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تازه های ناگرش و نشرمعریفامجایل

کامل بحث شده است.  گفته مانده و نه به طور  بدهد، اما مطالب نه نا

کشور  گفت نگارش اين گونه آثار نشان از پويايی علمی  در پايان می توان 
که واقعًا با فقر شيوه های تحقيق  دارد، به ويژه در زمينه دينی و اسالمی 

و پژوهش مواجه هستيم. 
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 lib.ir يافتــن اطالعــات در اينترنــت مثــل اپک ها و يا ســايت هايی چــون
کتابخانه ها با مشــکل دسترســی به منابع مواجه  آشــنا نبوده و شــايد در 
کتابدار بخش اعظم مشــکل را  شــده و صدها شــايد ديگر. به عنوان يک 

کتابخانه های دانشگاهی می دانم.  کتابداران شاغل در  متوجه 

کتــاب ديده می شــود.برای  ـ نوعــی خلــط مبحــث در برخــی از بخش های 
مثــال در بخــش دوم يکــی از انــواع مؤيدها نقل قول معرفی شــده اســت. 
ايشــان پــس از صحبت هــای زياد دربــارۀ نقل قــول و ارائه نــکات اخالقی، 
کــه بی ارتباط  وارد مباحــث نرم افــزاری و شــيوه صفحه آرايــی آن می شــود 
با موضوع اســت و همبســتگی و انســجام مطالب را تحت شــعاع قرار داده 
اســت. در بخــش ســوم اين ناهماهنگی بســيار بیشــتر اســت. از هــر دری 
کوتاه به ميان آمده است از سرقت ادبی و استناددهی تا  سخنی هر چند 

تمرين نگارش و .... .

کتــاب را در فصل دوم دانســت. دو  ـ در يــک جملــه می تــوان نقطه قوت 
فصل ديگر تکرار مکررات است به صورت بسيار فشرده و خالصه و حرف 
جديــدی بــرای خواننــده نــدارد. شــايد بــه خواننده ناآشــنا ســرنخ هايی 

و آزاد تذکره سر
میر غالمعلی آزاد بلگرامی؛ تذکره سرو آزاد؛ تصحیح میرهاشم محدث؛ تهران: 

سفیر اردهال، 1393ش.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
عباسعلی مردی

در  را  علــوم  مقدمــات  قمــری(   ۱۲۰۰  -  ۱۱۱6( بلگرامــی  آزاد  ميرغالمعلــی 
زادگاهش بلگرام خواند. در سال ۱۱۳7ق به حلقۀ صوفيان چشتی درآمد. 
در سال ۱۱5۱ به حجاز رفت و در مکه و مدينه به تحصيل حديث پرداخت 
و در ۱۱5۲ بــه دکــن بازگشــت. در ۱۱58 بــه اورنگ آبــاد رفــت و از نزديــکان 
که نظــام الدوله به فرمانروايی رســيد با  نظــام الدولــه شــد و در ســال ۱۱6۱ 
کشــته شــدن نظام الدوله در خدمت صمصام  او به حيدرآباد رفت. بعد از 
کتاب مآثر االمراء وی را با  الدوله وزير بود و پس از قتل وزير در ســال ۱۱7۱، 
کرد. در ۱۱78 به اورنگ برگشت و تا  ج مقدمه و شرح حال مؤلف منتشر  در

گذراند. پايان زندگی در همان  جا به تأليف و نگارش عمر 

او از نام آورتريــن نويســندگان مســلمان و پارســی زبان شــبه قــارۀ هند و از 
که در ساختن ماده تاريخ استاد بوده  شــعرای بزرگ سبک هندی است 
و در ادب، حديث، تاريخ، تذکره و شعر به زبان های فارسی، عربی و اردو 
آثار فراوانی به نظم و نثر دارد. مصحح تذکرۀ ســرو آزاد، جناب اســتاد مير 
هاشــم محــدث، در مقدمــۀ خود ۲۹ عنــوان از آنها را شناســانده اســت. 

