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  چکیده
 ،اند. در این میان تردید کرده ،های خود در اصالت قرآن از زوایای گوناگون خاورشناسان در پژوهش

های اولیه قرآن به خط  ر لوگزنبرگ نیز با ادعای نگارش نسخهثا «سریانی قرآن -قرائت آرامی»کتاب 

در زمان وجود خط عربی را وی  ،اساس این بر دار سازد. خدشهسریانی، تالش دارد تا اصالت قرآن را 

 ،نقل شفاهی قرآن هرچند. دهدنسبت میبعد  های قرنکند و پیدایش آن را به انکار می ،نزول قرآن

جزئیات تحلیلی تا به نقدِ   این مقاله تالش داردگذارد،  باقی نمی تردید در اصالت قرآنجایی برای 

نیز توجه خط عربی به هنگام نزول قرآن  استقالل هویت ةمسئلبه از این رو ، بپردازد ادعای لوگزنبرگ

 است.کرده 

 «سریانی قرآن -قرائت آرامی»خط قرآن، خط عربی، تحریف، : یدیکل یهاواژه

                                                 
  :پست الکترونیکی نویسندة مسؤولsarfi@modares.ac.ir  
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  مقدمه -0

به قرائت آن و  ،البته برای حفظ قرآن ؛بر قرائت است ،مدار اصلیِ پاسداری از قرآن

بلکه از تمام ابزارهای ممکن از جمله نگارش قرآن برای  ؛داکتفا نش ،نقل شفاهی ةشیو

همواره  ،های خاورشناسان پژوهش ةاستفاده شد. اما در گستر ،آن از صیانت هرچه بهتر

ابهامات گوناگونی در باب تاریخ تدوین قرآن و اصالت آن مطرح شده است. در این 

های  با ادعای نگارش نسخه بر آن است تا «قرائت آرامی ـ سریانیِ قرآن» میان کتاب 

قرائت دیگری از قرآن بر مبنای زبان سریانی ارائه دهد.  ،اولیه قرآن به خط سریانی

که  ای است نام مستعار نویسنده (Christoph Luxenberg) یستوف لوگزنبرگکر

 سامان  ،صفحه و هجده بحث 253را در  «قرائت آرامی ـ سریانیِ قرآن» کتاب

علت وجود  ،تبیین زبان قرآن است. به باور مولف ،داده است. موضوع اصلی کتاب

تحریف  ،های مبهم در قرآن که معنای روشنی ندارند، آن است که زبان اصلی قرآن واژه

 .(220-232: 3002 لوگزنبرگ،) شده است

 پژوهش ةیشینپ -5

ای کهن در میان پژوهشگران مسلمان و نیز خاورشناسان  پیشینه ،پژوهش در زبان قرآن

های گوناگون این حوزه بوده است و  محور مشترک بحث ،عربی بودنِ زبان قرآن .دارد

بان شناس آلمانی که با ادعای عامیانه بودن زبان ز ) Karl Vollers) «کارل فلرز»حتی 

صحه  ،چالش را در این حوزه ایجاد کرد، بر عربی بودن زبان قرآن ترین قرآن، جدی

شواهد تاریخی و  ة. اما لوگزنبرگ با نادیده گرفتن هم(5/983: 8321 لچ،و) گذارده است

 ةمسئل»ةمقال داند. سریانی و عربی می -شناسی، زبان قرآن را مخلوطی از آرامی زبان

و اجمالی کتاب لوگزنبرگ به معرفی  «نزبانهای آرامی و سریانی در زبان قرآ تأثیر

سریانی -ر کتاب قرائت آرامینقدی ب» ةمقالهمچنین  .8است  کلی آن پرداختهارزیابی 

کتاب . 3است برشمردههای مولف را  شماری از خطاهای نحوی در استدالل، «قرآن

ی نیز شماری از مقاالت اروپایی در نقد و بررسی زوایا « اش تاریخی محیط در قرآن »

 . 2مختلف این فرضیه را گردآوری کرده است

http://en.wikipedia.org/wiki/Christoph_Luxenberg
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 .9هـای لـوگزنبرگ نپرداختـه اسـت    بنا به تحقیق، تاکنون کسی به نقـد مبـانی و فرضـیه   

اصلی خود، یعنی زبانِ هیبریدیِ )دورگه( قرآن را بر دو ادعای دیگـر   ةلوگزنبرگ فرضی

دیگر آنکه  سوار کرده است. نخست آنکه سنت نقل شفاهی را یکسره انکار کرده است؛

 بـر اسـاس ایـن ادعـا،      های اولیـه قـرآن بـه خـط سـریانی اسـت.       مدعی نگارش نسخه

 آمیـز،   اسالم بویژه مفسران و لغویان عـرب در حرکتـی همسـو و اقـدامی توطئـه      جهانِ

