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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در
 «امپراطورى اسالم» آغاز شد؟

كاظم استادى

ــه دوره يا  ــرن اول هـ .ق تا زمان حال را، مى توان حداقل به س ــر و تكامل خط عربى، از ق ــه تغيي انديش
ــالم» و در «كشورهاى اسالمى» و نيز «انديشه تغيير خط در  ــه تغيير خط در «امپراطورى اس بخش: انديش
ايران» تقسيم نمود، كه هر كدام داستان خواندنى خود را دارد. ما به هر كدام از اين عناوين، تحت يك مقاله 

جداگانه، پرداخته ايم. در اين مجال، به «انديشه تغيير خط در امپراطورى اسالم» مى پردازيم.
ــترش قابل  ــال، گس ــت پيامبر اكرم(ص) در مدت چند س ــالم پس از رحل ــه مى دانيد، اس ــه ك همان گون
مالحظه اى پيدا نمود. اين گسترش مناطق، باعث ايجاِد امپراطورى جغرافيايى براى اسالم شد و همين امر، 

سبب رايج شدن خط عربى در بسيارى از كشورها گشت. 1
ــالم تا پيدايش صنعت چاپ،  ــى اجمالى تاريخچه تغيير خط، از ابتداى ظهور اس در اين بخش، به بررس
پرداخته شده است و تمركز آن در تغييرات خط عربى، در قرن اول و دوم هـ. ق است. البته قصد اين بخش، 

1. پس از ورود اعراب مسلمان به ايران، در زمانى نسبتًا كوتاه، خط پهلوى كه در آن زمان خط نوشتارى اكثر مناطق 
ايران بود، از كاربرد عمومى ساقط شد و حتى تا چند قرن خط يا زبان نوشتارى مردم ايران، زبان و خط عربى گشت 
و مردم ايران به زبان فارسى چيزى نمى نوشتند، مگر در گوشه و كنار، و آن هم غير قابل توجه. بنابر آنچه بيان شد، 
ــط قرن ششم زبان فارسى در نوشتارها نمايان شد و اگر بخواهد خط  ــمى و همه گير، از اواس در واقع و به طور رس
فارسى مورد بررسى واقع شود، بايد بدانيم كه خط فارسى كنونى، از قرن ششم آغاز شده و پيش از آن، فارسى نويسى 
ــى قبل از اين و برخى نوشته ها  ــده است. خطوط فارس ــته ها به زبان عربى نگارش مى ش كًال رايج نبوده و همه نوش
ــتثنا به زبان فارسى نگاشته شده اند و  ــى يا برخى كتاب هاى نادرِ قبل تر از آن، به صورت اس ــاهنامه فردوس همانند ش

فارسى نويسى، در ايران عموميت نداشته است.
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

پرداختن به انواع خط و زيبايى خط و يا سير زيباشناسى خط نيست يا اينكه نمى خواهد تاريخچه و خاستگاه 
ــت كه خط عربى رايج امروزى، همان  ــين خط عربى را مطرح نمايد؛ بلكه مقصود، توجه به اين نكته اس پيش

خط ابتدايى صدر اسالم نيست. و تغييراتى را به غير از زيبايى آن، متحمل شده است. 1
***

ــته2 كه خط كوفى از  ــخ» وجود داش ــالم در جزيرة العرب، دو خط «كوفى» و «نس در آغاز پيدايش اس
رواج بيشترى برخوردار بوده است. منظور از رواج، كاربرد است، چرا كه تعداد باسوادان در آن زمان و در آن 

منطقه، بسيار ناچيز بوده است.
ــان تر بود، ليكن  ــورهاى ديگر همانند خط پهلوى در ايران، آس خط كوفى از برخى خط هاى رايج در كش
ــت، هوشيار آنها بوده و  ــمند، از نخس ــلمانان دانش خود اين خط نيز، داراى عيب هاى بزرگى بود.3 برخى مس

1 .  براى تحقيق در اين باره، مى توان به كتب مختلف، همانند كتاب هاى تاريخ قرآن، علوم قرآنى، برخى تفاسير قرآن 
ــى مراجعه نمود. هر كدام بنا به اقتضايى، به برخى از تغييرات خط عربى، پس  و البته به كتاب هاى تاريخ خوشنويس
ــيارى، ضمن بحث پيرامون اسناد و نوشته هاى منسوب به صدر اسالم،  ــالم پرداخته اند. همچنين افراد بس از ظهور اس

به بررسى اين تغييرات توجه نشان داده اند..
ــخ را «ابن مقله وزير» خطاط بنام، پديد آورده است، ولى اين گمان درست نيست  ــانى گمان مى برند خط نس 2 . كس
ــتان عرب ها بوده و همزمان با خط كوفى در جزيرة العرب وجود داشته است. (ر.ك: به  ــخ از خط هاى باس و خط نس

ذكاء، يحيى، در پيرامون تغيير خط فارسى، تهران، چاپخانه نقش جهان، 1329، گفتار يكم، ص 15 .)
3 . همچون: همانندى وات ها (حروف) در نوشتن و نبودن «اعراب» و ديگر نشانه ها در ميان الفبا .
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

براى از ميان بردن آن عيب ها و رسايى خط، كوشش هايى كرده و كارهايى انجام داده اند كه اينك برخى از 
آنها را به اختصار در اينجا مى آوريم:

مقدمه؛ در خطوط رايج ابتدايى آغاز قرن اول هجرى
ــايد تعجب كنيد كه اعراب، خطى از خود نداشته اند. بايد بدانيد كه خطى كه از «حمير1» و «انبار2» به  ش
ــالم نشر يافته  است، خط عربى نيست، بلكه زبان عربى به اين خط  ــتان رفته بود و در زمان ظهور اس عربس
نوشته مى شده  است و چون آثار مخطوط در قرون اوليه اسالمى و پس از آن، به زبان عربى نوشته مى شد، 

خطى كه بـا آن، زبان عربى ثبت مى گرديد، به نام «خط عربى» مشهور گرديد.

ــواد داشتن عرب هاى حجاز نيست،  ولى از عرب هاى شمالى  ــالم، مدركى دال بر خط و س تا پيش از اس
ــت آمده.  از عرب هاى جنوبى  ــت، به دس ــتان 5 مدرك كه كهنه ترين آنها مربوط به 512 ميالدى اس عربس
(مردم يمن) نيز آثارى به دست آمده  است كه با حروف خط مسند مى نوشتند. مردم حجاز  بر اثر صحرانشينى، 
ــالم به عراق و شام مى رفتند، نوشتن را  ــتن خط بى بهره ماندند، اما اندكى از آنها كه كمى پيش از اس از نوش

ــُجب بن  ــبَأبن يَْش ــب آنان به حميربن َس ــام قبيله بزرگ و كهن عرب قحطانى و نام دولتى در يمن. نس ــر، ن 1 . ِحْميَ
ــتان جنوبى نقشى مهم بازى كرده  ــت عربس ــته دور در سياس ــد. قبيله حمير در گذش يَْعُرب بن َقحطان بن عابِر مى رس
است. محققان در نوشته هاى چند سده قبل از ميالد نامى از حمير نيافته اند. پس از ميالد مسيح، يوناني ها و رومي ها 
ــي ها آن را همر مى خواندند. زبان حميرى را كه ويژه  ــناختند و حبش اين قبيله معروف عرب را با نام هومريتاى مى ش
ــت، اعراب حجاز به دليل اشتمال آن به واژه هاى نامأنوس و  ــتان بوده اس قبيله حمير و از زبان هاى رايج در عهد باس
ــه با زبان عربِى حضرت اسماعيل و فرزندان او كه قرآن به آن نازل  ــبيه كرده اند و در مقايس غريب، به زبان عجم تش
ــت. حميري ها خطى به نام ُمْسنَد داشته اند كه مسعودى آن را  ــده است، حميرى زبانى غيرفصيح به شمار آمده  اس ش
ــند باقى  مانده  است كه برخى  ــيارى از نقوش و نوشته هاى حميرى به خط مس ــريانى دانسته است. بس ــبيه خط س ش

محققان به شرح آنها پرداخته اند. (محمد رضا ناجى، دانشنامه جهان اسالم، مدخل: ِحْميَر)
ــت. قبًال انبار از مناطق مهم ايران در دوران ساسانى بود و به دليل  ــور عراق اس ــتان هاى هجده گانه كش 2 . يكى از اس
آنكه توشه گاه و انبار ساز و برگ سپاه ساسانى بوده، در پهلوى به نام «هنبار» خوانده مى شده است. بسيارى مورخان 

انبار را بعد از تيسفون، دومين شهر مهم دوران ساسانى در غرب ايران دانسته اند.
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

ــتند. براى نمونه سفيان بن اميه  ــريانى و عبرانى مى نوش از آنها آموختند و عربى خود را با حروف نبطى1 يا س
كه از بازرگانان آن دوره بود،  از كسانى بود كه خط سريانى را به حجاز آورد.2 

