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توجه به تعارف و تملق 
در تصحيح متون 

محمد تقي نيا
مي خوانيم  فارسي،  زبان  مهم  آثار  از  بسياري  ديباچۀ  در 
كه نويسنده علت نگارش اثر خود را به خواست سلطان و 
خان عصر نوشته است و انگار اگر ايشان نمي فرمود آن اثر 
مي فهميدند  بهتر  عصر  سالطين  واقعاً  آيا  نمي شد.  توليد 
يا خواجه نظام الملك طوسي و عطا ملك جويني و وصاف 
ابرو  حافظ  و  همداني  فضل هللا  رشيدالدين  و  الحضره 
تا  بودند  اوليها  آن  دستور  منتظر  آخريها   اين  آيا  و  و.... 
كالم  آيا  بنويسند؟  آيندگان  براي  را  خود  ارزشمند  آثار 
آغازين اين نوشته ها بيشتر مبتني بر تعارف و تملق نبوده 
است؟ چندي پيش يكي از استادان تاريخ در جلسۀ دفاع 
دكتري از دانشجو ايراد مي گرفت كه چرا سخن  خواجه 
شاه  عنوان  به  سلچوق  از  بردن  نام  و  طوسي  نظام الملك 
انديشۀ  در  شاهي  مقام  (دربارۀ  بيشتر  تحقيق  موضوع  را 
آن  در  حاضر  به عنوان  من  است؟  نداده  قرار  ايرانشهري) 
نگيريد.  جدي  شما  «استاد  بگويم:  نمي توانستم  نشست 
اين هم از نشانه هاي آشكار تعارف و تملق در نويسندگي 

فارسي است.»
ملل  با  ايرانيان  آشنايي  و  تماسها  نخستين  پيگيري 
دغدغه هاي  از  آن)  برعكس  حتي  (و  ديگر  فرهنگهاي  و 
مورخان است. اشارات به ظاهر كوتاه و ناچيز در متون و 
اسناد و نقشه هاي كهن، باب تازه اي در مطالعات تاريخي 

و روابط سياسي و اقتصادي مي گشايد. 
موسوي  ابوطالب  سيد  تحفة العالم  كتاب  تازگي  به 
فندرسكي، عالم اواخر عصر صفوي، منتشر شده است. اين 
كتاب كه در حدود سال 1106ـ 1107 هجري/  1694ـ 
1696 ميالدي نوشته شده است، دربارۀ معرفي شخصيت 
شاه سلطان حسين و ويژگيها و خصلتهاي اوست. مقدمۀ 
فاضالنه جناب رسول جعفريان، ارزشهاي نهان در كتاب 
را روشن مي سازد. در كتاب دو اشاره به ينگه دنياست كه 

جالب مي نمايد:
 [صفت پنجم جود و سخا و عطاء]

پنجم: جود و سخا و تكثير نوال و عطاء كه حركت دست 
سخايش در بذل عطاء از امواج دريا افزون، و بارش سحاب 
از  است.  بيرون  شمار  از  نيسان  ابر  چون  وجودش  احسان 
و  تاج  و  چين  و  روم  ديباي  و  ينگي دنيا  زربفت  خلعتهاي 
طومارهاي مرصع به آللي و جواهر ثمين و اسبان تازي نژاد 
با زين مرصع و لجام طال و سراپرده هاي ظهارۀ اطلس بطانۀ 
ديبا و امتعه و اقمشۀ نفيسه هند و ختا و فرنگ و اسلحه 
نادره و تحفۀ هيجا و جنگ از جزايري و تفنگ و كمان و 
شمشير و زوبين و سنان و قداره و سپر و دشنه و خنجر و 
كلنگ و تبر و عمود و شمشير و خود و چهار آينه و زره هاي 
گراني  و  جودت  كمال  در  برگستوانهاي  و  صنعت  داودي 
قيمت به اعزه و شرفاي اهل آن و امرا و متنجده و سپاهيان 
چندان بخشيده كه اگر قيمت آن را بر ايام تقسيم نمايند 
از ابتداي جلوس بر تخت سلطنت عظمي و خالفت كبري 
تا حال كه يازده ماه است، هر بخشش روزي از هزار هزار 
تومان متجاوز مي شود، سواي آنچه بي طلب به اهل فقر و 

