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  چكيده

نگاري  رين كتابها در موضوع انشا و نامهت في تعيين المراتب يكي از مهمدستور الكاتب 
در سه م 1976تا 1964سالهاي  بار در فاصلة يككتاب  اين .هشتم است در قرن
 بر مبناي ل اين كتابمجلد او ،استچندي  .ه استچاپ رسيد به در مسكو مجلد

چاپ  هرچند ويراستارِ و ه استدوباره به صورت چاپي عرضه شد همان تصحيح،
ر اين كتاب را در دست نداشته كه آن را با هاي متأخ بجز يك نسخه از نسخهجديد، 

و  محسوب شده است از دستور الكاتب ديگر يتصحيح اين چاپ، د،سنجبمتن چاپي 
توجهي به نثر  تصحيح و بي فنبا  مباشر چاپ حاضر ناآشنايي شتابزدگي و تبه علّ

 آن را از صورت اصلي ،الخط ها و ناهمساني در رسم اين كتاب و تغيير در ضبط نسخه
رسيدن به آن است،  ح متننده جاري شده و هدف اصلي مصحنوشته كه از قلم نويس
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در اين مقاله به نقد و بررسي اين . و متني آشفته و نابسامان منتشر شده است دور كرده
  .پردازيم چاپ جديد مي

 

ي، ، تصحيح، نثر فنّدستور الكاتب في تعيين المراتب، شمس منشي: هاي كليدي واژه
  .غلطهاي امالييالخط،  رسم

  
  مقدمه

هاي آگاهي كوشند، شناسان مي نويسان و نسخه فهرستحان، مصح روزگاري كهدر 
تر كنند و در اين  تر و عميق دقيق آن هاي و ديگر عرصه فن تصحيح در را خود

تا است  به وجود آمده افزار ب، مقاله، نمايه و فهرست و نرمانبوهي كتا ،موضوع
 فن چند و چون بينيم كه افرادي ناآگاه از ، باز ميتر شود كار تحقيق بسامان

بزرگان اين  ند و با آنكه ظاهر كار را به شيوةكن تصحيح، اقدام به انتشار متون مي
   .آرايند، كارشان در ميزان نقد وزني ندارد مي فن
محمدبن هندوشاه نخجواني  دستور الكاتب في تعيين المراتب تصنيفب اكت   

به ) 1976 :سوم ،1971: دوم، 1964: اول( ددر سه مجل ،شمس منشيمشهور به 
. اپ رسيده استبه چ در مسكو زاده سعي و اهتمام عبدالكريم علي اوغلي علي

 است كوشيده حو مصح معتبر تصحيح شده نسخة اساس ششهرچند اين كتاب بر 
 ،ظاهر آن ا برخي از لغزشها و صورت نامطلوبام ،متني دقيق فراهم آورد

مجلد  بتازگي چاپي جديد از .كند ايجاب مي را از آن يدتصحيح مجد ضرورت
دكتر محمود  ،بان و ادبيات پهلويز يكي از استادان 1تمباشر به اول اين كتاب

 ها و ، مقالهعلمي ايشان وجود دارد ةدر كارنامآنچه . منتشر شده است طاووسي
چاپ و البته  دورة اسالميزبان و ادبيات روزگار پيش از  در زمينة ،است كتابهايي

 ديوان نثارشيرازي، وقار  انجمن دانش ،كتاب مربوط به قرن سيزدهم چونچند 
ساله به صداينك بازگشتي چندو  ،شعاعيه تذكرةو  تذكرة گلشن وصال، شيرازي
   .في تعيين المراتب دستور الكاتب و اقدام به چاپهشتم در قرن  ،عقب
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بسيار  ،اند ن كتاب نوشتهبراي اقدام به چاپ ايخود  ةانگيز ةبار درايشان آنچه    
م، هاي هفت در سده )هنر، ادب، انديشه( در گردهمايي مكتب شيراز«: است جالب

ت علمي همايش نگارنده نيز عضو هيأ [...] هشتم و نهم هجري قمري
در نخستين جلسات همايش . خوشنويسي مكتب شيراز را به عهده داشت

تا كتاب  پيشنهاد كردند [...]جناب آقاي  خوشنويسيخوشنويسي رياست گروه 
وف به بن هندوشاه نخجواني معرد، اثر محمكاتب في تعيين المراتبدستور ال

هشتم و پيش از آن فراهم  ةهاي مكاتبات سد كه در آن نمونه »شمس منشي«
كنون در تاص يافته و اآمده و بخشي نيز به مبحث كتابت و خوشنويسي اختص

در شمار كتابهاي قابل عرضه در انتشارات اين  ]...[ايران معرفي و چاپ نشده 
همايش قرار گيرد و نگارنده نيز تصحيح، تنقيح، ويراستاري و مقابله آن را 

  ).ص يازده پيشگفتار،( »...پذيرفت
 ايشان !دستورالكاتب دهاي نامربوط براي توجيه چاپ مجد همه انگيزه اين    

ايش عضو هيأت علمي هم زبان و ادبيات پهلوي هستند و شدة هاستاد شناخت
كتابي را به اند،  تصميم گرفته بنا به پيشنهادي وخوشنويسي مكتب شيراز شده 

و در ايران  چاپ برسانند كه در آن از كتابت و خوشنويسي سخن گفته شده است
سخني از خوشنويسي در  ،الكاتبدستوردر حالي كه در سراسر  ،ناشناخته مانده

