
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقاصدااللحان
او بود كه به  مقاصدااللحان ،اولين اثري كه از عبدالقادر مراغي در ايران چاپ شد

انتشار  شمسي 1356همت تقي بينش توسط بنگاه ترجمه و نشر كتاب به سال 
اين اثر بر اساس نسخة مكتوب به خامة مؤلف محفوظ در كتابخانة آستان . يافت

تصحيح شد، و طبع آن نيز با توجه به امكانات قليل و عليل آن  ،قدس رضوي
را ظاهراً بينش به دست و قلم  دوايرجداول و . روزگار صورت مطلوبي دارد

  . خود ترسيم كرده و بايد گفت كه نسبتاً خوب از عهده برآمده است
بدلها در پايين صفحه  يكي آن است كه نسخه ،ژگيهاي ديگر اين كتاب از وي

  ).شرح ادواركه در  چنان(شده و نه در انتهاي هر فصل  ذكر
چنانكه  مقاصدااللحانكار  ،برانگيز بينش با وجود تالش تحسين رسد مياما به نظر 
اول اينكه روش تصحيح در اين كار چندان  :دليل آن نيز روشن است. بايد تمام نشد

دوم ) .آورم توضيح اين عبارت يا ادعا را در سطور بعد مي. (مقبول و معقول نيست
؛ چه بسا مؤلف هم تواند بود نقص نمي آنكه نسخة مؤلف هميشه صددرصد كامل و بي

از هم . لغزشهايي داشته باشد ،به سبب آشنايي و مؤانست زياد با موضوع متن گاهي،
  :نويسد مي مقاصدااللحاناين روست كه مراغي در پايان 

اين كتاب مقاصد را بر سبيل تعجيل تمام كتابت كردم اگر در عدد و ارقام 
  ).142ص ( سهوالقلمي واقع شده باشد مستعدان بقوت ذهن وقاد درست بخوانند
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سهوالقلمها به بايد گفت اين ) اگر اشتباه از قلم مصحح سر نزده باشد(و البته 

  :كنم جهت نمونه عرض مي. شود اعداد و ارقام محدود نمي
والثقل كه مرتب باشد به  ةالحدة مختلفـلحن عبارت است از مجموع نغمات 

  ).8ص ( ترتيب عالئم مقرون بألفاظ منظومة داله بر معاني كه محرك نفس باشد
  

كه  چرا ؛صحيح است» ماليم«غلط و » عالئم«شك كلمة  در اين عبارت بي
) 26ص ( الدين ارموي صفي شرفيةعبارت مذكور دقيقاً ترجمة سطري از رسالة 

  :نويسد الدين مي صفي. است
والثقل رتّبت ترتيباً مالئماً و قرنت ة الحدة واللحن يرسم بانّه مجموع نغم مختلفـ

  ...للنفسةٍ عاني محركـبها الفاظ دالّه علي م
  

توان يافت و بيشتر آنچه به چشم  اين كتاب مي ندرت در از اين موارد، البته به
قام مقام  ،)15ص(مثل مزلت به جاي منزلت  ،اي است خورد اغالط تايپي ساده مي

در صفحات (اتانين و حركات و سكنات نابجا بر روي  ،)79ص(به جاي قائم مقام 
، و نيز صفحاتي كه اشعار عربي در آن ديده )و صفحات بعد از آن 93، 92، 91
  :خوانيم كه مي ؛ چنان)كه اغالط در آن بيشتر است 197يا ص  106مثل ص (شود  مي

 بسلطانها خير اهل الموي  سعادتنا اليوم في مقم
از جمله  چندين غلط مطبعي، آشكار و مسلم است؛ ، وجودبيتيك در همين 

  .جاي المويه جاي مقم و يا الوري به مقدم ب
بيش به و نامطلوب تصحيح آن است كه كماما مشكل اصلي كتاب روش نسبتاً 

 ،گاه مؤلف. اشكال عمده عدم اعمال رموز كتابتي است. متن صدمه زده است
اي به متن و يا حذف  خواننده را با عالمتي به اضافه كردن كلمه ،يعني مراغي

كلمه يا عبارتي از متن رهنمون ساخته، اما مصحح نه كلمة افزوده شده را داخل 
و نه لفظ يا عبارت ) و تنها به نقل آن در پانوشت بسنده كرده است(در متن كرده 

حتي در مواردي در پانوشت آمده كه . محذوف را از ميدان متن به در كرده است
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 ،در دستنويس مراغي خط زده شده بود ،بينيد فالن عبارت يا كلمه كه در متن مي
  :خوانيم مي 57فحة مثالً در ص. ولي ما آن را دوباره در متن آورديم

  .استخراج ابعاد ثالثه لحنيه كنند. از همان قاعده طالبان استخراج توانند كردن... 
  

و درست هم همين است؛ با . اند را خط زده» توانند كردن«در پانوشت آمده كه 
متصل » توانند كردن«كه با حذف » استخراج«و البته كلمة » توانند كردن«حذف 

  :توجه كنيد. يابد جمله سالمت خود را باز ميشود،  به استخراج بعدي مي
  .از همان قاعده طالبان استخراج ابعاد ثالثه لحنيه كنند... 

  
كنيد كه  نمونة آشكار ديگري را در پانوشت مشاهده مي )58 ص(يا در صفحة بعد 

يعني مؤلف كلمة عشر را به قسمتي از متن ، »عشر، صح: در حاشيه«نويسد  مصحح مي
را كه قيد صحت است نيز بر آن افزوده » صح«كه مشخص است اضافه كرده و عالمت 

  . است، اما مصحح آن را در متن نياورده و تنها در پانوشت به آن اشاره كرده است
باري، همة اين موارد كه نگارنده قصد پرداختن تفصيلي به آن را ندارد، گوياي 

هنوز در ابتداي مسير  مقاصدااللحاناند كه بينش در زمان تصحيح  اين واقعيت
تصحيح يك متن موسيقايي بود و البته با وجود اين نسبتاً خوب از عهده برآمد و 

انگاري نكرد و منابع الزم را هم  كم در استدراك كلمات و اصطالحات سهل دست
الاقل در (ه تا آن روزگار كسي عالوه بر اين مقدمة خوبي بر كتاب نوشت ك. ديد

  .اين قدر غور در آثار و سوانح زندگي عبدالقادر نكرده بود) زمينيان ميان مشرق
يعني چيزي  ؛كتاب بينش چهل صفحه مقدمه و شصت صفحه تعليقات دارد

همچنين فهرست لغات و اصطالحات و . حدود دوسوم حجم متن اصلي كتاب
هر  ،در انتهاي اثرها و كتابها سان و جايتركيبات و سازها و مقامها و نام ك

پس از » فرهنگ كتاب«بخشي نيز ذيل عنوان . كند مي وجويي را آسان جست
معادل فرانسه و انگليسي  دربردارندةخورد  مي فهرست اعالم به چشم

و در پايان، مĤخذ است كه . كه در جاي خود مفيد و راهگشاست ،اصطالحات
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جوي جدي مصحح در جهت ارائة متني منقح و  و تنهايي از همت و جست خود به

  .دهد مي مضبوط خبر
 