خط قرآن را از سریانی به عربی برگرداندند و در این میان، به ناچار تحریفـات فراوانـی   

 کنـیم و بـا نقـد     گزارش مـی ادعای سریانی بودن خط قرآن را رخ داده است. اینک تنها 

 بودن آن را نمایان سازیم.  علمی غیرکوشیم سستی، ناراستی و  و بررسی اجزاء آن می

 های اولیه قرآن به خط سریانی ادعای لوگزنبرگ در نگارش نسخه -0

شمال  ای از زبان آرامی است که در خاور نزدیک )در اُدِسا در زبان سریانی، شاخه

رفت.  شد و به عنوان زبان نوشتاری مسیحیان بکار می می گفتگوالنهرین( بدان  غرب بین

زبان آرامی برای بیش از هزار سال، زبان میانجی در سراسر حوزة خاورمیانه بود، پیش 

میالدی به تدریج جایگزین آن شود. در احادیث اسالمی  2از آنکه زبان عربی در قرن 

های اصیل  این زبان در نوشته ةد شده است که حاکی از اهمیت ویژاز زبان سریانی یا

دستور داد زبان  زید بن ثابتروایتی، پیامبر گرامی اسالم به  بر بناعربی است. چنانکه 

 . بدین ترتیب با توجه به اینکه زبان (80-3: 3002)لوگزنبرگ، سریانی را بیاموزد 

رهنگی در زمان نزول قرآن بود و همچنین آرامی ـ سریانی، مهمترین زبان نوشتاری و ف

در آن زمان هنوز زبان عربی، زبان نوشتاری نشده بود و آرامی، زبان نوشتاری اعراب 

یعنی قرآنی به زبان عربی اما به « قرآن کَرشونی» ؛ باید به وجود (88)همان:  بوده است

 656) خلیفة سوم اننخستین بار زیر نظر عثم ،. قرآن(32)همان: خط سریانی، اقرار کرد 

های خطی اولیة قرآن با قرآن  و نسخه (82)همان: تثبیت شد  در قالب نوشتار م(696ـ

کنونی متفاوت بوده است، بلکه قرآن کنونی، دستاورد لغویان عرب است و یکی از 

همانند در  ای است که برای تمایز حروفِ مهمترین ملحقات ایشان، نقاط متمایزکننده

 های عربهای اولیة قرآن حتی برای  ربی، وضع شده است. قرائت نسخهالفبای اولیة ع
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 (.32)همان: فرهیخته نیز دشوار بوده است 

گـذاری بـا نقطـه در     در واقع الفبای سریانی، الگویی برای الفبای عربی بوده است. نشانه

خط عربی بر اساس سیستم تلفظ صوتیِ آرامی ـ سریانی در زمان عبدالملک بن مـروان   

، حـرف الـف )ا( را کـه در    ها عربهمچنین  (.28: )همانصورت پذیرفت  م(615ـ   205)

/ āهای آرامی فقط در برخـی مواضـع و عمـدتار در پایـان کلمـه صـدای بلنـد )آ(/        زبان

رود، برای نمایانـدن موـوت    / به کار میā( /´دهد و معموالر به عنوان صدای کوتاه ) می

 (.20)همـان:  از مـوارد تحریـف در قـرآن بـوده اسـت      / بکار بردند و این امـر  ā/بلند )آ(

ای کـه  های زیادی بـوده اسـت بـه گونـه     سرانجام آنکه الفبای اولیه عربی دارای کاستی

 (.23-28)همان: توان یک عبارت را به اشکال مختلف با معانی مختلف خواند می

ن به خط قرآ ةهای اولینگارش نسخه ةحال که اجزاء مختلف ادعای لوگزنبرگ دربار

 پردازیم.سریانی را گزارش کردیم، به نقد آن می

 آرامی و سریانی -1

آشوری نو و پارسی  ةزبان آرامی در حدود قرن هشتم تا ششم پیش از میالد در دور

باستان، به زبان میانجی امپراطوری بابل تبدیل شد و تا قرن دوم و سوم پیش از میالد 

های مختلف و  ، اما پس از آن با تشکیل لهجهنیز، شکل نسبتار همگون خود را حفظ کرد

پراکندگی سیاسی، شکل واحد خود را از دست داد و به چندین شاخه تقسیم شد و هر 

: 8261؛ نیز نک: فریدریش، 882-803: 8262)گاور،شاخه، مستقل از دیگری تکامل یافت 

انی یگانه و تحول آرامی، زب ؛بنابراین نباید توور کرد (.62ـ 68: 8261؛ آذرنوش، 808-802

