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ــفرنامه ي خطى ازدوران قاجار است  ــه سفرنامه» شامل سه س كتاب «س
ــت و به چاپ  ــان آن را تصحيح انتقادى كرده  اس ــه محمدرضا قصابي ك
ــامل يك مقدمه و چهار فصل و سه فهرست است  ــانده اند. كتاب ش رس
ــتقل، در سه فصل  ــخه ي خطى به صورت مس ــه نس در اين مجموعه س
اول كتاب مورد تحقيق و بررسى قرار گرفته و فصل چهارم به پيوست ها 
وضمائم اختصاص يافته است. اين مقاله در چهار بخش به بررسى كتاب 

مى پردازد.

  الف: محتواى كتاب  
ــمرووقايع السفر»  ــفرنامه ي «بديع الس مصحح فصل اول كتاب را به س
اختصاص داده است نويسنده ي اين سفرنامه ابوالحسن  ميرزا شيخ الرئيس 
ــت كه درسال 1292ه.ق به تحرير  ــندگان دوره ي قاجاراس از ادبا و نويس
ــت و نويسنده در اين سفرنامه گزارش عملكرد هيات اعزامى  درآورده اس
ازمشهد مقدس به قوچان و بالعكس را به ظهيرالدوله والى وقت خراسان 
ارائه نموده است. مصحح در معرفى مشخصات اين نسخه ي خطى نوشته 
است «متن سفرنامه ظاهراً دست نويس مؤلف است كه با خط شكسته ي 
ــتعليق و آيات مبارك قرآن و احاديث شريف و عبارت هاى عربى را با  نس
ــكرى دانگ خفى فرنگى آهار مهره به تحرير در  ــخ و دركاغذ ش خط نس
ــترى رنگ صحافى  ــا جلد مقوا و روكش پارچه اى نازك خاكس آورده و ب
ــده و در ابعاد 12/5×7/3 و20×12/2س،25 برگى ركابه بندى و مدون  ش
ــفرنامه ي مذكور  ــته شد س ــت. (ص 13) همان گونه كه نوش گرديده اس
ــكل  ــهد مقدس متش گزارش مأموريت يك هيات اعزامى از علماى مش
ــريعت مآب آقاميرزا احمدمجتهد، مالعبدالجواد، شيخ محمدحسين  از: ش
ــابورى و ابوالحسن ميرزاشيخ الرئيس است كه در1292ه.ق از طرف  نيش
ظهيرالدوله والى جديدخراسان به قوچان اعزام گرديد تا در موضوع عزل 
اميرحسين خان شجاع الدوله دوم (بركنارى در1291) و شورش ابوالحسن 
ــيروان ميرزا رسيدگى كند.  خان و مخالفت مردم قوچان باحكمرانى انوش
ــنايى خوانندگان با هدف و عملكرد اين هيات  (ص 15) مصحح براى آش
ــرح حال  ــن وقايع در قوچان و هم چنين به ش ــى، به علل ايجاد اي اعزام
ــلطنت قاجاريه به مطالب  ــهر از آغاز س حكمرانان قوچان و وقايع اين ش

● سيدهادى ميرآقايى
دبيرزبان و ادبيات فارسى مراكزپيش دانشگاهى و دبيرستان هاى مشهدمقدس

■ سه سفرنامه (قوچان -1311هجرى قمرى)
■ تصحيح وتدوين :محمدرضاقصابيان

■ مشهدمقدس، انتشارات انصار؛ 1388
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مفيد و سودمندى اشاره كرده است. 
ــرح حال  ــتنادبه كتب معتبر تاريخى به ش ــان با اس ــن فصل ايش در همي
ــن ميرزا معروف به شيخ الرئيس ـ نويسنده ي سفرنامه ـ پرداخته  ابوالحس

است. (صص 21ـ 24)
نويسنده درادامه ي فصل اول متن نسخه ي خطى سفرنامه را آورده است 
ــرح اعالم متن و ترجمه ي آيات پرداخته است كه مفيد  و در پاورقى به ش

