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Tips for editing the ancient texts according to a figurative device
Ali Jalali
Manoochehr Foroozandeh Fard 

Abstract
One of the concerns of editors in editing ancient texts is adherence to orthography
the manuscript or use to new orthography Persian language. Indeed, in editing
ancient texts we cannot adhere to all the rules of the new orthography. Because poets
sometimes have decorated their poems based on ancient orthography features. For
this reason editors should note that sometimes accuracy of meaning is depends on the
particular orthography.
The basis of this figurative device is formal elements of Persian Orthography and
languages and symmetry. In this orthography we can paste some words together and
write them separately and in general, a word can be written in different ways. This
Properties of orthography makes the word in combination with other words find new
meaning and in proportion or conflict with other word in the text create a semantic
relationship. On the other hand, mankind has seen everything symmetrically and
considered this symmetry a sign of beauty. In Persian literature Symmetry, both
formally and semantically, has created many beauty and most rhetorical tricks are the
result of symmetry.
Evidence shows that poets and authors are not used this figurative device for
hobby but they used this device consciously. They have used too much from
properties of orthography that causes bi-readings, amphibology of proportion,
distortions, etc.
Orthography elements that make up this figurative device can be divided into four
categories:
1- The rule pasting words together. This rule is one of the oldest traditions of the
Persian orthography of course, without a special rule, such as:
وقف خواهد بُد تا حشر بررن شرو حشررر
آخر انران کر ا او برو فرر و برشر
)Anvari, 1376: 203(
“ “بر اینin the second hemistich to fit the “ “فردوسwritten connected. Modarres
Razavi in your printing adhered to this orthography.
Remove tittle “ ”استand word previous connection to »ست-«. The scribes in some
periods attached »«استto The Previous word. Even »ست-«attached to the words
with »«هـwithout pronunciation and removed their ;»«هـsuch as افتادست.
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الحمرررررررد ه

کرررررررا ب امسررررررر

ا لعررررخ ل رررروا

عیشرررر مدامسرررر

(Hafez)
Proportionality "= مستdrunk" with "=مدامconstant (= wine)" and "=عیشmirth"
Depends on adhere to old Orthography.
3-Paste words to preposition “ ”به, such as:
)sadi, 1381:79( پسر فع آن ندانس بسر آمد
» «بسرin proportion with children, brings to mind the word "= پسرson" .
4-Twofold writing, such as:
گرررررا مرررررو ی و گرررررا نرررررائی
غرقرررر بحرررررر برررر کرررررران مرررررائی
)Shah namat allah vali(
The final word in first hemistich According to the current Orthography is written
»«ماییمbut »«ماءin meaning “= آبwater” in »«مائیمhas proportional to” =غرقه
flooding",” =دریا =بحرsea" and” =موجwave" and so in this verse as »«مائیمis true.
Of course, we can divide these orthography elements into two categories: pasting
words together )» («است» و «بهand Twofold writing But since each has its own
evidence and seems had been raised to poets and writers in particular were
introduced separately. We can divide the evidence on the basis of artistic creation.
For example: 1. The dual ambiguity of two types of reading 2. Distortions proportion
3. Pun writing 4. Pun Anagram, Etc. But because this figurative device is based
Orthography We knew better basis of Division be the factors of Orthography.
Figurative device in contemporary literature
This figurative device for contemporary poets is a new artistic source that it has
been less attention. As:
نشب با ان قرا با پنجر اش
وبوس آب ا با پنجر اش
نز ب گوش پنجر پچپچ کر
)Amin poor, 1388: 89(  چ ا با پنجر اش ؟... چ

چ، چ

ن
چ

In the example above » «چکارcannot be written » «چه کارbecause artistic elegance
of poetry in repeat of »«چکBy writing, »] «چه کـ[ارdisappear.
Keywords: ancient texts, emendation, editing, orthography, symmetry, rhetoric
References
- Aydenloo, Sajjad (1390). Daftare Khosravan. Ferdowsi's Shahnameh Chosen,
Tehran: Sokhan.
- AsgharI Hashemi, Mohammad Javad (1388). Style of emendation of texts, Qom:
Dalile Ma.
- Aminpoor, Geisar (1388). A complete collection of Geisar Aminpoor, Tehran:
Morvarid.
- Anvari, Mohammad bin Mohammad (1376). Anvari's divan, Modarres Razavi
(emend.), Tehran: Elmi va Farhangi.
- Pakbaz, Rooeen (1385). Iran paintings from ancient times until today, Tehran:
Zarrin Va Simin.

Literary Arts, 10th Year, No. 24, Autumn 2018

_________________________________________________________________

23

- Jami, Abd al-Rahman bin Ahmad (1387). Baharestan, Ismail Hakemi, Tehran:
Ettelaat.
- Jooya, Jahanbakhsh (1390). Manual of emendation of texts, Tehran: Publications
Office of Mirase Maktoob.
- Hafez, Shamseddin Mohammad (1367). Hafez's divan, Mohammad Ghazvini –
Ghasem Ghani (emend.), Tehran: Asatir.
- _______________ (1375). Hafez's divan, Parviz Natel Khanlari (emend.),
Tehran: Kharazmi.
- _______________ (1385). Hafez to try Sayeh. Tehran: Karname.
- _______________ (1387). Hafez poetry book according to the ninth century
manuscripts, Salim Neisari (emend.), Tehran: Sokhan.
- ____________________ (1389). Hafez's divan, Muhammad Rastgoo (emend.),
Tehran: Nei.
- ____________________ (1390). Shamseddin Mohammad Hafez's divan,
Mohammad Qazvini – Ghasem Ghani (emend.), Tehran: Zavvar.
- Hamidian, Saeed (1392). Sharhe Showgh: Description and analysis of Hafiz,
Tehran: Ghatreh.
- Khorramshahi, Bahaeddin (1389). Hafeznameh, Tehran: Elmi va Farhangi.
- Khayyam, Omar bin Ibrahim (1391). Quatrains, Mohammad Ali Forooghi and
Ghasem Ghani (emend.), Tehran: Nahid.
- Dehkhoda, Aliakbar (1370). Dictionary of Dehkhoda. Tehran: Tehran University
perss.
- Zakeri, Mostafa (1387). Relevance of irrelevances. The legacy report, period 2,
3(28-27), p. 19.
- Rudaki, Ja'far ibn Muhammad (1365). Selected Poems of Rudaki, Jafar shoar and
Hasan Anvari (Comment.), Tehran: Amir Kabir.
- _______________ (1368). Rudaki, Khalil Khatibrahbar (Comment.), Tehran:
Safialishah.
- _______________ (1373). Rudaki, Manoochehr Daneshpajhooh, (Comment.),
Tehran: Toos.
- _______________ (1378). Rudaki's poetry, Jafar shoar (Comment.), Tehran:
Ghatreh.
- _______________ (1379). Rudaki's Divan. Javad Boroumand Sa'eed (emend.),
Kerman: Emad Kermani.
- _______________ (1386). Rudaki's Poetry. Nasrollah Emami (Comment.),
Tehran: Institute for Humanities Research and Development.
- Riahi, Mohammad Amin (1386). Kasaee Marvazi, Life, Thought and His Poetry,
Tehran: Elmi.
- Sorooshyar, Jamshid (1378). Burned Eye Because of Wonder, Nashre Danesh, Q
16, No. 4, pp. 71-55.
- Saadi, Mosleh al- din Ibn Abdullah (1381). Sa'di's Golestan, Gholamhosein
Yoosefi (emend.), Tehran: Kharazmi.
- _______________ (1384). Saadi's Bustan, Gholam Hosein Yoosefi (emend.),
Tehran: Kharazmi.
- _______________ (1385). Saadi's Sonnets, Gholam Hosein Yoosefi (emend.),
Tehran: Sokhan.
- _______________ (1389). Complete collection of Saadi, Mohammad Ali
Forooghi (emend.), Tehran: Amir Kabir.

24

Literary Arts, 10th Year, No. 24, Autumn 2018

- Shafiee Kadkani, Mohammad Reza (1388). Imagery in Persian poetry, Tehran:
Agah.
- _______________ (1392). Sofia poetry in prose, Tehran: Sokhan.
- Shamisa, Siroos. (1390). New look to rhetoric, Tehran: Mitra.
- Shahriar, Mohammad Hosein (1387). Divan. Tehran: Negah.
- Sadeghi, Ali Ashraf (1363). About Farsi writing, Journal of Linguistics, Q 1, No.
2, pp. 4-3.
- Saeb, Mohammad Ali (1364). Saeb Tabrizi's Divan. Mohammed Ghahreman
(emend.), Tehran: Elmi va Farhangi.
- Ziaee Habib Abadi, Farzad (1381). Distortion of proportion in Hafez`s poetry.
Book of the Month in literature and philosophy, No. 56 and 57, June and July,
pp. 67-54.
- Attar Farid al-Din (1385). Mantegh al-Tair. Mohammad Reza Shafiee (emend.),
Tehran: Sokhan.
- Ferdowsi, Ab al- Ghasem. (1379). Ancient Letter: Ferdowsi's Shahnameh, Mir
Jalal al-din Kazzazi (emend.): Tehran: Samt.
- ___________ (1381). Ferdowsi's Shahnameh (The full text of the printing
Moscow), Saeed Hamidian (emend.), Tehran: Ghatreh.
- ___________ (1386). Shahnameh, Jalal Khalegh Motlagh (emend.), Tehran: The
Great Islamic Encyclopedia.
- ___________ (1391). Shahnameh, Azizullah Joveini (emend.), Tehran: Tehran
University.
- Fesharaki, Mohammad. (1389). Review exquisite: Tehran: Samt.
- Kazzazi, Mir Jalal al-din (1373). Aesthetics in Persian Languages (3): exquisite.
Tehran: Markaz.
- Mazandarani, Mohammad Hadi bin Mohammed Saleh (1376). Anvar al-Balaghe.
Mohammad Ali Gholaminezhad (emend.), Tehran: Publications Cultural
Center Qibla (Miras Maktoob).
- Mayel heravi, Najib (1380). Date of Manuscript writing and critical Persian
Manuscripts. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
- Mohabbati, Mojtaba (1386). New exquisite: the art of making up words. Tehran:
Sokhan.
- Manoochehr, Ahmed bin Ghous (1387). Divan. Barat Zanjani (emend.), Tehran:
Tehran University.
- _______________ (1390). Damghani manoochehri divan. Mohammad Dabir
Siyaghi (emend.), Tehran: Zavvar.
- Myrafzly, Ali (1382). Khayyam`s Quatrains in ancient sources. Tehran: Markaz
Nashr Daneshgahi.
- Naser Khosrow (1388). Nasser Khosrow's poetry. Mojtaba Minovi and Mehdi
Mohaghegh. Tehran: Tehran University.
- Neisary, Salim (1385). Alterations in Hafez basis of 50 manuscript in fifty-ninth
century. Tehran: Academy of Persian Language and Literature.
- Homaee, Jalal al-Din (1389). Rhetorical and literary figures. Tehran: Homa.

