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مقدمة مترجم

د به اســناد و شواهد باقی مانده از 
ّ

دانش قرآن شناســی در دهه های اخیر با توّجه مجد
نخستین قرون پس از اسالم به دستاوردهای تازه ای در شناخت تاریخ متن قرآن دست 
یافته است. این امر البته »تجدیدنظرطلبان غربی« )Western Revisionists( را که به 
وجود نهایی متن قرآن تا اواخر قرن دوم هجری باور ندارند، چندان خوشحال نمی کند، 
اما دســت کم گاه توانسته اســت توّجه آنها را نیز به اهمیت این اسناد و شواهد جلب 
کند. یافتن کتیبه های مختلف با خطوط و زبان های ســامی در حجاز و بین النهرین، 
و ارائۀ تحلیل های تازه در این باب، کشــف و تحلیل برخی مصاحف غیرعثمانی در 
یمن، نتایج آزمایش های مختلف کربن 14 بر روی پوست برگه های برخی مصاحف 
کهن در جهان، و به طور کلی، انتشــار متن برخی مصاحف به خط مایل یا حجازی، 
برجای مانده از قرن نخســت هجری را می توان در شمار این تحوالت دانست که هم 

در میان مسلمانان و هم در میان محققان غربی ولوله ای افکنده است.
نســخه های قرآنی به جا مانده از نخســتین قرون اســالمی، هریک سندی برای 
شناخت تاریخ کتابت و قرائات قرآن کریم به شمار می آیند. از این جهت، نسخه های 
هرچه قدیمی تر، شاهدی صریح تر و ارزشمندتر برای شناخت کهن ترین رویدادهای 
مرتبط با تاریخ متن و کتابت قرآن به شمار می آیند. طبیعی است برخی از این اسناد و 
مدارک، دانش های گذشته ما را ــ که مبتنی بر داده های منابع اسالمی و مکتوب کهن 
ـ تأیید می کنند و پاره ای نیز به ما کمک می کنند اطالعات گذشــتۀ خویش  بوده انــدـ 
را از نو بازســازی یا تصحیح کنیم. اطالعاتی دقیق تر درباب پیدایش و رواج قرائات 
، اختالف در رسم یا کتابت منطقه ای قرآن، قرائت های منسوب 

ّ
رســمی و قرائات شاذ
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به صحابه و ترتیب های متفاوت از چینش سوره های قرآن، سیر تحول عالمت گذاری 

ط و ِاعــراب( در متن قرآن، و به کارگیری تذهیب و ســایر عالیم مصحف نگاری 
ْ

)َنق

در هنگام کتابت قرآن، همگی در ســایۀ مطالعۀ بیشــتر و پژوهــش دقیق کهن ترین 

نسخه های قرآنی فراهم خواهد آمد. 

هر نسخۀ قرآنی به خط حجازی،1 کوفی یا غیرآن از قرن اول تا چهارم هجری که 

به نحو عمومی در اختیار محققان قرار گیــرد، دریچۀ تازه ای از اطالعات در یکی از 

حوزه های تاریخ متن و کتابت قرآن بر ایشــان می گشاید. هرچه از آغاز اسالم بیشتر 

فاصله می گیریم، اهمیت تاریخی این نســخه ها به نسبت کمتر می شود، اما این آثار 

هیچ گاه از حیث علمی بی اهمیت یا بی ارزش نمی شــوند. پژوهش در قرآن نویســی 

 همگی به رسم الخط حجازی اند. نخستین 
ً
1. قدیمی ترین آثار مکتوب به جامانده از کتابت قرآن کریم، تقریبا

بار میکله آماری بر اســاس توصیف ابن ندیم )الفهرســت، تحقیق رضا تجدد، تهران، 1350 ش، ص 9( 
 Sheila S. :راجــع به خط مکی و خط مدنی، اصطالح »خط مکی« را به کار برد )نک. شــیال ِبِلر در کتاِب
 .)Blair, Islamic Caligraphy, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006, p. 107, 134.
 به 

ً
ابن ندیم در الفهرست گفته بود که در خط مکی و مدنی که از کهن ترین خطوط عربی اند، الف ها عموما

سمت باال و راست متمایل اند و در شکل کلی خط نیز افتادگی اندکی به چشم می خورد. این امر سبب شد 
که محققان غربی پس از میکله آماری، نســخه های قرآنی با خط مایل را از ســایر مصاحف قرآنی به انواع 
 نه 

ً
خط کوفی متمایز کنند و به آن نام »حجازی« یا مایل بدهند. در این دسته از نسخه های قرآنی )که لزوما

در حجاز، بلکه حتی در شامات کتابت شــده اند(، برخی نشانه ها و ویژگی های برجا مانده از قرآن نویسی 
در قرون نخســت مشاهده می شــود که اغلب آنها در سایر مصاحف قرون بعدی نمی توان یافت. برخی از 
آن ها به کلی محو می شــوند، و برخی دیگر تنها در قرآن نویســی به خط کوفی باقی می ماند. برخی از این 
ـ عبارتند از: خمیدگی کلی خط به سمت راست؛ استفاده از قطع عمودی و نه افقی  ـ از نظر منـ  نشــانه هاـ 
)بیاضی(؛ اســتفاده حداکثری از تمام سطح پوست برگه؛ عدم تقید به نظم سطور و صفحه آرایی؛ استفاده از 
کتابت پیوسته )scriptio continua(؛ نبود تذهیب و سرسوره جز تذهیب های ساده یا الحاقی؛ رسم ناقص در 
کتابت صداهای بلند؛ فراوانی غرایب امالیی در رســم کلمات؛ تعیین و نشانه گذاری پایان آیات؛ مشخص 
کردن بسمله به عنوان آیۀ مستقل؛ وجود سهو و اشتباهات مکرر کاتب؛ فراوانی قرائات خاص صحابه و شواذ 

قرائات؛ و عدم رعایت ترتیب رایج در چینش سوره ها.
ذکر فهرست کاملی از تمام قرآن های کهن به خط حجازی همراه با مشخصات نسخه شناختی هر یک از 
این آثار در اینجا، مقدمۀ کنونی ما را بسیار طوالنی می سازد. برای اختصار در نوشتار کنونی، من خوانندگان 
را به مقاله ای آنالین با عنوان »فهرســتی مختصر از نسخه های عربی قرآن قابل انتساب به قرن اول هجری« 
نوشتۀ م. سیف الله در وبســایت www.islamic-awareness.org ارجاع می دهم. در این صفحۀ اینترنتی، 

تصاویر متنوع و فراوانی از نسخه های یادشده را نیز می توان مشاهده کرد.
https://www.islamic-awareness.org/quran/text/mss/hijazi.html
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در جهان اســالم حتی طی قرون پنجم تا دهــم هجری نیز می تواند جوانب مهمی از 
تاریخ حیات فکری و فرهنگی مســلمانان در جغرافیای وسیع جهان اسالم و در میان 
دولت های مختلف را بر ما بگشــاید. از آنجا که هیچ امر فرهنگی و تمدنی، هرگز در 
خأل و به دور از تحوالت سیاســی و فرهنگی و اجتماعی خــود صورت نمی پذیرد، 
ـ کــه نمونه هایی از باالترین درجۀ فرهنگ و تمدن اســالمی  مطالعۀ این نســخه هاـ 
به شــمار می آیند ــ می تواند جوانبی از رویدادهای تاریخی زمانۀ کتابت شان را بر ما 
هویدا کند و بالعکس، اطالعات افزون تر ما نســبت به شــرایط فرهنگی و اجتماعی 
و سیاســی )و گاه مذهبی( روزگار کتابت، می توانــد به فهم بهتر برخی از تفاوت ها و 

شباهت ها در این نسخه های کهن قرآنی بیانجامد.
متن قرآن در طبیعت نخســتین خود قالبی شفاهی داشته اســت. این متن بنا بر 
روایات اســالمی پس از وحی، به دستور پیامبر اکرم )ص( با ابزارهای موجود در آن 
زمان کتابت شده است. روایات اسالمی، تدوین نهایی متن قرآنی به صورت مکتوب 
را به زمان عثمان خلیفۀ سوم نسبت می دهند و از همین رو، نسخۀ کنونی از متن قرآنی 
را قرآن عثمانی می خوانند که گفته می شود نسخه هایی از آن به شهرهای کوفه، بصره، 
شــام، مدینه و مکه ارسال شده است. با این همه، سنت فراگیری و تعلیم متن قرآن در 
قرون نخست، همواره به طریق شفاهی و از طریق سماع از مقری رواج داشته است و 
قاریان، مفســران، ادیبان، و گاه فقیهان در کنار این سنت شفاهی، گاه به متن مکتوب 
از مصاحف کهن نیز اشــاره و استناد می کرده اند. این امر یعنی استناد به متن مکتوب 
قرآنی، از قرن سوم به بعد بسیار بیشتر شده است و با مراجعه به این نسخه های مکتوب 
یا نقل گزارش های متقدمان در خصــوص ویژگی های این مخطوطات و مصاحف، 

کتاب های مرسوم الخط، قرائات، کتب المصاحف و مانند آن تألیف شده اند.
با تمام این احوال، بررســی عینی مصاحف قرآنی برجا مانده از قرون نخست به 
ندرت موضوع پژوهش محققان اسالمی بوده اســت. تنها در دهه های اخیر، برخی 
از محققان مســلمان چون طّیار آلتی قوالچ به انتشار نســخه برگردان )فاکسیمیله( 
وری 

ّ
د

َ
ن، غاِنم ق

ُ
از برخــی مصاحف کهن پرداخته اند و برخی دیگر چون یاســین دات

هدی و بشیر بن حسن الِحْمیری به تحلیل مباحث مرتبط با قرائات 
َ

الَحَمد، حســن ش
و رســم و هجای این مصاحف اهتمام ورزیده اند، تا از این طریق عناصر و داده های 
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اطالعاتی بیشتر و دقیق تری را به تاریخ قرآن بیفزایند. یکی از مهم ترین این پژوهش ها، 
مقالۀ مشترک بهنام صادقی و محســن گودرزی در تحقیق و انتشار متن قرآن در الیۀ 
زیرین »مصحف صنعاء1« اســت که در قالب کتاب حاضر برای پژوهشگران تاریخ 
قرآن در زبان فارسی ارائه می شود. از آنجا که متن کتاب چه بسا برای خوانندگان ناآشنا 
با مباحث نســخه پژوهی قرآنی بســیار مختصر و گاه مبهم می نماید، در این مقدمه 
می کوشــم مهم ترین نکات تاریخی، تفسیری، و نسخه شناختی مرتبط را ارائه دهم تا 

خوانندۀ کتاب با سهولت بیشتر بتواند از مباحث تخصصی آن بهره مند گردد.

مخطوطات قرآنی صنعاء

در سال 1972 میالدی/ 1351 شمسی، کارگرانی که مشغول تعمیر و بازسازی بخشی 
از دیوار غربی و سقف مسجد جامع صنعاء در یمن بودند، با صحنه ای شگفت مواجه 
شــدند. این دیوار در اثر بارندگی ســیل آسای ســال قبل صدمه دیده و تخریب شده 
بود.1 به ناگاه ایشــان در فضایی مابین ســقف و دیوارهای فوقانی ساختمان مسجد، 
به شــمار زیادی از اوراق پوستی و کاغذی برخوردند که از مدت ها پیش در آنجا رها 
شده، و بســیاری از آنها در اثر گذشت زمان و رطوبت، دچار فرسودگی شده بودند. 
با هماهنگی ادارۀ اوقاف، این اوراق پوســتی و کاغذی به مکانی دیگر منتقل شدند و 

رایزنی برای شناسایی و دسته بندی آنها آغاز شد.
بنا بر رسمی کهن در سنت اسالمی، مسلمانان قرآن ها و برگ های فرسودۀ قرآنی 
 آنها را در مکانی محصور و محفوظ 

ً
را به جهت احترام دور نمی ریختند، بلکه معموال

در یکی از بناهای مذهبی می گذاشــتند. مشابه این کار در جنیزه یا گنیزاهای یهودی 
هم به منظور حفاظت از اوراق کتب دینی قدیمی انجام می گرفته است.2 بیشتر اوراق 

1.  تاریخ دقیق این کشــفیات در میان ســال های 1971، 1972 و 1973، همچنان معلوم نیســت. ِگْرد پویین 
ســال های 1972/1971، قاضی اسماعیل األکوع 1972، و پائولو کوستا و ســرجیو نویا نوسدا هر دو سال 
1973 را صحیــح می دانند، و کریســتیان ُرَبن آن را در فاصلۀ نوامبر 1972 تــا جوالی 1973 می داند. نک. 

