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This article attempts to examine Francois Deroche’s views 

on the “Kufic script” and the manuscripts (Qurans) written 

in this script, in order to demonstrate that he has succeeded 

to solve the problem that has always existed in the usage of 

the term. Since the late eighteenth century when the term 

“Kufic script” was utilized to describe the writing system of 

early Qurans, the term has been extensively applied in this 

case. The generic use of this term led to the ignorance of 

distinguishing characteristics which are present in the script 

system of Qurans transcribed over a wide period of time and 

space. This has been criticized by the researchers in 

paleography and they have emphasized the inaccuracy of the 

term. Among them, Francois Deroche has focused mainly 

on the analysis of early Qurans and according the inaccuracy 

of the term “Kufic scrip” has attempted to categorize these 

Qurans according to the typology of the script in order to 

explain the date of transcription and specific features of each 

manuscript. He has introduced three other terms: Hijazi 

style, Umayyad style, and Abbasid style instead of “Kufic 

script”, according to different steps of development and 
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change in this script. Therefore, he could draw a clear and 

innovative picture of the temporal-formal developments in 

early manuscripts of Quran. 

This paper aims to explain Francois Deroche’s views in the 

typology and stylistics of early Qurans and in resolving the 

disputes in this field, based on the study of his works and a 

look at what other researchers have raised. This will 

demonstrate the benefits of his studies in analyzing “Kufic 

script”. It is also discussed that despite the importance of his 

studies in this field, they have been generally overlooked in 

Persian researches into the early Qurans.  
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 چکیده اطالعات مقاله
 مقاله پژوهشی نوع مقاله:

 

 
 23/09/1400فت:ایدر خیتار

 14/12/1400بازنگری:تاریخ 

 22/12/1400پذیرش خیتار
 15/01/1401  تاریخ نشر آنالین:

 

  های کلیدی:واژه

 خط کوفی، 

 فرانسوا دِروش،

 سبک عباسی،  

 .های نخستینمصحف

 

-برای توصیف نظام نوشتاری مصحف« خط کوفی»از اواخر قرن هجدهم میالدی که اصطالح  
عمدتاً از همین اصطالح در این باره استفاده شده است. کاربرد های اولیه به کار رفت، تاکنون 
-های نگارشهای ممتازی شده که در مصحفتوجهی به ویژگیتعمیمی این اصطالح موجب بی

شده در یک بازة زمانی و مکانی گسترده از حیث خط وجود دارد. این امر همواره مورد انتقاد 
گرفته و آنان بر نادرستی و، یا غیردقیق بودن این اصطالح شناسی قرار خطپژوهشگران حوزة کهن

اند. در این میان، فرانسوا دِروش به طور خاص، تمرکز اصلی تحقیقات خود را بر تحلیل تأکید کرده
شده در قرون اولیة اسالمی قرار داده و با توجه به فقدان دقت و جامعیت در های کتابتمصحف

-شناسی و نسخهخطگیری دقیق از اصول دانش کهنبا بهرهکوشیده تا « خط کوفی»اصطالح 
های اولیه را تبیین کند. او به طور مشخص، های هریک از قرآنشناسی، زمان کتابت و نیز شاخصه

و در اشاره به « خط کوفی»سه اصطالح سبک حجازی، سبک اموی و سبک عباسی را به جای 
طریق، توانسته تصویری روشن کرده است و بدینمراحل گوناگون تطور و تحول این خط، پیشنهاد 

های اولیه عرضه کند. این نوشتار برآن و نوآورانه از تحوالت زمانی ـ شکلی این خط در مصحف
است که با مطالعه و تحلیل آثار فرانسوا دروش و نیز با نگاهی به آنچه دیگر محققان در خصوص 

-بندی و سبکهای نوآورانة دروش را در دورههاند، دیدگاموضوعات مورد پژوهش او ارائه کرده
های های نخستین و نیز حلّ مناقشات موجود در این زمینه، واکاود و فواید پژوهششناسی مصحف

 . وی را در حوزة مطالعة خط معروف به کوفی تبیین کند
 .165-144 ، صص 1ش.12دوره ، و اسالم یایران مطالعاتمجله ، تحلیل دقیق خطِ کوفیسبک حجازی، سبک اموی، سبک عباسی؛ کوششی در ( 1401) ، محیا  مرانیشعیبی  :استناد
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 مقدمه: 

های فراوانی خط کوفی با توجه به اهمیت و گسترة انواع گوناگون آن، تاکنون موضوع پژوهش
توان در دو دستة ها را میهای خطی اسالمی بوده است. این پژوهشمطالعات نسخهدر جهان 

صورتی جامع و بنیادی به تاریخ این  هایی است که بهکلی جای داد: یک دسته شامل پژوهش
صورت موردی  هایی است که بهاند و دستة دوم آن گروه از پژوهشخط و سیر تطور آن پرداخته

اند. شده به این خط، اعم از نسخة خطی یا کتیبه پرداختهبررسی یک اثر نگاشتهبه معرفی و 
( کوشیده است که فهرستی 1393)قم: پژوهشنامة خط کوفی جلیسه در کتاب مجید غالمی

ها جامع از این آثار ارائه دهد. این کتاب حاوی دو بخش اصلی است. یک بخش به پژوهش
اختصاص یافته است.  احیاء الخط کوفیش دیگر به رسالة و بخ 1پردازددربارة خط کوفی می

شناسی خط کوفی( )غالمی آنچه مؤلف در این کتاب فهرست کرده )به ویژه در بخش کتاب
اند را پذیرفته« خط کوفی»هایی است که عنوان (، تنها شامل پژوهش119ـ93: 1393جلیسه، 

رغم اهمیت فراوان ین روست که به اند. از همو در قالب آن، به تحلیل و تحقیق دست زده
های فرانسوا دروش در تحلیل خط معروف به خط کوفی و ارائة طرحی جامع به منظور پژوهش

 پژوهشنامة خط کوفی تر سیر تطور این خط، هیچ نشانی از او و آثارش در کتابتحلیل دقیق
« در خط کوفی پژوهشی دیگر»اهلل شکراللهی در مقالة نیست. جالب توجه است که احسان

اطالعات آن دسته از منابع و  تا( به نقد این کتاب پرداخته و در صدد برآمده 130ـ119: 1394)
فهرست نشده  پژوهشنامة خط کوفید که در کتاب کنهای مربوط به خط کوفی را ارائه پژوهش

به آثار و ای بدین وسیله، کمبودهای کتاب مزبور را جبران کند، ولی او نیز هیچ اشاره تا است