تغييرات خط، پس از كشور گشايى مسلمانان
تغيير اول؛ پيدايش اعراِب نقطه اى

ــرلوحة زندگي مسلمانان است  ــتوار الهي، مهم ترين و با ارزش ترين متن ديني و س قرآن مجيد و پيام اس
ــت؛ بنابراين،  ــالم (ص) مورد توجه همگان بوده اس ــت آن، از زمان پيامبر بزرگوار اس و تالوت و قرائت درس
ــلمانان تالش كردند قرآن را به نگارش در آورند 3و عدة كمى از آنها كه نوشتن  ــالمى، مس در آغاز دوران اس

مى توانستند، قرآن را به نگارش درآوردند.4
ــته هاى كّتاب وحى و همچنين مصاحفى كه صحابة  ــايد اصوًال نوش مصاحفى كه عثمان فراهم آورد و ش
رسول خدا(ص) پس از رحلت آن حضرت نگاشتند، از هر گونه نشانه هاى مشخص كنندة خط ار قبيل َشكل 
ــابه، عارى بود.5 چون خطى كه در اختيار تازياِن زمان پيغمبر  و اِعراب و اِعجام، يعنى نقطه هاى حروف متش
ــانه هايى بود كه هم اكنون از آنها براى  ــاده و ابتدايى و فاقد عالئم و نش ــيار س ــت، بس اكرم(ص) قرار داش
ــابه، استفاده مى شود. عالوه بر اين به منظور آنكه خط  ــكون و يا بازيافتن حروف متش نماياندن حركات يا س

1 . نبطيان، قومى از نژاد عرب بودند كه در نبطيه زندگى مى  كردند. از حدود 150 سال پيش از ميالد، گونه  اى از خط 
و زبان آرامى ميان ايشان رايج بود. از اين خط، خطى موسوم به خط سينايى نو به وجود آمد كه از سده اول پيش از 

ميالد تا سده چهارم ميالدى در شبه جزيره سينا رواج داشت. (دانشنامه آزاد، ويكى پديا، مدخِل خط)
2 . ر.ك: همايونفرخ، ركن الدين، سهم ايرانيان در پيدايش و آفرينش خط در جهان، تهران، انتشارات اساطير، .1384
ــتين كسى كه  ــرح را نام مى برند و نخس ــعدبن ابى س 3 .  درباره اولين كاتب وحى در مكه، محققان، از عبداهللا بن س
ــت، عبداهللا بن سعدبن ابى سرح بود كه مرتد شده و در ايام فتح مكه  ــول خدا (ص) نوش از قريش در مكه براى رس

به اسالم بازگشت. ( حجتي، محمد باقر، تاريخ قرآن كريم،  تهران، دفتر نشر فرهنگ، 1386 ، ص 202 و 203)
ــم مى خورد كه مورد استفاده  ــت افزارهايى به چش 4 .   در احاديث مربوط به نگارش قرآن در زمان پيامبر(ص) نوش
ــندگان وحى بوده است. با استناد به همين احاديث به اسامى زير مى توان اشاره كرد: عسب: اين كلمه،  كتاب و نويس
جمع عسيب و آن عبارت از جريده و چوبه نخل است كه برگهاى آخر آن را مى كندند و در قسمت پهناى آن، قرآن 
مى نوشتند. لخاف: جمع لخفه و به معنى سنگ هاى سفيد نازك و ظريف است. اكتاف: جمع كتف به معنى استخوان 
ــدن به صورت آماده مى ساختند كه بتواند روى آن  ــتخوان شانه شتر و يا گوسفند پس از خشك ش ــانه، معموالً اس ش
ــتران مى نهادند تا بر آنها سوار شوند. رقاع: جمع رقعه  ــند. اقتاب: جمع قتب به معنى چوب هايى بود كه بر اش بنويس
ــامل برگ كاغذ يا درخت و گياه و پوست حيوانات مى شود. قراطيس: جمع  ــت و ش ــتردهاى اس كه داراى معنى گس
ــت همانند:  اجمع منالرقاع و  ــت. (ر.ك: به  تاريخچه هايى كه مربوط به نگارش قرآن اس قرطاس و به معنى كاغذ اس

اللخاف و العسب و  االتقان، ج 1، ص 99 ؛ نيز ر. ك:  البرهان، ج 1، ص 237.)
5.  بعضى از دانشمندان معتقدند كه نقطه گذارى حروف متشابهِ خطِ عربى پيش از اسالم داراى سابقه اى نسبتًا ممتد 
و طوالنى بوده است؛ چون با وجود تشابه فرم و شكل حروف متشابه ... بسيار بعيد مى رسد كه تازيان، آنها را پيش 

از اسالم بدون عالئم مميزه نوشته باشند. (حجتى، تاريخ قرآن كريم، همان، ص 464)
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

قرآن، نسبت به قرائات مختلف، قابل انعطاف باشد و بتواند وجوه متفاوتى را كه در قرائات قرآن روايت شده 
بود، تحمل نمايد، آن را عارى از هر گونه مشخصات مى نوشتند. 6

در اين نگارش ها، از حروف نبطى يا سريانى استفاده شد. خط هاى نبطى و سريانى، هر دو از خط آرامى 
منشا گرفته بودند. در اين خط، ابهامات زيادى بود و حروف بدون نقطه نوشته مى شدند.

ــته نمى شد. براى  در اين خط، مصوت هاى كوتاه و برخى مصوت هاى بلند مانند «ا» در ميان واژه ها نوش
نمومه در اين خط ب، ن، ت، ث و ى همانند هم نوشته مى شدند و يا ح، خ، ج و يا س و ش همانند بودند. 7

ــانه ها،  ــوالً، هيچ زبانى به اندازه زبان عربى از تغيير در حركات كلمات و نيز عدم رعايت عاليم و نش اص

6. حجتى، تاريخ قرآن كريم، همان، 1386 ، ص 463 .
ــى بر رسم الخط اماليى  ــول، ابوالفضل ميرمحمدى؛ نگرش ــتر، رك: الخط القرآنى فى عصر الرس 7 . براى اطالع بيش
ــم المصحف)، كريم دولتي، سير  ــعدي؛ نگرشى به رسم الخط قرآن كريم (رس ــازمان دارالقرآن الكريم، محمد اس س
تحول خط كوفى در نگارش قرآن هاى سده اول تا پنجم هجرى و بررسى ساختار آن، رضوان على بيگى ـ عبدالرضا 
ــرآن كريم، م. س.  ــم الخط عثمانى ق ــر در متن قرآن، جيمز بلمى؛ اصول رس ــنهادى ديگ ــى؛ چند اصالح پيش چارئ
عبدالحليم ـ ترجمه على اكبر خان محمدى؛ اعجام قرآن، محمدرضا محمدى پيام؛ نثر المرجان في رسم نظم القرآن، 
ــيوه نگارش قرآن «نقط و اعجام»، سيد محمد باقر حجتى؛ طرح مستندسازى  ــن پويا، سيرى در تاريخ اصالح ش حس
متن قرآن و چاپ انتقادى آن، ميشائيل ماركس (آلمان) - ترجمه: طلوع خادم الشريعة؛ مقايسه رسم المصحف و رسم 
ــم الخط و قرائت قرآن، محمد  ــى ديدگاه هاى نولدكه در مورد رس االمالء، على اكبر ربيع نتاجـ  على تفريحى؛ بررس
ــينى؛ مقايسه اى بين رسم الخط مصحف و نقوش قديم عربى، غانم قدورى حمد  ــكندرلو ـ سيد حسن حس جواد اس
ــم الخط مصحف يعقوب جعفرى؛ شيوه اى نو در اعراب گذارى قرآن  ــين علينقيان؛ نكاتى درباره رس ـ ترجمه: حس
ــى از تاريخچه ضبط و عالمت گذارى قرآن، سيدمهدى سيف؛ رسم الخط مصحف  ــيدمهدى سيف؛ گزارش كريم، س
عثماني، اسرار، حكمت و مزاياى آن: دشوارى قرائت مصحف و راه حل آن، سيد محمد باقر حجتى، تاريخچه رسم 

الخط قرآن و سير و تحول آن، سيد مهدى سيف.
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

ــكل نمى گردد، چرا كه «اِعراب » در تفهيم مقصود الفاظ و عبارات، در اين زبان از اهميت ويژه اى  دچار مش
برخوردار است.