های آرامی بسیار فراوانند و آنها را بر حسب  نایافته بوده است؛ بلکه به عکس، لهجه

اند که زبان سریانی، تنها یکی از  های مختلف تقسیم بندی کرده جغرافیا و زمان

 (.13: 8261)نک: آذرنوش، های آرامی شرقی است  لهجه

در شمال سوریه و عراق تشکیل شد  های کوچکی در قرن اول پیش از میالد حکومت 

این  سا )رُها( بود. لهجة آرامی ـ سریانیِدِو پایتخت آن اُ« روئنهاوسِ»که مشهورترین آنها 

های آرامی دیگر غلبه یافت و بدین سان خط و زبان  حکومت بر بسیاری از لهجه
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شکوفا  این زبان با رواج مسیحیت، اندک اندک (.10: 8332)بیطار، سریانی شکل گرفت 

زبان و خط ادبیات مسیحی بوده است و کلیة  ،گشت. در واقع سریانی به طور عمده

شود. خط  اسناد اصلی که به سریانی نوشته شده است، منحورار به مسیحیت مربوط می

؛ 65: 8261)نک: آذرنوش، موسوم بوده است « استرانجلو»سریانی در اشکال اولیة خود به 

گسترده به  ةقرن سوم تا هفتم میالدی، شاهد تالیف و ترجم. از (802: 8261فریدریش، 

سریانی هستیم. اما زبان تالیف در قرن پنجم میالدی، به دو قسم سریانی شرقی و 

میالدی، سریانیان به سبب اختالف  913سریانی غربی تقسیم شده است؛ زیرا در سال 

بال آن خط سریانی نیز به ها تقسیم شدند و به دن ها و یعقوبی دینی به دو گروه نسطوری

کردند و برای بیان  الخط نسطوری استفاده  دو گونه تقسیم شد. نسطوریان از رسم

الخط سرطو )خط سطری( را به  بردند. سریانیان یعقوبی نیز رسم نقطه به کار  ،ها واکه

ز نک: ؛ نی881: 8262)گاور، ها از حروف یونانی استفاده کردند  کار گرفتند و برای بیان واکه

   (.823-828: 8223فهمی حجازی، 
بنابراین باید گفت لوگزنبرگ با خلط بین دو زبان آرامی و سریانی و تاریخ آنها به 

های  مادر و اصیلی که بسیاری از خطوط و زبان مغالطه پرداخته است؛ زیرا آن زبانِ

های  خهنخست میالد، به شا ةقبل از سد ،خاورمیانه را شکل داد، یعنی زبان آرامی

گوناگونی تقسیم شد که خط و زبان سریانی و نیز خط و زبان نبطی و بعدها خط و 

زبان و خط آرامی را با  ةهاست و نباید آن تاثیرِ گذشت آن شاخه ةزبان عربی از جمل

روابطی که دو زبان عربی و سریانی به عنوان دو زبان هم خانواده و بلکه همسایه با 

فرهنگ  دار میراثرد. درست است که زبان سریانی، اند، خلط ک یکدیگر داشته

، به این مسیحیت است و در آن زمان، زبان نوشتاری مسیحیان بوده است، اما با وجود

بسیار دشوار است که اکنون بگوییم در روزگار حضرت محمد در »باور جفری حتی 

شده  و میشود تا چه حد به زبان سریانی گفتگ ای که اینک سوریه خوانده می ناحیه

یقین داریم، در حالی که یونانی، زبان فائق و مسلم ادبی این منطقه در  تقریباراست، اما 

اند، اما در  کرده به سریانی گفتگو می عمومارآن دوره بوده است، مردم عادی بومی 

جنوب سوریه، گویش معروف به فلسطینی مسیحی، کم و بیش تا قرن یازدهم کاربرد 
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شود که در  . این موضوع وقتی بیشتر تایید می(26-25: 8216جفری، )« ادبی داشته است

