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چکیده
آنچه در این نوشتار مّد نظر است، تأمل کوتاهى در شیوة نگارش عاشقانه هاى ایرانى است که در 4 
جلد از سوى نشر افق، روانۀ بازار شده است؛ تأملى از لحاظ به کارگیرى واژگان و بررسى نحو جمالت و 
نیز نگاهى بر وحدت رسم الخط آن ها. این بررسى صرفاً با هدف ویراستن و پیراستن بخش هایى از این 

مجموعه انجام گرفته است، امید است در چاپ هاى مجدد و نیز مجموعه هاى تازه تر، به کار آید.

کلیدواژه
رسم الخط، ویرایش، شاهدخت بلخ، کابوس اسب، کنیزك و پادشاه، وقتى گلچه... .

مقدمه
بازنویسى حکایات ایرانى براى مخاطب جوان تر، کار بایسته و ارزنده اى  است؛ اما تشویق 
بیشترى  است.  دقت  مستلزم  باارزش،  ادبِى  گونۀ  این  مطالعۀ  به  عادت  براى  خواننده 
براى  کهن  قصه هاى  بازنویسى  زمینۀ  در  توجه  درخور  نمونه هاى  از  ایرانى،  عاشقانه هاى 
نوجوانان است. لکن کاستى هاى آن ها را نمى توان نادیده گرفت. در این مقاله به برخى 

ویژگى هاى رسم الخطى این چهار اثر مى پردازیم.

1- کاربرد واژگان دشوار
گروه سنى اى که ذیل یادداشت در سرشناسۀ هر چهار کتاب، به عنوان مخاطب اصلى این 
مجموعه در نظر گرفته شده  است، گروه سنى «د» یعنى نوجوانان دورة متوسطۀ اول (= مقطع 
راهنمایى) است؛ اما در هر چهار اثر، گذشته از مضمون قصه ها که مبحث این نوشتار نیست، 
واژگانى به فراخور موقعیت هاى زمانى و ویژگى هاى زبانِى هر چهار حکایت، به کار رفته است 
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که شاید در حافظۀ واژگانى گروه سنى «ه» یعنى دورة متوسطۀ دوم (= مقطع دبیرستان) هم 
نباشد و مخاطب باید ناگزیر به فرهنگ لغت رجوع کند که این مسئله، کار را براى خوانندة اثر 

دشوار مى کند. واژگان دشوارى از این دست، در کتاب شاهدخت بلخ، کم نیست:
همیان (مرزوقى: 14)؛ به معنى انبان و کیسۀ سکه آمده است. جاى دیگر در صفحۀ 6 
همین کتاب مى خوانیم: «همیانى غم در چشم بانویم نشسته بود»؛ یعنى انبوهى [از] غم 
در ... البته اگر در این جا َهَمیان [بر وزن َغلَیان] باشد، در معنى جارى شدن اشک است 

(در این صورت /ى/ زائد است).
پَهلوى: (همان: 16)؛ در معنى فهلوى و شعر محلى.

آن پایه: «آن پایه به من اعتماد نداشتى»، آن مایه: «آن مایه تاب و توان نداشتم» 
(همان: 28) (همان: 20)؛ یعنى آن قدر.

استبَرق (همان: 22)؛ پارچۀ ابریشمى.
صورت قلمى شده (همان: 44)؛ تصویر به قلم در آمده، چهرة نقاشى شده.

نژند (همان: 84)؛ اندوهگین، افسرده.
شمد (همان:84)، َقطیفه (همان: 111)؛ هر دو به معنى پارچۀ نازك.

 اُناث (همان: 99)؛ زنان.
تُیول (همان: 116)؛ واگذارى زمین به کسى، که آن شخص از طریق آن ملک براى 

خود درآمدى فراهم آوَرد.
لُـّکه (رجبى: 16)؛  نوعى از رفتن اسب و شتر. 