وی  فارســی  آثــار  از  برخــی 
چنين اند:

۱. يــد بیضــا. تذکــرۀ عمومــی 
و  قديــم  فارســی  شــعرای 

جديد )۱۳5۹تن از شعرا(.

۲. خزانۀ عامره. تذکرۀ شعرای 
ايران و هند )۱۳۹تن(.

ح حال  که شر ۳. مآثر الکالم تاريخ بلگرام. از مهم ترين آثار بلگرامی است 
۱5۳تن از علمای بلگرام را نوشته است.

ح حال سادات منطقۀ بلگرام. ۴. شجرۀ طيبه. تاريخ و شر

ح حال نه تن از صوفيان دکن. 5. روضة االوليا. شر

6. ســند الســعادات فی حســن خاتمة الســادات. رساله ای اســت دربارۀ 
فضيلت سادات.
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کتــاب خود داده اســت. از خوش اقبالی های اســتاد ميرهاشــم محدث، 
دســت يافتن بــه نســخۀ آخريــن تحريــر آن بــوده اســت. )چگونگــی پیدا 

کردن نسخه ها در مقدمه به زيبايی روايت شده است(.

که تحرير نهايی چقــدر متفاوت از  مصحــح در پاورقی ها نشــان داده اســت 
نسخه های قبل است و شاعر همان طور که در مقدمۀ خويش گفته، در هر 
کوشا بوده، اما اين سلسله تمامی نداشته  گاه و در رفع آن  نظری بر عيبی آ

گيرد«. است تا »روزی که مصنف تمام شود تصنيف نيز رنگ مصنف 

چاپ های سرو آزاد
۱. چاپ سنگی، به تصحيح عبداهلل خان و به اهتمام مولوی عبد الحق، 

۱۹۱۳م / ۱۳۳۱ق / ۱۲۹۲ش.

۲. تحقيق زهره نامدار، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۱ش، تهران.

۳. تحقيــق ميــر هاشــم محــدث، بنيــاد جــالل جــالل شــکوهی، ســفير 
اردهال، ۱۳۹۳ش، تهران.

گی های تصحیح میر هاشم محدث برخی از ویژ
۱. استفاده از دو نسخۀ خطی و يک نسخۀ چاپ سنگی به مشخصات زير:

کتابت  کتابخانۀ ملی به  الف( نســخۀ شــمارۀ ۱5۲77 ـ 5 فهرست نشــدۀ 
سيدمحمد جالل الدين به ۱۳ محرم الحرام ۱۲۹7ق.

نســخۀ  کــه  گلپايگانــی  آيــت اهلل  کتابخانــۀ   ۱7۱۲ شــمارۀ  نســخۀ  ب( 
تحريرشدۀ مؤلف است.

ج( نسخۀ چاپ سنگی به تصحيح عبداهلل خان و به اهتمام مولوی عبد 
کــه در مطبع دخانی رفــاه عام الهور در  الحــق در ســال ۱۳۳۱ق / ۱۹۱۳م 

۴۰7 صفحه چاپ شده است.

ج مقدمــه ای مفصــل در معرفــی شــاعر، آثــار وی، شــيوه نــگارش،  ۲. در
گی هــای تذکــره ســرو آزاد، تذکر برخــی از اشــتباهات تاريخی  برخــی از ويژ

کتاب. مؤلف و نقل ماده تاريخ های مؤلف بر تأليف 

کتاب و نقل نسخه بدل های مفيد در پاورقی. ۳. تخريج مصادر مطالب 

کــه نيــاز بوده  کروشــه در مــواردی  گذاری هــای مناســب بیــن  ۴. عنــوان 
است.

کتــاب به صــورت اردو و فارســی از چــاپ ســنگی تــا  ج بخــش دوم  5. در
تحريف و تصحيفی در اشعار اردو صورت نپذيرد.