و قابل تقدير است.
ــجاع الدوله ي سوم پرداخته است مصحح  ــفرنامه ي ش در فصل دوم به س
ــخه ي خطى ناقص االول و  ــخه نوشته است «اين نس در معرفى اين نس
ــات كتاب خانه ي  ــماره ي عمومى 18098در بخش مخطوط ــام با ش ناتم
ــط ميرزاخان،  ــود و به خ ــتان قدس رضوى نگهدارى مى ش مركزى آس
ــجاع الدوله حكمران قوچان درعهد  ــب مخصوص محمد ناصرخان ش كات
ناصرالدين شاه قاجار و به تاريخ 1311ه.ق و در 15 ورق، مختلف السطر 

به ابعاد 20/5×13س و دركاغذ معمولى به نگارش در آمده است. 
ــه آقاى  ــته را در 1369/12/7ه.ش ب ــت نوش ــن دس ــى اي ــر اذكاي دكت
ــت كتاب خانه ي مركزى آستان قدس رضوى  ــاكرى رياس رمضان على ش
ــخه رابه همان كتابخانه وقف  ــال 1370 نس ــان نيز در س اهدا كرد و ايش
كرد. (ص 67) محتواى اين سفرنامه گزارش هايى ازخاطرات سفر اجبارى 
ــجاع الدوله است كه در اوايل حكمرانى اش به دستور  محمد ناصرخان ش

مؤيدالدوله به مقصد تهران انجام شده است. (ص 68)
در اين سفر، كاروان شجاع الدوله پس از عبور از روستاهاى دوين و گليان 
ــيروان و آبادى هاى انوشيروان، قاسم آباد و كوران در اسفراين  از توابع ش
ــم در شهرستان سبزوار مسافرت  ــاه و زورآباد و پل ابريش كنونى و خدا ش

ــتن از ميامى و مهمان دوست و  ــمنان ادامه داده و باگذش ــتان س را در اس
قوشه ي اميرآباد و دولت آباد به مقصد تهران طى طريق داشته اند.

مصحح درباره ي شيوه ي نگارش و اهميت سفرنامه نوشته است: «اگرچه 
ــانه و  ــاهدات غيركارشناس ــفرنامه، غيرعلمى و مش ــيوه ي نگارش س ش
ــت  توصيفات، معمولى و با اطالعات ناچيز تاريخى و جغرافيايى همراه اس
ــبك نگارش نيز ضعيف و گاه همراه با غلط هاى اماليى و اشكاالت  و س
ــتورى است اما به جهت آن كه آگاهى هاى مختلفى را درباره ي تاريخ،  دس
ــايل ارائه مى كند از اهميت  ــى و فرهنگ و ديگر مس جغرافيا، مردم شناس

زيادى برخودار است. (ص 70)
ــفرنامه اى با نام «سفرنامه ي شرح احوال قوچان» آمده  در فصل سوم س
ــفرنامه را به  ــكرى رضوى اين س ــر ميرزا ابراهيم مجتهدعس ــت. پس اس
رشته ي تحرير در آورده است. محتواى سفرنامه گزارش سفر نويسنده به 

قوچان است كه به معتضدالسلطنه ارائه كرده است.
مصحح در معرفى نسخه نوشته است «اين نسخه ي خطى منحصربه فرد 
باشماره ي 671/ف در فهرست نسخ خطى كتاب خانه ي ملى ثبت شده و 
ــلطنتى ناصرالدين شاه قاجار است و با خط  ممهور به مهركتاب خانه ي  س
نسخ و احتماًال به دست خط نويسنده در مشهد به تحرير در آمده است. 
نويسنده ي سفرنامه در اين سفر چهار ماهه كه از حدود نيمه ي ربيع االول 
1311ه.ق آغاز كرده است تا حدود نيمه ي جمادى الثانى به طول انجاميده 
ــاهداتش را از دو واقعه ي مهم تاريخى و هم چنين اوضاع سياسى و  مش
ــرح داده است. (صص  ــرزمين و مردم قوچان در دو بخش ش اجتماعى س