خلنگ (همان: 18)؛ خار و خارستان.
به قاعده (مهدوى: 10)؛ به اندازه و مناسب.

دنگال (همان: 19)؛ وسیع و جادار.
مى توان در کتابى که واژگان دشوارى دارد، قید گروه سنى «د» را از ذیل یادداشت در 

سرشناسه، حذف نمود، یا اینکه براى معنى واژگان، پیوستى یا پانوشتى، در نظر گرفت.

عنوان مجموعه: «عاشقانه هاى ایرانى»  دبیر مجموعه: سید نوید سیدعلى اکبر.  
ویراستار مجموعه: محدثه گودرزنیا. تهران: افق، 1393.

عنوان  کتاب ها:
کنیزِك  بر  پادشاه  شدن  عاشق  پادشاه:  و  کنیزك  سیدنوید.  سیدعلى اکبر،   .1
معنوى.  مثنوى  اول  دفتر  اساس]  [بر  او؛  صحت  در  کردن  تدبیر  و  رنجور 

36صفحه.4500تومان. شابک: 978-600-353-017-1
2. مرزوقى، محمدرضا. شاهدخت بلخ: حکایت رابعه دختر کعب؛ [براساس] منظومۀ 

الهى نامۀ عطار نیشابورى. 120صفحه، 7000تومان.
شابک: 978-600-353-018-8

خواجوى  همایون  و  هماى  منظومۀ  اسب[براساس]  کابوس  مهدى،  رجبى،   .3
کرمانى. 64صفحه. 5000تومان. شابک: 978-600-353-019-5

که  عاشقى  حکایت  مى پیچید:  چارقدش  در  باد  گلچه  وقتى  اعظم،  مهدوى،   .4
32صفحه.  معنوى.  مثنوى  اول  دفتر  [بر اساس]  بُِربود؛  خوابش  وعده گاه،  در 

4500تومان. شابک: 978-600-353-020-1
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2- کارکرد زبان محاوره
به کار بردن واژگان محاوره و زبان عامیانه در این مجموعه (به جز شاهدخت بلخ که فقط 
زبان معیار دارد)، جهت رسیدن به سبک خاصى در بازسازى حکایات، نقش اثرگذارى 
داشته است؛ به این شکل که در گفت وگوهاى شخصیت ها، زبان، عامیانه است و در روایِت 
راوى/نویسنده، زباِن معیار اتخاذ شده است. نمونه هایى از اصطالحات و ترکیبات با لحن 

عامیانه:
بهشان   ،(16 (همان:  چاقچور  چادر  بازایستى.  به جاى  10)؛  (مهدوى:  وایستى 
(همان: 16)، بِهت (همان: 17)، چى شد؟ (همان: 28)، مخّده (همان: 25)، شما بگین 
(سیدعلى اکبر: 11)، رفتن دیگه (همان: 28)، نیست؟! (همان: 17)؛ به جاى مگر این طور 
نیست؟!، سایه اى روش افتاده (همان: 18)، نون (همان: 20)، یه هفته س (رجبى: 25)، 

بمونیم (همان: 27)، نشید (همان جا).
اما گاهى در جمالت محاوره اِى این کتاب ها، همان واژه هایى که به  لحن عامیانه نوشته 

شده اند، به شکل معیار آمده اند؛
مثًال: با ثبوت /د/ در آخر برخى افعال:

اجازه بدید تا من شفاشون بدم (سیدعلى اکبر: 11) که به قیاِس «شما بگین» در همان 
صفحه، اجازه بدین، هم مى توانست بیاید.

همه ى مارو فروخت به تکه نانى (همان: 20) که به قیاس با «نون» در همان صفحه، 
مى توانست «تکه نون» بیاید.

