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  يشناس خ اصطالحات نسخهيفرهنگ تار
  )يمة فارسيترق(

  ∗يل هرويب ماينج

  دهيچک
 است که يشناس  در نسخهاز جمله عناصر مهم ي خطّيها نسخه (Colophon)ا يمه يترق

رباز بنابر زبان ي زبان از ديکاتبان فارس. زند يوند مي پيشناس متن به را يشناس نسخه
مة ي با ترقـ  بودهيزبان پارس بهکه  ـشان را   مکتوبيها مة نسخهيترق, شي خويفکر
 رفته رفته دگرگون شده و ي فارسيسينو ن ادب نسخهياما ا. اند برده يان ميپا به يپارس

 نسخة يمة پارسيترق, ين نظرية چنيبرپا. ل شديز تبديآم ي و عربي عربيها مهيترق به
که   ـيشناس نسخهق ي طرمورد تأمل قرارگرفت و اصالت آن از» شاهنامه«فلورانس از 

  . شده استيادآوري ـ اند هستناد دي ترد از معاصران آن را محلّيبعض
  د واژهيکل
  .مهنجاامه؛ يترق

*  
ان يگو يا پارسيدانان  ي که پارسية رقم تازي است بر ساخته از بن مايا مه واژهيترق

. ل شده استيها تبد يسي انگلي»پاک و هندو«نادرست به بهکه , ة هندوستانقار شبه
زبان » ديهند سپ«دانان  يان و پارسيگو يپارس, ها يسي تا اشغال انگليسدة دهم هجر از

 نثر و نظم يها رفتند و در گونهيه پذقار  شبهيشگي و انديث زبان علميح به را يفارس
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  ٦٠  قند پارسي

  

 يند گونة پارسستناد عمل آوردند که به ذوق و شناخت يار از روي بسيآن زبان تأمالت
 يگونة زبان فارس ني اياهال. وجود آرند بههم در حوزة نظم و هم در قلمرو نثر  را يهند

را » خاتمة کاتب«ت کاتب معطوف شدند و يحق مالک به, ي خطّيها  نسخهيدر بررس
  .دندينام »مهيترق«

 بر يها  از واژهي است و مانند انبوهي بلکه فارس,ستي نيساخت واژة مذکور تاز
در , ي با ساختار فارسييها واژه, ي تازيها هية بن مايپا ه بر زبانان کيساختة فارس

رباز در ي از د»الراقم«ن واژه ية ايبن ما. اند ن وضع کردهين و پسيشي روزگاران پيتمام
ان يتاز. گردد ي مشخّص ميعني, شود ي رقم مچه آن نشانه است و يمعنا به يزبان تاز

دادن  زي تميبرا, زهي مميا نهانش بهرا ) شئ(ز ي آن چيعني, نديگو يم» الشئ رقَمتُ «يوقت
 رقم که آنل يدل بهز يدر کتابت ن. ١اند  آراستهـ ر آنيا غيمانندة آن باشد که  ـ يگريآن از د

رفتة ي پذ,کرده يص م بوده است که حق تملّک کاتب را مشخّيا زهينشانة مم
  .سان بوده استينو سان و خوشينو نسخه
 کاتب يت از سويگمان با قدمت استحقاق ابراز حق مالک ي ب,نه و قدمت رقميشيپ

ن استحقاق تا حد مرسوم و متعارف ي تمدن منطقة ما ايسينو در حوزة نسخه. بوده است
 الفهرست به ينظر اجمال. بوده است» رقم «يرباز داراي از ديرفته بوده و نسخه خطّيپذ

  .داشته است» رقم« منطقة ما ي خطّيها ن نسخهيتر ميدهد که قد يم نشان ميند ابن
 يصبح األعش؛  ابن جماعهة؛ تذکرياالمالء سمعان ادب چون ييها در نگارش

» رقم«ز واژة ي نيدر زبان فارس. اد شده استيکُتب » ميخوات«و » مفتتح« از يقلقشند
استعمال داشته است اما از » مهيترق «يجا بهسان ينو نسخهشناسان و  احتماالً در نزد کتاب

تر افتاد و  دهي پسنديساز و مرقّع) يسينو قطعه (يسينو مة دوم سدة نهم که رقعهين
 مکانت و يسينو آوردند و قطعه يرو شناسانه ييباي زيسينو خوش بهسان ينو نسخه
 سينو خوش, دندردست آو به ي و اقتصادي و اداريس مکان اجتماعينو س قطعهينو خوش

