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 ۲۸/۲۲/۲۱۲۲          شیر ساپی  

 ۲ بخش ـ 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 

بدون آموزش  است که نبیاندازند، جز امحاء آبروی فرهنگی خویش حاصلی نخواهند برد. زیرا عمق این داده ها به میزا

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

 :ن بررسی ها بر دو پایه قرار دارداسلوب ای

 ود بررسی نقادانۀ هر مدخل، بر اساس فرض های موجـ 

 ، بر اساس برداشت های جدیدبررسی ماهوی و نهائی هر مدخلـ 

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»« 

توجه دادن به   از پاپیروس نوشته های مصر، گنجینه  از نمونه این چند منظور من از ارائه  : بخش دوم یادداشت بی بدیل
قرن دوم تا ششم هجری بوده است. طویل  فاصله   خط عرب، حتی در میان دارندگان کفایت نگارش، در نوع نوشت
به صورت  ز و ر و ذ و د قاف های آخر با حرف واو کنونی، نمایش بشقاب وار حرف نون، شباهت کاملکشیدگی 

انتهایی حرف یای آخر و بسیاری علل و عوارض دیگر، تفهیم می کند  شکلعمود، یکسان و فقط با رسم یک خط شبه
نکرده و در حد  ه، تغییر واضحیبه خط عرب، تا شش قرن پس از طلوع اسالم، هنوز اسلوب معینی نداشت که نگارش

ششم هجری در مصر اسالمی نیز به شمایل  خراج به قرن ءاستیفانیازهای محلی متوقف مانده است. اگر کاتب دستگاه 
خط عرب تا آن زمان خود را نیازمند مکتبی در تسهیل قرائت و  قلم زده است، پس واضح می شود که ۷ سند شماره  

نخستین ابزار کتاب نویسی، گسترش فرهنگ اسالمی و توزیع مکتوب فرامین قرآن در  انضباط نگارش نمی دیده که
 اسالمی بر پایه   زیستی اعراب بوده است! با این اشاره، ادراک مسائل فرهنگی در قرون نخست حوزه   خارج از

به صورتی کتاب،  عرب برای عرضه   قطوری قرار می گیرد که توجه می دهد گستردگی نگارش و آماده سازی خط
جهان اسالم، توان قرائت خط عرب و برداشت از آن را  جغرافیایی، به خصوص شرق در هر حوزه   که هر مسلمان

روزگار ابن مقله و ابن بواب ناشناسی قرار می گیرد که امروز بر آن ها باور  داشته باشد، به زمانی بس دورتر از
می شود، این که  حاصل ثانوی که از غور در این گفتار برداشت می گویند در قرن چهارم خط نسخ ساخته اند. داریم و

و غث و ثمین خود را تنها در آن متن تا ابد  مسلمین تا قرون متمادی، به استعانت و بهره گیری از قرآن بسنده کرده
  .کامل و شامل جسته اند

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

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

حروف بومی و سنتی بی عالمت و  و حرف نویسی عرب اند، اگر در قرن چهارم هجری شاهنامه داشته اند پس باید از
نامه خواه و آن شاعر شاه  و آن فارس های ادعا شده   بدون نقطه و نظم عرب بهره برده باشند، که برای غیر عرب

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

حرف عرب است. با این  س نگارش به خط فارسی را آغاز کند که گرده برداری از خط وو به چه تعداد بگذارد، سپ
شوخی دل خراشی بدل می شود و این برداشت  نگاه ادعای وجود خط و زبان فارسی، الاقل تا قرن هفتم هجری، به

 ت، زیرا هیچ زبان واقعا  مهاجرانی صفوی نام گرفته، به ایران رسیده اس سالم را بدیهی می کند که زبان فارسی همراه
تعویق اندازد!  و به نیست نگارش به لفظ خود را تا زمان دریافت الفبا از همسایگان خود متوقف کند مستقری قادر

پاپیروسی و نیز نحوه نگارش در سکه های  مختصر این که ایستایی فن و فقدان نمایشات تکامل خط، در این نمونه های
کاتب دولتی مصر و سر سکه ساز خلیفه، هنوز با اسلوب خط نسخ و  قرن ششم هجری، اسالمی اعالم می کند که تا
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هویت  نبوده، بدون شک قرآنی نگاشته با شیوه نسخ را ندیده و حروف نگاری با عالمت گذاری و رقاع و غیره آشنا
الاقل به قرن هفتم هجری  عرب را، روشنی است که تاریخ تدوین خط بالغ شده کامل کنونی را نمی شناخته و این نشانه  

