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1. Introduction 

The main objective of editing texts which are kept in public or private 

libraries in the form of manuscripts is enabling the readers to have 

access to the closest possible form of such texts as written by the 

original author. Bearing in mind that the majority of manuscripts do 

not have the hand-writings of their authors and have been copied by 

correspondents or copy editors, they may inevitably have typos or 

errors for any reasons. Editors should, therefore, make attempts at 

discovering manipulations which have been made over time in 

different versions of a work and at correcting so that they may be as 

close as possible to the original text written by the original authors.  

 

The importance, subtlety and sensitivity of such a task requires the 

editors to adopt, in any particular case, an appropriate method of text 

edition, taking into account all scientific criteria. One method which is 

taken by authorities of edition as one of the most difficult methods of 

text edition/correction is called as ‘Comparative Editing’. This method 

is usually adopted in cases where there remains only one single 

version of a work or where all existing versions are erroneous.  

 

One of the most invaluable texts in the area of letters or epistolary 

compositions, which has already been edited on the basis of its only 

available version (belonging to the National Library of Egypt), is the 

book Atabat-ol-Kataba, authored by Ali ibn-e Ahmad Montajiboddin 

Badi’-e Joveini in the 13th century A.D. This book includes 

governmental correspondence of the Seljuks, especially those of the 
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court of Sultan Sanjar and the friendly letters of the author, himself. 

The present study is aimed at discussing about some errors and typos 

occurring in the course of copying or re-scribing the work.   

 

2. Methodology 

The present study, as a descriptive-analytical work of research based 

on library resources, deals with proposing appropriate original records 

for 15 particular words in Atabat-ol-Kataba through a comparative 

edition method. The researcher has first extracted those words which 

seem to have been recorded erroneously in the course of previous 

editions or prints. Then, on the strength of certain linguistic, semantic 

and thematic evidence from the text of Atabat-ol-Kataba or other 

epistolary compositions, their correct forms have been proposed. The 

order by which the words in question have been mentioned is based on 

the numberings offered in the book Atabat-ol-Kataba co-edited by 

Abbas Eghbal and Allamah Mohammad Ghazvini.  

 

3. Discussion 

The book Atabat-ol-Kataba is among the most important samples of 

epistolary compositions which have frequently been imitated by court 

correspondents in the old time and which have been attended and 

used by researchers in recent decades. The book has, so far, been 

edited and published for two times. The first edition was made by 

Abbas Eghbal Ashtiani with an introduction by Mohammad Ghazvini 

in 1950 while the second edition was made by Maryam Sadeghi in 

2017 with come commentaries and indices. Despite the fact that these 

editors have made their best in offering acceptable editions of Atabat-

ol-Kataba, it seems that there are still some erroneous records 

overlooked by them which are expected to be corrected in a way or 

another. The present paper deals with some words among those 

erroneous records and attempts to present their correct forms in a 

comparative way.  

 

4. Conclusion 

The present study addresses 15 words which have been recognized as 

erroneous in the text of Atabat-ol-Kataba and proposes their correct 

forms based upon certain evidences and reasons. The results indicate 

that in 10 cases among these 15 erroneous records, the errors are of a 
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tahrif (wrong replacement of letters) type while 3 other cases are 

result of tas’hif (wrong replacement of tittles on letters) and the 2 

other cases are rooted in misreading or illegible hand-writings of the 

words. In general, all cases could be attributed to the manipulations 

by the correspondents and misreading of copy-editors of Atabat-ol-

Kataba. Bearing in mind the significance of the book, which is 

frequently used by researchers, the corrections proposed in this study 

could be of some help in resolving the shortcomings with the book 

and could be helpful for taking better benefits by researchers, 

commentators and copy-editors in future.  

 

Keywords: Atabat-ol-Kataba, Comparative editing, Erroneous 

records. 
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 الکتبهعتبۀ در قیاسی چند واژه پیشنهاد تصحیح

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 درضا معصومیمحم  دکتر 

 چکیده
 

های تصحیح متون است كه بیشتر برای آثاری كه يک نسخة ارترين شیوهاز دشو« روش قیاسی»
رود. يکی از آثار منشیانة ادبیات فارسی كه تاكنون دو بـار است به كار میشدهها يافتخطی از آن

جـوينی اسـت. بررسـی  بـدي  الـديناثـر منتبـ « عتبۀالکتبه »به اين شـیوه تصـحیح شـده، كتـاب 
های نادرست در متن اين كتاب وجود دارد كه از ها با ضبطه برخی واژهدهد كعتبةالکتبه نشان می

هـای نادرسـت است. در اين مقاله، پانزده مورد از ايـن ضـبطچشم مصححان محترم نیز پنهان مانده
است. روش كـار در ايـن پـژوهر بـر تصـحیح ايـن شده ها پیشنهاداستخراج و صورت صحیح آن

ها به شیوة قیاسی و با استناد به قرائن و شواهد موضـوعی و مناس  آنها و پیشنهاد ضبط اصیل واژه
دهـد كـه و متون ديگر استوار است. نتیبة اين پـژوهر نشـان مـی عتبۀالکتب و زبانی از متن كتاب 

ف كاتبان و بدخوانی های نادرست از نوع تحريف و تصحیف است كه در اثر تصرّاغل  اين ضبط
 است.يافتهراه عتبۀالکتب مصححان به كتاب 
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 مقدمه-1

های عمومی يا هدف اصلی از تصحیح متونی كه به صورت نسخ خطی در كتابخانه

ترين صورت ممکن اين متون به شوند آن است كه همگان نزديکشخصی نگهداری می

ه باشند. با توجه به اينکه اغل  نسخ خطی به خط قلم نويسندة اصلی را در اختیار داشت

است ناگزير و پردازان كتابت يا استنساخ شدهها نیست و به دست كاتبان و نسخهمؤلفان آن

است. بنابراين مصحح بايد به داليل مختلف، اغالط و اشتباهاتی به متن اين آثار راه يافته

 كند: تالش 

به مرور زمان به دست ديگران)عمدتاً كاتبان( تا اغالط، تصحیفات و تصرفاتی كه »

خواسته)تحريف و تغییر نوشتة مؤلف( يا ناخواسته)بدخوانی، اسقاط متن، و ...( در نسخه

ای تصحیح و ويراير كند كه متن تا حد يافته را از متن بزدايد و آن را به گونه های اثر راه

 (5: 1387ئری، )عمادی حا «امکان، نزديک به اصل نوشتة مؤلف باشد.

كند كه مصحح با درنظرگرفتن اهمیت، ظرافت و حساسیت امر تصحیح ايباب می

ای مناس  را برگزيند و رسالت خوير را با دقت و احتیاط به انبام معیارهای علمی، شیوه

است كه مصحح معموالً آن را برای « شیوة قیاسی»های تصحیح متون، رساند. يکی از روش

های است يا همة نسخهكند كه يا فقط يک نسخه از آن باقی ماندهب میتصحیح اثری انتخا

های نظران فن تصحیح، از شیوهاند. در اين شیوه كه به اعتقاد صاح موجود آن مغلوط

 ديگر تصحیح دشوارتر است: 

مصحح برای تصحیح هر ضبطِ مغلوطِ مغشوش ناگزير است كه با اتکای بر قريحة »

 جستبوهای پیگیر در آثار عصر مؤلف و به مدد ذوق نقادی و سخنسنبی و بر اثر نکته

طراز و همگونة اثر مورد نظر، قرائن و مؤيداتی ببويد و با توجه های همسنبی از نگارش

های درست و ضبط -كه خوانندة محقق را قان  كنند –به برهان و حبت علمی و تحقیقی 

 (.282: 1369مايل هروی، «)خه كند.های مغلوط و نادرست نسمضبوط را جايگزين ضبط

يکی از متون ارزشمند در حوزة منشآت كه به شیوة قیاسی و بر اساس عکس تنها نسخة 

است و مقالة پیر رو « الکتب عتبۀ»موجود از آن)متعلق به كتابخانة ملی مصر( تصحیح شده، 

