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 باشد ینم نیماً نظر افغان جرمن آناللزو سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۲۰۲۲ /۰۸/  ۲۳                                                                        انجینیر شیر ساپی      :وهمسانی  گزینش

 بررسی تولد زبان فارسی

ه است که قطعه پاپیروس مصری را شناساند ۲۶۰، «نامه ها، صورت حساب ها و قباله ها»کتاب ،  یادداشت بی بدیل
، گرچه هادر میان این یادگارهای گران ب .تمام پاپیروس های یافت شده از قرون نخست اسالمی را شامل می شود

ن از طرح ممطالب فراوانی است که به فهم درست تر از اوضاع اجتماعی و تاریخ اسالم نیز کمک می کند، اما قصد 
حقیقت مسلم و بی تردید این که گذر از .اریخی، که کنجکاوی فنی استت -مسئله در این مبحث نه بررسی اجتماعی 

ه کرف و نحو، نقطه و عالمت گذاری بر حروف، تا حدی مقدماتی برای رفع خامی از خط عرب، تدوین قواعد ص
ها با تالش بتوان قرآن را برای ده ها ملت متنوع غیرعرب از صورت محفوظات به مکتوبات قابل قرائت بدل کرد، تن
افّه ی طاقت فرسا و طوالنی ممکن شده و قرون متمادی زمان برده است. این مطلبی است که عالوه بر اعتراف ک

مان این بلوغ نمونه های به جای مانده از خط عرب در قرون نخست اسالمی نیز، نه فقط تأیید می کند، بل زمحققین، 
ن چهارم، خطاطان و خوش نویسان تا اواخر قر» .را، الاقل تا اواخر هزاره ی نخست اسالمی، به درازا می کشاند

ن قرن به بعد پنجم جای خط کوفی را گرفت. از ایقرآن را به خط کوفی می نوشته اند و خط زیبای نسخ در اوایل قرن 
 «.دشدر خط قرآنی، تمام نقطه ها و نشانه هایی که هم اکنون، کم و بیش، معمول و متداول است. نوشته می 

 (  ۴۸۴)محمد باقر حجتی، تاریخ قرآن کریم، ص  

ارم و اوائل یسی در پایان قرن چهبدین ترتیب و فقط بر مبنای تحقیقات ناکافی کنونی، بلوغ خط عرب برای کتاب نو
قرن هفتم و بل  قرن پنجم را پذیرفته اند، این نوشته در پی ارائه ی اسنادی است که ثابت کند این بلوغ تنها پس از

به  می پردازم که انحصار« نامه ها، صورت حساب ها و قباله ها»اینک به کتاب  .هشتم هجری میسر شده است
 .پاپیروس نوشته ها دارد

این دو سند به یک : » ۲ سند ۱ سند

نفر با نام عبدهللا بن حنان مربوط می 

 ۱۳شود. سند اول درباره ی وصول 

 (۱میش شیرده است. )سند 

بسم هللا الرحمن الرحیم. سند ترک 

 ۱۳بن حنان از بابت  دعوای عبدهللا

میش شیرده سلیمان بن کلب العلوی. 

 میش های شیرده را جریر بن نمیر

برای سلیمان بن عطیه آورده است. 

 .شد هجری نوشته ۱۰۴شنبه سال  دو عامل او شاهد بودند. در تاریخ صبر بن... مسلم بن ابوایال و عبدالرحمن بن ابوایال،

بدهللا بن حنان نامی مبلغی از شخصی که اینک فوت کرده، قرض گرفته و یکی از وارثان به نام دومین سند، رسید دریافت است. گویا ع

سلیمان بن احوض الحذرمی مدعی سهم خود شده و گویا وارث دیگر به نام حریث بن سریج الحذرمی هم مرده و وارثی باقی نمانده و عبدهللا 

 (۲از باقی مانده ی بدهی بری الذمه شده است: )سند 
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ن را دریافت کرده و آبسم هللا الرحمن الرحیم. این سند برائت عبدهللا از بدهی است که به عهده ی او بوده است. سلیمان بن احوض الحذرمی 

انده از؟[ شوال سال عبدهللا بری الذمه است. عبدهللا بن سلیمان و سلیمان بن احوض و عبدالملک بن ایوب شاهد بودند و در شنبه سه روز ]م

شوال بوده  کلمه ای حذف شده و معلوم نیست منظور نویسنده سه روز اول یا آخر ماه« ثالث ایام»هجری نوشته شد. پس از کلمات  ۱۰۴

ب ها و قباله )جفری خان، نامه ها، صورت حسا«. هجری است ۱۰۴است. پس تاریخ ثبت سند احتماال یا سوم یا بیست و ششم ماه شوال سال 

 ، متن اصلی(۱۷۷ها، ص 

به آغاز هجری از یک شن ۱۰۴در این جا تفسیر مولف کتاب از تاریخ نگارش سند نادرست است، زیرا که ماه شوال 

ه روز سشوال، باید « مانده از»و به چهارشنبه ختم می شود، پس با قول قوی، کلمه حذف شده، به جای سه روز 

رگ نوشته . در مجموع و از آن که غالب این بشوال خوانده شود، تا تطبیق آن با روز شنبه درست درآید« پس از»

بنای های پاپیروسی در طول زمان آسیب بسیار دیده است، غالب تفسیرهای متن آن ها، به خصوص در جزییات، م

اکنون یافت شده پس تاحتمال دارد، اما به هر حال نمونه های باال قدیم ترین سند تاریخ خورده در میان اسناد پاپیروسی 

سامی، عرب اند، ادر آن گنجینه است، که روشن می کند کاتبان و نام بردگان در ماجرا، با عنایت به زمان و از اسالم 

ابت و زیرا می توان پذیرفت که در آن مقطع هنوز فرهنگ و خط و نگارش عرب در میان مصریان قبطی، در حد کت

 نثر این گونه اسناد مکتوب ممکن نبوده است.

