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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۵۲/1۵/۵۱1۲          صافی شیر

 بررسی تولد زبان فارسی

بی گمان اگر بی مایگانی، بدون جذب کامل مدخل، قصد کنند تا به این مبانی نگاه کج قوم پرستانه و متعصبانه "
بیاندازند، جز امحاء آبروی فرهنگی خویش حاصلی نخواهند برد. زیرا عمق این داده ها به میزانی است که بدون 

 «پورپیرار" »ش مالحی استادانه ورود به آن با غرق کامل برابر می شودآموز

 : اسلوب این بررسی ها بر دو پایه قرار دارد       

 و بررسی متون یهودی  منابع زبان فارسی درباره   ،پاپیروس به خط عرب)بررسی نقادانۀ هر مدخل
  ، بر اساس فرض های موجود(فارسی -

 دخل، بر اساس برداشت های جدیدبررسی ماهوی و نهائی هر م   

********************* 

قطعه پاپیروس مصری را شناسانده است که  ۵۶۱، «نامه ها، صورت حساب ها و قباله ها»کتاب ، یادداشت بی بدیل
در میان این یادگارهای گران بها، گرچه   .تمام پاپیروس های یافت شده از قرون نخست اسالمی را شامل می شود

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

قطه و عالمت گذاری بر حروف، تا حدی که ماتی برای رفع خامی از خط عرب، تدوین قواعد صرف و نحو، ن مقد
بتوان قرآن را برای ده ها ملت متنوع غیرعرب از صورت محفوظات به مکتوبات قابل قرائت بدل کرد، تنها با تالش 

ی اطاقت فرسا و طوالنی ممکن شده و قرون متمادی زمان برده است. این مطلبی است که عالوه بر اعتراف کاّفه 
به جای مانده از خط عرب در قرون نخست اسالمی نیز، نه فقط تأیید می کند، بل زمان این بلوغ محققین، نمونه های 

خطاطان و خوش نویسان تا اواخر قرن چهارم، قرآن » .نخست اسالمی، به درازا می کشاند را، الاقل تا اواخر هزاره  
کوفی را گرفت. از این قرن به بعد در  را به خط کوفی می نوشته اند و خط زیبای نسخ در اوایل قرن پنجم جای خط

 «.خط قرآنی، تمام نقطه ها و نشانه هایی که هم اکنون، کم و بیش، معمول و متداول است. نوشته می شد

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

ن قرن چهارم و اوائل بدین ترتیب و فقط بر مبنای تحقیقات ناکافی کنونی، بلوغ خط عرب برای کتاب نویسی در پایا
اسنادی است که ثابت کند این بلوغ تنها پس از قرن هفتم و بل هشتم   فته اند، این نوشته در پی ارائه  قرن پنجم را پذیر

می پردازم که انحصار به پاپیروس « نامه ها، صورت حساب ها و قباله ها»اینک به کتاب  .هجری میسر شده است
 .نوشته ها دارد
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میش  1۲وصول  این دو سند به یک نفر با نام عبدهللا بن حنان مربوط می شود. سند اول درباره  : » ۵ سند 1 سند
 (1شیرده است. )سند 

میش شیرده سلیمان بن کلب العلوی. میش های  1۲بت بن حنان از با بسم هللا الرحمن الرحیم. سند ترک دعوای عبدهللا
دو  برای سلیمان بن عطیه آورده است. صبر بن... مسلم بن ابوایال و عبدالرحمن بن ابوایال، شیرده را جریر بن نمیر

 .شد هجری نوشته ۴۰۱شنبه سال  عامل او شاهد بودند. در تاریخ

ن نامی مبلغی از شخصی که اینک فوت کرده، قرض گرفته و یکی دومین سند، رسید دریافت است. گویا عبدهللا بن حنا
از وارثان به نام سلیمان بن احوض الحذرمی مدعی سهم خود شده و گویا وارث دیگر به نام حریث بن سریج الحذرمی 

 (۵هم مرده و وارثی باقی نمانده و عبدهللا از باقی مانده ی بدهی بری الذمه شده است: )سند 

من الرحیم. این سند برائت عبدهللا از بدهی است که به عهده ی او بوده است. سلیمان بن احوض الحذرمی بسم هللا الرح
آن را دریافت کرده و عبدهللا بری الذمه است. عبدهللا بن سلیمان و سلیمان بن احوض و عبدالملک بن ایوب شاهد بودند 

کلمه ای حذف شده و « ثالث ایام»د. پس از کلمات هجری نوشته ش 1۱۴و در شنبه سه روز ]مانده از؟[ شوال سال 
معلوم نیست منظور نویسنده سه روز اول یا آخر ماه شوال بوده است. پس تاریخ ثبت سند احتماال یا سوم یا بیست و 

 ، متن اصلی(1۱۱)جفری خان، نامه ها، صورت حساب ها و قباله ها، ص «. هجری است 1۱۴ششم ماه شوال سال 

هجری از یک شنبه آغاز و  1۱۴یر مولف کتاب از تاریخ نگارش سند نادرست است، زیرا که ماه شوال در این جا تفس
پس »شوال، باید سه روز « مانده از»به چهارشنبه ختم می شود، پس با قول قوی، کلمه حذف شده، به جای سه روز 

برگ نوشته های  از آن که غالب اینشوال خوانده شود، تا تطبیق آن با روز شنبه درست درآید. در مجموع و « از
پاپیروسی در طول زمان آسیب بسیار دیده است، غالب تفسیرهای متن آن ها، به خصوص در جزییات، مبنای احتمال 
دارد، اما به هر حال نمونه های باال قدیم ترین سند تاریخ خورده در میان اسناد پاپیروسی تاکنون یافت شده پس از 

ند کاتبان و نام بردگان در ماجرا، با عنایت به زمان و اسامی، عرب اند، اسالم در آن گنجینه است، که روشن می ک
زیرا می توان پذیرفت که در آن مقطع هنوز فرهنگ و خط و نگارش عرب در میان مصریان قبطی، در حد کتابت و 

 نثر این گونه اسناد مکتوب ممکن نبوده است.

