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فرهنگی آميخته با شواهد شاعرانه
کتابفرهنگنامهتخصصینسخهپردازی)زرافشان( نگاهیبه

چکيده
كه	در	تدوين	و	تزيین	 كتاب	آرايی	است	 خوشنویسی،	تذهيب،	تشعير،	نگارگری	و	...	از	مجموعه	هنرهای	وابسته	به	
و	 هنرها	 اين	 آداب	 ميان	 می	شود	 فنون	سبب	 و	 هنرها	 اين	 گستره	 است.	 رفته	 كار	 به	 مرّقع	 و	 نسخه	خطی	 هزاران	
بسياری	از	اصطالحات	دبیری	و	ديوانی،	ارتباط	نزدیکی	برقرار	شود	و	از	اين	رو	مرزهای	مشترک	فراوان	داشته	باشند.

فرهنگ	 انتشارات	 از	سوی	 در	سال	1392	 كه	 قليچ	خانی	 آقای	حميدرضا	 اثر	 زرافشان	 عنوان	 با	 فرهنگنامه	ای	
كتابت،	 تركيبات	 و	 اصطالحات	 از	 سرمدخل	 پنج	هزار	 از	 بیش	 شامل	 فرهنگ	 اين	 است.	 شده	 منتشر	 معاصر	
كه	4200	سرمدخل	دارای	توضيح	و	شاهد	هستند	و	همچنين	800	سرمدخل	نيز	 كتاب	آرايی	و	نسخه	پردازی	است	
به	سرمدخل	های	دیگر	ارجاع	شده	است؛	افزون	بر	توضيح	و	معنای	هر	سرمدخل،	بیش	از	12	هزار	بیت	شاهد	از	

گرفته	است. رودكی	تا	قاآنی	شيرازی	در	اين	اثر	جای	

كليدواژه
كتاب	آرايی	شعر	فارسی،	حميدرضا	قليچ	خانی فرهنگ	نویسی،	زرافشان،	

مقدمه
كنار	فرهنگ	های	عمومی	یکی	از	موارد	رايج	فرهنگ	نویسی	 نگارش	فرهنگ	های	تخّصصی	در	
نيازهای	 حّد	 در	 مدخل	ها	 به	 	 معمواًل عمومی	 فرهنگ	های	 در	 كه	 می	دانيم	 است.	 در	جهان	
درباره	 تخّصصی	 فرهنگ	هايی	 كه	 است	 نياز	 گاه	 اّما	 می	شود،	 پرداخته	 مخاطبان	 عمومی	
برخی	موضوعات	یا	شاخه	های	علوم	نگاشته	شود	تا	پاسخگوی	نيازهای	خاص	باشد.	در	اين	
	موضوعاِت	مدخل	ها	با	دّقت	بیش	تری	تشريح	شده	و	بعضًا	به	 فرهنگ	های	تخّصصی	معمواًل
كه	در	فرهنگ	های	عمومی	به	آن	ها	پرداخته	نشده	 مدخل	ها	و	موضوعاتی	پرداخته	می	شود	
گاه	نگارش	فرهنگ	های	تخّصصی	موجب	پیشرفت	تدوين	فرهنگ	های	 برای	همين،	 است.	

كم	دّقتی	های	آن	ها	را	از	ميان	می	برد. كاستی	ها	یا	 عمومی	می	شود	و	
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امروزه	نگارش	فرهنگ	های	تخّصصی	در	برخی	موضوعات	و	دانش	ها،	به	ويژه	علوم	تجربی	
گاه	تغيیر	هستند	و	 كه	اين	دانش	ها	مدام	در	حال	پیشرفت	و	 و	ریاضی،	رواج	بیشتری	دارد؛	چرا
كاربردی	بودن	آن	ها	موجب	افزایش	مخاطبانشان	می	شود؛	اّما	نگارش	فرهنگ	های	 در	ضمن،	
كم	كاربرد	بودن	موضوع	در	زندگی	 تخّصصی	درباره	برخی	موضوعات،	به	دليل	مخاطبان	اندک	و	

روزمّره،	با	استقبال	چندانی	روبه	رو	نيست.
گسترده	ترين	و	پرارزش	ترين	مواریث	فرهنگی	 شناسايی	نسخه	های	خّطی	به	عنوان	یکی	از	
گاهان	پوشيده	 كه	ضرورت	پرداختن	بدان	بر	آ ايران	و	سرزمين	های	اسالمی،	از	مقوالتی	است	
نيست.	در	نسخه	های	خّطی،	افزون	بر	آنکه	با	انتقال	اندیشه	های	پیشينيان	مواجه	هستيم،	
كالبد	هنرهايی	چون	خوشنویسی،	 شاهد	انتقال	بخش	عظيمی	از	هنر	سرزمين	های	اسالمی	در	
راه	 از	 ما	 كان	 نيا هنر	 و	 اندیشه	 نسخه	ها	هستيم.	 بطن	 در	 	... و	 تذهيب	 نّقاشی،	جلدسازی،	
علمی	 و	 دقيق	 نيازمند	شناسايی	 آن	ها	 از	 بهره	گيری	 و	 رسيده	 ما	 به	دست	 نسخه	های	خّطی	
است.	در	زمينه	اندیشه	های	مندرج	در	نسخه	ها،	شاخه	متن	شناسی	از	ديرباز	مورد	توّجه	بوده	
اين	حال،	 با	 است.	 بوده	 با	مقوالت	همين	شاخه	 مرتبط	 نيز	 نسخه	ها	 روی	 بر	 كارها	 و	عمده	
گرفته	است.	اتفاقًا	همين	بخش	هنری	و	فيزیکی	 كمتر	مورد	توّجه	قرار	 شناسايی	هنری	اين	آثار	

كه	اصطالحات	پرشماری	را	به	خود	اختصاص	داده	است. نسخه	هاست	
در	اين	ميان،	البته	شناسايی	نگاره	ها	)مينياتورها(	توّسط	فرنگيان	بیشتر	مورد	توّجه	بوده؛	
كشورها	دارد	و	بیشتر	آثار	ممتاز	نگارگری	 كه	اين	آثار	بازار	خوبی	در	ميان	مجموعه	داران	آن	 چرا
گسترده	تری	 كه	نياز	به	پژوهش	های	 نيز	به	آن	سرزمين	ها	منتقل	شده	است،	اّما	جز	نگارگری	