 .را قرون قابل توجهی به زمان ما نزدیک تر می کند منتقل و امکان کتاب نویسی به زبان فارسی و عرب

 

 پشت و روی سکه المستظهر باهلل از سنه. ۸سند                              پشت و روی یک سکه اموی از اواخ. ۸سند 
 هجری. برگرفته عشرین و خمسه مائه، قرن ششم                            کتاب 2۰1اول هجری. برگرفته از ص  قرن

 .شابورسکه های نی کتاب گنجینه   ۹1۴ص از     .                              م نخستین سکه های امپراطوری اسال

زمان می بینید؟ به طور  آیا چه تفاوت میان حروف و الگوی نگارش این دو سکه، با چهار صد و چهل سال فاصله  
همان مقیاس فرهنگ بومی  در خط عرب، در اندازه   اصولی هیچ!!! آیا آن پاپیروس ها و این سکه ها از توقف بلوغ

مه کتاب، به خط و زبان اعراب و فارسیان، در قرون اول و قبول نگارش این ه خبر نمی دهد، که بدون شک ما را در
بدگمانی می  چهارم و پنجم و ششم، که منبع اصلی اختالف و فرقه سازی در میان مسلمین است، دچار دوم و سوم و

اند، مقدم بر همه باید که ابزار  گسترش فرهنگ مکتوب اسالمی به جهان بوده کند؟ زیرا اگر اعراب در اندیشه  
آرمان می رساندند. این تصور که در زمان المستظهر باهلل خط  رش، یعنی خط شان را به شایستگی و بالندگی ایننگا

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

تولید کتاب در جهان اسالم، که  مدخل، یعنی بازیابی آغاز دورانبرای دخالت دادن بازمانده های قرآن نگاری در این  
مقدماتی و مهم توجه دهم. نخست این که غالب یافته  به چند نکته   انتقال نقل فوق به آغاز آن ضروری بود، پیشاپیش باید

 پاره نوشته   قرآنی، بر پاره پوست نوشته و به صورت لت های آزاد است. عجیب این که هنوز های کنونی از متون
ماندگارتر، با  نیافته ایم که نشان می دهد احتماال کاتب قرآن، نگارش بر پوست را فاخرتر و قرآنی بر پاپیروس نیز

  .مکرر و آسیب ناپذیرتر دیده است قابلیت مراجعه  

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

 گسستگی شیرازه و یا منسوخ شدن خط آن ها قابل استفاده نبوده، از دسترس عموم خارج شده هایی است که یا به علت
ندگی و نابودی این گبوده اند، مانع پرا قائل« هللا» کلمه  خاصتا   برای قرآن و  أاز ابتد نبود. احترام خاصی که مسلمانا

در مکان مخصوصی در مسجدها نگاه می داشتند تا نسبت به آن ها  دست خط ها شده است. از این رو این برگه ها را
                                          «. یابد بودی کامل نجاتاز نا لت نویسی تعداد بسیاری نمونه   موجب شد که بی حرمتی نشود. همین امر

 (1۱)فرانسیس دروش، سبک عباسی، ص 

فنی درست نیست. زیرا پوست  این تصور که رقعات به دست آمده، برگه هایی از قرآنی شیرازه گسیخته باشد، از نظر
ورده ندارد و آثاری از عبور سوزن صحافی بر عطف تا خ نوشته های قرآنی قدیم، که تاکنون نمایش داده اند، صفحات

توجه به این نکته است که خالف پاپیروس نوشته ها و سکه ها، که با ذکر تاریخ  لت ها دیده نمی شود. دومین مطلب
کتاب کامل، نام خطاط و یا  به صورت لت و یا بر قرآن نوشته های قدیمی، اسامی اشخاص همراه است، نگارش و
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خاشعانه و سنت عامی است از سوی کاتبان، که خود  نگارش ذکر نیست. ظاهرا این ادای حرمتی است تاریخ و محل
 .شمرده و خواسته اند را در برابر عظمت کتاب خدا گم نام

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

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  و هایی کهن، چون زمان تولد یا مرگ دیده می شود، اما فهم و درک صحت این اشارات

