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چکیده
نثرِ پارسی در تاریخِ تطورِ خود ،دستخوشِ دگرگونیهای فراوانی شده اسدت کده در هدر دور ای
رنگ و بوی خاصّ خود را دارد .بر این بنیاد ،در نثرِ کهنسالِ پارسی پس از گُذار از گُهارِ مشدروهه و
رسیهن به عصرِ معاصر ،دگرگونیهایی رُخ میههه ،یا به نوعی پوستانهازی میکنه؛ میتوان گفت :ایدن
تغییر و تحولِ عظیم حاصلِ ارتباط با نوشتههای فرنگیان ،تکانههای مهرنیته و نثرِ روزنامهای اسدت.
از شگردهای نویسنهگیی که در این دور بوجود آمه« ،پاورقی»« /پانویس»دهی است .شدگردی کده
امکانِ توضیح ،اظهارِ نظر ،یادداشتهای جدانبی و ارجداع را در زیدرِ صدفحه بده نویسدنه میههده .از
نویسنهگانِ صاحبِ سبکِ معاصر که از این تکنیک بسیار بهر برد  ،محمّهابراهیم باسدتانی پدارییی
است .به گونه ای که بخشِ قابلِ توجهی از صفحاتِ کتابهدایش را بده پدانویس اختصداص داد اسدت.
پرسشِ اصلی تحقیق این است که :پانویسهای باستانی پارییی چه مؤلفهها و مشخصههدایی دارنده و
نقشِ آن ها در مقبولِ نظر افتادنِ سبکِ نویسنهگی باستانی پارییی به چه مییان است؟ این پانویسدها
در تنوع پانید گونه و حجمِ آنها نیی گاهی به چهار صفحه میرسده و چدون از نظدرِ محتدوایی رابطد
تنگاتنگی با متن دارنه ،ساختاری منسجم را به کتاب داد انه .نتیج حاصل از پدووهش نشدان میههده
که پانویس و این نوع پانویسدهی از مؤلفههای سبکِ شخصی باسدتانی پدارییی اسدت و یکدی از مهمتدرینِ
عواملِ برجسته شهن و مقبولِ نظر افتادنِ کتابهای او نیدِ خواننهگانش است.

واژههای کلیدی :نثرِ معاصر ،سبکِ شخصی ،پانویس ،باستانی پارییی.

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان sheikh_m20@yahoo.com
Fouladi_yaghoub@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی
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 -1مقدمه
«پانویس» ( )Foot Noteیا «زیرنویس»« ،پانوشت» و «پاورقی» ،نوشتههدایی را میگوینده کده
پایین صفحه و جها از متنِ اصلی نوشته میشدود .فرهندگِ معدین در خصدوصِ پدانویس و زیرندویس
آورد است« :آنچه جها از متن اصلی باشه» (فرهنگ معین :ذیل «پانویس»)؛ «توضیحی که دربدارة
موضوعی از متن در زیر صفح متن داد میشود» (همان :ذیل «زیرنویس») .امّا در موردِ «پداورقی»
) ،(Feuilletonعالو بر تعریفهای مشداب پدانویس و زیرندویس ،تعریفهدای دیگدری نیدی میباشده:
«کلمهای از صفح بعه که در زیر سطر آخر مینوشتنه به جای عهد تا اوراق را بده سدهولت تنظدیم
تواننه کرد || .قصه و جی آن که در قسمت ذیل اوراق روزنامدهای نویسدنه || .آنچده در ذیدل صدفحه
نوشته میشود چون تعلیق و شرح» (لغتنام دهخها :ذیل «پداورقی») -5« .آنچده در پدایین صدفحه
نوشته شود -2 .نوشته ،قصهای که در چنه شمارة پیاپی یک روزنامه یا مجله منتشر شود» (فرهنگ
معین :ذیل «پاورقی») .هبقِ تعریفِ اول دهخها از پاورقی ،در واقد ایدن کلمداتِ نوشدته شده کدارِ
شمارة صفحه را میکردنه و کارکردی در ارتباط با متن نهارنه؛ فقط بهخاهر پدایین نوشدتنِ آنهدا در
صددفحه ،پدداورقی نامیدده شدده اندده .امّدا تعریددف دو ِ دهخددها و معددین کدده پدداورقی را نددامی معددادل:
 Feuilletonفرانسوی برای داستانهای پدایینِ صدفح روزنامدههدا نامیده انده ،مربدوط بده یکدی از
ویوگیهای روزنامه نگاری غربی ،خصوصاً فرانسوی است که با ورود فرهنگِ روزنامه و روزنامهنگاری به
ایران ،این ویوگی ،یعنی پاورقینویسی که داستانهای مسلسدل یدا داسدتانهای دنبالدهدار هسدتنه در
روزنامهها بده کدار میرفدت ( سدرآغاز پداورقینویسدی در ایدران ،قاسدمی ،ص .)51 :البتده در ایدران
انهکانهک نا ِ پاورقی از ایدن داسدتانهای دنبالدهدار برداشدته شده و بده آنهدا «مقداتت مسلسدل و
دنبالهدار»« ،داستان مسلسل» و «داستان دنبالهدار» گفته میشود (درآمدهی بدر پداورقی نویسدی در
ایران( ،)5الهی ،ص5.)945 – 923 :
امروز پانویس به عنوانِ یکی از نکاتِ نویسنهگی و شیو های ارجاعدهی و توضدیحی بده شدمار
میرود که هبقِ چهارچوبِ نگارشِ علمی ،دارای ساختارِ تعریدفشده میباشده .محمدود فتدوحی در
کتابِ آیینِ نگارشِ مقال پووهشی در خصوصِ پانوشت مینویسه:
«پانوشت به توضیح ،اظهار نظر ،یادداشت و یا ارجاعی گفته میشود که بیرون از متن در پایین هر
صفحه میآیه ...پانویسها بر حسب نوع اهالعاتی که در آنهاست بده سده دسدته تقسدیم میشدونه:

 .1برای اطالعات بیشتر در مورد پاورقی به مهوهود داسهتانوای دنها ه دار در روزنامه ها و پهاورقی در روزنامه نگاری غهر و
مدرن ایران رک :درآمدی بر مقو ة پاورقینویسی در ایهران  ،)1ص  723تها  741و درآمهدی بهر مقو هة
ادبیات
جریان آن در
ِ
ِ
ِ
پاورقینویسی در ایران  ،)2ص  845تا  862و درآمدی بر مقو ة پاورقینویسی در ایران آخرین بخش) ،ص  101تا .124
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پانویسهای توضیحی ،پانویسهای ارجاعی ،پانویسهای ترکیبی .نوع سو ترکیبی از پانویس ارجاعی
و توضیحی است» (آیینِ نگارشِ مقال پووهشی ،فتوحی ،ص.)205 :
 -1 -1بیان مسئله
با توجه به تعریفات و کارکردِ پانویس ،این شگرد از نکاتِ نویسنهگی مهرن محسوب میشود .نبدود ِ
ن
این مورد در اصولِ نویسنهگی فارسدینویسدانِ قدهیم ،شدایه بده ایدن دتیدل باشده :نخسدت اینکده
نویسنهگانِ قهیم در نگارشِ اثرِ خود ارجاع نمیهاد انه و یا اگر قصه ذکر منب را داشتهانه ،در خدودِ
متن نامی از نویسنه  ،شاعر یا منب ِ خود ذکر میکدرد انده؛ امّدا در دورة جهیده ،ارجداعدهدی هدم از
معیارهای آن شه .5دیگر اینکه :نویسنهگانِ قهیم ،سخنان و مباحثِ در رابطه با بحث و سدخنِ خدود
را در متن و همرا و در توالی بحثِ اصلی میآورد انه؛ ولی نویسنهگانِ معاصدر بحثهدا و توضدیحاتِ
جانبی را به پانویس منتقل میکننده .مدوردِ دیگدر جمدالتِ معترضده و جمدالتِ توضدیحی اسدت .از
شگردهای بارزِ نویسنهگی پیشینیان جمالتِ معترضهای است که در تبهتی سخنِ آنها وجدود دارد
که برای بهتر مفهو شهنِ کال بهکار میرود؛ همچنین جملههای توضیحیای کده نویسدنهگان بده
صورتِ اهنابگونه که معموتً ایضاح پس از ابها است در سدخنِ خدود مدیآورنده .در متدونِ معاصدر
هرچنه که جمالتِ معترضه و توضیحی ،در متن هم به کار میرونه؛ امّا اکثدراً و بدا توجده بده حفد
ساختارِ مفهومیِ متن به پانویس منتقل میشونه .از مواردی کده شدایه از مهمتدرین علدل بده وجدود
آمهنِ پانویس باشه ،این است که :در قهیم ،بعضی نویسنهگان و یا کاتبان ،برخی نکات را که بعهاً به
یادشان میآمه یا اینکه سخنی در رابطه با توضیحِ قسمتی از متن بود ،در کنارِ صدفحه مدینوشدتنه
که به آن "شرح و حاشیه" میگفتنه؛ امّا امروز این حاشیهها را در پایینِ صفحه و در قسمتِ پانویس
میآورنه .از نویسنهگانِ صاحبِ سبکِ معاصر که بطورِ حرفهای و فنی از پانویس استفاد کرد است
و جایگا ویو ای در آثارش دارد ،محمّهابراهیم باستانی پارییی اسدت .پانویسدهایی کده هدم از نظدرِ
صورت و هم محتوا با پانویسهای دیگر نویسنهگان متفاوت است و دارای اقسا ِ گوناگونی میباشنه.
