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ــلطۀ محمود غزنوی )حکـ : 389-421ق/999-1030م(  با س

بر سرزمین هند در سال 391ق/1001م، زبان فارسی وارد این 

ــرزمین شد. طولی نکشید این زبان در این سرزمین رسمیت  س

یافت و به زبان درباری مبدل شد.1  سلطان محمود، در جنگ ها 

ــومنات  ــودن بتکده س - به ویژه در فتح کالنجر و قنوج و گش
ــتان زبان فارسی را همراه خود برده بود که  - فرخی، هزاردس
ــنایی  ــاز آش ــی2  برای اولین بار، زمینه س این امر به گفته نفیس

هندیان با زبان و ادب فارسی شد؛ انس و الفت هندوان با زبان 

ــی در قرن 7 و 8 ق، با ظهور شاعران پارسی گویی  و ادب فارس

ــن دهلوی - که سعدی  ــرو دهلوی و حس همچون امیر خس

هندوستان لقب گرفت - به اوج خود رسید.3 

ــل بالندگی این زبان را در  ــاید بتوان یکی از مهمترین عوام ش

شبه قارۀ هند، رواج تذکره نویسی در میان هندوانی دانست که 

ــان را شیرین  ــی که حالوت آن، کامش اثر خود را به زبان فارس

ساخته بود؛ تألیف می کردند.4

ــی از اینگونه آثار، تذکرۀ انیس االحباء یا تذکرة التالمذه  یک

ــاعران  ــن لعل انیس )د بعد از 1197ق/1783م( - از ش از موه

سدۀ 12 ق/ 18م هند - است. او از شاگردان میرزا محمد فاخر 

ــعار  ــود. این تذکره در احوال و اش ــن )1221 ق/1806 م( ب مکی

شاگردان مسلمان و هندوی میرزا فاخر مکین است که با َسبکی 

ــاعران را  ــاده، بی آنکه ترتیب الفبایی ش دور از تکلف، با زبانی س

ــد؛ نگاشته شده است. از ویژگی های مهم این  رعایت کرده باش

تذکره، همنشینی مؤلف با بسیاری از شاعران، هندو بودن مؤلف 

ــنجی او در شرح احوال شاعران، هندو بودن بسیاری از  و نکته س

شاعران، انعکاس تأثیرپذیری شاعران هندی از شاعران فارسی 

زبان، اشاره به حوادث تاریخی و... است.5 

ــیده است؛ نخستین  این تذکره تاکنون چند بار به چاپ رس

ــید شاه عطا  ــش س بار تلخیص و ترجمۀ اردوی این اثر به کوش

ــید.6   ــال 1971م در پتنه به چاپ رس الرحمن عطا کاکوی، به س

ــر  ــال 1996م منتش ــس از وی، انوار احمد این تذکره را در س پ

ــاخت و آن را در سال 1999م به چاپ مجدد رساند. ناشر این  س

اثر،کتابخانه خدابخش در پتنه بود.

ــخه های خطی  از مقدمه این اثر بر می آید7  انوار احمد همۀ نس

ــته  ــی کتابخانه های دنیا را در اختیار داش ــن تذکره، در تمام ای

ــواهد و بعضًا  ــت. اما ش ــته اس و برای تصحیح از آنها بهره جس

ــان دیده می شود، این سؤال را  ــکاالتی که در تصحیح ایش اش

ــخه ها را واقعًا در اختیار  ــت که آیا وی تمام نس ایجاد کرده اس

داشته است. 

نگارنده در حال حاضر مشغول تصحیح این اثر با استفاده از 

تمامی نسخه های خطی موجود در دنیا )از جمله  نسخۀ مجلس 

شورا به شماره 893 و نسخه بریتیش میوزیم به شمارۀ 16807 و 

227( است، اخیراً با مقایسه برخی از این مخطوطات با چاپ انوار 

احمد متوجه برخی اشکاالت در تصحیح ایشان شد، که الزم دید، 

به برخی از آنها در قالب یادداشتی کوتاه اقدام نماید.

