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 ان»  رومیط «خی محتواو  شکل مالحظاتی چند در باب 

 ابن ندیم »فھرستکتاب «در      

بیرون   /نشانھ ھای صریح و ضمنی درون  بازخوانی  پژوھشھای جدید ،  ، با استفاده از  در این مختصر        

ابن    »فھرست کتاب  « کوتاه  گفتار  یمحتواو    شکلاتی چند در باره  ظمالح  و نیز محتوای ارایھ شده  ،  متنی  

  ارایھ خواھد شد.  » انرومیخط «ندیم در باب  

در  »  شروع می کنم.گفتاری در باب خط رومیان /   الكالم على القلم الرومى« عنوان  خود را با مالحظات 

 George Makdisi)بی»نوشتاری و کتا در قالب «اومانیسم باید اشاره کرد کھ «کتاب فھرست»ھ مقدم

و این  دانستھ امری ممکن  کمال و بالندگی انسانابن ندیم بدین معنا کھ ابل خوانش است ق   (89 ,88 ,1990

تحقق  م بھ زبان عربی و غیر آن آثار نوشتاری و ادبی دینی و غیر دینی از طریق مطالعھ و آگاھی از مھم 

ھستند  و زمانھ خودش ا گذ شتھ در ارتباط بگفتارھای دھگانھ ای کھ او از طریق ، . بھ عبارت دیگرمیشود 

و در  ؛ علوم غریبھ درجھ یکدر قالب عناوینی چون دین و زبان؛ ادب و ادبیات؛ مطالعات اسالمی ؛  و

در قالب این چارچوب کالن و بر بی مورد نظرش را عینیت می بخشد. کتااومانیسم نھایت درجھ دوم 

بصورت  می خواھد اینجا میتوان گفت کھ ابن ندیم در خط رومیان ذیل عنوان اساس محتوای ارایھ شده 

صحبت کند کھ با کار وی در خوانش و شناسایی  زمانھ خود  مورد استعمال رومیان عمده از خطی قدیمی

  لی در سطحوفنی  بھ زبان تناسب دارد. (بھ معنایی کھ خواھد آمد) و بعبارتی کتابشناسی وی مکتوبات 

 مطالعھ خطوط قدیمی]در معنای لفظی  [ Paleography /کار او را در حوضھ  و مختصر بسیار کلی  

بررسی و  وی  زمانھبلکھ در وده ب تھ این مھم منحصر بھ وی نبال. ) Groningen 1940. 9 ( ھیمقرار د 

   )/https://www.academia.edu   ای غالب رواج داشتھ است ت بھ صورت دغدغھ تفاوفھم خطوط م 

, translated by  18999813/Merx_History_of_the_Syriac_Grammatical_Tradition

Daniel King P. 249 n. 2.)  . امری را رومیان خط کھ او بررسی و مطالعھ خواھیم دید چھ  راگ

بھ این فراز  – قرار میدھد ی مورد لحاظ نحو ت از منظر یک فرد اتیمولوجیسانرا مستقل محسوب نکرده و 

 . ت شکافخواھیم  ھ و انرا جلوتر باز گشتو جالب مبنایی  

  در انتظار داریم کھ ابن ندیم بعنوان یک کتابشناس    »الكالم على القلم الرومى بر اساس تیتر «،  نتیجھدر          

خود  در باب خط رومیان زمانھ  ،  نویسندگان انھا  بھمراه زندگی علمی    کتب فھرست  شتن  چارچوب کالن نو

عنوان  ونکھ  . چدارد   گفتاری (N. H. Baynes 1948, 318 n. 1)بیزانسی    [ادبی]  نوشتارییعنی یونانی  

اثر ذیل عنوان  کتابخانھ ای  اشاره دارد: طبقھ بندی  زیر  ھمزمان بھ دو مھم  یعنی «کتاب فھرست»  کلی اثر  
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نام و  و لیست  »  فھرست کتاب کھ ھمان «این  موضوع  و نیز  ؛  «کتاب» در تمایز از ھر گونھ مکتوب مشابھ  

نویسندگان   باشد آثار   .Nikolaj Serikoff, Исследования по Аравии и исламу: Сб)  می 

статей в честь 70-летия Михаила Борисовича Пиотровского / Сост. и ответ. 

редактор А.В. Седов. М.: ГМВ, 2014. С. 456-473)  .   بیشتر در ادامھ نوشتار در این راستا

چھ  چیدمان پیشنھادی این مقالھ  بر اساس  رد خبره طرف سوال وی  و درستتر فابن ندیم    متوجھ می شویم کھ

 .    فھمی از این عنوان دارد 

ن ندیم  ب وارد بررسی شکلی و محتوایی نوشتھ کوتاه ا،  ضروری و کالنبر اساس این پیش زمینھ             

الرومى« القلم  على  روشی  بمیشویم.  »    الكالم  لحاظ  : ویراست  مورد  عربی  متن  ھ  فلوگل 

3.html-text/text/fluegel-studies.org/single-arabic-https://www.graeco    سھ را در 

کلی و جزیی    حنھ در دو سطاجداگرا  و ھر یک  رده  ک و نقطھ گذاری  مجددا دستھ بندی  پیوستھ بھم  پاراگراف  

  می دھیم.  مورد بررسی قرار

 :   پاراگراف اول – ۱

قیمس  یسمى احدھما    رجالن من مصر  وردحتى    الخط فى القدیملم یكن الیونانیون یعرفون    التواریخ القدیمةفى بعض    قرأت     
الیونانیونحرفا    ستة عشرومعھما    اغنورواالخر   آخر یسمى  استنبط  احدھما اربعة احرف فكتب بھا ثم  استنبط  ثم  .  فكتب بھا 

 .   اسحق الراھب فى تاریخھعلى ما ذكر   سقراطیسوفى ھذه االیام نجم .  اربعا وعشریناربعة اخر فصارت سمونیدس 

 سطح کلی -الف - ۱

 ا در باب قلم یونانی بیزانسی را ب ھدف و نیز عنوان گفتار خود، نوشتن  واسطھ    ھبموجھ است کھ ابن ندیم   

نوشتھ وی  »  نوشتجات تاریخی «از  نخست آنکھ،  شروع نماید.  بی نام  خط  این  خاستگاه  مختصری در مورد  

در باب گذشتھ باشد کھ در  و پژوھشھای  یکی معنی موسع بھ معنی کلیھ منابع  :  دو برداشت میتوان داشت  

 منابع متعددی را بدون اشاره بھ زبان انھا خوانده و بر اساس انھا گفتار خود را استوار میسازد.   یو اینصورت  