های به دست آمده از این ناحیه، بخشی به زبان یونانی اختواص یافته است؛  اکثر کتیبه

 م( 561)زبان سریانی صادق نیست، چنانکه کتیبة حرّان  ةدر حالی که این موضوع دربار

کشف شده « دروز»ای در شمال کوه  قههای واقع در منط که در سردر یکی از کنیسه

 .5(32-30: 8262)بالشر،است، تنها به دو زبان یونانی و عربی است 

 خط در شبه جزیرة عربی و هویت مستقل خط عربی -2

، خط عربی کنونی پایان یک 6عربی ةبا وجود یک تمدن نگارشی بزرگ در شبه جزیر

های به جا مانده از مراحل  بهاست. البته اسناد و کتی 2تحول دراز مدت در خط نَبطی

توان  تردید در سایة همان اسناد اندک می مختلف تولد و تکامل آن اندک است؛ اما بی

بر « گاور»بر پیدایش خط عربی مستقل قبل از ظهور اسالم صحه گذاشت. از این رو 

این باور است که خط عربی در پایان قرن چهارم و طی قرن پنجم میالدی، از خط 

)گاور، بایل آرامی شمال، شرق و جنوب صحرای سینا سرچشمه یافته است نبطیِ ق

 ها عبارتند از: مشهورترین این کتیبه (.838: 8262

اند.  که آن را نقطة آغاز پیدایش خط عربی دانسته میالدی( 328)الجمال  کتیبة اُم .8

ند یوهانس فریدریش با اشاره به کاربرد خط عربی پیش از اسالم، این کتیبه را س

 (.880: 8261)فریدریش، اقتباس خط عربی از خط نبطی دانسته است 

ای تقریبار به زبان عربی خالص است؛ آرتور جفری دربارة  کتیبه م( 231) کتیبة  .3

اگرچه به خط نبطی نوشته شده، اما به زبان عربی قدیم )کالسیک( »گوید:  این کتیبه می

زبان نبطی کهن جای خود را به عربی داده بوده دهد که در آن زمان،  است و نشان می

 (.13: 8216)جفری، « است

کتیبه دیگری به سه زبان یونانی، سریانی و عربی است.  میالدی( 582ـ 583)د کتیبة زبَ .2

داد؛ زیرا تمام « خط عربی»توان بدان نام  به باور بالشر این خط، چنان است که می

 (.38: 8262 )بالشر،خووصیات خط نسخ عربی را دارد 

که خط آن از نوع خط کوفی است. با در دست داشتن این کتیبه  م( 561)کتیبة حَرّان  .9
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ای فراهم شده است که در  توان گفت که اینک نمونه که شامل تاریخ دقیقی است، می

 (.32ـ30)همان:  آن خط عربی شکل نهایی خود را یافته است

، ظ، ض و تفاوت گذاشتن میان الزم به ذکر است که وجود حروف دندانی: ث، ذ

صیغة افعل تفضیل  کاربرد وحروف ع و غ و حروف ح و خ؛ همچنین پدیدة اعراب 

 (.20: 8262)عبدالتواب، شود  ها دیده می های زبان عربی است، در این کتیبه که از ویژگی

بنابراین امروزه دیگر کسی در وجود خط عربی مستقل در صدر اسالم تردید ندارد. 

 (.29 :8220)روبینز،  معاصر بر این نکته تاکید دارد ةه روبینز، زبان شناس برجستچنانک

در اواخر قرن ششم میالدی ... خط عربی بیش از آنچه »بالشر نیز بر این باور است که 

محمد عزت دروزه،  (.32: 8262)بالشر،  «کنند، انتشار داشته است معموالر توور می

این یک ادعا »های کایتانی گفته است:   تاکید بر پژوهش قرآنی نیز با ةپژوهشگر برجست

ها سال پیش  نیست. از نظر علمی ثابت و مسلم و غیرقابل تردید است که خط عربی ده

  (.55)دروزه، بی تا: « از بعثت پیغمبر اسالم بوده است

 های خط عربی ویژگی -0

هت خـط عربـی و   خط عربی ریشه در خط آرامی دارد؛ از این رو بسیاری از وجوه شبا

های مشـترک بسـیاری خطـوط     از ویژگی ،خط سریانی، مانند نگارش از راست به چپ

های مهم خط آرامی آن است کـه    خطوط آرامی است. همچنین  از ویژگی ةسامی و هم

هـای   ها )اعم از کوتاه و بلند( ندارد. البته به دنبـال دگرگـونی   هیچ عالمتی برای مووت

واتِ صامت در این خط ایـن ویژگـی را کسـب کردنـد کـه      صوتی، برخی نمادهایِ اص

یـا دو  « نـیم موـوت  »های بلند نیز به کار گرفته شوند. مـثالر دو   برای داللت بر مووت

« ولـد »هایی برای اصـوات صـامت در کلمـاتی چـون:      )و( و )ی( که نماد« حرف عله»

/walada یکتــب»/ و/ »yaktubuی بــرای / بودنــد؛ بعــدها بــه ترتیــب بــه عنــوان نمــاد

/ به کار رفت. البته از این نمادها در ابتدا به طـور شـایع   ū/ و او /īای /های بلند  مووت

هـا بـه ایـن     ها گرفتنـد، تـازه نبطـی    ها خط را از نبطی شد و زمانی که عرب استفاده نمی

توان آثار این عدم شیوع را در خطـوط عربـی صـدر     مرحله رسیده بودند. از این رو می
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؛ (952-958: 8262)نک: عبدالتواب، به آن نوشته شده است نیز مشاهده کرد  اسالم که قرآن

)بدون عامل جـزم  « یدعُ»و « امول»به صورت « یَدعوُ»و « اموال»برای مثال کلماتی مانند 

. حتی با وجود آنکه بعدها استفاده از (308-8/300: 8260)نک: فراء ،قبل از آن( آمده است 

های بلند عمومیت یافـت، بـاز هـم بقایـایی از نظـام       ز مووتاین عالیم برای استفاده ا

قدیمی خط در نگارش عربی در کلماتی چون: هذا، لکن، ذلک، تا بـه امـروز بـه جـای     

 مانده است.  

