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چكيده
) لوگزنبرگ �	�������كريستف 
����كتـاب�� در سـرياني«) ازـقرائـت آرامـي

مسـلمانان»قرآن و اسـت سرياني زبان با آميخته عربي زبان قرآن، زبان كه است كرده ادعا
بهسده نزول، از بعد درسـتهاي را قرآن عبارات از بسياري موضوع، اين از اطالع عدم دليل

مينفهميده تالش وي رو، اين از زباناند؛ و اللغه فقه روش با تا بسـياريكند تاريخي، شناسي
قرآن واژگان واز مشـكل عبـارات برخـي از تـا دهد تطبيق آرامي ـ سرياني خط و زبان با را

يكي كند. رمزگشايي قرآن مهممبهم خـطاز بـراي سـرياني خط بودن مدل وي مباني ترين
اعراب و است بوده آرامي ـ سرياني خط نزول، عصر مكتوب خط است معتقد وي است. عربي

كرده برداري الگو خط اين سـدهاز اعـرابِ غفلـت اثر در حال، اين با ايـناند. از بعـدي هـاي
واژگا از برخي فهم در آنها عربي، خط تاريخي برداشتپيشينه قرآن آيات و نادرسـتن هـاي

ميداشته نشان را ديدگاه اين خالف قرآن آيات ولي مؤيـداند، شناسي باستان كشفيات و دهد
عربـي حـروف و است داشته وجود هم حجاز منطقه دورترين در حتي عربي خط كه است آن

عهـده تنهـا مقاله، اين سرياني. تا دارد شباهت نبطي حروف به ببيشتر ودار تجزيـه و ررسـي
است. عربي خط براي سرياني خط بودن مدل درباره لوگزنبرگ نظريه تحليل

واژه الفباها:كليد حروف نبطي، خط سرياني، خط عربي، خط لوگزنبرگ، كريستف

دريافت:∗ تاريخ تأييد:5/7/1394. تاريخ .25/9/1394و
قرآن.∗∗ تطبيقي مطالعات دانشكده مسؤول)استاديار (نويسنده �	���$��������	�#�������:شيراز��

قم.∗∗∗ دانشگاه 
&%�:استاد��%���'�������
قم.∗∗∗∗ دانشگاه �����'�)�������:دانشيار��
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مسأله طرح
قرآن« آرامي ـ سرياني (قرائت «�� ������������ ������ �� �� �نـام���� (

مي تالش كه است نويسـندهكتابي نظر به كه را كريم قرآن از عباراتي اسـت،كند مـبهم اش
) لـوگزنبرگ كريستف مستعارش نام كه نويسنده كند. گشايي �	�������رمز 
������(

) تايمز نيويورك روزنامه ادعاي بر بنا �����است ����زبان متخصص است.) سامي هاي
مي و است قرآن آيات و واژگان كتاب قـرآنتوانموضوع مفـردات در تحقيقـي را كتـاب

و...، (ونزبرو قرآندانست. مقاالت قرآن،پژوهيمجموعه تفسير قرآن، زبان اما335غريبان، ،(
واژه تـك تـك بـه قـرآن مفـردات و تفسـير در رايـج كتـب همچون كتاب قـرآناين هـاي

زباننمي بر تكيه با بلكه آنهـاپردازد، خـود، روش بـا نيـز و تاريخي ازشناسي تعـدادي بـر را
مي تطبيق قرآن آيات و ميكلمات و وضـوحدهد را قرآن پيچيده آيات از برخي معناي كوشد

و النهـرين بـين منطقـه مكتـوب خـط كه است اين وي كاوش اصلي مبناي بخشد. بيشتري
زبان نگارش براي خط اين از اعراب و است بوده آرامي ـ سرياني اسالم، آغاز و قبل در حجاز

ميعرب استفاده ميكردهي تالش لوگرنبرگ بـهاند. مكتـوب عربـي خط اين دهد نشان تا كند
بـوده آن، مسـيحي مفاهيم و سرياني زبان از متأثر كه است آمده پديد كساني ويدست انـد.

جست با است دهد.درصدد ارائه را فرضيه اين قرآني شواهد در وجو
ديدگاه گونه اخياين سده دو مباحث به قرآنها برمير غربي بـاپژوهان بحثـي كـه گـردد

كرده مطرح را قرآن مصادر و منابع ديدگاهعنوان از برخي و مـياند القـا چنـين كـههـا كننـد
انجيـل،Jپيامبر و تلمـود تـورات، ماننـد مختلـف منـابع از را قرآن از توجهي جالب بخش

كـرد اخـذ جـاهلي اشعار و صابئان آئين مكه، مردم آداب و (صـغير،فرهنگ اسـت دراسـاته
الدراسـات و المستشـرقون �؛34-33ق:1433،	��������قرآنيـة، �����  � �� !������ 

������ �� �� Q��'��� ������ ��� P����%�� �����%�� ���w ��� 19�5�

به5�19 فرضيه). درباره آنكه ورغم زمزم شبلي صالح، وليد سوي از نقدهايي لوگزنبرگ هاي
دوبلوا فرانسوا خـط]1[همكاران، مـورد در را لوگزنبرگ ديدگاه كدام هيچ است، شده انجام و...

نداده قرار بررسي و نقد مورد اينعربي از قـراراند؛ نقـد مـورد ديـدگاه ايـن مقالـه اين در رو،
ميـزانمي و حجـاز بـه خـط ورود چگونگي عربي؛ خط تطور نحوه و خاستگاه مسائل و گيرد
ميارتبا بررسي آن از پذيري اثر ميزان و سرياني خط با عربي خط شود.ط
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عربي خط مورد لوگزنبرگدر ديدگاه
نارسايي و نخستين عربيِ خط كتابمسئله مؤلف تا گرديد باعث آن، ابتدايي قرائت«هاي

قرآن آرامي ـ الفبـاي»سرياني حروف شكل زيرا بداند؛ عربي خط براي مدلي را سرياني خط
مـيعربي وي دارد. موضـوع ايـن بـه اشاره يكديگر به حروف ارتباط چگونگي جـزو گويـد:

نوشته از درشماري ريشـه كـه مـيالدي شـش سده تا چهار سده از اسالم از قبل خطي هاي
اسـت شـده نوشـته عربـي الفباي با كه است كتابي اولين قرآن دارند، سوريه و حجاز *شمال

اتص نوع و عربي حروف اوليه خـطشكل كـه است آن مؤيد شده، گرفته كار به آنها در كه الي
خـط بـا ذيـل مـوارد در خط دو هر كه چرا است؛ بوده عربي خط براي مدلي آرامي ـ سرياني

دارند: مطابقت اوليه (عبري) آرامي
مي نوشته چپ به راست از دو هر شوند.الف)

صامت واكهب) ياء و واو حرف دو با فقط وها بلند ميهاي را آنهـاكوتاه بـه كـه سـازند،
»����  مد)»������ گويند.مي(حروف

الف ميبعداً كار به خاص موارد در آرامي زبان در كه دربلند كـه بـود مـوقعي آن و رفت
مي واقع كلمه بـهانتهاي بلنـد الـف جـاي به (فتحه) كوتاه الف عنوان به عربي) زبان (در شد

مرس متن، در و شد صـامتكارگرفته نخسـتين، عربـي الفبـاي در اصلي مسئله گشت. هـاوم
فقط واو6بودند. هـاء، مـيم، كاف، الم، همزه، يا (الف قابـل+حرف خـوبي بـه شكلشـان بـا

كه صورتي در بودند. با22تشخيص هم (آن متن در فقط ساختاري، شباهت واسطه به حرف
مي داده تشخيص يكديگر از اعجام) نقاط اينوجود نقطهشدند. افزودن با اعجـامنقص هـاي

صامت شد. چسـبانبرطرف كلمه، آخر يا وسط آغاز، در جايگاهشان تغييرِ و اعجام نقاط با ها
مي متمايز چسبان، غير ماننـديا هم به شبيه حروف مورد در چشمي خطاهاي همچنين شدند.