«too / 2-1 نکته اى دربارة واژة «تو
تو تلفظ امروزین توه است. در جلد دوم فرهنگ ریشه شناختى زبان فارسى (حسن دوست، 
فارسى  در   -  /tuk/ از  که   /tuh/ تلفظ  با  فارسى-  در   - محمد، 2/1393: 922) «توه» 

میانه- به جا مانده است، به معنى ال و تا آمده است. 
امروزه معنِى قاموسِى واژة «تو» /too/ که جزء اسم هاست، درون، داخل، میان و الیه 
است و نمى تواند به جاى حرف اضافۀ «در» که پیشوند فعل ساز (ماننِد درآمدن و ...) و نیز 
حرف ظرف زمان و مکان (معادل فى در عربى و in در انگلیسى) است، بیاید. بین این 
دو، نسبت عموم و خصوص مطلق است: هر «تو»یى به معنى «در» است اما بعضى «در»ها 
به معنى «تو»اند؛ هرچند جایگزینى این دو واژه در زبان محاوره رایج است اما کاربرد «تو» 
به جاى «در» در بخشى که مربوط به روایت راوى است و زبان، عامیانه نیست، باعث ایجاد 

دوگانگى زبانى در نحو معیار، شده است:
ابر سرخ تو باد رقصید (سیدعلى اکبر: 30)، مرد کاشى هاى آبى، توى یک تور نشست 
(همان: 34)، تو ابرها دنبال شکل مى گشت (مهدوى: 7)، توى آسمان (همان: 26)، تو 
حفرة گوش هام مى پیچید (رجبى: 16). البته گاهى هم از «در» استفاده شده است: پادشاه 
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مى توان در کتابى 
که واژگان دشوارى 
دارد، قید گروه 
سنى «د» را از 
ذیل یادداشت 
در سرشناسه، 
حذف نمود، یا 
اینکه براى معنى 
واژگان، پیوستى یا 
پانوشتى، در نظر 
گرفت

و کنیزك دست در دست هم ... (سیدعلى اکبر: 34).
این دوگانگى زبانى در نحو معیار، در این عبارت بارزتر است:

مراد تو گرماى اتاق آغاباجى روبه روى شیشه هاى رنگى رنگى، تکیه زده بود به مخّده. 
آفتاب غروب از هر کدام شان تو مى آمد و تو چشم مراد مى افتاد؛ مراد تو نورهاى رنگارنگ، 

گلچه را دید (مهدوى: 25).
معنى  است،  کافى  «تو»  استعمال  در  زبانى  دوگانگى  و  عدم تمایز  این  اثبات  براى 

«داخل» را به جاى آن جایگزین کنیم:
مراد داخل گرماى اتاق آغاباجى روبه روى شیشه هاى رنگى رنگى، تکیه زده بود به مخّده. 
آفتاب غروب از هر کدام شان داخل مى آمد و داخل چشم مراد مى افتاد؛ مراد داخل نورهاى 

رنگارنگ، گلچه را دید.
همان طور که مشاهده مى شود تصرف در محور جانشینى یک واژه باعث شد محور 
به جاى  را  مى آمد»  «تو  ترکیب  مى توان  تنها  لذا  و  شود  دگرگون  هم  جمله  همنشینى 
«داخل مى آمد» پذیرفت و نه در سه مورد دیگر؛ زیرا طبق تعریف َصرفى، حرف «در» 
با اسم « تو» مترادف نیست. باید در نظر داشت که «تو» در ادب کالسیک هم به معنى 

درون، داخل و الیه (تا) است:
دهد شرح  ما، چه  تنگ  دل  حال  ز  صبا 

مجاز اهل  کوشش  بکاوى  گر 

که چون شکنِج ورق هاى غنچه، تودرتو ست
                         (حافظ، 1377: غ 58)

پیاز  همچو  بَود  َگنده  توبه تو 
                     (مولوى، 1388: 2900/2)

در واژهاى نُه تو، هزارتو و پستو هم همین معناى درون و الیه، مستتر است.
اینکه در این مجموعه، گاهى مانند نمونه اى که ذکر شد، کلمۀ «تو» را به جاى «در» 

و مترادف آن گرفته اند، از نتایج تأثیر زبان محاوره بر معیار است. 