فنوو ادبی (علری -پژوهشی)
سال دهم ،شراره( 3پیاپی  )24پاییز ،1397ص 114-97

مالحظات ویرایش متون کهن با توجه به «هنرسازه»ای بدیعی
تقدیم به استاد جمشید سروشیار

علی جاللی و منوچهر فروزندهفرد



چکیده
دربارۀ رسمالخط قدیم نسخههای خطی در بیشتر کتب تصحیحی و کتبی کهه دربهارۀ نسهخهشناسهی و تصهحیم متهوو نوشهته
شدهاست بحثهایی به چشم میخورد؛ اما دربارۀ استفادۀ هنری شعرا از ویژگیهای رسهمالخهط کههک کرتهر سهخک بهه میهاو
آمدهاست .در کتب بالغی نیز دربارۀ انواع ترفندهای بهدیعی سهخک رفتهه اسهت؛ امها سهخنی از ترفنهدهای بهدیعی وابسهته بهه
رسمالخط نیست .هنرسازهای که در ایک جستار بررسی میشود ،در شکل ظاهری و نوشتاری یک اثر ادبی جلوهگر مهیشهود و
وابسته به رسم الخط خاص زباو فارسی است و از هر دو حیث صورت و معنا زیباییآفریک اسهت .در واقه  ،مبنهای هنرسهازۀ
بدیعی مورد بحث ،یکی عوامل صوری خط و زباو و دیگر مبحث تقارو و قرینهپردازی است که از کهکتهریک عوامهل ن هم و
زیباییبخشی در اقسام هنر است .تتب در اشعار شاعراو و بسامد استفاده از ایک هنرسازه نشاو میدهد شاعراو در استفاده از آو
خالق و آگاه بودهاند .جستوجو در متوو من وم و منثور فارسی و گاه مقابلۀ چند تصحیم از یک اثر بهرای یهافتک مهواردی از
هنرسازۀ بدیعی مدن ر ،روش ایک پژوهش است.
کلید واژهها :متوو کهک ،تصحیم ،ویرایش ،رسمالخط ،تقارو ،بدی
مقدمه
یکی از دغدغههای مصححاو متوو کهک ایک است که آیا به رسمالخط نسخ پایبند باشند و یا رسمالخط امروزیک زباو فارسهی
را در ارائۀ کتاب مالک قرار دهند .یازیجی در تصحیم مناقبالعارفیک قاعدۀ ذال معجم را رعایت کرده ،ولی شفیعی کدکنی در
منطقالطیر هرۀ موارد را به دال بدل کردهاست .مینوی در تصحیم کلیله و دمنه و ریاحی در تصحیم مرصادالعباد ،اتصهال «بهه»
حرف اضافه به کلرۀ پس از خود را مراعات کردهاند ،ولی عابدی در تصحیم کشف الرحجوب با وجود اینکهه کاتهب «بهه» را
هرواره متصل به کلرۀ بعد نوشته ،رسمالخط قدیم را مراعات نکرده و شیوۀ امروزی را برگزیدهاست.
حال برای مصححاو ایک سؤال مطرح است که کدام را باید مالک عرل قرار دهند .نریتواو به ایک پرسش پاسهخی جزمهی
و یقینی داد؛ اما بیاو نکتهای که در ایک مقاله قصد طرح آو را داریم شاید بتواند به روشک شدو موضوع کرک کند .از آنجا کهه
 دانشآموخته دکتری زباو و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهاو ،اصفهاو ،ایراو (مسؤول مکاتبات)
دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و زباوهای باستانی دانشگاه شهید باهنر کرماو ،کرماو ،ایراو
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سرهمنویسی در برخی ادوار رایج بودهاست ،شاعراو برخی تزئینات کالم خود را بر پایۀ ایک ویژگی رسمالخطهی قهدیم ابهداع
کرده اند .در نگاه نخست شاید به ن ر برسد جناس ،تناسب یا تبادری که حاصل رسمالخط است ،در ابیاتی تصادفی بهه وجهود
آمده باشد ،اما با دقت در متوو و نکتهسنجیهای برخی مصححاو هوشیار ،انبوهی از شواهد مثال گرد میآید که به ههی وجهه
نری تواند تصادفی باشد .قصد ایک مقاله آو است که به مصححاو یادآوری کند در تصحیم چه رسمالخهط نسهخهههای اسهاس
خود را مبنای عرل قرار دهند چه رسمالخط امروزی را ،در برخی موارد نیاز است به ظرافتههای صهوری و معنهایی ابیهات و
جرالت دقت و ایک ظرافتها را به خواننده منتقل کنند.
پیشینۀ بحث
بحث از رسمالخط قدیم نسخههای خطی در بیشتر کتب تصحیحی به چشم میخورد و مصححاو ضرک برشرردو ویژگیهای
نسخ اساس – و گاه بدل -خود ،شیوهای را که در رسمالخط در پیش گرفتهاند ،توضیم دادهاند .کتبی که دربارۀ نسخهشناسی و

تصحیم متوو نوشته شدهاست نیز به ایک موضوع پرداختهاند .مایل هروی در تاریخ نسخهپردازی و تصحیم انتقادی نسخههای
خطی در فصولی جداگانه با نام «جایگاه رسمالخط در نسخهشناسی» و «گونههای زباو در نسخههای خطی» به بحهث از انهواع

رسمالخطهای کاتباو پرداختهاست .هرچنیک جهانبخش در راهنرای تصحیم متوو و اصهرری هاشهری در شهیوهنامهۀ تصهحیم
متوو به رسمالخط کهک فارسی اشاره کردهاند اما دربارۀ استفادۀ هنری شعرا از ویژگیههای رسهمالخهط کههک سهخک بهه میهاو
نیامدهاست.
در کتب بالغی نیز دربارۀ انواع ترفندهای بدیعی سخک رفتهاست اما سخنی از ترفندی بدیعی وابسته به رسمالخهط نیسهت.
تنها مازندرانی در انوارالبالغه صنای بدیعی را به لف ی ،معنوی و خطی تقسیم کرده ،مینویسد :محسنات خطیه امهوری اسهت
که در زینت معنی و لفظ دخالتی ندارد؛ بلکه موجب زینت صورت خط میشود (مازندرانی .)371 :1376 ،او جناس اشتقاق و
شبهاشتقاق را که نزد سکّاکی از ملحقات جناس به شرار میآمده ،ذیل صنای خطی آوردهاست .سروشهیار در مقالهۀ «بسهوخت
دیده ز حیرت» و به پیروی از وی ،ضیایی حبیب آبادی در مقالۀ «تصحیف تناسب در شعر حافظ» بهه برخهی تصهحیفهها در
شعر حافظ که موجب تناسب کلرات تصحیفشده با اجزای دیگر بیت میشود ،اشاره کردهاند .در برخی کتب تصهحیحی نیهز
مصححاو اهل ذوق و هوشرند به مواردی اندک در پاورقیها ،پینوشتها و استدراکات اشهاره کهردهانهد کهه در جهای خهود
خواهد آمد.
روش پژوهش
روش کتابخانهای ،یعنی جستوجو در متوو من وم و منثور فارسی و گاه مقابلۀ چند تصحیم از یک اثر برای یافتک مهواردی از
هنرسازۀ بدیعی موردن ر ،روش ما در ایک پژوهش بودهاست .پس از طبقهبندیِ شواهد برگزیده ،نشاو داده شده اسهت کهه آیها
مصححاو رسمالخطی را که به آشکار شدو ایک هنرسازه در متک منجر میشده است ،رعایت کردهاند یا خیر.
بحث
از هنرسازه ای که در ایک جستار قصد بررسی آو را داریم ،در کتب بالغهی و صهناعات ادبهی اثهری نیسهت .گویها بسهیاری از
زیباییهای آثار ادبی را نریتواو در چهارچوب ترسیمشدۀ اقسام ایک کتب سراغ گرفت .از هریک روست کهه برخهی محققهاو
معتقدند« :عجز علوم بالغی هریکجا آغاز میشود که میخواهند با چند فرمول کشف شده [جناس ،استعاره و  ]...چیزی را که
نهایت ندارد دستهبندی و تفسیر و توجیه کنند» (شفیعی کدکنی.)369 :1392 ،
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ایک هنرسازه در شکل ظاهری و نوشتاری یک اثر ادبی جلوهگر میشود و وابسته به رسمالخط خاص زبهاو فارسهی اسهت.
رسم الخطی که در آو هم می تواو برخی کلرات را به هم چسباند و هم به صورت جداگانه آنها را کتابت کرد .رسمالخطی کهه
در آو گاه یک کلره را به طرق مختلف میتواو نوشت .ایک ویژگیهای رسمالخطی بداو منجر میشده که یک کلره در ترکیب
با کلرهای دیگر معنایی تازه مییافته و در تناسهب یها تدهاد بها کلرههای دیگهر در مهتک ،رابطههای معنهایی و مفههومی ایجهاد
میکردهاست؛ بنابرایک هنرسازهای است که هم از حیث صورت و هم از حیث معنا زیباییآفریک است.
نرونۀ نزدیک به ایک هنرسازه چیزی است که ضیایی حبیب آبادی آو را «تصحیف تناسهب» مهینامهد (←ضهیایی حبیهبآبهادی،
 )1388و به پیروی از سروشیار آو را در شعر حافظ جستوجو کرده است .سروشیار در تعریف ایک ترفند هنری میگویهد« :در ن هم
و نثر قدیم فارسی ،گاه در یک مصراع یا یک بیت یا یک عبارت ،دو کلره یا بیشتر یافته میشود که اگر ترییری در نقطههها و حرکهات
یکی از ایک دو کلره یا چند کلره داده شود یا هرزهای حذف گردد یا سرکشی افزوده یا کاسته شود ،میاو آو دو یا چنهد کلرهه نهوعی
تناسب (= مراعات ن یر ،طباق) حاصل میآید که زیباست و حافظ به ایجهاد ایهک گونهه زیبهایی رغبهت دارد .ایهک صهنعت از جرلهه
زیباییهایی است که محققاو شعر حافظ  -ظاهراً -بداو التفاتی نداشتهاند» (سروشیار.)60 :1378 ،
چند نکته در تعریف سروشیار اهریت دارد؛ یکی آنکه ایک صنعتی نیست کهه خواننهدگاو آثهار هنهری از سهر تفهنک بهداو
پرداخته باشند و خالق آو اثر هنری بیخبر از آو بوده باشد بلکه شاعر و نویسنده از ایک صنعت با آگاهی اسهتفاده کهردهاسهت.
دوم اینکه وقتی شاعر از تصحیفی که در کلره مرکک است اتفاق بیفتد و در ظاهر موجود نیست چنیک بهرۀ هنهری مهیبهرد ،از
ویژگیهای رسمالخطی که کامالً بروز بیرونی دارد و ملروس است و موجب دوگانهخوانی ،ایهام تناسب ،تصهحیف و جهز آو
میشود ،بهرۀ دوچنداو خواهد برد.
سروشیار در ذیل ایک بیت حافظ:
مههرنج حههافظ و از دلبههراو حفهها مجههوی