گرفته	است. كار	و	پژوهش	صورت	 كمتر	 دارد	درباره	دیگر	هنرهای	نسخه	پردازی	
یکی	از	مشکالت	پژوهش	های	مرتبط	با	اصطالحات	فارسی	نسخه	پردازی،	در	دست	نبودن	
-مخصوصًا	 رشته	 اين	 اصطالحات	 شناسايی	 برای	 كارآمد	 و	 گير	 فرا و	 تخّصصی	 فرهنگ	های	
وجود	 نسخه	ها	 در	 فراوانی	 عناصر	 كه	 به	ويژه	 است.1	 آن	ها-	 دقيق	 تعریف	 و	 كهن	 اصطالحات	
یا	 كتاب	 از	 اعم	 تک	نگاری	هايی	 گر	 ا و	 گرفته	 قرار	 توّجه	 مورد	 كمتر	 آن	ها	 شناسايی	 كه	 دارد	

زرافشــان:  حميدرضا.  قليچ خانی،   ■
نســخه پردازی،  اصطالحات  فرهنگ 
در شعر  و خوشنويســی  كتاب آرايی 
معاصر،  فرهنــگ  تهران:  فارســی. 
1392. 900 صفحه. 480000 ريال. 

شابک: 978-600-1050-64-0
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نيست	 چنان	 پژوهش	ها	 بیشتر	 كيفيت	 هنوز	 باشد،	 شده	 منتشر	 آن	ها	 از	 برخی	 درباره	 مقاله	
گفت	وگو	 كه	بتوان	به	آسانی	از	دستيابی	به	قواعد	متقن	سبک	شناسی	اجزای	نسخه	در	آن	ها	
یا	به	پیوست	برخی	پژوهش	ها	 كه	در	اين	زمينه	به	صورت	مستقل	 كرد.	معدود	فرهنگ	هايی	
كافی	به	منابِع	اصلی	ادوار	پیشين	 	بر	پایه	پژوهش	های	بنيانی	و	با	توّجه	 منتشر	شده	اند،	معمواًل
از	 نسخه	پردازی	 مرتبط	 استخراج	مدخل	های	 فرهنگ	ها	حاصل	 اين	 نيامده	اند.	عمده	 پدید	
الفاظ	و	 با	تغيیر	 یا	 با	عين	تعریفاِت	فرهنگ	های	پیشين	 گاه	 كه	 لغتنامه	های	پیشين	هستند	
كاستی	های	هركدام	 احيانًا	افزودن	شواهد	دیگر	تدوين	شده	اند.	پرداختن	به	سودمندی	ها	یا	
فرهنگ	 تازه	ترين	 داریم	 قصد	 اینجا	 در	 لذا	 دارد،	 گانه	 جدا گفتارهايی	 به	 نياز	 پیشين	 آثار	 از	
كنيم.	فرهنگنامه	ای	با	عنوان	زرافشان	اثر	آقای	 منتشر	شده	در	زمينه	نسخه	پردازی	را	معّرفی	

كه	در	سال	1392	از	سوی	انتشارات	فرهنگ	معاصر	منتشر	شده	است. حميدرضا	قليچ	خانی	
توصيف فرهنگ زرافشان

و	 كتاب	آرايی	 اصطالحات	 از	 است	 فرهنگی	 اثر	 اين	 برمی	آید،	 كتاب	 فرعی	 عنواِن	 از	 چنانکه	
رفته	اند.	مؤّلف	درباره	محدوده	زمانی	شواهد	شعری	 كار	 به	 كه	در	شعر	فارسی	 نسخه	پردازی	
كه	اين	شعرها	از	دوره	رودكی	تا	قاآنی	یعنی	از	آغاز	شعر	دری	تا	دوره	بازگشت	را	در	بر	 كرده	 اشاره	
گرفته،	اّما	عمده	اطالعات	آن	برگرفته	از	دواوين	سرایندگان	سبک	هندی	)اواخر	سده	دهم	تا	

پایان	سده	دوازدهم(	است.
در	 بسياری	 منابع	 از	 كه	 دانست	 می	توان	 درج	شده	 كتاب	 پایان	 در	 كه	 منابع	 فهرست	 از	
در	 منابع	 اين	 از	 بسياری	 كاربرد	 كه	 توّجه	داشت	 باید	 اّما	 است،	 استفاده	شده	 اثر	 اين	 تأليف	
از	ميان	 كه	 از	دیدگاه	ارجاع(.	بررسی	فرهنگ	نشان	می	دهد	 فرهنگ	نمودی	ندارد	)دست	كم	
اين	منابع،	چند	اثر	به	دّقت	بررسی	و	فيش	برداری	شده	اند	و	اين	آثار،	در	شمار	همان	منابعی	
كه	در	فهرست اختصارات	بدان	ها	اشاره	شده	است	)صفحات	دوازده	و	سيزده	مقدمه(.	 هستند	
كه	حدود	67	اثر	اصلی	مبنای	تأليف	فرهنگ	هستند.	از	 از	روی	اين	فهرست	می	توان	دانست	
اين	ميان،	یک	اثر	از	فرهنگ	های	عربی	به	عربی	است.	همچنين،	یک	فرهنگ	عربی	به	فارسی	
كهن	فارسی	)مانند:	آنندراج،	برهان قاطع،	بهار عجم	و...(	و	نيز	ديوان	برخی	از	 و	چند	فرهنگ	