 -2 -1پیشینة تحقیق
از مواردی که به آثار و سبکِ نویسنهگی باستانی پارییی پرداختهانه :اعظم رنجبر در «سبکشناسی
آثار باستانی پارییی (با تکیه برمجموع هفتی)» ،پایاننام کارشناسی ارشه در دانشدگا ولدی عصدر
رفسنجان که در سال  5934دفاع شه است مهمترین ویوگیهای سبکشناسدیِ (مجموعد هفتدی)
باستانی پارییی را بررسی کرد و نشان داد انه کده آثدار باسدتانی پدارییی دارای سدبک خاصدی از
نویسنهگی (انبو واژگان و اصطالحات کرمانی و پارییی ،کنایات و ضرب المثل های عامیانه ،شعر و)...
نگار قرن پنجم و کتا ِ ایران بین دو
 .1برای بوتر روشن
شدن این نکت  ،بنگرید ب تاریخ بیهقی اثر ابوا هضل بیوقی ،تاریخ ِ
ِ
ّ
معاصر ایران.
تاریخ
ِ
انقالب (درآمدی بر جامعهشناسی ایران معاصر) از یرواند آبراهامیان ،مور ِخ ِ
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بود که سبب تمایی آن از سایر نویسنهگان شه است و آثار او جنب محلی و ملّی پیها کدرد اسدت.
رنجبر در این پووهش ،از "پانویس" به عنوانِ یکی از مؤلفههای سدبکی باسدتانی سدخنی بده میدان
نیاورد است .همچنین در شاعر تاریخ (یادگارنام محمهابراهیم باستانی پارییی) ،شمس الهین نجمی
مقاله ای تحتِ عنوان «سبک تاریخنگاری دکتر باستانی پارییی» دارد .در این مقاله نجمی به شدیوة
تاریخنگاری باستانی و برخورد و بینشِ او نسبت به تاریخ پرداخته است« .کتابشناسی آثدار محمّده
ابراهیم باستانی پارییی» از علی دهباشی که در آن کتابهای باستانی را دستهبنهی و به ترتیب سدال
چاپ معرفی کرد است؛ «نقده و نظدر دربدارة تاریخنگداری دکتدر باسدتانی پدارییی» از عبهالرسدول
ش او نسدبت بده تداریخ
خیرانهیش که در آن بده ارزیدابی سدبکِ تاریخ نگداری باسدتانی و ندوع بیدن ِ
پرداختهاست .همچنین حسین شول در مقال «هنی در آثار باستانی پارییی» ،هنی را یکی از مؤلفههای مهدم
نویسنهگی باستانی دانسته و آنها را در آثارِ باستانی تقسیمبنهی کرد است .در هیچکها از پووهشهای ذکدر

شه  ،پووهشگران به پانویس و مشخصههای آن در سبکِ نویسنهگی باستانی پارییی نپرداختهانه.
 -1 -1ضرورت و اهمیّتِ تحقیق
در بینِ کتابخوانها اغلب این ذهنیت وجود دارد که پانویسِ کتابها حداوی جمدالت و نکداتِ غیدر
ضروری میباشنه که با نادیه گرفتنِ آنها خواننه از بحثِ اصلی جها نمیافته و چیدیی را از دسدت
نمیههه؛ دیگر اینکه پانویس باعثِ معطلی خواننه و توقفی سرد در حینِ مطالعه میشدود .ضدرورتِ
تحقیقِ حاضر این است که نشان دهده همد پانویسدها و یدا پانویسدهای همد نویسدنهگان اینگونده
نیستنه؛ بلکه پانویسها انواعِ گوناگون دارنه که نادیه گرفتنِ آنها سببِ دریافتِ بهرة کمتدر علمدی و
کاسته شهنِ لذّتِ مطالعه میشود.
پاریزی)1

 -2بحث (بررسی پانویس در سبکِ نویسندگی باستانی
سبکِ نویسنهگی و تاریخنویسی باستانی پارییی بر خالف نثر بیشتر مورخانِ معاصر و کتابهدای
آنها که نثری سنگین و سرد دارنه؛ روانتر و لذّتبخش است .2دو عاملِ عمه را د در کنارِ دیگر عوامل
عوامل د بایه در خلقِ این سبک و توفیقِ آن سهیم دانست؛ نخسدت ادیدب بدودنِ باسدتانی در کندار
مورّخ بودنِ وی است؛ زیرا شیوة تاریخنویسی او همچون تاریخنویسدی و روایتگدری مورخدانِ قدهیمِ
فارسی است و نوشتههایش پر از شدعر ،داسدتان ،ضدربالمثدل و حکایدت میباشده .دومدین عامدل،
1
صورت ن ِاد کتا و شمارة صهح آمدهاست و اندازة
آثار باستانی پاریزی ب
ِ
 - .شیوة ارجاع ب شاهد مثا وای برگرفت از ِ
اصلی مربوط ب آنوا کوچکتر است.