پانویس ش 1 در مقالۀ ِاِلنور ِسالر در زیر:
Éléonore Cellard, “The Ṣanʿāʾ Palimpsest: Materializing the Codices”, Journal of 

Near Eastern Studies 80i )2021( p. 1.

2. برای یک مقالۀ خوب در این باره، نگاه کنید به نوشتۀ جوزف سدن در زیر:
←
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کشف شده در جامع صنعاء، قرآن بود، اما شماری کتب دیگر از جمله متونی تفسیری 
 در حدود 150 برگه( نیز در این میان یافت شــد. این قرآن ها ــ 

ً
و حدیثــی )مجموعا

ـ با خطوط مختلف )حجازی یا مایل، کوفی،  برخی پوستی، و شماری بر روی کاغذـ 
کوفی مشرقی، و َنســخ( و از دوران های مختلف تاریخ به جا مانده بودند. شمار این 
اوراق قرآنــی را از 12000 تا 15000 برگه گفته اند؛ ایــن تعداد برگه به حدود 950 تا 
1000 نســخۀ قرآنی تعلق داشــتند. از برخی مصاحف قرآنی چند برگ معدود، و از 

دیگر نســخه ها گاه تا 50 برگ به دست آمده بود، اما هیچ قرآنی کامل نبود. اکنون به 
چند کار ضروری حاجت افتاد: شناسایی و تفکیک اوراق مشابه و متعلق به یک قرآن؛ 
دسته بندی و شماره گذاری هر یک از مجموعه ها؛ مرمت و بازسازی برگه های آسیب 

دیده؛ و تصویربرداری از نسخه ها. 
در چند ســال نخســت، این اوراق را در گونی های سیب زمینی در زیرزمین موزۀ 
ملی یمن نگهداری کرده بودند. ســپس در 1980، جایی به نام »دارالمخطوطات« در 
کنار مسجد جامع صنعاء ساخته شد تا نسخه ها به آنجا منتقل شود. قاضی اسماعیل 
األکوع، رئیس وقت ادارۀ اشــیاء باستانی، موزه ها و نســخ خطی یمن بر اهمیت این 
آثار واقف، و در صدد انجام کاری درخور بود. نخســت دانمارکی ها پیشنهاد دادند که 
پنهاگ منتقل شود. این پیشنهاد مورد موافقت 

ُ
مجموع اوراق برای ترمیم و بازشناسی به ک

قرار نگرفت. در سال 1974، آلبرشت ُنت )1937ـ1999(، استاد وقت مطالعات عربی 
و اســالمی در دانشگاه ُبن )آلمان(، هنگام بازدید از صنعاء، به اهمیت بسیار زیاد این 
گنجینه از میراث اســالمی پی برد. وی دولت آلمان را بر ضرورت مشــارکت در این 
احیای این آثار در خود صنعاء متقاعد کرد، اما این فرایند توافقات قریب شش سال به 
طول انجامید. پس از مذاکرات فراوان و آماده سازی مقدمات، سرانجام در پاییز 1980 
میالدی، قرارداد پروژۀ بازشناسی و مرمت آثار قرآنی کشف شده در صنعاء منعقد شد. 
کارفرما ادارۀ اشیاء باستانی، موزه ها و نسخ خطی یمن )الهیئة العامة لآلثار والمتاحف 
والمخطوطات( بود و بودجۀ این پروژه به مبلغ 2.2 میلیون مارک )معادل 1.1 میلیون 

Joseph Sadan, “Genizah and Genizah-like practices in Islamic and Jewish traditions: 
customs concerning the disposal of worn-out sacred books in the middle ages, according 
to an Ottoman source,” Bibliotheca Orientalis 43 )1986( pp. 37–58.

←
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یورو( از سوی بخش فرهنگی وزارت خارجۀ آلمان تأمین شد. 
 طی 

ً
از آغاز، سرپرستی علمی پروژه در آلمان به آلبرشت ُنت سپرده شد، اما عمال

نه ســال )از 1981-1989(، دو آلمانی دیگر به نام های ِگْرد رودیگر پویین )دانشــگاه 
ن ُبتِمر )دانشگاه زارالند( به ترتیب سرپرستی پروژه را در محل 

ُ
زارالند( و هانس کاسپار ف

بر عهده داشتند. ِگْرد پویین از 1981 تا 1985 در صنعاء مستقر، و به کار شناسایی اوراق 
ن ُبتِمر عهده دار این 

ُ
قرآنی، فهرست نویسی و تهیه میکروفیلم مشغول بود. پس از او، ف

مسئولیت شــد؛ وی یک ســال در صنعاء ماند و در ادامه، با سفرهای مرتب به یمن، 
کار خود را از آلمان ادامه داد. همچنین از ســال 1982 تا آخر ســال 1989، اورسوال 
ْتس، اهل اتریش و متخصص مرّمت و کتاب آرایی اســالمی، به صورت تمام 

ْ
ِدراْیْبهول

وقت در صنعاء مشغول به کار بود و در این مدت، توانست کار ترمیم دست نوشته ها را 
به انجام برساند. وی همچنین محل نگهداری دائم مخطوطات را طراحی کرد، بسیاری 
از قطعات پوستی را جهت شناسایی دست نوشته های قرآنی مجزا مرتب کرده، و در عین 
حال، کار هدایت و نظارت بر کارکنان و کادر یمنی را نیز بر عهده داشت. پس از سال 
 به مجموعه سرکشی می کرد. در زمستان 1996-1997 او از تمام 

ً
ن ُبتِمر مرتبا

ُ
1989، ف

قطعاتی که به مخطوطات قرآنی مجزا نسبت داده شده بودند، میکروفیلم تهیه کرد. این 
میکروفیلم ها اکنون در دارالمخطوطات صنعاء موجودند.

برگه های قرآنی کشــف شده در جامع صنعاء بسیار زیادند. این آثار چونان اغلب 
نسخه های قرآنی محفوظ در کتابخانه ها و موزه های سراسر جهان از اهمیت تاریخی 
برخوردارند. در این میان، چیزی که به مخطوطات صنعاء شــهرت و آوازه ای بســیار 
بخشــید، شــمار اندکی از نسخه های قرآنی پوســتی به خط حجازی یا مایل بود که 
در کمتر کتابخانه ای نمونه هایی مشــابه با آن ها را می توان یافت. نسخه های حجازی 
قــرآن حاوی کهن ترین نمونه های کتابت و ثبت قــرآن کریم اند، از این جهت ارزش 
تاریخی آنها که برخی شان ما را به قرن نخست هجری می رسانند، بسیار بیشتر از سایر 
نسخه های قرآنی است. شمار نسخه های قرآنی به خط حجازی در دارالمخطوطات 
ن ُبتِمر 22 تاســت. این افزون بر تعداد معتنابهی نسخه های قرآنی 

ُ
صنعاء بنا به گفتۀ ف

کهن از قرون دوم، سوم و چهارم هجری به انواع خطوط کوفی است. 
جداسازی قرآن ها و شماره گذاری هریک از نسخه های کشف شده )اکنون محفوظ 
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در دارالمخطوطات صنعاء(، نخستین بار بر اساس نظامی که ِگْرد پویین وضع کرده بود 
صورت گرفته است. اکنون نیز همگان این نسخه ها را بر اساس همان شماره گذاری ها 
می شناسند. از آنجا که اطراف اغلب برگه ها فرسوده و از میان رفته بود، راهی برای تعیین 
اندازۀ دقیق طول وعرض نســخه ها وجود نداشت. از این رو، پویین برای دسته بندی، 
تفکیک و نام گذاری هر نســخه، از دو شماره استفاده کرده است: یکی تعداد سطر در 
 شمارۀ 20.1-18 به این معناست که این نسخه 

ً
هر برگه و دیگری اندازۀ طول سطر. مثال

18 ســطر دارد و طول سطرهایش حداکثر 20 ســانتی متر است. اگر قرآن های دیگری 

با همین اندازه ها وجود داشته باشــند، آنها را به ترتیب 20.2-18 و 20.3-18 نام گذاری 
کرده اند. از آنجا که اغلب نســخه های حجازی و نیز برخی نســخه های کوفی قدیم، 
01- 

ً
حاوی تعداد ثابتی از سطر نیستند، پویین آنها را با عدد 01 نشان کرده است. مثال

27.1 اشاره به نسخه ای حجازی دارد که طول سطرهای آن کمتر از 27 سانتی متر است. 

در جایی که به دلیل بریدگی و فقدان برگه ها از طرف طول یا عرض، تعیین طول سطرها 
و تعداد سطرها در صفحه ممکن نباشد، از 00 استفاده شده است. نمونۀ این نام گذاری، 
نسخه های 10.5-00 و 00.2-13 هســتند. گفتنی است گاه در اشاره به شمارۀ ثبت این 
نسخه ها، سه حرف انگلیسی DAM نیز در آغاز و پیش از اعداد قرار می گیرد که این سه 

ِف »دار المخطوطات« در صنعاء یمن است.
ّ

حرف، مخف
تمام نســخه های قرآنی به خط حجــازی یا مایل در مجموعــۀ دارالمخطوطات 
صنعاء، در تحقیقات تاریخی ما درباب کتابت قرآن در دو قرن نخست، سندهای بسیار 
با ارزشی به شمار می آیند. مهم ترین این آثار از نظر من، به ترتیب شماره های 01-27.1، 
29.1-01، 25.1-01، 28.1-01، و 32.1-01 اســت که از هر یک از آنها تعداد برگ های 

معدودی باقی مانده اســت. در دو نسخۀ آخر، و نیز در نسخۀ اول، ترتیب سوره ها غیر 
عثمانی است؛ نسخۀ آخر به احتمال قوی، مطابق با ترتیب ابن مسعود است. 

مصحف صنعاء1
گل سرســبد مصاحف حجازی در دارالمخطوطات صنعاء، نســخۀ شمارۀ 01-27.1 
است. این نســخه اکنون دارای 36 برگ اســت، اما می دانیم که در سال های نخست 
کشــف مخطوطات صنعاء پنج برگ دیگر از آن جدا گشــته، از یمن خارج شده، و در 
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فاصلۀ ســال های 1992 تا 2008 در حراج های مختلف لندن به فروش رسیده است. 
شــاید اکنون بتوان گفت این مجموعۀ 41 )36+5( برگی، قدیمی ترین برگ نوشته های 
قرآنی کشــف شده و موجود در سراسر جهان است. اوراق این نسخه درواقع حامل دو 
بار نگارش قرآن اند. نخست قرآنی در اصل بر روی پوست نوشته شده و پس از سال ها، 
 قرآنی دیگر از نو بر روی همان پوست کتابت شده 

ً
این متن پاک و شسته شده و مجددا

است. اما آثار باقی مانده از جوهر قرآن در الیۀ زیرین، پس از چند سده، بر اثر اکسید 
شــدن، نمایان شده و این نسخه را دوالیه ساخته  است. بنابراین ما با یک پالیمپِسست 
 .palim+psestos :روبروییم. این واژه در اصل مرکب از دو کلمه است )palimpsest(
»پالیم« به معنای تکرار اســت و »ِپِسســتوس« یعنــی زدودن و از میان بردن1. امروزه 
»پالیمپِسست« را اغلب چنین تعریف می کنند: »لوح یا پوستی که نوشتۀ آن یک یا چند 
 بازنویسی شده باشد.« پالیمپِسست ها همواره یکی از مهم ترین 

ً
بار پاک شده و مجددا

ـ  ابزارهای باستان شناســان و تاریخ نگاران کهن به شمار می آیند. قدیمی ترین نمونۀ آنـ 
ـ پالیمپِسست هایی به زبان یونانی در 17 برگه از زمان ارشمیدس است  بنا به اطالع منـ 
که مطالب ریاضی منســوب به ارشمیدس بر روی پوست هایی، شش بار نوشته و پاک 