سرایندگان	جزو	اين	منابع	اصلی	هستند.
حركات	 با	 آن	 ضبط	 تعيین	 با	 مدخل	 هر	 است.	 شده	 تنظيم	 الفبايی	 به	صورت	 فرهنگ	
است.	 ارائه	شده	 آن	 تعریف	 درج	سرمدخل،	 از	 است.	پس	 پیش(	مشّخص	شده	 و	 زبر	 و	 )زير	
كه	چند	معنی	 از	آن،	شواهد	شعری	به	ترتيب	تاریخی	درج	شده	است.	در	مدخل	هايی	 پس	
دارند،	تعریف	نگاری	برای	معانی	دیگر	نيز	با	همين	ترتيب	در	ذيل	سرمدخل	یاد	شده	است.	در	
از	تعریف	فرهنگ	های	پیشين	با	ارجاع	بدان	ها	استفاده	شده،	 تعریف	نگاری	مدخل	ها	عمومًا	
اغلب	شامل	 اين	موارد	 ارائه	شده	است.	 تعاریف	دقيق	تری	توّسط	مؤّلف	 ولی	در	برخی	موارد	
كه	در	فرهنگ	ها	بدان	ها	پرداخته	نشده	یا	تعاریف	نادرست	و	نارسا	داشته	اند. اصطالحاتی	است	
بر	پایه	نوشته	مؤّلف	در	مقدمه،	شمار	سرمدخل	های	اين	فرهنگ	افزون	بر	5000	مورد	است	
كه	4200	سرمدخل	دارای	توضيح	و	شاهد	بوده	و	800	سرمدخل	نيز	به	سرمدخل	های	دیگر	ارجاع	
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داده	شده	است.	شمار	شواهد	شعری	فرهنگ	بنا	بر	نوشته	مؤّلف،	افزون	بر	12000	بیت	است.
و	 مطالعه	 ماحصل	 اثر	 اين	 تدوين	 می	شود،	 روشن	 فرهنگ	 مطالعه	 از	 كه	 آن	گونه	
كردیم،	بخشی	از	اين	 فيش	برداری	از	منابع	اصلی	مورد	مراجعه	مؤّلف	بوده	است.	چنانکه	یاد	
كه	عمدتًا	پس	از	سده	یازدهم	در	شبه	قاره	هند	تأليف	 كهن	فارسی	هستند	 منابع	فرهنگ	های	
تعریف	اصطالحات	نسخه	پردازی	 برای	 لغتنامه	ای	 كهن	 اين	منابع	مهم	ترين	منابع	 شده	اند.	
كهن	شعر	فارسی	 گمان	می	برم	بخش	عمده	ای	از	شواهد	مربوط	به	ادوار	 هستند؛	ضمن	اینکه	
كه	در	زرافشان	یاد	شده،	مستخرج	از	همين	فرهنگ	ها	هستند.	بخش	دیگر	از	منابع	نيز	دواوینی	
گر	بخشی	از	اين	 كه	فيش	برداری	شده	و	موارد	مرتبط	آن	ها	در	فرهنگ	وارد	شده	است.	ا است	
گفت	در	حدود	 كه	اغلب	برای	تعریف	نگاری	استفاده	شده	اند	در	نظر	نگيریم،	می	توان	 منابع	را	
پژوهش	ها	 اين	گونه	 به	 گاهان	 آ است.	 شده	 فيش	برداری	 فرهنگ	 اين	 تدوين	 برای	 اثر	 پنجاه	
اینکه	 اندازه	وقت	گير	و	دشوار	است،	ضمن	 تعداد	منابع	چه	 اين	 از	 كه	فيش	برداری	 می	دانند	
گون،	به	مناسبت	موضوع	به	آثار	متعّدد	دیگری	نيز	مراجعه	داشته	 گونا مؤّلف	برای	مدخل	های	

كه	خود	زمان	و	شکيبايی	بسياری	می	طلبد.
اّما	درباره	سودمندی	های	اين	فرهنگ	باید	یادآور	شویم	كه	یکی	از	مهم	ترين	كاربردهای	
كاربرد	اصطالحات	در	زبان	فارسی	و	به	ويژه	شعر	است.	 آن	بررسی	ادوار	تاریخی	و	جغرافيای	
كی	در	زبان	فارسی	راه	یافته،	 كه	یک	اصطالح	از	 گر	پژوهشگری	بخواهد	بداند	 به	عبارتی	ا
با	 آورد.	همچنين،	 زرافشان	به	دست	 از	 را	 از	اطالعات	خود	 می	تواند	بخش	قابل	توّجهی	
مناطق	 كدام	 در	 اصطالح	 هر	 كه	 دریافت	 می	توان	 منابع،	 جغرافيايی	 محدوده	 به	 توّجه	

)ايران،	شبه	قاره،	ماوراءالنهر(	پیش	تر	یا	بیشتر	رواج	داشته	است.
كاربردی	در	شعر	فارسی	است،	برای	همه	مدخل	ها	 چون	مبنای	اين	فرهنگ	اصطالحات	
-البته	جز	مدخل	های	ارجاعی-	شواهد	شعری	نقل	شده	است.	اين	شواهد	می	تواند	مکّمل	آن	
كه	در	فرهنگ	های	پیشين	بی	شاهد	نقل	شده	اند؛	ضمن	اینکه	با	 دسته	از	مدخل	هايی	باشد	

كرد. اين	شواهد	می	توان	ميزان	درستی	آن	مدخل	ها	را	بررسی	
همچنين،	با	توّجه	به	اینکه	شماری	از	منابع	مورد	استفاده	مؤّلف	از	راه	مطالعه	مستقيم	
كهن	 فرهنگ	های	 در	 كه	 شده	 درج	 آن	 در	 سرمدخل	 شماری	 است،	 فيش	برداری	شده	
بدان	ها	پرداخته	نشده	است.	به	عبارتی،	می	توان	از	اين	اثر	برای	شناسايی	مدخل	های	
كه	مؤّلف	نيز	در	مقدمه	بدان	 مغفول	در	فرهنگ	های	عمومی	بهره	برد.	اين	نکته	ای	است	

كرده	است. كيد	 اشاره	و	تأ
نيز	 دیگری	 فواید	 است.	 بسنده	 فرهنگ	 سودمندی	های	 به	 بردن	 پی	 برای	 موارد	 اين	
اثر	 بیشتر	 بررسی	 با	 پژوهشگران	 كه	 به	دست	می	آید	 فرهنگ	 اين	 از	 به	مورد	 و	بسته	 كمابیش	
بدان	ها	پی	می	برند.	با	اين	حال،	با	توّجه	به	آنکه	بخشی	از	پژوهش	های	نویسنده	اين	سطور	
اثر	در	بخش	های	بعدی	طرح	 اين	 كاستی	های	 برخی	 با	موضوع	نسخه	پردازی	است،	 مرتبط	

