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ID و منفي آنتغيير خط فارسي از پهلوي به عربي و آثار مثبت

*دكتر مهدي تدين

چكيده
ه يكي از رويدادهاي مهم كه با ورود اعراب و اسالم در زبان و فرهنگ ايران به طور عام ب

 تغيير خط پهلوي بود كه در قرن اول و دوم هجري اتفاق افتاد و خط عربي ،وقوع پيوست
.جايگزين خط رايج در عصر ساساني شد
ـكه دو شيوه نگارش از خط عربي است ـ  خط نسخ و كوفيكنار گذاشتن خط پهلوي و رواج

 مايه گسترش علم و ادب در سراسر شهرها ،تأثير شگرفي در توسعه فرهنگ ايران و اسالم داشته
و روستاهاي ايران پهناور آن روزگار شده است و در مدت كوتاهي سطح فرهنگ ايران و اسالم را 

 بلكه در ، از فرهنگ پيش از اسالم برتر و بارورتر شدهجايي رسانده است كه نه تنها بمراتبه ب
.وجود آورده استه ترين جامعه علمي و فرهنگي را بسطح جهان برترين و پيشرفته

ل و داليل ضرورت اين دگرگوني و جايگزيني در خط و لپيش از پرداختن به تحقيق در ع
:عنوان پيش فرض ضروري استه شيوه نگارش ذكر چند نكته اساسي ب

وجود ه ـ ظهور اسالم هيچ گونه انقطاع و گسستگي در زبان و خط پهلوي و فارسي ب1
نياورده است و مردم ايران در هر ايالتي به هر زباني كه پيش از ورود اسالم به ايران سخن 

 حتي براي يك روز هم مجبور به ترك يا تغيير آن نشدند و زبان پهلوي يا فارسي ميانه ،گفتندمي
وجود ه وره پيش از اسالم به حيات و تكامل خود ادامه داد و با اندك تغييري كه در آن بهمانند د

عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان* 
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 ايران انجمن ترويج زبان و ادب فارسيسراسرينخستين گردهمايي □30

عنوان زبان ه صورت زبان دري تا امروز به  بـاي استكه آن نيز الزمه هر زبان زندهـآمد 
رسمي ايران باقي ماند و در طول تاريخ همواره رمز هويت اقوام ايراني و استوارترين ركن 

.يران بوده و خواهد بوداستقالل ا
 اشتباه ،ـ اين تصور كه زبان عربي پس از تسلط اعراب بر ايران جانشين زبان پهلوي شده2

 خط شده،دانند كه آنچه عوض دهند و نميكساني است كه فرق بين خط و زبان را تشخيص نمي
ن خط عربي بنا  چو،اند نه زبان و خط را نيز ايرانيان روشنفكر و با هوش خود عوض كرده،است

يتر از خط پهلوي است و تغيير آن ضرورتتر و سادهمراتب كاملب،به داليلي كه ذكر خواهد شد
.ناپذير بوده استاجتناب
ـ مسأله ديگري كه موجب گمراهي و داوريهاي نادرست ـ حتي از ناحيه برخي پژوهشگران 3

پيشين؛ حتي عصر فردوسي و قبل گذاري ساده از روزگاران ـ شده، آن است كه بر حسب يك نام
اند، اي از زبان فارسي كه به خط پهلوي بوده، آن را پهلوي يا بهلواني گفتهاز آن هر گونه نوشته

متداول شدن خط عربي به سبب دشواري بيش از ولو آن كه زبان آن فارسي نوين باشد و پس از 
اي را بدان خط كه بتواند نوشتهشد حد يادگيري خواندن و نوشتن خط پهلوي كمتر كسي يافت مي

 بلكه به زباني ،شد كه آن نوشته چيز غريبي نيستخواند متوجه ميبخواند و هرگاه كسي براي او مي
سراي نامدار ايران فردوسي بزرگ براي مثال هنگامي كه حماسه. كنداست كه خود بدان تكلم مي

اي كه خواندن  كافي بود گزارنده،آوردمياي از تاريخ يا اساطير كهن به خط پهلوي به دست نوشته
، پيش بنشاند تا بر او بخواند و خواندن تنها كافي بود و نيازي به ترجمه نداشت،دانستخط پهلواني مي

چون حداكثر كار آن بود كه متن را از صورت كهن به صورت نوين زمان خود در آورد و اگر مطلب 
.به نظم كشد آن را در قالب شعر فارسي ،اي بودتازه

