
 

 

 ها در تصحیح متونتعیی  عالئم اختصاری نسخه
 )استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی(جانی گعبّاس ب

های یکی از کارهای اولیه در تصحیح متون، تعیین عالئم اختصاری بهرای نسهخه چکیده:
ها در پیوند باشند و به آسهانی داری که به نوعی با نسخهمبنای تصحیح است؛ عالئم معنی

شکای تداخل با نذهن خواننده را به آن ها نیهز بهرای آنهها قابهل بدیسخهها ارجاع دهند و ا 
انهد و تصور نباشد. مصححان متون فارسی، تا امهروز کمتهر در ایهن موضهوع سهخن گفته

اند. بیشتر آنان در کار خهود، برمبنهای ذوق و سهلیقه قواعد مشخصی برای آن تعیین نکرده
مشهکالتی  هایی در متن پدید آورده و برای خوانندگان نیهزاند و این شیوه کاستیعمل کرده

های معموی مصححان در شیوه منتقدانۀاست. در این مقاله نگارنده با بررسی در پی داشته
ها، معیارهای روشنی در این زمینه پیشنهاد کرده و امیدوار است که توجه تعیین رمز نسخه

 ها و مشکالت مذکور را رفع کند.به آنها، کاستی
های تصهحیح، قواعهد ، تصحیح متون، شهیوههارمز نسخه، الئم اختصاریع ها:کلیدواژه

 علمی.

 مقدمها ۱
شود، اّما بهه دلیهل جدید اگرچه در ایران دانشی نسبتًا نوپا محسوب می ۀیوشتصحیح متن به 

های ها و مقاالتی کهه در زمینهههای خّطی و گستردگی میدان کار، شمار کتابفراوانی نسخه
شهده بهه دسهت ن کهه تعهداد متهون تصحیحمختلف آن تألیف شده قابل توّجه است. همچنا

الههدین همههایی، و مصههححانی دانشههمند، ماننههد محمههدتقی بهههار، محمههد قزوینههی، جالی
اصهوی تهوان بعضهی از همه، هنهوز میمحمدتقی مدرپ رضوی، نیز چشمگیر است. بااین

یهه تعیهین  رمهز یها اولمتن را با تفصیل بیشتری بررسی کرد. یکی از این اصهوی  یحتصح مهم
آن تصهمیم  ۀردربهاهای مبنای تصهحیح اسهت کهه مصهّحح المت اختصاری برای نسخهع
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اسهت، آن تعیهین نشده ۀردربهاگیرد و با توّجه به اینکه تا امهروز قاعهده و معیهار خاّصهی می
  ۱همچنان ذوق شخصی مصحح بیشترین دخالت را در این زمینه دارد.

هایی در کهار نکات تأثیرگذار کاسهتیتوّجهی به برخی تعیین ذوقی  عالئم اختصاری و بی
است. نگارنده بها اعتقهاد بهه متن را با مشکالتی مواجه کرده ۀدخواننمصححان پدید آورده و 

ها و مشهکالت مهذکور را پذیر در این زمینه کاستیاین نکته که تعیین ضوابط علمی و تعمیم
های معمهوی ایهب شهیوهاست با بررسی محاسهن و معرفع خواهد کرد، در این مقاله کوشیده

 مصححان گامی در این راه بردارد.

 کاربرد عالئم نۀیشیپ ا۲
ای طوالنی دارد. کاتبهان حهدیث کاربرد عالئم اختصاری در کتابت متون جهان اسالم سابقه

)أنبا  و عبهاراتی  أنبأنا )أنا  و از اّولین کسانی بودند که برای کلماتی مانند حدثنا )ثنا ، أخبرنا
نند رحمه الله تعالی )رح ، صّلی الله علیه )ص  و رضی الله عنه )ر   که بسامد دعایی ما

برخهی از  حّتی اسامی حدیث منابع در ۲کردند. باالیی در متون حدیثی دارند، عالئمی وضع
 داود، ابهی ت) ، ترمهذی م) ، مسهلم خ) )بخهاری مانند صحاح سّته حدیث، اّمهات کتب

.  ۱۱۷: ۱۴۰۲)فضهلی شد نوشته می صورت اختصاری، نیز به ق) ، و قزوینی ن) ، نسائی د)
گرفت که بدرالدین محّمد های مختلفی صورت میها به شیوهتعیین اختصارات در این کتاب

ّر الّنضید فنی ادب المفیند و ها را در کتاب خود، ق ، برخی از آن۳۶۳غّزی )درگذشت:  الدُّ
تهدریج، بهه راه . کاتبان علوم دیگهر نیهز به ۴۶۰: ۱۴۳۰)ر . غّزی است گزارش کرده المستفید

نویسان رفتند و در کار خود رموزی ابداع کردند که شیخ محّمدرضا مامقانی بسیاری حدیث
؛ ۲۶: ۱۴۱۲)ر . مامقهانی اسهت گرد آورده و شهرح داده معج  الرموز و اإلشاراتاز آنها را در 
 .۳ ۰۶۱: ۴۰۷۱نیز: سامرائی 