103 ـ 104)
در ادامه متن سفرنامه آمده است در فصل چهارم پيوست ها آمده است كه 

قوچان به سه روايت
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ــامل: الف ـ نمونه ي صفحاتى از نسخه هاى خطى ب ـ عكس هايى از  ش
شيخ الرئيس قاجار ابوالحسن ميرزا، شجاع الدوله ي سوم محمد ناصرخان، 
ــران قوچان  ــجاع الدوله حكم ــين خان ش ــرتيپ، اميرحس رمضان خان س

1311ه.ق و غيره 

 ب ـ تأملـى برتوضيحـات نويسـنده درباره ي برخـى اعالم متن 
سفرنامه ها 

ــا جايى كه مقدور بوده  ــفرنامه ها را ت مصحح تقريبًا همه ي اعالم متن س
ــتناد به منابع تاريخى و جغرافيايى اطالعات مختصر  توضيح داده و با اس
ــتاى (مغز وكالته  ــه روس ــت. جز س ــودمندى  به خواننده داده اس اما س

وجيالن) راكه هر سه در سفرنامه ي شجاع الدوله ي سوم آمده است.
در فصل دوم كتاب در سفرنامه ي شجاع الدوله ي سوم آمده كه نويسنده 
ــس از عبور از  ــاز كرده و پ ــيروان آغ ــتاهاى ش ــافرت خود را از روس مس
ــبزوار و روستاهاى شاهرود رسيده است در اين  آبادى هاى اسفراين به س
قسمت به سه روستا به نام هاى مغز، كالته وكيالن از روستاهاى شاهرود 
ــاره كرده كه رسيده است. متأسفانه توضيحاتى را كه مصحح درباره ي  اش
اين روستاها نوشته است، نادرست است. براى كسب اطالعات درست به 
ــنده به سايت هاى  ادارى  تحقيقات ميدانى هم الزم نبود كافى بود نويس
استان سمنان از جمله فرماندارى يا شهردارى شاهرود در اينترت مراجعه 

 مى كرد و اطالعات كافى را به دست مى آورد.
ــنبه سوم ربيع االول  ــته است «صبح روز دوش ــجاع السلطنه] نوش او [ش

ــاهرود است كالته هم توابع  قرار منزل را به مغز داديم كه از قلعه جات ش
شاهرود است» (ص87)

ــته است: «مغزوكالته  مصحح در پاورقى درتوضيح مغز وكالته فقط نوش
ــد. ظاهراً اين دو آبادى نيز  ــاهرود بوده است. (شناخته نش از قلعه جات ش

از ميان رفته اند.»
درحالى كه روستاى مغز و كالته با اسامى مزج وكالته خيج به حيات خود 
ــتند. مزج (مغز) اينك روستاى سرسبزى است  ادامه داده اند و پا برجا هس
ــتاهاى بسطام به شمار مى رود. كالته خيج نيز د رسال  1372از  و از روس

حالت روستايى در آمد و شهر شد. 
ــر ويژگي هاي   ــت  كه  از نظ ــطام  اس ــتاهاي  بس مغز يا مزج  يكي  از روس
ــرض  جغرافيايي  و 24 دقيقه  و  ــي  در 36 دقيقه  و 36 درجه ي  ع جغرافياي
ــطح  دريا  ــه ي  طول  جغرافيايي  قرار دارد و حدود 1240 متر از س 55 درج
ــتاي  خيج  و جيالن  قرار گرفته   ــتاي  مذكور بين  دو روس ارتفاع  دارد1. روس
ــت  مردم  روستا، روستاي  خود را مغز معرفي  مي كنند و به  اهالي  روستا  اس
ــطام   ــاهرود و بس «مغزي » مي گويند و در محاورات  با يكديگر و مردم  ش
ــاهرود و بسطام  روستاي  مذكور را  خود را اهل  مغز مي دانند ولي  مردم  ش
ــداري  و استانداري  نيز در مكتوبات  خود «مزج »  مزج  تلفظ  مي كنند. بخش

