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907-930), the founder of the Safavid state. This 

work also contains first-hand information about 
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Ismail such as Zahiruddin Babar, Agh Quyun-
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يـر أم تدمیـر ؟ دراسـة نقدّيـة للطبعـة اجلديـدة مـن جهانگشـاي   حتر
خاقان

ير حمّمد عي پرغو مبراجعة وحتر
ودگر قنبر عيل ر

اخلالصة: يعّد كتاب جهانگشاى خاقان )= امللك الفاتح( الذي مّت 
فـات حول الشـاه 

ّ
تأليفـه يف أواسـط القـرن العاشـر اهلجـري أقـدم املؤل

ّية. إمساعيل الصفوي )حكم 907 - 930( مؤّسس الدولة الصفو
يـدة  ويف الوقـت الـذي حيتـوي هـذا الكتـاب عـى معلومـات بكـر وفر
ممتازة عن أصل وسيرة أجداد هذا الشاه وأسافه، فإّنه حيتوي عى 
يـن  ني  - املعاصر

ّ
ني -  أو شـبه املسـتقل

ّ
أخبـار عـن احلـّكام املسـتقل

ينلو، والشـيبانّيني، وحـّكام النواحي  لـه، كظهيـر الديـن بابر، واآلق قو
املختلفة من إيران.

والكتـاب املذكـور صـدر سـنة 1398 مبراجعـة وتصحيـح حمّمـد عـي 
يز باملشاركة مع )مؤّسسة سعدي(. پرغو عن انتشارات جامعة تبر

وهذا املقال يتضّمن دراسة نقدّية للكتاب.
كتـاب  الكتـاب،  نقـد  پرغـو،  عـي  حمّمـد  األساسـّية:  املفـردات 
جهانگشـاي خاقـان )= امللـك الفاتـح(، الشـاه إمساعيـل الصفـوي، 

ّيون. الصفو
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پیش سخن
کتـاب جهانگشـای خاقـان، تألیـف سـالهای میانیـن سـدۀ دهـم هجـری قمـری، قدیم تریـن تک نگاشـت 
دربـاره شـاه اسـماعیل )حـک. 907-930(، بنیادگـذار دولـت صفویان اسـت. این اثـر در عین حال واجد 
ی اخباری است درباب حکمرانان  کان او و نیز حاو اطاعاتی دست اول درباره اصل و تبار و زندگی نیا
کمان  مسـتقل یا نیمه مسـتقل معاصر شاه اسـماعیل مانند ظهیرالدین بابر، آق قویونلوها، شـیبانیان و حا

نواحی مختلف ایران. 

کرده،  کتابش را به شـیوۀ سال شـمار– موضوعی تنظیم  نویسـندۀ ناشـناختۀ جهانگشـای خاقان مطالب 
ی سـال، همـراه بـا ذکـر مهم تریـن رخـداد همان سـال عرضه  ینـی حـاو کـه یـا وقایـع را ذیـل عناو بدیـن بیـان 
یم با  کرده، مثا »وقایع سـنۀ ثمان و تسـعمائه و محاربه نمودن خاقان سلیمان شـأن صاحب قران مرتبه دو
امیـر الونـد ترکمـان« ؛ یـا این کـه یـک واقعـه را عنـوان چنـد گزارش قـرار داده و در زیرعنوان تیتر نامی از سـال 

به میان نیاورده است.

کسـتان عین نسـخه  نخسـتین بار در سـال 1364ش/ 1986م به همت مرکز تحقیقات فارسـی ایران و پا
 »3248 »ارد-  شـماره  بـه  لنـدن،  در  بریتانیـا  مـوزۀ  کتابخانـۀ  در  محفـوظ   ، خاقـان  جهانگشـای  خطـی 
کسـتان به چـاپ رسـید. سی وشـش صفحـۀ آغازیـن این  کسـمیله  در اسـام آباد پا به صـورت عکسـی یـا فا
کستان» – که دانسته نیست کیست- اختصاص  چاپ به »سخن مدیر« مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا
یافته اسـت. شـش صفحـۀ بعـدی  )یـک تا شـش( هم مختص»مقدمـه« ی »دکتر اهّلل دتا مضطر« سـت. در 
پایـان کتـاب، ذیـل عنـوان »اختافـات در میـان نسـخۀ اصـل و نسـخۀ دیگـر« ، تفاوت های نسـخۀ اصل ) 
کمبریج، به شماره »ارد- 200«( به ترتیب صفحه بازنوشته  نسخه لندن( با نسخه دیگر ) نسخۀ دانشگاه 
کـه در  یافـت  گرچـه بـا مقایسـۀ دقیـق میـان ایـن دو نسـخه می تـوان در شده اسـت )نـک: ص 616- 630(؛ 
مـواردی ایـن تفاوت هـا دیـده یا نوشـته نشده اسـت. فهرسـت »کسـان« )ص 631- 649(، »جای ها« )ص 
یا و رود« )ص 662- 663 و   »کوه ها« )ص 663( به قلم »سـلطان احمد خوش نویس«  650- 662(، »در

کتاب جهانگشای خاقان  است. پایان بخش صفحات این چاپ از 

کتـاب  کـه جـز در صفحـۀ پایانـی، در هیـچ یـک از صفحـات  معنـون بـه »سـخن مدیـر«  بـه    طرفـه آن 
جهانگشـای خاقـان پرداختـه نشـده  و  در سرتاسـر ایـن بخـش طوالنی، عمدتـا در مذمت دولت صفوی و 
ذکـر مثالـب و معایـب شـماری از شـاهان ایـن خانـدان حکومتگـر و آسـیب های ایـن حکومت به اسـام و 
کتاب جهانگشای خاقان   گفته شده است. درواقع »سخن مدیر« پیوند چندانی با  ایران و تشیع، سخن 
که از منتقدان و مخالفان سرسخت صفویان بوده، به دستاویز  گویا نویسندۀ این مقدمه طوالنی  ندارد و 
یخـی دربـاره بنیانگـذار ایـن سلسـله، فرصـت فـراخ و فراهمـی بـه چنـگ آورده بـوده تـا در  انتشـار متنـی تار

بدگویی از صفویان سنگ تمام بگذارد.
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کتـاب،  کوتاهـش دربـاره مشـخصات دو نسـخۀ خطـی موجـود از ایـن  امـا دکتـر اهّلل دتـا مضطـر  در مقدمـۀ 
کتـاب، منابـع نویسـنده، هویـت و نیـز جهت گیری هـای او مطالبـی  ذکـر  ویژگیهـای سبک شـناختی نثـر 
کافـی اسـت. بـه دیگـر  کتـاب مفیـد امـا سـخت مختصـر و نا کرده اسـت. مقدمـه او بـرای خواننـدگان ایـن 
گفته شود، در این پیش گفتار غایب  که در مقدمۀ چنین آثاری باید  سخن، بسیاری از مطالب و نکاتی 
است، مطالبی چون اهمیت و اعتبار هر یک از نسخ، ویژگی های رسم الخطی نسخه ها، اختصاصات 
کتاب از حیث  زبانی آنها ازقبیل انواع ترکیبات اسـمی و وصفی، واژه های مهجور، لغات ترکی، جایگاه 
یـخ اجتماعی، جغرافیای نظامـی و به طور کلی اهمیت آن در صفویه پژوهی  یـخ سیاسـی، تار مباحـث تار

و تأثیرات آن بر منابع بعدی.

  بـاری وقتی کـه مطالعـۀ ایـن چـاپ از کتـاب را به پایـان بـردم، بـا خویـش گفتم کاش دسـت  درکاران چاپ 
گرچـه تـا همین جـا نیـز  یخـی بـا اشـاره کردن بـه نـکات پیش گفتـه حـق آن را می گزاردنـد؛  ایـن متـن مهـم تار
گشوده اسـت؛ َرِحـَم اهّلُل  یخـی  گاهی هـای تار گامهاشـان راهـی را به سـوی نشـر آ سعیشـان مشـکور اسـت و 

َمعشَر الماضیَن.