3-  شاعرانگى در زبان روایت
در هر چهار اثر این مجموعه، در اثناى متن، اشعارى به زبان عامیانه آمده است که این 
درآمیختگى، براى مخاطب دل انگیز است. گذشته از این اشعار، گاه به عبارات شاعرانه اى 
برمى خوریم که در روایِت راوى/نویسنده، با ابزار بالغى مختلفى آفریده شده و از لحاظ 
ذهن  در  همواره  مى تواند  شود  درك  به خوبى  اگر  و  است  کرده  برجسته  را  کالم  ادبى، 

مخاطِب اثر بماند: مشتى نمونۀ خروار:
کنایه: 

نفس در نفیر غیرت عشیره مى دمد (مرزوقى: 110)
نثر شاعرانه در روایت: 

دریا را در خود تکرار مى کرد (سیدعلى: 16)
تشبیه: 

صدایش شبیه باد بود وقتى الى نى زار مى وزد. دور و نزدیک مى شد. (نجفى: 19)
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تشخیص: 
نور... تاریکى را خراش مى داد. (همان: 18) این تصویر، در کابوس اسب، بى شباهت به این 
عبارت بیژن نجدى نیست: ...تاریکى را گاز مى زد. (نجدى، 1391، یوزپلنگانى که با من 

دویده اند، داستان روز اسب ریزى: 26)
جناس: 

به تردامنى شان دامن مى زنند. (مرزوقى: 20)
واج آوایى: 

زنى در هر کوى و برزن بر سر زبان ها باشد و هرکس از ظن خود... (همان: 19)
به کار نبردن «را» به شیوة قدما: 

به صدها غزل، شرح این دلداگى نوشته ام. (همان: 96)
تقدیم و تأخر عناصر جمله: 

فروخته شدم به کاروانى از بلخ، که صاحبش عبیدنامى بود، برده فروش. (همان: 10) 
مخفف آوردن واژة آُمختن: 

آُمختن رزم (همان: 8)، ترانه هایى که از او آمخته بودم. (همان: 11) در این مورد اخیر نکتۀ 
گفتنى آنکه: آمختن به ندرت، آن هم به ضرورت وزن و قافیه در شعر قدیم به کار رفته است: 
هر که نامخت از گذشت روزگار / نیز ناموزد ز   هیچ آموزگار (رودکى، 1382: 48) هرچند 
نویسنده با عالمت ضمه تأکید بر امالى «آمختن» دارد اما این کلمه در جاى دیگر به همان 
شکل «آموختن» نیز به کار رفته است: فنون رزم را که بى جهت نیاموخته بودم! (همان: 65).

4- رسم الخط در نگارش واژگان
4-1 وضعیت صورت هاى صرفِى «بودن» در سوم شخص

در  اند)  و  (است  حال  زمان  در  جمع  و  مفرد  شخص  سوم  در  فعل«بودن»  صورت هاى 
مى آید: (ر.ك:  و «اند»  شکل [جدا] «است»  همان  به  متصل،  صامت  به  مختوم  کلمات 
دستور فرهنگستان؛ 1391: 25). کتاب کابوس اسب، در برخورد با این موارد، رسم الخط 
واحدى ندارد، زیرا نویسنده / ویراستار، گاهى به روش فرهنگستان عمل کرده و آن را جدا 

آورده است، مانند:
والیت اند (رجبى: 11)، آتش اند (همان: 34)

و گاهى نیز مى بینیم که این قاعده رعایت نشده است:
مشرفند (همان: 39)، نازکند (همان: 46)، آویزانند (همان: 50)؛

که شکل نوشتارى صحیحشان مى شود: مشرف اند، نازك اند، آویزان اند.