هاي فارسي در آن خط كهن باقي مانده است و تقريباً از اكنون بدان سبب كه برخي نوشته
اند كه زبان  تصور كرده،اوايل قرن سوم همه آثار نظم و نثر فارسي به خط عربي نوشته شده

 در ،ستفارسي نوين و زبان پهلوي دو زبان متفاوتند و زبان پهلوي در حمله اعراب از بين رفته ا
 صورت جوانتر همان فارسي ميانه ـشودكه فارسي دري نيز ناميده ميـحالي كه فارسي نوين 

.است كه خط و زبان آن پهلوي ناميده شده است
 كساني كه با خواندن و نوشتن ،در نخستين قرن آشنايي ايرانيان با اسالم و زبان و خط عربي

بان عربي و خط پهلوي را براي نوشتن زبان فارسي  خط عربي را براي نوشتن ز،سر و كار داشتند
 زيرا كسب دانش و ،بردند و شمار باسوادان در دوره ساساني بسيار اندك بودكار ميه ب) پهلوي(

سواد به طبقه اشراف و شاهزادگان و موبدان انحصار داشت و در آن نظام طبقاتي حق خواندن و 
 مردم قبل از گسترش اسالم ةرسيد و عامطبقه مينوشتن از طريق توارث فقط به فرزندان همان 
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 نه با خط عربي و اگر روزي آرزو و ، نه با خط پهلوي آشنا بودند،و برچيده شدن نظام طبقاتي
شدند كه آن  با همان پاسخ مواجه مي،پروردندخيال باسواد شدن خود يا فرزند را در سر مي

.ل در شاهنامه فردوسي آمده استكفشگر و كفشگر زاده شدند كه داستان آن به تفصي
هنگامي كه ايرانيان به دين اسالم و نظام بي طبقات آن گرويدند و كسب دانش و خواندن و 

براي ) ص( كسب دانش را بنا بر توصيه پيامبر،نوشتن را حقي همگاني و آزاد يافتند و از اين باالتر
و پي گيري دانش ) لم و مسلمهطلب العلم فريضه علي كل مس(مرد و زن امري ضروري دانستند 
سوي دانش و سواد ه  در سطحي وسيع ب؛)اطلبوا العلم ولو بالصين(را اگر الزم باشد تا چين رفتن 

روي آوردند و همه اماكن عمومي و مذهبي اسالمي و زردشتي را به مدرسه و مراكز علمي تبديل 
 چنانكه ؛ها روي آوردندق به مدرسه بلكه بزرگساالن نيز با ذوق و اشتيا،كردند و نه تنها كودكان

.انداند كه در بزرگسالي به كسب دانش پرداختهدر شرح احوال بسياري از نام آوران علم آورده
. ر از خط پهلوي يافتندلتر و كامنتايرانيان پس از آشنايي با خط نسخ و كوفي آن را بسيار آسا

:خط پهلوي چند اشكال و عيب بزرگ دارد
تقريباً براي يك سوم آواها يا اصوات موجود در زبان فارسي عالمت و نشانه يكي اين كه ـ

.شودنگارشي را ندارد و چند آوا در آن با يك نشان نوشته مي
ديگر اينكه حروف اين خط در اتصال به يكديگر به دشواري قابل تشخيص است و اشكال ـ

اندن يك صفحه از آن ساعتها صرف كند به طوري كه گاه براي خوخواندن متن را چند برابر مي
.وقت الزم است

هزوارش يعني چيزي نوشتن و آن را چيزي ديگر . آور هزوارش استسديگر مشكل شگفتـ
خواندن » گوشت«نوشتن و آن را » بسرا«خواندن يا » نان«نوشتن و آن را » لحما « مثالً؛خواندن

 است كه پيش از ابداع خط الفبايي بين »پندارنگاري«يا » عالمتي«و اين هزوارش از بقاياي خط 
خط پهلوي هيچ ارزش ذاتي «جوامع ابتدايي معمول بوده است و به گفته يكي از شرق شناسان 

كه خط مزبور از حمايت مذهب همين.  جز اينكه در فقه اللغه معمايي است منحصر به فرد،ندارد
كه ـانست در برابر خط عربي  ديگر نتو،و رسوم قديمه و روحانيان محافظه كار محروم گشت

هاي پهلوي حقيقت اين است كه غرابت نوشته...  خود را حفظ كندـر بودبتبسيار خواناتر و مناس
 نه در زبان و هرگاه يكي از كتب پهلوي را موبد زردشتي يا يكي از نويسندگان ،فقط در خط بود
كمال وضوح يك ايراني مسلمان  در ،خواند صداي بلند مياب) سده دوم هجري(سده نهم ميالدي 

