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مریم صدیقی
چکیــده :شــمار بســیاری از اســناد مالــی تاریــخ ایــران بــه خــط ســیاق نگاشــته شــده اســت و بــرای درک تاریــخ اقتصــادی
ایــران ایــن مرزوبــوم در دوره هــای صفــوی و قاجــاری و یــا حتــی پیــش از آن ،بایــد ایــن خــط بازشناســی شــود تــا گرهگشــای
بازخوانــی اســناد و مکتوبــات تاریخــی باشــد .بنابرایــن اهمیــت نــگارش اثــری در شناســاندن ســیاق در دورههــای مختلــف
تاریخــی واضــح اســت .کتــاب دوجلــدی ســیاق (تاریــخ ،آمــوزش ،دیوانســاالری و ریاضــی حســابداری) ،نوشــته اســداهلل
عبدلــی آشــتیانی (تهــران :ســفیر اردهــال ،چــاپ اول )1395 :تازهتریــن کتابــی اســت کــه دربــاره آمــوزش ســیاق بــه طبــع رســیده
و اطالعــات جزئــی و گســتردهای دربــاره ســیاق گــردآورده اســت .نویســنده نوشــتار حاضــر را بــا هــدف معرفــی و نقــد کتــاب
مذکــور ،بــه رشــته تحریــر درآورده اســت .وی در راســتای ایــن هــدف ،نخســت اطالعاتــی دربــاره اســداهلل عبدلــی آشــتیانی بیــان
کــرده و در ادامــه ،منابــع اصلــی مــورد اســتفاده نویســنده در نــگارش کتــاب را تشــریح مــی نمایــد .ارائــه گزارشــی از محتــوا و
بخشهــای کتــاب ســیاق و بیــان نقــاط قــوت و نقــد ظاهــری و محتوایــی آن ،از دیگــر مباحــث مطرحشــده در نوشــتار اســت.
کلیــدواژه :کتــاب ســیاق ،معرفــی کتــاب ،نقــد کتــاب ،اســناد مالــی ،تاریــخ ایــران ،خــط ســیاق ،تاریــخ اقتصــادی ایــران،
اســداهلل عبدلــی آشــتیانی ،آمــوزش ســیاق.
ال عيب فيك سوى هذا القليل
مرمي صدييق
كان ّ
اخلــط الغالــب يف تدو يــن العــدد الكبيــر مــن الوثائــق ّ
املاليــة يف تار يخ
اإليرانية هو ّ
ّ
خط الســياقّ ،مما جيعــل إدراك التار يخ االقتصادي هلذه
البــاد
ّ ً
ّ
الديــار يف العصر يــن الصفــوي والقاجاري ـ بل حت ما قبلهما ـ متوقفا عىل
ّ
تعلــم قواعــد ذلك ّ
ّ
واملدونات
اخلط كي ّميهد الســبيل أمــام مطالعة الوثائــق
التار ّ
خيية.
أمه ّيــة الكتابة يف جمــال تعلمي هذا ّ
وعــى هــذا ّتتضــح ّ
اخلــط وخصائصه يف
األدوار التار ّ
خيية املختلفة.
ّ
ويف هذا اإلطار يأيت تأليف املجلدين من كتاب الســياق (التار يخ ،التعلمي،
ّ
هّلل عبديل آشتياين
املحاسبات) من تأليف أسد ا 
أمانة املكاتب ور ياضيات ُ
(طهــران ،أردهــال ،الطبعة األوىل )1395 ،باعتبــاره أحدث الكتب الصادرة
ّ
حــول تعلــم ّ
ّ
خط الســياقّ ،
واملفصلة
ليضم بــن دفتيــه املعلومات الدقيقــة
عن هذا ّ
اخلط.
ّأمــا املقــال احلــايل فهيــدف كاتبــه منــه إىل التعر يــف هبــذا الكتــاب ونقده،
ّ
ً
مبتدئا بتقدمي بعض املعلومات للقارئ عن مؤلف الكتاب أسد اهّلل عبديل
ّ
آشتياينّ ،مث ّ
ّ
األساسية اليت استفاد مهنا املؤلف لتأليف كتابه
يفصل املصادر
هذا.
كما يشــتمل املقال عىل تقر ٍير عن حمتو يات الكتاب وأقســامه املختلفة ،مع
التنبيه عىل نقاط ّ
القوة فيه ونقد شكله وحمتواه.

ّ
األساســية :كتاب الســياق ،تعر يف الكتاب ،نقد الكتاب ،الوثائق
املفردات
ّ
ّ
املاليــة ،تار يــخ إيــران ،خــط الســياق ،تار يــخ إيــران االقتصادي ،أســد اهّلل
ّ
عبديل آشتياين ،تعلمي خط السياق.

The Only Criticism that I Can Have of You
By: Maryam Seddiqi
Abstract: Many of the financial documents of Iran’s
history have been written down in Siāq handwriting.
So, in order to have a better understanding of the
economic history of this country in the Safavid and
Qajar periods, or even before that, this handwriting
should be recognized to help us reread the historical
documents and writings. Therefore, the importance
of writing a book to introduce and describe this
handwriting in different periods of history is obvious. The two-volume book Siāq (history, education, bureaucracy and accounting math), written by
Asadullah Abdoli Ashtiāni (Tehran: Safir-e Ardihal,
First Edition: 1395) is the latest book on teaching
Siāq, and has gathered some detailed and comprehensive information about this subject. The author of
the following paper intends to introduce and criticize
the mentioned book. Regarding this, he first of all
presents some information about Asadullah Abdoli
Ashtiāni, and then describes the main sources used
by the author in writing the book. Providing a report
on the content and sections of the book, and expressing its strengths, as well as its structural and content
criticism are among the other topics discussed in the
article.
Key words: Siāq, book report, book criticism, financial documents, the history of Iran, Siāq handwriting,
economic history of Iran, Asadullah Abdoli Ashtiāni,
teaching Siāq.
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اشاره
شــمار بســیاری از اسناد مالی تاریخ ایران به خط ســیاق نگاشته شده است و برای درک تاریخ اقتصادی این
مرزوبوم در دورههای صفوی و قاجاری یا حتی پیش از آن باید این خط بازشناسی شود تا گرهگشای بازخوانی
اســناد و مکتوبات تاریخی باشــد .بنابراین اهمیت نگارش اثری در شناســاندن سیاق در دورههای مختلف
تاریخــی واضح اســت .در این زمینه پژوهشهای معدود و انگشتشــماری در قالــب یک مجموعه مدون به

سیاق :تاریخ ،آموزش،
دیوانساالری و ریاضی
حسابداری؛ اسداهلل عبدلی
آشتیانی :سفیراردهال.1395 ،

انجام رســیده اســت که میتوان به کتاب «کوششــی در آموزش خط سیاق» نوشته جواد صفی نژاد (کتابخانه

ملــی )1387 ،و کتــاب «ده درس در شــناخت ســیاق :خوانــدن و نوشــتن اعداد ،کســرها ،مدات؛ آشــنایی با
اسناد ،دفاتر و اصطالحات» نوشتۀ عمادالدین شیخ الحکمایی (دانشگاه ماربورگ )2013 ،اشاره کرد.
کتــاب دو جلــدی ســیاق (تاریــخ ،آمــوزش ،دیوانســاالری و ریاضــی حســابداری)؛ نوشــتۀ اســداهلل عبدلــی
آشــتیانی(تهران :ســفیر اردهــال ،چــاپ اول )1395:تازهتریــن کتابی اســت که دربــارۀ آموزش ســیاق به طبع
رسیده و اطالعات جزئی و گستردهای دربارۀ سیاق گردآورده است.