                                                 
ها  چرا که مؤلف به رساله  ،در این اثر دقیق نیست « هاپژوهش»نگارنده، کاربرد اصطالح  به نظر  .1

شوق   مثالً ،های کهنی نیز پرداخته که موضوع آنها آموزش و معرفی خط کوفی بوده است  و کتاب

منابع و  »و ...  بنابراین چه بستتتا یرکی       مفتاح الخط کوفی یا   المستتتتهای فی معرفه رموز امقالی  

 بوده است. یری در این مورد یرکی  مناس « هاشپژوه
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آراء فرانسوا دروش نکرده است. به عبارت بهتر، از آنجا که این مؤلفان مالک خود را بر کلیدواژة 
های دیگری به اند که با کلیدواژهاند، به آثار فرانسوا دروش توجه نکردهقرار داده« خط کوفی»

 همین مبحث پرداخته است. 
ها مورد توجه قرار گرفته است و نویسندگانی نوشتهای از آراء فرانسوا دروش البته در پاره

اند که گزارشی از طرح پیشنهادی وی برای تحلیل سیر تاریخی خط کوفی ارائه دهند. کوشیده
های های دروش و نیز مقدمههایی را باید مقاالت مربوط به معرفی و نقد کتابعمدة چنین نوشته

، است ر سه کتاب او که به فارسی ترجمه شدهمترجمان فارسی آثار او دانست. در ابتدای ه
اند. در این میان، به باور نگارنده، مقدمة دو هایی را به رشتة تحریر درآوردهمترجمان مقدمه

تر و روشمندتر است. باید توجه داشت که چنین دقیق های عصر اموی،قرآنکتاب  مترجمِ
و موجز از آن کتاب بیان  خالصههایی عمدتاً خصلت موردی دارند و صرفاً گزارشی نوشته

تر اینکه آراء وی را در دهند و مهمکنند، اما تصویری جامع از طرح فکری دروش ارائه نمیمی
های دهند تا بدین ترتیب ارزش نوآوریهای مرسوم در حوزة خط کوفی قرار نمیدل پژوهش

 دروش آشکارتر شود. 
دبیات این حوزه وجود دارد. آراء دروش که به بیان بهتر، باید گفت یک شکاف پژوهشی در ا

ها و مفروضات عمدتاً ناظر به تحلیل خط کوفی و حل مشکالت این حوزه است و نارسایی تعریف
است و  کند، در ادبیات پژوهشی مربوط به خط کوفی مورد توجه قرار نگرفتهقبلی را روشن می

شود. او، گزارشی از این آراء دیده می هایهای کتابهای ترجمهتنها به صورت موردی در مقدمه
توجهی به آراء مهم این پژوهشگر در حوزة خط کوفی و به ویژه کوشش همین مسئله یعنی بی

، اوشده توسط های نگاشتهاریخی از این خط و مصحفـ ت وی در راه ارائة تحلیلی ساختاری
را متوجه ضرورت پژوهشی در این خصوص کرد تا نشان دهد که نظریات وی در تحلیل نگارنده 

 این خط بسیار مهم و راهگشاست. این نوشتار حاصل پاسخ به این ضرورت است. 
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 تبیین نقاط مناقشه ؛ها در حوزة خط کوفیپژوهش برمروری 
ربوط به تاریخ قرآن های مرا عموماً باید در دستة پژوهش 1های مربوط به خط کوفیپژوهش

گیری سنّت کتابت قرآن تا چند سده پس از آن، از این خط از ابتدای شکل چرا کهجای داد، 
صورت انحصاری  شده است. این استفاده تا چند سده بهبرای کتابت و انتقال قرآن استفاده می

و از زمانی  های قرآنی، خط کوفی بوده استبوده و تنها خط مورد کاربرد برای نگارش نسخه
رفته و در نهایت، این خط به بعد، به عنوان یک خط در کنار دیگر خطوط )اقالم ستّه( به کار می

ها و چون نگارش سرسورههای قرآنی )همصرفاً کاربرد هنری و تزئینی در تولید نسخه
 (. Sourdelـ ,Thomine 1997:1123نشانگرهای آیات( یافته است )

بخش پیشینة پژوهش بیان شد، با توجه به این کاربرد گستردة خط کوفی در گونه که در همان
های مختلفی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه از حوزة تمدن اسالمی، تاکنون پژوهش

نمایاند، های فرانسوا دروش را در مطالعة این خط میمنظر مسئلة این مقاله اهمیت دارد و نوآوری
های م میان پژوهشگران این حوزه است. با مطالعه و بررسی پژوهشبیان وجوه مناقشه و ابها

شود که نوعی سردرگمی دربارة عنوان این خط و انجام شده در خصوص خط کوفی، روشن می
ی، این خط به شهر کوفه منسوب گذارتردید، از طریق این نامگذاری وجود دارد. بیدلیل این نام

دهد که چنین خطی پیش از بنای شهر کوفه هم وجود داشته ها نشان می؛ در حالی که یافتهشده
که به  میمشکل است باور کن»اند: ای این گونه در این باره داوری کردهاست. از همین رو، عده

آنست که چون کوفه  حیشود، صح دایپ کبارهی یخط محکم و کامل نیشهر کوفه چن جادیمجرد ا
که نوشتن مصاحف شد  ستةیو شا دیرس نیو تحس دیاز تجو ایخط به مرتبه نیا...  افتی انیبن

 شدهینام جزم بر آن اطالق م ،یکه قبل از شهرت آن به کوف دیو شا دیمعروف گرد یبه کوف
نمونه به نظر علی راهجیری خوشنویس و پژوهشگر حوزة  برای(. 113: 1350)فضایلی، « است

علت »کند که: گذاری را بدین شکل توجیه مییل این نامباید اشاره کرد. او دل ،خوشنویسی
ها و ها در زینت کتیبهگذاری خط کوفی این بوده که این خط با حروف کاف در آخر نوشتهنام

)راهجیری، « رفته و به این دلیل، به خط کافی معروف شدهها به کار میمساجد و بر روی سکه
                                                 

استتتفاده ندرده و اصتتطال ا   « خط کوفی»مزی به ذکر استتت که فرانستتوا دروش از اصتتطالح . 1

در گزارش آراء « خط کوفی»دیگری را به جای آن معرفی کرده است. در این نوشتار، از اصطالح    

 دیگر پژوهشگران استفاده شده است.
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بلکه صورت تغییر شکل یافتة  ،معنی منسوب به کوفه را نه به« کوفی»(. در واقع او 45: 1345
. عالوه بر محققان مسلمان، اصطالح کوفی از اواخر قرن هجدهم 1در نظر گرفته است« کافی»