گنههاه بههاغ چههه باشههد چههو ایههک گیههاه نرسههت

مینویسد« :اگر نقطۀ «گناه» را برداشته دو نقطه در زیر آو نهیم« ،گیاه» میشود که با «درخت» و «بهاغ» تناسهب دارد .اینهک
نرونههایی دیگر« :سهلست تلخی می در جنب ذوق مستی» که «جنب» با ترییر نقطه و حرکهت «خنهب» (= خُهم) مهیشهود و
«خنب» با «می» و «مستی» و «تلخ» و «ذوق» تناسب دارد« .صبحدم از عرش میآمد خروشی عقل گفت» که با حذف نقطهههای
شیک «خروش»« ،خروس» حاصل میگردد که با «صبحدم» و «عرش» متناسب است» (سروشیار.)60 :1378 ،
مبنای هنرسازۀ بدیعی مورد بحث ما یکی مبحث تقارو و دیگر عوامل صوری خط و زباو اسهت .عوامهل صهوری زبهاو را
نباید کماهریت شررد؛ زیرا عروس معانی بلند را اگر کسوتی ناموزوو بر تک کنند« ،از بیجرالی سر برنگیرند و دیهدۀ یه س از
پشت پای خجالت برندارند» .شفیعی کدکنی مینویسد« :طبق عقیدۀ صورتگرایاو روس آنچه در ادبیات محل ترییهر و مهالک
ادبیات بودو است ،عوامل صوری است .محتوا و حتی تشبیهات و انواع تصاویر هم مالک خالقیت نیست؛ زیرا بر طبق ن ریهۀ
اشکلوفسکی ،تصاویر شعری دیر دیر ترییرات جزئی پیدا میکنند ...آنچه نو میشود و مالک خالقیت و ادبیت یک اثر میشود،
هریک ترکیب و کیفیت ن ام بخشیدو به عوامل صوری و هنرسازههای زباو آثار ادبی است» (شفیعی کدکنی.)371 :1392 ،
عامل زیبایی ایک هنرسازه مبحث قرینهپردازی است که از کهکتریک عوامل ن م و زیباییبخشی در اقسام هنر است .کلره
با شکل و معنای جدیدی که پیدا میکند ،قرینۀ معنایی کلرۀ دیگری در متک میشود .ایک ارتبها معنهایی مهیتوانهد از جهنس
تناسب و تداد و قلب باشد یا تبادر و ایهام .شفیعی کدکنی معتقد است «آگاهی از ابعاد مختلف کلره و نیروی احدار کلرهات
 ...معیار نیک و بد آثار ادبی به اعتبار جنبۀ صوری است ... .در قلررو شعر فارسی غالب سرآمداو در طول اعصار به ایک نکتهه
وقوف کامل داشتهاند» (شفیعی کدکنی .)260 :1392 ،وی ایک بحث را در ارتبا با شکل صوری آثار هنری بیاو میکند .یکهی
از ابعاد مختلف کلره شکل نوشتاری آو است .ترکیب حروف و اینکه کلره با ترکیب چند حهرف در تناسهب بها کلرهۀ دیگهر
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است و تناسب لف ی و معنایی ایجاد میکند.
ن ریۀ ن م از عبدالقاهر جرجانی گویای ایک نکته است که «امکانات کلره در بافت و ترکیب زباو است که روشک میشود»
(شفیعی کدکنی .)258 :1392 ،ایک ترکیب و بافت است که موجب میشود شاعر دست به انتخاب بزند و کلرههای را برگزینهد
و دیگر کلرات در هراو حوزۀ معنایی را رها کند .تناسبات لف ی و معنایی یک کلره با دیگر کلرات مهتک موجهب وا هگزینهی
شاعر و نویسنده میشود .تتب در اشعار شاعراو نشاو میدهد که در استفاده از ایک هنرسهازه ،خهالق و آگهاه بهودهانهد .برخهی
مصادیق ایک هنرسازه شاید ناخودآگاه برای شاعر اتفاق میافتادهاست اما کثرت برخی موارد و تکهرار آنهها نشهاو از آگهاهی و
گزینش شاعراو زبردست دارد.
گاه کلرهای در شعر یا نثر اگر با رسمالخطی متفاوت نوشته شود  -به صورت متصل به کلرهای دیگر یها بها حهذف هرهزۀ
فعل «است» در اتصالها و - ...کلرهای با معنای جدید پدید میآورد که با کلرهای دیگر در متک متناسب یا متداد اسهت و یها
موجب تبادر کلرهای دیگر میشود .گاه موجب شکل گرفتک جناس نیز میگردد و در هر حال با قرینۀ خهود در مهتک ارتبهاطی
هنری مییابد؛ مثالً در شعر زیر اگر دو کلرۀ «به» و «در» را به سیاق رسمالخط قدیم به هم متصل کنیم ،آوگاه یادآور «بهدر» (=
ماه ترام) است و در ایک صورت با «تیره شب» و «مه تاباو» در تناسب است .البته اگر «به لب» را نیهز «بلهب» بنویسهیم ،آوگهاه
جناس قلب نیز خواهیم داشت.
در تیره شب هجر تو جانم بلب (به لهب) آمهد

وقت است که هرچوو مه تاباو بهدر (بهه در) آیهی
(حافظ)

در بیت دیگر هریک غزل «بدر (به در)» با «خورشید درخشاو» و «صبم» در تناسب است:
جاو می دهم از حسرت دیدار تو چهوو صهبم

باشد که چو خورشید درخشاو بهدر (بهه در) آیهی
(حافظ)

یا اتصال حرف اضافۀ «به» به کلرۀ پس از خود موجب بهوجود آمدو جناس خط در ایک بیت شدهاست:
صد نیک بیک (به یک) بد نتواو کرد فرامهوش

گههر خههار براندیشههی خرمهها نتههواو خههورد
(رودکی)

سعدی نیز در گلستاو چنیک هنرنرایی کرده است« :فقیرۀ درویشی حامله بود ،مدت حرل بسر (به سهر) آورده؛ درویهش را
هره عرر فرزند نیامدهبود ،گفت :اگر خداوند تعالی مرا پسری بخشد( »...سعدی158 :1381 ،؛.)158 :1389
برای تبییک دقیقتر ایک هنرسازه نخست الزم است دو مبحث تقارو و رسمالخط مطرح شود.
تقارن در اقسام هنر
یکی از بارزتریک ویژگیهای معراری شرقی و اسالمی کاربرد نشانههای قرینۀ یکدیگر است .نشانههایی که در دو سو یا چههار
سوی یک بنا ،کتیبهها و چهارچوبها تکرار میشوند .قدما ایک قرینهپردازی را موجد ن م قلرداد میکردند و ایک ن م را سبب
التذاذ بصری میدانستند؛ بنابرایک سعی میکردند نشانههایی قرینهوار در جهات مختلف بنا به کار برند .آناو ایک ن م و زیبهایی
را به دیگر آثار هنری نیز تسری دادند و از آو حیث که اقسام هنر از یکدیگر مت ثرند ،قرینههپهردازی در غالهب هنرهها جایگهاه
ویژهای یافت .اصل تقارو در موسیقی سنتی ایراو ،قالیبافی ،سفالینهها ،ضرب سکهها ،نگارگری ،مینیاتور ،تذهیب کتب و جهز
آو رعایت شدهاست .اگر در نگارهها و مینیاتورها دقت شود قرینهپردازی در حواشهی و کتیبههههای مرتهد بناهها حدهور دارد.
پنجرهها و درهای نیرهباز ،که تکرار جزء بهه جهزء آنهها رعایهت شهدهاسهت ،جزئهی از ن هم و ههارمونی مینیاتورهاسهت .در
مینیاتورهایی که تصویر بنایی را منعکس میکنند ،اگر هی چیز قرینهه نباشهد ،دو لنگهۀ پنجهرههها و درهها حترهاً قرینههسهازی
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شدهاست و بناها از حیث قرینههای بخشی ،هارمونی جالبتوجهی دارند.
باستاوشناساو قدمت تصاویر متقارو را تا دوراو نوسنگی نشاو دادهاند .البته نریتواو گفت از ایک قرینهپهردازی بهه عنهواو
هنر بهره میبردند ،بلکه شاید تنها بازنرایی سادهای از طبیعت باشد .قرینهسازی را هنر خاص ساکناو فالت ایراو دانستهاند ،اما
میل به تقارو از دورتریک ایام در آفریدههای دست بشر وجود دارد (پاکباز .)1385 ،شاید ایک اصرار بر قرینهپهردازی و زیبها
دانستک آو ،خاستگاهی طبیعی داشته باشد .انساو خود صورتی قرینهوار دارد .چشمها ،گوشها و ابرواو به صورت قرینه تعبیه
شده اند و یکی تکرار دیگری است .دست و پا نیز در دو سوی بدو انساو تکراری قرینهای دارند .بنهابرایک سهاختراو ظهاهری
بدو انساو در محور افقی قرینهپردازی شدهاست .در دیگر موجودات نیز ایک قرینهپردازی رعایت شدهاست .حتی گیاههاو نیهز
صورتی تقریباً قرینهمانند دارند .بنابرایک انساو با هر چه سر و کار داشتهاست صورتی قرینهوار دیدهاست و ایک تقارو را نشهاو
زیبایی می داند .در ادبیات فارسی نیز چنیک عنصری چه از لحا صوری و چهه از لحها معنهایی موجهد زیبهاییآفرینهیههای
بسیاری شدهاست و غالب ترفندهای بدیعی را میتواو حاصل تقاروها دانست.
قرینهپردازی صوری
اگر از لحا صورت به ادبیات و ترفندهای بدیعی آو بنگریم ،قرینهپردازی را در غالب ایک ترفندها میبینیم .شهعر کهه هنهری
دیرپا در ایک سرزمیک است ،از ت ثیر قرینهپردازی در اقسام هنر به دور نرانهدهاسهت و بسهیاری از زیبهاییههای صهوری و گهاه
معنایی شعر حاصل تکرار و قرینهپردازی است .ردیف و قافیه در شعر ،تکرار در محور عرهودی سهاختراو شهعر اسهت (جهز
مثنوی و مصراعهای نخست برخی قالبها) .در مثنوی نیز تکرار قرینهوار در آخر دو مصراع است که تکهرار در محهور افقهی
بنای شعر را به وجود میآورد .در ذوقافیتیک ایک قرینهها مداعف میشوند .جناس نیز نوعی قرینهپردازی است .اگر جناس بهه
صورت تام به کار رود قرینههایی ترامعیار در ساختراو شعر پرداخته شدهاست و اگر جناس ناقص باشهد نیهز هرچهوو قافیهه
قرینههایی قابل قبول را پدید آوردهاست .قرینههایی که دیدو صورت مکتوب آنها نیز موجب التذاذ بصری میشهود .سهج در
نثر نیز چنیک ویژگیای دارد .سج ها حاصل تکرار قرینهها هستند .اشتقاق نیز چنیک است.
قلب نیز حاصل ترییر در قرینههاست .اصل قرینهپردازی ثابت است ولی کلرۀ دوم حاصل ترییهر یها مقلهوب شهدو قرینهۀ
نخست است و ایک زیباییآفریک است .در برخی نگارههای معراری نیز چنیک است .تصویر دوم عکس تصویر همقرینهۀ خهود
است .در طرد و عکس نیز اصل قرینه بودو ثابت است ولی جای اجزای قرینه به سبب قاعدۀ خاصی ترییر مییابد.
قرینهپردازی معنایی
در حوزۀ معنا نیز قرینهپردازیها موجد تصاویر هنری ظریف شدهاند .در تشبیه کلرۀ نخست بهه کلرهۀ دوم ماننهد شهدهاسهت.
گرچه دو صورت با هم تفاوت دارند ولی از آو حیث که اصل بر قرینهپردازی و تکرار شباهتها و قرینههاست ،وا ۀ دوم نیهز
بر اساس ادعای شاعر هرانند وا ۀ اول دانسته میشود .در اقسام تشبیه ایک قرینهسازی به شیوههای مختلف اعرال میشهود .در
تشبیه مرکب ،یک هیئت ،قرینۀ هیئت نخستیک دانسته میشود .در تشبیه مقلوب ،قرینهۀ اول کهه هرهواره بهه قرینهۀ دوم ماننهد
میشد ،اینک عرلکردی بالعکس پیدا میکند و قرینۀ دوم به آو مانند میشود .در تشبیه جر نیز یک طرف قرینۀ هرساو چنهد
قرینۀ دیگر فرض میشود.
استعاره هم در اصل ،پذیرفتک شباهت تام دو قرینه در ساحت معنهی اسهت کهه شهاعر یکهی را از بسهیاری هرسهانی ذکهر
نریکند و با ایک ترفند زیبایی را دو چنداو میکند .قرینۀ دوم هرساو با قرینۀ اول دانسته شدهاست و در ذهک مخاطهب قرینهۀ
اول میآید و جایگزیک میشود .جای خالی قرینۀ اول در استعاره به پیچیدگی تصویرسازی آو کرک میکند و تالش مخاطهب
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برای پر کردو ایک جای خالی و ایک تصویر است که باعث هنری شدو استعاره میگردد.
تناسب نیز حاصل هریک قرینهپردازی اما در ساحت معنایی است .وقتی دو کلره با هم تناسهب معنهایی داشهته باشهند ،بهاز
تکرار مدروو و محتوا و معنی است و به لحا زباوشناختی ،تکرار مؤلفههای معنایی مشترک .کلرۀ دوم معنهای کلرهۀ اول را
برجسته می کند و تناسب آنها را در معنا به مخاطب گوشزد میکند .در هنر فرش نیز یکی از عوامل لذتآفریک ،وجود عناصهر
متناسب با هم است .پرنده ،درخت ،بتهها و جز آو مایۀ التذاذ بصری حاصل از تناسبهاست .در تداد نیز اصهل قرینهه بهودو
معنایی پذیرفته میشود واما دو کلره از آو حیث با هم قرینهاند که کاربرد یا معنایی متداد دارند.
رسمالخط
اگر برخی قاعدهمندسازیهای رسمالخطی میرجرالالدیک انجو شیرازی را در قرو دهم کنار بگذاریم ،در طول تاریخ هزارسهالۀ
زباو فارسی ،اهل زباو به وض کردو اصول و قواعدی در زمینۀ رسمالخهط اهترهام نکهردهانهد و مهثالً در بهاب جدانویسهی و
سرهمنویسی کلرات ،نقطهگذاری حروف و جز آو کوشش مدونی انجام ندادهاند .هر یک از کاتباو برای نوشتک برخی حروف
و کلرات عالئم خاصی داشتهاند که با شیوۀ کتابت کاتباو دیگر متفاوت بودهاست .عالوه بر ایک ،در برخهی مهوارد رسهمالخهط
یک کاتب نیز از اول تا آخر یک نسخه یکساو نبودهاست .خانلری در جلد دوم حافظ مصحم خود دربهارۀ شهیوۀ رسهمالخهط
نسخۀ خود میگوید« :حرف اضافۀ «به» و جزء صرفی «به» در سر صیرههای فعل گاهی هر دو پیوسهته و گهاهی یکهی از آنهها
جدا نوشته شده بود و ظاهراً کاتب در ایک گونه موارد و مشابه آو تنها طول مصراع را برای گنجاندو در فاصلۀ معیک سهطر در
ن ر داشته؛ یعنی هر جا که کلرات شعر کوتاه بوده برای پر کردو فاصله ،کلرات یا اجزای آنهها را جهدا نوشهته و ههر جها کهه
کلرات جای بیشتری میخواسته برای آو که از سطر خارج نشود روش اتصال را پیش گرفتهاسهت» (حهافظ.)1140/2 :1375 ،
واضم است که با چنیک استداللی دربارۀ اتصال و انفصال کلرات ،کتابت نسخ شیوۀ چنداو واحدی نخواهد داشت و نریتهواو
رسمالخط واحدی حتی از یک کاتب انت ار داشت.
دربارۀ هنرسازۀ موردبحث باید گفت عوامل رسمالخطی به صورت جداگانه یا توأماو موجهب پدیهد آمهدو آو مهیشهوند.
مهمتریک ایک عوامل ،یکی سرهمنویسی کلرات در قدیم و دوم نوشتارهای دوگانۀ کلرات است .ایک عوامهل گرچهه در برخهی
موارد اسباب بسیاری از تصحیفات و تحریفات و سرانجام تصرف کاتباو را در نسخههای خطهی فارسهی فهراهم آوردهاسهت،
شعرا و نویسندگاو از ایک امکاو نوشتاری در هنری ساختک بنای شعر و نثر خویش بهرهها بردهاند و ایک هنرسازه را بهه قصهد
زینت و التذاذ بصری و ذوقی در نهایت هنرمندی به کار بردهاند .خرمشاهی در توضیم بیت
بههداو کرههر نرسههد دسههت هههر گههدا حههافظ