سفانه چیزی که اکنون به عنوان أمشکل است. مت 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 کتاب می شناسیم در آن زمان شناسنامه  

تاریخ نگارش آن ها نیز نایاب است.  این آثار را به ما بگوید، حتی از مدارک شواهد و مدارکی که مکان خلق .است
شهری خاص نسبت داد و تعیین و تضمین نگارش و تذهیب آن ها،  برگ های باقی مانده را نمی توان به هکخصوصا  ی

 (1۹)فرانسیس دروش، سبک عباسی، ص «. خاص، تقریبا غیرممکن است هنری شهریخصوصیتهای به 

 

 2سند   از برگرفته قدیم ترین قطعه نگاری قرآنی،1سند                                      

 11۱ صفحه دیگری برگرفته از قطعه قرآن نگاری

                                       کتاب سبک عباسی، که زمان تحریر ۱۰صفحه                                           
 قرن کتاب سبک عباسی که زمان نگارش آن را اواخر    

                                          اول هجری حدس زده اند آن را اواخر قرن                                            
 .اند چهارم هجری حدس زده .            

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

قرن  لفین کتاب سبک عباسی، نمونه سند اول را بازمانده ای از اواخرؤمثال در این جا م  .سپرد دست حدس و گمان
تعارفی چنین تعیین و تشخیص  نخست هجری و تک لت سند دوم را، متعلق به قرن چهارم هجری دانسته اند. بدون هیچ

و اعراب و نقطه گذاری و نظم بیش تر  پیشرفت عالمات بر اساس قیاس هایی مبتنی بر گمانه ها و توهمات و عمدتا  
این که بتوانند به درستی تعیین کنند که زمان واقعی آغاز این تحوالت نگارشی  صورت ظاهر حروف بوده است، بدون

نیز، جز تفاوت بس  دورانی و به کدام دلیل بوده است. زیرا اگر در همین دو نمونه، با سیصد سال فاصله در چه
 مکتب آموزشی پی گیر برای ارتقاء نحوه   و نصب نقطه و اعراب نمی بینیم، پس وجود یککوچکی در سبک نگارش 

 متون اسالمی را برای سراسر جهان اسالم ساده کند، خود زاییده   لیف و برداشت ازأنگارش خط عرب، که کار ت
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 عیوب حروف، ناباورانه،، هر چند برخی عالمات جدید به کار رفته، اما ظاهر م2در نمونه  تصور دیگری است، زیرا
است. بنابراین اگر در این  ، که متعلق به اواخر قرن اول هجری دانسته اند، تربیت ندیده تر1حتی از نمونه شماره 

نگارش ندیده ایم، از آن باب بوده است که  گونه لت نگاری های شخصی، عرض اندامی از کاتب و محل و زمان
مشغول برآوردن نیازهای فردی خویش بوده است. نبود همین اطالعات در  ته ومحرر گمان خلق اثر ماندگاری را نداش

کرنشی در  نسبتا جدیدی، که باز هم زمان و مکان کتابت و نام کاتب آن مجهول است، جز با تفسیر قرآن های کامل و
قادر نخواهیم بود به از هیچ طریقی  مقابل قرآن بیان شدنی نیست. حاصل کالم این که با بررسی لت های قدیم قرآنی،

عرب، که نیاز مبرم نگارش عمومی و غیر قرآنی، از قبیل تاریخ و  زمان دقیق و قابل اطمینان ایجاد تغییرات در خط
 فلسفه و غیره بوده است، پی ببریم، چرا که در نمونه های مورد بررسی تعیین و تصریح و سیره و حدیث و تفسیر و

مصری، الاقل می دانیم که  ه نمی شود و چون از راه توجه به پاپیروس نوشته هایقیدی برای زمان نگارش آن ها دید
نداده، پس رد کتاب نویسی اسالمی تا قرون  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  رک و فارس می گذرد تا معلوم شودبا این همه اینک سخن بر زمان ظهور زبان و اقوام ت
های عثمانی و صفوی، بر هیچ عنصر مادی، از قبیل  ملت، پیش از پیدایش ناگهانی و از منظر تاریخی نامعقول دولت

استخوان و پارچه، حتی کالمی به اندازه واژه ی نان، ننوشته و باقی  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 ذارده اند و بنانگ

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

  به انجام آن نشان نمی دهد.

 .....  ادامه دارد....
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