شناسان نیز رایج شد. آنان نیز به میالدی و با انتشار فهرست کتابخانة کپنهاگ، در میان شرق
 (.Blair, 2006: 104) اندکردهگذاری اذعان نارسایی این نام

های فراوانی ها و تنوّعرغم تفاوتنقطة ابهام دیگر در حوزة مطالعة خط کوفی این است که به 
وجود دارد،  ،های زمانی و مکانی گستردة کاربرد آنکه در اشکال گوناگون این خط در بازه

صطالح واحد های بسیار چشمگیر، تنها با همین انظر از تفاوتهای آن صرفتمامی نمونه
اند. این نکته همواره ذهن محققان این حوزه را به خود مشغول کرده است و اغلب توصیف شده
، ابوت اشاره کرده الًتری را ارائه کرد. مثتر و متنوّعشناسی جامعاند که باید اصطالحاذعان داشته

شده است های نخستین اطالق که اصطالح کوفی به صورتی نادرست، به بسیاری از قرآن
(Abbott, 1939: 23آنه .)شیمل نیز اذعان کرده که از لحاظ شیوه، حتی دو نسخه  ماری

(. بر این اساس، همواره در 31: 1368های کوفی کامالً به هم شبیه نیست )شیمل، از قرآن
شود. های این خط دیده میبندی شیوهادبیات مربوط به خط کوفی، نوعی نیاز به سبک

های متفاوت از کتابت تا های کوفی در کشورهای مختلف و نیز در سدهان شیوهگوناگونی می»
هایی چون رقاع و توقیع و نیز ریحان و محقّق است... اما ... کتیبه، بسیار بیش از تفاوت خط

 (.30: 1392خانی، )قلیچ 2«بندی نشدهای کوفی چنان که باید دستهسبک
های کار نوآورانة دروش باید به آن اشاره کرد، دشواریای که برای درک ارزش سومین نکته

های نویسهای قدیمی قرآن است. با توجه به اینکه این دستمحققان در انتساب زمانی نسخه
یابی آنها بسیار اهمیت دارد. آدولف گرومان در اند، ارائة الگویی برای زمان3کهن فاقد ترقیمه

                                                 

های گوناگون در خصتتوو وجه یستتمیه و منشتتو خط کوفی ر   از دیدگاه بیشتتتر اطالع برای .1 

 . 83ت 69  1386ایمانی، 
شیوه   .  2 شی جامع و عالمانه از  شیاء و    برای گزار ستفاده از آن در یزئین ا های مختلف کوفی و ا

 های بناها، ر   کتیبه
Sheila S. Blair, “EPIGRAPHY iii. Arabic inscriptions in Persia,” Encyclopaedia 

Iranica, VIII/5, pp. 490-498, available online at 

http://www.iranicaonline.org/articles/epigraphy-iii. 
3Colophon  . 
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صورتی ( به 231ـ213 :1958« )های اولیهگذاری قرآندشواری تاریخ»مقالة مهمی با عنوان 
های پژوهشگران قبلی در این حوزه سخن گفته جامع به این مشکل اشاره کرده و از تالش

شناسی دانسته است؛ همان دانشی خطحلّ این مشکل را در دانش کهناست. او به درستی، راه
واقع، دروش در تالش است تا با های دروش نیز هست و در که نقطة تمرکز تمامی پژوهش

 های موجود در این حوزه را رفع کند. یاری همین دانش، مناقشات و ابهام
های فرانسوا دروش در خواهد شد، پژوهش شرح دادهبه باور نگارنده، چنان که در این پژوهش 

 برای خطِشناسی جدیدی را نهد. او اصطالححلی را فرا روی میهر سه حوزة مورد مناقشه، راه
های فراوان گیرد و نیز ظرفیتهای سبکی را نیز در بر میهای کهن ارائه کرده که تنوّعمصحف

 های اولیه قرآنی به نمایش گذاشته است. گذاری نسخهشناسی را در تاریخخطدانش کهن

 

 های نخستینهای نوآورانة او دربارة مصحففرانسوا دروش و پژوهش

 مطالعاتی و پژوهشیهای زمینهپیش
در فرانسه متولد شد. نقطة تمرکز تحصیالت دانشگاهی میالدی  1952سال فرانسوا دروش در 

های سامی دانست. او در سال او را باید در حوزة ادبیات کالسیک، مصرشناسی و مطالعات زبان
به راهنمایی استاد برجستة مطالعات  1واحة ددان العالبارة ای درمیالدی، با نگارش رساله1987
دومینیک سوردل، مدرک دکترای خود را از دانشگاه سوربن اخذ کرد. او از سال  شناسیاسالم
های قرآن مشغول بود و این نویسی نسخهمیالدی، در کتابخانة ملی فرانسه به فهرست 1979

میالدی، به  1986ال میالدی منتشر کرد. پس از این تاریخ تا س 1983فهرست را در سال 
های موجود در موزة هنرهای ترکی و اسالمی در استانبول اشتغال مطالعه و کار بر روی نسخه

میالدی تاکنون به عنوان استاد کلژ دو فرانس و صاحب کرسی  2015داشت. وی از سال 
 .3کندفعالیت می 2«تاریخچة متن و انتقال قرآن»

                                                 

 Ulâ-Recherches sur l’oasis de Dedan/al‘عنوان دقیق رسالة او چنین است   .1 

2xt and TransmissionHistory of the Quran, Te . 

از کارنامة علمی او بر روی وبگاه کلژ دو فرانس گرفته شتتتده        ،ای دروشنامه  اطالعا  زندگی  .  3

 است 
 https://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/Biographie.htm 
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های مادی و عینی باید تاریخ قرآن، به ویژه جنبه های دروش رانقطة تمرکز محوری پژوهش
های های خطی و زیرحوزهآن دانست. به عبارت دیگر، نظرگاه او به تاریخ قرآن از زاویة نسخه

است. به بیان بسیار مجمل،  1شناسیشناسی و نسخهخطهمچون دانش کهن ،مربوط به آن
شناسی در خطکه دانش کهن های دروش اثبات عملی این نکته استهدف اصلی پژوهش

اهمیت دارد. پیش از  حدیهای قرآنی( تا چه های خطی )به طور خاص، نسخهمطالعة نسخه
نگرانه او، البته دیگر پژوهشگران نیز در این زمینه فعالیت کرده بودند، ولی دروش با دقت جزئی

