چگونگی رمزگشایی از نشانههای کتابها و نویسندگان
در نسخههای خطّی
چگونگی رمزگشایی از نشانههای کتابها و نویسندگان در نسخههای خطّی

رسول عطایی 8

چکیده
نگاشتن با قلم و دوات بر روی کاغذ و مشابه آن  ،محدودیت هایی را برای نویسندگان ایجاد میکرد.
آن ها تالش می کردند تا بر برخی از این کاستی ها غلبه کنند .قراردادن نشانه های اختصاری برای
شماری از واژگان ،یکی از راه های مستنسخان برای غلبه بر کمبود کاغذ ،دوات ،قلم و فرصت بود.
شناخت این عالمت ها برای خوانش نسخه های خطّی ،ضروری است .برای کشف معنای این نشانهها
میتوان از راه هایی بهره برد .نوشتار حاضر ،بخشی از این راه ها را متناسب با عنوان کتابها و
نویسندگان معرّفی نموده و شماری از عالمت ها را با تکیه بر کتاب «دالئل االحکام» شناسایی کرده
است .روش و محتوای این کار در مستنسخات قرآنی و حدیثی نیز کاربرد دارد.

واژگان کلیدی
رموز کتاب ها ،عالئم اختصاری نسَخ خطّی ،نسخهخوانی ،نسخهپژوهی ،علوم قرآن و حدیث

درآمد
امروزه در کتابخانه های مختلف دنیا کتاب های بسیاری بهصورت نسخه های خطّی نگهداری
میشود .کتاب های متعدّدی در حوزه علوم انسانی و بهویژه موضوعات قرآنی و حدیثی ،هنوز خطّی
هستند .اهمّیت متون کهن و نسخه های خطّی ،زمانی بیشتر جلوه میکند که توجّه شود ،بسیاری از
علوم و دانش های امروزین ،مرهون همین میراث گرانبهای گذشتگان است.
این میراث ارزشمند به علّت نوع نگارش و شیوه های مورد استفاده در استنساخ نسخههای خطّی،
با آسیب های مختلفی همچون تصحیف ،ناخوانایی و  ...مواجه است .از این رو قرائت ،تصحیح ،مقابله
و بازنشر این نگاشتهها به مهارت هایی نیاز دارد .یکی از این مهارت ها آشنایی با روش نویسندگان
نسخه های خطّی است.
 .8دانش آموخته سطح سه حو زه علمیه قم)Taha.atee@yahoo.com( .
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الف) راهکارهای کشف رموز
 .1بهرهگیری از توضیحات نویسندگان

 .1ج ، 8ص .12
 .3ص.2
 .1ج ، 8ص.89
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گاهی نویسندگان در مقدّمه یا حاشیه کتاب خود ،نشانه های خویش را به صورت منظّم یا غیر
منظّم توضیح میدهند .مثال ع لّامه مجلسی در مقدّمه بحار االنوار فصلی را به این موضوع اختصاص
داده و مینویسد:
اَلفَص لُ الثّا لِ ثُ في بَیانِ الرُّمو زِ ا لَّتي وَضَعناها لِلكُتُ بِ ال مَذكورَةِ 1
نمونه دیگر ،کتاب « الوجیزة فی علم الرّجال» است که علّامه مجلسی در مقدّمه آن ،عالمتهایی
را که برا ی توصیف راویان به کار برده ،معنا میکند 3 .محدّث قمی نیز در کتاب « الفوائد الرّضویة»
مینویسد:
به جهت اختصار ،رقم كردم از امل اآلمل به «مل» و از صاحب
آن شیخ اجل محدّث ربّانى ،شیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملی رحمة
اللّه علیه «ح مل» و از خاتمه مستدرك «خک» و ا ز تكمله «کمله»
و از سالفة «فه» و از روضات «ضا» و گاهى به توسّط «مل» یا غیر
آن ،از شیخ منتجب الدّین على بن عبید اللّه القمّى روّح اهلل روحه نقل
میكنم و در آخر آن «م» رسم مینمایم و مرتّب گردانیدم آن را به
ترتیب حروف به مراعات اوّل و ثانى بر نهج مألوف1 .

قرآ ن و حدیث

پیبردن به معنای رمزهای استفادهشده در نسخه های خطّی ،خود ،کاری روشمند است .شماری
از راهکارهای کشف معنای نشانه های کوتاه ،عبارت است از:

دانش اه و آموزه اهی

همان گونه که امروزه در نویسندگی ،روشنامه هایی وجود دارد و نوی سندگان از آن پیروی میکنند،
در گذشته نیز مستنسخان نسخه های خطّی از شیوه هایی برای استنساخ ،بهره میبردند .یک ی از این
روش ها استفاده از نشانه های کوتاه یا مخفّف نگاری است .مستنسخان از برخی کتاب ها ،افراد،
موضوعات ،قیدهای پرتکرار و  ...بهصورت کوتاه یاد میک ردند تا از یادکرد کامل نام کتابها و
نویسندگان مشهور بی نیاز شوند .آشنایی با این عالئم اختصاری و کوتاهنگاری ها ،قرائت نسخههای
خطّی را آسان می کند .این نگاشته برخی از راه های کشف معنای عالمت هایی را که به «عنوان
کتاب» یا «نام نویسندگان» اشاره دارند ،نشان میدهد .تکیه نوشتار کنونی بر کتاب دالئل االحکام
اثر مرحوم سید ابراهیم موسوی قزوینی (م8121ق) است .نسخه خطّی این کتاب فقهی بزرگ ،در
حال تحقیق بوده و هنوز چاپ نشده است .نگارنده در گروه تحقیق این اثر ،فعّال است.