به  كار مي برند.
ــزج » به  جاي   ــتانداري  را در انتخاب  «م ــداري  يا اس ــي  مردم ، بخش برخ
ــت . نام  اين   ــي  كه  اين  گونه  نيس ــر و مقصر مي دانند در حال ــز» مؤثّ «مغ
ــوده ، در دوره ي  قاجار به   ــن  آمده ، مغز ب ــتا آن  چنان  كه  در منابع  كه روس
ــت . كلمه ي  مغز بر اثر تحوالت  بسيار به  صورت  مغز  ــده  اس مزج  تبديل ش
ــه  ـ تا آن جا كه  نگارنده   ــت 2. قديم ترين  كتابي  ك / مگز/ مزج  درآمده  اس
ــده  كتاب  «اسرار  ــت  ـ نام  روستاي  مغز در آن  ذكر ش ــتجو كرده  اس جس

التوحيد» است .
ــّد خويش   ــال  و مقامات  ج ــرح  ح ــاب  را در ش ــّور اين  كت ــن  من محّمدب
ــعيدابوالخير عارف  مشهور در قرن  پنجم  نوشته  است . در آن  قسمت   ابوس
از كتاب  كه  ابوسعيد ابوالخير به  ديدار ابوالحسن  خرقاني  رفته ، نوشته  شده :

اين  حكايت  به  روايت هاي  بسيار جمع  كرده  آمد. بعضي  به  روايت  خواجه  
حسن  مؤدب  و بعضي  به  روايت  خواجه  بُلفتح  رحمة اهللا عليهم . گفتند: يك  
ــيخ  در نيشابور، پيش  شيخ ، قدس  اهللا روحه ُالعزيز، سماع   روز در خانقاه  ش
مي كردند. خواجه  بوطاهر در سماع  خوش  گشت  و در آن حالت  پيش  شيخ  
ــتندخواجه  بوطاهر  ــماع  فارغ  گش لبيك  زد و احرام  حج  گرفت . چون  از س

قصد سفر حج  كرد و از شيخ  اجازت  خواست . شيخ  باجماعت  گفت :
ــر بودند، گفتند كه   ــايخ ، كه  حاض ــا نيز موافقت  كنيم .» بزرگان  و مش «م
ــي   ــيخ  گفت : «بدان  جانب  كشش ــت ؟» ش ــيخ  رابدين  چه  حاجت  اس «ش

مي بَُود.»
ــيخ  برفتند. چون  از نيشابور  ــيار با ش ــيخ ، جمعي  بس صوفيان  و مريدان  ش
ــَود آن  عزيزان  رنج  نتوانند  ــيخ  گفت : «اگر نه  حضور ما بُ بيرون  آمدند ش

كشيد.»
ــتند  ــخن  كه  را مي گويد؟» و ندانس جماعت  با يكديگر گفتند كه  «اين  س
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ــيخ  بُلحسن  را، رحمة اهللا  ــي  ش ــيدند كس و برفتند. چون  به  خي  و مغز رس
عليه ، خبر داد كه  فردا شيخ  بوسعيد اين جا خواهد بود. شيخ  بُلحسن  بدان  

شادي ها نمود3.
ــز» معرفي كرده  و وجه   ــتاي  مذكور را به  نام  »مغ ــند ديگري  كه  روس  س
ــت  كتاب  معجم البلدان  اثر ياقوت حموي   ــميه ي  آن  را توضيح  داده  اس تس
ــته ي قريه ي  بزرگي  با باغ هاي   ــت . وي  نوش ــم  اس جغرافي دان  قرن  شش
ــطام  و مغز يك  مرحله  راه  است  و چون  گردوي  ــيار است  كه  بين  بس بس