دربارۀ اسداهلل عبدلی آشتیانی
اســداهلل عبدلی آشــتیانی در  1346در آشــتیان ،از جمله مراکز آموزش ســیاق متولد شد و از کودکی به کمک
پدرش که دکان آهنگری داشــت و محاســبات و مخارج دکان را به خط ســیاق مینوشــت ،با سیاقخوانی و
سیاقنویســی ابتدایی آشــنا شــد .پس از پایان مقطع دبســتان ،با کمک پدر و دوســتان پدر ،در بازار آشــتیان
صورتحسابهای ساده سیاقی را رقم میزد .ایشان در سال  1373به تهران آمد و در مؤسسات و گروههای
مختلف عالقمند به ســیاق مشــارکت کرد و به تدریس ســیاق پرداخت .با وجود عالقه ایشان به دستیابی

به سطوح باالتر دانش سیاق ،این مهم زمانی میسر شد که دو کتاب به ایشان معرفی شد :کتاب «کوششی در
آموزش خطی ســیاق» نوشــته جواد صفینژاد و کتاب «مجمع الجواهر در علم ســیاق و حساب» تألیف میرزا
حســن خان تفرشــی (منطق الملک) .ایشــان در طی ســی سال سیاقپژوهی در آشــتیان و تهران مجموعهای
از دفاتر ســیاقی را جمعآوری کردند و پیش از چاپ کتاب «ســیاق» که ثمرۀ ســالها عالقهمندی و مطالعه و
پژوهش در این موضوع اســت 31 ،اثر به صورت مقاله و کتاب (در فاصله ســالهای  )1393-1386منتشــر
کردهانــد که اغلب در راســتای مطالعات ســیاقی ایشــان بوده اســت( .برگرفتــه از «زندگینامۀ علمی اســداهلل
عبدلی آشتیانی» در مقدمه کتاب ایشان به قلم جواد صفینژاد ،ص )96-88

منابع اصلی مورد استفاده
آنچه مسلم است ،قواعد و ماهیت خط سیاق تنها با پژوهش در رساالت قدیمی آموزش سیاق میسر میشود.
سالبیستوهشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر1396
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بیع وت لامج رد تفگ ناوتن ردقنیا زج

از اولین پژوهشــگرانی که پژوهش بر این رســاالت را آغاز کرد ،اســتاد
جواد صفینژاد اســت .آقای صفینژاد از  11رسالۀ آموزشی سیاق در
دورۀ قاجار (بهویژه ناصرالدینشــاه) که بیشــتر کتب درسی مدارس
اســت ،در تألیف کتاب «کوششــی در آموزش خط سیاق» خود بهره
بردنــد .آنهــا بــه ترتیب ذکرشــده در کتاب صفینــژاد عبارتنــد از.1 :

محاســب التجار (مؤلف نامعلــوم ،چاپ 1328ق)  .2بحر الجواهر
(حسین اصفهانی ،چاپ 1296ق)  .3خالصة السیاق (سیدحسن
تفرشــی ،تألیــف و چــاپ 1326ق) .4 .احســن المحاســبات (نــام
قســمت تعلیم سیاق کتاب احسن المراسالت ،مؤلف نامشخص،
چــاپ  .5 )1328ســیاق مظفــری (ابوالقاســم ســحاب ،چــاپ
1342ق)؛  .6تعلیمات ابتدایی (علیاکبر طبیب ،تألیف و چاپ

کتاب «کوششــی در آموزش خط سیاق» نوشتۀ جواد صفینژاد بارها
و بارهــا در مباحــث کتــاب آقای آشــتیانی مورد اســتفاده قــرار گرفته
است ،چنانکه خود نیز به آن اذعان داشتهاند ( ،)9/1ولی نویسنده
ســعی در تکمیل اطالعات آن کتاب داشته است .متأسفانه ایشان

کتــاب «ده درس در شــناخت ســیاق :خوانــدن و نوشــتن اعــداد،
کســرها ،مــدات؛ آشــنایی بــا اســناد ،دفاتــر و اصطالحــات» نوشــته
عمادالدیــن شــیخ الحکمایــی را ندیدهاند و علــت آن میتواند این
باشــد که این کتاب بســیار نایاب است و در بین کتابخانهها ،فقط
در کتابخانه تخصصی اسالم و ایران قم یافت میشود.

1320ق)  .7اقبــال ناصــری (افالطــون بن اســکندر ،تألیــف و چاپ

نویســنده در تدوین این کتاب از ســه رســالۀ آموزشی سیاق در دورۀ

1324ق)  .8سیاق خطیر(خطیر مصطفی ،تألیف و چاپ ،1346

قاجــار بهره فراوان برده اســت که اصلیترین منابــع وی برای تدوین

چــاپ هفتم 1306ش)  .9مجمع المراســات (مؤلف نامشــخص،

و نگارش این کتاب بوده اســت .آنها عبارتند از« .1 :مجمع الجواهر

دارای دو بخش احسن المحاسبات و مجمع المحاسبات (در علم

در علــم ســیاق و حســاب» (چــاپ ســنگی) ،تألیــف حس ـنخان

ســیاق) اســت ،چــاپ 1347ق)  .10احســن المراســات و احســن

تفرشــی(منطق الملک) ،مدرســۀ شــرف مظفریه1322 ،ق222 ،ص

الحســاب شــیخ علی فرهومنــد کتابفروش (چــاپ دوم1303 :ق،

« .2قوانین الســیاق» (نســخه خطی) نوشته محمدکاظم کاشانی که

چاپ بیســت و سوم1317 :ش)  .11سیداالنشاء نوظهور نوشته میرزا

در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود و در 1282ق

مهدی خان نادری استرآبادی (چاپ 1334ش).

تحریر یافته است « .3بحر الجواهر فی علم الدفاتر» (چاپ سنگی)

آقــای صفینــژاد در ادامه تحقیقات خــود ،در مقدمه  79صفحهای
که بر کتاب آقای آشتیانی نوشتهاند ،به مقایسۀ چاپهای مختلف
رســاالت و مشــخصات کتابشناســی و نسخهشناســی آن توجــه
داشــتهاند .ایشــان نوشــتهاند کــه بــه جــز  11رســالهای کــه در کتــاب

94

پایانی دربارۀ علم سیاق است.

نوشــته عبدالوهاب ابن محمدامین حســینی شهشــهانی اصفهانی

(ســال 1287ق)  .4نســخۀ خطــی «خالصــة الحســاب :در قواعد و
روش آموختــن علــم ســیاق» تألیــف عبدالکر یــم فرزنــد میرزا حســن
آشــتیانی (کتابت .)1299 :عالوه بر نســخههای یادشــده رسالههای
دیگــری نیــز مورد اســتفاده بــوده ،ولــی عمــده مطالب از رســالههای

آموزش خط ســیاق معرفی کردهاند ،به رســاالت دیگری برخوردهاند
ً
کــه مجموعــا  18رســاله مربوط به ســیاق بود که منجر به نوشــتن این

مذکور گردآوری شده است.

مقدمــه شــد .البتــه بر بنده معلوم نگشــت که  7رســاله دیگــر به طور

گزارشی از محتوا و بخشهای کتاب

دقیــق کدام رســاالت هســتند؛ زیرا در ایــن مقدمه تنها به دو رســاله

ایــن کتــاب در دو جلد بــا دو مقدمه و  39بخــش و ملحقات تدوین

جدید و غیر از آن معرفی  10چاپ متعدد از «احسن المراسالت» که

شده است .جلد اول مشتمل بر« :مقدمۀ مؤلف» :شامل بحثهای

جزء همان  11رســالۀ پیشین است میپردازند .رساالت تازهیابی که

آغازین ،از جمله تعریف ســیاق ،تاریخچۀ خط ســیاق ،ویژگیهای

آقــای صفینژاد در مقدمۀ کتاب آقای آشــتیانی بــه تحقیقات قبلی

آن ،امتیــاز و مزایــای خط ســیاق و اهمیت آن و شــیوۀ تدوین کتاب

خــود افزودهانــد ،عبارتند از .1 :مجمع المراســات معروف به اســهل

است .)13-1/1( .مقدمه جواد صفی نژاد به کارهای پیشین خود در

المراســات (چــاپ ســنگی) ،تألیــف میــرزا حبیــباهلل اصفهانــی،

آموزش ســیاق و معرفی رســاالت تازه یاب خود و زندگی علمی آقای

کتابت :محمدکاظم مشــهور به جناب ،مطبعه حاجی عبدالرحیم،

یپــردازد .)92-15 /1( .از ایــن به بعــد بخشهای کتاب
آشــتیانی م 

چــاپ پنجم :محــرم 1334ق218 ،ص (دو جلد :جلد اول :مجمع

آغاز میشود .این بخشها عبارتند از« .1 :آموزش ارقام سیاق نقدی»:

المراسالت/اســهل المراســات ،جلــد دوم :مجمع المحاســبات/

در این بخش ارقام سیاق نقدی که عبارت از دینار و قران و تومان ،از

اســهل المحاســبات)  .2انشــاء جدید مقدماتی ،میرزا احمد مروج

آحاد تا الوف الوف و ترکیب آنها با هم ترســیم شــده است و در قالب

الشــریعه ،چــاپ 1348ق (1308ش)48 ،صفحــه کــه  8صفحــه

جدول به صورت جزئی و قابل فهم ارائه شده است)128- 97 /1( .
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« .2آمــوزش ارقــام ســیاق جنســی» :این بخش پــس از بررســی اوزان (البته این جدول کامل نیســت و در بخش
بعد به تکمیل آن میپردازد) ،مانند بخش اول ،ارقام سیاق جنس را ترسیم و چندشکلیبودن برخی از ارقام
را متذکر شــده اســت .آنچه که بحثهای آقای صفی نژاد را در دو بخش اول تکمیل کرده ،ادامهدادن ســیاق
نقدی و جنسی تا ارقام میلیونی و لک و کرور و فرمن و فلک و بحث هزارهای مطلق و ارائه مثالهای پیچیدهتر
اســت« .3 )153 -129 /1( .اصطالحات ســیاق تجاری» :در این بخش اجزاء واحدهای وزن ،اصطالحات و
ّمدات سیاق تجاری ،عالمت ّ
راده ،اجزای یک قران در سیاق تجاری از  5پول تا  40پول (در جدولی اشکال
ســیاقی آن نوشــته شــده ،ولی این اشکال تفاوتی با ارقام دینار ندارد ،فقط باید شیوه تبدیل آنها را که در همان
قســمت آموزش داده شــده آموخت) ،تعریف پول ،اشکال دیگر قران در سیاق تجاری ،خط کمانی در سیاق
تجاری ،خط بطالن در اســناد تجاری ،عبارت «بمیزان نمیرود» اهل دفتر ،قواعد مراســات تجاری (شــامل:
قاعده نوشــتن ،نمونههایی از متن مراســله تجاری ،جواب مراســله ،مراســله تجاری همراه با بارنامه ،صورت

بارنامچه ،تعریف برات تجاری و نمونههایی از آن ،برات حواله) آورده شده است« .4 )170 -155 /1( .جمع
اعداد در ســیاق» (« .5 )183 -171 /1تفریق اعداد در ســیاق» :اصطالحات مربوط به تفریق (مانند :موضوع و
وضع و مفروق و مفروق منه و باقی و فاضل و زیاده) ،طریقه و عالمتها و اشکال تفریق و تفاوت آنها  ،شکل
نوشــتن چند تفریق پشــت سر هم و استفاده از «بعده» در این بخش توضیح داده شده است)199-185 /1( .
ً
« .6ضرب اعداد در سیاق» :طریقه ضرب آحاد در آحاد ،آحاد در مرکب و مرکب در مرکب که اصطالحا به آن
تضعیف گفته میشود و بر اساس عملیات جمع است توضیح داده میشود .مبحث تسعیر و قیمتگذاری
جنس« ،تضعیف ارقام هندســی» ،روش«ضرب شــبکه و اصفار» نیز در این بخش بیان شده است-201 /1( .
« .7 )234تقسیم اعداد در سیاق» :در این بخش ابتدا کسرهای تسعه یا تقسیمات نهگانه (نصف تا عشر) را
در  12قاعده توضیح داده است که قاعده دوازدهم به کاربرد عمل تقسیم در «مبلغ و حقوق آنها در سهم» تعلق

دارد .مبحث دیگر «تقسیم و برآورد نقد و جنس و هندسه» است« .8 )277-235/1( .کسر در اعداد سیاق»:
در این مبحث ابتدا بحث اعداد کسری و اعشاری را از مبحث اعداد هندسی رساالت پیشگفته استخراج
میکند ،ســپس به مبحث «روش محاســبه تقسیم در جدول هندسه و متن سیاق» میپردازد .در اینجا سعی
شــده اســت با «تطبیق حساب ســیاق با حساب هندســه» این مبحث را ســادهتر کند .بحث کسرهای دینار
(شامل :دینار ،طسوج ،جو ،خردل ،فلس ،فتیله ،نقیر ،قطمیر ،ذره ،هبا ،وهمه /وهیمه) و «کسر نقد و اجزای
دانگ در محاســبه» کتاب آقای صفینژاد را با شــکل ســیاق اجزای دانگ تکمیل کردهاند .کســر اوزان جنس

این کتاب از اطالعات کتاب
آ قـــــای صفین ـ ــژاد اس ـ ــتفاده
فـــــراوان کـــــرده اس ـ ــت ،ولی
اطالعـــــات مانن ـ ــد قواع ـ ــد
دفترنویســـــی و ی ـ ــا قواع ـ ــد
محاســـــباتی در ای ـ ــن کتاب
بیان شـــــده و حسنی که این
بخش ها نســـــبت به قسمت
تدوین کتاب آ قای صفینژاد
دارد ،موضو عمحوربودن آن
اســـــت ،نه رسالهمحوربودن.
به عبارتی در کتاب کوششی
در آمـــــوزش خط س ـ ــیاق ،در
قســـــمت تألیف این مباحث
بیان نشـــــده ،بلک ـ ــه برخی از
اطالعات در قسمت تدوین
در البـــــای تصاویر رس ـ ــاالت
آمـــــده اســـــت ،ول ـ ــی آ ق ـ ــای
آشتیانی بر آن بوده تا مباحث
یکسان در رساالت مختلف را
در یک بخش جمعآوری کند
و آمـــــوزش ده ـ ــد؛ گرچ ـ ــه در
این مسئله اش ـ ــکاالتی به کار
ایشان وارد است که در ادامه
بـــــدان پرداخت ـ ــه میش ـ ــود.

(شامل :حبه ،قیراط ،نخود ،طسوج ،مثقال ،سیر ،شعیر ،و کسرهای من تبریز شامل چارک و نار) و واحد طول
و عرض (شــامل :ذرع  ،گره ،بحر ،اصبع ،شــعیر ،نخ یا موهوم) و شــکل سیاقی هر یک ارائه شده است .سپس

بــه آمــوزش جمع و تفریــق و ضرب در اعداد کســری می پــردازد« .9 )345-279/1( .تعار یــف و اصطالحات
ســیاق» :شــامل چند بخش کلی اســت .الف) اصطالحات ســیاق از الف تا یاء برگرفته از کتاب بحر الجواهر
عبدالوهاب شهشــانی و نســخه خطی کتابخانه مجلس ش 1149 :ب) بعضی اصطالحات دفاتر ســیاق ج)
چنــد اصطــاح دیوانــی ســیاق قبل از قاجــار (منال و خط ترســیف و ترقین و تفــاوت آن با دورۀ قاجار با رســم
ّ
شــکل) (« .10 )368-347 /1مــد در حــروف و کلمــات ســیاق» :در قاعــدۀ مهم بهکاربردن مد در خط ســیاق
نگاشته شده است .فهمیدن این قاعده در رمزگشایی عبارات نوشتهشده به خط سیاق بسیار راهگشاست.
ّ
(« .11 )380-369 /1اشــکال مد در ســیاق» :اشــکال ســیاقی شهرها ،ایالت و طوایف ،ســربرات های دفاتر و
اســناد ،ســیاق اسناد شرعی ،اشکال ســیاق قشون ،اشکال ســیاق براتهای دیوانی و اشکال سیاق دیگر در
ّ
ایــن بخــش آمــده اســت« .12 )419 -381 /1( .مــد در ســیاق» :به تعریــف و توضیح قرینه ،فرد ،بدن ،حشــو،
موضوعی ،گوشــواره ،بارز ،جایزه ،ضلع ،اشــکال «مقررا» در سیاق و «جایی که قرینه ندارد» میپردازد و سپس
به موارد کاربرد آنها در قالب «تبصره» می پردازد« .13 )447 -421 /1( .نفر در سیاق» :به توضیح نفر و شکل
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ســیاقی آن و تهیه جدولی از یک نفر تا نه هزار نفر و ترکیب آحاد و عشــرات و مآت و الوف پرداخته اســت/1( .

ارجاعها روی هر تیتر خورده
است و این عمل بدین معنی
است که توضیحات این بخش
ً
عینا از رســـــاالت و منابع دیگر
آورده شده است ،در صورتی
ً
که معموال حذف هم در متن
رس ــــاالت صورت گرفته و گاه
آ قای آشـــــتیانی توضیحاتی را
خود اضافه کرده است .پس
بهتر آن بود کـــــه عبارتهای
رسـ ـــاالت در گیومـــــه آورده
میشد و مصحح توضیحات
خ ـ ــود را بـــــدان میافـــــزود.

