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بر  نقدي  و  سندپژوهي  در  نكته  چند 
بازخواني (!) يك سند

سروش هاشمى
در ميان اسناد خاندان سادات سمنان (معتمدي، هاشمي 
اين  دارد.  وجود  هجري  نهم  قرن  كهني از  وقفنامة  و...) 
صفوي و به ويژه براي  سند با توجه به كمبود اسناد پيش 
مطالعات تاريخ وقف ايران داراي اهميت و ارزش بسيار 
مناسبت  به  گذشته  سال  را  سند  اين  نسخة  كپي  است. 
در  اسالمي»  كتيبه هاي  و  خطوط  «خواندن  درسي  واحد 
كالس استاد ارجمندم آقاي شيخ الحكمايي، معرفي كرده 
كردم.  بازنويسي  را  آن  ايشان  راهنمايي  و  پيشنهاد  به  و 
واقف اين سند قاضي ركن الدين عميدالملك سمناني و 
تاريخ آن 870 هجري قمري است. سند داراي 383 سطر 
و بيش از يكصدوهفت سجل است. انتشار غيرحرفه اي 
متن اين سند، مرا بر آن داشت تا بخشي از متن چاپ شده 
كنم.  طبقه بندي  را  آن  اشكاالت  برخي  و  كرده  مرور  را 
بازنويسي  باب  در  كه  است  نكاتي  مي آيد،  پي  در  آنچه 
بي توجهي  آموخته ام.  سند  اين  بازخواني  قالب  در  اسناد 
تا  داشت  آن  بر  مرا  شده،  چاپ  سند  در  نكات  اين  به 
اين يادداشت را بنويسم و به اين بهانه ضرورت تدوين 
آيين نامه اي براي پژوهش و تصحيح متن اسناد را يادآوري 
كنم. قابل ذكر است كه نمونه هاي ارائه شده در ذيل تنها 
حاصل بررسي يك صد سطر (از 383 سطر) متن سند و 

بخشي از سجالت است.

آشنايي با خط و سبك نگارش
بديهي است شرط اول بازخواني درست يك سند، آشنايي 
با خط است. اسناد هر دوره ويژگي هاي نوشتاري خود 

را دارند و عدم توجه به اين موضوع و آشنايي تخصصي 
باشد.  داشته  خطاهايي را در پي  چنين  مي تواند  خط،  با 
اگرچه عالوه بر خط، آشنايي با سبك نگارش و ادبيات 
سند  در  ذيل  كلمات  است.  ضروري  امري  نيز  دوره  هر 
مذكور به خاطر عدم آشنايي با خط تعليق تحريري (كه 
به غلط رقاع معرفي شده است) نادرست خوانده شده و 

يا ناخوانده مانده است:
متحدثه (س 11و22): به تجديد؛ اعزاالكرم (س 13): 
اعز اكرم؛ سمت كاريز (15): همين كاريز؛ به اراضي (17): 
به حد اراضي؛ مغفور...(19): مغفور سعيد؛ بر ... ... (21): به 
فراخ انجام؛ سمت زراعتها (30): همين زراعتها؛ از سمتي 
و باز به توفيق (31): از سعي بسيار به توفيق؛ ارض موضع 
(32): ازين موضع؛ جوي مسجد (32): چوب مسجد؛ به 
خراب  ده  نبود؛  مشرف  آن  بر   :(40) نبود  مشرف  زمين 
(46): ديه خراب؛ انبار كه متصل مي شود (57): اسباب 
كه مفصل مي شود؛ دون دو سه قلعه (60): دون و وسط 
و؛ ... ...المقابر والمساجد (60): سوي المقابر والمساجد؛ 
براي اراضي جاري (63): بر آن اراضي؛ ازين در (64): از 
والملكيتة  والمنقشه؛  المجصصة   :(69)... الحصصه  دره؛  آن 
معدلته  والخربه؛  المسقفة  و...(70):  المسقفة  والمكتبة؛   :(70)

الحق (78): امير حاج  معدلته و نصفته؛ ابن حاج  و...(76): 
الحق؛ به ملكيت فرزند (79): تمليك فرزند؛ مقيده مرحوم 
(88): مقبره مرحوم؛ مزار متبرق سيدين؟ (93): مزار متبرك 
است؛  مذكور  شمساي   :(93) است  مذكور  شيم  سي سر؛ 
قنات  مدارات  الباب؛  منه  و  عام  شارع   :(100)... عام  شارع 

(105): مدار آن قنات.