 نوشته او ،نوشت به خط عربي مي،شنيدگويد و اگر آنچه را ميفهميد كه او چه ميآن عصر مي
 اما به صورت بسيار مهجور قديم بدون اينكه لغات عربي با آن امتزاج يافته ،فارسي جديد بود

».باشد

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ايران انجمن ترويج زبان و ادب فارسيسراسرينخستين گردهمايي □32

تيان و دوستداران سنن قديم  بويژه زردش،پيداست در چنين شرايطي عده معدودي از مردم
آموختند تا از خواندن متون پهلوي و آثار كهن فارسي خط پهلوي را هم در كنار خط عربي مي

گروهي از دانش دوستان . ميانه باز نمانند و پيوندشان با مكتوبات علمي و ادبي گذشته قطع نشود
ان دوم يا شايد زبان دين و عنوان زبه  زبان عربي را نيز ب،نومسلمان نيز عالوه بر خط عربي
اما بيشتر مردم با توجه به سهولت يادگيري خط عربي . آموختندسياست در كنار زبان ملي خود مي

تدريج آن را به بچه در نوشتن و چه در خواندن خط پيچيده و ناقص پهلوي را كنار گذاشتند و 
 و در خاندانهاي برخي  ليكن با اين حال آن خط در محافل مذهبي زردشتي،فراموشي سپردند

.اشراف زادگان و دهقانان تا قرنها بعد باقي ماند
ها به كار رفته است و خط پهلوي حتي در قرن پنجم هجري براي نوشتن برخي از كتيبه

 در قرن پنجم هنوز به خط پهلوي وجود داشته و در آن قرن هنوز ويس و رامينكتابهايي نظير 
آن را از صورت كهن پهلوي به فارسي نوين دري و خط جديد در اند كه بتوانند هم كساني بوده

آورند؛ چنانكه فخرالدين اسعد گرگاني آن كتاب را از پهلوي به شعر فارسي دري در آورد، و اينكه 
آيا او خود قادر به خواندن خط پهلوي بوده يا ديگري براي او خوانده است، در اصل مدعا كه خط 

اند كه آن را بخوانند، جري وجود داشته و كساني هم وجود داشتهپهلوي حداقل تا قرن پنجم ه
.كنداشكالي ايجاد نمي

افسانه از بين رفتن خط و زبان پهلوي و جايگزين شدن خط و زبان عربي كه از جانب برخي 
 حكايت از ،نويسندگان توأم با احساسات ملي و سوز و گداز ميهن دوستانه مطرح شده است

 يكي از نويسندگان معاصر در اين باره چنين ،براي مثال.نگري ايشان دارداطالعي و سطحيبي
:سرايي كرده استنوحه
زبان پهلوي جاي . ها و پرستشگاهها را گرفتها جاي آتشكدهمحرابها و مناره.................. «

ي انس هاي مغانه و سرودهاي خسروانگوشهايي كه به شنيدن زمزمه. خود را به لغت عربي داد
كساني كه مدتها .  بانگ تكبير و طنين صداي مؤذن را با حيرت و تأثر تمام شنيدند،گرفته بودند

 رفته رفته با بانگ حدي و زنگ شتر ،بد و نكيسا لذت برده بودندهاي طرب انگيز باراز ترانه
به . ت اما ساكن و آرام مردم از هياهوي بسيار آكنده گش،زندگي پر زرق و برق.مأنوس شدند

عنوان شعائر ديني ه  نماز و غسل و روزه و زكوه و حج بة زمزم،جاي باژ و برسم و كستي و هوم
».ثنويت ساده آريايي به يك توحيد پيچيده سامي تبديل گشت. رواج يافت

 اما ،اين گونه اظهار نظرها گرچه برخاسته از حميت ملي و احساسات وطن دوستانه است
 و اگرچه يك يك عبارات اين نويسنده،نگري هم نيستطحيخالي از ساده انديشي و س
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زبان پهلوي  «: اما در اين گفتار تنها اين جمله مورد نظر ماست كه گويد،جاي بحث بسيار دارد
».جاي خود را به لغت عربي داد

زبان عربي حتي براي يك روز هم جانشين زبان فارسي نشد و دانشمندان ايراني كتابها و 
نوشتند تا مردم در ديگر بالد اسالمي از تحقيقات  را عالوه بر فارسي به عربي نيز ميتأليفات خود