چون خط كوفى باستان، داراى «اعراب و نقطه» و ديگر نشانه ها نبود و مسلمانان صدر اسالم قرآن را از 
راه گوش فرا گرفته، از بر مى كردند و هنگام خواندن از روى كتاب بهمان گونه كه شنيده بودند، مى خواندند. 
و چون اين از بر كنندگان، شماره شان اندك بود، چندان بيمى از نادرست خواندن واژه ها در ميان نبود.1 هر 
چند كه بعد از رحلت پيامبر (ص) اختالف در الفاظ و كيفيت اداي حروف، به گونه هاي مختلف، قرائت هاي 

هفتگانه را پديد آورد.2
ــت و  ــه از هجرت گذش ــال ك پنجاه س
ــبب جنگ هايى كه عرب ها  ــالم به س اس
ــروز درآمدند،  ــرده و پي ــا ديگر توده ها ك ب
ــتان پراكنده  ــرون از عربس ــى بي در جاهاي
گرديد و مسلمانانى كه از نژاد عرب نبودند، 

خواندن و نوشتن قرآن را آغاز كردند.
عرب ديگر عرب باديه نبود كه در تكلم 
ــان خويش نيازى به تعليم و تعلم قواعد  زب
ــد و به صورت فطرى و  ــته باش ادبى نداش
ــد و  ــد، بنويس ــح بخوان ــوش صحي خودج
ــخن بگويد. اختالط عرب ها با غير خود،  س

ــخن گفتن و يا كتابت دچار  ــته تأثير منفى روى زبان فصيح گذارد؛ به گونه اى كه آنان گاه در س آهسته آهس
ــى ـ كه آنها را از هرگونه حركت و اعرابى بى نياز  ــتباه مى گرديدند؛ زيرا ديگر، قريحه و ذوق خالص عرب اش
ــاس «رسم عثمانى »3  بود،   ــد در قرائت قرآن نيز كه بر اس ــت. همين امر باعث  ش ــاختـ  وجود نداش مى س

اشتباهاتى رخ دهد.
ــلمانان را درباره اصالح خط به  ــيارى نمودار گرديد كه مس ــتى هاى بس از اين رو غلط خوانى ها و نادرس

1. ر.ك: ذكاء، در پيرامون تغيير خط فارسى، همان، ص 4 و 5 .
2 . ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادى، تهران، علمى فرهنگى، ج2، ص887  .

ــت كه مصاحف چندگانه را با آن نوشتند.  ــم عثمانى را همان طريقه نگارش و كتابت قرآن در زمان عثمان اس 3 . رس
ــخصه در بسيارى از موارد صورت مكتوب كلمه در آن حاكى از صورت  ــم الخط عالوه بر فقدان عاليم مش اين رس
ملفوظ نبود. بعدها مسلمانان همين رسم عثمانى را از آن جهت كه اصحاب پيامبر آن را نوشته اند، به عنوان تبرك و 
تيمن حفظ نمودند. نويسنده التمهيد غلط هاى اماليى مصحف عثمانى را بالغ بر هفت هزار مى داند و فهرستى از آنها 

ارائه كرده است (ر.ك: معرفت، محمد هادى التمهيد، قم، تمهيد،1390، ج 1، ص 335)
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

انديشه واداشت.1
ــود دوئلى»3 را نزد خود خوانده گفت: براى مردم  گويند «زياد» كه فرمانرواى عراق2 بود، روزى «ابواالس
ــد و كتاب خدا را بدان بخوانند.4  او نخست به اين كار تن درنداد.5 تا  ــتورى پديد آور تا راهنماى آنان باش دس
ــنيد كه كسى اين آيه «ان اهللا برى من المشركين و رسوله»6 را  ــال 67 هجرى، روزى ش اينكه در حدود س
ــر مى داد. گفت گمان نمى بردم كه كار مردم تا بدينجا كشيده است. در  ــوله» را كس مى خواند و «هاء» «رس
ــنده اى زود ياب و تيز  ــزد زياد رفت و گفت: اينك آمده ام فرمان تو را به كار بندم. بفرماى مرا نويس ــان ن زم

ــتر عرب ها خواندن و نوشتن نمى دانستند، ايرانيان را براى  ــخير كردند، چون بيش 1 . پس از آنكه عرب ها ايران را تس
ــكالت خط عربى برده بودند تالش كردند  ــاالر نيز كه پى به مش ــتخدام كردند. ايرانيان ديوان س كارهاى ديوانى اس
ــتار را بهبود بخشند. ايرانيان با ذوق و سليقه خود و با نيم نگاهى به خط پهلوى، خط نوشتارى را تكامل  ــيوه نوش ش
ــت كه ايرانيان در شكل گيرى و تكامل آن سهم عمده اى  ــى كنونى، خطى اس ــيدند. در واقع خط عربى و فارس بخش

داشته اند. ر.ك. همايونفرخ، سهم ايرانيان در پيدايش و آفرينش خط در جهان، همان.
2 . احتماالً زياد بن سميه والى بصره و حومه آن.

ــخنى هست برخى او  ــود الدؤلى كه از فضال و ادباى معروف كوفى بود،  در زمان زندگى اين مرد چند س 3 . ابواالس
را در سده دوم هجرى و برخى هم زمان على بن ابيطالب (ع) مى دانند و معروف است كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) 
ــود دوئلى پايه  ــم و فعل و حرف. و فرمود اين را كامل كن و ابوااالس ــت، اس ــه گونه اس روزى بدو گفت كلمه بر س
ــى، ص 6.) و در خدمت حضرت على(ع)  ــت. (ذكاء، در پيرامون تغيير خط فارس صرف و نحو زبان عربى را گذاش
ــهيل  ــاب علوم پرداخته و در جنگ صفين ملتزم ركاب بود، و  از آن بزرگوار اخذ نحو كرده بود، از براى تس به اكتس

امر خوانندگان قرآن ، نقطه را وضع نمود. 
ــود يارى  ــبب لحن فرزندان خود از ابواالس ــت. آن جا كه زياد، به س 4 .  كهن ترين روايت از آن ابوالطيب لغوى اس
ــده، كوتاه تر و  ــت. روايت ابوالفرج اصفهانى كه از قول مداينى نقل ش ــت، وى به «تنقيط » قرآن همت گماش خواس
ــپس چيزهايى در باب نحو  ــتور داد تا مصاحف را نقطه گذارى كند. او چنين كرد و س ــت: زياد به او دس صريح تر اس
نگاشت. ابن عساكر ماجرا را به معاويه باز مى گرداند. او زياد را به سبب لحن عبيداهللا (فرزند زياد) سرزنش كرد. زياد 
ــت. (جمعى از نويسندگان، دائرة المعارف بزرگ اسالمى، تهران، مركز  ــود را به تنقيط قرآن واداش نيز به حيله، ابواالس

دائرةالمعارف بزرگ اسالمى، 1381، ج  5 ، ص  179 - 188).
ــام  ــت كه نزد او به ش ــت و عبيداهللا فرزند زياد را خواس 5 .  عتبى مى گويد: معاويه خليفه اموى، نامه اى به زياد نوش
ــيار بد حرف مى زند و در سخن او «لحن » ديده مى شود.  معاويه  ــيد، معاويه ديد كه بس برود. چون عبيداهللا نزد او رس
وى را نزد پدرش برگرداند و در نامه اى، زياد را از كوتاهى در تربيت فرزند سرزنش كرد. زياد به فكر آموزش فرزند 
افتاد. ابواالسود را خواست و تباهى و فسادى را كه در زبان عرب راه يافته  بود، با وى در ميان نهاد و از او خواست 
ــرپيچيد. زياد نيز دست از مقصود برنداشته مردى را دستور  ــود از اين كار س كه كتاب خدا را اعراب گذارد.  ابواالس
ــود، صداى خود را به قرائت قرآن بلند كند و آيه «ان  ــود نزديك مى ش ــيند و چون ابواالس ــر راه او بنش داد كه در س
ــوله را به  كسر الم رسوله» بخواند. ابواالسود اين امر را بزرگ شمرد و گفت: خداوند  ــركين و رس اهللا برى ء من المش
ــول خود بيزارى جويد. پس همان هنگام نزد زياد رفت و به او گفت: من تو را اجابت  ــت از اينكه از رس عزيزتر اس
ــت.  ــروع كنم. پس كاتبى نزد من فرس ــتى پذيرفتم. رأيم بر آن قرار گرفت كه به «اعراب » قرآن ش كرده آن چه خواس

(ر.ك: راميار، تاريخ قرآن، ص 534؛ زنجانى، تاريخ القرآن، ص 173-171؛ المحكم فى نقط المصاحف، ص 3-4.)
6 . سوره توبه آيه 3 . ترجمه: «خدا و فرستاده او از همباز گيرندگان به خدا بيزارند».
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

ــت گردانم. او را نويسنده اى از عبدالقيس دادند، نپسنديد. ديگرى را آوردند، بدو گفت:  فهم دهند تا كار درس
ــردم، نقطه اى بر زبر آن نه؛ و چون دهانم را گرد  ــدى من در هنگام گفتن حرفى، دهان خود را باز ك ــر دي اگ
ــان، نقطه به جاى  ــره دادم، نقطه اى به زير آن بگذار»1  و بدينس كردم، نقطه اى در پيش آن بنه و چون كس

«اعراب» كنونى پديد آمده و به كار رفت.2
ابو عمرو دانى مى گويد: «تنقيط » در قرآن به دو صورت انجام پذيرفته است:

الف ـ «نقط االعجام » كه نقطه گذارى براى حروف مشتبهه بوده  است.
ب ـ «نقط االعراب » يا «نقط الحركات » كه عبارت از نقطه گذارى بر حروف به منظور تشخيص حركات 
مختلف بوده  است، مثل نقطه فتحه در باالى حرف، و نقطه كسره در زير حرف، و نقطه ضمه جلوى حرف.3
ــكاالتى كه از نظر تشابه برخى حروف يا ضبط نكردن مصوت هاى كوتاه گريبان گير خط عربى  اغلب اش
ــبيه «و» هم «دال » است و هم «را». اما بعدها با اضافه  ــريانى نيز موجود است؛ مثال شكل ش ــت، در س اس
كردن يك نقطه در باالى آن براى «را» و يك نقطه در زير براى «دال » مانع پيش آمدن اين اشتباه شدند 