در نقد  هايي مقاله ،هاي ايران در مجله ،مقارن با چاپ آن در مسكوو  ان نيستمي
در اين ميان ربط شمس منشي نخجواني با  .به چاپ رسيده استو معرفي آن، 

 چون محدودةكه  مگر با اين توجيه ،نامعلوم استهمچنان مكتب شيراز 
 نيزالكاتب دستور هشتم بوده است وهاي هفتم و  سدهدر  ردهمايي شيرازگ

هر چند نه  !قرار بگيرد بايد در اين مجموعه ؛ بنابراينمربوط به قرن هشتم است
 .استشمس منشي شيرازي است و نه در سراسر اين كتاب سخني از شيراز 
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  حمصح ةمقدم. 1
ص (اي كه بر اين كتاب نوشته است  مقدمهبخشي از مباشر چاپ حاضر در 

ت نامگذاري محتواي كتاب دستور الكاتب و عل«در زير عنوان ) هجده و نوزده
شمس منشي در . علت نامگذاري هنه ب ،اند توجه كرده به موضوع اين كتاب» آن

و موسوم به كتاب  ...« :مقدمه وجه تسميه كتابش را اين گونه بيان كرده است
 در سلك تحرير و بيان تقرير آورد تا مراتب طوايف جمهور از الكاتبدستور

ينجا معلوم گردد و طالب انشا به شرط وقوف بر مفردات و مركبات لغت و ا
از مشارب علم نحو و صرف و موارد ] اغتراف: درست. االصل كذا في[ اعتراف

  . )1/12: 1964شمس منشي ( »...اقسام عربيت از موايد فوايد اين كتاب بهره يابد
تأليف اين كتاب ي روزگار به حوادث تاريخ ويراستار ،اين بخش در ادامة   

اند و  اند، بخشي را به كتاب تاريخ مغول عباس اقبال آشتياني ارجاع داده پرداخته
  ).ص نوزده :نك( بقيه مرجعي ندارد

و  اند كرده معرفي را »دستور الكاتب در ايران« ،در بخشي ديگر از مقدمه   
اين كتاب متأسفانه در ايران چندان شناخته شده نيست و تنها تني چند « :اند گفته

معلوم نيست ). ص شانزده( »اند از پژوهندگان نسل پيشين اشاراتي به آن داشته
مردم البته  .اند قرار داده اين كتاب مالك ي معروفيتكه ايشان چه كساني را برا

و اگر محققان ادبيات و  آيند ميزاني براي اين كار به حساب نمي ،عادي جامعه
و كتابهايي كه در  افشار فارسي فهرست مقاالتايشان را به  ،هستندمنظور تاريخ 
يكي  ،م كه ببيننديده ارجاع مي ،اند نوشته شده ،ويژه آل جالير هب  ايلخانيان، دورة
  .است الكاتبدستوركتاب  ، اين دوره ترين مراجع تحقيقي براي از مهم

آنكه بخشهاي مختلف كتاب را بخش باال و بعد از  در ادامة مقدمه نوبسندة   
نگاري نوشته شده، اشاره  به كتابهايي كه در موضوع نامه ،اند وار معرفي كردهفهرست
اند كه البته  ربط اين بخش با مقدمه  در چند سطري هر كدام را معرفي نموده ، كرده

الدين بهاء شمس منشي به كساني چون رشيد وطواط،. مشخص نيستدرستي  هب
كند و با احترام و  اب اشاره ميين خشالد رضيو ين منشي، الدد بغدادي، نورمحم
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مصطلح ابناي روزگار «گويد كه تصنيفات آنها  برد؛ اما مي ي از هر كدام نام ميبزرگ
 ضرورت و همين را دليلي براي )9: 1964 شمس منشي( »در لواحق اعصار نيست

انشا و  فن اي براي آموزش نامه شيوه الكاتبدستور. آورد مي خود تصنيف كتاب
اي از  مجموعه ،و كتابهاي نويسندگان نامبرده است گاري به طالبان اين فنن نامه
نظر نبوده  مدمنظوري  براي چنين اي گونه آموزش و شيوه هاست كه در آنها هيچ نامه
ديگر را بايد در رديف كتابهايي چون دستور دبيري و  الكاتبدستوراين  بر بنا .است
  .بندي كرد طبقهنگاري  و نامههاي انشا  نامه شيوه

اي زندگي بر ،داشت ميكار خود  ستار شناختي نسبت به منابع و حيطةاگر ويرا   
دبن سرش محمهندوشاه نخجواني و پ بارة در لو آنچه در منابع دست او

كه حاصل ــ  لفتجارب الس مقدمة، به نوشته شده) شمس منشي( هندوشاه
 ، هندوشاه: نك( كرد مي همراجع ــ است تحقيقات ارزشمند عباس اقبال آشتياني

 ،شد اي مي برد و هم واسطه بيشتري مية و هم خود بهر )ي ـ  د مقدمه، ص ،تجارب
اين پدر و پسر تأليف شده  بارة كه در قبراي دستيابي خواننده به مطالبي موث

 2»كيراني« ،بن عبداهللا صاحبيبن سنجر يافت كه هندوشاه گاهي ميتماً آاست و ح
 ).بيست و سهص ح، مقدمه مصح :نك( »كيرني«نه  ،است