آل )بـرای داللـت بـر نسـب      ةهای نبطی، واژ حائز اهمیت آن است که در کتیبه ةاما نکت

؛ که حاکی از کاربرد حـرف )آ( در  (825: 8223)حجازی، قبیلگی عربی( به کار رفته است 

زبان عربی قدیم، آن هم در ابتدای کلمه است. در حالی که لوگزنبرگ مدعی اسـت کـه   

از ابداعات عربی کالسیک است و پیش از آن بدین صـورت وجـود نداشـته     نوشتهاین 

رفتـه اسـت و از ایـن رو     تعریف بـه کـار مـی    ةاست؛ بلکه تنها در آخر کلمات به نشان

های او بر اساس حذف حرف )آ( و یا لحاظ کردن آن به عنـوان حـرف    اری از مثالبسی

های عربی پیش از اسـالم از   تعریف بنا شده است. افزون بر این، باید گفت که در کتیبه

)ادات تعریفِ عربی( به عنوان نمادی برای تعریف)معرفه کردن( استفاده شده « ال»لفظ 

های  م تطابق خط عربی با تلفظ آن و نیز امکان قرائتاست )نک: همان(. اما در باب عد

گـذرد،   مختلف از عبارات آن باید گفت، حتی امروزه که زمان درازی از عمر خـط مـی  

نمـای تـام و تمـام نیسـت؛ بلکـه       های بشر، تلفظ های وابسته به زبان هیچ خطی از خط

 غالبارهای لغت،  رهنگافتد. چنانکه در ف همواره بین تلفظ و کتابت، اختالف و فاصله می

آوانگاری است، تلفظ آن  ةپس از ذکر مدخل اصلی، در کنار آن با حروف دیگر که ویژ

کنند. در واقع، الفبای آوانگـار   آید، ثبت می کلمه را که از کتابت یا شکل کتبی آن برنمی

 المللی وضع شد تا بتوان آواهـای زبـان را طـوری نوشـت کـه جـز بـا یـک تلفـظ           بین

نشود. بنابراین به حکم ضرورت، همه الفباهای موجود دارای کمبودهایی اسـت  خوانده 

 آیند، درسـت از همـین جاسـت کـه      ها بر نمی ضبط دقیق زبان ةکه با وجود آنها از عهد

 شود و این حقیقتی بـدیهی و انکارناپـذیر اسـت    نویسی پیدا میدر هر زبانی نیاز به واج

زبان و خـط عربـی هـم از ایـن      (.263-265: 8212؛ نیز نک: فرامکلین، 33)حق شناس،  بی تا: 
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 قاعده یعنی فرق و فاصله بین تلفظ و کتابت بر کنار نیست.

 پیامبر گرامی اسالم و ترویج خط عربی  -2

های  پیامبر اکرم به امر کتابت، سبب گردید تا در مدت زمانی کوتاه، نسخه ةتوجه ویژ

از قرآن کریم نگارش شود. به باور برخی پژوهشگران، پیامبر اسالم عنایت متعددی 

های خود به شاهان غیرعرب، مانند قیور،  ای به کتابت به زبان عربی داشتند و نامه ویژه

