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 چکیده

رای ح در شناخت متن بشناسی و اجتهاد مصحّلغتاز دانش سنّتی شناسی و تصحیح در متن

آموزشی  و طبّی -متنی حکمیبویی، خوشبیاض . شتودمیهای متنی استتفاد  کیفیّتتحلیل 

در این شود. نااهداری می« 828دیوان هند لندن، به شتمار  »نستة  یاان  آن در  استت که

، کیفی و روش تحلیل متنی کمتر شناخته شد ، بر مبنای رویکرد نقد یجستار، برای نقد اثر

نام  از حیث شناس متن ،اثر ترستی  شتد  است. مبابا این الاو تحلیلینام  الاوی شتناخت

توا و از مح تحلیل، شناختینستةهروش تصتحیح مرتب  با هویت ، منابعنقد  شتناختی،متن

  گان  واژگانی، نحوی و بلاغی بررسی شددر سبوح سه مؤلّفنثر  ادبی -حیث سبک زبانی

با رویکرد دوگان  تعلیمی و  علمی یناجُمتن نشتتتان داد که این بررستتتی،  نتایج .استتتت

در  و بود نویستتی متون علمی مرتب  ت تکملهنستتةه بودن آن به ستتنّتک استتت.کاربردی 

ه ب جنب  دیوانی اثر است.در شتکل درونی یک دانشتنام  مبوّ   وشتکل بیرونی یک بیاض 

و  )فنی دیباچهدر  نثرغیریکنواخت  کیفیّت به ،وزشتتتیآم واغراض زیباشتتتناختی  همراهی

 است. آن )نثر مرسل( انجامید  ابوا  ( نسبت بهمزیّن

، حلیلینام  تشناختتصحیح قیاسی،  نقد متنی،، علمی جُنگ، بوییبیاض خوش :هاهواژکلید

 .تکمله نویسی
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 مقدّمه

 لهئطرح مس

امان کنونی در س ،استما داشته  فرهنای در اقلی  که ایهینپیتتتشین  دیر وجودنقد و تصحیح متون بتتتا 

جایاا  تجربه و اجتهاد  .ندارد سزابهجایااهی  از حیث مبانی نظری علمی هنوز ،وزشیتتتپژوهشی و آم

 یو رویکرد تجرب در دانش تصتتتحیح، جایااهی غیرقابل انکار استتتت، اما فقدان مبانی نظری مستتتتقل

 .جایازین استدلال شود مصحّح جتهاداذوق و شود که گا  سبب می، محض

 همسو و همپای گتتتتسترشکه در دانش تصحیح شکل نةواهد گرفت، مار آن مبانی نظری مستقل

های نیاز ی بهیگوختتتتو توان پاس گردد پشتوان  نظری آن نتتتتیز فتتتتربه عملی ایتتتتن دانش و عناعت،

تصحیح متون  .(28: 1384)جهانبةش،  آن را دارا شتود ی سترشتتینه و طبیعیِهابرخاستته از پیییدگی

این  ؛ناری استو ژرف قّتنیازمند د متن، همانبیش از ناارش  کار آسانی نیست و گاهی ،گذشتتاان

و » :است گفته بصری جتتتتاح  کهچنانهای دور در فرهنگ اسلامی وجود داشته است؛ ناا  از گذشته

و  للّف ا ، فیکون إنشتا  عشر ورقات من حرهکلم ً ستاقبأو  تحریفاً حصتلی أن الکتا  مؤلّف ما أرادبلر

سا یک چه ب]« الکلامصالموضعه من ات إلی  حتی یردذلک النقص  عتتتتلیه من إتمام یسرالمعانی أَشریف

 عتتورت هب کتا  برگ د  ناارش د،کن اعتتلاح را ایافتاد   ا کلمییف رمؤلف کتا  وقتی بةواهد تح

ه ک گونهاستتت؛ به ویژ  بدان ترآستتان کاستتتی آن برطرف کردن از او برای بلند )خلاِ( معانی و آزاد

؛ 28: 1381)هارون، [ .دشون گسسته ستةن پیوندِ و دهد قرار خودش جای در را اعتلاح آن )بةواهد(

 .(با اندکی تصرّف؛ 3و  8: ق.1211شاکر، 

 ینیانای پیشهناارش خبّینسخ کردن رداری تتتباحیا و آمتتتاد  بهر  ،متون سنتیتصحیح  اولیه هدف

یک به نزد نسة  اعل یا مانند ایتهیه و تدوین نستةه ستت.بود  ا تر برای خواندنستاد  متوندر قالب 

ن ای را منببا با اعل متنسةه در اختیار ندارند، که اگر اعتل یک اثر را دهدمیقان اطمینان به محقّ ،آن

مکن در آن به حداقل م ای که تصرفات کاتبانداشتت؛ نسةهخواهند رو به آن در پیش یا بستیار نزدیک

نیاز وار و پییید  و دش کاری بندی این تصرّفات،در متن و طبقه ناسةانتصرّفات  شناخت انواعبرستد. 

صبه  شناسان اقلی  برخی متن ،روی شاید از همین .داردعتتتتترف وقت و حوعل  فراوان  ،تتتتتةصتّ

به علل عدم دقّت  توجّهتصحیح متون چیزی جتتتتز  ،درواقع» .اندد رک توجّهکمتر به آن فرهنای متتتتا 

 (.31: 1341)ساماران،  «بردار نیستنسةه
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سی تصحیح یا بررامروز  دیار رویکرد علمی به تصتحیح از چند سد  پیش در غر  شروع شد و 

 برای شتتناخت ایگستتترد  دانش کهبل، نیستتت کتب کهن و عتترفاً احیای برای نشتتر یفنّ، متنانتقادی 

. این شودمییاد ( Textual Criticism« )نقد متنی» به از آن که ستتهاآنمتون از طریا نستخ  طبیعت

( برای آثار ادبی کلاسیک به کار 18ستپ  )از ستد   و مقدّس، کتا  و باستتانی آثار برایدانش در ابتدا 

ذیل  قادیانت هایاهداف و بنیانمصتتحح برای نیل به  -مبانی نظری نقد متنی شتتامل تلاش منتقد. رفت

 است:

ملی شتتناختی عیک چهارچو  ستتبک ؛هدف متن برای معرفی نامة تحلیلیشننناخ تنظیم  -الف

 و متون و شتتناخت عوامل درونی تاریةی انتقال و ایجاد چاونای بهتر شتتناختبرای تحلیل متن که 

ن، و علاو  بر بررسی نسخ یک مت سازدپذیر میرا امکان یک متن هاینستةه بدلبیرونی ایجاد تنوع در 

در گام دوم، به بررستی آثار دیار مؤلف، از یک ستو، و بررستی آثار نزدیک به متن، از حیث سه عامل 

 .یابدی میت( تسرّیّاهمّو )به ترتیب اولویت  مکانژانر، زمان و 

های متن در نبررسی عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر تنوع دگوگو تصنحی  انتقادی متن: - 

های ضتتب  های متن و اولویت بندی آنها و تصتتحیح متن بر نستتخ یا لغزش و تةریب و تشتتویش بدل

ه مستتیر ها کهای لازم برای این انتةا بندی و ارائ  استتتدلالمبنای نظام منبقی مستتتةرا از این اولویت

 کند.تصحیح متن را بر خلاف تصحیح سنتی از مسیر تجرب  عرف خارا می

رویکردهای جدید نقد متنی مبتنی بر : های سننبکیمطناععنام متنی در ارتبناا بنا مهعّ نه -ا

شناسی با دانش زبانی و سبک شناسی با استفاد  ازشناسی است. زبانستبک -شتناستیهای زبانپژوهش

دهد و ظرفیت خود برای تحلیل متن، نتایجی درخور برای تفستتیر و نقد متون به دستتت می استتتفاد  از

ی که شتتناستتی ستتنّتهای نوینی را از متون ادبی و حتی غیر ادبی ارائه کرد  استتت. بر خلاف متندریافت

ی جدید، شناسکرد، در متنمتن را تنها در چهارچو  فیلولوژی و معناشتناستی و تنوع ضب  بررسی می

ا شتتکل داد ، ، نقد متن رویکردهای جدیدی ر«مبالعات متنی»و « شتتناستتیزبان»با استتتفاد  از دو بال 

 گذارد.های متفاوتی را برای تحلیل در اختیار پژوهشار مییافته

تحلیل دربار  منابع نستتتخ متن و تنوع متنی محتوای این کتب و بررستتتی  نقد منابع متن هدف: -د