مسكنت و احتياج داده... (ص 45).
[صفت سيزدهم: فرمان برچيدن باغ وحش]

اما در اين اوقات و اوان، فرمان واجب االذعان به نسخ يك 
قاعده از قواعد ماضيۀ غير اليق امضاء و ترك يك دستور از 
دساتير عهود خاليه خالي از فايدة بي جا شرف نفاذ يافته...

و آن اين است كه از زمان پادشاهي جمشيد تا زمان 
پادشاهان  همگي  آيين  و  رسم  جاويد،  اسالم  دولت  ظهور 
ايراني آن بوده كه شير و ببر و پلنگ، و بعضي سباع تيز 
تربيت  و  داشته  نگه  جنگ،  ميدان  آموختۀ  فيل  و  چنگ، 
فرموده، در روزهاي مجلس عام و جشنهاي بزرگ ايام، هر 
يك را به ترتيبي خاص در مقامي بسته و در زير هر يك 
فرشي گسترده، و در پيش سطلي نهاده، در جل و قالده 
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اعظم  را  آن  و  مي بردند،  به كار  تكلف  كمال  آنها  زنجير  و 
نشان  و  عالمت  في الحقيقه  بلكه  پادشاهي،  شكوه  اسباب 

شاهنشاهي مي شمردند...
عليۀ  سنيۀ  سلسلۀ  دوران عّدت  دولت  زمان  در  و 
صفيۀ صفويه، تكلف در آنها به جايي رسيد كه از ميخها 
فرشهاي  و  همه طال،  طشتهاي  و  سطلها  و  ميخكوبها  و 
زربفت ينگي دنيايي، و جلهاي مرواريددوز پر سنا و بها، و 
قالده هاي مرصع به جواهر گرانبها، و شيربانان كسوتهاي 
زرين بر دوش، و پلنگ بانان چون نطع پلنگ مرصع پوش، 
و ببر بانان از اطلسهاي ده يك دوز طرح ناخن پلنگ قباهاي 
ابري در بر، و از قطره هاي آب آللي بحرين و عمان بر 
بر  باراني  كاله  ابر  چون  دوخته،  ني  شيرها  طاقيه هاي 
يوزخانه  و  پلنگ خانه  و  ببرخانه  و  شيرخانه  اسباب  سر، 
و خانه هاي ديگر سبعهاي ضار، و سگهاي صمصام لقب 
و  افزون،  تومان  پنجهزار  از  فيل خانه  سواي  مردم خوار، 
از  خود  نگهبانان  و  حارسان  و  حفظه  و  خدمه  و  عمله 

اندازه بيرون مي نمود....
خسرو  زمان،  شاهنشاهان  شاه  اعليحضرت  اين  اما 
و  وزرا  اعاظم  از   ... كهن،  دانش  به  نوجوان  عالم  كيخسرو 
دام  و  دد  اين  نگه داشتن  فايده  كه  پرسيد  مقربان  و  امرا 

چيست؟... (ص 135 تا 138).
و ادامۀ ماجرا در لغو نگه داشتن باغ وحش به دستور شاه 
سلطان حسين. البته بايد افزود كه عبارت «باغ وحش» از 
افزوده هاي مترجم فاضل است كه داخل دو گوشه جاي 
داده و ما را از توهم وجود عبارت «باغ وحش» در چهارصد 