 / Sigla / Abbreviationبهه اسهتفاده از عالئهم اختصهاری )زمین نیهز کاتبهان مغهرب

symbolsکار   توّجه داشتند و شمار زیادی از این گونه عالئم را در استنساخ متون غربهی بهه
                                                      

اند و ما در این مقاله . از میان محّققان نجیب مایل هروی و جویا جهانبخش بیش از دیگران در این زمینه سخن گفته1
 ایم.مند بودهای ایشان بهرهاز آر

دانسهتند )ر . . ناگفته نماند که برخهی از محّققهان علهم حهدیث ذکهر مختصهر صهلوات بهر پیهامبر را ناپسهند می2
  .۶۰۲: ۱۴۲۶ ؛ سیوطی۲۳۶: ۱۴۲۳ الصالحابن

مهثاًل متهرجم کردند کهه خهاّص آثهار آنهان بهود. . برخی مؤّلفان نیز، برای سهولت کار  تألیف، اختصاراتی وضع می3
کلمات و  یبراهجری ،  ۴۶۶بطالن بغدادی )درگذشت: پس از   اثر ابن۶)زنده در اواخر قرن  الصّحهی تقو ناشناپ

« )= ب»رطهب ، « )= ر»بارد ، « )= ب»حار ، « )= ح»مانند  ،استدر نظر گرفته یکتاب رموز یناعالم مکّرر در ا
 .زده : نو۱۳۶۶ )بغدادی  ینوپجال« )= ب»بقراو ، 
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. ابهداع نخسهتین عالئهم  ۱۴: ۱۳۷۰؛ کهافی Lindsay, 1915؛ Trice Martin, 1910)ر . بردند می
سوسی )حدود اختصاری را در تصحیح متون به زنودوت ا    ، اولهین مهدیر ق.م ۲۴۰هه۳۲۶ف 

اند. او در تصحیح آثار شاعران و نویسندگان یونان ابیاتی را که اسکندریه نسبت داده کتابخانۀ
کهرد. شهاگرد یۀ کتهاب مشهخم میحاشهها تردید داشهت بها ایهن عالئهم در در اصالت آن

 ۱۴۴هه۲۲۰یستارخوپ )ق.م ، و شاگرد او، آر ۱۶۰ه۲۶۷زنودوت، آریستوفون بیزانسی )ح 
های جدید کار  زنودوت را اسکندریه بودند، با ابداع عالمت کتابخانۀق.م ، که مدیران بعدی 

 . ۳: ۱۳۶۶)امیدساالر تکمیل کردند 
های اسالمی قدمتی دیرینه دارد، ضهبط ها در سرزمیننسخه مقابلۀبا آنکه سّنت عر  و 

ها نیهز رو تعیهین رمهز بهرای نسهخهبود و ازاینها در میان پیشینیان چندان مرسوم نبدینسخه
شهد، اخهتال  همه، در موارد نادری که خال  این قاعده عمل میموضوعیت نداشت. بااین

بدی ، در نسهخه« )= خ ی»خّطی  یها « )= خ»ها با رمزی واحد، مانند نسخه همۀهای ضبط
ین امر احتمهااًل بهه ایهن و ا  ۳۶: ۱۳۷۶؛ جهانبخش ۴۷۶: ۱۳۷۳)مایل هروی شد هامش ثبت می

کاتبهان در تمّلهک اشهخاص بهود و در طهوی  ۀداسهتفاهای مهورد عّلت بود که غالب نسهخه
شد، بنابراین جایگاه ثابهت و مشخصهی نداشهت و در های مختلف دست به دست میزمان

ترین عوامل تحوی فهّن دسترپ همگان نبود تا قابل ارجاع باشد. به یاد آوریم که یکی از مهم
های ها از مجموعهنوشتحیح متون را در غرب، پس از انقالب کبیر فرانسه، انتقای دستتص

اند هها دانسهتههای دولتی و درنتیجه افزایش دسترسی دانشمندان بهه آنخصوصی به کتابخانه
عالئهم اختصهاری / ». آنچه را امروز در تصحیح انتقادی متون با عنوان  ۱۲: ۱۳۶۶)امیدساالر 
 ، دانشهمند ۷۶۴۱هه۶۳۳۱) ۴بار یوهان یاکوب ویتشهتاین شناسیم نخستمی« هارمز نسخه

کار گرفت و به مرور زمان مورد اقبای دیگران واقهع گشهت ، بهعهد جدیدسوئیسی و مصّحح 
(Kenny, 1984: 189 . 