گرفته	شود. خواهد	شد	تا	در	صورت	پذيرش،	در	ويرایش	های	بعدی	از	آن	ها	بهره	
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محدوده موضوعی فرهنگ و چگونگی تناسب با منابع
شاید	آنچه	موجب	شود	تا	برخی	نقدها	بر	اين	اثر	مطرح	شود،	محدوده	موضوعی	اين	فرهنگ	و	
ارتباط	آن	با	منابع	مورد	استفاده	مؤّلف	است.	وقتی	خواننده	از	چنين	فرهنگی	استفاده	می	كند	
كتاب	آرايی	و	نسخه	پردازی	را	در	آن	بیابد،	اّما	از	عنوان	اثر	 انتظار	دارد	همه	یا	عمده	اصطالحات	
كه	اين	 كتاب	درج	شده،	می	توان	دانست	 كه	در	ذيِل	عنوان	و	نيز	مقدمه	 و	محدوده	منابع	آن،	
كار	رفته	اند.	 كه	در	شعر	فارسی	به	 فرهنگ	شامل	آن	دسته	از	اصطالحات	نسخه	شناسی	است	

بنابراين	ممکن	است	شماری	از	اصطالحات	نسخه	شناسی	در	آن	وارد	نشده	باشد.
كه	برای	نگارش	یک	فرهنگ	نسخه	شناسی	باید	از	منابع	تخّصصی	اين	رشته	و	 اين	نکته	
كهن	مرتبط	بهره	برد	یک	انتظار	منطقی	است	و	شاید	بهتر	می	بود	مؤّلف	به	جای	 به	ويژه	متون	
آثار	 و	 متون	 به	 را	 منابع	 محدوده	 فارسی،	 شعر	 در	 نسخه	شناسی	 اصطالحات	 كاربرد	 بررسی	
مرتبط	با	نسخه	شناسی	اعّم	از	آثار	آموزشی	خوشنویسی،	نّقاشی،	جلدسازی،	رنگ	آميزی	و...	
آقای	 كه	 به	ويژه	 تکميل	می	كرد؛	 و	 گسترش	می	داد	 آثار	 اين	 بررسی	 با	 را	 كار	 یا	 محدود	می	كرد	
قليچ	خانی	پیش	تر	به	تصحيح	و	چاپ	شماری	از	اين	آثار	پرداخته	اند.	البته	ایشان	در	محدوده	
كه	به	صورت	 گفت	 كرده	اند،	اّما	باید	 كرده	اند	و	برخی	منابع	دیگر	پژوهش	 كه	خود	تصحيح	 آثاری	

عمومی،	تکيه	اصلی	بر	منابع	شعری	بوده	است.
كردیم،	در	نقد	اين	فرهنگ	نمی	توان	بر	عدم	یادكرد	برخی	مدخل	ها	 با	توّجه	بدانچه	یاد	
كنونی	متعرض	اين	موضوع	نشدیم	مگر	در	موارد	معدودی	 گرفت	و	ما	نيز	در	نوشته	 خرده	
بدان	ها	 فرهنگ	 اين	 در	 و	 داشته	 كاربرد	 شعری	 منابع	 در	 اصطالحی	 بودیم	 مطمئن	 كه	

پرداخته	نشده	است.
مشکالت در ارجاعات به منابع

كتاب	نامه	اثر	است.	 كتاب	زرافشان	دوگونگی	ارجاعات	متن	و	 یکی	از	ايرادات	مهم	در	ارجاعات	
كتاب	نامه	بر	اساس	نام	آثار	تنظيم	شده	 چنانکه	ارجاعات	در	متن	به	پدیدآورنده	اثر	است	اّما	
اختصاری	 نام	 دارای	 كه	 است	 اثر	 اصلی	 منابع	 به	 مربوط	 ارجاعات	 عمده	 بخش	 البته	 است.	
گاه	همين	 هستند	و	از	اين	اختصارات	می	توان	به	نام	آثار	پی	برد؛	اّما	در	فهرست	اختصارات	نيز	
گاهی	نام	اختصاری	به	ناِم	پدیدآورنده	ارجاع	شده	است؛	مانند	ارجاع	 كاستی	دیده	می	شود	و	
از	روی	 كه	 آرزو«	 آرزو«	به	»سراج	الدين	علی	خان	 ارجاع	»خان	 و	 »بیانی«	به	»عبداهلل	مروارید«	

كدام	اثر	آنان	نظر	است. فهرست	منابع	نمی	توان	دانست	
كه	نام	اختصاری	ندارند	بیشتر	نمایان	است،	حال	آنکه	به	آسانی	 اين	مشکل	در	دیگر	منابع	
انتظار	 و	 اين	نقيصه	قابل	رفع	بود	 نام	پدیدآورنده	 به	 آثار	 نام	 ترتيب	 از	 تغيیر	فهرست	منابع	 با	
گر	از	دید	مؤّلف	به	دور	مانده	باشد،	از	سوی	ناشر	تصحيح	و	اعمال	 می	رفت	چنين	مطلبی	حّتی	ا
آثار	 نشر	 در	 تخّصصی	 به	صورت	 سال	هاست	 كه	 معاصر	 فرهنگ  چون	 ناشری	 آن	هم	 می	شد.	

كرده	است. مرجع	با	موفقيت	عمل	
كه	بسياری	از	شواهد،	بی	ارجاع	 مشکل	دیگر	در	عدم	ارجاع	دقيق	به	منابع	است؛	بدين	گونه	
كه	اين	مشکل	ماحصل	استفاده	از	 گمان	می	رود	 به	شماره	صفحه	و	جلِد	منابع	یاد	شده	اند.	
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نشانی	 كه	 است	 ج	 ُدر مانند	 نرم	افزارهايی	 كاربرد	 نيز	 و	 كهن	 فرهنگ	های	 مانند	 واسطه	 منابع	
كه	جزو	 دقيق	شواهد	در	آن	ها	ضبط	نمی	شود.	اين	مشکل	عمدتًا	در	شواهدی	دیده	می	شود	
كه	مربوط	به	سرایندگان	 	هم	شامل	شواهدی	می	شوند	 منابع	اصلی	مؤّلف	نبوده	اند	و	معمواًل

