تعیی عالئم اختصاری نسخهها در تصحیح متون
عبّاس بگجانی (استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
چکیده :یکی از کارهای اولیه در تصحیح متون ،تعیین عالئم اختصاری بهرای نسهخههای
مبنای تصحیح است؛ عالئم معنیداری که به نوعی با نسخهها در پیوند باشند و به آسهانی
ذهن خواننده را به آنها ارجاع دهند و اشکای تداخل با نسخهبدیها نیهز بهرای آنهها قابهل
تصور نباشد .مصححان متون فارسی ،تا امهروز کمتهر در ایهن موضهوع سهخن گفتهانهد و
قواعد مشخصی برای آن تعیین نکردهاند .بیشتر آنان در کار خهود ،برمبنهای ذوق و سهلیقه
عمل کردهاند و این شیوه کاستیهایی در متن پدید آورده و برای خوانندگان نیهز مشهکالتی
در پی داشتهاست .در این مقاله نگارنده با بررسی منتقدانۀ شیوههای معموی مصححان در
تعیین رمز نسخهها ،معیارهای روشنی در این زمینه پیشنهاد کرده و امیدوار است که توجه
به آنها ،کاستیها و مشکالت مذکور را رفع کند.
کلیدواژهها :عالئم اختصاری ،رمز نسخهها ،تصحیح متون ،شهیوههای تصهحیح ،قواعهد
علمی.
۱ا مقدمه

ً
تصحیح متن به شیوﮤ جدید اگرچه در ایران دانشی نسبتا نوپا محسوب میشودّ ،اما بهه دلیهل
ّ
فراوانی نسخههای خطی و گستردگی میدان کار ،شمار کتابها و مقاالتی کهه در زمینهههای
مختلف آن تألیف شده قابل ّ
توجه است .همچنان کهه تعهداد متهون تصحیحشهده بهه دسهت
مصههححانی دانشههمند ،ماننههد محمههدتقی بهههار ،محمههد قزوینههی ،جالیالههدین همههایی ،و
محمدتقی مدرپ رضوی ،نیز چشمگیر است .بااینهمه ،هنهوز میتهوان بعضهی از اصهوی
مهم تصحیح متن را با تفصیل بیشتری بررسی کرد .یکی از این اصهوی اولیهه تعیهین رمهز یها
ّ
مصهحح دربهارﮤ آن تصهمیم
عالمت اختصاری برای نسخههای مبنای تصهحیح اسهت کهه
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توجه به اینکه تا امهروز قاعهده و معیهار ّ
میگیرد و با ّ
خاصهی دربهارﮤ آن تعیهین نشدهاسهت،
۱
همچنان ذوق شخصی مصحح بیشترین دخالت را در این زمینه دارد.
تعیین ذوقی عالئم اختصاری و بی ّ
توجهی به برخی نکات تأثیرگذار کاسهتیهایی در کهار
مصححان پدید آورده و خوانندﮤ متن را با مشکالتی مواجه کردهاست .نگارنده بها اعتقهاد بهه
این نکته که تعیین ضوابط علمی و تعمیمپذیر در این زمینه کاستیها و مشهکالت مهذکور را
رفع خواهد کرد ،در این مقاله کوشیدهاست با بررسی محاسهن و معایهب شهیوههای معمهوی
مصححان گامی در این راه بردارد.
۲ا پیشینۀ کاربرد عالئم