  
  دريافتهاي فرامتني .2.1

را مرتكب  ،زاده علي ،الكاتبدستورح مصح همان اشتباه ،مقدمه در ادامةويراستار 
 .)به بعد XILبه بعد،  .XVI به بعد؛ .Xllمقدمه، : 1964 شمس منشي :نك( است  شده

اين مكاتبات، اعتراض عميق  )؟( زيسته در جامة كه ميمؤلف در آن روزگاري «
ها و كه در جامعه وجود داشته و تبعيض هاييد را نسبت به تحركات و نابسامانيخو
رفتار آنان را با مردم  ةنحو اند بيان داشته و كرده جحافاتي كه مأموران دولتي ميا

به گوش شاه و بزرگان رسانيده و نيز اوضاع آشفته و درهم و برهم  ستمديده،
خود منعكس كرده و در ضمن آنها، طريقي براي رفع اين  ةاجتماعي را در نوشت

، م از اين سخنانكدا هيچ). 23: 1390، همو( »مشكالت هم ارايه نموده است
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ويراستار دريافتهاي شخصي آيد و همه از  بر نمي الكاتبدستوراز متن  صريحاً
تدوين  ،گونه كه خود اشاره كرده است همان ،منشي هدف شمس. است

 :براي طالبان فن انشا ،ستا نگاري هاي نامه و شيوه ها نامه از اي مجموعه
هيان را نيز در انشاي تان بل طوايف مناي كه طبقات مبتديان و مستعد يقهطر...«

جاي  جاي ..].[ مكاتبات و مراسالت كتبت احكام سلطاني و ديواني به كار آيد
عبارات را به ايراد آيات و احاديث و اخبار و آثار و امثال و اشعار و غرايب 
روايات نوادر حكايات و فنون مواعظ و تنبيهات و ضروب نصايح و تعليمات و 

معاني را مقرّر و مؤكّد  انواع مؤكّدات و اصناف مستشهدات مطرّز و موشّح و
چه آن .)12و11/ 1964، وهم( »گردانيد و بر سبيل احماض به فهم متأمالن رسانيد

و شمس منشي  )149/ 1: همو: نك( آمده الكاتبدستوردر نصيحت پادشاه نيز در 
از لوازم كار منشيان بوده  ،آورده است  را خطاب به پادشاه با احتياط تمام آن

دانستند و اگر در بين  دستان ميف به نصيحت كردن باالظاست كه خود را مو
، بنا بر اقتضاي موضوع ها سخني از اوضاع و احوال زمانه گفته شده است نامه

  . اند هان بودهپادشاو  اميران غالباًنامه و مخاطبان آنهاست كه 
  

  شناسي نسخه .3.1
اي متأخر از اين  در كنار متن چاپي، نسخه الكاتبردستومباشر چاپ جديد 

با متن چاپي مقابله  ، تهيه وشود هساالر نگهداري ميسپ مدرسةكتاب را كه در 
 و داردن ممتقد هاي بر نسخه اي برتري هيچ ،در حالي كه اين نسخه  ، است  كرده
عذر ايشان را  ،)هفده ص :كن( اند الر گفتهساهسپ نسخة ةبار در تفصيله ه بآنچ

استدالل  .كند نمي وجهم الكاتبدستورهاي  ن به اصل نسخهبراي مراجعه نكرد
نگارنده پس از «: خواندني است الكاتبدستورشناسي  نسخه فرار از ايشان براي

به دستنويس  ]سپهساالر نسخة[ جستجوي فراوان در ايران، جز همين نسخه
جستجوي فراوان ايشان چگونه و در ). همان( »نيافتديگري از اين كتاب دست 

گويا ايشان ند؟ ا ههاي خطي مراجعه كرد به كدام فهرست نسخهكجا بوده است؟ 
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براي  .آن را در ايران بيابندي اه هنسخاصل  ،براي تصحيح هر كتاب ،انتظار دارند
تا  مراجعه كنند هاي خطي نسخه فهرست انبوهي ازبه  ،بوداين كار كافي 

  .  برسدايشان به نتيجه  »جوي فراوانو جست«
  
  متن تنقيحويرايش و . 2

و در برخي از  اند مهم زبان فارسي به چاپ رسيده از منشĤت يبا آنكه بسيار
رستي خوانده د هي بيهنوز چنين متنها ،اند آنها سخن گفته ةبار درو مقاالت ا كتابه
نثرهاي فني ان فارسي از منشĤت زب .اند و ويژگيهاي آنها نموده نشده است نشده

 ،خود ةنويسندگان آنها براي ايجاد قرينه و تناسب در نوشتشوند كه  محسوب مي
ها كه  مهلكو آهنگ  و حتي شكل اند گذشته يها و تركيبها نم لمهآساني از سر ك هب

از سوي  .است قرار داشته ايشان مورد توجه ،در آنها بوده ناسبيت امكان ايجاد
و يكساني آن الخط  دقت در رسم ،متون تصحيحيكي از حساسيتها در  ،ديگر

براي آنكه . نشاني از آن نيست الكاتبدستورست كه در سراسر اين چاپ از ا
 الكاتبدستوردر متن  اشكاالت وارد شدهبرخي از  ،مطلب بهتر نشان داده شود

چه اندازه  تا اين متن تا خواننده بداند كه ويراستار دهيم نشان مي يجدول را در
پس در مورد هر و سانگار بوده است  شتابزده و سهل ناآگاه،  ،كار خود به تنسب