كهن	شعر	فارسی	هستند. ادوار	
ج مدخل های نامربوط با موضوع در

یادكرد	مدخل	های	 از	 كه	در	آن	ها	 اين	است	 از	ويژگی	های	فرهنگ	های	تخصصی	 	یکی	 اصواًل
از	 یکی	 نشود.	 گرفته	 آن	ها	 با	 مواجهه	 در	 كاربران	 وقت	 تا	 می	شود	 پرهيز	 موضوع	 با	 نامرتبط	
مدخل	هايی	 از	 توّجهی	 قابل	 شمار	 درج	 است	 وارد	 زرافشان	 كتاب	 بر	 كه	 ايراداتی	 مهم	ترين	
اندازه	 از	 بیش	 بسيار	 كتاب	 در	 موارد	 اين	 ندارند.	شمار	 فرهنگ	 موضوع	 با	 ارتباطی	 كه	 است	
گفت	بیش	از	یک	پنجم	مدخل	ها	هيچ	ارتباط	ماهوی	با	مباحث	 انتظار	است،	چنانکه	می	توان	

نسخه	شناسی	ندارند	و	چنين	شماری	در	یک	فرهنگ	تخّصصی	پذيرفتنی	نمی	نماید.
كه	یک	واژه	صرفًا	دارای	همسانی	 بخش	عمده	ای	از	اين	مدخل	ها	مربوط	به	مواردی	است	
كتاب	آرايی	و	نسخه	پردازی	است.	متأسفانه	 لفظی	یا	نگارشی	با	اصطالحات	مورد	استفاده	در	

اين	مشکل	از	نخستين	مدخل	آغاز	می	شود:
كه	تا	آب	به	 كه	مرض	دندان	می	باشد	بنابراين	 كنایه	به	بیماری	است،	چه	شخصی	را	 آب	از	قلم	خوردن:	

دندان	می	رسد،	آب	از	قلم	می	خورد...	.
كه	در	اینجا	نوشيدن	با	نی	مّد	نظر	است	و	لذا	در	اين	مدخل،	تنها	ارتباط	لفظی	 روشن	است	
كتاب	آرايی	و	نسخه	پردازی	 كه	مؤّلف	به	یادكرد	آن	بپردازد	و	هيچ	ارتباطی	با	 »قلم«	موجب	شده	
كه	در	جام	شراب	 در	اين	ميان	دیده	نمی	شود.	یا	در	صفحه	241	آمده:	»خط	پیاله:	خط	هايی	

برای	تعيین	ميزان	شراب	بوده	است	...«.
كه	اين	مدخل	نيز	جز	در	صورِت	نوشتاری	واژه	»خط«	هيچ	ارتباطی	با	موضوع	 می	بینيم	
كی	لفظی	با	یکی	 فرهنگ	ندارد.	اين	مشکل	عمدتًا	در	مدخل	هايی	دیده	می	شود	كه	دارای	اشترا
كتاب	آرايی	و	نسخه	پردازی	هستند.	برای	نمونه	مدخل	های	 از	واژه	ها	یا	اصطالحات	مرتبط	با	
كار	رفته	است،	اّما	هيچ	كدام	 كه	واژه	»خط«	در	آن	ها	به	 زير،	شامل	تركيبات	و	تعبيراتی	هستند	

ارتباطی	با	موضوع	ندارند:
انکار	 انصاف،	خط	 الماسی،	خط	 )از	خطوط	جام(،	خط	 ازرق	 از	خون	نوشتن،	خط	 خط	
كشيدن،	خط	ایاغ	)از	خطوط	جام(،	خط	بخت،	خط	بر	آب،	خط	بر	آب	نوشتن،	خط	برآمدن،	
كشيدن،	خط	برون	آمدن،	خط	برون	آوردن،	خط	بغداد،	خط	بی	 خط	برآوردن،	خط	بر	قبر	
كردن،	خط	پیمانه،	خط	تازه،	خط	 قلم،	خط	پشت	لب،	خط	پیاله،	خط	پیشانی،	خط	پیدا	
جوانان،	خط	 جام،	خط	جبهه،	خط	جبين،	خط	 جادو،	خط	 تسليم،	خط	 تراشيدن،	خط	
جوشيدن،	خط	جوهر،	خط	جوهری،	خط	حصار،	خط	خاستن،	خط	خط	بودن،	خط	خط	
كردن،	خط	خوبان،	خط	خورشيد،	خط	دميدن،	خط	دميده،	خط	دهر،	خط	رخ،	خط	رخسار،	
خط	رستن،	خط	رسيدن،	خِط	رو،	خط	زنگاری،	خط	ساغر،	خط	ساقی،	خط	سبز،	خط	سبز	
كردن،	خط	سبز	دميدن،	خط	سبزه	 برآوردن،	خط	سبز	سرزدن،	خط	سبز	شدن،	خط	سبز	
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زدن،	خط	سرنوشت،	خط	سنبل،	خط	سياه،	خط	 آوردن،	خط	سر	 برون	 دميدن،	خط	سر	
كردن،	خط	شب،	خط	شبرنگ،	خط	شعاع،	خط	شعاعی،	خط	شکرگون،	خط	شهابی،	 سيه	
خط	صنع،	خط	عارض،	خط	عذار،	خط	عسلی،	خط	عنبرين،	خط	غاليه	سای،	خط	فستقی،	
كل،	خط	الهوت،	خط	لب،	خط	مشکين،	خط	مشکين	 كف،	خط	 خط	فنا	برخواندن،	خط	
نازک	رقم،	 نارسته،	خط	 دميدن،	خط	مشکين	رقم،	خط	معنبر،	خط	مور،	خط	موزون،	خط	
كشيدن،	خط	نگارين،	خط	نوخيز،	خط	نور،	خط	نورسته،	خط	نيل،	 خط	نسيان،	خط	نسيان	

خطوط	شعاعی،	خّطه،	خّط	هاللی،	خّطی	)نيزه	خطی(،	خط	یار.
نيز	 كار	رفته	و	برخی	 به	 گونه	جوانان	)خط(	 از	موی	نورسته	 كنایه	 به	 اين	تعبيرات	 بیشتر	
مربوط	به	خطوط	جام	و	یکی	دو	مورد	هم	اصطالحات	مربوط	به	نورشناسی	یا	هندسه	و	معانی	
معانی	 همين	 به	 مدخل	ها	 تعریف	نگاری	 در	 مؤّلف	 كه	 اینجاست	 توّجه	 جالب	 هستند.	 دیگر	
باز	هم	به	درج	اين	مدخل	ها	 از	موضوع	 گاهی	 آ با	 كه	چرا	 كرده	و	دانسته	نيست	 كنايی	اشاره	
پرداخته	است.	اين	مشکل	صرفًا	در	اين	حرف	دیده	نمی	شود	و	ذيل	حروف	دیگر	نيز	هرجا	در	
كار	رفته،	به	صورت	مدخل	در	اين	فرهنگ	یاد	شده	است؛	برای	نمونه:	 تعبيری	واژه	»خط«	به	
گذاشتن	)ص	65(،	بی	خط	)در	یک	معنی	اش،	ص	86(،	 آِب	خط	)ص	1(،	بر	خط	تسليم	سر	