متن
ِ
قلم پانویسوای شاهد مثا وا یک شماره از ِ
ِ
ّ ّ
2
ّ
نتهرات دو خواننهدة
مالقهات خهدا
حسین زرینکو  .وی در مقدمة کتا ِ پل پل تها
آثار دکتر عهدا
ِ
ِ
 .برای مثال بنگرید ب ِ
ِ
سهک نویسندگیاش را ک گهت اند« :شما! آقای ّزرینکو نهاید فقه بهرای یهک عهده یسانسهی و پروفسهور
مورد
خود در ِ
ِ
نتهر خهود را آورده
مثل بنده حق دارنهد نوشهت های شهما را بخواننهد و بهومنهد» و
کذا!) چیز
ِ
اظوهار ِ
بنویسید .دیگران هم ِ
ّ ّ
مالقات خدا ص  10تا .17
است .رک :پل پل تا
ِ
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«پانویس»های کتابهای اوست .عامل دو –پانویس /پاورقینویسی -از شگردهای فنّی باسدتانی و بده
زبانِ دیگر جیو سبکِ شخصی اوست .پاورقیهای او هم از لحاظِ بسامهِ حضور آنهدا در کتداب ،هدم از
لحاظِ حجم آنها و هم محتوا ،نسبت به آثارِ دیگر نویسنهگانِ معاصر گسترد تر و کاربردیتر میباشده.
به این شیو که :باستانی در حینِ توضیح و روایتِ موضوعی بده نکتدهای میپدردازد کده خواننده بدا
خوانهنِ آن قسمت منتظرِ شرح بیشتر نمیباشه؛ ولی او ادام همدین مبحدث یدا توضدیحی در ایدن
رابطه را به هور گسترد در پانویس میآورد؛ یا اینکه در حالِ روایت ،به واقعه یا نکتهای میرسه کده
با یک پانویس مختصر میتوان از آن رد شه؛ ولی او داستان یا بحثِ مفصّلی در حه یک یا دو صدفحه
در پانویس به آن اختصاص میههه .مثالً باستانی در مورد عنایتِ غالمرضا رشیه یاسدمی نسدبت بده
خود و رفتارِ رشیه یاسمی در دانشکه  ،به مرگِ او هم اشار میکنه که کلّ مطلب نیمصفحه میشود:
« ...و یکی از دردناکترین ساعاتِ زنهگی من ،آن ساعتی بود که در سالنِ بیرگِ دانشکهة ادبیداتِ
تهران د دانشکهة قهیم ،در باغ نگارستان ،پشتِ مجلسِ شورادد بدرای اسدتماعِ سدخنرانی اسدتاد
رشیه یاسمی رفته بودیم و مثلِ صهها دانشجوی حیرتدیدة دیگدر ،مدرگِ تدهریجی اسدتاد را در
پشتِ تریبونِ سخنرانی ،به چشم دیه » (کال گوش نوشینروان :ص .)241
با تما شهنِ جمله ،مخاهب انتظارِ سخنِ دیگری در این رابطه نهارد؛ امّا باستانی یک صفحه را
به پاورقی مرگِ رشیه یاسمی اختصاص میههه و داستان را از آغاز تا انجا شرح میههه:
«آنطور که به خاهر میآور یکی از روزهای بهمن یا اسفنهما  5923ش . 5343 /بود .مرحو
رشیه با آن قامتِ بلنه و چهرة گلگون ،پشتِ میی خطابه رفت ،مجلس در هبقد دو ِ سداختمانی
که امروز سالنِ کتابخان دانشکهة مطالعات و تحقیقاتِ اجتماعی است تشکیل شه بود .استاد به
صحبت پرداخت .در اواسطِ سخن ،شاگردان آن مرحو متوجه شهنه که لحنِ سخن دارد تغییدر
میکنه .کمکم صحبتِ او مالیمتر شه ،احساسِ خستگی در چهرة او به خوبی خوانه میشده ،بدر
روی صنهلی نشست و به خوانهنِ خطابه ادامه داد ،امّا همچنان صدهای او آهسدتهتدر و کلمدات
بریه تر میشه .صهای او به صهای گرامافونی میمانست که کمکم کوکِ آن خالی میشود ،هدولی
نکشیه که از گفتن بازمانه و سرش بر سینه خَم شه ،چراغی بود که روغنش تما شه لحظه به
لحظه نورِ آن پایین میرفت.
در آن حالت ،همه دیهنه که زنی بلنه قه در حالی که لباسِ کُردی بر تن و سر پیچیه بدود
ن اسدتاد
از جای برخاست و فریداد زد :رشدی ه ،رشدیه .ایدن همسد ِر او بدود .شداگردان و همکدارا ِ
برخاستنه و معلو شه که استاد سکته کرد است .بهن را بر دوش ،از پلهها پدایین آوردنده و بدا
اتومبیل به بیمارستان بردنه ،البته انهکی بهبود یافت و دو سال بعه روی در نقابِ خاک کشدیه.
(اردیبهشت  5990ش  /مه ( .). 5315از مقهم نگارنه بر دیدوانِ غالمحسدین مولدوی ،تنهدا:
زورقی در آب ،ص ( ».)3همان :ص .)241
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پاورقیهای پی در پی و مفصّل ،نثدرِ باسدتانی و سدبکِ نویسدنهگی او را از فرهندگِ مکتدوب بده
فرهنگِ شفاهی نیدیکتر کرد است یا به زبانِ دیگر ،نوشتههای باستانی پارییی بیشتر شبیه فرهنگِ
شفاهی است تا فرهنگِ مکتوب5.
رابط بینِ پاورقی در نثرِ باستانی پارییی با متنِ اصلی ،رابطهای تنگاتنگ است؛ بده اینگونده کده
خواننه در حینِ خوانهنِ متن وقتی به عالمدتِ پداورقی میرسده ،از آن رد نمیشدود و بالفاصدله بده
پاورقی رجوع میکنه .در صورتی که این ویوگی را در کتاب و آثارِ دیگر نویسنهگان کمتر مدیبیندیم.
زیرا :معموتً اگر خواننه به پاورقی آنها رجوع نکنه ،چییی از دست نهاد و یا از بحدث جدا نیفتداد
است .نکت دیگر اینکه :خواننهگان در حینِ خواندهنِ آثدارِ باسدتانی مرتدب منتظدرِ عالمدتِ پداورقی
میباشنه که رجوع به آن کننه؛ زیرا اکثراً مطالبِ تکمیلکننهة بحدث و اهالعداتِ جنبدیِ مفیده بده
همرا بیانِ رنهان باستانی را در آنجا میبیننه .در این رابطه خود باستانی پارییی میگویه« :خواننه -
ای به من نامه نوشته بود :ما حاشیههای مقاتتِ شما را زودتر از متنِ آن میخدوانیم ،جدواب گفدتم
که :من اصالً بسیاری از متنها را به خاهرِ همین حاشیهها مینویسم» (بازیگران کداخ سدبی :ص .)93
این پاورقیها از نظرِ ساختاری پابهپای متن به پیش میرونده و در تیییده و تحلیدلِ سدخنانِ باسدتانی
پارییی در خودِ متن ،بسیار کلیهی هستنه؛ از نگاهی دیگر ،اینها باعث شه انه که همیمان در کندارِ
اهالعات و دانشِ به دست آمه از متنِ کتاب ،اهالعات جانبی و مرتبط با آن حیطه هدم بده دسدت
بیایه؛ اهالعتی که میتوانست نباشه؛ ولی با آمهنشان نقشِ چشمگیری ایفا میکننه.