 انواع عالئم ا۳
های مبنای تصحیح هریک از مصححان متون فارسی در تعیین عالئم اختصاری برای نسخه

رو، است. هم ازایهنآنان بوده قۀیسلاند که غالبًا به اقتضای ذوق و ای در پیش گرفتهد شیوهخو
های قابل توّجهی با هم دارند و گاه حّتی یک مصّحح در آثهار مختلهف  های کار تفاوتشیوه
 است.متفاوتی اعمای کرده هاینبسته و روش کاربهواحدی  ۀیوشخود 

                                                      
4. Johann Jacob Wettstein 
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 و انهدبنهد ایهن اصهل مههم نبودهطور کلهی پایی کهه بههدر میان مصححان هستند کسان
رو، در بررسهی ایهن آثهار انهد. ازایهنای راهنما گهزارش کردهرا بدون نشانهها اختال  نسخه

بهرای نمونهه، مهدّرپ  ارائهه کهرد. درسهتی نظهرها در باب صّحت و اصالت نسخه توانینم
ها را بدیاغلهب مهوارد، نسهخه ، دردینوان سنناییو  دیوان سید حسن غزنویرضوی در طبع 

 است.بدون عالمت نسخه ذکر کرده
 اند. مهثاًل محمهدای مشّخم در پیش نگرفتهگروهی از مصّححان در تعیین عالئم شیوه

خود  ۀداستفاهای مورد این عالئم را برای نسخه : مج ۱۳۲۰) حافظ یواندینی در تصحیح قزو
ها است، زیرا برخی از آنخاّص در ذهن نداشته ها اسلوببرگزیده و پیداست که در تعیین آن

هها بها اند و همچنین نوع ارتباو شهماری از آنحرفی، برخی دوحرفی و برخی یک کلمهیک
متعّله  بهه  )نسخۀ نخ ، متعّل  به سید عبدالرحیم خلخالی )نسخۀ خ»نسخه روشن نیست: 

 ، متعّل  به عبهاپ اقبهای )نسخۀ ق ، متعّل  به اسماعیل مرآت )نسخۀ ر ، محّمد نخجوانی
متعّل  بهه قاسهم  )نسخۀ پ ، متعّل  به قاسم غنی )نسخۀ م ، متعّل  به قاسم غنی )نسخۀ ی

متعّل  بهه  )نسخۀ ۱ ۀرشما تقوی ، نسخۀ متعّل  به غالمرضا رشید یاسمی )نسخۀ ی ، غنی
 حهن  ،متعّله  بهه سهّید نصهرالله تقهوی )نسخۀ ۲ ۀرشما تقوی ، نسخۀ سّید نصرالله تقوی

متعّل  به قاسم غنهی کهه در هنهد تجلیهد  )نسخۀ هندی ، متعّل  به حسین نخجوانی )نسخۀ
متعّله  بهه قاسهم غنهی کهه قهباًل ازآن  محمدحسهین نهواب یهزدی  )نسخۀ نواب ، استشده
 )نسخۀ باء ، متعّل  به مهدی ایزدی شیرازی، دبیرخاقان ساب  )نسخۀ دبیرخاقان ، استبوده

 ملهک ، سپهساالر مدرسۀ کتابخانۀ )نسخۀ سپه ، مّلی کتابخانۀ )نسخۀ فال ، مّلی کتابخانۀ
 «.چاپ تبریز  دیوان حافظت ) ، چاپ طهران دیوان حافظ) و ، ملک کتابخانۀ )نسخۀ

برخی دیگر با غفلت از این نکته که اصواًل هد  اصلی از تعیین عالئم اختصاری پرهیز 
هاسهت، گهاه یهک در نتیجه کهاهش حجهم آنها و اختالفات نسخه عرضۀاز درازنویسی در 

 یهط : ۱۳۶۶)نصرالله منشهی اند. برای نمونه، مجتبی مینوی عنوان رمز نسخه برگزیدهکلمه را به
اسهت: ها تعیهین کردهعنوان رمهز نسهخهکلماتی از این دست را بهه کلیله و دمنهدر تصحیح 

نیهز ر . «.  ، تاب، مصادرچلبی، نافذ، بایسنغری، مجلس، قانعی، شرح ابیات، سیرالملو»
 . ۱۰۴: ۱۳۶۶)عّطار  نامهیبتمص

گاهی نیز مصحح در ارجاع به چندین نسخه از یک عالمت استفاده کرده و بها ایهن کهار 
الهدین اسهت. از جملهه، جالیهاست سردرگم نمودهای را که در پی  سنجیدن نسخهخواننده

« پ»و « ص»پهس از تعیهین   ۱۲: ۱۳۴۱)مختهاری  یعثمان مختار یواندیی در تصحیح هما
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بهالغ بهر کهه  هاهنسخ اصلی  مبنای تصحیح خود، برای ارجاع به دیگر نسخۀعنوان رمز دو به
 است.استفاده نموده« خ»است، تنها از رمز پنجاه مأخذ 

کاربرد عالئم اختصاری در پای  صفحات، بدون اشاره به اینکه این عالئم مربوو بهه چهه 
دینوان ای از این نهوع اشهکای در نمونهاشکاالت در این حوزه است.  ای است از دیگرنسخه

هها نسهخه یمعرفه خورد. وی درطبع سعید نفیسی به چشم می  وپهنجشصت: ۱۳۴۰) اوحدی
مهدرپ  اسهت.کار بردهبه «ی»و « خ»مانند  ییرمزها اّما در متن ،نکرده هابه رمز آن یااشاره

