آثارسوءتحریفدرنسخههایخطیبرشناساییآنها:
مطالعهموردیآثارمیرزا ابراهیمبدایعنگار
سوسن اصیلی

چڪیده
هدف :ترصفهای صورت گرفتـه در نسخ خطـی آثار میرزا ابراهیم
بدایـعنگار از مورخان دوره قاجار و آسیبهایـی كه این ترصفات بر
شناسایی این آثار میگذارند ،بررسی و تحلیل شده است .در پرتو این
بررسیآثارمنفیتحریفنسخههایخطیبرپژوهشهایبعدینیز
ترشیح شده است.
روش /رویكرد پژوهش :این پژوهش برمبنای تحلیل متون انجام شده
است .با بررسی نسخـههای خطی مربوطه ،موارد تحریف مشخص
و سپس با مقایسـه این مـوارد با متون دیگر ،میزان و شكل تغییرات
تحلیلشد.
یافتهها:میرزااحمدمنشیرازینوهمیرزاابراهیمبدایعنگارتالشکرد
یکی از مهمترین آثار پدربزرگش را به نام خود قلمداد کند ،بنابراین با
دستبردن در نسخه تغییراتی را در آن ایجاد کرد .این تغییرات که با
عنوان تحریف یا ترصیف شناخته میشوند ،از سویی موجب شدند
نسخه در فهرستها درست معرفی نشود و از سوی دیگر محتوای
آن نیز دچار آسیب شود .این ترصفات در سه بُعد بررسی شدهاند:
نخستتحریفدرنامنویسندهوسپستحریفدرنامافرادمرتبطو
در نهایت ترصف در محتوای کتاب.
نتیجهگیری :تحقیق و تدقیق در نسخههای خطی به لحاظ سیاق
نگارش و كتابت میتواند در شناسایی علمیتر این نسخهها مؤثر
باشد.نسخههایبسیاریوجوددارندكهسهواًیاعمداًدچارتحریفو
ترصیف شده اند و یكی از وظایف نسخهشناسان شناسایی و اصالح
آنهاست تا بتوان درحد امكان به نوشته مؤلف نزدیك شد.

ڪلیدواژهها
نسخههای خطی ،تحریف ،بدایعنگار تهرانی ،تاریخ قاجار
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آثارسوءتحریفدرنسخههای
خطیبرشناساییآنها:

مطالعهموردیآثارمیرزا ابراهیمبدایعنگار
سوسن اصیلی

1

دریافت 1390/5/10 :پذیرش1390/10/12 :

مقدمه

از مشكالتي كه همواره مصححان و فهرستنويسان هنگام مطالعه نسخههاي خطي با آن روبرو
بودهاند ،عدم صحت متن نسخه است .پژوهشگر نسخههاي خطي ،معموالً در جستوجوي
صحيحترين و كم غلطترين نسخه برميآيد ،اما بهجز نسخه اصل مؤلف ،هيچيك از نسخههاي
كتابت شده از يك اثر كام ً
ال قابل اعتماد نيست .به همين دليل براي تصحيح يك اثر ،نسخ
متعدد آن با يكديگر مقايسه ميشوند.
براي اينكه بتوان تا حد ممكن به يك متن صحيح دست يافت ،الزم است متن را به
شيوههاي علمي مورد نقد قرار داد تا دستبردها و جعلهاي ايجاد شده در آن را شناسايي
كرد .متنشناسي يا نقد متون اين امكان را به پژوهشگر ميدهد که باتوجه به نسخ دیگر و نیز
مقایسه اطالعات متن با متون دیگر ،تصرفها و دستبردهای ایجاد شده در متن را شناسایی
کند و به اندیشههای مؤلف در متن کتاب نزدیکتر شود.
باتوجه به اهميت شناسايي آثار قديمي و نقش آن در صحت پژوهشها ،توجه دقيقتر
به اين آثار ضروريتر میشود .دستبرد و تحريف در نسخ خطي پيشينهاي دراز دارد .مجتبي
مينوي از این دستبردها با عنوان تزوير و تدليس ياد كرده است .وي در مقالهاي تعدادي از
نسخ خطي را كه دچار تزوير و تدليس شدهاند برشمرده است .البته اين نسخ بهطور كامل در
دوره معاصر نوشته و به نام نسخ كهن ارائه شدهاند و تعدادي از آنها از كتابخانههاي مشهور

 .1دكرتیتاریخكتابخانهمركزی
ومركزاسناددانشگاهتهران
asili@ut.ac.ir

7

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره90

سوسن اصیلی

اروپا و امريـكا سردرآوردهاند (مينـوي ،1381 ،ص . )186 -165
نسخهشناسان داليل متعددي براي تزوير و تصرف در نسخههاي خطي برشمردهاند.
عالوه بر كهنهسازي نسخه ،دستبردن در ترقيمه براي اصل جلوه دادن نسخه ،انتساب نسخه
به كاتبان مشهور نيز از داليل تصرف در نسخه است (مايل هروي ،1380،ص .)60-49يكي
از داليل دستبرد در متن تصرف ايدئولوژيك است .تحوالت اعتقادي و سياسي در طول تاريخ
موجب شده كاتبان يا اشخاص ديگري در متنها دستبرده ،تغييراتي در آنها ايجاد كنند
(شفيعي كدكني ،1383 ،ص .)94گاهي اين تغييرات با حذف يك عبارت يا بيت و يا تغيير
يك نام صورت ميپذيرد .اغلب تصرفات در كتابتهاي متعدد يك نسخه پديد ميآيد ،اما
گاهي ممكن است متصرف در متن با ايجاد خط خوردگي تغييرات را انجام دهد و از آنجا كه
معموالً نسخههاي خطخورده را نسخه اصل ميپندارند كه بهدست مؤلف در آن تغيير ايجاد
شده است ،دستبردِ صورت گرفته شبهه اصل بودن نسخه را ايجاد خواهد كرد .باتوجه به
اهميت اين موضوع ،در اين پژوهش آثاري مورد بررسي قرار ميگيرد كه با دستبردن در متن
و تصرف تالش شده محتواي اثر تغيير كند .اين آثار ،عقداللئالي و تاريخ قاجار دو اثر در سه
مجلد از بدايعنگار هستند .در اين پژوهش عالوه بر معرفي بدايعنگار و آثار او بهطور خاص،
دو اثر تاريخي مذكور به لحاظ كتابشناسي ،نسخهشناسي و متنشناسي بررسي خواهند شد.
در بررسي حاضر تالش شده به اين سؤال پاسخ داده شود که چگونه تصرف دریک نسخه
میتواند هویت آن را نیز مخدوش کند و چگونه ميتوان به اين تصرفها و تزويرها پي برد؟
چون برخي از آثار ميرزا ابراهيمبدايعنگار منتشر شده ،چند بررسي در شرح حال و
معرفي آثار او انجام شده است .هما ناطق و اصغر مهدوي در مقدمه سرگذشت خودنوشت
بدايعنگار مختصري از زندگي او را ذكر كردهاند (ناطق ،1358 ،ص.)153-131
اكبر ايراني در مقدمه فيض الدموع ضمن شرح حال بدايعنگار آثار او را نيز معرفي كرده
است (نواب تهرانی ،1374ص  .)40 -25نواب ( ،1344ص  )369 -364نوه بدايعنگار در
مقالهاي درباره رساله دستوراالعقاب اثر ميرزامهدي نواب ،پدر بدايعنگار ،اشارهاي نيز به برخي
آثار پدربزرگ خود كرده است.
محبوبياردكاني(،1371ص )710-705نيز در مقالهاي به اختصار شرح زندگاني و آثار
بدايعنگار را نوشته است .محمدتقی دانشپژوه در مقالهای با نام «نگارشهای بدایعنگار»
عالوه بر معرفی آثار بدایعنگار و نسخههایی که از آنها بهجای مانده ،اشتباه خود را در شناسایی
آثار بدایعنگار در مجموعه دانشکده حقوق اصالح کرده است .اغلب اين پژوهشها تنها به
زندگاني بدايعنگار پرداختهاند و هیچیک از مطالعات انجام شده به عقداللئالي و تاریخ قاجار
و نسخههاي آنها توجه موشكافانهاي نكردهاند و عليرغم اينكه بدايعنگار برخي نوآوريها را
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در تاريخنويسي خود داشته ،در پژوهشهاي تاريخي مورد توجه مورخان نبوده است.