كوشيدند تا اوالً از متون اصلي و نصوص  و در يادگيري آن مي،هاي ايشان آگاه شوندو يافته
 از  و ثانيامند گردند يعني قرآن كريم و اخبار و احاديث نبوي بدون واسطه بهره؛ديني خود
زبان عربي از آن حيث كه زبان . خبر نباشند بي نيزاي دانشمندان ديگر ملتهاي مسلمانهنوشته

. داشت راالملل اسالمي اعتبار و عنوان زبان بين،قرآن و اسالم بود
 در عقل و ـآن هم در مدتي كوتاهـتغيير و تبديل زبان يك ملت با هجوم قومي بيگانه 

 و ؛لتي با هزاران سال تاريخ تمدن و زبان و فرهنگ غني بويژه در مورد م،عمل امري است محال
اي از آن اشاره رفت چنين تصوري در باره ايران نه تنها طبق مدارك و شواهد موجود كه به پاره

 بلكه اصل دين اسالم را از روي ، زيرا ايرانيان نه خط عربي، بلكه اهانت آميز نيز هست،خطاست
ي سلطنت ساساني شركت كردند و اين حقيقتي است كه اغلب اختيار برگزيدند و خود در سرنگون

.اندمورخان ايراني و غربي بدان تصريح كرده
باره زبان  درـ هجري نوشته است340كه آن را در حدود سال ـابن حوقل در كتاب خود 

زبان فارسي كه: و آنان را سه زبان است....  «:مردم فارس در نيمه اول قرن چهارم آورده است
 مگر الفاظي كه مختلف است و قابل ،فهمندگويند و همه مردم فارس آن را ميبدان سخن مي

اما زباني كه كتابهاي عجم و شرح وقايع و مكاتبات زردشتيان بدان نوشته . فهم عموم نيست
ديگر زبان عربي است .  پهلوي است كه ايرانيان براي فهميدن آن احتياج به تفسير دارند،شودمي

».شوداتبات پادشاه و ديوانها و عامه مردم بدان نوشته ميكه مك
 نخست اينكه زبان فارسي زبان عموم :كندسخن ابن حوقل چند مسأله را بخوبي روشن مي

 دوم اينكه زبان پهلوي زباني است كه آثار عجم وكتابهاي ؛فهمندمردم است و همه آن را مي
توان دانست كه بخوبي مي» شودمي«ارع ضن فعل مكار برده  از ب.شودزردشتيان بدان نوشته مي

.  مردم رواج داشته استميانخط و زبان نوشتاري فارسي ميانه در نيمه اول قرن چهارم هنوز در 
.رفته استميكار ه سوم اينكه زبان عربي زباني است كه تنها در مكاتبات حكومتي و ثبت ب

عباس و مزدوران و دست  و بنياميهينهرچند پس از استيالي حكومتهاي ستمكار ب
كه ـ اما حساب آن را از حساب اسالم ،ن مردم ايران رنجها ديدند و سختيها كشيدندنشانشاندگا

دانستند و قيامهاي سياسي نظامي بر ضد  جدا ميـدين مساوات و محبت و عدل و احسان بود
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 ايشان از جان و مال حكام بيگانه همگي به منظور سرنگوني حكومتهاي ستمكار و قطع تجاوز
.مردم بوده است

اي را كه عليه اين خوي ددمنشانه حكام سراسر تاريخ است كه هر جنبش آزادي خواهانه
زنند تا عوام و متابعان خود را بفريبند و  رنگ كفر و بدعت ديني مي،گيردسلطه آنان صورت مي

اريخ نويسان قلم بمزدشان در  و ت،مجوز عوام پسندي براي نابودي مخالفان خود به دست آورند
قيامهاي . هاي عجيب و غريب در هم ببافندخواه رطب و پابسد كفر آميز مبارزان آزادييباره عقا

 همه كم و ،انددشان نوشتهيباره افكار و عقاابومسلم و سنباد و بابك و مازيار و ديگران و آنچه در
متيهايي كه در بر انداختن بابك محاكمه افشين با وجود خوش خد. بيش از همين دست است

.  از صد هزار استايخرم دين براي خليفه عباسي كرد و قتل او به اتهام زندقه و الحاد نمونه
 كسي را فرستاد تا در زير دار در گوش او ،مسعود غزنوي نيز در آخرين لحظه زندگي حسنك وزير

.ايمطي شده زيرا تو قر،كنندتو را به امر خليفه بر دار مي: بگويد كه
 بلكه موجب ، تغيير خط نه فقط چيزي از فرهنگ و زبان ايران نكاست،بنابر آنچه گذشت