آشنايي با دانش تصحيح متن و ويرايش
هدف نخست بازخواني و تصحيح يك متن (نسخ خطي 
قرار  اگر  است.  متن  ويراستة  و  صحيح  انتقال  اسناد)  يا 
خود  (كه  طوالني  سند  يك  يا  خطي  نسخه  يك  باشد 
به  ويرايشي  عالئم  بدون  مي شود)  محسوب  رساله  يك 
و  ناخوانايي  همه  اين  با  هم  (آن  شود،  منتقل  خواننده 
نادرست خواني) آيا بهتر نيست اسناد و نسخ به صورت 
عكسي منتشر شوند تا دست كم شيوة قدما در تقسيم بندي 
تغيير  و  درشت نويسي  خط،  نوع  تغيير  چون  مطالب، 
باشد؟  متن  قرائت  براي  بهتري  راهنماي  غيره،  و  رنگ 
فهمي هاي  كج  از  گريز  راه  بهترين  متن  سجاوندي  عدم 
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متن است. در متن منتشر شده اين سند، غير از عالمت 
از  نشان  كه  فراوان  نقطه هاي  چند  و  بسيار  هاي  سؤال 
ناخوانا بودن متن براي مصحح است، حتي يك عالمت 

ويرايشي به كار نرفته است.

آشنايي با دانش سياق
سياق نويسي هر دوره و هر حوزة جغرافيايي، ويژگي هاي 
خود را دارد. آشنايي با تاريخ و جغرافياي سياق مي تواند 

كار سندخواني را با دقت بيشتري به انجام برساند.
عدد  چهارده  تنها  كه  شده،  چاپ  متن  در  متأسفانه 
سياق وجود داشته، بازخواننده تنها يك مورد را درست 
خوانده است. كاش مصحح اين سند صادقانه مي نوشت 
به  خربزه  كلمه  زير  نشود  مجبور  تا  نمي داند  سياق  كه 

جاي «دو وقر» «قرآن»؟!! بنويسند.

آشنايي با دانش نام شناسي
فردي كه سند مي خواند عالوه بر آشنايي با خط و ادبيات 
خواني متن نيازمند  و اصطالحات هر دوره، براي درست 
اين  از  يكي  هست.  نيز  ديگري  هاي  دانش  با  آشنايي 
گرفته  قرار  توجه  مورد  كمتر  ما  كشور  در  كه  ها  دانش 
آشنايي  كم  دست  يعني  است.  نام شناسي  دانش  است، 
چه  دوره  هر  در  كه  اين  از  آگاهي  و  نامگذاري  نظام  با 
نام هايي رواج داشته است. براي اثبات اهميت اين موضوع 
تنها چند نمونه (از متن صد سطر نخست) ذكر مي گردد.

ـ مرتضي؟ اعظم: در متن بارها با عالمت سؤال همراه شده 
است. در صورتي كه كاربرد اين عنوان پيش از نام سادات 

در اين سده بسيار رايج است.
ـ نصري شاه (ص10): اگرچه دندانه پيش از شاه در سند 
جز  نام  اين  كه  نيست  ترديدي  اما  است،  نقطه  بدون 

«نصرت شاه» نمي تواند باشد.
است،  «سعيد»  نشده  خوانده  كلمه  (ص19):  مغفور...  ـ 
دوره  اين  در  درگذشتگان  نام  از  پيش  كلمه  اين  آوردن 

بسيار رايج است.
ـ اراضي مهديقلي (ص 25): يك آگاهي اوليه كافي است 
تا به نادرست بودن اين نام در دوره مورد نظر پي ببريم. 
اين تركيب بي ترديد در اين دوره كاربردي نداشته است. 

درست اين واژه در سند «مهريقن» است.
ـ آقاخانه (ص 42): آگاهي از وجود پسوند خاند به ويژه 

در نام زنان در اين دوره مي توانست مشكل گشا باشد. نام 
صحيح، «آغاخاند» يا «آقاخاند» است.

ـ جالل الدين مونس (ص 74): با توجه به مذكربودن لقب 
جالل الدين، بي ترديد اين نام يونس است و نه مونس.

محمد  وضوح  به  متن  در   :(100 (ص  زرتنگر؟  محمد  ـ 
زرين كمر نوشته شده است.