 

  ۴ سند ۳ سند

سحاق هجری به نصر بن ا ۲۸۴روی پاپیروس: باقی مانده ی سیاهه ای است که طبق آن اجاره ی ماه محرم سال »

)جفری «. أتینع و ثمنین و مدفع الی نصر بن اسحاق ارزاقه الجاریه له للمحرم سنة ارب( »۳پرداخت شده است. )سند 

 متن اصلی( ۱۹۹خان، نامه ها، صورت حساب ها و قباله ها، ص 
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 (۴متن پاپیروس به این شرح است: )سند 

ی آزاد شده  میان یعقوب بن اسحاق بن اسماعیل البغدادی و هارون، بنده بسم هللا الرحمن الرحیم. شاهد بودم که»

 هجری ۲۳۰ل ذی القعده سا در .دینار به یعقوب بدهکار است ۹۰و آن بنده، اسماعیل البغدادی قراری بود  اسحاق بن

 (متن اصلی ۱۸۰حساب ها و قباله ها، ص  )جفری خان، نامه ها، صورت«. از من شهادت خواستند

 

 ۵سند 

 (۵س: نامه راجع به یک موضوع خانوادگی است: )سند روی پاپیرو 

مشمول رحمت  تالرحیم. خداوند عمر طوالنی و با عزت و سربلندی به تو عطا کند و در دنیا و آخر بسم هللا الرحمن»

ا سالمتی نگران شده ام. امیدوارم ب ...و مغفرت و فضل او باشی. چندی است نامه ای از تو دریافت نکرده ام و

ـ آن قدر گرفتار  است. اما بعد، خداوند لطف اش را شامل حال تو کند ر را مالقات کنیم که خدا بر همه چیز قادریکدیگ

ـ خدا حفظ  ل راصدبرایت نامه بنویسم. امیدوارم به سالمت بازگردم. برایم نامه بنویس و مرا از حا بودم که نتوانستم

 .کند ـ با خبر کناش کند ـ و مادرت و امین و عباس ـ خدا حفظ شان 

ش حال خواهم خبرهاتان خو یک روسری خریده ام. فقط یکی یافتم. از خودتان خبر بده که ان شاءهللا از شنیدن برایت

یم. ان شاءهللا بسته امیدوارم با سالمتی همدیگر را مالقات کن .شد. فقط یک ماه و تا پایان طوبه از شما دور خواهم بود

احب ص احوال .م مرا به راصد ـ خدا حفظ اش کند ـ مادرت و خواهرت و عباس برسانسال .ام به دست ات می رسد

 (لیمتن اص۱۲۶و قباله ها، ص  جفری خان، نامه ها، صورت حساب ها) .«خانه ی یهودی را هم برایم بنویس
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است. تاثیر نحوه ی  این نامه نمایان سرریز احساسات انسانی و توجه به مبانی و مهربانی، تنها نشانه هایی نیست که از

وصایای قرآن را بر سر الفاظ آن گسترده می بینیم، تاریخ نگارش این نامه  بیان و بلوغ کالم، که سایه ی فصاحت و

جان مسلمان  تصریحی در آن نیست، اما منطقا به پس از قرن سوم هجری منتقل می کند، که بیان قرآن به را، گرچه

مصری رخنه ی کافی داشت و نگارش 

ین نامه ی غنی از کلمات به زبان چن

بر آن مردم میسر کرده بود. در  عرب را

پایان این نامه نیز، باز هم کرایه بگیر و 

  .یهودی معرفی شده است صاحب خانه،

پشت  اپیروسپ ، نوشته شده بر طول۶روی سند

  پاپیروس ، نوشته شده بر عرض همان۶سند 

 (۶و پنج ششم دینار است: )سند  ۵روی پاپیروس: رسید دریافت مبلغ  

مبلغ را ابوالرفیع و  دینار، یک ششم کم تر، دریافت کردم. این ۶الرحمن الرحیم. از ابوالخریل حصیر فروش. بسم هللا»

این رسید را محمد بن عبدالجبار با دست خود  .من رساندند به ۲۸۵خر سال در جمادی اال ابراهیم ابن محمد العالیی

 .«نوشت

چهارشنبه دریافت  ، به این معنا که روز«الذی قبض یوم االربعا»پاپیروس: آغاز یک رسید است که با عبارت  پشت»

 (اصلی متن۱۸۲)جفری خان، نامه ها، صورت حساب ها و قباله ها، ص «. شد...