. هرچند که (82-8/86: 8262)احمدی،  کسری و نجاشی را به زبان عربی نوشته است

ا بر فرض جعلی بودن، باز هم به قرن اول ها قابل اعتماد نیست، ام صحت این نامه

 ةهجری بازگشت دارد و گواهی دیگر بر رواج خط عربی است. البته این سخن دربار

اشعار جاهلی نیز صادق است. در این اشعار بارها و بارها به خط عربی اشاره شده 

گی و غیر دانیم که در واقع، بیشتر اشعار جاهلی، ساخت . اما می(368: 8333)کرنکو، است 

. با این همه، حتی اگر این اشعار به راستی جعلی باشند، (352: 8252)نک: اسد، جاهلیند 

توانند به واقعیاتی  های اول و دوم هجری قمری تعلق دارند و می خواه ناخواه به قرن

داللت داشته باشند. به هر حال روشن است که با تاکید پیامبر اکرم)ص( بر فراگیری و 

شمار »ای پیدا کرد؛ چنانکه  ربی، این خط پس از اسالم، رواج گستردهآموزش خط ع

: 8262)بالشر، « ها به زبان عربی پس از نیمة دوم قرن هفتم میالدی انبوه است نگاشته

. البته افزون بر وجود یک خط عربی با هویت مستقل در صدر اسالم، این خط (35

های قدیمی  ط مختلف الشکل از خطدو خ»دارای تنوع نیز بوده است. به عبارت دیگر

النهرین است( با  به وجود آمده است. یکی از آنها خط کوفی )مأخوذ از نام کوفه در بین

ها مورد استفاده بوده است و  ها و کتیبه اشکال دقیق و هندسی که معموالر در روی سکه

د استفاده های قدیم یعنی تا قرن دوازدهم میالدی برای نوشتن قرآن نیز مور در زمان

دهد.  قرار گرفته است. نوع دیگر خط نسخ است که اساس کتابت معاصر را تشکیل می

هایی که در مور کشف شده و متعلق به قرن هفتم میالدی  این نوع خط در پاپیروس

، کامالر مشخص است و به هیچ وجه، روند بعدی رشد خط کوفی نبوده است و است

. (35 -39: 8262بالشر، ؛ نیز نک: 880: 8261دریش، فری)به طور مستقل وجود داشته است 
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ظهور اسالم محلی از اعراب  ةبنابراین تردید در هویت مستقل خط عربی در آستان

زبان سریانی در میان اعراب آن روز متکی بر روایتی  ةندارد. اما ادعایِ جایگاهِ ویژ

ه زبان سریانی بیاموزد. امر فرمود ک زید بن ثابتاست که در آن پیامبر گرامی اسالم به 

عالمه سید جعفر مرتضی عاملی به طور مفول، این موضوع و تمام روایات مربوط به 

آن را مورد بررسی قرار داده است و زوایای مختلف آن را کاویده است و در صحت 

متنی و سندی این روایات به جهت اختالف محتوایی آشکار و وحدت راوی و دالیل 

. افزون بر این به فرض (380-8/833: 8219 )عاملی،کرده است  دیگر به شدت تردید

که فرد باسوادی بوده است، خود  زیدصحت روایت، باید گفت که دستور پیامبر به 

حاکی از آن است که سریانی در میان اعراب آن روز رواج نداشته است. بلکه حتی به 

هر چیز کهن و سن و  ةباراغلب لفظ سریانی را در ،نویسندگان مسلمان»باور گلدزیهر 

 (.21: 8216)جفری، « اند بردهسالدار و در نتیجه کمتر آشنا و کمتر در خور فهم به کار می

 خط عربی در مصاحف عثمانی -8

با هدف مشخص کردن و متحد  1،برداری قرآن از روی موحف ابوبکر عثمان، با نسخه 

به یکسان سازی  ،تکردن شکل نگارش کلمات قرآن و از میان بردن اختالف قرائ

: 8939؛ حکیم، 839ـ832 :8230 صبحی صالح، ؛69: بی تا دروزه، )نک: مواحف قرآنی پرداخت

 قرآنی به بالد اسالمی مختلف ةقری خاصی نیز همراه هر نسخمُعثمان  البته .(839ـ33

تاکید به آموزش شفاهی، از زمان حیات پیامبر گرامی  این .(22: 8221)فضلی،  فرستاد

توان گفت پرداختن  اسالمی است، تا آنجا که می ةتا به امروز، سنت معهود جامع اسالم

به رسم الخط در واقع اهتمام به قرائت بوده است. به تعبیر دیگر، خود رسم الخط 

این معموالر علمای  وجود موضوعیت نداشته، بلکه بیشتر طریقیت داشته است. با

الموحف و  )رسم اند ستهنمانی را جایز ندادست بردن در رسم عث ،اسالمی در طول قرون

: 8236)معرفت،  ، به رغم آنکه این رسم الخط توقیفی نیست(95 ـ21: 8219  ،الموحف ضبط

 رسد.  الخط به طبع می . امروزه نیز قرآن کریم بر مبنای همین رسم(8/232-291
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 خط کوفی، خط قرآنی -3

های  مار چشمگیری نسخهش ،میالدی در بازسازی مسجد جامع صنعا 8323در سال 

این نسخ، برخی از آنها در قرن  گذاری تاریخقرآنی کهن یافت شد که با توجه به 

نخست هجری نگاشته شده است، که خود گواهی دیگر بر نگارش قرآن به خط عربی 

ن خط نسخ و شاید خطوطی دیگر ادر زمان معووم (.832-833 :8213 )نک: هولتس،است 

ولی باز منحورار خط کوفی برای نگارش قرآن مورد توجه بوده نیز وجود داشته است، 

 خط قرآنی معروف شدو به سبب همین انتخاب و گزینش، خط کوفی به نام  است

های خط قرآنی با عنایت به کتابت قرآن در آن دوران  مهمترین ویژگی. (888: 8230)لسانی، 