  . دهيم ها شرحي ميكدام از نابساماني
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  1 ةجدول شمار
  

1
  

 ،)42ص( تر بوي خوش ،)63ص( دلي خوش ،)13ص( خند ريش .الف
 مال پاي ،)97ص( دولتخواه ،)94ص( خواهي دولت ،)90ص( روي پي

 ،)148ص( روز دي ،)145ص( گير دامن ،)145ص( دار دوست ،)198(
  .)156، 146ص( غايت به ،)127،129ص( بغايت

، در بهترين )64ص( تر، خوشتر ، شيرين)3ص( تر، تمامتر مهذب .ب
، بهترين مقتنيات و شريفترين )83ص( ترين حالتي وقتي و شريف

  .)192ص( نازكترين) 198ص( مكتسبات
، 171ص(، بتخصيص )277، 103، 98ص (، به تخصيص )47ص(به تجديد  .ج

 .)119، 104ص (، بحقيقت)100،117،126ص(، به كلي)240،248
 كُتاب ،)45ص( معبر ،)36ص( مطرد ،)6ص( مفنن، )4ص ( تادب2

 مسلم ،)63ص( مزور ،)47ص( مؤخر ،...)و38،44،46،50ص(
، )88ص ( ، مدون)82ص( انام كافه، )73ـ71ص( ، ماده)66ص(

 ، محنك)174ص( حيز، )139ص( شمشير بران ،)136ص( مودي
  .)280ص(قمه،)245،288،290ص(معظم،)200ص(

 استعالي گرما )9ص( استيفاء حظوظ ،)1ص( موجودات  انشاء .الف3
] اي[ طرفه] اي[ ، لطيفه]اي[ ، نكته)42ص( عرب] ي[، بلغا)49ص(
  ). 311ص( هاء ، راه)57ص(
  .)114ص( ايشان، بزة )64ص( والة جمال. ب
ساحت  براءت، )126 ص(ساحت   برأت ،)87،  69،72 ص(طراوتي  .ج
  .)277 ص(اسائت  ،)242ص(، كفاءت)204ص(، كالءت)261ص(

 ،)62 ص( درمكتوب ،)ص( حيي ،)50، 46 ص( دايماً ،)28 ص( حزَر4
، 98، 91 ص( ، مؤاخذ)100ص( رأي ،)91ص( مجموع آزاء در

 .)280(، ذَروه)101
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 ص( ، ساير شرايف خواص و كرايم ملكات)93ص ( ْوجودان صاحب5
85(من  ، قيامت )91 ص(معمور حاصل ...، ممالك غنايم )95 ص( ،

، )176ص( ، آللي زواهر)117ص( ذمايم حركات و قبايح افعال
 .)315ص(شرايف اشارات سلطاني

 ،)66 ص( كورخان ،)60 ص( لشگركشي لشگر، ،)7 ص(  مشگل .الف6
  .)216، 190 ص( بدسكاالن ،...)و124،125 ص( ديركچين

 ،)185، 166 ص( موجلكا ،)27 ص( ، يورتجي)26 ص( بتيكجي .ب
 .)214ص(موچلكا

  .)296، 274 ص(، اختيار احوال )176ص(اختيار احوال و اعتبار معاش7
و منح   ، نعم)98 ص(، معذب و مغني )28، 26 ص(دارالضرب و مغيري 8

  .)311 ص(، مشدد و معنف )273ص) (؟(، شفيع و واسيط)107ص(
  
كه  ش بردهيپ وي را تا آنجا ،كوشش ويراستار براي جدانويسي .الف .1

 ،البته در سرتاسر كتاب. را جدا نوشته است» ديروز«و » پيروي«تركيبهايي مانند 
جدا  گاهي سرهم و گاهي ،اي براي اين كار وجود ندارد و يك تركيب هيچ قاعده

 ؛رخي از تركيبها عيبي نداشته باشدشايد جدانويسي در ب .ب .نوشته شده است
قرينه است و  ايجاد تناسب و ،با توجه به اينكه يكي از ويژگيهاي نثر منشĤت اما

و  نظر نويسندگان اين گونه نثرها بوده مد ،هر و شكل تركيبهادر ظا ،اين مسأله
نيست؛ زيرا  يلزومي به جدانويس ،هاي اصيل و متقدم نيز نمودار است در نسخه

عبارت در . هايي خواهد شد اين ظرافت ادبي در چنين نوشته باعث از بين رفتن
جدا نوشته شود؛   »شريفترين«در » ترين«اگر » بهترين وقتي و شريفترين حالتي«

 در هم هاي امروزي البته در نوشته، چنين شود كه نيز »بهترين«ناچار بايد در 
 اند كه بايد اين جزء و گفته اند آن را استثنا كرده »مهتر، كهتر، بيشتر، كمتر«كنار 

ار ويراست ).23ص  ،دستور خط فارسي :كن( ها چسبانده شوددر اين تركيب
در مقدمه ويراستار  .ج .در اين مورد يكسان عمل نكرده است الكاتبدستور
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هاي  كدام از نسخه هيچمنظور ايشان كاتب است و گرنه [ف مؤل«: است  نوشته
اي  نسخه ر،متأخ  البته ايشان بجز يك نسخهف نيست و به خط مؤل الكاتبدستور