نوشتھ خود را براساس شنیدن اینکھ وی  بر این اساس وی نسخی را روییت کرده و خوانده ، و این یعنی  

میتوان معنایی ضیق  ، در عین حالستوار نکرده است. ا   raconteursروایات از زبان راویان چند زبانھ / 

تاریخی»  از   پذیرش  «نوشتجات  فن مورد  اھل  بین  بیش  و  کم  کھ  قدیم  داشت  نمونھ  است  مورخین  (برای 

، و نیز:                                                       است     BK. 5. 58-61  تاریخ ھرودوت در باب حروف الفبا و از انجملھ یونانی  معروفترین انھا  

Rhys Carpenter, 1935, pp. 5-13.(    ،و اطالعات محدود  ظرف زمانی و مکانی ابن ندیم  بر پایھ  مضافا

 .  باید باشند عربی  میتوان گفت کھ کتب مورد استفاده وی عمدتا بھ زبانوی سواد زبانی  در باب 
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 سطح جزیی   –ب  - ۱  

جمالت  معنا و نحو کلمات و نیز  یعنی  این پاراگراف  وارد موارد جزی  ،  با توجھ بھ تصویر کلی فوق            

از حروف یونانی  خط و    »خاستگاه «باب  گذشتھ در  . بدیھی است کھ در    میشویمپاراگراف نخست  کانونی  

مورد بررسی و عنوان    محوردریافتن  بررسی ما محدود بھ  بوده اما  احث متعددی مطرح  بم زوایای مختلف  

بود  ندیم خواھد  اسا س    ابن  بر  کھ  .  میتوان گفت  آگاھی  اول  پیش  پاراگراف  خط  یونانی این  پیشینھ زبان 

گر چھ نشانی مستقیم روایت میکند کھ  متاخری  حکایتی    -شرحی  اصطالح  ھ  بیزانسی را از خالل نوشتھ ھای ب

اسحق راھب میتواند دریچھ ای بھ منبع اصلی و عمده وی  نام  آنھا وجود ندارد اما    و صریح در باب عنوان

مورد نظر  خط  ی  و نیز محتوا  ع  ب منایا  منبع  یی بر  بیشتری    رتوپانچھ کھ درخطوط بعدی میاید  لبتھ  ابیاندازد.  

  یاندازد.م

سواد نوشتاری بھ سرزمین  حروف و  محتوای روایت وی مقطع متاخرتر ورود  از نظر فنی  ،  انکھ  اول         

و   میگیرد  بر  در  نتیجھ  یونان را  اولیھ  نقل وی  در  نمیدھد نیز  و  متقدم  دوران  پوشش  انرا  از  پس                         . فترت 

مشخصا از میان سھ دوره بھ  بدین ترتیب    شده وبدینوسیلھ دامنھ گسترده و مبھم کمی محدود تر و روشنتر  

لھ  ئبھ مس یونانی  ی کھ بزبان  در دسترسبر اساس منابع تاریخی  بعالوه،  .    میشود دوره بسیار متاخر محدود  

وجود حال    ندر عیو  ؛  د  ن میکن   حمطررا  ن ندیم  ب امشابھ  جھاتی  مقطع متاخر توجھ دارند و  حروف یونانی از  

ناقص  آنھا؛ و نیز محتوای  نیز اسحق بھ  و    نیز دسترسی وی  وبا ظرف زمانی و مکانی  این قبیل منابع  ارتباط  

کھ منبع یا منابع مورد استفاده وی یا اسحق اند  ھ این نتیجھ میرسما را بپاراگراف دوم در باب حروف یونانی  

 . میباشند یونانی در باب حروف الفبای یونانی  رایج و نوشتاری  »     Anecdotes  /«حکایتھای  از  متاثر  راھب  

    August Immanuel Bekkerبکر /    گوست  اکھ عنوان اثر سھ جلدی    -یونانی  کلمھ اصالتا    نمراد ما از ای

  ھایی ھمچون شفاھی و نوشتاری ان در حالتی سیال و فازی با ژانرصرفھ نظر از اشکال    -را شکل می دھد  

نوع   این  از  تاریخ، و مشابھاتی  تقویم  داستان آموزشی،  داستان عامیانھ،  تاریخ مختصر،    « داستان کوتاه، 

اط با موضوع، فرد، یا چیزی بھ در مرز واقعیت و خیال می خواھد در ارتکاست  روایتی کوتاه و تاریخی  

  » مستور و پنھان بوده است  (ب)  انچھ را بگوید و بنویسد کھ تا بحال بدلیل گفتھ و نوشتھ نشدن  (الف)  مھم  

)Heinz Grothe, anekdote, J.B. Metzler, 1984, p. 7,16,18  .(   

یونانی وجود دارند نوعا حروف  حروف کھ در باب ی  مجموع حکایات متعدد در  بر اساس اثر بکر و         

فنی تری  در تمایز از اصطالحات واژه ورود را    -یونان میشوند سرزمین اصلی  »وارد « از بیرون یونانی 

مورد نظر  یا افراد    فرد در باب نام  نیز  و  بکار میبرم.    –ظایر ان  نپردازش ، تحول ، تطابق  و    ،  چون معرفی
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اسامی   مختلفی    متعدد بھ  پاالمدس  Cadmus/کادموس چون  و   ،/Palamedes فونیکس  ،/Phoenix ،

با  فرد مزکور  اھلیت  و  مبداي  سرزمین  در باب  نیز  و  و امثالھم مواجھ میشویم.  ،  Prometheus/ یوسثپروم 

 .Bekker, 1821, 781- 787; A  ( میشویم.  روبرو  مانند ان  مصر، فنیقیھ، و  رودس ،    کرت ،نامھای  

W. Gomme 1913, 60, 62, 68, 70  (  .  روایت وی شباھت و    میتوان گفت کھروایت ابن ندیم  در باب

ندارد و بیشتر  نوشتجات اولیھ تک روایتھای غیرترکیبی کجا با ھیچیک از یتمام بھ صورت و ل امانطباق ک

ھومر     اودیسھای چون    و اولیھادبی  در روایت  ،  جالب آنکھ  شباھت دارد.  »  متاخرروایت ترکیبی  «بھ یک  

کادموس  ۳۳۳. خط  ۵سرود    ( از  با حروف  ثبس ) خبری  ارتباط  بدون ھیچگونھ  دری  اثر  الفبا ھست ولی 

سخن     از کادموس فنیقی آورنده حروف الفبا  )  BK. 5. 58-61  (ھرودوت   تاریخ  متاخری چون  تاریخی و  

است تا اینکھ بتدریج  خاستگاھی بسیط  جریان غالب ایده تک  ، در بستر یونان  بر این اساس    بھ میان میاید.