 به پیشنهاد تصحیح قیاسی چند واژه در متن اين كتاب اختصاص دارد.
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 بیان مسئله -1-1

« جوينی بدي  الدينمنتب  احمد بن علی»در قرن ششم و به قلم « الکتب عتبۀ»كتاب 

است. اين كتاب مشتمل بر مراسالت ديوانی سلبوقیان مخصوصاً ديوان سلطان نگارش يافته

است؛ سنبر و مکاتبات اخوانی خود مؤلف است و تاكنون دو بار تصحیح و چاپ شده

د قزوينی در اهتمام استاد عباس اقبال آشتیانی و مقدمة عالمه محمّتصحیح نخست آن به 

 1396ها، در سال و تصحیح دوم آن همراه با شرح و نمايه 1ه.ش. صورت گرفت1329سال 

دهد كه اين چاپ به اهتمام مريم صادقی انبام شد. متن مصحَّح استاد عباس اقبال نشان می

است. همین موضوع، ح و چاپ مصون نماندهاز خطاها و اغالط ناشی از كتابت، تصحی

های اين متن عمدتاً شامل تسامحات و مشکالت و پیچیدگی»مريم صادقی را با اين نظر كه 

های مصّحح كتاب دقتیهای ناصحان ]ظ: ناسخان[ و كاتبان نسخه و بیانگاریسهل

اب، به رف  ( بر آن داشته تا در تصحیح مبدّد كت66: 1396الدين جوينی، منتب «)است

در ارائة تصحیحی منّقح برخی از اين اشتباهات بپردازد. اما با وجود تالش مصححان محترم 

های ناصحیح در متن اين كتاب وجود رسد هنوز ضبط، به نظر می«الکتب عتبۀ»از كتاب 

 ها را به شیوة قیاسی تصحیح كرد. توان آناست و میدارد كه از چشم مصححان پنهان مانده

اند رسد نادرست ضبط شدهر اين پژوهر، پانزده واژه از اين كتاب كه به نظر مید

است تا به كمک قرائن زبانی، معنايی و موضوعی و با استناد استخراج گرديده و سعی شده

ها ارائه يا متون منشیانة ديگر، صورت صحیح آن الکتب عتبۀبه شواهد و مؤيداتی از متن 

الکتبه به تصحیح و اهتمام ها بر اساس شمارة مکتوب در كتاب عتبةگردد. ترتی  ذكر واژه

 استاد عباس اقبال و عالمه محمدقزوينی است.  

 

 پیشینة تحقیق -1-2

 های زير اشاره كرد:توان به پژوهرمی الکتب عتبۀدر زمینة نقد و بررسی تصحیحات 

ترجمة متون نظم و نثر »ان نامة كارشناسی خود با عنو( در پايان1349آبادی)مهین سهل -

به برخی از اشکاالت « الکتب عتبۀگذاری و تصحیح اغالط كتاب عربی به فارسی و اعراب

 است.در عبارات و ابیات عربی تصحیح استاد عباس اقبال اشاره كرده
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تصحیح قیاسی يا تغییر ذوقی؟ نقدی بر تصحیح »ب( در مقالة 1400محمدرضا معصومی) -

به اهتمام مريم صادقی  و برخی  الکتب عتبۀبه بررسی انتقادی تصحیح « ب الکتعتبۀد مبدّ

 است.تغییرات ذوقی مصحح پرداخته

است تحقیق ها در اين مقاله پیشنهاد شدههايی كه تصحیح آناما تاكنون در مورد واژه

 است.مستقلی انبام نگرفته
  

 ت تحقیقضرورت و اهمی  -1-3

است كه در قديم سرمشق مترسالن و در  منشیانه هات نثرامّ از يکی الکتب عتبۀكتاب 

است. پیشنهاد تصحیح قیاسی برخی از های اخیر مورد اقبال و استفادة محققان بودهدهه

است امری های اين كتاب كه در هر دو تصحیح و چاپ قبلی اين كتاب مغفول ماندهواژه

 رسد.ضروری به نظر می

 

 بحث و بررسی -2

 مسلمانان تحنیفِ  -2-1

شود. اين ديده می 3فقط يک بار و در متن مکتوب شمارة  الکتب عتبۀاين تركی  در 

ايناج بلکا »از ديوان سلبوقی خطاب به « تقلید ايالت و واليت مازندران»مکتوب با عنوان 

 است. بخر مورد نظر از اين مکتوب چنین است:صادر شده« صوابک ابوالوفا

 و گسترانیدنعدل از است خاطر در آنچه تا خواستیم توفیق مُهُ،اسْ عَزَّ آفريدگار، از»

 و شريف از را هركس و گردانیدنكوتاه ضعفا از متعدّيان و ظَلَمه دست و دادنانصاف

 و نمودنمیترحّم ايشان بر و فرمودن مسلمانان تحنیف و داشتننگاه او اندازة بر وضی 

الدين بدي ، منتب «)آريم.جای به گردانیدنايمن ،جََبل و سهل و بحر و برّ معابر و مسالک

 (110 :1396 بدي ، الدينو منتب  15: 1384

های لغت كه در فرهنگ« تحنیف»آيد، هیچ يک از معانی آن طور كه از متن فوق برمی

 است با عبارت مورد نظر سازگاری ندارد. همین امر موج  شدهعربی و فارسی ذكر شده

صحیح عبارت برای خواننده مقدور نباشد تا جايی كه يکی از  است تا درک معنای

و « اصالح امور»، معنای مبازی «تحنیف»الکتبه را برآن داشته تا برای كلمة شارحان عتبة
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تألیف از مؤلفة قلوبهم »را با اين توجیه كه « تألیف»را ذكر كند و تصحیح ذوقی « دادنپناه»

الدين است، پیشنهاد دهد.)ن.ک: منتب « دانیدنگربه معنای اصالح و مدارا و نزديک

 (279و  110: 1396بدي ، 

نمودن اسباب آساير و رفاه رعیت و دهد كه فراهماما تأمل در متون منشیانه نشان می

هايی كه از های ديوانی مخصوصاً نامهجل  رضايت آنان، از امور مؤكدی است كه در نامه

شود. يکی از لغاتی كه منشیان، آن است ديده میر شدهدربار سالطین به عمّال و حکام صاد

است كه در متون منشیانه در دو معنی به كار « تخفیف»اند لغت را مفید معانی فوق دانسته

 است:رفته

ترين تخفیف در معنی معافیت از خراج يا كاستن مالیات و امثال آن؛ چنانکه در كهن -1

گردانیدنِ رعیت چون از آنچ طم  دارند كی سودهآ»است: نامة دانر استیفا آمدهفرهنگ

( تخفیف 47: 1395ايرانی، «)كرديم. تخفیفبستانند، چیزی بگذارند، گويند كی: چندين 

رود كه آن نیز نوعی تخفیف و معافیت می به كار« نظر»در اين معنی گاهی همراه با واژة 

است؛ شدهبزرگ صادر میاست كه برای يک زمین و يا برای يک منطقه و سرزمین بوده

 به عنوان مثال:

 « منشی «)آوردند. تخفیفو صد و چهل هزار دينار از مال مقرّر كرمان در محل نظر و

 (136: 1394كرمانی، 

  «و نظری و بودند نشابور به خادم من صحبت در رعايا جماعتی كه وقت اين 

 هاشفقت و نفرمودند تقصیر خداوندان كردند،می طل  تخفیفی

 (124: 1384الدين بدي ، منتب «)دند.نمو

 «اهلل كه من خادم را به محل برادر الملک محمد اعزّهكنندة اين خدمت موفقعرض

است به حضرت جلّت آمد با چند كدخدای مصلح تا احوال خوير و اهل ناحیت 

و 110:  1384الدين بدي ، منتب «)درخواهد.تخفیفی تقرير كند و نظری و 

 (363: 1378رسايل، الالمختارات من

، اين «در تخفیف متوّجهات ديوانی»مؤلف دستورالکات ، در فصل پنبم كتاب و ذيل 

است. تخفیف سالی )سالیانه( و ابدی)دائمی( تقسیم كردهنوع از تخفیف را به دو نوع يک

است و تخفیف شدهسالی به داليلی مثل خشکسالی، برای يک سال به رعیت داده میيک
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شده و هر دو نوع تخفیف در دفاتر مؤامرات ها داده میر حس  مورد به برخیابدی نیز ب

 (632-631: 2،ج1395است.)ن.ک: شمس منشی، گرديدهثبت می

 « تخفیفیرعايای فالن ديه از اعمال آنبا به ديوان آمدند... و التماس 

 (631: 2،ج1395شمس منشی، «)كرده.