خاندان نواب تهرانی

ميرزا ابراهيم نواب تهراني يا منشي رازي مشهور به بدايعنگار پسر میرزامهدي نواب ،از
منشيان و مورخان دوره ناصرالدينشاه قاجار (1313-1264ق ).بوده است .ميرزا مهدي در
پيشه تجارت فعاليت ميكرد ،اما در جواني تحصيل كرده و بر ادبيات فارسي و عربي و تاريخ
مسلط بوده است .او به دليل ارتباطي كه با دستگاه ديواني داشت با حاج ميرزا آقاسي رابطه
پيدا كرد .روابط ميان آنها ابتدا دوستانه بود ،اما اختالف مِلكي ميان آن دو موجب شد ميرزا
مهدي از سر دشمني با حاجي درآيد كه نتيجه آن تأليف رسالهاي با عنوان دستوراالعقاب در
ذم و لعن حاج ميرزا آقاسي بود (نواب تهراني ،1376 ،ص.)5 -4
ميرزا ابراهيم با ناديده گرفتن نصيحت پدر كه او را به جمع كردن مال و ثروت تشويق
ميكرد به دنبال تجارت نرفته ،راه تحصيل علم در پيش گرفت.
ميرزا مهدي كه از تاجر شدن پسر نااميد شده بود تصميم گرفت وي را وارد دستگاه
ديواني كند ،بنابراين كتابی را که میرزا ابراهیم در علم بديع به شيوه حدايق السحر نوشته بود
نزد حاج ميرزا آقاسي برد ،در این زمان هنوز روابط آن دو تيره نشده بود .كتاب مورد توجه
حاجي قرار گرفت و او را به حضور محمدشاه برد .میرزا ابراهیم ادعا کرده که از همان وقت
«نواب دارالخالفه» لقب گرفت (بدايعنگار 369 ،ج.گ  2الف).
اختالف آقامهدي با حاجميرزا آقاسي بر موقعيت ميرزاابراهيم در دربار تأثير گذاشت و او
مورد بيمهري واقع شد .اين بيتوجهي تا پس از عزل ميرزا آقاخان نوري ادامه داشت ،پس
از آن ميرزا ابراهيم دوباره مورد توجه قرار گرفت و پس از سفر سلطانيه در سال 1276ق .از
سوي شاه مورد التفات واقع و به دربار فراخوانده شد (بدايعنگار 369 ،ج .گ2ب و  3الف)؛
شرح اين شرفيابي را اعتمادالسلطنه ( ،1367ص  )1345 -1344در مرآتالبلدان نوشته است.
در همان مجلس بدایعنگار به نیابت اول وزارت علوم برگزیده شد .مدتی نیز در وزارت خارجه
بهعنوان منشی اول خدمت کرد (قزوینی ،1325 ،ص  .)8اعتمادالسلطنه ( ،1363ج ،1ص  )50در
المآثرواآلثار او را در زمره مورخینی ذکر کرده که وقایع دوره ناصرالدین شاه را نوشتهاند .آغابزرگ
تهرانی با خانواده بدایعنگار نسبتی داشته است .وی در الذریعه درباره میرزا ابراهیم نوشته است:
مادرش عمه پدرم بود و نامش خدیجه دختر حاج محمدمحسن طهرانی بود ...دختر
بدایعنگار همسر حاج سیدمحمود جواهری مؤلف جواهراالخالق (که در  1324چاپ شد)
و بانی مدرسه محمدیه در سرچشمه طهران بود (آغابزرگ طهرانی1360،ق،.ج،4ص .)119
میرزا احمد دبیرخاقان پسر میرزا ابراهیم بدایعنگار و پدر حسین نواب بوده است
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(محبوبیاردکانی ،1371 ،ص .)707میرزا ابراهیم بدایعنگار تهرانی در روز سهشنبه 15
ربیعاالول سال  1299در اثر سکته درگذشت .جسد او را در نجف اشرف به خاک سپردند
(محبوبی اردکانی ،1371 ،ص. )708

