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 تاریخچه ای از خط و دبیره

  یزدان صفایی: نویسنده

در » دب«ستان وارد شده که در فارسی دری به صورت به معنی کتیبه در فارسی با dipIاز زبان سومری واژه «

  )١(».باقی مانده است» دیوان«در » دیو«و به صورت » دبیر«و » دبستان«

  

در شاھنامه فردوسی به » دبیره«و » دیپ«نیز از ھمین ریشه است و دستیابی ایرانیان بر » دفتر«و » دبیره«واژه 

  )٢.(بدل گشته است» دیوان«و » دیو«پیروزی بر 

در زمان ھای کھن، به انگیزه ھایی که ھنوز به درستی آشکار نیست، ھر یک از ھفت سیاره ی شناخته شده ی آن «

می » تیر«و » عطارد«یکی از این سیارات که به نام ھای . روزگار را با شغل و پیشه ای، ھمبسته می دانستند

و ) نوشتن(واژه ھای نبشتن . ندگی در پیوند بودخوانده می شد، با نگارش و نبیس» نبو«شناسیم و در ایران غربی 

  )٣(».ایزد کتابت می باشد» نبو«نبی از ریشه ی 

از زمانی . و نگارش، دورانھا و مراتب گوناگونی را سپری کرده است تا امروز به این جایگاه رسیده است) خط(دبیره 

. او این مرحله را با نگارش آغاز کرد. ود حس کردنامعلوم، انسان نیاز به نقش کردن یا تصویر کردن اندیشه ھا را در خ

بدین منظور تصویر ھا و نگاره ھایی را بر تخته سنگھا را برای ارتباط مکتوب، حک کرد و بدین سان خط یا دبیره تصویری 

  .آغاز شد

دگاه نخستین نگاره ھا روی سفال ھا، نخستین گام برای نوشتن بوده است و برخی دانشمندان مانند گیرشمن زا

نخستین سفال ھای منقوش را نواحی ایران غربی می دانند، پس در آغاز، نگارش از سرزمین ایران آغاز شده 

  )۴.(است

نیز در “ نوشتن“.در زبان فارسی به کار می رود“ نوشتن”به جای کارواژه “ نگاریدن”و “ نگاشتن”امروزه نیز کارواژه ھای 

در “ نبو”و با نام ایزد ) ۵.(است“niنی ”و یک پیشوند فعلی “ paishش پئی”فارسی باستان دارای یک ریشه ی فعلی 

  )۶.(پیوند است

، معنی واژه نوشتن را آشکار می کند “ پیچ”و واژه ی “ پئیش”سنجش میان ریشه ی فعل نوشتن در فارسی باستان، 

  )٧.(و آن ، پیچیدن توماری است که روی آن نگاشته شده است

  .عدم امکان نقش کردن مسایل عاطفی، کمبودھای این روش نگارش بود تعداد فراوان تصویر ھا و«

کم کم تصویر ھا شکل ساده تر و نمادین تری به خود گرفتند و برای مفاھیم عاطفی، عالیمی قراردای وضع شد، مثًال 

یشه نگار را مجموعه ی این تالش ھا نوعی خط اند. نقش دو پا نشانه راه رفتن و چشم اشک آلود نشانه ی اندوه بود

  )٨(» .در دسترس نگارندگان قرار داد

این چنین بود که خط ھیگرولیف پدید آمد که گستره ی انتشار آن بیشتر در مصر بود و این نام از سوی یونانیان به این 

خط داده شده است که در زبان یونانی به معنی نوشته ی نشانه ھای مقدس است و این نام را بدان دادند چون برای 
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. پیشینه ی خط ھیروگلیف تا ھزاره چھارم پیش از میالد میرسد. ایشان پر از شگفتی و راز و رمز ھای ناشناخته بود

این خط بیشتر افقی و از راست به چپ نوشته می شود و به ندرت از چپ به ) ٩.(این خطر بر پاپیروس نوشته می شد

که بعدھا به سادگی می گراید و ) ١٠. (انات رو به آغاز خط داردراست و گاھی از باال به پایین ، تصویر انسان ھا و حیو