 .2توجّ ه به نام نویسنده در کنار رمز
گاهی ،مستنسخ ،نام نویسنده ای را که عنوان کتابش کوتاهنگاری شده  ،در کنار رمز می آورد .در
این موارد ،به آسانی میتوان نام کتاب را تشخیص داد .مثال عبارت «وَ عَنِ الطّوسی فی یب» نشان
میدهد که مراد از (یب) کتاب «تهذیب االحکام» است9 .

 .3توجّه به نام کتاب در کنار رمز

چگونگی رمزگشایی از نشانههای کتابها و نویسندگان در نسخههای خطّی

گاهی مستنسخ ،عنوان کتابی را که نام نویسنده اش کوتاه نگاری شده ،در کنار رمز می آورد .در
این موارد ،به آسانی میتوان نام نویسنده را تشخیص داد .مثال عبارت «عَن مه فِی المُختَلَف» نشان
میدهد که مراد از «مه» همان علّامه حلّی اس ت زیرا کتاب « المختلف» نگاشته اوست2 .

 .4استفاده از اسناد نوشتاری و نرم افزارها
گاهی کنار رمزها ،عبارتی آمده که جستوجوی آن عبارت در نرم افزارها ،عنوان کتاب و معنای
رمز را روشن میکند .مثال در عبارت «وَ عَنِ الشَّهیدِ فی (د) اَنَّهُ قالَ »... :با جستوجوی سخن
نقل شده از شهید در نرم افزار مکتبة اهل البیت ،روشن می شود که منظور از (د) کتاب « الدّروس»
شهید اوّل است1 .

 .5دقّت در سلسله سند روایات
گاهی با توجّه به زنجیره راویان میتوان عنوان کتاب کوتاه نگاری شده را کشف کرد .مثال در
عبارت «وَ عَن (فی) عَن عِدَّة مِن اَصحابِنا عَن سَهلِ بنِ زیاد» سند ذکرشده نشان میدهد که منظور
از (فی) کتاب « الکافی» است1 .

 .6توجّه به رابطه استاد و شاگردی
گاهی با توجّه به رابطه استاد و شاگردی میان نویسندگان میتوان عنوان کتاب آنها را کشف کرد.
مثال در عبارت «وَ عَنِ الشَّیخِ فِی الخِالفِ وَ اُستاذِهِ فی (صار)» با توجّه به اینکه شیخ طوسی مورد
اشاره قرار گرفته و یکی از استادان ایشان ،سید مرتضی است ،رمز «صار» بیانگر کتاب « االنتصار»
نوشته سید مرتضی است؛ زیرا تنها کتابی که از استادان شیخ طوسی مشتمل بر تعبیر «صار» باشد،
همین است.

 .9دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 1293آستان قدس رضوی.
 .2همان.
 .1دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 311آستان حضرت شاهچراغ.
 .1دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 1293کتابخانه آستان قدس رضوی.
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 .0توجّه به موضوع عبارتِ ذکرشده در نسخه
گاهی می توان با توجّه به موضوع متن نسخه ،عنوان کتاب را تشخیص داد .مثال در عبارت «وَ
فی رِوایَةٍ عَن (یب ) عَن اَبی بَصیرٍ عَن اَبی عَبدِا هللِ× اَنَّهُ قالَ »... :موضوع متن ،یک حدیث است؛
در بین کتاب های حدیثی ،تنها منبعی که کاربری عالمت (یب) بر ای آن مشهور شده« ،تهذیب
االحکام» شیخ طوسی است.

نمونه اوّل:
نشانه «خیرة» به معنای کتاب «ذخیرة المعاد فی شرح ارشاد االذهان» نوشته محقّق سبزواری
مورد دوم:
نشانه «د» به معنای کتاب « ارشاد االذهان» علّامه حلّی

است81 .

مورد سوم:
نشانه «رک» به معنای کتاب «مدارک االحکام» سید محمّد بن علی موسوی عاملی
مورد چهارم:
 .5همان.
 .81همان.
 .88همان.
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این بخش به نمونه هایی از کوتاهنگاری عناوین کتابها و معنای آن اختصاص دارد .این عالمتها
در بسیاری از نسخه های خطّی دیگر نیز به معنایی است که در ادامه از آن یاد میشود.