کتاب هــا، خاندان هــا،  ج نمايــه شــامل فهرســت اعــالم، جای هــا،  6.  در
گان و اصطالحات ويژه. واژ

کشف االبیات به ترتيب الفبايی بر اساس آغاز بیات. ج  7. در

ج ماده تاريخ چاپ، سرودۀ دکتر عباس کی منش )مشکان گيالنی( 8. در

آثــار  فــی  المرجــان  ســبحة  کتــاب  فارســی  ترجمــۀ  الهنــد.  غــزاالن   .7
هندوستان نوشتۀ خودش.

8. مثنوی طلسم اعظم مثنوی سفر حج خويش.

۹. مثنوی در صفت مدينه در 76 بیت.

۱۰.  تذکرۀ سرو آزاد.

که در وصف رسول خدا صلی  بلگرامی را به خاطر اشعار و قصايد فاخری 
اهلل عليه وآله سروده، »حسان الهند« لقب داده اند.

تذکرۀ سرو آزاد
که بعــد از نگارش  کتاب می گويــد  مؤلــف در انگيــزه خــود از نــگارش ايــن 
کاســتی هايی در آن می بیند و برای  و انتشــار يــد بیضا، با نظــری دوبــاره 
کتــاب دســت می يــازد. ســپس از چگونگــی  جبــران آن بــه تأليــف ايــن 
کتــاب بــه عربی و اردو ســخن به ميان مــی آورد و  تأليــف و تقســيم بندی 

مخاطب سنجی خود را نمايان می سازد.

کتــاب وی دارای دو دفتــر بــوده. دفتــر اول مآثــر الکــرام در تاريــخ بلگــرام 
شامل دو فصل فقرا و فضال و دفتر دوم سرو آزاد.

 سرو آزاد نيز داری دو فصل است:

که به زبان فارسی نوشته  فصل اول در ذکر صاحب طبعان فارســی است 
کتاب را شامل می شود؛ يعنی در اين چاپ 5۱۲ صفحه. شده و بیشتر 

که به زبان مختلط اردو و  فصل دوم در ذکر قافيه ســنجان هندی اســت 
که 57 صفحه است. فارسی نوشته شده 

مصحح با توجه به اينکه آشنايان به زبان اردو در ايران شايد از انگشتان 
دســت هم تجاوز نکنند، آن قســمت را با همان حرف اردو از روی چاپ 

کرده است. سنگی اسکن 

ح احوال و نمونه اشعار ۱۴۳ شاعر فارسی زبان و  تذکره سرو آزاد شامل شر
که در سال ۱۱66  هشــت شــاعر هندی اردوزبان و دو امير شاعرپرور است 

هجری قمری، يعنی ۲7۰ سال پیش نگاشته شده است.

کنده  نويســنده مشــخصات منابع خود را يکجا نياورده، بلکــه به طور پرا
کرده اســت. در نقل اشــعار شخصًا  در ضمن احوال شــعرا اســم آنها را ياد 
گزيده و يا از معاصرين اشعار  ديوان ها را ديده و اشعار مورد پسند خود را 
آنها را طلبيده و با آوردن اسم و القاب شاعران به ذکر وقايع مهم زندگی 
آنــان مبادرت ورزيــده و برای خيلی از آنان قطعات تاريخ يا مصراع تاريخ 

وفات سروده است.

گاه بــه دفاع از شــاعری  گاه بــه  نقــد و  مؤلــف ضمــن نقــل شــعر شــاعران، 
گاهــی به قضاوت ميان دو شــاعر نشســته اســت. اين موارد  برخاســته و 

کتاب سرو آزاد را از ديگر تذکره ها متمايز سازد. می تواند 

کــه تا ۳۴ ســال پــس از تأليــف زنده بــوده، اضافــات و تغيیراتی در  مؤلــف 