 

 ۷ روی سند ۷ پشت سند
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دیوان ( »۷)روی سند  «پرداخت شده. هجری ۵۲۸ربیع االول سال  روی پاپیروس: بنا بر متن، خراج تا آخر ماه» 

 «.هسنة ثمانین و عشرین و خمس مئ الخراج استوفا الی سلخ ربیع االول

سمی و ریادداشت های اولیه مربوط به ثبت رسید در محضر  پشت پاپیروس: رسید رسمی مالیات بر اراضی. پس از»

نامه  )جفری خان،«. آغاز و حروف به صورت گرد و منحنی نوشته شده است« ا... صح»بسم هللا، متن با عبارت 

 (متن اصلی۲۸۳حساب ها و قباله ها، ص  ها، صورت

 ش و ث و ی و ب و ف و بر دیگر حروف، مانند نقطه دارند ن و ت برخی از حروف مانند حرف سمت چپ در متن

  نقطه ای نمی بینیم. خ و

شتار خط توجه دادن به نوع نو  وس نوشته های مصر،ی از پاپیرگنجینه از نمونه منظور من از ارائه ی این چند
بشقاب  فاصله ی دراز قرن دوم تا ششم هجری بوده است. کشیدگی عرب، حتی در میان دارندگان کفایت نگارش، در

قط با به صورت یکسان و ف ز و ر و ذ و د قاف های آخر با حرف واو کنونی، نمایش وار حرف نون، شباهت کامل
به  شمود، فرم انتهایی حرف یای آخر و بسیاری علل و عوارض دیگر، تفهیم می کند که نگارع رسم یک خط شبه

های نکرده و در حد نیاز خط عرب، تا شش قرن پس از طلوع اسالم، هنوز اسلوب معینی نداشته، تغییر واضحی
ل سند نیز به شمای ششم هجری در مصر اسالمی محلی متوقف مانده است. اگر کاتب دستگاه استیفای خراج به قرن

ائت و خط عرب تا آن زمان خود را نیازمند مکتبی در تسهیل قر قلم زده است، پس واضح می شود که ۷شماره ی 
رآن در نخستین ابزار کتاب نویسی، گسترش فرهنگ اسالمی و توزیع مکتوب فرامین ق انضباط نگارش نمی دیده که

پایه ی  اسالمی بر اشاره، ادراک مسائل فرهنگی در قرون نخست حوزه ی زیستی اعراب بوده است! با این خارج از
عرب برای عرضه ی کتاب، به  قطوری قرار می گیرد که توجه می دهد گستردگی نگارش و آماده سازی خط

جهان اسالم، توان قرائت خط عرب و  صورتی که هر مسلمانی در هر حوزه ی جغرافیایی، به خصوص شرق
گیرد که امروز  روزگار ابن مقله و ابن بواب ناشناسی قرار می باشد، به زمانی بس دورتر ازبرداشت از آن را داشته 

 فتار برداشتمی گویند در قرن چهارم خط نسخ ساخته اند. حاصل ثانوی که از غور در این گ بر آن ها باور داریم و
ود را تنها خو غث و ثمین  بسنده کردهمی شود، این که مسلمین تا قرون متمادی، به استعانت و بهره گیری از قرآن 

  .در آن متن تا ابد کامل و شامل جسته اند

ا می ههای این پاپیروس  اگر در جهان عرب نیز نوع نگارش حروف تا قرن ششم هجری به وجهی است که در نمونه
ند؟ به راستی اگر نوشته ا مغازی در قرون نخست اسالمی بینیم، آیا چه گونه ایرانیان این همه تاریخ و تفسیر و سیره و

ز مصر و در میان صاحبان فن و فرهنگ و افزارمندان رسمی حکومت، هنو عرب در قرن ششم و آن هم در مرکز
دار  وام نون و واو خود اسلوب واحد و امروزین نگارش را ندارد، پس مسلّم است فارسیان که برای کاف و قاف و

بی  حروف بومی و سنتی رم هجری شاهنامه داشته اند پس باید ازخط و حرف نویسی عرب اند، اگر در قرن چها
امه خواه و و آن فارس های ادعا شده ی شاه ن عالمت و بدون نقطه و نظم عرب بهره برده باشند، که برای غیر عرب

که قلم به ی است استفاده و ادراک نبوده است!!! این مطلب صراحتا بدان معن آن شاعر فردوسی نام شاه نامه سرا، قابل
را  ث و ت و ب ای، نقطه ابتدا باید منتظر این تحول در نحوه ی نگارش عرب می ماند، تا بداند بر دندانه دست فارس،

ب است. حرف عر و به چه تعداد بگذارد، سپس نگارش به خط فارسی را آغاز کند که گرده برداری از خط و در کجا
و این  شوخی دل خراشی بدل می شود اقل تا قرن هفتم هجری، بهبا این نگاه ادعای وجود خط و زبان فارسی، ال

، زیرا هیچ مهاجرانی صفوی نام گرفته، به ایران رسیده است برداشت سالم را بدیهی می کند که زبان فارسی همراه
تعویق  بهو  ندکنیست نگارش به لفظ خود را تا زمان دریافت الفبا از همسایگان خود متوقف  زبان واقعا مستقری قادر