دینوان سنید حسنن و در « ب»ای بها رمهز به نسهخه  ۲۰۳: ۱۳۴۱) دیوان سناییرضوی نیز در 
اسهت کهه در مقدمهه ههیچ ارجهاع داده« م»و « آ»هایی با رمز به نسخه  ۲۲۱: ۱۳۶۲) غزنوی

 ۵شود.آنها دیده نمی ۀردرباتوضیحی 
 جملۀکند که از متن را نیز با مشکالتی مواجه می ۀدخواننتعیین ذوقی عالئم اختصاری، 

مکهّرر بهه بخهش معّرفهی  مراجعهۀخاطر سپردن رمزهها و نیهاز بهه ری بهتوان به دشواآنها می
ههها از ها در مقدمههه، گویهها نبههودن عالئههم اختصههاری و سههردرگمی در تفکیههک آننسههخه

 اشاره کرد. هابدینسخه
های معمهوی مصهححان متهون فارسهی در تعیهین در اینجا پس از توضیح مختصر  شیوه

شماریم و به اسامی چند تهن از عایب هریک را برمیها، محاسن و معالئم اختصاری نسخه
 کنیم.پیشگامان هر شیوه اشاره می

 ا حروف فارسی ا عربی۱ا۳
ها، استفاده از حرو  فارسی ه عربی است. در این شیوه ترین شیوه در تعیین رموز نسخهرایج

خه شهود. ایهن رمهوز معمهواًل بها نسهعنوان رمز یک نسخه مشّخم مییک یا چند حر  به
تهرین اند. مهمارتباطی دارند و مثاًل از نام محل نگهداری، کاتب یا مالک نسخه برگرفته شده

امتیاز این شیوه، سنخّیت و هماهنگی ظاهری عالئم اختصاری با دیگر عناصر شرقی مهتن و 
آن سهخن  ۀردربهاهاسهت کهه پهس از ایهن هها و نسخهنیز سهولت در برقراری ارتباو بین آن

 .مقاله: ارتباو با نسخه  ادامۀ)ر . خواهیم گفت 

                                                      
بهه  تناری  بیهقنییۀ دریغ و تأسهف اسهت. در تصهحیح دّوم ماشود که های نادری هم دیده می. در این میان، نمونه5

ها وجود ندارد. اسهتاد بنها رموز نسخه ۀردرباگونه توضیحی هّمت فّیا  که پس از درگذشت ایشان منتشر شده، هیچ
اسهت، ها اسهتفاده کردهعنوان رمز نسهخه  در این تصحیح از حرو  التین به۶نوشت مقاله: پی ادامۀبه دالیلی )ر . 

: ۱۳۶۰ اسهت )فّیها دسهت نیامدهاّما در هنگام چاپ  کتاب، هیچ نوع یادداشتی از ایشان در توضهیح ایهن رمهوز به
 شش .
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،  ۱۲: ۱۳۴۱) دینوان عثمنان مختناریو  : فهط ۱۳۶۱)بیرونهی  الّتفهنی همایی در تصهحیح 
دینوان و مهدّرپ رضهوی در تصهحیح   / لهط ۱: ۱۳۶۲) معارف بهاءولنددر تصحیح  فروزانفر

 اند.از این شیوه پیروی کرده : لز ۱۳۶۳)سنایی  حدیقهو   ۱۲۱: ۱۳۶۴) انوری

 حروف التی ا ۲ا۳
هاست. تمهایز  آشهکار ایهن های تعیین رمز نسخهاستفاده از حرو  التین یکی دیگر از شیوه

، اّمها ایهن ۶شودها میبدیها از نسخهرموز اگرچه موجب سهولت کار خواننده در تفکیک  آن
ویژه زننهد و بههحرو  غربی برخال  حرو  فارسی ه عربی فضای شرقی مهتن را بهرهم می

 آورند. نگاری اثر پدید میسبب تفاوت در جهت خط، مشکالتی در حرو هب
یعی شهف و : یهح ۱۳۱۰)وراوینی  نامهمرزبانینی در تصحیح قزواز میان مصّححان، محمد 

: ۱۳۶۷)عطهار  نامهیاالهو   وسهیستوبیستدو: ۱۳۶۶)میهنی  یداسرارالتوحکدکنی در تصحیح 
متهون فارسهی، ماننهد گهای  ی  مصهححان فرنگهنیهز غالهب . اندکار بسهتهاین شیوه را به  ۷۳

م: ۱۳۰۷)ر . عّطهار  انهدیوهش پیروان همیناز لسترنج، نیکلسون، ادوارد براون و هلموت ریتر، 
 .: یو ۱۳۴۰؛ عطار ۲/15: ب ۱۳۰۶؛ عوفی 5: ۱۳۲۶؛ مولوی 1

 حروف ابجدا ۳ا۳
ح خهود، حهرو  ابجهد را بهه ها وان رمهز نسهخهعنه معدودی از مصهححان در آثهار مصهحَّ