ک در نقدی بر یکی از های آن را بسط داد. پریسیال سوچدر این شیوه، حوزة کاربرد و ظرفیت
-خطآثار او به درستی اشاره کرده که کار دروش متمایز از کار دیگرانی است که به حوزة کهن

اند، چون او به صورتی متمرکز، دقیق و جزئی، تنها بر شکل ویژة شش حرف شناسی وارد شده
 (.Soucek, 1999: 129تری رسیده است )تر و متقنتأکید کرده و بنابراین، به نتایج دقیق

 شناسیخطتأکید بر اهمیت کهن
ها استفاده نویسگذاری دستها برای تاریخشناسان، تعدادی از عناصر و شیوهکار نسخهجهان در 
ها عموماً ها دانست. ترقیمهترین این عناصر را باید ترقیمة نسخهترین و اساسیشود. مهممی

دارند، اما حتی اگر نویس عرضه می، مکان تولید یک دستتصویر روشنی از زمان و حتی گاهی
های نخستین ها را در نظر نیاوریم، باید اقرار کرد که در خصوص مصحفامکان جعل در ترقیمه

های پراکنده و طبیعتاً ها عموماً در قالب برگاین مصحف چرا کهتقریباً از این ابزار محرومیم، 
های (. جز این، استفاده از اصول دانشDéroche, 2017: 185اند )فاقد ترقیمه باقی مانده

گذاری ، به تاریخ14و همچنین آزمایش کربن  2شناسی، تاریخ زبانشناسی، نسخهخطکهن
، کامالً مثبت نیست و بر 14کند. دیدگاه دروش در خصوص آزمایش کربن ها کمک مینسخه

(. Ibidها اعتماد کرد )گذاری نسخهر تاریختوان منحصراً به نتایج آن داین باور است که نمی

                                                 

و  Palaeographyشناسی به عنوان برابرنهادة   خطدر سریاسر این پژوهش، از اصطالح کهن     .1 

 استفاده شده است. Codicologyشناسی به عنوان برابرنهادة از اصطالح نسخه

2Philology . 
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-شناسی در تبارشناسی نسخهخطشناسی و کهنهای نسخهگیری از دانشاو اذعان دارد که بهره
 . 1راهگشاتر است 14های کربن ها، در مواردی حتی از آزمایش

های ، بخشی را به مبحث خطوط نسخههای اسالمینویسشناسی دستنامة نسخهدستاو در 
شناسی سخن گفته و اشاره کرده است که خطاسالمی اختصاص داده و در آنجا، از اهمیت کهن

(. این Déroche, 2006: 205شناسی جدا کرد )توان از نسخهشناسی را نمیخطکهن
( و Ibid: 208کند )نویس کمک میدانش به تشخیص اصالت، تاریخ و منشأ متن دست

های فراوان است ت در این دانش، مشاهده و بررسی نسخهترین راه برای کسب مهارمهم
(Ibid: 209کما اینکه او خود نیز در کتابخانه ،)های اسالمی سر و کار های فراوانی با نسخه

ها مرهون همین تجربه است. شک، بخشی از تسلط او در شناخت تاریخ این نسخهداشته و بی
نخست، گسترش  .شناسی اشاره کرده استخطاو به دو عامل مهم در پیشرفت دانش کهن

 شناسی موجود در متون دستهای خطی و دوم، استفاده از اصطالحهای عکسی از نسخهچاپ
ای را به طور خاص در همین موضوع نوشته و در تر نیز او مقالهاول برای نامیدن خطوط. پیش

رمزگشایی صحیح از خطوط و های کهن و هدف آن را آنجا این دانش را دانش شناخت متن
 366ـ365ها کمک کند )گذاری این نوشتهتواند به تاریخهای کهن عنوان کرده بود که مینوشته

Déroche, 1998: ظهور خوشنویسی (. او همچنین در نقدی بر کتاب الن جرج با عنوان
برای تحلیل شناسی، شناسی به موازات نسخهخط، یکی از محاسن کتاب را کاربرد کهن2اسالمی

او در همین یادداشت (. Déroche, 2013: 116تاریخ خوشنویسی اسالمی دانسته است )
شناسی ح، آرزو کرده است که روزی یک اصطال«کوفی خط»ح و با اشاره به نادرستی اصطال

های های اسالمی شکل بگیرد؛ آرزویی که البته عمدة پژوهشنویسمنسجم در مطالعات دست
 به همین مسیر سوق داده است.وی را نیز 

                                                 
دهندة  دیدگاه دروش در خصوو انتساب زمانی مصحف معروف به قرآن بیرمنگای نیز نشان     .  1

استتت. او بر این باور استتت که بر خالف   14مخالفت او با پذیرش مطلق نتایج آزمایشتتا  کربن 

پترزبورگ است و در تتت  ها، سبک کتابت این نسخه دقیقاً مشابه سبک نسخة پاریسنتابج آزمایش

سخه به عصر  یا  پیامبر)و( را رد     ا .گیردهای  جازی قرار میدستة مصحف   ساب این ن و انت

 کند. می
2The Rise of Islamic Calligraphy . 
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توان در ذیل مطالعات دروش در زمینة ادبیات خوشنویسی و فرهنگ کتابت در ایران را نیز می
شناسی قرار داد. تأکید بر جایگاه خاص و ممتاز خوشنویسی در فرهنگ  خطمباحث کهن

قالة بدیعی های محوری در منظومة پژوهشی اوست. او در مایرانی، یکی از نقطهـ اسالمی
درخصوص اقتصادِ کتابت در تاریخ ایران، اشاره کرده است که آموزش خوشنویسی در نظام 
آموزشی کهن ایران جایگاه انکارناپذیری داشته و به همین دلیل است که در اغلب موارد، حتی 

 :Déroche, 2016ای نیز کیفیت قابل قبولی دارند )شدة کاتبان غیرحرفههای کتابتنسخه

(. دروش با تأکید بر این اهمیت و جایگاه ممتاز، بارها اشاره کرده است که بخشی از آن 204
این  چرا کهشناسی منسجم باید از دل ادبیات مربوط به خوشنویسی استخراج شود؛ اصطالح

-شود، بسیار کمکاطالعات در مواردی مثالً آنچه به خط نستعلیق در تمدن ایرانی مربوط می
 (. Déroche, 1998: 369کننده است )

 های نخستینمصحف ی خطِبندسبک
-نویسای بسیار مهم در تحلیل دستشناسی، به نتیجهخطتأکید فراوان دروش بر اهمیت کهن