شده است؛ بنابراین چنان پالیمپسستی هفت الیه است.
امروزه کل این مجموعه اوراق قرآنی )شامل نسخۀ شمارۀ 27.1-01 و ملحقاتش( 
را بنا به پیشــنهاد بهنام صادقی، مصحف »صنعاء1« می خوانیم، زیرا ممکن است در 
آینده اوراقی یافت شوند که در اصل به همین قرآن متعلق بوده اند، اما اکنون در جایی 
 اتفاقی، بخشی دیگر از این قرآن در المکتبة 

ً
دیگر نگهداری می شوند. به صورتی کامال

ّسان 
َ

الشــرقیة )صنعاء( کشف شد. از وقتی تصویر پایان نامۀ کارشناسی ارشد رزان غ
حمدون، با عنوان »المخطوطات القرآنیة فی صنعاء منذ القرن األول الهجری وحفظ 
القرآن الکریم بالســطور« )صنعاء، الجامعة الیمنیة، 2004(، بر روی ســایت های 
اینترنتی قرار گرفت، دیگر می دانیم 40 برگۀ دیگر از این مصحف در کتابخانۀ دیگری 
به نام المکتبة الشــرقیة در نزدیکی دارالمخطوطات صنعاء قرار دارد. متأسفانه تاکنون 

1. درواقع این کلمه در اصل یونانی اش )παλίμψηστος(، مرکب از دو کلمۀ palin+psēstos است، اما حرف 
n در اتصال به ps صدای m گرفته اســت. پالیمپسســت را در عربی به طرس معنا کرده اند، و عمل دوباره 
نویسی بر روی پوست را تطریس می خوانند. از آنجا که در زبان فارسی معادل شناخته شده ای تاکنون به کار 

سته« را پیشنهاد می کنم.
ُ

 برگرداِن »پوسِت چندنگاشته« یا »پوسِت چندش
ً
نرفته است، من موقتا
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امکان تصویربرداری با کیفیت از هر دو الیۀ رویی و زیرین این 40 برگ فراهم نشده، 
ّسان حمدون در دسترس است که 

َ
اما تصاویری از الیۀ رویی آن، بر اساس کار رزان غ

من آنها را در انتهای همین کتاب گنجانده ام.
نتیجۀ بحث اینکه مصحف صنعاء1، حاوی 81 برگ دو الیه است. 40 برگ آن، از 
ســال ها پیش در المکتبة الشرقیه )صنعاء( نگهداری می شده است. 36 برگ دیگر آن 
پس از اکتشــاف در جامع صنعاء در 1972، امروزه در دارالمخطوطات صنعاء تحت 
شمارۀ 27.1-01 نگهداری می شــود. و پنج برگ دیگر که در همان کشفیات 1972 به 
دســت آمده، در برخی خانه های حراج لندن فروخته شده و هریک به نقطه ای دیگر 
در جهــان رفته اند. اطالعات اجمالی این 81 برگ، و نیز اطالعات تفصیلی مربوط به 

محتوای قرآنی در الیۀ زیرین و الیۀ رویی این مصحف را در جدول 1 و 2 آورده ام.

جدول 1: مشخصات اوراق شناسایی شده از »مصحف صنعاء1«

نام نسخه یا برگهمحل نگهداری )یا عرضه(
تعداد
 برگ

محتوای قرآنی در الیۀ رویی مصحف

40نامعینجامع صنعاء، المکتبة الشرقیة
افتادگی(/  بقــرة، 246ـ مائدة، 111)بــا 

اعراف، 40ـ یوسف، 49 )با افتادگی(

بقرة، 265ـDavid 86/20031277کپنهاگ، مجموعۀ دیوید1

بقرة، 277ـStanford 20071286استنفورد2007 2

نساء، 43ـBonhams 2000156بنهامز 2000 3

نساء، 171ـ مائدة، Christie’s 200819کریستیز 2008 4

مائدة، 9ـLAD 2017.003132موزۀ لوور )ابوظبی(5

DAM 01-27.138 /36جامع صنعاء، دارالمخطوطات
انعــام، 49ـ اعراف، 11 )بــا افتادگی( / 
توبة، 112ـ 127 / ابراهیم، 32ـ ممتحنة، 

1)با افتادگی(

 
ً
1.  این برگه نخستین بار در خانۀ حراج ساتبیز در 23 اکتبر 1992 )کاالی ش 551( عرضه و فروخته شد. مجددا

 مدتی با شمارۀ 4584 
ً
همین برگه در حراج کریستیز، 1 می 2001 )کاالی ش 12( عرضه و فروخته شد؛ ظاهرا

در اختیار مجموعۀ شوین )Schøyen collection( در نروژ و لندن بود، سرانجام به مجموعۀ دیوید در کپنهاگ 
)دانمارک( رسید و اکنون تحت شمارۀ 86.2003 در همین مجموعه نگهداری می شود.

←
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ترتیب اوراق مصحف صنعاء1 و محتوای قرآنی آن

ســرجیو نویا نوسدا )1931-2006( نخســتین فردی بود که فهرستی کامل از اوراق 
نسخۀ 27.1-01 در دارالمخطوطات صنعاء را بر اساس مشاهدۀ شخصی و حضوری 
در صنعاء منتشــر کرد.1 با این همه، کار او خالی از اشــتباه نبود، چه محتوای چند 
 ثبت و ضبط کرده، و حتی برگ شمارۀ 32 را در بررسی های خود از 

ً
برگه را اشــتباها

قلم انداخته بود.2 پس از درگذشــت سرجیو نویا نوسدا در آغاز سال 2006 میالدی 
در اثر یک ســانحۀ رانندگی، شاگرد او، آلبا ِفِدلی فهرسِت محتوای الیۀ رویی نسخۀ 
27.1-01 را در مقاله ای منتشــر ساخت، اما در کار خود به تفکیک اوراق و محتوای 

هر برگه نپرداخت.3 بعدها و در سال 2009 و 2010، الیزابت پویین آخرین یافته های 
خود راجع به محتوای الیۀ رویی و الیۀ زیرین این نسخه را بر اساس میکروفیلم های 
همسرش، ِگْرد پویین به انتشــار رسانید4 که آن نیز حاوی برخی اشتباهات بود.5 در 
حال حاضر، دقیق ترین و معتبرترین فهرســت از برگه ها و محتوای نســخۀ 01-27.1 

2.   این برگه نخستین بار در خانۀ حراج ساتبیز، 22 اکتبر 1993 )کاالی ش 31( به فروش رسید. خریدار و مالک 
گمنام این قطعه، آن را برای آزمایش کربن 14 و نیز جداســازی تصاویر الیۀ رویی از الیۀ زیرین به دانشــگاه 
ِوه ِبرگَمن در مقاله ای در سال 2010 در مجلۀ عربیکا 

ُ
استنفورد سپرد و نتیجۀ این تحقیقات را بهنام صادقی و ا

منتشر ساختند. اطالق نام استنفورد2007 بر این برگه نخستین بار از سوی بهنام صادقی صورت گرفته است.
3.   این برگه در حراج بنهامر، 11 اکتبر 2000 )کاالی ش 13( به فروش رسیده است.

4.   این برگه در حراج کریستیز، 8 آوریل 2008 )کاالی ش 20( به بهایی معادل با چهار میلیون و نهصد و بیست 
و چهار هزار و دویست و هفتاد و نه دالر به فروش رسیده است.

5.  بدرستی نمی دانیم که این برگه از چه طریقی به موزۀ لوور ابوظبی راه یافته است. تصویری از یک روی این برگه 
 در ســال 2018 میالدی از طریق توییتر در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می دهد محتوای 

ً
اخیرا

 بعد از برگۀ کریســتیز 2008 قرار می گیرد. سایت رسمی موزۀ اخیر تصویر این برگه را از 
ً
قرآنی این برگه دقیقا

صفحۀ خود حذف کرده است. نک.: 
https://www.louvreabudhabi.ae/Explore/online-collection/palimpsest-quran-leaf-in-

hijazi-script
1.  S. Noja Noseda, “La mia vista a Sanaa e il Corano palinseto”, in Rendiconti: Classe Di 

Lettere E Scienze Morali E Storiche, 2003 )published 2004(, pp. 54-55.
2. E. Puin, “Ein Früher Koranpalimpsest Aus Ṣanʿāʾ )DAM 01-27.1( – Teil II”, p. 527.
3. A. Fedeli, “I Manoscritti Di Sanaa: Fogli Sparsi Che Diventano Corani”, pp. 28-29.
4.  E. Puin, “Ein Früher Koranpalimpsest Aus Ṣanʿāʾ )DAM 01-27.1( – Teil II”, pp. 529-531; 

idem., “Ein Früher Koranpalimpsest Aus Ṣanʿāʾ )DAM 01-27.1( – Teil III”, pp. 249-250.
5. صادقی و گودرزی در همین کتاب، اشتباهات مکرر وی را یادآور شده اند.

←
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)متــن الیۀ رویی و زیرین( را باید همین کتاب حاضر، اثِر صادقی و گودرزی بدانیم 
که اصل آن در قالب مقاله ای   بلند در سال 2012 منتشر شده است.1 

با دقت در فهرست برگه های مصحف صنعاء1 )جدول شمارۀ 2 در صفحۀ بعد( و 
نیز تصاویر درج شده در انتهای کتاب حاضر، درمی یابیم در مجموع تصاویر کریستیان 
ُرَبن، و ترتیب اوراق صادقی و گودرزی، دو شــماره برگه کم و زیاد شــده است. عامل 
اصلی این تفاوت میان برگ شماری صادقی و گودرزی با شماره گذاری تصاویر از سوی 
کریستیان ُرَبن، اشتباه قدیمی ِگْرد پویین در هنگام شناسایی اوراق نسخۀ 27.1-01 بوده 
اســت. درواقع پویین در محاسبات خود دو تکه برگ اضافه )به شماره های 14 و 29( 
ق به این نســخه دانســته که اکنون می دانیم این دو تکه پوست برگ بدان متعلق 

ّ
را متعل

نیستند. برای نمونه، پویین در هنگام الحاق برگ شمارۀ 29 )در ترتیب کنونی از تصاویر 
ُرَبن( به این نسخه ]نک. تصاویر در ص 287[، با دیدن عبارت »کانوا یکسبون« گمان 
برده که این بخش از برگه حاوی آیۀ 82 ســورۀ غافر است و لذا با قلم خود بر روی این 
برگه نوشــته است: )40:82(. روشن است که در ســطر بعدی، عبارت »ُیحشر أعداء 
ه الی الّنار« )فصلت، 19( آمده و لذا باید »کانوا یکســبون« را نیز بخشی از آیۀ 17 

ّ
الل

 30A همین ســورۀ فّصلت بدانیم، نه آیۀ 82 غافر. بنابراین وقتی برگ بعدی به شمارۀ
)در ترتیب تصاویر ُرَبن( حاوی آیات 17-27 ســورۀ فّصلت اســت ]نک. تصویر در 
 همین آیات را داشــته باشد. 

ً
ص 288[، دیگر برگ 29 نمی تواند در همان قرآن مجددا

پس این برگه متعلق به نســخۀ 27.1-01 از قرآن »صنعاء1« نیست. همچنین به دالیل 
و شــواهد مختلف، از میان دو برگ شمارۀ 14 و 15 )در ترتیب ُرَبن(، تنها یکی، یعنی 
برگ ش 15 می تواند متعلق به نسخۀ 27.1-01 باشد.  نخست آنکه ظاهر خط در برگ 
14A بســیار متفاوت از خط سایر اوراق نسخۀ 27.1-01 است. دوم آنکه تصاویر این 

برگ هیچ نشــانی از پالیمْپِسست )دو الیه( بودن در خود ندارند. سوم، و از همه مهم تر 
 مطابق با محتوای برگ 15A است، یعنی هر دو صفحه 

ً
آنکه محتوای برگ 14A کامال

حاوی آیاِت انبیاء، 111 تا حج، 2 هستند ]نک. تصاویر در ص 266 و 267[ و این امر 
ق هر دوی آنها به یک نسخه را ناممکن می کند.