و نيز براى ظاهر كردن حركات به همين روش نقطه گذارى پناه بردند.4
سپس نويسندگان براى اينكه زبر و زير و پيش، بهتر از هم شناخته شود، آنها را ريز و درشت نگاشتند و 
ــروف صوتى» (الف، واو و ياء) را پديد آوردند كه در برخى جاها به جاى زبر و زير و پيش به  ــس از آن، «ح پ

كار برده شده و «حركات رئيسه» شمرده مى شد و پيش از آن در ميان وات ها نبود. 5

تغيير دوم؛ ابداع حروِف نقطه دار
ــتان، ايران، ماوراءالنهر، بخش هايى از هند، شمال  ــالم در سراسر شبه جزيرة عربس ــترش اس پس از گس
ــت كم، خط  ــد (مانند مصر) يا دس ــاكن در اين مناطق ش آفريقا و اندلس، زبان عربى جايگزين زبان اقوام س
عربى جاى خطوط قديمى را گرفت (مانند ايران). بدين سان، خطى واحد در تمام قلمرو اسالم پديدار گرديد. 
ــى ساده و كاربردى محدود داشتـ  به سرعت با خطوط ديگر  ــالم، نگارش خط عربىـ  كه پيش از ظهور اس

درآميخت و به كمال رسيد. 6

1. گمان مى رود وى اين طريقه را از خطوط كلدانيان و سريانيان اخذ كرده باشد، زيرا اين طوايف از همسايگان بين 
النهرين و بابِل بودند ، و در كتابت آنها نقطه استعمال مى شد. به خالف خطوط ميخى و پهلوى ايرانيان . و هيروگليف 

مصريان و فنيقيان كه در كتابت آنان نقطه مستعمل نبود. (دانشنامه آزاد، ويكى پديا، مدخِل خط)
2. ذكاء، در پيرامون تغيير خط فارسى، همان، گفتار يكم، ص 5.

ــعيد، المحكم فى نقط المصاحف، تحقيق دكتر عزه حسن، لبنان، دارالفكر المعاصر  3 . الّدانى، ابو عمرو عثمان بن س
1997، ص 26.

4 . جمعى از نويسندگان، دائرة المعارف بزرگ اسالمى، ج 5 ، ص  189.
5. ذكاء، در پيرامون تغيير خط فارسى، گفتار يكم، ص 6.

ــيوه نگارش خط نبطى نوشته مى شد. با فتح تيسفون قلم كوفى نيز  ــخ برگرفته از ش 6 . خط عربى در آغاز در قلم نس
بر آن اضافه شد كه در كوفه رايج شد و اين همان قلمى است كه ديوانساالران اصالحات خود را بر آن اعمال كردند 
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

چون اسالم در سوريا، مصر و ايران پراكنده گرديد و تازه مسلمانان خواندن قرآن را آغاز كردند، به سبب 
نبودن نشانه اى براى وات هاى همانند، همچون: «ب، ت، ث و ج، ح، خ و د، ذ و ر، ز و ص، ض و س، ش 
و ط، ظ و ع، غ » گرفتار غلط خوانى هايى مى گرديدند و كمتر كسى بود كه واژه ها و وات هاى همانند داراى 

معنى و صداهاى جداگانه بودند، بتواند درست بخواند. 1
ــابه، شكل هاي بعضي با برخي ديگر تشابه دارد كه در وقت خواندن،  در خط كوفي عالوه بر حروف متش
موجب اشتباه مي گردد؛ مانند: «ع» و «ح» ، «ح» و «ك» ، «د» و «ط» و نيز «ص» و «ك» كه با اندك 
تفاوتي مثل هم نوشته شده و مانند: «ر» و «و» كه نزديك به همديگر ديده مي شوند و همچون سر «ع» و 
ــبيه هم هستند و اگر بخواهيم اين نقيصه  ــط كلمه با جزيي تفاوت ش «غ» ، «ف» و «ق» و «م» كه در وس
ــابهات قائل شود؛ مثالً  بين «د» و  ــت نويسنده، تفاوت آشكاري بين اين گونه متش ــود، الزم اس بر طرف ش
ــد و باقي را بر همين  ــه رعايت كند كه «د» را كوتاه و كوچك و «ك» را دراز و بزرگ بنويس «ك» هميش

قياس تفاوت قائل گردد.2
اين گرفتارى نه تنها در خواندن قرآن، در خواندن نامه ها و نوشته ها نيز پيش آمده و هر روز كشاكش هاى 
ــه صورت هاى مختلف نظير  ــل «تتلوا» ممكن بود ب ــى آورد. به عنوان مثال كلمه اى مث ــى پيش م گوناگون

«يتلوا»، «تتلوا» و «نبلوا» خوانده شود.
ــيد و «عبدالملك بن  ــان يافته و دوره خالفت امويان فرا رس ــدين» پاي ــه اين گونه، دوره «خلفاى راش ب
ــند خالفت نشست، چون دريافت كه مردم عراق، شام، سوريا، مصر و ايران كه زبانشان  مروان»3 كه به مس
ــف ثقفى»4  ــدر غلط مى خوانند، به «حجاج بن يوس ــط و نامه ها را غلط ان ــان عربى  بود، قرآن را غل ــز زب ج
ــت؛ تو بايد گروهى از دانشمندان را گرد  ــود پديد آورده، بس نيس ــت كه آنچه ابواالس فرمانرواى عراق نوش

آورده و گشادن اين گره را از آنان بخواهى.
ــت تا نشانه هايى بگذارند كه وات هاى همانند به  ــمندان را گرد آورده، از آنان خواس حجاج بفرمان او دانش

كه به زودى در قلم نسخ نيز انجام شد. سريانى هاى مقيم شام خط عربى را با چند قلم مى نوشتند كه از آن ميان، قلم 
سطرنجيلى ويژه كتابت تورات و انجيل بوده است. قلم كوفى از قلم سطرنجيلى پديد آمد و هر دو قلم از هر جهت 

به هم مى مانند. (دانشنامه آزاد، مدخلِ خط عربى)
1. ذكاء، در پيرامون تغيير خط فارسى، گفتار يكم، ص 6.

2 . فضائلي، حبيب اهللا، اطلس خط، اصفهان، مشعل، 1362، ص 136.
3 . پنجمين خليفه از خلفاى اموى در دمشق بود.

ــتيز بود و در زمان زمامدارى وى  ــت. وى فردى ايران س 4 .  والى حجاز و عراق در روزگار بنى اميه و زادة طائف اس
در عراق، زبان عربى، جايگزين زبان فارسى ميانه شد.
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ــك يا چند نقطه در زير و  ــود1 و «نصر بن عاصم»2 وات هاى همانند را با گذاردن ي ــناخته ش ــك آنان ش كم
ــان، وات هاى همانند با اين نقطه ها  ــاخت و بدينس باالى آنها همچون «ب ، ت ، پ و ج ، خ » از هم جدا س

از هم باز شناخته شد.3
ــته ها خوددارى مى كرده اند، مگر در جاهايى  ــت كه در آغاز كار از به كار بردن نقطه در نوش ولى بايد دانس
ــمندى نامه مى نوشتند، گذاشتن نقطه را بى فرهنگى مى دانستند  كه ناچار بودند؛ به ويژه هنگامى  كه به دانش
و مى گفتند: «كثرة النقط فى الكتاب سوء ظن فى المكتوب اليه»؛ يعنى فراوانى نقطه در نامه، بدگمانى است 
ــمندان نيز، نقطه گذارى را در كتاب هاى دانشى مى پسنديدند،  ــى كه نامه به او نوشته شده.4 دانش درباره كس
ــال ها نويسندگان در به كار بردن نقطه ها سرگردان  ــتند. روى هم  رفته س ولى در نامه ها از آن دورى مى جس

بودند و بيشتر به كار نمى بردند. 5

تغييرسوم؛ رنگى كردن نقطه هاى اعراب
اصالحى كه با دست «نصر بن عاصم» بر روى خط عربى انجام گرفت، خود مايه يك گرفتارى تازه اى 
ــه  ــال ها نيز اين گرفتارى انديش ــد و آن در آميختن نقطه هاى «اعراب» با نقطه هاى «اعجام» بود و س ش
ــرخ و  ــت؛ تا اينكه چنين نهادند كه نقطه هاى «اعراب» را با جوهر س ــغول داش ــمندان را به خود مش دانش