آثار میرزا ابراهیم بدایعنگار

 .2صبا (،1369ص)205-199
مقاله ای تحلیلی درباره این رساله نوشته
است و در آن دیدگاههای اقتصادی
بدایعنگار را مورد بررسی قرار داده است.
 .3نسخه به خط سیدابوالقاسم قبله ایزدی
در تاریخ جمعه 31تیر 1317شمسی
در 32برگ کتابت شده است (حسینی
اشکوری ،1380،ج ،3ص .)30-28
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يكي از مؤلفين دوره ناصري ميرزا ابراهيمبن مهدي مدايحنگار است .تشابه اسمي اين فرد با
ميرزا ابراهيمبن مهدي بدايعنگار موجب شده در مواردي نام اين دو و آثارشان با يكديگر اشتباه
شود .حسين نواب در مقاله خود به استناد فهرست مشار نام چند اثر مانند انجمن ناصري،
تذكره قدسيه و تذكره مجديه را آورده و نوشته اين آثار از مدايحنگار دانسته شدهاند .بنابراین
نتيجه گرفته که احتماالً پدربزرگش لقب مدايحنگار داشته است (نواب ،1344 ،ص.)366
درحاليكه اين دو تن با هم متفاوتند ،مدايحنگار تفرشي متولد 1242ق .و متوفي در 1286ق.
است .آثاري كه حسين نواب نام برده بهاضافه ملستان به سبك گلستان از اين شخص است.
تشابه نام و نام پدر اين دو نفر باعث شده در منابع گوناگون يك نفر پنداشته شوند .بههرحال
در اين بخش آثاري كه متعلق به بدايعنگار است معرفي خواهند شد.
 .1فیضالدموع .این اثر ترجمه لهوف ابنطاووس است .این کتاب در بیان شهادت
و ذکر مصیبت امام حسین(ع) نوشته شده است .نسخهای بسیار زیبا از آن بهخط محمدرضا
کلهر در کتابخانه کاخ گلستان به شماره  682موجود است (آتابای ،1352 ،ص .)845
 .2جنگ .این جنگ حاوی چهار رساله از میرزا ابراهیم است .این نسخه به شماره 369ج
در مجموعه دانشکده حقوق نگهداری میشود .رساله نخست این جنگ سرگذشتنامه مؤلف
است که در همین پژوهش به آن اشاره شد .یکی از رسالههای این جنگ کتابچه جمع و خرج
است که بدایعنگار در آن به مسائل اجتماعی و اقتصادی دوره ناصری پرداخته است.2
 .3عربۃالناظرین و عربۃالحارضین .این رساله در وقایع و رویدادهای سالهای 1287
تا 1290ق .و بهویژه گزارش قحطی 1288ق .و نیز انتقاد از اوضاع دوره صدارت میرزا
حسینخان سپهساالر است .نسخهای از این رساله در کتابخانه شاهچراغ موجود است.
نسخه دیگری را افشار ( ،1353ص  )685در مجموعه کتابهای سعید نفیسی معرفی کرده
است .این کتاب جزء نسخههايي بوده که به دانشگاه تهران فروخته نشده است .پس از
جستوجوهای بسیار ،نسخهای از عبرهالناظرین در مجموعه مرکز احیاء میراث اسالمی پیدا
شد که با عنوان مرآهالناظرین و عبرهالحاضرین معرفی شده است .باتوجه به توضیحات افشار
در نشریه و یادداشت سعید نفیسی در ابتدای نسخه مشخص شد که این همان نسخه نفیسی
است 3.اين اثر بدايعنگار تاكنون منتشر نشده است.
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 .4ترجمه عهدنامه مالک اشرت .این ترجمه در مخزن االنشاء بهخط محمدرضا کلهر
بهچاپ رسیده است.
 .5تصحیح رشح نهج البالغه .بدایعنگار در کتاب عقداللئالي مطلب مهمی درباره این
شرح نوشته است که گویای روش تصحیح در آن دوره است .وی مینویسد از سوی شاه مأمور
شد شرح نهج البالغه ابن ابیالحدید را در ایران بهچاپ رساند .او نیز چند نسخه از کتاب را
بهدست آورد و با گروهی از فضال و عالمان «به تصحیح و تنقیح آن شروع پیوست ....مقابلت
و تصحیح و استنساخ و طبع آن مخارجی گزاف ملتزم گشت» (بدایعنگار122/1 ،ب .گ 34
ب).
چون کتاب برای اهل علم با ارزش و به لحاظ ادبیات عرب و مضامین عرفانی و فنون
شعری بسیار شیوا و بلیغ است ،استنساخ آن هم بسیار مشکل است .بنابراین نسخ زیادی از آن
موجود نبود .او گالیه می کند که« :در دارالخالفه طهران که امروز سواد اعظم ممالک ایرانست
بیش از نسختی چند معدود یافت نمیشد و آن هم مغلوط و مغشوش که غالب ًا فایدتی بر آن
مترتب نمیگشت و کس را از آن تمتعی نبود» (بدایعنگار122/1،ب گ 34ب) .بدايعنگار
مدعی شده همین دشواریها باعث شد شاه او را برای چاپ این کتاب برگزیند.
 .6دیوان اشعار .در حاشيه مخزناالنشاء اين ديوان بهطور كامل نوشته شده است
(مخزناالنشاء[ ،بـيتا] ،ص .)23-5آغـابزرگ طهرانی (،1327ج ،7ص )162کتابی به نام
خسروینامه را از بدایعنگار دانسته است که در آن مدح پیامبر و قصه معراج آمده است که
باتوجه به محتوا باید همين ديوان اشعار باشد.
 .7هزاردستان .كتابي است كه بدايعنگار در جواني به سبك شاهنامه نوشته است .تنها
نسخه باقيمانده از آن كه به خط مؤلف است در كتابخانه كاخ گلستان با شماره  178نگهداري
ميشود (آتابای ،1357 ،ص . )787-785
 .8عقداللئالی فی نقداملعالی .نخستين کتاب تاريخی تأليف بدايعنگار (122/2ب
حقوق،گ )3عقداللئالي فی نقدالمعالی نام دارد ،او در مقدمه كتاب اين مطلب را متذكر
شده است .عقداللئالي وقايع دهساله نخست پادشاهی ناصرالدين شاه تا سال 1275ق .را
دربرميگيرد .پس از اينکه عقداللئالي بهنظر شاه رسيد و موردپسند واقع شد بدايعنگار مأمور
شد تاريخ خاندان قاجار را به نگارش درآورد ،بنابراين به ادامه کار پرداخت و كتابي درباره
تاريخ خاندان قاجار تا پايان پادشاهي فتحعليشاه تأليف كرد .در فهرستهاي مختلف در
معرفي اين دو اثر خلطهايي صورت گرفته و گاهي با هم اشتباه شدهاند و گاهي نيز بهجاي
هم شناسانده شدهاند .دو نسخه در مجموعه نسخههاي خطي كتابخانه دانشكده حقوق موجود
است كه مرحوم دانشپژوه در فهرست ،آنها را با نام تاريخ قاجار معرفي كرده است .شناختن
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اين دو نسخه موجب شد حقايقي از دو اثر تاريخي بدايعنگار بر نگارنده روشن شود كه در
اين پژوهش مطرح خواهند شد .اين اثر تاكنون به چاپ نرسيده است.