ــرۀ خود را  ــش چندین بار تذک ــل در طول حیات ــن لع موه

ــت.  ــدی را اضافه کرده اس ــاعران جدی ــی و هر بار ش بازنویس

ــی اول که دربرگیرندۀ  ــخۀ بازمانده از بازنویس قدیمی ترین نس

ــعار 51 شاعر می باشد؛ نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورا  احوال و اش

ــت. بنا بر گفتۀ انوار احمد، نسخۀ مجلس، نسخۀ اساس او در  اس

ــواهد بسیاری در سراسر  ــت، اما ش تصحیح این تذکره بوده اس

ــان این نسخه را  ــم می آید که نشان می دهد ایش کتاب به چش

ــته و یا دچار اشتباهات زیاد در خواندن و تصحیح  در اختیار نداش

نقدی کوتاه بر تصحيح انوار احمد بر تذکرۀ انيس االحباء

مرواريـد رفـوگـران*

* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی/ پژوهشگر و مؤلف.

1. مؤذنی،1/2؛ نفیسی،566 ؛ نیز نک: دادبه، 27.               2. نفیسی،567.                 3. صفا، 137/2-140،145-147.                   4. مسعودی، 721/14.

5. نک: انیس، نسخه B1، سراسر اثر.                          6. ناطق شریف،675/1.      7. انوار احمد، 51-49.
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تذکره شده است. 

ــود به چند  ــوار احمد دیده می ش ــکاالتی که در تصحیح ان اش

بخش قابل تقسیم است:

الف( عدم انعكاس نسخه اساس  و نسخه بدل ها در متن:

ــوارد، صورتی را در متن اثر درج کرده که   مصحح در پاره ای م

هیچ مصداقی در نسخه اساس یا یکی از نسخه بدل ها نداشته 

ــخه های این اثر استفاده کرده  که یقین حاصل کنیم وی از نس

است، مانند نمونه هایی چون:

از این جهت8 ← به جای ← ازین جهت

تا من خجل از خلق شـدم گفت به مردم9 ← به جای ← تا من 

خجل از خلق شوم گفت به مردم

صیاد سـتمكاره بنه گوش خدا را10← به جای ← صیاد ستمكار 

بنه گوش خدا را

ویران شد آنقدر که نشانی از او نماند11 ← به جای ← ویران شد 

آنقدر که نشانی ازو نماند

12 غم سپند آسا ← به جای ← زین مجمر غم سپند آسا
زین بحر

13 شاید ← به جای ← 
ــتون سر می برم گهی بر طور و گه بر بیس

گهی بر طور و گه بر بیستون سر می زنم شاید

14 ماست که از صرصر عشق ← به جای ←  زورق 
زورق عاقبت

عافيت ماست که از صرصر عشق

ــنیدنی دارد ← به جای ← خمش  ــول که دردت ش 15 مل
غمـش

ملول که دردت شنیدنی دارد

ــبب آزاری هست ← به جای ← هر دم  16 بی س
هر دم از حدعلم

از مدعيم بی سبب آزاری هست

17 دارم ای دوست غم عشقت ← به جای ← در 
ــینه جهان در س

سینه نهان دارم ای دوست غم عشقت

ب( عدم درج نسخه اساس و درج نسخه بدلها در متن:

ــخه بدل  در برخی موارد، مصحح این اثر صورت مندرج در نس

را مرجح بر نسخه اساس دانسته و بدون دلیل موجه از صورت 

ــخه بدل را برگزیده است،  ــخه اساس گذشته و صورت نس نس

مانند مواردی چون:

دار الخالفت18 ← به جای ← دارالخالفه

سخن گویانند19 ← به جای ← سخن گویانست

ز فرط شوق هر حرفی به خود پیچیده در کاغذ20 ← به جای ← 

ز فرط شوق بر حرفی به خود پیچیده در کاغذ

خود مگر هستند چشـمانش نظیر یکدگر21 ← به جای ← خود 

مگر هستند چشمانت نظیر یکدگر

گويا این معنی را...22 ← به جای ← و با این معنی را...