ّ
تعل

1. Behnam Sadeghi and Mohsen Goudarzi, “Ṣanʿāʾ I and the origins of the Qur’ān,” Der Islam 
87i-ii )2012( pp. 1-129.
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به منظور ســازگاری و جلوگیری از ســردرگمی، جدول زیر را مطابق با لیســت 
برگ های مطابق چینش صادقی و گــودرزی )به عنوان مثال طبق متن رویی(، ترتیب 
داده ام، اما به شــمارۀ تصاویر تولید شده از سوی کریستیان ُرَبن و سرجیو نویا نوسدا 
ق به »مصحف صنعاء1« که 

ّ
نیز اشاره کرده ام. همچنین اطالعات 40 برگ دیگر متعل

در المکتبة الشــرقیة )صنعاء( نگهداری می شوند، به ترتیب سوره های قرآن در جای 
مناسب خود قرار داده شده اند تا نظم اصلی مصحف بیشتر حفظ شود. از آنجا که این 
اوراق اخیر شماره گذاری نداشته اند، در ستون دوم، تنها به شمارۀ تصاویر رزان غّسان 
حمدون )ارائه شده در پایان نامه اش( اشــاره کرده ام. یادآوری این نکته الزم است که 
تصاویر موجود از نسخۀ المکتبة الشرقیة در پایان نامۀ فوق، از کیفیت باالیی برخوردار 
نیســت و تنها الیۀ رویی این برگ نوشــته های قرآنی را نشان می دهد. ِاِلنور ِسالر1 در 
مقالۀ اخیر خود کوشیده است از البالی همین تصاویر، محتوای الیۀ زیرین برگه ها را 
معین کند که با بررسی دقیق معلوم می شود بسیاری از حدس های وی صحیح نیست.

جدول 2: اطالعات تفصیلی اوراق شناسایی و کشف شده از مصحف صنعاء1 
)دارالمخطوطات، المکتبة الشرقیة و حراج های لندن(

شماره برگه ها در تصاویر 
یستیان ُرَبن2 کر

ترتیب صادقی و گودرزی /
ترتیب رزان غّسان حمدون3

ینمتن قرآن در الیۀ رویی یر متن قرآن در الیۀ ز

1A ،بقرة، 246ـ250تصویر 21 4المکتبة الشرقیة

1B ،بقرة، 250ـ255تصویر 23المکتبة الشرقیة

2A ،بقرة، 255ـ259تصویر 25المکتبة الشرقیة

2B ،بقرة، 259ـ265تصویر 27المکتبة الشرقیة

بقرة، 191-196بقرة: 265-271استنفورد2007، رواستنفورد2007، رو

بقرة، 197-205بقرة: 271-277استنفورد2007، پشتاستنفورد2007، پشت

1. ِسالر، ص 14.

2. تصاویر کریستیان ُرَبن تنها مربوط به بخش محفوظ در دارالمخطوطات صنعاء به شمارۀ 27.1-01 است.
3. تصاویر رزان غّسان حمدون تنها مربوط به بخش محفوظ در المکتبة الشرقیة است.

4. منظور از تصویر، شــماره ای است که رزان غّســان حمدون در پایان نامۀ خود به هر یک از برگ های قرآنی 
انتشار یافته از نسخۀ المکتبة الشرقیة داده است.
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شماره برگه ها در تصاویر 
یستیان ُرَبن کر

ترتیب صادقی و گودرزی /
ترتیب رزان غّسان حمدون

ینمتن قرآن در الیۀ رویی یر متن قرآن در الیۀ ز

بقرة، 206-217بقرة: 277-282دیوید86.2003، رودیوید86.2003، رو

بقرة، 217-223بقرة: 282-286دیوید86.2003، پشتدیوید86.2003، پشت

3A ،بقرة، 286ـ آل عمران، 10تصویر 29المکتبة الشرقیة

3B ،آل عمران، 11ـ20تصویر 31المکتبة الشرقیة

4A ،آل عمران، 20ـ28تصویر 33المکتبة الشرقیة

4B ،آل عمران، 28ـ37تصویر 35المکتبة الشرقیة

5A ،آل عمران، 37ـ47تصویر 37المکتبة الشرقیة

5B ،آل عمران، 47ـ57تصویر 39المکتبة الشرقیة

6A ،آل عمران، 57ـ71تصویر 41المکتبة الشرقیة

6B ،آل عمران، 71ـ81تصویر 43المکتبة الشرقیة

7A ،آل عمران، 81ـ94تصویر 45المکتبة الشرقیة

7B ،آل عمران، 94ـ107تصویر 47المکتبة الشرقیة

8A ،آل عمران، 107ـ119تصویر 49المکتبة الشرقیة

8B ،آل عمران، 119ـ133تصویر 51المکتبة الشرقیة

9A ،آل عمران، 133ـ145تصویر 53المکتبة الشرقیة

9B ،آل عمران، 145ـ154تصویر 55المکتبة الشرقیة

10A ،آل عمران، 179ـ187تصویر 57المکتبة الشرقیة

10B ،آل عمران، 187ـ199تصویر 59المکتبة الشرقیة

11A ،آل عمران، 199ـ نساء، 7تصویر 61المکتبة الشرقیة

11B ،نساء، 7ـ14تصویر 63المکتبة الشرقیة

12A ،نساء، 14ـ24بدون تصویرالمکتبة الشرقیة

12B ،نساء، 24ـ33تصویر 65المکتبة الشرقیة

مائدة، 41-48نساء، 33ـ43بنهامز2000، روبنهامز2000، رو

مائدة، 48-54نساء، 43ـ56بنهامز2000، پشتبنهامز2000، پشت

13A ،نساء، 56ـ64تصویر 67المکتبة الشرقیة

13B ،نساء، 64ـ76تصویر 69المکتبة الشرقیة

14A ،نساء، 77ـ84تصویر 71المکتبة الشرقیة

ادامۀ جدول 2
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شماره برگه ها در تصاویر 
یستیان ُرَبن کر

ترتیب صادقی و گودرزی /
ترتیب رزان غّسان حمدون

ینمتن قرآن در الیۀ رویی یر متن قرآن در الیۀ ز

14B ،نساء، 84ـ92تصویر 73المکتبة الشرقیة

15A ،نساء، 92ـ100تصویر 75المکتبة الشرقیة

15B ،نساء، 100ـ108تصویر 77المکتبة الشرقیة

16A ،نساء، 108ـ120تصویر 79المکتبة الشرقیة

16B ،نساء، 120ـ131بدون تصویر المکتبة الشرقیة

17A ،نساء، 131ـ140تصویر 81المکتبة الشرقیة

17B ،نساء، 140ـ151تصویر 83المکتبة الشرقیة

18A ،نساء، 151ـ161 تصویر 85المکتبة الشرقیة

18B ،نساء، 161ـ171تصویر 87المکتبة الشرقیة

منافقون، 1-جمعة:11نساء، 171ـ مائدة، 3کریستیز2008کریستیز2008

جمعة، 11-فجر-بلد: 6مائدة، 3ـ9کریستیز2008کریستیز2008

مائدة، 9ـ18 تصویری منتشر نشدهموزۀ لوور )ابوظبی(

مائدة، 18ـ32تصویری منتشر نشدهموزۀ لوور )ابوظبی(

19A ،مائدة، 32ـ42تصویر 89المکتبة الشرقیة

19B ،مائدة، 42ـ49بدون تصویرالمکتبة الشرقیة

20A ،مائدة، 49ـ61تصویر 91المکتبة الشرقیة

20B ،مائدة، 61ـ71تصویر 93المکتبة الشرقیة

21A ،مائدة، 71ـ82تصویر 95المکتبة الشرقیة

21B ،مائدة، 82ـ93تصویر 97المکتبة الشرقیة

22A ،مائدة، 93ـ104تصویر 99 المکتبة الشرقیة

22B ،مائدة،104ـ111تصویر 101 المکتبة الشرقیة

1A ،1دارالمخطوطاتA ،ناخواناانعام: 49-61دارالمخطوطات

1B ،1دارالمخطوطاتB ،ناخواناانعام: 61-73دارالمخطوطات

2A ،2دارالمخطوطاتA ،بقرة،87-96انعام: 149-159دارالمخطوطات

2B ،2دارالمخطوطاتB ،بقرة، 96-105انعام: 159-اعراف: 11دارالمخطوطات

23A ،اعراف، 40ـ53تصویر 103المکتبة الشرقیة

23B ،اعراف، 53ـ69تصویر 105المکتبة الشرقیة

ادامۀ جدول 2
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شماره برگه ها در تصاویر 
یستیان ُرَبن کر

ترتیب صادقی و گودرزی /
ترتیب رزان غّسان حمدون

ینمتن قرآن در الیۀ رویی یر متن قرآن در الیۀ ز

24A ،اعراف، 69ـ83تصویر 107المکتبة الشرقیة

24B ،اعراف، 84ـ99تصویر 109المکتبة الشرقیة

25A ،انفال، 41اعراف، 99ـ126تصویر 111المکتبة الشرقیة

25B ،اعراف، 126ـ141تصویر 113المکتبة الشرقیة

26A ،اعراف، 141ـ153تصویر 115المکتبة الشرقیة

26B ،اعراف، 153ـ162تصویر 117المکتبة الشرقیة

27A ،اعراف، 163ـ176تصویر 119المکتبة الشرقیة

27B ،اعراف، 176ـ195تصویر 121المکتبة الشرقیة

28A ،اعراف، 195ـ انفال، 10تصویر 123المکتبة الشرقیة

28B ،انفال، 10ـ28تصویر 125المکتبة الشرقیة

29A ،انفال، 28ـ43تصویر 127المکتبة الشرقیة

29B ،انفال، 43ـ60تصویر 129المکتبة الشرقیة

30A ،انفال، 60ـ73تصویر 131المکتبة الشرقیة

30B ،انفال، 73ـ توبه، 13تصویر 133المکتبة الشرقیة

31A ،توبة، 13ـ27تصویر 135المکتبة الشرقیة

31B ،توبة، 27ـ39تصویر 137المکتبة الشرقیة

32A ،توبة، 40ـ55تصویر 139المکتبة الشرقیة

32B ،توبة، 55ـ71تصویر 141المکتبة الشرقیة

3A ،3دارالمخطوطاتA ،ناخواناتوبة: 112-115دارالمخطوطات

3B ،3دارالمخطوطاتB ،فاطر، 39-49توبة: 124-127دارالمخطوطات

33A ،توبة، 128ـ یونس، 12تصویر 143المکتبة الشرقیة

33B ،یونس، 12ـ24بدون تصویرالمکتبة الشرقیة

34A ،یونس، 24ـ38تصویر 145المکتبة الشرقیة

34B ،یونس، 38ـ59تصویر 147المکتبة الشرقیة

35A ،یونس، 59ـ75تصویر 149المکتبة الشرقیة

35B ،یونس، 75ـ94بدون تصویرالمکتبة الشرقیة

36A ،یونس، 94ـ هود، 5تصویر 151المکتبة الشرقیة

ادامۀ جدول 2
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شماره برگه ها در تصاویر 
یستیان ُرَبن کر