واج آوايي خطاي و زاء... و راء ذال، و ودال حاء با هاء نزديك عينهاي حلقي حرف در اشتباه
حرف در خطا هم گاهي و گرديد) وضع مخصوص عالمتي عنوان به بعدها (همزه كه همزه با
لحـاظ از شـود) بررسـي آوايـي شـرايط در كـه زماني اما است جزيي گرچه (كه صاد با سين
مفـرد هـاء ضـمير با (آخر) چسبان هاء بين خاص مواردي در دارد. اهميت معنايي و اشتقاقي

مي صورت اشتباه (ه) (مذكر آن روي نقطـه دو ضميمه به هاء اينكه بعالوه، عالمتـيةگيرد، (
مي تأنيث دندانهبراي نقطهباشد. با ديگر حرف سه نشانگر سين حرف استهاي مختلف هاي
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صامت بين مقايسه با ت). ب ن = صامت(س بقيه با اعجام ل،هاي (همـزه، اعجام فاقد هاي
م). ه، و، عبريك، ـ آرامي الفباي با مقايسه واضـح]2[در حروفشـان كـه سـرياني ـ آرامي و

شـناخته يكـديگر از زيـر و رو نقطـه يـك بـا شـباهت دليل به كه راء و دال حرف (جز است
نقطهمي ساختار و بعدي ابداعات براي الگويي است ممكن ترتيب به كه پيشرفتهشوند گذاري

باشن شده گرفته كار به عربي الفبـايخط نويسـي-خـط,د) مختصـر يـك عربـي نخسـتين
است بوده حافظه به كننده كمك ابزاري آغاز در است ممكن كه بود .]3[[ياداشت]

������� �� ���� .������� ������ �� ��� ����� � ������������ ��

�� )������� �� ��  ������ �� �� ������	/��//� ���01

ديدگاه خالصه نحـوهاين از وي كه است ذكر به الزم است. عربي خط درباره لوگزنبرگ
شمالي از خط اين انتقال سير و (تطور الرها شهر يعني حجاز منطقه سـوريه����2ترين و (

مي پرداخته ديدگاه اين بررسي به حال است. نياورده ميان به سخني حجاز شود.به

عربي پيدايشخط

عربي خط پيدايش نوشـتندرباره زماني چه از اعراب شود: داده پاسخ زير سؤاالت به بايد
و نگـارش بـا ميـزان چـه بـه جاهلي عرب كجاست؟ حجاز به خط ورود منشأ كردند؟ آغاز را

داشـته عربـي خـط تطور در نقشي چه مسلمانان، ويژه به اعراب، داشت؟ آشنايي انـد؟كتابت
چيست؟ سامي خطوط ديگر با عربي خط ارتباط

ميدگاهدي قتيبه ابن است. متفاوت اسالم از قبل كتابت درباره ميـانها در كتابـت گويـد:
بود اندك مي.اعراب نوشتن صحابه از نفر دو فقط است معتقد (ابنوي تأويـل���
	دانستند ،
الحديث، بي412م:1999مختلف شيوع بر هم برخي جزير). در آشناييسوادي عدم و العرب

خوان با الساميه،آنان اللغات تاريخ (ولفنسون، دارند تأكيد نوشتن و ).201م:1929دن
ادامه ميدر مـيشودروشن نوشـتن فاقـد را جاهلي اعراب (كه اخير رأي مـوردكه دانـد)

اين در فارس ابن سخن نيست. ميقبول كه آنگاه بجاست نميباره ما عربگويد: كه هاگوييم
حر و كتابت فنون تمام ميهمگي، را زمانوف در ما وضع مثل گذشته در عرب وضع دانستند.

نمي خواندن و نوشتن همه، كه است بوده فارس،حال (ابن اللغـةدانند فقـه فـي الصـاحبي



آن
قر

ط
خ

ره
ربا

گد
بر

گزن
لو

ف
ست

ري
هك

گا
يد

د
ي

رس
بر

15

كالمه في العرب وسنن ومسائلها اسـت16م:1997،العربية آمـده روايـات برخي در اينكه .(
مـي نوشـتن تـن هفده قريش در اسالم، ظهور با بودنـددكه تـن يـازده مدينـه در و انسـتند

البلدان،(بالذرى، كساني453م:1998فتوح ديدگاه كتابـترا) بـا جـاهلي عرب معتقدند كه
مي مردود است، بوده كتابتبيگانه يهوديان از برخي كه است نوشته بالذري آنچه اگر شمارد.

مي را ميعربي ياد كودكانشان به گذشته در و (دانستند شاهد455همان،دادند باشد، درست (
در عبدالصـبور سـخن بـا عبـارات ايـن اسـت. داشته رواج عربي كتابت اينكه بر است خوبي

قرآن« مي»تاريخ ميتأييد كه حدودشود آن، مشتقات و خواندن قرآن، در آمـده90گويد: بار
حدود آن مشتقات و نوشتن و با300است هم آيه اولين كـه1:(علق»اقرأ«بار. اسـت بوده (

نمـى را آنهـا آدمـى كـه چيزهايى آموختن و خداوند توسط قلم ارجگذارى و دانـد،بزرگداشت
بهمى خداوند هم ديگر آيات در است:»قلم«باشد. كرده ياد ��Pقسم ���������� ����		�� 

 ������ ��  ���� ���� ���� ������ �� ��O

مى1:(قلم ياد مشركان از مواردي در قرآن پيامبر). از كه كتاJكند (اسراءخواستار )93:بى
سرگشادهنامه«يا عـرب52:(مدثر»هايى متوجـه اينهـا همه بخوانند. را آن كه بودند هـايى)

صفت تاريخ، طول در كه بودن«است شـك»امى بـدون اسـت. شـده اطالق آنها امـى«بر
عرب»بودن نوشتن و خواندن به نسبت جهل بت، بلكه، نيست، كـهها آنهاست دين و پرستى

ارت تازههيچ امر نوشتن با عرب آشنايى يعنى ندارد؛ جهل يا علم با كـهباطى اسـت نبـوده اى
كرده توصيف چنين را آن مشهور (شروايات ).63ـ62ش:1382،رآنقخاريتن،ياهاند

نمي معقول برخي آيات، اين به توجه وبا دهد قرار خطاب آيات اين با را قومي قرآن دانند
و نوشتن پيامبرآنان تأكيد و تأييد و اسالم ظهور با همزمان وحي نزول ندانند. را Jخواندن

درك را جاهليـت وحـي، كاتبـان بيشـتر كـه اسـت آن نشانگر صحابه توسط وحي كتابت بر
ميكرده را كتابت بيش و كم و دانستند.اند

كتابـت بـه خـط به اجمالي حداقل آشنايي بدون وحي كاتب همه اين نيست مشـغولمنطقي
درسـت خـط و نگارش با مدينه و مكه جمله از حجاز مناطق برخي آشنايي عدم از سخن لذا شوند؛
روايـات جمله از فراواني مؤيدات شام و عراق سرزمين جمله از ديگر مناطق در كتابت وجود نيست.