کاربرد عالئم اختصاری در کتابت متون جهان اسالم سابقهای طوالنی دارد .کاتبهان حهدیث
از ّاولین کسانی بودند که برای کلماتی مانند حدثنا (ثنا  ،أخبرنا (أنا و أنبأنا (أنبا و عبهاراتی
ّ
دعایی مانند رحمه الله تعالی (رح  ،صلی الله علیه (ص و رضی الله عنه (ر که بسامد
باالیی در متون حدیثی دارند ،عالئمی وضع کردند ۲.در منابع حدیث ّ
حتی اسامی برخهی از
ّامهات کتب حدیث ،مانند صحاح ّ
سته (بخهاری (خ  ،مسهلم (م  ،ترمهذی (ت  ،ابهیداود
(د  ،نسائی (ن  ،و قزوینی (ق  ،نیز بهصورت اختصاری نوشته میشد (فضهلی . ۱۱۷ :۱۴۰۲
تعیین اختصارات در این کتابها به شیوههای مختلفی صورت میگرفت که بدرالدین ّ
محمد
ُّ
الد ّر ّ
ّ
النضید فنی ادب المفیند و
غزی (درگذشت۳۶۳ :ق  ،برخی از آنها را در کتاب خود،
المستفید گزارش کردهاست (ر ّ .غزی  . ۴۶۰ :۱۴۳۰کاتبان علوم دیگهر نیهز بهتهدریج ،بهه راه
حدیثنویسان رفتند و در کار خود رموزی ابداع کردند که شیخ ّ
محمدرضا مامقانی بسیاری
از آنها را در معج الرموز و اإلشارات گرد آورده و شهرح دادهاسهت (ر  .مامقهانی ۲۶ :۱۴۱۲؛
نیز :سامرائی .۳ ۱۰۶ :۱۴۰۷
کاتبهان مغهربزمین نیهز بهه اسهتفاده از عالئهم اختصهاری ( Sigla / Abbreviation /
ّ symbols
توجه داشتند و شمار زیادی از این گونه عالئم را در استنساخ متون غربهی بههکار
ّ
 .1از میان محققان نجیب مایل هروی و جویا جهانبخش بیش از دیگران در این زمینه سخن گفتهاند و ما در این مقاله
از آرای ایشان بهرهمند بودهایمّ .
 .2ناگفته نماند که برخهی از محققهان علهم حهدیث ذکهر مختصهر صهلوات بهر پیهامبر را ناپسهند میدانسهتند (ر .
ابنالصالح ّ۲۳۶ :۱۴۲۳؛ سیوطی . ۶۰۲ :۱۴۲۶
ً
ّ
خهاص آثهار آنهان بهود .مهثال متهرجم
 .3برخی مؤلفان نیز ،برای سهولت کار تألیف ،اختصاراتی وضع میکردند کهه
ّ
الصحه (زنده در اواخر قرن  ۶اثر ابنبطالن بغدادی (درگذشت :پس از  ۴۶۶هجری  ،برای کلمات و
ناشناپ تقو ی
اعالم ّ
مکرر در این کتاب رموزی در نظر گرفتهاست ،مانند «ح» (= حار « ،ب» (= بارد « ،ر» (= رطهب « ،ب» (=
بقراو « ،ب» (= جالینوپ (بغدادی  :۱۳۶۶نوزده .
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میبردند (ر Trice Martin, 1910 .؛ Lindsay, 1915؛ کهافی  . ۱۴ :۱۳۷۰ابهداع نخسهتین عالئهم
اختصاری را در تصحیح متون به زنودوت افسوسی (حدود ۳۲۶هه ۲۴۰ق.م  ،اولهین مهدیر
کتابخانۀ اسکندریه نسبت دادهاند .او در تصحیح آثار شاعران و نویسندگان یونان ابیاتی را که
در اصالت آنها تردید داشهت بها ایهن عالئهم در حاشهیۀ کتهاب مشهخم میکهرد .شهاگرد
زنودوت ،آریستوفون بیزانسی (ح ۲۶۷ه ۱۶۰ق.م  ،و شاگرد او ،آریستارخوپ (۲۲۰هه۱۴۴
ق.م  ،که مدیران بعدی کتابخانۀ اسکندریه بودند ،با ابداع عالمتهای جدید کار زنودوت را
تکمیل کردند (امیدساالر . ۳ :۱۳۶۶
با آنکه ّ
سنت عر و مقابلۀ نسخهها در سرزمینهای اسالمی قدمتی دیرینه دارد ،ضهبط
نسخهبدیها در میان پیشینیان چندان مرسوم نبود و ازاینرو تعیهین رمهز بهرای نسهخهها نیهز
موضوعیت نداشت .بااینهمه ،در موارد نادری که خال این قاعده عمل میشهد ،اخهتال
ّ
ضبطهای همۀ نسخهها با رمزی واحد ،مانند «خ» (= خطی یها «خ ی» (= نسهخهبدی  ،در
ً
هامش ثبت میشد (مایل هروی ۴۷۶ :۱۳۷۳؛ جهانبخش  ۳۶ :۱۳۷۶و این امر احتمهاال بهه ایهن
ّ
ّ
علت بود که غالب نسهخههای مهورد اسهتفادﮤ کاتبهان در تملهک اشهخاص بهود و در طهوی
زمانهای مختلف دست به دست میشد ،بنابراین جایگاه ثابهت و مشخصهی نداشهت و در
دسترپ همگان نبود تا قابل ارجاع باشد .به یاد آوریم که یکی از مهمترین عوامل تحوی ّ
فهن
تصحیح متون را در غرب ،پس از انقالب کبیر فرانسه ،انتقای دستنوشتها از مجموعههای
خصوصی به کتابخانههای دولتی و درنتیجه افزایش دسترسی دانشمندان بهه آنهها دانسهتهاند
(امیدساالر  . ۱۲ :۱۳۶۶آنچه را امروز در تصحیح انتقادی متون با عنوان «عالئهم اختصهاری /
رمز نسخهها» میشناسیم نخست بار یوهان یاکوب ویتشهتاین۱۶۳۳( ۴هه ، ۱۷۶۴دانشهمند
سوئیسی و ّ
مصحح عهد جدید ،بهکار گرفت و به مرور زمان مورد اقبای دیگران واقهع گشهت
(. Kenny, 1984: 189
۳ا انواع عالئم

