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Objective: This paper will present and analyzes the results of the carbon dating campaign 

carried out in the project “Irankoran” at the Central Library of the University of Tehran 

(hereafter, CLUT). During the last years, the project “Corpus Coranicum” has undertaken 

systematic approaches for dating (mostly Qur’anic) manuscripts by the analysis of carbon 

dating with its focus on the first millennium. Manuscripts presented here consist of one quiet 

old fragment of the Qurʾān on parchment dated before the year 1000 CE and a selection of 

precious and diverse manuscripts from Iranian and Islamic heritage, including the Arabic 

dictionary Muǧmal al-Luġah, the medical Encyclopaedia Ḏaḫīra-ye Khwārazmšāhī, the 

poetry Panǧ Ganǧ of Neẓāmī, Ādāb al-Falāsifah attributed to Syriac scholar Ḥunayn b. Isḥāq 

(d. 873 CE), and one of the oldest versions of the Avesta Wīdēwdād.  

Methods: Since the dates of these documents have been the subject of discussions and 

disputes among philologists and scholars, the results of the carbon dating analysis presented 

here can help us enhance our understanding of the history of these manuscripts. 

Results: The results of the carbon dating of the selected objects clearly show that, with the 

exception of the Ādāb al-Falāsifah, the authenticity of its date had been already doubted by 

the specialists of the field manuscript studies, the colophons of other manuscripts, even in 

cases where they were suspected of being tampered with, present most likely the accurate 

original dates of the corresponding manuscripts. 

Conclusions: Thus, the current carbon dating results offer perspectives on documents mainly 

from the second millennium. 
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 14با استفاده از آزمایش کربن  مرکزی دانشگاه تهرانهای خطی کتابخانه سالیابی منتخبی از نسخه 
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 چکیده  اطالعات مقاله 
 مقاله پژوهشی  نوع مقاله: 

 

 1401/ 24/01 : افتیدر خیتار

 21/03/1401: بازنگری  خیتار

 1401/ 06/ 01: رش یپذ خیتار

 1401/ 07/ 16: انتشار  خیتار

 

   ها: واژهکلید

  ی مرکز  ۀ، کتابخان14کربن  شیآزما

پروژ تهران،    رانکران،یا   ۀدانشگاه 

نوشت  پوست  ، ی خط  یهانسخه

ذخ  ، یقرآن اللغه،    ۀ ری مجمل 

نظام   ، یخوارزمشاه  گنج    ،یپنج 

 دادیآداب الفالسفه، وند

 یمنتخب  یابیو به منظور سالقرآن(  )ایران  رانکران«ی»ا  ۀکه در چارچوب پروژ  14  کربن  شیآزما  جیمقاله نتا  نیدر ا  :هدف

 ی ها. نسخه شودی م  لی و مرکز اسناد دانشگاه تهران انجام شده، ارائه و تحل  یمرکز  ۀ محفوظ در کتابخان  یخط  یهااز نسخه 
ا  ه شدهارائ  یخط بر    نیدر  پوست   کیمقاله، عالوه  قرآبرگ  سد  یننوشت  به  هجر  ۀ متعلق  م  /یچهارم    ، یالدیدهم 

متنوع  یخط  یهانسخه  و  اسالم  یرانیا  یفرهنگ  راثیاز م  یارزشمند  واژه  ،یو  دانشناممجمل   یعرب  ۀنامشامل    ۀ اللغه، 
 نیتراز کهن   یکیبن اسحاق و    نیآداب الفالسفه منسوب به حن  ،یپنج گنج نظام  یمثنو  ،یخوارزمشاه  ۀریذخ  یپزشک
تا    ازدهمیقرن    /یهجر ازدهمی)قرون پنجم تا   ۀانی م  یهاآنها به سده  خیاند که تارشده   یبررس  داد،یوند  تا اوس  یهانسخه 

 .  گرددی م( بازیالدیهفدهم م

نسخه   :پژوهش  روش همگ  یخط  یهاگرچه  درست   یمنتخب  دارند،  تار  یانجامه  اصالت  ا  یهاخیو  در    ن یمذکور 

در اصالت نسخه، تا به حال محل بحث و   دیها و گاه به سبب ترددر انجامه   ی دستکار  ۀمشاهد  لیها، گاه به دلانجامه 
 بوده است.  پژوهشگران شناسان و نسخه  انی مناقشه م

  ش یبه دست آمده از آزما  ۀجیان در اصالتش با نتپژوهشگر  یبرخ  دیترد  یِآداب الفالسفه که درست  ۀبه جز نسخ:  هاافتهی

مندرج    یهاخ یمقاله با تار  نیمورد بحث در ا  یهانسخه   گرید  یبر رو   شیآزما  نی حاصل از ا  جیشد، نتا  دییتأ  زین  14  کربن
 ها سازگارند. نسخه  یهادر انجامه 

  ی انیکمک شا  14  کربن  شیبا استفاده از آزما  یخط  یهانسخه   یابیکه سال  شودیمقاله نشان داده م   نی در ا:  گیرینتیجه 

 .کندی ها ممناقشه   نیبه حل ا
 

کتابخانه   ی خط  یهااز نسخه  ی منتخب  یاب یسال(.  1401)  لیشائیم   مارکس،   و  یل یل  ، ی کردوان؛  رسول  ، انیجعفر  ؛رنایا   داش،یها  ؛فرانک  ، ی بحرالعلوم  ؛یدعلیس  ، یی قاآ  ؛:  استناد
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   مقدمه

 14  های خطی به وسیلۀ آزمایش کربنگذاری نسخهمند به تاریخبه طور نظام   1گذشته، پروژۀ »کرپوس کرانیکوم« های  در سال
های خطی به طور عمده از سوی پروژۀ کرپوس کرانیکوم تا به حال بر روی نسخه  م شدههای انجاتمرکز آزمایش  2پرداخته است. 

  ی خط   یهانسخه  یرو  نیشیپ  یهاش یآزما  بر  بناخست اسالمی( بوده است.  قرآنی مربوط به هزارۀ نخست میالدی )چهار قرن ن
 800 تا 700 یهاسال  ن یب گری د نوشتپوست ۀ نسخ هفت و( یهجر  اول  قرن) م  700 سال  از شیپ نوشتپوست ۀنسخ پنج ،قرآن

در مقالۀ    .(2019  3ها، ر.ک. مارکس و یوخام،)برای نتایج به دست آمده از این آزمایش  اندشده  یگذار خیتار(  یهجر  دوم  قرن)  م
های خطی محفوظ در کتابخانۀ مرکزی بر روی تعدادی از نسخه  4که در چارچوب پروژۀ »ایرانکران«  14نتایج آزمایش کربن،  روپیش

در این مقاله، تنها یک برگ   ه شدههای خطی ارائشود. در بین نسخهو مرکز اسناد دانشگاه تهران انجام شده ارائه و تحلیل می
)شماره  پوست قرآنی  نسخه10950نوشت  دیگر  و  است  میالدی  از سدۀ چهارم هجری/ دهم  دوره(  به  تاریخی  های خطی  های 

 از  کنند.یم  هعرض  میالدی را  مدو  ۀهزار  اندازی از اسناد تاریخی مربوط به چشم  آمده   دست  به  جینتا  ،نیبنابرامتأخرتر تعلق دارند.  
  14  حاصل از آزمایش کربن  جینتا  اند،بوده   مناقشه   و  بحثپیشتر محل    در این مقاله  های خطی مورد بحثهای نسخهتاریخ  که  آنجا

 یاری کنند.  هااین نسخه خی تارتر از روشن یدرکما را در دستیابی به  تواندیم

 14شرح آزمایش کربن

  فرهنگستان  و  تهران  دانشگاه  اسناد  مرکز  و  یمرکز  ۀکتابخان  نیب  تفاهم  ادداشتی  چارچوب  در  ،. م2019  هیژانو  /ش1397  بهمن  در
 یبردارنمونه یقراردادها یامضا   و ثبت از  پس و( .م2018 نوامبر 20/. ش 1397 آبان  29 خیتار به امضاشده) برندنبورگ ن یبرل علوم
  پرتو   کیزیف  شگاهیآزما  به  کربن   شیآزما  انجام  یبرا  هانمونه  و   یبردارنمونهاین مجموعه    یخط  ۀنسخ  شش  از  ،14کربن  شیآزما