زبـان برخـي خاستگاه محققان، اكثر اعتقاد به انبار و حيره سرزمين دارد. مكشوفات خطـوطهـاو و
است. داشته وجود عربي نگارش و خط مناطق اين در معتقدند برخي است. بوده
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بايد عالوه، پيامبرازبه سرزمينJمكاتبات و افراد ازبه مختلـف منـاطق قبيل از هايي
د حاكم عبدالملك، بن اكيدر به الجندل،جمله پيامبرومة نامه آبـاديJو مـردم هـايبراي

ج از جزيرةالعرب مغازي،شمال (واقدي، اذرخ و جرباء تيماء، ايله، يـاد3/1031:م1989مله (
عربـي كتابت اقوام اين يعني است، بوده عربي زبان با مكاتبات اين كه شود فرض اگر و كرد

داشته سعدرا ابن مي110اند. نام را عرب امراي و پادشاهان به سـعد،نامه (ابن الطبقـاتبرد
هيأت290ـ1/258م:1968الكبري، براي و اعراب) نمايندگي مـي78هاي ذكر را كنـدنامه
).359ـ1/291(همان،

پي مراسالت نمونه اين (واقدي،Jمبرااز است تمام3/1031م:1989مغازي،فراوان .(
در كتابـت اينكـه به اعتقاد لذا است؛ بوده سرزمين اين در كتابت وجود بر دليلي مكاتبات اين

ا مناطق مياين منتفي شواهد اين با باشد، نادر شود.مري
مـي بالشـر كه طوري به دارند؛ اذعان امر اين به نيز ميـانمستشرقان در كتابـت گويـد:

الكبـري، الطبقات سعد، (ابن است داشته وجود جاهلي همـو290ــ1/258م:1968اعراب .(
مي نشان عربي كتابت گسترده كارگيري به است نگارشمعتقد كه زمـاندهد آن در عربـي،

بـر لـوگزنبرگ نظـر بـه توضـيحات اين با (همان). است بوده قياس و قاعده داراي (جاهلي)
مهممي آرامي ـ سرياني خط است: معتقد كه منطقـهگرديم نوشتاري خط كـهترين اسـت اي

اعـراب و بود نوشتار فاقد عرب، كه زماني هم آن و گرديد پديدار آنجا در زمان آن در ازقرآن
مي استفاده خود نوشتجات در 
+كردنـدآرامي��������� ���� .������� ������

�� ��� ����� � ������������ �� �� ������� �� ��  ������ �� �� ������

���0� '�مي.1 نميمالحظه صحيح ادعا اين كه خـوشگردد اگر ايـنباشد. بـه نيـز بينانـه
نگاه احتشودموضوع ميحداقل، را عربي خط با اعراب آشنايي اينكهمال نه كرد تصور توان

بود. آن نافي كلي به

عربي خط اصل
ايـن در نيسـت. سـاده چنـدان كجاسـت، از عربـي خط اصل اينكه درباره بـارهاظهارنظر

مي تقسيم دسته دو به قديمدانشمندان دانشمندان اول گروه ديدگاهشـانشوند: بيشـتر كه اند
ا اساس مستشرقانبر و جديد دانشمندان دوم گروه و است روايات و ديدگاهشـانخبار كـه اند

يافته اساس است.بر استوار باستاني هاي
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اول ديدگاه بررسي

اسالمي وبرآنندمورخان حيـره مـردم از را خط اسالم به نزديك بسيار زمان در عرب كه
ر رواياتي و رفت حجاز به حيره خط و آموخت ايننبطيان در ابـنا و مسعود بن عبداهللا به باره

صاحب النبويةاسحاق ميالسيرة ومنسوب مسعودي و واقدي و الحسـندانند بـن وحمزة
كرده روايت يكسان باب اين در (بهار،ديگران برخـي1/92ش:1373شناسي،سبكاند .(23

اين در كردهروايت نقل (ولفنسون،باره السامياند اللغات از196م:1929ه،تاريخ شـماري در (
اسماعيل نوشت، عربي به كه كسي اول كه است آمده (سيوطي،Aروايات فياست المزهر

وأنواعها، اللغة بـه2/293م:1998علوم حديث اين به توجه با فارس ابن چون كساني لذا (
شده قائل خط بودن آدمتوقيفي حضرت ديگر، روايت (همان). كسيAاند اولين عربيرا كه
مي معرفي نوشت، سرياني ميـانو در خـط ورود درباره سجستانى داوود ابى ابن (همان). كند
مى تكيه روايت سه به كند:قريش

انبار.1 مردم از را آن هم حيره مردم و گرفتند فرا حيره اهل از را خط مهاجران .
فرا2 انبار مردم از را خط كندى الملك عبد بن بشر نام به مردى مكّه. وارد سپس گرفت،

بـرادرش و اميـه) بـن (حرب صهباء پدر به و كرد ازدواج اميه، بن حرب دختر صهباء، با و شد
ترتيـب همـين بـه و سـفيان، عمويش، از معاويه سپس و داد آموزش را خط حرب بن سفيان

گرفتند. فرا را آن قريشيان ديگر و خطّاب بن عمر
و3 مرّه بن مرامر حزر. بن وهسلمة كردنـد وضـع را كتابـت كـه هسـتند كسانى از هم

زنـدگى انبـار) شـهر پشـت (روسـتايى بقّـه در كه بودند طى قبيله از قومى بوالن، از همگى
(سجستاني،مى سـوم،47ـ46م:1423المصاحف،كردند روايـت غيـر بـه فوق روايات در .(

انبار شهر را خط ممي]4[منشأ حجاز به اشخاصي توسط كه شهرداند موضوع است. شده نتقل
مي تأييد نيز ديگر روايات با عربي خط منشأ عنوان به گردد.انبار

كرده تالش معاصر پژوهشگران از آنها،بعضي دليل و كنند رد را روايت اين اساس كه اند
نام بودن ايـنساختگي و جدره، و سدره مره، است: آمده مخصوص قافيه و وزن با كه هاست

آنه گمان مصـحف،به الخط رسم قدوري، (غانم نيست تصادفي روايـات30ش:1376ا در .(
علـي، (جـواد كردنـد وضـع سرياني خط قياس با را عربي خط شخص سه اين كه است آمده

اإلسالم، قبل العرب تاريخ فى بـا15،160ق:1422المفصل جديـد پژوهشگران از برخي (
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استف بر داللت تنها (كه قول اين به مياستناد ابـناده روايـت از اسـتفاده بـا و أخـذ) نـه كند
سرياني]5[نديم اينكه بر آن(داير شـبيه مصـاحف قلـم كه داشتند اسطرنجاال نام به خطي ها،

عرب كه معتقدند كاراست) به عربي لغت كتابت در را آن و گرفتند عاريه به را سرياني خط ها
الخط، رسم قدوري، (غانم غ31ش:1376بردند مي). نقل نامي خليل از قدوري كـهانم كنـد

مي نفي موضوع اين دقيق نظر زيرابا است؛ عربي خط مراحل از يكي سرياني، كتابت كه شود
مي نظر به (همان). دارند مستقل تاريخ آرامي، خط از تطور در آنها از كدام ديدگاههر اين رسد

دفاع تأمل است.قابل پذير

روايات بررسي

رو در دقت ميبا مالحظه وايات آدم حضـرت بـه را عربـي خـط وضـع برخـي كـه شود
ميAاسماعيل ومنسوب نيست تأييد مورد احاديث اين محققان، از برخي گفته به بنا كنند.