هریک از مصححان متون فارسی در تعیین عالئم اختصاری برای نسخههای مبنای تصحیح
ً
خود شیوهای در پیش گرفتهاند که غالبا به اقتضای ذوق و سلیقۀ آنان بودهاست .هم ازایهنرو،
حتی یک ّ
توجهی با هم دارند و گاه ّ
شیوههای کار تفاوتهای قابل ّ
مصحح در آثهار مختلهف
خود شیوﮤ واحدی بهکار نبسته و روشهای متفاوتی اعمای کردهاست.
4. Johann Jacob Wettstein
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در میان مصححان هستند کسانی کهه بههطور کلهی پایبنهد ایهن اصهل مههم نبودهانهد و
اختال نسخهها را بدون نشانهای راهنما گهزارش کردهانهد .ازایهنرو ،در بررسهی ایهن آثهار
نمیتوان در باب ّ
صحت و اصالت نسخهها نظهر درسهتی ارائهه کهرد .بهرای نمونههّ ،
مهدرپ
رضوی در طبع دیوان سید حسن غزنوی و دینوان سننایی ،در اغلهب مهوارد ،نسهخهبدیها را
بدون عالمت نسخه ذکر کردهاست.
ّ
ً
گروهی از ّ
مصححان در تعیین عالئم شیوهای مشخم در پیش نگرفتهاند .مهثال محمهد
قزو ینی در تصحیح دیوان حافظ ( :۱۳۲۰مج این عالئم را برای نسخههای مورد استفادﮤ خود
برگزیده و پیداست که در تعیین آنها اسلوب ّ
خاص در ذهن نداشتهاست ،زیرا برخی از آنها
یکحرفی ،برخی دوحرفی و برخی یک کلمهاند و همچنین نوع ارتباو شهماری از آنهها بها
ّ
ّ
نسخه روشن نیست« :خ (نسخۀ متعل به سید عبدالرحیم خلخالی  ،نخ (نسخۀ متعله بهه
ّ
ّ
ّ
محمد نخجوانی  ،ر (نسخۀ متعل به اسماعیل مرآت  ،ق (نسخۀ متعل به عبهاپ اقبهای ،
ّ
ّ
ّ
ی (نسخۀ متعل به قاسم غنی  ،م (نسخۀ متعل به قاسم غنی  ،پ (نسخۀ متعل بهه قاسهم
ّ
ّ
غنی  ،ی (نسخۀ متعل به غالمرضا رشید یاسمی  ،نسخۀ تقوی شمارﮤ ( ۱نسخۀ متعل بهه
ّ
متعله بهه ّ
ّ
سهید نصهرالله تقهوی  ،حهن
سید نصرالله تقوی  ،نسخۀ تقوی شمارﮤ ( ۲نسخۀ
ّ
ّ
(نسخۀ متعل به حسین نخجوانی  ،هندی (نسخۀ متعل به قاسم غنهی کهه در هنهد تجلیهد
ّ
ً
شدهاست  ،نواب (نسخۀ متعله بهه قاسهم غنهی کهه قهبال ازآن محمدحسهین نهواب یهزدی
ّ
بودهاست  ،دبیرخاقان (نسخۀ متعل به مهدی ایزدی شیرازی ،دبیرخاقان ساب  ،باء (نسخۀ
ّ
ّ
کتابخانۀ ملی  ،الف (نسخۀ کتابخانۀ ملی  ،سپه (نسخۀ کتابخانۀ مدرسۀ سپهساالر  ،ملهک
(نسخۀ کتابخانۀ ملک  ،و (دیوان حافظ چاپ طهران  ،ت (دیوان حافظ چاپ تبریز ».
ً
برخی دیگر با غفلت از این نکته که اصوال هد اصلی از تعیین عالئم اختصاری پرهیز
از درازنویسی در عرضۀ اختالفات نسخهها و در نتیجه کهاهش حجهم آنهاسهت ،گهاه یهک
کلمه را بهعنوان رمز نسخه برگزیدهاند .برای نمونه ،مجتبی مینوی (نصرالله منشهی  :۱۳۶۶یهط
در تصحیح کلیله و دمنه کلماتی از این دست را بههعنوان رمهز نسهخهها تعیهین کردهاسهت:
«چلبی ،نافذ ،بایسنغری ،مجلس ،قانعی ،شرح ابیات ،سیرالملو  ،تاب ،مصادر» .نیهز ر .
ّ
مصیبتنامه (عطار . ۱۰۴ :۱۳۶۶
گاهی نیز مصحح در ارجاع به چندین نسخه از یک عالمت استفاده کرده و بها ایهن کهار
خوانندهای را که در پی سنجیدن نسخههاست سردرگم نمودهاسهت .از جملهه ،جالیالهدین
همایی در تصحیح دیوان عثمان مختاری (مختهاری  ۱۲ :۱۳۴۱پهس از تعیهین «ص» و «پ»
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بهعنوان رمز دو نسخۀ اصلی مبنای تصحیح خود ،برای ارجاع به دیگر نسخهها کهه بهالغ بهر
پنجاه مأخذ است ،تنها از رمز «خ» استفاده نمودهاست.
کاربرد عالئم اختصاری در پای صفحات ،بدون اشاره به اینکه این عالئم مربوو بهه چهه
نسخهای است از دیگر اشکاالت در این حوزه است .نمونهای از این نهوع اشهکای در دینوان
اوحدی ( :۱۳۴۰شصتوپهنج طبع سعید نفیسی به چشم میخورد .وی در معرفهی نسهخههها
اشارهای به رمز آنها نکردهّ ،اما در متن رمزهایی مانند «خ» و «ی» بهکار بردهاسهت .مهدرپ
رضوی نیز در دیوان سنایی ( ۲۰۳ :۱۳۴۱به نسهخهای بها رمهز «ب» و در دینوان سنید حسنن
غزنوی ( ۲۲۱ :۱۳۶۲به نسخههایی با رمز «آ» و «م» ارجهاع دادهاسهت کهه در مقدمهه ههیچ
۵
توضیحی دربارﮤ آنها دیده نمیشود.
تعیین ذوقی عالئم اختصاری ،خوانندﮤ متن را نیز با مشکالتی مواجه میکند که از جملۀ
مکهرر بهه بخهش ّ
آنها میتوان به دشواری بهخاطر سپردن رمزهها و نیهاز بهه مراجعهۀ ّ
معرفهی
نسههخهها در مقدمههه ،گویهها نبههودن عالئههم اختصههاری و سههردرگمی در تفکیههک آنههها از
نسخهبدیها اشاره کرد.
در اینجا پس از توضیح مختصر شیوههای معمهوی مصهححان متهون فارسهی در تعیهین
عالئم اختصاری نسخهها ،محاسن و معایب هریک را برمیشماریم و به اسامی چند تهن از
پیشگامان هر شیوه اشاره میکنیم.
۳ا۱ا حروف فارسی ا عربی

