرَّد و مصـری؛ سـپس نیـز       اندلسی، شامی، عراقی، عباسی، بغدادی، مُشعَّب، ریحـانی، مُ
انـد  نماید که برخی از این انواع کهن هسـتند و برخـی نیـز تـازه پدیـد آمـده      تصریح می

  1.)30-29(التوحیدی، 
  

  خط مایل: خاستگاه
وجود دارد کـه بـه    1165نشگاه توبینگنِ آلمان مصحفی ناقص و به شمارۀ در کتابخانۀ دا

گـردد  مورد در آن یافـت مـی   14اختالف مصاحف شهرها  44خط مایل نگارش یافته، از 
در برخـی جاهـا بـا    » ابـراهیم «اند؛ نـام  که یازده مورد منطبق با مصاحف شام نوشته شده

                                                                                                                                        
ا بـه اسـماعیل بـن ابـراهیم نسـبت      هخطی است که برخی روایت» اسماعیلی«حیان از گویا منظور ابو .1

به همین خاطر  )، احتماال8/158ًکنند (علی، جواد، دهند و وی را پدیدآورندۀ خط عربی معرفی می می
 اشته است.نیز ابو حیان توحیدی این نوع را بر دیگر انواع مقدم د
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بت گردیده که با روایت هشام بن عمار از کتا» ابرهم«توجه به گویش شامیان و به صورت 
)، کاتـب مصـحف   324-322قرائت ابن عامر شامی (إبراهام) همخوانی دارد (ابن غلبـون،  

آن  ) کـه احتمـاالً  3، سطر 5نگاشته (تصویر » دواد«را در همۀ موارد به صورت » داود«نام 
سرزمین شـام   توان مکان نگارش این مصحف رانیز گویشی شامی باشد، بدین ترتیب می

نامنـد در شـام نیـز    مـی » خط حجازی«دانست و مطمئن بود آنچه که برخی پژوهشگران 
  شده است.یافت می
  

  

  

  
  5تصویر

  

گونـه اسـت، نـام    تر به آن اشاره رفت نیز همیندر مصحف ناقص لندن که کمی پیش
بـن عـامر   نگاشته شده که موافق بـا قرائـت ا  » ابرهم«در برخی فرازها به صورت » ابراهیم«

نگاشـته  » دواد«از سورۀ انبیاء نیز کاتب اصـلی   78باشد، در آیۀ شامی به روایت هشام می
  ).4، سطر 6تغییر داده است (تصویر » داود«را به بوده و بعدها کسی آن

  
  

  

  

  

  
  6تصویر

در مصحف ناقص پاریس که همچون مصحف لندن به خط مایل نوشـته شـده نیـز نـام     
و موافق با قرائت ابـن عـامر بـه روایـت هشـام      » ابرهم«ازها به صورت در برخی فر» ابراهیم«

را بـه  » دواد«از سـورۀ نسـاء صـورت نوشـتاری      163گردد، کاتب اصلی در آیـۀ  مشاهده می
  ).7موافقت گویش شامیان نگاشته و کسی هم به تغییر دادنش اقدام ننموده است (تصویر 

  

  

 7 تصویر



   495   خط مایل در مصاحف کهن (خاستگاه، گسترۀ رواج، علت افول)

-90های قرة بن شریک والی اموی مصـر ( اپیروسهای مایل در برخی پاز طرفی الف
آور هم نخواهد بـود (أبـو صـفیة،    ) که امری شگفت8شوند (تصویر ق) نیز مشاهده می96

)؛ مصر به وسیلۀ لشگریانی گشوده شد کـه پـس از فـتح شـام بـه آن      365و  202-204
، از )111-4/104سوی گسیل شدند و اسالم با گذشتن از شام به مصر رسـید (الطبـری،   

ها در مصر پس از اسالم که ریشه در شام داشـته باشـند و   این روی مشاهدۀ برخی پدیده
  نه حجاز، امری قابل درک خواهد بود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  8تصویر 
  

نوشـتۀ پیرامـون دو شـهر مکـه و     هـا سـنگ  ها در حالی است که در میان دههمۀ این
یـادبود   60گردد؛ بیش از افت نمیهای مایل و خوابیدگی خط یمدینه هیچ نشانی از الف