یافتـم جهانگشـای خاقـان  در سـال 1398ش بـه همـت    اخیـرا امـا از طریـق جسـت وجو در اینترنـت در
انتشـارات دانشـگاه تبریـز و بـا مشـارکت »بنیـاد سـعدی« بـه چـاپ رسیده اسـت. نـام ناشـر معتبـری چـون 
کاستی های مورد اشارۀ چاپ اسام آباد در معرفی ویژگی های  انتشارات دانشگاه تبریز از یک سو و وجود 
که چاپ جدید جهانگشای خاقان  برخاف چاپ  نسخۀ خطی و... از سوی دیگر،  مرا امیدوار ساخت 
کـه 34 سـال از آن گذشـته، متنـی عالـی و عـاری از نقایـص مـورد اشـاره باشـد و مصحـح چـاپ  1364ش 
جدیـد حتمـا جبـران مافـات را کـرده   باشـد. بـه همیـن امید، بی درنگ کتـاب را پیدا و خریـداری کردم؛ اما 
یافتم چه امید عبثی در دل بافتم و چه خیال خامی  هنوز چند دقیقه ای از تورقم در آن نگذشته بود که در

گرفتم، حسرت و افسوس و تأسفم افزون تر شد. کتاب را به مطالعه  در سر پختم. سپس هرچه بیشتر 

یـخ شـاه اسـماعیل، چنیـن آمـده: »بازخوانـی  کتـاب، یعنـی تار ی جلـد، سـمت راسـت عنـوان فرعـی    رو
و تحشـیه: دکتـر محمدعلـی پرغـو«؛ سـمت چـِپ عنـوان فرعـی هـم  نوشـته شـده: »مقدمـه و پیوسـت ها و 
کتـاب  گیومـه گذاشـته ام بـر عطـف  کـه داخـل  کـه آنهـا را  فهـارس دکتـر اهّلل دتـا مضطـر«. امـا ایـن دو اطـاع 
کتـاب حتـی ایـن انـدازه دقـت  یختـه و آشـفته نقـش بسته اسـت و دسـت درکاران  ویرایـش و نشـر  درهم ر
کننـد تـا چنیـن عبـارت بی معنایـی بـر آن نقـش نشـود:  کتـاب را یـک بـار بازخوانـی  کـه عطـف  نکرده انـد 

»بازمقدمه و پیوست ها و فهارس دکتر اهّلل دتا مضطر /  خوانی و تحشیه: دکتر محمدعلی پرغو«!!

کتاب جهانگشـای خاقان، چاپ تبریز، سـال  یم، در صفحۀ شناسـنامۀ  که بگذر ی جلد و عطف    از رو
چـاپ قبلـی یک بـار به غلـط 1361 درج شده اسـت و یک بـار هـم 1364!! سـال چـاپ حاضـر هـم یـک بـار 
1397 و بـاری دیگـر 1398 اعـام شده اسـت. به ویـژه مغایرت هـا در اطاعـات عـددی و نیـز نایکدسـتی 
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عامت هـای  و  سـجاوندی  نشـانه های  از  اسـتفاده  در  نادرسـتی  و 
کتاب است.  اختصاری، بخشی دیگر از اشکاالت صفحۀ شناسنامۀ 
نـام صاحـب »مقدمـه و پیوسـت ها و  بـر ذکـر  در همیـن صفحـه عـاوه 
فهـارس« یعنـی دکتـر اهّلل دتـا مضطـر، در مقابـل عنـواِن »ویرایـش جدیـد، 
یخ و فرهنگ  اضافه و تحشیه«، نام »دکتر محمدعلی پرغو- مؤسسه تار
کار ویرایش و حاشیه نویسی این  ایران« ثبت شده است. به تعبیر دیگر، 
کتـاب را یـک شـخص حقیقـی، دکتـر محمدعلـی پرغو، و یک شـخص 
ک انجام داده اند!  یخ و فرهنگ ایران، به اشترا حقوقی، یعنی مؤسسه تار
بـه هـر رو قـدر متیقـن ایـن اسـت که دکتـر محمدعلی پرغو ویراسـتار و به 
تعبیـر فرنگی هـا ادیتـور یـا همـان  مصحـح خودمـان اسـت. حـال ببینیـم 
کار او از آغـاز تـا انجام  کـرده و آیـا  در چـاپ  دانشـگاه تبریـز مصحـح چـه 
کـه زیـن پـس  گفتنـی اسـت  مزیـت  ویـژه ای بـر چـاپ پیشـین دارد یـا نـه. 
بـرای ارجـاع بـه متـن ایـن کتـاب، به جـای چاپ دانشـگاه تبریـز از حرف 

کستان از حرف »ل« استفاده خواهم کرد. اختصاری »ت« و برجای نسخه خطی لندن یا همان چاپ پا

2. فهرست مطالب و مقدمه ها
کتاب جهانگشـای خاقان، با ویرایش جدید آقای دکتر محمدعلی پرغو، درواقع صرفا  فهرسـت مطالب 
کسـتان اسـت. پـس از آن، »مقدمۀ چـاپ جدید«  صـورت تایپ شـدۀ عناویـن خوشنویسی شـدۀ چـاپ پا
یخ و فرهنگ ایران« درج گردیده است.   )ص 13- 17( با امضای »دکتر محمدعلی پرغو رئیس مؤسسه تار
در همیـن پنـج صفحـه، کـه صرف نظـر از برخـی پانوشـت های ذیـل متن کتـاب، تنها افـزودۀ چاپ جدید 
کتـاب  کـه بی گفت وگـو نشـان از شـتابزدگی در آماده سـازی  اسـت، افتادگی هـا و اغاطـی به چشـم می آیـد 
لـی اسـت: »دوره شـاه  کـه فاقـد معنـای محّصَ دارد؛ مثـا در صفحـۀ 13 در آغـاز بنـد دوم، جملـه ای آمـده 
اسـماعیل اول قبـل از تشـکیل صفویـه و اوضـاع سیاسـی، اجتماعـی و مذهبـی ایـران در آسـتانه تشـکیل 
که به آرمان بلند ایمان داشتند  دولت صفوی می پردازد«!! یا در بند آخر صفحۀ 14 آمده است: »کسانی 

کاری بودند«!!  و در راه تحقق هدف به هر فدا

گفته شده، مثا ویراستار  یم، در همین مقدمۀ مختصر، مطالبی بی اساس  که بگذر  از این شتابزدگی ها 
محتـرم در صفحـۀ 15 چنیـن نوشـته: »نـوع درک قزلباشـان و همراهـان از مذهـب تشـیع و وقایع سیاسـی و 
اجتماعی آن زمان ]در این کتاب[ به روشـنی بیان شده اسـت«. راسـتی نوع درک همراهان شاه اسـماعیل 
از مذهـب تشـیع در کجـا یـا کجاهـای کتـاب آن هـم »به روشـنی«بیان شده اسـت؟ از این شـگفت تر طرح 
کتـاب جهانگشـای خاقـان بـه زبـان و قلمـی سـاده و بی پیرایـه نوشـنه  کـه »  ایـن ادعـای عجیـب اسـت 
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گـر ایـن داوری مقدمه نویـس و بازخـوان محتـرم  برمبنـای دانش گسـتردۀ خود او  شده اسـت«!! )ص 15(. ا
ه ِمن نظیر«- 

َ
که »کم ل که »شـود سـهل پیش تو دشـوارها«، باید از او پرسـید آیا نمونه های زیر را -  نباشـد، 

گرفـت؟ )در نمونه هـای زیـر مشکول شـدن برخـی  کتـاب  می تـوان از شـواهد بی پیرایگـی و سـادگی زبانـی 
کلمات را این این بنده  صورت داده و در چاپ تبریز اثری از آنها نیست(:

       »جمشـید خورشـید از زمسـتان خانۀ حـوت، َعلـم حشـمت و تجمـل در سـاحت ملکـوت برافراشـت و 
گلـزار و  ی شـوکت و عظمـت در مسـند بـرج َحمـل ُمتمّکـن شـد؛ از اهتـزاز نسـایم فروردیـن، سـاحت  از رو

بساتین در َنضارت و ُخضرت از فردوس برین درگذشت« )ل: 488(.