خزانهههای بههه کههف آور ز گههنج قههاروو بههیش
(حافظ)

مینویسد« :شاعر و حافظشناس معاصر ،آقای هوشنگ ابتهاج (هه .ا .سایه) ،میگفت در ایک بیت بیک «کهم» کهه در «کرهر»
مندرج است و «بیش» که در آخر بیت میآید ،ایهام تداد برقرار است» (خرمشاهی )895 /2 :1389 ،و در مستدرک میافزایهد:
«ایک مالح ه نازکخیالی نامستندی نیست .بیت دیگری از حافظ هست که هریک صنعت در آو به کار رفتهاست:
حهافظ در ایههک کرنهد سههر سرکشهاو بسیسههت

سههودای کههج مهههز کههه نباشههد مجههال تههو

که بیک «کم» مندرج در «کرند» و «بس» منهدرج در «بسیسهت» بهاز ههم ماننهد مهورد پیشهیک ایههام تدهاد برقهرار اسهت»
(خرمشاهی .)1408 /2 :1389 ،نکتۀ فوق از ایک جهت سودمند است که ارتبا خاصی با هنرسازۀ مورد بحث مها دارد و اصهل
ترییر در شکل یک کلره و برداشت معنای خاص از آو و متناسب دیدو آو کلرۀ نو با کلرۀ دیگر متک در هر دو ثابت است.
شفیعی کدکنی نیز دربارۀ نسخۀ اساس منطقالطیر مصحَم خود میگوید« :در مورد رسمالخط کاتب اساس نباید از یاد بهرد
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که او گاه در «ب» از سه نقطه استفاده مىکند نه براى ترایز پ /ب بلکه به عنواو نوعى تنوّعجویى و تزئیک؛ به هریک دلیهل بهه
جاى «بال و پر» صورت «پال و پر» را در رسمالخط او مىتواو دید» (عطار ،230 :1385 ،مقدمۀ مصحم) .مصهحم در رعایهت
رسم الخطی خاص فقط تزئیک کالم را نباید مدن ر داشته باشد بلکه گاه صحت معنا در گرو رسمالخطی خاص است و مصحم
و ویراستار باید به ایک نکته دقت کنند .ذاکری در مقالۀ «ربط بیربطها» نکتهای میگوید که شاهدی بر ایهک مدعاسهت .بشهری
ابیاتی را از نسخهای در کتابخانۀ شاهچراغ ارائه کردهاست که ظاهراً اجزای کالم ربط منطقی به هم ندارند .دو بیت نخسهت آو
چنیک است:
زلهههف و نقهههاش ههههر دو در چهههیکانهههد

حلقههههه و نقطههههه هههههر دو در شههههیکانههههد

عاشهههههق و کاسهههههه ههههههر دو سهههههربازند

کهههافر و کهههیش ههههر دو بهههیدیهههکانهههد

ذاکری در شرح مصراع چهارم مینویسد« :در اینجا در چاپ ظاهراً ویرایشهگراو یها ویراسهتاراو طبهق معرهول «بیهدیک» را
«بیدیک» چاپ کردهاند و به هریک دلیل ایک مصرع وقت زیادی از مک گرفت تا حل شود .باید ایک کلره را «بیدیک» نوشهت تها
ارتبا دو کلرۀ کافر و کیش آشکار شود .کافر هراو بیدیک یعنی المذهب و الکتاب است؛ اما کهیش عبهارت اسهت از تیهرداو
یعنی جعبهای که در آو تیرها را میگذاشتند  ...ظاهراً بهتریک نوع کیش یعنهی تیهرداو جعبههای بهودهاسهت کهه از چهوب بیهد
میساختند .پس کیش هم «بیدیک» یعنی ساخته شده از بید است» (ذاکری.)19 :1387 ،
خانلری در جلد دوم حافظ مصحم خود دربارۀ شیوۀ رسمالخط نسهخۀ خهود مهیگویهد« :مها اینجها روش واحهدی را در
رسمالخط اتخاذ کردیم و از توجه به شهیوه ههای مختلهف و متفهاوت کاتبهاو چشهم پوشهیدیم؛ امها در حاشهیه هنگهام ضهبط
نسخهبدلها تا توانستیم اختالفات را با حفظ رسمالخط نسخهای که از آو نقل شدهاست آوردیم؛ زیرا که گراو بردیم امکاو آو
هست که رسم الخط ذهک جوینده را به صورت دیگری از لفظ یا به کلرههای دیگهر رهبهری کنهد» (حهافظ 1140/2 :1375 ،و
 ،1141گزارش کار مصحم) .ایک استدالل عالرانۀ خانلری هراو نکتهای است کهه در ایهک مقالهه در پهی آوایهم؛ یعنهی توجهه
مصححاو به صور مختلف کتابت حروف و کلرات به طرزی که در کنار دقت به ضبطهها و نسهخهبهدلهها و انتخهابهها ،بهه
رسمالخطهایی دقت کنند که ترفندها و زینتهای بدیعی پدید میآورند.
با آنکه اصرار اهل ادب امروزه بر رعایت رسمالخطی واحد است ،در تصحیم متهوو نرهیتهواو بهه هرهۀ قواعهد امهروزیک
رسمالخط پایبند بود .جهانبخش معتقد است که «در نشر متوو قدیم ،ولو در صورتی که مصحم به روزآمدسازی رسهمالخطهیِ
متک دست می یازد ،نباید کرتریک تصرفی در اسلوب زبانی و بیانی متک ،صورت پذیرد .ایک یک اصل عام و شامل است .بعدی
مصححاو توجه نریکنند که برخی آرایههای ادبی بر سنت رسهمالخطهی مبتنهیانهد و بهر ههم زدو ایهک سهنت و امروزینهه و
یکدستسازی – فیالرثل در آرایۀ هرنشینی «برآستاو» و «براستاو» ( /به راستاو) – 1اسلوب بیانی و آب سخک صاحب سهخک
را بر باد میدهد!» (جهانبخش.)83-84 :1390 ،
عوامل پدیدآورنده
عوامل رسمالخطی پدیدآورندۀ ایک هنرسازه را میتواو به چهار دسته تقسیم کرد -1 :قاعدۀ سرهمنویسهی کلرهات -2 ،حهذف
هرزۀ «است» و اتصال کلرۀ قبل به «-ست» -3 ،پیوستک کلرات به حرف اضافۀ «به» -4 ،نوشتارهای دوگانه .البته میتواو ایهک
هر چهار را به دو دستۀ کلی پیوستهنویسی(اعم از «است» و «به») و نوشتارهای دوگانه تقلیهل داد ولهی از آنجها کهه ههر کهدام
شواهد خاص خود را دارند و گویا نزد شعرا و نویسندگاو به صورت خاص مطرح بودهاند ،بهه صهورت جداگانهه آورده شهد.

 -1اشارۀ جهانبخش به ایک بیت حافظ است :سری که بر سر گردوو به فخر می سودم /براستاو (به راستاو) که نهادم بر آستاو فراق
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میتواو شواهد را بر اساس صنعتی که پدید میآورند تقسیمبندی کرد ،مثالً -1 :ایهام دوگانهخهوانی  -2تصهحیف تناسهب -3
جناس خط  -4قلب و جز آوها؛ اما چوو ایک هنرسازه مبتنی بر رسمالخط است ،بهتر دانستیم که مبنهای تقسهیمبنهدی عوامهل
رسمالخطی باشد.
ذکر ایک نکته ضروری است که در آوردو شواهد سعی شدهاست که تصحیمهای مختلف از حیث رعایت ایک هنرسازه بها
هم مقایسه شوند .به هریک من ور کلیۀ شواهد حافظ را در چهار نسخۀ مصحم قزوینی -غنی (دو چهاپ مختلهف :چهاپ زوار
که در واق افست چاپ اصلی  1320است و دقت مصححاو را نشاو میدهد و چاپ اساطیر به کوشش جربزهدار که ویراستار
با ترییر رسمالخط برخی زیباییها را از بیک برده است) ،خانلری ،سایه و نیساری بررسی شدهاسهت .هرچنهیک عهالوه بهر ایهک
چهار چاپ معتبر ،از آنجا که راستگو نیز در چاپ خود به برخی از ایک موارد توجه کردهاست ،1با چاپ وی نیهز مقابلهه شهد.
ابیات شاهنامه نیز در چاپ های خالقی مطلق ،حریدیاو ،جوینی و آیدنلو بررسی شد و دربارۀ دیگهر شهعرا و نویسهندگاو نیهز
چنیک امری لحا شدهاست.
 -1سرهمنویسی :با بررسی نسخ کهک درمییابیم که گرچه اندک اما هستند کاتبانی که مبنهای جدانویسهی را در کارشهاو
رعایت کردهاند .شفیعی کدکنی در تصحیم منطقالطیر میگوید« :روش کاتب بیشتر مبتنى بر جدانویسى اسهت ...مها کوشهیدیم
که از بعدى اصول جدانویسى او بهرهیاب شویم» (عطار ،229 :1385 ،مقدمۀ مصحم) .با ایک حال سرهمنویسی از قدیمتهریک
دورهها جزو رسوم خط فارسی بودهاست البته بی قاعدهای خاص .در مواردی حتی حرف ربط «که» به صورت چسهباو نوشهته
میشدهاست؛ مثالً عبارات «که به وی»« ،که تو را» و «که کسی» بدیک گونه نوشته میشدهاسهت« :کبهوی»« ،کتهرا» و «ککسهی».
حتی در دورههایی حرف «که» به کلرۀ قبل از خود میچسبیدهاست و در نسخهها با صورتهای «اینستکه» و «راهیکه» مواجهه
میشویم (برای اطالع بیشتر ←مایل هروی 300 :1380،و  .)316اینک شواهدی از ترفندهای بدیعی وابسته به سرهمنویسی:
آخههر ایههراو کههه از او بههودی فههردوس برشههک