كردن رنج و بار زندگی. غ رعیت و سبکكردن آساير و فراتخفیف به معنی فراهم -2

است؛ به الکتبه و متون ديگر به كار رفتهدر اين معنای عام، بارها در خود عتبة« تخفیف»

 عنوان مثال:

  «ايشان آساير و فارغیدل متضمّن و پیوندد كافّة رعايا تخفیف به چه هر تقديم 

 (41: 1384الدين بدي ، منتب «)داند. لوازم از نمايد

  «ايشان با و شاكرند الدّينسیف از ناحیت آن رعايای كه اندرسانیده ما سم  به 

الدين منتب «)كوشد.می ايشان آساير و تخفیف در و سپَردمی پسنديده طريق

 (61: 1384بدي ، 

   « ايشان بازگردد تقديم رود تا از همه انواع، دل تخفیف هر آنچه به آسودگی و

 (441و  467: 1378الرسايل، نالمختارات م«)فارغ دارند.

  « كه  تخفیف مسلمانیمباشرةً و تسبیباً در فراغت دل دوستی كوشد و در

 (329: 1381نورالدين منشی، «)گرانبار تکلیفی باشد دست و پايی زند.

همراه است تا جايی كه در « ترفیه»در متون منشیانه، تخفیف در معنای اخیر غالباً با كلمة 

 و تركیبات لغات، شامل و دبیری فن مبانی دربارة ارزشمند مناب  از كه االلفاظكتاب غرة

به عنوان دو كلمة مترادف در نثر منشیانه، ذيل « تخفیف و ترفیه»اصطالحات آن است، 

(. شواهد زير نیز داّل 24: 1397است)ن.ک: ظهیری سمرقندی، آمده (2)فصل ُثنائی منفصل

 بر اين نکته است:

  «رعیت  ترفیه وتخفیف د تا طريق راستی و امانت سپرد و در و او را وصیت كن

 (79: 1383رشید وطواط، «)كوشد.

  « و اصحاب ديوان را فرمايم كه مبالغ مال در مصرف و خرج مبری دارند كه

 (136: 1394منشی كرمانی، «) تو و اهالی كرمان باشد. ترفیهو  تخفیفموج  
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  و  ترفیهخواهند تا آنچه به ز او در میمصالح خوير ا -حاطهم اهلل -و كافة رعايا

 (76: 1389میهنی، «)ايشان بازگردد به جای آرد. تخفیف

است كه نشان از به كار برده الکتب عتبۀرا ده بار در « تخفیف و ترفیه»جوينی نیز تركی  

، 49، 35، 28: 1384الدين بدي ، اهمیت اين موضوع در احکام ديوانی دارد.)ن.ک: منتب 

( 3( يکی از اين ده مورد، در مکتوب مورد بحث )شمارة 77، 74، 73، 68، 67، 61، 55

 است: آمده

 و فرمائیم آسايشی عاطفت كنف و معدلت مهاد در اندتعالی ايزد وداي  كه را رعايا»

 منتشر آفاق بالد اقاصی در آن ذكر كه گردانیم حاصل ترفیهی و تخفیفی

 (15: 1384الدين بدي ، منتب «)گردد.

در معنای « خفّت»قابل ذكر است كه جوينی در بخر اخوانیّات، يک بار نیز از لغت 

 عهد در اين كه آسايشی و دل ... خف تی» فراغ دل و سبکباری خاطر استفاده كرده است: 

 (122: 1384الدين بدي ، منتب «)بازيافت. نبود منتظَر هنوز و نیست معهود

تحنیف »رسد كه تركی  ، به نظر میطبق شواهد مذكور و بنابر آنچه گذشت

، نادرست و حاصل اشتباه كات  يا لغزش در تصحیح يا چاپ باشد و صورت «مسلمانان

 است. « ترفیه»و مترادف با « مسلمانان تخفیف»صحیح پیشنهادی آن، 

 

 عمده -هاعنایت –حیثی ت  -2-2

تقلید رياست »ان با عنو الکتب عتبۀ 5اين سه واژه در قسمتی از متن مکتوب شمارة 

الدين ابوالمکارم است؛ به وی است. در اين مکتوب كه خطاب به تاجبه كار رفته« مازندران

 است: چنین سفارش شده

 پیر عاَل، وَ عَزَّ را، او جان  حیثی ت كرد خواهد آن اصدار و ايراد كه كاری هر در»

 در ... و شناسد مطّل  انديشد و كند چه هر بر اسْمُهُ، تباَرکَ را، او و دارد دل و خاطر

 به نامتوّجه حواالت و ناواج  محدثات و جايز رسوم از ايشان صیانت و رعايا نیکوداشت

الدين بدي ، منتب «)كرديم. او ذمّت در ايشان مصالح عمدۀ كه برسد هاعنایت همة

 (118 :1396 بدي ، الدينو منتب  23: 1384
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« حیثیت خداوند»ی عبارت، بر پیر خاطرداشتنِ شود در ابتداهمان طور كه مالحظه می

« اعتبار لحاظ، نظر، اسلوب، وض ،»است. با نگاهی به معانی اين لغت از جمله تأكید شده

، تا حدودی «نظر»توان گفت كه فقط معنی ، می«(حیثیت»: ذيل 1377)ن.ک: دهخدا، 

اين واژه اشتباهی  دهد كه در تصحیح يا چاپمناس  جمله است. اما شواهد زير نشان می

 است:رخ داده

 «پیر است الصُّدُور بِذاتِ عَِلیم   كه را تعالی ايزد خشیت و تقوا احوال، كل در 

 (11: 1384الدين بدي ،منتب «)دارد. دل

 «تحرّی و ايزدی جان  خشیت و اخالص به توّسل دوجهانی امانی حصول در 

 (19 1384الدين بدي ،منتب «)كند. َعال، وَ عَزّ او، رضای

 «اگرچه بیفزايد، است مببول آن بر او كه هرچند تعالی ايزد جان  مراقبت در 

 1384الدين بدي ،منتب «)است. فرض عین همگنان بر ايزدی جان  خشیت

87) 

 « ،حق تعالی امام سازد و بر آن منوال زندگانی كند كه  خشیتدر همة احوال

المختارات «)رود.ستمی بر ضعیفی و ظلمی بر هیچ آفريده نگذارد كه 

 (405: 1378الرسايل، من

ترس و »به معنی « خشیت»نادرست و صورت صحیح آن « حیثیت»بنابراين واضح است كه 

 از خداوند است.« خوف

است كه متناس  با متن نیست و شواهد زير مؤيد بر نادرستی آن « هاعنايت»واژة دوم، واژة 