ترتیب صادقی و گودرزی /
ترتیب رزان غّسان حمدون

ینمتن قرآن در الیۀ رویی یر متن قرآن در الیۀ ز

36B ،بدون تصویربدون تصویرالمکتبة الشرقیة

37A ،بدون تصویربدون تصویرالمکتبة الشرقیة

37B ،هود، 40ـ61تصویر 153المکتبة الشرقیة

38A ،هود، 61ـ84تصویر 155المکتبة الشرقیة

38B ،هود، 84ـ100تصویر 157المکتبة الشرقیة

39A ،هود، 100ـ119بدون تصویرالمکتبة الشرقیة

39B ،هود، 119ـ یوسف، 15تصویر 159المکتبة الشرقیة

40A ،یوسف، 16ـ31تصویر 161 المکتبة الشرقیة

40B ،یوسف، 31ـ49تصویر 163المکتبة الشرقیة

4A ،4دارالمخطوطاتA ،هود، 105-112ابراهیم، 32ـ42دارالمخطوطات

4B ،4دارالمخطوطاتB ،هود، 120-انفال، 3ابراهیم، 42ـ حجر، 16دارالمخطوطات

5A ،5دارالمخطوطاتA ،انفال، 73 – توبة، 7نحل، 73ـ89دارالمخطوطات

5B ،5دارالمخطوطاتB ،توبة، 7-16نحل، 89ـ102دارالمخطوطات

6A ،6دارالمخطوطاتA ،توبة،17-26نحل، 102ـ118دارالمخطوطات

6B ،6دارالمخطوطاتB ،توبة، 26-34نحل، 118ـ اسراء، 6دارالمخطوطات

7A ،7دارالمخطوطاتA ،حج، 15-26اسراء، 39ـ58دارالمخطوطات

7B ،7دارالمخطوطاتB ،حج، 27-39اسراء، 59ـ77دارالمخطوطات

8A ،8دارالمخطوطاتA ،ناخواناکهف: 22دارالمخطوطات

8B ،8دارالمخطوطاتB ،ناخواناکهف: 32دارالمخطوطات

9A ،9دارالمخطوطاتA ،احزاب، 51-57مریم، 38ـ64دارالمخطوطات

9B ،9دارالمخطوطاتB ،احزاب، 57-72مریم، 64ـ98دارالمخطوطات

10A ،10دارالمخطوطاتA ،؟ - نور، 13طه، 1ـ43دارالمخطوطات

10B ،10دارالمخطوطاتB ،نور، 13-23طه، 44ـ74دارالمخطوطات

11A ،11دارالمخطوطاتA ،نور، 23-32طه، 74ـ98دارالمخطوطات

11B ،11دارالمخطوطاتB ،نور، 32-40طه، 98ـ130دارالمخطوطات

12A ،12دارالمخطوطاتA ،ناخواناانبیاء، 16ـ19دارالمخطوطات

12B ،12دارالمخطوطاتB ،ناخواناانبیاء، 38ـ42دارالمخطوطات

ادامۀ جدول 2
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شماره برگه ها در تصاویر 
یستیان ُرَبن کر

ترتیب صادقی و گودرزی /
ترتیب رزان غّسان حمدون

ینمتن قرآن در الیۀ رویی یر متن قرآن در الیۀ ز

13A ،13دارالمخطوطاتA ،نحل، 26-37انبیاء، 42ـ72دارالمخطوطات

13B ،13دارالمخطوطاتB ،نحل، 37-59انبیاء، 72ـ92دارالمخطوطات

14A ،انبیاء، 111ـ حج، 2حذف شده از ترتیب صادقیدارالمخطوطات

14B ،حج، 9ـ11حذف شده از ترتیب صادقیدارالمخطوطات

15A ،14دارالمخطوطاتA ،نحل، 68-69انبیاء، 111ـ حج، 2دارالمخطوطات

15B ،14دارالمخطوطاتB ،نحل، 78-79حج، 15ـ17دارالمخطوطات

16A ،15دارالمخطوطاتA ،طه، 23-61فرقان، 10ـ34دارالمخطوطات

16B ،15دارالمخطوطاتB ،طه، 61-80فرقان، 34ـ59دارالمخطوطات

17A ،16دارالمخطوطاتA ،قصص، 30-35شعراء، 155ـ176دارالمخطوطات

17B ،16دارالمخطوطاتB ،قصص، 19-24شعراء، 198ـ223دارالمخطوطات

18A ،17دارالمخطوطاتA ،بدون حدس و گمانهنمل، 25ـ29دارالمخطوطات

18B ،17دارالمخطوطاتB ،بدون حدس و گمانهنمل، 46ـ49دارالمخطوطات

19A ،18دارالمخطوطاتA ،حجر، 4-33قصص، 58ـ74دارالمخطوطات

19B ،18دارالمخطوطاتB ،حجر، 33-74قصص، 74ـ86دارالمخطوطات

20A ،19دارالمخطوطاتA ،فرقان، 14-27عنکبوت، 29ـ40دارالمخطوطات

20B ،19دارالمخطوطاتB ،حجر، 87-فرقان، 8عنکبوت، 43ـ54دارالمخطوطات

21A ،20دارالمخطوطاتA ،توبة، 70-81روم، 26ـ40دارالمخطوطات

21B ،20دارالمخطوطاتB ،توبة، 81-90روم، 43ـ54دارالمخطوطات

22A ،21دارالمخطوطاتA ،توبة، 106-113لقمان، 24ـ سجدة، 4دارالمخطوطات

22B ،21دارالمخطوطاتB ،توبة، 114-120سجدة، 4ـ20دارالمخطوطات

23A ،22دارالمخطوطاتA ،توبة، 121-مریم، 5سجدة، 20ـ احزاب، 6دارالمخطوطات

23B ،22دارالمخطوطاتB ،مریم، 6-29احزاب، 6ـ18دارالمخطوطات

24A ،23دارالمخطوطاتA ،مریم، 29-53احزاب، 18ـ29دارالمخطوطات

24B ،23دارالمخطوطاتB ،مریم، 54-74احزاب، 30ـ37دارالمخطوطات

25A ،24دارالمخطوطاتA ،ناخواناسبأ، 52ـ فاطر، 9دارالمخطوطات

25B ،24دارالمخطوطاتB ،روم، 38-50فاطر، 10ـ18دارالمخطوطات

26A ،25دارالمخطوطاتA ،زمر، 25-36صافات، 38ـ59دارالمخطوطات

ادامۀ جدول 2
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ینمتن قرآن در الیۀ رویی یر متن قرآن در الیۀ ز

26B ،25دارالمخطوطاتB ،زمر، 42-47صافات، 71ـ90دارالمخطوطات

27A ،26دارالمخطوطاتA ،زمر، 71-50: 70صافات، 102ـ134دارالمخطوطات

27B ،26دارالمخطوطاتB ،زمر، 70-غافر، 8صافات، 134ـ172دارالمخطوطات

28A ،27دارالمخطوطاتA ،ناخواناص، 73ـ75دارالمخطوطات

28B ،27دارالمخطوطاتB ،ناخوانازمر، 6دارالمخطوطات

29A ،فصلت، 17ـ20حذف  شده از ترتیب صادقیدارالمخطوطات

29B ،فصلت،5حذف  شده از ترتیب صادقیدارالمخطوطات

30A ،28دارالمخطوطاتA ،صافات، 15-33فصلت، 17ـ27دارالمخطوطات

30B ،28دارالمخطوطاتB ،صافات، 43-68فصلت، 33ـ43دارالمخطوطات

31A ،29دارالمخطوطاتA ،صافات، 82-103فصلت، 47ـ شوری، 5 دارالمخطوطات

31B ،29دارالمخطوطاتB ،صافات، 118-144شوری، 10ـ16دارالمخطوطات

32A ،30دارالمخطوطاتA ،انبیاء، 5-19شوری، 21ـ29دارالمخطوطات

32B ،30دارالمخطوطاتB ،طه، 122-133شوری، 38ـ48دارالمخطوطات

33A ،31دارالمخطوطاتA ،یوسف، 17-20زخرف، 63ـ69دارالمخطوطات

33B ،31دارالمخطوطاتB ،یوسف، 27-31زخرف، 89ـ دخان، 11دارالمخطوطات

34A ،32دارالمخطوطاتA ،یوسف، 111-کهف، 5محمد، 15ـ20دارالمخطوطات

34B ،32دارالمخطوطاتB ،کهف، 15-18محمد، 32 ـ فتح، 2دارالمخطوطات

35A ،33دارالمخطوطاتA ،سبأ، 13-23الرحمن، 16ـ واقعة، 5دارالمخطوطات

35B ،33دارالمخطوطاتB ،سبأ، 23-33واقعة، 5ـ69دارالمخطوطات

36A ،34دارالمخطوطاتA ،سبأ، 40-47حدید، 1ـ10دارالمخطوطات

36B ،34دارالمخطوطاتB ،رعد، 1-5حدید، 16ـ22دارالمخطوطات

37A ،35دارالمخطوطاتA ،رعد، 6-14حدید، 27ـ مجادلة، 6دارالمخطوطات

37B ،35دارالمخطوطاتB ،رعد، 16-21مجادلة، 10ـ22دارالمخطوطات

38A ،36دارالمخطوطاتA ،رعد، 25-31حشر، 1ـ10دارالمخطوطات

38B ،36دارالمخطوطاتB ،رعد، 33-40حشر، 14ـ ممتحنة، 1دارالمخطوطات

ادامۀ جدول 2
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رسانه ها: غلبۀ شایعه بر واقعیت

از نخســتین سال های دسترسی غربیان به نســخه های قرآنی کشف شده در صنعاء، 
زمزمه هایی اینجا و آنجا شنیده می شد که این نسخه ها اعتبار متن کنونی قرآن را مورد 
تردید و ســوال قرار می دهند. منشــأ اصلی این اتهام، برخی پژوهشگران آلمانی، از 
جمله ِگْرد پویین، بودند که با دسترســی به تصاویر و میکروفیلم این نسخه ها، آنها را 
در انحصار خود درآورده بودند، هیچ ســندی را منتشر نمی ساختند، اما با اظهارات 
شــفاهی خویش در میان همکاران خود و بعدها در میان برخی روزنامه نگاران چنین 
داعیه ای را مطرح می ســاختند. در دهۀ 1990 میالدی، شــنیدن این جملۀ درگوشی 
کادمیک غربی چندان غریب نبود که »اگر این اســناد و اطالعات  در برخی مجامع آ
روزی منتشر شود، مسلمانان با چالشی بزرگ در وثاقت کتاب آسمانی خود رو به رو 
خواهند شــد«، یا این ادعا که »در این نسخه ها، مطالبی هست که سبب خواهد شد 

مسلمانان دست از دعاوی خود راجع به کتاب آسمانی شان بردارند.«1
مخطوطات صنعاء، قرآن های یمن، نسخه های قرآنی صنعاء، پالیمپسست صنعاء، 
و از همه بیشتر، »قرآن صنعاء« عنوان های بسیار پرتکراری هستند که در دو دهۀ اخیر 
همواره در رسانه ها شنیده می شوند. برخی حوادث سیاسی در پایان قرن بیستم، توجه 
رســانه ای بیشتری نســبت به این موضوع ایجاد کرد. در این میان، انتشار مقاله ای به 
قلم یک نظامی بازنشستۀ نیروی دریایی آمریکا که قریب دو سال از مأموریت خود را 
در صنعاء گذرانده بود، ناگهان توجه عام و گســترده تری را بدین آثار برانگیخت. این 
مقاله را توبی ِلســِتر در ســال 1999 میالدی با عنوان »قرآن چیست؟« در نشریه ای 

1. به یاد دارم روزی در بهار 1379 شمســی، نصر حامد ابوزید در الیدن به من می گفت که از پویین شــنیده که 
 ،»

ً
 الله ابراهیم خلیال

َ
در یکی از نســخه های قرآنی صنعاء، در آیۀ 125 سورۀ نســاء، به جای عبارِت »واتخذ

«؛ لذا این جملۀ اخیر عطف بر استفهام پیشین در آیه می شود، 
ً
 اله ابراهیم خلیال

َ
چنین آمده اســت: »و اتخذ

و دیگر مبنایــی برای خلیل الله نامیدن حضرت ابراهیم در قرآن باقی نمی ماند. جالب آنکه این گزارش، فرد 
ســنت شناس و تاریخ دانی چون ابوزید را نگران کرده بود، چه رسد به عموم مؤمنانی که از نمونه های فراوانی 
 
ً
از این دســت گزارش ها در سنت اسالمی مکتوب در قرون نخست مطلع نیستند. بعدها البته دریافتم اصال
چنین چیزی وجود ندارد و این شــایعه برخاسته از اشتباه خوانی پویین بوده است؛ اما حتی اگر چنین چیزی 
وجود داشــت، این امر می توانست حاصل اشتباه کاتب نسخه، یا یکی از خوانش های غیررسمی در دو قرن 
نخست باشد که عالمان مسلمان صدها نمونۀ مشابه آن را با عنوان قرائات صحابه و قرائات شاذ، در آثار خود 