از نظر قالب و صورت ،نوشتههایی که باستانی در پانویسهای خود میآورد اَشکالِ متفاوتی دارنه؛
پانویسهایی که گاهی یک سطر هسدتنه (فرمانفرمدای عدالم :ص  )224و گداهی بدیش از دو صدفحه
(همان :صص )545 - 4؛ اما بطورِ میانگین ،بیشترِ این پانویسها نیمصفحه هستنه .هر چنه کده روالِ
پانویسهای وی بر یک سبک و سیاق است و ویوگی بارزِ سبکی او و چشمگیرترین موردی است کده
پس از گشودنِ کتابهایش به چشم میخورد؛ امّا این روال بطور بسیار اندهک ،در اندهک مدوارد دارای
نوسان میشود .مثالً در کتابهایی که او بده روایدتِ تداریخ و فرهندگ و ادبِ ایدران (کده اکثدر آثدارِ او
اینگونهانه) ،پرداختهاست ،این شگرد در اوج اسدت و مرتدب در ایدن کتابهدا بدا پانویسدهایی مواجده
میشویم که تنه به تن متن پیش میرونه؛ کتابهایی مثل :کال گوشد نوشدینروان ( ،)5935پیغمبدرِ
دزدان ( ،)5912نونِ جو و دوغِ گو ( ،)5911پوستِ پلنگ ( ،)5915گُذارِ زن از گُهارِ تداریخ ()5913
و . ...امّا در برخی کتابها مثل از پاریی تا پاریس ( )5932به این دلیل که حاصلِ دیه هدای باسدتانی

« . 5فرهنگِ مکتوب چارچوبِ ذهنی و ساختارِ مشخصی را دنبال میکنه :مقهمه ،مهعا ،استهتل ،نتیجهگیدری و خاتمده؛
اما در فرهنگِ شفاهی ساختارِ مشخص یا ههفِ ویو ای دنبال نمیشود؛ گوینه میتوانده بدا موضدوعی آغداز کنده ،حدرف
داخلِ حدرف بیداورد و بدا هدرحِ موضدوعی دیگدر حدرفش را پایدان بههده» (شدقاقی 29 ،اکتبدر  5 /2051آبدان 5934
.(BBC.com
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است و نوشتههای حاصل از آن مستقیماً جیو بحثِ اصلی میباشنه و سیاست و اقتصادِ عصرِ صدفوی
( )5912و یعقوب لیث ( )5911که حالتِ تاریخنویسیِ آن نسبت به دیگدر آثدارِ باسدتانی بده دیگدر
کتابهای تاریخ نیدیکتر است ،تعهاد پانویسها هم از لحاظِ کمّی و هم کیفی بسیار کمتر است.
از نظر محتوایی این پاورقیها را میتوان به پانید نوع تقسدیم کدرد کده هدر یدک ،بدا توجده بده
ویوگیهای خود ،کارکردِ خاصّ خود را دارنه .در زیر این پانید نوع پانویس به هور مجدیا بده همدرا
توضیح و مثال آورد می شود تا بهتر شناخته شونه و دیگر اینکده ویوگیهدای ایدن شدگرد در سدبکِ
باستانی پارییی بهتر نمایانه شود:
 -1 -2توضیح با توجه به یک واقعة تاریخی ،نکته و شعر
از پانید نوع پانویسِ برشمرد شه در کتابهای باستانی پارییی ،این نوع پانویس جایگا ویو ای
در آثار و پانویسهای وی دارد؛ چه از لحاظِ بسامهِ تکرارِ آنها در کتابها و چه از لحداظِ هدوتنی بدودنِ
آنها .به این ترتیب که وقتی متن به یک واقع تاریخی ،روایت ،شعر یا شخصیتی میرسه ،باستانی در
پیروِ آن واقعه یا روایت ،داستان یا خاهر ای مفصّل را در پانویس بیان میکنه؛ یدا اگدر ایدن توقفگدا
شعر یا یک شخصیت باشه ،در زیرِ صفحه خاهر و اهالعاتی در موردِ آنها میآورد .نمونهای از اینگونه:
«آن درختهایی که در فصلِ گلرییانِ بهاری ،مرا به گفتنِ شعرِ "گل میریخت" وادار کرد بودنه ،در برابدرِ
دودِ کارخانه سیا شونه و بخشکنه .این سرمایه ،و آن هبیعت ،من نمیهانم از کها بایه دفاع کرد:

نهانم تهنیت ،یا تسلیت بایه دهم دل را به این مقتول گریم ،یا ببوسم دستِ قاتل را*...
* میگوینه وقتی اسماعیل خان شجاع لشکر ،با تفنگ واردِ اتاقِ امیر اعظم شه و به جدای لیدوانِ
آب ،گلوله در دهن امیر اعظم خالی کرد حاجمیرزارضا شریعتمهار دامغدانی – کده از روحدانیونِ
بیرگِ عصر بود – هی یک تلگراف تسلیت به پیشکار او حاجی افخمالهوله ،همین بیت را مخابر
کرد (مجله آینه  ،سال  ،54ص  .)543در واق میتوان گفت بعده از آن تلگدرافِ معدروفِ اتابدک
اعظم میرزاعلی اصغرخان ،در موردِ قتلِ ناصرالهینشا به مظفرالهین میرزا کده در تبریدی بدود و
این شعر را شامل میشه:
کددده دریدددا فدددرو رفدددت و گدددوهر برآمددده
چددرا خددوش نخندده  ،چددرا خددون نگددریم
این بهترین و شیواترین تلگرافی است که با یک شعر مخابر شه و یک دنیا معنی در آن نهفته
است .راج به رفتار امیر اعظم در کرمان رجوع شود به مقهم پیغمبدر دزدان ،چداپ دوازدهدم،
ص ( »34کال گوش نوشیروان :ص .)90
پیغمبرِ دزدان :صص  52و  40و 10؛ بازیگرانِ کاخِ سبی :صص  513و  252و 125؛ شاهنامه آخرش
خوش است :صص  54و  51و 143؛ گُذارِ زن از گُهارِ تاریخ :صص  59و 555؛ از پداریی تدا پداریس:
صص  53و  551و  233و 194؛ فرمانفرمای عالم :صص  554و  592و .241
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این نوع پانویس تقریباً  %10از سهمِ پانویسهای باستانی را به خود اختصاص داد است .از لحداظِ
حجم از نیم صفحه تا چهار صفحه میباشنه و از لحاظِ محتوی با توجه به تخصص باسدتانی پدارییی
تاریخی – فرهنگی  -ادبی هستنه.
 -2 -2پانویسهایی که میتوانند قسمتی از متنِ اصلی باشند
از خیلِ فراوانِ پانویسهای کتابهای باستانی ،هر از چنهگاهی به پانویسهایی بر میخوریم که بطورِ
مستقیم در ارتباط با متنِ اصلی است و سخن و مطلبی را دنبال سخن و مطلبِ متن بیدان میکنده.
رسالت و مفهو ِ این نوع پانویسها به گونهای است که اگر در خودِ متنِ اصلی از همدان نقطدهای کده
عالمت پانویس آمه است آورد شونه ،در روالِ منطقی متن و ادامد سدخن و روایدت نقدشِ بهتدر و
برجستهتری ایفا میکننه .نکته ای که در خصوصِ این نوع پانویسهای باستانی میتوان گفت این است
که :با توجه به سبکِ نویسنهگی باستانی و گفتههای خدودِ ایشدان در مدورد پانویسدهایش ،احتمدالِ
قریب به یقین استاد خود به عمه این نکاتِ برجسته را در پانویس میآورد .نمونه:
«شاهچراغ را بسیار زیبا تعمیر کرد انه [...] ،روایت است که نخستینبار کسی در خواب دیه که
در این محل چراغی روشن می شدود ،شدبانه رفدت و دیده و دانسدت مقبدرة احمدهبن موسدی در
اینجاست و آن را ساخت* و در دورانهای مختلف چنهان تعمیر شه تا به شکو ِ امروزی رسیه.