كه دين اسالم و خط عربي نفوذ كرد و جاي  و تا جايي،گسترش هر چه بيشتر زبان فارسي شد
 نفوذ كرد و در سراسر آسياي جنوب شرقي و  نيز زبان و فرهنگ ايراني،خطوط ديگر را گرفت

 اگر  كهتوان گفتاره هند و آسياي صغير و آسياي ميانه گسترش يافت و به جرأت ميشبه ق
 زبان فارسي نيز به سرنوشت ،مردم ايران خط عربي را براي زبان فارسي اختيار نكرده بودند

 در برابر زبان و خط عربي از صحنه روزگار محو وبسياري از زبانها و خطوط ديگر دچار شده بود 
.شدمي

شد، نه تنها موجب گسترش دانش و ادب ،جاي خط پهلويه اين انتخاب خط عربي بربناب
بلكه بنياد زبان فارسي را نيز استوار ساخت و از مغلوب شدن آن در برابر زبان عربي جلوگيري 

.كرد
 داشته و آن اين است كه  به همراه ديگري نيز در تاريخ زبان و ادبيات فارسيپيامدتغيير خط 

 بدين معني كه در ؛ست ميان آثار مكتوب پهلوي و آثار مكتوب فارسي دري اليي مرز حابه منزله
 زبان آن را نيز پهلوي ،اي به خط پهلوي باشدزبان فارسي از عصر ساساني تا به امروز هر نوشته

هايي كه به خط پهلوي نوشته شده و برخي از ها و رساله در حالي كه بسياري از نامه،انددانسته
 ليكن پس از متروك ، به فارسي دري است كه صورت كهن فارسي كنوني است،ها موجود استآن

هاي آن خط را كه احياناً قادر  همه نوشته،شدن خط پهلوي به تفاوت بين خط و زبان توجه نكرده
اند و تنها  به زباني متفاوت با زبان خود تصور كرده،اندبه خواندن و درك محتواي آن نبوده

همين امر باعث شده تا . اند كه به خط عربي نوشته شده استهايي را فارسي دري دانستهنوشته
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نام پهلوي و تحت ه ايم ب تصور كنند كه ما زباني داشته،اطالعندكساني كه از چگونگي امر بي
ي خود به ياورشدبا چنين پي. ايماستيالي قوم مهاجم زبان خود را به اكراه و اجبار از دست داده

شود كه مردم ايران پس از نابودي زبان پهلوي چه زباني داشتند؟ پاسخ د اين سؤال مطرح ميخو
 يا اينكه ؛ يا زبان عربي زبان رسمي مردم آن روزگار شده است:آن از دو صورت بيرون نيست

هر دو پاسخ مانند اصل سؤال از روي ناآگاهي يا . اندحداقل در دو قرن اول سكوت اختيار كرده
. شبهه براي دستيابي به مقاصد ديگر استالقاي

 ويژگيهاي زبان ،آغاز كردند) عربي(از روزي كه ايرانيان نوشتن زبان فارسي را به خط جديد 
كه ـنوشتاري كهنه را كنار گذاشتند و دشواريها و درشتيهاي واژگاني و دستوري فارسي ميانه را 

 رها كردند و همچنان كه ـنتي داشتبخشي از آن مربوط به خط بود و بخشي از آن جنبه س
به فارسي دري راه :  مطالب نوشتني را، ابوعلي بلعمي گفته است،نويسنده بزرگ عصر ساماني

راست نوشتند و اين زبان پاك شده از درشتي و كهنگي و هزوارش را كه در لباس مندرس خط 
ن پس آن را فارسي يا فارسي  لباس نو بر تن پوشاندند و از آ،پهلوي به تنگي نفس دچار شده بود

.دري ناميدند
 ذكر است كه نويسندگان فارسي دري كه به گويش محلي خاصي سخن شاياناين نكته هم 

 ابا ،هاي گويش خود در نظم و نثر فارسي در مواردي كه نياز بود از به كار بردن واژه،گفتندمي
.بار گرددي و پرنداشتند و همين امر باعث شد كه زبان فارسي بيش از پيش غن

 كند و كاوي است كه ، تغيير خط از پهلوي به عربيپيامدهاييكي ديگر از آثار بي توجهي به 
.اندسراي فارسي كردهبسياري از پژوهشگران قديم و جديد براي پيدا كردن نخستين سخن

ه گردند ككلي مبهم است و باز هم پيداست كه به دنبال كسي ميبموضوع اصلي اين جستجو 
براي نخستين بار سروده خود را به خط عربي نوشته باشد وگرنه اين جستجو مانند اين است كه 