بندی خط به کار رفته بندی و سبکهای کهن قرآن منجر شده است و این نتیجه همان دوره
شده، ولی در مطالعات دروش، حوزة اصطالحی در آنهاست؛ خطی که عموماً خط کوفی نامیده 

 تری یافته است. گسترده

تر از دروش نیز پژوهشگران دیگری به غیر دقیق بودن اصطالح خط چنان که گذشت، پیش
های نخستین اشاره کرده بودند، ولی وجه تمایز کار دروش در این کوفی برای توصیف مصحف

ماری نی، مثالً بر خالف نظرگاه افرادی همچون آنهاست که اوالً راهی در میانه برگزیده؛ یع
های کوفی برابر است و نوشتههای نگارشی با تعداد دستشیمل معتقد نبود که تعداد سبک

های قرآنی بر مبنای شناسی نسخهشناسی و نوعحل این مناقشه را در سبکتر اینکه راهمهم
 وجو کرد.شناسی جستخطاصول کهن

شناسی ها به این سبکهای خود نسخهکار دروش در این است که او از ویژگیاهمیت شیوة 
ها تحمیل کند. او خود اشاره نویسشناسانة خارجی را بر دسترسید؛ نه اینکه یک نظام سبک

شناسی در جهت تحمیل اطالعات خارجی به های محقّقان نسخهکرده است که عموماً تالش
های شناختی شکلبب شده که پیشرفتی در مطالعة سبکها بوده است و این کار سنسخه

او روش کار خود را به صورتی ساده، این گونه شرح داده است:  .نخستین نگارش حاصل نشود
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(. عالوه بر این، نظام Déroche, 1992: 14« )تکیه و تأکید بر تحلیل دقیق نسخه»
ده است، از حیث تبارشناسی های اولیه ارائه کرای که دروش در بررسی مصحفشناسانهسبک
های پراکنده بسیار مفید و مؤثر است و نویسدست بینها و درک ارتباطات خویشاوندی نسخه

تر آنها منجر خواهد شد. به باور نگارنده، با الهام از شیوة کار دروش و با به تعیین هویت دقیق
های کهن قرآنی رسی نسخهاذعان به درستی و اهمیت این روش، باید در نظر آوریم که کار بر

 چرا کهشناسانه از آنها، هنوز در مراحل ابتدایی پیشرفت است، به منظور ارائة نظامی سبک
های بیشتری را مورد تحلیل دقیق قرار دهیم. در این خصوص، به همچنان نیاز داریم نسخه

های موجود در کتابخانههای کهن های قرآنطور ویژه به پژوهشی دقیق و جامع دربارة ویژگی
 .1ایران نیازمندیم

های قدیمی قرآن را به صورتی جامع در نویسشناسانه خود دربارة دستدروش دیدگاه سبک
بیان کرد. عنوانی که دروش برای این اثر برگزیده،  سبک عباسیمیالدی، در کتاب  1992سال 

ن است. درواقع، او اصطالح های نخستیترین نظرگاه وی در بررسی مصحفکنندة اصلیمنتقل
(؛ چرا که از نظر Gacek, 2009: 1سبک عباسی را به معنای خط کوفی به کار برده است )

 ,Déroche, 1992: 34وی، داللت مکانی موجود در اصطالح کوفی داللت دقیقی نیست )

ده و پردازی جدید اشاره کر(.  او در نخستین سطور مقدمة کتاب، صراحتاً به این اصطالح132
(. سرتاسر مطالب کتاب در واقع، Ibid: 11گذاری را توضیح دهد )وعده داده که دلیل این نام

 توضیح و تشریح همین دلیل است.
های کهن نویسشناسانه، اصطالح خط کوفی را برای توصیف دستدر جهان مطالعات شرق

نویسی د که به فهرستقرآن، برای نخستین بار در اواخر قرن هجدهم میالدی، آدلر به کار بر
های در های موزة سلطنتی کپنهاگ مشغول بود. به باور دروش، از آنجا که تعداد نسخهقرآن

شد، او کاربرد اصطالح ها مشاهده نمیهای فراوانی میان این نسخهدسترس آدلر کم بود و تفاوت
تشار فهرست آدلر (. پس از انIbidعمومیِ کوفی را برای نامیدن آنها منطقی و صحیح دانست )

های کهن قرآنی شناسایی و آشکار شد که های بیشتری از نسخهمیالدی، نمونه1780در سال 

                                                 
Karimi-های ایران، ر   های کهن قرآنی موجود در کتابخانهنویسرشتتی از دستتت  برای گزا.  1

Nia, 2006: 156-168. 



 

 

 .165-144، صفحه 1401 بهار -1، شماره 12دوره مجله مطالعات اریانی اسالمی، 

 

هایی که ها وجود دارد؛ تفاوتنوشتهپردازانة فراوانی میان این دستهای نگارشی و نسخهتفاوت
 شود. بندی واحد و منفرد میمانع از قرار دادن تمامی آنها در ذیل یک دسته
بر شکل حروف در شیوة کتابت  سبک عباسی،دروش مبنای اصلی ایدة خود را در کتاب 

های های نخستین قرار داده و بر این اساس، از سه سبک نگارشی اصلی با زیرمجموعهمصحف
های دیگر ای جنبههای او، عالوه بر شکل حروف، پارهآنها سخن گفته است. البته در تحلیل

است و او گاهی، تالش  کشی، صحافی، اعجام و ... نیز مطمح نظر بودهجدول همچون تزئینات،
های مذکور هماهنگی ایجاد کند، ولی در اساس شناسانه و جنبههای خطکرده میان نتایج بررسی

شده، ها بنا شده است: الف جدانویسیکار، تحلیل او بر مقایسة شکل نگارش شش حرف در نسخه
ع / غ در میانة کلمه، م در پایان کلمه، ن در پایان کلمه، ه در میانة کلمه الف در پایان کلمه، 

(15Ibid: )1. 
های نخستین در نظر گرفته، سه سبک نگارشی که دروش با دنبال کردن این شیوه در مصحف

های بعد از حجازی که عموماً سبک حجازی است. سبک ین سبک،از این قرار است: نخست
بندی او به صورت سبک عباسی اولیه و سبک عباسی نوین اند، در دستهکوفی خوانده شده

و سبک عباسی نوین را  2درآمده است. او اصطالح سبک عباسی اولیه را در برابر کوفی اصلی
 (.  ,2001Dérocheـ2006: 262به کار برده است ) 3در برابر کوفی شرقی )کوفی ایرانی(