 بسيار در آن جا به  عمل  مي آيد، مستعريان  آن  را ام  الجوز نيز ناميده اند. 
عبارت  ياقوت  اين  چنين  است :

ــمون  المخ   ــية  الُلب  و يس ــكون  وزاي ، معنا بالفارس ــز بالفتح  و ثم  س «مغ
ــميها المستعربون  ام الجوز لكثره   ــاتين  يس ايضًامغز و هي  قرية  كبيره  البس
ــطام  مرحله ي  و هي  من  نواحي  قومس4 » حمداهللا  فيها ـ بينها و بين  بس
ــتوفي  نيز در نزهه ي  القلوب  در معرفي «مغز» نوشته  است : ازبسطام   مس
ــابور از بسطام  تا مغز  ــابور رود و يكي  به  خوارزم ، به  راه  نيش راهي  به  نيش

هفت  فرسنگ  است 5.
ــان  و دانشمندان  دوره ي  قاجار دو كلمه ي «مغز» و «مزج »  سفرنامه  نويس
ــرآة  البلدان » ذيل  تاريخ   ــلطنه  در كتاب  «م ــه  كار برده اند. اعتماد الس را ب
1284ه.ق  نوشته       «مسافر از ميان  دشت  و عباس آباد به  مغز و گيالن  

و از آن جا به  خيرآباد و دهات  زير ستاق  مي رود6.»
ــز» را. به  كار برده  هم   ــمس » هم كلمه  ي  «مغ همو در كتاب  «مطلع  الش
ــت : مزج  كه  تا قريه ي  كالته   ــتا نوشته اس «مزج » را. در توصيف  اين  روس
خيج  يك  فرسخ  مسافت  دارد و داراي  صد و پنجاه  خانوار و سكنه  است  با 
يك  باب  حمام  و مسجد و تكّيه  خوبي  در قسمت  ديگري  از همين  كتاب 

«مغز» را به  جاي  «مزج » نوشته  است :
باغستان  كالته  خيج  دو قسمت  است  يك  قسمت  در زمين  مسطح  و يك  
ــيب  است  و به  همين  وضع  است  باغات   ــمت  در كنار مسيل  كه  سراش قس
ــمت  مسيل  دو قريه  در زير قريتين  مغز و جيالن  يكي  شده  و  خيج  دو قس
بعد نابود مي گردد و امتداد اين  دو مسيل  تا جايي  كه  معدوم  مي شود يك 

 فرسخ  و نيم  است7 .
ــتا را  ــته  خود، توضيح  داده  كه  مردم ، اين  روس ــمت  ديگري  از نوش در قس
ــت  كه  خاص  قريه ي  خيج  مي باشد نيز  مغز تلفظ  مي كنند يك  قنات  هس
ازطرف  مشرق  جلگه ي  ديگري  جاري  است  با چند چشمه  در اطراف  خيج  

ــزج  را اهالي  اين  صفحات  مغز  ــا از خيج  به  مزج  مي رود و م ــه  آب  آن ه ك
تلفظ  مي كنند.

سهام  الدوله ي  بجنوردي  حاكم  بجنورد در سال  1307 ه.ق  به  طرف  تهران  
حركت  كرده  است  و در روز شنبه  29 ربيع  االول  به  اين  روستارسيده  است  
ــتا را مغز نوشته  است : روز 29 ربيع  االول  رسيديم  محاذي  كيالن   نام  روس
ــتاده  بودند. احوال  پرسي  نمودم  انگور  (جيالن ) مردم  آن جا نزديك  راه  ايس
ــكه  خوردم  رسيديم   ــيار خوبي  تعارف  آورده  بودند قدري  در ميان  كالس بس
ــيديم  جلوي  قلعه ،  ــوار اسب  شدم  رس ــكه  بد بود س نزديك  مغز، راه  كالس
مردم  با ازدحام  ايستاده  بودند، احوال  پرسي  كرده ، آمديم  منزل  در خانه ي  
ــمش  عبدالخالق  بود فرود آمديم  خانه  را تازه  ساخته اند. اگر  رعيتي  كه  اس