سال پيش نجات بخشيده است.
جمله  از  كتاب،  تاريخي  اهميت  در  محترم  مصحح 

مي نويسند: 
اما در اين ميان دو نكته جالب توجه در اين متن وجود 
دارد و آن اين است كه دو بار نام ينگه دنيا يعني دنياي 
نو كه همان آمريكاست، آمده است. اين نام، نامي است 
كه تركهاي عثماني به احتمال در ترجمۀ نامي كه براي 
نخستين بار براي آمريكا به كار رفته، يعني دنياي جديد، 
به كار برده اند. اما عالوه بر اينكه نفس اين كلمه در اين 
بديع  صفوي،  دورۀ  متون  در  اين  و  رفته،  كار  به  كتاب 
است، اشاره به فرشهاي زربفت و خلعتهاي ينگه دنيا هم 
در در دو جا آمده است: «از خلعتهاي زربفت ينگي دنيا 
و ديباي روم و چين و تاج و طومارهاي مرصع به آللي و 

جواهر ثمين و اسبان تازي نژاد با زين مرصع و لجام طال 
و سراپرده هاي ظهارۀ اطلس بطانۀ ديبا و امتعه و اقمشۀ 
نفيسه هند و ختا و فرنگ و اسلحۀ نادره و تحفۀ هيجا 
دوم:  مورد  و   «... كمان  و  تفنگ  و  جزايري  از  جنگ  و 
«از ميخها و ميخكوبها و سطلها و طشتهاي همه طال، و 
پر  مرواريددوز  جلهاي  و  ينگي دنيايي،  زربفت  فرشهاي 
سنا و بها، و قالده هاي مرصع به جواهر گرانبها، و شيربانان 
كسوتهاي زرين بر دوش، و پلنگ بانان چون نطع پلنگ 

مرصع پوش، و ببر بانان از اطلس هاي ده يك دوز.»
نشانه  نخستين  و  مالحظه  قابل  اطالع  اين  هرحال  به 
(ص 22  است  آمريكايي  اجناس  با  ايران  مردم  آشنايي  از 

و 23).

اين احتمال جناب جعفريان كه ينگه دنيا برگردان دنياي 
مي شده  استفاده  عثماني  تركان  توسط  و  بوده  جديد 
ترجمۀ دنياي جديد  درست است، زيرا ينگه دنيا مطمئناً 
دنياي  با  ايرانيان  آشنايي  نخستين  مقصود  اگر  اما  است. 
جديد باشد با ايشان اختالف دارم. تا آنجا كه من مي دانم 
پيشتر از اينها هم نامش در متون فارسي به كار رفته، كه 

موضوع بحث ما نيست.
«فرشهاي  و  ينگي دنيا»  زربفت  «خلعتهاي  عبارات  اما 
نويسنده  كم دانشي  از  ناشي  بي ترديد  ينگي دنيايي»  زربفت 
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كتاب است، زيرا ما نه از سرخپوستان و نه از آزتكها در 
حدود (بلكه پيش از) سال 1696 ميالدي (سال نگارش 
كتاب) هنر بافت فرشهاي زربفت و صدور آن به شرق را 
نشنيده ايم. هنوز اروپاييان در سرزمين جديد مستعمرات 
خود را نپراكنده بودند. به نظر مي رسد يا تاجري پرتغالي، 
هلندي يا انگليسي در اصفهان بوده كه فرشها و لباسهايي 
علماي  به  ينگه دنيايي»  زربفت  خلعت  و  «فرش  نام  به  را 
اصفهاني مي فروخته كه نويسندۀ ساكن اصفهان ما نيز با 
خريد آنها از بازار اصفهان يا هديه گرفتن از شاه سلطان 
است.  ينگه دنيايي  برده  گمان  پيشينيانش،  و  حسين 
شايد هم چينيان آن زمان چيزي را كپي كرده و به نام 

ينگه دنيايي به اصفهانيان مي فروختند.
هم  را  فندرسكي  ابوطالب  عبارات  كه  مي رسد  نظر  به 
بايد در حد تعارف و تملق شمرد و جايي براي ارتباطات 
سياسي و اقتصادي باز نكرد و سندي براي آن نساخت. و 
خدا كند كه اين روايت به دست استادمان دكتر باستاني 
پاريزي نيفتد كه در چاپ چند و دهم سياست و اقتصاد 