, مثالً, ان قطعة خطّ خوش خوديکرد و در پا ياد مي» راقم«عنوان  به» شيخو«از 
ر ي زبان گيسينو  و رقعهيسينو در همان حوزة خوش» رقم«؛ واژه …»راقمه«: نوشت يم

                                                   
  .ل واژة الرقميذ, م ١٣٦٣/شه  ١٤٠٥, قم ,ةدارالهجر, ريمصباح المن :يوميف  .1
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اد کردند ي» رقم يکتاب ب«ا ي» رقم ينسخة ب« از شاعران و ناظمان از يشد و اگرچه بعض
 يها مهيمضبوط در ترقت يات و اهميجزئ بهران و معاصران هم اما کم توجه بودن متأخّ

را در قلمرو » مهيترق «ييبار معنا» رقم« داللت بر آن دارد که واژة ي خطّيها نسخه
  .تابد ي برنمي خطّيها شناخت نسخه

 و يشناس بلکه در حوزة متن, دينما يکارآ م,  صرفيشناس نسخهتنها در مه نه يترق
خ ذوق و فکر و فرهنگ و يز در ساحة تارين

 يشناس  و زبانيخيتار ياي جغرافيحتّ
در .  فراوان استتي حائز اهميخيتار

ر و ي فراگيتأمل, گونه چيه به, روزگار معاصر
 ي خطّياه  نسخهيها مهيمند بر ترق نظام

 يانتخاب, نگاران شتر فهرستينشده است و ب
ان يث پايح بهمه را يات ترقيفشرده از محتو

,  از مترجمانيسپس بعض. اند هشان گنجانديها ف کردة خود در فهرستينسخة توص
 Colophon بودن آن در ترجمة يلحاظ فارس بهرا صرفاً » مهجاان«واژة , )رقم( آن يجا به
 از يشناس نسخهدر , يا سبب شد تا عده, يرعلمي غيابي ن معادليا. اند رفتهيپذ
رد کاتب که توجه کنند که در مو آن ي ب,ان آرنديم بهسخن » کاتب ةمجاان«و » متن ةمجاان«

. عبارت او سخن گفتمة جااناز » مهجاان «ي لغويمعنا بهوان با توجه ت يهم نم
 يفي توصيها  فهرستينگار  اقتضا دارد که امروزه در فهرستيشناس نسخه يها ضرورت

مه يا اصل ترقي و نقل شود و يسيمة کاتب بازنوجاانهمة عبارات , ي خطّةنسخ
  .رضه شود مذکور عيها  در فهرستيصورت عکس به

 يها ف کتاب شناسانة نسخهين باور است که در توصين همه نگارنده بر ايبا ا
مة جاان به نه(» مهيترق« بهها آنشناسانة  ف نسخهيو در توص, »متن مةجاان«د بهيبا يم, يخطّ

اما ,  است متأخّر و مستحدثيا واژه» مهيترق«اگرچه , ين روياز ا. توجه کرد) کاتب
 ي کرده و اصطالحيپارس, يعرب» ميترق«ة يپا ة هند آن را برقار به که در شيتيذهن

  . برخوردار بوده استيشناس متن/يشناس ق نسخهي دقياز آگاه, شناسانه ارائه داده نسخه

اظ لح هاي پارسي به ترقيمه
شناسي را  که متنشناسي  نسخه

 سزاوار ،نيز درپي داشته باشد
 .بررسي تاريخي است
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, خيت تارياهم به, کرده» مهيترق« که چند سال قبل دربارة ييجوو نگارنده در جست
بحث و  بهافتد که  يم, ن گفتاري در اچه آن ,ها توجه داده است مهي ترقي و زبانيفرهنگ
,  بلند و کوتاهيها مهيرق که تستناد ديبا.  استيمة پارسيترق,  آن اشاره شوديبررس

 که اين.  داردييها کارآ  شناخت نسخهيبرا,  است که در نگاه نخستييها متضمن نکته
 ,بت شده استسندة متن کتايجز مکان و زمان نو, در چه مکان و در چه زمان» متن«

ان ي در حوزة کدام جرکه اين , داشته استييس چه وزن و بهاينو  دقّت نسخهکه اين
س ينو مه نسخهين همه از ترقيا… کتابت متن پرداخته است و به ياسيس, يفرهنگ

 و يا عربياست  ي صرفاً عربيس متن فارسينو مة نسخهيکه ترق نيهم ا. ديآ يحاصل م به
,  داردي فارسيها ها و مصراع  گاه واژهيس متن عربينو نسخهمة يکه ترق ني و ايفارس