میتوان  نیز  برخی نویسندگان  وتارخ و  لنرا در پظھور میکند و جلوه ھای ا مرکب  ایده رقیب چند خاستگاھی  

         مشاھده کرد.  

خاستگاه خط یونانی اشاره دارند. بدین معنا کھ  مجموع چند خط پاراگراف اول بھ ایده ای در باب    پس      

لحاظ اشتباه  میتوان گفت کھ حتی با عدم باب این در و چند خاستگاھی  تگاھی اسدیدگاه تک خبا توجھ بھ دو 

برایش در توارخ یونانی   بارزیوده و کارب کھ پدر کادموس     Agenorگنور / نام مذکر اآوردن  وی در  لپی  

مرتبط مورد     )  mythographers(  حکایت نامھ ھای  بواسطھ  ن ندیم  ببرداشت ا،  میتوان گفت کھ  یم نیامده  د ق

، مکان و زمان  حروفورنده آ(یا افراد) فرد بوده و دراین بستر » تگاھی اسخ چند « یخوانش و متاخرده ااستف

نفر اورنده و انتقال دھنده ھست ، و ھمو    با این تفاوت کھ در اصل یک. پیدا می کنند بازتاب  انھا اورده شدن 

 Simonides of  /یدسن ام سیمونوه فردی بالبعموجود]  و  ع در دسترس  ب[اشتباھی دیگر بر اساس منااو  

Ceos      «یاورند. بر اساس نوشتھ  مرا فراھم  مناسب یونانیان  پرداختھ و بقیھ حروف یونانی  بکار «استنباط

عمده بخش در باب  با توجھ بھ اینکھ  کھ  بنظر میرسد  ،  و ھمردیف ویابن ندیم و منابع امروزی در دسترس  

و حتی در منابع نیامده  و مستقیم  نامش بصورت مشخص  در اینجا بی نام بوده و  کھ  (حروف الفبا)    موضوع

یعنی سھ نفر صرفھ    -آن  افراد اورنده  اما در باب تعداد  نظر وجود دارد  اختالف  مربوطھ در مورد نامش  

  امری قابل پذیرش می باشد. اتفاق نظر ھست  -نظر از مصادیق انھا 

ز سرزمین ھر دو ادو فرد  ذکر نام  ابن ندیم بھ  حروف الفبای یونانی ،  بر اساس چند خاستگاھی بودن       

میپردازد کھ در دو مقطع در تمایز از نفر اول بمقدار مساوی بھ کاری خاص از یونان    دیگر فرد  مصر و  

اولیھ  در مراحل بعدی حروف  ،  پس    می پردازند کھ وی در قالب واژه عربی «استنباط» انرا مطرح میکند.
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دستخوش تغییراتی میشوند کھ ماھیت انھا کامال مشخص نیست. اما با کمک منابع موجود و در    ]یونانی[

وارد شده اند  مقطع اول  ی کھ در  حروفبر اساس این منابع ،  دسترس ابن ندیم میتوان گمانھ زنیھایی کرد.  

پس بھ ھر دلیلی بر روی این  سشده اند.  ابل چشم پوشی  قشده یا دچار تغییرات جزیی و  نھمانطور استفاده  

  ] یونانی [حروف  اینکار زمانیکھ بھ حد کفایت میرسد کلیت    گرفتھ وصورت    یپردازش دست حروف کار و  

 کھ ابن ندیم نامی از ان نمیبرد وارداتی  کھ  در عین داشتن اتصال تاریخی با الفبای  حروفی  دھد    شکل میرا  

  ھای   اژهبد ین ترتیب و.  ) Powell 1996,12-20; 66(ھستند  اختاری با ان متفاوت  از لحاظ س  و نمی نویسد 

 میشوند موضوعی  نیز  معنا یابی درست و متناسب زمانی و  اند    کھ دو بار ھم آمده«استنباط»  و  ،  «آورنده»  

در ر گحرف وارداتی و اولیھ کفایت می کرد ه است و سپس طی دو مرحلھ حروف دی  ۱۶، چرا کھ ظاھرا 

حرف فرایند انتقال و ابداع در مجموع    ۲۴استنباط و بھ عبارتی ابداع و اضافھ شده و با  دو مرحلھ چھار تایی  

باز میگردد  ق.م ) ۴۶۸  –  ۵۵۶(  شش و پنج   قرنر د در یونان کیوسی سیمونیدس بھ زمان ان شده و کامل 

 .E. Aدر ضمن جالب است کھ بھ نظر   (دارد.  تقارن نسبی  )    ق.م   ۳۹۹  –   ۴۷۰  زمان سقراط (    بااین  و  

(Havelock 1983, 8  در ھمین تاریخ ما در سرزمین یونان کم و بیش شاھد بھ حاشیھ رفتن عرصھ شفاھی

 .  )بھ نفع نوشتاری ھستیم

ھتر مینماید کھ مقداری در باب کیفیت بروف یونانی  ححال بھ عنایت بھ گفتار کوتاه وی در باب منشاي         

حروف گردد. بر این اساس  این  و ویژگیھای ان سخن بگوید تا اینکھ مستقیما وارد مبحث انواع رسم الخط  

 . تلقی و بررسی میگردد دوم بھ عنوان پاراگراف پاراگراف اخر متن عربی 

 : پاراگراف دوم  

السبب الذى من اجلھ تكتب الروم من الیسار الى الیمین انھم یعتقدون ان سبیل الجالس ان یستقبل المشرق  : «قال جعفر بن المكتفى     
فسبیل الكاتب ان یبتدى من  .  فاذا كان كذلك فالیسار تعطى الیمین  ،  فانھ اذا توجھ الى المشرق یكون الشمال على یساره  .    فى كل حاالتھ

   » .الشمال الى الجنوب

 و جزیی  ح کلیوسط -الف -۲

ھمراه با پیچیدگی  بوده و  عین حال مبنایی  کھ بصورت نقل قول مستقیم است در  این پاراگراف بسیار کوتاه       

می باشد. در باب مسیر  یونانی  در باب جھت نگارش حروف و کال نوشتن  ایدئولوژیک،   و چاشنی سوگیری  

مرجع ابن ندیم کھ وی نام منبع خود را بدون نام اثرش (شاید بدلیل شفاھی بودن ان؟)    نگارش از نوع پاسخ  

  پیدا است کھ بھ زمان بسیار متاخر کھ پیشتر نیز بھ ان اشاره شد نظر دارد زیرا در این باب بھ   ذکر میکند 