چه  تمامًا از گل  است  وليكن  از گچ  بهتر ساخته اند8.
ــينيه ي بزرگ) زيبا و بزرگ  ــتاي مغز، تكيه ي (حس يكى از آثار مهم روس
روستا است كه از دوران قاجار برجاى مانده است اهالى روستا ازچند روز 
ــه قطرحدود 15متر بر  ــرم با قرار دادن چادر بزرگى (پوش) ب ــل از مح قب
روى سقف تكيه ي روستا ياد خيمه  ي حسينى را زنده نگه  مى دارند و آن 
را جهت برپايى مراسم عزادارى آماده مى كنند اين تكيه يكى از فضاهاى 
روحانى ومعنوى منحصربه فرد منطقه ي بسطام است. (تصوير شماره 1)

كالته خيج
شهركالته خيج درطول جغرافى  55درجه و20دقيقه و عرض جغرافيايى 
ــرق با روستاهاى مزج وخيج، ازجنوب با  34درجه و57دقيقه قراردارد ازش
ــهرهاى ميامى و روستاهاى سرحدات، ازغرب با روستاهاى ابروقلعه نو  ش

و چهارطاق و پرو هم مرز است9
ــت  ــن مصحح در توضيحاتى كه براى گيالن نوشـته  نيز نادرس  هم چني
ــت «بايد از راه ميامى  ــفرنامه نوشته اس ــنده ي س ــت با اين كه نويس اس
ــت چون راه يك منزل دور مى شد... نهار را آمديم به  برويم كه هموار اس
ــده به طبيله اى  ــت باران البدش كالته ي نزديك گيالن كه آن هم از دس
ــتا  ــته كه اين روس ــت باران10» اما مصحح دقت نداش ــاه برديم از دس پن
ــد آن را با يكى  ــاهرود يا نزديكى آن باش ــار ميامى ش (كيـالن) بايددركن
ازشهرهاى شهرستان دماوند اشتباه گرفته و با استفاده ازمنابع جغرافيايى 
ــتاى كيـالن پرداخته  ــى همان صفحه به معرفى و توضيح روس در پاورق
ــتان تهران.  ــهربخش مركزى شهرستان دماوند اس ــته «ش ــت و نوش اس

مصحح تقريباً همه ي اعالم متن سفرنامه ها را تا جايى كه 
مقدور بوده توضيح داده و با استناد به منابع تاريخى 
و جغرافيايى اطالعات مختصر اما سودمندى  به 
خواننده داده است

قوچان به سه روايت
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ــرد نيمه  دماوند155درجه،20كيلومتر، ارتفاع 1700متر، معتدل مايل به س
خشك.كنار رودخانه جمع آبرود. سرراه دماوند به ايوانكى11.

ج ـ نگاهى به روش تصحيح مصحح
اين بخش نيز در دو قسمت بررسى مى شود

الف ـ ذكرسراينده ي اشعار و اصالح برخى ابيات
ب ـ روش اصالح كلماتى كه در متن غلط نوشته شده است 

الف ـ ذكرسراينده ي برخى  اشعار و اصالح بعضى ابيات
نويسندگان سفرنامه ها ـ به ويژه ابوالحسن ميرزا معروف به شيخ الرئيس 
ــعار فارسى  ــش كرده اند اش ــواد علمى كوش ـ با توجه به ذوق ادبى و س
ــد و به آن غناى  ــته ي خويش كنن ــنى نوش و عربى و آيات قرآن راچاش
ــند اما منابع آن ها را قيد نكرده اند مصحح عالوه براين  ــترى ببخش بيش
ــى بيابد و آيه و  ــاعران عربى را از منابع تاريخ ــش كرده نام ش كه كوش
ــوره را از قرآن كريم ذكركند ابيات عربى را ترجمه كرده و در پاورقى  س
ــى زبان را نياورده و نوعى بى مهرى  ــاعران فارس ــت. اما نام ش آورده اس
شده و اين بى توجهى باعث شده مصحح متوجه اشتباهات  نويسندگان 
سفرنامه در نقل ابيات فارسى نشود نگارنده به برخى ابيات اشاره مي كند 
ــاعران آن ها را مى آورد و ابيات غلط را متذكر مى شود و درست  و نام ش