ــت دل آنجا بتی را ره مده23 ← به جای ← تختگاه  تختگاه تس

تست دل اينجا بتی را ره مده 

ــای ← آيد برون ز  ــینه بهر آه پاره ای24 ← به ج آمـد برون ز س

سینه بهر آه پاره ای

ج( انعـكاس نـدادن اضافـات و نواقـص نسـخه بدلها در 

پاورقی:

.75b (B2) 71/ نسخه�b  (B1) 61/ نسخه�b 8. انیس، به کوشش انوار احمد،170 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.77a (B2)  72/ نسخهb   (B1) 63/ نسخه�a 9. انیس، به کوشش انوار احمد،172 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.77b (B2)  73/ نسخهa  (B1) 63/ نسخه�a 10. همو، به کوشش انوار احمد،173 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.77b (B2)  73/ نسخهa  (B1) 63/ نسخه�b 11. همو، به کوشش انوار احمد،173 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.54 b برگ (B1)55/ همو، نسخه�a 12. همو، به کوشش انوار احمد، 142 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.53�b برگ (B1)53/ همو، نسخه�b 13. همو، به کوشش انوار احمد، 139 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.75�a� برگ (B1)65/ همو، نسخه�b 14. همو، به کوشش انوار احمد ، 176 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.�49�b� برگ (B1)49/ همو، نسخه�b 15. همو، به کوشش انوار احمد ، 133 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.112�a برگ (B1)90/ همو، نسخه�a 16. همو، به کوشش انوار احمد ، 247 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.63�a برگ (B1)60/ همو، نسخه�b 17. همو، همو، به کوشش انوار احمد ، 157 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.61�b �75 قس با همو، نسخه مجلس برگ� b (B2) 18. همو، به کوشش انوار احمد،170/همو، نسخه

.61�b 71 قس با همو، نسخه مجلس برگb  (B1)  75/ همو، نسخه�b (B2) 19. همو، به کوشش انوار احمد،170 /همو، نسخه

.63�a 73 قس با همو، نسخه مجلس برگb� (B1) 77/ همو، نسخه�b (B2) 20. همو، به کوشش انوار احمد،172 /همو، نسخه

.62�a 72 قس با همو، نسخه مجلس برگ�a (B1) 21. همو، به کوشش انوار احمد،171 /همو، نسخه

.62�a 76 قس با همو، نسخه مجلس برگ�a (B2) 22. انیس، به کوشش انوار احمد،171 /همو، نسخه

.62�a 76 قس با همو، نسخه مجلس برگ�a (B2) 72/همو، نسخه�a (B1) 23. همو، به کوشش انوار احمد،171 /همو، نسخه

.62�b 72 قس با همو، نسخه مجلس برگ�a (B1) 24. همو، به کوشش انوار احمد،172 /همو، نسخه
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ولد بشن25 ← به جای ← ولد رای بشن

ــجاع الدوله26 ← به جای  ــوان آتمارام نواب وزیر الممالک ش دی

ــواب ابوالمنصور خان والد نواب وزیر  ← دیوان آتمارام دیوان ن
الممالک شجاع الدوله

مهاراجه نراین27 ← به جای ← مهاراجه مهانراین

د( انتقال اشـتباهات کاتب نسخه بدلها در متن و بی توجهی 

به نسخه اساس:

دریافت دقایق شعر به قدر ادراک حاصل نموده28 ← به جای ←  

دریافت دقایق شعر نموده

هـ( دست بردن در رسم الخط مؤلف يا کاتب نسخه ها:

ــمل نباشد 29← به جای ← طپان انقدر مرغ  تپان انقدر مرغ بس

بسمل نباشد

سینه ام از تیغ بشگافید دل بیرون کنید30 ← به جای ← سینه ام 

از تیغ بشکافید دل بیرون کنید

و( عـدم رعايت امانت و حذف برخی ابيات به دليل اشـكال 

در خوانش

ــخۀ انیس االحباء به کوشش انوار احمد با  ــۀ متن نس با مقایس

ــخۀ مجلس شورای ملی و دیگر نسخه های موجود این اثر،   نس

ــر کتاب دیده شد که مصحح در قرائت آن  نمونه هایی در سراس

ــکل داشته و نتوانسته است گزینه مناسب را انتخاب کند و  مش

متأسفانه بدون رعایت امانت، بیت را به طور کامل حذف کرده 

است.31

ز( آشفتگی در روش کار و شيوه تصحيح مصحح:

ــان کار گرفت اینست که   از ایراداتی که می توان به روش ایش

ــه محدوده زمانی تصحیحش  ــن تصحیح با اینکه، با توجه ب ای

ــود و باید  ــوب می ش )1996،1999م( اثری نو و امروزی محس

ــد، فاقد هر گونه توضیحی در  ــتاندارهای معمول را دارا باش اس

باب »عالئم اختصاری« است که وی در متن مَصَحح خود از آنها 

ــتفاده کرده است. در بسیاری موارد، این امر باعث گمراهی  اس

ــود و خواننده را  ــق پانویس ها با متن می ش ــب در تطبی مخاط

ــازد بر اساس حدسیات خود مثاًل عالمت اختصاری  وادار می س

ــی کتابخانۀ خدابخش بپندارد و  ــخۀ خط »خ ب« را عالمت نس

ــیاری از عالئم همچون »کخ«32 را نیز ندانسته رها کند. این  بس

ــد در مقدمۀ مفصل پنجاه صفحه ای  ــت که انوار احم در حالیس

خود بر این کتاب، نکته ای از زندگی نامه صاحب تذکره و دیگر 

اطالعات مربوط به زندگی و اثر وی را از قلم نینداخته است! 

ــخه بدل ها بر  ــان در برخی موارد33  اضافات نس همچنین ایش

ــاس را بدون هیچ عالمتی وارد متن اصلی کردند و  ــخه اس نس

.71b� (B1) 25. همو، به کوشش انوار احمد،170 /همو، نسخه

26.  همان جاها.

27. همان جاها.

.76a� (B2) 71/ نسخهb� (B1) 62/ نسخه�a 28.  همو، به کوشش انوار احمد،171 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.76b� (B2) 72/ نسخهa� (B1) 62/ نسخه�b 29.  همو، به کوشش انوار احمد،172 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.77a� (B2) 72/ نسخهb� (B1) 62/ نسخه�b 30.  همو، به کوشش انوار احمد،172 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.59a -58b برگ� (B1) 31.  همو، نسخه

32.  انیس، به کوشش انوار احمد،65، 170؛ نیز نکـ: سراسر اثر.

33.  همو به کوشش انوار احمد، 173-172.
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ــز  منبع اصلی مطالب نقل  ــا این امر، خواننده را در تمی چه بس

شده، به اشتباه بیندازد.

***

ــی دقیق چند برگ  ــخن آخر باید گفت که با بررس به عنوان س

ــخه چاپی انوار  از بخش »فاصله« این تذکره و تطبیق آن با نس

احمد و نگاهی اجمالی بر سراسر این اثر، می توان نتیجه گرفت 

ــخه های مهمی چون  ــان به نس برخالف گفتۀ انوار احمد، ایش

ــته که دچار چنین خطاهای  مجلس یا موزۀ بریتانیا توجه نداش

ــت و همچنین در تصحیح خود پایبند شرایط  ساده ای شده اس

الزم و ساده و پیش پا افتادۀ تصحیح که بدانها اشاره شد، نبوده 

ــابه آنها که اندک هم نیست، ضرورت  ــت. این موارد و مش اس

ــاخته است و این  تصحیح مجدد این تذکره مهم را ضروری س

مهمترین انگیزۀ اینجانب از تصحیح مجدد این اثر بود.

کتابنامه:

- انوار احمد، )1999م(، مقدمه بر تذکرۀ انیس االحباء، پتنه.

ــی کتابخانۀ مجلس  ــخۀ خط ــوی، انیس االحبا، نس ــس لکهن - انی

شورای اسالمی به شمارۀ 893 .

ــۀ بریتیش میوزیم  ــخۀ خطی کتابخان ________، ________، نس

)B1( به شمارۀ 16807.
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