ثبت و ضبط کرده اند.
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کادمیک،  عمومی با عنوان ماهنامۀ آتالنتیک منتشر ســاخت. وی در این نوشتۀ غیرآ
با اســتناد به مطالب مکتوب برخی تجدیدنظرطلبان غربی و نیز پاره ای از شنیده های 
خود از ایشان، کوشید به خوانندۀ عام غربی چنین القا کند که متن قرآنی این نسخه ها 
تفاوت هایی با متن قرآن کنونی دارند و این امر باورهای مســلمانان دربارۀ تاریخ قرآن 
متزلزل می کند. به گفتۀ ِلســتر، همانگونه که در دو سه قرن گذشته، تالش های تاریخ 
پژوهانه و عرفی در شــناخت کتاب مقدس مسیحیان و نیز مداقه در جوانب تاریخی 
حیات حضرت عیسی برای بســیاری از مسیحیان معتقد و محافظه کار نگران کننده 
بوده اســت، انجام این گونه تحقیقات برون دینی و سکوالر درباب متن قرآن و تاریخ 
شــکل گیری آن بر اساس نسخه های کشف شــده در یمن برای بسیاری از مسلمانان 

اضطراب و تشویش به همراه می آورد.
 از دانش قرآنــی بی بهره بود - در مقالۀ 

ً
ســخنان فوق را توبی ِلْســتر - که مطلقا

عمومی خود نوشته بود، اما درواقع و در پِس آن، گروهی از تجدید نظر طلبان غربی 
و در صدِر ایشــان، ِگْرد پویین و کریستف لوکزنبرگ نشســته بودند. اینان درواقع با 
اســتناد به برخی ناهمخوانی ها در برخی نســخه های موجــود در دارالمخطوطات 
صنعاء )که بسیاری شــان در دیگر نسخه های حجازی در سایر نقاط جهان هم یافت 
می شود( دوست داشتند نخست به غربیان و سپس به عموم مسلمانان چنین بباورانند 
کــه این یافته ها اصالت تاریخــی متن کنونی قرآن را خدشــه دار می کنند. اما چنین 
نبود. عالمان و محققان مســلمان و آشــنا با سنت و متون اســالمی نباید از دیدن و 
شناســایی این اسناد شگفت زده یا غافلگیر می شدند. و چنین نشد. نخستین کسانی 
که شجاعانه مهم ترین سند قرآنی موجود در دارالمخطوطات صنعاء )یعنی مصحف 
صنعاء1 مشــتمل بر نسخۀ 27.1-01( را با دقت تمام بازخوانی و تصحیح کرده، آن را 
به انتشار رسانیدند، دو مســلمان ایرانی به نام های بهنام صادقی و محسن گودرزی 

بودند که حاصل کار ایشان اکنون در کتاب حاضر در اختیار ماست.

مصحف صنعاء1 و متن رسمی قرآن

در مصحف صنعاء1 چهار گونه از اختالف متنی می توان یافت.
الف( اختالف رسم، امالء یا هجاء
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ب( اختالف قرائات )رسمی و شواذ(
ج( ترتیب غیر معهود از سوره ها، مخالف با ترتیب کنونی

د( روایــت غیرعثمانــی از متن قرآن، حــاوی اختالف های متنی منســوب به 
مصاحف صحابه

دو گونــۀ اول و دوم را در اغلب مصاحف حجــازی و کوفی به جا مانده از قرون 
نخست می توان یافت. گونۀ ســوم نیز در برخی نسخه های حجازی شناخته شده در 
 در »مصحف مشــهد رضوی« حاوی دو نســخۀ 

ً
کتابخانه ها و موزه های جهان )مثال

شــمارۀ 18 و 4116 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی( هست.1 و سرانجام گونۀ چهارم 
ــ یعنی روایـــت غیر عثمانی از متن قرآن و اختالف قرائات منســوب به صحابه ــ 
را تاکنون تنها در همین پالیمپِسســت صنعاء یافته ایم؛ بــا این همه، تمامی این گونه 
اختالفات و تفاوت های متنی را عالمان و محققان مســلمان از نخســتین سده های 
اســالمی در آثار خود ثبت و ضبط کرده انــد و به وجود پراکندۀ آنها در کنار مصحف 
رسمی قرآن )مشهور به نسخۀ عثمانی( اعتراف داشته اند. اکنون آیا یافتن سندی عینی 
که یکی از داده های تاریخی نقل شــده در آثار خود مســلمانان را تأیید می کند، باید 

سبب واهمۀ و اضطراب و انکار ایشان شود؟ چنین نشد و نباید می شد.
ســناد، نقل های روایی، و متون تدوین یافته از ســوی عالمان مسلمان در چهار 

َ
ا

قرن نخست، دربارۀ تاریخ، ادبیات، حدیث، تفسیر، سیره، و به ویژه علوم قرآن حاوی 
هزاران گزارش مختلف اســت که نشان می دهد برخی صحابه، تابعین، و قاریان قرآن 
در کنار متن رسمی قرآن موسوم به »قرآن عثمانی«، گاه خوانش ها و روایت های متنی 
متفاوتی عرضه کرده اند. همچنین برخی از صحابه در ترتیب و چینش سوره های قرآن، 
رأیی متفاوت با ترتیب عثمانی داشــته اند. این اطالعات تاریخی را عالمان مسلمان 
خود با دقت تمام، به مثابۀ داده هایی تاریخی در کنار متن رســمی قرآن ثبت و ضبط 
کرده اند. بســیاری از این گزارش ها تا قرن ها در متون متأخر تفســیری و علوم قرآنی 

 نقل شده و مؤلفان این کتب به نقد و ارزیابی آنها پرداخته اند.
ً
مجددا

1. برای معرفی تفصیلی این مصحف و اهمیت آن در تاریخ کتابت متن قرآن، نک. مقالۀ دیگر من به انگلیسی در زیر:
Morteza Karimi-Nia, “A new document in the early history of the Qurʾān: Codex 

Mashhad, an ʿUthmānic text of the Qurʾān in Ibn Masʿūd’s arrangement of sūras,” in 
Journal of Islamic Manuscripts 10iii )2019(, pp. 292-326.
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دو مؤلف کتاب حاضر نخســتین بار متن الیۀ زیرین مصحف صنعاء1 را به دقت 
خوانده و آن را تصحیح و ارائه کرده اند. طبیعی است بخش های زیادی از اوراق صنعاء1 
در نسخۀ 27.1-01 در دارالمخطوطات صنعاء به سبب فرسودگی اوراق افتاده است، یا 
به ســبب رنگ و رو رفتگی جوهر در الیــۀ زیرین ناخوانایند. در این بخش ها، مؤلفان 
حــدس خود در مورد متن را در میــان قالب ][ بیان کرده اند1. همچنین کوشــیده اند 
اختالفات متنی این نســخه و تفاوت های موجود در ترتیب سور را در میراث اسالمی 
گذشــته بازیابی و در پانویس گزارش کنند. از ایــن رو، کتاب حاضر می تواند یکی از 
اســناد مهم تاریخی بسیار نزدیک با روزگار تدوین قرآن را برای محققان جدی در این 
زمینه فراهم آورد. از آنجا که اختالفات متنی موجود در متن زیرین مصحف صنعاء1 با 
َبّی 

ُ
هیچ یک از گزارش های روایت شده از مصاحف صحابه چون عبدالله بن مسعود و ا

بن کعب همخوانی صد در صد ندارد، بهنام صادقی آن را متن »صحابی1« و منتسب 
به یک صحابی ناشناخته )برای ما( نام گذاری کرده است.

یخ گذاری نسخۀ صنعاء1 تار

عالوه بر شــواهد نسخه شناختی، مصحف شــناختی )کودیکولوژیک( و کهن خط 
شناســانه )پالیوگرافیگ(، دالیل دیگر بر قدمت صنعاء1 اقامه شــده است. مهم ترین 
آنها انجام آزمایش تاریخ گذاری پوســت برگه ها از طریق اندازه گیری میزان کربن 14 
)C14( است.2 این آزمایش که سابقه ای چندین دهه ای برای اشیاء ساخته شده از گیاه 

1. ایشــان قالب را در جایی به کار برده اند که آثاری از یک کلمه یا حرف موجود بود، اما برای داشــتن حدسی 
 اثر قابل توجهی از یک کلمه یا حرف باقی نمانده است یا دست 

ً
محتمل کافی نبود. برای مواردی که اصوال

کم در تصاویر یافت نمی شود، از عالمت // استفاده کرده اند.
2. وجود کربن14 در مواد ارگانیک پایه و اســاس روش تاریخ گذاری رادیوکربن اســت که توسط ویالرد فرانک 
لیبای و همکارانش در سال 1949 جهت تعیین سن نمونه های باستان شناسی، زمین شناسی و آب زمین شناسی 
معرفی شد. این تکنیک آزمایش رادیومتریک و مبتنی بر اندازه گیری میزان مواد رادیواکتیو، روشی برای تعیین 
ســن دقیق مصنوعات باستان شــناختی ای بود که حیاتی 50000 ساله داشــتند. این روش چه بسا یکی از 
گسترده ترین و بهترین روش های آزمایش دقیق شــناخته شده است که امروزه به یکی از ابزارهای اصلی کار 
باستان شــناس تبدیل شده است. برای یک مقالۀ فارســی که گزارشی از نمونه های قرآنی آزمایش شده با این 
روش را ارائــه می دهد، نک.: آالء وحیدنیا، »تاریخ گذاری مخطوطات قرآنی در پرتو روش های نوین علمی 
)آزمایش کربن 14(«، در مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی، سال دوم، ش 3، پاییز 1397، ص 107ـ142.
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)درختان( و حیوانات دارد، در دو دهۀ اخیر بر روی برخی نســخه های کهن حجازی 
نیز انجام پذیرفته است.1 قدمت برگ های مختلف مصحف صنعاء1 نیز در سال های 
اخیر از طریق آزمایش کربن14 تعیین شــده است. طبیعی است در این روش، تنها با 
 50 تا 60 ســاله )و در برخی آزمایشگاه های با دقت کمتر، بازۀ 

ً
یک بازۀ زمانی حدودا

زمانی گاه 100 تا 200 ســاله( روبروییم که نشــان می دهد پوست برگ مورد نظر ــ  
حداکثر و حداقل ــ در کدام فاصلۀ زمانی تولید و فرآوری شده است.

در خصوص مصحف صنعاء1، نخســتین آزمایش کربــن14 را بهنام صادقی بر 
روی برگۀ اســتنفورد2007 در آزمایشــگاه آریزونا انجام داد که بر اساس آن، برگه در 
فاصلــۀ یک انحراف معیار )1σ( به احتمال 68 %، قدمتش به ســال های 614 تا 656 
میالدی می رســد، و در فاصلۀ دو انحراف معیار )2σ(، بــه احتمال 90%، متعلق به 
ســال های میان 578 تا 669 میالدی است. وی اطالعات تفصیلی این برگه، خوانش 
ِوه برگَمن در ســال 

ُ
الیۀ زیرین آن و نیز نتایج آزمایش خود را در مقاله ای مشــترک با ا

2010 میالدی منتشر ساخت.2 صادقی بعدها نمونه ای دیگر از همان برگه )استنفورد 

کسفورد مورد آزمایش قرار داد که نتایج با احتمال  2007( را این بار در آزمایشــگاه آ

95.4%، عمر برگه را مابین سال های 564 تـــا 655 نشــان داده است. این نتیجه به 

طور کلی با نتیجۀ دانشــگاه آریزونا همخوانی دارد.3 ســه آزمایش دیگر را کریستیان 
ُرَبن بر روی برگه های شــمارۀ 2 و 11 و 13 از نســخۀ 27.1-01 در آزمایشــگاه لیون 
)فرانســه( انجام داد. به سبب کم دقتی این آزمایشــگاه، بازۀ زمانی ارائه شده بسیار 
 به ماقبل اسالم بازمی گشت. 