  در   کومیکران  کرپوس   و  رانکرانیا  یهاپروژه سوی    از  کربن  شیآزما  انجام  ۀنیهز.  شد  ارسال  5خ یزور  یصنعت  دانشگاه  در  یونی
های به شماره  یخط   یهانسخه  نتایج سالیابی  از  کوتاه  یگزارش  ادامه،  در  6.است  شده  نیتأم  برندنبورگ  نیبرل  علوم  فرهنگستان

نگهداری  11263و    2165،  5179،  5156مشکوه،    203،  10950 دانشگاه تهران  اسناد  در کتابخانۀ مرکزی و مرکز  ، که همگی 
 شود.شوند، ارائه میمی

 مالحظات فنی 

  ( ETH-97583  )برای مثال  دانشگاه صنعتی زوریخ  یونی  فیزیک پرتو  شگاهیآزما  در  ثبت  شمارۀ(  الف)  نمونه  هر  یبرا  گزارش،  نیا  در
همچنین    7شود.می   ( ذکر131no. sample-CC  )برای مثال  پروژۀ کرپوس کرانیکوم   کربن  سالیابی  در پویش  ثبت  ۀشمار  )ب(  و

سمت چپ  شود: عدد اولمیی دیگری جدا شده ذکر رقم دو  عددبا یک ویرگول از  کهی  رقمیا چهار  سه عدد کبرای هر نمونه ی
گیری به دست آمده و عدد دوم سمت راست ویرگول میزان خطای اندازه  14است که از آزمایش کربن  کربن  ویرگول بیانگر سن

 
مند »تاریخ متن قرآن« آغاز به کار م با هدف مطالعۀ نظام2007از سال    برندنبورگ  -نیبرل  علوم  فرهنگستان  در  (Corpus Coranicum)پروژۀ کرپوس کرانیکوم    1

  برخط  صورت  به  شوند، یم  ی نگهدار  ییکایآمر  و  ییاروپا  یهاموزه  و  هاکتابخانه  در  عموماً  که  را،   قرآن  کهن  های خطینسخه  جامع  فهرست  م2009  سال  ازکرده و  
 . برای اطالع بیشتر، ر.ک. است  گذاشته انپژوهشگر اریاخت  در

 https://corpuscoranicum.de . 
Deutsche )های آلمان  و بنیاد پژوهش  (Agence Nationale de la Recherche, ANR)های ملی فرانسه  های قبلی با حمایت مالی مرکز پژوهشآزمایش  2

Forschungsgemeinschaft, DFG)    در دو پروژۀ تحقیقاتی کرانیکا(Coranica)    و پالئوکران(Paleocoran)    فرانسوی و   انپژوهشگراز سوی گروهی از
 اند.انجام شده (Ch. Robin)و کریستین روبن  (M. Marx)، میشائیل مارکس (F. Déroche)آلمانی به سرپرستی فرانسوا دروش 

3 Marx and Jocham 
 Bundesministerium)  آلمان  شژوهپ   و  آموزش  وزارت  ی مال  تیحما  باو    به سرپرستی سیدعلی آقایی  م2017ش/1396  سال  در  (Irankoran)  رانکرانیا   ۀپروژ  4

für Bildung und Forschung, BMBF)  برندنبورگ  - نیبرل  علوم  فرهنگستان  در  (Berlin-Brandenburgische Akademie der 

Wissenschaften, BBAW)  و  هاکتابخانه  ها، موزه  در  که  است  یقرآن  کهن  های خطینسخه  تالیجید  نشر  و  قیتحق  ، پروژهاین    یاصل   هدف.  کرد  کار   به  آغاز 
 . https://irankoran.irبرای اطالع بیشتر دربارۀ این پروژه، ر.ک. . شوندیم ینگهدار یرانیا   یخصوص ای یعموم  یهامجموعه

5 Labor für Ionenstrahlphysik (LIP), ETH-Zurich, website: https://ams.ethz.ch. 
 پژوهش سپاسگزاریم.  نیا   در همکاری  و مشاوره ایرب( Tobias J. Jocham)توبیاس ی. یوخام  از 6
 . آمده است ات مربوط به آنها نیزمستندنیز  وبا کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران  های آزمایش کربنقرارداد در ری خا  شمارۀ 7
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این    CC-Sample No. 131برابر با شمارۀ    ETH-97583نمونه با شمارۀ ثبت   دهد. برای مثال، برای)انحراف معیار( را نشان می
  از   کمتر  ۀفاصل  درگیری  به معنای خطای اندازه  20و    1سال پیش از زمان حال  610به معنای    610است که در آن    610.20مقدار  

 است.   (1σ) اریمع انحراف کی
   و یمرکز ۀکتابخان  در محفوظ یخط یهانسخه 14کربن   شیآزما جینتا: 1جدول 

 م ۲۰19 هیش/ ژانو 1397بهمن   - تهران دانشگاه  اسناد مرکز

ف 
دی

ر
 

 شمارۀ ثبت  

 نسخۀ خطی 

 و شمارۀ برگۀ مربوط 

شمارۀ ثبت نمونه در  

 پویش کرپوس کرانیکوم 

شمارۀ ثبت نمونه در  

 آزمایشگاه زوریخ 

جنس  

 نمونه 

 سن کربن، 

  انحراف کی

 ( σ1) اریمع

 610.20 کاغذ  CC-sample no. 131 ETH-97583 62، برگۀ 5179 1

 363.20 کاغذ  CC-sample no. 132 ETH-97584 63، برگۀ 5179 2

 644.20 کاغذ  CC-sample no. 133 ETH-97585 64، برگۀ 5179 3

4 10950 CC-sample no. 134 ETH-97586  1223.20 پوست 

 163.20 کاغذ  CC-sample no. 135 ETH-97587 132، برگۀ 5156 5

 870.20 کاغذ  CC-sample no. 136 ETH-97588 65، برگۀ 5156 6

 262.20 کاغذ  CC-sample no. 137 ETH-97589 16- 15، برگۀ 2165 7

8 
 های مشکوه، صفحه 203

 130 -133 
CC-sample no. 138 ETH-97590  915.20 کاغذ 

 349.20 کاغذ  CC-sample no. 139 ETH-97591 59، برگۀ 11263 9

)ر.ک. برانک   Oxcal 4.4)کالیبراسیون( دانشگاه آکسفورد    2افزار واسنجی برای تبدیل سن کربن به سن تقویمی )میالدی( از نرم
واسنجی  (  32022رَمزی،  منحنی  دیگران،    4)رایمر،  Intcal 2020و  نرم (  2020و  این  در  است.  شده  نتایج استفاده  از  افزار 
مثال گیریاندازه )برای  آنها  تاریخ دقیق  بر روی موادی که  آزمایش کربن    های هحلقرشد    سالیابی  ا ی  5درختی ی  شمارگاه با    های 
افزار، برای هر نمونه یک نمودار  شود. با کمک این نرممشخص بوده برای تبدیل سن کربن به سال تقویمی استفاده می   (اندرخت

ا  وار و ب)عمودی( سن کربن با توجه به انحراف معیار )توزیع نرمال( به شکل یک منحنی ناقوس   yتهیه شده است: بر روی محور  
و با رنگ خاکستری   6)افقی( سن تقویمی بازخوانی مبتنی بر منحنی واسنجی )آبی رنگ(  xرنگ قرمز مشخص شده و روی محور 

که با منحنی خاکستری پوشیده  xحاوی دو گونه اطالعات است: الف( بخشی از محور  xشود. منحنی روی محور نمایش داده می
شود. ب( سطح زیر میالدی است که از تطبیق سن کربن با منحنی واسنجی حاصل میدهندۀ بازۀ زمانی از تقویم    شده، نشان

  واسنجی   یمنحن  بخشی از  ناظر به  کربن  سن  اگر.  است  یمیتقو   سن  عیتوز  یبرا  احتمال  یچگال   ۀدهندننشانیز    منحنی خاکستری
  های زمانی متفاوتی خواهد یافت. طبق قرارداد، بازه  متناظر با آن نیز  یم یتقو  دهد، سناز خود نشان می  که چند اوج و فرود  دباش