 تأثیر و تأثرات متون نزدیک بر متن هدف و نسبت هر شاخه از نسخ متن با این منابع.
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 های عتتتوری وهای ادبی افزون بر جنبهدر تحلیتل متن متن هدف:تحلین  بنافن  زیرنبانی  - 

واژگانی، عوامل گوناگون فرهنای اجتماعی و ستتیاستتی نقش دارند. در یک متن و در لابلای ستتبور آن 

های خاص مواجهی . در این میان، نةستتتتین و های وابستتتته و ایدئولوژی و فرهنگها یا متنبا گفتمان

ت فرهنای جامع  مولّد آن متن اس -کند، بافت اجتماعیزبان متن را متأثّر می ای کهترین مؤلفهاستاستی

های زبان را به شتتتدّت متأثّر کرد ، شتتتود و نظام معنایی و واژ تعبیر می« بافت غیر زبانی»کته از آن به 

و   کند. زبان در یک متن، ابزاری برای ایجاد تأثیری ویژ  در نظر نویستتتندجهتان متن را بتازتعریف می

حاعتل کارکرد بافتی خاص استت که او در آن نقشتی بر عهد  داشتتته است. به همین دلیل در تحلیل 

ها، های موجود در یک متن مانند عداها، واژ یک متن، علاو  بر بافت متن، که عبارت استت از ویژگی

انی ت غیر زب، باید به بافت موقعیّ«(متندرون»های عتتتوری متن و های زبانی )ویژگیجملات و عبارت

: 1383؛ وردانک، 101: 1330اثرگذار بر زبان و ستتتبک( نیز توجّه کرد )فالر،« متنیبرون»هتای )ویژگی

های آثار ادبی باید افزون بر جنبه و بتافت زبانی هتای زبتانیبرای درک جنبتهبتدین ترتیتب (. 22-20

ستتتیاستتتی توجّه کرد و از عتتتوری، لغوی، ادبی و واژگانی، به عوامل گوناگون فرهنای، اجتماعی و 

(. Fairclough ،2001 :28توعتتتیف زبتانی گام فراتر نهاد  و نااهی کارکردگرایانه به متون داشتتتت )

هایی استتتت که بتوان از آن طریا به دنیای به دنبال دستتتت یافتن به مشتتتةّصتتته»... منتقد با این ناا  

اگر چه بدین ترتیب،  (.22 :1387)فقیری و دیاران،« تجربیتات ذهنی و تفکرات فرد دستتتت یتافتت.

نقد درن، برای شناسی مدر متننفسته در شتمار مبانی اعتلی نقد متنی نیست، تحلیل بافت غیرزبانی فی

رزبانی( )بافت موقعیت غی« متنبرون»بافت زبانی و ستتبکی( و «)متندرون»یک متن، آن را از منظر  متنی

 .کنندمیتحلیل 

حلیل های تبه عنوان یکی از زمینه، چه در حوز  کتب مقدسبتدین ترتیتب نقد متنی در غر  اگر  

 ث دامنه،، از حیهای پسینآغاز شد، در سد  و تصتحیح آنها دربار  منابع و تنوع متنی محتوای این کتب

لیل و از حیث روش نیز به نقد و تح به متون ادبی و تاریةی و انواع دیار متون کلاستیک یا کهن رسید

: Ehrman ،2007؛ Tanselle ،1387: 1-27)ر.ک:  متن، ارتقا یافته استتتترونمتن، در خدمت دبرون

 .(Greg، 1310 :13-37؛ 23بعد به 

ه یکی از نیز تبدیل بمتن شناسی در قرن اخیر با رویکرد دانشتمندان شرقی به فرهنگ گذشت  خود، 

 کشف همینان ،شناسیمتن هدف رشتت  البته.   استتهای مبالعات علوم انستانی شتدترین حوز مه 
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ز: نقل ا) است بود  های ملّی خویشگنجینه به بها و توجیه علاق  فراوان مردمان شترقیآثتتتتار گتتتتران

حیح تص ستنّتیمبانی نظری نقد متنی، بر خلاف رویکرد  (؛ همین باعث شتد  که13/111: 1348افشتار، 

 است. و ناشناخته ماند  متن، هنوز در جوامع شرقی، از جمله ایران، جوان

بیاض ) به بررسی متن هدف شتناختینقد متن ا رویکردب ضترورتیچنین درک جستتار حاضتر، با 

 اختی متنشندر مبالع  نسةه است.پرداخته  (تا کنون تصحیح و چاپ نشد  است: اثری که خوشتبویی

نقد منابع و ترستتتی  روش تصتتتحیح آن  ،نام  تحلیلی متنتنظی  شتتتنتاخت یضتتتمن تلتاش برا، نیز

های های سبکی، به سوی  دوم این زمینهمبالعات متنی در ارتباط با مؤلّفه در مسیر انجام ،استت دیکوشت

تن تحلیل فرو ناذاش همینین برای .بپردازد« های ستبکیمبالعات متنی در ارتباط با مؤلّفه»جدید، یعنی 

رویکرد نقد متنی مبتنی بر شتتناخت متن در دو ستتبح  ازبافت غیرزبانی متن نیز کوشتتید  شتتد  استتت، 

فاد  ای متن استتتتنام  تحلیلی متن، از روش تحلیل لایهبرای تهی  شتتتناختو  «متنبرون»و « متندرون»

  ه لای  آوایی، لای  واژگانی، لایتوان بی یک متن میهابرای تحلیل ویژگی»که مبابا آن  شتتود؛ روشتتی

(. در این 234: 1330، رودمعجنی )فتوحی« شتناستیک و لای  کاربردشناسیک قائل شد.نحوی، لای  معنی

، در ندکمنتقل میآن را ویسند  نکه نیز ساخت معنا را تحلیل روستاختی نستخ متن، ژرف روش ضتمن

 کنند.تحلیل می ه شناختی متونسةنوع ح تنّوسب

در دو  ،نام  تحلیلی متن، بر مبنای شتتناختشتتد  نقد متنی متن بررستتی چهارچو  ن جستتتارایدر 

 شود:می تبیین شرح زیر، به «متنبرون»و « متندرون»سبح 

 متنبویی/ برونشناسی بیاض خوشنمت

 روش تصحیح -ا، منابعنقد  - ، شناختی()بررسی نسةه شناختنسةه-شناختمتن -الف

 متنبویی/ درونخوششناسی بیاض متن

 تحلیل محتوای متن -الف

 واژگانی / نحوی / بلاغی :ادبی متن در سه سبح -تحلیل سبوح زبانی - 

 بررسی خواهد شد.، در بةش تحلیل عملی اجزای الاوی فوق
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 پیشینة تحقیق

وشش توان به ککنون عتورت پذیرفته استت، می یی که در مستیر شتناستاندن این اثر تاهاتلاش  دربار

ی الوان هاای از با  هشتتت  )در رنگو گزید  مؤلّف  اشتتار  کرد که در دیباچ (1380) عارف نوشتتاهی

از کتاغذ و غیر ( و دوازده  )در استتتبا  کتابةانه از قلمدان و غیر ( این بیاض را، که شتتتامل مبالبی 

 حبیاض خوشتتبویی در شتتر»ای تحت عنوان ، در مقالهاستتتستتازی آرایی و کتا درخصتتوص کتا 

  نام  نشتتری ،ستتال دوم ،دوم  در شتتمار« تیموریان  استتبا  و لوازم فرهنگ و تمدّن شتتبه قار  در دور

 .منتشر کرد  است 1380به سال  بهارستان

ووین گ به قل « گورکانی در طرّاحی باغ  نشتتتد، از منابع چاپبوییبیاض خوش» در مقال همینین 

، عفحات گلستان هنر  در نشریّ 1384در ستال  اشتراقیای از آن به کوشتش اردشتیر که ترجمه 1بیلی

 بوییبیاض خوشبه چاپ رستتید  استتت، به فصتتل هفت  )در ستتاختن عمارات و باغ(  103تا  100

 .  استشداشاراتی 

جدا از پیشتین  مبالعاتی دربار  متن )پیشتین  محتوا(، در خصوص روش این جستار )استفاد  از نقد 

در ایران  شناختیفانه هنوز در مبالعات متنسّ( متأات تصحیحستبکی در عملیّمتنی و مبالعات نظری و 

و  شناختیپژوهان شتکل نارفته استت. با وجود گستردگی دامن  مبالعات متنجدّی بین متن یرویکرد

ی و فاقد مبنای نظری مستقل در تصحیح متون فارس سنّتیقدمت تصتحیح متون در ایران، هنوز رویکرد 

قال  به دو م انوتمیغلبه دارد. از کارهای انجام شتتد  در مستتیر نقد متنی متون فارستتی با مبنای نظری، 