معرفیعقداللئالیدرفهرستهاینسخههایخطیوپژوهشها

 .4نواب ( ،1344ص  )406-405درباره
چگونگی انتقال این آثار به دانشكده حقوق
نوشته است كه نسخه دستوراالعقاب و
چند اثر دیگر از بدایعنگار از جمله تاریخ
قاجار را به امانت به عبدالحسین هژیر
داده بوده است .هنگامی كه هژیر كشته
شد كتابخانه او به دانشكده حقوق فروخته
شد و كتابهای مذكور در مجموعه این
كتابخانهباقیماند.
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نسخههای دانشكده حقوق :در مجموعه نسخههاي خطي دانشكده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران كه هماكنون در كتابخانه مركزي دانشگاه نگهداري ميشوند ،سه نسخه خطي
در تاريخ قاجار معرفي شده است .اين نسخهها به شماره 122/1ب و 22/2ب و 131ب قابل
دسترسي هستند .مرحوم دانشپژوه در سال  1339فهرست نسخههاي خطي دانشكده حقوق
را نگاشت كه در آن زمان هنوز نسخههاي ديگر این كتاب شناخته نشده بودند .در فهرست
حقوق دو نسخه با شمارههاي 122/1ب و 122/2ب با عنوان تاريخ قاجار معرفي شدهاند.
نويسنده اين دو نسخه از احمد منشي رازي سبط بدايعنگار شناخته شده است (دليل معرفی
این شخص بهعنوان مؤلف در ادامه خواهد آمد) .بعدها در سال  1356دانشپژوه در مقالهاي
آثار بدايعنگار را معرفي كرد .او در آن مقاله اين دو نسخه و نسخه 131ب را اجزای عقداللئالي
في نقدالمعالي محمدابراهيم بدايعنگار معرفي كرد (دانشپژوه ،1356 ،ص .)907
در مجموعه دانشكده حقوق نسخه ديگري با شماره 131ب موجود است كه در
فهرست نام مؤلف آن ذكر نشده و فهرستنگار آن را جلد دوم اثري درباره وضع روزگار
محمدشاه و ناصرالدين شاه دانسته است .حسين نواب نوه بدايعنگار درباره تاريخ قاجار
پدربزرگ خود نوشته :
تاريخ دوره قاجار تأليف مرحوم بدايعنگار در دو جلد ،از ابتداي رويكارآمدن
فتحعليخان قاجار در دستگاه طهماسب صفوي و قتل او به تحريك نادرشاه و عصيان و
طغيان پسرش محمدحسنخان در دوره كريمخان تا زمان حيات مؤلف قسمتي از آن بهخط
مرحوم كلهر است و تمام اين كتاب از ابتدا تا انتها مسجع است (نواب ،1344 ،،ص .4)406
آل داود در مقدمه دستوراالعقاب بههنگام معرفي آثار بدايعنگار از عقداللئالي نام برده
است .به نوشته او اين كتاب در تاريخ دوره قاجار و احتماالً در دو مجلد است .جلد اول در
شرح حوادث محمدحسنخان قاجار تا عصر فتحعليشاه ،جلد دوم در تاريخ محمدشاه و
ناصرالدينشاه (نواب تهراني ،1376 ،ص 11و. )12
ودرادامهمطلبدرمعرفینسخههايعقداللئاليازنسخههايدانشكدهحقوق،كتابخانهملي،
کتابخانهدكتراصغرمهدوي،نسخهشخصيمحمدحسيناسالمپناهونسخهخانملكساسانيو
نسخه كتابخانه سلطنتي نام برده است (نوابتهراني ،1376،ص13و14؛ محبوبياردكاني،1371،
ص .)707در ضمن شرح زندگاني بدايعنگار به عقداللئالي اشاره کرده و تنها از نسخه كتابخانه
ملي ياد كرده است.
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اكبر ايراني در مقدمه فيضالدموع ضمن شرح زندگاني و آثار بدايعنگار ،به عقداللئالي
نيز اشاره كرده است و با استناد به مطلب اعتمادالسلطنه در مرآتالبلدان كه به آثار ديگري از
بدايعنگار درتاريخ اشاره كرده است ،يكي از اين آثار را عبرهالناظرين دانسته و اظهار كرده
كه از تاريخ ديگر هيچ اطالعـي بهدست نيامـده است .ايرانـي عقداللئالي را باتوجه به مقالـه
دانشپژوه دو جلد دانسته است.
جلد اول از زمان محمدحسنخان قاجار تا عصر فتحعليشاه و جلد دوم شامل دوران
محمدشاه و ناصرالدينشاه (نوابتهراني ،1374 ،ص.)35
درمجموع هیچیک از فهرستها و پژوهشهای یاد شده اطالع درستی از کتاب عقداللئالي
ارائه نکردهاند و باتوجه به دالیلی که در بحث بعدی میآید پیداست که در پژوهشها تنها
به اطالعات فهرستها اکتفا شده که آنها هم باتوجه به صفحه عنوان نسخهها به معرفی آنها
پرداختهاند.

معرفیكامل عقداللئالی

مقایسه و تحقیق در دو اثر مربوط به تاریخ قاجار بدایعنگار ،ماهیت اصلی این دو اثر و نسخ
مختلف آن را روشن میکند .عدم تشخیص این دو اثر از یکدیگر موجب شده در فهرستهای
مختلف گاهی درست شناسایی نشده باشند .هدف این پژوهش بررسی آثار تاریخی بدایعنگار
از منظر کتابشناسی ،نسخهشناسی و متنشناسی است.

تحلیلکتابشناسی

میرزا ابراهیم بدایعنگار بهعنوان دبیری فرهیخته و اهل علم و ادب مأمور شد تاریخ حکومت
ناصرالدینشاه را به ثبت برساند .نتیجه تالش وی برای نگارش تاریخ کتابهای زیر بود.
الف) عقداللئالی فی نقداملعالی .میرزا ابراهیم کتاب عقداللئالي في نقدالمعالي را در
سال1270ق .به حضور ناصرالدینشاه تقدیم کرد .یکی از کارهای پسندیده بدایعنگار در این
اثر ذکر انگیزه و چگونگی نگارش کتاب است ،بهطوریکه میتوان اطالعات زیادی درباره
زندگانی و روابط او از مطالب کتاب بهدست آورد.
این اثر که با نثری متکلف و منشیانه نوشته شده است ،با مطالب مختصری درباره نسب
قاجارها شروع شده و بهسرعت به وقایع دوره ناصرالدینشاه رسیده است .چون مؤلف این اثر
را به روزگار صدارت میرزا آقاخان نوری نوشته است و قصد تقدیم آن را به حضور شاه داشته،
بنابر مالحظات معمول ،سطور بسیاری را به مدح و ثنای صدراعظم اختصاص داده است .در
این اثر بیشتر توجه مؤلف به شرح حوادث خاص مانند فتنه یزد ،فتنه کرمان ،واقعه تبریز ،واقعه
زنجان ،فتنه باب ،واقعه هرات و ...بوده است .البته مؤلف در مقدمه نوشته که قصد دارد «بدایع
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وقایع» روزگار ناصرالدینشاه را به نگارش درآورد (بدایعنگار122/1 ،ب .گ .)14
بدایعنگار گرچه برکشیده حاج میرزاآقاسی بود و این وزیر او را وارد کارهای دولتی کرد،
اما مانند پدرش میرزا مهدی 5د ِل خوشی از حاجی نداشت و در تاریخ خود از او انتقاد کرده و
نوشتهاست:
«یاسای سلطنت ایران به روزگار وزیر عهد ،حاجی میرزا آقاسی سخن نابسامان بود و درباره
طوایف خلق و عموم محترمه به ناواجب حکمها همیرفت» (بدایعنگار122/1،ب  .گ.)12
کتاب با شرح واقعه جنگ ایران و انگلیس بر سر هرات پایان یافته است.
آغازکتاب :الحمدهلل الواهب المنان فایض الجود قدیم االحسان غافرالذنب غافل التوب.....
فرخنامه که کلک بدایع طراز عقول زیب دفتر اقبال و قبول سازد....