وقف خواهد بُهد تها حشهر بهریک شهوم حشَهر
(انوری)203 :1376 ،

«بر ایک» در مصراع دوم به سبب تناسب با «فردوس» متصل نوشته میشود .مدرس رضوی در چاپ خود ایک رسمالخط را
رعایت کردهاست.
گرفترههت کههه رسههیدی بدانچههه مههیطلبههی

گرفترههت کههه شههدی آوچنههاوکههه میبههایی

نه هرچه یافت کرهال ،از پهیاش بهود نقصهاو

نههه هرچههه داد ،سههتد بههاز ،چههر مینههایی
(منوچهری)

گرچه انفصال «می »-از فعل ،امروزه قاعدهای بدیهی است ،کاتباو بسیاری در مواضعی حکم به اتصال آو دادهاند .در اینجا
با اتصال «می »-به «بایی» ،صورت «میبایی» پدید میآید که با «مینایی» در بیت بعد جناس خط دارد .متک مصحم دبیرسهیاقی و
زنجانی «میبایی» است (←منوچهری152 :1390 ،؛  .)368 :1387در ایک بیت حافظ نیز میتواو حکم به اتصال «می »-کهرد و
هرچنیک در بیت بعدی از سعدی:
میر مک خوش میروی کاندر سهر و پها میرمهت

خوش خراماو شو که پهیش قهد رعنها میرمهت
(حافظ)

از میاو مصححاو تنها قزوینی و غنی ایک رسمالخط را رعایت کردهانهد (←حهافظ .)64 :1390 ،در چهاپ جربهزهدار ایهک

ظرافت مصححاو نادیده گرفته شدهاست (←حافظ .)142 :1367 ،خانلری و سایه نیز «میروی» آوردهانهد (حهافظ:1375 ،
1004/2؛  .)611 :1385نیساری و راستگو غزل حاوی ایک بیت را ندارند.
 -1برای نرونه ،بنگرید به حافظ ( 430 ،352 ،333 ،251 ،189 ،178 ،176 ،75 ،57 :1389و )525
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هرچنههاو امیههد میههدارم کههه بعههد از داغ هجههر

مرهرهههی بهههر دل نههههد امیهههدوار خهههویش را
(سعدی)

فروغی ایک رسمالخط را رعایت کردهاست ولی یوسفی نه (←سعدی416 :1389 ،؛ .)295 :1385
این سخن در سمع قبول من نیاید مگر آنگه که معاینه گردد( ...سعدی)
«نگه» در «آنگه» با «معاینه» در تناسب است به شرطی که «آوگه» نوشته نشود .یوسفی و فروغی هر دو ایهک رسهمالخهط را
رعایت کردهاند←( .سعدی146 :1381 ،؛  .)144 :1389شاهد زیر نیز نرونۀ دیگری است:
چوو تشنه جهاو سههردم آنگهه چهه سهود دارد

آب از دو چشههم دادو بههر خههاک مههک گیهها را
(سعدی)

یوسفی و فروغی هر دو ایک رسمالخط را رعایت کردهاند (←سعدی178 :1385 ،؛ .)414 :1389
سهل بود آنکهه بهه شرشهیر عتهابم مهیکُشهت

قتههل صههاحبن ههر آو اسههت کههه قاتههل بههرود
(سعدی)

اگر «آنکه» متصل نوشته شود با افزودو سرکشی میتواو «نگه» را با «ن ر» متناسهب یافهت .فروغهی رسهمالخهط حاضهر را
رعایت کرده (←سعدی )506 :1389 ،ولی یوسفی رعایت نکردهاست (←سعدی.)83 :1385 ،
در کرینگاه ن هر بها دل خویشهم جنهگ اسهت

ز ابههرو و غرههزۀ او تیههر و کرههانی بههه مههک آر
(حافظ)

سرهمنویسی «کرینگاه» موجب میشود که کلرۀ «نگاه» به ن ر آید و «نگاه» بها کلرهات «ن هر»« ،ابهرو» و «غرهزه» متناسهب
است .از میاو چاپها تنها نیساری رسمالخهط حاضهر را رعایهت کهردهاسهت (←حهافظ 252 :1387 ،و نیهز نیسهاری:1385 ،
)843/2؛ اما دیگر چاپها رعایت نکردهانهد (حهافظ168 :1387 ،؛ 225 :1367؛ 502/1 :1375؛  281 :1389و .)321 :1385
مت سفانه سایه ایک مورد را رعایت نکردهاست؛ اما جالب اینکه در جایی دیگر با اینکه هی ضرورتی نداشهته وا ه «کرینگهاه» را
پیوسته نوشتهاست!
راه عشههق ارچههه کرینگههاه کرانههداراو اسههت

هههر کههه دانسههته رود صههرفه ز اعههدا ببههرد
(حافظ)203 :1385 ،

 -2حذف همزۀ «است» و اتصال « -ست» به کلمۀ قبل :کاتباو در برخی ادوار وا ۀ «اسهت» را بهه کلرهۀ قبهل از خهود
چسبیده کتابت میکردند« .وا ۀ «است» از ن ر زباوشناسی یک وا ۀ پیچسب ( )encliticاست زیهرا ایهک گونهه وا ههها تکیهه
ندارند و با چسبیدو به کلرۀ پیش و پس از خود یک واحد آوایی را پدید میآورند» (صادقی ،)3 :1363 ،ماننهد :کدامَسهت-« .
ست» حتی به کلرات دارای «های» غیرملفو هم میچسبییده و «های» آنها میافتادهاست ،مانند :افتادست .اینک شهواهدی کهه
زیبایی آنها به پیوسته نوشتک «-ست» وابسته است:
کهههه مهههک شههههر علرهههم علهههیّم درسهههت

درسهههت ایهههک سهههخک قهههول پیرربرسهههت
(فردوسی)

«درست» در مصراع دوم دگرخوانی دارد -1 :دُرُست  -2دُر است  -3دَر [= روایت ،حهدیث ،خبهر] اسهت (نهک .آیهدنلو،
 .)684 :1390مت سفانه خالقی مطلق (فردوسی )10/1 :1386 ،و  -به پیروی از وی  -آیدنلو ( )332 :1390در متک مصهراع اول
«در است» ضبط کردهاند .کزازی (فردوسی )19 :1379 ،نیز «در اسهت» ضهبط کهردهاسهت؛ امها در چهاپ یهکجلهدی مسهکو
(فردوسی )3 :1381 ،در هر دو مصراع «درست» ضبط شده که کامالً درست است.
در صورتیکه خوانش نخست را برگزینیم ،مشکلی از ن ر رسمالخط وجود ندارد؛ زیهرا دو خهوانش دیگهر را نیهز از ن هر
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نوشتاری میتواو برداشت کرد؛ اما اگر یکی از دو خوانشِ  2و  3را در متک قرار دهیم ،امکاو خوانش  1وجود نخواهد داشت.
پس بهتریک رسمالخط برای مصراع اول گونۀ «درست» است.
اما برای هراهنگی با «درست» در مصراع دوم« ،در است» در مصراع نخست نیز  -با اینکه هی دگرخوانیای ندارد  -بایهد
به گونۀ «درست» نوشته شود؛ زیرا  -1اگر در مصراع دوم گونۀ «دَر است» را  -که به هر حهال یکهی از خهوانشههای مرکهک
است  -به صورت «درست» نوشتهایم ،باید «دَر است» در مصراع اول هم برای هراهنگی با آو ،به گونۀ «درست» نوشهته شهود.
 -2با «درست» در مصراع دوم همنویسه است؛ در ایک صورت با نوعی تصدیر نوشتاری مواجهیم؛ هرانند ایک بیت از حافظ:
طرف کرم ز کس نبسهت ایهک دل پرامیهد مهک

گرچه سخک هریبرد قصۀ مهک بهه ههر طهرف

مشاهده میشود که مشابهت دو قرینۀ تصدیر فقط در نوشتار است نه در تلفظ؛ زیرا یکهی  tarfتلفهظ مهیشهود و دیگهری
 .tarafدر بیت فردوسی نیز صورت «درست» اگر در هر دو حالت  darastتلفظ شود که فبها ولی اگر در مصهراع دوم dorast

یا  dorostتلفظ شود به شر حفظ رسمالخط «درست» بازهم تصدیر نوشتاری خواهد داشت.
با توجه به حفظ رسمالخط ،بهتر است «پیرربرست» نیز بدوو هرزۀ «است» نوشته شود ،در ایهک مهورد نیهز در چهاپههای
مسکو (حریدیاو) و خالقی مطلق بهدرستی عرل شدهاست ،اما کزازی و آیدنلو «است» را با هرهزه ضهبط کهردهانهد .هرچنهیک
«علیم» بهتر است به هریک صورت نوشتهشود ،نه به گونۀ »علیام» ،زیرا «علیم  »/?alim/را تداعی میکند که بهویژه بها ضهبط
چاپ مسکو یعنی «شهر علرم» تناسب دارد .خوشبختانه ایک مورد را هرۀ ویرایشگراو یادشده رعایت کردهاند.
تههو غههرّه بههداو مشههو کههه مههی مههینخههوری

صههد لقرههه خههوری کههه مههی غالمسههت آو را
(خیام)99 :1391 ،

1

«مست» در «غالمست» با «می» در تناسب است .خرمشاهی مت سفانه با ضبط «غهالم اسهت» بیهت را از ایهک ترفنهد بهدیعی
محروم کردهاست .حافظ در غزل زیر و ابیات پس از آو ،از ایک ترفند بدیعی به خوبی بهره بردهاست:
گل در بر و می در کهف و معشهوق بکامسهت

سههلطاو جهههانم بههه چنههیک روز غالمسههت

در مهههذهب مههها بهههاده حاللسهههت ولهههیکک

بههی روی تههو ای سههرو گههلانههدام حرامسههت

گوشههم هرههه بههر قههول نههی و نررهۀ چنگسههت

چشرم هره بر لعهل لهب و گهردش جامسهت

تههها گهههنج غرهههت در دل ویرانهههه مقیرسهههت

هرهههواره مهههرا کهههوی خرابهههات مقامسهههت

میخهههواره و سرگشهههته و رنهههدیم و ن ربهههاز

وآو کس که چو ما نیست در ایک شههر کدامسهت

بههها محتسهههبم عیهههب مگوییهههد کهههه او نیهههز

پیوسههته چههو مهها در طلههب عههیش مدامسههت

حههافظ منشههیک بههی مههی و معشههوق زمههانی

کایهههام گهههل و یاسهههرک و عیهههد صیامسهههت

در ایک غزل حافظ هم مت سفانه جز چاپ قزوینی -غنی ،دیگر مصححاو توجهی به رعایت رسمالخط قهدیم و حفهظ ایهک
ترفند بالغی نداشتهاند←( .حافظ32-33 :1390 ،؛ 118-119 :1367؛ 110/1 :1375؛ 125 :1385؛  61 :1387و .)73 :1389
عیشهههههم مدامسهههههت از لعهههههل دلخهههههواه