اشاره ای نرفتھ و مستقیما بھ صورت      sinistroverseھ چپ /  براست  کتابت یونانی یعنی  صورت اولیھ  
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اشاره شده است. و اما مھم گفتار مرجع ابن ندیم بھ   dextroverse چپ بھ راست /   و متاخر یعنی    ثانویھ

، مبھم  نا متعارف    ،غیر فنی  دریافت  یونانی است.  ی حروف  لھ پیچیده و چندان کاویده نشده جھت نوشتارئمس

مبارزات امپراطوری روم  رومیان با  مسیر نوشتن  میان  تناظر  ایجاد  جعفر ابن مکتفی  و تا حدودی سوگیرانھ  

و  در اینجا بصورت مشخص  یونانی و  خط غیر،  . و بر این اساس  است شرق و شمال بھ جنوب    بھاز غرب  

راست بھ چپ و از شرق بھ غرب و از جنوب بھ شمال را باید داشتھ  ز اعربی مسیری خالف یعنی موردی 

گفت پرسش در باب طبیعی یا وضعی بودن تناظر میان بازنمایی  تھ باید  بال.    ھمینطور ھم ھست باشد کھ  

       روی زمین بستگی بھ وضعیت انسان دارد.  نیروھا در گسترش طلبی بھ ھمراه بر روی صفحھ حروف 

 پاراگراف سّوم: 

   : ] ؟ [    قال و    

وھى الغما والدلطا والقبا والسغما والطاو    .االربعة والعشرین الحرف من    المتعاقبة  قوانین فى الخط ورسوم منھا الحروفوللروم  « 
  . الكبرى وھى االوطومیغا] و [وھى االلفا واالیى واالیطا والیوطا والھو والواو الصغرى والواو   المصوتاتولھم حروف تسمى .  والخى 

ال یقع على شىء    العراب وا   . االیى االیطا الیوطا الھو  والحروف المذكرات .  اربعة االلفا والواو الصغرى والواو الكبرى   والحروف المونثة
واللسان الیونانى مستغن عن استعمال ستة  .  ]  باللجین والىلجین  ویعرف[. ] [  من الحروف الیونانیة اال على السبعة االحرف المصوتات  

 . »الحاء والدال والضاد والعین والھاء والم الف: احرف من اللغة العربیة وھى

 سطح کلی  -الف -۲

و نیز جھت نگارش انھا در پاراگراف دوم ، در این   پس از ذکر خاستگاه حروف الفبا در پاراگراف اول    

در پی پاراگراف کھ در صورت حاضر و اصالحی پس از پاراگراف قبلی قرار گرفتھ می بینیم کھ ابن ندیم 

است کھ برای اولین  الفبای یونانی  بیست و چھار حرف  نگارش  تجویزی اصول و قواعد  و  طرح توصیفی  

بر اول انھا   -حروف یونانی با اوردن النامھای  صورت نوشتن  البتھ    .بار آنھا را فھرست وارذ کر میکند 

وی حداقل دو زبان یونانی و عربی را  نویسنده آن  ن ندیم دارد و اینکھ  ب اصلی ا  داللت بر عربی بودن منبع

میپردازد. نیز  ھ مقایسھ الفبای ایندو زبان  بمورد  میشناسد و در عرضھ دانش خود بھ عرب زبانان بر حسب  

پاراگراف  بعالوه،   نیازمند این  بحث و موضوع  حاوی کلمات مھمی است کھ پس از درک درست زمینھ 

 اصالح و ویراستاری میباشد.   

 سطح جزیی  –ب  - ۲

میتوان    ، نوعا  متنی  –با توجھ بھ محتوای این پارگراف و در تناسب با دوره زمانی و مستندات تاریخی          

یا تخنھ  ،  ) در ترجمھ عربی حنین۲۱و    ۲۰و خصوسا    ۲۲- ۲۰(فصول  سیس ارسطو  ئانرا بر گرفتھ از پو 
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 Διονύσιος ὁ Θρᾷξ, τέχνη γραμματική / Dionysios Thrax, Tekhnê       /گرامیتیکوس تراکس  

Grammatikê,     احیانا ترجمھ غیر رسمی  یا  با ترجمھ سریانی آن در قرن ششم توسط یوسف اھوازی و -  

ث را با حروف ادامھ میدھد میتواند بحاینکھ متناسب با پاراگراف قبل  عربی در نظر گرفت.  ان بھ  شخصی  

سیس در ترجمھ عربی باشد چون تقسیمات کالم ئو پ ۲۰ز فصل ابھ تناسب با بحث نوشتن و کتابت بر گرفتھ 

تعریف گرامر و اجرائ تراکس با  متن امروزی  حروف الفبا شروع میشود در حالیکھ  نامبرده با  در رسالھ  

 Alan Kemp 1986, 346(و بحث حروف جلوتر مطرح میشود  میکند  بحث خود را شروع  ششگانھ آن  

) موجود  ۴۷   ،  ۲۰۰۱  ماجده محمد انور  (تراکس  مھ سریانی  جدر تر»  حروف« عنوان  در عین حال  )، و  

 .  نیست 

انست  حاوی چند اشاره است کھ بترتیب بھ انھا پرداختھ میشود. محور اول  جزیی مورد بررسی  سطح       

اشاره میکند   الحروف المتعاقبة»  ارد دستھ بندی انھا می شود. ابتدا بھ «ابن ندیم وحرف    ۲۴ذکر کھ پس از  

کور و نیز حروف اورده شد ه ذ  . از اصطالح محروفی  کھ بھ چند مورد ان بدون تعریف اشاره می کند  

میشود و از انرو حروف متعاقب را میتوان    σύμφωνα    /ھمخوانکسی  او ترذھن متوجھ اصطالح قدیمی  

.  در نمی آیند   و بھ تنھایی بصدا  صاحب صدا میشوند صدادار  مدن و پیوند با حروف  آبا  حروفی لحاظ کرد کھ  

انھا  وچرا کھ بر اساس روایت تراکس تعداد ھمخنام برده  بصورت ناقص  حروف را  تعدادی از این  سپس  وی  

  – تقسیم میشوند      ἄφωνοςو نھ  بی صدا /    ἡμίφωναصدا /  - با-شت نیمھھفده تا میباشد کھ بنوبھ خود بھ ھ

با اشاره بھ این نکتھ کھ حروف نامبرده شده توسط او ترکیبی از ھر دو زیر گروه مذکور با غلبھ حروف  

رفع این ابھام  با      -می پردازد  رف مصوت  حھفت  بھ  وی  سپس بعد از ھمخوانھا در مرتبھ دوم    .بیصدا میباشد 

معرب  الوطومیغا» اکلمھ «بر اساس نوشتھ ابن ندیم گفت کھ باید حروف کھ در باب آخرین حرف این دست 

  . می اید اصلھ بعد از ان فالكبرى» است کھ بال]و[ الواو یا ھمان « O-]mega  -]t  /او مگاوکلمھ یونانی 

از     پس  بعدی  کوتاه  بمحور  حروف  اشاره  گروه  ناقص  ھمخوان  دو  حرف  و  ،  بصورت    مصوت ھفت 

یک طرف میدانیم از  ، عنوانی مبھم در دستھ بندی حروف بھ مذکر و مونث است.  بصورت کامل و درست 

کھ در دوره پیش از بیزانس جنسیت ھمگی حروف الفبا ی یونانی خنثی ولی در دوره بیزانس مونث میباشد. 