ب) تاریخ قاجار يا تاريخ بدايع يا بدايع التواريخ(،جلد اول).

 .5میرزا مهدی نواب در کتاب
دستوراالعقاب نهایت کینه خود را از حاج
میرزا آقاسی نشان داده است .اختالف
میان او و حاجی بر رس مالكیت زمین بود
(بدایعنگار 369 ،ج حقوق .گ 2ب).
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بدايعنگار پس از تأليف عقداللئالي توانست به حضور شاه برسد و كتاب را به او تقديم
دارد .در همان مجلس از سوي شاه مأمور نگارش تاريخ خاندان قاجار شد.
اعتمادالسلطنه ( ،1367ص  )1345در وقايع سال 1276ق .نوشته است ميرزا ابراهيم كه
كتاب عقداللئالي را نوشته و اكنون مشغول نگارش تاريخ بدايع است که:
«تاريخ ديگر مبسوط از ابتداي دولت قوي شوكت شروع نموده در كمال فصاحت و
سالست و چند جزء آن را به نظر انور ملوكانه رسانده مقرر فرمودند كه آن تاريخ را نيز مشغول
باشد».
كتابي كه اعتمادالسلطنه از آن با عنوان تاريخ بدايع نام برده است ،درواقع تاريخ مفصل
نسب قاجارها را به دوره
خاندان قاجار است .اين كتاب به شيوه ساير تاريخهاي عصر قاجارَ ،
چنگيزخان ميرساند و بهطور مفصل به تکاپوهای محمدحسنخان قاجار و به حكومت
رسيدن آقامحمدخان و سلطنت فتحعليشاه پرداخته است .تاريخ بدايع با مرگ فتحعليشاه در
سال  1250پايان يافته است .به دليل اينكه اين كتاب پس از عزل ميرزاآقاخان نوري نوشته شده،
مؤلف در مقدمه آن به شرح خطاهاي ميرزا آقاخان كه منجر به عزل او شد ،پرداخته است.
آغاز :الحمد لولیه و الصلوه علی نبیه محمد و اله .چون سال هجرت رسول صلیاهلل علیه بر
یکهزار و دویست و هفتاد و پنج رسید و ده سال تمام از روزگار سلطنت پادشاه جهان ...برآمد....
ج) تاریخ قاجار ،جلد دوم .بنابه گفته اعتمادالسلطنه عالوه بر دو تاريخ مذكور ،شاه
بدايعنگار را مأمور نوشتن تاريخ مفصل ديگری از ابتدای دوره سلطنت خود کرده است.
بنابراين مؤلف ميبايست مشغول نوشتن آن تاريخ شده باشد .نسخهاي در مجموعه دانشكده
حقوق موجود است كه در ابتداي آن ذكر شده در جلد نخست ،تاريخ خاندان قاجار تا پايان
حكومت فتحعليشاه نوشته شده و اين جلد دوم است كه شامل تاريخ حكومت محمدشاه
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و ناصرالدينشاه خواهد بود (بدایعنگار131 ،ب حقوق گ .)1البته اين تاريخ هيچگاه به پايان
نرسيد و اين تنها نسخه شناخته شده از آن است كه حتي وقايع دوره محمدشاه را نيز به پايان
نرسانده و تنها تا سال 1254ق .ادامه يافته است .مؤلف در اين اثر از قائم مقام فراهاني به نيكي
ياد كرده است .در آغاز كتاب چگونگي سركوب سركشيهاي آغاز حكومت محمدشاه را
شرح داده است .بدايعنگار در اين كتاب عليرغم ايجاز در ذكر وقايع ،بهطور مفصل به شرح
رویداد آقاخان محالتي پرداخته است و کتاب با همين مطلب پايان يافته است .الزم به ذكر
است كه مؤلف در هيچجاي كتاب به صراحت از خود نام نبرده است و درواقع براساس توالي
مطلب و سبك نوشتار ميتوان فهميد اين اثر از بدايعنگار است .جلد نخستی که بدایعنگار در
آغاز کتاب از آن نام برده است ،درواقع همان تاریخ قاجار است:
آغاز :در مجلد اول از این کتاب جملتی از محامد مأثور و مواقف مشهور امیر تاج بخش
فتحعلیخان و پادشاه جهانگشا محمدحسنخان توالهما اهلل برضوانه یاد رفت...
مؤلف در این جلد چند بار از عبارت «بدایع وقایع» که عبارت مشهور بدایعنگار در
آثارش ميباشد ،استفاده کرده است.

تحلیلنسخهشناسیدرفهرستها

برخی نسخههای خطی دارای ویژگیهایی هستند که میتوانند نسخهشناسان را در تشخیص
هویت یک اثر دچار اشتباه کنند .ازجمله این ويژگیها :بدون آغاز و انجام بودن نسخه ،مشخص
نبودن مؤلف ،تصریح نکردن مؤلف بر نام کتاب ،تعدد آثار یک مؤلف بدون تفکیک مشخص
آنها را میتوان نام برد .از سویی ،موجز بودن برخی فهرستها که آگاهی کافی از یک نسخه
شناخته شده عرضه نمیکنند و سبب میشود تا فهرستنویسان دیگر نتوانند بهطور دقیق یک
نسخه را با نسخه فهرست شده تطبیق دهند .آثار تاریخی بدایعنگار نیز بههنگام فهرست شدن در
کتابخانههای مختلف دچار چنین سرنوشتی شده و بهطور مشخص معرفی نشده است .در این
بررسی تالش شده این آثار تا حد ممکن از یکدیگر تفکیک و معرفی شوند.