* هنگامی که ابوبکربن اتابکِ زنگی شاله برای عمارتی حفر مینمود قبری ظاهر شه و شخصی
تما انها به سالمتی اعضا در آن خوابیه  ،نقشِ خاتمِ او "العی اهلل احمهبن موسی" بود .واقعه را
به اتابک رسانیهنه ،عمارتی تیق بر آن قبر بساخت ...تاش خاتون والهة ...شدیخ ابواسدحاق پسدرِ
شا محمود انجوی در سالِ  310هد ( ) 5943تجهیده عمدارتش فرمدود ...در سدال  5293هدد
( ) 5129عمارتش خراب شه  ،نوّاب وات حسینعلی میرزا قاجار ...تجهیده عمدارتش فرمدود ،در
سال  ) 5112( 5213باز گنبهش شکست و جناب محمّهناصرخانِ قاجدار ظهیرالهولده تجهیده
گنبه نمود (فارسنامه  ،2ص ( »)514از پاریی تا پاریس :ص .)553
در رابطه با متنِ بات بایه گفت :در کتابِ از پاریی تا پاریس ،باستانی یک گفتارِ شانید صدفحهای
به نا «جشنِ هنر» به خاهراتِ مراسمِ جشن هنرِ شیراز و رویهادها و بازدیههای آن اختصداص داد
است .وی در متن تنها پنج سطر در موردِ شا چراغ میآورد؛ ولی پانوشتی هفت سدطری را پیوسدتِ
آن میکنه؛ در صورتی که بافتِ سخن به گونه ای است که مطلبِ این پانویس را مدیتدوان در همدان
پاراگراف متن گنجانه و یا دنبال آن آورد.
پیغمبرِ دزدان :صص  10و 14؛ کال گوش نوشدیروان :ص 212؛ بدازیگرانِ کداخِ سدبی :صدص  541و
209؛ شاهنامه آخرش خوش است :صص  51و 111؛ گُدذارِ زن از گُدهارِ تداریخ :صدص  52و  400و
411؛ از پاریی تا پاریس :ص 191؛ فرمانفرمای عالم :صص  551 – 53و  529و .545
 -1 -2پانویسهایی که از متن مهمتر هستند
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در پانویسهای بیشمار و رنگرنگِ باستانی پارییی ،گاهی به پانویسهایی برمیخدوریم کده نکداتی
در آن ها گفته شه است که از خودِ متنی که پانویس مربوط به آن است نکتهای کلیهیتر دارد یا بده
گونه ای دیگر ،همان سخن و موضوعی است که مخاهب انتظارش را داشت .خواننه بدا برخدورد بده
این قسمتها متوجه میشود که استاد در متن ،زمینه را برای این سخن فدراهم کدرد اسدت؛ ولدی
حرفِ آخر و نکت اصلیاش را در پانویس آورد است .حتی او در جایی به ایدن موضدوع اشدار کدرد
است« :هم مقهمهچینیهای ما برای همین ذیالمقهمه بود» (بازیگرانِ کاخِ سبی :ص  .)44نموندهای
از این گونه:
«یک خالصه هم ]انتشاراتِ[ امیرکبیر قبدل از انقدالب ،و حتدی قبدل از کودتدای  21مدرداد ،از
شاهنامه چاپ کرد  ،و آن کتاب زیرِ نظرِ دکتر مههی حمیهی به چاپ رسیه است .هم در بداب
امیرکبیرِ ]عبهالرحیم[ جعفری (صاحبِ انتشاراتِ امیرکبیر)* و هم در بابِ دکتر حمیهی ،پدیش
از این صحبت کرد ایم.
* بسیاری از مؤلفان و نویسنهگان که با امیرکبیر همکاری داشتنه (از جمله نگارنه ) یدک نامد
بلنهبات در تیییهِ او در روزنامهها چاپ کرد انه .این نامه که امضای یکصه نویسنهة درجد اول را
داشت ،اگر در گواتمات چاپ شه بود ،جعفری را میبرد توی کاخِ رئدیس جمهدوری مینشدانه ،و
البته چون بعه از انقالب بود ،در اینجا مستقیماً در اویدن بده اهدالعِ آقدای عبدهالرحیم جعفدری
رسیه و شش ما گذشت تا با قیهِ تضمینات و مصادرة دو ثلثِ اموال آزاد شه» (شاهنامه آخرش
خوش است :صص .)111 – 1
شاهنامه آخرش خوش است :ص 141؛ از پاریی تا پاریس :ص .901
 -4 -2انتقاد و کنایههای انتقادآمیز
سخنِ باستانی عالو بر نوشی که در آن نهادینه است ،دارای نیشی نهانی نیی میباشه که گهگدا
به هور مستقیم و اغلب به صورتِ کنایه آمیی نیشِ انتقاد را میینه .هرچنه که انتقادهای باسدتانی در
لفاف سخن و در متنِ اصلی است؛ امّا مواقعی هم پانویس و متنِ پانویس را اختصاص به این مورد یدا
بهانهای برای این خصلتِ قلمِ خود میکنه .به نمونهای نظر میافکنیم:
«]یکی از رجالِ اقتصاددانِ رومانی[ گفت :چنهی پیش من به باکو مسافرت کرد و در آنجا یک
دانشکه و آکادمی بیرگِ ادبی به نا ِ نظامی شاعر دیه که تابلوی روسیِ آن چنهین متدر هدول
داشت .از این جهت این فکر به ذهنِ من آمه که بایه یک شاعرِ روسی باشه.
من جواب داد  :خیر ،دوستِ عییی ،نظامی یک شاعرِ ایرانی است که فعالً «روسگیر» شه است.
و دیوانِ او به فارسی است* و نه تنها روسی نیست ،بلکه کمی هم «آنتیروس» است!
* ولی هرگی به او نگفتم که در پایتختِ ایران نه تنها یک دبستان به نا ِ نظامی داریم که نصدفِ
حیاتِ آن را «آموزش و پرورشِ استان» بات کشیه و نصفی دیگر پارکینگ شده و معروفتدرین
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خیابانِ شهرمان هم این روزها به نظامی معروف شه است .امّا نه نظامی شاعر ،بل چهدل متدری
نظامی عباسآباد»! (از پاریی تا پاریس :صص .)131 – 1
کال گوش نوشیروان :صص 415 – 2؛ گُذارِ زن از گُهارِ تاریخ :ص 413؛ از پداریی تدا پداریس :صدص
 905و .193
 -5 -2پانویسهایی که بر حدس و گُمان هستند
با توجه به سبکِ تاریخ نویسی باستانی پارییی که منحصر به خودِ اوست ،اغلب نکداتی را کده از
حهس و گُمان به ذهنش میرسه داخل متن و در هی روایتِ خدود مدیآورد؛ حتدی خدود در برخدی
جایها اقرار به این حهس و گمانها میکنه « :حیدف کده دامند حدهس و گمدان دریدن مقالده از حد ّه
گذشته» (کال گوش نوشیروان :ص  .)513امّا در بسیاری موارد هم ،حهسیات و نکتههای خود را که
از گذرِ گُمان بر ذهنش میرسه ،در پانویس میآورد که گا یک صفحه را به خود اختصاص میههنده
و گا یک نیمسطر .برای نمونه:
«حاجی قوا ] [...و حات ،بعه از چهل پنجا سال که پیر و افتاد از تبریی به شیراز بازگشته ][...