 

  ۴ سند ۲ سند
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هجری به نصر بن اسحاق  ۵۸۴سیاهه ای است که طبق آن اجاره ی ماه محرم سال  روی پاپیروس: باقی مانده  »
)جفری «. دفع الی نصر بن اسحاق ارزاقه الجاریه له للمحرم سنة اربع و ثمنین و مأتین( »۲پرداخت شده است. )سند 

 متن اصلی( 1۱۱نامه ها، صورت حساب ها و قباله ها، ص خان، 

 (۴متن پاپیروس به این شرح است: )سند 

آزاد شده اسحاق  میان یعقوب بن اسحاق بن اسماعیل البغدادی و هارون، بنده   بسم هللا الرحمن الرحیم. شاهد بودم که»
از من  هجری ۰۳۰ذی القعده سال  در  .هکار استدینار به یعقوب بد ۱۱اسماعیل البغدادی قراری بود و آن بنده،  بن

 (متن اصلی 1۸۱حساب ها و قباله ها، ص  )جفری خان، نامه ها، صورت«. شهادت خواستند

 

 ۲سند 

 (۲دگی است: )سند روی پاپیروس: نامه راجع به یک موضوع خانوا 

مشمول رحمت  الرحیم. خداوند عمر طوالنی و با عزت و سربلندی به تو عطا کند و در دنیا و آخرت بسم هللا الرحمن»
نگران شده ام. امیدوارم با سالمتی یکدیگر  ...و مغفرت و فضل او باشی. چندی است نامه ای از تو دریافت نکرده ام و

است. اما بعد، خداوند لطف اش را شامل حال تو کند ـ آن قدر گرفتار بودم که  چیز قادر را مالقات کنیم که خدا بر همه
ـ خدا حفظ اش کند ـ و  برایت نامه بنویسم. امیدوارم به سالمت بازگردم. برایم نامه بنویس و مرا از حال راصد نتوانستم

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

خبرهاتان خوش حال خواهم  هللا از شنیدن ی خریده ام. فقط یکی یافتم. از خودتان خبر بده که ان شاءیک روسر برایت
هللا بسته  امیدوارم با سالمتی همدیگر را مالقات کنیم. ان شاء.  شد. فقط یک ماه و تا پایان طوبه از شما دور خواهم بود

صاحب  احوال  .کند ـ مادرت و خواهرت و عباس برسان سالم مرا به راصد ـ خدا حفظ اش  .ام به دست ات می رسد
 (متن اصلی1۵۶و قباله ها، ص  جفری خان، نامه ها، صورت حساب ها) .«خانه ی یهودی را هم برایم بنویس

 ثیر نحوه  أاین نامه نمایان است. ت 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  بلوغ کالم، که سایه ی فصاحت وبیان و 

جان مسلمان  به پس از قرن سوم هجری منتقل می کند، که بیان قرآن به تصریحی در آن نیست، اما منطقا   را، گرچه
بر آن مردم میسر کرده بود. در پایان  زبان عرب راغنی از کلمات به  کافی داشت و نگارش چنین نامه    مصری رخنه  

 .یهودی معرفی شده است این نامه نیز، باز هم کرایه بگیر و صاحب خانه،
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  پاپیروس بر عرض همان ، نوشته شده۶پشت سند  پاپیروس ، نوشته شده بر طول۶روی سند

 (۶و پنج ششم دینار است: )سند  ۲روی پاپیروس: رسید دریافت مبلغ  

مبلغ را ابوالرفیع و  دینار، یک ششم کم تر، دریافت کردم. این ۶الرحمن الرحیم. از ابوالخریل حصیر فروش. بسم هللا»
ین رسید را محمد بن عبدالجبار با دست خود ا  .من رساندند به ۰۸۲در جمادی االخر سال  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 متن1۸۵)جفری خان، نامه ها، صورت حساب ها و قباله ها، ص «. شد...

 

 ۱ روی سند ۱ پشت سند
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دیوان ( »۱)روی سند  «پرداخت شده. هجری ۲۰۸ربیع االول سال  روی پاپیروس: بنا بر متن، خراج تا آخر ماه» 
 «.سنة ثمانین و عشرین و خمس مئه الخراج استوفا الی سلخ ربیع االول

یادداشت های اولیه مربوط به ثبت رسید در محضر رسمی و  مالیات بر اراضی. پس از پشت پاپیروس: رسید رسمی»
)جفری خان، نامه ها، «. آغاز و حروف به صورت گرد و منحنی نوشته شده است« ا... صح»بسم هللا، متن با عبارت 

 (متن اصلی۵۸۲حساب ها و قباله ها، ص  صورت

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

 ادامه دارد .... 
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