4-2 وضعیت ضمیر شخصى متصل در حالت اضافه به صامت
ـَ ش، مان، تان، شان» هم  ـَ ت،  ـَ م،  ضمایر شخصى متصل (= ملکى و مفعولى) یعنى: «
در کلمات مختوم به صامت منفصل (ا- د- ذ- ر- ز- ژ- و) و هم در واژه هاى مختوم به 

خط و رسم عاشقى
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اگر قرار است 
نوشته اى ـ به 
قول اهل فن ـ 
رسم الخط دیگر 
داشته باشد، این 
روِش دیگر نیز، 
باید یکپارچه باشد

صامت متصل (سایر حروف) به همان شکل [پیوسته] مى آید (ر.ك: دستور فرهنگستان: 
همان). این مجموعه، در برخورد با این موارد، رسم الخط یکسانى ندارد، چرا که گاهى از 

 روش فرهنگستان پیروى شده است:
نیشش (رجبى: 10)، کلفتش (همان: 10)، تنم (مرزوقى: 112)، کالهش (مهدوى: 
راحت   ،(31 (همان:  خوابش   ،(30 (سیدعلى اکبر:  پوستش   ،(16 (همان:  دستشان   ،(8

جونش (همان: 31)
و گاهى این قاعده رعایت نشده است:

کُلفت شان  (مرزوقى: 111)،  سهم ام  (همان:7)،  حیاط شان  (مهدوى: 25)،  کدام شان 
(رجبى: 8)، چشم مان (همان:17)، چشم تون (سیدعلى اکبر: 9)، آستین شون (همان: 27) 

پژمردن ا ش (همان: 30)، گوزن اش (همان جا)
به هر روى، از آنجاکه فرهنگستان، میدان را براى ذوق و سلیقه  در مواردى، باز گذاشته 
است (ر.ك: دستور فرهنگستان، 1391: مقدمه)، اگر قرار است نوشته اى ــ به قول اهل 

فن ــ رسم الخط دیگر داشته باشد، این روِش دیگر نیز، باید یکپارچه باشد.

/(EY)و هجاى/اِى /(Ī) 4-3 وضعیت ضمیر در حالت اضافه به مصوت /اى
ـَ ش، مان، تان، شان)، همزة میانجى  ـَ ت،  ـَ م،  در چنین مواردى، پیش از ضمایر ملکى (
/ا/ مى آید [با رعایت جدانویسى] (ر.ك: دستور فرهنگستان: 26). در عاشقانه هاى ایرانى، 

این شیوه در زبان معیار روایت ها، رعایت شده است؛ به طور مثال:
گیجى اش (رجبى: 18)، اسم واقعى اش (مهدوى: 6)، یکى شان (همانجا)، شگفتى ام 

(مرزوقى: 38)، نِى اش (سیدعلى اکبر: 29)
اما در بخش گفت وگوهاى شخصیت ها که زبان، محاوره مى شود، هم عدم رعایت این 
مورد مشهود است و هم رعایت آن؛ به هر حال باید یک رسم الخط اتخاذ شود؛ نمونه هاى 

رعایت شده:
قیچى ات رو به من مى دى (مهدوى:27)، شکارچى ات سر برسه (سیدعلى: 11).

نمونه هاى عدم رعایت این قاعده:
زندگیم باهاش نگذشت (مهدوى: 13)، خواستگاریش (همان: 15)، دیدیش (همان: 

27)، چیزیش نیست (همان: 11).