و گا گاهی ،شعرهایی را که حاف – که دیگر در گذشته بود است – در حدق او گفتده بدا خدود
تکرار کنه*  .و در آخرِ کار هم به دوستان وصیت کرد باشه که او را نیی ،بعده از مدرگ در کندار
خواجو دفن کننه.
* حاف در حهودِ پانصه غیل در حهّ کمال دارد ،گفتم در حهّ کمدال ،زیدرا عقیده دار کده یدا
خودِ حاف  ،اشعار عهه خردسالی خود را و اشعار عهه سر پیری خود را از میان برد است ،یا آن
ت الیدوت بدر آثدار او زد
ویراستا ِر بیرگوار ،محمّه گلنها دست بده همدان کداری زد کده دوسد ِ
هشتصه بیتِ شاعر را به چهارصه بیت تقلیل داد و بالنتیجده شدعرِ الیدوت را شایسدت دریافدتِ
جاییة نوبل کرد است .خودِ حاف در آخرِ عمر اعتراف کرد بود که:
متغیّددر شه از بنده گریدددیان میرفدت
قوّتِ شاعدرة من ،سَحَدر از فدرطِ مدالل
کان شکرلهج خوشخوان خدوش الحدان میرفدت
گفتم اکنون سخنِ خوش که بگویده بدا مدن
(حاف قیوینی ،صفحاتِ پایانِ کتاب).
به هر حال ،اگر حاف آن پانصه غیل را هی پنجا سال (از  340تا  330هجری) سرود باشه –
به تناسبِ سالها ،به هر سالی تقریباً د غیل میرسه و ماهی یک غیل( ،البته این آمارِ قرنِ اتمدی
است ،وگرنه معلو است کده شداعر ،غدیل را در دورانِ عشدق و عاشدقی و روزگدارِ شدور و حدال
میسرایه و بساکه یک سال پنجا غیل بسرایه و سالِ دیگر هیچ؛ امّا به هر حال چون هیچ قرین
دیگری نهاریم به همین حساب اکتفا میکنیم ).اگر چنین باشه ،هدی د سدالی کده عمادالدهین
محمود وزارت داشته ،تاقل صه غیل را – یک پنجمِ غیلیاتِ خود را – حاف  ،در عههِ او گفتده،
و چون عمادالهین همانطور که گفتیم مشوّق و در واق کشفکننهة حاف بود  ،سهمِ او از اینهدا
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بیشتر میشود .پس میتوانه عمادالهین ،با مراجعه به یادداشتها و خداهراتِ گذشدته ،آن غیلهدا را
هم با خود زمیمه کنه» (کال گوش نوشیروان :صص .)513 – 1
پیغمبرِ دزدان :صص  14و 229؛ بازیگرانِ کاخِ سدبی :ص 92؛ گُدذارِ زن از گُدهارِ تداریخ :ص 430؛ از
پاریی تا پاریس :صص  511و 129؛ فرمانفرمای عالم :ص .529
 -6 -2شوخی
عالو بر اینکه زبانِ باستانی پارییی زبانی شوخ است؛ در برخی مواق شوخیهایی را که در رابطه
با سخن اصلی و شخصیتهای بحث هستنه ،در پاورقی میآورد .این شدوخیها دو گونده اسدت ،یدا در
مورد یکی از دوشخصیتهای کتاب و دوستان پارییی است .مثالً وی در کتاب شاهنامه آخرش خوش
است به زنهگی و احوالِ شاهنامهبازها در هول تاریخ پرداختهاست؛ وقتی به ایرج افشار میرسه ،یدک
شوخی خودمانی هم در پانویسِ آن صفحه با افشار میکنه:
«میگوینه حرف ،حرف می آورد .ممکن است از من بپرسیه خوب تکلیفِ ایرج افشار چه میشدود
که یک کتاب پانصه صفحهای در کتابشناسی فردوسی نوشته اسدت؟ خواسدتم بگدویم کده اوتً
این رنهِ ییدی کاری روی شاهنامه نکرد  ،او کارهایی را که دیگران فهرسدت کدرد انده فهرسدت
کرد است!* مثل حاف ...،
* این هم دست خوشِ افشار از جانبِ بنهة پارییی که بیشترِ تصویرهای مربوط به شداهنامه را از
همان کتابِ افشار نقل کرد ا و زیر آنها رفِرانْس نهاد ا ! حقشناسدی از ایدن بیشدتر میشدود؟»
(شاهنامه آخرش خوش است :ص .)111
پیغمبر دزدان :ص 213؛ کال گوش نوشیروان :صص  52و 433؛ بازیگرانِ کاخِ سبی :صدص  53و 21
و 259؛ گُذارِ زن از گُهارِ تاریخ :ص 415؛ شاهنامه آخرش خوش است :ص  110و .141
یا اینکه سخن در خصوصِ موضدوعی اسدت و باسدتانی در پدانویس شدوخیی میکنده و در ایدن
شوخی ،یک نیشِ گینه هم موجود است (پیغمبر دزدان :ص  .)214این شوخیهدا مالحدتِ سدخن
باستانی را بات میبرنه و در کنارِ نکتههای دانستنی ،باعث رف کسالتِ حاصل از مطالعه میشود.
 -7 -2جملههای معترضة کوتاه
بعضی جملههای کوتا در پانویسِ کتابهای باستانی پارییی هستنه که میتدوان آنهدا را در مدتن
وارد کرد و به عنوانِ جمل معترضه بکار برد؛ البته این نوع پانویس ،از نمونههایی اسدت کده در آثدارِ
دیگر نویسنهگان هم کمابیش وجود دارد .مثالً« :من کلم شال را بده معندای جُدلِ خدر و اسدب در
کتبِ قهیمی نمیبینم ،و در قهیم همه جا از «جُل» استفاد شه *.
* هرچنه خودِ جُل هم ممکن است صورتِ تحریف یافت شال باشه» (فرمانفرمای عالم :ص .)211

11

پیغمبرِ دزدان :صص  42و  12و 253؛ کال گوش نوشیروان :ص 51؛ بازیگرانِ کاخِ سبی :صدص 59
و  ،531شاهنامه آخرش خوش است :ص 111؛ از پداریی تدا پداریس :صدص  53و 521؛ فرمانفرمدای
عالم :صص  594و .591
 -8 -2اطالعاتِ جغرافیایی
باستان پارییی در حینِ بحث و سخن ،نا یک مکان یا قسمتی را میبرد و به سخنِ خدود ادامده
میههه؛ ولی در پانویس به هورِ مفصّل آن مکان را معرفی میکنه .مثالً« :کوهستانِ پاریی یدک آتدشِ
نهفته در سینه داشت و ما از آن غافل بودیم .سراسرِ کوههای سرچشم پاریی* سنگهایی است که با
مس آغشته است.