1. در وفيات االعيان ابن خلكان مى نويسد: «ففزع الحجاج الى كتابه و سالهم ان يضعوا لهذه االحرف المشبهه عالمات 
تميزها بعضها فيقال ان نصر بن عاصم قام بذلك فنوضع النقط افراد و ازواجا و خالف بين اماكنها فعبر الناس بذلك 
زمانا ال يكتبون اال منقوطا فكان مع استعمال النقط ايضا يقع التصحيف فاحدثوا االعجام فكانوا يتبعون النقط االعجام».
2. نصر بن عاصم الليثى (89 ه) كان فقيها فصيحًا عالمًا بالعربية، من تالمذة أبي األسود الدؤلي. يعّد من علماء النحو 
ــف. أقوال  المبرزين في زمانه، يقال أنه أول من وضع النقاط على الحروف في اللغة العربية بأمر من الحجاج بن يوس
ــر بن عاصم: قال عمر بن دينار: اجتمعت أنا و الزهري و نصر بن عاصم، فتكلم نصر، فقال الزهري: إنه ليفّلق  ــي نص ف
ــيرافّي: إنه أّول من وضع  ــببه «قال الس بالعربية تفليقًا. «قال بعض الرواة: إن نصر ابن عاصم» أول من وضع النحو وس
ــم النحو نصر بن عاصم». قال أبو البركات األنباري: «و زعم قوم أن أول  العربية». قال ابن النديم:  «و قال آخرون: رس
ــع النحو نصر بن عاصم». و الحق أنه ليس أول من وضـع النحو، كما زعم بعض الرواة، فقد برز قبله جماعة  ــن وض م
منهم علّي بن أبي طالب و أبو األسود، و الصواب أنه من أول من أخـذ النحو عن أبي األسود، وفتق فيه القياس، و كان 

أنبل الجماعة الذين أخذوه عن أبي األسود فنسب إليه ـ كـما يقول القفطي. (موقع الشهاب لإلعالم)
3. دانشمندان علوم قرآنى نوشته اند كه در زمان خالفت عبدالملك، حجاج بن يوسف ثقفي ـ كه فرماندار عراق بود 
ـ از نويسندگان خواست كه براى حروف متشابه، نشانه هايى وضع كنند. يحيى بن يعمر عدوانى (م 129 ق.) قاضى 
ــاگردان ابواالسود بودند، در ادامه كار استاد خود به اعجام  ــان و نصر بن عاصم ليثى(م 89 ق.) كه هر دو از ش خراس
و نقطه گذارى حروف متشابه قرآن دست زدند. به داليلى بايد يحيى بن يعمر را نخستين كسى دانست كه اين كار را 
آغاز نمود و نصر بن عاصم كار او را دنبال كرد (زنجانى، تاريخ القرآن، ص 175؛ سيدمحمد باقر حجتى، تاريخ قرآن، 

ص 469؛ راميار، تاريخ قرآن، ص 535)
4. ر.ك. به تويسركانى، قاسم، كتاب زبان تازى در ميان ايرانيان پس از اسالم، تهران، دانشسراى عالى، 1350 .

5. ذكاء ، در پيرامون تغيير خط فارسى، گفتار يكم، ص 7.
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ــال سيصد و اند  ــند. اين كار تا س ــند، تا آنها را از هم باز شناس ــياه بنويس نقطه هاى «اعجام» را با مركب س
ــدين» و امويان و آغاز دوره عباسيان به اين  ــد و قرآن ها و كتاب هاى زمان «خلفاى راش هجرى دنبال مى ش
ــود؛ يعنى قرآن هاى زمان خلفاى راشدين و امويان بى  ــناخته مى ش ــده و به اين نشانه ها ش ــته ش گونه نوش

«اعراب و اعجام» و كمى با نقطه است.1
ابوعبداهللا زنجانى مى گويد: در اندلس مردم از چهار رنگ در مصاحف استفاده مى كردند: سياه براى نوشتن 
ــخص  ــبز براى مش حروف، رنگ قرمز براى اعراب به روش نقط، رنگ زرد براى تعيين همزه ها و رنگ س

نمودن الف هاى وصل.2

تغييرات خط، از آغاز نهضت ترجمه و تأليف به بعد
تغيير چهارم؛ تفاوت گذاشتن بين عالمات نقطه و اعراب

ــاى ابتثى تغيير كرد3 . در همين دوران توجه  ــال 125 هـ .ق، ابتدا ترتيب حروف الفبا به مبن ــدود س در ح
ــياه و نمودن اِعراب با  ــناختن وات ها با كمك نقطه هاى س ــد و آن اينكه چون ش ــكلى جديد جلب ش به مش
دستيارى نقطه هاى سرخ، مايه دشوارى نوشتن مى گردد و وقت بيشترى مى گرفت. با حجم زياد نوشته جات 
و تأليفات، خواندن و نوشتن مشكل مى نمود و اين مشكل چشم گير گشت؛ از اين رو، زمانى نيز نگذشت كه 
به جاى نقطه هاى اعجام، خطوط كوچك كج مى گذاشتند. به اين نحو كه يك خط كج، به جاى يك نقطه؛ 
ــه نقطه؛ به اين گونه « / » و « //  » و « /// »   ــه خط كج، به جاى س دو خط كج، به جاى دو نقطه؛ و س

1. همان، ص 8.
2. زنجانى، ابوعبداهللا، تاريخ القرآن، ترجمه ابوالقاسم سعاب، كانون خدمات فرهنگى الست،  ص 177.

3. استادى، كاظم، « گاهشمار خط فارسى»، مجله بهارستان ، بهار 1391 ، ص 4.
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مى گذاشتند.1  اين ابداع نيز در تاريخ، به «يحيى بن يعمر الدوانى» منسوب شده است. 2

 تغيير پنجم؛ ابداع اعراب به شكل امروزى
ــّدت يافتن تأليف كتب و ترجمه آثار گوناگون، اين اعراب و اعجام  ــى و ش با رونق گرفتن بازار خوشنويس
ــامل فتحه، ضمه، كسره، سكون، تشديد، مد، همزه و  ــال 146 پيشنهاد عاليمى ش نيز چندان نپاييده، در س
ــن از آن پس، روش ديگرى پيش گرفتند  ــط «خليل ابن احمد فراهيدى» انجام گرفت؛3 بنابراي ــن توس تنوي
ــت؛ يعنى به جاى نقطه هاى «اعراب» زبر و زير و پيش كنونى كه با  كه همان روش امروزى خط عربى اس
خط كوچك و كجى در باال و پايين و واو كوچكى نموده مى شود، پديد آمده4 و به اين نشانه ها،  نشانه هاى 

1. يحيى ذكاء ، در پيرامون تغيير خط فارسى، گفتار يكم، ص 8.
2. استادى، كاظم، «گاهشمار خط فارسى»، پيام بهارستان، بهار 1391، ص 4.

3.  همان، خليل بن احمد فراهيدى، اولين كسى بوده است كه در زمينه «نقط » كتابى را تدوين كرده است. (ابو عمرو 
عثمان بن سعيد الّدانى، المحكم فى نقط المصاحف، ص 9 .)

ــت كه تا آغاز سده چهارم هجرى، «اعراب» را به  ــته هايى كه بازمانده، چنين پيداس 4 . از روى برخى كتاب ها و نوش
ــت، ليكن از سده پنجم نقطه تنها براى  ــن نبوده اس ــان مى داده اند و جاى نهادن نقطه ها نيز روش كمك نقطه ها نيز نش
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ــن ( اً  اٍ  اٌ ) و از اين گونه افزوده  ــديد  ( ّ  ) و همزه ( ء ) و جزم (  ) و تنوي ــد (  آ ) و تش ــون م ــرى همچ ديگ
گشت؛ گرچه خط را بسيار دشوارتر ساخت، از ديد خواندن و نوشتن، عيب هاى نخست را از ميان برد و خط 

عربى را نسبت به سال هاى آغاز اسالم، رساتر و كامل تر گردانيد.1
ــيوه نگارش قرآن  ــر، نصر بن عاصم و خليل بن احمد، روند اصالح ش ــود، يحيى بن يعم ــس از ابواالس پ
ــم الخط عثمانى» كه به ديد تقدس و تبرّك به  ــتر مردم از ترس اين كه مبادا در «رس ادامه يافت؛ اما بيش
ــتند، بدعتى راه يابد، در برابر اصالحات محتاطانه برخورد مى كردند. اصوالً مراحل واكنش به  آن مى نگريس

نشانه گذارى قرآن كريم، سه مرحله متفاوت را پشت  سر گذاشت:
1. مرحله مخالفت با هر گونه تنقيط و تشكيل (اعراب گذارى)؛

2. مرحله تجويز و
3. مرحله تشويق.