رایجترین شیوه در تعیین رموز نسخهها ،استفاده از حرو فارسی ه عربی است .در این شیوه
ً
ّ
یک یا چند حر بهعنوان رمز یک نسخه مشخم میشهود .ایهن رمهوز معمهوال بها نسهخه
ً
ارتباطی دارند و مثال از نام محل نگهداری ،کاتب یا مالک نسخه برگرفته شدهاند .مهمتهرین
ّ
سنخیت و هماهنگی ظاهری عالئم اختصاری با دیگر عناصر شرقی مهتن و
امتیاز این شیوه،
نیز سهولت در برقراری ارتباو بین آنهها و نسخههاسهت کهه پهس از ایهن دربهارﮤ آن سهخن
خواهیم گفت (ر  .ادامۀ مقاله :ارتباو با نسخه .
 .5در این میان ،نمونههای نادری هم دیده میشود که مایۀ دریغ و تأسهف اسهت .در تصهحیح ّدوم تناری بیهقنی بهه
ّ
همت ّفیا که پس از درگذشت ایشان منتشر شده ،هیچگونه توضیحی دربارﮤ رموز نسخهها وجود ندارد .اسهتاد بنها
به دالیلی (ر  .ادامۀ مقاله :پینوشت  ۶در این تصحیح از حرو التین بهعنوان رمز نسهخهها اسهتفاده کردهاسهت،
ّاما در هنگام چاپ کتاب ،هیچ نوع یادداشتی از ایشان در توضهیح ایهن رمهوز بهدسهت نیامدهاسهت ّ
(فیها :۱۳۶۰
شش .
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همایی در تصهحیح ّ
التفهنی (بیرونهی  :۱۳۶۱فهط و دینوان عثمنان مختناری (، ۱۲ :۱۳۴۱
فروزانفر در تصحیح معارف بهاءولند ( / ۱ :۱۳۶۲لهط و ّ
مهدرپ رضهوی در تصهحیح دینوان
انوری ( ۱۲۱ :۱۳۶۴و حدیقه (سنایی  :۱۳۶۳لز از این شیوه پیروی کردهاند.
۳ا۲ا حروف التی

استفاده از حرو التین یکی دیگر از شیوههای تعیین رمز نسخههاست .تمهایز آشهکار ایهن
رموز اگرچه موجب سهولت کار خواننده در تفکیک آنها از نسخهبدیها میشودّ ،۶امها ایهن
حرو غربی برخال حرو فارسی ه عربی فضای شرقی مهتن را بهرهم میزننهد و بههویژه
بهسبب تفاوت در جهت خط ،مشکالتی در حرو نگاری اثر پدید میآورند.
از میان ّ
مصححان ،محمد قزو ینی در تصحیح مرزباننامه (وراوینی  :۱۳۱۰یهح و شهفیعی
کدکنی در تصحیح اسرارالتوحید (میهنی  :۱۳۶۶دو یستوبیستوسه و االهینامه (عطهار :۱۳۶۷
 ۷۳این شیوه را بهکار بسهتهاند .نیهز غالهب مصهححان فرنگهی متهون فارسهی ،ماننهد گهای
ّ
لسترنج ،نیکلسون ،ادوارد براون و هلموت ریتر ،از پیروان همین شیوهانهد (ر  .عطهار ۱۳۰۷م:
1؛ مولوی 5 :۱۳۲۶؛ عوفی  :۱۳۰۶ب 15/۲؛ عطار  :۱۳۴۰یو .
۳ا۳ا حروف ابجد