»چون ایام زمستان به نهایت رسید خسرو خیل انجم از بروج شتوی عنان یکران به منازل ربیعی معطوف 
گردانیده، فضای صحرا از ظهور سبزه و الله بر َمرغزار سپهر دّوار تفاخر نمود و مشاهده عارض رنگین گل 
کشورگیِر عرش سریر فرمان  گشود، شهریار  ی روزگار  و ماحظٔه ُطّره مشکین سنبل ابواب فرح و سرور بر رو

بزم آراستن جهت نوروز فیروز دادند« )ل:437(. 

»... بـا ده هـزار ینکچـری تفنگ انـداز قاپوقولـی و سـگبان و کولـی و کدوکچـی و لونـد و غیرذلـک با یکصد 
عراده توپ و بادلیچ و با ضربزن و زنبورک در غایت عظمت و شوکت از اسکودر عبور نمود و از آن مکان 
گـران کـه هریـک در صحـرای هیجـا به نوک سـنان ثعبان مانند کوه الوند را از پیش برداشـتند و  بـا آن سـپاه 
در معرکـۀ نـام و ننـگ بـه پیـکان تیر خدنـگ و گلولۀ تفنگ مرگ آهنگ صحن سـینه را مانند پردۀ زنبوری 
سـوراخ نمودنـدی مجمـا جمعیـت و ازدحـام بـه مرتبه ای بود که اوهام بنی آدم تصـور یک فوج از آن افواج 
بی  نهایت و اسـلحۀ بی غایت نکردی و مسـتوفیان کامل و محاسـبان ماهر از شـمار آن سـپاه اقرار به عجز 

نمودندی...« )ل:490(.

  »بر مرآت طباع فلک ارتفاع و مشکوة ضمایر خورشیدشعاع صورت این معنی عکس پذیر خواهد بود که 
نهال اقبال هر صاحب شوکت که به شعلۀ لمعات رای منیر نشو و نما یابد، هرآینه بخت بلندش به انوار 
فیـروزی عالـم را منـور سـازد و پایـۀ گرانمایـۀ بخـت ارجمندش از امداد عنایت  اسـتیفاد »َو اهّلُل1 َیهدی َمن 
گفتار »َالَجنةَتحَت  گاه از شعشعٔه شمشیر آبدارش بر طبق2  َیشاُء الی ِصراٍط مستقٍم« سر رفعت بر افرازد. 
گیـرد و گاه از اهتزاز  یـاض تمنای اولیای دین و دولت ِسـمت نضارت  ضـاِل السـبوق )کـذا فـی المتـن( ر
یحـًا َصرصـرا« خرمـن عمـر و زندگانـی اعـدای ُملـک  و  رای اصابت نمایـش موافـق نـص و»َارَسـلنا َعلیهـم ر

ملت صفت »هباءً  منثورا« پذیرد« )ل: 368- 369(.

یـم، دکتر پرغو پـس از مقدمـه پنج صفحه ای خود،  کـه بگذر  بـاری از ایـن شـواهد تکلف آمیـزی نثـر کتـاب 

.B 1 و اهّلل: اهّلل 
.A - :2 بر طبق 
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کرده است: کستان را عینا به قرار زیر بازنوشت  مطالب مقدماتی چاپ پا
 »سخن مدیر« )ت 19- 72( 

 »مقدمۀ« ] اهّلل دتا مضطر[ )ت 73- 80(. 

که باالی بسمله )ص73( عاوه بر شماره  کستان چنان برابر اصل است  رونوشت این مقدمه از  چاپ پا
مسلسل عددی، همانند چاپ مذکور صفحه شماِر »یک« درج شده! و صفحه شمار »دو« هم نه بر صدر 
که در اواسـط سـطور آن صفحه نشسته اسـت. عدد »سـه« نیز به جای صفحۀ 75 به صفحۀ  صفحۀ بعد 
کرده اسـت. شـماره هـای »چهـار و پنـج و شـش« نیـز بالـکل از قلـم افتـاده و صفحه شـمار  76 نقـل مـکان 
هفـت هـم در پایـان/ پاییـن صفحـۀ 80 جا خوش کرده اسـت، درحالی که در صفحۀ  80 بر اسـاس ترتیب 
کسـتان  بایسـتی شـمارٔه »هشـت« درج می شـد. بی دقتی های دکتر پرغو در رونویسـی از »مقدمه« چاپ پا

گفته آمد؛ در آن چاپ آمده بوده است: کنون  که ا بسیار بیشتر از اینهاست 

کامبریج 1۸۸ ورق دارد )که ورق های 1 الف ، 2- الف و 188-187   »نسـخه »ک« )متعلق به دانشـگاه 
سفید است«. اما در چاپ »ت« این جمله بدین صورت عجیب درآمده:

کامبریج  ۸۸ اوراق دارد )که ورق های 1 الف ، 2- الف و 188-187   »نسخه »ک« )متعلق به دانشگاه 
سفید است«.

کنـد و از خـود بپرسـد  کوتـاه را یـک بـار بازخوانـی  کـه ایـن جملـۀ  بازخـوان محتـرم بـه خـود زحمـت نـداده 
کـه فقـط 88 بـرگ دارد از بـرگ یکصدوهشـتادو هشـتمین آن سـخن  چگونـه امـکان دارد در نسـخه ای 
گفت؟!  در همین صفحۀ 73 باز هم خطا هست، ازجمله این که به جای »نسبتا خواناست«، رونوشت 
شده: »نسبتا خوانان است«!! راستی را رمز و راز این همه شتاب کاری و دستپاچگی چیست؟  رونویسی 
که در صفحۀ 74 در پانوشت 21 آمده:  کار را بدانجا رسانده  کستان  ناشیانۀ مصحح از  مقدمۀ چاپ پا
»رجـوع شـود بـه کتـاب حاضـر صفحه 164 )حاشـیه(«؛ اما خواننـدۀ بیچاره پس از رجـوع درمی یابد که در 
کتاب حاضر، یعنی  ویرایش دکتر پرغو، نشـانی از آن مطلب ارجاعی نیسـت! و تازه پس از  صفحۀ 164 
کـه مراد دکتر پرغـو از کتاب حاضر، کتاب غایب اسـت، یعنی چاپ  قـدری سرگشـتگی متوجـه می شـود 
که مطلب مورد ارجاع در آنجا هست. به همین قرار است قصۀ باقی پانوشت های ارجاع گر به  کستان  پا
که در متن-  کتاب؛ چنان که مثا در همین رونوشـت مقدمه  در  صفحۀ 74 – این بار نه در حاشـیه  متن 
نیزچنیـن ارتکابـی صـورت گرفتـه: »...کـه در صفحـۀ 555 چاپ حاضر آمده اسـت«! اما صفحۀ 555 به 
کسـتان ارجاع دارد. نظیر چنین خطایی در صفحۀ 78 سـطر دوم  و نیز برخی دیگر از صفحات  چاپ پا
کـه مـراد از چـاپ  مقدمـه هـم به چشـم می آیـد. در ایـن مـوارد بایسـتی بازخـوان در پانوشـت متذکـر می شـد 
کستان را درست کند،  ی نگار مقدمۀ چاپ پا حاضر کدام است. در یک جا هم که بازخوان کوشیده ابرو
کسـتان آمـده بوده اسـت: »نظـر به این که کتاب خوندمیـر در تهران...و  کـور کـرده؛ در چـاپ پا چشـمش را 
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یادی به  سـپس در بمبئی...چـاپ سـنگی شـده، اصـل آن کتـاب ]یعنـی جهانگشـای خاقان[ از مـدت ز
گرفتن  دسـت عمـوم مـردم قـرار گرفته اسـت و همیـن چـاپ شـده حبیـب السـیر علـت تحت الشـعاع قـرار 
کسـتانی »شـدِن«  جهانگشـای خاقـان بـوده اسـت«. به نظـر می رسـد کلمـه »شـده«در ذهـن مقدمه نویس پا
کـه این بـار دقتی  بـوده و بـه اشـتباه آن را خـود یـا خوش نویـس  »شـده« نوشته اسـت. حـال بازخـوان محتـرم 
کرده است: »... و  به خرج داده و متوجه این خطا شده، این جمله را چنین تصحیح )بخوانید: تغلیط!( 
همین چاپ باعث شـده حبیب السـیر علت تحت الشـعاع قرار گرفتن جهانگشـای خاقان بوده اسـت«! 
که موجب آشفتگی معنوی جمله  یعنی برجای »شده« به »شدن«، واژۀ »باعث« را قبل از »شده« افزوده 

