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دو قرن سكوت زبان 
يا 

دو قرن غيبت كاغذ؟
در تيرماه امسال براى شركت در چهارمين همايش ساالنة 
انجمن نسخ خطى اسالمى (TIMA)، كه من عضو كميتة 
سخنرانى  رفتم.  كمبريج  به  هستم،  آن  انتشار  و  تصحيح 
به  ايران»  در  چاپى  متون  «كتابشناسى  عنوان  با  را  خود 
صورت پوستر ارائه كردم. پس از اتمام همايش، بالفاصله 
بخش  كه  ديگرى  همايش  در  تا  شدم  آكسفورد  راهى 
ليدن  دانشگاه  همكارى  آكسفورد با  دانشگاه  ايرانشناسى 
 The Rise) فارسى»  زبان  طلوع  يا  «خيزش  عنوان  تحت 
جويم.  شركت  برگزار مى كرد،   (of Persian Renaissance

موضوع سخنرانى من «سنّت شفاهى آموزش در سده هاى 
تصحيح  در  مقابله  و  عرض  و  سماع  نقش  و  نخستين 

متون» بود.
كه  پراكنده اى  مطالعات  دليل  به  اخير  سالهاى  در 
دربارة مباحث نسخه شناسى ــ خصوصًا كاغذ كه عنصر 
اصلى در توليد نسخه خطى است ــ داشتم، به مسئله اى 
پى بردم كه به نظرم بديع مى نمود، ولى نمى خواستم آن 
را بدون پشتوانة مطالعاتى وسيع مطرح كنم. حضور در 
همايش «خيزش زبان فارسي» در آكسفورد، فرصتى بود 
كه نخست اين فرضيه را در يك مجمع علمى خارج از 
را  مسئله  اين  كسى  تاكنون  نمى دانم  نمايم.  طرح  كشور 
قبًال جايى نوشته يا گفته، از اين رو اگر حرف قابلى باشد 

براى اولين بار است كه مطرح مى شود.

مصداق  به  اسالم  از  پيش  جاهلى  عرب  كه  مى دانيم 
باديه  اهل  (آنكه  َجفا»  بَدا  «َمن  نبوى  شريف  حديث 
بيابانگرد،  مشرك،  مردمى  است)،  خشن  و  خشك  است 
بى فرهنگ و بى سواد بودند. اما در قصيده سرايى و شاعرى 
و البته در موضوعات متناسب با حال و احوال بت پرستى، 
به اوج رسيده بودند. فرهنگ فراگيرى، مبتنى بر حافظه 
و  مى شد،  مذّمت  كتابت  و  سوادآموزى  هرگونه  و  بود 
آنچه  رو  اين  از  مى دانست.  نوشتن  آيين  كسى  به ندرت 
از عرب جاهلى به صورت مكتوب وجود داشت، همان 

شاهكارهاى شعرى عرب موسوم به معّلقات سبع بود.
و  يكتاپرستى  به  را  مردم  «إقرأ»،  پيام  با  اسالم  دين 
اخالق، دعوت و با سوگند به قلم و دستور «قيّدوا العلم 
بالكتابة»، همگان را به تعليم و تربيت عمومى فراخواند. 
اما نوشت افزار و امكانات كتابت در دسترس نبود. ليف 
آهو،  پوست  هم  كمى  و  گاو  پوست  شتر،  كتف  خرما، 
حداكثر چيزى بود كه براى نوشتن از آنها استفاده مى شد. 
مخالفت  نبوى  حديث  كتابت  با  برخى  آغاز،  همان  از 
كتابت  تنها  نه  فرزندانش  و  على(ع)  امام  اما  ورزيدند، 
حديث نبوى را جايز دانستند، بلكه خود نيز بدان پرداختند 
(تدريب الراوى، سيوطى، ج1، ص 3)؛ هم چنانكه نخستين 
كسى كه قلم به دست گرفت و مصحف شريف را به خط 

مبارك خود روى پوست آهو نوشت، امام على(ع) بود.
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مى گويد:   (120 (ص  ماللهند  تحقيق  در  ابوريحان 
«نخسْت نوشتن روى پوست بود و پيامبر گرامى اسالم 
(ص) نامه به خسرو پرويز را روى پوست آهو نوشت. 
در هند روى برگ درختى به نام تارى و در چين روى 

كاغذ مى نوشتند.»

مخصوص  آموزش  اسالم  از  پيش  ايران  در  كه  مى دانيم 
را  كفشگر  آن  داستان  و  بود  اشراف  و  شاهزادگان  طبقة 
او  فرزند  آموزش  با  انوشيروان  چگونه  كه  شنيده ايم  نيز 
مخالفت كرد، و انوشيروان بوذرجمهر را توبيخ نمود كه