کتابـات  یـادبود مـدنی در    50و بـیش از   کتابات إسالمیة من مکة المکرمةمکی در 
منتشر شده که تعداد قابل تـوجهی   إسالمیة غیر منشورة من رواوة المدینة المنورة

 کتابات إسالمیة من مکـة المکرمـة  ها دارای تاریخ نیز هستند، این یادبودها در از آن
سـال   19، نقـش  98سـال   17، نقـش  84سـال   15، نقـش  84سال  2ارتند از: نقش عب

کتابـات  ق؛ و در 98از ایـن فصـل سـال     2و نقش  80از فصل سوم سال  1، نقش 189
سـال   52، نقـش  76سال  44: نقش إسالمیة غیر منشورة من رواوة المدینة المنورة

سـال   38، نقـش  121سـال   49، نقـش  121سال  28، نقش 120سال  53، نقش 100
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یک از این یادبودهـا نشـانی از   ق؛ در هیچ183سال  41، نقش 163سال  40، نقش 140
دهند؛ البته ممکـن اسـت برخـی از    شود و سبک جزم را بازتاب میسبک مایل دیده نمی

اما  ،این یادبودها و به ویژه یادبودهای پیرامون مکه را حاجیانی غیر حجازی نوشته باشند
  اند.دیگر را حجازیان از خود به یادگار نهادهبدون شک برخی 

 ،هـا) نوشـته ها و سنگبدین ترتیب مراجعه به اسناد تاریخی (مصاحف کهن، پاپیروس
» خط شامی«باشد و نه حجاز و بهتر است دهد که خاستگاه سبک مایل شام مینشان می

  1.»خط حجازی«خوانده شود و نه 
  

  خط مایل: گسترۀ رواج
های ژان هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میالدی دو پژوهشگر فرانسوی به نامدر اواخر قرن 

ژوزف مارسل و ژان سلویی آسلین دوشرویل موفق به خریـداری مقـدار قابـل تـوجهی از     
ها های قرآنی موجود در مسجد عمرو بن عاص در فسطاطِ شدند، بخشی از این برگهبرگه

پترزبـورگ در روسـیه درآمـد و    انـۀ سـن  به مالکیت کتابخ» مجموعۀ مارسل«تحت عنوان 
  ).45بخش دیگر در کتابخانۀ ملی پاریس جای گرفت (دروش، 

پترزبورگ مصاحف ناقصی بـه خـط مایـل نیـز مشـاهده      یافته به سن در بخش انتقال
از مجموعـۀ   9های شامی دارند، به عنوان نمونه مصحفِ ناقص شمارۀ گردد که ویژگیمی

را موافق بـا روایـت هشـام از ابـن عـامر و بـه صـورت        » براهیما«نام  ،مارسل که کاتب آن
  ).9نگاشته است (تصویر » ابرهم«

  

  

  
  9تصویر 

  

از قسـمت   328یافته به پاریس نیز اینچنین است و مصحف شـمارۀ   در بخش انتقال
شـده توسـط مارسـل و    از جملـۀ آثـار خریـداری   » مصحف پاریس«آثار عربی و مشهور به 

  باشد.همکارش می

                                                                                                                                        
های شامی دارند مانند مصحف ناقص البته اسناد قرآنی دیگری هم به خط مایل وجود دارد که ویژگی .1

نوشتۀ در کتابخانـۀ دانشـگاه   پترزبورگ، یا چند برگ پوست/ب از مجموعۀ مارسل در کتابخانۀ سن18
 ها پرداخته نشد.؛ ولی در این مقاله و برای رعایت اختصار به آن1572بیرمنگام به شمارۀ 
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توان نتیجه گرفت سبک مایل خیلی زود از شام به مصر نیز گسـترش یافتـه   پس می
که با توجه به پیوند استوار میان این دو سرزمین در قرن اول هجری امـری قابـل قبـول    

رسد دیگر مصـاحف بـه سـبک مایـل کـه در برخـی امـاکن از        خواهد بود، اما به نظر می
در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی بـه       های اسالمی (مانند مصحف دو جلـدی سرزمین
داللتی بر گسترۀ رواج این سبک نداشته و از شام به  ،شوند) یافت می4116و  18شمارۀ 