حوه نگارش در پاپیروسی و نیز ن اندازد! مختصر این که ایستایی فن و فقدان نمایشات تکامل خط، در این نمونه های
سلوب اکاتب دولتی مصر و سر سکه ساز خلیفه، هنوز با  سکه های اسالمی اعالم می کند که تا قرن ششم هجری،

المت گذاری عنگاشته با شیوه نسخ را ندیده و حروف نگاری با  نبوده، بدون شک قرآنی خط نسخ و رقاع و غیره آشنا
اقل به قرن عرب را، ال هویت کامل کنونی را نمی شناخته و این نشانه ی روشنی است که تاریخ تدوین خط بالغ شده و

 .ی کندر مترا قرون قابل توجهی به زمان ما نزدیک  هفتم هجری منتقل و امکان کتاب نویسی به زبان فارسی و عرب
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 پشت و روی سکه المستظهر باهلل از سنه. ۸سند                             پشت و روی یک سکه اموی از اواخر. ۸سند 
 هجری. برگرفته عشرین و خمسه مائه، قرن ششم                           کتاب ۲۰۱اول هجری. برگرفته از ص  قرن

 .کتاب گنجینه ی سکه های نیشابور ۴۱۹ص از             .                م نخستین سکه های امپراطوری اسال

د؟ به طور ینیمی ب زمان این دو سکه، با چهار صد و چهل سال فاصله یآیا چه تفاوت میان حروف و الگوی نگارش 
رهنگ بومی فدر خط عرب، در اندازه ی همان مقیاس  اصولی هیچ!!! آیا آن پاپیروس ها و این سکه ها از توقف بلوغ

رون اول و ققبول نگارش این همه کتاب، به خط و زبان اعراب و فارسیان، در  خبر نمی دهد، که بدون شک ما را در
مانی می بدگ لی اختالف و فرقه سازی در میان مسلمین است، دچارچهارم و پنجم و ششم، که منبع اص دوم و سوم و

که ابزار  اند، مقدم بر همه باید کند؟ زیرا اگر اعراب در اندیشه ی گسترش فرهنگ مکتوب اسالمی به جهان بوده
 خط هر باهللآرمان می رساندند. این تصور که در زمان المستظ نگارش، یعنی خط شان را به شایستگی و بالندگی این

که  خلیفه سکه اش را به قیاس نگارش قرن نخست هجری ضرب کند، نه فقط سالم نیست نسخ فراهم بوده باشد و
 است.  ناممکن

جهان اسالم، که  تولید کتاب در برای دخالت دادن بازمانده های قرآن نگاری در این مدخل، یعنی بازیابی آغاز دوران 
ت این که غالب به چند نکته ی مقدماتی و مهم توجه دهم. نخس ، پیشاپیش بایدانتقال نقل فوق به آغاز آن ضروری بود

وز پاره قرآنی، بر پاره پوست نوشته و به صورت لت های آزاد است. عجیب این که هن یافته های کنونی از متون
 اخرتر ورا ف نیافته ایم که نشان می دهد احتماال کاتب قرآن، نگارش بر پوست نوشته ی قرآنی بر پاپیروس نیز

  .ماندگارتر، با قابلیت مراجعه ی مکرر و آسیب ناپذیرتر دیده است

ست که اغلب به شکل رقعاتی ا بیش ترین قرآن های پیش از قرن چهارم هجری، که در دسترس ما قرار دارد،»
علق به قرآن اکثر موارد این برگ های مخدوش و آسیب دیده مت در .شامل یک تک برگ و یا حتی قسمتی از آن است

وم خارج گسستگی شیرازه و یا منسوخ شدن خط آن ها قابل استفاده نبوده، از دسترس عم هایی است که یا به علت
انع پراکندگی و بوده اند، م قائل« هللا»بود. احترام خاصی که مسلمانان از ابتدا برای قرآن و به ویژه کلمه ی  شده

تند تا در مکان مخصوصی در مسجدها نگاه می داش و این برگه ها رانابودی این دست خط ها شده است. از این ر
 امل نجاتکاز نابودی  تعداد بسیاری نمونه ی لت نویسی موجب شد که نسبت به آن ها بی حرمتی نشود. همین امر

                                                                                                  (   ۱۳)فرانسیس دروش، سبک عباسی، ص  «. یابد
زیرا پوست  فنی درست نیست. این تصور که رقعات به دست آمده، برگه هایی از قرآنی شیرازه گسیخته باشد، از نظر

حافی بر عطف آثاری از عبور سوزن ص تا خورده ندارد و نوشته های قرآنی قدیم، که تاکنون نمایش داده اند، صفحات
ا ذکر تاریخ توجه به این نکته است که خالف پاپیروس نوشته ها و سکه ها، که ب لت ها دیده نمی شود. دومین مطلب

 اط و یاکتاب کامل، نام خط به صورت لت و یا بر قرآن نوشته های قدیمی، اسامی اشخاص همراه است، نگارش و
ه خود کخاشعانه و سنت عامی است از سوی کاتبان،  تاریخ و محل نگارش ذکر نیست. ظاهرا این ادای حرمتی است