« .14 )465 -449کتابت حشو در اسناد» :موارد هشتگانه کاربرد «کتابت حشو» در اسناد بیان شده است.
(« .15 )477-467 /1اعمال تحت باقی» :در این بخش «اعمال تحت باقی» به  9قســم تقســیم و بیان شــده
اســت .ســپس بــه کاربــرد مقــررا و المقرر در مکتوب حشــوی ،گوشــواری ،تحت میــزان و بــروات و قبوض می
پــردازد« .16 )503 -479 /1( .مفــرده و مــن ذلــک» :به کاربرد مفرده و من ذلک در کتابچه ها و اســناد جمع و
خرج والیات و قواعد استفاده و مدات تحت آنها می پردازد)527 – 505 /1( .
جلــد دوم شــامل« .17 :الباقــی» :بــه مدهای «االضافه»« ،جملتــان»« ،یکون»« ،یزاد»« ،یضعف»« ،یحســب»،
«فذلــک»« ،الحــق بذلــک»« ،خــرج»« ،اضافــه و اضافه االضافــه» و  ...که بعــد از «مد الباقــی» میآید پرداخته
و کاربــرد هــر یــک را توضیــح داده اســت« .18 )553 -529 /2( .قواعد بعد از الفاضــل» :قواعد بهکاربردن مد
«عوضــه»« ،تتمــه»« ،بقیــه»« ،یــزاد علی الفاضــل»« ،یکون» که بعــد از الفاضل میآیــد و کاربرد آنها شــرح داده
تهــای دیوانــی» :در باب  5دفتر ســیاقی اســت که
میشــود« .19 )559 -554/2( .دفاتــر ســیاق و معرفــی برا 
عبارتند از .1 :دفتر روزنامچه  .2دفتر اوارجه  .3دفتر توجیهات  .4دفتر مقررات  .5دفتر مفرده .قواعد نگارش
ایــن دفترهــا و تفاوتهــای آنهــا در نگارش و اصطالحــات بهکاررفته در آنهــا ،انواع مد در ایــن دفاتر ،اتصاالت
در اوارجــه نویســی ،براتهــای دیوانــی در دفاتر ســیاق و ترتیب نــگارش دفاتر دیوانــی از موضوعات این بخش
اســت« .20 )604 -561 /2( .اوارجــه در فــرد نویســی» :شــعبههای اوارجــه و توابــع آن ،صیغ ههــای اطالقــی،
تهــا و بعــده و منهــا و ترتیب مدها در دفاتر ســیاق را شــرح
آداب حسابنویســی شــامل کاربــرد دفعههــا و باب 
میدهــد« .21 )625 -605 /2( .اتصــاالت سررشــته در دفاتــر دیوانی» :به اتصاالت سررشــته یــا همان مدات و
صیغههای ســر اوراق و فردها می پردازد« .22 )659 -627 /2( .نوشــتن بروات و قبوضات» :به توضیح شــیوه
نگارش براتها و قبضها می پردازد که در ضمن آن به توضیح «نصف»« ،بالمضاعف»« ،بشــرح ســر ورق»،
«بشــرح فــرد ما صبــق»« ،بمافیــه الزیاده»« ،بیــاض»« ،ســوی المطلق»« ،عوض الحشــو»« ،ردت عن الحشــو»،
«فی»« ،موضوع عن الحشــو»« ،نســخه کشــیدن»« ،گوشه کردن»« ،مفاصا» و «حواشــی /سجالت» می پردازد.
ً
(« .23 )704 -661/2مقررا و حسب العمل (تسعیر و اضافه در نقد و جنس)» :در این بخش به نحوه استفاده
ً
از مقــررا و حســب العمــل در عمــل تســعیر مــی پــردازد« .24 )707-705 /2( .ثبت بــروات و فرامیــن و احکام»
(« .25 )718 -709 /2عنوانــات و نوشــتهجات اشــخاص و افــراد» :نحــوه خطــاب قــراردادن طبقــات و اقشــار
جامعه بیان شــده اســت« .26 )727 -721 /2( .قاعده نوشــتن اجناس در اســناد دیوانی» :در ابتدا فهرســتی
از واحدهای شــمارش اجناس ارائه شــده ،ســپس ده قســم جنس (اماکن و اراضی نیز جزو این اقســام نام برده
شده) که معمول بوده بیان شده است .سپس «اسامی اصناف و حرف که به دیوان مالیات میدهند» ،اجاره

و وجوهات میپردازند و «معاف از مالیات میباشند» بیان شده است« .27 )748-729/2( .وضع و اضافه
در آخــر مــد و گوشــوار» (« .28 )750 -749 /2اتصــاالت علوم جدیــد» (« .29 )752-751/2مقیاسها و کما
بخشــت» :ایــن بخش  4باب دارد که شــامل «مقیاسهای نقــدی»« ،مقادیر»« ،فاصلهها ذرع کما بخشــت»،
«اندازههای کما بخشــت» و ســپس در تیتری جداگانه «ذرع و کســورات آن» آمده اســت که در آن واحدهای
جریب ،قفیز ،دهو ،نی به ذرع تبدیل شــده و اجزای ذرع شــاهی نیز بیان شــده اســت.30 )771 -753 /2( .
«نوشــتن اســناد شرعی» :در بخش نمونههایی از متن اســناد (مصالحهنامه ،شرطنامچه ،اجارهنامه ،بیع نامه،
عقدنامه،طالقنامه ،صیغهنامه ،استشــهادنامه ،استفتا ،هبه نامه ،قسمنامچه ،باطلنامچه ،بطالتنامچه،
شــراکتنامچه ،صــورت تمســک ،قبض رســید ،قبض حواله یــا برات) ارائه شــده اســت)789 -773 /2( .
« .31گاهشــماری در اســناد ســیاق»« .32 )811 -791 /2( :ســیاق هندی ،نقد ،جنس و اوزان آن» :تفاوتها و
شباهتهای سیاق هندی با سیاق ایرانی بیان شده است .تفاوت سیاق هندی ،نه در شکل اعداد سیاقی
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اســت ،بلکــه در واحد پــول و اوزان آنهاســت.33 )821 -813 /2( .

البالی تصاویر رســاالت آمده اســت ،ولی آقای آشتیانی بر آن بوده تا

«بازخوانــی اســناد تجــاری و دیوانــی ســیاق و نمونه اســناد» 69 :نمونه

مباحث یکســان در رســاالت مختلــف را در یک بخــش جمعآوری

ســند ســیاقی ارائه و بازخوانی شــده اســت.34 )936 -823 /2( .

کند و آموزش دهد؛ گرچه در این مسئله اشکاالتی به کار ایشان وارد

«واژهنامه اصطالحات سیاق و اسناد» :یکی از بهترین بخشهای این

است که در ادامه بدان پرداخته میشود.

کتاب اســت که اصطالحات ســیاقی در رســاالت مذکور اســتخراج
و بــه ترتیــب حــروف الفبــا فهرســت شــده اســت)1011 -937 /2( .
« .35واژهنامه اســناد شــرعی ،تجاری ،دیوانی ،فرامیــن و احکام» (/2

« .36 )1022 -1013واژهنامــه اداری(دیوانــی) و القــاب دوره قاجــار»:
بــه گفتۀ نویســنده ایــن بخش شــامل اصطالحــات و القــاب دیوانی

ارائۀ جدولها
ارائــۀ جدولهــای متعــدد ایــن کتــاب در انتقــال ســریعتر مطالــب و
مفاهیــم و دســتهبندی موضوعــی مطالــب بســیار مفیــد و کار بــردی
است.

دورۀ قاجــار بهویــژه دورۀ ناصــری اســت کــه در کار با اســناد بیوتات،

ارائۀ مثالهای پیچیدهتر و تخصصیتر

نهــا و مکاتبات دولتی مورد اســتفاده قــرار میگیرد-1023 /2( .
فرما 

از برتریهــای ایــن کتــاب در آمــوزش ســیاق ،ادامــه ســیاق نقــدی و

« .37 )1052جدول مقیاسها و واحد ســنجش و ســکه» :واحدهای

جنسی تا ارقام میلیونی و لک و کرور و فرمن و فلک و مثال هایی با

اندازهگیــری وزن و تبدیــل آنهــا بــه مثقــال و گــرم ،واحدهــای انــدازه

ارقام ترکیبی پیچیدهتر اســت .نویســنده در ترسیم ارقام ،نمونه آن را

گیــری طول و تبدیل آنها به ســانتیمتر و کیلو متر و مســکوکات ایران

از اسناد آورده یا خود آنها را ترسیم کرده است.

در ادوار مختلــف ایــران از صفویــه تا قاجاریــه و ارزش آنهــا را به دینار

بیــان میکنــد« .38 )1062 -1053 /2( .اصنــاف و مشــاغل عصــر
قاجار و برات ها و اصطالحات سیاق مددار» (.39 )1066 -1063 /2
«تصویر چند نســخۀ خطی کهن ایران در موضوع ســیاق» (-1067 /2
« )1085پیوس ـتها» :در قســمت پیوســت عکس جــواد صفینژاد و
سیاقنویســانی در بازار آشــتیان به همراه دســتخط آنها آمده اســت.
(« )1109-1087/2ملحقات» :پس از منابع و مآخذ بخش دیگری نیز

تصاویر و عکسها

ً
معمــوال در توضیــح هــر مطلــب مثالهایــی را بــه صــورت عکــس از
رســاالت و کتابچ ههــا آورده و نیز به بخشــی جدا (بخش سیوســوم
در جلــد دوم) کــه تنهــا بــه اســناد و دفاتــر ســیاقی و بازخوانــی آنهــا
اختصاص دارد ارجاع داده شده است.