  ها منتقل شده باشند.آن مکان
به عنوان نمونه در میان صدها برگ قرآنی مکشوفه از سقف دوجـدارۀ مسـجد جـامع    

هایی به سبک مایل هـم  نوشته)، پوست21-20و دیگران،  م (األکوع1972صنعا در سال 
  های شامی بودن را با خود دارند.ها نشانهوجود دارد که برخی از آن

هـا،  کند که اهل مغرب اسـالمی و از جملـه اندلسـی   ق) تصریح می444ابو عمرو دانی (
برای متمایز ساختن صورت نوشتاری فاء و قاف، اولی را با یک نقطه در زیـر و دومـی را بـا    

سازند، ساکنان مشرق اسالمی هم برای متمایز ساختن ایـن دو  باال متمایز می یک نقطه در
المحکـم  کننـد (الـدانی،   صورت نوشتاری بر فاء یک نقطه و بر قاف دو نقطه در باال ثبت می

ق) فتوحات اندلس 102)، اما یک سال پیش از آنکه طارق بن زیاد (37 فی نقط المصاحف،
را » أشـقُوَه «ق حرف قـاف در واژۀ  91ای به تاریخ شریک در نامه را آغاز نماید، کاتب قرَّة بن

)؛ اگـر بـه تصـویر نـه     349و  177- 175نمایـد (أبـو صـفیة،    با یک نقطه در باال متمایز می
  ) خواهید یافت.34(ابراهیم: » قل«و » کفار«بازگردید استفاده از این روش را در 

ها در آغاز متعلق بـه  ب و اندلسیرسد روش منسوب به مغربه عبارت دیگر به نظر می
یابـد، سـپس بـا سـقوط دولـت امـوی و       برخی کاتبان شامی بوده که به مصر نیز راه می

مستقر در دمشق و برپا شـدن حکومـت عباسـی و مسـتقر در بغـداد شـیوۀ عراقیـان در        
منقوط ساختن حروف بر شیوۀ شـامیان چیـره گشـته و کاتبـان آن دیـار و نیـز کاتبـان        

سـازند، امـا   رت فاء و قاف را با نهادن یـک و دو نقطـه در بـاال متمـایز مـی     مصری دو صو
ق به اندلس نقل مکان نمـوده و بـه مـدت    132امویانی که پس از سقوط دمشق در سال 

رانند همان روش کهن را حفظ کرده و فاء را با یـک  چند قرن بر بخشی از اروپا حکم می
  سازند.ال متمایز مینقطه در پایین و قاف را با یک نقطه در با

دهد برخی کاتبان شـامی یـا مصـری روشـی     البته مراجعه به مصاحف کهن نشان می
را اند که به مغرب و اندلس انتقال نیافته و در نتیجه ابـو عمـرو دانـی نیـز آن    دیگر داشته

  گزارش ننموده است.
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هـای  خـط های قرآنی و بـا دسـت  نوشتهای از پوستدر کتابخانۀ ملی پاریس مجموعه
از  10-3های اند، کاتب برگصحافی شده 330گوناگون وجود دارد که با هم و به شمارۀ 

این مجموعه اشارۀ فاء را با یک نقطه در باال و اشارۀ قاف را با یک نقطه در پایین متمـایز  
در سورۀ نسـاء   84-83(فقاتل) از آیۀ » فقتل«و » قلیال«ساخته است، به عنوان نمونه واژۀ 

  ).10باشد (تصویر این روش می بیانگر
  

  

  
  10تصویر 

از مسجد صـنعا و بـه سـبک مایـل      00-27,1های به شمارۀ نوشتهچنانچه به پوست
بـه عنـوان    .ها نیز یافت خواهـد گشـت  مراجعه شود روش اخیر شامیان یا مصریان در آن

باشـد  ) مـی 113: که نمای نزدیکی از بخشی از برگ یازده/پشت (طه 11نمونه در تصویر 
  قابل رؤیت است.» یتقون«نهادن نقطه در زیر اشارۀ قاف از 

  

  

  
  11تصویر 

توان گسترۀ سبک مایل را شام و سپس می ،بدین ترتیب و بر اساس مراجعه به اسناد
هـای مغـرب اسـالمی در شـمال آفریقـا دانسـت، امـا رواج        برخـی بخـش   مصر و احتماالً