 .شمرده و خواسته اند را در برابر عظمت کتاب خدا گم نام

نوشته هایی است که محل  تعداد بسیار کمی از قرآن ها و تک برگ های متعلق به اولین چهار سده ی هجری دارای»
ممکن است دقیقا زمان پایان نگارش قرآن و یا مدتی  آن ها را مشخص می کند. این گونه وقف نویسی های قدیمیوقف 

نوشته  که در دمشق کشف شده، قرآن های مخدوشی تک برگ های اول و یا آخر پس از آن را آشکار کند. که گاه در
تاریخ ها و ارتباط واقعی آن  حت این اشارات وهایی کهن، چون زمان تولد یا مرگ دیده می شود، اما فهم و درک ص

مشکل است. متاسفانه چیزی که اکنون به عنوان  ها با زمان نگارش دست نوشته، همچون وقف نویسی ها بسیار
 حتی بیش تر همین اشاره های معدود و محدود نیز جعلی متداول نبوده و شناسنامه ی کتاب می شناسیم در آن زمان

تاریخ نگارش آن ها نیز نایاب است. به  کی که مکان خلق این آثار را به ما بگوید، حتی از مدارکشواهد و مدار .است
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شهری خاص نسبت داد و تعیین و تضمین نگارش و تذهیب آن ها، به  ویژه تک برگ های باقی مانده را نمی توان به
 (۱۴اسی، ص )فرانسیس دروش، سبک عب«. خاص، تقریبا غیرممکن است ویژگی های هنری شهری

 

ن را اواخر قرن اول آ  کتاب سبک عباسی، که زمان تحریر ۳۰ صفحه  زا  ن قطعه نگاری قرآنی، برگرفتهقدیم تری سمت راست [ ].۱سند 
 .حدس زده اند هجری

چهارم هجری  کتاب سبک عباسی که زمان نگارش آن را اواخر قرن ۱۱۵ صفحه قطعه قرآن نگاری دیگری برگرفته از . ]سمت چپ[ ۲ سند
 .اند حدس زده

 در باب پاره نمایی می کرد، پس خالف پاپیروس نوشته ها، که محقق را الاقل به نام و محل و تاریخ نگارش قطعه ره
نگارنده، باید به  ل و نام و زمان نگارش وآگاهی ها را، از مح قرآن نویسی های باقی مانده، تعیین تکلیف با این گونه

قرن  واخرامثال در این جا مولفین کتاب سبک عباسی، نمونه سند اول را بازمانده ای از  .دست حدس و گمان سپرد
ن و تعارفی چنین تعیی نخست هجری و تک لت سند دوم را، متعلق به قرن چهارم هجری دانسته اند. بدون هیچ

ری و نظم پیشرفت عالمات و اعراب و نقطه گذا گمانه ها و توهمات و عمدتا بر اساس قیاستشخیص هایی مبتنی بر 
ین تحوالت ااین که بتوانند به درستی تعیین کنند که زمان واقعی آغاز  بیش تر صورت ظاهر حروف بوده است، بدون

ز، جز تفاوت نی سیصد سال فاصله دورانی و به کدام دلیل بوده است. زیرا اگر در همین دو نمونه، با نگارشی در چه
اء مکتب آموزشی پی گیر برای ارتق بس کوچکی در سبک نگارش و نصب نقطه و اعراب نمی بینیم، پس وجود یک

، خود متون اسالمی را برای سراسر جهان اسالم ساده کند نحوه ی نگارش خط عرب، که کار تالیف و برداشت از
وب حروف، ، هر چند برخی عالمات جدید به کار رفته، اما ظاهر معی۲ونه در نم زاییده ی تصور دیگری است، زیرا

ست. بنابراین اگر ا ، که متعلق به اواخر قرن اول هجری دانسته اند، تربیت ندیده تر۱حتی از نمونه شماره  ناباورانه،
ده است آن باب بو نگارش ندیده ایم، از در این گونه لت نگاری های شخصی، عرض اندامی از کاتب و محل و زمان

ین اطالعات مشغول برآوردن نیازهای فردی خویش بوده است. نبود هم که محرر گمان خلق اثر ماندگاری را نداشته و
کرنشی  فسیرتنسبتا جدیدی، که باز هم زمان و مکان کتابت و نام کاتب آن مجهول است، جز با  در قرآن های کامل و

ر نخواهیم بود از هیچ طریقی قاد کالم این که با بررسی لت های قدیم قرآنی، در مقابل قرآن بیان شدنی نیست. حاصل
ز قبیل تاریخ اعرب، که نیاز مبرم نگارش عمومی و غیر قرآنی،  به زمان دقیق و قابل اطمینان ایجاد تغییرات در خط

ن و تصریح د بررسی تعییفلسفه و غیره بوده است، پی ببریم، چرا که در نمونه های مور و سیره و حدیث و تفسیر و
می دانیم  مصری، الاقل قیدی برای زمان نگارش آن ها دیده نمی شود و چون از راه توجه به پاپیروس نوشته های و

قرون  نداده، پس رد کتاب نویسی اسالمی تا که چنین تحول و تکمیلی در نگارش خط عرب تا قرن ششم هجری روی
 .نماید متمادی در پی طلوع اسالم، دشوار نمی