َّ
مصهحح خهود ،حهرو ابجهد را بهه عنهوان رمهز نسهخهها
معدودی از مصهححان در آثهار
برگزیدهاند و به لزوم ارتباو میان نسخهها و رموز اعتنهایی نداشهتهاند .بهرای نمونهه ،محمهد
قزو ینی در تصحیح جهانگشا (جوینی  :۱۳۶۶ب  / ۱فهو و خهانلری در تصهحیح دینوان حنافظ
(حافظ  ۱۱۲۷ :۱۳۶۲این روش را در پیش گرفتهاند.
۳ا۴ا اعداد

استفاده از اعداد در تعیین رمز نسخهها نیهز از روشههایی اسهت کهه در تصهحیح متهون
ّ
فارسی بهکار رفتهاست .در ایهن روش نسهخهها بهه ترتیهب ّ
مصهحح،
اهمیهت آنهها از نظهر
شمارهگذاری میشهوند .اشهکای اصهلی ایهن شهیوه ،آمیخهتن رمهز نسهخهها بها شهمارههای
ّ
نسخهبدیهاست .به همین علهت ،کسهانی از ایهن شهیوه پیهروی کردهانهد کهه قصهد عرضهۀ
 .6در چاپ نخست تاری بیهقی (بیهقی  :۱۳۲۴ی رمز نسخهها از میان حرو فارسی ه عربی برگزیده شده بود ّاما
در چاپ ّدوم این کتابّ ،فیا با این استدالی که «حرو فارسی یا عربی اغلب با هم اشتباه میشوند و ّ
حتی کم یها
ّ
زیاد شدن نقطه در آنها مؤثر است ،ولی حرو التین ،بهخصوص اگر با دقت انتخاب شوند ،این عیهب را ندارنهد»،
رمز نسخهها را به حرو التین تغییر داد (بینش . ۶۶۳ :۱۳۶۴
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َّ
مصهحح سهعید
نسخهبدیها را نداشتهاند .نمونههایی از ایهن شهیوه در برخهی متهون منظهوم
ّ
نفیسی مانند کلیات عراقی ( ، ۳۲ :۱۳۶۳دیوان هاللی جغتنایی ( :۱۳۳۷بیستوسهه و کلینات
قاس انوار ( :۱۳۳۷صدو یازده بهچشم میخورد .ایشان اعتقاد چندانی به عرضۀ نسهخهبدیها
نداشت و ّ
حتی در برخی مهوارد ،آن را کهاری بیههوده میدانسهت کهه موجهب اتهال وقهت
خواننده میشود (عراقی  . ۳۷ :۱۳۶۳از این رو ،در تصحیح این آثار از ذکر اختال نسهخهها
خودداری و تنها به ذکر منابع اشعار بسنده کردهاست.
۴ا پیشنهادها

معیارهای روشن و قواعد قابهل اتبهاع در تعیهین عالئهم اختصهاری بهرای نسهخههای مبنهای
تصحیح ،بسیاری از کاستیهای پیشگفته را رفع خواهد کرد .پیشنهادهای ما در این زمینه از
این قرار است:
۴ا۱ا تجانس

یکی از معیارهایی که ّ
مصحح باید در تعیین رمز نسخهها به آن ّ
توجه داشته باشهد تجهانس و
همگونی این رمزها با زبان متن است .به این معنها کهه رمزهها نبایهد فضهای ظهاهری اثهر را
مخدوش کنند .برای نمونه ،در تصحیح متون فارسی استفاده از حرو التین بهعنوان عالئهم
اختصاری نسخهها فضای شرقی متن را برهم میزند .برای در بهتر این نهاهمگونی ،کهافی
است ّ
تصور کنید در تصحیح متون التین ،حرو فارسی ه عربی بهعنوان رمز نسخهها تعیین
شود .بنابراین در تصحیح متون فارسی ،بهتهرین شهیوه آن اسهت کهه رمهز نسهخهها از میهان
حرو فارسی ه عربی انتخاب شود.
۴ا۲ا ارتباط با نسخه

از جمله قواعد مهم در تعیین عالئم اختصاری نسخهها ،برقرار کهردن پیونهدی روشهن میهان
آنها و نسخههاست ،به گونهای که خواننده بهسادگی بتواند آنهها را بههیاد بسهپارد .بهتهرین راه
ّ
ّ
تحق این امر استفاده از اطالعات نسخهشناختی دستنویسهاست .برای نمونهه ،میتهوان
ّ
یکی از حرو نام محل نگهداری (شهر  /کتابخانه  ،کاتب یا مالک نسهخه را بههعنوان رمهز
ّ
نسخه انتخاب کرد« :ب» (نسخۀ متعل به کتابخانۀ مجلس ؛ «غ» (نسخۀ کتابت ابراهیمبن
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ّ
ّ
عو مراغی ؛ « » (نسخۀ متعل به سعید نفیسی  ۷.حای اگر اطالعات نسهخهها در ایهن
ً
موارد مشتر باشد ،برای متمایز کردن آنها میتوان اعداد را به رمزهها افهزود .مهثال بهه ایهن
8
صورت« :ب »۱و «ب »۲و . ...
۴ا۳ا بیمعنایی