 نقد) یفادانتمتن شناسی »و « متن شتناستی و نقدمتنی حماس  ناشناخت  شاهنام  اسدی فی انتقادی،معرّ»

از فرزاد قائمی اشتتار  کرد. « ...( وشتتاهنامه استتدی) یفردوستتی شتتاهنام  هایکی از نظیر  ( نستتخمتنی

   اعتتلی نحوی، واژگانی ومتن در ستته لاینام  شتتناختنویستتند  در مقال  نةستتت، به تجزیه و تحلیل 

به بررسی  متون، هاینسةه بدلسنجی تگام آلند، در اولویّ 12و در مقال  پستین، بر مبنای نظری  بلاغی 

و  هی نستتتخ متن و انتةا  روش تصتتتحیح متن، بر مبنای اعتتتول این نظریّهتای تفتاوتکمّی و کیف

های یفیّتک نستةه شتناستی بیاض خوشبویی، ین جستتار، پ  ازا در .پرداخته استتهای تحقیا یافته

ه تعامل متن، با ناا  ب نام  تحلیلیشناختروش تصتحیح و نستةه،  متنی متن، ارزشمتنی و بروندرون

 .استشد  بررسی  بر پای  نقد متنی ،هابةشدیار اهر بةش ب
                                                           

1. Govin Bily   
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 متن سیشنابررسی نسخه -3

اثر مزبور  .شودمیناهداری  828  لندن به شمار 1در دیوان هند بیاض خوشبویی منحصر به فرد  نستة

در  جریه 1109شتتعبان  6د اعظ  در تاریخ شتتنارف، به قل  محمّ هانستتتعلیا خوش، عنوان خ ّبا 

بیاض خوشبویی، به عورت دقیا  مؤلّفنام  ستبر ناارش یافته استت. 11برگ و در هر عتفحه  183

لی با و ،نام ناارند  را در بر ندارد ،مستقل و تبویب و ترقی   چرغ  دیبا اثر مزبور علیروشتن نیست و 

ه عا کرد کادّ توانیم، اعتتبلاحات، اوزان و مقادیر هندی که در کتا  به کار رفته استتت، هابه نام توجّه

منشتتّ    نستتة» ید:گوه میک هند و فردی طبیب و داروستتاز بود  استتت؛ چنان  ناارند  اهل شتتبه قار

( و در جای دیار باز همین مبلب را 12برگ ) « کنمیاختراع حکی  جتالینوس که همیشتتته مستتتتعد 

 « کنمیمنشتتّ  من اختراع جالینوس حکی  علی که همیشتته مستتتعد   نستتة» گوید:تکرار کرد  و می

 .(17برگ )
 هااسامی رنگ» در جایی از آن چنین آمد  است: ؛ها ضتب  شتد  استتاریخ بارسته این نستةه در 

 .(113برگ )«1010عفر سنه   که در حضتور مةدومی شتا  ظهیرالدین محمد ستاخته شد به تاریخ غرّ

بعد از  1012  م ستتنمحرّ  اهی که به تاریخ غرّیحقیقت ستت» در جای دیاری چنین اشتتار  شتتد  استتت:

تاریخ ه ب کلانی منقل» و در یک جا نیز آمد  است: (122برگ )«ری گرفته شد هااهییستاختن جمیع ست

 .(132برگ )«ری گرفته شد 1033شعبان سنه   غرّ
ر ستتی»و  «ستتیر جهانایری»و  «ستتیر اکبری»چون  واحدهای وزیبیشتتتر از خوشتتبویی در بیاض 

جهان  ستةن به میان آمد  استتت و به همین دلیل ناارش آن را باید مربوط به عصتر شتا  «شتاهجهانی

در شترح لوازم و اسبا  فرهنگ و تمدّن اثری بنیادین  بیاض خوشتبویی، ( دانستت..ق. 1073-1034)

 (.183:1380نک؛ نوشاهی، است )قار  تیموریان در شبه

 در عین حال مه بسیار دشوار و شناسی نسةه متندر نیز  یخبّهای تتتتتاریخ نتتتتسةه شتةیصت

 لاتاریخ شتتشتت  و دومه ب: »شتتودمی، این عبارت دید  182برگ بویی در در ترقیم  بیاض خوش استتت.

یافت. کتبه فقیر گیری اتمام جلوس والا عال  21  هجتری مبابتا سن 1103المعتتظّ  سن  شهر شعتتبان

نکت  قابل تأمّل در این ترقیمه، اشتتتبا  غیرعمدی «. له و ستتتر عیوبه احقرالعباد خاکستتار محمد اعظ  غفر

                                                           
1. India Office 



 اولشمار                جستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابا(                                              80

 

 و بالای  شدای سهوی خبّاین  توجّهمرتکب شد  و در ادامه خود م« و دوم»استت که کاتب در نوشتن 

 .المعظّ  عحیح است  شهر شعبانرا نوشته است و تاریخ شش« لا»ریزتر کلم   خ ّاین کلمه، به 

بیان  «بویی از منابع چاپ نشتتد  گورکانی در طرّاحی باغبیاض خوشتت»گووین بیلی، نویستتند  مقال  

به اوایل  متعلّا ،بوییشبیاض خو نام به اینشد  ناارند  از اینکه در نستة  چاپ بدین ستبب،: »داردمی

ی ذکر شوق زد  شتد. برخورد، های بتاغو کتتوشک باغ احیبه فصلی در طرّ گورکانی، جهاندور  شا 

 مبالبی» حاوی هایشفصتتل با این عبارت که یکی از آمد  استتت؛ 1بلیکاستتتفان  از این اثر در کتا 

 اشدر کتابةانه آنها از زاد  گورکانی بایدکتا  عربی و فارستتی که هر نجیب 21مشتتتمل بر  استتتتتتت

چنین ذکتتتری متتتوجب نتتتوعی سر خوردگی  اگرچه به سوی این کتا  کشاند؛ناارند  را  داشت،می

چتتتهر  گترفته تا را از پری ی مبتذلیهاکه نام عنوان کتا  معمولی 21از  بود فهرستی عرفاً چه، شدمی

 فصتتتل مربوط به طراحی باغ از آنیه در م خذ بلیک و عرفان حبیب آمد  ،گرفتبرمی در انایزشتتتوق

 (.100: 1384)بیلی،  «نمودبتیشتری می توجّه درختور ،بود

خود وی در متن کتا  شناخت یا شاگرد و   نتتتتوشت بتتتتاید از نةست را، ف کتا لّؤنویسند  و م

 مؤلّف از نسةه که دریتا این ،دکنمین خ و سرگذشت ناار آن را متتعیّراوی و مستملی و مجاز و مورّ

حجر و شتتهید ثتتتتانی در تتتتتعیین ابن الحدیث مانند نووی،علمای درای  روشتتی کهاز  نام برد  شتتود.

 (.22: 1381نماززاد ، پیتش ک:.ر) ردتهر  بتوان بتتنیز می اند،یاد کرد  ا تکت مؤلّف

 یبّخگرفته، ابتدا تصتتوّر بر این بود که از بیاض خوشتتبویی، دو نستتة  بر پای  جستتتجوهای انجام

 اند؛ یکیبرجتای ماند  استتتت که احتمالاً در همان دورانِ ناارش یا اندکی پ  از آن، به کتابت در آمد 

در دانشاا  اسلامی علیار هند  NO 828/ E the 27 84عتفحه و با مشتةص   372ها با از این نستةه

. پ  از یک دشتتومینااهداری  828برگ و به شتتمار   183و دیاری در کتابةان  دیوان هند لندن در 

بررسی کلّی، معلوم شد که هر دو نسةتتت  بیاض خوشبویی از نظر شمار عفحات، تببیا عناوین و نیز 

کتابت، بستتتیار به یکدیار نزدیکند و بر پای  ترقیمه، کاتب هر دو، شتتتةصتتتی به نام محمّد اعظ   خ ّ

طور که است و همان هت. ق.( یکی 1103است؛ بنابراین، هر دو نتتسة  مذکتتور )کتابت هر دو شعبان 

یکی  فرد است وبرگردان این اثر بیان داشته است، این نسةه منحصربهعارف نوشتاهی در مقدّم  نستةه

 از این دو اعل و دیاری، میکروفیل  است.