ابراز حق  بهس ينو  نسخهيرا وقتيز.  تواند بوديشناس نسخه در خور تأمل در يها نکته از
مه را براساس يده و ترقيشياند يژة خود ميت ويگمان با ذهن يب, دهيرس يتملّک م
  .پرداخته است ي خود مي و زباني ذهنيساختارها

 در يا شهي کليها عبارت به کمتر هجري هشتمش از سدة يسان پينو ا نسخهيوگ
 يسينو ها نسخه  در کانونيسينو مهيگمان ترق يب. اند پرداخته يش مي خويها مهيترق

,  و آماده ش ساختهي بوده است از پيمتضمن عبارات) يتجار (يو صنف) يوانيد (يرسم
گر ي ديا نسخه به يا گر و از نسخهيکاتب د به ي آن از کاتبيها  از کلمهيا که پاره

سان صاحب سبک در خطّ و کتابت ينو  نسخهيها مهياما ترق. شده است يدگرگون م
ث نشانه و شناسة يح بهخود ,  مکتوب آنانيها  نسخهيها مهينشان از آن دارد که ترق

  . شوديتواند تلقّ يشناخت کار آنان م
 مورد نظر يلحاظ اعتبار اقتصاد بهها  نسخه,  که در همة ادوارجا آناز , هرحال به

که کتابت مزور رونق  همچنان, فروشان بوده وراقان و نسخه, سانينو  از نسخهيبعض
ة يپا  که برييها ست نسخهيکم ن. شده است يز فراهم مي مزور نيها مهيترق, داشته

 ةيپا  که برييها اند اما هرچند کم است نسخه کهن نموده شده, ها آن ي جعليها مهيترق
گونه  نين همه ايبا ا, اند  شدهييدتر شناسايا جديد يجد, شان  مجعوليها مهيترق

 ي کهن برايها شناسه, گونة کهن خطّ نسخ. تواند وجود داشته باشد يها هم م نسخه
ون رنگ چ همياهي گيها  کهن با رنگيها هيآرا, يي آوايها  از تلفّظينشان دادن برخ
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. کنند يت مي دست خورده را تثبيها ن دست از نسخهيکهن بودن ا… شة زعفران وير
ق يتوان از طر يم, دي مخدوش بنمايمة آن اندکيترق, يا اگر در نسخه, ين روياز ا

گر ي و ديخي تارييآرا نسخه, يخي تاريشناس خط, خ زباني تاري آواشناسيها شناسه
شان يها مهير شدن ترقيپذ شهن خدييها و تب  اصالت نسخهنييتع بهها و امارات  نشانه

  .اهتمام کرد
 يم فردوسيسنگ حک  از نامة گرانيا نسخه

مشهور است و ) ايتاليا(نسخة فلورانس  بهکه 
از همة ,  استشاهنامه نخست از شمتضمن بخ

 ييآرا  و نسخهيپرداز  کتابيها شناسه
 دکتر جالل ين نسخه را آقايا. برخوردار است

 قرار شاهنامهح ي تصحيفته و آن را اساس مشروط و منطقاي دريدرست به مطلق يخالق
 از يبعض, )خ ۱۳۶۹( آن نسخه در تهران يپس از نشر عکس, ن همهيبا ا. داده است

ل نقد ي هم آن را با داليبعض. د کننديمعاصران را بر آن داشت تا در اصالت نسخه ترد
 آنان توجه يها ليها و دل اشاره به که نگارنده جا آناما تا , د کردنديي تأي و ادبيخيتار

مة يافت و آن ترقي آنان نيها ها و اشاره ليان دليم ر را دريار چشمگيک نکتة بسي, کرد
 ۷۰۰ش از ي زبان پيان کاتبان پارسيم  دريسينو مهيسنّت ترق به که معطوف آن است

  .باشد ي ميهجر
ن ي که در نخستتآن اس از ي حاکيپرداز  در حوزة نسخهياسناد و اشارات کهن تاز

 ييونان آشنايران و ي از آثار اييها پردازان منطقه با نسخه نسخه, ي هجريها سده
 کهن و يسينو مهيد سنّت ترقيترد يب, راني در ايپرداز  نسخهيها ن سرچشمهيا. اند داشته

 يطور بهداشته است  ي زنده نگاه مانزبان ي فارسيفرهنگ, يخيت تارين را در ذهنيريد
کلّيات آن سنّت  به, کرده ي را استنساخ مي آثار پارسيها  زبان که نسخهيب فارسکه کات

 زبان تفکّرش يعني يمة آن را با واژگان و ساخت زبان فارسيتوجه داشته و ترق
 و معمول در قلمرو اعتقاد يسلَم و صلوات رسم بهز يمه نيان ترقيپرداخته و در پا يم