ی و جابجایی  خوان بازبرای فھم درست منظور ابن ندیم باید بھ  پس این نمیتواند مطمح نظر ابن ندیم باشد.  

  -   ۳۰ص.  معادل یونانی و پیشنھاد داج (  توجھ نماییم.  قبلشانانھا بھ جملھ  انتقال  و       باللجین والىلجین   ات  کلم

است ولی با توجھ برای بستر  [چگونھ گفتن]    τι λέγειν[گفتن] و    λέγεινکلمھ   دو  ) برای این  ۶۷پانویس  

صل  فجمالت پایانی مراجعھ بھ یادآوری و با ھ کدرست بنظر نمیرسد . بدین معنا و موضوع موجھ و نوشتھ 
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ھمان  )   Margoliouth 1887, 58 (سیس ارسطو  ئ ترجمھ عربی پودر باب نام در  ،  الف     ۱۴۵۸   -۲۱

عنوان  عبارات پایانی  و نیز   ،  اثری کھ با توجھ بھ جایگاه و رواج ان در میان اعراب نباید از ان غفلت گردد 

    باللجین والىلجین    کلمھ  میتوانیم     Kemp 1986, 128 )(تراکس  گراماتیکوس  رسالھ تخنھ  در  حروف الفبا ئ  

ابن  منظور  بگوییم کھ  اصالح کرده و  » بصورت معنادار  پایانھ « بمعنی      λήγεινیا              ληγ     بھ  را  

در  (و البتھ خنثی کھ در اینجا حرفی از ان نیست)  ر و مونث  ذکم  »اسامی «ی است کھ در اخر  فحروندیم  

 .N. I  (    داشتھ باشند جنسیت دستوری  الفبای یونانی  و نھ اینکھ خود حروف    ھ مفرد می ایند حالت اسمیّ 

Serikoff 2019, 128   (  -    و تعداد در قبال مصادیق این حروف  ،  در صورت درست بودن این فرضیھ

  بھ ترتیبی کھ امده اند نیز باید اصالحاتی صورت گیرد. آنھا 

در      lectio facilior بر اساس خوانش ساده تر /    ،  پایانی این پاراگراف قرار دارد جملھ  در نھایت  و    

    τόνοςیا تکیھ ھا /     / diacritics    اعراب  اینجا بھ عنوان آخرین نکتھ پیش از ورود بھ انواع خط یونانی از  

 .مصوت می اید ھفت ھمراه کھ در یونانی فقط صحبت میشود 

ط نظیر صامت و مصوت بحروف یونانی و محورھای مرتدر باب  ث مقدماتی  ح ابن ندیم ب،  بدین ترتیب   

و بعضا نادرست یا جابجا  صورت ناقص  را بھ  و مسائلی از این دست  صدا  بابودن و نیز عالئم خاص حروف  

الكالم على القلم   «جان مطلب در ارتباط با عنوان  یا آخر  پاراگراف بعدی  در  پایان رسانیده و میتواند  بھ  

   را مطرح کند.  » الرومى

  آخر پاراگراف  - ۳

فقال  .  االیطومولوجیا وھو النحو الرومى تسمى وكان یذكر انھ قد وصل الى المرتبة التى  مراطنا بلغتھموسألت رجال من الروم 
 :  ثالثة اقالم منھا الروم فى مدینة السالمالمتعارف الذى یستعملھ 

  بیریاالذى یكتب بھ المصاحف وبھ یكتبون مصاحفھم ویعرب  الوراقین ونظیره من اقالم العرب قلم  یطون لویقال لھ القلم االول  -
 ...ملة الروم اى بالمقدسى وھذا مثالھ 

 ...وھذا مثالھ المحقق والمسھلالذى یشترك فیھ  الثلث ونظیره من اقالم العرب قلم   افوسفیبادون ولھم قلم یسمى  -
 ...فتدغم فیھ الحروف وھذا مثالھ الترسل الدیوانى وھو قلم الكتاب المخفف ومثلھ عندنا قلم  سوریطون ولھم قلم یسمى  -
وقد ذكره جالینوس   -وال نظیر لھ عندنا فان الحرف الواحد منھ یحیط بالمعانى الكثیرة ویجمع عدة كلمات  لسامیاولھم قلم یعرف با -

كنت فى مجلس عام فتكلمت فى التشریح كالما عاما فلما كان بعد ایام  : الكتب قال جالینوس  ظة ثبت ومعنى ھذه اللف فینكس كتبھفى 
ان فالانا یحفظ علیك مجلسك العام انك تكلمت بكذا وكذا واعاد على الفاظى بعینھا فقلت من این لك ھذا فقال   لقینى صدیق لى فقال

لى انى لقیت بكاتب ماھر بالسامیا فكان یسبقك بالكتابة فى كالمك وھذا القلم یتعلمھ الملوك وجلة الكتاب ویمنع منھ سائر الناس  
واربعین رجل متطبب زعم انھ یكتب بالسامیا فجربنا علیھ ما قال فاصبناه اذا تكلما بعشر  جاءنا من بعلبك فى سنة ثمان .  لجاللتھ

  . كلمات اصغى الیھا ثم كتب كلمة فاستعدناھا فاعادھا بالفاظنا
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  سطح کلی -الف - ۳

   است. جالب توجھی  پاراگراف مورد بررسی در ھر دو سطح کلی و نیز جزییات حاوی اطالعات متعدد و   

در ارتباط با  بستر و فضای خاصی  از زمانھ  را در قالب    »خط یونانی «موضوع  ابن ندیم  ،  سطح کلی  رد 

زمانھ ای میزیست ابن ندیم در  ضرورری است.  بسط این مھم  مطرح میکند کھ  »  یا دقیقتر نحو   دستور زبان«

