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ــر ناگشته ها دیگ

کتیبه ای و خط شکسته، خط مغربی. کوفی  خطی میاِن سبک 

کهن را این می داند  یخ گذاری نســخه های  گروهمن مهم ترین مشــکل تار
یخ گذاری شده باشد و بتواند مبنایی در  که مشخصًا تار که نســخه هایی 
یخ گذاری ســایر نســخ قرار گیرد، بســیار اندک اســت. تنها یک نسخۀ  تار
یخ دار از قرن اول در ایران و دو نسخه از قرن دوم و هفت نسخه از قرن  تار
ســوم وجود دارد. البته بنا به نظر کراچکوفســکی باید قرآن ســمرقند را هم 

متعلق به قرن اول دانست. 

یخ کهن ترین نســخه های  ی ســپس بــه تفــاوت دیدگاه هــا در تعییــن تار و
قرآن اشــاره می کند و اظهارنظر میُنوی در جعلی دانســتن همه نمونه های 
قرآنــی کهــن را شــگفت انگیز و نیازمند بررســی بیشــتر می دانــد. مینوی از 
نســخۀ خطی  فهرســت ابــن ندیم به شــماره 3315 در موزه چســتربیتی، 
بســمله ای را به عنــوان نمونــه ای از خــط مکیـ  مدنی مــی آورد و آن را خط 
گفته می شــود به  که  کهنی  شکســته می داند و نتیجه می گیرد: قرآن های 
خط مکیـ  مدنی نوشته شــده در واقع به خط شکســته نوشته شده است 
که از آغاز دورۀ عباسی، یعنی قرن دوم تا نیمۀ قرن هشتم به کار می رفت. 

گروهمن آن گاه خالصه ای از نقدهای عبود بر مینوی را می آورد و می گوید 
که مبنای تمام اظهارنظر مینوی، نمونۀ بسمله در نسخۀ خطی  الفهرست 
گروهمن با  که عبود تصویر اصلی آن را در اختیار نداشــته اســت.  اســت 
یافت تصویر این بســمله از چســتربیتی به بررســی دقیق تمام جزئیات  در

که: آن می پردازد و نتیجه می گیرد 
1. فهم و ترجمۀ مینوی از عبارت ابن ندیم درســت نیست؛ زیرا ابن ندیم 
سخنی از انتهای اندکی کج الف ها و سر قالب مانند آنها نیاورده است.

2. نمونــۀ بســمله برخالف انتظار با خط کل متــن تفاوت چندانی ندارد. 

کتابخانۀ واتیکان  گروهمن با اشــاره به چــاپ قطعه قرآن های موجــود در 
نســخه های  یخ گــذاری  تار بحــث  داغ بــودن  بــه   1947 در  یــدا  و توســط 
که  ی در این مقالــه نشــان می دهد  کهــن قرآنــی اشــاره می کنــد. و خطــی 
دســتیابی بــه مــدارک جدید مانند نســخه های قرآنــی در مجموعۀ جورج 
کتابخانــۀ  قاهره و  میکائیلیــدس در قاهــره، پوست نوشــته های قرآنــی در 
پاپیروس یافت شــده در خربة المرد در فلســطین تا چه اندازه می تواند در 

حل این مسئله مؤثر باشد.

گروهمــن به تالش هــای متخصصــان خطوط باســتانی ماننــد لیندبرگ، 
یخ گذاری  یتس، تیسرانت و  برگشترسر برای تار مولر، سیلوستر، رایت، مور
که از ســال 1830 آغاز شده اشاره می کند. در این  نســخه های کهن قرآن 
یتس که در کتاب کهن خط شناسی عربی، بخش مهمی  میان تالش مور
را بــه نســخه های قــرآن اختصــاص داده شــایان توجــه اســت. پ ژوهش 
ی خِط نسخه هایی از چهار قرن نخست  مختصر و بنیادی برگشترسر رو
کاًل از هشت صفحه  و ده عکس تشکیل شده  نیز بسیار مهم است.  که 
یــخ دار بیشــتر بعــد از قــرن ســوم مشــاهده  ی نســخه های تار گــزارش و بــه 
کتیبه ای،  کوفــی  می شــوند و ســه نوع خــط قابل شناســایی اســت: خط 

*آدولف گروهمن )1877-1977( پاپیروس شــناس اتریشی است که در سن 31 سالگی مسئولیت 
کتابخانۀ سلطنتی اتریش را به عهده داشت. وقوع جنگ جهانی  مجموعۀ پاپیروس های شرق در 
یخ  دوم باعث مهاجرت او به پراگ در 1921 شد. وی در دانشگاه پراگ استاد زبان های سامی و تار
ین خریداری  فرهنــگ اســامی بــود. در ســال 1930 هزار قطعه پاپیــروس را از مصر برای مجموعــۀ و
کــرد. وی اندکــی قبــل از پایــان جنگ بــه اتریش برگشــت. از 1949 تــا 1956 در دانشــگاه های عین 
یخ اسام و باستان شناسی بود. از این رو این مقاله با وجود گذشت  یه استاد تار الشمس و اسکندر
یســنده و دسترســی او به مجموعۀ بی نظیــری از پاپیروس ها  بیــش از نیــم قرن، به دلیل تخصص نو