الف)عقداللئالیفینقداملعالی

نسخههای موجود از این کتاب بهشرح زیرند:

 .1نسخه شامره /2079ف کتابخانه ملی .در فهرست احتمال داده شده نسخه بهخط
مؤلف باشد که البته چنین احتمالی بعید است ،زیرا نسخه بسیار پاکیزه و خوشخط و درواقع
نسخهای است که برای تقدیم به شاه با سرلوح زرین و جدولبندی و طالاندازی بین سطور
تهیه شده است .نسخه دارای  189برگ است .با توجه به مطالب کتاب این نسخه درواقع
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عقداللئالي است و تنها نسخـهای است که بهدرستی در فهرسـت نامگذاری شده است (انوار،
 ،1353ج ،5ص .)93 -91
 .2نسخه  122/1ب حقوق .در فهرست ،این کتاب با عنوان تاریخ قاجار معرفی شده
است .به دلیل دستبردی که نوه مؤلف در کتاب صورت داده ،کتاب از احمد منشی رازی
دانسته شده است .این نسخه در فهرست دانشکده حقوق با عنوان نسخه اصل معرفی شده
است (دانشپژوه ،1339 ،ص  .)29- 27اصل بودن نسخه نمیتواند غیرممکن باشد زیرا این
نسخه متعلق به خانواده بدایعنگار است که به دانشکده حقوق فروخته شده است (نواب
 ،1344ص  .)406-405این نسخه  64برگ دارد ،بسیار ساده و بدون هرگونه آرایهای است.
این نسخه تا برگهاي آخر نسخه کتابخانه ملی با آن نسخه همخوانی کامل دارد ،اما در نسخه
ملی صفحاتی افزون بر آن وجود دارد.
 .3نسخه شامره  179کتابخانه دکرت اصغر مهدوی .در فهرست ،این نسخه با عنوان تاریخ
ناصرالدینشاه از ابراهيم منشی رازی معرفي شده که ناتمام بوده و فهرستنویس آن را به
خط مؤلف دانسته است.

ب) تاریخ قاجار یا تاریخ بدایع

از این اثر نیز نسخههايي موجود است.

 .1نسخه شامره  707کتابخانه کاخ گلستان .در فهرست ،این نسخه با عنوان عقداللئالي فی
نقدالمعالی معرفی شده است و حتی بر روی نسخه نیز نام عقداللئالي آمده است .درحالیکه
متن آن با تاریخ قاجـار که شرح چگونگـی به قدرت رسیدن قاجـارها تا پایان حکـومت
فتحعلیشاه است مطابقت دارد .البته این نسخه که بهخط بسیار خوشی کتابت شده ناتمام
مانده و دارای  218صفحه است ( آتاباي ،1356 ،ص.)305 – 303
 .2نسخه شامره 122/2ب حقوق .این نسخـه در فهرست با عنـوان تاریخ قاجـار معرفـی
شده که مؤلف آن هم مانند نسخه 122/1ب احمد منشی رازی دانسته شده است (دانشپژوه،
نسب قاجارها
 ،1339ص  .)27درحالیکه کتاب ،تألیف دوم میرزا ابراهیم بدایعنگار در تاریخ َ
تا پایان روزگار فتحعلیشاه است .این نسخه هم در مجموعه خانوادگی بدایعنگار بوده و
دارای  55برگ است .بر برگ اول این نسخه مهر «یا احمد» دیده میشود .این احمد ،میرزا
احمد منشی نوه دختری بدایعنگار است که دستبردهای او در نسخه در مبحث بعدی مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
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ج) تاریخ قاجار .جلد دوم

از این اثر تنها یک نسخه در مجموعه دانشکده حقوق با شماره 131ب موجود است که متعلق
به خاندان بدایعنگار بوده است .این نسخه  19برگ و نسخهای منقح است ،دارای سرلوح و
همه صفحات مجدول با خطی خوش اما نیمه تمام.

تحلیلمنتشناسی

در میان انبوه مسائل و ابهاماتی که یک نسخه ممکن است داشته باشد تا فهرستنویس یا
پژوهشگر را در شناسایی آن دچار مشکل سازد ،تغییراتی که بعدا ً در نسخه ایجاد شده نیز
باید مورد توجه قرار گیرد .دستبردها و تغییراتی که دیگران به عمد یا سهوا ً در نسخه ایجاد
کردهاند حتی ممکن است موجب عدم شناخت نسخه شود .پیش از این به موضوع تزویر و
تصریف در نسخخطی اشاره شد .در متون خطی تصریف و تزویر یا تحریف به وفور یافت
میشود و یکی از وظایف مصحح این متون ،اصالح این تغییرات است صرفنظر از اینکه
عمدی یا سهوی باشد .در این پژوهش باتوجه به سه نسخه از آثار بدایعنگار در مجموعه
دانشکدة حقوق ،تغییرات و تصرفات انجام شده در آنها بررسـیخواهد شد .برای شناسایی
تغییرات ایجاد شده ناگزیر باید نسخه با یک نسخه دیگر مقایسه میشد .در اینجا یادآوری
این نکته ضروری است که هدف از این مقایسه بیان اختالف نسخ نیست (که این موضوع
هنگام تصحیح کتاب ارزش خواهد داشت) ،بلکه هدف ،مطرح کردن دستبردهایی است که
بعدا ً به نسخه وارد شده است .بنای این بخش از پژوهش بر بررسی نسخههای 122/1ب و
122/2ب و 131ب حقوق است .اين مقايسه شامل نسخههاي ديگر اين اثر نيست ،به دليل
اينكه تنها سه نسخه ياد شده دچار تصرف شدهاند .در این بخش عمدهترین موضوعاتی که
در این نسخهها مورد تصرف قرار گرفته بررسی خواهند شد.

دستربدهای مربوط به نام مؤلف

حسین نواب نوه بدایعنگار در مقالهای نوشته سه نسخه موجود در مجموعه دانشکده حقوق
متعلق به خانواده بدایعنگار بوده که ایشان بهعنوان امانت به عبدالحسین هژیر برای نوشتن یک
کتاب داده است .پس از کشته شدن هژیر ،کتابخانهاش توسط خانواده او به یک کتابفروشی
فروخته شد و دانشکده حقوق این کتابها را که آثار دیگری از بدایعنگار و پدرش در میان آنها
بود ،از کتابفروشی خریداری کرد .بنابراین هر تغییری که در این آثار پیش آمده بهدست افراد
خانواده بدایعنگار بوده است .تمام تغییراتی که در این نسخ صورت گرفته در صفحات آغازین
نسخهها یا هر جای دیگری است که مؤلف درباره خود و روابطش بهویژه با دولتمردان مطلبی
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 .6همین اشتباه به فهرستهای مشرتک
راه یافته چنانکه در فهرست منزوی جلد6
ص4260و در فهرست دستنوشتههای ایران
(دنا) جلد .2ص  728و در سایت آقابزرگ
این کتاب از احمد منشی رازی
دانسته شده است.