 است:

  «همة به الطّريققّطاع و صوصل و متعدّيان و مفسدان قهر و قم  در 

 (43: 1384الدين بدي ، منتب «)برسد. هاغایت

  «همه به ازيشان فاسد اطماع و خاطی هایدست اماطت و ازالت در 

 (78 1384الدين بدي ،منتب «)برسد. غایتی

 «الدين منتب «)برساند. هاغایت همة به ايشان اصطناع و تربیت

 (170 1384بدي ،
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 «رشید وطواط، «)رسند. هاغایتتفخیم قدر او به همة  در تعظیم امر و

1383 :80) 

 « در استمالت و غمخوارگی مخلصان رعیت كه در سلک بندگی ما

 (201: 1378الرسايل، المختارات من«)برسد. غایتیاند به همه منخرط

در چیزی به همة »است و « هاغایت»همان طور كه مالحظه شد، صورت صحیح لغت، 

 است.« يافتن به مقصد و مقصوددست»به معنی « دنها رسیغايت

« مقدار كلی و كالن»توان آن را در معنی است كه گرچه می« عمده»لغت سوم، لغت 

رسد در و نیز شواهد زير، به نظر می« ذمّت»دانست اما باز هم با توجه به سیاق عبارت، قرينة 

 است:تصحیح يا چاپ اين لغت هم لغزشی رخ داده

 «الدين منتب «)كرده. او ذمّت بر بزرگ عهدۀ آن و ايمسپرده وی به را ايشان و

 (28: 1384بدي ، 

 « 1385بهاءالدين بغدادی، «)گران در ذمّت امانت و ديانت او كرده.عهدۀ و اين :

49) 

 « (1385:73بهاءالدين بغدادی، «)نازک در ذمّت ديانت او كرديم. عهدۀو اين 

 « و سداد و حسن عقیدت و رشاد او بزرگ در ذمّت عفت  عهدۀو اين

 (125تا: گ مبدی، بی«)نهاده.

 « اين امانت جسیم و مهم عظیم كه مالک دين و متکای شرع مستبین  عهدۀو

 (168تا: گ مبدی، بی«)است در ذمة تديّن و تصون او نهاديم.

 « بیرون آرد و ذمّت او را عهده از عاطفت كريم آن چشم دارد كه خادم را از اين

 (71: 1389میهنی، «)ن موبقه آزاد كند.از اي

به معنی تعهد، ضمان و مسئولیت است « عهده»بنابراين، صورت صحیح اين لغت نیز 

است. جوينی يک بار ديگر نیز از تركی  الدين ابوالمکارم نهاده شدهكه بر گردن )ذمّه( تاج

دان، دامَتْ دَوَلتُُهمْ، بنده به حکم آنکه به فرمان خداون»است: استفاده كرده« عهدة مصالح»

ای ازين حَسَْبةً لِلّهِ تَعَاَلی وَ طَاَعًة لِأُولِی الْأمْرِ، شمّه ،اين ضعفاست مصالح ۀعهدبه صدد 

 (167: 1384 بدي ، الدينمنتب ).«نمودحال باز
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 فضیلت -2-3

و « تفويض تدريس چند مدرسه در بلخ»با عنوان  9اين واژه يک بار در مکتوب شمارة 

است. طبق به كار رفته« منشور تقلید نقابت سادات»با عنوان  26ديگر در مکتوب شمارة  بار

، تدريس مدارس بلخ به يکی از سادات و علمای دينی عصر سلبوقی 9مکتوب شمارة 

دهد كه است. متن مکتوب نشان میواگذار گرديده« سید ظهیرالدين امام الشرق»موسوم به 

م و فضل، از مقربّان سلطان سنبر و مورد احترام و توجه وی ظهیرالدين به سب  داشتن عل

 شود:ای از اين تببیل در متن زير ديده میاست. نمونهبوده

 شرف حس  بر و برسید ما تخت پیر سرخس حضرت به ظهیرالدّين كه وقت در اين»

 است متمیّز جهان علمای و سادات خوير، اقران از بدان كه علم كمال فضیلت و منص 

 الدينو منتب  35: 1384الدين بدي ،منتب «)يافت. احترام و تببیل و اكرام و تقري  زيدم

 (130 :1396 بدي ،

را به قرينة لفظی « برحس »، «فضیلت كمال علم»توان قبل از در عبارت فوق، گرچه می

به « بر حس »دهد كه جوينی بارها از الکتبه نشان میمحذوف دانست اما بررسی متن عتبة

 است: قرينه ساخته« حکم»به معنی « قضیّت»استفاده كرده و آن را با « بر طبق و بنا بر»معنی 

 «مبذول استبوده او كمال حدّ آنچه استعداد، قضی ت و استحقاق حسب بر 

 (.9: 1384الدين بدي ،منتب «)استفرموده

 «چنان رأی مقدّمات اين قضی ت و سوابق اين حسب بر 

 (.40: 1384دين بدي ،المنتب «)ديديم...

 «باری قدر و قضا قضی ت و قدرت و نظرت حسب بر آن، از را يکهر 

 (81: 1384الدين بدي ،منتب «)ظاهر ]است[. نصیبی و حظّی تعالی

 «است و سوابق حقوق پدری و فرزندی كه متأكد و متأثّل شده بر حسب

متشاكل احوال و اشکال مصالح و مهمّات جانبین كه متماثل و  تبر قضی 

 (89: 1384الدين بدي ،منتب .«)استگشته

 مثال زير از المختارات من الرسايل نیز مؤيد ترادف اين دو واژه است:   

 « امنیّت خواهد كه مرور ايام و كرور روزگار  قضی تمراد و  حسبو از

 (257: 1378المختارات من الرسائل، «)خدمات متعاق  و متوالی دارد.
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 بر»است: در اين معنی را بارها به تنهايی نیز به كار برده« قضیّت»ی عالوه بر اين، جوين

الدين منتب «)شرعی تقضی بر »(؛ 3: 1384الدين بدي ،منتب «) خدم حق در كرم قضی ت

 بر»(؛ 16: 1384الدين بدي ،منتب «)فکرت قضی ت و مراد وفق بر»(؛ 12: 1384بدي ،

الدين منتب «)رای اَعلی تقضی »(؛ 24: 1384الدين بدي ،منتب «)شريعت قضی ت

 اين قضی ت بر»(؛ 59: 1384الدين بدي ،منتب «)حال اين قضی ت بر» (؛ 26: 1384بدي ،

: 1384الدين بدي ،منتب «)استحقاق تقضی بر »(؛ 65: 1384الدين بدي ،منتب «)مقدّمات

 ( و ... .84: 1384الدين بدي ،منتب «)حقوق سوابق قضی ت بر»(؛ 80

سپرده « الدين ابوالحسن العلویجمال»، نقابت سادات گرگان به 26مکتوب شمارة طبق 

« فضیلت»الدين، لغت است. در اين مکتوب نیز ضمن برشمردن نعوت و اوصاف جمالشده

 است:عطف شده« حکم»به كار رفته و به 

 [«درجمال ]َسبق قَص  مذكور، مفاخر و مشهور فضايل و حمید خصال الدين 

 تقدّم و تفوّق شرف اكفا، جملگی بر وسايل و محاسن بدين و ربوده ناقرا از

 مبلس از كه مثالی وفق بر سوابق، اين فضیلت و معانی اين حکم به يافته.