بسیار مهم است. برای اطاعات بیش تر دربارۀ وی ر.ک به.
Reinfandt, Lucian, The Political Papyrologist: Adolf Grohmann, in: Sources and Ap-

proaches Across Disciplines In Near Eastern Studies, Edited by Verena Klemm and 

Nuha Al-Shaar, Leuven, Paris, Walpole, 2013. 
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چکیده: گروهمن پاپیروس شناس اتریشی است که مسئولیت مجموعه پاپیروس های شرق در کتابخانه سلطنتی اتریش را به عهده داشت. وی در مقاله 
ای مســئله تاریخ گذاری قرآن های کهن را به رشــته تحریر درآورده است. گروهمن در مقاله مذکور با اشاره به چاپ قطعه قرآن های موجود در کتابخانه 
واتیکان توسط ویدا در 1947 به داغ بودن بحث تاریخ گذاری نسخه های خطی کهن قرآنی اشاره می کند. نویسنده در نوشتار حاضر مروری بر مقاله وی و 
محتوای آن دارد.            کلیدواژه: تاریخ گذاری، قرآن های کهن، نسخه های خطی، قرآن، نسخه های خطی قرآن، گروهمن.
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گروهمن از هشت نسخۀ قرآنی کهن، مانندor 216 در موزۀ بریتانیا، 328 
یــس و 1605 در واتیــکان نام می برد و اعتقاد دارد مقایســۀ این  در مــوزۀ پار
که می توان این نســخ را  کهن، نشــان می دهد  نســخه ها بــا پاپیروس های 
ی به بررســی پاپیروس شــمارۀ  کرد. آن گاه و یخ گذاری  در قرن نخســت تار
32 در مجموعۀ جورج میکائیلیدس در قاهره می پردازد. این پاپیروســی 
که در برگ  عالی به رنگ قهوه ای در ابعاد 14/8 × 5/9 ســانتیمتر اســت 
سمت راست آیات 11 تا 38 سورۀ قمر و در برگ چپ آیات 1 تا 32 و 45 
ی ژگی های  تا 55 سورۀ الرحمن نوشته شده است. گروهمن با توصیف و
یخ گــذاری می کند.  خــط ایــن پاپیروس، آن را در قرن نخســت هجری تار
ی ژگی های مهــم این پاپیروس وجود نقطه های اعجام اســت و  یکــی از و
در یــک مــورد هــم خط تیره برای ایــن منظور به کار رفته اســت. به عقیدۀ 
گروهمــن وجــود این ویژگی در چنین نســخۀ کهنی به ایــن دلیل اهمیت 
کــه  مــی ورزد  اصــرار  غربــی،  برجســتۀ  قرآن پژوهــان  از  کــه جفــری،  دارد 
کهن تریــن نســخه های قــرآن فاقد چنیــن نقطه هایی بوده انــد و وجود این 
نقطه ها را دلیلی بر عدم انتساب نسخه به قرن نخست می داند. گروهمن 
کید می کند که وجود نقطه در پاپیروس های قرن نخســت اثبات شــده  تأ
اســت. بــاور مهــم دیگری که با توجه بــه این پاپیروس نادرســتی آن ثابت 
که جفــری وجــود نشــانه های تقســیم بندی ده تایی  می شــود، این اســت 
آیات را نمایانگر این می داند که نســخه متعلق به قرن اول و دوم نیســت. 
در ایــن پاپیــروس، چنیــن عالمتــی بعد از آیۀ 50 از ســورۀ قمــر وجود دارد. 
وجود این نشــانه در این پاپیروس، انتســاب چنین نشانه گذاری هایی به 
گزارش های اســالمی را  حجــاج بن یوســف یا نصر بن عاصــم )م89(  در 

تأیید می کند.  