بازخوانی اسناد و تبدیل مثال ها به اعداد ریاضی

بــه عنوان ملحقات آمده اســت که نوشــتۀ دکتــر فرهنگ جهانبخش

ایــن بخــش از کار نویســنده نشــاندهنده مهارت و تجربه ایشــان در

بــا عنــوان «تاریــخ شــناختی حســابداری ســیاق در ایــران باســتان»

بازخوانــی اســناد و مکتوبات ســیاقی اســت .هر مثالی کــه در قالب

اســت .در این مقاله به طور مفصل دربارۀ قدمت حســابداری سیاق

تصاویر آمده ،بازخوانی آن نیز به خواننده ارائه شــده اســت .چه بسا

بحث می شود و از دو روش مقایسۀ شکلشناختی سیاق با خطوط

اگــر ایــن کار صورت نمیگرفــت ،درک متن و مثالها بــرای خواننده

باســتانی و عملکــرد درونــی ـ شــناختی ـ محاســباتی ســیاق بــه روش

امکانپذیــر نبــود .همچنیــن تبدیــل مثالهایــی ســیاقی بــه اعــداد

اســتقرا در تاریــخ توســعۀ ریاضیات بشــر اســتفاده شــده اســت/2( .

ریاضی و بازنویسی آنها و گهگاه اضافهکردن توضیحات نویسنده به

)1225 -1125

متــن رســاالت ،به خصوص در بخش  4تــا  ،8یعنی مباحث مربوط
بــه جمــع و تفریــق و ضرب ،درک متن را ســادهتر کرده اســت .گرچه

نقاط قوت کتاب
طرح مباحث تخصصی و پیشرفته در سیاق
پیشتــر گفته شــد که این کتاب از اطالعــات کتاب آقای صفینژاد
اســتفاده فراوان کرده اســت ،ولی اطالعات مانند قواعد دفترنویسی
و یــا قواعــد محاســباتی در ایــن کتــاب بیان شــده و حســنی که این
بخــش ها نســبت بــه قســمت تدوین کتــاب آقــای صفینــژاد دارد،

متأســفانه جای توضیحات خود نویســنده در بیشتر بخشها خالی
ً
اســت و در همــان بخشها هم مثــا در جمع ارقــام پیچیده ترکیبی
تومان و دینار با یکدیگر ،دیگر توضیحی نگاشته نشده و تنها تصویر
آن را میبینیم)178-177/1( .

واژهنامۀ اصطالحات سیاق

موضوعمحوربــودن آن اســت ،نــه رســالهمحوربودن .بــه عبارتــی در

نویســنده واژگان تخصصــی و فنی ســیاقی رســاالت را بــه ندرت در

کتــاب کوششــی در آمــوزش خــط ســیاق ،در قســمت تألیــف ایــن

حین مطالب توضیح داده اســت ،اما از کارهای ارزشــمندی که در

مباحث بیان نشــده ،بلکه برخی از اطالعات در قســمت تدوین در

این کتاب صورت گرفته اســت ،تهیۀ «واژهنامه اصطالحات ســیاق
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و اســناد» اســت که در یک بخش مجزا در پایان کتاب تدوین شــده است .می توان برای یافتن اصطالحات

عمدۀ مطالب این کتاب دو
جلدی از رســـــاالت «مجمع
الجواهـــــر در علـــــم ســـــیاق و
حساب»« ،قوانین السیاق»،
«بحـــــر الجواهـــــر فـــــی علـــــم
الدفاتر» و «خالصة الحساب:
در قواعـــــد و روش آموختـــــن
علم ســـــیاق» ،گردآوری شده
اس ـ ــت .ا گرچـــــه تصحیح این
رساالت که نمونههای عالی
در آموزش ســـــیاق هســـــتند،
به خودی خود حائز اهمیت
بسیاری هستند ،ولی از کتابی
که نام تصحیح بر خود ندارد،
انتظاری بیش از این میرود،
چنانکه صفینژاد کتاب خود
را در دو قســـــمت «تألیـــــف»
و «تدویـــــن» تنظیـــــم کـــــرد

سیاق و اسناد به بخش سی و چهارم کتاب رجوع کرد.

نقد ظاهری
تکرار جدولهای مشابه

ً
در بخش یکم ،دوم و  ...که ارقام ســیاق نقد و جنس را توضیح میدهد ،تقریبا هر جدول دو بار تکرار شــده

است و این مسئله باعث تطویل و اطناب بیمورد و هدررفتن کاغذ شده است)153- 97 /1( .

ارائۀ بیقاعده و بینظم اطالعات در قالب جدولها

ّ
تشــده در اســناد و
در جدولهــای بخــش یازدهــم« ،اشــکال مد در ســیاق» ،اشــکال ســیاقی از نمونههای یاف 
رســاالت توســط نویسنده تهیه شده که برخی از آنها توسط ایشان رونویســی شده و برخی از نمونههای ذکرشده
در رســاالت کپی شــده اســت ،ولی متأســفانه در این جدولها ترتیب الفبایی رعایت نشده و پیداکردن کلمه
مورد نظر را بســیار مشــکل کرده اســت .حتی تقســیمبندی موضوعی هم به درســتی انجام نشــده و تکرار هم در
ً
آن جدولها رخ داده اســت؛ مثال هم جدول ســربراتهای دفاتر و اســناد و هم جدول اشکال براتهای دیوانی
رسم شده است یا دو جدول اسامی شهرها دیده میشود .گرچه علت این تکرار این است که این جدولها از
ً
رساالت مختلف استخراج شده حتما حفظ دو صورت از ترسیم یک کلمه به خط سیاق ارزشمند است ،ولی
حداقل باید این اسامی تکراری در کنار هم قرار میگرفت که مقایسه آنها هم راحتتر میشد)419 -381 /1( .

مشکالت چاپی و نگارشی
البته مشکالت چاپی و نگارشی در هر کتابی رخ میدهد ،به خصوص در چاپهای اول یک کتاب .چند
نمونه از این موارد در اینجا آورده میشــود .اول آنکه در صفحات کتاب شــاهد فضای خالی و ســفید زیادی
هســتیم که باعث هدر رفتن کاغذ شــده اســت .با یک صفحهآرایی بهتر از این اســراف جلوگیری میشــود.
مورد دیگر استفاده کم از عالئم نگارشی است ،همچون نقطه و ویرگول ،چنانکه گاهی جملهها بدون هیچ
توقفی و بیوقفه به دنبال هم می آیند .این مسئله در قسمتهای مختلف کتاب قوت و ضعف دارد .دیگر
اســتفاده از جمعهای متروک و نامتداول مثل احکامات ( ،)711 /2عنوانات ( ،)721 /2کســور ( )237 /1و
 ...است .مواردی هم به چشم میخورد که غلط تایپی به نظر میرسد .از جمله :در بخش دوم ،در ص 137
عالمت تومان با خروار جابجا شده است .به تصویر بنگرید:

ً
گاهی جای عکسها مناسب انتخاب نشده است ،مثال در بخش چهارم یک عکس قبل از تیتر مربوط به آن
توششم که به علت آمدن عکسی
یودوم ( )824 /2و بخش بیس 
آمده است ( )173-172 /1یا در بخش س 
که جایش مناسب انتخاب نشده ،فاصلۀ یک صفحهای میان مطلب افتاده است )741-739 /2( .گاهی
ً
تصویر با توضیحات همخوانی کامل ندارد .مثال تصویر ص  175که توضیح آن در ص  176آمده اســت یا در
ص  178تصویــر جمــع ارقام نقد ،در قســمت جمع ارقام جنس آمده اســت و نیز به اشــتباه یــک قران به جای
 »0001« ،1000نوشــته شــده اســت (این اشتباه بارها در جاهای دیگر کتاب اتفاق افتاده است) .در بخش هفتم
نیز گاهی اشــتباهاتی دیده میشــود؛ از جمله «کســور تســعیر» در تیتر ص  ،237احتماال «کســور تسعه» بوده و
دیگر در ص  249عبارت «در تســع باید اعداد را ثلث نموده بعد آن ثلث را نصف ثلث نمود»« ،نصف ثلث»
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غلــط مــی نماید و به جــای آن باید «ثلث را هم ثلث نمود» باشــد .در
تودوم تکرار تیتــر «بشــرح ســر ورق» ( )667 ،665 /2و
بخــش بیســ 
آمــدن تعریف بیــاض زیر عنوان «بما فیه الزیاده» ( )668 /2از جمله
توپنجم« ،عنوانات و نوشته جات
این موارد اســت .در بخش بیســ 
اشــخاص و افــراد» ،اول اینکــه بایــد عنــوان این بخش اصالح شــود.
ً
احتماال منظور نویسنده «عنوانات در نوشتهجات اشخاص و افراد»
اســت .دیگر آنکه آوردن مترادف در عنوان بخش لزومی ندارد ،بلکه
ایجاز و اختصار ارجح است)721 /2( .
آوردن تیترهــای طوالنــی از ویژگیهــای ایــن کتــاب هســت .در نــام
کتــاب هــم شــاهد ایــن موضــوع هســتیم .در بخش بیستوششــم،
«قاعده نوشتن اجناس در اسناد دیوانی» ،توضیحاتی که ارتباطی به
ً
مبحث طرح شــده ندارد عنوان شــده است .مثال زین اسب و اشربه
ارتباطی به مساحت اراضی ندارد یا جاافتادگی و ناقصماندن متن
در ذیل عنوان «قاعد کلی در این فن آن است» )738 /2(.در بخش
بیســتونه« ،مقیاســها و کمــا بخشــت» ،به نظر می رســد کــه نیازی
ً
به آوردن کمابخشــت در عنوان بابها نیســت و احتماال اشتباهی
در هنگام تنظیم مطالب رخ داده اســت؛ زیرا کمابخشــت مقیاسی
نــدارد ،بلکه در مواقــع همجنسنبودن اجزاء و قابل جمعنبودنشــان
بــا هم اســتفاده میشــود .پس کمابخشــت تنهــا باید بــه عنوان یک
توضیح فرعی در این بخش یا حتی در بحث جمع مطرح می شــد.
در صورتی که در وســط بابها دو تیتر جداگانه «کمابخشــت» آمده
اســت ( )758 ،755 /2یا اگر برداشــت این خواننده اشــتباه بوده،
علت آن است که توضیح روشن و مشخصی برای این تقسیمبندی
ارائــه نشــده و تیترهــای روشــن و گویایــی بــرای این بخــش انتخاب
نشــده اســت .در بخش ســیونهم ،ســرصفحه بخش قبل برای این
بخش هم به اشتباه منظور شده است)1085 -1067 /2( .

ســوم ( ،)163-161/1در بخــش هشــتم ( ،)320 -316 /1در بخــش
یوهفتم (-1056 /2
تونهم ( )754-753 /2و نیز در بخش س 
بیس 
 )1061مطــرح شــده اســت .ج) واحد طــول و عرض در بخش هشــتم
تونهم ( )771-765 ،763-761 /2و
( ، )340/1در بخــش بیس ـ 
یوهفتم ( )1062-1061 ،1056 -1055 /2آمده
همچنین در بخش س 
توششــم در بــارۀ اصنــاف و تعریف
اســت .د) یکبــار در بخــش بیس 
یوهشتم،
آنها صحبت شــد ( )746-738/2و دوباره در بخش س 
«اصنــاف و مشــاغل عصــر قاجــار و بــرات هــا و اصطالحات ســیاق
مــددار» )1065-1063 /2( .ه ــ) اصطالحات ســیاقی در بخش ســوم

تکرار و بینظمی در ارائۀ مطالب مرتبط و عدم توانایی در ایجاد
پیوستگی در میان آنها

( ،)164 -158/1بخش نهم ( )368-347 /1و نیز در بخش نوزدهم
ذیــل عنــوان فرعی اصطالحــات دفاتر ســیاق ( )592-590 /2مطرح

بســیاری از مطالــب کتــاب بــه علــت همیــن مشــکل تکــرار شــده یا

شــده اســت .و) براتها در بخش یازدهم ( ،)415 ،392-390 /1در

مطالــب مرتبــط در بخشهــای جــدا و دور از هم آورده شــده اســت.

یوهشتم ()1066-1065 /2
بخش نوزدهم (ص  )589و در بخش س 

بســیاری از تیترهــا تکــراری اســت و ایــن تکــرار بــه علت چســباندن

آمــده اســت .ز) توضیــح حشــو در حین بخــش دوازدهم و یــک بار در

موضوعات یکســان از رســاالت مختلف در کنار یکدیگر اســت .در

بخشــی جدا ،یعنی بخش چهاردهم« ،کتابت حشــو در اســناد»آمده

اینجا به مواردی از تکرار مطالب و پراکندگی مطالب در کتاب اشاره

اســت .ح) توضیح «الباقی» در دو بخش جدا ،یعنی بخش پانزدهم

میشود :الف) اجزاء و واحدهای وزنی در بخش دوم (،)130-129 /1

«اعمــال تحــت باقی» و بخش هفدهم «الباقی» مطرح شــده اســت.

در بخش سوم ( ،)157-155/1در بخش هشتم ( ،)329-320 /1در

ایــن مباحــث در پیونــد بــا هم هســتند و ضرورتی در آمــدن دو بخش

یوهفتم
تونهم ( )755-754 /2و هــم در بخــش ســ 
بخــش بیســ 

جدا آن هم با فاصله از هم نبود .ت) دیگر توضیح مفرده و من ذلک

( )1054-1053/2آمــده اســت .ب) واحدهــا و اجزای پول در بخش

یک بار در بخش شــانزدهم« ،مفرده و من ذلک» و یک بار در بخش
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نوزدهم« ،دفاتر سیاق و معرفی برات های دیوانی».)604 -561/2( ،

یشــد ( )178 /1یــا خیلــی کلی ارجاع داده شــده و
 40ارجــاع داده م 

ی) بخــش بیســتم« ،اوارجــه در فــرد نویســی» ،بایــد در ادامــه توضیح

خیلی بیشتر از آنچه در کتاب ذکر شده را در آن رساله در بر میگیرد.

اوارجــه در بخــش نوزدهم می آمد .ک) بخش بیســت و ســوم« ،مقررا

یوســوم« ،بازخوانــی اســناد تجــاری و دیوانــی ســیاق و
در بخــش س 

و حسب العمل» که در ادامۀ توضیحات قبلی است ،باید به عنوان

نمونه اســناد» ،برخی از اســناد در حین بخشها بازخوانی شده ،ولی

یــک مطلب توضیحــی در ادامۀ همان مطلب میآمــد .بنابراین بهتر

متأسفانه به بخش و صفحۀ مربوط به بازخوانی آن اسناد ارجاع داده

آن بــود کــه بســیاری از بخشهایی که بیدلیل به شــکل بخش جدا

نشــده اســت )936 -823 /2( .در ارجاع به نســخ خطی نیز بهتر آن

گانــه درآمــده اســت ،تحت عنــوان یک بخــش کلی آمــوزش داده و از

اســت که به شــمارۀ نســخه یا شــمارۀ بازیابی ارجاع داده شــود ،نه به

پراکندگی مطالب اجتناب میشد.

شمارۀ رکورد کتابخانۀ محل نگهداری نسخه.

نداشــتن یک طرح ذهنی و ساختار مناسب برای ارائۀ مطالب در
قالب بخشها

نمایهها

همانطور که پیشتر نیز گفته شــد ،بسیاری از بخشهای کتاب در

در نمایههــای اشــخاص در برخــی موارد قاعدۀ درســتی بــه کار برده
ً
نشــده است .مثال مرتبکردن اســامی بر اساس عنوانهای احترامی

بخشهــای دیگر هم مطرح شــده و تکرار مکررات در بســیاری موارد

حضــرت ،حــاج ،آقــا ،شــیخ ،کربالیــی ،مــا و  ...روش درســتی

دیــده میشــود .به واقع طرح این همه بخش بر چه اساســی اســت؟

نیســت یــا بــرای یک نام از دو شــکل اســتفاده شــده؛ مثــل حضرت

حتــی چنــد بخــش داریم که بیــش از دو ســه صفحه هم نمیشــود!

محمــد(ص) و پیامبــر(ص) یــا یــک شــکل تکــراری دوبار ذکر شــده

توســوم تنها ســه صفحه اســت)707-705 /2( .
مثال بخش بیس 

است ،مثل ناصرالدین شاه .در نمایۀ اشخاص مواردی آمده است

توهفتم« ،وضــع و اضافه در آخر مد و گوشــوار» تنها دو
بخــش بیســ 

کــه مر بــوط به نمایۀ اشــخاص نیســت؛ مثل فوج تویســرکانی و ســایر

صفحــه و فقــط دو خــط توضیــح دارد! و بقیه عکــس و بازخوانی آن

فوجها ،توپ شــیلندر یا توپچیان همدانی ،آل کرت  ،بازار آشتیان،

عکــس اســت )750 -749 /2( .بخــش بیستوهشــتم ،اتصاالت

مکاریان و . ...