  باشد.یم مورد تردید جدی میداشتنش در حجاز و بنا بر گزارش ابن الند
رسد سادگی برخی مصاحف شامی یا مصـری کـه در اواسـط قـرن چهـارم      به نظر می

گردد نامبرده گمـان نمایـد شـاهد    باعث می ،اندهجری به عراق و شهر بغداد منتقل شده
دهد و سـبک  ها را به سرزمین وحی نسبت میباشد، در نتیجه آنترین مصاحف میکهن

  شمارد.ها را مکی و مدنی میدر آن مورد استفاده
  

  سبک مایل: علت افول
کنـد کـه هنگـام    نقـل مـی  » ابو حُکَیمه«ق) به سند خویش از کاتبی به نام 224عبید (ابو

افتد، پس لختی به تماشا ایسـتاده و  استنساخ مصحفی گذر علی بن ابی طالب بر وی می
نامبرده نیـز کمـی از نـوک     ؛)(قلمت را سترگ ساز» أجلل قلمَک« :گویدسپس به وی می
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سـازد، سـپس بـه کـار خـود      قلمش را بریده و به تعبیر امروزی دانگ قلم را بیشـتر مـی  
  ).56دهد (ابو عبید، مشغول شده و کتابتش را ادامه می

دهد علی بن ابی طالب پـس از انتقـال دادن مرکـز خالفـت از     گزارش فوق نشان می
نموده در زبان عراقیان حساس شده و خطاهای رخنه تنها به  ،ق)40-35مدینه به کوفه (

بلکه به خوشنویسی نیز اهمیـت داده   ،)239-238گذارد (الزجاجی، علم نحو را بنیان می
  کرده.شان راهنمایی میو کاتبان کوفی را برای زیبا ساختن خط

در گزارشی به چگونگی ارتقا یافتن هندسـۀ خـط    ،ق)385از سوی دیگر ابن الندیم (
پرداخته و نخستین کسی که در میـان کاتبـان مصـاحف بـه خوشنویسـی شـهرت       عربی 

گویـد  اش میکند، سپس در بارهمعرفی می» خالد بن أبی الهیَّاج«داشته را شخصی به نام 
ق) 97-86که مصاحف، اشـعار و اخبـار را بـرای خلیفـۀ امـوی ولیـد بـن عبـد الملـک (         

کنـد و  علی بن ابی طالـب معرفـی مـی   نگاشته؛ در جای دیگری هم نامبرده را دوست  می
عْ«و مشهور به » محمد بن حسین«افزاید که در نزد مردی به نام می مصحفی » رَةابن ابی بَ

  ).46و  9به خط وی را مشاهده کرده است (ابن الندیم، 
هقُطْ«پس از آن نیز شخص دیگری به نام  کند که همچـون خالـد بـن    را معرفی می» بَ

های عربی بوده، وی زیسته و سرآمد همۀ کاتبان در سرزمینموی میابی الهیاج در دورۀ ا
(سـترگ) بـوده و   » جلیـل «شـان  تـرین آورد که اصلیچهار شیوۀ خوشنویسی را پدید می

  ).10(ابن الندیم،  اندشدهاز آن گرفته می» طومار«هایی مانند شیوه
هـای  ل بـا شـاخه  شود که تفاوت میان شیوۀ جلیـ از توصیفات ابن الندیم فهمیده می

فرعی آن بیشتر در بارۀ دانگ قلم و بـه فراخـور بزرگـی و کـوچکی سـطحی کـه بـر آن        
شده تر از جلیل گرفته مینوشتند بوده، مانند شیوۀ طومار که دانگِ آن اندکی کوچک می

و به وسیلۀ آن برخی متـون حکـومتی در طومارهـایی بـا طـول و عـرض معـین کتابـت         
اندازۀ برگ و دانگ قلم نیز به مخاطب یـا موضـوع یـک نوشـته     گردیده، گویا انتخاب  می

بستگی داشته، به طور مثال طومارِ کامل و دانگِ جلیل هنگام نگاشـتن نامـۀ خلیفـه بـه     
ـود بـرای          پادشاهان انتخـاب مـی   هُ شـده و برگـی بـه انـدازۀ دو سـومِ طومـار و دانـگِ عُ