4-4 وضعیت کلمات مختوم به /ه/ غیرملفوظ در حالت اضافه به /ى/ و /ان/
/ه/  به صورت  نشود  تلفظ  کلمه  آخر  در  اگر  عربى  ترکیبات  و  واژه ها  در  صامت «تاءهاء» 
/ه/ غیرملفوظ تبعیت مى کند؛ مانند:  غیرملفوظ نوشته مى شود و در این حالت از قواعد 
نظارگان، بى عالقگى (ر.ك: دستور فرهنگستان: 35 و دستور مفصل امروز، 1392: 471)

در دستور خط فارسى دکتر نیسارى هم آمده است: کلمه اى که مختوم است به واکۀ 
/e/ (هاى بیان واکه = ه غیرملفوظ)، درصورت اتصال پِیواژ /an/ به این قبیل کلمات، میان 
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ـِ +گ+ان]. دو واکه /e/ و /a/ صامت میانجى /گ/ قرار مى گیرد. مانند: تشنگان [تشن 
در رسـم الخط کتـاب شـاهدخت بلـخ، رعایـت ایـن قاعـده، یکپارچگـى نـدارد، زیـرا 
گاهـى طبـق قاعـده، /ه/ حـذف شده اسـت، ماننـد: بندگـى، بنـدگان، دایـگان (مرزوقـى: 
35)، هم پالگیـان (همـان: 10) و گاهـى حـذف نشده اسـت: کّره گـى (همـان: 8): کـه 

صحیـح آن کّرگـى اسـت. 
نیز در جمع لغات عربى هم گاهى /ه/ حذف گشته: ندیمگان (همان: 23) و گاهى /ه/ 
ذکر شده است: ضعیفه گان (همان: 97)، عجوزه گان (همان: 99) که باید بدون /ه/ نوشته 

شوند: ضعیفگان، عجوزگان.

4-5 وضعیت ترکیبات عطفى بدون فاصلۀ کامل
در این مجموعه غالباً واو عطف در ترکیبات عطفى، بدون فاصلۀ کامل آمده است؛ مانند 

این موارد:
ناله وآه (سیدعلى اکبر: 16)، کس وکار (همان: 21)، ایماواشاره (مرزوقى 28)، نذرونیاز 

(همان: 31)، جادووجنبل (همان: 31)، هول ووال (همان: 44) و...
گاه عدم فاصلۀ طبیعى در برخى ترکیبات، ممکن است از زیبایى بصرِى نگارش آن ها 
بکاهد، به ویژه در تجمع صامت هاى دندانه دار و نیز صامت هاى منفصل در کنار هم؛ گاهى 
نیز رعایت نکردن فاصله ممکن است در خوانش کلمه، کژتابى ایجاد کند: نظیر «سر» + 

«و» که در ترکیبات عطفى، ابتدا واژة «سرو» را به ذهن متداعى مى کند: 
سروشکل (رجبى 20) ، سروروى (همان: 55)، سرومروگنده (سیدعلى اکبر: 25).

که مناسب تر آن است که جدا نوشته شوند: سر و شکل، سر و روى، ُسر و ُمر و گنده. 

ـَ ك/ بعد از مصوت بلند 5- نکته اى دربارة پسوند /
در قصۀ کنیزك و پادشاه به روایت سیدعلى اکبر در صفحۀ 7، واژة آهواك آمده است: هى 

آهواك بره ى من...
در این مورد استفاده از همزة میانجى /ا/ قابل تأمل مى نماید؛ حرف /و/ در آهو، چه صامت 
گرفته شود (ahov) و چه مصوت (ahoo)، در هر دو صورت، در جمع با پسوند /ك/ تصغیر 
و تحبیب، نیازى به /ا/ میانجى ندارد؛ زیرا /و/ در شکل صامت، ظاهرش شبیه حروف منفصل 
ز، ر، د، ... است و در ترکیب با /ك/ ویژگى هاى همان حروف را دارد: بنابراین مانند کنیزك و 
دخترك نوشته مى شود: آهَوك؛ چنان که نظامى (1384: بیت 664) هم این گونه آورده است:

به دست شّکر  چو  شیر  گیا،  شیرمستتازه  شکرش،  از  آهوکان 

با  که  است  آن  مناسب تر  شود،  گرفته  مصوت،  شکل  در  /او/  به  مختوم  آهو  اگر  اما 
میانجى /ى/ نوشته شود: آهویک؛ به قیاس مویک و رویک و... مانند آنچه مولوى (1385: 