 وی به ... گرگان سادات نقابت آمد فرموده اهلل، َاعْالهُ اعظمی، خدايگان اعلی

 (63: 1384الدين بدي ،)منتب  «فرموديم. ارزانی

رسد در هر دو عبارت الذكر بیان شد، به نظر میهای فوقه در توضیحات و مثالبنابر آنچ

 است. ضبط شده« فضیلت»اشتباه باشد كه به« قضی ت»مورد بحث، صورت صحیح واژه، 

 

 طرارت -2-4

و در عبارت زير به « تفويض قضاء گلپايگان»با عنوان  14اين لغت در مکتوب شمارة 

حرمت او مبالغت نمايد و آنچه به  ةه بايد كه در تمهید قاعدناي  شحن»است: كار رفته

مصالح دينی و مهمّات شرعی و تنفیذ قضايای مبلس حکم  3ترطرازيادت رونق و 

 (139: 1396الدين بدي ، و منتب  46: 1384الدين بدي ، منتب .«)بازگردد جدّی تمام كند

به « و رواج( تازگی و نق)حسنرو»مسلّم است كه اين لغت در عبارات فوق، مترادف با 

 شود. چنین معنايی برداشت نمی« طرارت»است اما از ضبط آن به صورت كار رفته
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است و اتفاقًا در همة موارد با به كار رفته الکتب عتبۀپنج بار ديگر در « رونق»واژة 

 است: مترادف و معطوف شده« طراوت»

 «الدين بدي ، منتب «)مايیم.فرمی گرددبازمی آن طراوت و رونق به چه هر

1384 :7) 

 «تقديم پیوندد او شغل طراوت و رونق مزيد و كار تمشیت به چه هر 

 (48: 1384الدين بدي ،منتب «)كنند.

 «تقديم پیوندد قضا مبلس حرمت و شرعی امور طراوت و رونق به چه هر 

 (52: 1384الدين بدي ،منتب «)كنند.

 «الدين منتب «)كند. تقديم پیوندد ديوان یكارها طراوت و رونق به چه هر

 (56: 1384بدي ،

 «به پیوندد مهم اين رونق و طراوت به آنچه و نهد نو ترتیبی را قضا ديوان 

 (57: 1384الدين بدي ،منتب «)آرد. جای

است كه نامة دهخدا نیز عباراتی منقول از ترجمة تاريخ يمینی و سندبادنامه آمدهدر لغت

 فوق است:همانند شواهد 

 « جاه او كم  طراوتحال و  رونقدر مروّت و علوّ همت او نقصانی نیامد و

 «(طراوت»: ذيل 1377دهخدا،«)نشد.

 « (رونق»: ذيل 1377دهخدا،«)يافت. رونق و طراوتاز مدد باران فضل او» 

به « طراءة()طراوت»رسد كه صورت صحیح اين واژه، با توجه به مطال  فوق به نظر می

 است. ثبت شده« طرارت»اشتباه به صورت باشد كه به« تازگی»معنی 

 

 موقع  -2-5

« تقلید قضاء و خطابت استرآباد»با عنوان  17اين تركی  عطفی در مکتوب شمارة 

شود. در متن اين حکم ضمن الدين مبداالسالم ديده میالقضات ضیاءخطاب به قاضی

 است:ين در امر قضاوت، چنین آمدهالدهای الزم به ضیاءتوصیه
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 و دماء و اموال حاكم و است باطل و حق فاصل او]ضیاءالدين[ كه ساعت آن در»

 تفکّر به مقام آن بر علما نسّاک و ائمه فحول كه است مقامی و موقعی در فروج،

 دايز رضای و سخط مثمر و مورث آن كه ايستاده تأمّل و تحّیر به موقف آن در و اندگذشته

 (144: 1396الدين بدي ، و منتب  51: 1384الدين بدي ،منتب «)است تََعالی وَ سُبحَاَنهُ

است )ن.ک: دهخدا، معنی شده« مقام و پايگاه»توسعاً « موق »نامة دهخدا گرچه در لغت

های اما با توجه به جمالت پايانی عبارت فوق و با استناد به متن نامه«( موق »: ذيل 1377

 نادرست باشد. « موق »رسد كه واژة الکتبه، به نظر میز عتبةديگری ا

الذكر با استفاده از صنعت جم  و شود، جوينی در متن فوقهمان طور كه مالحظه می

به تبیین « اندگذشته تفکّر به مقام آن بر علما نسّاک و ائمه فحول»تقسیم، ابتدا با عبارت 

 موقفبه « ايستاده تأمّل و تحیّر به موقف آن در»قضاوت پرداخته و سپس با عبارت مقام 

است؛ بنابراين و با توجه به ترادف دو واژه، تركی  صحیح قبل از اين دو قضا اشاره كرده

 باشد.« موقف و مقام»عبارت بايد 

را « مقام»و « موقف»عالوه بر اين دلیل، جوينی شر بار ديگر نیز در متن كتاب، 

و مترادف با آن به « مقام»را در معنای « موق »است اما هرگز همترادف با يکديگر به كار برد

 است:كار نبرده

 «1384الدين بدي ،منتب «)گرفته.می ترقّی تخت پیر او مقام و موقف :

49) 

 «او سلف اكابر موقف و مقام تخت، پیر و بارگاه در او موقف و مقام 

 (81: 1384الدين بدي ،منتب «)دانند.

 «گذشته عمر از ترنّم، مقامدر  و تحرّم فموق در پیوسته 

 (94: 1384الدين بدي ،منتب «)انديشم.می

 «الدين )منتب « ايستاد. ببايد اعتذار موقف و خبلت مقام در تصّور ازين

 (103: 1384بدي ،

 «ايستاده استغفار و استعطاف و خشوع موقف و تضرّع مقام در امید بدين-

 (146: 1384الدين بدي ،منتب «)است.
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اشتباه رخ داده و به صورت « موقف»رسد در كتابت يا چاپ لغت در نتیبه، به نظر می

 است.ضبط گرديده« موق »ناصحیح 

 

 شرایط و اتقان  -2-6

است. عنوان اين به كار رفته الکتب عتبۀ 19اين تركی  يک بار در مکتوب شمارة 

اثیراالسالم است و قسمت مورد  به امیر عزيزالدين« تفويض تولیت اوقاف گرگان»مکتوب، 

 بحث چنین است: 

 حّبت و سپاردمی معتبر ترسخدای كاردان معتمدی به است اوقاف از كه موضعی هر»

 دامَ  عزيزالدّين، تا باشد دور اختزال و خیانت از و نکند تهاون تیمارداشت در كه ستاندمی

 كندمی صرف اتقان و شرایط حس  بر خیرات وجوه در آيد،می حاصل چهآن تَمْکِینُه،

 معمور را اوقاف و گرداندمی ظاهر جمیل آثار و رسدمی اإلمکانأقَْصی به آن احیای در و

 «رساند.می وجوب مص ّ به استفرموده كه جملت آن بر آن محصول و داردمی

 (147: 1396الدين بدي ، و منتب  54: 1384الدين بدي ، )منتب 

ساختن)اطالق( ثمرة آن اری)تحبیس( مال و روان و جاریوقف عبارت است از نگهد»

شود. بدين معنی، اصل مال را با قرار و شرايط مخصوص است برای مقاصدی كه معین می

سازند تا از مناف  آن برای مصالح همه يا از خريد و فروش و ديگر معامالت متوقف می

از اين شروط يا شرايط از  ( برخی232: 1372)انوری،  «برداری شود.طبقة بخصوصی بهره

 شوند؛ بدين معنی كه:طرف واقف وض  می

تواند شروطی در وقف قرار دهد كه در راستای انگیزة او و به مصلحت واقف می» 

تواند مستحق يا وقف باشد تا زمانی كه اين شروط مخالف شرع نباشد. بر اين اساس می

صول وقف و مانند آن اختصاص دهد؛ علیه را به محمتولّی وقف را مشخص نمايد؛ موقوف  

 ( 231: 1380)حائری يزدی،  «برای خودش شروط ابدال و استبدال، تغییر و ... را شرط كند.