  )١١.(از آن پدید می آید) مردمی(و دموتی ) دینی(دو نوع خط ھیراتیک 

رسیده است در کاوش ھای دره خط بی نگاره یا خطی که مراحل تکامل خود را طی کرده و به خط معنای امروزین خط 

) ١٢.(ھلیل رود بلوچستان پیدا شده است که زمان آن به پانسد سال پیش از آغاز خط ھای سومری می رسد

و در ھزاره ی چھارم پیش از ) ١٣(سومری ھا که ایرانیانی بوده اند که از سرزمینھای کوھستانی شمال ایران کوچیده 

از نخستین اقوامی ھستند که به ضبط گفتار ھا و اندیشه ھای خود اقدام کردند و میالد به میان رودان رسیده بودند، 

  )١۴. (برای این کار، خط میخی را برگزیدند

خط میخی آغازین سومری ھا به ھیروگلیف شابھت دارد و این یعنی که در اصل نوعی تصویر نگاری بوده است که آن را 

صویر ھا حالت ساده تر و زاویه مانند به خود گرفتند و سرانجام نشانه ھای بر روی لوح نقش می کرده اند و رفته رفته ت

  )١۵.(تشکیل دھنده ی آن به ریخت میخ در آمدند

از خط میخی سومری نخستین، خط میخی ایالمی منشعب می شود که برای نگارش زبان ایالمی که جزو زبان ھای «

  )١۶(» .منفرد است به کار می رود

خط میخی به جز منطقه ی بین النھرین در گستره ی . نیز از منشعبات ھمین خط است) بلیبا(خط میخی اکدی «

در آسیای صغیر و بین النھرین شمالی و در میان ھیتی ھا، ھوری ھا، اورارتو ھا، کاسی ھا و : وسیعی رواج می یابد

  )١٧(»غیره

و ایالمی درست شده است که  خط میخی کتیبه ھای فارسی باستان دوره ی ھخامنشی از روی میخی بابلی«

این خط از چپ به راست و به ترتیبی که در سانسکریت متداول ) ١٨.(نسبت به آن ھا عالیم ساده تر و کمتری دارد

و ھمه ی این نشانه ھا به جز سه نشانه صدا دار، ھجایی . عالمت است ٣۶است، نوشته می شود، و دارای 

نشانه دارای فتحه و چھار نشانه داری کسره و ھفت تای دیگر دارای  ٢٢ ھستند، و از میان این نشانه ھای ھجایی،

ھمه ی نشانه ھای پارسی باستان به صورت عمودی یا افقی رسم میشده و ھفده تا از آنھا نیز دارای . ضمه ھستند

ند که در ھمه واژه ھا توسط یک نوع عالمت ممیز از ھمیدگر جدا می شده، ھرچ. یک یا دو زاویه قائمه بوده است

برخی کتیبه ھای کوچک این قاعده رعایت نشده است و به جز این نشانه ی ممیز، نشانه ھای مورب چنان که در 

  )١٩.(خطھای میخی ایالمی و بابلی موجود است، دیده نمیشود

به نام  دانشمند آلمانی ١٨٠٢خط میخی پارسی باستان تا اواخر سده ھجدھم کامًال ناشناخته بود تا این که در سال 

ھمه ) ٢١(“ راولین سن”یک افسر انگلیسی به نام  ١٨٣٧توانست ده نشانه این خط را بیابد و در سال ) ٢٠(“ گروتفند”

) ٢٢(ی نشانه ھای میخی پارسی باستان را خواند و برگردان کامل کتیبه ی بیستون را به انجمن آسیایی سلطنتی 

  )٢٣.(منتشر شد) راولین سن(ر در لندن ارائه داد و ده سال بعد، با تجدید نظ
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پا به ) ٢۴(در ھزاره دوم پیش از میالد خط دیگری در میان فینیقی ھا که از کرانه ھای خلیج فارس کوچیده بودند« 

قدیمی ترین نمونه ی این خط در کاوش ھای شھر گوبله، از شھرھای . عرصه وجود می گذارد و آن خط فینیقی است