خالی بودن از عالیم و  نقطه بودن حروف؛ به قرار زیر است: ابتدایی بودن خط؛ بی

های بلند در کنار حرف متجانس؛ موارد  ؛ حذف مصوتکلمات درحرکات؛ ننوشتن الف 

رسد  البته به نظر می .(222-8/222: 8903 )زرقانی، الخط قرآن خاص و استثنایی در رسم

سادگی خط عربی، هم امکان گسترش و رواج این خط را در بین اعراب آن روز و هم 

های متعدد از قرآن با توجه به امکانات آن روزگار فراهم کرد و اگر  نسخه نگارش ةزمین

داند، باید گفت شان خط  مولف قرائت این خط را برای فرهیختگان عرب دشوار می

قرآن بلکه خط عربی اولیه بیشتر کمک به حافظه است و از این رو خط قرآن فقط 

مسلمانان  ةاندن باشد که هست. سیربرای کسی که زبان قرآن را آموخته، باید قابل خو

نیز از زمان نزول قرآن تا به امروز، آموزش و فراگیری قرآن بر اساس قرائت آن و نه بر 

تلفظ و کتابت قرآن، نه با اجتهاد خواننده  ةاساس خط آن است، پس اختالف و فاصل

ردید همین ت بلکه با نقل شفاهی متواتر از قرائت پیامبر گرامی اسالم پر شده است. بی

خط تکامل نایافته با توجه به نقش یاری رسانی به حافظه، در حفظ اصالت قرآن بسیار 

لف بر ادعای موهومِ وجود قرآن کرشونی)قرآنی ؤم حال هر به .تعیین کننده بوده است

به خط سریانی و زبان عربی( هیچ دلیلی ارائه نکرده است و آن را تنها در راستای تایید 

 نهاده است.وا  ،شواهد در این باره را به بعد ةاختراع کرده است و ارائ ،دهای خو فرضیه
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 تکامل خط عربی -00

 بلکـه حتـی  تکامل زیادی را پشـت سـر نهـاده اسـت.      ،روشن است خط عربی امروزه

 . البتـه نهضت اصالح، تکمیل و تحسین عالیم ضبط تـا بـه امـروز ادامـه داشـته اسـت      

زیرا مشخص است کـه موـحف در    ؛یفی نیستتردید ضبط کلمات قرآن کریم، توق بی

تـوان ایـن پوشـش را در هـر      می زمان صحابه بدون نقطه و عالمت نوشته شده است و

گـذاری در   بر فـرض آنکـه نقطـه    .(895 ـ890: 8219 ،گروه نویسندگاننک: ) دادزمانی تغییر 

لـف  خط عربی با الگوبرداری از خط سریانی صورت گرفته باشد، باز هم بـا ادعـای مو  

گـذاری را مربـوط بـه زمـان      کند؛ به ویژه آن کـه خـود او ایـن نقطـه     ارتباطی پیدا نمی

ای اولیـه  هـ  تفاوت میان نسخه همچنین دانسته است. م(615 ـ 205)عبدالملک بن مروان 

 ،ایـن تفـاوت   های بعدی از این منظر)ضبط( بر همگـان روشـن اسـت و    قرآن با نسخه

تاکیـد و  و  بلکـه حـاکی از تکامـل آن اسـت    ؛ دارتباطی بـا تغییـر و تبـدیل خـط نـدار     

جالـب   نمایی لوگزنبرگ تنها برای فراهم آوردن شرایط موادره به مطلوب است.بزرگ

نقطه بودن مواحف، خود شاهدی بر نگارش قرآن به خط سـاده عربـی    آنکه ویژگی بی

افـزون بـر آنکـه ادعـای تغییـر خـط در آن روزگـار و         سریانی است. ةو نه خط آراست

تـرین و در عـین حـال دشـوارترین و      یکـی از بنیـادی  »بسیار بعید است، زیـرا   ،رایطش

ریـزی زبـان، تغییـر خـط اسـت کـه در آن یـک نظـام          های برنامه انگیزترین جنبهبحث

؛ حـال چگونـه   (322: 8261 )مدرسـی،  «گـردد  نوشتاری جایگزین نظام نوشتاری دیگر می

رخ داده باشـد و در تـاریخ اسـالم بلکـه     موانع موجود چنـین امـری    ةامکان دارد با هم

   ای بدان نرفته باشد. تاریخ جهان اشاره

 نتیجه -00

انبوهی از  ها سال پیش از اسالم در کنار ده ،ط عربیشواهد خدشه ناپذیر از تولد خ

تردیدی در هویت مستقل خط عربی در آن  ،های عربی مربوط به صدر اسالم نوشته

برای نگارش قرآن ی بر استفاده از خط سریانی پس ضرورت ؛گذارد روزگار باقی نمی

با خط سریانی و رواج  ها عربمبنی بر آشنایی  شاهدی همچنین نداشته است. وجود
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اثبات ادعای وجود قرآن  ،از این رو لوگزنبرگعربی وجود ندارد،  ةآن در شبه جزیر