نام هاي اماكن: نام هاي اماكن نيز داراي اصولي هستند 
كه آشنايي با آنها مي تواند ما را در تشخيص شكل صحيح 
نام ياري كند. دقت در تكرار يك نام در همان سند نيز 

بسيار مهم است. موارد صحيح بايد چنين باشد:
اسفيجان (30، 24 و...):  آسفنجان؛ بدر نوبند (64): به 
دره نوبند؛ پشتكوي (84): پشن كوي؛ كنزدر (42): به روز؛ 
زمين  عبدالعزيزان؛  مزرعه  است (61):  عبدالعزيز  مزرعه 
غياث الدين...(76): زمين غياث الدينان؛ مدرسة مسعودي 

(101): مدرسة مسعوديه.

دقت در بازنويسي سجالت و آشنايي با زبان عربي
اين سند 107 سجل دارد كه برخي پيش از شروع متن، 
برخي در حاشية سمت راست و برخي پس از اتمام متن 
سند نوشته شده است. اما به تحقيق سجالت تابع متن اند و 
الزم است پس از پايان متن و با روشي يكسان كه در همة 
اسناد قابل پياده كردن باشد نوشته و شماره گذاري شوند. 
و  متن  شروع  از  پيش  برخي  موردنظر،  بازخواني  در  اما 
بدون شماره گذاري، برخي پس از متن و با شماره گذاري 
و برخي در پايان و بدون شماره گذاري آمده اند. البته عدم 
آشنايي با زبان عربي و خط تعليق باعث بروز اشكاالت 
ها شده است. حتي گاه يك سجل  فراوان در قرائت نام 
به دو بخش تقسيم شده و در ذيل دو سجل ديگر نوشته 
مهم  بازخواني  اين  در  كه  چيزي  تنها  ظاهراً  است.  شده  
نبوده، توجه به معني جمالت بوده است. بازخوان سند 
منهالباب،  چون  عربي  ابتدايي  كلمات  از  بسياري  براي 
والحجرات عليها، و اليهالمفتح، صناديد، عدم سميها و... 
عالمت سؤال گذاشته و كلمات و عبارات عربي ذيل را يا 
با عالمت سوال همراه كرده و يا نادرست خوانده است. 
مواردي كه حتي بدون مراجعه به اصل سند نيز مي توان 

آنها را اصالح نمود (تنها در يكصد سطر نخست):
االبرار  المرتضاه؛  واخياره  (ص 5):  المرضاة  اخياره  و 
المحيناه (5): االبرار المجتباه؛ اعز االكرم (13): اعز اكرم؛ 



21
دورة دوم، سال دوم، شمارة 19 و 20، فروردين و ارديبهشت 1387

التحيه  واصفه  علي  روحه؛  اهللا  روح   :(46) روحه  رفع اهللا 
(56): علي واضعه التحيه؛ فرضًا او تالو[ت] دعوات (52): 
او نقًال و دعوات؛ ابدي ظالل معدلته (76 و ...): ابدت ظالل 
الكبر (78): االعظم الكبير؛ الحصصه (69):  معدلته؛ االعظم 

المجصصه.

شناخت و مراجعه به منابع منطقه اي
هاي  نام  عمومًا  اسناد،  در  ابهام  بخش  بيشترين 
نمونه هاي  بيشتر  اگرچه  اماكن اند.  ويژه  به  و  اشخاص 
غلط خواني شدة اين سند از طريق دقت و آشنايي با خط 
و  شناسايي  مي توانست  فرعي  هاي  دانش  از  استمداد  و 
درست خواني شود، اما مراجعه به تمامي منابع چاپ شدة 

محلي هم راهي طي نشده براي حل اين مشكالت است. 
و  حقيقت  عبدالرفيع  قومس،  تاريخ  ارزشمند  هاي  كتاب 
شيوه هاي  حتي  و  اسدي،  بني  علي  سمنان  استان  سيماي 
تقسيم آب در استان سمنان پناهي سمناني از جملة اين 

منابع اند.
يك  متن  درست خواني  كه  مي شوم  يادآور  پايان  در 
سند، گام نخست و بخش كوچكي از دانش سندشناسي 
است، اما اين سؤال مي تواند به جد مطرح شود كه اگر در 
عنوان  به  دهد (كه  رخ  خطا  مقدار  اين  سند  يك  قرائت 
شد)،  داده  نشان  نخست  سطر  يكصد  از  تنها  و  نمونه 
نوع  اين  پايه  بر  كه  نتيجه گيري هايي  به  مي توان  چگونه 
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