  )٢۵.(که یونانیان آن را بیبلوس می نامیدند، به دست آمده است) کنونی حوالی سوریه(فینیقه باستان 

نشانه داشت که تنھا صامت ھا را نشان می داد و از راست به چپ نوشته می شد و نشانه ھایی  ٢٢الفبای این خط 

رب رفت و با خط فینیقی بعد ھا از طریق بونان به غ. از خط مصری باستان و خطوط تصویری را در آن می توان یافت

  )٢۶.( دگرگونی ھایی مورد استفاده قرار گرفت و بر اساس خط یونانی، خط التین پدید آمد

  )٢٧. (خط آرامی نیز از فرزندان خط فینیقی است که به سرعت در خاور میانه پخش شد

ه عنوان زبان دیوانی خط و زبان آرامی که به سرعت در قلمرو گسترده ای رواج یافته بود در امپراتوری ھخامنشی نیز ب

به کار رفت و به ھمراه فارسی باستان و خط میخی در نامه ھا و اسناد دولتی به کار گرفته می شد و بدین صورت بود 

که نام به زبان ھر استانی خوانده می شود و دبیر آرامی زبان آن را به زبان و الفبای آرامی می نوشت و نامه به آن 

  .آن جا دبیران، آن را به زبان ھمان استان بر می گرداندند و می خواندنداستان فرستاده میشد و در 

پس از دوران ھخامنشی، در دوره ای کوتاه، زبان و خط یونانی در نامه ھای اداری به کار رفت تا این که در زمان 

سانی به وجود اشکانیان، خط پھلوی اشکانی برای نوشتن زبان پھلوی اشکانی پایه ریزی شد و سپس خط پھلوی سا

این خطوط، صامت نگارند و شمار نشانه ھای آنھا از الفبای . آمد که ھر کدام گونه ھایی کتیبه ای و تحریری دارند

از میانه ی دوران اشکانی خط پھلوی به عنوان خط ملی ) ٢٨.(آرامی کمتر ھست و از راست به چپ نوشته می شوند

و برھمائی، شناخته شده بود و به ھمین سبب ساسانیان نیز آن را  ایرانی، در مقابل خطھای دیگر مانند یونانی

  :خط پھلوی را می توان شامل سه نوع دانست. نگھداشتند و ادامه دادند

پھلوی شمال شرقی که خط قوم پرثوی یا اشکانی بوده و بیشتر روی سکه ھا و مھر ھا ی شاھان این خاندان دیده -١

  .می شود

یکی خط کتیبه ھا، یعنی : یا خط ساسانی ھمان گونه که دو صورت داشته) ارسی میانهخط پ(پھلوی جنوب غربی -٢

  .خطی که در سنگ نوشته و سکه به کار می رفته و دیگری خط تحریری که نام و کتاب را با آن می نوشتند

انی میانه خط پھلوی شرقی که تنھا صورت تحریری از آن در دست است و در نوشتن بعضی از زبانھای شرقی ایر-٣

  )٢٩.(استعمال شده است

  ):٣٠(حمزه ی اصفھانی از قول محمد موبد معروف به ایوجعفر متوکلی می نویسد

خط فارسی گوناگون است و ھفت نوع دارد، و گفته اند که ایرانیان در روزگار فرمانروایی خود انواع مقاصد خویش را به «

نیم گشته دفیره، فرورده دفیره، دین دفیره، وسف دبیره بوده  رم دفیره،:ھفت نوع خط می نوشته اند که نام آنھا 

  .است

خطی » نیم گشته دفیره«خط دیگرگون شده؛ معنی » گشته دفیره«خط عام است، و معنی » رم دفیره«اما معنی 

خط » راز دفیره«خط فرمان و نامه است؛ و معنی » فرورده دفیره«است که نیم از آن دیگرگون شده باشد؛ و معنی 

خط دینی است که به آن قرآن خود نوشته ھای شرعی دین خود را می » دین دفیره«اسرار و ترجمه ھاست؛ و 

مجموعه خطوط است که خطی بود شامل لغتت ملتھایی از رومی و قبطی و بربری و » وسف دفیره«نوشتند؛ و معنی 