 زيرا شعر و سرود و ، پيدا كند،كسي بخواهد اولين كسي را كه به زبان فارسي سخن گفته است
ترانه همراه با موسيقي و بدون آن از قديمترين ايام قبل از اسالم تا عصر حاضر در زبان فارسي

 ليكن ،وجود آمدهه  در نوع وزن و قالب شعر در طول تاريخ تحوالتي ب،البته. وجود داشته است
 و چون براساس آثار و شواهد ،توان معلوم كرد كه نخستين شعر را چه كسي گفته استنمي

دانيم كه شعر فارسي در دوره ميانه وزن عروضي نداشته و اين گونه شعر بعد از اسالم موجود مي
 پس بايد موضوع جستجو را بدين صورت اصالح كنيم و ،بان فارسي ساخته شده استدر ز

بگوييم چه كسي شعر فارسي را نخستين بار در وزن عروضي سروده است؟
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 در ، به همين دليل. باز هم جواب قاطعي نخواهد داشت،اگر سؤال بدين صورت مطرح شود
،اند كه هيچ يك قابل اعتماد نيستدان داده بياي متعدد و مختلفخهكتابهاي تذكره و تراجم پاس

:اند كه ديوانهاي شاعراني نظير رودكي كه در باره او گفتهاوضاعيزيرا در 
هم فزونتر آيد از چونانكه بايد بشمريشعر او را بر شمردم سيزده ره صد هزار

 ديگر در دوره اكنون جز ابياتي اندك از آن باقي نمانده است و صدها نويسنده و شاعر بزرگ
توان معلوم كرد  چگونه مي،اسالمي كه از آثارشان جز نام و گاه حتي نامي هم برده نشده است

!؟كه نخستين شعر عروضي بعد از اسالم را چه كسي سروده است
گردد و از  موضوع اصلي در اين گونه پرسشها به تغيير خط باز مي،چنان كه گفته شد

 كامالً پيداست كه به دنبال شعري ،اندجديد تاريخ ادبيات ارائه دادهپاسخهايي كه در كتب قديم و 
،گردند كه به خط عربي نوشته شده باشد و اگر احياناً در خط پهلوي شعري پيدا كرده باشندمي

،كه اگر آن را به خط امروزي بنويسند در صورتي،كنند آثار باز مانده از پهلوي ثبت ميوآن را جز
نماياند كه چهره  در چنين حالتي صورت دست نخورده زبان عصر خود را باز ميشود وفارسي مي

قديم فارسي است و از آثاري كه در طول زمان توسط ناسخان بارها به زبان روز تبديل يافته و از 
.تر خواهد بودمراتب با ارزشب،صورت اصلي خارج شده تا به دست ما رسيده

توجهي نسبت به مسأله تغيير خط  بيپيامدهاي آن را از  كه باز هم بايديموضوع مهم ديگر
.  است فارسي دريأباره اصل و منشگمي و تناقض گوييهاي برخي پژوهشگران در سر در،دانست

 اين است كه ابتدا در ماوراءالنهر و شده،كاو ايشان در كتابها و مقاالت ثبت وآنچه از نتايج كند
 پس از .وجود داشته است محلي ي و بخارا و سمرقند گويش بلخ: مانند،شهرهاي خراسان شرقي

كم به واليات غربي كشيده شده و در به قدرت رسيدن سامانيان توسط پادشاهان آن سلسله كم
.طرزي معجزه آسا سراسر ايران بزرگ آن روزگاران را فرا گرفته استه مدتي كوتاه ب

نشينان گفته است زبان دري زبان شهر از قول عبداهللا بن مقفع الفهرستاما ابن نديم در 
ابوعبداهللا خوارزمي در . گفتند و منسوب به دربار پادشاهي استاست و درباريان بدان سخن مي

 آورده است كه فارسي دري زبان مردم شهرهاي مداين و ساكنان دربار پادشاهان مفاتيح العلوم
ن لغات اهل مشرق زبان اهل بلخ در اند و از مياساساني است؛ به همين سبب آن را دري ناميده

.ترين مرزهاي ايران در امتداد دجله قرار داردمداين در غربي. آن غالب است
كند كه براي اطالع از وضع زبان و جايگاه  به مطلبي تصريح ميالبيان و التبيينجاحظ در 

دانيم كه ا ميم: او در بيان مسأله خطابه در بين اقوام گويد. فارسي دري بسيار باارزش است
ترين و سخنورترين مردم ايرانيانند و سخنورترين ايرانيان اهل فارس هستند و خوش سخن
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37□...  تغيير خط فارسي از پهلوي به عربي و