هیچ یک از این دو قوم و  اقوام ترک و فارس می گذرد تا معلوم شودبا این همه اینک سخن بر زمان ظهور زبان و 
های عثمانی و صفوی، بر هیچ عنصر مادی، از قبیل  ملت، پیش از پیدایش ناگهانی و از منظر تاریخی نامعقول دولت

 ارچه، حتی کالمی به اندازه واژه ی نان، ننوشته و باقیاستخوان و پ سنگ و چوب و پوست و پاپیروس و چرم و
صفویه و  بر این اصل مسلم هر ادعایی در باب دست خطی به ترکی و یا فارسی که دورتر از زمان بنا نگذارده اند و

سطر نوشته ای با ادعای قدمت  عثمانی عمر کرده باشد، جعل واضح است. این امر بدیهی را می توان با سپردن هر
اثبات کرد، که هیچ شخص و مرکزی از بیم رسوایی عالقه  یش از پنج قرن، به آزمایشگاه های تخصصی معتبر نیزب

  به انجام آن نشان نمی دهد.
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نام فارس و  کتیبه ی بیستون، به ، برابر فهرست مندرج دراز تجاوز هخامنشیان که مورخ در میان اقوام پیش  چنان
رحله ی منبوده و در  ایراندر سرزمین  تا زمان رضا شاه، در لوای هیچ نامی، یادی از آنان.ترک بر نمی خورد 

اندازه و  نداریم و چون از حضور فرهنگ ترک نیز در هیچ قوم کنونی مستندی برای معتبر و بومی شمردن قدمت این
و به  که ناگهان ی نیافته ایم، پس عاقالنه است قبول کنیمپیش از ظهور دولت عثمانی نشانه  امکانی در شرق میانه تا

دو  ارس باناگاه دو قوم ترک و ف سببی که در دنبال خواهد آمد، در مقطع و منظوری معین، به چشم روشنی تاریخ،
  !!!؟الفبایی یگانه!!! در شرق میانه زاییده شده و ظهور کرده اند زبان گوناگون ولی با نحوه ی نگارش و

 تمام آن ها، دست آمده است. وناگون بهاین ها نمونه ای از خط عرب پیش از اسالم است که بر مواد و در محل های گ
عنا کردن است. الفبا و لغت عرب کنونی، قابل خواندن و م هرچند به دشواری، اما با سود بردن از تلفظ و معانی، در

 لت اخیر، برایمیان مردم ترک و فارس نیافته ایم، بل شاهدیم و گواهی می دهیم که دو م نه فقط چنین میراثی را در
 شده ی عرب با فرهنگی، به محض ورود و حضور تاریخی، در سده های اخیر، از خط بالغ و کاملعرض اندام 

رب هم می خواران خود را طلب کار فرهنگ ع سهولت تمام سود برده اند و شگفت این که کسانی در میان این آماده
  !!دانند؟

به خط عرب، و با تاکید بر آن چند نمونه ی تاریخ دار این برگ نوشته  نوشته های مصر،با نمایش گنجینه ای از پاپیروس 

معلوم شد که خط عرب الاقل تا  های باستانی،

قرن ششم هجری هویت امروزین را نداشته، 

اعراب و تمایز الزم در اشکال  هنوز با نقطه و

حروف آشنا نبوده و از آن بهره نمی برده 

 است.

ن قرینه ها به جست و جوی ینک و با ایا
رویم، که در  می زبان فارسی تاریخ تولد

قرن دهم هجری برای زبان گشایی و بیان، 
شده  دست به دامان و وام بردار خط عرب

نخست  [1000 ] ۀاست که در امتداد هزار
اسالمی اندک اندک ابزار ابراز مقاصد و 

جهان اسالم شده است،گزینشی  معانی در
ملی بر محقق معلوم ناگزیر که بی اندک تا

پیدایی گنجینه ی کنونی  می کند اگر زمان
زبان فارسی را، بدون ضمیمه کردن خطی 

قرون اولیه ی  برای عرضه و بیان، تا
اسالمی امتداد می دهند و به عقب می 
با  برند، پس از دو حال خارج نیست، یا

عضوی از تیم تحمیق فرهنگی مردم ترک 
گفتاری  و فارس مواجهیم و یا با صاحب

غلط در دام و کار آموزش و فرهنگ  که به
غلطیده است. مورخ را با مراجعه به منابع 

اعتقاد بر این است که هیچ عامل و  موجود
ابزار گفتار در سراسر جهان ناتوان تر و 

از زبان فارس ها نداریم و دامنه  معیوب تر
و حوزه ی این زبان آماده ای که بر 

ند، تا به حدی سرازیر کرده ا سرزمین ما
است که قرینه ی دیگری برای آن نمی 

عالوه نخستین قصد اشاره  شناخت. بهتوان 
به این زبان نیز مصداق معینی ندارد و به 

ای از تجمع انسانی  حقیقت انتخاب حوزه
که با یقین کامل بتوان آن ها را متکلم به 
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 شرم آور کنونی، ممکن نیست. حتی مدعیانی میمالحظات عمومی و نادیده انگاری های  زبان فارسی شمرد، بدون
گیلک و مازندرانی و  شناسیم که زبان خوزی ها و آذری ها را شاخه ای از زبان فارسی شناخته اند و معتقدند