ویژگی مهم دیگر این پاپیروس آن است که از تزئیناتی برای جداسازی دو 
که سرتاسر صفحه کشیده شده  سوره استفاده شده است: دو خط افقی 
که درون آنها  است و داخل این دو خط با خطوطی موجی پر شده است 
یدهایی رســم شــده اســت. از این رو بخش پایانی مقاله به تزئینات  مروار
جداسازی سوره ها در نسخه های کهن اختصاص دارد. ظاهرًا کهن ترین 
پوست نوشــته های قرآنی موجود، عاری از هرگونه نشانۀ پایان یک سوره و 
آغاز سورۀ جدید است و حتی گزارش هایی در نکوهش به کارگیری چنین 
گروهمن سه مرحله در روند مشخص ساختن دو  نشانه هایی وجود دارد. 
ســوره برمی شــمرد: نخستین گام قراردادن فاصله ای خالی میان دو سوره 
بود. ســپس تزئیناتی ســاده مانند دو خط به هم تابیده برای جداسازی به 
کار رفت. احتمااًل تزئینات نســخه های یونانی و ســریانی که ابتدای یک 
گــراف را بدین ترتیب مشــخص می کردنــد، الهام بخش این  فصــل یــا پارا
تزئینات ساده بوده است. در نسخه های بزرگ قرآن مانند قرآن سمرقند، 
کــه بــه زیبایــی تزئیــن شــده سرتاســر صفحــه را در بــر  نــوار به هم بافتــه ای 
یج نام سوره یا مکی و مدنی بودن آن نیز در نوار حدفاصل  می گیرد. به تدر

دو سوره ذکر شد و سرانجام شمار آیات سوره هم بدان افزوده شد.   

این امر با مقایسۀ بسمله برگ 1 سطر 1 با بسمله خط مکی ـ مدنی در برگ 
3. ســطر آخر مشــخص می شــود. الم ها و الف های قالبدار آنچنان که در 
بســمله نمونه مکی ـ مدنی وجود دارد، در سراســر متن نســخه الفهرســت 

بارها به چشم می خورد.

3. تصویری که مینوی از نمونه بســمله مکیـ  مدنی آورده دقیق نیســت. 
در آن تمام الف ها و الم ها سر قالبدار دارند، در حالی که واقعًا  تنها »الم« 
الرحمن  الرحیم و »الف« الرحمن چنین است و »الف« اهلل سری ضخیم 
دارد، ماننــد مصحــف شــماره 77 در کتابخانۀ ملی مصــر. دنبالۀ »میم« 
در بســم در تصویر مینوی اندکی کج اســت در حالی که در شــکل اصلی 
مســتقیم است و ســرانجام دنبالۀ کشــیده و اندکی متمایل »میم« پایانی 
کید می کند  گروهمن تأ کوتاه اســت.  در الرحیــم در تصویر مینوی بســیار 

کرد.  باید از چنین اشکاالتی در چنین نمونۀ خط مهمی اجتناب 

آن گاه گروهمــن بــه ایــن پرســش می پــردازد که آیــا این بســمله نمونۀ  خط 
کــه ابــن ندیم از  مکــی ـ مدنــی اســت؟ مقایســه ایــن بســمله بــا توصیفــی 
کــه دو ویژگــی اصلی در  خــط مکــی – مدنی آورده اســت نشــان می دهد 
الف هــای ایــن نمونــه وجود نــدارد، یکی تمایل به راســت دیگــری ارتفاع 
کلفت و قالب مانند »الف ها« قبل از قرن  مشهود است. عالوه بر این سر 
ســوم وجود نداشــته اســت و عمدتًا در نیمۀ دوم قرن چهارم پدیدار شــده 
که الفهرست تألیف و نخستین نسخه های  که تقریبًا همان زمانی است 

آن نگاشته شده است. 

یخ گذاری قرآن های  پس نمونۀ بسمله در این نسخه هیچ معیاری برای تار
یخ گذاری وجود  کهن به دست نمی دهد. اما آیا واقعًا هیچ راهی برای تار

ندارد؟

یخ گــذاری  تار کــه  کیــد می کنــد  تأ پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  گروهمــن در 
قرآن هایی که به خط کتیبه ای نوشته شده بسیار دشوار است. برگشترسر 
در توضیــح انگیزه هــای گزینــش این خط برای نگارش قــرآن، تمایز میان 
کتــاب خــدا و ســایر نوشــته های غیردینــی را یکــی از احتماالت دانســته 
که برگشترســر و دیگران آن را حجازی نامیده اند،  اســت، اما ســبک دوم 
یخ گذاری را فراهم  کار رفته اســت، امــکان تار چــون در پاپیروس ها هم به 
کتیبــه ای، یک خــط غیردینی  می ســازد. خــط حجــازی برخــالف خــط 
کار می رفــت.  بدین ترتیــب از  کــه بــرای اهــداف تجــاری هــم بــه  اســت 
یخ گــذاری شــده می توانــد مبنایــی برای  گروهمــن پاپیروس هــای تار نظــر 
گروهمــن غیــر از پاپیروس  کهــن قرآنــی باشــد.  یخ گــذاری نســخه های  تار
که متعلق به ســال های 90-96 هجری دانســته شده  قرآنی مشــهور »ُقره« 
که به ترتیب در ســال های 22 )دو  اســت، از ده پاپیروس دیگر نام می برد 
نمونــه(، نیمۀ نخســت قــرن اول، 57-54، 57، 75-22، 75، 86-65 

یخ گذاری شده اند. )دو نمونه( و 87 تار
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