یکهی از مهمتهرین راهههای پیشهگیری از آمیختگههی رمهز نسهخهها و نسهخهبدیها انتخههاب
ّ
مصهححان آن را نادیهده گرفتهانهد .نمونههای از ایهن
رمزهایی فاقد معناست کهه بسهیاری از
اشکای را میتوان در گلستان (سعدی  ۱۶ :۱۳۶۷مالحظه کرد .استاد یوسفی برای نسهخههای
مبنای این تصحیح از رمزهایی مانند «آپ»« ،پی»« ،آ»« ،مل»« ،پر»« ،یا»« ،با»« ،بهل»،
«بی»« ،بن» استفاده کردهاست که همگی کلماتی معنادارند و احتمهای آمیختگهی آنهها بها
ً
نسخهبدیها بسیار است .باید ّ
توجه داشت که در این مورد نباید صهرفا بهه تهکحرفی بهودن
رمزها اکتفا کرد .زیرا برخی نسخهبدیها مانند «ز= از»« ،آ= آی= بیا» از یک حر معنهادار
تشکیل شدهاند.
۴ا۴ا تکحرف بودن

پرهیز از درازنویسی به مثابۀ هد اصلی از تعیین عالئم اختصاری اقتضا میکند که کمترین
واحد ممکن زبان یعنی یک حر به عنوان رمز نسخهها انتخاب شود .بسیاری از مصححان
برخال این قاعدﮤ روشن ،از ترکیب چند حر به عنهوان رمهز نسهخهها اسهتفاده کردهانهد.
ّ
برخی از این رموز مانند «مل» (= نسخۀ کتابخانۀ ملی  /ملک و «مج» (= نسهخۀ کتابخانهۀ
مصححان متهون فارسهی بههکار گرفتهه شهدهاند ،بهه ّ
مجلس  ،که توسط نخستین ّ
سهنتی در
ّ
تصحیح متون بدی شدهاند و کمتر کسی از محققان در کهار خهود آنهها را تغییهر دادهاسهت.

َّ
 .7فروزانفر بیش از دیگران به ارتباو میان رمز و نسخه ّ
مصهحح خهود آن را رعایهت
توجه داشتهاست و در غالب آثهار
ّ
ّ
کردهاست .برای نمونه ،در اینجا رموز نسخهها را در کلیات شم (مولوی  / ۱ :۱۳۶۶و ذکر میکنیم که ایشان حتی
ّ
علت تعیین یکی از رمزها را نیز ذکر کردهاست :عد (نسخۀ کتابخانۀ اسعد افنهدی  ،قهو (نسهخۀ مهوزﮤ قونیهه  ،چهت
(نسخۀ کتابخانۀ چستربیتی  ،م (نسخۀ مهوزﮤ قونیهه  ،خهب (نسهخۀ کتابخانهۀ بلدیهۀ اسهتانبوی« ،بهه اعتبهار آنکهه
منتخ گونهای است از دیوان»  ،قح (نسخۀ کتابخانۀ گو احمدپاشا در شهر افیون قرهحصار  ،خج (نسخۀ ّ
محمهد
نخجوانی  ،فذ (نسخۀ موزﮤ قونیه که عکس آن را دکتر فریدون نافذ برای استاد فروزانفر فراهم کردهاست .
ّ
های
نوشهت
دست
 .8نصرالله مینوی (نصرالله منشی  :۱۳۶۶یط و ّشفیعی کدکنی (عطهار  ۲۱۰ :۱۳۶۷در معرفهی
ّ
کلیله و دمنه ( = p3 ،p2 ،p1نسخههای کتابخانۀ ملی پاریس و منطقالطیر (مراغی ،۱مراغی = ۲نسهخههای بهه خهط
ابراهیمبن عو مراغی نوعی از این شیوه را بهکار بستهاند (نیز ر  .بغدادی . ۱۳۳/۱ :۱۴۲۲
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حای آنکه غالب مصححان برجستۀ عرب از همان آغهاز یهک حهر را رمهز نسهخهها قهرار
دادهاند (ر  .جاحظ  :۱۴۱۶ب ۱۷/۱؛ بغدادی  :۱۴۲۲ب ۱۳۳/۱؛ کتبی ۱۳۷۳م :ب . ۴/۱
۴ا۵ا کامل بودن

پیشنهاد دیگر در تعیین عالئم ،انتخاب صورت کامل حرو بهعنوان رمز نسخههاست که از
آمیختگی آنها با برخی از عالئم سجاوندی ،مانند « » ،« ،».و «؛» ،جلوگیری میکند .برای
نمونه ،رمز یکی از نسخههای استاد یوسفی در تصحیح گلستان (سهعدی  ۱۶ :۱۳۶۷و بوستان
(سهعدی « ۱۳ :۱۳۶۳هه» (= نسخۀ کتابخانۀ دیوان هند است .نقم این رمز زمهانی آشهکار
میشود که پیش از عالئم سجاوندی قرار بگیرد :هه / .هه / ،هه؛ چنانکهه مهیبینیم ،رمهز بها
۹
عالئم سجاوندی آمیخته شدهاست (نیز ر  .انوری . ۱۲۱ :۱۳۶۴
۵ا نتیجه