                                                           
1. Stephen Blake, Shahjahanabad: The Sovereign City in Mughal India 1639-1739, p. 48.    
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ای کوتا  به تلاش عارف نوشتاهی شتد؛ در توضتیح بیشتر باید بیان داشت که در مقدّم  مقاله اشتار 

اهتمام به 828 شلندن،  -آفی  یاض خوشبویی از روی دستنوی  کتابةان  ایندیابرگردان باخیراً نستةه

دکتر یوستف بیگ باباپور و با مقدم  دکتر عارف نوشتاهی به چاپ رسید  است. اعل این نسةه که در 

کتابت  ،نستتعلیا خوش و به قل  محمّد اعظ  کاتب خ ّ، با شتودمیکتابةان  دیوان هند لندن ناهداری 

شعبان  7ا ، به تاریخ طور که گفته شد، در ترقیم  کتنیز شنارف است و همان هاو عنوان شتد  استت

 سبر، نوشته شد  است. 11برگ و در هر عفحه  183. ق. در هت 1103سال 

جهان ر  شا دو به اوایل متعلّااستت  اینتشد چتتاپ بیاض خوشبویی نسة  فارسیبدین ترتیب، 

تتتتراف برای اش ی لازمهانای از دانستنیجُ این کتا  اش ناشناخته است.نویستند که  ،در هند گورکانی

 و درباریان گورکانی است.

 متنمنابع نقد  -4

همینان که در مرور مبانی نظری نقد متنی گفته شتد، یکی از اعول، اهداف و ضروریات نقد متنی متن 

ع تی هدف تحلیل منابقو ،وهشی نقد منابعهای پژیکی از زمینههدف، نقد منابع متن و نستخ آن استت. 

در نقد  ست.م انستبت متن با نسخ متقدّ بار بحث در ویک نستةه باشتد، استتفاد  از رویکرد نقد متنی 

نستب نستخ )در عتتورت وجود نسخ  ا نستبت نستخ متن با یکدیار در شتجر منابع یک نستةه، ابتد

متون دیار، در نقش منابع احتمالی نستتةه یا متن  دد( و ستتپ  نستتبت متن موجود در نستتةه بامتعّ

در  «فسر بعضه بعضایالقرآن »شد  این ستةن مشتهور که استاساً در مورد قرآن گفته » شتود.ارزیابی می

جدای لیکن (، 132:1388 ،سیدی ی و)یاحق«مورد بستیاری از کتابهای مه  و کلاستیک ه  عادق است

؛ را از روی یکدیار حل کرد رند و می توان مشتتکلات آنهامتون و کتب نیز مفستتر یکدیااز خود متن، 

در  دندار کنزدی  با متتتتن متتتورد نظر راببکه ی یهاکتا  ازتصحیح متون باید نقد منابع و در بنابراین 

 .استفاد  کرد رفع مشکلات متن

نی استتت که شتترح لوازم و استتبا  فرهنگ و تمدّ  نظیری درباربی  مجموع بیاض خوشتتبویی

با استفاد  از منابع مکتو  و    آناند و نویسندوجود آورد هند به  اهان تیموری آن را در شتبه قارپادشت

لوازم مذکور گردآوری کرد    یی در چاونای ستتاخت و تهیهاو روش های شتتفاهی ترکیبهاروایت

 لّفمؤمنابع که د  استتت کربه این موضتتوع اشتتار   (183:1380خود )در مقال  عارف نوشتتاهی  استتت.
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ود  است و ب مؤلّفهایی که در دسترس منبع ثابت از گون  کتا  و نوشته :بیشتتر از دو نوع بود  استت

 .«تقریر کرد  فلان شةص»و « نوشتت  فلان شتةص»و « به فرمود  فلان شتةص»م خذ غیرثابت از نوع 

متنی ابع من :دو نوع بود  استتتت ی که مؤلف بیاض خوشتتتبویی از آن استتتتفاد  کرد ،بدین ترتیب منابع

نقل قول و افعال و اعمال اشتتةاص که  صمشتتةّها و منابع غیرنوشتتتهمانند کتا  و دستتت صمشتتةّ

فلان شتتةص و یا تقریر و بیان فلان   کردفلان شتتةص، راستتت  ستتاخت» استتت که با تعابیری چون

زمان برد از حکیمان و طبیبان معروف آن اشتتةاعتتی که نام می  هم د  استتت.رک از آنها یاد «شتتةص

به عدم  جّهتوبا  ی تذکر  قابل دستتیابی است.هاحالشتان با اندکی جستتجو در کتا  اند که شترحبود 

کتو  و ماز منابع د نستخ در این متن، نستبت متن با متون محتمل منبع ارزیابی شد  است و وجود تعدّ

 :اندص شد مشةّذیل  متون ،اثر احتمالی صمشةّ

حکی  عمادالدین محمود   ایشتتتان به فرمود خاصّ خ ّکه به  هماما  حکی  بیتاض نوّ، اکبرنتامته

ه وی کحکی  ابوالقاس   مانیالزّمسیح  مجموع، سا استرارالنّ، بیاض خان زمان، یبطب شتهانوشتته بود، 

، داللهبیاض حکی  عب، اختیارات بدیعی، ستتتاد کراستتتاد خود حکی  علی گیلانی نقل   از مجموع نیز

 و... بیاض رشیدخان

هتتایی چون تقریر میرزاقلی، تقریر شتتتیخ فریتتد بهتتاری، توان بتته نمونتتهاز منتتابع غیرمکتو  می

ی خواجه عبدالغفور بلةی، ستتاخت بند   قاضتتی ستتمن، تقریر گوهرخان ، فرمودمةدوم   کردراستتت

ف لدر خاتمه باید افزود که استتتفاد  مؤ البتّه اخوی میرزا امینا و... اشتار  کرد.  عتف شتک خان، فرمود

حوی )و نه های نکیفیّتستت و نثر یکدست کتا  از حیث خوشتبویی از منابع در ستبح محتوا بیاض

های بیشتتتر استتت( حاکی از نوشتتتار نویستتند  واحد استتت که داد  کتا / ابوا  بلاغی که در مقدمات

 ضب  کرد  است. و با قل  خود منابع را غیر مستقی 

 روش تصحی  -5

ترین اهداف نقد متنی، بحث و استتتتدلال نی گفته شتتتد که یکی از عملیدر بةش مبتانی نظری نقد مت

شتتناختی متن هدف، تنوع یا عدم نستتخ آن و دلایل وجود این حالت در یک های نستتةهدربار  کیفیت

پذیر نی امکانهای متمتن استت. نقد متنی، تصتحیح متن را بر مبنای استراتژی مستةرا از همین کیفیت

 کند.می
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های در حوز  تصحیح متن ی تا کنون به طور کامل تصتحیح و چاپ نشتد  استت.بیاض خوشتبوی

 شیو  تصحیح بر مبنای نسة  اساس؛ -1 و عربی، چهار شتیو  به رستمیّت شناخته شد  است: فارستی

 ،بیاض خوشبوییجا که . از آنشتیو  تصحیح قیاسی -2؛ شتیو  بینابینن -3 شتیو  تصتحیح التقاطی؛ -2

ی اهای نادرست در نسة  یادشد ، چار است، به فرض وجود ضب  یخبّتنها منحصتر به یک نستة  

نیازمند  ستتنج وجز استتفاد  از روش تصتتحیح قیاستی نیستتت؛ روشتی دشتتوار که متّکی به قریح  نکته

درست های ناجستتجوهای پیایر و مداوم استت. مقصتود از تصتحیح قیاستی، اعلاح و تصحیح ضب 

و یا آثار  مؤلّفی عصتتتر هاا مؤیّتدات واژگانی، زبانی، بافت و ستتتاخت معنایی ناارشاستتتت کته بت

که تتنها  ودرکار میبهشیو  تتتصحیح قتتیاسی متتعمولاً در جتایی العهد وی، تأیید و تثبیت شود. قریب

و ، تتتته  چندان عتحیح و مضتبوط نیست. در این شینستةه ماند  و آن قی اثری با از یتتتتک نستةه

برد. در مواردی ه  که های عحیح بهر  میگر از قوّ  حتتتدس و قتتتیاس در تتتتشةیص ضب پژوهش

یک از هیچ ولی ضب  ،مبنای نستة  استاس یا التقاطی یتتتتا بینابین استت بر متن، شتیو  کلّی تصتحیح

 یاسیتصحیح ق» د.یزیابه تصتحیح قیاستی دست  ،در همان محدود  بایدها عتحیح نیستت، باز نستةه

صمحت روی، حتی باز از همین العاد  استتتت.فوق و ممارستتتت و احتیاط و دقّت اا اهلیّت و تةصتتتّ

اام ند و جز به هنکنمیتتتتتصحیح قتتتتیاسی پرهیز  المقدور ازان و محقّقانِ خبیر و کاردان، حتّیمصحّح