* کوهستانی است بلنه که دالْهان و قلّ قافک بلنهترین نقط آن اسدت ،از هدرف شدمال آبریدی
رودخان اوراف است که تا رفسنجان میرسه و از هرفِ جنوب و غربِ آبرییِ رودخانههای پداریی و
گُرمهکن است که تا زیهآباد و سیرجان حوض آبرییِ آن است» (کال گوش نوشینروان :ص .)4
اهالعاتی کامل در موردِ کوهستانِ سرچشمه که اگر در متن میآمه حشوِ قبیح بود ولی در پدانویس
عالو بر اینکه صهمهای به متن نید است خواننه را نیی اغنا میکنه.
 -1 -2مثال
نوعِ دیگری از این پانویسها ،پانویسی است که مثال میباشه و یا مثالی برای متن و موضوعِ موردِ
بحث در خود جای دارد .مثالً« :این کلم شعرباف در کرمان و یید هوری تلف میشدود کده عمومداً
تصور میکننه شَهْرباف بایه نوشت و در نوشتههای معمولی نیی چنین است.
* گویا شاعری ییدی (مجه همگر؟) در هجوِ سعهی گفته:
میتدددوانی روز و شدددب هدددی شِدددعر گفدددت
سدددعهیا شدددیراز خدددوردی ندددانِ مفدددت
تکمددده از ...نددت بیفتدده جفددتجفددت
گدددر بددده یدددید آیدددی و گدددردی شَد دهْرباف
و قصهِ او ظاهراً نوعی بواسیرِ تکمهای است که کارگرانِ شهرباف بهان دچار میشده انده! بدر اثدرِ
نشستنِ متوالی بر تخت شعربافی .این آقای جعفر شهری کده کتدابِ بدینظیدرِ تداریخِ تهدران را
نوشته است ،منسوب به شهرستانک نیست ،بلکه اصالً از خانوادههای شهربافِ ییدی بود است»
(فرمانفرمای عالم :ص .)593
پیغمبر دزدان :ص 49؛ بازیگرانِ کاخِ سبی :ص 201؛ گُذارِ زن از گُدهارِ تداریخ :ص 491؛ از پداریی تدا
پاریس :صص  51و .191
 -11 -2توضیحی که در رابطه با نقلِ قولهای مستقیم متن است
نقلِ قولهایی را که باستانی میآورد ،خصوصاً نقلِ قولهای مستقیم را در گیومه میگذارد و از قلدمِ
خود چییی به آنها اضافه نمیکنه؛ بلکه نکات و توضیحاتی که در رابطه با آنها تز میبینده و یدا بده
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ذهنش میرسه و از همه مهمتر هبق شیوة خدود کده هدر سدخنی را بدهونِ حاشدیه نمیگدذارد ،در
پانویس ،سخن و نکت خود را پیوستش میکنه .نمونده ..."« :میرزاندوراهلل توضدیح میههده کده یدک
لنگری پالو را برنج یک من و گوشت دو من و نخود یک چهار یک و روغن سه من (؟) اعلی اسدت و
ادویه د مثقال و پیاز نیم من. "...
* فکر کنم در مقهارِ روغن اشتبا کرد یا اشتبا چاپ شه  ،هر یک من برنج سی سنگ روغدن
(یعنی حهودِ نیمکیلو) کفایت کرد است .شایه سه سنگ؟ بود » (بازیگرانِ کاخِ سبی :ص .)233
بازیگرانِ کاخِ سبی :ص 90؛ گُذارِ زن از گُهارِ تاریخ :صص  94و 419؛ فرمانفرمای عالم :صص  240و .445
مثالً در متنِ بات ،محاسب انهاز ها و پیمانهها از نظرِ استاد اشتبا است؛ ولدی او در مدتن دسدت
نمیبرد و نظرِ درست را در پانویس میآورد.
 -11 -2معنی و ریشهشناسی یک واژه
ل خدود رهدا نمیکنده؛ بلکده در
باستانی هیچ واژة کمکاربرد یا محلدی و ید ا مهجدوری را بده حدا ِ
پانویسهایش معنی و ریش آن را برای خواننهة خود روشن میکنه و سدپس دوبدار بده مدتنِ اصدلی
بازمیگردد .نمونه ای از این گونه« :و خیلی تسامح که به خرج دهیم ،بایه گُلنار را نارنجی و بور و بده
قولِ فرنگیها بلونه ) (Blondمعنی کنیم و دخترک را از تیپِ بوراندخت بهانیم* - ،از نوادِ دخترانِ
گیسوشاللِ فرنگی...
* مرحو پورداوود عقیه دارد که دخترِ خسرو پرویی بوران دخت است ،به معنی دختری که بور
است ،نه پوراندخت – که معنی درست نمیشود برایش تعبیر کرد! همان بلونده فرنگدی اسدت:
چشم کو مو بور از پیر و پیغمبر دور!» (فرمانفرمای عالم :ص .)551
پیغمبرِ دزدان :ص 293؛ کال گوش نوشیروان :صص  91و 43؛ گُذارِ زن از گُهارِ تداریخ :ص 555؛ از
پاریی تا پاریس :ص 524؛ فرمانفرمای عالم :ص .551
 -12 -2توضیحِ یک اصطالح
روشن کردنِ مفهو و معنی اصطالح یا واژة ناآشنای به کار رفته در متن که معموتً مربدوط بده
یکی از گویشها یا اصطالحی تخصصی است در پانویس:
«و این هایف "قمه اَوْلنگان*" که حتی در رفتن به حما هم شمشیر حمایل میکردنه...
* یعنی آنها که قم خود را به کمدر آویدیان میکدرد انده ،اصدطالحِ کرمدانی اسدت و هعنده بدر
سپهساتران و سپههارانِ شمشیربنه و قهار بنه است( »...گُذارِ زن از گُهارِ تاریخ :ص .)400
پیغمبرِ دزدان :صص  14و 252؛ کال گوش نوشیروان :صص  29و 211؛ بازیگرانِ کداخِ سدبی :صدص
 20و  531و 222؛ شاهنامه آخرش خوش است :ص 114؛ از پاریی تا پاریس :ص 553؛ فرمانفرمدای
عالم :ص .553
با توضیحاتِ مفصّل در خصوصِ اصطالحات به کار برد شده  ،هدم گرههدای معندایی احتمدالی کده
خواننه با آن روبرو میشود رف شه است و هم خواننه را از جستوجوی آن اصطالح در فرهنگها و
دیگر کتابها بازمیهارد.
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 -11 -2تلفظ و معادلهای التین
معادلِ واژههای تتین و نوشتنِ نامها به تتین نوعِ دیگری از پانویسهای باستانی است .ایدن ندوع
پانویس که جیء شیوههای معیارِ پانویسدهی است و در آثارِ دیگران نیی به وفور استفاد میشود ،در
کتابهای باستانی پارییی دو گونه میباشه .یکی اینکه نا یک مستشرق یا غیرِ ایراندیتبدار را کده در
متن آورد میشود شکلِ تتینِ آنرا در پانویس میآورد .ماننده« :یدک کتدابِ دلپدذیر داریدم بده ندا ِ
"شناختِ اساهیرِ ایران" ،این کتاب تیلیفِ جان هینلی* است. ...
* ( »J. R. Hinnellsشاهنامه آخرش خوش است :ص .)413
گون دو  ،معادلِ تتینِ واژ ای فارسی یا ترجم واژ ای را در پانویس نشان میههده .ماننده« :همدان
کالجی که ما در آن منیل داشتیم در کوچ کج و معوجِ منطقیون* قرار داشت.