از جمله کارهای اولیه در تصحیح انتقادی متون ،تعیین عالئهم اختصهاری بهرای نسهخههای
مبنای تصحیح است که کمتهر دربهارﮤ آن سهخن گفتهانهد و قواعهد روشهنی بهرای آن تعیهین
نکردهاند .این مسئله هم کاستیهایی را در کار ّ
مصححان در پی داشته و هم مشکالتی بهرای
خوانندگان پدید آوردهاست .در این مقاله پیشنهادهایی ارائه شدهاست کهه اگهر مبنها و معیهار
تعیین این عالئم قرار بگیرند بسیاری از این نقمها رفع خواهد شد.
منابع
ابنالصالح ،عثمانبن عبدالرحمن ( ۱۴۲۳هجری  ،معرفة أنواع علوم الحدیث ،تحقی عبداللطیف الهمیم
و ماهر یاسین الفحل ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
ابنبلخی ( ، ۱۳۶۶فار نامه ،تصحیح گای لیسترانج ،رینولد الن نیکلسون ،تهران ،اساطیر.
امیدساالر ،محمود ( ، ۱۳۶۶تاریخچهای از تصحیح متن در مغربزمین و در میان مسلمین ،آینهۀ میهراث،
ش  ۲و ۷ ،۳ه.۳۲
ّ
انوار ،قاسم ( ، ۱۳۳۷کلیات ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران ،سنایی.
انوری ،اوحدالدین علی ( ، ۱۳۶۴دیوان ،تصحیح محمدتقی مدرپ رضوی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
 .9مسعود فرزاد ضمن یکی از مقاالت خود در زمینۀ تصحیح متون (فرزاد  ، ۶۶۳ :۱۳۶۳پیشنهاد کردهاسهت کهه در
تعیین عالئم اختصاری نسخهها از پانزده حر از الفبای فارسی استفاده شود که از حیث شکل نگهارش بها یکهدیگر
تفاوت بارز دارند و احتمای اشتباه شدن آنها با یکدیگر بسیار کم استّ .
مزیت این شیوه ،یعنی پیشگیری از تصهحیف
حدودیت زیادی برای ّ
عالئم ،اگرچه قابل ّ
ّ
مصحح ایجاد میکند و برقرار کردن ارتباو میان نسخه و رمز
توجه است ،م
آن را دشوار میسازد.
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ّ
اوحدی مراغی ،اوحدالدین ( ، ۱۳۴۰دیوان ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران ،امیرکبیر.
ّ
الصحه ،ترجمۀ مترجمی ناشناپ ،تصحیح غالمحسین یوسفی ،تهران،
بغدادی ،ابنبطالن ( ، ۱۳۶۶تقو ی
علمی و فرهنگی.
ّ
بغدادی ،خطیب (۱۴۲۲ق  ،تاری مدینةالسالم ،تحقی بشار عواد معرو  ،بیروت ،دارالغرب اإلسالمی.
بهاءولدّ ،
محمدبن حسین ( ، ۱۳۶۲معارف ،تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،تهران ،طهوری.
ّ
التفهی ألوائل صناعة ّ
محمد (ّ ، ۱۳۶۱
بیرونی ،ابوریحان ّ
التنجی  ،تصهحیح جهالیالهدین همهایی ،تههران،
ّ
انجمن آثار ملی.
ّ
بینش ،تقی ( ، ۱۳۶۴روش تصحیح متون فارسی ،مجلۀ دانشکدﮤ ادبیات و علوم انسهانی تبریهز ،زمسهتان،
شمارﮤ  ،۱۱۶صفحههای ۶۶۱ه.۶۱۲
ّ
بیهقی ،ابوالفضل محمد ( ، ۱۳۲۴تاری بیهقی ،تصحیح قاسم غنهی .علیاکبهر فیها  ،تههران ،چاپخانهۀ
بانک ملی ایران.
ّ
بیهقی ،ابوالفضل محمد ( ، ۱۳۶۰تاری بیهقی ،تصحیح علیاکبر فیا  ،مشهد ،دانشگاه مشهد.
جاحظ ،ابیعثمان عمرو (۱۴۱۶ق  ،البیان و التبینین ،تحقیه عبدالسهالم محمهد ههارون ،قهاهره ،مطبعهة
المدنی.
ّ
جو ینی ،عطاملک ( ، ۱۳۶۶تاری جهانگشای جو ینی ،تصحیح محمد قزو ینی ۳ ،ب ،تهران ،دنیای کتاب.
جهانبخش ،جویا ( ، ۱۳۷۶راهنمای تصحیح متون ،تهران ،میراث مکتوب.
محمد ( ، ۱۳۲۰دیوان ،تصحیح ّ
حافظ ،شمسالدین ّ
محمد قزو ینی ،تهران ،زوار.
حافظ ،شمسالدین ّ