 (Hسبک حجازی )با نشانة اختصاری 
است. ابن ندیم  الفهرستترین منبعی که در شناخت خطوط قدیم در دست داریم، تردید مهمبی

های مورد استفاده در نزد اقوام و ملل مختلف پرداخته است. وی در در این اثر، به خطوط و قلم

                                                 
سبک        .1 صوو  شیال بلر یدی از منتقدان نظرگاه دروش در خ شاره کرد که  های بندی قرآنباید ا

نخستتتین بر مبنای شتتدو  روف استتت. او بر این باور استتت که یمایزا  در شتتدو  روف نه     

اند های سبک شخصی کایبان مختلف    دهندة یفاو یک سبک نگارشی خاو، بلده نشان     کنندةبیان

(Blair, 2006: 108-109     ؛ دروش به این انتقاد پاسخ گفته و اشاره کرده که میزان یدرار اشدال)

های شتتخصتتی کایبان دانستتت   یوان آنها را ینها محصتتول ستتبک خاو به  دی استتت که نمی

(Déroche, 2014: 7.) 
2Kufic Proper . 

3Eastern Kufic . 
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، خطِ مکی و مدنی را به عنوان نخستین خطوط از این نوع نام «خطوط المصاحف»ضمن بیان 
های بلند و کند: الفهای این دو خط را چنین ذکر می( و ویژگی9: 1350ندیم، برد )ابنمی

ها در تعدادی از در شکل کلی خط )همان(. این ویژگی 1متمایل به راست و کمی خوابیدگی
 . 2شودهای اولیه مشاهده مینسخه

« حجازی»تین بار اصطالح با توجه به قرار گرفتن مکه و مدینه در سرزمین حجاز، نابیا ابوت نخس
برد. او با توجه به شواهد موجود و نیز بر اساس روایت را در اشاره به این دو خط به کار می

در خط عربی سخن گفته و اذعان دارد که  ،بصری ـ مدنی و کوفی ـندیم، از دو شیوة مکیابن
-(. پژوهشAbbott, 1939: 22 ـ17زمینة شیوة کوفی است  )شیوة حجازی منشأ و پیش

های ابوت بر مطالعات دروش بسیار اثرگذار بوده و او بارها در آثار خود، به آراء ابوت استناد کرده 
 است. 

کاربرد اصطالح سبک حجازی در آثار دروش را نیز باید در ادامة همین روند در نظر گرفت. وی 
بتوان سبک حجازی دانست، هایی که خط به کار رفته در آنها را اشاره کرده که تعداد نسخه

(. البته باید توجه داشت که کاربرد این اصطالح Déroche, 1992: 18بسیار اندک است )
به این معنی نیست که آن مصحف لزوماً از نظر جغرافیایی در سرزمین  در توصیف یک مصحف

 2006ـ2001: 256حجاز کتابت شده است، بلکه تنها به سبک نگارش و خط آن اشاره دارد )
Déroche,های این سبک، کند که در مصحف(. دروش در خصوص سبک حجازی تأکید می

های دیگر وجود دارد و بر همین اساس، بهتر است به های معمول در سبکتنوعی بیش از تنوّع
 (.  :257Ibidسخن بگوییم ) 4«سبک حجازی»از  3«خط حجازی»جای 

یک قالب استاندارد در شیوة نگارش این دوره  ها را از تثبیت نشدندروش فراوانی این تنوّع
(. به عبارت دیگر، در آن زمان یعنی، در نخستین Déroche, 1992: 27داند )ناشی می

های بعد ها، هنوز قواعد نگارشی به آن حد از تثبیت نرسیده بود که در دورهدورة تدوین مصحف

                                                 
 انضجاع. 1

شگاه بیرمنگای        یدی از نمونه .2  سخة معروف به قرآن دان سبک  جازی در ن سیار معروف  های ب

 . شودمیمشاهده 
3Hijazi Script . 

4Hijazi Style . 
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شخصی کاتبان بازتر بود. در تثبیت های ها و سبکبدان دست یافت و اوضاع برای اعمال سلیقه
ای داشته است. کنندهمروان پنجمین خلیفة اموی، نقش تعیینبنقواعد، دورة خالفت عبدالملک

بررسی کرده است که ضمن بحث   اموی های عصرقرآندروش این مسئله را در دیگر اثر خود، 
های شخصی ای از وجود تنوع. دروش به عنوان نمونه1از سبک اموی، بدان خواهیم پرداخت

ـ پترزبورگ  کاتبان در سبک حجازی، پژوهش جامعی را بر روی مصحف معروف به قرآن پاریس 
(. Déroche, 2017: 186انجام داده و آن را نمونة مهمی در اثبات این مدعا دانسته است )

برگ در  28این نسخه در مجموع حاوی صد برگ است که از آن میان، هفتاد برگ در پاریس، 
شود داری میپترزبورگ، یک برگ در واتیکان و یک برگ در مجموعة ناصر خلیلی نگهسن

(Déroche, 2010: 115دروش با استفاده از تحلیل خط .)ها، شیوة شناسانه )ارتفاع الف
های ة نشان دادن پایان آیات، نگارش حروفی همچون ک/ م / ن/ د، نگارش الفاعجام، شیو

( در Eتا  Aهای اختصاری میان کلمه و ...( به این نتیجه رسیده است که پنج کاتب )با نشانه
در عین (. او Déroche, 2014: 19اند )کتابت مصحف پاریس ـ پترزبورگ مدخلیت داشته

این نسخه را سبک حجازی دانسته، تمایزات میان سبک کار هریک  حال که سبک نگارش کلِ
های اعرابی و اعجامی از کاتبان را شرح و در جدولی، شیوة متفاوت آنان را در استفاده از نشانه

های دقیق (. وی در نهایت، با عنایت به تحلیلDéroche, 2010: 116نمایش داده است )
ندیم و اصالحات های ابنقرائن تاریخی همچون گزارششناسانه و نیز با در نظر گرفتن خط

نتیجه گرفته است که این مصحف مهم باید در ربع سوم قرن اول هجری  ،دیوانی عبدالملک
های (. به زعم وی، آشکار بودن سبکDéroche, 2014: 34قمری کتابت شده باشد )

ی ثابت کتابت در قرن شخصی کاتبان در تولید این مصحف، نموداری از فقدان استانداردها
 (. Déroche, 2010: 113نخست هجری است )

 

                                                 
راهنمای خواندن خطوط بستتتیار جال  یوجه استتتت که محمد مشتتتیری در بخش ملحقا  کتاب . 1