ها در در همة مذاه  اسالمی بر اهمیت شروط واقف و لزوم رعايت و عمل به آن

الواقِِف نَصُّ )شرطُ( »است تا جايی كه برخی تعبیر چارچوب شرع و احکام الهی تأكید شده

و معتقدند كه مذاه  بر وجوب عمل به شرط واقف، همانند  را مطرح كرده« كََنصّ الشّارِع
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عمل به نص شارع، وحدت نظر دارند هرچند در مدلول و مقدار داللت آن اختالفاتی 

 (242: 1380وجود دارد.)ن.ک: حائری يزدی،

های صادرشده د كه در نامهدهمراسالت و مکاتبات مندرج در متون منشیانه نیز نشان می

-، بر اجرای شرط يا شروط واقف)شارط( تأكید شده«وقف و ادارة امور اوقاف»با موضوع 

 توان به شواهد زير اشاره كرد:است؛ به عنوان مثال می

 «اهمال، به و وظايف اين مال كه مشرح شوارد آمال است، به تمام و كمال، بی

بهاءالدين بغدادی، «)استیباب رسد.به مصارف استحقاق و مقار  شرط واقف

1385 :88) 

 « های رسانَد و همة دستبه مص ّ استحقاق می شرط واقفانارتفاعات آن، بر

 (441: 1378الرسايل، المختارات من«)مستأكله از آن كوتاه دارد.

 « از لوازم و  شرایط واقفانتقديم مصالح احوال اوقاف و ترتی  آن بر وفق

 (466: 1378الرسايل، ارات منالمخت«)مفترضات است.

 «گرد واق  شده و از جا اغل  در قیصريه و توقات و عربو چون موقوفات آن

همديگر دور است حصول آن به طريق اسهل و وصول بر وجه اجمل صورت 

اهلل، رشیدالدين فضل«)كند.وفا نمی شرط واقفبندد و وجوهات آن به نمی

 (157ق: 1364

 «هركس را كه تصرّف بر شرط واقفانرای اوقاف به نوع سوم: در اجابت اج . ...

: 1، ج1395شمس منشی، «)بود، تقويت و تربیت كرد. شرط واقفقانون شرع و 

141) 

 « تصرف شروط واقفانآنچ هركس از محصوالت وقفی به خالف شرع و ،

عذر به امنا و معتمدان او جواب گويند تا به نموده باشد و به ثبوت رسد، بی

رعی صرف كنند. متصرفان اوقاف، عشر محصوالت به موج  شرع و مصارف ش

 (592: 2،ج1395شمس منشی، «)تسلیم معتمدان او كنند. شرط واقف



 148 51شماره                                          نشری ة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 «جهت يک نفر فقیه، از نقد و غّله مقرّر باشد ماه شرط واقفای كه به وظیفه ،

شمس منشی، «)به ماه و سال به سال با او جواب گويند و چیزی قاصر نگردانند.

1395، 2/ 607) 

تولیت نیابت ديوان »و « تقلید رياست مازندران»های خود جوينی نیز در اثنای مکتوب

كردن اوقاف، طبق شرايط واقفان تأكید دارد و در آغاز مکتوب ، بر اداره«اوقاف گرگان

 است:به جای واقف استفاده كرده« شارط»، از لغت 19شمارة 

 «بر وجوب مصارف به محصوالت یدنرسان و اوقاف احوال استکشاف همچنین 

الدين منتب «)فرمائیمنمی جايز آن اهمال است شرع لوازم از واقفان، شرایط

 (.24: 1384بدي ، 

 «عزيزالدّين اخصّ  اجلّ  امام به آن و نواحی گرگان قصبة اوقاف تولیت 

 وفق بر آن مصالح ترتی  و استافتاده تفويض تَْمکِینَهُ، اهللُ  اَدامَ  اثیراالسالم،

 (52: 1384الدين بدي ،منتب «)آمد. فرموده را او ،واقفان شرایط

 «استحقاق مص ّ به محصول و باشند كرده شارط وفق بر كار متصرّفان، اگر 

 (54: 1384الدين بدي ،منتب «)كند.می تقرير ايشان بر شغل رسانیده؛

ی اين بحث، نادرست در عبارت ابتدا« شرايط و اتقان» دهد كه تركی شواهد فوق نشان می

است. الزم به ذكر است  كه ثبت گرديده« و اتقان»به صورت « واقفان»است و كلمة 

 است. استفاده نکرده« اتقان»الکتبه از لغت جوينی در هیچ جای عتبة

 

 افروخته -2-7

رايت »است: چنین آمده« تقلید قضای طوس»با عنوان  27در صدر مکتوب شمارة 

گشته است و به  افروختهقّوت ايزد َتبارَکَ وَ َتعَالَی در ممالک جهان دولت ما به حول و 

: 1384الدين بدي ، منتب «)افکنده همايون بر اقالیم عالم ةتأيید و تقدير او، عَزَّ وَ عاَل، ساي

 ( 155: 1396الدين بدي ، و منتب  64

شده، مسرور و روشن ور، فروزان،شعله»، معانی «افروخته»نامة دهخدا برای واژة در لغت

مسلّم است كه در اين «(. افروخته»: ذيل 1377بیان شده است)ن.ک: دهخدا، « زدهصیقل

تناسبی ندارد و كامالً نادرست است. شواهد زير از « رايت»با « افروخته»الکتبه، عبارت عتبة
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به معنی « افراخته»دهد كه صورت صحیح اين واژه، میالکتبه نشانخود كتاب عتبة

 است:« بلندكرده و بركشیده»

 «تخت و تاج و استگشته افراخته غرب و شرق در ما خاندان دولت رايات تا 

 او ايام در ما اجداد و آباء از پادشاهی و جهانداری هر مکان به زمین روی ممالک

 (14: 1384 بدي ، الدينمنتب «)شده. متزيّن و متبمّل

 «افراختهساخته و  و اسباب پادشاهی و رايات جهانداری بدان 

 (39: 1384الدين بدي ،منتب .«)باشد

 « افکندن آن به تأيید تبارک و رايت دولت ما و سايه شدنافراختهاز ابتدای

 (74: 1384الدين بدي ،)منتب ... .« تَعالی بر اقالیم عالم شرقاً و غرباً

 

 بر وی  -2-8

نشور ايالت ری بر سبیل م»از مراسالت ديوان سلطان سنبر،  29عنوان مکتوب شمارة 

قوام الدين اينانج قتلغ بلکا بن »است. طبق اين منشور، شخصی به نام « نیابت حضرت

است. سلطان به هنگام عزيمت به عنوان ناي  سلطان سنبر در ری منصوب شده« انوشروان

سازد و به الدين به ری، چند نفر از امرا و سپهساالران معروف را با وی همراه میقوام

 الدين اطاعت كنند: دهد كه از قوامهمگان دستور می

 استحقاق تفويض اين و شد فرموده را الدّينقوام مباركی، به نیابت اين تقلید چون و»

 او صحبت در تا فرموديم فالن و فالن اسفهسالران و امرا از را معروف چند افتاد، اتّفاق

 و رسد مقصد به چون و باشند ... متاب  و مطواع را او همگنان كه داديم مثال و گشتند روان

 آثار كار، هر در و اندكرده پسنديده هایخدمت بروی كه حشم معتبران و امرا ديگر

 در ما، مرضات تحرّی و دولت و ملک صالح داشتننگاه در گردند مبتم  نموده؛ گزيده

 كه فهسالراناس و امرا حشم و... كافّة باشند زبان يک الدّينقوام مظاهرت و مساعدت

 به و دارند عزيز الدّينقوام مقدم ری به داراناقطاع و متبنّده اصناف و مااند بندگان

الدين و منتب  73: 1384الدين بدي ،)منتب  «نمايند. قیام اعزاز و تببیل و اكرام شرايط