محمد ( ، ۱۳۶۲دیوان ،تصحیح پرویز ناتلخانلری ،تهران ،خوارزمی.
سامرائی ،ابراهیم (۱۴۰۷ق  ،المختصرات و الرموز فی التراث العربی ،اللغة العربیهة األردنهی ،العهدد ،۳۲
۱۰۶ه.۱۱۴
سعدی ،مصلحالدین عبدالله ( ، ۱۳۶۳بوستان ،تصحیح غالمحسین یوسفی ،تهران ،خوارزمی.
سعدی ،مصلحالدین عبدالله ( ، ۱۳۶۷گلستان ،تصحیح غالمحسین یوسفی ،تهران ،خوارزمی.
ّ
یعةالطریقه ،تصحیح ّ
محمهدتقی ّ
مهدرپ رضهوی،
سنایی ،ابوالمجد مجدود ( ، ۱۳۶۳حدیقةالحقیقه و شر
تهران ،دانشگاه تهران.
ّ
ّ
سنایی ،ابوالمجد مجدود ( ۱۳۴۱؛ دیوان ،تصحیح محمدتقی مدرپ رضوی ،تهران ،کتابخانۀ ابن سینا.
سیوطی ،جالیالدین عبدالرحمن (۱۴۲۶ق  ،تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ،تحقی أبوقتیبهة نظهر
محمد الفاریابی ۲ ،ب ،ریا  ،دار طیبة.
عراقی ،فخرالدین ابراهیم ( ، ۱۳۶۳کلیات ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران ،سنایی.
ّ
عطار ،فریدالدین محمد ( ، ۱۳۶۶مصیبتنامه ،تصحیح شفیعی کدکنی ،تهران ،سخن.
ّ
عطار ،فریدالدین محمد ( ، ۱۳۶۷االهینامه ،تصحیح شفیعی کدکنی ،تهران ،سخن.
ّ
عطار ،فریدالدین محمد (۱۳۰۷م  ،ت کرةاالولیا ،تصحیح نیکلسون ،لیدن ،بریل.
ّ
عطار ،فریدالدین محمد ( ، ۱۳۴۰الهینامه ،تصحیح هلموت ریتر ،استانبوی ،مطبعۀ معار .
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عوفی ،سدیدالدین ّ
محمد ( ، ۱۳۰۶لبابااللباب ،تصحیح ادوارد براون ،لیدن ،بریل.
غزنوی ،سید حسن ( ، ۱۳۶۲دیوان ،تصحیح محمدتقی مدرپ رضوی ،تهران ،اساطیر.
ّ
ّ
غزی ،بدرالدین محمد ( ۱۴۳۰هجری  ،الد ّر النض ّید فی أدب المفید و المستفید ،تحقی أبو یعقوب نشأت
المصری ،قاهره ،مکتبة التوع ّیة اإلسالم ّیه.
فرزاد ،مسعود ( ، ۱۳۶۳روش علمی برای تصحیح متون ،گوهر ،ش  ،۲۲ص ۶۶۶ه .۶۳۱
ّ
فضلی ،عبدالهادی ( ، ۱۴۰۲تحقیقالتراث ،جده ،مکتبةالعلم.
کافی ،علی (« ، ۱۳۷۰اختصارات و زبان فارسی» ،نشر دانش ،ش  ،۶۶ص ۱۳ه.۲۳
کتبی ،محمدبن شاکر ( ، ۱۳۷۳فواتالوفیات ،تحقی احسان عباپ ،بیروت ،دار صادر.
مامقانی ،محمدرضا ( ، ۱۴۱۲معج الرموز و االشارات ،بیروت ،دارالمؤرخ العربی.
ّ
مایل هروی ،نجیب ( ، ۱۳۷۳تاری نسخهوردازی و تصحیح انتقادی نسخههای شطی ،تههران ،کتابخانهه،
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
مختاری غزنوی ،سرابالدین عثمان ( ، ۱۳۴۱دیوان ،تصحیح جالیالدین همهایی ،تههران ،بنگهاه ترجمهه و
نشر کتاب.
مولوی ،جالیالدین محمد ( ، ۱۳۲۶مثنوی معنوی ،تصحیح نیکلسون ،لیدن ،بریل.
مولوی ،جالیالدین محمد (ّ ، ۱۳۶۶
کلیات شم  ،تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،تهران ،امیرکبیر.
میهنیّ ،
محمدبن ّ
منور ( ، ۱۳۶۶اسرارالتوحید ،تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ۲ ،ب ،تهران ،آگاه.
نصرالله منشی ،ابوالمعالی ( ، ۱۳۶۶کلیله و دمنه ،تصحیح مجتبی مینوی ،تهران ،دانشگاه تهران.
ّ
سعدالدین ( ، ۱۳۱۰مرزباننامه ،تصحیح ّ
محمد قزوینی ،تههران ،کتابخانهه ،مهوزه و مرکهز اسهناد
وراو ینی،
مجلس شورای اسالمی.
هاللی جغتایی ،بدرالدین ( ، ۱۳۳۷دیوان ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران ،سنایی.
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