مي ولفنسون است. ارزش غالـبفاقد آنـان بر سادگي روح روايات اين كه نيست شكي گويد:
خ به كه است روشن محقق براي كه جايي تا نزديكاست تـاريخيتررافات واقعيـت تا است

السـاميه،(ولفنسون، اللغـات و197م:1929تـاريخ آدم حضـرت كـه حـديث ايـن اگـر .(
نوشتند،Aاسماعيل را سرياني و عربي خط كه بودند كساني شود،اولين بهقبول سؤال اين

مي متبادر باذهن اولين براي پيامبران از يك كدام را خطوط بقيه كه بردندشود كار به خط؟ر
موسي حضرت تورات موسيAالواح حضرت آيا است؟ بوده كـارAچه بـه بار اولين براي

الواح آوردن از بعد و يـا،برد اسـت بـوده عبـري خط آيا فهميدند؟ دفعه يك به نـه؟مردمش
هم ولفنسون سخن البته است. متصور گونه بدين سؤاالتي است؟ بوده چگونه اروپايي خطوط

كل نميبه صحيح ايني روايات برخي گرچه زيرا ازگونهباشد؛ تعـدادي كلـي مفهوم از ولي اند،
مـي برداشـت امـروزي مقبول ديدگاه به نزديك استنباطي هـمآنها روايـات از برخـي شـود.

مي خط واضع را خـطاشخاص آنها كه مطلب اين نيست. تأييد مورد نيز روايات اين كه دانند
كرده وضع را نوشتهانعربي سنگ و نقوش كشف كه است سخني نفـيد، را آن عربـي هـاي

ميمي گفته كه زماني از نقوش اين زمان زيرا آنكند؛ در ديگر)، اشخاص (يا نفر سه آن شود
مي زندگي (غـانمزمان بودنـد عـراق و انبـار از دور بـه نقـاطي در آنهـا و دارند پيشي كردند،

الخط، رسم ال31ش:1376القدوري، مي). روايات اين از ذكـربته اشـخاص كـه فهميد توان
داشته دخالت خط پيشرفت و تطور در بـهشده حجـاز بـه را خـط ورود كـه روايـاتي شايد اند.
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مي منسوب مياشخاص عربي خط واضع را آنان يا كهكند كرد حمل احتمال اين بر بايد داند،
داشت خط اين پيشرفت و اصالح در سهمي آنان از كدام منـاطقههر هـم روايـات برخـي اند.

مي معرفي عربي خط منشأ را انبار و حيره علي،يمن، (جواد العـربكنند تـاريخ فى المفصل
اإلسالم نكتـه15/157ق:1423،قبل است. مشهود بيشتر انبار و حيره مناطق روايات، در .(

دال بررسي هستند. آحاد احاديث آنها كه است اين روايات، درباره بـهديگر توجه با احاديث لي
مي آينده در كه شواهدي و ميقرائن نشان را روايات بيشتر بودن ضعيف دهد.آيد،

عربي خط منشأ درباره جديد دانشمندان ديدگاه

متفقصاحب قول اين بر جديد چناننظران است؛ شده حجاز وارد بيرون از خط كه كـهاند
م اما دارد، داللت امر اين بر نيز غالـبنطقهرواياتي طـور به آن بر معاصر پژوهشگران كه اي

شده اسـتمتمركز انبار و حيره شهر خصوصاً و عراق منطقه عموماً ������+�اند، �� ���

�� �� ����� ����	� ��� ��� 3������ �4 �	���� '(/(� جـواد,( گمـان بـه .[
معتقد وي عراق. از يا است آمده حجاز به مدائن از يا خط ازعلي، بعـد و قبـل مدائنيان است

نبطي و بودند نبطي مسيح، همميالد بنـيها قلم از كه خطي به ايشان بودند. گرفتـهعرب ارم
مي يعنـيبودند، ارم بنـي ترتيب همان آنها ترتيب و بود متصل و منفصل حروفش كه نوشتند

نبطي بود. هوز... وأبجد، آوردند وجود به آن در را اصطالحات برخي بـاها مركـب با نويسنده
مي سهولت به سادهآن هم چوب و سنگ روي نوشتن براي همچنين و بـراينوشت هم و تر

مناسب كاتب و اإلسـالم،تاجر قبـل العـرب تـاريخ فى المفصل علي، (جواد /15ق:1422تر
برجسـته169ـ168 ديگر چيز هر از علي جواد كالم در كه چيزي كـه). اسـت ايـن اسـت تـر

خ نبطياعراب از را گرفتهط اينها را ديدگاه اين هم برخي مـياند. بيـان ظـاهراًگونـه كننـد:
شـكل نبطـي خط تطور از عربي خط و است شده وارد حجاز به مدين منطقه از نبطي كتابت

اسـت. �	�+يافتـه�� ���� �� � 	���� ��� ��� ��� �4 �	��� ���� ��

����� ������	%��� '/('� مي*(2(	 علي جواد اينكه نبطي. مقبـولگويد بودنـد عـرب ها
نبطي برخي لذا نيست؛ ميهمگان آرامي را بودنـدها شـده عـرب زمـان گذشـت بـا كه دانند

القديم، العرب تاريخ في دراسات مهران، توسـط448م،1980(بيومى خـط أخذ علي جواد .(
نمي بعيد نيز را عراق از مياعراب و اعرداند ميگويد: عراق براياب مدارسي آنها زيرا نوشتند؛

و عـراق اعـراب و مكـه ساكنان بين و بود متعلق معابد و كليسا به كه داشتند تربيت و تعليم
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مي حيره به تجارت براي تجار و بود برقرار محكم تجاري ارتباط حيره و انبار آمدندمخصوصاً
مي اقامت خـطو آنـان از برخي كه نيست بعيد و باشـند.كردند آموختـه انبـار يـا حيـره از را

زيـرا اسـت؛ داشـته نقـش حجـاز به خط اين انتقال در هم مسيحيت تبليغ و تبشير همچنين
مي نبطي قلم به تبشيري كـهمبلغان اسـت عربي خط پدر قلم اين كه ارمي قلم به يا نوشتند

مي آن علي،به (جواد اإلسـالم،نويسيم قبل العرب تاريخ فى در15/169م:1422المفصل .(
كه تبشير بحث آن بر عالوه و است گرفته قرار توجه مورد حيره و انبار منطقه دو عبارت، اين
امـا اسـت. شده واقع توجه مورد نيز است، حجاز به خط انتقال در مستشرقان از برخي ادعاي

بـه است؛ شده معرفي ارمي يا نبطي نيز تبشيري مبلغان خط كه است اين مهم عبـارتنكته
مي نبطي هم انبار و حيره مناطق همـيننوشتهديگر، از نيـز تبشيري مبلغان و مسيحيان و اند

مي استفاده نميكردهخط لذا عربـياند؛ خط درباره متأخر نبطي خط گرفتن نظر در بدون توان
چنان پرداخت، تحقيق و بحث السـاميه،به اللغـات تـاريخ (ولفنسون، است معتقد ولفنسون كه

).202م:1929
مي قوت نبطي خط از را عربي خط اخذ نظريه كتبيهآنچه دسـتبخشد، بـه باستاني هاي

نوشته نبطي خط از يافته تحول عربي خط با همگي و است اسالم از قبل دوره به متعلق آمده
را آرامـي خـط نبطيـان زمـان، مـرور با است. شده مشتق آرامي خط از نبطي خط است. شده

بخ كتابـتتكامل اينكـه تـا شـد دور خود ريشه از خط اين قرني چند دوره، سه طي و شيدند
دوره يافت. ظهور عربي يعني ديگري كتابت و رفت بين از كلي به خود، پاياني دوره در نبطي
نقـوش در دوم، دوره و اسـت نمايان ميالد از پيش قرن يك نبطي نقوش در نبطي، خط اول

آشكار ميالد، از بعد قرن ويژگيدو تمام دوره، اين و ازاست بعد دارد. بر در را نبطي خط هاي
مي متحول سرعت به نبطي خط حروف دوره ازاين را خود بودن نبطي حالت كه جايي تا شود

مي ميدست خود به جديدي شكل و (غـانمدهد اسـت نمايـان عربـي كتابـت در كـه گيـرد
مصحف، الخط رسم ).41ش:1376قدوري،

ق اين كتبيهسمتدر بررسي نقوشيبه و ميها اثبـاتشودپرداخته بـراي پژوهشگران كه
مي استناد آنها به نبطي خط از عربي خط كشـفاشتقاق محـل منطقه سه به نبطي آثار كنند.