 (162: 1396بدي ،
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يگر امرا و رسد دالدين به مقصد)ری( میآيد كه وقتی قواماز متن فوق چنین برمی

اند بايد به او كمک نمايند. اما بزرگان لشکر كه بر وی)قوام الدين( خدمات پسنديده كرده

كنند چند الدين را در اين سفر همراهی میهمان طور كه قباًل نیز اشاره شد كسانی كه قوام

)ری(  كه در مقصد« ديگر امرا و معتبران حشم»نفر از سپهساالران معروف هستند، پس 

الدين ها سفارش شده كه در تمشیت امور ديوانی در خدمت قوامنر دارند و به آحضو

اند بلکه الدين نبودهباشند بايد اهل و ساكن ری باشند كه قاعدتاً در گذشته در خدمت قوام

 است. ها برای سلطان سنبر و ناي  قبلی او بودهخدمات پسنديده و آثار گزيدة آن

)به بِرِی »در اين متن نادرست و صورت صحیح آن « بر وی»كه رسد بنابراين به نظر می

 و متبنّده اصناف»است. عبارت باشد كه در كتابت يا چاپ آن سهوی صورت گرفته« ری(

در پايان متن نیز شاهدی برای اين صورت « دارند عزيز الدّينقوام مقدم ری به داراناقطاع

 پیشنهادی است.   
 

 ترقیب -اعلی -2-9

 به كار رفته« منشور ايالت و شحنگی بلخ»با عنوان  30لغت در مکتوب شمارة  اين دو

است، به منزلت « عمادالدوله امیر خراسان»است. در بخشی از اين مکتوب كه در تمبید از 

 است:و تقرّب وی در دربار پرداخته شده

 شده نگران بدان خاطر و استگشته منثلم اللّهُ، رَِحمَهُمُ او، سلف فقدان به آنچه»

 ترقیب و درجه اعلی به را او فرمايیم،می كه تبربت و امتحان هر در و يابیممی ترواضح

: 1384الدين بدي ،منتب «)شناسیم.می سزاوارتر مملکت مهمّات تفويض و اعتماد و رتبت

 (165: 1396الدين بدي ،و منتب  76

اد و شايستة برترين مقام و دهد عمادالدوله فردی مورد اعتمچنانکه متن فوق نشان می

 معطوف گرديده« اعلی درجه»كه به « ترقی  رتبت»است. اما از تركی  مرتبه دانسته شده

 شود.است معنای درستی استنباط نمی

« إعالءِ درجه»نادرست و صورت صحیح آن « اعلی درجه»رسد كه تركی  به نظر می 

در كتابت « إعالء»ف پايانی مصدر تصحیح گرديده و ال« إعالی درجه»باشد كه به صورت 



 151 هالکتبةچند واژه در عتب یاسیق حیتصح شنهادیپ                    1401 بهار و تابستان

دهد كه جوينی بارها از اين مصدر استفاده نشان می الکتب عتبۀيا چاپ افتاده است. متن 

 است:كرده

  «ديوان، در او مرتبة و محل اساس تمهید و ذكر تنويه و درجه إعالء بر ما همّت 

 (49: 1384الدين بدي ،منتب «)داشته.می التفات

  «او مکنت و حرمت قواعد تشیید و مرتبت إعالء رد وقت هر به 

 (85: 1384الدين بدي ،منتب «)افزايند.می

  «و دين اعالم كه عّفت و علم اهل مرات  إعالء و قديم خاندان احیای در 

 تقّرب عاَل وَ َعزَّ آفريدگار به شريعتند طريق سپَرندگان و حق پرستندگان

 (85: 1384الدين بدي ،منتب «)ايم.جسته

، اين نتیبه «ترقی »معنابودن و بی« إعالی درجه»به « ترقی  رتبت»شدن تركی  از معطوف

 ترقیت»نیز نادرست و صورت صحیح پیشنهادی آن، « ترقی »شود كه واژة حاصل می

( كه در كتابت يا 561: 1،ج1376باشد)ن.ک: جر، « باالبردن رتبه و درجه»به معنی (« تَرقِیَة)

 است.  گرفتهن مصدر نیز خطايی صورتخوانر حرف آخر اي

 

 زمان -2-10

 به مقايسة عالم ارواح با عالم خلق پرداخته« اخوانیات»از  1جوينی در آغاز نامة شمارة 

است و ارواح را به عنوان جنود مبنّده از عادات و رسومی كه در بین خلق جاری است بی

 داند:نیاز می

ه میان خلق معهود است از تزاور و تباوز كه نفاق به اقامت مراسم عادات كارواح را[ »]

تناجی  رانند حاجت نیفتد وو قلم میزفان برزند و در مشافهات و مکاتبات بر با وفاق می

الغیوب را برآن اطاّلع باشد و بس؛ از آن استغنا دهد و ضماير و تشاهد قلوب كه علّام

حل كرامت اجابت و قلم، مزمان وساطت حاجات جانبین درحق يکديگر بی

 (184: 1396الدين بدي ،و منتب  93: 1384بدي ، الدينمنتب ).«يابد

دهد، ارواح به آنچه كه خلق در سخنان همان طور كه جملة سوم متن فوق نشان می

رانند حاجت ندارند. همین های خود بر قلم میسازند يا در نامهخود بر زبان جاری می
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بی»اشتباه، رسد اين بار و بهاست اما به نظر میرار شدهموضوع در پايان عبارت نیز تک

 است.    ضبط گرديده« و قلم زمانوساطت بی»به صورت « و قلم زفانوساطت 

 

 مکتنب  -جنات  -2-11

اند. به كار رفته« مکتوب آخر»اخوانیات، با عنوان  28اين دو واژه در مکتوب شمارة 

دتی از دربار مخدوم خوير دور مانده و به بیماری دهد كه جوينی ممتن مکتوب نشان می

است. وی در ابتدای جسمی خوير و مصیبت مرگ برخی نزديکان خود گرفتار گرديده

خواهد و با يادكرد نیک ايام گذشته، خود را به پرندة دور از آشیانی نامه، عذر تقصیر می

مندی از خوان م و بهرههای قصر مخدواست كه آرزوی نشستن مبدد بر كنگرهتشبیه كرده

 كرم وی را دارد:

 دولت اگر كه خوير آشیانةمحنت از اين نويسممی األولیجمادی چهارم خدمتْ اين» 

 بودمی رسیده حضرت آن خدمت به پروازكنان تا بودی دير اختیارستی؛ بال و پر و يارستی

 آن لتقاطا به خوير نهمت حوصلة و نشسته ممکّن خداوندی عالی قصر شرفات بر و

 الدينمنتب )«گردانیده. مشحون اميافته آن بر تربیت و تغذيت كه كريم نعیم جن ات

 (214: 1396الدين بدي ،و منتب  128: 1384بدي ،

معنايی درخور اين عبارات « جنات نعیم كريم»به نظر نگارندة اين پژوهر، از تركی  

جنات »، الکتب عتبۀی در شرح نادرست است هرچند صادق« جنات»شود و ضبط مستفاد نمی

 (214: 1396بدي ، الديناست.)ن.ک: منتب دانسته« ديدار مخدوم»را « نعیم كريم

برچیدن(، تغذيت و دان(، التقاط)دانهآشیانه، پر و بال، پرواز، حوصله)چینه»های قرينه 

یح دهد كه به احتمال قري  به يقین، صورت صحمی و تناس  اين كلمات نشان« مشحون

ای است. درحقیقت، جوينی خود را به پرنده« هادانه»جم  حبّه( به معنی «)حب ات»اين واژه، 

های نعمت هایدانهدان نهمت و مراد خوير را با برچیدن است كه چینهكردهتشبیه

 است.   ممدوح پر كرده

 است:نیز در عبارت زير به كار رفته« مکتن »واژه 
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 مصالح در كه ذوواالرحام و اخوان و اعزّه و احفاد و اوالد زيّتر به را بندهمن روزگارْ»

 گردانیده مهموم و مفبوع و مکتنب و مصاب بودند، اعضاد و اعوان معاد، و معاش

 (128: 1384بدي ، الدينمنتب )«است.