بازۀ   در  %4/95  احتمال  به  سالیابی  ۀجینت  که  است  یمعن  بدان  نیا.  شودنمایش داده می  %4/95  برای احتمال  بازۀ زمانی تقویمی
روی تقویم  (  شتریب  ای)  بازۀ زمانی  دو   به (  ETH-97585  )مثالً در نمونۀ  سالیابی  اگربنابراین  .  گیردقرار می  ه شده دادزمانی نمایش

 
1 Before present = BP 

از این تاریخ به دلیل انجام  در جو زمین تقریباً ثابت بوده ولی پس    14م است. تا پیش از این تاریخ میزان تولید کربن1950« قبل از سال  از زمان حال  شیپمنظور از »
 ای این تعادل بر هم خورده است. های هستهآزمایش

2 calibration 
3 Bronk Ramsey 
4 Reimer 
5 dendrochronology 

درختی و آزمایش سالیابی کربن  آمده از گاهشماری  دست های بهدر منحنی واسنجی که با شیب منفی از باال سمت چپ به پایین سمت راست نمودار کشیده شده، داده 6
 هاست. اند. فراز و فرود این منحنی نیز بازنمایندۀ اختالفات همین دادهمتناظر با آنها تطبیق داده شده
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  ،شتریب  اطالعات  کسب  یبرا )  شوند   گرفته   نظر   در  به مثابه سن تقویمی محتمل برای نسخه  د یبا  هابازه   ن یا  ۀهمشود،    منجرمیالدی  
 (. 2019 1«. نیز: یوسف گروب،14، »فصل ششم: سالیابی کربن76-50: ص 1378بحرالعلومی شاپورآبادی،  .ک.ر

 )پوست(  10950برگۀ قرآن به شماره ثبت  .1

دانشگاه تهران    ۀ مرکزیکتابخان  یخط   یهانسخه خریداری و به مجموعۀ    1378(، که بهمن  1)تصویر    10950قرآنی به شمارۀ    برگ
 5/14  ×   9سطری، و ابعاد متن قرآنی    5س.م.،    20  ×  5/14ای از قرآنی کهن به خط کوفی است )ابعاد برگه  ه اضافه شده، برگ

(. این برگ  536:  1389س.م.(. این برگه رطوبت دیده، فرسوده شده و بخشی از کنارۀ آن هم پاره شده و از بین رفته است )حکیم،  
ها، توان در دیگر کتابخانههای دیگری از همین جزء قرآن را میام قرآن را در بردارد. برگه24سورۀ غافر از جزء    26-25قرآنی آیات  

آیات  وعه ها و مجمموزه  از جمله یک برگ دربردارندۀ  پیدا کرد:  سورۀ غافر که در مجموعۀ دکتر خلیلی    83-82های خصوصی 
های قرآنی از خط D.Iشود. فرانسوا دروش )همانجا( سبک نگارش این قطعۀ قرآنی را ذیل گونۀ ( نگهداری می1992:70 2)دروش، 

نوشت کهن قرآنی از این دسته است که با  از دست  ه شدههای شناخترگ نوشت یکی از معدود ببندی کرده است. این پوست دسته
 گذاری شده است. تاریخ 14آزمایش کربن

 
   رو 1۰95۰ ۀنوشت قرآن، شمارپوست  . 1تصویر 

برای آزمایش    (ETH-97586 = CC-sample no. 134)  10950نوشت قرآنی شمارۀ  پوست  از  نمونه  کدر این پژوهش، ی
- 87م )882تا    706های  % بین سال  95/ 4)کالیبره شده( برای این نمونه به احتمال    3سن تقویمی واسنجیده   گرفته شد.  14کربن
( است. به دلیل اوج و فرود نمودار واسنجی، سن تقویمی در دو بازۀ زمانی مختلف با احتماالت متفاوت قرار گرفته که در  .ق269

(. نتیجۀ آزمایش نشان  1% باالترین احتمال را دارد )ن.ک. نمودار    7/84( با احتمال  .ق269-155م )882-772بازۀ زمانی  این میان  
دهد که این قرآن کوفی به احتمال قریب به هشتادوپنج درصد در نیمۀ دوم قرن دوم هجری یا نیمۀ نخست قرن سوم هجری می

؛ 1983)شناختی دروش  بندی خطدر دسته   نوشتذاری نسبی سبک نگارش این پوست گکتابت شده است. این بازۀ زمانی با تاریخ
 دارد.  خوانیهم (1992

 
1 Youssef-Grob 
2 Déroche 
3 calibrated age 
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 1۰95۰ ۀ ثبتشمار به یقرآن برگ کربن)کالیبراسیون( سالیابی  واسنجی یمنحن . 1نمودار 

 مشکوه )کاغذ(  203اللغه از ابن فارس قزوینی به شمارۀ ثبت نسخۀ خطی مجمل  .2

او نقطۀ عطفی در    هاللغ  مجمل(، ادیب برجستۀ ایرانی در قرن چهارم هجری است و کتاب  .ق395ابوالحسین احمد بن فارس )د.  
شود چراکه در آن برای تسهیل در شناخت معنای واژگان عربی به جای تنظیم بر اساس مخارج نویسی عربی محسوب می فرهنگ

کتاب )یا بخش، به وهشت  بیستهای پیشین رایج بود، از ترتیب الفبایی استفاده شده است. این فرهنگ از  نامهاصوات، که در واژه
های  (. نسخه1367نامه و مؤلف آن، ر.ک. سیدی،  برای تفصیل بیشتر دربارۀ این واژه ای عربی( تشکیل شده است )تعداد حروف الفب

 203ق با شمارۀ ثبت  479ترین آنها به تاریخ  شوند که یکی از کهن های جهان نگهداری میمتعددی از این فرهنگ در کتابخانه
:  1332ن.ک. منزوی،  شود )نگهداری مین  تهرادر کتابخانۀ مرکزی دانشگاه    ( مشکوه )در اصل کتابخانۀ اهدایی سید محمد مشکوه

این نسخه ناقص است و فقط نُه   (.سطر  13  ،س.م.  15×    10  س.م.، اندازۀ متن:  20×    15:  هاۀ برگهانداز  ،برگ   257،  447-448
ای هست که در های این نسخه انجامهوهشت کتاب، از حروف »فاء« تا »یاء«، را در بر دارد. در پایان برخی از کتابکتاب از بیست

سین اهلل بن الحپشت(. نام کاتب هبۀ  27: برگۀ  2درج شده است )برای نمونه، ن.ک. تصویر    .ق479آن تاریخ کتابت نسخه رمضان  
 پشت(.  121بن أحمد القَصبَری نیز فقط در پایان کتاب »الم« آمده است )برگۀ 

 
 مشکوه ۲۰3ابن فارس به شمارۀ ثبت  اللغه مجمل ۲8و  ۲7های  برگه  . ۲تصویر 

 رو، آغاز کتاب »قاف«   28 ۀبرگ ، انجامۀ کتاب »فاء« پشت 27 ۀبرگ
  ن یوسبع  تسع  هسن   المبارک  اهلل  شهر  هغر   کتبه  من  فرغ»

 «مائهوأربع
فارس رحمه بن  أحمد  الحسین  أبی  اإلمام  الشیخ  علیه  »تألیف  اهلل 

ألبی الخیر نصر بن علی بن نصر بن الحسین بن نصر األزدی نفعه  
 اهللُ به« 
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 .ETH 97590 = CC-sample no)این نسخۀ خطی    133- 130های  از صفحه  ه شدهبر روی نمونۀ گرفت  14آزمایش کربن

  ۀ باز%    6/90پس از واسنجی به احتمال    دهندۀ کاغذ نسخهی تشکیلآل  مواد  خیتار  یبراصورت گرفت. نتیجۀ این آزمایش    (138
شود که این نسخۀ خطی معلوم می  یریگاندازه  نیابه بیان دیگر، از  .  (2)ن.ک. نمودار    است(  .ق576- 431)   م1180-1040  یزمان

توان ( سازگار است. در عین حال، این احتمال را نمی.ق479های نسخه )تولید شده است که با تاریخ یادشده در انجامه   .ق431پس از  
انجامه با  انجامهنادیده گرفت که نسخه همراه  )نهایتاً تا میانۀ قرن ششم هجری(  هایش در زمانی متأخر از تاریخ یادشده در  ها 

 رونویسی شده باشد. 