  ).173-1/169البطلیوسی،  ؛11-10گشته (ابن الندیم، ها مناسب تلقی می نامه پیمان
تـوان نتیجـه گرفـت کـه برخـی      از کنار هم نهادن گزارش ابو عبید و ابن الندیم مـی 
های علی بن ابی طالب خط جزم را کاتبان کوفی در دوران جوانی و تحت تأثیر راهنمایی

برند، سـپس  را از حالت تجربی به سوی قانونمندی میدر کوفه ارتقا بخشیده و زیبایی آن
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 ،ها و از جمله خالـد بـن ابـی الهیـاج    شکوفا گشتن حکومت امویان در شام برخی از آن با
جذب دربار اموی شـده و خطـی کـه در کوفـه فراگرفتـه و ارتقـا بخشـوده بودنـد را در         

  دهند.کنهسالی و خالفت ولید بن عبد الملک به سرزمین شام انتقال می
کرده و سزاوار نا و جدید جلوه میبدیهی است که رواج شیوۀ جزم در شام اندکی ناآش

تـرین دانـگ قلـمِ قطبـه     ها تمییز داده شود، پس چون بـزرگ نامی بوده تا از دیگر شیوه
را سـترگ (در  هـای رایـج بـوده و آن   تر از شیوهنسبت به طول و عرض صفحه بسیار پهن

جـزمِ   شـود و شـیوۀ  گـذاری مـی  داده با استفاده از همین واژه نـام عربی: جلیل) جلوه می
تر گفت و پیشق) می276ق) به نقل از ابن قتیبه (521طور که بطلیوسی (شامیان همان

  گردد.مشهور می» جلیل«به آن اشاره شد، به 
رسـد پـیش از پایـان    نهد و به نظر مـی نویسی رو به افول میبدین ترتیب سبک مایل

  گردد.یافتن قرن نخست هجری از کتابت مصاحف حذف می
ق) نیـز بـا توجـه بـه ایـن      400دان مانند ابو حیـان توحیـدی (حـدود    برخی دانشمن

هـا  نهند و دیگر سـبک نام می» کوفی«واقعیات و متروک شدن سبک مایل، سبک جزم را 
  نمایند.و از جمله سبک شامی را برگرفته از آن معرفی می

  
  گیرینتیجه

باشـد کـه   مـی  نویسـی بـدان معنـا   روشن شدن خاستگاه، گسترۀ رواج و علت افول مایل
به قرن اول هجری و از نظـر مکـانی بـه     اًمصاحف مکتوب به این سبک از نظر زمانی غالب

  شام یا مصر تعلق دارند.
برانگیز برخی از این مصاحف را باید با توجه به فضای های پرسشبدین ترتیب ویژگی

اموایـان   حاکم بر شام و مصر قرن اول هجری تحلیل نمود، اهداف سیاسی پنهان و آشکار
  علمی اجتناب نمود. را در نظر داشت و از پژوهشی با صبغۀ صرفاً

از  11از مسجد صـنعا کـه تصـویر     00-27,1های شمارۀ نوشتهبه عنوان مثال پوست
باشد که امـروزه  ها گرفته شد متنی دو الیه هستند، الیۀ رویی حاوی همین متنی میآن

در  ،ین که شسته شده و آثاری از آن باقی مانـده شناسیم، اما الیۀ زیرما از قرآن کریم می
تـوان نتیجـه گرفـت    سـازد؛ پـس مـی   هایی را منعکس میها تفاوتقرائت و ترتیب سوره

انـد کـه بایـد پـس از کتابـت مصـاحف       های یادشده بخشی از مصحفی بودهنوشتهپوست
 ،ینـه جـویی در هز اما صاحب مصحف ترجیح داده بـرای صـرفه   ،شدهعثمانی سوزانده می
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  ها بنگارد.ها را بشوید و متن ارسالی از سوی خلیفۀ سوم را بر روی آنهمان برگ
توان آثـاری از عبـارت   از آن گرفته شده می 11در همان برگ یازده/پشت که تصویر 