تتتتةتار در متتتتواجهه با یک متن، ما م(. 120: 1381)جهانبةش، « روندآن نمی به سراغ ،ضرورتِ تمام

متناسب  متن هر، با تنها یک شتیو تصتحیح آن برگزینی ، بلکه  برای ای رانتتتتةواهی  بود که هر شتیو 

 .است

؛ اذاردبکاتبان فتتتترق «( ابداعیِ)/» و عمدی «(غیرارادی)/» میان تصتترّفات ستتهوی باید مصتتحّح

یابد قّت درد باو  ایردب را بر کارش پی کاتب آلودگیِاثر ختتتتستتای و کسالت و خوا عنوان مثال، به

 .تدریج افتتزایش یتتافته و ستپ  ناگهان قبع شد  استهکاتب ب شمار اشتباهات ،که در بةشی از متن

 این تتتتتغییراتشناس زبد ، که از نظر یک متن دکنمیب احساس و مرکّ تفاوتی در قل ه  جا از همان

واقعی، شتتتناس متن»باشتتتد. کتاتب و فاعتتتل  ناشتتتی از آن استتتتراحتت  گرنشتتتان ممکن استتتت

یک را در جای  و هر عوامل روانتی آواها و قتترائت، ،خ ّ د:کنمی  ییرا شناسا اشتتتباهاتمتتنشأهای 

شناس دربار  کاتب و کار این متن .کندای از دیاری ممتاز میو متتتتشةّصه نتتتتامی و به خود بررستی
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  تاریخ مورد مبالع متتتتوجودی را در دوردست شناسی است کتتتتهکار روان شبیه حقیقت،هب کتابت او،

 (.24-2/77: 1341)ساماران، « دهدمیشناسانه قرار روان

 بود  بکات تابع سلیق  ،طرز نوشتن کلمات زیرا ،دیتار است یخود متتشکل ه  ة ّالموضوع رس 

اثر، از  وشبویی، محمّد اعظ ، در کتابت اینکاتب بیاض خ و ضتابب  خیلی دقیا و ثابتی نداشتته است.

های هنسة .بسیار است در اعل نسةه هر  جستته استت و نوستاناتِ نوشتتارینستتعلیا خوش ب خ ّ

 ارزش خ ّ از لحاظ خوشنویسی و هنر  ،تب خوشتنوی  نوشتته شد  استادستت که که ب خ ّخوش

 نیلش ه  این استتت که خوشتتنویستتادلو  باشتتدمغلوط  اغلبممکن استتت ا در عوض امّ ،زیادی دارد

زیبا نوشته  مّاا ،دادند که کلمات درست نباشددرستتتتتی و ترجیح می نتتتته ،اندبود  ییبیشتر به فکر زیبا

تب فاضل برای عل  ااست و ک خ ّبد ،غل  و به قول اهل فن مضبوطهای ک نسةه ،وضتتتدر ع؛ شود

 مصتتحّحخوش این نستتةه امتیازی برای  خ ّاز این حیث،  !خ ّ برای نه استتت کشتتید زحمت می

 نیست.

به  مصحّحد که گاهی کنمی ایجا  ،یخبّهای یا اشتتبا  در نستةه القل وجود اغلاط کتابت و ستهو

تصحیح  این نوع البتّه .نمایدتصتحیح قیاسی، رخ میدر این کتتتتار  دستت یازد و متن تصتحیح و تغییر

 ،اوستتت کار نشتتان  ارزشدر عین حال که  ،ارتباط دارد صتتحّحم دانش چون با ذوق و ستتلیقه و میزان

 بایرد. عورت پروانباید بی

 متنیتحلی  درون -6

بیان مباحث و مبالب آن است که چته متباحثی  نتتاشناخته و نتاقص، متنی مناسب تشةیص هااز را 

 مصحّحبسیاری بتتته  کمک ،کتا  دقتتتیا فتتتصول  مبالع .آورد  شد  استدر فتتتصول و ابوا  آن 

. شناسنداز اموری است کتتتته بتتتتدان کتا  را می ،آغاز و انجام کتا  و استةراا و شناساندن نمایدمی

  است. دآغاز ش دی النّ ابناز  نتتةستین بتار گویا ،اثری هاشاد کردن آغاز و انجام و فهرست بةی سنّت

او یتتاد کترد  استت و آغتاز و انجام و هفت جتز  آن را  اعحننیوانکتا   از ،او در سرگذشت جاح 

ت   اسدکر اسحا بن ابراهی  موعلی ه  ترتیب اجزای کتا  او را یاد سرگذشت در او آورد  استتتتت.

 .(273: 1314،پژو دانش)

 در فهرست کتا  آورد  است، اثر مشتمل بر هفد  با  است: بیاض مؤلّفبراساس آنیه 
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ات، با  ستتتیوم در مراه ، با  چهارم در حلویات و عبریات، با  دوی  در معجونیّل در بتا  اوّ

تن اشتربه، با  پنج در اطعمه، با  شتشت  در قرص موم و شتمع موم و موم جامه، با  هفت  در ساخ

ی الوان از کاغذ و غیر ، با  نه  در استبا  شترخانه و فیلةانه و هاعمارت و باغ، با  هشتت  در رنگ

اشتةانه و توشتکةانه، با  یازده  در استبا  قورخانه، با  دوازده  در   ده  در استبا  فرّغیر ، با

ام ستتعد و نح  استتبا  کتابةانه از قلمدان و غیر ، با  ستتیزده  در آتشتتیازی، با  چهارده  در ایّ

، با  شتتتانزده  در بیان اوزان، با  هفده  در هادرخت بریدن و غستتتل کردن، با  پانزده  در بازی

 سا  شبرنج و حقیقت ممالک محروسه و جریب.ح

ین . ادکنمیرا آشکار و بیان  عمومی عصتر خودای از آدا  و فرهنگ رو گوشتههر بابی از اثر پیش

 ،هددمیشتناختی، اثری بدیع و گرانستنگ استتت و نشان متن از حیث محتوای اجتماعی و ارزش مردم

برای تفریح و نشاط و آسایش در زندگی خود از چه نوع ابزار  طبق  اشتراف و در مواردی، بدن  جامعه،

 ؛اندی لبیفی داشتههاو مزاا هانزاکتات، رواب ، باورها، خلقیّچه  یحتّد و کردنو وستایلی استتفاد  می

 نویسد که مردم هر روز خودقه( میهای متفرّعنوان مثال نویستند  در فصتل دوم )در بحث خوشبوییبه

خوشتبو ستازند؛ شتنبه با جو ، یکشتنبه با زعفران، دوشنبه با ارگجه، سه شنبه با ملاگیر،  را با چه عبری

 چهارشنبه با غالیه، پنجشنبه با عندل و جمعه با عنبر و گلا .

ند  پردازد؛ نویستتستتازی و مستتایل فرهنگ مکتو  میآرایی و کتا  یی از این اثر به کتا هابا 

ان، انی ، امراپستتند، بوستتتهمیون؛  دکنمیه و ادیبانه پیشتتنهاد گیر استتامی بستتیار شتتاعرانبرای جزو 

و از انواع کاغذ مرستتوم در هندوستتتان مانند کاغذ  (134برگ پیکر و...)چهر ، پریبهارستتتان، پری

برد و این امر نیز نام می (133برگ ) یایبو کاغذ قاستتت  (121برگ ) یآبادستتتیتالکوتی، کاغذ دولت

 د.کنمیهند را بیش از پیش تقویت   وابستای آن به شبه قارزنی در راببه با گمانه

 ادبی -نبانیهای بررسی 6-1

ا به تعلّ توجّهکه با  استتت آمد به شتتمار می آموزشتتی-علمی متنی ، در عصتتر خودبوییبیاض خوش

عاحب »شد که که محتملاً در آن، اثر تقدی  به رجالی می- یجهانشا  نویستند  به فضتای دیوانی عصر

ی ، از لحاظ محور طولاز حیث سبک نثر -شد(شتدند )کستی که کتا  به نام وی میخواند  می« کتا 

 بکستتدر این بةش تمرکز بر در شتتمار نثرهای دیوانی عصتتر گورکانی باشتتد.  باید )به عنوان یک کل(
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ی وجّهتنثرهای دیوانی پ  از سد  ده  تا قبل از عصر قاجار، تنوع قابل  ف است.مؤلّ خود هاینوشتته

ین با نابیاز حیتث نوع داشتتتتند: نثرهای فنّی معتدل تا مصتتتنوع متکلّف و همینین نثرهای مرستتتل و ب