چـو بازارگان بچـه گردد دبيـر
هنرمنــد و بادانش و يادگيـــر

چو فرزند ما برنشيند به تخت
دبيـرى ببايـدش، پيـروزبخــت

هنر يابد از مـرد موزه فروش؟!
بدين كار ديگر تو با من مكوش

(شاهنامه، چاپ خالقى، 435/7)
از سوى ديگر سنت قصه خوانى در ميان عرب جاهلى 
كه  الحارث  نضربن  داشت.  چشمگيرى  رواج  ايرانيان  و 
بزرگترين  از  و  بود  ابوسفيان  اقران  و  مشركان  سران  از 
تجار برده و كنيزكان در عصر جاهلى به شمار مى رفت، 
گفتة  به  و  مى كرد  تردد  حيره  در  پرويز  خسرو  دربار  به 
من  الناس  «ومن  كريمة  آية  ذيل  در  مفسران  و  مورخان 
و  رستم  قصه هاى  ايرانيان  از  الحديث...»،  لهو  يشترى 
به  سفر،  رهاورد  عنوان  به  و  مى گرفت  فرا  را  اسفنديار 
باديه نشينان عرضه مى داشت. به گفتة برخى، او ساز عود 
شايد  بود،  مبرز  شاعرى  چون  و  مى نواخت  خوب  را 
قصه هاى رستم و اسفنديار را به صورت نقالى كه بسيار 
جاذبه داشت، براى گروندگان به دين اسالم مى خواند و 
مى گفت: داستانهاى من شيرين تر از قصه هاى عاد و ثمود 
است. طبعًا اين سبك «قصه خوانيها در ايران هم كه مهد 

شعر و ادب بود، رواج داشت.» (همان 13/1) 
اما از چه زمانى كاغذ وارد فرهنگ و تمدن اسالمى 
شد؟ ابن فقيه (م 365 ق) در البلدان مى گويد: «در عصر 
المهدى عباسى در جنگى كه بين مسلمانان در سمرقند 
با لشكر چينيان رخ داد، عده اى از چينيان اسير مسلمانان 
بودند.  آشنا  سالح  و  كاغذسازى  صنعت  به  اينان  شدند. 
رفته رفته صنعت كاغذسازى در سمرقند كه از شهرهاى 

خراسان است رواج يافت.»

ابوريحان نيز در تحقيق ماللهند همين مطلب را گفته و 
افزوده كه صنعت كاغذسازى از سمرقند به ديگر كشورها 
راه يافت. قزوينى در آثار البالد اين مطلب را از صاحب 
الممالك؟  كدام  البته  مى كند.  نقل  المسالك  و  الممالك 
معلوم نيست. زيرا اين مطلب در هيچ يك از سه كتاب 
الممالك» ديده نمى شود. در هر  موسوم به «المسالك و 
صورت كاغذ از سال ــ تقريبًا ــ 150ق به بعد در عصر 
نهضت ترجمة متون يونانى به عربى، وارد بغداد و سپس 
ايران و مصر شد. البته در مصر كاغذ بردى يعنى پاپيروس 
رواج داشت و گاه مورد استفادة خلفاى عباسى هم قرار 
مى گرفت، ولى با ورود كاغذ به تمدن اسالمى و ايجاد 
حرفه و شغلى به نام ِوراقت، دّكانهاى كاغذسازى موسوم 
به سوق الوراقين در بغداد راه اندازى شد. هرچند آن زمان 
كاغذ يكى از مهمترين كاالى تجارى به شمار مى رفت، با 
اين حال بسيار گرانقيمت بود، تا اينكه بازار كاغذفروشان 

در بغداد رونق گرفت.
ورود  با  1234ق،  سال  در  تقريبًا  بفرماييد  تصور 
نشر  صنعت  در  شگرف  تحولى  ايران  به  چاپ  صنعت 
كشور ايجاد شد؛ چنانكه در سالهاى اخير همگان ديديم 
كه با آمدن رايانه و اينترنت چه انفجارى عصر اطالعات 
كوچك  دهكده اى  به  تبديل  را  جهان  و  آورد  پديد  را 
كرد. ورود كاغذ به تمدن اسالمى نيز نهضت ترجمه را 
رونق بخشيد. يعقوب بن اسحاق كِندى و فارابى و دهها 
عالم و دانشمند به ترجمه و تأليف كتب به زبان عربى 
ايران  وارد  كاغذ  كه  سالهاست  همين  در  زدند.  دست 
به  خصوصى  و  شفاهى  وضع  از  آموزش  طبعًا  مى شود. 
تعليم همگانى تبديل مى گردد. در آن زمان، زبان محاوره 
و مكالمة مردم فارسى بود، ولى زبان علمى جهان اسالم 
عربى بود و آثار علمى به عربى نوشته مى شد. اما كسانى 
چون ابن سينا و ابوريحان برخى آثار خود را براى اين 
كه استفادة آنها عام شود، به فارسى مى نوشتند، يا حتى 
ترجمه مى كردند. كم كم نهضت ترجمة متون از عربى به 
فارسى رونق گرفت. منصوربن نوح سامانى در سمرقند 
از فقها مى خواهد كه فتواى جواز ترجمة قرآن به فارسى 
را بدهند. سپس قرآن و تفسير طبرى به فارسى ترجمه 

مى شود.
پس اينكه آثار فارسى صرفًا از اواخر قرن سوم به بعد 
در ايران يافت شده، غيبت كاغذ در دو قرن اول در تمدن 

اسالمى بوده است، نه غيبت زبان فارسى.