ھ  و ببر خالف زمانھ مدرن شاخھ ای فراگیر و جامع بود  یا نحو  دستور زبان  از یک طرف،    و مینوشت کھ

و   دینی و غیر دینی ،چھ    در مباحث و مجادالت و مناظرات مربوط بھ خوانش متون    یطومولوجیا اھمراه  

اینھا   دیگر،  و    میگرفت.چالش قرار  در عین حال  مورد کاربرد و  مانند  از زمان    یطومولوجیاااز طرف 

بھ مھمترین بعد  ھرگونھ بررسی جدی   –است    یطومولوجیااان  ھ دو سوم  ک  -کراتیلوس افالطون   دیالوگ  

) و این مھم در طی زمان علیرغم فراز و نشیبھایی  Mark Amsler 1989      7,8,55 , زبان در امده (  

نیز  در قرن دھم  بیزانس و زمانھ ابن ندیم  مکتب اسکندرانی و  روم و  دوره  رواقیو ن و     کھ طی میکند بھ

 میرسد. 

بھ  ،    در این قسمت از نوشتھ ، ابن ندیم پس از طرح وجھ آوایی حروف و عناصر اولیھ زبان یونانی         

جھ نوشتاری این  ومی خواھد بھ در محلھ مسیحیان بغداد زندگی میکند  یست  یطومولوجیاری فردی در مقام ا

بر حسب ظاھر منبع او در باب خطوط  یافتھ اند بپردازد.  حروف وجھ انضمامی  عناصر آوایی کھ در قالب  

یونان  اھل  است و انھم فردی کھ بھ زبان یونانی اشناست و نھ اینکھ ضرورتا    »شفاھی «یونانی بیزانسی ،  

با(مق   باشد  شود  مرتبھ  )   Dodge 1970, 28: ایسھ  از  و  نیست  معمولی  فرد  وی  منبع  حال  عین  در   .

از    »فیلولوژیک « مطلع  فرد  بعنوان  و  بوده  برخوردار  خاص «خاصی  موردی  »  منظری  بصورت   و 

epichoric )      (کھ در محلھ خاص خود در بغداد  مسیحیان رومی  یونانی متداول در میان  ھای  در باب قلم

 .L. D. Reynolds; & N. G  :زمانھ و زمینھ حنین   (مقایسھ نمایید با   زندگی میکنند سخن می گوید 

Wilson, 1968, 67.   نیز مراجعھ شود بھ:    وB. Rosen 1890, 401- 404   (   بر اساس نوشتھ صریح .

پیش روی ، ابن ندیم از سھ قلم نام میبرد و شاید مورد آخر را بھ دلیل ویژگی خاصش کھ بیشتر نشانھ و  

بھ   ویعالمت اختصاری است را جزو خط بھ معنای خاص کلمھ نمیداند . مضافا ، در ارتباط با مورد آخر  

جالینوس می پردازد و انرا در ارتباط با یکی از   رجمھ شدهتبعربی  آثار    زیکی امیان  از  بھ مضمونی  نقل  

نام  و حداقل دو زبانھ ای    نام  بیظاھرا  از طبیب  و بد نبالش    -مورد اشاره اش می آورد   ]  خطوط[انواع  

 تبحرعملی دارد.  ( اصالتا برای اطبائ) کھ در این خط خاص  میبرد 

   سطح جزیی –ب  - ۳
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و  عربی و یونانی آشنایی داشتھ    بان بھ دو ز کھ حداقل  فرد مطلعی است  دانش  نکتھ مقدم فھم مرتبھ            

یونانی   متنوع  خطوط  در  میخواھد  بغداد  محلموجود  مسیحیان  بشمارد  ھ  بر  را  و  را  در  خود  «  ماھر 

طومولوجیا و نحو در ان زمان میتواند بھ دلیل  ینزدیکی ا،  مقدمھ انکھ  میداند.    »حو یونانی ن یا    یطومولوجیاا

طومولوجیا  در معنای انزمانی را  یامبنا و پایھ ھر دو است . مضافا،  »  کلمھاز دو جھ متمایز «ان باشد کھ  

بوده و  نامھا  معنای  دانستن  چرا کھ در ان دوران عمدتا در ارتباط با  ای مدرن ان متمایز دانست  نباید با مع 

 Sluiter 2015 (ی دارد و از اینرو ابزار فکر و اندیشھ است و با اواشناسی نسبتی ندارد مرتبھ معنا شناخت

      ἐτυμολογία - etumologia    التین      –صورت حرف نویسی شده واژه یونانی  ) . مضافا ،    598,599

میتواند ی کھ گفتھ شد  صورتان بو اوردن  عدم کاربرد معادل عربی  نیز  و  ،     ethimologiaدر تمایز از  

برای جلوگیری از سوئ تفاھم  ھم  و شاید  ،  )  Goldzeiher 1994 , 54 داللت بر تفاوت دو بر داشت باشد (

               .است کرده ھیز » ابن ندیم پر اشتقاق «عربی معادل از کاربرد 

دستور تراکس  دانش  /متبادر میشود فناولین و نزدیکترین اثری کھ بھ ذھن  ،  عنوان  این  در ارتباط با          

 »اشاره «اتیمولو ژی  بھ  قرار دارد  دسترس ما  کھ امروزه در  در تقسیمات وی از دستور زبان  است و با اینکھ  

طرح این چنین ترکیبی از ترجمھ    -  رد  نداآن  ھیچ بحثی در باب    لی) و    Kemp 1986, 346( میشود  

ھیچ جایی       σύνταξιςنحو /   ،  مترانکھ  ھمساسا مفقود است.  سریانی دستور  تراکس در زمانھ ابن ندیم ا

 ,Lallot 2015(   باشد ورد اول میتواند ناشی از سنت اسکندرانی  مدر حالیکھ  و  ندارد  تراکس  در تقسیمات  

900 ; Sluiter 2015, 581-582.   (  ،  مسئلھ و سنت دیگری اما امدن اتیمولوژی با نحو این چنین نبوده و بھ

   .اشاره دارد 

سیم قممکن است ما را بھ یاد ت، انھم در زمانھ و بستر ابن ندیم در پیوند با نحو اتیمولوژی یافتن الویت        

دازد کھ بترتیب با اتیمولوژی شروع میکند و  یانب )  Varro 1938, Bk. 8. Iرومی (   یبندی سھ گانھ وارو 

ارت دقیق تر، وی تحلیل اتیمولوژی  را حاوی  ببھ ع پس از گذر از صرف و انشقاق بھ نحو ختم می شود.  