را همه جا به اسم چسبانده بود كه براي » به«حرف اضافه ] را رؤيت نكرده است
ه، ص مقدم( »درست خوانده شدن متن، اين حروف اضافه از متن جدا گرديده

برخي  و است پيشوند قيدساز«ب» بلكه  ،حرف اضافه نيست «ب»اين .)پنج و بيست
 صورت باهمين  به شوند، ساخته مي پيشونداين  قيدهايي كه در زبان فارسي با

در و ) مجدداً، مخصوصاً، كلّاً، حقيقةً(كنند  تطبيق ميدار عربي  كلمات تنوين
 .نويسند مه ميرا جداي از كل «ب»اين باشتباه  ،نگارشهاي امروزي

اند؛ اما چون  با تشديد ضبط شده) كوپرولو( اساسة اين تركبيها در نسخ .2
 ، در حالي كهاز سر تشديدها گذشته است ،كردهويراستار آن نسخه را رؤيت ن

كه اين تركيبها بايد  توجه نداشتهو  است متن كتاب را از اعراب و حركت انباشته
در سرتاسر متن اين  .شود ميده ميمعنايي ديگر از آنها فهنه د باشند وگرمشد
كرده است د مشد فقط سه كلمه را ويراستار ،به استثناي عبارتهاي عربي ،چاپ

  .)205 ؛ تصرّف، ص143 ص ؛ حيات،142 ص قوت،(

، گرفته اي قرار مي كلمه در آخر »ء« كوتاه يهاي خطي وقتي يا در نسخه .لفا .3
، در اند همزه پنداشتهت ناآگاهي آن را به علبوده است كه   »اي«يا » ي« ةننشا

دو كلمه به هم اضافه شوند  كه است رفته به كار ميوقتي  »ء« حالي كه اين نشانه
» يِ« صداي آن ، در اين مواقعبه هاي بيان حركت ختم شده باشد اول، و كلمة
 را آن ،وجود دارد و ويراستار اين چاپ »ء« كوپرولو اين نشان در نسخة .است

و عجيب آنكه در   ضبط كرده» ي«و گاهي با » ء«با گاهي  ،به صورتي مشوش
 »ي«همزه است و ديگري  كه يكي است  بدلها به تفاوت آنها اشاره كرده نسخه

، ص مقدمه :نك( اند نهاده ]  [داخل   را باشتباه،» اي« گاهي هم .)49 ص: نك(
» اي«گذاشته شده كه همان» ء« ها در نسخه كوپرولو باالي اين كلمه )پنج و بيست
جزء اصلي كلمه است و هاي بيان «ه»  ،»بزه«و » واله«در دو كلمه  .ب .است

 ...« :اند در مقدمه نوشته .ج .گذاشت  »ء« نبايد در باالي آنها حركت نيست و
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چسبد و ما امروز به شكل  مي “ت”كه به حرف  “الف”اي پس از ه همزه
به صورت  ]نويس است منظور ايشان كاتب يا نسخه[ نويسيم، مؤلف مي“ تئ”
كه در  “تئبرا” مانند واژه  ،صورت امروزي نوشتيمآورده كه آنها را به  »ءت«

 دقتي و بي). پنج و بيستص ( »ديگر  ةآمده و چند واژ “براءت”كتاب به صورت 
ايشان حتي  .تنوع در نوشتن همزه ايجاد كرده است اين همه، ويراستار زدگيشتاب

 اي زباني و گونه تغيير داده» تطراو«آمده به  را كه در نسخه كوپرولو »تطراء«
، آنچه اند نوشته برخالف آنچه در مقدمه چرا ،و معلوم نيست را از بين برده است

  ؟اند نياورده »ءتكفا«و » كالءت«بر سر  ،اند آورده» اساءت«و  »براءت«بر سر
آنها را از صورت اصلي خارج  ،ها برخي از كلمه راستار با مشكول كردنوي .4

حزر، دايما، حيي، ازاي، : چنين است صورت صحيح آنها به ترتيب. كرده است
دار  گفت كه بسياري از تركيبهاي تنوينبايد  »دايما«در مورد . ذروه راي، مؤآخذ،

از اين جهت نكته و اين  اند بدون تنوين) كوپرولو( اساس در عربي در متن نسخة
اين تركيبها هميشه با گويا برخي از ي، هاي خط در نسخهجالب توجه است كه 

اين  تلفظ ي ازصورتديگر بدون تنوين و اين بظاهر  اند و برخي تنوين آمده
ها در آن روزگاران است و افزودن تنوين، از بين بردن صورت اصيل  كلمه

نامه  ايشان در واژهكه  ها حركت ندارد و با اين در نسخه »ذروه« كلمة .آنهاست
، )382ص(» ...بالفتح و الكسر: ذروه« :اند پايان كتاب، به نقل از آنندراج آورده

  .اند آن را با فتح اول ضبط كرده
 و است  استفاده كرده «  ْ » از» ،« كاما/يرگولگاهي به جاي و ويراستار .5

 آنها افتاده ةاضاف  ةكه كسر وصفيو  دادن تركيبهاي اضافي براي نشان گاهي هم
اين  ،در حالي كه در بسياري از موارد .اند است و به صورت يك تركيب در آمده