مي پتـراتقسيم منطقـه در دوم العلـي، ناحيـه يكي منطقـه]6[شود. در سـوم و سـينا طـور در
قديمي]7[بصري شام. سالتريندر به نبطي بـه33نقوش آنهـا جديـدترين و مـيالد از قبل
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نبطي106سال دولت زوال از بعد كه مـيميالدي بر اللغـاتهاست، تـاريخ (ولفنسـون، گـردد
كتيبه137م:1929الساميه، آن). از بعـد و مـيالدي سـوم قـرن به محققان توجه مورد هاي

كتيبه است. سينامربوط طور در شده كشف نبطي سالهاي به 267و210،230،253هايكه
مي كتبيهبر اين قلم چون علـي،گردد؛ (جواد دارد تفاوت عربي قلم با تـاريخها فـى المفصـل

اإلسالم، قبل نمي15/175ق:1422العرب واقع استناد مورد كتبيـه)، امـا منطقـهشود. هـاي
ام و همحران مناطق و امالجمال نقش يعني نجوار نقش حـرّانالجمال، نقش زبد، نقش ماره،

دوم. الجمال ام نقش و
مي بررسي نخست مورد دو فقط موارد اين .شوداز

الجمال1 ام نقش ـ

منطقه جمال آنجـاام در متعـددي نبطـي آثـار و بـوده نبطيان و روميان زمان در مهم اي
(همـ است شده واقع اردن شرق در (حران) حوران جنوب در منطقه اين است. شده ان)كشف

كتبيه با را كتيبه اين بـهليتمان كتيبـه ايـن مـتن كه است معتقد وي كرد. منتشر نبطي هاي
كتبيه كه النماره نقش كتيبه ميمتن نزديك است، عربي شخصـياي مـتن اين كاتب و باشد

مي آرامي كه بوده زيراعرب است؛ فهـرو،»واو«دانسته نقشـو، مانند است آورده اسما آخر در
هما مينربو؛ نگاشته چنين آرامي در كه ميگونه همچنين وي يـكشود. كتيبـه ايـن گويـد:

مــي نشــان عربــي خــط بــه را نبطــي خــط انتقــالي 
-�دهــدمرحلــه������� ������

������	����� ������ � 5������ 6�����	����� ���� �� ������� 7������

'('8� /9*,.[
علي، جواد و ليتمان نظر اساس بينبر حوالي به نوشته سنگ اين بعـد270تا250تاريخ

مي بر ميالد (از �*���6گردد اإلسالم،9/ قبل العرب تاريخ فى المفصل علي، جواد م:1422)؛
مي15/175 آورده آن پيرامون نيز نكاتي الجمال ام كتبيه تصوير ارائه با حال شود.).

) ]8[)1شكل

كتيبه: نفشوـ1عبارات جديمة2فهرودنه سلي بر تنوخ3ـ ملك ـ
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كتيبه: فهرـ1ترجمه قبر جذيمة2هذا مربي سليـ[ـم] بن علي،3ـ (جواد تنوخ ملك ـ
).9/192م:1422

مي داللت آرامي زبان از تأثيرپذيري بر اَعالم اسما آخر در واو زبانالف) اصل كه هايكند
) و...است سرياني نبطي، جمله از �متأخر /9� '('8]
در������� ربـو فهـرو، نفسو، مانند )؛

فوق. كتبيه
حروف نگارش در دقت با ميب) مـيشودروشن نشـان را تطـور سير حروف وكه دهنـد

) الدال مثالً دارند؛ النماره نقش عربي حروف با شباهت (*بيشتر راء با هـر+) و است متمايز (
اندازه به اگر ندارند. تفاوتي عربي خط با سـاعت90دو عقربه جهت در را حرف دو اين درجه

اضـافه بـاال خط موازات به آن زير به مستقيم خطي حالتش همين با دال به اگر و بچرخانيم
مي بوجود كوفي دال (العش،كنيم، وتطوره،آيد العربي الخط ).57م:1973نشاة

تفاو عربي نگارش با چيزي واو و است عربي فاء مانند عيناً فاء ايـنج) (همـان). ندارد ت
كلمه دو است.»فهرو«و»نفسو«در مشخص

كلمه وسط هاء در»فهرو«د) جيم (همان).»جذيمه«و است شده نوشته عربي خط مانند
(همان). دارد آن بر داللت آن دندانه سه اينكه جز دارد فرق عربي سين با كمي سين هـ)

در كه مفرداتي است. عربي نبطي كتيبه اين النمـارهو) كتيبـه هماننـد است شده ذكر آن
مانند:مي معناي»نفسو«باشد؛ به اسـت«كه كرده احاطه را متوفي جسم اطراف كه ،»قبري
معناي»بر« فرزنـد»ابن«به بـر داللـت كـه است گرديده صفتي عربي زبان در كلمه اين و

اينمي»البار«صالح قرآن در را صالح حضرت خداوند و وصفكند اسـت:گونه وبـراً«كـرده
عصياً جباراً يك لم و نگـارش»ملك«،»بوالديه همـان و معنـا همـان بـا اسـت عربي كلمه

صورت به مسندي نصوص در ملك لفظ ثمـودي،»ملكن«(همان). نصـوص در و است آمده
صورت به لحياني و صورت»ملك«صفوي به نبطي در علـي،»ملكو«و (جـواد اسـت آمده

ا تاريخ فى اإلسالم،المفصل قبل ).9/192ق:1422لعرب
ليتمان مرخم»سلي«ز) مي»سليم«را ازعربي علم اسم را آن نولدكه ولي »سـلّاء«داند،

(العش،مي تطوره،داند و العربي الخط ).57م:1973نشاة
منطقـه ايـن اطراف انباط و اعراب تقويم كه است شده نوشته بصري تقويم به كتيبه اين

(جو علي،است اإلسالم،اد قبل العرب تاريخ فى ).15/176ق:1422المفصل
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نقشالنماره2 ـ

از يكـي عمـرو بـن القـيس امرئ قبر بر كه است ميالدي چهارم قرن به مربوط اثر اين
سال به تاريخش شد. يافت منذر آل مـي328پادشاهان درمـيالدي زيـادي اهميـت و رسـد

(االسـ دارد عربـي كتابت تاريخ سـال27م:1998د،بحث در اثـر ايـن دوسـو1901). توسـط
),�

علي،)#�� (جواد گرديد كشف فرانسوي العـربمستشرق تـاريخ فـى المفصل

اإلسالم، ).1/35ق:1422قبل

شكل
)2(]9[

شباهت آن، ذيل عربي متن با كتيبه ميمقايسه نشان را عربي با نبطي خط بين فراوان دهد.هاي
الن كتبيه اسـتترجمه تازيـان همه پادشاه امرؤ پسر القيس امرؤ قبر اين است: چنين ماره

قـدرت بـا را محـج و كـرد شـاهي ايشـان شـاهان و نزار و اسد (قبيله) دو بر و بربود تاج كه
بنّان و معد پسرانش و كرد حاصل پيروزي شمر شهر در و نجران شهر مركز در و داد شكست

(قبايل اين و گمارد قبايل بر شاهيرا هيچ گردانيد. مهيا روم براي از سوار (سپاهيان) چون را (
سال در او نرسيد. رسيد او آنچه وجـود223به بـه را او آنكـه خوشـبخت بمرد. كسلول هفتم