آن هارا مى نويسد:
ــواب  ــاه درج ــن ش ــى را از ناصرالدي ــنده ابيات ــاب، نويس 1ـ درص22كت
ــم آصف (آصف الدوله حاكم  ــاه اس ــيخ الرئيس آورده كه ناصرالدين ش ش
ــت  ــان ) را به جاى مـن قرارداده و بيت حافظ را تضمين كرده اس خراس

بهتربود مصحح درپاورقى اين نكته ى مهم راذكرمى كرد

ــى آن درود عاقبت كاركه  آصـف ارنيك واگربدتوبرو خودراباش/  هركس
كشت  (2/80)

ــد / مهركردندودهانش  ــق آموختن ــرار ح ــت «هركه رااس 2-درص39بي
دوختند» 

ازمولوى است  و در «حكايت دربيان توبه ى نصوح» دردفترپنجم مثنوى 
بيت2240 آمده است

ــه حبيبان نتوان راز  ــان نتوان درد نهفت/ ب ــت «زطبيب 3- در ص 28 بي
نگفت»، به صورت زيردرج شده كه نادرست است:

« كار ز طبيبان نتوان درد نهفت/ به حبيبان نتوان راز نگفت»   
4- در ص 29 بيت معروف سعدى نيز اين گونه: «چه عضوى به درد آورد 

روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار» آمده كه صحيح آن اين گونه است:
چو عضوى به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار 12  

ــداز كار دل خوش دار/   ــت: «تو با خداى خود ان ــاب، بي 5- در ص76 كت
ــت نوشته شده كه درست آن  كه رحم اگر نكند مدعى خدا نكند» نادرس

اين است:
«تو با خداى خود انداز كار و دل خوش دار/ كه رحم اگر نكند مدعى، خدا 

بكند» (5/187) شعرازحافظ ومطلع آن بيت معروف زير است: 
«دال بسوز كه سوز تو كارها بكند/ نياز نيم شبى دفع صد بال بكند13»

ــان صفحه ى 76فعل «مى كنند» در بيت معروف حافظ: «هزار  6- در هم
ــمنم ار مى كنند قصد هالك/ گرم تو دوستى از دشمنان ندارم باك»  دش
(1/300)، به صورت مفرد «مى كند» آمده كه نادرست است.              

ــته شده كه غلط است: «ما  7ـ  در ص77 بيت حافظ به صورت زير نوش
كه داريم دل ديده به طوفان بال/ گو بيا سيل غم و جمله ز بنياد ببر» كه 
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درست آن اين است: «ما چو داديم دل و ديده به طوفان بال/ گو بيا سيل 
غم و خانه ز بنياد ببر» (2/250)

ــفرنامه آمده كه در مصراع دوم  ــعارى از نويسنده ى س 8- در ص 85 اش
بيت اول كلمه ى «ديدگان» به صورت «ديدگاه» نوشته شده كه نادرست 
است. ضمنًا در شعر شكستگى وزن هم ديده مى شود: «امشب فلك برهم 
زدى ازكنه خان و مان من/ مرا بهر يار گريان كردى آخر ديدگاه من» 