  )٣١(»ھندی و چینی و ترکی و نبطی و عربی

“ ویش دبیره”از آن جمله . تان را ھفت نوع دانسته که از قول ابن المقفع نقل میکندابن ندیم نیز خطھای ایران باس

آن سیصد و شصت و پنج حرف «باشد در نوشته ی حمزه باشد و می گوید که “ دبیره“ وسف”است که شاید ھمان 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

یماء و چشمک و و خریر آب و طنین گوش و اشاره ھای چشم و ا) یعنی تأفل و تطیر(است که کتابھای فراست وزجر 

  )٣٢(» .آنچه بدین ماند، با آن نوشته می شود

دبیره اوستایی که برای نوشتن کتاب دینی زردشتیان به کار رفته است و یکی از کامل ترین خط ھای جھان است، بر 

نشانه صامت یا مصوت از  ۵٨یا  ۵٣این دبیره، آوانگار است و با . اساس خط پھلوی ساسانی ساخته شده است

از راست به چپ نوشته می شود و به نامھای دین دبیره و دین دبیریه و . نایی نگارشی بسیار باالیی برخوردار استتوا

در نخستین سده ھای اسالمی ، برای آسانی در خواندن متون پھلوی ، آن را ) ٣٣.(ھم نامیده میشود.. دین دفیره و 

  )٣۴.(زند خوانده شدبه الفبای اوستایی برگرداندند و این نحوه ی نگارش پا

در دوره ی میانه، مانی نیز خطی را بر اساس خط سریانی اختراع کرد که در آثار مانوی به کار رفته است و روشن و 

  )٣۵(خط سریانی از فرزندان خط آرامی به شمار می آید . خوانا است

مسیحی و سغدی بودایی  به ما رسیده است به خطوط سغدی مانوی، سغدی) ٣۶(نوشته ھایی که از زبان سغدی 

  )٣٧.(نوشته شده که این خط نیز از فرزندان شاخه دیگر خط آرامی است

خط عبری نیز که پیشینه ی زبانی اش به سده چھارم پیش از میالد می رسد از اصل آرامی گرفته شده است و خط 

  )٣٨.(عربی نیز توسط نبطیان از خط آرامی گرفته شده است 

ھای نخستین پس از اسالم، با افزودن حروف فارسی به الفبای عربی، خط فارسی را بر مبنای ایرانیان نیز در سده «

نیز در اثر «) ٣٩(».خط نسخ پایه گذاری کردند و سپس خط نستعلیق و خط شکسته و دیگر خطوط ایرانی ابداع شد

ه بعضی از آنھا از راه تفنن تفنن و ھنرنمایی ھای خوشنویسان، گونه ھای مختلفی از خط فارسی و عربی پدید آمد ک

  )۴٠(».با رعایت تناسب، به گونه ای از نوشته ھای غیر عادی ھمچون منشور ھا یا کتیبه ھا و مانند آنھا اختصاص یافت

  پانویس

  ۴٣تاریخ زبان فارسی، محسن ابوالقاسمی ، رویه ١٫

  ٨٢زندگی و مھاجرت آریاییان، فریدون جنیدی، رویه ٢٫

  ١٣۵، مرز مزدایی، امید عطایی فرد،رویه ایزد نویسندگی: نبو٣٫

  ۴٠۶خط در استوره ھا،زبان فرھنگ استوره، ژاله آموزگار، رویه ۴٫

  راھنمای ریشه فعلھای فارسی دکتر محمد مقدم و تاریخ زبان فارسی۵٫

  ١٣۵ایزد نویسندگی، مرز مزدایی، امید عطایی فرد،رویه : نبو۶٫

  ٨۴و  ٨٣دی رویه ھای زندگی و مھاجرت نژاد آریا، فریدون جنی٧٫

  ١٧تاریخچه ای از نگارش و خط، زبان فرھنگ استوره، ژاله آموزگار، رویه ٨٫

  ١٧تاریخچه ای از نگارش و خط، زبان فرھنگ استوره، ژاله آموزگار، رویه ٩٫

  ۵زبانھای خاموش، فریدریش، یوھان، ترجمه دکتر ثمره و دکتر قریب، رویه ١٠٫

  ١٨زبان فرھنگ اسطوره، ژاله آموزگار، رویه  تاریخچه ای از نگارش و خط،١١٫

  ٨٣زندگی و مھاجرت نژاد آریا، فریدون جنیدی، رویه ١٢٫

  ۵۵ایران بزرگ، امیر عطایی فرد، رویه ١٣٫
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۵ 
 