جالب آن است كه بدانيم همه افرادى كه اين مواضع متضاد و مخالف با هم را داشته اند، انگيزه و عامل 
ــت. منشأ همه اين افكار، عالقه شديد و اهتمام كاملشان  ــته اس واحدى آنان را به چنين گرايش هايى واداش
به صيانت و حفاظت از نص قرآن بوده  است. عده اى از فرط احتياط، تا آغاز قرن پنجم نيز اصرار مى ورزيدند 

قرآن را از روى مصاحفى تالوت كنند كه فاقد نقطه و نشانه هاى ديگر باشد.2

ــره» و يك واو كوچك در  اعجام به كار رفته و يك خط كج در باال براى «فتحه» و يك خط كج در پايين براى «كس
پيش و باال براى «ضمه» همچون امروز بكار رفته است. ( ذكاء ، در پيرامون تغيير خط فارسى، گفتار يكم، ص 9)

1 . از ديگر تغييرهايى كه در خط عربى پيش آمده، ترتيب جاى وات ها است. ترتيب شمارش وات هاى عربى در آغاز 
ــت همگى  ــت. مى توان گفت نخس «ابجدى» بوده، همچنان كه بنياد الفباهاى فنيگى و عبرى و آرامى بر آن ترتيب اس
ــانه هايى از آن ترتيب در الفباها يافت  ــت، زيرا هنوز هم نش ــده اس الفباها به اين ترتيب يا نزديك به اين مرتب مى ش
ــود، براى مثال ترتيب a b c d در التين كه همان ا ب ج د (ابجد) و k l m n كه همان ك ل م ن (كلمن) و  مى ش
ــت.  ــت و همچنين ترتيب ك ل م ن در خود الفباى كنونى يادگار همان كلمن اس ــت) اس q r s t كه نزديك به (قرش
ــالمى ترتيب الفبا بر حروف معجم بوده كه همان ترتيب مخرج صداها  ــده هاى يكم تا چهارم اس به گفته برخى در س
از گلو تا لب است و كتاب هاى لغت آن زمان ها نيز پايه اش بر اين ترتيب بوده است به اين گونه همزه الف هـ ع ح 
ــده دوم هجرى  ــيبويه كه در س غ خ ق ك ض ج ش ى ل و ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و (از الكتاب س
نوشته شده) ولى مى توان گفت اين ترتيب همگانى نبوده و تنها در كتاب هاى دانشى از لغت و صداشناسى و تجويد 
ــپس اين ترتيب ها به شوندهايى كه روشن نيست به هم خورده و ترتيب نوى كه بنياد آن بر  ــت؛ س به كار مى رفته اس
همانندى وات هاست گرفته شد. براى مثال ب ت ث را با هم و ج ح خ را با هم دسته بندى كردند و تنها وات هاى 
هـ و ى را كه با هيچ يك از واتها همانند نبود در انجام الفبا آوردند، بدين سان ترتيب «ابتثى» پديد آمد كه يك گونه 
از اين ترتيب هنوز هم در كشورهاى مغرب (كشورهاى شمال افريگا جز مصر) به كار ميرود كه چنين است: ا ب ت 
ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هـ و ى. ولى سپس اين ترتيب در مصر و كشورهاى 
عربى و تركيه و ايران و افغان به هم خورده و ترتيب كنونى پديد آمد. ( ذكاء ، در پيرامون تغيير خط فارسى، ص 10)

2 . حجتى، تاريخ قرآن، ص .480
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

تالش هاى بى ثمر اصالح و تغيير خِط بعدى
هر چند اين گام ها ـ كه در راه تكميل خط عربى برداشته شد ـ آن را تا اندازه اى از حال يك خط ابتدائى 
بيرون آورده1 و آسان تر ساخت، ولي كمى ها و آك هاى بزرگى از نبودن وات هاى با آوا ميان الفبا و همانندى 
برخى از آنها با همديگر و نيز خود نقطه ها و فراوانى آنها، در خواندن و نوشتن، ده ها گرفتارى و اشتباه پديد 
آورده و مى آورد كه دانشمندان برخى از آنها را مى دانستند و بسيارى از آنها را ياد كرده، در كتاب ها نوشته اند 

و گروهى نيز در پى چاره جويى بوده اند.
ــيد. همين كه فرمان را باز كردند،  ــد: روزى فرمانى از خليفه، خطاب به يكى از كارگزاران او رس مى گوين

ــده اول تا  ــير تحول خط كوفى در نگارش قرآن هاى س ــتر رك: چارئى، عبد الرضا، پايان نامه: س 1 . براى اطالع بيش
پنجم هجرى و بررسي ساختار آن.
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

ــگفت، بيچاره ماند و  ــر اين فرمان ش ــه... » كارگزار در براب ــته: «يا فالن اخص الجمعي ــن نوش ــد چني ديدن
ــگفتى دست  ــت چه كند؛ آيا فرمان خالفت را بكار نبندد؟ و اگر به كار بندد، چگونه به چنين كار ش نمى دانس
زند! به ناچار، بزرگان و ريش سفيدان شهر را فرا خواند و داستان را با آنان در ميان نهاد و فرمان را نشان داد. 
ــند و سبب صدور چنين فرمانى را  ــه، چنين نهادند كه نامه اى به درگاه خالفت نويس پس از فكر و انديش
ــد و پس از چندى پاسخ باز آمد. دانسته گرديد خليفه به كارگزار  ــوند. نامه به درگاه خالفت روانه ش جويا ش
ــمارى داده و چنين نوشته: « يا فالن احص الجمعيه... »، ليكن شيرين كارى مگسى «ح»  خود فرمان سرش

را «خ» گردانيده و فرمان را به آن معنى شگفت درآورده است.
ــدوث التصحيف هنگام خرده گيرى به خط عربى  ــپهانى»1 در كتاب التنبيه على ح يا چنان كه «حمزه اس
مى نويسد: خليفه اموى «سليمان بن عبدالملك» به فرمانرواى مدينه «ابن حزم» نوشت: «احص المخنثون» 

و وى «اخص» خوانده و به جاى شمردن، همه را تخم كشى كرد.2
ــى كه نقوش آن را ابداع كرده، آن را بر  ــبب وقوع تصحيف آن بوده كه آن كس ــد: «س باز همو مى نويس
ــاس حكمت نهاده و احتياطى براى آنان كه بعد مى آيند نكرده؛ مثًال براى پنج حرف كه باء و تاء و ياء و  اس
نون باشد، يك شكل قرار داده، در صورتى كه مقتضاى حكمت آنكه براى هر حرفى صورتى جداگانه وضع 

كند تا از تبديل مصون ماند.»
ــمند بزرگ ايرانى، در كتاب الصيدله فى الطب مى نويسد: «يك يونانى  همچنين ابوريحان بيرونى3، دانش
ــا و گياه ها و غيره را به  ــش او مى رفتم و نام هاى دانه ها و تخم ها و ميوه ه ــت ما گذر كرد و من پي ــه والي ب
زبان يونانى مى پرسيدم و مى نوشتم، ولى خط عربى آفت بزرگى دارد كه آن همانندى وات ها به هم ديگر و 
ضرورت تمايز با نقطه و عالمات و اعراب است كه اگر آنها را ننويسند، معنى مبهم مى شود و اگر در مقابله 

ــال  ــن اصفهانى اديب، لغوى و مورخ (متولد اصفهان - متوفى بين 350 تا 360 ه. ق.) س 1 . ابو عبداهللا حمزه بن حس
ــمارة تأليفات او به 12 جلد  تولد او را حدود 270.ه بيان كرده اند. (دائره المعارف مصاحب) به گفتة ميتوخ آلمانى ش
مى رسد و بيشتر كتاب هاى او در زمينة نحو و لغت و ادب عربى بوده است. از اين بجز كتاب هاى «التنبيه على حدوث 
التصحيف»، مجموعة امثال يا «كتاب االمثال على افعل»، «شرح اخبار ابى نواس»، «سنى ملوك االرض و االنبيا» باقى 
ــعار تهران، بنياد فرهنگ ايران، تير،  ــاهان، ترجمه دكتر جعفر ش ــت. (اصفهانى، حمزه، تاريخ پيامبران و پادش مانده اس
ــس ايرانى كه به عربى  ــدود 961 ميالدى در بغداد برآمد. مورخ و لغت نوي ــارى ايرانى در ح ــى از تب 1346) اصفهان
ــاس وقايع نامه هاى ايرانى تأليف كرد. كتابى هم در باب موضوعات  ــت، در 961 ميالدى تاريخ خود را بر اس مى نوش
ــت؛ در نتيجه او بيشتر اديب و نحوى بود تا مورخ. (سارتون، جورج، مقدمه بر تاريخ  ــتقاقات لغوى نوش نحوى و اش

علم، ترجمه غالمحسين صدرى افشار، شركت انتشارات علمى و فرهنگى) 
ــى ديگر اسناد داده و به گونه ديگرى آورده است، مى نويسد: «حكى  ــف الظنون اين عبارت را به كس 2 . البته در كش
عن جعفر المتوكل انه كتب الى بعض عماله ان احص من قبلك من الذميين و عرفنا بمبلغ عددهم، فوقع على الحاء 

نقطه فجمع العامل من كان فى عمله منهم و خصاهم فماتوا غير الرجلين»
3 . محمد بن احمد بيرونى، ابوريحان، (440-362 قمرى)، دانشمند برجسته  ايرانى، در سوم ذى حجه  362 هـ .ق (18 

دى ماه 351 خورشيدى) در شهركاث، از شهرهاى واليت خوارزم، به دنيا آمد.
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

و تصحيح هم غفلت شود، اصًال ننوشتن و نوشتن كتاب، بلكه علم و جهل بر نوشته هاى آن يكسان مى شود 
ــقوريدس و جالينوس و.... كافى بود، ولى  ــده به عربى از قبيل ديس و اگر اين آفت نبود، كتاب هاى ترجمه ش