آذرتاش، (آذرنوش عربي،آورد فرهنگ و زبان ).36ش:1383تاريخ
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م كتابت تاريخ است. الدروز جبل شرق در رم از كوچكي قصر بصـرينماره تقويم ]10[وافق

نبطي�����:( و اعراب را تقويم اين كه است مي) كار به آنجا اطراف كتيبههاي اين گرفتند.
قديمي و قـرآناولين لهجـه بـه نزديـك شمالي عربي لهجه به كه است شده كشف اثر ترين

علي، (جواد است شده اإلسالم،نوشته قبل العرب تاريخ فى ).15/176ق:1422المفصل

متن درباره نكاتي

و الم جيم، فاء، نون، خـط»ال«الف) حـروف مانند اختالف اندكي جز االسدين كلمه در
(العش،عربي وتطوره،اند العربي الخط ).60م:1973نشاة

(همان). است نشده نگارش عربي شكل به متن اين در اينكه جز است دندانه سه داراي سين ب)
بدو نبطي شكل به راء بيشترينج) الجمال ام متن در كه حالي در است، شده نوشته تغيير ن

متقدم الجمال ام كتبيه كه حالي در دارد، عربي سمت به را (همان).دگرگوني است تر
گره انتهايش در و راست به مايل الف مانـده،د) بـاقي عربـي حرف در ميل اين است. اي

(همان). است رفته بين از مذكور گره ولي
( (همان).هـ است عربي حرف شبيه واو

(همان). است شده نوشته راء مانند تقريباً ذال و دال و)
[همان]. است نداشته دگرگوني كه است مستقيم شكل به و متصل (نزرو) كلمه در زاء ز)
و شـده نصـف وسـط از تحـول هنگـام و است آمده تغيير بدون و نبطي شكل به حاء ح)

ب (همان). گرديده جيم ميشبيه مالحظه الجمال ام نقش با نقش اين مقايسه اينا در كه شود
كتيبـه بـه نسبت عربي خط به نزديكي شدت و است بيشتر عربي حروف شبيه حروف كتبيه،

است.ام بيشتر الجمال
نوشته سنگ دارند:اين نقص سه است، ارزش با بسيار پژوهشگران براي اينكه وجود با ها

آن تعداد بودن اندك رااول، آنهـا تطـور دقيق بررسي مجال كه آنها ميان تاريخ دوري دوم، ها؛
مي نوشتهسلب سنگ اين كشف سوم، مدائنكند؛ و عال از كه عرب بالد شمالي منطقه در ها

مي بر در را حوران شمال تا اينصالح از نيسـت؛گيرد؛ عراق منطقه به متعلق مزبور نقوش رو،
مكان اين در عربي متن هيچ رسمزيرا قدوري، (غانم است نشده پيدا مصحف،ها 1376الخط

اين24ش: در). عربـي كتابـت كه است آن نشانگر هستند، دور حجاز از نوشته سنگ اين كه
چون ديگري خطوط موازي به عربي خط اينكه بر است دليلي و است داشته وجود مناطق آن
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عرا در اينكه ضمن است، يافته تكامل يوناني و مكتوبـاتيسرياني انبار و حيره مخصوصاً و ق
جاهلي زمان ندارداز بـينوجود طـوالني فاصـله البتـه اسـت. گونـه همين نيز حجاز منطقه .

ام برمينقوش ميالدي سوم قرن به كه النماره و قرنالجمال به كه آنها متأخر نقوش با گردد،
مي ميالدي ميششم تأمل قابل كه است مسائلي از نيز اينباشد؛رسد در آثار وجود عدم زيرا

مي مشكل را عربي خط به نبطي خط تطور سير شناخت كند.دوره،

عربي خط بودن سرياني نظريه تحليل

بـه ورودش نحـوه و آن تطـور و تحـول سـير و خط پيشينه از طوالني مقدمه اين از بعد
مـي لـوگزنبرگ كريسـتف نظر بررسي به حال آن، عربيت ساختار بناي و ويپـرحجاز دازيم.

كتبيه از اندكي تعداد بجز كه است قـرنمعتقد از مانده بجا كـه6تـا4هاي مـيالد از قبـل
شـده نوشـته عربـي خط با كه است كتابي اولين قرآن است، سوريه و حجاز شمال به مربوط

+اسـت. 
��������� ���� .������� ������ �� ��� ����� � ������������

�� �� ������� �� ��  ������ �� �� ������ ���0� /�اشـاره1 بـا لوگزنبرك .
كتبيه كمي بيـانبه كه است اين درصدد تلويح با سوريه، و حجاز شمال منطقه در هم آن ها،

نبوده آشنا خط با حجاز ساكنان نداشتهكند خط يا مبسوطاند صورت به ادعا اين به نسبت اند.
قبل كه گرديد بيان شواهد ازبا بيش اعراب است. بوده معمول عربي خط با نوشتن اسالم، از

پنداشته عادتاً بودهآنچه آشنا نگارش فن با پيماناند ثبت براي غالباً فن اين اما ونامـهاند، هـا
فـراورده ضبط براي ندرت به و بردند مي كار به زندگي اقتصادي امور و ادبـيقراردادها هـاي

ادبيا تاريخ عرب،(عبدالخليل، دوران29ش:1373ت در عربـي خـط معتقدند برخي حتي و (
مصحف، الخط رسم الحمد، قدوري، (غانم است داشته قياس و قواعد ).25ش:1376جاهلي

مهم عربي، خط با اعراب آشنايي ادله وجود اسـت،با برجسته ميان اين در كه چيزي ترين
نوشته يا كتيبه وجود خطعدم به جاهلي عصر از است.اي انبار و حيره حجاز، منطقه در عربي

علـي، (جـواد اسـت رفتـه بـين از زود كه است بوده وسايلي از استفاده امر، اين دليل احتماالً
اإلسالم قبل العرب تاريخ فى در15/170ق:1422،المفصل آنهـا از كه موادي همچنين (

مي استفاده سـنكتابت خرمـا، جريده حيوانات، پوست مانند وشد كاغـذ اسـتخوان، سـفيد، گ
است. بوده اندك نازك پوست
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نوشته سنگ از بسياري رفتن بين از به كه دارد وجود ديگري غيـرعامل آن و انجاميد ها
قطعه مجدد كارگيري به يعني هواست؛ و آب عامل غيراز چه و منقوش چه قديمي، آثار هاي

انجـا منظمـي غيـر صـورت بـه كـه جديد بناهاي در مـيمنقوش، قـدوري،م (غـانم گرفـت
مصحف، الخط مكتـوب55ش:1376الحمد،رسم كتـاب اولـين كه قرآن داشت توجه بايد .(

مي جمله از كه دارد را خود خاص داليل است، عربي خط با مانده بودنشبجا وحياني به توان
بـرده بـاال بسـيار آن نگارش و حفظ در را مسلمانان انگيزه شرافت، اين كه كرد اسـت.اشاره

دادهانسان نشان تاريخ طول در مقدس كتب حفظ به وافر عالقه ذاتاً سـفارشها همچنين اند.
عدهJپيامبر اختصاص آن، كتابت در اصحاب نزديكبه تعدادشان كه وحي كاتب نام به اي
علـم،چهل كسب و اندوزي علم به اسالم دين توصيه است. ديگر داليل از نيز شده ذكر نفر

ت و آموزهتعليم اين از سرشار نيز قرآن خود كه است ديگر دليل قـرآنعلم نگـارش لذا هاست؛
مي نظر به حاليطبيعي در ميرسد، بـاكه مقايسـه در قـرآن نگـارش در مؤثر علل اين بينيم

نامه كتابت چون ديگر حسابموارد و يـاها و ندارد وجود يا جاهلي دوران در و... تجاري هاي
نه لذا است، ويژهكم به بود رنگ كم اعراب در كار اين انگيزه بنابراين ضروري؛ نه و بود نياز
طبيعت با بـابدوياينكه جاهلي اعراب آشنايي با موضوع اين نبود. سازگار آنها بيابانگردي و

ديگـر. موضـوعي آن كـارگيري به و است موضوعي خط با بودن آشنا زيرا ندارد؛ منافات خط
كه است بديهي هم نمياين همه شامل خط با آنان آشنايي از مـيمنظور علـي جـواد شـود.