* ( »Logic Lainبازیگرانِ کاخِ سبی :ص .)193
کال گوش نوشیروان :ص 523؛ گُذارِ زن از گُهارِ تاریخ :ص 955؛ از پاریی تا پاریس :صص  931و .129
 -14 -2آدرس و ارجاعدهی
سخنانی که باستانی پارییی از دیگران در متنِ خود میآورد ،چه بطورِ نقلِ قولِ مسدتقیم و چده
غیرِ مستقیم ،آدرس و ارجاعِ آنها را در پانویس میآورد .این ارجاعها به دو گونه است یا آدرسِ کاملِ
متن یا فقط اسمِ نویسنه و شاعر .نمونههایی از ارجاعهدای کامدل..."« :بدر گرداگدردِ نعدشِ سدقراط
نالهای و آهی به گوش نمیآمه ،او بهینگونه مُرد – اگر این حالت را به مرگ بتوان تعبیر کرد"*.
* مجل مهر ،سال  ،9ص  310و  5091نوشت تمارتین» (بازیگران کاخ سبی :ص .)31
نمونههایی از ارجاعهایی که فقط اسم نویسنه یا شاعر است .البته بایه افدیود کده بده ایدن ندوع
آدرس و ارجاعدهی به نهرت برخورد میکنیم:
تیغ بر خود میینه هر کس که با من دشمن است*
«همچو جان در قالبِ گبر و مسلمان رفتها
* شعر از مال هاهری نائینی» (شاهنامه آخرش خوش است :ص .)59
پیغمبرِ دزدان:صص  5و 229؛ کال گوش نوشیروان :صص  210و  215و 445؛ بازیگرانِ کداخِ سدبی:
ص 93؛ شدداهنامه آخددرش خددوش اسددت :صددص  52و  13و 203؛ از پدداریی تددا پدداریس :ص 511؛
فرمانفرمای عالم :صص  551و .553
این نوع پانویس عمومیترین پانویس در کتابهای معاصر میباشه .باستانی پارییی به دلیلِ رعایت
امانت ،مرتب نقلِ قولهای خود را در پانویس آدرس میههه.
 -15 -2متن احتیاج به پانویس ندارد
در برخی مواق متن احتیاج به پانویس نهارد و مخاهب احساسِ نیاز به توضیح بیشدتر نمیکنده
ولی باستانی بنا به سبکِ خود مطلبی را در پانویسِ صفحه میآورد .این پانویسها ارتباطِ کمتدری بدا
متن دارنه و میتوان آنها را حذف کرد یا در جای دیگری به کار برد .به نمونهای از این نوع نظر میافکنیم:
«هبقاتِ حروفچینها هم تغییر کرد است ] [...اما خطِ نویسنهگان و اسامی تاریخی و لغاتِ عربی
و فارسی برایشان انهکی غریب است ] [...و اگر قرار باشه که قبالً نوشتهها با ماشینِ تحریر تایپ
شود که باز همان اشکال «دوبله» و تکدرار خواهده شده و میمانده تدا یدک نسدل بگدذرد و ایدن
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حروفچینهای جوان کمکم موی سفیه در پیشانی آنها ظاهر شود و آنوقت روزی برسه که خدطِ
بهِ نویسنهگان را بتواننه خوانه*.
* خوشبختانه خالفِ آن نظر که در متن آورد ا  ،در حروفچینی ایدن کتداب کده در قدم انجدا
میشود ثابت شه ،زیرا یکی از دوستانِ نادیهة باسواد ،خطِ بهِ مرا خوب خوانه و در کمالِ صحّت
و دقت آنرا ماشین کرد انه ،و این برای یادآوری دوست نازنینِ نادیه ای است که اکندون در قدم
(حروفچینی فرانشر) این مقاله را با ماشینِ لییری گرانقیمدت در پشدتِ میدی تحریدر میچینده و
مطلقاً با حروفِ سربی سروکار نهارد .تنها برای این است که شما هم بهانیه که ما:
 شبهای هجر را گذرانهیم و مانه ایم.در اینجا بایه از دو دوستِ حروفچینِ خود در قم یداد کدنم :آقدای محمّده محمّدهی و اسدماعیل
غمخوار که با دقتِ کامل ناسازگاریهای مرا تحمل کردنه و کتاب را چنانکه در خور بدود عرضده
داشتنه» (بازیگران کاخ سبی :ص .)209
در پانویسِ بات ،تقریباً نیم دو ِ آنرا میتوان حذف کرد و یا اینکه در جای دیگری از متن آورد.
زیرا نه ارتباهی با نیم اولِ پانویس دارد و نه ارتباهی با خودِ متنِ اصلی.
شاهنامه آخرش خوش است :ص  111و 141؛ گُذارِ زن از گُهارِ تاریخ :ص 491؛ از پاریی تا پاریس :ص 590.
 -1نتیجه
پانویس به شکلِ کنونی ،پس از ورودِ شیوة علمیِ نویسنهگی غرب از یدک هدرف و تغییدرِ سدبکِ
نوشددتاری کالسددیک و حاشددیهنویسددی آنهددا از هددرفِ دیگددر ،در نث درِ معاص درِ پارسددی نمایددان شدده.
محمّهابراهیم باستانی پارییی از معهود نویسنهگانِ معاصر است که این ویوگی در سبکِ نوشتاری او
جایگا برجستهای دارد ،بصورتی که آن را میتوان از فنّیترین شگردهای او به حساب آورد .باسدتانی
از کوچکترین فرصت استفاد میکنه که خواننه را به پانویس ببرد و نکتدهای یدا مطلبدی را بدرایش
روشن کنه یا با او در میان بگذارد؛ بگونه ای که بیشترِ اوقات خواننه بینِ متن و پانویس در رفدت و
آمه است .از لحاظِ شکل و حجم ،این پاورقیها از نیمسطر تا چهار صفحه میباشنه و از نظرِ محتدوی
و درونمایه ،چون باستانی پارییی استادِ تاریخ ،شاعر و فرهنگپوو است ،حداوی مطالدبِ تداریخی د
فرهنگی د ادبی میباشنه که اکثراً آنها را فضایی قرار میههه برای بیانِ سدخنِ اصدلی و منظدورِ نظدرِ
خود .در مجموع پانویسهای آثارِ باستانی پارییی را میتوان در پدانید ندوع جدای داد :پدانویسهدایی
حاوی شرح و توضیح یک نکته و روایتِ تاریخی د فرهنگی ،توضیحِ یدک اصدطالح ،پانویسدهایی کده
خود میتواننه قسمتی از متن باشنه ،شوخی ،پانویسهایی که از متنِ اصدلی مهمتدر هسدتنه ،انتقداد،
تلف و معادلهای تتین و . ...خیلِ فراوانِ این پانویسها در کندارِ مدتنِ اصدلی ،سداختاری منجسدم را
بوجود آورد انه و میتوان گفت :گسترة حجم و محتوای آنهدا باعدثِ مطلدوب شدهنِ نثدر وی ،غندای
موضوع ،عمق و گستردگی سخن ،حالوتِ مطلب ،تنوع احدوال و ایجداد جاذبده در خواننده  ،اغتندا
فرصت برای خواننه یا فرصت دادن به خواننه  ،ایجاد عالقه برای پیگیری سایرِ تیلیفاتِ نویسدنه و
ایجاد فضای تبلیغاتی توسط نویسنه برای جذب خواننهگان جهیه میشود.
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