غزل 1116) به کار برده است:
ولیک تُرش  رویَک  و  فکنده  سرك  کوهساراینجا  سیه فام،  اژدهاى  چو  آنجا 

خط و رسم عاشقى
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پیشنهاد مى شود 
در بازنویسى 
حکایات کهن، در 
به گزینى واژه ها، 
ساده فهم بودن 
آن ها را بیشتر 
مدنظر داشت و نیز 
در امالى کلمات، 
دقیق تر عمل کرد

6- اشکاالت امالیى و ارجاعى
در کتاب کنیزك و پادشاه، در شناسنامۀ کتاب (ص: 4) جالل الدین با یک حرف افتاده 

(ل) به شکل جالالدین چاپ شده است.
در کتاب وقتى گلچه ...، مورد فوق دوباره تکرار شده است. ضمن اینکه در صفحه 25 

واژه قائله آمده است که درستش با /غ/ است: غائله.
در کتاب کابوس اسب، صفحه 54، واژه ى خنجر با یک نقطۀ افتاده به شکل خنحر 

چاپ شده است.
در کتاب شاهدخت بلخ، اشتباهات نگارشى بیشترى به چشم مى خورد:

- خدمتگذارى (مرزوقى: 36): خدمتگزارى صحیح است.
- دستپاچه برخواست (همان: 42) و از تخت برخواست (همان: 96):  برخاست بدون /و/ 

صحیح است.
- برخواسته از... (همان: 70): برخاسته از...

- غالب تهى مى کردم (همان: 72): قالب با /ق/ صحیح بوده و با /غ/ به معنى پیروز است.
- فراغ یار (همان: 71): فراق یار درست است. با /غ/ به معنى آسودگى است.

- مافى ها (همان: 98): عبارت عربى است، /ـها/ ضمیر متصل است و همواره چسبیده 
مى آید.

و جل (همان: 26): عزَّ و جل؛ افعال این عبارت، مفرد ماضى اند و همیشه مفتوح  - عزّ ِ 
مى آیند.

- امروزه روز (همان: 91):
امروزه قید زمان است در معنى معاصر، اما از آن جاکه لحن محاوره اى آن رایج است 
شاید بتوان در صحت و سقم نگارش آن با پسوند صفت ساز/ه/ کمى تأمل کرد، به ویژه 
که در زبان معیار، واژگانى شبیه امشبه، عصره و... هم نداریم که بشود امروزه را با آن 
قیاس کرد. نگارنده معتقد است، امروز روز صحیح تر است (بدون کسره)، ظاهراً امروز روز 
به قیاس فرداشب و فرداروز، ساخته شده است؛ هر سه ترکیب، صفت و موصوف مقلوب اند: 
در معانِى روز امروز، شب فردا، روز فردا؛ در گذشته نیز ترکیب مقلوب امروز روز به چشم 

مى خورد:
از غم فردا، هم امروز اى پسر! بى غم شود

پرفروز و  گشت  زنده  سر  از  عالم 

کند فردا  از  اندیشه  روز،  امروز  در  که  هر 
                     (ناصرخسرو، 1384: 132)
روز امروز  روز،  آنروز  عجب  اى 
                (مولوى، 1388: 4/ ب 3177)

-  در ُعجب وحیرت فرو شدم (مرزوقی، همان: 81): ُعجب با ضمه به معنى تکبر است. در 
اینجا «َعَجب و حیرت» صحیح است.