  .کرده است يج اهتمام ميرا

, نگارش ترقيمة پارسي
 هجري ٧٠٠گمان تا حوالي  بي

, و شايد اندکي پس از آن نيز
 .ادامه داشته است
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نامد و  يم» يمة پارسيترق« را ي فارسي نسخ خطّيها مهيگونه از ترق نيا, هنگارند
  :دهد يتوجه م, اند  کتابت شدههجري ۷۰۰ش از يکه پ, چند نمونة کهن آن به

است )  ق۵سدة  (ياني محمد رادوغةترجمان البال, ي کهن فارسيها از جمله نسخه
 زبان که مسبب ي پارسيشاعر ـ يلمسپار نجمير بن ديدست اردش به,  ق۵۰۷که در 

 از يکي, يمة نجميترق.  کتابت شدهـ  هم بودهي طوسي اسدفُرسف لغت يتأل
 و يشناس ساخت نسخه, ة آنيپا توان بر ي کهن موجود محسوب است که ميها مهيترق

  :ديمه را مالحظه کنيترق متن. افتي دريدرست به نسخة مکتوب کاتب را يشناس متن
 ١ بر ِدستي و فرخيک اختري و نيروز هِب و يروزين کتاب پي شد اياسپر
اندر اواخر شهر اهللا ,  الشاعري القطبيلمسپار النجمير بن ديجا اردشيابواله

 يغامبر محمد المصطٰفيسال بر پانصد و هفت از هجرت پ, المبارک رمضان
  .سلّم مبارکباد بر خداوندش ه ويعل

ا يگو. ست و آن مکان کتابت استک نکته اشارت نرفته اي بهمة مذکور يدر ترق
 ي پارسيسينو مهيد در سنّت ترقيو شا, نبوده) ار سفريا بسي(شاعر سفر کرده , کاتب

, اند کرده ي زبان حس نميا ضرورت آن را کاتبان پارسيشده است  ين نکته توجه نميا به
دهد هم  يهم نام کاتب را نشان م. مانه استيار صمي مذکور بسيمة پارسين همه ترقيا با

 ي علمةگايخ کتابت را دربردارد و هم پايهم تار. اندينما يکارش م بهنشاط و عالقة او را 
» مبارکباد بر خداوندش«ها عبارت  نيعالوه بر ا. موضوع کتاببر  او را ييکاتب و آشنا

 بر يتاز يها مهي از ترقياريرغم بس به.  کاتب استية فرهنگي و روحيمملو از روادار
 که نسخة مکتوب ييها  را در بردارند متضمِن نکتهياتيکه گاه عبارات و اب, يآثار پارس

 نسخة يقي تطبيکه بررس ي؛ درحال…ده وينسخة مأخوذ مقابله شده و عرضه گرد با
  .ده استيز نگردين» نيچن«نشده و » چنان«دارد که  يق ممکتوب محقّ

 يها سان نسخهينو خهن نسيان نخستيم گمان در يب, ي با پارسيسينو مهيادب ترق
 در قلمرو اختتام يسة مدري که روحجا آناما از ,  مدار اعتبار بوده استي فارسيخطّ

                                                   
 يمانند گونة فارس, يدر ي فارسيها  از گونهيکه هنوز در برخ, يا  است گونهيظتلفّ, دال) کسر(ر يِدست با ز  .1

 .کاربرد دارد, کابل
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ز اختتام کتابت ي زبان نيسان فارسينو نسخه, تهف قرارگريه و مأثورات عربيکارها بر ادع
تن نوش, نيوجود ا با. دادند ي نشان مي عربيو دعا) ا عباراتي(شان را با عبارت  نسخه

که ,  شاعريمة نجمي ترقي زبانيهمان ساختارها افت بايمچنان ادامه  هيمة پارسيترق
که   ـيوب طبريابن ا عمل و االلقاب از يا تر آن را در نسخه تر و ناقص  کوتاهيها نمونه

 ـ  کتابت شده استيانيرادو غةالبال ترجمانک سال پس از نسخة يحدوداً پنجاه و 
  .١مينيب يم

 دارد که يها و ساختار ز واژهين) ورانسلنسخة ف (شاهنامهة نخست از مة بهريترق
 آن يز بر صحت و درستيخود بر قدمت و ن,  شاعرير نجميمة اردشي آن با ترقيمانندگ