پرده	خط	)ص	101(،	تازه	خط	)ص	111(،	سنبل	خط	)ص	415(.
كه	مدخل	هايی	بسيار	بی	ارتباط	به	فرهنگ	 كتابتی	موجب	شده	 گاهی	یک	همسانی	 حّتی	
كه	در	خط	به	هم	رسد	و	 افزوده	شود؛	برای	نمونه	در	صفحه	415	آمده:	»سنان	خّطی:	نيزه	ای	

آن	موضعی	است	در	یمامه	و	نی	نيزه	آنجا	ضرب	المثل	است	...	الخ«.
آنجا	 از	 نيزه	 آن	 كه	 است	 مکانی	 نام	 كه	»خط«	 تصريح	شده	 تعریف	مدخل	 در	 وقتی	
فرهنگ	درج	شده	 اين	 در	 به	صورت	یک	مدخل	 نيست	چرا	 دانسته	 به	دست	می	آمده،	
قرار	است	چنين	 گر	 ا وانگهی	 است.	همين	گونه	است	مدخل	»سنان	خطی«	)ص	415(.	
در	سروده	های	 بیشتری	 رواج	 كه	 »رمح	خّطی«	 چرا	 درج	شود،	 فرهنگ	 در	 مدخل	هايی	

كهن	فارسی	دارد	در	فرهنگ	درج	نشده	است؟
مؤّلف	در	مقدمه	)ص	یازده(	یادآور	شده:

از	 مستقيمًا	 كه	 فارسی	 شعر	 در	 رفته	 بکار	 تركيب	های	 برخی	 بسامد،	 پر	 و	 اصلی	 مدخل	های	 پایان	 در	
گان	نسخه	پردازی	 	با	دیگر	واژ كتاب	پردازی	نيست،	یاد	شده	است...	اين	تركيب	ها	معمواًل مصطلحات	

كتاب	آرايی	در	همان	بیت،	تناسب	داشته	و	ايهام	های	زيبايی	می	سازند. و	
كه	یادكرد	شواهد	ايهام	آميز	صرفًا	در	جايی	قابل	پذيرش	است	 در	اين	زمينه	باید	توّجه	داشت	
یاد	 از	شواهِد	 بخشی	 متأسفانه	 باشد.	 موجود	 در	شاهد	 ايهام	 تأيید	 برای	 قرینه	ای	صريح	 كه	

كتاب	آرايی	و	نسخه	پردازی	هستند. كافی	برای	تأيید	ايهام	به	اصطالحات	 شده	فاقد	قرائن	
ايجاد مدخل های نادرست در اثر درنيافتن مضمون شواهد

كه	در	اثر	دریافت	نادرست	از	مضمون	شواهد	 گاهی	مدخل	هايی	در	فرهنگ	دیده	می	شود	
كمابیش	در	فرهنگ	دیده	می	شوند.	 ایجاد	شده	اند.	شمار	اين	مدخل	ها	زیاد	نيست،	اّما	

برای	نمونه	در	صفحه	83	آمده:
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|	هركس	شناخته	است	 را	 اوستاد	 پدر	 به	 ترجيح	می	دهد	 	... اندک	 از	سواِد	 كنایه	 و	سواد:	 بیاض	
كفش	رقمی	است	|	اين	بیاض	 كنایه	از	روز	و	شب:	آن	كه	از	صفحه	 بیاض	و	سواد	را	)صائب،	336(	|	

و	سواد	هفت	اقليم	)ميرالهی،	ورق	59(.
كار	 كه	»بیاض	و	سواد«	در	شعر	صائب	دقيقًا	به	معنای	لغوی	)سفيد	و	سياه(	به	 روشن	است	
كنایه	از	روز	و	شب	باشد،	 گر	شاهد	منقول	از	ميرالهی	 كنایه	ای	در	آن	نيست.	ضمنًا	ا 	 رفته	و	اصواًل
كنایه	از	سواد	اندک	نيز	همين	حکم	را	دارد.	 كه	 باز	جایگاهی	در	اين	فرهنگ	ندارد؛	همان	گونه	
نيز	 فرهنگ	 در	 و	 دارند	 كاربرد	 كتاب	آرايی	 در	 »سواد«	 و	 »بیاض«	 اصطالح	 دو	 گرچه	 ا بنابراين	
گانه	به	آن	ها	پرداخته	شده	است،	اين	مدخل	دست	كم	بر	پایه	اين	شواهد	نمی	تواند	در	 جدا

گونه	دیده	می	شود: اين	فرهنگ	بگنجد.	نمونه	دیگر	در	صفحه	358	بدين	
كه	یکی	 كماِل	جذبه	لطف	آستين	فشانم	بود	|	به	خلوتی	 كنایه	از	تاریک	و	روشن.	 رنِگ	سایه	و	نور:	

بود	رنِگ	سایه	و	نور	)عرفی،	2	/	106(.
كند،	اّما	از	ظاهر	 كنون	به	ديوان	عرفی	دسترسی	ندارد	تا	بیت	را	در	خالل	شعر	بررسی	 نگارنده	ا
كرده،	رنِگ	سایه	و	نور	یکسان	)یکی(	بوده	است.	 كه	شاعر	توصيف	 كه	در	خلوتی	 شعر	برمی	آید	

كرد. بنابراين	نمی	توان	از	عباراِت	شعر،	مدخلی	به	عنوان	»رنِگ	سایه	و	نور«	استخراج	
ج مدخل های مرتبط با اصطالحات ديوانی در