اصطالح قرآني«گويد: عربي فضـل»خط خـط ايـن بر واقع در قرآن زيرا برم؛ مي كار به را
پيامبر دستور دليل به هم آن و است تثبيتش و دوام علتش و اسـتJدارد وحـي تدوين به

اإلسال قبل العرب تاريخ فى المفصل علي، ).180-15/179ق:1422م،(جواد
مي عربي خط براي سرياني خط بودن مدل موضوع به عربيحال خط لوگزنبرگ پردازيم.

مي سرياني خط از است.را بوده عربي خط براي مدلي آرامي ـ سرياني خط است معتقد و داند
مي الگوپذيري اين به اشاره را حروف پيوستگي نوع و عربي حروف اوليه شكل وجوددانوي د.

ميشباهت مدعايش بر دليلي را خط دو اين بين راهايي خط دو هر نوشتن طرز جمله از داند؛
مي شروع راست سمت از صامتكه با ياء و واو حرف دو استعمال همچنين و كـهيهـايشوند

ميواكه را كوتاه و بلند اوليـههاي خـط نارسـايي سـبب بـه را قرآن ابهامات برخي وي سازد.
شكلدامي در كه بعديند قرون اعراب و مفسران و گرديد پديدار سرياني از عربي خط گيري

تـأثير بـر وي مبنـاي لذا است؛ سرياني زبان و خط به مراجعه راهش تنها و نبردند پي آنها به
مي متبلور قرآن كتابت در قرآن زبان بر سرياني شود.زبان
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ديدگاه اين بررسي
اسن ارائه با قبل صفحات قـروندر بـين شده كشف شواهد و و6تـا4اد مـيالد از قبـل

نوشته سنگ روي احتمـالتحقيقات مستشـرقان، و مسـلمانان توسـط متون اين بررسي و ها
معتقدند ايشان غالب كه جايي تا سرياني، از اقتباس تا است بيشتر نبطي از عربي خط اقتباس

شكل نحوه در نيست. سرياني از ممشتق عربي خط سـاميگيري خطـوط كـه گرديـد الحظه
شده مشتق آرامي خط از اينهمگي تطور يعني كردند؛ دنبال را خود تحول سير هركدام و اند

از تطـور ايـن در اسـت ممكـن گرچه عرضي. نه است بوده طولي صورت به آرامي از خطوط
هم تأمـلخطوط بـا موضـوع ايـن باشـد. شده متأثر نيز سرياني يا نبطي مانند خود درعرض

هويداست. سهولت به آرامي خطوط الفباي اينجدول بر امعانعالوه با كتبيـه، در بـانظر هـا
مي فهميده آنها تاريخي سير به زمـانتوجه يـك در آرامـي خـط از مشـتق خطـوط كه شود

رگه گرچه شدند؛ جدا خويش اصل از نرمي به انجاميد، طول به قرن چند كه ازطوالني هـايي
حفظ را خود سـهاصل طي در عربي خط به نبطي خط جايگزيني روند كه شد اشاره و كردند

اتفاق انجاميد.دوره طول به قرن سه به نزديك كه افتاده
نبطي خط از عربي خط اقتباس احتمال داليل، اين وجود با سريانيترقويلذا خط .اسـتاز

هم سابق خطوطاشارهدر بر را سرياني خط تأثير مسئله برخي كه پذيرفتـهشد امـامنطقـه انـد.
موجود مي،شواهد رد را خط اين از عربي خط اقتباس و اخذ اسـالممسئله ظهـور بـا حتـي كند.

كم اصليش معناي به آرامي خط نداشـت،وجود را شـكوفايي دوران صالبت از نشاني و بود رنگ
حيـ اصـالحات رونـد و فراوان تحول و تغيير با خط اين از شده مشتق خطوط داشـتند.بلكه ات

و رسـمي خـط عنـوان بـه هخامنشـيان دربار در كه است خطي آرامي، اصيل خط آن از منظور
مي كار به رفتـهدولتي ساسـانيان ظهور با و بود ميالد از قبل پنجم تا هفتم قرن آن اوج و رفت

نفـ تحت مناطق و داشت كاربرد محلي محاورات در آرامي زبان گرچه گراييد؛ افول به رو وذرفته
دگرگون و تحول به دست خط، خطاين گرديد. آغاز آرامي خطوط اشتقاق و زدند خط اين سازي

شمالي در اما بود، متنفذ خطي چه اگر لوگزنبرگ نظر مورد شـمالسرياني در حجاز منطقه ترين
اشـاره وي و اسـت بـوده دور حجـاز از بسيار كه بوده ادسا شهر مركزيت به بـهسوريه هـم اي

ا سريانيچگونگي خط است ممكن تاريخي لحاظ از هرچند است. نكرده حجاز به خط اين نتقال
كتيبه ولي دهد، تشكيل را عربي خط مـياساس ديگـري چيـز مانـده جـاي بـه +گويـدهـاي
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���� ��� �� "��;� �� 6�� 7�������� ������� ���0� <�هـيچ1 وجـود، ايـن بـا .[
نوشته سرياني خط به كه عربي خطنوشته به نوشته تعدادي كه حالي در ندارد، وجود باشد، شده

مي موجود نبطي (آرامي مسيحي���6باشد منطقه در زبد كتيبه وجود سـيطره). كه شمالي نشين
خـط اقتـدار دوران در عربـي خـط كـه اسـت دليلي خود است، شده اثبات آنجا در سرياني خط

گسترش هم مناطق آن به حتي و داشته حيات وجـودسرياني نباشـد، چنـين اگـر چه بود؛ يافته
كتيبه ميچنين آذرنوش دارد. توجيهي چه منطقه آن در ساختار اين با مشـتقاي نظريـه گويـد:

چيـزي تنها و نيست قبول ديگر امروز استرانجلو مخصوصاً و سرياني خطوط از عربي خط شدن
مي ظاهركه شكل نظر از سرياني تأثير همان باشد، معقول گـذاريتواند اعراب يا نقطه روش و

مي كلبي ابن قول از و كرده اشاره آن به بالذري كه هجـاءاست قيـاس به را عربي هجاء گويد:
جـاهلي، عـرب زبـان و فرهنـگ در فارسي نفوذ راههاي آذرتاش، (آذرنوش گذاشتند بنا سرياني

تأثير74ش:1374 كه شد اشاره نيز يكديگر بر خطوط تأثير مسئله به اخـذ). و اقتبـاس از غيـر
هسـتند، مسيحي دو هر كه حران و زبد اثر دو گرفتن نظر در با است. معتقد لوگزنبرگ كه است

پـايمي بـه پا عربي خط يعني است؛ بوده عربي ديني، آثار اين از برخي خط كه كرد تصور توان
سرزمينخط آن در سرياني و يوناني بنابرايهاي (همان)؛ است داشته رواج اقتبـاسها فرضـيه ن،

مي ضعيف سرياني از عربي *شودخط

سـرياني،لوگزنبرگ از عربي خط اقتباس بر دليلي را سرياني و عربي خطوط بين شباهت
شباهت اين از مورد دو وي است. ميدانسته ذكر را خطها دو هر الف) از: است عبارت كه كند

مي نوشته چپ به راست حرفاز دو از استفاده ب) كوتاه.شود؛ و بلند واكه ساخت در ياء و واو
يكسـان سـامي خطـوط تمـامي بـين در شباهت اين كه گفت بايد الف مورد به پاسخ در
از و دارنـد را خصوصـيت ايـن همگـي عربـي و نبطي سرياني، عبري، تدمري، خطوط است.