  ١٠زبانھای خاموش، فریدریش، یوھان، ترجمه دکتر ثمره و دکتر قریب، رویه ١۴٫

  ٢۵٨مھرداد بھار، رویه و ھمچنین اسطوره تا تاریخ از  ٣٩زبانھای خاموش رویه ١۵٫

  ١٩تاریخچه ای از نگارش و خط، زبان فرھنگ استوره، ژاله آموزگار، رویه ١۶٫

  ۴٨زبانھای خاموش رویه ١٧٫

  ١٩تاریخچه ای از نگارش و خط، زبان فرھنگ استوره، ژاله آموزگار، رویه ١٨٫

  ٣و  ٢فرمانھای شاھنشاھان ھخامنشی، َرلف نارمن شارپ رویه ١٩٫

٢٠٫Georg Friedrich Grotefend ١٧٧۵-١٨۵٣  

٢١.Sir Henry Creswicke Rawlinson. 1810-1895  

٢٢.Royal Asiatic Society  

  ١فرمانھای شاھنشاھان ھخامنشی، َرلف نارمن شارپ رویه .٢٣

  ٩١٫ایران بزرگ، امید عطایی فرد، رویه ٢۴٫

  ١٩ه تاریخچه ای از نگارش و خط، زبان فرھنگ استوره، ژاله آموزگار، روی٢۵٫

  ١٩تاریخچه ای از نگارش و خط، زبان فرھنگ استوره، ژاله آموزگار، رویه ٢۶٫

  ٢٨٩تا  ٢٨٧، احمد تفضلی رویه ١دایره المعارف فارسی، جلد ٢٧٫

  ۵٠تا  ۴۴زبان پھلوی، ادبیات و دستور آن، ژاله آموزگار و احمد تفضلی، رویه ٢٨٫

  ٢٨٨٫رویه  تاریخ زبان فارسی، جلد اول، پرویز ناتل خانلری،٢٩٫

  ٢٨٨به نقل از تاریخ زبان فارسی، جلد اول، پرویز ناتل خانلری، رویه  ٣٠٫

  ۶۵٫و  ۶۴رویه ھای . ه .  ١٣٨٧. چاپ بغداد. التنبیه علی الحدوث التصحیف٣١٫

  ٢٨٩٫تاریخ زبان فارسی، جلد اول، پرویز ناتل خانلری، رویه ٣٢٫

  ٢٢٫و  ٢١، ژاله آموزگار رویه ھای تاریخچه ای از نگارش و خط، زبان فرھنگ استوره٣٣٫

 ١۴، رویه ١٣۵۵، مجله دانشکده ادبیات تھران، سال بیست و سوم، شماره چھارم »گزارشی از پازند«ژاله آموزگار، ٣۴٫

  ١٩تا 

  ١۵۴تاریخ زبان فارسی، محسن ابوالقاسمی، رویه ٣۵٫

  امردادنامه ٨٨در شماره آبان ) یزدان صفایی(نگارندهاز “ زبانھای ایرانی میانه”درباره زبان سغدی نگاه کنید به مقاله ٣۶٫

  ٢٩تا  ٢۴فرھنگ سغدی، بدرالزمان قریب، رویه ٣٧٫

  ١۵۵تاریخ زبان فارسی، محسن ابوالقاسمی رویه ٣٨٫

  ٢٣تاریخچه ای از نگارش و خط، زبان فرھنگ استوره، ژاله آموزگار رویه ٣٩٫

  ی، امید عطایی فرد، رویه گزارشی درباره ی خط و قلم در ایران، مرز مزدای۴٠٫

  