عصر صفوي جزو مواد اقتصادي اين عصر به حساب آورد.
با  هم  مستقلي  يادداشت  جعفريان  آقاي  جناب  البته 
عنوان «نخستين بار: ياد از اجناس امريكايی در ايراِن دورۀ 
اسالم  و  ايران  تخصصي  كتابخانۀ  وب سايت  بر  صفوی» 

افزوده است. در آنجا مي افزايد: 
هستم  بيانش  صدد  در  كوتاه  نوشته  اين  در  كه  نكته ای  اما 
اين است كه در اين كتاب نخستين بار از فرشهای و لباسهای 

ينگی دنيا يعنی امريكا سخن به ميان آمده است.
كلمب  كريستف  توسط  1492م  سال  در  امريكا  قارۀ 
يعنی  قمری   897 سال  با  مصادف  سال  اين  شد.  كشف 

تقريبا ده سال پيش از تأسيس دولت صفوی است.
 1106 سال  می گوييم،  سخن  آن  از  اكنون  كه  سالی 
حسين  سلطان  شاه  سلطنت  نخست  سال  دو  1107ق  و 
صفوی است. اين سالها مصادف با 1694 و 1695م يعنی 

202 سال بعد از كشف امريكاست.
خبر كشف امريكا، علی القاعده توسط پرتغاليها و ديگر 

ما  كشور  به  داشتند  آمد  و  رفت  ايران  به  كه  اروپاييهايی 
رسيده اما اينكه در متنی از متون فارسی آن دوره اعم از 
شده  آن  از  يادی  ديگری  اثر  هر  يا  جغرافيايی  يا  تاريخی 

باشد بنده بی خبرم. 
خاطرم هست كه دوست دانشمندم آقای صفت گل از 
نقشه ای سخن می گفتند كه در اواخر قرن يازدهم در يك 
نسخۀ خطی فارسی از جهان كشيده شده و نام ينگی دنيا 

در آن آمده است.
نام ينگی دنيا يا «دنيای نو» نامی است كه تركان عثمانی 
به امريكا دادند و در ادبيات آنان وجود داشت و از آن كشور 

به كشور ما آمد و تا دو قرن در متون ما به كار می رفت.
گذاشتم،   ميان  در  دوستی  با  را  مطلب  اين  كه  يك بار 
ايشان بنده را به بحث «انقالب درهم» در دورۀ صفوی ارجاع 
آمده،  نصر آبادی  تذكرۀ  در  كه  شعری  در  تعبير  اين  دادند. 
به كار رفته است و آقای ايرج افشار دربارۀ آن، مقاله ای در 
مجلۀ تاريخ (گروه تاريخ دانشكدۀ ادبيات دانشگاه تهران، سال 

1355ش، ص 267) نوشتند و آن را مورد بحث قرار دادند.
موضوع آن مقاله بحث از انقالب درهم و پايين آمدن 
ارزش سكه های نقره در ايران بود. دوست بنده گفتند كه 
كه  امريكاست  كشف  از  پس  زياد  احتمال  به  مطلب  اين 
شده  كشف  آن  در  زيادی  طالی  و  نقره  معادن  شد  گفته 
و اين كشف تأثيری روی كاهش قيمت نقره داشته است. 
اگر اين سخن درست باشد اين نخستين بار است كه امريكا 

روی اقتصاد جهانی تأثير گذاشته است.
به هر حال در متن ما كه در سال 1106 ـ 1107ق 
كه  آنجا  تا  ــ  دفعه  نخستين  برای  تنها  نه  شده،  نوشته 
می دانيم ــ از ينگی دنيا ياد شده بلكه از اجناس امريكايی 
سخن گفته شده است و اين نكتۀ شگفتی است. اين تعبير 

در دو جا در تحفةالعالم به كار رفته است.
اما اينكه كاالهاي آمريكايي از همان زمان نيز مورد نفرت 
بوده و در زير دد و دام پهن مي شده، نمي توان به  قاطعيت 
شعار  وجود  صفوي،  عصر  تاريخي  متون  آنكه  مگر  گفت 

«مرگ بر ينگه دنيا» را ثابت نمايند. 