ی )ناارش به نویسیی چون ستر هاقارّ  گا  تأثیر جریانع که به ویژ  در جغرافیای شتبههایی متنوّتکیفیّ

ا دید  نیز در آنه اردو و...( -ازبکی، فارسی-فارستی، فارسی -نویستی )ترکیپارستی ستر ( و چندزبانه

 تاً دیباچ  کتا  ویکنواخت نیستتتت و عمد  ستتتبتک نثر نیز در غالب کتب این دور البتّته. شتتتودمی

  شدتر نااشته میپیرایهی آن مزیّن و فنّی و بدن  موضتوعات و حکایات، مرسل و بیهاهای با مقدّمه

بیاض  پذیرفت.اغراض مؤلف تأثیر میاز دو عتامتل نوع کتتا  و  معمولتاَ متون نیز بلتاغتت. استتتت
 آن  وع، نثری مرستتتل دارد که در دیباچ، بته عنوان یتک متن علمی، به تبع غالب آثار این نبوییخوش

 به جغرافیای هند، فارغ از برخی مصبلحات فنّی، نفوذ متعلّا. به عنوان متنی ددار بیشتتریآرایش نمود 

ر د که نه دکنمیواژگان هندی در آن چندان پررنگ نیستتت که این احتمالاً از هویت نویستتند  حکایت 

ی پسین مهاجران ایرانی که خود از مهاجران مرزهای شرقی است که نثر مبدأ حرکتش را هاشتمار نستل

غیرفارسی در آن در حد  و بستامد واژگان شتودمیی در متن دید  نگرایدر اثر حف  کرد  استت. ستر 

 معیار است.

ساز در یک متن ممکن دهد. عناعر سبکهای خاص و فردیت مؤلف را نشتان میهر متن، ویژگی

واجی، واژگانی، نحوی، معنایی و بافتی( گزینش زبانی )استتت از هم  امکانات زبان در هر پنج ستتبح 

در سبوح  سبکی اثر را اتدیار مةتصّ ادام  جستار،در (. 210: 1331معجنی، فتوحی رود)شتد  باشتد 

هی  خواادبی، در ستت  لای  واژگانی و نحوی )دو ستتبح زبانی( و بلاغی )ستتبح ادبی( بررستتی  -زبانی

 د:کر

 واژگانیبررسی  6-1-1

ه موضوع بسته ب ،اثرکتا  در هفد  با   پر تکرار هایواژ که  دهدمیسبح واژگانی متن نشان بررستی 

ویژگی محور واژگانی متن در عرض  ند.رفق  در موارد اندکی با ه  اشتتتراک دا و استتت رمتغیّ ابوا 

ت ها گویای هویّر استتتت و فراوانی واژ ر از ستتتاختار تبویب و موضتتتوعات علمی کتا  متغیّاثر، متأثّ

های واژ  :است بدین گونه هابه تفکیک با  اثرپرتکرار  هایواژ  ستبح واژگانی متن در این بُعد است.

رتکرار های پواژ ؛ ، شتتهدرعنبر، گلا ، اکر، عتتندل، بیخ بنفشتته، مستتک، لوبان، کافو :پرتکرار با  اول
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 ؛بستباسته، جوزبویه، زنجبیل، مصبکی و اجواین ،مشتک گلا ، زعفران،، نبات، بنگ قرنفل، :با  دوم

های پرتکرار با  واژ ؛ کنجد، روغن گاو ، تیلزرد چوبه، تیلرال، موم،  :هتای پرتکرار با  ستتتومواژ 

های پرتکرار با  واژ ؛ ر، عستتل، گلا ، نبات، عتتندل، لوبانآرد، مشتتک زعفران، نمک، شتتک :چهارم

قرص، مومریال شمع، ریسمان  :های پرتکرار با  شتشت واژ ؛ یبرنج، نمک، روغن، پیاز، دارچین :پنج 

 رشتتک  طاق، پایه طاق، باغبان، گاو، چنب :های پرتکرار با  هفت واژ ؛ فشتتنارو  فتیله، زردچوبه، آ ،

 وزغفران، کستتونب، ستتاجی، معصتتفر، نةودی، عنابی، گلاون،  :های پرتکرار با  هشتتت واژ ؛ طاق و

 :های پرتکرار با  ده واژ ؛ قمیی و جل فیل، ستتقرلاط، عرض، طول :های پرتکرار با  نه واژ ؛ زرد

 های پرتکرارواژ ؛ بقیه و بةش کوچک از هر چیز/ وزنی برابر چهار جو(، تشتتک) تستتوپارچه، درعه، 

؛ خریبه و قل ، مقراض، لاک، :هتای پرتکرار با  دوازده واژ ؛ قمییو گر ، مةمتل،  :بتا  یتازده 

های واژ ؛ فولاد و کوکنار، تفنگ، ماشتتته، موم، گوگرد، زرنیخ زغال :ه دهتای پرتکرار بتا  ستتتیزواژ 

اژدر؛ پل، روپیه، تةته، مهر ، استتت ،  :های پرتکرار با  پانزده واژ ؛ نیک و بد :رار با  چهارده پرتک

ار گرفته این با  تماما ازمنابع دی البتّه) های پرتکرار با  شانزده واژ ؛ کبوتر و آتش شتیبان، باغ، شیر

ادی، آب مثقال، به وزن شادیتوله، ماشته، سرخ، وقیه، سیر، درم، زل،  :(شتد  و از زبان نویستند  نیستت

 خانه، شبرنج، خانه :های پرتکرار با  هفده واژ ؛ قست ، طستوا )چهار یک دانگ که دو حبه باشد(

 .ت و چهارم(صل تا شاوّ  )خان

چنان که دید  شتتد، بستتامد واژگان در محور واژگانی متن متغیّری استتت که تحت تأثیر شتتاخص 

ت ابوا ، بسامد واژگان حکمی و طبی بیش یّولی در کل، شتودمیموضتوع با  در هر بةش دگرگون 

کایت ح آنبر دیار مواد محتوایی  اثر جنب  علمیبةش از از دیار مصتتتبلحات استتتت که از غلب  این 

، دیار وجو  مشتتتترک در ستتتبح واژگانی متن، در واژگانی در عرض اثر د. علاو  بر این ویژگیکنمی

 طول اثر، شامل موارد ذیل است:

ا ی کهن که در فارستی کنونی تقریبا کاربردی ندارد یا کاربردشتان بستیار اندک است هایژ واوجود 

ی چون هایواژ  ؛محسوس امّابا فراوانی نسبتاً اندک  معمول با ستاخت کهن یا مهجور و غریب هایواژ 

ورت )تندی و حدّت( ،د کردن و کوبیدن(، دشتتةوار)آر کردن مید  لُکّی  ، لیتی شتتدن )لِه شتتدن(،ستتَ

 و... )کلفتی(
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عربی بر اثر ورود فرهنتگ استتتلامی به طور قابل  هتایواژ  اگرچته بوییبیناض خوش در کتتا 

ی به زبان عربی که کلمات مستتتتعمل و نفوذیافته در پهن  به جز موارد خاعتتتّ  ،شتتتودمیدید   ملاحظه

از  ندارد. یخاعّ ت، حضتور زبان عربی تشتةص و فردیّگفتاریِ دوران کتابت و تألیف اثر بود  استت

توان میو...  منقست ، مبیّب، ربع آن، ضت ّ، ایضا، مقشّر عربی پربستامد کتا  به مواردی چون هایواژ 

ی جار و مجرور مانند هاو گاهی نیز ترکیب «بعد »ی اضتتتافی زبان مذکورمانند هاترکیتب اشتتتار  کرد.

ه کذکر این مسأله نیز دارای اهمّیّت است  .شتودمیدید   یتوجّهبا بستامد قابل  در این اثرنیز « من بعد»

 بسامد واژگان عربی در فاتح  کتا  و ابوا ، به طرز محسوس و معناداری بیش از بدنه است.