گردیده است. و نارسایی مفهوم 

۳.معایب متن تصحیح شده 
کسـتان یـا همـان نسـخۀ لنـدن  کـه درواقـع صـورت تایپ شـدۀ چـاپ سـنگی پا متـن جهانگشـای خاقـان 
گرفته اسـت. ابتـدا پیـش از ورود دقیق تـر بـه متـن  اسـت، از صفحـۀ 81 تـا 503 را در چـاپ تبریـز در بـر 
کتاب به عنوان »عیب مطلع«! اشـاره شـود. معموال باالی سـطور  کتاب الزم اسـت به یک منقصت مهم 
کتـاب، عنـوان فصل هـا یـا بخش هـای  کتـاب و بـر بـاالی سـطور صفحـات چـپ  صفحـات راسـت ، نـام 
کتـاب می آیـد. امـا در چـاپ مبتابـه )چـاپ دانشـگاه تبریز(، برخاف همـۀ قواعد و پروتکل هـا، از جایی 
یخ و فرهنگ  که متن  جهانگشـای خاقان شـروع شـده، بر باالی صفحاِت سـمت چپ، نام »مؤسسـۀ تار
ی جلد هـم، در کنار لوگوی دانشـگاه  ایـران« نشسته اسـت!! گفتنـی اسـت لوگـو یـا نمـاد این مؤسسـه بـر رو
تبریـز و بنیـاد سـعدی، نقـش بسـته؛ بـا این کـه در شناسـنامۀ کتـاب اشـاره ای بـه مشـارکت ایـن مؤسسـه به 

عنوان ناشر مشترک نشده است. 

  اینـک پـس از ذکـر ایـن اشـکال عـام، اشـکاالت  متعـدد بازخـوان در تحریر و تصحیح ایـن متن را به چند 
کرد: نوع می توان  تقسیم 

   1-۳. : اشکاالت روشی و فنی در تصحیح متون
کـه همـۀ ایـن نقش هـا را بـرای خـود قائـل شـده  -   دکتـر پرغـو به عنـوان بازخـوان و ویراسـتار و مصحـح – 
کاسـتی های نسـخه، مثـل ناخوانایـی، افتادگـی،  کـه بهتریـن جـای انعـکاس  علی القاعـده باخبـر اسـت 
که پس از آن، افتادگی  کلمه ای  ی  که مصحح باید در متن بر رو محوشدگی، پانوشت است؛ بدین بیان 
کلمـه ای  فی المثـل ناخواناسـت، عامـت  کـه  گـذارد، یـا در متـن در جایـی  یـا ناخوانایـی دارد شـماره ای 
ی بـه جـای اقتـدا  نقطه  چیـن یـا سـؤال بنهـد و سـپس در پانوشـت بنویسـد: افتادگـی یـا ناخوانـا یـا.... امـا و
بـه ایـن شـیوۀ مختـار و معمـول مصححـان، همه جـا در داخـل متـن بیـن دو پرانتـز می نویسـد: )یـک کلمـه 
ناخوانـا( یـا )یـک کلمـه افتـاده(. این شـیوه در سرتاسـر کتاب دنبال شـده اسـت )مثـا ت: 81، 82، 83، 
کـه در بسـیاری از چنیـن نمونه هایـی بیـش از یـک  یـم  129، 139، 172، 445، 460(. از ایـن اشـکال بگذر
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گاه نیز در متن در داخل پرانتز از  وجود  »چند کلمۀ ناخوانا«   کلمه افتادگی یا ناخوانایی وجود دارد. البته 
کلمه افتاده« خبر داده است )مثا ت: 126، 136، 137، 138، 166، 172، 396، 402(.  یا »چند 

تی توضیحی    دیگر این که در پانوشت ها به صورت درآمیخته گاه، هم صورتی از ضبط نسخه و هم جما
بـرای معنـای لغـت یـا معرفـی یک شـخص یا مکان آمده )مثـا ت: 136، 140، 141، 187(؛ درحالی که در 
تصحیح هـای معیارمنـد، ایـن درآمیختگـی بـه چشـم نمی خـورد و فـی المثل پانوشـت را به نسـخه بدل، و 

کتاب یا متن را به تعلیقات مصحح اختصاص می دهند. انتهای 

کرد: یادی از آن در دست است، می توان چنین عنوان بندی  که شواهد ز اشکال دیگر را 

1-1-3. ضبط صورت درست واژه های مغلوط در متن، بدون تذکر صورت خطا در پانوشت
 چنیـن خطایـی را مصحـح به وفـور مرتکـب شـده؛ امـا به جهـت پرهیـز از ایجـاد مـال، ذیـا فقـط  بـه چنـد 

نمونه اشاره می شود:
که در نسخه  خطی )ل:107( دومان ضبط شده بوده است! دودمان )ت: 153( 

کتابت شده بوده )ل:362(: که در نسخه  خطی به صورت »باغ جهان زا «  باغ جهان  آرا )ت: 325( 
کـه در آن اوان از یـورش هـزاره بـا دلـی صدپـاره بازگشـته در بـاغ    »... و از آن جانـب محمدخـان شـیبانی 

جهان آرا مقیم بود«.
که در نسخه خطی »خارزم« بوده )ل: 357، 395(. »خوارزم« )ت: 321، 350( 

کتابت شده بوده. گلذار )ل:270،280(  که در نسخه خطی  به صورت  گلزار )ت: 255، 261(  
که در نسخه  خطی )ل:40( »اشتغال« ضبط شده بوده است: »اشتعال« )ت: 105( 

کر تاقی فئتین و نیران حرب و قتال اشتغال یافت )ل: 40(. کنار آب    »... و در 
که در متن )ل: 473(  به شکل»معزل« استنساخ شده بوده است. »معزول« )ت: 403( 

2-3. اشکاالت رسم الخطی و عدم رعایت رسم الخط معیار در تحریر متون
کار ضرورت و بلکه جوازی برای  درسـت اسـت که مصحح نسـخه خطی را استنسـاخ می کند، اما در این 
رعایت رسم الخط نسخه وجود ندارد. مختصات رسم الخطی را مصحح معموال در مقدمه، همراه با آوردن 
نمونه هایی توضیح می دهد، اما در تحریر متن، پیروی از رسم الخط معیار کنونی ضرورت دارد. آقای دکتر 

پرغو تخطی های زیادی از این شیوۀ مختار مصححان داشته اند که ذیا به برخی از آنها اشاره می شود:

1-2-3. اتصال حروف اضافه به متمم به پیروی از نسخۀ خطی
 این اشکال در جای جای کتاب به چشم می آید؛ چنان که به جای »به اوج«، »به مجلس«، »به وفور«،  »به 
 صـواب«، »بـه عمـل« و »بـه امـداد«، باوج )ت: 151(، بمجلس، بوفور، بصواب، بعمل )ت:153( و بامداد 
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)ت:154( نوشته  شده است.

2-2-3. متصل نوشتن صفت اشاره به موصوف به تبع نسخۀ خطی
 این خطا هم سرتاسری و پرنمونه است، مانند  آنمقدار )ل: 107؛ ت: 153(؛ آندیار )ل: 109؛ ت: 154(؛ 

آنگروه  )ل: 109؛ ت: 155(؛ آنشب )ل:113 ؛ ت: 157(؛

کـه در نسـخه خطـی  گاه حتـی در مـواردی  کـه  از طرفه کاری هـای مصحـح در ایـن شـیوه یکـی ایـن اسـت 
کـه در  صفـت اشـاره جـدا نوشـته شـده او  بـه قاعـدۀ اتصـال پای بنـد مانـده! ماننـد آنحضـرت )ت: 156(  

نسخه  خطی »آن حضرت« ضبط شده است )ل: 112(.