بهرای نمونهه، محمهد  اند.نداشهته ها و رموز اعتنهاییاند و به لزوم ارتباو میان نسخهبرگزیده
 دینوان حنافظو خهانلری در تصهحیح   فهو / ۱: ب ۱۳۶۶)جوینی  جهانگشاینی در تصحیح قزو

 اند.این روش را در پیش گرفته  ۱۱۲۷: ۱۳۶۲)حافظ 

 ا اعداد۴ا۳
ههایی اسهت کهه در تصهحیح متهون ها نیهز از روشتعیین رمز نسخهاستفاده از اعداد در 

هها از نظهر مصهّحح، ها بهه ترتیهب اهّمیهت آناست. در ایهن روش نسهخهکار رفتهفارسی به
های ها بها شهمارهشهوند. اشهکای اصهلی ایهن شهیوه، آمیخهتن رمهز نسهخهگذاری میشماره
 عرضهۀانهد کهه قصهد روی کردههاست. به همین عّلهت، کسهانی از ایهن شهیوه پیهبدینسخه

                                                      
و  فارسی ه عربی برگزیده شده بود اّما ها از میان حر: ی  رمز نسخه۱۳۲۴ )بیهقی تاری  بیهقی. در چاپ نخست 6

 یهاکم  یو حتّ  شوندیاغلب با هم اشتباه م یعرب یا یحرو  فارس»در چاپ دّوم این کتاب، فّیا  با این استدالی که 
، «را ندارنهد یهبع ینا ،خصوص اگر با دّقت انتخاب شوندبه ین،حرو  الت یول ،ها مؤثر استشدن نقطه در آن یادز

  .۶۶۳: ۱۳۶۴ را به حرو  التین تغییر داد )بینشها رمز نسخه
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ح سهعید اند. نمونهها را نداشتهبدینسخه هایی از ایهن شهیوه در برخهی متهون منظهوم مصهحَّ
 یناتکلّ و  وسهه : بیست۱۳۳۷) دیوان هاللی جغتنایی،  ۳۲: ۱۳۶۳) کلیات عراقینفیسی مانند 

ها بدینسهخه ضۀعرخورد. ایشان اعتقاد چندانی به چشم میبه یازده صدو: ۱۳۳۷) قاس  انوار
اتهال  وقهت دانسهت کهه موجهب می بیههودهنداشت و حّتی در برخی مهوارد، آن را کهاری 

ها از این رو، در تصحیح این آثار از ذکر اختال  نسهخه . ۳۷: ۱۳۶۳ی عراق)شود می خواننده
 است.خودداری و تنها به ذکر منابع اشعار بسنده کرده

 ا پیشنهادها۴
های مبنهای قابهل اتبهاع در تعیهین عالئهم اختصهاری بهرای نسهخه معیارهای روشن و قواعد

گفته را رفع خواهد کرد. پیشنهادهای ما در این زمینه از های پیشتصحیح، بسیاری از کاستی
 این قرار است: 

 ا تجانس۱ا۴
ها به آن توّجه داشته باشهد تجهانس و یکی از معیارهایی که مصّحح باید در تعیین رمز نسخه

ین رمزها با زبان متن است. به این معنها کهه رمزهها نبایهد فضهای ظهاهری اثهر را همگونی ا
عنوان عالئهم مخدوش کنند. برای نمونه، در تصحیح متون فارسی استفاده از حرو  التین به

زند. برای در  بهتر این نهاهمگونی، کهافی ها فضای شرقی  متن را برهم میاختصاری  نسخه
ها تعیین عنوان رمز نسخهمتون التین، حرو  فارسی ه عربی به است تصّور کنید در تصحیح

ها از میهان شود. بنابراین در تصحیح متون فارسی، بهتهرین شهیوه آن اسهت کهه رمهز نسهخه
 حرو  فارسی ه عربی انتخاب شود.

 ا ارتباط با نسخه۲ا۴
شهن میهان ها، برقرار کهردن پیونهدی رواز جمله قواعد مهم در تعیین عالئم اختصاری نسخه

یاد بسهپارد. بهتهرین راه سادگی بتواند آنهها را بههای که خواننده بههاست، به گونهآنها و نسخه
تهوان هاست. برای نمونهه، مینویسشناختی دستتحّق  این امر استفاده از اّطالعات نسخه

ان رمهز عنویکی از حرو   نام  محّل نگهداری )شهر / کتابخانه ، کاتب یا مالک  نسهخه را بهه
بن یمابراهکتابت   نسخۀ« )غ»مجلس ؛  کتابخانۀمتعّل  به  نسخۀ« )ب»نسخه انتخاب کرد: 
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ها در ایهن حای اگر اّطالعات نسهخه ۷متعّل  به سعید نفیسی . نسخۀ« ) »ی ؛ عو  مراغ
توان اعداد را به رمزهها افهزود. مهثاًل بهه ایهن ها میموارد مشتر  باشد، برای متمایز کردن آن

 8و ... .« ۲ب»و « ۱ب»ت: صور

 معناییا بی۳ا۴
ها انتخههاب بدیها و نسهخهههای پیشهگیری از آمیختگههی  رمهز نسهخهتهرین راهیکهی از مهم