گنجاند.	بخشی	 كه	به	دشواری	می	توان	آن	ها	را	در	موضوع	اين	فرهنگ	 برخی	موارد	هم	هست	
از	اين	مدخل	ها	در	محدوده	اسناد	و	سندنویسی	قرار	می	گيرند؛	البته	اين	گونه	مدخل	ها	برای	
پژوهشگران	اصطالحات	ديوانی	بسيار	سودمند	است	و	شاید	از	اين	دیدگاه	بتوان	درج	چنين	
كتاب	زرافشان	به	شمار	آورد.	با	اين	حال،	ساختار	ماهوی	 مدخل	هايی	را	از	سودمندی	های	
كتاب	آرايی	و	نسخه	پردازی	در	یک	مقوله	نمی	گنجند.	برخی	 آن	ها	ديوانی	و	حقوقی	است	و	با	
كتابت	ارتباطی	ندارند	و	لذا	دليلی	برای	یادكرد	 	با	مقوله	 از	همين	مدخل	های	ديوانی	نيز	اصواًل
كه	از	نامشان	 كتاب	وجود	ندارد.	برای	نمونه	»حکم	بالمشافهه«	و	»فرمان	بالمشافهه«	 آن	ها	در	

پیداست	به	صورت	شفاهی	صدور	می	یافتند.
آزادی	 آزادی،	خط	 كرد:	خط	 برای	نمونه	مدخل	های	ديوانی	می	توان	بدين	موارد	اشاره	
آزادی	ستدن،	 آزادی	داشتن،	خط	 آزادی	دادن،	خط	 آزادی	خواستن،	خط	 بخشيدن،	خط	

گرفتن،	خط	آزادی	یافتن. خط	آزادی	
كه	از	دیدگاه	قواعد	فرهنگ	نویسی	الزم	نيست	همه	صورت	های	 اين	نکته	را	نيز	بیفزايیم	
شوند.	 آورده	 گانه	 جدا به	صورت	 هستند	 ساختنی	 مدخل	 یک	 از	 كه	 تعبيراتی	 و	 صرفی	
آورد.	 آزادی«	 »خط	 مدخل	 ذيل	 در	 می	توان	 را	 اخيرالذكر	 نمونه	های	 همه	 می	بینيم	 چنانکه	
همين	گونه	است	مدخل	های	ديوانی	زير:	آزادنامه،	احکام،	اخالص	نامه،	از	دفتر	خارج	بودن،	
استمالت	نامه،	امضا،	برات	)و	مدخل	های	مرتبط	با	آن،	بی	برات،	بی	جواز،	بی	سجل،	بی	طغرا،	
پروانه	)و	مشتقات	آن(،	پیچيده	عرضه،	پیچيده	نامه،	خط	امان	دادن،	خط	امان	داشتن،	خط	
گرفتن	و	خط	امان	یافتن،	خط	بندگی	دادن،	خط	 امان	ستاندن،	خط	امان	شدن،	خط	امان	
كی	داشتن،	 كی	به	دست	آوردن،	خط	پا كی،	خط	پا به	سر	خویش	دادن،	خط	بیزاری،	خط	پا
گرفتن،	خط	ترخانی،	خط	ترقين،	خط	جواز،	خط	حکم،	خط	راه،	خط	رجوع،	خط	 كی	 خط	پا
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فرهنگی آمیخته با شواهد شاعرانه

خّط	 مسّلمی،	 خّط	 محضر،	 خط	 گرفتن،	 خط	 فرمان،	 خط	 غالمی،	 خط	 عبور،	 خط	 طالق،	
گرفتن،	خّط	مسّلمی	یافتن،	خط	معزولی،	 مسّلمی	دادن،	خّط	مسّلمی	داشتن،	خّط	مسّلمی	

خط	ملتَمس،	خط	نجات،	خط	و	سجل،	فتح	نامه،	فتوی	نویس،	فرامين	و...	.
كنونی	 یک	نکته	را	هم	در	اینجا	یادآور	شویم	تا	نيازی	به	افزودن	سرفصلی	دیگر	به	نوشته	
كه	به	ظاهر	با	نگارگری	مرتبط	است،	 نباشد.	اين	نکته	مربوط	به	آن	دسته	اصطالحاتی	است	
خطاب	 كه	 بپردازد	 را	 مضمونی	 چنين	 شاعری	 گر	 ا نمونه	 برای	 نيست.	 چنين	 واقع	 به	 اّما	
به	 عاشقانه	 نيز	 نقاشی	 دروِن	 بلبِل	 حّتی	 تو	 لب	های	 طراوت	 دیدن	 از	 بگوید:	 ممدوحش	 به	
در	 كه	 است	 عنصر	 یک	 تصوير«	 »بلبِل	 تعبيِر	 مثاًل	 مواردی	 چنين	 در	 می	پردازد؛	 نغمه	سرايی	
اين	 آورد.2	 نگارگری	به	شمار	 را	یک	اصطالح	 كشيده	شده	ولی	نمی	توان	آن	 به	تصوير	 نّقاشی	
كه	بسياری	از	اين	گونه	تعبيرات	 كتاب	زرافشان	مورد	توّجه	قرار	نگرفته	و	لذا	می	بینيم	 نکته	در	
اسِب	 تصوير،	 آهوی	 تصوير،	 آتِش	 چون:	 مواردی	 است.	 یافته	 راه	 كتاب	 در	 مدخل	 به	عنوان	
بلبِل	تصوير،	بوستاِن	تصوير،	 بتخانه	تصوير،	بسمِل	تصوير،	 باغ	تصوير،	 باراِن	تصوير،	 تصوير،	

پروانه	تصوير،	پِل	تصوير،	پیراهن	تصوير،	سنبِل	تصوير	و	...	.
كاستی در يادكرد برخی مترادفات

كم	توّجهی	به	یادكرد	مترادفات	یا	مدخل	های	مرتبط	 كاستی	های	فرهنگ	های	فارسی،	 یکی	از	
كرده	تا	مترادفات	هر	مدخل	 كتاب	زرافشان	خود	را	ملتزم	 با	یکدیگر	است.	خوشبختانه	مؤّلف	
گاهی	یادكرد	مترادفات	 كار	از	سودمندی	های	فرهنگ	است،	اّما	 كند.	اين	 را	در	ذيل	آن	ها	یاد	
یعنی	 فارسی	 كهن	 شعر	 در	 آن	 رايج	تر	 برابر	 به	 نامه«	 »بنِد	 مدخل	 ذيل	 در	 مثاًل	 نيست؛	 كامل	
البته	ممکن	 نيز	مدخل	نشده	است.	 البته	خود	»سحا«	 و	 اشاره	نشده	است	 »سحا«	)سحی(	
كه	مدخل	»بنِد	نامه«	 كه	اين	مدخل	در	منابع	اصلی	مؤّلف	نبوده	باشد.	نيز	یادآور	شویم	 است	