کردن حرف نشانۀ مفعولِی »را« به مفعول، به پیروی نسخه خطی ۳-2-۳. متصل 

کنـدی و دشـواری  گاه حتـی خوانـش آن بـا  گردیـده و  کار بسـیار نامأنـوس  گاه حاصـل   در چنیـن مـواردی 
همـراه شده اسـت. فقـط بـه چنـد نمونـه توجـه فرماییـد:  ایشـانرا  )ل: 109؛ ت: 155(؛ خانمحمدخانـرا 
)ل: 481؛ ت: 408(، اهـل ضالـرا  )ل: 482؛ ت: 408(؛ راهـرا ...احوالـرا )ل: 483؛ ت: 408(؛ َمرکـب 

کوه مثالرا )ل: 483؛ ت: 409(؛ حبشیانرا )ل: 488؛ ت: 409(.

کامل و جامعی از هر دونوع اشکال باالست!   تحریر »آنمکانرا« )ت: 394( نمونۀ 

۴-2-۳. نیم جدا ننوشتن صفات و قیدهای مرکب

گردون سـای و شـکارکنان را نیم جـدا می نویسـند.  امـروزه صفـات و قیدهـای مرکـب مثـل فیروزه فـام و   
کلمـۀ مسـتقل تحریـر  مصحـح ایـن شـیوه را هرگـز رعایـت نکـرده و همیشـه آنهـا را بـا فاصلـه و چونـان دو 

کنان)ت: 206(. گردون خرام،   دل افروز، شکار  گیر، ضراعت آمیز،  کشور  کرده است، مثا 

 ۵-2-۳. متصل نوشتن صفت مرکب

گونه کلمات را متصل می نویسـد، چندان که موجب خطا   گاه ویراسـتار برعکس شـیوۀ مختار خود، این 
در خوانـش و معنـا مـی شـود؛ مثـا »سلیمان شـأن« را بـا رونویسـی از صـورت مضبـوط در نسـخه )ل:108(، 

که می شود آن را به صورت سلیماِنشان هم خواند!! »سلیمانشان« )ت: 154( نوشته 

کـه ویراسـتار در مقدمـۀ خویـش در  گرفتـه  کـه ایـن متصل نویسـی ها در حالـی صـورت  جالـب ایـن اسـت 
کـه »بـرای راحتـی خوانـش، امـای قدیمی برخی از کلمات بـا طرز نگارش  صفحـۀ  16 مدعـی شده اسـت 

امروزی عوض شده است«.  
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 ۳-۳. اشکاالت محتوایی و خطا در خوانش متن

 1-۳-۳. تغلیطـات: در نمونه هـای بسـیاری، مصحـح به علـت بی دقتـی یـا ناتوانـی در خوانـش یـا بـه هـر 
کار  کرده و با این  سـببی دیگر، واژه یا جملۀ صحیح و معنادار مکتوب در نسـخه خطی را به غلط تحریر 

که نمونه هایی از این نوع خطاها ذیا می آید: موجب خلل معنایی و محتوایی متن شده است 

در نسـخه خطی )ل:106( آمده: »...به اوج مهر و ماه رسـانیدند«؛ اما مصحح به نادرسـت حرف ربط »و« 
کرده است! ) ت: 151(. را حذف 

نیز در همین صفحه )ل: 106؛( آمده است:

کرامت سرشت کامراِن  در آن مرغزاری چو باغ بهشت              شه 

مصحح این بیت را بدین روز انداخته:

کرامت سرشت کامراِن  در آن مرغزاری چون باغ بهشت              شه 

و با این خطا موجب خلل در وزن شده است.

صورت درست این بیت بایستی چنین می بود:

کرامت  سرشت کامراِن  در آن مرغزاِر چوباِغ بهشت              شه 

که در نسخه خطی )ل:118( به شکل زیر آمده: یا این بیت را 

گرفت، گنبد فیروزه گون غبار  کرد                    هوای  که روز َوغا ادهِم تو جوالن                           زبس 

کرده است:  بازخوان به شکل زیر تغلیط 

گرفت گون غبار  گنبد فیروزه  کرد                    هوای  که  وز دعا  ادهم تو جوالن                          زبس 

درواقع او با تبدیل روز وغا )جنگ( به »وز دعا« بیت را هم از وزن انداخته هم از معنا!! 

گویا موضعی است نزدیک اردبیل )دهخدا، ذیل «کیلگون«(،  که  در نمونۀ دیگر، »کیلکان « )ل: 113( را 
کرده است )ت: 157(. مصحح سیلکان تحریر 

کلمه افتاده( مقام  ویراستار محترم در صفحه 157 چاپ تبریز چنین آورده: »یکی از ُخدام سیده )یک 
را...«؛ درحالی کـه در نسـخۀ خطـی )ل:113( چنیـن آمـده بوده اسـت: »یکـی از خـدام ُسـّدۀ ِسـدره مقام 
کلمه ای افتاده بوده است. این خطای آشکار ویراستار از آن  را...«؛ یعنی نه »سیده« ای در میان بوده، نه 
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کاربرد ترکیب  »ُسـدۀ سـدره مقام« در زبان فارسـی بس معمول اسـت و در همین متن  که  رو نامعفو اسـت 
که وجود  یم  کرده اسـت؛ بگذر ح هم، ویراسـتار آن را در صفحه 439 )ل: 528( به درسـتی ضبط  مصّحَ
ترکیباتی چون سـدۀ سـدره مرتبت )ل: 299(، سـدۀ سـدره منزلت )ل: 3261(، سـدره مرتبه )ل: 364( در 

گردد. همین نسخه خطی می توانست  و می بایست موجب دقت مصحح 

کـه در نسـخه خطـی )ل:116،   حـال نمونـه ای دیگـر را در میـان مـی آورم: بازخـوان محتـرم در همـه مـواردی 
308، 376، 460( واژۀ »َکورکـه«، بـه معنـای طبـل بـزرگ،  بـه کار رفتـه ایـن اسـم را دو واژه، احتمـاال مرکـب 
کـه )ت:159،  کـور  از یـک صفـت )کـور( و حـرف ربـط »کـه« پنداشـته! و بدیـن صـورت ضبـط کرده اسـت: 
کـه تکـرار ایـن خطـا مانـع تصـور مطبعی بودن آن می شـود. بـا نظر به نمونۀ  280،   336،  393(. پیداسـت 

کرده است:  که ارتکاب چنین خطایی چگونه  این جمله را از معنا تهی  زیر درمی یابیم 

گردون ممـاس را متزلـزل  کـه بنیـان آن قلعـۀ سپهراسـاس  کـور  کـوس و  ُکرنـای  و خـروش     »از اثـر صـدای 
ساختند« )ت: 280(.

کار را بـه  کـه در سـطور پیشـین گذشـت-   بی اعتنایـی ویراسـتار محتـرم بـه رعایـت رسـم الخـط امـروزی- 
گرفت )ل: 483(، »راهرا« را به جای »راه  که در جملۀ » راهرا تنگاتنگ به عظم جنگ بر او  کشانده  آنجا 
ی از فتـوای بقـا بـر غلط! »عظـم« را به »عزم«  کـه بـا پیـرو یـم  را«، »راسـرا« ضبـط کرده اسـت)ت:409(. بگذر

بدل نکرده است!

 حال به بیت زیر در چاپ تبریز )ت: 179(بنگرید:
پیشــــــــش در  باشــــــــد  پیوســــــــته  ایابــــــــشظفــــــــر  نصــــــــرت  موکــــــــب  در  شــــــــرف 

گرچـه واژه پایانـی مصـرع نخسـت  در نسـخه )ل: 145(  تـا انـدازه ای ناخواناسـت، و خوانـدن درسـت آن با 
توجه به شناختی که از توانایی مصحح به دست آورده ایم کمی فراتر از انتظار است، او می توانست با نظر 
که با اندکی  یم  به معنا و نیز با توجه به وزن شعر، برجای »پیشش« رکابش یا ذهابش بگذارد. از این بگذر
گر دو مصرع ایـن بیت مقفا  کـه »رکیبش« اسـت و ا دقـت آشـکار می شـود ایـن واژه در نسـخه نـه »پیشـش« 
که با رجوع به منابع دیگر، چون حبیب السیر )4/ 467(  یم  نبوده باشند خوانش درستی تواند بود. بگذر

و شرفنامه بدلیسی  )1/ 415( می شد با اطمینان خاطر »رکابش« را مرجح دانست.