صی پیرامون حرفهبه  ها و مبالب متنوّعی که متن اعلیِ کتا کارگیریِ برخی از اعتبلاحات تةصتّ

ها و عدم ضتتب  جور بودن و فراموش شتتدن واژ مه دلیل کهنای و دو اند، بهرا به خود اختصتتاص داد 

که محصتتول جغرافیای حیات  در اثرمعمول  هایواژ برخی نیز لهج  تقریرشتتد   و هاها در فرهنگآن

مانعی در  یفیّتکاین  البتّهدیاری در سبک نثر کتا  در سبح واژگانی است که  کیفیّت ،نویستند  است

   .دودچرنمودن، ری گرفتن،  یکیل قبیل: از است؛ به شمار آمد ح مسیر تصحی

به  نیز در این اثر هندیی از زبان هایواژ هند استتتت   شتتتبه قار  خبّاز آنجتا که اثر مربوط به  -2

واژگانی کتا  در محور طولی اثر  های دیارها از شتتناستتهی این واژ و فراوانی نستتب خوردچشتت  می

روپیه(  هندی( دام )واحد وزن برابر با چهل  حصتتای از مرتاضتتان مانند جوکی )فرقهی هایواژ  ؛استتت

شتتب( تولیه یا   روز و چهار حصتت پان )تنبول( گهری )مدت اندک(، پهر )یک حصتته از چهار حصتت

 فصل باران هند( و...) بشکالزد  ماشه است(، ااس  وزن دو)توله 

 ؛وجود دارد اثرنیز در  نواحی دیار ی خاصهاو گویش هازبان هایواژ تعتداد خیلی انتدک از  -1

 در کتا  چنین آمد  است:و  است «ماست»ستمرقند و به معنی  هایواژ که از  «جغرات»ی  مانند واژ 

 .«شیر را بقدری بجوشانند که جغرات بسته شود»

مضتتامین  و این بةش از بقی  ستتتهاةشتتی از کتا  مربوط به مراه  و درمان بیماریبچون  -7

ر دگیاهان دارویی  و نامپزشتکی و سلامت   حوز هایواژ برخی  بود ،ر تآموزشتی برای نویستند  مه 

 ؛که در طول اثر شتتد  استتتبلها نه عتترفاً در یک با  که تبدیل به پربستتامدترین واژ  آن وجود دارد

 هایاژ ومدترین اکه پربستت و... زردچوبه، زنجبیلدنبل، مره ،  ، یرقان، ورم، قولنج،برصمانند  یهایواژ 

 آموزشی کتا  و نتیج  رویکرد علمی غالب اثر است.
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 نحوی بررسی 6-1-2

، متن از حیث استتتقرار اجزای جمله، به هنجار زبان فارستتی رستتمی دهدمیمتن نشتتان بررستی نحوی 

اند و جابجایی اجزای جمله شد  به فعل مةتوم وعصتر خود کاملاً تعلا دارد. جملات غالباً با نهاد آغاز 

از  ،در ستتبح نحوی متن بیاضکه یی هااغراض بلاغی از قبیل تأکید بستتیار نادر استتت. ویژگیی با حتّ

 :عبارتند ازدهند، سبح هنجار نثر معیار فاعله گرفته، به آن تفرّد سبکی می

تبویل ناگزیر جملات به ویژ  در موارد تجویزی باعث شتد  استتت، نویسند  برای کاهش کمّیت -

مات، از ترکیب جملات در قالب جملات مرکّب استتتفاد  زیادی کرد  باشد جملات نستبت به تعداد کل

؛ نویستتند  در ستتراستتر کتا  به طور استتت زیاد از عتتفت مفعولی  استتتفاددر این موارد، ابزار ترکیب 

لا  کوفته و بیةته و در د  شیشه گند: ... از عفت مفعولی بهر  برد  است مانگستترد  و پشتت سر ه  

 ...با آتش نرم پةته

 «که در گویش مردم خانیک هنوز پرکاربرد استتت»ی استتتمرارماضتتی التزامی استتتفاد  از افعال  -

آتش  :(ستتاختدر ژرف« بدهند»با معنای ) روستتاختدر « باشتتند  دادمی»مانند (؛ 38: 1332اختیاری، )

برگ ) باشندنهاد  و وقت بر زخ  میدروزی  .(21)برگ ...و( بکنند) باشتندکرد  در ته دیگ نرم نرم می

 که به معنی بنهند است. (38

د نیز در ستتتبح کنمیی بدنه حکایت های نحوی که از اغراض غیرادبی در بةشهابرخی اهمتال-

با علامت جمع فارسی )ها(  داَکلمات جمع را مجدّ مواردینویستند  در  ؛ از جملهشتودمینحوی دید  

 (17)برگ ...را کوفته  اجزاهاباقی  مانند: ؛جمع بسته است

 ؛حذف نمود  استاز روساخت آن )را( را  نماینقشو  را ذکر مفعول در موارد زیادی نویستند - 

 .(81برگ ) کندانند: این همه ادویه و عندل یکجا کنند، پ  با گلا  یزدی تر م

 بلازیبررسی  6-1-3

بلاغی  عناعرنباید در آن وجود برخی  یا هنری، ینااز آنجا که اثر مزبور یک اثر آموزشتی استت نه داست

مانند مجاز و کنایه و انواع استتتعار  و... را انتظار داشتتت و ممکن استتت بةشتتی از مباحث بلاغی مانند 

وزن در چنین متونی به  ه  هایواژ ایجتاز و اطنا  چه از نوع مةل یا مفید یا استتتتفاد  از ستتتجع و 

ی را شةصمانند ...  ؛ی موارد اطنا  به کار رفته استه در اثر مذکور فق  در برخکچشت  بةورد؛ چنان
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بدون » باشدورم کرد  "– (24برگ باشد )که پا یا دستت ورم کرد  باشتد یا تمام اعضا ورم کرد  

( 30 )برگ: نیله تهوته را و زاا و زنکار را عتتلایه کرد  گویدمییا در جایی  -فاید  تکرار شتتد  استتت 

 فاید  تکرار شد  است.بدون « را» علامت مفعولیکه -

ی ید لفظی و یا معنایقدارای تعجز در برخی موارد اندک ، بوییبیاض خوشکتار رفتته در زبتان بته

بانه د، چندزشتتوعصتتر این کتا  مشتتاهد  میگونه که در برخی از دیار آثار ه نیستتت و متن اثر نیز آن

اکو کوفته و بیةته داخل تنب اجزای دیار را: دمانن ؛در برخی موارد از ایجاز استتتفاد  کرد  استتت .نیستتت

این مره  را هر روز  :گویدیجای دیارم( و 11برگ ) .)حذف استتت  اشتتتار  و علامت مفعولی( دنمای

  کلم(، که 33برگ ) است اگر چنین نکرد( دو مرتبه ه  خو )و الا   چهار پنج دفعه نهند، بستیار خو

 ؛د  استکراستفاد   و مسجّع وزن ه  هایواژ در برخی موارد از . آمد  است استتثنا به جای یک جمله

 (14برگ) مرطو . مریض محرور و مریض .. :گویدمیکه  این مانند

آمد  حریر درت  گویش متن بیشتتتر به زبان عامیانه نزدیک و به همان ستتبک گفتار عامیانه به رشتتت -

 است.

و شعر  ، تر بود  و در آن استعارتر و بلیغیکتا  فنّ  ای آن نسبت به بدنکوتا  سته عتفحه  مقدّم -

آغوش شتتتدن دشتتتةوار د: به عرای  مبالب ه گویه در جایی میکتشتتتبیه به کار رفته استتتت؛ چنان

)ستتپاس و شتتکر خدا را که در بیاض  بیت(، اوراق زمانی و اشتتجار ریاض مکانی... 2برگ نمود، )می

گمان گشتتت بهر او موجود ز ستتواد عدم بیاض وجود/ بیوجود/ همه عجایب کونین را ستتواد نمود. ا

وشتتتان پریشتتتان ... چه بیاض چون دفتر دل عاشتتتقان بی ستتتر و پا و مانند زلف معنبر پری (2برگ )

 .( 2 برگ)غمان جمع است دردان و خاطر بیکتا  که چون دل بی  باشد؛ بر خلاف مجموعمی

ربنا ما خلقتَ هذا باطلاً ستتبحانک فَقِنا » (آل عمران  ستتور 131  آی)به یک آیه  هاتندر طول کتا   -

ای اشتتار  شتتد  و به احادیث و امثال عربی و فارستتی اشتتار « ار برحمتک یا ارح  الراحمینعذا َ النّ

 است: آورد  هاو مداوای آن هابیت شعر در راببه با بیماری نشد  است و در یک جا ه  چند

 کتته انتتواع ستتتتنتتبتتات و انتتواع بتتاد

 دفتتع از فضتتتتل پتتروردگتتارشتتتتود 

 دگتتر جتتوع در متتعتتد  افتتزون شتتتتود

 از او زدیعتتتد و شتتتصتتتت علتتت گر

 دکتته انتتدر تتتن متترد آرد فستتتتا 

 اریتتاز او آ  شتتتتهتتوت شتتتتود بستتت

 ختتوردن نتتکتتوتتتر بتتود د یتتچتتکتتانتت

 ازو زدیتتر زیتتجتتذام و بتترص نتت
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 جتوان گتر ختورد پتتیتتر کتتمتتتر شتتتود 