 
 مشکوه ۲۰3شمارۀ ثبت  مجمل اللغهمنحنی واسنجی سالیابی کربن نسخۀ خطی . ۲نمودار

 )کاغذ(  5156از اسماعیل جرجانی به شمارۀ ثبت  ذخیرۀ خوارزمشاهینسخۀ خطی  .3

  ر یام  ( است که آن را به .ق531جرجانی )معرّب گرگانی؛ د.    لیاسماعاثر سید    یفارس  زبان   به  طبی  ۀنامدانش   یخوارزمشاه  ۀریذخ
 زبان  به  یپزشک  ۀرسال  نیترجامعاثر    نیا  ه است.کرد  میتقد  ، (.ق 521-  490  ک.ح)  خوارزمشاه  محمد  نیالدقطب  ،خوارزم   یمحل
های مشاهدات و تجربه  نیز  و  بودند،  دهکر  ضبط  یفارس   و  یعرب  هایبا کت  در  که  طبیبان پیشین،  یهاافتهکه جرجانی ی  ی استفارس 

 فهمآسان  و حیفص  یزبان  باکه    است  یفارس   یۀاول  نثر  از  کامل  یانمونه  ذخیره،عالوه بر این،  .  را در آن ثبت کرده است  خود  شخصی
  زبان یشناختزبان و  یخیتار تحول ریس ۀدربار پژوهش منبعِو از این رو   است، انهیم یفارس لیاص یها واژه از سرشارو  شده نوشته
دانسته می  یفارس  بیشتر، ر.ک. سعیدی سیرجانی، نیز  )برای تفصیل  نیز متین،  1993  1شود  ؛ دربارۀ مؤلف، ر.ک. قاسملو، 1392؛ 

(. 74-53: 1391اند )برای فهرست بلندی از آنها، ر.ک. فنخا، کاملندرت به در دسترس ولی اثر نیااز  متعددی یهانسخه .( 1385
ه، گبر  413،  4129:  1345،  پژوهدانشق است )582کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به تاریخ    5156ترین آنها، نسخۀ شمارۀ  کهن

خوردگی  طر(. هرچند تاریخ کتابت این نسخه دستس  35،  س.م.   44×    31  اندازۀ متن:  ،س.م.  32×    22  به اندازۀ  بزرگ  یرحلدر قطع  
  تلقی کرده  یساختگ  را  خیتاراین    )همانجا(  پژوهدانش (.  3ان انجامیده است )ن.ک. تصویر  هشگرپژودارد که به تردید و مناقشه میان  

  برگردان نسخهچاپ    ۀمقدم  در  بخشتاج  در مقابل،  است.  برگردانده  هشتم  ای  هفتم  ۀسد  به  (لیدلذکر   بدون)  را  نسخه  کتابت  زمان  و
: مقدمه، چهارده و نیز برای بحث بیشتر دربارۀ تاریخ کتابت نسخه، ن.ک. همان: شانزده و 1390)جرجانی،    ذخیرۀ خوارزمشاهی

 .است هانستد رهیذخ ۀنسخ نیترکامل و نیتریم یقد الخطی و شیوۀ نگارش آن،های رسمنسخه را با استناد به ویژگی نیاهفده( 

 
1 Saʿīdī Sīrjānī 
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 5156جرجانی به شمارۀ ثبت   یخوارزمشاه  ۀریذخ یخطانجامۀ نسخۀ   . 3تصویر 

 مائه«ه کاتبه یوم الجمعه السابع عشر شهرشوال سنه اثنی وثمانین وخمسمن فرغ»

-ETH-97587 = CC)برداشته    5156نسخۀ خطی شمارۀ    65و    132های  ، دو نمونه از برگه 14برای انجام آزمایش کربن

sample no. 135   و  ETH-97588 = CC-sample no. 136)    گیری شد. سن تقویمی واسنجیده برای کربن آنها اندازهو عمر
بسیار   132( در حالی که برگۀ  3گیرد )ن.ک. نمودار  ( قرار می. ق621-445م )1224- 1054در بازۀ زمانی    %4/95با احتمال    65برگۀ  
روشنی   الف(. نتیجۀ آزمایش کربن به  4شود )ن.ک. نمودار  ( سالیابی می.ق1370- 1069)  .م1950-1659تر و در بازۀ زمانی  جوان

از حیث قدمت تفاوتی فاحش دارند:    یخوارزمشاه  ۀریذخبرای تولید این دو برگه از نسخۀ خطی    ه شده دهد که مواد استفادنشان می 
پس از قرن یازدهم هجری   132پیش از قرن هفتم هجری )قرن سیزدهم میالدی( تولید شده است و کاغذ برگۀ    65کاغذ برگۀ  

 132از برگۀ    ه شده ( آزمایش کربن روی باقیماندۀ نمونۀ گرفت2022)مه    1401برای اطمینان، در خرداد    1)قرن هفدهم میالدی(. 
ج( و 4ب و  4گیری، یکبار روی نمونۀ پاکسازی شده و یکبار روی نمونۀ بدون پاکسازی، ن.ک. نمودارهای  ر شد )دوبار اندازهتکرا

د(. نتیجۀ آزمایش کربن حاکی از آن است که برگۀ  4گیری اخیر، ن.ک. نمودار  نتیجۀ قبلی تأیید شد )برای ترکیب نتایج دو اندازه 
به احتمال قوی بعداً به نسخه اضافه شده است. تفاوت روشن دستخط و  تعلق نداشته و    یمشاهخوارز  ۀریذخبه نسخۀ اصلی    132

توان با اطمینان چنین نتیجه  مؤید این امر است. بنابراین، می  65های اصلی نسخه از جمله برگۀ  های زبانی این برگه با برگه ویژگی
تولید شده است که با تاریخ کتابت نسخه که در    .ق621پیش از    یخوارزمشاه  ۀریذخدر نسخۀ خطی    ه شده گرفت که کاغذ استفاد

شود. شواهد خوانی دارد. با این وصف، تردیدها دربارۀ اصالت انجامۀ این نسخه تا حد زیادی برطرف می ( هم.ق582انجامه یادشده )
برگه دهد که در دوره نشان می  متأخر البالی نسخه  متفاوت جای  با دستخط  برگه هایی  یا مفقود نسخه  های آسیبایگزینِ  دیده 

های مشابه و نیز  هایی با ویژگیتأیید شد. با انجام همین آزمایش روی برگه   14با آزمایش کربن  132اند چنانکه در مورد برگۀ  شده
 آزمایی کرد. توان این موضوع را با دقت راستیتحلیل جوهر به کاررفته در آنها می

 
  ذخیرۀ خوارزمشاهینسخۀ خطی    65از برگۀ  ه شدهمنحنی واسنجی نمونۀ گرفت . 3نمودار 

 
1  
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 ذخیرۀ خوارزمشاهی  نسخۀ خطی  13۲از برگۀ  ه شدهمنحنی واسنجی نمونۀ گرفت . الف 4 نمودار

 
 ذخیرۀ خوارزمشاهی نسخۀ خطی  13۲از برگۀ  ه شدهمنحنی واسنجی نمونۀ گرفت . ب 4 نمودار

 
 ذخیرۀ خوارزمشاهی  نسخۀ خطی  13۲از برگۀ  ه شدهمنحنی واسنجی نمونۀ گرفت . ج 4نمودار
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 ج 4ب و 4های گیریاندازه تایجمنحنی واسنجی برای ترکیب آماری ن . د4نمودار

 )کاغذ(  5179نسخۀ خطی پنج گنج از نظامی گنجوی به شمارۀ ثبت  .4
  یسراشاعر و داستان  (.ق  612- 607  ۀدر گنجه و درگذشت  .ق  535  ۀزادی )گنجوی  نظام  هایهسرود   از  ،پنج گنجیا    ینظام  ۀخمس

  ی لیل،  بیت(   6500)حدود    نیریو ش  خسرو  ،بیت(  2260)حدود    سرارمخزن األ   یعنی  ثنوی داستانیپنج م است که    یگویو پارس  یرانیا
  نامه اقبالو    نامهشرف  یهابه نام  بخشبر دو    مشتمل  اسکندرنامهو    بیت(  5130)حدود    کریهفت پ،  بیت(  4600)حدود    و مجنون