 ویرایشـگر در نمونـۀ پیـش رو: »بی تهیـه بـر سـر دشـمن رفتـن قاعـده اهـل دولـت نیسـت، طریقـه حـزم آن 
کرده است )ت: 364(. است...« )ل: 418( »حزم« را به خطا »خّرم« ضبط 

گذاشـته و عـاوه بـر این کـه در یـک مصـرع صـورت  مصحـح محتـرم در نمونـه زیریـن، دیگـر سـنگ تمـام 
کـرده، واژۀ پـس از آن را به یکبـاره حـذف و به اصطـاح  درسـت کلمـه ای را نادرسـت  و به اصطـاح تغلیـط 
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کرده و مصرع را از وزن و بالمآل از اعتبار انداخته است: دلیت 

صورت درست مکتوب در نسخه خطی )ل:143(:
الهــــــــی فضــــــــل  غایــــــــت  از  یــــــــد  ز شــــــــاهی«»و َاعــــــــام  بــــــــر  فتــــــــح  نســــــــیم 

اما ضبط بی یال و دم و اشکم مصرع  در چاپ تبریز )ت:178(:

فضــــــــل«  غایــــــــب  از  یــــــــد  ز »و
در  نمونه بعدی:

آبــــــــاد بــــــــاد  عالــــــــم  تــــــــو  اوالد  دلت هر دم به فرزند دگر شــــــــاد«)ل: 529 (»ز 

کرده است بازخوان محترم مصرع دوم را از وزن و معنا انداخته  و آن را بدین صورت تصحیح! 

آبــــــــاد بــــــــاد  عالــــــــم  تــــــــو  اوالد  دولت مردم به فرزند دگر شــــــــاد« )ت:440(»ز 

مثـا در جملـۀ »در آن منـزل رای زیریـن  2-۳-۳. اصـالح نکـردن اغـالط نسـخه خطـی و ابقـا بـر خطـا: 
کـرد ...« )ل: 109("رای زیریـن" مذکـور در نسـخه خطی عینـا در متن مصحح  اصابت آییـن چنـان اقتضـا 
آمده )ت:154(؛ درحالی که در این ترکیب وصفی، َزرین )بر وزن فعیل به معنای استوار  و واجد رزانت( 
کـه بـا ایجـاد خطـا »اصابت آییـن« را »اصابـت آمیـن«  درسـت اسـت نـه زیریـن! شـاید هـم از ویراسـتاری 

کرده است، نباید انتظار امحا و اصاح چنین خطایی را داشت. )ت:154( ضبط 

واژه »رزین «در  دو جای دیگر نسخه خطی، »زرین« ضبط شده:

 »و امـور شـرعیه و مهـام مرافعـه َبرّیـه را بـر رای زریـن  امیـر محمـد بـن امیـر یوسـف رازی ُمفـوض گردانیدند« 
)ل: 392؛ ت:  348(

»اما زمره ای از خواص و مقربان که متانت رای زرین پادشاه هدایت آیین نزد ایشان ظاهر بود می دانستند 
که...« )ل: 370؛ت: 331(. 

در ایـن دو مـورد نیـز مصحـح بـه متـن/ نسـخه وفـادار مانـده! و همـان »زریـن« را بررغـم نادرسـتی در کتاب 
کرده است. خود عینا تحریر و حفظ 

کـه در لغتنامه هـا بـه معنـای آواز و شـیهه اسـب  اسـت )دهخـدا، ذیـل »صهیـل«(،  در  نیـز واژه »َصهیـل«  
نسـخۀ خطـی بـه همیـن معنـا امـا بـه غلط به صـورت »سـهیل« )ل: 116، 360، 367، 496( و به تبع آن به 
همین شکل در چاپ تبریز )ت: 159، 323، 329، 417( ضبط شده است. به یک نمونه توجه فرمایید:

کرنـا و غریو کوس و کورکه و صهیـل تازی نژادان   »بعـد از آراسـتگی صفـوف قتـال و جـدال، صـدای نفیـر و 
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کر ساخت« )ت: 159(. گردون را  در طاس نیلگون فلک پیچید،ه گوش 

کـه رونوشـت دقیقـی از متـن اسـت خالـی از فایـده نیسـت: »راهـرا تنگاتنـگ به عظم  دیـدن ایـن نمونـه نیـز 
جنـگ بـر او گرفـت« )ل: 483؛ ت: 409(؛ واقعـا جای شـگفتی اسـت که مصحـح »عزم« به معنای قصد 

را جایگزین »عظم«، به معنای استخوان، نکرده است!!

یان« ضبط شده و مصحح هم همان را باقی داشته و به  در متن زیر در نسخه خطی )ل: 379( »صف آر
»صف آرایان« تبدیل نکرده است )ت: 338(:

یان  جنود اقبال رسیده ...«. گوش صف آر »نوای فرح افزای و َیْنُصَرَك  اهّلُل  َنْصرًا َعِزیزا به 

کاتب نسـخه به خطا » بایمان« نوشـته )ل:  که  در جملۀ زیر، نویسـندٔه به َایمان«)به معنای سـوگندها( را 
کرده است )ت: 354(: 401(، به همان صورت نادرست و بالمآل بی معنا حفظ 

گردانیدند«. »مبانی عهد و میثاق را بایمان  غاظ و شداد مستحکم 

کرده  در جملۀ »طرفین بتصویه صفوف پرداختند« )ل: 376( نیز ویراستار صورت غلط نسخه را حفظ 
)ت: 335(؛ درحالی که بایستی آن را در متن »به تسویه« بدل می کرد، یعنی به آراستِن صفوف...

کتابـت  در نمونـۀ زیـر هـم در نسـخه خطـی »غفـاری« بایسـتی مثـل ضبـط حبیـب السـیر )4/ 521( ِقفـار 
کـرد )ت: 359(.  می شـد، امـا مصحـح، برجـای تغییـر آن بـه قفـار/ قفـاری، ضبـط ناصـواب نسـخه را ابقا 

گفتنی است ِقفار جمع َقفر به معنای زمین های غیرآباد و لم ُیزرع است: 

»فرمان واجب االذعان به نفاذ پیوست که مازمان آستان آسمان مقدار بل صغار و کبار آن دیار صحاری 
و غفـاری نواحـی قریـب بلـده مذکـوره را ُمحیط شـده از اطراف جانوران شـکاری را بـه جانب خندق قلعٔه 

ُقم رانند« )ل: 409(.

در نمونۀ زیر، مصحح واژۀ نیست درجهاِن »صفود«، مکتوب در نسخه خطی را باقی گذارده )ت: 394(، 
کند: درحالی که با اندک توجه به مفهوم جمله می توانست شکل درست آن، صعود، را جای گزین 

کمانـدار  کـه مشـرف بـود بـه میـدان، صفـود  نمـوده آن مـکان را بـه وجـود پیـادگان  »و بـر بـاالی پشـته ای 
استحکام داد« )ل: 461(.

در متـن زیـر هـم ویراسـتار محتـرم »یقیـن نمـود« را بایسـتی بـه صـورت »تعیین نمـود«، تصحیـح می کرد که 
چنین نکرد )ت:  382(:

مـن  او  و  نمـود  یقیـن  خـود  نیابـت  بـه  را  جنـاب  آن  شـد  ماوراءالنهـر  عـازم  نجـم  امیـر  کـه  اوان  آن  در  »و 
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حیث االستقال به سرانجام َمهام وکالت مشارالیه پرداخت« )ل: 443(.

که چنین نکرد )ت:   در متن زیر هم مصحح بایستی »اشتغال« را به صورت »اشتعال« تصحیح می کرد 
:)164

»ایام زمستان فیمابین آتش  قتال اشتغال داشت و سفیر تیر از صباح تا َرواح و از شب تا صباح در پرواز 
بود )ل: 123(.