فارس سود می برند و گویش امروزین آن ها  خراسانی و کرمانی و سیستانی و لر و کرد، فارس زبان اند، از لغت
آور مانده است!!! و چیزی نمانده جدولی بسازند و دیاگرامی بکشند تا معلوم  ر دور شده و بی نانفارسی از دامان ماد

بر سر تلفظ لغات  تبدیل فارسی به لهجه ای معین باید چه مقدار از پایتخت دور شد و در هر پنج کیلومتر شود برای
ین بدل شدن زبان رسمی به لهجه ای در پشت و یا ا این زبان چه خواهد آمد، هرچند نمی دانند و نمی توانند ساز و کار

دهند و توضیحی بر این امر ندارند که فی المثل چرا ساکنان روستای  پیش کوهی را تابع حکمت و حرکاتی قرار
کیلومتر  پایتخت و مرکز زبان فارسی، با کلماتی ادای مقصود می کنند که دایره ی درک آن به ده دماوند، در حوالی

اند!!! این علیلی عالج نشدنی از آن  و در بساط مسخره ی کنونی، بومیان دماوند نیز همچنان فارس زبان هم نمی رسد
برای پدیده ی لهجه، نه این که روند و دلیل پیدایش، بل تعریف  است که علم بسیار محترم و مجلل زبان شناسی

واحد  م نمی شوند که تولد لهجه از درون زبانیندارد و زبان شناسان حتی تسلیم این امر مسلّ  معمولی و عامیانه نیز
نیست، که به میل یا به  غیر ممکن است و تظاهر هر لهجه ای جز مظاهر حضور یک کلنی مهاجر کوچک یا بزرگ

  .خود همآهنگ و همراه کند ناچار، می کوشد تا شیوه ادای کالم را با فرهنگ و زبان میزبان

ی کامل  است که از جمله ی آثار او ترجمه شناسان گران مایه ی آلمانی ، از ایران۱۸۸۴متولد  فریتس ولف،» 
ستخراج و اانتشار یافت. آن گاه به کار بسیار دقیق و توان فرسای  در استراسبورگ۱۹۲۰است که در سال « اوستا»

رف عمر بی چیزی در این کار شگرف ص در نهایت سی سال بیش از های شاه نامه پرداخت. و تنظیم و تدوین واژه
، فرهنگ شاه )فریتس ولف«. آلمان نازی به او امکان تدریس و فعالیت نمی دادند مقامات به سبب یهودی بودن .کرد

 (۲۵فردوسی، ص  نامه ی

روغ نامه دمیانه و تبلیغ  بار دیگر، یهودی دیگری را می بینیم که برای زیر و رو کردن هستی و هویت مردم شرق
نان که چتدوین لغت شاه نامه ی فردوسی صرف کرده و  مرش را بر سر تعمیر اوستا وهای ساخت کنیسه و کلیسا، ع

فته در شاه رضمایر و حروف اضافه و قیود و ترکیبات و دیگر اجزاء لغوی به کار  مکتوب است تمام لغات و افعال و
ار و در چند ب واو ربطو یا حرف  که فردوسی را به صورت فهرستی درآورده تا مثال معلوم شود که موصول نامه ی

 فرهنگ شاه نامه»است. زمان سنجی دقیق آماده سازی او چنان بود که انتشار کتاب  کدام ابیات شاه نامه به کار رفته
سی در هزاره ی فردو فریتس ولف با هزینه دولت و وزارت امور خارجه ی آلمان، با برگزاری جشن های« فردوسی

راث باستانی و زبان دانان یهودی این همه به می دیرین پژوهان و هنر شناسان و عهد رضا شاه مقارن شد. این که چرا
یران، کسی به ااست که تاکنون جز مندرجات مجموعه ی تاملی در بنیان تاریخ  اسالمی ایرانیان عالقه مندند، سئوالی

  !پاسخی برای آن نبوده است جست و جوی

این  جلب کرد که به فراهم می کرد طرح تالیفی توجه اش را در آن اوقات که فریتس ولف ترجمه ی اوستا را»
اهمیت  .بود برداری کامل از گنجینه زبانی شاه نامه آن صورت سهولت احد دیگری جرآت اقدام به آن را نداشت و

یان بود، مبود. اگر علی رغم مشکالتی که با وجود حدود و ثغور غیر عادی این اثر در  چنین کاری روشن و آشکار
دیگر  در آن صورت شد مجموعه لغات موجود در این اثر فخیم و مهم شعر کالسیک فارسی را یک جا گرد آورد، یم

ی توانست از اعتماد استوار می گردید و م تحقیق در کلمات و لغات زبان فارسی سرانجام بر مبنایی مستحکم و قابل
نگامی که ه، ۱۹۳۴ود... حسن اتفاق این که در سال هندیان آزاد ش قید فرهنگ نویسی ناقص و غیر کافی ایرانیان و

. فردوسی را جشن می گرفت، دولت آلمان می خواست توجهی خاص به ایران مبذول دارد دولت ایران هزاره ی
اپ کتاب هنگفتی که چ نصیب شد تا نظر مساعد بخش فرهنگی وزارت امور خارجه را برای فراهم اوردن مبالغ توفیق