18

نوشته است .در صفحات بعدی که صرف ًا شرح وقایع تاریخی است تغییری داده نشده ،البته
اساسیترین دستکاری در نام مؤلف انجام شده است .میرزا ابراهیم بدایعنگار در معرفی خود در
عقداللئالينوشتهاست:
«بنده سپاس جوی و غالم خانزاد ابراهیم منشی رازی که تربیتیافته خوان نعمت و برآورده
دست عنایت این دولت قدیم و شوکت قویم است» (بدایعنگار/2079 ،ف .گ  9الف).
در نسخه 122/1ب حقوق ،ابراهیم پاک شده و باالی آن نوشته شده احمد و در حاشیه نیز
توضیح داده شده« :سبط مرحوم بدایعنگار دولت جاوید» (بدایعنگار122/ 1،ب .گ3ب).
همین دستکاری باعث شده مرحوم دانشپژوه در این فهرست مؤلف را احمد منشی رازی
ذکر کند 6.البته بر صفحاتی از نسخهها مهر «یا احمد» نیز دیده میشود که حتم ًا متعلق به همین
احمد منشی بوده است .به دلیل اینکه این دستبرد کام ً
ال عمدی بوده و نوه بدایعنگار قصد داشته
خود را مؤلف این اثر بنمایاند .چنین اعمال تغییرات در این نسخه تحریف بهشمار میآید.
در کتابخانه مرعشی نجفی نسخهای از کتاب فیض الدموع بدایعنگار به شماره 8228
موجود است که به خط احمدبن منشی باشی نظام در سال  1304کتابت شده است (حسینی
اشکوری ،1372 ،ج ،21ص .)190احتماالً این میرزا احمد همان احمد منشی است که در آثار
پدربزرگ خود دست برده است.
در کتاب عقدالئالی مؤلف در شرح واقعهای به زمان خود اشاره کرده است و نوشته
«تاکنون نهم سال سلطنت اقدس همایون است» (بدایعنگار/2079 ،ف.گ  19الف ) .این جمله
نشان میدهد بدایعنگار اثر خود را در سال 1273ق .که نهمین سال سلطنت ناصرالدینشاه
بود ،نوشته است .درحالیکه در نسخه 122/1ب عدد «نهم» خط خورده و باالی آن «چهلم»
نوشته شده که مصادف با سال 1304ق .است و نشان میدهد میرزا احمد منشی در این سال
به تصرف در اثر پدربزرگ خود پرداخته است (بدایعنگار122/1 ،ب .گ11ب).
در نسخه 131ب حقوق نیز هنگام شرح واقعه آقاخان محالتی نوشته« :در سال  1252که
آقاخان عازم حج بود نامههایی به حکام شهرها نوشت از جمله نامه به بهاءالدوله حاکم یزد».
در اینجا توضیح داده« :و جدّ این بنده محمدابراهیم نیز بدان روزگار از پی مهمی به یزد
مقیم بود» (بدایعنگار 131،ب .گ 15الف).
این جمله روی جمله دیگری که پاک شده ،نوشته شده است .روشن است که این
تحریف نیز به دست نوه بدایعنگار انجام شده است.

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره90

آثار سو تحریف در نسخههای
خطی بر شناسایی ...

تحریفها در نام افراد مرتبط

تحريفكننده نسخه به دليل اينكه در سالهاي پس از مرگ بدايعنگار ميزيسته ،ميبايست
تغييرات را مطابق زمان زندگي خود انجام ميداده است؛ بنابراين نام افراد مورد توجه يا حامي
پدربزرگ خود را پاك كرده و نامهاي جديدي را در متن نسخهها افزوده است.
بدايعنگار آثار خود را در دوره صدارت ميرزاآقاخان نوري نوشته است و بنابر رسم
معمول در عقداللئالي از محامد او بسيار گفته است .ميرزا احمد نوه بدايعنگار در دوره صدارت
امينالسلطان در اين نسخه دست برده است ،بنابراين نام ميرزاآقاخان را پاك كرده و در حاشيه
صفحه ،امينالسلطان نوشته است ( بدایعنگار122/1 .ب .گ 6الف) .شايد قصد داشته با تقدیم
متن به نام خود ،از صاحبان مناصب عهد خود سودي ببرد .در ادامه همين مطلب بهجاي نام
ميرزا آقاخان نوري ،نام مخبرالدوله نوشته شده و چنين بهنظر ميآيد كه در مجلس مخبرالدوله
اين اثر به ناصرالدین شاه تقديم شده است (بدایعنگار122/1 .ب .گ 6الف).
ميرزا احمـد گويا ارادت خاصـي به مخبرالدوله داشته است ،زيرا در جايي نام ميرزا
تقيخـان اميركبيـر را نيز پاك كرده و بهجاي آن نام عليقليخان مخبرالدوله را آورده است.
مخبرالدوله در اين زمان وزير علوم بوده است (بامداد ،1347 ،ص  )458و چون در ادامه
مطلب بدايعنگار ،كارداني اميركبير در سركوب ياغيان و گردنكشان را شرح داده است،
تحريفكننده متن روي همه مطالب خط كشيده و از «طرز بليغ و سياقت بديع» مخبرالدوله
نوشته است و ماجرای مالقات او با برادر امپراطور اعظم در سفر فرنگستان را شرح داده است
(بدایعنگار122/1 ،ب .گ 5الف).

يكي ازنامهايي كه در اين نسخه پاك شده است ،نام ميرزا شفيع آشتياني است كه بدايعنگار
او را در انشاء و نگارش استاد خود ميداند (بدایعنگار122/1 ،ب .گ6ب) .البته چون در زمان
نوه بدايعنگار روزگار ميرزا شفيع بهسر آمده بوده نام او پاك شده است.
در نسخه 131ب حقوق و در مقدمه کتاب ،آنجا كه در مدح و ستايش ميرزا آقاخان نوري
چند سطر نوشته شده است ،نام صدراعظم پاك شده و بهجاي آن نوشته شده« :حضرت اجل
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اشرف اعظم آقاي امينالدوله» (بدایعنگار131 ،ب.گ  2الف).
كتاب عقداللئالي زماني نوشته شده كه فرهاد ميرزا معتمدالدوله در قيد حيات بوده است،
بنابراين بدايعنگار به دنبال نام او عبارت «دام اقباله» را بهكار برده است؛ اما بههنگام دستبرد در متن
روي اين عبارت خط كشيده شده و «رحمهاهلل» نوشته شده است.
از سويي تحريفكننده متن به اين موضوع توجه داشته است تا متن را كه به زمان زندگي
مؤلف اشاره دارد تغيير دهد .در نسخه 131ب حقوق در واقعه آقاخان محالتي نوشته است:
«امروز كه سال هجرت بر  1307اوالد وي مقيم معموره ممبئي است و در حمايت دولت
شر باس و نكال بازخواست دولت جاويد در امان» (بدایعنگار131 ،ب .گ
بزرگ انگليزه و از ّ
 16ب) .سال  1307جايگزين سال پاك شدهاي كه بدايعنگار ثبت كرده بود ،شده است.

طبقهبندیترصفاتمنت

در این پژوهش سه نسخه خطی مورد بررسی قرار گرفته است .نکتة قابل تأمل این است که
نوع دستبردها و تصرفاتی که در این سه نسخه انجام شده متفاوت است و میتوان آنها را به
سهگونه طبقهبندی کرد:
 .1ترصفات با جایگزین .در این نوع از دستبردها کلمات و عبارات خط خوردهاند و
جایگزینی بر روی آن یا در حاشیه نوشته شده است .این نوع از تصرفات معموالً مربوط به نام
مؤلف یا افراد دیگر و یا تاریخ تألیف است .این نوع از تصرفات در نسخه 122/1ب حقوق
یعنی کتاب عقداللئالي دیده میشود .این نسخه با نسخه کتابخانه ملی مقایسه و عبارات اصلی
استخراج و در جدول زیر نوشته شد.