ای از ایهن انهد. نمونههرمزهایی فاقد  معناست کهه بسهیاری از مصهّححان آن را نادیهده گرفته
های اد یوسفی برای نسهخهمالحظه کرد. است  ۱۶: ۱۳۶۷)سعدی  گلستانتوان در اشکای را می

، «بهل»، «با»، «یا»، «پر»، «مل»، «آ»، «پی»، «آپ»مبنای این تصحیح از رمزهایی مانند 
هها بها است که همگی کلماتی معنادارند و احتمهای آمیختگهی آناستفاده کرده« بن»، «بی»

فی بهودن حرها بسیار است. باید توّجه داشت که در این مورد نباید صهرفًا بهه تهکبدینسخه
از یک حر  معنهادار « آ= آی= بیا»، «ز= از»ها مانند بدیرمزها اکتفا کرد. زیرا برخی نسخه

 اند.تشکیل شده

 حرف بودنا تک۴ا۴
کند که کمترین هد  اصلی از تعیین عالئم اختصاری اقتضا می مثابۀپرهیز از درازنویسی به 

بسیاری از مصححان  انتخاب شود. هاواحد  ممکن زبان یعنی یک حر  به عنوان رمز نسخه
انهد. ها اسهتفاده کردهروشن، از ترکیب چند حر  به عنهوان رمهز نسهخه ۀدقاعبرخال  این 

 کتابخانهۀ نسهخۀ« )= مج»مّلی / ملک  و  کتابخانۀ نسخۀ« )= مل»برخی از این رموز مانند 
سهّنتی در اند، بهه کار گرفتهه شهدهمجلس ، که توسط نخستین مصّححان متهون فارسهی بهه

اسهت. هها را تغییهر دادهاند و کمتر کسی از محّققان در کهار خهود آنتصحیح متون بدی شده

                                                      
ح خهود آن را رعایهت . فروزانفر بیش از دیگران به ارتباو میان رمز و نسخه توّجه داشته7 است و در غالب آثهار مصهحَّ

ّتی کنیم که ایشان ح/ و  ذکر می ۱: ۱۳۶۶ )مولوی کلّیات شم ها را در است. برای نمونه، در اینجا رموز نسخهکرده
 ، چهت یههقون ۀزمهو  ، قهو )نسهخۀیکتابخانۀ اسعد افنهد عد )نسخۀاست: عّلت تعیین یکی از رمزها را نیز ذکر کرده

بهه اعتبهار آنکهه »، اسهتانبوی یهۀکتابخانهۀ بلد  ، خهب )نسهخۀیههقون ۀزمهو  ، م  )نسخۀیتیکتابخانۀ چسترب )نسخۀ
محّمهد  حصار ، خج )نسخۀقره یونحمدپاشا در شهر افکتابخانۀ گو  ا  ، قح )نسخۀ«یواناست از د یاگونهمنتخ 
 است .برای استاد فروزانفر فراهم کرده نافذ یدونفرقونیه که عکس آن را دکتر  ۀزمو  ، فذ )نسخۀینخجوان

های نوشهت  در معرفهی دست۲۱۰: ۱۳۶۷ عّطهار: یط  و شفیعی کدکنی )۱۳۶۶ یمنش. نصرالله مینوی )نصرالله 8
های بهه خهّط = نسهخه ۲، مراغی۱)مراغی الطیرمنطقمّلی پاریس  و  کتابخانۀهای = نسخه 1p ،2p ،3p) کلیله و دمنه

 . ۱/۱۳۳: ۱۴۲۲ بغدادیاند )نیز ر . کار بستهبن عو  مراغی  نوعی از این شیوه را بهابراهیم
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ها قهرار عرب از همان آغهاز یهک حهر  را رمهز نسهخه برجستۀحای آنکه غالب مصححان 
 . ۱/۴م: ب ۱۳۷۳؛ کتبی ۱/۱۳۳: ب ۱۴۲۲؛ بغدادی ۱/۱۷: ب ۱۴۱۶)ر . جاحظ اند داده

 ا کامل بودن۵ا۴
هاست که از عنوان رمز نسخههاد دیگر در تعیین عالئم، انتخاب صورت کامل حرو  بهپیشن

کند. برای ، جلوگیری می«؛»و « ، »، ».«ی، مانند از عالئم سجاوندها با برخی آمیختگی آن
 بوستانو   ۱۶: ۱۳۶۷)سهعدی  گلستانهای استاد یوسفی در تصحیح نمونه، رمز یکی از نسخه

دیوان هند  است. نقم این رمز زمهانی آشهکار  کتابخانۀ نسخۀ« )= هه»  ۱۳: ۱۳۶۳)سهعدی 
بینیم، رمهز بها کهه مهیشود که پیش از عالئم سجاوندی قرار بگیرد: هه. / هه، / هه؛ چنانمی

 ۹. ۱۲۱: ۳۶۴۱ی انور)نیز ر . است عالئم سجاوندی آمیخته شده

 ا نتیجه۵
های تعیین عالئهم اختصهاری بهرای نسهخهاز جمله کارهای اولیه در تصحیح انتقادی متون، 