ترين سخن به فارسي دري و روانترين سخن از حيث ادا و تلفظ سخن اهل مرو است و فصيح
.لغت پهلوي سخن مردم اهواز است

شود كه فارسي دري وم ميمعل)  هجري255 ـ 159(ت و وفات جاحظ دبا توجه به تاريخ وال
اي غربي و نههاي پادشاهي صفاري و ساماني در سرزميبا همين نام يك قرن قبل از سلسله

.خوزستان متداول بوده است
پس از به :  هم در اين باره چنين گويدـكه از اسناد معتبر تاريخي استـتاريخ سيستان 

 شاعران در مدح او ، و كابل و فارسليث و تسلط بر سيستان و كرمانقدرت رسيدن يعقوب بن
محمدبن وصيف حاضر بود و دبير رسائل او بود . او عالم نبود در نيافت«: اي عربي خواندندقصيده

،چيزي كه من اندر نيابم: پس يعقوب گفت. و ادب نيكو دانست و بدان روزگار نامه فارسي نبود
اول شعر فارسي اندر عجم او گفت و . محمد وصيف پس شعر فارسي گفتن گرفت: چرا بايد گفت

 باز گفتندي بر طريق ،و پيش از او كسي نگفته بود كه تا پارسيان بودند سخن پيش ايشان برود
 شعر ميان ايشان به تازي بود و همگان را ،خسرواني و چون عجم بر كنده شدند و عرب آمدند

 آن بود پيش از يعقوب كه اندر علم و معرفت تازي بود و اندر عجم كسي بر نيامد كه او را بزرگي
».او شعري گفتندي

يكي اين كه زبان دربار يعقوب و زبان دبير : شودخوبي معلوم ميباز اين سخنان چند نكته 
كه من «:، زيرا گفته استگفته استديوان رسائل او فارسي بوده و يعقوب به فارسي سخن مي

 در برد كهي نام مي شاعران ديگر، ازبن وصيف عالوه بر محمد مؤلف» . چرا بايد گفت،اندر نيابم
.گويندبه دنبال او به فارسي شعر ميدربار 

اين است كه زبان و «. در آن روزگار نامه پارسي نبود: دوم اينكه مقصود نويسنده از اين جمله
».نوشتو كس به زبان و خط كنوني چيزي نمي. خط پهلوي بود

ورت و قالب ديگري داشت و شعر هجايي بود و همراه سوم اينكه شعر قبل از آمدن اعراب ص
.شد و شعر عروضي دولختي در آن روزگار مرسوم نبودبا موسيقي بر طريق خسرواني خوانده مي

 پيش از يعقوب وجود ،چهارم اينكه پادشاه بزرگي از ايرانيان كه در خور مدح و ستايش باشد
شعراي ديگري كه براي اولين بار شعر عروضي . باره او شعري گفته شودنداشت تا به فارسي در

محمود وراق هروي و حنظله :  ماننداند،زيستهمياند و برخي از ايشان حتي در قرن دوم گفته
غيسي و فيروز مشرقي و ابوسليك گرگاني و ديگر شاعران منسوب به دربار صفاريان و باد

ينكه هر يك منسوب به واليتي از شمال  با ا؛اندطاهريان شعر خود را به زبان فارسي دري سروده
.اندو جنوب و شرق و غرب ايران بوده
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 و ،اندهمه شاعران نام برده پيش از روي كار آمدن سلسله ساماني رخت از جهان بربسته
اند و زبان فارسي در چه سامانيان در نشر و گسترش علم و فرهنگ ايران نقش مهمي داشتهاگر

 ليكن فارسي دري دنباله مستقيم فارسي ، گسترش بسيار يافته استعصر اين پادشاهان كمال و
ميانه و زبان رسمي دربار و پايتخت ساساني بوده و در بيشتر نقاط ايران در كنار گويشهاي محلي 

 زبان در يك زمان واحد ، اين و چنانكه گفته شد،هاي گوناگون فارسي وجود داشته استو لهجه
 آذربايجان و ديگر سرزمينهاي ايران زباني آشنا و ، بخارا، بلخ،غد س، هرات، سيستان،نيدر مدا

. محلي كه تنها در يك واليت كاربرد داشته باشدي نه گويش،همگاني بوده است
زبان مردم : باره زبان مردم آذربايجان و ارمينيه در نيمه اول قرن چهارم گويدابن حوقل در