 (۲۱ )فریتس ولف، فرهنگ شاه نامه ی فردوسی، ص«. الزم داشت جلب کند

یزی از چگویند زبان فارسی، که  با این همه بد نیست بدانیم حاصل کار ولف متضمن چه اطالعاتی است و اگر می
نو حیات، که تمام  دیوان شاه نامه بار دیگر زنده شده، پس این حیات مقدم آن نمی دانیم و الگویی برای آن نداریم، با

نامه  غات شاهنمایش شاه نامه نشان داده، دارای چه قواره و قدرتی است و چون بیرون از ل ل و کوپال خود را دریا
نجینه ی گزبان عرب باشد،  هنوز هم در زبان فارسی واژه ای نمی یابیم، مگر این که وام برداشته ای عمدتا از

هنگ چه ارزش گفتاری و کدام توان انتقال فر منحصر به فرد زبان فارسی جمع آمده در کتاب فردوسی، دارای
 !!است؟

هیچ ترکیب و فعل و لغت و حرف و  حقیقت این که برای این گفتار گنگ اعتباری قائل نشده ام و در بررسی فردی
که در شاه نامه یافت شود و در فهرست ولف نیامده باشد.  ضمیر و ادات و صورت و صیغه ای از فعلی را ندیده ام
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دارایی لغوی زبان فارسی و مجموعه میراث و موجودی است که با آن به فارسی  ن که فهرست ولف تمامنتیجه ای
فهرست ولف  گوییم و چون فقر دل خراش واژگان فارسی مستندی معتبرتر و رسمی تر و مرسوم تر از سخن می

ن که زبان و لغت و قوانین بیان مگر ای تردید با این تعداد اندک کالم، ادای هیچ مطلبی میسر نیستندارد، پس بی 
بخوانیم. زیرا زبان فارسی نه فقط اتیمولوژی که هنوز هم گرامر اختصاصی  عرب و زبان های دیگر را به استمداد

کرده است،  کتاب ولف ایندکس واژگانی آمده، که مولف از شاه نامه استخراج ۹۱۱تا  ۸۸۵از صفحه ی  ندارد. باری،
و صفات مندرج در شاه نامه ی  ت و افعال و ضمائر و نداها و حروف اضافه و نام هاشامل تمام لغات و ترکیبا

آن ها لغات شاذ و بی معنا است، نظیر آرغده و ازغ و  درصد ده نمونه است، ۸۳۰۰فردوسی. چه گمان می کنید؟ 
و حاصل و حاجت  آن ها عربی است نظیر ده درصد .و جرنگ و درقه تخش و تسوغ و کرغ بزخفج و بندارسی و

آن  ده در صد .حور و حیدر حدیث و حرب و حرص و حرمت و حسرت و حسد و حق و حکیم و و حکم و حمد و
اسم اشخاص و مکان و جانوران و کوه و دشت و بیابان و دیگر عوارض  آن بیست درصد .فعل و مشتقات آن است

آتشکده و آتشدان و از این قبیل،  ش پرست وآن ترکیباتی است چون آتش افروز و آت بیست و پنج درصد .است جغرافیا
آن حرف است و ادات،  پنج در صد .مجزا در فهرست آمده است که اجزاء آن چون آتش و افروز و پرست نیز به طور

مواردی نمونه  و آن و ار و اگر و از و بر و مگر و چه و چون و چند. و در حاصل گرچه این بررسی در مانند این
چون لغت نامه دهخدا و هر منبع دیگر، در  نباشتن بیش تر لغت نادیده گرفته، اما کتاب فردوسی نیزهایی را به سود ا

لغت می کند، که هیچ پیوند ماهوی و به اصطالح زبان شناسانه در  ۱۵۰۰نهایت امر زبان فارسی را صاحب قریب 
حاال هرکسی  !!!ز زیر بته به عمل آمده اندو چندان بی ریشه که به مفهوم کامل و رایج، گویا ا میان آن ها نمی یابیم

  .شناسد، مقایسه کند می تواند امکانات این زبان شیرین را با هر زبان دیگری که می داند و می

ی قرن چهارم هجر بدین ترتیب بدترین صورت و فرمت قضیه این است که زمان سرودن دیوان شاه نامه را به
، که تا بنگاله دهد این زبان فارسی چون قند سندی فراهم کرده ایم که نشان میبکشانیم، آن گاه به صراحت اعتراف و 
اژه ای بر باشند، از فرط خشکی ریشه، در طول ده قرن نتوانسته است و می برده اند و شاید هم از بنگاله آورده

را  قادر و درمقت و داراقت ، در پلک برهم زدنی،قدرت بیافزاید، زیرا اگر به طور مثال بگویید لغت شاه نامه ۱۵۰۰
را باید با همان  ، ادامه بنای بیانتوانایی برداشت های بعد در اختیار می گیرید، و لی اگر به جای قدرت گفتید برای

این  دانه ترخردمندان، این بته مردگی محض و دراز مدت را طبیعی نمی دانند، پس آبرومن تک خشت باال برید و چون
  .تر نبریمزبان است، به دور عهد قاجار، که زمان عرض اندام و حکم روایی واقعی این که سرودن شاه نامه را از
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