علــوم جدیــد بــدون هیــچ توضیحی! و تنهــا یک عکــس و بازخوانی
آن آمــده اســت( .ص)752-751؛ بخــش سیوهشــتم« ،اصناف و
مشاغل عصر قاجار و برات ها و اصطالحات سیاق مددار» که تکرار
مطالب پیشتر گفته نیز هســت ،تنها شامل سه صفحه است/2( .
 )1066 -1063بخــش ســیونهم« ،تصویــر چنــد نســخه خطــی کهن
ایــران در موضــوع ســیاق» نیز باید در پیوســت آورده میشــد ،نه یک
بخش جدا)1085 -1067 /2( .

ارجاع
ارجاعهــا روی هــر تیتــر خورده اســت و ایــن عمل بدین معنی اســت
ً
کــه توضیحــات این بخش عینا از رســاالت و منابع دیگر آورده شــده
ً
اســت ،در صورتــی کــه معمــوال حذف هــم در متن رســاالت صورت
گرفته و گاه آقای آشتیانی توضیحاتی را خود اضافه کرده است .پس
بهتر آن بود که عبارتهای رساالت در گیومه آورده میشد و مصحح
توضیحات خود را بدان میافزود .البته در برخی موارد آقای آشتیانی
توضیحات خود را داخل کروشــه [] آورده اســت ،ولی در بیشتر مواقع
اگــر حذفی یــا اضافــهای صــورت گرفته بــدون مشخصشــدن آورده
شــده اســت .دیگــر آنکــه گاهــی ارجاع بــه صفحههــای اشــتباهی از
ً
رساالت داده شده است .مثال در بخش چهارم نمونههایی از جمع
جنــس از کتــاب مجمع الجواهر آمده که به جای ص  22باید به ص

100

164

در همه نمایهها واژهای با عنوان «ایرانی.د» و «حسین.د» آمده است
کــه بر بنده معلوم نشــد چیســت .دیگر اینکــه «نمایۀ گونا گــون» باید
یشــد .نمایۀ دیگر نمایۀ مشــاغل
ذیل همان «نمایه جایها» آورده م 
است که مشتمل است بر اماکنی با پسوند خانه که شغل محسوب
ً
نمیشوند؛ مثال ایشیکخانه و مطبخ خانه .این در صورتی است که
نمایهای هم به نام «نمایه پیشهها» تهیه شده است!

نقد محتوایی
مقدمۀ ضعیف
انتظــار میرفــت کــه کتابــی بــا ایــن حجــم از اطالعــات ،مقدمهای
یتــر داشــته باشــد تــا معــرف اطالعــات ارائهشــده در آن کتــاب و
غن 
تســلط نویســنده بــر مباحث باشــد .مــواردی در مقدمه مطرح شــده
که بهتر اســت در آن اصالحاتی صورت گیرد :در تعریف ســیاق (به
پیروی از کتاب کوششــی در آموزش خط ســیاق) چنین آمده است
که «شیوهای است از عدد نویسی رمزگونه برای ثبت و آ گاهی از ارقام
نقدی و جنسی  .)2/1( »....اما نویسنده در حین مباحث خود گاه
ســیاق را یک «خط» ،گاه «ارقام» نقدی و جنســی رمزگونه و گاه یک
«شــیوه محاســباتی» در نظــر گرفتهاند کــه در تعریف ارائهشــده از آن
ضهــا تغییر میکند
ســخنی گفته نشــده اســت و آنقدر این پیشفر 
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که خواننده را ســردرگم میکند که منظور از ســیاق در واقع چیست.

را در دو قسمت «تألیف» و «تدوین» تنظیم کرد و در قسمت تألیف

در بحث «امتیاز و مزایای خط سیاق» برخی از موارد امتیاز و مزیت
ً
به شــمار نمیآید .مثال «ســیاق از راســت به چپ نوشته میشود و بر

بــه زبان ســاده و روان و بســیار منســجم به آموزش ســیاق پرداخت و
در قســمت تدویــن مطالــب مهــم دیگر رســاالت را آورد .البته شــیوۀ

خالف اعداد ریاضی است» ( )6/1و برخی از موارد به نظر نمیرسد

ایــن کتــاب ایــن طــور نیســت کــه هــر رســاله را جداگانــه تصحیــح

پشــتوانه علمی داشــته باشــد یا اگر دارد شــاهدی در اثبــات آن ارائه

کــرده باشــد ،بلکــه کتــاب را موضوعبندی کــرده (بر اســاس مطالب

نشده و تنها به یک ادعا مانند است .به طور مشخص این عبارت:

رســاالت) و مطالب مرتبط با هم در کنار یکدیگر آورده شــده است.

«خط ســیاق ،قلمرو و فرهنگی فراگیر از آن ســوی مرزها از چین[!] و

متأســفانه بایــد گفــت که در ایــن کار نیز چندان موفق نبوده اســت.

جاده ابریشــم تا شــبه قاره هند ،ترکیه و حتی مصر را در بر میگرفت

رســالۀ مجمعالجواهــر منبــع اول ایشــان بوده و ســپس مطالب آن با

که خاســتگاه تجارت و بودجهنویســی بخش مهمی از اقوام متمدن
ً
جهان قدیم بودند» )7/1( .عبارت دیگری که ســهوا رخ داده اســت

رســاالت دیگر تکمیل شــده است .با مقایســۀ متن مجمعالجواهر با

ایــن عبارت اســت« :در هیچ یک از گروههای تاریخ دانشــگاههای

متن کتاب (در جاهایی که به این رســاله ارجاع داده شــده اســت)
ً
تقریبــا میتــوان گفت که مطابقت کامــل دارد ،ولی معدود جاهایی

ایــران ،ســیاق تدریــس نمیشــود و معــدود اســتادانی در خواندن آن

توضیحاتــی دارد کــه بنــده در متن رســاله نیافتم ،آیا به نســخۀ دیگر

تبحــر دارنــد» )7/1( .بایــد گفــت کــه واحد درســی ســیاق در رشــتۀ

از ایــن رســاله دسترســی داشــتهاند ،ولــی بــه آن اشــاره نکردهانــد؟ یا

اســناد و مدارک آرشــیوی و نســخ خطی در دانشــگاه تهران ،از ســال

توضیحــات بیشــتر خــود نویســنده اســت کــه اغلــب داخل کروشــه

 1387تاکنون توســط اســتادانی چون جواد صفینــژاد ،عمادالدین

مشــخص نکردهاند؟ متأســفانه این مرزها در کتاب مشخص نشده

شیخ الحکمایی و محسن روستایی تدریس شده است.

است و در مقدمه مؤلف نیز توضیحی در اینباره نمییابیم.

ضعف در بحث های تاریخی

اشارهنکردن به تفاوتها و بررسی آنها

میتــوان گفــت که آقای آشــتیانی در بحث تعریف و قدمت ســیاق

در بخش اول و دوم و  ...در آموزش سیاق نقدی و جنسی ،بر اساس

بحثــی اضافــه بر آنچه آقــای صفینژاد در کتاب کوششــی در آموزش

جدولــی کــه آقای صفینــژاد در کتاب خــود ارائه کرده بــود ،جدولی

خط ســیاق نگاشــته اســت نــدارد و بــر همان نقــل قول هــم ایراداتی

بــه همان شــکل تهیه شــده که تفاوتهایی در رســم برخــی از اعداد

وارد اســت .چنانکه در بیشــتر جاها از گیومه برای نقل قول مستقیم

دیده میشود ،ولی آقای آشتیانی اشارهای به این تفاوتها و موضع

استفاده نشده است ،گرچه کل مطلب را به کتاب صفینژاد ارجاع

خود نســبت به آنها نکرده است .برای مثال در بخش اول در قرانها

داده اســت .نویســنده در اینجــا ابتــدا برداشــت خــود از نوشــتههای

و عــدد  9در آحــاد و عشــرات و الــوف و عــدد  7در عشــرات دینــار و

صفینــژاد را آورده اســت و ســپس عیــن عبــارت ایشــان را ،ولــی

تومــان و عشــرات الــوف تومان یــا در توضیح تفــاوت هزارهای مطلق

متأســفانه بــا گیومــه این تفــاوت را مشــخص نکرده اســت و این کار

با قران کوتاهی شــده اســت و از جمله آقای صفینژاد دو شکل برای

باعث تکرار در بحث و ارائۀ یک متن نامنســجم شــده اســت .نکتۀ

ترســیم  80تومــان بیــان کردهاند ،ولی آقای آشــتیانی اشــارهای بدان

دیگر این اســت که ذیل تیتر «ســیاق در قرن هشــتم» ،تنها ســه خط

ینــژاد برای
نکردهانــد )128- 97 /1( .در بخــش دوم هــم آقــای صف 

به شاهدی از قرن  8اشاره کرده و در ادامه به سیاق در دورۀ قاجار و

«دو خروار» دو شکل را بیان کردهاند (صفینژاد ،کوششی در آموزش

فرمان منسوخشدن آن در دورۀ پهلوی میپردازد)6-4/1( .