ب ـ روش اصالح كلماتى كه در متن غلط نوشته شده است
ــفرنامه ها غلط   ــندگان س ــى راكه نويس ــيده كلمات ــف - مصحح كوش ال
ــيوه ى نگارش و تلفظ آن ها در قديم با امروز تفاوت دارد،  ــته اند يا ش نوش
ــه را براى اطالع خوانندگان  ــن اصالح كند و در پاورقى اصل كلم در مت
ــت. در برخى  بياورد. ولى در همه جا اين روش علمى را رعايت نكرده اس
قسمت ها كلمه را به همان صورت غلط در متن آورده و درست آن را در 
پاورقى نوشته و توضيح داده است. براى نمونه چند مورد ذكر مى شود:                                
1ـ در ص77 نويسنده نوشته «صبحى كه روز يكشنبه بيست و پنجم بود 
ــته خود را براى حركت آراسته نمودم» مصحح اصالح آن  از خاب برخاس

را به پاورقى  ارجاع داده است: «خواب»
ــنده كلمه ي «طائفتان» را از آيه ي قرآن به صورت  ۲ـ در ص 29 نويس
ــته و  ــكل غلط در متن نوش ــته، مصحح آيه را با همان ش «طائفه» نوش

درپاورقى صحيح آن را نوشته است. 
ــطر دوم كتاب)  ــجاع الدوله ي سوم (ص87 س ــفرنامه ي ش 3ـ درمتن س
كلمه ي «ثواب» در جمله ي «من هم شريك اين صواب شده» نادرست 
نوشته شده كه مصحح كلمه ي غلط را در متن اصالح نكرده و در پاورقى 

نوشته است.
ــنده ي سفرنامه كلمه ي طورى را به صورت تورى  4ـ در ص89 نيز نويس
نوشته مصحح اين كلمه را اصالح نكرده و در متن جلوى كلمه ي تورى 
در قالب طورى نوشته و به اين شيوه كلمه را درست كرده است. درحالى 
كه يكى از موارد استفاده از قالب اين است اگر بخواهيم در متن كلمه اى 
ــم و كلمه را داخل قالب  ــت [ ] را به كار مى بري ــه كنيم اين عالم اضاف

مى نويسيم. 
5ـ در ص 95 نويسنده كلمه ي مهتاب را ماه تاب نوشته و مصحح در [ ] 
مهتاب نوشته است. مشخص نيست. منظور مصحح  معنى كلمه است يا 

شكل درست آن را نوشته است. 
بـ   در متن برخى غلط هاى مطبعى و اماليى و نگارشى ديده مى شودكه 

به ذكر چند مورد بسنده مى شود: 
ــتم دوگانه اى را گذارده» كه درست  1ـ در ص50 آمده «از خواب برخواس

آن «برخاستم» و «گزاردم» است. 
ــده كه به صورت  ــن بارها كلمات «تهران» و «اتاق» تكرار ش 2ـ در مت

طهران و اطاق نوشته شده و بهتر بود با ت نقطه دار نوشته مى شد.
ــنده در چاپ بعدى كتاب، نمايه اى از ابيات عربى و  نكته ي آخر اگر نويس
فارسى، هم چنين آيات قرآن و عبارت هاى تركى فراهم آورد عالوه براين 
ــد، مطالعه را براى خوانندگان  ــترى مى بخش كه  به كتاب خودغناى بيش

آسان تر مى كند. 
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10 . مركز آمار ايران، به نقل ازسايت ويكى پديا
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12 . كليات سعدى،گلستان ،محمدعلى فروغى،اميركبير،1367،چاپ هفتم ص47

13 . همه ي  ابياتى كه ازحافظ نقل شده ازديوان حافظ تصحيح محمدقزوينى 
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راست شماره ي غزل و چپ شماره ي بيت است.

مصحح كوشيده كلماتى راكه نويسندگان سفرنامه ها 
غلط  نوشته اند يا شيوه ى نگارش و تلفظ آن ها در قديم 
با امروز تفاوت دارد، در متن اصالح كند و در پاورقى 
اصل كلمه را براى اطالع خوانندگان بياورد

قوچان به سه روايت