۳-۳-۳. جاانداختن حواشی نسخه که موجب نامفهومی متن شده است: بسیار کم پیش آمده که نسخۀ 
کاتـب نسـخه هنـگام  گاه  مخطوطـی خالـی از حاشیه نوشـت بـوده باشـد.این حاشیه نوشـت ها را عمومـا 
گاه نیز کاتب و مستنسخ دیگر هنگام مقابلۀ نسخه با  بازخوانی و ماحظۀ خطاها و سقطات می افزاید و 
نسخه ای دیگر. از این رو در چنین مواردی حاشیه درواقع جزو متن است و بی توجهی به آن، به معنای 

جمات خلل می رساند، چنان که در نمونه های زیر می بینیم: 

»روز دیگر سواری از نزد سلطان فرخ یسار دررسید، خاقان سلیمان شان خبر آن بی سعادت از او پرسید. 
که در مجلس سلطان فرخ یسار مذکور است ]که خاقان سلیمان شان صاحبقران[ متوجه شیروان  گفت 
گـر آن حضرت بدین  اسـت و شیروانشـاه بـر کثـرت اعـوان و انصـار مغـرور گشـته از وفـور غـرور می گویـد که ا
حدود آید آن چه به پدر او رسـیده بدو نیز خواهد رسـید؛ خاقان سـلیمان شـان صاحبقران از اسـتماع این 

گردیده....« )ل:112(. سخن برافروخته 

جمات خط کشـیده در متن باال در حاشـیه نسـخه خطی آمده، و چنان که آشـکارا پیداسـت، جزو متن 
اصلـی بـوده، امـا مصحـح بـا بی اعتنایی بدان و درواقع با حذف جزئی از متن، موجب پریشـانی معنایی 
گرفتن جمات مشخص شـده بخوانید تا  کافی اسـت متن باال را بی درنظر  کام شده اسـت )ت:  156(. 

یابید مصحح چه بر سر متن نویسندۀ بیچاره آورده است. در

»در اول قرار داده بود که در بیشه ای که مابین قلعه گلستان و بیغرد واقع است و جایی محکم است دور 
ی خود را به شاخه های درخت چپر ساخته، استحکام دهد؛ بعد از آن به تجویز امرای خود  قرار داد  اردو
کـه مـن بـا ایـن کثـرت و جمعیـت از پیـش  هفت هـزار کـس از صوفیان سلسـلۀ صفوی و آن قـدوۀ خاندان 

که طفل سیزده ساله ای است پناه به بیشه و جنگل برده...«)ل:115(. مرتضوی 

حال بنگرید به آن چه مصحح با حذف حاشیه نوشت تحویل خوانندۀ بیچاره داده است:

 »در اول قرار داده بود که در بیشه ای که مابین قلعه گلستان و بیغرد واقع است و جایی محکم است و دور 
کثرت و جمعیت از پس  هفت هزار کس از صوفیان سلسلٔه صفوی و  که من با این  اردوی خود را قرار داد 

که طفل سیزده ساله ای است پناه به بیشه و جنگل برده...)ت: 158(. آن قدوۀ خاندان مرتضوی 
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پیداست که تصحیحگر با فزودن »و« پس از »محکم است« و حذف حاشیه نسخۀ خطی، این جمات 
کرده است. را از مفهوم و معنا عاری 

»به موجب فرمان واجب االذعان از سـرهای مقتوالن منارها در آن مکان سـاختند و اجسـاد قتیان را در 
کسـی  کـه طعمـۀ کاب و ذئـاب باشـند و از صوفیـان بـه غیـر میـر خلفـا اسـتاجلو  ک و خـون گذاشـتند   خـا

]که[ اسم و رسم داشته ] باشد[ضایع نشد )ل:119- 120(. 

گرفته است )ت:161(. در متن باال نیز، مصحح جمات مکتوب در حاشیه را نادیده 

 ۴-۳-۳. ادعـای ناخوانابـودن برخـی از واژه هـا بـا وجـود خوانایـی: ذیـا صرفـا یـک نمونـه از ایـن خطاهـا را 
یادآور می شوم:

در نسـخه خطـی چنیـن آمـده: »محاربـه نمـودن خاقـان سلیمان شـان صاحبقـران بـا سـلطان فـرخ یسـار و 
که هرگاه لوامع انوار مواهبش...«)ل: 114( کشته شدن شیروانشاه بی  ایمان: سبحان قادری 

امـا ایـن متـن در چـاپ دانشـگاه تبریـز چنیـن تحریـر شده اسـت: »محاربـه نمـودن خاقـان سـلیمان شـان 
کلمۀ ناخوانا( سـبحان قادری  صاحبقران با سـلطان فرخ یسـار و کشته شـدن شیروانشـاه بی  ایمان )چند 

که هرگاه لوامع انوار مواهبش...)ت: 158(.

کـه افتادگـی ای در میـان نیسـت:  گذاشـتن بـرای مـواردی  ۵-۳-۳. نادرسـت نوشـتن آیـه قـرآن و نقطه چیـن 
ارتـکاب خطـا در نوشـتن آیـات، بـا توجـه بـه دسـترس  همگان بـودن قـرآن، الحـق از خطاهای نابخشـودنی 
ْیها َغَبَرة َتْرَهُقها 

َ
اسـت. مصحـح جملـۀ »و طایفـۀ طاغیـه را صفحـۀ چهره در غبار ادبار »َو ُوُجوٌه َیْوَمِئـٍذ َعل

گشته« )ل: 116( بدین صورت درآورده: »و طایفۀ طاغیه را صفحۀ چهره در غبار  َقَترة « مختفی  و پنهان 
گشته )ت: 159(. ْیها  َعَبَرة...« مختفی و پنهان 

َ
ادبار  »َو ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َعل

گویا  ۶-۳-۳. ناخوانا انگاشتن واژه های خوانا: ویراستار محترم در نمونۀ ذیل، برجای آن چه خواناست، 
کلمه ناخوانا؛ ت: 161(: که برایش نامأنوس بوده، نوشته است: )یک  ازآن رو 

کیمیااثـر رسـیده زبـان بـه دعـا  و تهنیـت و  »امـرای نامـور و لشـکریان ظفرپیکـر بـا َاخَترَمـه و اسـیر بـه نظـر 
گشودند« )ل: 119(.  مبارکباد این فتح مبین 

گفتنی اسـت »اخترمه«  اسـمی اسـت ترکی، به معنای اسـب و سـاح و باروبنۀ دشمن که بعد از هزیمت 
کلمه در  گویا وضوح همین  ی به دسـت می آید )دهخدا، ذیل »اخترمه«(. طرفه این که  کشته شـدن از و و 
کـه نمی شـد بـدان نسـبت ناخوانایـی داد، و بـه همیـن سـبب، بازخوان  جاهـای دیگـر کتـاب چنـدان بـود 
محترم آن را به گمان خویش بازخواند! اما چه بازخواندنی! مثا در جملۀ زیر برجای »اخترمه«، »اختربه« 
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که در هیچ قاموسی نشانی از آن نیست: نوشته )ت: 253( 

کردند« )ل: 266(. کتفا نموده با سرها و اخترمه مراجعت  »به همین قدر ا

کرده است )ت: 311(: یا در نمونه زیر اخترمه را به اختریه تبدیل 

کثـر ایشـان به بریدن سـر و گرفتن َاخترَمه مشـغول گشـته بودنـد حمله آورده  کـه ا »یکبـاره بـر سـپاه خراسـان 
)ل: 345(. 