 معنايی يافت نشد؛ ثانیًا با« مکتن »های لغت عربی و فارسی برای واژة اوالً در فرهنگ

 رسدمی نظر به مهموم، و مفبوع مُصاب، عطف اين واژه به لغات و كالم یاقس به توجه

 غم از بدحال و اندوهگین شدتبه» معنای به «مُکَتبِت» يا «مُکَتِئ » واژه، اين صحیح صورت

 (371الف: 1400است.)ن.ک: معصومی، شدهباشد كه تصحیف  «غصه و

 

 گیرینتیجه -3

تشخیص داده شد  الکتب عتبۀهايی كه در كتاب واژه در اين مقاله پانزده ضبط نادرست

ها همراه با قرائن و مؤيدات پیشنهاد گرديد. نادرستی ضبط بررسی و صورت صحیح آن

« تخفیف، خشیت، غايت، عهده، قضیت، طراوت، موقف، واقفان، افراخته، زفان»های واژه

از نوع تصحیف « کتبت(ترقیَت، حبّات و مکتئ )م»های از نوع تحريف و نادرستی واژه

الخط، نادرست تشخیص نیز در اثر بدخوانی يا رسم« اعالء»و « به ری»است. ضبط دو واژة 

با كاستن يک « اعالء»با افزودن يک حرف)و( و واژة « به ری»داده شد؛ يعنی واژة 

الکتبه اند. با توجه به اهمیت كتاب عتبةالخط آن، نادرست ضبط شدهحرف)ء( و تغییر رسم

تواند در رف  و مراجعة زياد محققان به اين اثر، تصحیحات پیشنهادی در اين مقاله می

 های كتاب و استفادة بهتر پژوهشگران، شارحان و مصححان آن مفید باشد.كاستی

 

 هایادداشت
 انتشارات روی چاپ قبلی در از افست و عیناً شیوة نیز چاپ دوم كتاب به. ش.ه1384 سال در .1

 .شد منتشر اساطیر

 است.آمده« ثُنايی منفصل»االلفاظ به صورت در كتاب غرة .2

اسـت: الزم به ذكر است كه اين واژه در كتاب التوسل الی الترسل نیز به همین صورت آمـده .3

 طرارتفرمان بر آن جملت است كه ائمه و قضات و اعیان و اركان حضرت ... در رونق و »

 (117: 1385ی، )بهاءالدين بغداد «اين خیر بزرگوار كوشند.
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 منابعفهرست 

. چـاپ دوم. اصطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و سللجوقی(. 1372انوری، حسن. ) .1

 تهران: انتشارات سخن.

به كوشر نفیسه نامة فارسی دانش استیفا. ترین فرهنگکهن(. 1395ايرانی، نفیسه.) .2

 مکتوب. میراث پژوهشی قلعه. تهران: مركزايرانی و علی صفری آق

تصحیح احمد بهمنیار. التوس ل الی الترس ل.  (.1385ن بغدادی، محمد بن مؤيد.)بهاءالدي .3

 تهران: اساطیر.

ترجمـة سـید حمیـد طبیبیـان. چـاپ هفـتم. تهـران: فرهنگ الروس. (. 1376جر، خلیل.) .4

 امیركبیر.

وقف در فقه اسالمی و نقش آن در شلکوفایی  (.1380حائری يزدی، محمد حسن.) .5

 ة جعفر شريعتمداری. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.. ويراستاقتصاد اسالمی

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. نامه.لغت(. 1377اكبر.)دهخدا، علی .6

 قاسـم مقدمة با .وطواط الدینرشید هاینامه .(1383)محمد. بن محمد وطواط، رشید .7

 .تهران دانشگاه: تهران دوم. چاپ تويسركانی.

د بـه سـعی و اهتمـام و تصـحیح محمّـ مکاتبات رشیدی.(. ق1364اهلل.)رشیدالدين فضـل .8

 پريس. ايبوكیشنل شفی . الهور:

گـذاری و نثر عربـی بـه فارسـی و اعـراب ترجمة متون نظم و(. »1349آبادی، مهین. )سهل .9

نامة كارشناسی زبان و ادبیـات محمدجواد شريعت. پايان«. الکتب عتبۀتصحیح اغالط كتاب 

 فارسی. دانشگاه اصفهان.

 تصحیحالمراتب.  تعیین فی دستورالکاتب(. 1395دبن هندوشاه.)شمس منشی، محمّ .10

مکتـوب و  میـراث پژوهشـی دارانـی. تهـران؛ اصـفهان: مركـز احمـدی اكبـرعلی تحقیق و

 اصفهان. دانشگاه

بـا مقدمـه و . االلحاظغرۀااللفاظ و نزهلة(. 1397د بن علـی. )ظهیری سمرقندی، محمّ .11

 اپ اول. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.تصحیح محسن ذاكرالحسینی. چ

«. تصحیح متون بـا تأكیـد بـر تصـحیح متـون فارسـی(. »1387د. )عمادی حائری، سیدمحمّ .12

 .10 -4، صص 26و  25. دورة دوم، شمارة گزارش میراث

 آسـتان هـایپژوهر بنیـاد: مشـهد متلون. تصحیح و نقد(. 1369) نبیـ . هروی، مايل .13

  .رضوی قدس
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كتابخانـة  استانبول: .لئالفضا ل و مفتاحئالرسا مصباح تا(.. )بیدبن محمّ مبدی، موفق .14

 .3020 فاتح. نمرة مسلسل

(. به كوشر غالمرضا طاهر و ايرج افشار. تهـران: بنیـاد 1378).المختارات من الرسائل .15

 موقوفات دكتر محمود افشار.

«. ام مـريم صـادقیبـه اهتمـ الکتبه عتبۀتأملی در شرح »الف(. 1400درضا. )معصومی، محمّ .16

 .380-351، صص 3، شمارة 13دورة  تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی)دهخدا(.

تصحیح قیاسی يا تغییر ذوقی؟ نقدی بر تصـحیح مبـدد »ب(. 1400درضا. )معصومی، محمّ .17

 .89-67، صص 3، شمارة 13. دورة شناسی ادب فارسیمتن«. الکتب عتبۀ

 دیوان مراسالت ای ازگزیده ؛عتبۀالکتبه .(1396)احمد.  بن علی بدي ، الدينمنتب  .18

 به اهتمام مريم صادقی. چاپ اول. تهران: نگاه معاصر.سلجوقی.  سلطان

 دیلوان مراسلالت مجموعله ؛عتبۀالکتبهه .(1384)احمـد. بن علی بدي ، الدينمنتب  .19

 .ساطیرا: تهران آشتیانی. اقبال عباس و قزوينی محمد اهتمام و تصحیح .سنجر سلطان

العلیلا )تلاریق قراختائیلان  للحضهۀ العلی  سمط(. 1394منشی كرمانی، ناصرالدين.) .20

 تصحیح مريم میرشمسی. تهران: بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار.کرمان(. 

 چاپ نحوی. اكبر توضیح و تصحیح دبیری. آیین .(1389)عبدالخالق. بن دمحمّ میهنی، .21

  .دانشگاهی نشر مركز: اول. تهران

تصـحیح و توضـیح رضـا  .لائضلفاللدالئ و لائرسلاللائوس(. 1381الدين منشـی.)نور .22

 ی.گنرهف راخفم و ارآث نمبان: رانهزاده. تسمی 
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