انهد و قواعهد روشهنی بهرای آن تعیهین آن سهخن گفته ۀردربهامبنای تصحیح است که کمتهر 
هایی را در کار مصّححان در پی داشته و هم مشکالتی بهرای اند. این مسئله هم کاستینکرده

کهه اگهر مبنها و معیهار  استاست. در این مقاله پیشنهادهایی ارائه شدهخوانندگان پدید آورده
 .رفع خواهد شدها بسیاری از این نقمتعیین این عالئم قرار بگیرند 

 منابع
 عبداللطیف الهمیم، تحقی  معرفة أنواع علوم الحدیث ، هجری ۱۴۲۳) بن عبدالرحمنعثمان، الصالحابن

 .دارالکتب العلمیة ،، بیروتماهر یاسین الفحل و
 اساطیر. ،صحیح گای لیسترانج، رینولد الن نیکلسون، تهران، تنامهفار  ، ۱۳۶۶بلخی )ابن

میهراث،  نهۀیآ، ینمسلم یانو در م ینزممتن در مغرب یحاز تصح اییخچهتار ، ۱۳۶۶) امیدساالر، محمود
 .۳۲ه۷، ۳و  ۲ش 

 سنایی. ،تصحیح سعید نفیسی، تهران، یاتکلّ  ، ۱۳۳۷)قاسم ، انوار
 .یو فرهنگ یعلم ،تهرانی، مدرپ رضو یمحمدتق یحتصح ،یواند ، ۱۳۶۴) یعل یناوحدالدی، انور

                                                      
اسهت کهه در یشنهاد کرده ، پ۶۶۳: ۱۳۶۳ ینۀ تصحیح متون )فرزادزمضمن یکی از مقاالت خود در  فرزاد . مسعود9

 یکهدیگرشکل نگهارش بها  یثکه از حها از پانزده حر  از الفبای فارسی استفاده شود تعیین عالئم اختصاری نسخه
. مزّیت این شیوه، یعنی پیشگیری از تصهحیف کم است یاربس یکدیگرتفاوت بارز دارند و احتمای اشتباه شدن آنها با 

کند و برقرار کردن ارتباو میان نسخه و رمز حدودّیت زیادی برای مصّحح ایجاد میعالئم، اگرچه قابل توّجه است، م
 سازد.آن را دشوار می



228 
 ۱۷/۳، نامۀ فرهنگستان

 ها در تصحیح ...تعیین عالئم اختصاری نسخه مقاله
 

 امیرکبیر. ،تصحیح سعید نفیسی، تهران، دیوان ، ۱۳۴۰)ی مراغی، اوحدالّدین اوحد
 ،مترجمی ناشناپ، تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران ترجمۀ، الصّحهی تقو ، ۱۳۶۶بطالن )بغدادی، ابن

 علمی و فرهنگی.
 دارالغرب اإلسالمی. ،بشار عّواد معرو ، بیروت ، تحقی دینةالسالمتاری  مق ، ۱۴۲۲بغدادی، خطیب )

 طهوری. ،الزمان فروزانفر، تهران، تصحیح بدیعمعارف ، ۱۳۶۲، محّمدبن حسین )بهاءولد
 ،تههرانیی، همها ینالهّد جهالی یحتصهح، ی الّتنج ألوائل صناعة ی الّتفه ، ۱۳۶۱یحان محّمد )ابوریرونی، ب

 .انجمن آثار مّلی

، زمسهتانیهز، تبر یو علوم انسهان یاتادب ۀددانشک مجّلۀ، یمتون فارس یحروش تصح ، ۱۳۶۴) ش، تقیینب
 .۶۱۲ه۶۶۱های هصفح، ۱۱۶ ۀمارش

 چاپخانهۀ ،تههراناکبهر فّیها ، ، تصحیح قاسم غنهی. علییقه  بییارت ، ۱۳۲۴) دمحل مضفوالابی، قهبی
 .یرانا بانک ملی

 .دانشگاه مشهد ،دهشماکبر فّیا ، ، تصحیح علییقه  بییارت ، ۱۳۶۰) دمحل مضفوالابی، قهبی
مطبعهة  ،، قهاهرهههارونمحمهد عبدالسهالم ، تحقیه  ینینو التب یانالبق ، ۱۴۱۶عثمان عمرو )جاحظ، ابی
 المدنی.