)سحی(	نيز	مرتبط	با	اصطالحات	ديوانی	است.
يادكرد اعالم به عنوان مدخل

كه	 كتاب	هاست.	می	دانيم	 دسته	ای	از	مدخل	های	زرافشان	مربوط	به	اعالم	اشخاص	و	بعضًا	نام	
گاهی	هنگام	برشمردن	هنرهای	ممدوح	مثاًل	آن	ها	را	در	خوشنویسی	به	ابن	بّواب	یا	 سرایندگان،	
ابن	مقله	و	نيز	در	زيبايی	آفرینی	به	مانی	یا	بهزاد	تشبيه	می	كردند.	یادكرد	اين	هنرمندان	در	شعر	
كتاب	آرايی	و	 	ارتباطی	با	اصطالحات	 فارسی	برای	اغراق	در	ستایش	هنر	ممدوح	است	و	معمواًل
نسخه	پردازی	ندارد.	بنابراين	درج	اين	نام	ها	به	عنوان	مدخل	شاید	سود	چندانی	نداشته	باشد؛3 
ضمن	اینکه	درباره	برخی	از	همين	هنرمندان	نيز	تک	نگاری	هايی	منتشر	شده	یا	ترجمه	احوالشان	
ارژنگ	مانی	 كتاب	هايی	چون الفيه شلفيه	یا	 در	منابع	مرتبط	یاد	شده	است.	اين	نکته	درباره	
كتاب	هايی	 نام	 به	 مدخل	ها	 برخی	 اين	ها	 جز	 اّما	 است؛	 نيز	صادق	 مصّور	 كتاب	های	 به	عنوان	
كه	حّتی	از	دیدگاه	مصّور	بودن	نيز	در	ادب	فارسی	مشهور	نيستند،	مواردی	چون	 اختصاص	دارد	

كتاب	هستند. كه	صرفًا	نام	چند	 اسکندرنامه،	سکندرنامه،	انجيل،	اوستا، پادشاه نامه	
كالم حاصل 

كتاب	آرايی	و	بر	شمردن	شواهد	شعری	 فرهنگ	زرافشان،	یك	فرهنگ	الفبايی	در	اصطالحات	
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نقد تأليف

اصطالحات	 كاربرد	 جغرافيايی	 و	 تاریخی	 ادوار	 بررسی	 كاركرد	 با	 فارسی	 متون	 از	 آن	 ادبی	 و	
كتاب	آرايی	در	زبان	فارسي	است.

منابع،	 برخی	 به	 نادرست	 ارجاعات	 چون	 اشکاالتی	 از	 اهميتش	 و	 مزایا	 از	 گذشته	 كتاب	 اين	
مدخل	های	نامرتبط	با	موضوع	و	...	خالی	نيست.	

از	 و	 می	شود	 دیده	 زرافشان	 كتاب	 در	 كمابیش	 كه	 است	 مواردی	 شامل	 كردیم	 یاد	 آنچه	
سودمندی	های	اثر	و	به	ويژه	جنبه	تخّصصی	آن	می	كاهد	و	لذا	بهتر	است	در	ويرایش	های	بعدی	
كتاب	در	جایگاه	خود	دارای	سودمندی	هايی	است	و	 گيرد.	با	اين	حال،	اين	 مورد	توّجه	قرار	
كاری	 كتاب	آرايی	و	نسخه	پردازی	راه	گشا	باشد؛	 از	موارد	در	پژوهش	های	 می	تواند	در	بسياری	
دانسته	های	 و	 بوده	 آن	ها	 شعری	 شواهد	 و	 اصطالح	 هزار	 چندين	 بررسی	 حاصل	 كه	 دشوار	

تازه	ای	را	به	پژوهش	های	اين	رشته	افزوده	است.
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پی نوشت 
و	ساختارهای	 لغات،	اصطالحات	 عنوان	»فهرست	 با	 نمایه	ای	 زمينه،	 اين	 در	 1.	مهم	ترين	فهرست	اصطالحات	
كتاب	آرايی	در	تمّدن	اسالمی	درج	شده	است	 كه	به	عنوان	نمایه	در	 كتاب	آرايی«	است	 زبانی	در	نسخه	نویسی	و	
بر	پایه	اصطالحات	مندرج	در	متوِن	منتشر	شده	در	آن	پژوهش	تدوين	 )مايل	هروی،	1372:	930	-	996(	و	
)مايل	 شده	 درج	 مأخذ	 همان	 در	 كتاب	آرايی«	 نظام	 گان	 »واژ نام	 با	 فرهنگ	نامه	ای	 همچنين	 است.	 شده	
گفت	وگو	دارد،	اّما	فرهنگی	سودمند	و	همراه	با	 گرچه	برخی	تعریفات	آن	جای	 كه	ا هروی،	1372:	571	-	832(	
كرد	 گاچک	)گسک(	یاد	 گسترده	در	متون	است.	از	تازه	ترين	منابع	فرنگی	در	اين	زمينه	باید	از	دو	اثر	آدام	 تحقيق	
 Gacek	2009	:.)نک	است	پردازی	نسخه	اصطالحات	زمينه	در	سودمند	ای	نامه	فرهنگ	ها	آن	از	یکی	ويژه	به	كه
كه	هر	دو	اثر	عمدتًا	بر	پایه	منابع	عربی	فراهم	آمده	اند	و	لذا	انبوهی	 گرچه	باید	به	خاطر	داشت	 و	2012	Gacek(.	ا

كه	ميان	فارسی	زبانان	رايج	بوده	در	برنمی	گيرند. از	اصطالحات	اين	رشته	را	
كه	برخی	عناصر	نّقاشی	به	عنوان	نقش	های	اصلی	شناخته	می	شوند.	مثاًل	»ابر«	یا	برخی	 2.	البته	جز	در	مواردی	

موارد	جانورسازی.
آن	 معایب	 از	 یکی	 به	عنوان	 فرهنگ	نویسی	 دیدگاه	 از	 نيز	 دهخدا	 لغتنامه	 چون	 اثری	 در	 اعالم	 یادكرد	 	.3

برشمرده	شده	است.	