 ،»آلليِ زواهر« زند اول را به دوم پيوند مي ةبه كلم اضافه وجود دارد  ةكسر
  .»ذمايمِ حركات و قبايحِ حركات«
فرهنگ لغت معمولي هم مراجعه يك ه بحتي اگر ويراستار محترم  .الف .6
ن صورت صحيح اي .ب .ندردك ميضبط ن و بالعكس »گ«را » ك« ندكرد مي
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، 3ج ،التواريخ جامع اهللا، رشيدالدين فضل :كن( است» چ«كلمات تركي و مغولي با 
  . )2427، 2412، 2328ص 

ها به اين معني نيست؛  اين نمونهبرگزيدن است كه در » اختيار«كي از معانيي .7
، ج المصادر تاجبيهقي،  :كن( ن صحيح استدبه معني آزمو» اختبار«بلكه در اينجا 

  ).680 ، ص2
ي اگر ويراستار با چنين متن .اين تركيبها به لحاظ معنايي همپايه يكديگرند .8

كرد تا اين متن را بشناسد يا زحمت  كم كوشش مي يا دست ،آشنايي داشت
 :ورت صحيحكه ص دش ، متوجه ميددا هاي لغت را به خود ميراجعه به فرهنگم

از لغزشهاي  هاكرد كه شايد ايندر ابتدا نگارنده گمان . است معيري، معنّي، منَح
 26ص : نك( ها آمده معيري ؛ اما در پاورقي كه اختالف نسخهندنگار حروف

ت اشتباه را صور و ن نياوردهو ويراستار آن را به متوجود دارد  )12پاورقي ش 
  .است  ضبط كرده

ايشان بيت  :هايي به دست داد توان نمونه از اين گونه اجتهادات ويراستار مي   
بدلها كه  ، حفظ كرده و به نسخهبه همان صورتي كه در چاپ مسكو بودهزير را 

اند كه پس تكليف  اعتنايي كرده و متوجه نبوده دارند، بي »كش«، »كس«به جاي 
  شود؟  قافيه چه مي

 نبودي سركشچنين تند و چنين   نبوديكسترا ديدم كه چونين
  1/291: 1390شمس منشي، 

انجام  الكاتبدستوربه گمان خود در ويرايش متن يكي از اقداماتي كه ايشان بنا 
شايان يادآوري است « .و عبارتهاي عربي است گذاري شعرها اصالح و اعراب ،داده

ها و اشعار و  زاده به سبب عدم آشنايي كافي با ادبيات عرب، بسياري از واژه كه علي
ح گرديد و تصحي 3همهامثال و جمالت عربي را نادرست در متن آورده بود كه 

» آن را درست بخواند گذاري شد تا خواننده بتواند جمالت عربي مشكل اعراب
زاده با ادبيات عرب آشنا هستند  ايشان كه بيشتر از علي اما .)چهار و مقدمه، ص بيست(
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حاصل كارشان انباني  )شش و بيستص ، همان :كن( اند و از چند نفر نيز كمك گرفته
  :كنيم ير اشاره ميدر جدول زاز آن هايي  كه به نمونه اهات استاز اشتب

  
  2 ةجدول شمار

  
  صورت صحيح و مالحظات الكاتبضبط متن چاپي دستور  
1هناعنا 70صنك)77ص(فَنائها)55ص(صناعةُصئها، ف  
قبيصه بن ابي ، )39ص ( هكَلمالم .الف2

  )44ص( ذويب
، قاضي )118 ص ةمحاكم قضا .ب

 )119ص(ة، اعقل قضاةالقضا

بن ابي ذويب قبيصة، ةِكَملَالم  
، ة، قاضي القضاةمحاكم قضا

  ةقضااعقل 

  اولي االمر )162ص(اولي االمر  
  اولي بهاولي بالمعروف،  )215ص(اولي به،)160ص(اولي بالمعروف5
  و ذي تَحول )53،331ص(ودي نَحولً  
  ان تَمسسه )42ص(ان تَمسيه اين مثلك6
7في اشباح  ،)74 ص( من لوازم شَنّانَه

ه75ص(شَنّان( 
 ،همن لوازم شُنات  هاشباح شُنات 

كَأن لَم ، )75 ص( كَأنَ لَم تَفْنِ بِاالَمسِ  
 )257ص(بالْأمستَفنَ

  )24: يونس( كَأن لَّم تَغْنَ بِالْأمسِ

، )6ص( غرايب روايات و نوادر حكايات  
 7ص( احاسنً عبارات ،)7ص( را ارشاد( ،

 مغاربمشارب و  ،)8ص( شاه انجم حشر
، استمداد )78ص( ، مغارب خافق)78ص(

 ،)ص(، عماًقريب)83ص(موظف

  )؟(

  



  50آينة ميراث، شمارة /  40
 

  !و نثرهاي شعري شعرهاي منثور .1.2
  :اند به حساب آمده ينثرعبارت  ،الكاتبورتدس در اين چاپ ي عربيبرخي از شعرها

 سوداء محبرِفَ ينِتَريقَفَ بيقه لْلملك بانيه خرَاُ وي هادمه  
           جِنَزيه عجال اَنَّها بِإِ ماءدبِتَ ليلِجرِير البيه عالهم   

  )1/54: 1390 شمس منشي(
عبارتها كه هيچ شكل و شمايل شعري و نشاني از جدايي  در صورتي كه اين