کههههههههارم بکامسههههههههت الحرههههههههد ه
(حافظ)

تناسب «مست» با «مدام (= شراب)» و «عیش» در گرو حفظ رسمالخط قدیم است که جز چهاپ قزوینهی -غنهی در چهاپههای
دیگر رعایت نشدهاست (←حافظ288 :1390 ،؛ 322 :1367؛ 834/1 :1375؛ 486 :1385؛  498 :1387و .)452 :1389
 -1البته ایک رباعی در میاو رباعیهای خیام که میرافدلی ( )1382از مناب کهک گردآوردهاست ،دیده نریشود ولی در منب یادشده (ص )253.بیت
مشابهی از خیام آمده که در آنجا هم مت سفانه رسمالخط رعایت نشدهاست :آو باده که جاو بجای جام است او را /عقل از سر خواجگی غالم است او
را (که باید برای تناسب با «باده»« ،جام است» و «غالم است» به صورت «جامست» و «غالمست» بیاید).
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بیا که دوش بهه مسهتی 1سهروش عهالم غیهب

نویههد داد کههه عامسههت فههیر رحرههت او
(حافظ)

جزء «مست» در «عامست» اگر به صورت پیوسته نوشته شود ،با «مستی» (یا «باده» در چاپهای دیگر) متناسهب اسهت .در
ضرک« ،نوید» میتواند «نبید» را تداعی کند .در ایک مورد نیز تنها قزوینهی -غنهی بیهت را بهه لحها نگارشهی درسهت ضهبط
کردهاست (←حافظ280 :1390 ،؛ 315 :1367؛ 810/1 :1375؛ 474 :1385؛  389 :1387و )440 :1389؛ در بیت زیر نیز تنها
قزوینی و غنی رسمالخط را به درستی رعایت کردهاند:
کرند صهید بهرامهی بهیفکک ،جهام مهی بهردار

2

که مک پیرودم ایک صحرا نه بهرامست و نه گورش
(حافظ)

(←حافظ188 :1390 ،؛ 241 :1367؛ 562/1 :1375؛ 351 :1385؛  282 :1387و  .)314 :1389سعدی نیز ایهک ترفنهد را
در غزلی به کار بردهاست:
بههر مههک کههه صههبوحی زدهام خرقههه حرامسههت

ای مجلسههههیاو راه خرابههههات کدامسههههت ...

با چوو تو حریفی به چنیک جای در ایک وقهت

گههر بههاده خههورم خرههر بهشههتی نههه حرامسههت

بههها محتسهههب شههههر بگوییهههد کهههه زنههههار

در مجلههس مهها سههنگ مینههداز کههه جامسههت
(سعدی)

در ایک مورد نیز چاپ فروغی با حفظ رسمالخط قدیم زیبایی ایک ترفند را حفظ کردهاست ولهی چهاپ یوسهفی بها ضهبط
«است» با هرزه ،ایک لطف بالغی را از بیک بردهاست (←سعدی40 :1385 ،؛ .)440 :1389
 -3پیوستن کلمات به «به» حرف اضافه :یکی دیگر از رسوم نگارش وا هها چسباندو حرف اضافۀ «به» به کلرۀ پس از
خود است .زیبایی هنری در شواهد زیر در گرو پیوسته نوشتک «به» است:
چههههو فرزنههههد را دیههههد مههههویش سهههههید

ببهههههود از جههههههاو سربسهههههر ناامیهههههد
(فردوسی)

«بسر» در تناسب با «فرزند» ،وا ۀ «پسر» را تداعی میکند .خالقی مطلق (فردوسهی ،)165 /1 :1386 ،حریهدیاو (فردوسهی،
 )57 :1381و جوینی (فردوسی )87 :1391 ،ایک رسمالخط را بهدرستی رعایت کردهاند اما آیهدنلو (« ) 350 :1390سهربهسهر»
نوشتهاست.
پسر دفع آن ندانست بسر درآمد( .سعدی)79 :1381 ،
یوسفی ایک رسمالخط را رعایت کردهاست ولی فروغی بنا بر اختالف نسخ «به هم برآمد» ضهبط کهردهاسهت (←سهعدی،
.)62 :1389
بهههههاز دگربهههههاره مههههههرمهههههاه برآمهههههد

جشههههک فریههههدوو آبتههههیک بههههدر آمههههد

عرهههر خهههوش دختهههراو رز بسهههر آمهههد

کُشهههههتنیاو را سیاسهههههتی دگهههههر آمهههههد
(منوچهری)

اتصال «به» و «در» (یعنی صورت «بدر») وا ۀ «پدر» را تداعی میکند یا تصحیف «پدر» اسهت کهه بها «فریهدوو آبتهیک» در
تناسب است («آبتیک» پدر «فریدوو» است) .ضرناً با «دختر» در بیت بعد و «پسر» که از «بسر» در بیت بعد تداعی مهیشهود در
تناسب کامل است.

 -1ضبط خانلری ،سایه ،نیساری و راستگو :بیار باده که دوشم.
 -2سایه :بیفگک« .جام می» هم در برخی چاپها «جام جم» است.
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افزوو بر آو« ،بدَر» وا ۀ «بَدْر» را تداعی میکند که با «مهر»« ،ماه»« ،برآمد» (= طلوع کرد) در تناسب است .1در مصراع اول
ضبط دبیرسیاقی «درآمد» است و در مصراع دوم «به بر آمد» .وی مصراع سوم را «به سر» نوشته است ولی زنجانی رسهمالخهط
منتخب ما را رعایت کردهاست (←منوچهری174 :1390 ،؛ .)279 :1387
بسهها دال کههه بسههاو حریههر کههرده بههه شههعر

از آو سهس که به کردار سهنگ و سهنداو بهود
(رودکی)

رسمالخط «بساو» مطابق است با چاپهای خطیبرهبر ،دانشپهژوه و برومندسهعید (←رودکهی28 :1368 ،؛  37 :1373و
 .)56 :1379در ایک رسمالخط جناس میاو «بسا» و «بساو» رعایت میشود در حالی که در چاپهای شعار -انوری ،شعار و نیز
امامی (رودکی112 :1365 ،؛ 24 :1378و  )30 :1386با ترییر رسمالخط به «به ساو» ایک زیبایی از دست رفتهاست.
بلهههههب و چشهههههم ،راحتهههههی و بههههههال

بهههههر و زلهههههف ،توبههههههای و گنهههههاه
(کسایی)

شفیعی کدکنی در صور خیال بیت را با هریک رسمالخط درست نقل کردهاست و ظاهراً به تناسب «بلب» و «بال» و یا قلبهی
که در «بلب» هست ن ر داشتهاست (←شفیعی کدکنی )431 :1388 ،وی در آو کتاب در موارد دیگر رسهمالخهط را امهروزیک
کردهاست و ایک امر نشاو دقت ایشاو به ایک ویژگی بیت است؛ اما ریاحی در کسایی مروزی ،زندگی ،اندیشهه و شهعر او «بهه
لب» و «به ر » ضبط کردهاست (←ریاحی.)92 :1386 ،
روزی بهرّ (به پهرّ) طاعهت از ایهک گنبهد بلنهد

بیهههروو پریهههده گیهههر چهههو مهههرغِ بههههر مهههرا
(ناصرخسرو)13 :1388 ،

ن ر به جناسی که میاو دو «بهر» است ،اتصال «به» صهحیم اسهت ،گرچهه مصهححاو ارجرنهد (مینهوی و محقهق) رعایهت
نکردهاند.
شههههاد اال بههههدر مههههری نبینههههی مههههردم

بکهههر جهههز در شهههکم مهههام نبینهههی دختهههر
(انوری)202 :1376 ،

«بدر» تصحیف «پدر» است و با «مام» و «دختر» در تناسب .مدرس رضوی ایک رسمالخط را رعایت کردهاست.
حافظ از متصلنویسی «به» و «در» هنرمندانه بهره بردهاست:
سههر ز حسههرت بههدر میکههدهههها برکهههردم

چوو شناسای تهو در صهومعه یهک پیهر نبهود
(حافظ)

تنها قزوینی و غنی ایک رسمالخط را رعایت کردهاند .البته جربزه دار باز به سیاق معهود ←( ...حهافظ142 :1390 ،؛ :1367
206؛ 444/1 :1375؛ 283 :1385؛  226 :1387و .)244 :1389
تهها هرههه خلوتیههاو جههام صههبوحی گیرنههد

چنههگ صههبحی بههدر پیههر مناجههات بههریم
(حافظ)

در ایک بیت نیز چوو بیت قبل تنها قزوینی و غنی رعایت کردهاند و دیگراو «به در» ذکر کردهاند (←حهافظ257 :1390 ،؛
296 :1367؛ 748/1 :1375؛ 443 :1385؛  263 :1387و  .)407 :1389در دو بیت فوق «بدر» وا ۀ «پدر» را تداعی میکنهد کهه
با «پیر» تناسب دارد.
هش دار کهه گهر وسوسهۀ عقهل کنهی گهوش

آدمصهههفت از روضهههۀ رضهههواو بهههدر آیهههی
(حافظ)

 -1وا ۀ «برآمد» را بسنجید با حافظ :گفتم که ماه مک شو ،گفتا اگر «برآید».
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هرۀ چاپها ایک رسمالخط را رعایت کردهانهد جهز راسهتگو (←حهافظ353 :1390 ،؛ 372 :1367؛ 986/1 :1375؛ :1385
407؛  563 :1387و .)525 :1389
در تیههره شههب هجههر تههو جههانم بلههب آمههد

وقت است کهه هرچهوو مهه تابهاو بهدر آیهی
(حافظ)

در ایک بیت دو وا ه از حیث رسمالخطی شایاو بحث است :یکی «بلهب» و دیگهری «بهدر» .تنهها قزوینهی و غنهی «بلهب»
نوشتهاند و بقیه از جرله جربزهدار رسمالخط را رعایت نکردهانهد (←حهافظ353 :1390 ،؛ 372 :1367؛ 986/1 :1375؛ :1385
407؛  563 :1387و « .)525 :1389بدر» را نیز جرلگی متصل نوشته اند .جالب آنکه راستگو ،تنها در هریک بیت امالی «بهدر»
را رعایت کرده و در پانوشت به آو توجه دادهاست؛ اما در ابیات دیگر هریک غزل به صورت «به در» نوشتهاست!
برسهههاو بنهههدگی دختهههر رز گهههو بهههدر آی

کهههه دم و هرهههت مههها کهههرد ز بنهههد آزادت

هرۀ چاپها رسمالخهط را رعایهت کهردهانهد (←حهافظ15 :1390 ،؛ 105 :1367؛ 54/1 :1375؛ 98 :1385؛  47 :1387و
.)57 :1389
خهههط عهههذار یهههار کهههه بگرفهههت مهههاه ازو

خوش حلقههایسهت لیهک بهدر نیسهت راه ازو

عالوه بر تناسب «بدر» و «ماه»« ،ایست» در «حلقهایست» نیز برای تناسب با «نیست» بهتر است پیوسته نوشته شهود ،نهه بهه
صورت «ای ست» .تنها چاپی که هر دو نکته را رعایت کرده قزوینی و غنی است .ضبط ایک دو نکته در چاپها چنیک است:
 -قزوینی و غنی« :ایست»« ،بدر» (حافظ)285 :1390،

 -سایه« :ای ست»« ،بدر» (حافظ)482 :1385 ،

 -چاپ جربزهدار« :ایست»« ،به در» (حافظ)320 :1367 ،

 -نیساری« :ای ست»« ،بدر» (حافظ)393 :1387 ،

 -خانلری« :ایست»« ،به در» (حافظ)826 /1 :1375 ،

 -راستگو« :ای است»« ،بدر» (حافظ)441 :1389 ،

نههذر کههردم گههر از ایههک غههم بههدر آیههم روزی

تهها در میکههده شههاداو و غههزلخههواو بههروم
(حافظ)