های اموی و  ، جدولی را ارائه کرده و در آن، یغییرا   روف خطوط کوفی بر روی ستتتده    کوفی

( اشتتاره کرده که با 8  1354عباستتی را به طور مجزا نمایش داده استتت. او در مقدمه )مشتتیری،  

 عباسی. عصر در یاو، در عصر اموی ضرب شده  هیوان دریافت که سدمی یوجه به این یغییرا ،
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 سبک عباسی 
ندیم، تا ابتدای دولت عباسی، مردم با خطوط قدیم )از جمله خط حجازی( کتابت بنا بر اشارة ابن

نقطة  ،(. بر این اساس، در گزارش او نیز ابتدای دولت عباسی11: 1350ندیم، کردند )ابنمی
بندی دروش نیز مبتنی بر طوط قدیمی به خطوط جدید دانسته شده است. سبکانتقال از خ

همین دیدگاه است. او پس از سبک حجازی از سبک عباسی سخن گفته و آن را به دو دستة 
 تقسیم کرده است. 2و سبک نوین 1سبک عباسی نخستین

نخستین مورد توجه  هایبندی مصحفنکتة قابل اشاره اینکه مسئلة اعراب و اعجام نیز در دوره
های قرآنی نویسنگاری دستهای رایج برای تاریخ. اصوالً یکی از راهاست دروش قرار گرفته

دهد ها نشان میاولیه، توجه به شیوة اعجام و اعراب در آنهاست. به گفتة دروش بررسی نسخه
قمری ول هجریاز اواخر قرن ا ،های کوتاههای قرمز برای نشان دادن مصوتاستفاده از نقطه

های سبک ( و این نظام در قرآنDéroche, 2014: 113نویسی ایجاد شده )در مصحف
. در استفاده از معیار 3( ,2001Dérocheـ2006: 259عباسی رشد و گسترش یافته است )

های اعرابی و توان مطمئن بود که نقطهها، گاهی نمیگذاری مصحفاعراب و اعجام در تاریخ
ای از پژوهشگران اند و، یا پس از آن. عدهان با کتابت اصل متن گذاشته شدهزماعجامی هم

پذیرد اند. دروش این حکم کلی را نمیها دانستهمتفاوت بودن رنگ را نشانة متأخر بودن نقطه
کتابخانة  4316مثال در نسخة شمارة  برایکند که باید به دیگر قرائن نیز توجه کرد؛ و اشاره می

 ها نشانة جدیدتر بودن آنها نیست.رضوی، متفاوت بودن رنگ نقطهآستان قدس 
 

 

 
                                                 

1The Early Abbasid Style . 

2The New Style . 

  های نخستین ر  های اعرابی و اعجامی در مصحف برای اطالعا  بیشتر در خصوو نشانه    .  3

Robin, 2006: 319-364/ George, 2015: 75-102 پایبندی به ؛ نویستتندة مقالة دوی ضتتمن

گذاری به انتستاب زمانی و مدانی   های دروش، یالش کرده استت یا با یحلیو نظای نقطه بندیستبک 

 ها بپردازد. نسخه
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 سبک عباسی نخستین

 :Déroche, 1992ترین ویژگی آن است )ها در این سبک مهمتنوع و تکثر زیرمجموعه

های این سبک را در شش گروه جای داده و تر، مصحفبندی جزئی(. دروش در یک تقسیم34
بندی، جنبة مشخص کرده است. وی البته هشدار داده که این طبقه Fتا  Aآنها را با حروف 

، عناصر دوران Aهای دستة (، هرچند که در قرآنIbid: 16تاریخی و کورونولوژیک ندارد )
ان عناصری از سبک حجازی تو( و میIbid: 35شود )های بعدی دیده میگذار بیشتر از دسته

های بندیهای دقیقی، شکل متفاوت حروف را در طبقهرا در این دسته دید. دروش با ارائة جدول
 گانه سبک عباسی نخستین نشان داده است. شش

توان اشاره کرد. های سبک عباسی نخستین، به قرآن آبی میبه عنوان یک نمونه از مصحف
کردن کاغذ پوستی محسوب های نادر رنگت شده و یکی از نمونهقرآنی که بر روی پارشمن کتاب

است. دروش با توجه به شیوة  های اعجامی با طال نوشته شدهشود. اصل متن و نیز نقطهمی
های سبک عباسی نخستین قرار داده از زیرمجموعه Dنگارش حروف، این قرآن را در گروه 

 اند.سبک در همین گروه قرار گرفتههای این . اغلب مصحف1(95ـ :92Ibidاست )
  

 (NSسبک نوین )با نشانة اختصاری 

شود و هرچه در این شرقی( نیز خود به چند زیرطبقه تقسیم میسبک نوین )کوفی ایرانی/کوفی 
دار بر خط کاهش یافته و اصطالحاً های هندسی و زاویهآییم، غلبة شکلها جلوتر میبندیتقسیم

افزایش دور در خط، افزایش سهولت و سرعت نگارش و (. Ibid: 132یابد )افزایش میدور 
شود و یکی از دالیل غلبة سبک نوین بر سبک نخستین و خوانیِ خط را سبب مینیز آسان

در گرو همین امر باید دانست. فراوانی  ،شده را در این سبکهای کتابتنویسافزایش شمار دست
ویژه پارشمن نیز تر بههای کتابتی قدیمیتولید کاغذ در جهان اسالم و فاصله گرفتن از محمل

سازی پارشمن آوری و آماده(. فراهمDéroche, 2005: 82قطعاً در این امر مؤثر بوده است )
تر ابراین رشد استفاده از کاغذ، به عمومیطلبید و بننسبت به کاغذ، هزینه و زمان بیشتری را می

                                                 
 . ,2015Bloom :196-218  برای گزارشی جامع از این مصحف، ر .  1
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. به موازات افزایش تقاضا برای کتاب، نیاز به افزایش 1شدمیشدن کتاب در جهان اسالم منجر 

 Déroche) ددا. سبک نوین سرعت کتابت را افزایش میشدایجاد میتولید و عرضه نیز 

کرد و سبک نوین از اقتضا میخوانی خط را نیز تر شدن کتاب، آسانعمومی .(190 :2017
 (.Déroche, 2014b: 82این جهت هم با رشد استفاده از کاغذ تناظر داشت )

های نخستین، سبک چهارمی را نیز با عنوان دروش در تکمیل مطالعات خود بر روی مصحف
گانة مذکور اضافه کرد و در اثر دیگری به توصیف آن پرداخت. های سهسبک اموی به سبک