  :است و صورت درست آن اين گونه است شعر ،مصرعها و بيتها در آن نيست
  

سوداء محبةٌيقَرفَ ينِتَقيرِ ب  
ز ا أنَّهاجماءعةٌنجي  إلّ

  للمأو  ةٌنيبا لكخري هادمه 
 مهعال ةِيالبر جليلِ تدبيرِبِ

  
  : يا

  كا يلَي انُِاقَس اًبر دحمبيكا اَي لَنتَوعد ذْا بيكلَ
  ) 237/ 1: 1390 شمس منشي(

  :است كه در اصل شعر است و صورت صحيح آن به صورت زير
  ليكاإي نساَق اًبردحمأ يكا بني لَوتَعذ دإيكبلَ
ينها در منابع برخي از ا. عربي است شته از شعرهاي و عبارتهايانبا الكاتبدستور

مورد زير براي آنها نشان داد؛ از جمله  توان منبعي شوند و بدرستي نمي يافت نمي
  :است به اين صورت آمده الكاتبدستور كه در چاپ جديد

  :اين باشدبايد صورت درست و 
 لُوحرِ اَن يدرِ النَّينَ البال مو هنَسيم فُوحرِ اَنْ يطالع سكنَ المم ال غَروهأديم. 

  
 

هنَسيم فُوحطرِ اَنْ يالع سكنَ المم ال غَرْو  هاَديِم لُوحدرِ النَّيِراَن ينَ البال مو  
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  پاراگراف ــ بند .2.2
هاي كهن، حد و  دانيم در دستنوشته كه مي چنان« : است  ويراستار در مقدمه نوشته

تر خوانده شدن متن پايان جمالت با  مرز جمالت مشخص نيست و براي آسان
ژگان آورده شده نقطه و هر موضع كه نياز بوده با ويرگول و افزودن زير و زبر وا

ها؛  جداي از نثر بيمار و پريشان اين نوشته ).شش و ص بيست مقدمه،(» است
شده  مي هاي خطي پايان جمالت بايد مشخص  دانسته نيست كه چگونه در نسخه

به غير از آهنگ كالم يا درنگ پاياني در نحو  آيا. كه براي ايشان نكو باشد است
دارد و اين چه پايان جمالت وجود تشخيص ميزاني ديگر براي  ،زبان فارسي

  دارد؟ )ها واژه: درست! كذا( ربطي به زير و زبر واژگان
و به تبع آن، از  الكاتبدستوربا ساختار متن  ويراستار محترم ناآشنايي   

كه هر جا  ،اشتباه خود باعث شده است كه بنا بر ظن پاراگراف /چگونگي بند
اند و با اين  آن را به سر سطر بعدي برده مطلب را قطع كرده، ادامة ،اند خواسته

   :كار پيوند مطالب از هم گسسته شده است
  :و او را پيش خود بايستانيد و گفت ...«ـ 

  )45ص( »...بن كسير يا شقي
رسد  همانا فريادخواهي بر درگاهست و آواز او به گوش من نمي ...«ـ 

  . شود و بيداري او مانع خواب من مي
  ).107ص ( »..برخاست و شمشير بر ميان بست   
  :كه مصراعـ 

  ).150ص( هر چه از جان برون آيد نشيند الجرم در دل
  تتمه سخن در باب آنك دو عمل يك كس را نفرمايند ...ــ 

  ).157ص( و دو كس را يك عمل ندهند
  :كهپادشاه را امتداد مدت مي بخشد، ـ 
 ).170ص( آن زمان نبود در ره دعا پرده 
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 تعليقات و يادداشتها . 3
است  كوشيده ،به مانند مصححان ،در بخش بعد از متن الكاتبدستورويراستار 

حد  ، كار ايشان را درتعليقاتي به متن بزند؛ اما منابعي كه به آنها ارجاع داده
نگاهي  ،مراجعه كرده هااگر به منابعي كه ايشان به آن .نمايان كرده است نازلي

، )326ص ( دكتر صفا سخن ةگنجين: شود مي ، اين مطلب بهتر نمايانبيندازيم
، )337، 330ص ( فارسي ـ فرهنگ الروس عربي، )329 ص( )؟(فرهنگ جامع
 د رادمنشمحمد از سي اي از متون نظم و نثر يدهبرگز، ) 410ص( جواهر االدب

 ص( معين فرهنگ فارسي ،)359( البالغيه لئدراسه و نقد في مسا، )354 ص(
ناآشنايي  منابع وايشان نيز اصيل نبودن  ةنگاهي به كتابنام. المنجد). 365

شرح خطيب  تاريخ بيهقي: گذارد ويراستار را با منابع اصيل تحقيقي به نمايش مي
 ـ فرهنگ جديد عربي، )صاحهنهج الف( راهنماي انسانيت، هاي حكمت جلوهرهبر، 
گفتار  ،)چاپ ژوكوفسكي( المحجوبكشف ، )منجدالطالب ةترجم( فارسي
منابع مهم تحقيقي براي  ا ازاين كتابه .رهبر  چاپ خطيب نامه مرزبان، حكيمانه

روايتها، امثال، داستانها . آيند ارجاع شعر يا روايت يا حديث يا متون به شمار نمي
اند و براي ارجاع، بايد  تكرار شده در بسياري از متون ،و اشعار فارسي و عربي

اين از اولين درسهايي است كه به . استفاده كردو دست اول از كتابهاي مرجع 
  .شود ادبيات فارسي داده ميزبان و اسي نن كارشدانشجويا