اكنون اعتمادى بر آنها نيست.»
ــينيان كه آن را خط قرآن و اسالم  ــانى از پيش ــت كه حتى كس ــوارى خط و الفباى عربى تا جايى اس دش
مى پنداشتند و مخالفت با آن را دشمنى با اسالم و قرآن مى دانستند،1 باز خوددارى نتوانسته اند كرد. از اينكه 
خطى از روى انديشه خود يا به گفته حمزه اسپهانى از روى «مقتضاى حكمت» بسازند و خواست هاى خود 

را براى اينكه دچار سرنوشت شوم «تحريف» و «تصحيف» نشود با آن بنويسند.
گويند: در زمان مأمون خليفه عباسى گروهى از دانشمندان بر آن شدند كه «اِعراب» را ميان «حروف» جا 
دهند زمانى نيز در پيرامون آن انديشه به كار برده و به آزمايش ها پرداختند، ليكن چون نتيجه اى از كوشش 
ــخت و دشوارى  ــتند بگويند مگر كار س ــان بازماند كه هرگاه مى خواس خود نگرفتند، اين مثل از آن كار ايش

انجام داده اى؟ مى گفتند «مگر اِعراب را جزو حروف كرده اى؟»
از اين گونه تالش ها و كوشش ها در تاريخچه خط عربى بسيار است و اگر در ميان كتاب هاى گذشتگان 
ــتجو كنيم، ده ها از اين گونه داستان ها توانيم يافت، ولى ما تنها اين دو داستان را كه درباره پديد آوردن  جس

خط نو و الفباى تازه در سده هاى پيشين است، ياد كرده، مى گذريم.
داستان اول:

حمزه اسپهانى، در كتاب خود نوشته: 
ــاگرد كندى، كه وى وقتى محتاج  ــيح براى من نقل كرد از احمد بن الطيب2 ش ــجان بن عبدالمس «نوش
ــد، براى خود خطى  ــريانى ها و رومى ها و يونانى ها ش ــتعمال لغات ملل ديگر از فرس و عبرانى ها و س به اس
ــكل وضع كرد كه تمامًا متباينه االشكال بودند و به اين طريق براى او نوشتن هيچ كلمه  ــتمل بر 40 ش مش

و خواندن آن مشكل نبود».

ــط قرآن را يك چيز  ــمندان دينى خ ــدادن خط قرآن به اندازه اى بوده كه دانش ــارى در تغيير ن ــتادگى و پافش 1. ايس
ــتند و چون در قرآن عثمان نقطه و اعراب به كار نرفته بود؛ از اين رو سال ها با آنكه همه  ــگى و ثابت مى پنداش هميش
نوشته ها با خط نسخ نوشته مى شد قرآن را با خط كوفى و بدون نقطه و اعراب مى نوشتند. ( ذكاء، در پيرامون تغيير 

خط فارسى، گفتار يكم، ص 12)
2. ابوالعباس احمد بن الطيب سرخسى از فيلسوفان و جغرافى نويسان ايرانى است. او بزرگ ترين شاگرد يعقوب بن 
ــال 286 به دست قاسم بن عبيداهللا وزير معتضد  ــت. او به سال 218 هجرى زاده شد و به س ــحاق كندى بوده اس اس
ــيد. وى پنجاه و چهار كتاب و رساله نگاشته بود. ابن ابى اصيبعه پنجاه و چهار كتاب و رساله از  ــى به قتل رس عباس
او نام  مى برد كه ظاهراً هيچ كدام در دست نيست. هانرى ُكربَن مى نويسد: «او الفباى صدادارى اختراع كرد كه وسيله 
حمزه  اصفهانى تكميل شد» ... «در مورد تسميه هائى كه در زبان  عربى براى تعيين رواقيون به كار مى رود، اطالعات 
ــالمى اندكى در پرده ابهام قرار داشت». اين مرد  ــت داد كه بدون  آنها خاطره رواقيون در روايات اس گرانبهائى به دس
ــت. سرخسى بر پايه بازگويى ريحانةاالرب از اعيان الشيعة از لسان الميزان شيعه بوده  نيز از تكفير بى نصيب نمانده اس

است.
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

داستان دوم:
ــتن اصطالحات  ــوف نامه ايلخانى» درباره نوش ــيدالدين فضل اهللا1، وزير در «تانكس همچنين خواجه رش
ــان معلوم  ــاله اى در حروف وضع كنيم و بيان كنيم كه مخارجى كه از الفاظ ايش ــكى چنين گويد: «رس پزش
كرده ايم، چند است و حسب هر مخرجى حرفى نهيم و شكلى بى نقطه جهت آن مخرج وضع كنيم و كيفيت 
تصويت و مخرج آن بيان كنيم و اعراب ايشان را نيز اشكال وضع كنيم كه داللت بر حركات مختلف الفاظ 

ايشان كند تا چون كلمات الفاظ ختائى بنويسيم بر خواننده آن رسالت آسان گردد.»
***

ــمند، خود خطى پديد آورده بوده كه در آن برخى از آك هاى  ــت كه اين وزير دانش ــته پيداس از اين نوش
ــدن وات هاى با آوا (اعراب) و جز آن از ميان برده و  ــته ش خط عربى را از نقطه و همانندى وات ها و جدا نوش

واژه هاى بيگانه را براى درست خواندنشان با آن خط مى نوشته است. 2

تغيير ششم؛ تكامل زيبايى هاى قلم
ــت  ــت خود باز نمانده و «قلم»هاى گوناگونى با دس البته پس از آن نيز، خط عربى به همان حال نخس
ــت؛ چنان كه پيشتر گفتيم، خط عربى نخست دو خط  ــان پديد آمده و رواج يافته اس نگارندگان و خوشنويس
كوفى و نسخ بود كه سپس از اين دو خط، شيوه هاى گوناگون در نوشتن پديد آمده كه آنها را به نام «قلم» 

مى خوانند.
ابن نديم3 مى نويسد: در آغاز اسالم چهار خط بود به اين گونه: خط مكى، مدنى، بصرى و كوفى4. در زمان 

ــال 648  ــل اهللا الوزير ابن عمادالدوله ابى الخير بن موفق الدوله على همدانى در حدود س ــيدالدين فض 1. خواجه رش
ــك يهودى ديده به جهان گشود. نياى بزرگ او «موفق الدوله  ــيدى در همدان در يك خانوادة پزش قمرى 629/خورش
ــوت مهمان اجبارى  ــى در دژ الم ــمند بزرگ خواجه نصيرالدين طوس ــودى بود و همراه دانش ــك عطار يه ــى» ي عل
ــت  ــيدالدين كه به دليل يهودى بودن نخس ــماعيليان بود و پس از يورش هالكو به آنجا به خدمت وى درآمد. رش اس
ــد و پس از مسلمان(سنى) شدن، نامش به رشيدالدين تغيير يافت و در دستگاه ايلخانان  ــيدالدوله» خوانده مى ش «رش

مغول پيشرفت نمود.
2. ذكاء ، در پيرامون تغيير خط فارسى، گفتار يكم، ص 14.

ــهور به ابن نديم كنيه اش ابو الفرج است (درگذشت  385هـ .ق) از كتاب شناسان و  ــحاق نديم مش 3 . محمد بن اس
دانشوران ايرانى شيعه بود. كنيه پدرش ابو يعقوب بود. مصنف كتاب الفهرست است. در مقدمه اين كتاب آمده است 
ــت: فهرست الكتب و كتاب التشبيهات. شهرت او بيشتر  ــال 377 اين كتاب را تصنيف كرده. از آثار اوس كه او در س

به خاطر كتاب الفهرست او است.
4. به طور كلى شيوه هاى نگارش خط كوفى را مى توان به دو شيوه يا شاخه بزرگ مشرقى و مغربى تقسيم كرد: كوفى 
مغربى: خط كوفى مغربى خطى است مشتق شده از كوفى قديم، قديمى ترين نمونه از اين نوع خط مربوط به اواخر 
ــت. خط قيروانى ظاهرى هندسى دارد، به ويژه به حالت  ــوم هجرى است كه به شيوه قيروانى نوشته شده اس ــده س س
ــته مى شود. از ميان شاخه هاى خط كوفى مغربى، خط تونسى نزديك ترين آنها به شيوه هاى  ــتطيل و زاويه دار نوش مس
ــرقى اين خط است. اختالفى كه بين كوفى مشرقى و مغربى وجود دارد، در دو عامل خالصه مى شود. يكى  خط مش
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

امويان اين چهار خط كامل شده و سپس 
از آنها قلم هاى ديگرى پديد آمد.