مي نوشته چپ به دهخدا،راست فرهنگ (دهخدا، ).7/9856ش:1377شوند
است وادعاي سـرياني خط به منحصر كوتاه و بلند واكه ساخت براي ياء و واو حروف عمال

) مـوراگ از نقـل به قدوري غانم نيست. (�����عربي بيسـتون و (:مـي���� گويـد:)
يـا صـامت يـاي و واو عالمـت دو توانستند ميالد از قبل هشتم يا نهم قرن در آرامي كاتبان

ب ضمه دادن نشان براي را حركت آرامينصف كتابت و برند كار به ترتيب به بلند كسره و لند
حركت دادن نشان براي اينكه بدون يافت، تغيير و تطور قرن، چند طول قـدميدر ديگر هاي
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ارث بـه را روش همـين گرفتنـد، كـار بـه را آرامي كتابت نبطيان كه هنگامي شود. داشته بر
ح دو به اشاره در صامت، حروف بر عالوه كه عالمـتبردند از كسره، و ضمه بلند هـايركت

قديمي از آمده دست به نبطي نقوش شد. مي استفاده صامت ياي و پيشواو به كه آنها ترين
داللـت مطلـب همين به است، نماره نقش همان كه آنها جديدترين تا است، مربوط ميالد از

كلمات اين است، ميالد از پيش نهم سال به مربوط كه نقشي در ميدارند. ابوهي«شودديده
(مقيم) مقيمو (ايلول)، الول ماه)، معناي (به بيرح تـاريخ»(ابوها)، كـه نقشي در دارد،76و م.

است: شده وارده كلمات اسـت)«اين ماهي نام (سيروان سيرون مـورخ»يقتربون نقـش در و
كلمه150 مورخ»اربعين«م. نقش در و شده كلمـه210وارد و»يعلـي«م. نقـشآمـده در
كلمات267مورخ تموز«م. بيرح، مـورخ»منوتر، نقش در و نقـش270آمده همـان كـه م.

كلمات»الجمالام« است، تنوخ«اول نقش»جذنمت، در و ايـن328مـورخ»نماره«آمده م.
مي را روم«بينيمكلمات الشعوب، بنيه، مدينه، دو».ملوكهم، اسـتخدام بـه كلمـات ايـن همه
و واو نشانعالمت جهت در صامت، مـيياي داللـت بلنـد كسره و ضمه همـيندادن كننـد.

مي مالحظه عربي نقوش در مثالوشودمطلب عنوان نقشبه اين568مورخ»حران«در م.
بينيم: مي را المرطول«كلمات و شراحيل مورخ»شرحيل، قاهره، نقش در كلمـات31و . هـ

ثلثين« آمين، مي»الرحيم، مثال.شودديده به عربي كتابت در موضوع، نيـازاين بيشتري هاي
مصحف، الخط رسم قدوري، (غانم ).63ـ62ش:1376دارد

) كانتينو جان از همچنين =وي *������مي�� نقل كه) آنچه نيز عربي كتابت كه كند
از بلنـد، كسـره و ضـمه بـه اشـاره در و اسـت بـرده ارث بـه گرفتـه آرامـي از نبطي كتابت

ميمتعال لذا (همان)؛ است كرده استفاده صامت ياي و واو خطوطهاي تمامي كه گفت توان
واكه براي صامت دو اين از ميآرامي استفاده كسره و ضمه بلند اينكـههاي پـس است. كرده

سـرياني از عربـي خـط اقتبـاس دليل عربي و سرياني خط دو در را استعمال اين لوگزنبرگ
ميمي را همين اماداند، دانست. محتمل آرامي خطوط ديگر يا نبطي از عربي اقتباس در توان

ايـن بايـد اسـت، نبطـي از عربـي خـط تطـور كه كردند اثبات نقوش مانند قرائن ديگر چون
تطبيق نبطي خط بر را بلند كسره و ضمه توليد در ياء و واو صامت دو استعمال يعني موضوع

هم باز مطالب اين تمامي گرچه اعمـاقداد؛ تـا مانـد منتظـر بايد و دارد نياز بيشتر داليل به
حجاز تاريخيخاك نمونه بخشد.، پايان اگرها و اما به و كند عرضه دانشمندان به را جديدي
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گيرينتيجه
مدت حجاز به خط پيـامبرورود مكاتبات و قرآن آيات است. بوده اسالم از قبل بـرJها

عرب خط با اعراب كه دارد داللت بودهاين آشنا كتبيهي به توجه با ناحيـهاند. شـده كشف هاي
سـرياني. از تـا اسـت بيشـتر بسيار نبطي از عربي خط اشتقاق احتمال سينا طور و پترا العلي،

سـريانيشباهت خـط كه كند ادعا لوگزنبرگ گرديده باعث كه سرياني و عربي خط بين هاي
نمي موجه بوده، عربي خط براي زيرامدلي سـاميباشد؛ خطـوط تمـامي بـين در شباهت اين

همگي و دارند را خصوصيت اين عربي و نبطي سرياني، عبري، تدمري، خطوط است. يكسان
مي نوشته چپ به راست كتيبهاز با عربي خط براي سرياني خط بودن مدل ادعاي هايشوند.

نمي تأييد ابهامموجود قرآن چهارم يك اينكه بر مبني لوگزنبرگ سخن آنشود. بايـد و دارد
اهـل بـين در كه است آميز مبالغه بسيار ادعايي كرد، تبيين سرياني خط و زبان به توجه با را

نيست پذيرفته .علم
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يعبرويآرامنكهيانهددانيميآرامازياشاخهرايعبرظاهراًلوگزنبرگنجايادر]2[
.استيكي

انـد؛كردهيميسينومختصركهاستبودهياگونهبههياولدوراندريعربخطيعني]3[
حفـظبـراصليعنياست؛كردهيميبازانيمبتدحافظهيبراادآورندهيكينقشرو،نيااز

.كندييراهنمااند،سپردهحافظهدركهيمطالببهراآنهااستتوانستهيمنوشتهواستبوده
شـمالدرفـراتشـرقكناردريساساندورهدررانيامشهوريشهرهاازانبارشهر]4[
.استبودهغرب
.استآمدهگرانيداتيروادراماست،ينيانيسربااسيقبهيااشارهميندابنتيروادر]5[
تخـتيپاكـهاسـتاردنيپادشـاهكشـوردريخيتاريشهر)البتراء:يعرببه(پترا]6[

.بودهاينَبطيباستانحكومت
يعربـاستانمركزگذشتهدريبصرشهر.استهيسوركشوردريباستانيشهرنام]7[

.استبودهمكهعازميهاكاروانراهسرگاهتوقفنيترمهموروميامپراتور
).يالديم250(اولجمالامنقش]8[
).يالديم328(استسيالقرءامقبرسنگكهنمارهنقش]9[
شـروعم،106ايـ105سـالدررومحـوزهبـهيبصـرشهرورودبايبصرميتقو]10[

يعربـممالـكبـهپتـراشـهروشـدتمامنبطحكومتبريحكمرانكهيساليعنيشود؛يم
عـددميتقونيابهديباشود،منظوريساليبصرميتقوطبقبخواهندهرگاهلذاشد؛محلق
.گردديالديمميتقوباموافقباًيتقرتاميكناضافهرا106اي105
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