ها   از کلمهيا  در پارهکه آن با شاهنامهمة نسخة فلورانس از يمتن موجود ترق. داللت دارد
توان آن را  يس شده است اما مينو نو, اند  کرده که از آن منتشريمحو بوده و در عکس

  :ديمة مورد بحث توجه کنيمتن ترق به. شتر قرار داديو دقّت بمورد تأمل 
ئم ماه يس] نبه[ش  روز سهيم و خريروزيپب ةم]نا ه[از شا] تمام شد مجلّد اول[

يو صلّ[قه ي و حسن توفيم سال ششصد و چهارده بحمد اهللا تعالمبارک محر 
  ]نيبين الطيد و آله الطّاهر] خلقه محم] ري خيلعهللا ا

گمان کاتب  يب. دينما يس مينونو, آمده[]  ن چنگکي که در ضبط مذکور بييها واژه
ممکن است که ,  داشتهيمة پارسين ترقو نوشت  شاهنامهکتابت  به که يا براساس عالقه

را » صلعم «يي جملة دعازيو ن» تمام شد«را خود ننوشته باشد و ضبط » مجلّد«واژة 
 يم و خريروزيپ هب«گر کتابت کرده باشد اما ي دياستفاده از الفاظ گر و باي ديا گونه به

 مخدوش يچ رويه به» م سال ششصد و چهاردهئم ماه مبارک محريشنبه س روز سه
تواند صحت و اصالت نسخة مذکور را ضمانت کند هرچند  ي مييتنها به بلکه ,دينما ينم

ک از ي در سرتاسر نسخة مزبور مشهود است که هريشناس ار از نسخهي بسييها نهنشا
  .کنند ي بر اصالت نسخه داللت مها آن
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  ٦٦  قند پارسي

  

آن هم ,  کتابت شدهيي بنايکوفکه با خطّ , يا بهي کتيها جمله است سرفصل از آن
خط  ا که بييها هيآرا به نسخة مذکور با توجه يها هيد در مورد کتبيترد.  تمامييبايز با
 يها  سر سورهيها بهيکت بهها  بهين کتيا. دينما ي درست نميچ رويه به,  است ختهي آمييبنا

 دارد و ي تشبه و مانندگـ  شده استيپرداز ران نسخهيکه در قلمرو ا ـنسِخ کهن قرآن 
درخور تأمل و )  که خوانا و روشن مانده استها آنا آن تعداد از ي (ها آنمجموعة 

چه آن. است يمطالعة جدشتر ي بيست نسخة مذکور با دقّتيبا يکه م نيا, دينما ي م مهم
در دسترس ,  همانند نسخة موجود در فلورانسي شود و نسخه برگردانيبردار عکس
  .رديشناسان قرار گ شناسان و شاهنامه نسخه

, زي پس از آن نيد اندکي ق و شا٧٠٠ يگمان تا حوال يب, يمة پارسينگارش ترق
, ي فارسيژه نسخه آثار ادبيو به ـ ي فارسي خطّيها ان نسخهيم در. شته استادامه دا

مه ي منظوم موضوع ترقيمة پارسيم که ترقي دارييها  نسخهـ خصوصاً آثار منظوم آن
  .آورده است» )نسخه(خاتمه کتاب «عنوان  به, بوده

ن ي ابا» حمد و سپاس« که پس از يشابوري عطار نريمنطق الطمة نسخة يمانند ترق
  :افته استيات صورت ياب

ــال ــق تع ــشاديح ــا گُ ــدد دره    از م
  ن نسخه تمام  يدسِت خسرو ا   بهشد  

  نيــنــدة آن فخــر د يخــسرو گو
  ست و هفتـصد   يسال اندر هفت و ب    

  گفت عطار از همـه مـردان سـخن       
 ادـوده بــق آسـور حـان او از نـج

ــتِم ا  ــاقم خ ــاتف ــاد ي ــسخه فت   ن ن
  اميست و پــنجم از مــاه صــيــروز ب

ــادم ب ــيخ ــچ ــر و کــ  يارة ب   نيکب
ـ بود چون ا    صـد  بـه ن دولـتم آمـد   ي
  اد کـن  يرش  يخ به هم   يگر تو مرد  

 ١ادـتوده بـان بسـمـام او در آسـن
ز ي را نيشناس که متن يشناس نسخهلحاظ  به ي پارسيها مهيکه ترق ني ايانيسخن پا

, موارد از ياريها در بس مهين ترقيرا اي است؛ زيخي تاريسزاوار بررس,  داشته باشديدرپ
اصالت متن  بهدهند هرچند ممکن است اصالت نسخه  يها را نشان م اصالت نسخه

  .نجامدين
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