ً
زیاد )نزدیک به 160 سال( بود و تاریخ ارائه شده عمدتا

1.  بــرای مشــاهده و بررســی نتایــج برخــی از ایــن آزمایش هــا نــگاه کنیــد بــه مقالــۀ زیــر، بــه ویــژه جــدول 
6.2 در ص 216:

Michael Josef Marx and Tobias J. Jocham, “Radiocarbon )14C( dating of Qurʾān 
manuscripts,” in Qurʾān Quotations Preserved on Papyrus Documents, 7th-10th Centuries, 
edited by Andreas Kaplony and Michael Marx, Leiden: Brill, 2019, pp. 188-221.
2. Behnam Sadeghi, and Uwe Bergmann, “The Codex of a Companion of the Prophet and 

the Qur’ān of the Prophet,” Arabica 57iv )2010(, pp. 343-436. 
برای نتایج آزمایش ســالیابی بر اساس آزمایش کربن 14، نک.: همین مقالۀ صادقی و ِبرگَمن در باال، 

ص 353.
3. آالء وحیدنیــا، »تاریخ گذاری مخطوطات قرآنی در پرتو روش هــای نوین علمی )آزمایش کربن 14(«، 

ص 123.
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 سه نمونه از برگ شــمارۀ 13 را برای آزمایش به سه آزمایشگاه 
ً
کریســتیان ُرَبن مجددا

کســفورد، زوریخ و کیل )آلمان( سپرد که نتایج دو آزمایشگاه نخست، همخوانی و  آ
کسفورد:  نزدیکی بســیار زیادی با نتایج به دست آمده از ســوی بهنام صادقی دارد: آ
مابین سال های 595 تا 658 میالدی؛ زوریخ: مابین سال های 566 تا 657 میالدی.1 
طرح این پرسش برای خوانندگان بجاســت که در چنین آزمایش هایی، آیا یافتن 
زمان تقریبی فراوری پوســت برگه )که مصادف با کشته شدن حیوان در قرن نخست 
هجری است(، می تواند تاریخ کتابت متن نوشته شده بر روی آن پوست برگه را تعیین 
کند؟ آیا ممکن نیست پوست برگه در سال های نخست اسالم تولید شده، و متن قرآن 

 و 
ً
در قرن یا قرون بعدی بر روی آن کتابت شده باشد؟ از نظر ما، چنین رویدادی عقال

 و در جریان عادی زندگی نمی تواند واقع شود. با توجه 
ً
 ناممکن نیست، اما عرفا

ً
منطقا

به دشواری آماده سازی پوســت برای کتابت یک نسخۀ قرآن به خط حجازی که گاه 
به گله ای از 400 گوســفند و صرف هزینه بسیار زیاد برای فراوری آن نیاز بوده است، 
منطقی نیســت که حاکم یا امیری در قرن نخســت به تهیه و آماده سازی پوست برگۀ 
مورد نیاز اقدام ورزد، اما آن را برای کتابت قرآن در دهه ها یا سدۀ بعدی کنار بگذارد. 
 پوست های فراهم آمده در فاصلۀ یک تا چند سال پس از تولید مورد استفاده 

ً
لذا، عادتا

قرار می گرفته اند. 
نتیجه آنکه هم شواهد متنی، نسخه شناختی، و کودیکولوژیک، و هم نتایج برآمده 
از آزمایش های کربن14 بر روی پوست برگه های مختلفی از مصحف صنعاء1 نشان 
می دهنــد الیۀ زیرین این مصحف در زمانی بســیار زودهنگام، دســت کم در نیمۀ 

نخست قرن نخست هجری کتابت شده است.

منابع درباب مخطوطات صنعاء و مصحف صنعاء1

متن نســخۀ صنعاء1 نخست بار از ســوی بهنام صادقی و محسن گودرزی خوانده و 
بازنویسی شده است که اکنون در کتاب حاضر همراه با تصاویر الیۀ زیرین و الیۀ رویی 
در اختیار خوانندۀ فارســی قرار گرفته اســت. به جز این، الیزابت پویین )همسر ِگرد 

1. Christian J. Robin, “L’Arabie dans le Coran,” in Les origines du Coran, le Coran des origines, 
p. 65.
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پویین(، در پنج مقالۀ مختلف و متوالی برخی برگ نوشته های این مصحف را بازخوانی 
کرده اســت. فرد دیگر اسماء هاللی است که در کتابی مستقل، متن الیۀ زیرین نسخۀ 
صنعاء1 را بازخوانی کرده اســت.1 اثر اسما هاللی این مزیت را دارد که عالوه بر الیۀ 
زیرین )که روایتی غیر عثمانی از متن قرآن اســت(، الیۀ رویی را نیز )که متن رســمی 
عثمانی از قرآن اســت( بازخوانی و ویرایش کرده است، اما این ضعف و کاستی را نیز 
دارد کــه نه دقتش در خوانش متن زیرین به ویرایش بهنام صادقی و محســن گودرزی 
می رســد و نه از پانویس های بســیار محققانه و ارجاعات آن دو پژوهشگر پیشین در 
این ویرایش خبری هست. مهم تر اینکه کتاب اسماء هاللی حاوی خوانش متن زیرین 
تنها 11 برگه از 36 برگۀ دارالمخطوطات اســت و در سه مورد از این برگه ها، تنها یک 
روی برگه را خوانده اســت. هدیه گورتمان )Hadiya Gurtmann( نیز از سال ها پیش 
ویرایش دیگری از برگه های نســخۀ 27.1-01 در دار المخطوطات صنعاء را در آلمان 
 از سوی انتشارات بریل در آینده منتشر خواهد شد.

ً
در دست انجام داشت که احتماال

بــه جز تالش های علمی برای خوانــش و تحقیق در متن مصحف صنعاء1، طی 
دهه هــای اخیر، دربارۀ جوانب مختلف مصحف صنعــاء1، و نیز در خصوص دیگر 
مخطوطات قرآنی کشف شــده در جامع صنعاء نیز، پژوهش های مختلفی صورت 
پذیرفته اســت. برای آشنایی خوانندگان فارسی زبان و پژوهشگران مطالعات قرآنی و 
نسخه شناسی، در انتهای این مقال، فهرستی از مهم ترین این آثار )کتب، مقاالت، و 
رساله های دانشــگاهی( را ذکر می کنم که اغلب آنها در شمار مراجع من در نگارش 
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Orientale di Napoli 34 )1974( pp. 487–506.

9. COSTA, Paolo M. “The Great Mosque of San‘ā’” in Studies in Arabian 
architecture, edited by P. M. Costa, London: Variorum/ Ashgate, 1994.

10. DAUM, Werner. “Schatz von Sanaʿa: Die frühen Koranblätter aus der 
Großen Moschee,” Frankfurter Allgemeine Magazin )Frankfurt a.M.( 381 
)19 Juni 1987( pp. 18-26.

11. DREIBHOLZ, Ursula. “Conservation of the manuscripts,” Maṣāḥif 
Ṣanʿā’. [Kuwait:] Dar al-Athar al-Islamiyyah / Kuwait National Museum 
[1985?] pp. 24-29. 

12. DREIBHOLZ, Ursula. “Der Fund von Sanaa: frühislamische 
Handschriften auf Pergament,” Pergament: Geschichte, Struktur, 
Restaurierung, Herstellung, edited by Peter Rück, Sigmaringen 
)Germany(, 1991, pp. 299-313. 

13. DREIBHOLZ, Ursula. “Preserving a treasure: the Sanaʿa manuscripts,” 
Museum International 51iii )Paris, 1999( pp. 21-25. 

14. DREIBHOLZ, Ursula. “Treatment of early Islamic manuscript 
fragments on parchment: a case history: the find at Sana‘a, Yemen,” The 
conservation and preservation of Islamic manuscripts, proceedings of the third 



 مجرمة مترقم          35

conference of Al-Furqān Islamic Heritage Foundation 18-19 November 
1995, edited by Yusuf Ibish and George Atiyeh, London: Al-Furqan 
Islamic Heritage Foundation, 1996, pp. 131-145.

15. FEDELI, Alba. “Early evidences of variant readings in Qurʾānic 
manuscripts,” Die dunkeln Anfänge: Neue Forschungen zur Entstehung 
und frühen Geschichte des Islam, edited by Karl-Heinz Ohlig & Gerd-P. 
Puin, Berlin: Verlag Hans Schiler, 2005, pp. 293-316; also in The hidden 
origins of Islam: new research into its early history, edited by Karl-Heinz 
Ohlig and Gerd-R. Puin, Amherst )NY, USA(: Prometheus Books, 
2010, pp. 311-334.

16. FEDELI, Alba. “I manoscritti di Sanaa: fogli sparsi che diventano 
Corani,” Il mio cuore è a Oriente: Studi di linguistica storica, filologia e 
cultura ebraica dedicati a Maria Luisa Mayer Modena )Quaderni di 
Acme, 101(, edited by Francesco Aspesi, Vermondo Brugnatelli, Anna 
Linda Callow & Claudia Rosenzweig, Milan: Cisalpino, 2008, pp. 25-48. 

17. HILALI, Asma. “Le palimpseste de Ṣanʿāʾ et la canonisation du Coran: 
nouveaux éléments”, Cahiers du Centre Gustave Glotz )Paris: Éditions de 
Boccard( 21 )2010( pp. 443-448. 

18. HILALI, Asma. “The writing process in a 7th century Qurʾān 
manuscript: the upper text of the ‘Sanaa Palimpsest’ as example,” in 
Palaeography between East and West: Proceedings of the Seminars on Arabic 
Palaeography at Sapienza University of Rome, edited by A. d’Ottone 
Rambach )Rome, 2018(, pp. 141–53.

19. HILALI, Asma. “Was the Ṣanʿāʾ Qurʾān Palimpsest a work in progress?” 
The Yemeni Manuscript Tradition, edited by David Hollenberg, 
Christoph Rauch, and Sabine Schmidtke, Leiden: Brill, 2015, pp. 12–27.

20. HILALI, Asma. The Sanaa palimpsest: the transmission of the Qur’an 
in the first centuries AH. Oxford: Oxford University Press & Institute of 
Ismaili Studies, 2017.

21. LESTER, Toby. “What is the Koran?” Atlantic Monthly )Boston, MA, 
USA( 283i )January 1999( pp. 43-57; also in: What the Koran really 
says: language, text and commentary, edited & translated by Ibn Warraq, 
Amherst )NY, USA(: Prometheus Books, 2002, pp. 107-128; also in: 
The Koran: critical concepts in Islamic studies, edited by Colin Turner, 



مصحف صنعاء1 و مسئلة خاستگاه قرآن  36

London & New York: Routledge Curzon, 2004, vol. 1, pp. 219-233.1

22. Memory of the world: Ṣanʿāʾ manuscripts, CD-ROM Presentation by 
UNESCO. Online at: http://www.unesco.org/new/en/communication-
and-information/memory-of-the-world/projects/full-list-of-projects/
yemen-the-sanaa-manuscripts-project/

23. NOJA NOSEDA, Sergio “La mia visita a Sanaa e il Corano palinsesto,” 
Rendiconti: Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche, 2003 )published 
by Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milan, 2004(, Volume 137, 
Fasc. 1, pp. 43-60.

24. PUIN, Elisabeth. “Ein früher Koranpalimpsest aus Ṣanʿāʾ )DAM 01-
27.1(,” Schlaglichter: Die beiden ersten islamischen Jahrhunderte, edited by 
Markus Groß and Karl-Heinz Ohlig, Berlin: Verlag Hans Schiler, 2008 
)Inârah. Schriften zur frühen Islamgeschichte und zum Koran, 3(, pp. 
461-493.

25. PUIN, Elisabeth. “Ein früher Koranpalimpsest aus Ṣanʿāʾ )DAM 01-
27.1( – Teil II,” Vom Koran zum Islam: Schriften zur frühen Islamgeschichte 
und zum Koran, edited by Markus Groß & Karl-Heinz Ohlig, Berlin: 
Verlag Hans Schiler )Inârah. Schriften zur frühen Islamgeschichte und 
zum Koran, vol. 4(, 2009, pp. 523-581. 

26. PUIN, Elisabeth. “Ein früher Koranpalimpsest aus Ṣanʿāʾ )DAM 01-
27.1( – Teil III: Ein nicht-‘uṯmānischer Koran,” Die Entstehung einer 
Weltreligion. I: Von der koranischen Bewegung zum Frühislam, edited by 
Markus Groß and Karl-Heinz Ohlig, Berlin: Verlag Hans Schiler, 2010 
)Inârah. Schriften zur fruhen Islamgeschichte und zum Koran, 5( pp. 
233-305. 