 .کتاب یایدن ،ب، تهران ۳ینی، محّمد قزو یحتصح ،ینیجو یجهانگشا ی تار ، ۱۳۶۶)عطاملک ینی، جو
 میراث مکتوب. ،، تهرانمتون یحتصح راهنمای ، ۱۳۷۶جهانبخش، جویا )

 زوار. ،تهرانینی، محّمد قزو یحتصح، دیوان ، ۱۳۲۰الدین محّمد )، شمسحافظ

 خوارزمی. ،تهرانخانلری، پرویز ناتل یحتصح، دیوان ، ۱۳۶۲)الدین محّمد ، شمسحافظ
، ۳۲العهدد ی، األردنه یهةاللغة العرب، یالتراث العرب یالمختصرات و الرموز فق ، ۱۴۰۷) یمابراهی، امرائس

 .۱۱۴ه۱۰۶

 خوارزمی. ،تهران، تصحیح غالمحسین یوسفی، بوستان ، ۱۳۶۳الدین عبدالله )سعدی، مصلح
 رزمی.خوا ،تهران، تصحیح غالمحسین یوسفی، گلستان ، ۱۳۶۷)الدین عبدالله سعدی، مصلح

ی، مهدّرپ رضهو یمحّمهدتق یحتصح، یعةالّطریقهو شر یقةالحقیقهحد ، ۱۳۶۳ابوالمجد مجدود )یی، سنا
 دانشگاه تهران. ،تهران

 ابن سینا. کتابخانۀ ،، تصحیح محّمدتقی مدّرپ رضوی، تهراندیوان  ؛۱۳۴۱)ابوالمجد مجدود یی، سنا

أبوقتیبهة نظهر ، تحقی  ی شرح تقریب النواویتدریب الراوی فق ، ۱۴۲۶)الدین عبدالرحمن جالی، سیوطی
 .دار طیبة ،ب، ریا  ۲، محمد الفاریابی

 سنایی. ،، تصحیح سعید نفیسی، تهرانکلیات ، ۱۳۶۳عراقی، فخرالدین ابراهیم )
 سخن. ،تهرانی، کدکن یعیشف یحتصح، نامهمصیبت ، ۱۳۶۶) محمد یدالدینفر، عّطار

 سخن. ،تهرانی، کدکن یعیشف یحتصح، نامهیااله ، ۱۳۶۷) محمد یدالدینفر، عّطار

 یل.بر ،یدنلنیکلسون،  یحتصح، یات کرةاالولم ، ۱۳۰۷) محمد یدالدینفر، عّطار
 معار . مطبعۀ ،هلموت ریتر، استانبوی یحتصح، نامهیاله ، ۱۳۴۰) محمد یدالدینفر، عّطار
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 بریل. ،لیدن، تصحیح ادوارد براون، االلبابلباب ، ۱۳۰۶عوفی، سدیدالدین محّمد )

 اساطیر. ،، تصحیح محمدتقی مدرپ رضوی، تهراندیوان ، ۱۳۶۲غزنوی، سید حسن )

نشأت  یعقوبأبو ، تحقی یدو المستف یدأدب المف یف ّیدالّدّر النض ، هجری ۱۴۳۰) محمد ینبدرالدی، غّز 
 ّیه.اإلسالم ّیةمکتبة التوع ،ی، قاهرهالمصر

 .۶۳۱ ه۶۶۶، ص ۲۲ش ، گوهر، متون یحتصح یبرا یروش علم ، ۱۳۶۳) فرزاد، مسعود
 مکتبةالعلم. ،، جّدهالتراثیقتحق ، ۱۴۰۲فضلی، عبدالهادی )

 .۲۳ه۱۳ص ، ۶۶ش ، نشر دانش، «اختصارات و زبان فارسی» ، ۱۳۷۰) کافی، علی
 .دار صادر ،، بیروتحسان عباپا ، تحقی الوفیاتفوات ، ۱۳۷۳) محمدبن شاکرکتبی، 

 ی.دارالمؤرخ العرب ،یروتب، معج  الرموز و االشارات  ،۱۴۱۲مامقانی، محمدرضا )
کتابخانهه،  ،، تههرانهای شّطیوردازی و تصحیح انتقادی نسخهتاری  نسخه ، ۱۳۷۳مایل هروی، نجیب )

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
گهاه ترجمهه و بن ،تههرانیی، همها ینالدجالی یحتصح، یواند ، ۱۳۴۱)عثمان  ینالدسرابی، غزنو یمختار

 .نشر کتاب

 یل.بر ،یدنلیکلسون، ن یحتصح، یمعنو یمثنو ، ۱۳۲۶) محمد ینالدجالیی، مولو
 امیرکبیر. ،الزمان فروزانفر، تهرانبدیع یحتصح، کلّیات شم  ، ۱۳۶۶) محمد ینالدجالیی، مولو

گاه ،تهرانب،  ۲ی، کدکن یعیشفمحمدرضا  یحتصح، یداسرارالتوح ، ۱۳۶۶) ردبن منّو محّم یهنی، م  .آ
 دانشگاه تهران. ،تهرانینوی، م یمجتب یحتصح، و دمنه یلهکل ، ۱۳۶۶) یابوالمعالی، منشنصرالله 

کتابخانهه، مهوزه و مرکهز اسهناد  ،تههرانقزوینی، محّمد  یحتصح، نامهمرزبان ، ۱۳۱۰) ینسعدالّد ینی، وراو
 مجلس شورای اسالمی.
 سنایی. ،یح سعید نفیسی، تهرانتصح، دیوان ، ۱۳۳۷هاللی جغتایی، بدرالدین )
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