)، 12) را یافت که در الیۀ زیرین نگارش یافته بـوده (تصـویر   37:نورال» (رجالٌ ال تلهیهم«
  کتابت گشته است.» رجیل«به صورت » رجال«ه البته با این تفاوت ک

  

  

  

  

  

  12تصویر 
  

از کتابخانۀ ملی برلین نیز همین ویژگـی دیـده    4313های به شمارۀ نوشتهدر پوست
) 176: نسـاء ال» (رجـاالً و نسـاء فللـذکر مثـل حـظ األنثیـین      «شود و کاتب در عبارت می
)، 13ه کتابت کـرده اسـت (تصـویر    و با توجه به ویژگی امال» رجیال«را به صورت » رجاال«

) نوشـته و  78: مائـده ال» (دواد«را به گویش شـامیان  » داود«همچنین وی در فرازی دیگر 
  باشند.های به سبک مایل نیز متعلق به شام یا مصر مینوشتهنشان داده که این پوست

  

  

  

  13تصویر 
  

مسـجد صـنعا و بـه     از 00-27,1های شمارۀ نوشتهبر این اساس الیۀ زیرین از پوست
سبک مایل نیز مانند الیۀ رویی باید در شام یا مصر نگارش یافتـه باشـد، ایـن در حـالی     
است که در برگ چهارم/پشت سورۀ هود پایان یافته و سورۀ انفال آغـاز گشـته، در بـرگ    
نوزده/پشت سورۀ فرقان در پی سورۀ حجر کتابت شده، در برگ بیست و دو/رو و با پایان 

سورۀ مریم آغاز شده، در برگ سی و دو/رو سورۀ یوسف پایان و سـورۀ   ،رۀ توبهیافتن سو
  کهف در پی آن کتابت گردیده.

هـا در مصـاحف عثمـانی (ترتیـب مشـهور و      هر چهار مورد بر خـالف ترتیـب سـوره   
 ،متداول) هستند و اگر توقیفی و در نتیجـه هدفمنـد بـودن ترتیـب مشـهور را بپـذیریم      

را در کانون پژوهش قرار دهیم که شاید جریانی فکری و حـاکم بـر    توانیم این فرضیه می
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شام و مصر در صدد بر هم زدن قرائت قرآن کریم به نقصان و زیـادت و نیـز تغییـر دادن    
  اما کتابت مصاحف عثمانی مانع آنان گشته است. ،ها بودهترتیب معنادار سوره

معاویـه، شـامیان و سـپس    البته با کشته شدن خلیفۀ سوم و خونخواهی وی از سوی 
گردند در راستای تثبیت مظلومیـت عثمـان بـن عفـان و مشـروعیت      مصریان مجبور می

های خویش از علی بن ابی طالب، مصاحف ارسالی خلیفۀ مقتـول بـه شـهرها را    نافرمانی
بپذیرند و اهداف پنهان خود در راستای تحریف قـرآن را از راه جعـل اسـرائیلیات،     رسماً

دروغین و دیگر تحریفات معنوی دنبال کننـد؛ پـس از چنـدی مصـاحف بـا      اسباب نزول 
شود که تعلقی به ایـن  ترتیب غیر عثمانی نیز به کسانی چون ابن مسعود نسبت داده می

  اند.جریان فکری در شام و مصر نداشته
های دیگر با توجه به شامی بودن سبک مایـل کـامالً قابـل    فرضیۀ باال و برخی فرضیه

پاسخی پیرامون تـاریخ کتابـت قـرآن کـریم،     های بیتوانند پرسشباشند و میبررسی می
ات شاذه را مبتنی بر اسناد غیرقابـل انکـار حـل نمـوده و     ئنزول قرآن بر هفت حرف و قرا

  هایی جدید بگشایند.افق
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  کتابخانۀ آستان قدس رضوی، ایران. ،1مصحف شمارۀ . 7
  کتابخانۀ آستان قدس رضوی، ایران.،4116و  18مصحف دو جلدی شمارۀ . 8
  کتابخانۀ دانشگاه بیرمنگام، انگلستان.،1572های شمارۀ نوشتهپوست. 9

  کتابخانۀ ملی برلین، آلمان. ،4313های شمارۀ وشتهنپوست. 10
  مسجد جامع صنعاء، یمن. ،00-27,1های شمارۀ نوشتهپوست. 11
 