شعري را به : ارجاع دادن ايشان نيز جالب توجه است گاهي اوقات شيوة   
و  كشف االسرارو  كشف المحجوباند؛ اما منبع ايشان  ابوالعتاهيه نسبت داده

 :اند نوشته» الظن يخطي و يصيب«رة با يا در )320ص: كن(است  كليله و دمنه
به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر آمده  نامه بانزرمهرست امثال و حكم در ف«

اند، شعري از ابوالفتح بستي را ارجاع  خواسته يا وقتي مي). 321ص( »...است
  ). 334ص( اند دهخدا ذيل ابوالفتح بستي ارجاع داده نامةلغتدهند، به 

ي كتابشناسي ويژگيهابارة  در ،انگيزتر آنكه ايشان در كتابنامه تفاز همه شگ   
كه منظورشان  »تا نا و بي بي«: اند نوشته ،ليف ديگر شمس منشي، تأصحاح الفرس
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 دوبار در سلسلة صحاح الفرسكه   اليدر ح. بدون نام ناشر و بدون تاريخ است
به چاپ رسيده  2535و  1341انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب در سالهاي 

   .)2/2206: 1345مشار  :كن( است
اي ترتيب داده لغتهاي دشوار را  نامه واژه ،بعد از حواشي و تعليقات ،ويراستار   

 ،يك واژهاند كه  افل از آن بودهغاند و  معني كرده گهاي لغتده از فرهنبا استفا
بايد به معنايي  ،يا نامه در چنين واژهو  معاني گوناگون داشته باشد ،ممكن است

ني را در دو مع »كالل« ةبراي نمونه واژ. اشاره كرد ،است مورد نظر ،متن ركه د
ر معني دوم مورد نظ) 86ص( در حالي كه در متن ؛اند نقل كرده ناظم االطباءاز 

اند و اين بظاهر  آورده »دادن«را به معني  »منح«) 397ص( نامه در واژه .است
گذاري آن  است كه ايشان هم در آنجا و هم در اينجا در حركت» منح«همان 

به صورت صحيح  )1جدول شمارة  :كن( !آنجا منح و اينجا منح. اند اشتباه كرده
  .است به معني عطا و دهش» منَح«، »نعم«قرينة

 ةبايد به شمار ،نامه براي اين كتاب تهيه شده است اگر اين واژه ،از سوي ديگر   
كننده  تا مراجعه كردند مياشاره  ،به كار رفتهدر آن مورد نظر  اي كه واژة صفحه

  . در متن بيابد بتواند مورد كاربرد و جاي آن را
  
   سخن پاياني. 4

دوباره چاپ بار تصحيح و چاپ شده است،  كه يكچنين متني  ،اگر قرار باشد
هاي موجود و مراجعه مستقيم به آنها باشد، نه آنكه  بايد براساس نسخه ،شود

قبل به چاپ رسيده است و لغزشهايي تصحيحي  كتابي كه نزديك به پنجاه سال
 به متن اضافه يغلطهاي ديگر ،رشر شود و با اين كاتنگاري و من حروف رد،دا
الكاتب في دستورجديد كتاب چاپ  .د و نام تصحيح جديد به خود بگيردوش

 و چاپ مسكواماليي نادرست و بازچاپي پريشان و ناتندرست از  المراتب تعيين
 زرق بااديمصيكي از و  متون است قان عرصةمحق تقليدي خام از شيوة

ب خطايي دوم و سوم اين كتا داتجلمانتشار  .كتابسازي در روزگار ماست
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هاي  آن است كه در نيمه زاده تصحيح عليترين ايراد به  ليزيرا اص بزرگ است؛
 الكاتبتوردسهاي موجود  نسخهكوپرولو كه بهترين نسخه از ميان  كار، از نسخة

: 1964شمس منشي :كن( است  سخن گفته است و در مقدمه از اهميت آن
.XXII (و به  دهدا رده، آن را مالك تصحيح خود قرار ك پاريس توجه  به نسخة

از متن خارج و به  را كوپرولو از ضبطهاي صحيح نسخةترتيب بسياري اين 
هاي  با انتشار جلدهاي بعدي و عدم مراجعه به نسخه .است كردهپاورقي منتقل 

بزرگ دوباره آن اشكال  ،ويراستار در اين كار بوده است گونه كه شيوة آن ،معتبر
ن قاأسف محقت ماية ،ل نيز چاپ شوده سان جلد اوتكرار خواهد شد و اگر ب

ايراداتي كه به آن وارد است،  با همة چاپ مسكو اين بر بنا .متون خواهد بود
ر بود تا اهندگان اين كتاب است و بايد منتظخو بهترين مرجع برايهمچنان 
 معتبر خطي هاي بر اساس نسخه ،الكاتب في تعيين المراتبدستوراز  حچاپي منق

  .شودمنتشر  و تعليقات ارزشمند
  
  نوشتها پي

يا » مباشر چاپ« آقاي دكتر محمود طاووسي را ،در سراسر اين نوشتار گارندهن. 1
 .ناميده است» ويراستار«

 .)497، ص 4، ج البلدان معجمياقوت،  :كن( بيلقان در آذربايجان بين تبريز و ،شهري است» كيران«. 2

 .است مقالهتأكيد از نگارندة اين . 3
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