ست و عربي نيز ميان ايشان رواج دارد و از بازرگانان و آذربايجان و بيشتر مردم ارمينيه فارسي ا
صاحبان امالك كمتر كسي است كه به فارسي سخن بگويد و عربي را نفهمد و بدان زبان فصيح 
تكلم نكند و طوايفي از اطراف ارمينيه و جز آن به زبانهاي ديگري شبيه به ارمني سخن 

.گويندمي
ـ رهايي از سنن 2،ـ رهايي از خط پهلوي1از پس تعويض خط باعث شد زبان فارسي پس 

تر و كه نزديك به دو قرن تكامل يافتهـ به زبان فارسي نوين ،كهنه نوشتاري زبان فارسي ميانه
. تبديل گرددـتر شده بودپاكتر و غني

 اختالف بين زبانهاي سراسر خراسان و سيستان و ماوراءالنهر را احسن التقاسيممقدسي در 
تلفظ كلمات از حيث نرمي و درشتي و افزودن پيشوند و پسوند و حركات كسره و ضمه و تنها در 

.داند كه همه يك زبان و فارسي استامثال آن مي
 اين نموده،مسأله ديگر كه بيش از همه ذهن بسياري از پژوهندگان ميهن دوست را مشغول 

 كتابهايي كه در عصر ،ختنداست كه پس از آنكه ايرانيان خط عربي را جانشين خط پهلوي سا
ساساني و يكي دو قرن اول هجري به خط پهلوي نوشته شده بود و به طور قطع تعداد و تنوع 

 چه سرنوشتي پيدا كرد؟،موضوع و محتواي آنها كم نبود
 اين ،پاسخ اين مسأله با توجه به مطالبي كه پيش از اين گفته شد و مدارك و شواهد موجود

:مانده در خط پهلوي را به سه طريق حفظ كردندد ما كتابهاي بازاست كه پدران خردمن
 در خاندانهاي موبدان و دهقانان باقي ماند و در ،ـ بخش بزرگي به همان صورت كه بود1

ادوار بعد يا به خط عربي منتقل شد يا در همان خط و هنجار باقي ماند كه در زمان حاضر تعداد 
.مده آن كتابهاي مذهبي زردشتي استزيادي از آن موجود است كه بخش ع
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39□...  تغيير خط فارسي از پهلوي به عربي و

 بخش ديگري كه بيشتر آنها كتابهاي علمي و حكمي و اخالقي و تاريخي است توسط ـ2
هاي عربي نيز در دان ايراني به زبان عربي ترجمه شده و بسياري از اين ترجمهدانشمندان عربي

.زمانهاي بعد دوباره به فارسي برگردانده شده است
 آن آثار كه از حيث تعداد و ارزش ادبي و تاريخي از دو بخش ياد شده ـ بخش ديگري از3

 چهارم و حتي قرن پنجم هجري ، سوم، كتابهايي است كه در قرنهاي دوم،بيشتر و مهمتر است
 مانند ،توسط دانشمندان و شاعران و تاريخ نويسان به خط و زبان روز برگردانده شده است

 برخي از .آنهاار حماسي نظير گشتاسبنامه و گرشاسبنامه و جز هاي منثور و منظوم و آثشاهنامه
اين فرزانگان و شاعران و نويسندگان خود با خط پهلوي آشنايي داشتند و برخي ديگر گزارندگان 

.كار مي گرفتنده خط شناس را براي اين امر ب
با همين  بلكه ايرانيان ، چيزي از علم و ادب و فرهنگ ايران از دست نرفت،بدين ترتيب

؛سرمايه علمي و ميراث فرهنگي و خط جديد توانستند بناي تمدن اسالمي را در عصر طاليي آن
.تر پي افكننديعني دو قرن چهارم و پنجم هجري هرچه باشكوه

خطينكته آخر اين كه شايد عالقه به قوميت و ميهن دوستي حكم كند كه خط پهلوي چون 
اي به استقالل ر از خط بيگانه است و با از بين رفتن آن لطمه به هر حال بهت،ايراني و ملي است

.فرهنگي ما وارد آمده است
با كمال تأسف ـ اگر جاي تأسف باشد ـ بايد دانست كه همه خطوط پهلوي چه اشكاني و چه 

هايي رامي و نبطي و از سرزمينهاي غربي و تقريباً از همان سرچشمهآ بر گرفته از خطوط ،ساساني
 از جهت ملي يا غير ملي بودن با خط عربي ،بنابراين.  خط عربي از آنها گرفته شده استاست كه

و ناگفته نماند كه ايرانيان در تكميل و تنوع صور نگارش خط نسخ و تبديل آن به . تفاوتي ندارد
.اندخط زيباي فارسي كنوني نقش شاياني داشته
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