27. PUIN, Elisabeth. “Ein früher Koranpalimpsest aus Ṣanʿāʾ )DAM 01-
27.1( - Teil IV: Die scriptio inferior auf den Blättern 17, 18 und 19,” 
Die Entstehung einer Weltreligion II: Von der koranischen Bewegung zum 
Frühislam, edited by Markus Groß & Karl-Heinz Ohlig, Berlin: Verlag 
Hans Schiler )Inârah. Schriften zur frühen Islamgeschichte und zum 
Koran, vol. 6(, 2012, pp. 311-402.

1. ترجمه از انگلیسی به ترکی استانبولی:
Toby Lester, “Kurʾan Nedir?” translated from English into Turkish by M. Kemal Atik, 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1i )2003( pp. 149-165.



 مجرمة مترقم          37

28. PUIN, Elisabeth. “Ein früher Koranpalimpsest aus Sanʿa )DAM 01-
27.1( – Teil V: Die scriptio inferior auf den Blättern 14 und 15 sowie 
Auseinandersetzung mit den Thesen und der Edition des Koranpalimpsests 
von Behnam Sadeghi und Mohsen Goudarzi,” in Die Entstehung einer 
Weltreligion II: Die heilige Stadt Mekka - eine literarische Fiktion, ed. 
Markus Groß and Karl.-H. Ohlig, )Berlin, 2014(, pp. 477–618. 

29. PUIN, Gerd Rüdriger. “Methods of research on Qurʾānic manuscripts: 
a few ideas,” Maṣāḥif Ṣanʿāʾ [Kuwait:] Dar l-Athar al-Islamiyyah / 
Kuwait National Museum [1985?] pp. 9-17.

30. PUIN, Gerd Rüdriger. “Observations on early Qurʾān manuscripts in 
Ṣanʿāʾ,” The Qurʾān as text, edited by Stefan Wild, Leiden, New York 
& Köln: E.J. Brill, 1996 )Islamic Philosophy, Theology and Sciences: 
Texts and Studies, XXVII( pp. 107-111; also in: What the Koran really 
says: language, text and commentary, edited & translated by Ibn Warraq, 
Amherst )NY, USA(: Prometheus Books, 2002, pp. 737-744.1 

31. PUIN, Gerd Rüdriger. “Vowel letters and ortho-epic writing in the 
Qurʾān,” New perspectives on the Qurʾān: the Qurʾān in its historical context 
2, edited by Gabriel Said Reynolds, London & New York: Routledge, 
2011, pp. 147-189.

32. PUIN, Gerd-Rüdiger, Hans-Caspar Graf von Bothmer, and Karl-
Heinz Ohlig. “Über die Bedeutung der ältesten Koranfragmente aus 
Sanaa )Jemen( für die Orthographiegeschichte des Korans,” in: Neue 
Wege der Koranforschung. Magazin Forschung )Saarland University( 1 
)1999( pp. 37–40.

33. ROBIN, Christian J., “L’Arabie dans le Coran,” in Les origines du 
Coran, le Coran des origines, ed. F. Déroche, Ch. J. Robin, and M. Zink, 
Paris: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2015, pp. 27–74.

34. SADEGHI, Behnam & Mohsen GOUDARZI. “Ṣanʿāʾ 1 and the 
origins of the Qurʾān,” Der Islam: Zeitschrift für Geschichte und Kultur des 
islamischen Orients 87i-ii )2012( pp. 1-129. 

1.چکیــده به فارســی: »درباره ُنَســخ خطی قدیمی قرآن در صنعاء«، نوشــتۀ ِگِرد پوئیــن، ترجمه و تلخیص 
محّمدکاظــم رحمتی، بولتن مرجع 6: گزیده مقاالت و متون درباره مطالعات قرآنی در غرب، به کوشــش 

مرتضی کریمی نیا، چاپ اول، تهران: انتشارات بین المللی الهدی، 1380، ص 19ـ20.



مصحف صنعاء1 و مسئلة خاستگاه قرآن  38

35. SADEGHI, Behnam & Uwe BERGMANN. “The codex of a 
Companion of the Prophet and the Qurʾān of the Prophet,” Arabica: 
Journal of Arabic and Islamic Studies 57iii )2010( pp. 343-436, 57iv 
)2010( p. 516.

36. SAIFULLAH, M.S.M. “Codex Ṣanʿāʾ I – a Qur’ānic manuscript from 
mid–1st century of Hijra,”, online at: https://www.islamic-awareness.
org/quran/text/mss/soth.html

37. SMALL, Keith E. “Review Unesco CD of Ṣanʿāʾ Mss. Part 1,” 
Manuscripta Orientalia 12ii )2006( pp. 65-72; “Review Unesco CD of 
Ṣanʿāʾ Mss. Part 2: Qurʾan Mss. montents in Sūra order,” Manuscripta 
Orientalia 13i )2007( pp. 62-72. 

38. SMALL, Keith and Elisabeth PUIN. “Review Unesco CD of Ṣanʿāʾ 
Mss. Part 3: Qurʾan Palimpsests, and unique Qurʾān illustrations,” 
Manuscripta Orientalia 13ii )2007( pp. 59-71. 

39. von BOTHMER, Hans-Caspar Graf. “Architekturbilder im Koran: 
eine Prachthandschrift der Umayyadenzeit aus dem Yemen,” Bruckmanns 
Panteon )Munich( 45 )1987( pp. 4-20, 196.1

40. von BOTHMER, Hans-Caspar Graf. “Die Anfänge der 
Koranschreibung: Kodikologische und kunsthistorische Beobachtungen 
an den Koranfragmenten in Sanaa,” Neue Wege der Koranforschung, 
edited by Hans-Caspar Graf von Bothmer, Karl-Heinz Ohlig & Gerd-
Rüdiger Puin, in Magazin Forschung, )Universität des Saarlandes( 1 
)1999( pp. 40-46.

41. von BOTHMER, Hans-Caspar Graf. “Early Qurʾan manuscripts found 
in the Great Mosque of Sanaa )Yemen(,” Earthly beauty, heavenly art: 
art of Islam, edited by Mikhail Piotrovsky, London, Lund Humphries, 
1999, pp. 98-109.

42. von BOTHMER, Hans-Caspar Graf. “Ein seltenes Beispiel für die 
ornamentale Verwendung der schrift in frühen Koranhandschriften: 
die Fragmentgruppe Inv. Nr. 17-15.3 im “Haus der Handschriften in 
Sanaa,” Ars et Ecclesia: Festschrift für Franz J. Ronig zum 60. Geburtstag 

1. ترجمه به فارسی: هانس گاســپارگراف فون بوتمر، »تصاویر معماری در نسخه قرآن مسجد صنعا«، ترجمۀ 
علی عبداللهی، وقف میراث جاویدان، سال دهم، ش 43ـ44، پاییز و زمستان 1382، ص 10ـ32. 



 مجرمة مترقم          39

)Veröffentlichungen des Bistumsarchivs Trier, 26(, edited by Hans-
Walter Stork, Trier, 1989, pp. 45ff.

43. von BOTHMER, Hans-Caspar Graf. “Frühislamische Koran 
Illuminationen: Meisterwerke aus dem Handschriften fund der Groschen 
Moschee in Sanaa / Yemen,” Kunst und Antiquitäten, 1986 i, pp. 22-33. 

44. von BOTHMER, Hans-Caspar Graf. “Masterworks of Islamic book 
art: Koranic calligraphy and illumination in the manuscripts found in 
the Great Mosque in Sanaa,” Yemen: 3000 years of art and civilization in 
Arabia Felix, edited by W. Daum. Innsbruck: Pinguim-Verlag; Frankfurt 
a.M.: Umschau-Verlag [1988?] pp. 178-181; 185-187.

45. von BOTHMER, Hans-Caspar Graf. “Spätantike Voraussetzungen der 
frühislamischen Koran-Handschriften in Sanaa,” Eothen 2-3 / 1991-92 
)1994( pp. 7-12. 

ترجمۀ حاضر

نســخۀ نهایی این اثر در تابستان ســال 2011 میالدی به پایان رسید که بهنام صادقی 
چند هفته ای را در تهران به ســر برد و ما فرصت گفتگوی بیشتر در این باب را یافتیم. 
 ،Der Islam پس از انتشــار آن در قالب مقاله ای بلند در آغاز ســال 2012 در مجلۀ
من یادداشــت کوتاهــی در معرفی و بیان اهمیت آن در وبــالگ »مطالعات قرآنی« 
 در درس زبان تخصصی رشــتۀ علوم قرآنی برای 

ً
نوشــتم و پاره هایی از آن را مکــررا

دانشــجویانم تدریس کردم. با آنکه از همان زمان، بهنام صادقی از من خواســته بود 
ترجمۀ فارسی آن را برعهده بگیرم و این کار را نیز آغاز کردم، این مهم پس از مدتی به 
دلیل اشــتغال فراوانم به پژوهش در نسخه شناسی مصاحف مختلف قرآنی از جمله 
»مصحف مشــهد رضوی« متوقف شــده بود. اکنون خدای را شاکرم که این امر در 
ســال اخیر به انجام خود رســید و با پیشنهاد مدیر محترم انتشــارات هرمس به نشر 
عمومی درآمد. در این کتاب، عالوه بــر متن مقالۀ اصلی، متن الیۀ زیرین مصحف 
صنعاء1 )بر اساس تحقیق و خوانش مؤلفان( آمده، و در ادامه، تصاویر کاملی از الیۀ 
زیرین و رویی نســخۀ دارالمخطوطات 27.1-01، پنج برگ عرضه شده در حراج های 
مختلــف )از جمله برگ موزۀ لوور ابوظبی(، و نیز تصاویر الیۀ رویی 40 برگ موجود 
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از این مصحف در المکتبة الشرقیة ضمیمه شده است. همچنین برای راهنمایی بیشتر 
خواننده، فهرستی از مهم ترین اصطالحات تخصصی پرتکرار در امر مصحف پژوهی 

قرآنی را در انتهای کتاب گنجانده ام.
در پایان، بر خود وظیفه می دانم از دوستانم بهنام صادقی و محسن گودرزی سپاس 
بگزارم که عالوه بر گفتگوهای فراوان شفاهی و کتبی راجع به زوایای مختلف این اثر، 
بخش های مختلف ترجمه را طی سال های گذشته بازخوانی کردند و نکات خود را به 
من یادآور شــدند. ایشان همچنین در همان آغاز کار ترجمه، یادداشت کوتاهی برای 
 به همان صورت 

ً
خوانندۀ فارسی زبان نوشــتند که اکنون پس از گذشت ده سال عینا

با عنوان »پیشــگفتار نویسندگان برای ترجمۀ فارســی« در کتاب حاضر انتشار یافته 
اســت. به جز این، همکاران دانشورم، آالء وحیدنیا و سید محمدعلی طباطبایی هر 
یک مرا در تکمیــل بخش هایی از ترجمه، و بازخوانی کلی کتاب یاری رســانیدند. 
دوستان دیگرم حســین کمالی و مرتضی توکلی ضمن خواندن مقدمۀ حاضر، نکات 
مهمی را به من پیشــنهاد کردند، و امیر ِاسِترابی با شکیبایی بسیار و هنرمندی تمام در 
صفحه آرایی زیبای این اثر از هیچ کوششی فرو گذار نکرد. سخن و صورتی نیکو اگر 
 بی مدد ایشــان حاصل نمی آمد و همین مرا بر 

ً
در این برگردان فارســی هست، یقینا

شــکرگزاری مجدد و طلب خیر کثیر از خداوند متعال برای آنان وامی دارد. امیدوارم 
این کتاب بتواند پژوهشگران جدی و روزآمد در حوزۀ مطالعات قرآنی را در شناخت 
پرسش ها و روش های نوین قرآن پژوهی یاری کند و بر غنای هر چه بیشتر تحقیقات 

قرآنی در زبان فارسی بیفزاید.
مرتضی کریمی نیا

قم، بهار 1400