که از قصد سـید ُسـلیمان میرزا ، پسـر سـلطان حیدر و برادر شـاه اسماعیل،    در نسـخۀ خطی کتاب آنجا
برای »تسخیر دارالسلطنة تبریز« سخن رفته، آمده است:

کـم تبریـز و  گردیـد. چـون ایـن خبـر بـه حا  »سـلیمان میرزا...بـا پیـاده و سـوارۀ بسـیار به جانـب تبریـز روانـه 
کـم خـود اتفـاق نمـوده در دفـع  ی اخـاص و صوفیگیـری بـا حا تبریزیـان جادت اثـر رسـید، همگـی از رو
آن جاهـل نـادان یکـدل گشـتند و ...همگـی اتفـاق نمـوده آب در خیابـان و کوچـه هـای شـهر انداختنـد و 
کـه ما فوق آن ُمتصَور نبـود و َتبارزه در پشـت بام ها و عقب  در یـک شـب آن چنـان زمیـن شـوارع یـخ بسـت 
دیـوار کوچه باغ هـا بـا آالت جارحـه منتظـر رسـیدن مخالفـان بودنـد. چـون سـید سـلیمان میرزا بـه خیابان 
یختند  شـهر رسـید و از آن معنـی غافـل بـود تبریزیـان نیـز به یک دفعـه تیر و تفنگ و سـنگ بـر آن جماعت ر
که قدم  ک انداختند. هرچند سـید ُسـلیمان خواسـت  ک ها کثیر را به زخم تیر و تفنگ به خا و جمعی 
گـذارد  ُمیسـر نشـد ال عـاج عنـان فـرس بـا اندوه فـراوان به جانب آب شـور برگردانیـد و تبارزه چون  پیش تـر 

گهان از عقب ایشان روان شدند و در شنب غازان بدیشان رسیدند« )ل: 471-470(. بای نا

کـه دوبـار در ایـن متـن بـه چشـم می خـورد و  به روشـنی قابـل خوانـدن اسـت و بـه  کلمـه تبـارزه را   مصحـح 
معنـای تبریزیـان اسـت، بـار نخسـت »مبـارزه« خوانـده )ت: 400( و هیـچ پـروای بی معنایـی ضبط مختار 
کـه در دانشـگاه تبریـز به چاپ رسـانده،  کـه یـک محقـق تبریـزی متنـی را  خـود نکرده اسـت. ایـن واقعیـت 
کرده اسـت بایـد بـه قـول بیـدل  کـه بـه شـکل بـارزی تبـارزه ضبـط شـده، مبـارزه خوانـده و ضبـط  تبـارزه را 
که این مصحح دومین  که مشکل بخشند«. شگفت تر این  گفت »این از آن جمله خطاهاست  دهلوی 

کرده است!؟ که چند سطر پایین تر آمده درست ضبط  »تبارزه« را 

7-3-3. بــرای ایــن شــاهکار ویراســتار محتــرم که ذیــال می آید، هرچه کوشــیدم عنوان گویــا و جامعی 
نیافتم:

که در نسخه خطی آمده توجه فرمایید: ابتدا به متن زیر 
ی تمکیـن، لوای عشـرت بـه بیت الشـرِف َحَمل  »چـون فصـل شـتا بـه پایـان رسـید و خسـرو سـیارگان از رو
برافراشت، فّراش فروردین فرش زمین را به بسط بساط زُمّردین گسترانید و ُسلطان گل در غایت عظمت 
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ی به انجمن آورد« )ل: 240- 241(. گشوده، رو گلناری  و تجمل پردۀ زنگاری از چهرٔه 

گفتنی است »بیت الشرف« اصطاحی است نجومی؛ در یونان باستان، مسیر ظاهری حرکت خورشید 
کرده، هر برج را با صورت فلکی محاذی  ی )برج( قسمت  را بین ستارگان در یک سال به 12 بخش مساو
کـه در آن، یکی را از هفت  کـه غالبـا بـه صـورت حیوانـی بوده می خوانده اند. بیت الشـرف یعنی برجی  آن 
سیاره )زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد و قمر( شرف و سعادتی حاصل شود؛ چنانکه شرف 

آفتاب در برج حمل است و شرف قمردر ثور )دهخدا، ذیل »بیت الشرف«(.

کلمـۀ »بیـت« در متـن،  گویـا بـه صـرف وجـود  حـال ببینیـد بازخـوان محتـرم چـه بـر سـر ایـن متـن آورده؛ او 
گویا برپایـۀ بحور عروضی  کـه در ادامـۀ »بیـت« الجـرم بایـد کامی موزون بیایـد! وزن را هم  اطمینـان یافتـه 
نسـنجیده، بلکـه کوشیده اسـت بـا گذاشـتن فاصلـه ای میـان واژه هـای یـک سـطر و تقسـیم دوسـوی ایـن 
که بیت بناشـده مقفا  ی بیتی موزون پدید آورد!  البته جای شـکرش باقی اسـت  فاصله به درازایی مسـاو

کوشش مشکور و مأجور ویراستار بنگرید: کار درآمده! به حاصل این  از 

ی تمکین لوای عشرت به بیت:  »چون فصل شتا به پایان رسید و خسرو سیارگان از رو
ردین فرو فراش  برافراشــــــــت  حمل  فــــــــرش زمین را به بســــــــط بســــــــاط زُمردینالشرف 

ی به انجمن  گشوده رو گلناری  گل در غایت عظمت و تجمل پردۀ زنگاری از چهرٔه  گسترانید و ُسلطان 
آورد...« )ت: 237(

8-3-3. نیفزودن افتادگی ها
کـه واژه ای به سـهو از قلـم کاتـب نسـخه افتـاده، الزم اسـت مصحـح بـا حـدس متاخـم به یقین  در مـواردی 
کند؛ اما مصحح در  واژۀ افتاده را در متن مثا بین قاب  بیفزاید و سپس در پاورقی به افتادگی آن اشاره 
کار دوم یعنی تذکر  کار اول را صورت داد، اما از  که واژۀ پس از »خود« در نسخۀ خطی افتاده،  نمونۀ زیر- 

که فعل »کرد« واژۀ مناسب تری از »زد« می نماید: یم  افتادگی در پانوشت تن زد. بگذر

»محمـد تیمـور سـلطان در سـمرقند بـر مسـند سـلطنت جلـوس نموده سـکه و خطبـه به نام خـود ُعبیداهّلل 
گشـته لـوای سـلطنت در تمـام  مغل خانـم را بـه عقـد خـود درآورده در بخـارا بـه مسـند حکومـت ُمتمکـن 

مملکت ماوراءالنهر برافراشت« )ل: 400(.

که چنین نکرد )ت:353(: ویراستار بایستی بعد از »خود«، فعل »کرد« را می افزود 

کـرد.  »محمـد تیمـور سـلطان در سـمرقند بـر مسـند سـلطنت جلـوس نمـوده سـکه و خطبـه بـه نـام خـود 
ُعبیـداهّلل مغل خانـم را بـه عقـد خـود درآورده در بخارا به مسـند حکومت ُمتمکن گشـته لوای سـلطنت در 
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تمام مملکت ماوراءالنهر برافراشت«. 

۴. سخن پایانی
کتـاب جهانگشـای  کوشـیده ام صرفـا نمونه هـای معـدودی را از اشـکاالت متعـدد  بـاری در ایـن نوشـتار 
کتـاب را بـه مطالعـه بگیـرد بـه اشـکاالت  گمـان هرکـه ایـن  کنـم. بـی  خاقـان، چـاپ دانشـگاه تبریـز ارائـه 
افزون تـری واقـف خواهـد شـد. اینـک بـه یکـی از مهم تریـن اشـکاالت عمومـی ایـن چـاپ اشـاره می  کنـم: 
کسـان و مکان های مختلف می گردند، بدون  که بر مدار اعام به ویژه  یخی  کتاب ها ی تار فقدان نمایه. 
کار  داشـتن نمایـه یـا بـه اصطـاح فرنگی هـا ایندکـس، بـه آسـمانخراش های بـدون آسانسـور می ماننـد و 
مطالعۀ آنها برای پژوهشگران وقت بر خواهد شد. بعید است آقای دکتر پرغو به ضرورت و اهمیت وجود 
کسـتان چنان که در اوایل این مقاله آورده ام  که چاپ پا نمایه وقوف نداشـته بوده باشـد؛ علی الخصوص 
که به تشـخیص صائب دکتر پرغو، صفحه شـماِر نمایه های  واجد انواع نمایه ها بوده اسـت؛ اما چه سـود 
گنجانده شـده، به هیچ رو با صفحه شـمار چاپ تبریز  که متنش در صفحات 3 تا 612  کسـتان  چاپ پا
گرچـه  گویـا فرصـت یـا حوصلـۀ نمایه سـازی نداشته اسـت؛  )81 تـا 502( سـازگار نمی آمـد!! و او خـود هـم 

گر این چاپ نمایه هم می داشت، چیزی از نقایص پرشمار آن نمی کاست.  حتی ا
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