- بگو آن شاِه خوبان  را (همان: 54): بگو آن ماِه خوبان را (مدبرى، 1370: 75)
دکتر مدبرى در کتاب شاعران بى دیوان قرن سوم، چهارم و پنجم، به نقل از کتاب 

احوال و اشعار رودکى (سعید نفیسى) «بگو آن ماِه خوبان را» آورده است. 
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«ماه» با بیت بعد تناسب بیشترى دارد، زیرا شاعر، یار را به ماه و خود را به ماهى 
تشبیه مى کند:

تو چون ماهـى و من ماهى، همى سوزم به تابه بر
غم عشقت نه بس باشد جفا بنهادى از بر، بر (مرزوقى: همان، مدبرى: همان)

-  دشمنان را کار دنیایى بساز (مرزوقی، همان: 48): دشمنان را کار دنیا مى بساز (عطار، 
(173 :1366

«مى بساز» فعل امر در معنى دعایى است، فعل امر با «مى» در ادب کالسیک مکرر 
دیده مى شود: مى بدانید در جهان فسوس، همه باد است و حیلت و دلغم (بیت منسوب 

به خطیرى، دهخدا: ذیل دلغم).
مصراع مذکور (دشمنان را...) که نویسنده، آن را از منطق الطیر نقل و در کتاب خود به 
غزل رابعه بلخى (شاعرة قرن چهارم) اضافه کرده است، در بخش مناجات رابعه با خداوند 
است (عطار، همان جا). نگارنده معتقد است در آنجا باید صحبت از رابعه عدویه (عارفۀ 

قرن دوم) باشد:
راز»  داناى  «اى  که  گفتى  رابعه 
بنگرم عالم  دو  هر  به سوى  گر 

مى بساز  دنیا  کار  را  دشمنان 
کافرم خواهم،  هیچ  تو  جز  به  یا 

در منطق الطیر چهار جاى دیگر نام رابعه آمده است که در آن ها منظور، صوفى معروف 
رابعه عدویه  است: حکایت رفتن مصطفى به سوى غار و خفتن على در بسترش (عطار، همان: 
32)، سخنى از رابعه (همان: 100)، به کعبه رفتن رابعه (همان: 118)، حکایت مردى که 
گشایش مى خواست و جواب رابعه به او (همان: 176). لذا احتماالً این رابعه مناجات گو هم، 
مانند آن چهار مورد باید عدویه عارف باشد. عموماً در آثار منسوب به عطار، هر جا سخنى 
از رابعه آمده است منظور رابعه عدویه است؛ در خسرونامه، مصیبت نامه، تذکر االولیاء و 
در مظهرالعجایب هم، نام رابعه با صوفیان همراه است. در الهى نامه، بخش هفتم: حکایت 
12، بخش دهم: حکایت 5 و بخش بیست ودوم: حکایت 9، سخن از حکایات رابعه با حسن 
بصرى و نیز سخن از بایزید و دیگر صوفیان است؛ و تنها سندى که از ماجراى رابعه بلخى 
داریم، همین فصل بیست و یکم الهى نامه است که اتفاقاً در آن هم، نام رابعه ذکر نشده و فقط 

آمده است: «حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او». 

حاصل سخن
پیشنهاد مى شود در بازنویسى حکایات کهن، در به گزینى واژه ها، ساده فهم بودن آن ها را بیشتر 
مدنظر داشت و نیز در امالى کلمات، دقیق تر عمل کرد. همچنین در کتابى که در آن، در 
برخورد با مسائل حساس دستورى از قبیل پیوسته نویسى و جدانویسى کلمات مرکب و مشتق، 
رسم الخط سلیقه اى و ذوقى به کار مى رود، از آن جا که فرهنگستان نیز داشتن رسم الخط ویژه را 
رد نمى کند، نباید آن شیوة نگارش با رسم الخط دستور فرهنگستان، مخلوط گردد و از این دو، 
باید یکى گزینش شود. به طریق اولى در مجموعه اى که ویراستارى همۀ آثار ذیل آن، توسط یک 

خط و رسم عاشقى
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نفر انجام مى شود، باید رسم الخط واحدى را در تک تک کتاب هاى ذیل آن مجموعه، حاکم ببینیم.
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