ــندگى،  ــى نويس در زمان مأمون عباس
ــت پيدا كرد  ــور ديوانى اهمي ترجمه و ام
ــاختن خط به رقابت  ــان در نيكو س و كاتب
ــه نام  ــم ديگر ب ــن قل ــد و چندي پرداختن
ــاع، قلم  ــاخ، قلم رق ــم مرصع، قلم نس قل
غبارالحليه، قلم رياسى و مانند آنها پديدار 
شد. در نتيجه خط كوفى به بيش از بيست 
ــخ اوليه، كم و  ــكل درآمد، ولى قلم نس ش
ــكل ميان مردم و براى  بيش به  همان ش
تحرير مطالب غير رسمى رايج بود تا آنكه 
ــى1 با نبوغ خود  ــنويس نام ابن مقله خوش

ــى. خط كوفى مغربى را مى توان بر  ــتن دو حرف «ف و ق» و عامل دوم در به كار گرفتن رديف الفباي ــرز نوش در ط
ــيم كرد: * قيروانى (اندسى، قرطبى، فاسى) منسوب به  ــرزمينى كه در آن رواج داشته به اين شيوه ها تقس ــاس س اس
قيروان كه اكنون در تونس واقع است و ساير شهرهاى آن منطقه * تونسى - منسوب به تونس * جزائرى - منسوب 
به الجزائر * سودانى - منسوب به سودان. كوفى شرقى: خط كوفى شرقى يا مشرقى خود به سه دسته قابل تفكيك 
ــامل مكى، مدنى، كوفى، بصرى، شامى، مصرى و ديگر انواع آنها) ايرانى (كه به آن پيرآموز يا  ــت: اصيل عربى (ش اس

قيرآموز هم گفته اند) مختلط (كه تركيبى از شيوه نگارش ايرانى و شيوه هاى عربى است).
1 . درگذشت328 :ه ـ . ق.
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

نياز به بازبينى خطوط را درك كرد و خطوط مشخص و قواعد معينى را مطرح كرد.1

1 . بعضى نوشته اند كه پيش از 200 ه.ق خطوطى به جز خط كوفى ديده شده است، اما اكثر دانشمندان ابن مقله را 
اولين مبتكر و مخترع خط عربى دانسته اند و پس از وى افرادى چون محمد بن سمسانى و محمد بن اسعد شيوه او 
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انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

ــان شناخته مى بود كه نام برخى از آنها چنين است: الطومار  ــيان، دوازده قلم نزد خوشنويس در زمان عباس
الكبير، قلم الثلثين، قلم الثالثين، قلم الزنبور، قلم المفتح، قلم الجزم، قلم الموامرات، قلم العهود، قلم القصص 

و قلم الخرفاج. 
ــت و پنج عدد رسيد. در روزگار مأمون  ــماره آنها به بيس از اين قلم ها، باز قلم هاى ديگرى پديد آمد كه ش
ــاخ، قلم الرياسى، قلم المكاتبات، قلم الرقاع، قلم غبار  ــى، قلم هاى زير پديد آمد: قلم المرصع، قلم النس عباس

الحليه، قلم الثلث ، قلم المحقق، قلم المنثور، قلم الوشى، قلم النرجس و قلم البياض. 1
ــتلزم آموختن زبان عربي و آشنايي با قواعد تجويد و  ــو، چون تدبر در قرآن و فهم معاني آن، مس از آن س
ــته اصلي  ــود.  از اين رهگذر، جدا از بحث خط و تغيير خط و طيبايى خط، علم قرائت به عنوان رش ــل ب ترتي
در قرآن پژوهي مورد توجه قرار گرفت. علم قرائت، رشته خاص مطالعه در متن قرآن بود و دربارة چگونگي 
ــث مي كرد. در اين علم  ــان در آن، از حيث قواعد تجويدي بح ــرآن و اتفاق و اختالف راوي ــات ق اداي كلم

همچنين از علوم ادبي عربي چون صرف و نحو و بالغت نيز كمك گرفته مي شد.2
ــتم هجرى، خط كوفى ديگر در كتاب ها و نوشته ها به كار نمى رفت و به ويژه  ــده هاى هفتم و هش در س
كتيبه هاى مسجدها و ساختمان ها و از اينگونه مى گرديد و خط نسخ و قلم هاى ثلث، تعليق، ريحانى، محقق 
ــيارى از آنها با دست  ــپس قلم هاى نوى پديد آمد كه بس ــش خط، س و رقاع جاى آن را مى گرفت. از اين ش

ايرانيان ساخته شده3 و از آنهاست: قلم مقرمط، قلم باريك، قلم نستعليق، قلم شكسته و از اين گونه.4 

ــيوه را از آن دو آموخت و تكميل و تنقيح كرد  ــن على بن هالل معروف به ابن بواب، اين ش را فرا گرفتند و ابوالحس
و بيشتر خطوطى كه ابن مقله پديد آورده بود را كمال بخشيد. ابن مقله در مورد اندازه حروف و اعتبار صحت آنها، 
ــتن و گذاردن روى كاغذ، ترتيب تراشيدن قلم و مالك هاى زيبايى خط و  ــت گرفتن قلم و هنگام نوش كيفيت به دس

مانند اينها، مطالبى بيان داشته است . ( مقاله ابن مقله، دانشنامه بزرگ اسالمى.) 
1. ذكاء، در پيرامون تغيير خط فارسى، گفتار يكم، ص 16.

ــت. از قديمي ترين علماي بزرگ قرائت،  ــه داش ــامانيان ريش ــاخه از علوم ديني در ماوراءالنهر از زمان س 2 . اين ش
ــاط دانش خود را در بخارا و سمرقند  ــابوري بود كه بس ــين بن مهران (د. 381 ق) نيش ابوبكر مهراني احمد بن حس
گسترده و عده اي را با اين علوم آشنا كرد (ابن جزري، غاية النهاية، 49/1؛ همو، النشر في القراءات، 34/1 و 89). او 
ــوط و الغاية في القرائات العشر (ذهبي، معرفة القراء، 279/1؛  ــامل، المبس در علم قرائت، كتاب هاي مختلفي چون الش
ــه ابوالفتح نصر بن ابي نصر احمد  ــدگان راه مهراني در اين علم، مي توان ب ــته بود. از ادامه دهن ــي،712) را نوش پاكتچ
حدادي شيخ سمرقند اشاره كرد (ابن جزري، غاية النهاية، 335/2). نصر بن عبدالعزيز نسفي ملقب به تاو (د. 422 ق) 
از ديگر علماي قرائت و شايد در اين شاخه از علوم ديني آخرين بازمانده از عصر سامانيان بود (نسفي، القند، 117؛ 
ــمرقند  ــمرقندي معروف به حدادي (د. پس از 400 ق) نيز در س ناجي، 376). ابو نصر احمد بن محمد بن احمد س

شيخ قراء بود و الُغنْيَه في القراءات را تأليف كرد (ابن جزري، النشر، 105/1).
3. ذكاء ، در پيرامون تغيير خط فارسى، گفتار يكم، ص 16.

ــيوه ها و نام هايى از قبيل ب و عين مربع – غين مربع – كاف كوفى، كاف همزه – كاف طره – هاء  4. بر اينها اگر ش
ــى – ميم درفشى – نون قوسى – ياى معكوس- باء كشيده نون كشكولى  ــم ـ  هاء دو چشم – هاء خرگوش يك چش
تاء گرد و... بيفزاييم شگفتى خوانندگان از سرنوشت اين خط دوچندان خواهد گرديد. (ذكاء ، در پيرامون تغيير خط 



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

55

انديشه تغيير خط چرا، چگونه و از كجا در امپراطورى اسالم آغاز شد؟/ كاظم استادى

افول خطاطى و رواج چاپ
به طور كلى قرن هاى نهم تا دوازهم هجرى را مى توان قرن هاى درخشان در هنر خوشنويسى دانست.1 
ــرفتى را تجربه كرده است كه در  ــى هم از نظر كيفى و هم از نظر كمى، چنان پيش در اين دوران، خوشنويس
ــيزدهم، در دوران قاجار،  با ورود و رواج صنعت چاپ به ايران،  ــابقه ندارد، اّما در اوايل قرن س هيچ زمانى س

خط و خطاطى، كاربرد اصلى خود (يعنى كتابت و نشر) را از دست داد.
البته از يك سو با تأكيد و توسعه سياه مشق نويسى به سمت هنر تزئينى رفت و از ديگر سو كاربرد عمومى 
ــت داد و در كمترين زمان ممكن، حروف سربى، جاى  ــر مستقيم كتاب ها و نوشته ها از دس خود را براى نش
ــدند. از  ــپرده مى ش ــت خطاطان براى نگارش، س او را گرفت، به طورى كه ديگر به ندرت كتاب هايى به دس
ــد تا  ــت، اين وضعيت بدتر مى ش اين زمان، روز به روز قدرت كّمى اين هنر كاهش يافت و هر چه مى گذش
اينكه در حال حاضر، شايد از صدها هزار عنوان كتاب و نوشته منتشر شده، پنچ درصدشان، خطاطى نيستند. 

فارسى، گفتار يكم، ص 16).
1. در اواسط قرن يازدهم، سومين خط خالص ايرانى، يعنى شكسته نستعليق، به دست مرتضى قلى خان شاملو حاكم 
ــد. علت پيدايش آن را مى توان به سبب نياز به تندنويسى و راحت نويسى  ــتعليق ابداع ش هرات با تغيير دادن خط نس
در امور منشى گرى و بيش از آن ذوق و خالقيت ايرانى دانست. همان طورى كه بعد از پيدايش خط تعليق، ايرانيان 

به  سبب سرعت در كتابت، شكسته تعليق آن  را نيز به وجود آوردند.