 ر یصوبه ت  یرانینگارگران ا  سویاز  بارها    گنج  پنج  یا  خمسهی  هاداستان(.  1334گیرد )ر.ک. شهابی،  را در بر می  (بیت  10500)حدود  
ترین نسخۀ . قدیمشودیم  یجهان نگهدار  یکشورها  گریو د  رانیا  یهانه یگنج  کتاب در  نیااز    ی متعدد  یها. نسخهنداکشیده شده

شود نگهداری می طور کامل در بر دارد در کتابخانۀ ملی فرانسه  را به   خمسهکه    م1362ق/763دار این اثر ارزشمند به تاریخ  تاریخ
دار اما  ترین نسخۀ تاریخکهنو مرکز اسناد دانشگاه تهران  یمرکز  ۀکتابخان یخط ۀنسخ (.2000 1)برای تفصیل بیشتر، ر.ک. پارِلّو، 

دارد. این نسخه، که با خط  ، هفت پیکر و لیلی و مجنون را در بر  های اسکندرنامهدر جهان است که منظومه   نظامی  خمسۀناقص  
های الجوردی و طالیی و سیاه است و هفده مجلس آن با تصاویر مینیاتور تزیین سرلوح با رنگ  4نستعلیق نوشته شده، دارای  

و دیگران،   ،یکردوان ر این نسخه، ر.ک.  کار رفته د؛ برای تحلیل آزمایشگاهی مواد و ترکیبات به4)برای نمونه، ن.ک. تصویر    اندشده
1397 .) 

 
 5179ی به شمارۀ ثبت نظام  گنج پنج: نسخه خطی 4تصویر 

 )راست: صفحۀ آغازین اسکندرنامه / چپ: نبرد اسکندر و دارا( 
  (.5)تصویر ق یاد شده است 718رو، انجامۀ این نسخه آمده که در آن سال فراغت از کتابت نسخه  176در انتهای برگۀ 

 
1 Parrello 
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 ینظام گنج پنجانجامۀ نسخه خطی  . 5تصویر 

 اهلل   بعون الکتاب هذا   ریتحر من فرغ
 والسلم  والصلوۀ قهیتوف وحسن
 وآله  محمد رسوله یعل

 ما یتسل وسلم نیاجمع
 )چپ(   هیوسبعم عشر ثمانه )راست( / سن شهور یف

  ی خط   یهانسخه  ۀنیدر گنج  خیاز آن تار  ی شده وداریخر  دانشگاه تهران  یمرکز  ۀکتابخاناز سوی    .ش 1346در سال  این نسخه  
×    14  ی به اندازۀ ریوزه، در قطع  گبر  179،  4139  :1345  پژوه،دانش)ن.ک.    شودیم  ینگهدار  5179  ثبت  ۀکتابخانه با شمار  نیا

  ۀحافظ  فهرست  در  1011  ۀشمار  به  ش 1388  بهمن  22  خیتار  در  بهاطر(. این اثر گران س  25  س.م.،  30×    21  اندازۀ متن:  ،س.م.  22
 1.(6)تصویر  است دهیرس ثبت به رانیا یاسالم یجمهور  یجهان

 
 ی جهان ۀحافظ در ینظام گنج پنجی خط نسخه ثبت یگواه. 6تصویر 

-ETH-97583 = CC) نظامی گنجوی گرفته شد    پنج گنجنسخۀ    64و    63،  62های  ، سه نمونه از برگه 14برای آزمایش کربن

sample no. 131  ،ETH-97584 = CC-sample no. 132    وETH-97585 = CC-sample no. 133) با واسنجی سن .
- 1289( و  .ق 803- 701)  .م 1400-1302های زمانی  به ترتیب به بازه   ETH-97585و    ETH-97583های  نمونهتقویمی برای  

های بازۀ زمانی دو قرنی بین سالدر    ETH-97584(. در مقابل سن تقویمی نمونۀ  5رسیم )ن.ک. نمودار  ( می.ق797-687)  .م 1394
(.  6گیرد که ناشی از فراز و فرود در این بخش از منحنی واسنجی است )ن.ک. نمودار  ق( قرار می1041-862م )1631تا    1458

  ETH-97583)است در حالی که حد باالیی زمانی دو نمونۀ دیگر    .ق857م/ ETH-97584   1454حد پایینی زمانی نمونۀ شمارۀ  
برای    14به این ترتیب، نتیجۀ حاصل از آزمایش کربن( است.  .ق795و    803م )برابر با  1392و    1400به ترتیب    (ETH-97585و  

 
1 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-

heritage/registered-heritage-page-2/collection-of-nezamis-panj-ganj 
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این  شود. دلیل  خوانده می  1یا »دورافتاده«   ها با نتایج دو نمونۀ دیگر سازگار نیست که به لحاظ آماری دادۀ »پرت«یکی از نمونه
ــ که نمونه از آن گرفته شده و حاوی نقاشی مینیاتوری   64روشن نیست؛ این احتمال هست که کاغذ حاشیۀ برگۀ  نتیجۀ ناسازگار

ن برگه و مقایسۀ  کار رفته در حاشیۀ ایآزمایشگاهی مواد و ترکیبات به هم هست ــ در دورۀ متأخرتری مرمت شده باشد. با تحلیل 
که نشان  ،1397بررسی کردوانی و دیگران،  جینتا)قس  توان درستی این احتمال را سنجیدمی های دیگرآن با ترکیبات کاغذ برگه 

های  گیریاندازه. عجالتاً بر اساس را توضیح دهد( 64تواند تفاوت سالیابی برگۀ که می دارد هیحاش بامتفاوت  یکاغذ متن آهار هداد
باز   .ق 687اند، به پیش از سال  توان گفت که قدمت موادی که برای تولید کاغذ این نسخه استفاده شدهحاصل از این سه نمونه می

تولید شده است.    .ق 1041کم پیش از سال  خوان، کاغذ نسخه دستگردد و با در نظر گرفتن نتیجۀ آزمایش برای نمونۀ ناهمنمی
شده در انجامۀ نسخه    خوان بسنده کنیم، تاریخ یادهای همافتاده را در این تحلیل کنار بگذاریم و صرفاً به نتایج نمونهاگر دادۀ دور

 خوانی دارد. با نتایج سالیابی کربن هم .ق 718سال یعنی 

 )نمودار پایین(   65)نمودار باال( و برگۀ  6۲خوان از برگۀ منحنی واسنجی دو نمونۀ هم . 5نمودار

 5179ی به شمارۀ نظام گنج پنج

 
1 outlier 
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 5179ی به شمارۀ نظام گنج پنج 64خوان از برگۀ  منحنی واسنجی نمونۀ ناهم .6نمودار 

 )کاغذ(  2165منتسب به حنین اسحاق به شمارۀ ثبت  آداب الفالسفهنسخۀ خطی  .5

  ی عباس ۀدور در یعربو  یان یسر به یونانی زبان از یعلم یش از متونهاترجمه لیدل بهکه  یحیمس( عالم 260حنین بن اسحاق )د. 
نوادر ألفاظ الفالسفه الحکماء وآداب المعلمین (، کتابی دارد به نام  1389مشهور است )برای اطالع بیشتر دربارۀ او، ر.ک. هاشمی،  

  اما   ؛ستین  دست  در   اثر   نیا   اصل  ظاهراًسخنان کوتاه و پندآموز از حکیمان باستان است.    که حاوی  آداب الفالسفهمشهور به    القدماء
های عبری  های این کتاب و ترجمه)دربارۀ نسخه  است شده منتشر یبدو  عبدالرحمن حیتصح به که مانده یبرجا  آن از یا خالصه

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران با عنوان   2165نسخۀ شمارۀ  .(15-8 .: مقدمه، ص1985و اسپانیایی آن ن.ک. حنین بن اسحاق، 
 14×9اندازۀ نسخه:    ه،گبر  51، 858: 1340پژوه،  ب شده است )ن.ک. دانشبه حنین بن اسحاق منسو  249به تاریخ    آداب الفالسفه