، بر مبنای همین دیدگاه های عصر امویقرآنو عنوان آن  منتشر میالدی 2014ر در سال این اث
را تکمیل کرد و  سبک عباسیهای کتاب تکمیلی انتخاب شده است. دروش در اینجا، دیدگاه

( را در میانة سبک حجازی و سبک عباسی نخستین قرار داد Oسبک اموی )با نشانة اختصاری 
(Déroche, 2014: 97 .)مصحف( را که خط مورد  16هایی )مجموعاً او فهرستی از قرآن

او در این کتاب در  (.Ibid, 105 ـ)102در این کتاب ذکر کرده  ،کاربرد آنها سبک اموی است
های سبک هایی است که متقدّم بر قرآنپردازی در قرآنپی تحلیل شکلی و شیوة مصحف

اند. آنچه در عصر اموی کتابت و تدوین شدهعباسی و در نتیجة اصالحات سیاسی و اداری 
گیرد این است که با استوار مجموع، در خصوص سبک اموی مورد اشاره و تأکید دروش قرار می

مروان، محیط آزادی که در بنهای دولت اموی و به ویژه از دورة خالفت عبدالملکشدن پایه
های شخصی کاتبان ایش سبکپردازی سبک حجازی وجود داشت و ظرفیتی را برای نممصحف
ی در های استاندارد خطاندک رخت بر بست و بنابراین از این زمان، قالبکرد، اندکمهیّا می
شود. عبدالملک به اصالحات اداری ـ مالی در حکومت اسالمی دست ها بیشتر دیده میمصحف

پردازی نیز ی مصحفهاها در زمان او انجام گرفت. این موارد، بر سبکسازی دیوانزد و عربی

ها و در شکل نگارش مصحف  ,Déroche) 2001ـ80 : 2006؛ )258 :2005اثر گذاشت 
)شکل حروف، امالی کلمات و قالب خود نسخه( نیز نوعی همسانی و یکنواختی پدید آمد 

                                                 
غذ  های کاسب  یک انقالب اساسی بوده است. مزیت ،های خطیورود کاغذ به جهان یولید نسخه .1

های نگارشی پیشین مثو پوست، پاپیروس، چوب و ... کاربرد اند  یمامی محمواند که سب  شد   

های نگارشتتی پیشتتین جنبة های بعدی محمواما در مقابو، در طول ستتده ،خود را  از دستتت بدهند

ت شاه سلطان   یولید یک قرآن چوبی در دورة  دوم درخوریوجهیجملی و یفنّنی یافتند. یک نمونة 

 .Abbott, 1938: 88-94 سین صفوی است. برای گزارشی عالمانه از این نسخه ر   
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(Robin, 2006: 347.) یافتة سبک حجازی واقع، سبک اموی را باید صورت تکامل در
های جداکنندة پنج آیه گرها و نشانها )سرسورههای تزئین و تذهیب قرآننشانهدانست. اولین 

نمونه، دروش  برای .1( ,2017Déroche :188توان در سبک اموی دید )و ده آیه( را می
های خط و تزئینات مصحف دمشق و مصحف فسطاط، از عناصر تزئینی در تحلیلی بر ویژگی

-ن این تزئینات از عناصر معماری بناهای اموی همچون قبهخاص دورة اموی و نیز متأثر بود
را متعلق به پس از دورة حکومت عبدالملک و متأثر الصخره سخن گفته است. او هر دو مصحف

 .(Déroche, 2014: 84 - 95)داند از اصالحات او می

 

 نتایج پژوهش
ها کاربرد خود دادند، تا قرنخط کوفی به عنوان نخستین خطی که مسلمانان مورد استفاده قرار 

های گوناگون نگارشی، از کتابت تا کتیبه، حفظ کرد. گستردگی بازة زمانی و مکانی را در زمینه
های متنوعی از نگارش در ها، ساختارها و شکلسبککه کاربرد این نظام نوشتاری سبب شد 

واحد برای توصیف این  ها عموماً از یک اصطالحرغم این گوناگونیدل آن شکل بگیرند. به 
« خط کوفی»ها ذیل عنوان واحد های مختلف استفاده شده و تمامی این تفاوتها و شیوهسبک

های فراوانی که در مراحل گوناگون اند. کاربرد این اصطالح واحد سبب شده تا تفاوتقرار گرفته
بر این، از ظرفیت و  توجهی قرار گیرند و عالوهاست، مورد غفلت و بی تطور این خط رخ داده

های شناسانة مصحفشناسانه و خطگذاری سبکها در تاریخامکانی استفاده نشود که این تفاوت
های گوناگون کنند. فرانسوا دروش با دانش و تجربة فراوان در کار بر روی نسخهقرآنی ایجاد می

ا در حوزة خط کوفی و شناسی جدید ریک اصطالح که اسالمی، با ارائة طرحی نوآورانه کوشیده
های برای نشان دادن تمایزات آن در مراحل گوناگون تطور این خط ارائه کند. بنا بر یافته

های نگارشی دهد که سبکهای اولیه نشان میاو، مطالعة دقیق شیوة خط در مصحف تحقیقات
از همین رو،  فی کرد.کوفی معرتوان آنها را تنها با اصطالح خط گوناگونی وجود داشته که نمی

او به جای این اصطالح از چهار اصطالح دیگر استفاده کرده است: سبک حجازی، سبک اموی، 

                                                 
های  جازی و اموی را در نستتخه ،المعارف قرآندایرهدر « های قرآننستتخه»دروش در مدخو . 1

پیشاعثمانی در  های یک گروه قرار داده و البته، پیش از این گروه، دستة دیگری را با عنوان نسخه  

 نظر گرفته است.
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ایرانی خوانده  بندی، آنچه عموماً کوفیِسبک عباسی نخستین و سبک نوین. در این تقسیم
های قبلی است. اهمیت شده، سبک نوین نام گرفته که به خوبی، گویای تمایز آن با شیوهمی

های نویسگذاری دستترین راه برای تاریخدهد منطقیار دروش در این است که اوالً نشان میک
شناسی است و شناسی و نسخهخطنگرانة آنها از منظر دانش کهنکهن، تحلیل دقیق و جزئی
گفته ممکن است و ثانیاً آشکار های پیشهای ویژة حروف در سبکاین کار به مدد تحلیل شکل

-در مراحل ابتدایی پیشرفت و درگیر کلی ،های نخستینکند که پژوهش در حوزة مصحفمی
نگرانه گفته به صورت جزئیها با توجه به ضوابط پیشها است و ضروری است این نسخهگویی

 مورد تحلیل قرار بگیرند. 
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