جناس خط میاو «نذر» و «بدر» و ایهام تبادر میاو «بدر» و «روز» ایجاب میکند که «به» پیوسته نوشته شود .هرهۀ چهاپهها
جز راستگو ایک رسمالخط را رعایت کردهاند (←حهافظ247 :1390 ،؛ 289 :1367؛ 718/1 :1375؛ 429 :1385؛  352 :1387و
.)394 :1389
تازگی جمال آن پسر بسر درآمد (جامی .)72 :1387 ،حاکری ،مصحم بهارستاو ،ایک رسمالخط را رعایت کردهاست.
هههر سههکه کههه هسههت ،جههز بنههام تههو مبههاد

هههر خطبههه کههه هسههت ،جههز پیههام تههو مبههاد
(منوچهری)

ایک اتصال عالوه بر حفظ صورت ظاهری قافیۀ دو مصراع موجب جناس خط نیز میشود .متک ما مطابق زنجانی است کهه
رسمالخط را رعایت کرده است .دبیر سیاقی به جای «پیام»« ،به بام» ضبط کردهاست .در ایک صهورت جنهاس خهط وابسهته بهه
رسمالخط نخواهد بود :هم «به نام» و «به بام» جناس خط دارند و هم «بنام» و «ببام» مستقل از رسمالخط چنیک جناسهی دارنهد
(←منوچهری210 :1390 ،؛ .)370 :1387
ایههههکچنههههیک موسههههری عجههههب باشههههد

کههههههه ببندنههههههد میکههههههده بشههههههتاب
(حافظ)

متصل نوشتک «به شتاب» متدرک دو خوانش و معناست -1 :بهشتاب :قید

 -2بشتاب :فعل امر

تنها قزوینی و غنی ایک رسمالخط را رعایت کردهاند .البته خانلری به جای «ببندند»« ،ببستند» ضبط کردهاسهت کهه در ایهک
صورت محرلی برای قرائت «بشتاب» (فعل امر) وجود ندارد .پس بر اساس ضبط ،رسمالخط را درست رعایت کردهاسهت .در
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چاپ راستگو نیز چنیک است (←حافظ 42 /1 :1375 ،و .)52 :1389
بسههرّ جههام جههم آنگههه ن ههر تههوانی کههرد

کههه خههاک میکههده کحههل بصههر تههوانی کههرد
(حافظ)

«بسر» (به سرّ) را برای تناسب با «بصر» بهتر است پیوسته نوشت« .نگه» در «آنگه» نیز با «ن ر» در تناسب اسهت« .آنگهه» را
هرۀ چاپها متصل نوشتهاند ولی «بسر» را منحصراً قزوینی و غنی چنیک نوشتهاند و باقی حکم به انفصال دادهانهد (←حهافظ،
97 :1390؛ 171 :1367؛ 290/1 :1375؛ 218 :1385؛  152 :1387و  .)178 :1389در بیت زیر از سعدی نیز «بسهر» و «بصهر»
آمده است که فروغی و یوسفی در تصحیم خود «بسر» را متصل نوشتهاند (سعدی125 :1385 ،؛ .)549 :1389
تهههها رفتههههنش ببیههههنم و گفتههههنش بشههههنوم

از پههای تهها بسههر هرههه سههر و بصههر شههدم
(سعدی)

در بیت زیر جناس خط بیک «بیک» و «تنگ» وجود دارد و ایک جناس وابسته به رسمالخط خاص است.
رودۀ تنهههگ بیهههک نهههاوِ تههههی پُهههر گهههردد

نعرههت روی زمههیک پُههر نکنههد دیههدۀ تنههگ
(سعدی)

یوسفی «به یک» آورده است ولی فروغی به صورت درست «بیک» ضبط کردهاست (←سعدی175 :1381 ،؛ )177 :1389
مهها را ن ههر بخیههر اسههت از عشههق خوبرویههاو

هر کو بشر (به شر) کند میل ،او خهود بشهر نباشهد
(سعدی)

فروغی ایک رسمالخط را مراعات کردهاست ولی یوسفی «به شر» آوردهاست .در حالی که در بیت دیگری از هریک غزل بی
آنکه نیازی باشد «به شیرمردی» را «بشیرمردی» نوشتهاست (←سعدی29 :1385 ،؛  .)482 :1389مثال زیر از سعدی مؤید ایهک
نوع نگارش «بشر» است:
بههههههایم خروشهههههند و گویههههها بشهههههر

زبههاو بسههته بهتههر کههه گویهها بشههر (بههه شههر)

فروغی ایک رسم الخط را رعایت کرده ولی یوسفی «بهه شهر» آوردهاسهت (←سهعدی155 :1384 ،؛  .)345 :1389در ایهک
مورد تلفظ قدیم «به» ( )baهم باید رعایت شود تا جناس مرکب ایجاد شود bašar/ ba šar:چنانکه صاحباو فرهنگ نیز «بهه»
را مفتوح نوشتهاند (←دهخدا :1370 ،ذیلِ «به»).
شههههههکر بتههههههرازوی وزارت بههههههرکش

شهههو هرهههره بلبهههل بلهههب ههههر مههههوش

علرای بالغت ایک بیت را شاهدی برای آرایۀ قلب مستوی (قلب کامهل) مهیآورنهد ولهی مت سهفانه فشهارکی ()43 :1389
مصراع اول ایک بیت را با امالی «به ترازوی» و شریسا ( )68 :1390بیت را با امالی «به ترازوی» و «به لب» نوشهتهانهد کهه در
ایک صورت نریتواند شاهدی مناسب برای صنعت قلب مسهتوی باشهد! هرهایی ( )66 :1389رسهمالخهط درسهت را رعایهت
کردهاست .از میاو پژوهشگراو مت خرتر نیز ،برای نرونه ،محبتی ( )77 :1386به صورت درست «بترازوی» نوشته است .کهزازی
( )68 :1373نیز در موردی مشابه دچار چنیک اشتباهی شدهاست:
رامشهههههم رد گهههههنجِ بهههههاری و قهههههوت

تههههو قههههوی را بههههه جنههههگ در مشههههرار

که برای آشکار شدو صنعت قلب میاو دو مصراع ،باید «بجنگ» نوشته شود تا قلبِ «گنج بهه[اری]» باشهد .ایهک در حهالی
است که در مصراع دوم بیت زیر در هراو صفحه نهایت دقت را در رسمالخط از خود نشاو دادهاست:
امیهههههههد آشهههههههنایاو شهههههههادی مههههههها

بحاصهههههل آیهههههذ از اذیهههههال صهههههاحب

 -4نوشتارهای دوگانه:
غرقهههههۀ بحهههههر بهههههیکهههههراو مهههههائیم

گههههههاه مههههههوجیم و گههههههاه دریههههههائیم
(شاه نعرتاه ولی)
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وا ۀ پایانی مصراع نخست مطابق رسمالخط امروزی «ماییم» نوشته میشود ولی «ماء» به معنی «آب» در «مائیم» بها «غرقهه»،
«بحر»« ،موج» و «دریا» در تناسب کامل است و بنابرایک در ایک بیت صورت «مهائیم» درسهت اسهت؛ چنانکهه در بیهت زیهر از
حافظ نیز بهتر است وا ۀ «مائی» با هرزه نوشته شود تا «ماء» (= آب) با «بحر» و «می» و ...ایهام تناسب بسازد:
در بحهههر مهههائی و منهههی افتهههادهام ،بیهههار

مههی تهها خههالص بخشههدم از مههائی و منههی
(حافظ)

حریدیاو ( )4002 /5 :1392در شرح ایک بیت به ایهام تناسب «مائی» توجه و رسمالخط را رعایت کردهاست (ولی به لزوم
رعایت رسمالخط در چنیک مواردی اشاره نکردهاست) .از میاو چاپهای مورد بررسی مها ،قزوینهی -غنهی (←حهافظ:1390 ،
339؛  ) 362 :1367و خانلری (←حافظ )956 :1375 ،رسمالخط درست را رعایت کهردهانهد ،ولهی سهایه (←حهافظ:1385 ،
 )546و راستگو (←حافظ )517 :1389 ،به صورت «مایی» نوشتهاند .نیساری غزل حاوی بیت یادشده را نهدارد .در بیهت زیهر
نیز «مائی» اگر با هرزه نوشته شود ،با «بنوش» ایهام تناسب خواهد داشت:
دوام عههیش و تههنعم نههه شههیوۀ عشههق اسههت

اگهههر معاشهههر مهههائی بنهههوش نهههیش غرهههی
(حافظ)

خوشبختانه هرۀ چاپها  -جز راستگو  -وا ۀ موردبحث را به صهورت «مهائی» ضهبط کهردهانهد (←حهافظ333 :1390 ،؛
356 :1367؛ 940/1 :1375؛ 539 :1385؛  442 :1387و )503 :1389
هرچنیک در بیت زیر از حافظ نیز بهتر است وا ۀ «ننرائی» با هرزه نوشته شود تا «ماء» آو با «می صافی» متناسب باشد:
بیهها تهها در مههی صههافیت راز دهههر بنرههایم

بشر آنکه ننرائی به کج (/کژ) طبعهاو دلکهورش
(حافظ)

در ایک مورد نیز جز راستگو ،هرۀ چاپهای دیگر وا ه را به صورت درست «ننرهائی» آوردهانهد (←حهافظ188 :1390 ،؛
241 :1367؛ 562/1 :1375؛ 351 :1385؛  282 :1387و .)314 :1389
سههاکک نشههود گرمههی عشههق از سههخک سههرد

مشهههکل بهههه تهههب شهههیر تباشهههیر برآیهههد
(صائب)4434 /4 :1364 ،

با توجه به وا ههای «تب» و «شیر» که پیش از کلرۀ «تباشیر» آمدهاست ،امالی «طباشیر» که در متک دیواو آمده در ایک بیت
نادرست است .هرچنیک بیت زیر از صائب نیز در متک دیواو با امالی «طباشیر» ضبط شدهاست که با توجه به تناسب «تباشهیر»
با «تب» ،درست نرینراید:
حههرص از طینههت پیههراو نبههرد مههوی سههفید

ایک تبهی نیسهت کهه سهاکک بهه تباشهیر شهود
(صائب)3592 /4 :1364 ،

زحههههل کرتههههریک هنههههدویت در یطههههاق

سهههههههرت غالمهههههی مرصههههه نطهههههاق
(حافظ)

از میاو مناب ما ایک بیت تنها در چاپهای نیساری (حافظ )539 :1387 ،و راستگو (حافظ )552 :1389 ،آمدهاست و قافیهۀ
مصراع اول در هر دو چاپ به صورت «یتاق» نوشتهشده است .ولی به ن ر میرسد برای تناسب با «نطهاق» عربهی ،وا ۀ ترکهی
دوامالییِ «یطاق /یتاق» در ایک بیت بهتر است به صورت «یطاق» نوشته شود.
هنرسازه در ادب معاصر
اگر بر مصحم الزم بود که نسخ و متوو خطی کهک را بهدقت بخواند و تناسب میاو کلرات و رسهمالخهط وا ههها را از حیهث
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وجود ایک هنرسازه بررسی کند ،با شواهدی که از متوو معاصر ذکر میشود ،ویراستار را نیز دقتی دوچنداو باید .هرچنیک ایهک
هنرسازه برای شاعراو امروز میتواند دسترایۀ هنریِ نابی باشد که کرتر بداو توجه شدهاست.
مههاهم آمههد بههدر خانههه و در خانههه نبههودم