های هایی مختصر از آن در کتابخانهحنین بن اسحاق، که نسخه  نوادر طر(. نسبت این نسخه با  س  8،  س.م.  28×13  اندازۀ متن: س.م.،  
کرده(  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه را تهیه میهای خطی  پژوه )زمانی که فهرست نسخهکم برای دانششود، دستجهان یافت می

:  1340پژوه،  است )ن.ک. دانش   نوادرهای مختصرِ  دهم دیگر نسخهکمتر از یک   2165روشن نبوده است، چراکه حجم نسخۀ شمارۀ  
اما مطالب  861-862 یافت    حنین  نوادر  در  گریخته  جستهطور  که در واقع از دو بخش )یا رساله( تشکیل شده، به   نسخه،  این(. 
  1شود.می

است که حنین   آداب الفالسفهادعا شده است که این نسخه حاوی خطبۀ آغازین و جزء اول کتاب  2165های نسخۀ در انجامه
:  2001؛ سامرائی،  77:  1982. پیشتر برخی مؤلفان عرب )عواد،  (7)ن.ک. تصویر    کتابت کرده است  249بن اسحاق آن را به سال  

های ترین نسخه را یکی از کهن  آداب الفالسفه( با فرض اصالت انتساب و تاریخ کتابت مذکور در انجامۀ نسخه،  3، پانویس  180
به خطی مشابه سبک کوفی   های غیرقرآنی است کهاین نسخه از معدود نسخهدار در جهان تلقی کرده بودند.  خطی کاغذی تاریخ

دانش نمونه،  )برای  کنند  قلمداد  نسخه  بر قدمت  دلیلی  را  آن  موجب شده  مقابل  پژوه، همانجا(.  نوشته شده که  پژوهشگران در 
 اند. ( در اصالت این نسخه تردید کرده 350: 1989- 1987؛ دروش، 10: 1985؛ بدوی، 1974 2های خطی )فرای، نسخه
 

 
ها یا ارجاعات آن را شناسانده  مشابهت  باب  ن یا   در  مشابه  فاتیتأل  و  نوادر  یهانسخه   با   آنبا مقایسه محتوای    و  لعه کردهمطارا    نسخهاین    (2021)  1اخیرًا امیلی کوترل   1

 است. 
2 Frye 
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 ۲165ثبت   ۀشماربه  اسحاق بن نی حن الفالسفه آداب  . 7تصویر 

 = ETH-97589)  2165منسوب به حنین بن اسحاق به شماره    الفالسفه  آدابنسخۀ خطی    16- 15های  برگیک نمونه از  

CC-sample no. 137 )  ای شاملبازۀ زمانی دو یا سه دهه بررسی شد. با واسنجی نتیجۀ این آزمایش، سه    14با آزمایش کربن 
و  .ق1086- 1041)  .م 1666-1632(،  .ق963- 932)  .م1555- 1526 مواد  .ق1211-1197)  .م1783-1796(  برای سن تقویمی   )

 اندآید که به دلیل فراز و فرود منحنی واسنجی در گستردۀ زمانی سه قرنی توزیع شدهدهندۀ کاغذ این نمونه به دست میآلی تشکیل
خطی پیش از قرن دهم هجری و به تبع آن انتساب این نسخه به  گیری امکان تولید این نسخۀ . نتیجۀ این اندازه (7)ن.ک. نمودار 

در دورۀ   آداب الفالسفهکند که نسخۀ  کند. در عین حال، سالیابی کربن این احتمال را نیز نفی میحنین بن اسحاق را منتفی می
باالترین احتمال برای سن    گفته یکسان نیستند و سه بازۀ زمانی پیش های احتمال  معاصر جعل شده باشد. روشن است که چگالی

است. به عبارت    %4/72( با احتمال  .ق1086-1041)  .م1666-  1632سالۀ  وپنجمربوط به بازۀ سیآداب الفالسفه  تقویمی نسخۀ  
گیری با اطالع  به احتمال بیش از هفتاد درصد این نسخۀ در میانۀ قرن یازدهم هجری تولید شده است. نتیجۀ این اندازه ،  دیگر

)ن.ک.    شودمی  دیده(  .ق1030-953)  بهایی  شیخ  امضای  این نسخه  عنوان  ۀصفح  درخوانی دارد:  ه از نسخه داریم همدیگری ک
در زمان حیات شیخ بهایی  آداب الفالسفهکند که نسخۀ و نتیجۀ آزمایش کربن این احتمال را تقویت می (،858:  1340پژوه، دانش

 کتابت شده باشد. 

 
 اسحاق.  >ای متأخر( به آن الفی اضافه شده که با قلم و جوهری متفاوت )و احتماالً در دوره  1

 ن.ک. پانویس قبلی.  2

 ( 51 ۀبرگانجامۀ جزء اول ) ( 25 ۀبرگآغازین )انجامۀ رسالۀ 
 هالفالسف  آداب کتاب من االول الجزء تم» «1»تمت الرساله و کتبها حنین بن اسحق

  یفی العباد بی الطب 2اسحق بن نیحن وکتبه
 من نیومأت  نیواربع تسع  سنۀ من هالحج یذ

 ه« الهجر
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 آداب الفالسفهاز نسخۀ خطی  ه شدهمنحنی واسنجی نمونۀ گرفت  . 7نمودار 

 میالدی(  1607هجری=  1016، وندیداد)کاغذ،   11263نسخه خطی به شماره ثبت  .6

طور کامل باقی  ویک نسکِ اوستای روزگار ساسانی است که به یکی از پنج نسک اوستای امروزی و تنها نسک از بیست   1وندیداد 
ها  ی از پلیدیپاک  به  قوانین زرتشتی راجع  و  آدابای از  مانده است. این بخش از اوستا بیشتر حاوی مطالب حقوقی و آئینی و مجموعه

:  1394رضایی،  ؛ نیز کرم28- 27مترجم«،    شگفتاریپ: »1381؛ گلدنر،  61-60:  1376  ،ی احمد تفضل)ن.ک.    آنهاست  تاوان  و  گناهان  و
ها، ر.ک. اندرِس ـ  های ایران و جهان هست )برای فهرستی از این نسخه های متعددی در کتابخانهنسخه  وندیداد(. از  319-320
اندازۀ    4،هگبر  291،  324: 1394رضایی،  ۀ مرکزی دانشگاه تهران )ن.ک. کرمکتابخان  11263(. نسخۀ شمارۀ  2012  3و کانتِرا،  2تولدو 

در جهان  وندیدادهای خطی ترین نسخهطر(، یکی از کهنس 21س،  21.، م.س  15×  28 اندازۀ متن ،س.م.   24/ 5×  5/37نسخه: 
؛ 1392؛  11-10:  1381؛  4:  1387شدۀ آن در ایران است )دربارۀ این نسخه، ر.ک. مزداپور،    ترین نسخۀ شناختهو یکی از دو کهن

  هایی بخش و ویسپرد ،یسنا ۀهم ،وندیداد بر افزون(. این نسخه »وندیداد ساده« است و 209-208:  2012اندرِس ـ تولدو و کانتِرا، 
(. کاتب نسخه،  1392،  وندیداد سادهمین عنوان منتشر شده است )برگردان آن نیز با ها را هم در بر دارد که نسخهاوست  خرده  از

 5زاده، آباد یزد نوشته است )دربارۀ تقویم یزدگردی، ن.ک. تقیهجری در شریف  1016یزدگردی/    976فریدونِ مرزبان، آن را در سال  
ات کاملی دربارۀ زمان و مکان کتابت و نام هایی که در میانه و پایان نسخه به خط و زبان پهلوی آمده اطالع(. در یادگارنامه 1939

سفارش  حتی  و  )برگه کاتب  است  آمده  و    295رو،    160های  دهنده  )مزداپور،    296پشت  چهل1392؛  10:  1381رو(  و :  وپنج 
»نهصد« را به تر نشان دهند  اند و برای اینکه نسخه را کهنها دستکاری شدهوشش(. ظاهراً در هر دو انجامۀ فارسی تاریخچهل