جدول 1
تصرفاتباجایگزین
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بنده سپاس جوی و غالم خانزاد احمد منشی رازی
(بدای عنگار122/1 ،ب گ  3ب)

بنده سپاس جوی و غالم خانزاد ابراهیم منشی رازی
(بدایعنگار/2079 .ف .گ 9الف)

پاسادبوحشمتپادشاهرانخستدرحرضتعلیقلیخانمخربالدوله
که عمید و عامد مملکت و یگانه مهد و نادر عهد بود باز منود (بدایع
نگار ،گ  8الف)

پاس ادب وحشمت پادشاه را نخست درحرضت امیرکافی و وزیرکارگزار
میرزاتقیخانفراهانیرحم هاللهعلیهکهعمیدوعامدمملکتویگانه
مهد و نادره عهد بود باز منود ( بدایعنگار ،گ11ب)

چون دست وزارت بر وزیر اجل اعتامدالدوله صدراعظم
افخم امینالسلطان دام انامه تفویض افتاد (بدایعنگار ،گ 9الف)

چون دست وزارت بر وزیر اجل اعتامدالدوله صدراعظم
افخم میرزا آقاخان نوری تفویض افتاد (بدایعنگار،گ13ب)

نایباالیالهفرهادمیرزارحمهالله
(بدایعنگار .گ  13الف)

نایباالیاله فرهاد مربزا دام اقباله
(بدایعنگار ،گ 21الف)

تاکنون که چهلم سال سلطنت اقدس هامیون است
(بدایعنگار ،گ 11ب)

تاکنون که نهم سال سلطنت اقدس هامیون است
(بدایعنگار ،گ  19الف)
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آثار سو تحریف در نسخههای
خطی بر شناسایی ...

 .2ترصفات بدون جایگزین .در این نوع از تصرفات تنها به پاک یا سیاه کردن کلمات
و عبارات بسنده شده و جایگزینی برای آنها نوشته نشده است .این تصرفات در نسخه
122/2ب حقوق اعمال شده است .با مقایسه این نسخه با نسخه کتابخانه گلستان اصل
عبارات مشخص و در جدول زیر نوشته شده است.
خطاب نارصالدین شاه به مؤلف :کتاب عقداللئالی که به نام ما ساخته
نیکو کتابی است و نگارشی مقرون به صدق است و از مکنون ضمیر
و مراد خاطر پیشکاران عاری است و آری هم از این روی جانب ترا
مهمل گذاشتند و در تخفیف و اهانت تو مبالغت کردند (بدایعنگار،
 .707گ 3ب).

در نسخه 122/2ب حقوق این عبارات سیاه شده است (گ  3الف).

و در این جمله این بنده را نیز بخواند و تفقداتی ملوکانه فرمود و
به فحوای سخن فرمود دیرگاه است تا ترجمه آداب دولت را کتابی
خواستهام که رسارس وقایع دولت و بدایع حرضت از روی صدق و
راستى در آن مسطور شود (بدایعنگار .707 ،گ 3ب).

در نسخه 122/2ب حقوق عبارت خط کشیده شده سیاه شده است
(گ  3الف).

جدول 2

تصرفاتبدونجایگزین

 .3ترصفات بدون اصل .در اینگونه از تصرفات اصل پاک شده و بهجای آن واژه یا
عبارتـی نوشـته شده است .این حالت در نسخـه 131ب حقـوق دیده میشـود که چـون
تکنسخه است نمیتوان از اصل آن آگاه شد.
عبارت منت

توضیحات

حرضت اجل ارشفاعظم آقای امینالدوله
(بدایعنگار131 .ب گ  2الف)

امینالدوله بهجای نام دیگر نوشته شده است.

امروز كه سال هجرت بر  1307اوالد وی مقیم معموره ممبئی است
(هامن .گ16ب)

 1307بهجای تاریخ دیگری نوشته شده است.

و ج ّد این بنده محمدابراهیم نیز بدان روزگار از پی مهمی به یزد مقیم
بود (هامن.گ 15الف).

اثرات دستربد در این عبارت بر جای مانده است.

جدول 3

تصرفات بدون اصل
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سوسن اصیلی

نتیجهگیری

اهمیت دست یافتن به یک متن منقح و درست ،انگیزه پژوهشگران برای توجه به موضوع نقد
متون است .متنشناسی یا نقد متون موجب دست یافتن به شکل درست و واقعی هر کلمه و
عبارت به طریق علمی است که پژوهشگر را به متن اصلی نزدیکتر میسازد .چون بسیاری
از متونی که امروزه در اختیار ما هستند به لحاظ متنی کام ً
ال قابل اعتماد نبوده و همواره تردید
ایجاد تغییرات در آنها وجود دارد .بایسته است منتقدین متون با دقت و حساسیت بیشتری به
مرجع قرار دادن آنها بپردازند .همانطور که در بیان مسئله این پژوهش مطرح شد ،تصرفات
و دستبردهایی که به دالیل گوناگون در متون قدیمی راه یافته است در مواردی میتواند
زبدهترین پژوهشگران را نیز به بیراهه ببرد .بنابراین الزم است بادقت و تفحص در متونی که
دچار این دستبردها و تصرفات شدهاند ،به نسخه اصیلتر نزدیک شویم.
در این پژوهش تالش شد با بررسی موردی آثاری از میرزا ابراهیم بدایعنگار که دستمایه
چنین تصرفاتی قرار گرفته است ،روشن شود که ماهیت اصلی این آثار چیست و چگونه
مورد دستبرد قرار گرفتهاند .از سویی پس از شناخت تغییرات انجام شده بر روی آنها ،تأثیر این
تصرفات در شناسایی این آثار مورد بررسی قرار گرفت.
با تحلیلهای متنشناسانه مشخص شد که آثار تاریخی بدایعنگار بهدرستی در فهرستها
و پژوهشهای متعدد شناخته نشدهاند و ریشه اصلی این عدم شناخت در تصرفاتی است که
در نسخههای اصلی این آثار صورت پذیرفته است .طبقهبندی دستبردهایی که به این متون وارد
شده میتواند بهعنوان الگویی برای بررسی انواع تصرفات در متنهای قدیمی مورد استفاده
قرار گیرد .مطمئن ًا با پژوهش در متون دیگری که دچار شکلهای متنوعی از تصرف و دستبرد
شدهاند میتوان به لحاظ متنشناسی و نسخهشناسی ،انواع گوناگون تصرف در نسخههای خطی
و انگیزههای ایجاد آنها را طبقهبندی کرد .این پژوهش بخشی از این طرح برای گردآوری
نمونههای بیشتری در این موضوع است.
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