دانش اه و آموزه اهی

ب) نمونه های عالئم اختصاری دالّ بر منابع

قرآ ن و حدیث

همه عالمت های یادشده ،در همه کاربردهایشان راهکار تشخیص واحدی ندارند .معنای یک
عالمت را در کاربردهای مختلف ،با روشهای متفاوتی میتوان تشخیص داد .گاهی در یک موضع
از طریق نام نویسنده و در موضعی دیگر از طریق قرا ئن دیگر ،معنای یک عالمت واحد شناسایی
می شود .بنابراین تسلّط بر همه راه های تشخیص که بسی بیشتر از نگاشتههای این مقاله است ،برای
تسلّط بر عالئم اختصاری ضروری است.

نشانه «س» به معنای کتاب « الدّروس الشّرعیة» شهید اوّل

است81 .

مورد پنجم:
نشانه «صد العلیة» به معنای کتاب « المقاصد ا لعلیة» شهید ثانی

است83 .

مورد ششم:
چگونگی رمزگشایی از نشانههای کتابها و نویسندگان در نسخههای خطّی

نشانه «ط» به معنای کتاب « المبسوط» شیخ طوسی

است81 .

مورد هفتم:
نشانه «فی» به معنای کتاب « الکافی» مرحوم کلینی

است89 .

مورد هشتم:
نشانه «ف» به معنای کتاب « الخالف» شیخ طوسی

است82 .

مورد نهم:
نشانه «فع» به معنای کتاب « ایضاح النّافع» شیخ ابراهیم قطیفی است .همچنین گاهی به معنی
کتاب « المختصر النافع» محقّق حلّی است81 .
مورد دهم:
نشانه «کره» به معنای کتاب «تذکرة الفقهاء» علّامه حلی
 .81دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 311آستان حضرت شاهچراغ.
 .83دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 1293آستان قدس رضوی.
 .81دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 311آستان حضرت شاهچراغ.
 .89دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 1293آستان قدس رضوی.
 .82دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 311آستان حضرت شاهچراغ.
 .81همان.
 .81دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 1293آستان قدس رضوی.
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است81 .

مورد یازدهم:
نشانه « لک» به معنای کتاب «مسالک االفهام» شهید ثانی

است85 .

مورد دوازدهم:
است11 .

نشانه « لف» به معنای کتاب «مختلف الشّیعة» علّامه حلّی

دانش اه و آموزه اهی

مورد سیزدهم:

قرآ ن و حدیث

نشانه «نیة» به معنای کتاب « الغنیة» ابن زهرة

است18 .

نشانه «هی» به معنای کتاب «منتهی المطلب» علّامه حلّی

است11 .

مورد پانزدهم:
نشانه «یر» به معنای کتاب «تحریر االحکام» علّامه حلّی

است13 .

مورد شانزدهم:
نشانه «یب» به معنای کتاب «تهذیب االحکام» شیخ طوسی است .گاهی در منابع متأخّر به معنی
«تهذیب االصول» محقّق سبزواری نیز به کار میرود11 .
مورد هفدهم:
 .85دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 311آستان حضرت شاهچراغ.
 .11دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 1293آستان قدس رضوی.
 .18همان.
 .11دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 311آستان حضرت شاهچراغ.
 .13دالئل االحکام  ،نسخه خطّی شماره  ، 1293آستان قدس رضوی.
 .11همان.

015

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

مورد چهاردهم:

نشانه «یه» به معنای کتاب « النّهایة» شیخ طوسی است .گاهی نیز به کتاب « الفقیه» و « الغنیة»
اشاره دارد19 .
مورد هجدهم:
نشانه «کری» به معنای کتاب «ذکری الشّیعة» شهید اوّل

است12 .

مورد نوزدهم:
چگونگی رمزگشایی از نشانههای کتابها و نویسندگان در نسخههای خطّی

نشانه «عد» به معنای کتاب «قواعد االحکام» علّامه حلّی

است11 .

مورد بیستم:
نشانه «ضة» به معنای کتاب « الروضة البهیة» شهید ثانی

است11 .

نتیجه
نگارندگان نسخه های خطّی برای سرعت بخشی به نگارش و کاهش مصرف کاغذ و جوهر ،برای
برخی واژگان از جمله عنوان کتابهای مشهور ،نشانه های اختصاری وضع کردند .شناخت این
نشانه ها زمینه نسخهخوانی درست است .راه هایی برای رمزگشایی از این نشانه ها وجود دارد که
بهرهگیری از توضیحات نویسنده ،توجّه به نام نویسنده در کنار رمز ،توجّه به نام کتاب در کنار رمز،
استفاده از نرم افزارها ،دقّت در سلسله سند روایات ،توجّه به رابطه استاد و شاگردی و توجّه به موضوع
عبارتِ ذکرشده در نسخه ،برخی از این راهکارهاست .شایان ذکر است ،همیشه عالئم اختصاری،
مشتمل بر یک یا چند حرف به هم چسبیده از حروف عنوان اصلی هستند.
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