ودو؛ برای بحث بیشتر  : بیست1392  ؛ مزداپور،31و شانزده، پانویس    19: چهارده، پانویس  1392اند )افشار،  »هفتصد« تغییر داده 
 (. 9و  8وشش؛ ن.ک. تصویرهای بیست -ودو دربارۀ تاریخ نسخه، ر.ک. همان: بیست

 
 . «وید ضد به معنای »قانون( Dāta-Daêvô-Vî) هداتَوُئِدَیو یی اوستا عبارت  ازبرگرفته  (Wīdēwdād)  ودادیدیو پهلوی شدۀ واژۀصورت تصحیف 1

2 Andrés-Toledo 
3 Cantera 

عدد در پشت  ها و تکرار آنها به  شماری حروفی به خط نستعلیق در روی برگهکه از برگهتردید نادرست است. چنانبرگه« در اطالعات فهرست بی  291تعداد »  4
دو« که در شماری شده )به جز برگۀ »صدوشصتبرگه دارد که از نو با عدد برگه  293برگه داشته اما در وضع کنونی    297ها پیداست، نسخه در گذشته  برگه

 شماره شده است(.  292ونودوهفت حروفی( با گذاری تازه از قلم افتاده و در نتیجۀ بر برگۀ آخر نسخه )دویستشماره
5 Taqizadeh 



 

 

 
 دانشگاه تهران... یکتابخانه مرکز یخط   یهااز نسخه یمنتخب یابی سال     

 

 

 

77 

 
 ( پشت 16۰برگۀ ) نسخه ۀانیم در انجامه . 8تصویر 

 ن ید روز در شتی نیا  شد تمامت
 ن یقی از بود خرداد ماه همان

 شش  و هفتاد زدگردی خ یزتار
 هش مرد یا  گرید صدنه و بد

 
 ( رو ۲97برگۀ ) نسخه پایان در انجامه . 9تصویر 

 ... که این دفتر به منزل 
 رسانیدیم و گشته شادمان دل 

 به ما]رسپند روز و در مه تیر[ 
 تمامت گشت این دفتر به تقدیر  

 سنه بد نهصد و هفتاد با شش
 ز یزدگرد ...     

-ETH-97591 = CCیک نمونه گرفته شد )  11263این نسخۀ خطی کهن و کاغذی از متن اوستا به شمارۀ    59از برگۀ  

sample no. 139 تا  1471در بازۀ زمانی  %4/95(. پس از واسنجی نتیجۀ سالیابی کربن، سن تقویمی این نسخه خطی با احتمال
برای ساخت کاغذ این نسخه در  ه شده(. این بدان معناست که مواد استفاد8گیرد )ن.ک. نمودار ( قرار می. ق1045- 875م )1635

 سازگار است.  وندیدادهای فارسی های پهلوی و انجامهاند که با تاریخ مندرج در یادگارنامه این بارۀ زمانی تولید شده

 
 11۲63به شمارۀ  وندیدادنسخۀ خطی   59از برگۀ  ه شدهمنحنی واسنجی نمونۀ گرفت  . 8نمودار 
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 گیرینتیجه

از مجموعۀ نسخه ارزشمند  پژوهش شش سند  این  با روش سالیابی کربن در  دانشگاه تهران  های خطی کتابخانه و مرکز اسناد 
اند، یک برگ  های گوناگونی از میراث علمی و فرهنگی ایرانی و اسالمیکه نمایندۀ جنبهگذاری شدند. در میان این شش سند،  تاریخ

پنج جرجانی،    ذخیرۀ خورازمشاهیابن فارس،    مجمل اللغههای خطی، یعنی  نوشت قرآنی به خط کوفی است و بقیه نسخهپوست
های فارسی،  ن مرزبان، از جنس کاغذ و به زبان به خط فریدو  وندیدادمنسوب به حنین بن اسحاق و    آداب الفالسفهنظامی،    گنج

های نامبرده همگی انجامه دارند که در آنها عالوه بر نام کاتب تاریخ کتابت نسخه نیز درج شده است. با اند. نسخهعربی و پهلوی
اهدۀ دستکاری در انجامه  ها، گاه به دلیل مش ها و نیز تاریخ ساخت و کتابت نسخه این حال، درستی اطالعات مندرج در این انجامه 

های آشکار با دیگر  ( و گاه به سبب تردید در اصالت نسخه به دلیل ناسازگاریوندیدادو    ذخیرۀ خوارزمشاهیها )مثالً  یا رقم نسخه 
)مثالً دانسته  تاریخی  الفالسفه  ،  های  مناقشۀ  آداب  و  اختالف  محل  در    متخصصان(،  دستکاری  البته  است.  بوده  پژوهشگران  و 
یا وجود نسخه های نسخهانجامه اموری شناختههای کهن  پنهان  های جعلی و ساختگی  از چشم اهل فن و نظر  اند که معمواًل 
نسخهپژوهشگران  اند.  نمانده پدیده و  این  به  علم  با  روش شناسان  بر  تکیه  با  و  متن ها  مختلف  نسخههای  و شناخشناختی،  تی 

هایی برای درستی یا نادرستی ها یا رفع تردیدها در انتساب آنها طرح و استداللشناختی پیشنهادهایی برای اثبات اصالت نسخهخط
های خطی منتخب از روشی تجربیِ گذاری نسخهاند. در این پژوهش، برای تاریخها ارائه کردههای نسخههای مندرج در انجامهتاریخ
یعه شدهشناخت آزمایش کربن،  تاریخ14نی  تا  استفاده شده  انجامه ،  یادشده در  نتایج آزمایشگاهی های نسخههای  با  نامبرده  های 

دهند که به جز  روشنی نشان می   های نامبرده به آمده از سالیابی کربن بر روی نسخه  دست  آزمایی شوند. نتایج به مقایسه و راستی
های مندرج در یشتر در اصالت تاریخ یادشده در انجامۀ آن تردید کرده بودند، تاریخپپژوهشگران  که برخی    آداب الفالسفهنسخۀ  
اند. به بیان دیگر،  رفت، به احتمال زیاد درست و واقعیها، حتی در مواردی که گمان دستکاری در آنها میهای دیگر نسخه انجامه

 های یادشده سازگار است.  های نسخههای مذکور در انجامهنتایج آزمایش کربن با تاریخ
 کار   به  کمتر  یخط   یهانسخه  گذاریتاریخ  در  بوده،  اثربخش  و  پرکاربرد  اریبس  یشناس باستان  ۀحوز  در  14کربن  شیآزمابا اینکه  

 و   1ی شناسخط  جمله  از  سنتی  یهاروش   به  شتریب  یشناسنسخه  و  یشناسنمت  یهاحوزهپژوهشگران    ظاهراً.  است  شده  گرفته
  توجه  ای  رغبت  کمتر  یشگاهیآزما  یابیسال  یها روش   از   استفاده  به   و  کنندیم  اتکا  اسناد  یگذارخیتار  در   2ی شناس نسخه  یارهایمع

  با   را   3ی سنت  یشناخت متن   یها روش   جینتا  مندنظام ی به طور  خط   یهانسخه  یگذارخیتار  یبرا  که   یشی پو  از   ما  کمدست  ا ی  دارند
  ی هانسخه  یاب یسال  یبرا  14کربن  آزمایش  از  ریاخ  ۀده  دو  در.  میندار  یاطالع  ه باشنددرک  سهیمقا   یشگاهیآزما  یتجرب   یها روش 
وجود   .اندمناقشه   محل  یقرآن  مطالعاتپژوهشگران    انیم  در  همچنان   هاشیآزما  نیا  جینتاهرچند    ،است  شده  استفاده  یقرآن  کهن

های خطی انجام ها در محافل علمی دربارۀ نتایج سالیابی کربن که تا به حال بر روی معدودی از نسخه همین تردیدها و مناقشه 
مند امری ضروری است. در این پژوهش، هایی در حجم گسترده و در قالبی نظامشده حاکی از آن است که انجام چنین آزمایش

های تجربی را در کنار آمده از روش   دست  توان اطالعات بهدهند که چگونه میخوبی نشان می  به   14ز آزمایش کربنحاصل ا  جینتا
فراهم آورد و   این اسناد کهن  خیتارتر از  روشن  یدرکهای خطی قرار داد تا  سنجی نسخهشناختی در اصالتهای سنتی متنتحلیل