خــط ســیاق ،ص ،)104ولــی آقای آشــتیانی بدان اشــاره نکردهاند یا
بدان قائل نبودهاند)153 -129 /1( .

تصحیح ،نه تألیف
عمــدۀ مطالــب این کتــاب دو جلدی از رســاالت «مجمع الجواهر

غفلت از سیاق دورۀ صفوی و پیش از آن

در علــم ســیاق و حســاب»« ،قوانیــن الســیاق»« ،بحــر الجواهــر فــی

نویســنده که ســیاق را به دو بخش ســیاق اداری یا دیوانی و ســیاق

علــم الدفاتــر» و «خالصــة الحســاب :در قواعــد و روش آموختن علم

تجاری تقســیم کرده اســت ،خود اذعان میکند که بیشــتر به سیاق

ســیاق» ،گــردآوری شــده اســت .اگرچــه تصحیــح این رســاالت که

دیوانــی دورۀ قاجــار پرداختــه اســت .البتــه بــه متــون ســیاقی عهــد

نمونههــای عالــی در آمــوزش ســیاق هســتند ،بــه خــودی خــود حائز

صفویه تا اوایل قاجار نیز اشــاره داشــته است ،ولی در این کتاب نیز

اهمیــت بســیاری هســتند ،ولــی از کتابــی که نــام تصحیــح بر خود

مانند پژوهشهای پیشین ،جای پژوهش جدی و قابل توجه دربارۀ

نــدارد ،انتظاری بیــش از این میرود ،چنانکه صفینژاد کتاب خود

سیاق عصر صفوی و پیش از آن خالی است .البته یکی از علل این
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بیع وت لامج رد تفگ ناوتن ردقنیا زج

امر کمبودن اسناد و مکتوبات سیاقی باقیمانده از آن دورههاست.

آوردن مطالب بیارتباط و اضافی با عنوان کتاب
این مسئله باعث شده است که بیدلیل حجم کتاب زیاد شود ،در
صورتی که ارتباطی با دغدغۀ نویســنده ،یعنی آموزش ســیاق ندارد.
بــرای مثال آوردن مباحث مربوط به «اعداد هندســه» در بخشهای
مختلــف یــا در بخــش بیســتوچهارم« ،ثبــت بــروات و فرامیــن و
احکام» .شــاید نمونه فرامین و حکمها که به نوعی با مباحث مالی
در ارتبــاط اســت ،آوردنش خالی از فایده نباشــد (کــه البته تنها یک
عکس آمده اســت) ،ولی فرمان حکومت یا حکم ریاســت نظمیه و
عدلیــه ارتباطــی به ایــن کتــاب نــدارد )718 -709 /2( .همین طور

ســال قمری و شمســی و بالعکس است که فکر میکنم بیشتر از این
همــه توضیحــات مطرح شــده ،در اســناد ســیاقی کار بــرد دارد/2( .
 .)811 -791در بخش س ـیوپنجم «واژهنامۀ اسناد شرعی ،تجاری،
دیوانــی ،فرامیــن و احــکام» آمــده اســت .اول آنکــه عنــوان بدیــن
تفصیل حقش ادا نشــده اســت .دوم آنکه رســالت این کتاب اصال
طــرح چنیــن بحثی را نمیطلبد .ســوم آنکــه واژههایی کــه آمده را از
یتــوان مدعی بود کــه جز این
هــر فرهنــگ لغتی میتــوان یافت و نم 
یشــود .لغاتی که در این بخش آمده لغاتی
لغات در اســناد دیده نم 
ً
عام بوده و تخصصی نیست؛ مثال اسالف :پیشینیان؛ اجاره :کرایه؛
رقیمه :نامه و )1022 -1013 /2( . ...

بخــش بیســتوپنجم« ،عنوانات و نوشــته جات اشــخاص و افراد»

کاربرد حروف ابجد در سیاق

کــه اگرچــه مبحــث مفیــدی در قواعــد نــگارش و شــناخت اســناد و

اســتفاده از حــروف ابجد در ســیاق در دو بخش توضیح داده شــده

نامههــا اســت ،ولــی به ســیاق مربــوط نمیشــود.)727 -721 /2( .

اســت .یکــی در بخــش ششــم در مبحث ضــرب اعداد در ســیاق و

دیگــر در بخــش بیستوششــم« ،قاعــده نوشــتن اجنــاس در اســناد

یکی در بخش س ـیویکم که بخش گاهشــماری اســت .در مبحث

دیوانــی» ،اســامی اصنــاف و حــرف و توضیــح دربــارۀ آنهــا مربوط به

ضرب که آقای آشتیانی مباحث کتاب مجمعالجواهر را آورده است

این عنوان این بخش نیست و حداقل بهتر بود که در همان قسمت

نتوانســته ارتباط عمل ضرب را با حروف ابجد توضیح دهد و حتی

اصطالحات ارائه می شد .در بخش سیام« ،نوشتن اسناد شرعی»،

ســعی کرده اســت که قســمتهایی را از رســاله در این مورد حذف

نمونههایــی از متن اســناد شــرعی آمده که اگرچه به خــودی خود در

کند ،ولی این حذف نیز بهدرســتی صورت نگرفته است و مطلب را

شــیوۀ تنظیم اسناد شــرعی حائز اهمیت اســت ،ولی جایش در این

نامفهــوم کــرده اســت )202 -201 /2( .البته در بخش س ـیویکم که

کتــاب نیســت ،چه برســد به آنکه یــک بخش را به خــود اختصاص

بخش گاهشــماری اســت ،مبحثی در اســتفاده از حساب جمل در

دهــد .بــه فرض که در این اســناد مبلغی هم به ســیاق نوشــته شــده

دفاتر ســیاق (در تاریخ ســنوات و روزنامچه و حســاب مردان مقنی)

باشد ،باز هم توجیه خوبی برای طرح آن نیست (.)789 -773 /2

آورده ،ولی سندی در کاربرد آن ارائه نشده است)807-803 /2( .

در بخش ســیویکم« ،گاهشماری در اسناد ســیاق» ،مطالب زائد و
اضافی نیز بســیار گفته شــده اســت .چیزی که از ایــن بخش انتظار
مــیرود ،بیــان شــیوۀ بهکاربــردن تاریخ در اســناد و دفاتر ســیاقی بود.
چه نیازی بود که مطالبی مانند «تقویم چیســت»« ،پیشــینیه تقویم
ً
در ایران»(مثــا در دورۀ ساســانیان)« ،مهمتریــن مبدأهــای تقویم در
جهــان»« ،کارکردهــای تقویم» یــا تبدیل تاریخ میالدی به شمســی یا
قمــری یــا برعکــس (مگر تاریخ میالدی در اســناد ســیاق بــه کار می
رفتــه؟) یا «ماده تاریخ» طرح شــود .ایشــان بحث دیگــری هم دربارۀ
حروف ابجد و کاربرد آن در حســاب و تاریخ آوردهاند که متأســفانه
هیــچ نمونــۀ عینــیای از آن در اســناد ســیاقی ارائــه نشــده اســت و
در پایــان هــم این عبارت نوشــته شــده اســت« :اگرچه عــدد حروف
دخلی به قانون ســیاق و سیاقت اهل حساب ندارد ،بابت نسخه از

سخن پایانی
در پایان باید گفت که کتاب حاضر توانایی تبدیل به منبعی جامع
در آمــوزش ســیاق را دارد کــه بــا تجدیدنظر در آن به این مهم دســت
خواهــد یافــت .عمدهتریــن اشــکاالتی کــه بــر چــاپ کنونــی آن وارد
اســت ،نداشــتن یک ســاختار منظم برای ارائۀ مطالب است .تکرار
مکــررات ،پراکندهگویــی ،ذکــر مطالــب زائــد و مهمتر از همــه تبدیل
کتــاب به کشــکولی از اطالعات رســاالت قدیمی باعــث پراکندگی
اطالعات در کتاب شده است و جای خالی توضیحات راهگشای
آقای آشــتیانی در بســیاری از بخش ها مشهود است .نتیجه این که
این کتاب کتابی اســت سرشــار از اطالعات کمیاب و ارزشمند که
در قالب علمی ارائه نشده است.

حســاب هندســه از این قرار مرقوم شــد» ( .)808 /2آنچه که در این
بخــش جایش به واقع خالی اســت ،بحــث دربارۀ تقویــم دوازدهگانه
حیوانی در اســناد ســیاقی و تبدیل ســالهای دوازدهگانه حیوانی به
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