میداند  نحوی  تحلیل  و  بھ    تفسیر  اغشتھ  باید  نیز  نحو  نتیجھ  در  و  است  اتیمولوژی  کارش  اساس  و  پایھ  و 

ااتیمولوژی  باشد   و از انجملھ شیوه    )یونانیالتین (ونیز  ن صحبت از وجوه فنی زبان  کھ در شاخھ فنی 

سیار ناشناختھ  بوی در مقایسھ با تراکس  ما  ). ا    Mark Amsler 1989, 24, 25( نگارش حروف الفبا میرود  

  وارو   ھ این نوشتھاعراب یا مسیحیان سریانی بو دسترسی  شدن  تا کنون در باب ترجمھ  است. مضافا    هبود 

میتواند از نوشتھ ھای وارو تاثیر و الگو  نمطلع ابن ندیم  فرد    مال زیاد  تو بھ احدارند  اطالعات بار سلبی  

  تھ باشد.فگر
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روایت ابن ندیم با برجستگی اتیمولوژی و فردی کھ از ان منظر میخواھد در باب ترسیم ، در عین حال      

رون شش  قدر  ا بھ یاد اثر سترگ ایسیدور سیویل  ر  و نگارش حروف یونانی اظھار نظر کند ممکن است ما

ود بھ نوبھ خ بیاندازد چرا کھ وی اتیمولوژی را راه ورود بھ دانش میداند کھ    Etymologiae   بنام  و ھفت  

در ردیابی دانش در نھایت بھ نظر وی  نوشتاری ان قرار دارد . بدین معنا کھ  نوع  بر محور حروف و انھم  

در بھ نوبھ خود  و البتھ انھا نیز  میرسیم بھ حروف نوشتاری  و از اینرو حروف معبر ورود بھ دانش ھستند  

دسترسی این ندیم  اما    .فرار میگیرند   )  Mark Amsler 1989, 136( چارچوبی کالن بھ نام دستور زبان  

 سی بیشتری است. و نیازمند برراحتمال بوده در حد بھ این اثر نیز 

باید انتظار داشتھ باشیم کھ  رایج در زمانھ ابن ندیم،  با توجھ بھ این مقدمات در باب اتیمولوژی بھ معنای    

را از خود نشان دھند کھ این چنین نیست . رویکرد اتیمولوژیک  خطوط یونانی متاثر یا جلوه ای از  نامھای  

یادآور خطوط متناظر در عربی ھستند یا سوال شونده ابن طرح این نامھا  می بینیم  در عمل  و ھمانطوریکھ  

فھم خطوط یونانی  بھ  عربی  خطوط    عوا ناز  اری  یعمدتا داشتن تصویا  و    ندیم چنین چیزی را بھ یاد می اورد 

  کمک می کند. سوال کننده از سوی 

یا آخر چون  انواع خطوط  ابن ندیم    انچھ آمده  بر اساس          عالیم بھ  را سھ عدد میداند و مورد چھارم 

 البتھ تلقی مذکور محل بحث است .   –ی و نشانھ اطالق میشود بھ معنای دقیق خط نمیباشد اختصار 

   λιτόγραφος     با خطبا توجھ بھ سادگی و اندازه  انواع خط  روع  شمتعارف است کھ  ،  در مجموع        

میباشد آبا     Uncialeالتین    لمھک  »حدودی «تا  کھ   باشد   مترادف       .)(V.Gardthausen 1913, 88 ft. 1ن 

λιτόγς        اگر چھ    بی حشو و زواید و اضافات میباشد.  معمولی ،  ساده و  خط  بھ معنای  با خط    ارتباطدر

متاخر و  میاید این خط را محدود بھ نوع  ن ندیم  بااین خط انواعی دارد ولی جملھ ای کھ متعاقب جملھ اولیھ  

عرف رایج و نیز  با توجھ بھ  است و       ἱεράخاصی میکند کھ نوعا برای نوشتن متون مقدس و مذھبی /     

ن ندیم چنین است  ب ترکیبی مورد نظر او در نھایت صورت    بکار میرود   انجیلاط با  بدین سوال شونده در ارت

Uncial Biblical   وراقیھ مراجعھ شود بھعربی  (در ارتباط با نمونھ خطArabic Manuscripts: A ( 

Vademecum for Readers 2009, 319.(.   میتوان تصویر زیر را برای این نوع خط ساس  بر این ا  

 : آورد کھ در متن ابن ندیم مفقود است  انییون
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  بھ درصورت پذیرش اصالح این اصطالح توسط داج  .  افوسیفیادون یا افوسفیبادون    اصطالح دوم          

βουστροφηδόν        Dodge 1970, 29, ft.62)   (  در یکی انکھ  :  مطرح است چندین نکتھ قابل تامل

ن  حروف الفبای یونانی ای مرتبط با  شروح و افزوده ھای  حکایتھا و  مراجع مربوط بھ خطوط یونانی و نیز  

، و         πλινθηδόν، مستعطیلی مانند/           σπυριδόνمثلث مانند/  چینش  سھ اصطالح  ھمراه  اصطالح  

حروف و نھ و چیدمان »    ارایش«بمعنای  عمدتا  کھ ھمگی در ارتباط با و  آمده           κιονηδόνمشبک /   

خطوط  بصورت  این اصطالح در لفظ یعنی شکل حاصل از حرکت خیش در زمین کشاورزی  .  ھستند   خط  

دوره  ظاھرا در منابع مربوط بھ خطوط یونانی    لیو،    چپ ھ  راست بسپس  برگشتی چپ براست و    -رفت  

ساسا  یا ا  است یافتھ  یگری  معنای د ظاھرا  و  شده  بیرنگ  بعضا  و    کم رنگی اولیھ  این معنا  حضور  بیزانس  

در دوره نکتھ این است کھ  ،  صورت ھر  . در  میان آرایش حروف و ترسیم خط خلطی صورت گرفتھ است 

در بر جا مانده  نوشتاری  میان اثار  یا نزدیک بھ ان در  شکل  این  بھ  نسخھ ای  میان محلھ رومیان    درو  متاخر  

) راست ھ  با تمایل اندک بحروف خمیده و کج  ثلث  ( بمعنی آنزمانی  عربی  اصطالح  سھ  نداریم. مضافا  اختیار  

در در   [؟]  المسھلو  ،  )  ھ دار با کشیده ھای موزون   یزاو با صالبت ،  حروفی  ، محقق (بمعنی آنزمانی  

یونانی   خط  با  تناظر  در  جھتھ  مجموع  است دو  شده  مذکور  این  بر  .  اورده  خط  است چنین  اساس 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crete_-_law_of_Gortyn_-_boustrophedon.JPG)                            

 

اشاره    σωρηδόν   /سوریدون   و درستتر  طون  یدوم، ابن ندیم بھ خط سوراصطالح  پس از اشاره بھ           

 The Online (   است  انباشتھ شده  پشتھ و کپھ و  ھ معنای  معمومی بیونانی بعنوان کلمھ ای  قید  این    می کند.

Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon 1750       (  ارتباط خاص و در  اصطالح  نوان  ع بولی

یعنی  خط ن یدو مولفھ ابن ندیم در باب اتوجھ بھ اما با . با خط در منابع مربوطھ و در دسترس یافت نمی شد 

و فشرده   یکھ داللت بر جمع و جور «ادغام»  نیز  و  ،  ی خط دارد  ک کھ داللت بر باریکی و نازبودن    «مخفف»

 م و خطوط اضافی ایجاد خمیدگی و انحنائ و بعضا تور و  ،  از یک طرفحروف  گی  گی و در نتیجھ چسبید 

σωρηδόν     با قلم عربی «ترسل دیوانی»  خط  ن  ایقیاس  در نھایت ،  و  دارد ،  از طرف دیگر  )Gacek   

  (V.Gardthausen 1913,183)   دست یافت شکل  این  میتوان بھ  مورد نظر  ر ارتباط با خط  )  د   95 , 2009
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سامیا و  عالمت و نشانھ یعنی  خط  مورد غیر آخرین ، ابن ندیم بھ اصطالح سوریدونپس از اشاره بھ        

ویژگی ان  ی ومی پردازد. مارک) و خنثی بھ معنای عالمت ، نشانھ،  -(اسم مفرد     σημει̃ονدرستتر  

اظری  ن تم  ]طخ[کھ این این نیز را در ان میداند کھ یک حرف بھ تنھایی ایده و کلمھ ای را نمایندگی میکند و  

ھ معنای  بجای سرو کار داشتن با حروف الفبا بخط باصطالح این  با پس عربی ندارد. میان خطوط در 

ر ب. بحث انگیز است اوردنش در ارتباط با خط ریم و در نتیجھ با نمادھا و نشانھ ھا سروکار داخاص ان 

   ταχυγράφοςرا میتوان ھمان تند نویسی /    ]خط[ این ، ھ ابن ندیم گفتھ و نیز داده ھای تاریخیچاساس ان

 V.Gardthausen) است (و رمزگونھ)  نمادی ،  تصر مخدر مقایسھ با خط معمولی و متعارف  دانست کھ

1913,270)  : 

   نوشتھ ھای جالینوسیکی از نقل بھ مضمونی از عالمات سپس ابن ندیم در ارتباط با این جالب آنکھ ،      

   /وی بنام پینکس  آثار یا فھرست مجموعھ  در ھ ک  »  de libris propriis / در باب نوشتھ ھای خود بنام «

          πίναξ/    pinax     برای الھام گرفتن و در عین حال برداشت ابن ندیم   - استناد میکند قرار دارد

   .)Nikolaj Serikoff 2016, 41-61( بھ:مراجعھ شود لینوس اار این اصطالح ج

بعنوان یک اصطالح       πίναξ     بصورت دقیق تر کلمھمیتوان افزود کھ با این اصطالح در ارتباط     

در ان ارتباط یا ھمان  نویسندگان مختصر  زندگی بھ ھمراه کاتالوگ کتب لیست و کتابخانھ ای بھ معنای 

biobibliography   بھ کالیماخوس Kallimachos/  کتابخانھ  در سوم پیش از میالد  قرناواخردر
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اقتباس ان توسط جالینوس باز  نیز ن بھ جاھای دیگر از جملھ پرگامون و  آانتقال اخذ و اسکندریھ و سپس 

 . )    (Rudolf Blum 1991, 182, 184 میگردد 

-Boudon)    »نوشتھ ھای خود در باب  «جالینوس  رسالھ    درھمانطویکھ گفتھ شد نقل ابن ندیم را میتوان       

Millot  2007, T. I. 139; 188 n. 1,2)        در  وی    نوشتھ ھایش در اقامت اولو دالیل  ناوین  میان عر  د

  م : «.... این گفتار پیدا نمود شاگردان و طرفدانش درسی در میان و ستیزشی روم و در پایان یکی از مباحث 

ناساز بود از من خواست تا    Martialius   /با مارتیالوسقبال قرار گرفت؛ و یکی از دوستانم کھ  تمورد اس

طریق نمادھا بسرعت انچھ را کھ بھ او دیکتھ میشود یادداشت از  آنچھ را گفتھ ام بھ فردی کھ او میفرستد و  

تا اگر وی بناگاه مجبور بھ ترک    بگویم, α σημείων εις τάχος ήσκημένω γράφεινδι εμ        میکند 

بیماران استفاده کند   د روم بطرف شھرش شد ، بتوان انھا بر علیھ مارتیالوس در زمان معاینھ  دراین    ».از 

در جای کھ    پاراگراف مختصر در ارتباط با مقولھ خط میتوان بھ اھتمام جالینوس بھ زبان نوشتاری یا خط  

. مضافا ، میتوان بھ   )  (Paul W. Harkins 1963, 62توجھ نمود  نیز تکرار میشود از نوشتھ اش دیگر 

اطبائ و  میان  کاربرد چنین خطی برای نوشتھ شدن درسگفتارھای وی در محیط  پر از مباحثھ و رقابت  

 اثار مھم وی بھ چنین خطی اشاره کرد    مدارس طبی ، و ھم چنین بنا بھ ضرورت و مورد نوشتھ شدن

)Boudon-Millot 2007, T. I. 187,188   .(    خط[و اھمیت برای فھم این  و اما عبارت مورد تاکید[    ،

) را نشان می  ,brachygraphy   stenographyمشابھ (  خطدو  در تمایز از  آن  برداشت خاص جالینوس از  

  (B. L.Gildersleeve 1886, 527)ی باشد  مسھ مولفھ استفاده از نماد ، سرعت، و اختصار  دھد کھ حاوی  

این مھم  وردن ( طرفھ آ . حضور دارند و نیز شاھد مثالی کھ می اورد وشتھ ابن ندیم  نکور در ذ ممیزات م کھ

فردی است کھ و بررسی این خط با  حضوری  و نیز تایید سخنش با طرح مالقات  بھ مضمون  نقل  بصورت  

را نیز بھ عربی   تاریخ اطبائکھ    حتماال حنین ابن اسحقا  -  نیز ھست  طبیب  در ضمن  و  جالینوس شناس  

       ) .نوشتھ است 
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