های تجربی  همچون دیگر آزمایش   14ا برداشت. تردیدی نیست که آزمایش کربنها و تردیدهگامی به پیش در جهت رفع ابهام
های  اند که گاهی هم به داده دهند چراکه این نتایج صرفاً تقریبی و احتمالیهای تاریخی نمیهای قطعی و نهایی به پرسشپاسخ

توان  های تجربی، میجه به ماهیت عینی روش شاهد بودیم. با این حال، با تو  پنج گنجانجامند، چنانکه در مورد نسخۀ  پرت می
با تکرار آزمایش کربن ها دهندۀ جوهر یا کاغذ نسخههای دیگر نظیر آزمایش مواد تشکیل یا انجام آزمایش  14انتظار داشت که 

نهایی کنار گذاشت.  داده  از تحلیل  با اطمینان  را  آنها  تا  آز  جینتا  که  میدواریامهای پرت شناسایی شوند    از یک سو   هایش مااین 
شناسی به ویژه در زمینۀ آثار اسالمی را بیش از پیش ترغیب کند تا برای حل مسائل  شناسی و نسخههای متنحوزهپژوهشگران  

 
1 palaeography 
2 codicology 
3 classical philology 
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  رشتۀ پژوهشگران    توجهاز سوی دیگر    .ای سنتی از ابزارهای کارآمد علوم تجربی نیز بهره بگیرندهآمیز تاریخی در کنار روش مناقشه
 جلب کند.  شناسیحوزۀ نسخه  در  هاآن کاربرد نیز و هاکیتکن بهبود یبرا هاآزمایش  نیا های نهفته در انجامظرفیت به را کیزیف

 سپاسگزاری

مرکزاز   اسناد   یکتابخانه  مرکز  تهران  و  و  خی تار  موزه،  آلمان  پادربورن  ی اسالم  اتیاله  ۀمؤسس،  دانشگاه  هنر  و    شیاتر  ن یو 

 .شودیم یپژوهش حاضر سپاسگزار یدر اجرا یمعنو  و ی مال  تیبه خاطر حما آلمان ـ برندنبورگ نیعلوم برل فرهنگستان

 منابع

ا به کوشش ا1392ت( )976  یساده )اوستا  دادی«. در وند976  دادیوند  ی ناشناس(. »نسخه1392)  رجیافشار،  مزداپور.    ونیافشار و کتا  رجی(. 
 . تهران: سازمان انتشارات فروهر

 سمت. . تهران:  ی شناسدر باستان  یابیسال یروشها(. 1378فرانک ) ،یشاپورآباد یبحرالعلوم
 .. تهران: سخناز اسالم به کوشش ژاله آموزگار شیپ رانی ا اتیادب خیتار(. 1376احمد ) ،یتفضل

 . ریرکبیبخش، تهران: امکوشش حسن تاجکهن(. به   یخط  ۀ نسخ  یاز رو  ی)چاپ عکس  یخوارزمشاه  ۀری(. ذخ1390بن حسن )  لیاسماع  ،یجرجان
. تهران: کتابخانه، موزه و  20ج    و مرکز اسناد دانشگاه تهران،  یمرکز  ۀکتابخان  یخط  یهافهرست نسخه (.  1389)  نیدمحمدحسیس  م،یحک

 .و مرکز اسناد یمرکز ۀ و دانشگاه تهران، کتابخان یاسالم یمرکز اسناد مجلس شورا
:  تی. کوی. چاپ عبدالرحمن بدویبن أحمد بن محمد األنصار   میبن ابراه  ی(. آداب الفالسفه اختصره محمد بن عل1985بن اسحاق )  نیحن

 .هیمعهد المخطوطات العرب
نسخه(.  1340)  یمحمدتق  پژوه،دانش  تهران.  یمرکز   ۀکتابخان  یخط  یهافهرست  و 9ج    دانشگاه  چاپ  موسسه  تهران،  دانشگاه  تهران:   .

 .انتشارات
. تهران: دانشگاه تهران، موسسه چاپ و  15. ج  دانشگاه تهران  یمرکز   ۀ کتابخان  یخط  یهافهرست نسخه (.  1345ی )محمدتق  پژوه،دانش  

 .انتشارات
 .2001 ه،یللبحوث و الدراسات اإلسالم صلی: مرکز الملک فاضی. ریاإلسالم ی. علم اإلکتناه العرب(1390) قاسم ،یالسامرائ

(. تهران: مرکز  373-368، ص  4. )ج  یبجنورد  ینظر کاظم موسو  ری. زیالمعارف بزرگ اسالم  رۀیفارس. در داابن(.  1367محمد )  ،یدیس
 .یالمعارف اسالم هریدا

 .نایشاعر داستاسرا. تهران: کتابخانه ابن س ی(. نظام1334اکبر ) یعل ،یشهاب
م(. بغداد: منشورات   1106هـ )  500سنۀ    یمکتبات العالم المکتوبه منذ صدر اإلسالم حت  یف  هی(. أقدم المخطوطات العرب1982)  سیکورک  عواد،

 .وزرارۀ الثقافه و اإلعالم
 .رانیا یمل ۀ. تهران: سازمان اسناد و کتابخان16. ج یت یدرا ی. به کوشش مصطفرانیا یخط  یهافهرستگان نسخه (. 1391) فنخا

 اد ی(. تهران: بن170-166:  10. )ج  حداد عادل  ینظر غالمعل  ریجهان اسالم. ز  ۀ. در دانشنامنین حسب  لیاسماع   ،یجرجان(.  1385)  دیفر  قاسملو،
 . 1401https://rch.ac.ir/article/Details/9647آذر  24در  برخط  ی. دسترسیالمعارف اسالم رۀیدا

محفوظ در   یمنحصر به فرد پنج گنج نظام  ینسخه خط  یعلم  یو بررس  ی(. معرف1397)  یو فرانک بحرالعلوم  یبهادر  ایرو  ،یلی ل  ،یکردوان
 . 173-149 ،(2) 52 ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحقو مرکز اسناد دانشگاه تهران.  یمرکز ۀکتابخان

. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز  21و مرکز اسناد دانشگاه تهران. ج    یمرکز  ۀکتابخان  یخط  یها(. فهرست نسخه1394)  سایپر  ،ییرضاکرم
 .و مرکز اسناد یمرکز ۀ دانشگاه تهران، کتابخان ؛ یاسالم یاسناد مجلس شورا

  .ری. تهران: اساطژاله آموزگار ۀ. ترجمانیاوستا کتاب مقدس پارس(. 1381) شیدریکارل فر گلدنر،
  رۀ یدا  ادی(. تهران: بن785-782:  18حداد عادل. )ج    ینظر غالمعل  ریجهان اسالم. ز  ۀ. در دانشنام«یخوارزمشاه  ۀری(. »ذخ1392)  مانیپ  ن،یمت

 .1401https://rch.ac.ir/article/Details/11241آذر  24در   برخط  ی. دسترسیالمعارف اسالم
 .19-3(: 2-1) 8 باستان   رانیا  ۀناماوستا«.  ۀافتینو سی(. »چند دستنو1387) ونیکتا مزداپور،
 .14-10: 152-151(، 8-7) 7. در جهان کتابکهنسال.  یهاافتهینو(. 1381) ونیکتا مزداپور،
 . . تهران: انتشارات فروهرمزداپور  ونیافشار و کتا  رجی(. به کوشش ا1392ت( )976  یساده )اوستا  دادیوند  در .  شگفتاریپ(.  1392)  ونیکتا  مزداپور،
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 .. تهران: انتشارات دانشگاه تهران2دانشگاه تهران. ج  ۀمحمد مشکوه کتابخان دیس یآقا یی اهدا ۀ(. فهرست کتابخان1332) ینقیعل ،یمنزو
 . . تهران: سازمان انتشارات فروهرمزداپور ونیافشار و کتا رجیبه کوشش ا(. 1392ت( )976 یساده )اوستا دادیوند

  برخط   ی. دسترسیالمعارف اسالم  رۀیدا  ادیتهران: بن  (.302-296:  14جهان اسالم )ج    ۀدانشنامبن اسحاق. در    نی(. حن1389احمد )  ،یهاشم
 .1398https://rch.ac.ir/article/Details/8107آذر  24در 
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