ر این واگذار کرده است. افزون ب ،هیچ شاهدی به بعد بدست دادنکرشونی را بدون 

باید گفت چگونه ممکن است خط قرآن از سریانی به عربی تحریف شده باشد و بنا بر 

غیر مسلمانان  و ادعایِ مولف، سراسر جهان اسالم بر این جعل و وضع هم داستان بوده

آنکه اگر بنا بود  سرانجام !در این باره سکوت و همراهی کرده باشند ،و دشمنان اسالم

شته شده باشد، بایستی به توسعه و گسترش خط سریانی کمک قرآن با خط سریانی نو

 پیدا کند تا آنجا که در پی گسترشکرد، نه آنکه خط عربی هر روز رواج بیشتری  می

اسالم، زبان و خط عربی جایگزین زبان و خط سریانی حتی در موطن اصلی آن یعنی 

سامی است و  ةخانواد خط و زبان عربی همانند خط و زبان سریانی ازاما  سا شود.دِاُ

تردید با یکدیگر دارای وجوه اشتراکند و شباهت بسیار دارند. این دو زبان و خط بی

رو از این  اند. اند و از یکدیگر متاثر شده بر هم تاثیر گذاشته ،خواهر و همسایه

تر واژگان  قتواند به فهم دقیمی ،بینانه در این حوزههای علمی روشمند و واقع پژوهش

 ن یاری رساند.قرآ

 هانوشتپی
 

ـ  » کریمی نیا، مرتضی،ر.ک..  1 ، زبـان قـرآن،   «ثیر زبانهـای آرامـی و سـریانی در زبـان قـرآن     أمسـئله ت

 .8238، هرمس، تهران، 262-222صص

 ٬نیا کریمی مرتضی ةترجم ٬«نقدی بر کتاب قرائت آرامی ـ سریانِی قرآن ٬فرانسوا دوبلوا.ر.ک. 3

 شماره ٬3ش ٬هفتم سال ٬جمه قرآن مجید به زبانهای خارجی(نشریه تخووی مرکز تر) وحی ترجمان

 8213. اسفند ٬89 پیاپی
3 . New perspectives on the Quran: The Quran in its historical context 2, edited by 

Gabriel Said Reynolds,London & New York: Routledge. 
 3002انگلیسی آن نیز در سال ةترجم وشده است  به زبان آلمانی منتشر 3000اصل کتاب در سال .  9

 به چاپ رسیده است و تا کنون به زبان دیگری ترجمه نشده است. 

گردد که در آغاز نهضت ترجمـه در   . البته به طور خاص، اهمیت تاریخی زبان سریانی به این باز می 5

ت، مهمترین پـژوهش در ایـن   جهان اسالم، پل اولیه ارتباطی فرهنگ یونانی به تمدن عربی اسالمی اس

؛ ایـن کتـاب دو    .O'Leary, How Greek Science Passed to the Arabموضوع عبارت اسـت از: 
 



 0032، بهار و تابستان  8، سال 0ادب عربی، شمارة  /508

 

 

 ، وهیـب کامـل،   بار به عربی ترجمه شده است. علوم الیونان و سبل انتقالها الی العـرب،  

 .8352 ،؛ ، 8363

عربـی هسـتیم.    ةها پیش از اسالم، شاهد یک تمـدن نگارشـی بـزرگ در جنـوب شـبه جزیـر       قرن . 6

های موجود( از ایـن   های سد مارب )از بزرگترین کتیبه ابرهه بر جداره ةهای فراوانی از جمله کتیب کتیبه

ـ   ناحیه به دست آمده است. خط این کتیبه ی ها را خط عربی جنوبی)خط مسند(گویند. بعدها خـط عرب

 (. 90ـ29: 8261جنوب را تازیان شمال شبه جزیره نیز به کار بستند) نک: آذرنوش، 

انـد. سـپس    بـرده  بودند که زبان آرامی را به عنوان زبان رسمی خود به کار مـی  هایی عربها،  . نبطی 2

ر تحوالتی در خط آرامی ایجاد کردند و خط نبطی را بنا نهادند. این خـط در قـرن اول مـیالدی انتشـا    

 (.  883: 8262، گاور،69است)نک: همان:  در دستاثر  8200فراوان یافت. از این خط، امروز نزدیک به 

. قرآن کریم به قول بیشتر دانشمندان مسلمان، در زمان حیات رسول گرامی اسالم به طور کامل  1

ین و نگهداری از این الدّفت های قرآنی در بین نوشته شد. آنچه ابوبکر انجام داد، قرار دادن این نوشته

 (.8/396موحف بود )زرقانی، 
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