خانه گویی بسرم ریخت چو ایک قصهه شهنودم
(شهریار)157 /2 :1389 ،

«بِدَر» وا ۀ «بَدْر» را تداعی میکند که با «ماه» تناسب دارد .هرچنیک «بسر» را اگر متصل بنویسیم و به صورت تصحیفشدۀ
«پسر» بخوانیم با «بدر» که به صورت تصحیفی «پدر» خوانده میشود ،تناسب دارد.
دیشب باراو قرار با پنجره داشت
روبوسی آبدار با پنجره داشت
یکریز به گوش پنجره پ پ کرد
چک چک ،چک چک ...چکار با پنجره داشت (امیکپور)89 :1388 ،
در شاهد فوق «چکار» را نریتواو به صورت «چه کار» نوشت زیرا ظرافت هنهری شهعر کهه در تکهرار «چهک» اسهت بها
نوشتک «چه که[ار]» از میاو میرود.
با گریههای یکریز /یکریز /مثل ثانیههای گریز ( ...هراو)136 :
مرا خراب کک! /که رستگاری و درستکاری دلم
به دستکاری هریک غم شبانه بسته است (هراو.)128 :
نتیجه
یکی از دغدغههای مصححاو متوو کهک ایک است که آیا به رسمالخط نسخ پایبند باشند یا رسمالخط امروزیک زباو فارسی را
در ارائۀ کتاب مالک قرار دهند .با آنکه اصرار اهل ادب امروزه بر رعایت رسمالخطی واحد است ،در تصحیم متوو نرهیتهواو
به هرۀ قواعد امروزیک رسمالخط پایبند بود؛ زیرا شاعراو برخی تزئینات کالم خود را بر پایۀ ویژگیهای رسهمالخطهی قهدیم
ابداع کردهاند .از هریک رو در تصحیم چه رسمالخط نسخههای اساس مبنای عرل قرار گیرد و چه رسمالخط امروزی ،مصحم
باید عالوه بر تزئیک کالم ،ایک نکته را در ن ر داشته باشد که گاه صحت معنا در گرو رعایت رسمالخطی خاص است.
هنرسازهای که در ایک جستار بررسی شد ،هنرسازهای بدیعی است که وابسته به رسمالخهط خهاص زبهاو فارسهی اسهت و
مبنای آو ،یکی عوامل صوری خط و زباو و دیگر مبحث تقارو و قرینهپردازی است .شواهد نشاو میدهد کهه ایهک هنرسهازه،
صنعتی نیست که شاعراو و نویسندگاو آثار هنری از سر تفنک بداو پرداخته باشند بلکه از ایک صنعت با آگاهی استفاده کردهاند
و از ویژگیهای رسمالخطی که موجب دوگانهخوانی ،ایهام تناسب ،تصحیف و جز آو میشود ،بهرۀ دوچنداو بردهاند.
عوامل رسمالخطی پدیدآورندۀ ایک هنرسازه را میتواو به چهار دسته تقسیم کرد -1 :قاعدۀ سرهمنویسی کلرهات -2 ،حهذف
هرزۀ «است» و اتصال کلرۀ قبل به «-ست» -3 ،پیوستک کلرات به حرف اضافۀ «به» -4 ،نوشهتارهای دوگانهه .مهیتهواو ایهک ههر
چهار را به دو دستۀ کلی پیوستهنویسی (اعم از «است» و «به») و نوشتارهای دوگانه تقلیل داد یا شواهد را بهر اسهاس صهنعتی کهه
پدید میآورند تقسیمبندی کرد ،مثالً -1 :ایهام دوگانهخوانی  -2تصحیف تناسب  -3جناس خط  -4قلب و جز آنها.
در ختام از دکتر علی اکبر احرهدی دارانهی و دکتهر سهعید شهفیعیوو کهه نگارنهدگاو را بهه برخهی شهواهد توجهه دادنهد،
سهاسگزاریم.
منابع
 .1آیدنلو ،سجاد ( .)1390دفتر خسرواو :برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی .تهراو :سخک.
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 .2اصرری هاشری ،محردجواد ( .)1388شیوه نامه تصحیم متوو .قم :دلیل ما.
 .3امیکپور ،قیصر ( .)1388مجروعۀ کامل اشعار قیصر امیکپور .تهراو :مروارید.
 .4انوری ،محردبک محرد ( .)1376دیواو انوری .تصحیم محردتقی مدرس رضوی ،تهراو :علری و فرهنگی.
 .5پاکباز ،روییک ( .)1385نقاشی ایراو از دیرباز تا امروز .تهراو :زریک و سیریک.
 .6جامی ،عبدالرحراو بک احرد ( .)1387بهارستاو .تصحیم اسراعیل حاکری .تهراو :اطالعات.
 .7جهانبخش ،جویا ( .)1390راهنرای تصحیم متوو .تهراو :دفتر نشر میراث مکتوب.
 .8حافظ ،شرسالدیک محرد ( .)1367حافظ قزوینی  -غنی با مجروعۀ تعلیقات و حواشی عالمه محرد قزوینی .بهه اهترهام
ع .جربزهدار ،تهراو :اساطیر.
 .)1375( _______________ .9دیواو حافظ .به تصحیم و توضیم پرویز ناتل خانلری.تهراو :خوارزمی.
 .)1385( _______________ .10حافظ به سعی سایه .تهراو :کارنامه.
 .)1387( _______________ .11دیواو حافظ براساس نسخههای خطی سدۀ نههم .بهه کوشهش سهلیم نیسهاری ،تههراو:
سخک.
 .)1389( ____________________ .12دیواو حافظ .مقدمه ،ویراست و پرداخت متک ،گزینش و گزارش نسخهبدلها،
ترجرۀ عربیها :محرد راستگو ،تهراو :نشر نی.
 .)1390( ____________________ .13دیواو خواجه شرسالدیک محرد حافظ شیرازی .به اهترهام محرهد قزوینهی و
قاسم غنی ،تهراو :زوار.
 .14حریدیاو ،سعید ( .)1392شرح شوق :شرح و تحلیل اشعار حافظ 5 .ج ،تهراو :قطره.
 .15خرمشاهی ،بهاءالدیک ( .)1389حافظنامه .تهراو :علری و فرهنگی.
 .16خیام ،عرر بک ابراهیم ( .)1391رباعیات خیام .با تصحیم ،مقدمه و حواشی محردعلی فروغی و قاسهم غنهی ،بهه کوشهش
بهاءالدیک خرمشاهی ،تهراو :ناهید.
 .17دهخدا ،علی اکبر ( .)1370لرتنامۀ دهخدا .تهراو :دانشگاه تهراو.
 .18ذاکری ،مصطفی (« .)1387ربط بیربطها» .گزارش میراث ،دورۀ دوم ،س  ،3ش  27و  ،28آذر و دی ،ص .19
 .19رودکی ،جعفر بک محرد ( .)1365گزیدۀ اشعار رودکی .پژوهش و شرح :جعفر شعار و حسک انوری ،تهراو :امیرکبیر.
 .)1368( _______________ .20رودکی .به کوشش خلیل خطیبرهبر ،تهراو :صفیعلیشاه.
 .)1373( _______________ .21دیواو رودکی .شرح و توضیم :منوچهر دانشپژوه ،تهراو :توس.
 .)1378( _______________ .22دیواو شعر رودکی .پژوهش جعفر شعار ،تهراو :قطره.
 .)1379( _______________ .23دیواو رودکی .تصحیم جواد برومند سعید ،کرماو :عراد کرمانی.
 .)1386( _______________ .24دیواو اشعار رودکی  .تصهحیم ،ویهرایش و توضهیم :نصهراه امهامی ،تههراو :مؤسسهۀ
تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.
 .25ریاحی ،محردامیک ( .)1386کسایی مروزی؛ زندگی ،اندیشه و شعر او .تهراو :علری.
 .26سروشیار ،جرشید (« .)1378بسوخت دیده ز حیرت» .نشر دانش ،س  ،16ش  ،4صص .55-71
 .27سعدی ،مصلم بک عبداه ( .)1381گلستاو سعدی .تصحیم غالمحسیک یوسفی ،تهراو :خوارزمی.
 .)1384( _______________ .28بوستاو سعدی (سعدینامه) .تصحیم غالمحسیک یوسفی .تهراو :خوارزمی.
 .)1385( _______________ .29غزلهای سعدی .تصحیم غالمحسیک یوسفی .به اهترام پرویز اتابکی .تهراو :سخک.
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 .)1389( _______________ .30کلّیّات سعدی .به اهترام محرّدعلی فروغهی .ویراسهته بهاءالهدّیک خرّمشهاهی ،تههراو:
امیرکبیر.
 .31شفیعی کدکنی ،محردرضا ( .)1388صور خیال در شعر فارسی .تهراو :آگاه.
 .)1392( _______________ .32زباو شعر در نثر صوفیه .تهراو :سخک.
 .33شریسا ،سیروس ( .)1390نگاهی تازه به بدی  .تهراو :میترا.
 .34شهریار ،محرد حسیک ( .)1387دیواو شهریار .تهراو :نگاه.
 .35صادقی ،علی اشرف (« .)1363دربارۀ رسمالخط فارسی» .مجلۀ زبانشناسی ،س  ،1ش  ،2صص .3-4
 .36صائب ،محردعلی ( .)1364دیواو صائب تبریزی .به کوشش محرد قهرماو .تهراو :علری و فرهنگی.
 .37ضیایی حبیب آبادی ،فرزاد (« .)1381تصحیف تناسب در شعر حافظ» .کتاب ماه ادبیات و فلسهفه ،ش 56و ، 57خهرداد و
تیر ،صص .54-67
 .38عطار نیشابورى ،فریدالدیک ( .)1385منطقالطیر .تصحیم محردرضا شفیعى کدکنى .تهراو :سخک.
 .39فردوسی ،ابوالقاسم ( .)1379نامۀ باستاو :ویرایش و گزارش شاهنامۀ فردوسی .میرجاللالدیک کزازی .تهراو :سرت.
 .)1381( ___________ .40شاهنامۀ فردوسی (متک کامل بر اساس چاپ مسکو) .به کوشش سعید حریدیاو ،تهراو :قطره.
 .)1386( ___________ .41شاهنامه .به کوشش جالل خالقی مطلق ،دفتر یکم ،تهراو :مرکز دایرهالرعارف بزری اسالمی.
 .)1391( ___________ .42شاهنامه .تصحیم عزیزاه جوینی .تهراو :دانشگاه تهراو.
 .43فشارکی ،محرد ( .)1389نقد بدی  .تهراو :سرت.
 .44کزازی ،میرجاللالدیک ( .)1373زیباشناسی سخک پارسی ( :)3بدی  .تهراو :نشر مرکز.
 .45مازندرانی ،محرد هادی بک محرد صالم ( .)1376انوارالبالغه .به کوشش محردعلی غالمینژاد ،تهراو :مرکز فرهنگی نشر
قبله (دفتر میراث مکتوب).
 .46مایل هروی ،نجیب ( .)1380تاریخ نسخهپردازی و تصحیم انتقادی نسخههای فارسهی .تههراو :وزارت فرهنهگ و ارشهاد
اسالمی.
 .47محبتی ،مهدی ( .)1386بدی نو :هنر ساخت و آرایش سخک .تهراو :سخک.
 .48منوچهری ،احردبک قوص ( .)1387دیواو اشعار ابوالنجم احرد بک قوص بک احرهد منهوچهری دامرهانی .تصهحیم بهرات
زنجانی .تهراو :دانشگاه تهراو.
 .)1390( _______________ .49دیواو منوچهری دامرانی .تصحیم محرد دبیرسیاقی ،تهراو :زوار.
 .50میرافدلی ،سیدعلی ( .)1382رباعیات خیام در مناب کهک .تهراو :مرکز نشر دانشگاهی.
 .51ناصرخسرو ( .)1388دیواو اشعار ناصرخسرو .تصحیم مجتبی مینوی و مهدی محقق ،تهراو :دانشگاه تهراو.
 .52نیساری ،سلیم ( .)1385دفتر دگرسانیها در غزلهای حافظ برگرفته از پنجاه نسخۀ خطی سهدۀ نههم .تههراو :فرهنگسهتاو
زباو و ادب فارسی.
 .53هرایی ،جاللالدیک ( .)1389فنوو بالغت و صناعات ادبی .تهراو :هرا.