  شتتتود هر دو رخستتتتار بتتاریتتک وش

 بتتواستتتیر و یرقتتان و ستتتستتتتی و دم 

  ستتتپترز و دگتر حتتمتتل رنتج شتتتکتت 

  چتنتتان پتةتتتته گتردد از او خل  ختتام

  اگتتر بتتهتتار و بتتیستتتتت ستتتتالتته بتتود
 

  بتته پتتیتتران جتتوانتتی زستتتتر آورد

  زعضتتتتونتتهتتا نتتی زنتتد بتتوی ختتوش

  نتتمتتانتتد زروی و رنتتگ و ورم

  رود هتتقتتهتتقتته نتتیتتز و قتتولتتنتتج هتت 

  کتته بتتیتترون نتتیتتفتتتتتد زرود  تتتمتتام

  از او نتتیتتز ایتتن جتتمتتلتته عتتلّتتت رود
 

 تا پایان تنها به چند مورد معدود نظ  اشار  شد  است. قدّمهمبنابراین در طول کتا  از 

خورد؛ چون متن بیشتر آموزشی بود  نویستند  به چش  نمی  در اثر مزبور عتفات مرکب ستاخت -

 -ه اشتار  شدک چنان –باشتد و از این رو  هاآن  نه ادبی که نویستند  در برخی موارد ناگزیر از استتفاد

 آن بیشتر به زبان عامه نزدیک است.ی گویشی هازبان و ویژگی

بر اثر اقتضای مبالب  هاتکرار آن امّا ،تکرار شتد  باشد یهای زیادممکن استت در اثر مزبور واژ  -

 خورد.بود  است و فراوانی واژ  به عنوان تکیه کلام شةصی نویسند  به چش  نمی

 گیرینتیجه

صتتل از مستتتح شتتد ، بر مبنای الاویشتتناخته در این جستتتار ستتعی شتتد، برای نقد متنی یک اثر کمتر

و  «متندرون»در دو ستتبح ، نام  نقد متنی اثرمتنی عمل شتتود. بدین شتتکل که شتتناخت نقد رویکرد

ان برای اشتتتتراف و درباری های لازمنای از دانستنیجُترستی  شد. مبابا این الاو، متن  ،آن« متنبرون»

تن مرتب  نسةه بودن متعلیمی و کاربردی بود  استت. تک و بیاضتی دیوانی با رویکرد دوگان  گورکانی

شدند، با نوع این آثار بود  که به خاطر جنب  تجربی و علمی، معمولاً در هیچ استتنساخی عیناً کتابت نمی

ستتتقل ت متنی مشتدند که هویّنویستی تبدیل به نستتة  جدیدی میو تکمله هابلکه با اضتافات، حذف

 داشت.

 ونچمتنی حکمی دیوانی معاعتتتر کتا  )منابع  :دو نوع بود  استتتت منابع اثر ،منابعنقد از حیتث 
 ،و ،اختیارات بدیعی، مانیالزّمستتتیح  مجموع، ستتتا استتترارالنّ، زمانبیاض خان، شتتتهایی طب ،اکبرنامه

و  حکیمان اتتقریرو  (و... رشتتیدخان، حکی  عبدالله، ا  حکی  همامنوّ یی حکمی موستتوم بههابیاض

ینی اجتهاد جایاز ، رویکرد نقد تببیقی با متون نزدیک واز حیث روش تصتتتحیح .طبیبان معروف زمان
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از و  تبهترین استتتراتژی تصتتحیح استت و ویرایش با روش قیاستتی ت ضتتببیو تبیین اولویّ استتتدلال با

شتتکل  اعتتلکه در بود  نوعی متن بیاض علمی استتت؛  در شتتکل بیرونی یک بیاض، متن حیث محتوا

  تجربی داشتتته استتت؛ مشتتابه یک جزو  درستتی که با تبدیل طالب به عال  تبدیل به کتا  نامدرس

ب دقیا و نظ  و تبوی دباعث شتد  که بیاض فق  سرلوح  موضوعی متن باش دیوانیجنب   امّا ،شتودمی

ین حیث، ا . ازشتتته باشتتدن هیچ شتتباهتی با یک بیاض که بستتت  بزرگی از اطلاعات استتت، نداآمبالب 

 .است و عورت دیوانی با محتوای آموزشی ر شکل درونی یک دانشنام  مبوّ کتا  د

با  فه مؤلّک این نتیجه حاعل شد به قل  نویستند ( متعلّاهای بةشمتن ) ادبی -زبانیدر بررستی 

وجود جنب  آموزشتی، ستفارش دیوانی و وجود عتاحب تاجدار، نسبت به متون آموزشی غیر دیوانی، 

 ،کیفیّتنوعی از اغراض زیباشتتناختی را نیز در حاشتتی  اغراض آموزشتتی وارد متن کرد  استتت. این 

ستتبح نثر در ابوا ، در  امّا، نی و مزیّفنّنثر  حاک ، ستتنّتبنابر  کتا   دیباچغیریکنواخت استتت و در 

ا تبویب تقی  بسشناختی در متن نسبت میافت  عصتر خود استت. بستامد واژگان اعتبلاحمرستل کمال

 داشته، بةش مربوط به طب و حکمت بدن در آن بیش از دیار موضوعات است.
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 .گلستتتان هنر «.احی باغگورکانی در طرّ  نشتتداز منابع چاپ، بیاض خوشتتبویی» .(1384) .گووین ،بیلی

 .100-103عص  .12شمار   .3سال 

، تعلیقات، توضتتیحات و تصتتحیح ، مقدمه،تاریخ بیهقی .(1388). بیهقی، ابوالفضتتل محمدبن حستتین

  سةن :تهران .محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی .فهرستها

پیام  .«یخبّهای نااری نستتةهشتتناستتی و فهرستتتآموزش نستتةه» .(1381) .اللهقدرت نماززاد ،پیش

  .22-11عص  .14شمار   .7سال  .نبهارستا

  شمار .3سال  .ثمیرا  آین  .«تأملات نظری کارآمد در تصتحیح متون ادبی» .(1384) .جویا جهانبةش،

 .  22-43عص  .22
  شتتمار  . پژوهش و حوز .«2هاتصتتحیح متون کهن: مفهوم، عناعتتر، روش» .(1381) .                             

 .117-127عص  .2سال  .11

 .میراث متکتو  تهران: .دومچاپ  .راهنمای تصحیح متون .(1348)   .                             

تهران: دانشاا   .ی کتابةان  مرکزی دانشاا  تهرانخبّهای نشتری  نسةه .(1314) .پژو ، محمّدتقیدانش

 تهران.

ی هابنیاد پژوهش مشهد: .2جلد  .گرو  مترجمان .ی پژوهش در تاریخهاروش .(1341) .ساماران، شارل

 .)ع( آستان قدس رضوی .اسلامی

ین الکتا  و سبا المسلمالفهارس المعجم  و کیفی  ضب الکتب و عنعتصتحیح .(1211) .شتاکر، احمد

 .السن مکتب   القاهر : .2بع ط .عبدالفتّاح أبوغدّ  اعتنی به و علّا علیه و أضاف إلیه: ،الإفرنج فی ذلک

 د غفاری. تهران: نشر نی.. ترجم  محمّشناسی و رمانزبان(. 1330) .فالر، راجر

 .. تهران: سةنهاها، رویکردها و روشهشناسی: نظریّسبک(. 1331) .فتوحی رودمعجنی، محمود

الاوی ساختاری تتتت نقشی » (.1387. )رودمعجنی د، نادر جهانایری و محمود فتوحیفقیری، غلام محمّ

 .20ت  70ص ع .13. شمار  1. سال مبالعات ترجمه .«شناسی گفتمان انتقادیبرای سبک

های شاهنام  فردوسی یکی از نظیر  نستخ( نقد متنی) انتفادیشتناستی متن». (1331) .                             

کمی نستتخ یک متن به یاری -کیفیالاوی علمی جدیدی برای ارزیابی  وارائ ( )شتتاهنامه استتدی

 .320-372عص .نشربه مشهد: .مقالات همایش شاهنامه پ  از شاهنامه مجموعه .«مبالع  موردی

 .«شتتناستتی و نقد متنی حماستت  ناشتتناخت  شتتاهنام  استتدیمعرّفی انتقادی، متن». (1331). فرزاد قائمی،

 عص .پاییز .(148پیاپی) ستوم شتمار  .21ستال .ادبیات و علوم انستانی ستابا() ادبیجستتارهای 

131-101.  
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