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ــلطۀ محمود غزنوی (حكـ : 389-421ق/999-1030م)  با س
بر سرزمين هند در سال 391ق/1001م، زبان فارسی وارد اين 
ــرزمين شد. طولی نكشيد اين زبان در اين سرزمين رسميت  س
يافت و به زبان درباری مبدل شد.1  سلطان محمود، در جنگ ها 
ــومنات  ــودن بتكده س - به ويژه در فتح كالنجر و قنوج و گش
ــتان زبان فارسی را همراه خود برده بود كه  - فرخی، هزاردس
ــنايی  ــاز آش ــی2  برای اولين بار، زمينه س اين امر به گفته نفيس
هنديان با زبان و ادب فارسی شد؛ انس و الفت هندوان با زبان 
ــی در قرن 7 و 8 ق، با ظهور شاعران پارسی گويی  و ادب فارس
ــن دهلوی - كه سعدی  ــرو دهلوی و حس همچون امير خس

هندوستان لقب گرفت - به اوج خود رسيد.3
ــايد بتوان يكی از مهمترين عوامل بالندگی اين زبان را         ش
ــبه قارۀ هند، رواج تذكره نويسی در ميان هندوانی دانست  در ش
كه اثر خود را به زبان فارسی كه حالوت آن، كامشان را شيرين 

ساخته بود؛ تأليف می كردند.4
ــی از اينگونه آثار، تذكرۀ انيس االحباء يا تذكرة التالمذه  يك
ــاعران  ــن لعل انيس (د بعد از 1197ق/1783م) - از ش از موه
سدۀ 12 ق/ 18م هند - است. او از شاگردان ميرزا محمد فاخر 
ــعار  ــود. اين تذكره در احوال و اش ــن (1221 ق/1806 م) ب مكي
شاگردان مسلمان و هندوی ميرزا فاخر مكين است كه با َسبكی 
ــاعران را  ــاده، بی آنكه ترتيب الفبايی ش دور از تكلف، با زبانی س
ــد؛ نگاشته شده است. از ويژگی های مهم اين  رعايت كرده باش
تذكره، همنشينی مؤلف با بسياری از شاعران، هندو بودن مؤلف 
ــنجی او در شرح احوال شاعران، هندو بودن بسياری از  و نكته س
شاعران، انعكاس تأثيرپذيری شاعران هندی از شاعران فارسی 

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

ــيده است؛ نخستين  اين تذكره تاكنون چند بار به چاپ رس
ــيد شاه عطا  ــش س بار تلخيص و ترجمۀ اردوی اين اثر به كوش
ــيد.6   ــال 1971م در پتنه به چاپ رس الرحمن عطا كاكوی، به س
ــر  ــال 1996م منتش ــس از وی، انوار احمد اين تذكره را در س پ
ــاخت و آن را در سال 1999م به چاپ مجدد رساند. ناشر اين  س

اثر،كتابخانه خدابخش در پتنه بود.

صفحه آغازين نسخه مجلس

           از مقدمه اين اثر بر می آيد7  انوار احمد همۀ نسخه های 
ــا را در اختيار  ــره، در تمامی كتابخانه های دني ــی اين تذك خط

نقدی كوتاه بر تصحيح انوار احمد بر تذكرۀ انيس االحباء
مرواريـد رفـوگـران*

* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی، پژوهشگر و مؤلف
1. مؤذنی،1/2؛ نفيسی،566 ؛ نيز نك: دادبه، 27.               2. نفيسی،567.                 3. صفا، 137/2-140،145-147.                   4. مسعودی، 721/14.

5. نك: انيس، نسخه B1، سراسر اثر.                          6. ناطق شريف،675/1.      7. انوار احمد، 51-49.
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ــته است. اما شواهد و  ــته و برای تصحيح از آنها بهره جس داش
بعضًا اشكاالتی كه در تصحيح ايشان ديده می شود، اين سؤال 
ــت كه آيا وی تمام نسخه ها را واقعًا در اختيار  را ايجاد كرده اس

داشته است. 

نگارنده در حال حاضر مشغول تصحيح اين اثر با استفاده از 
تمامی نسخه های خطی موجود در دنيا (از جمله  نسخۀ مجلس 
شورا به شماره 893 و نسخه بريتيش ميوزيم به شمارۀ 16807 و 
227) است، اخيراً با مقايسه برخی از اين مخطوطات با چاپ انوار 
احمد متوجه برخی اشكاالت در تصحيح ايشان شد، كه الزم ديد، 

به برخی از آنها در قالب يادداشتی كوتاه اقدام نمايد.
ــرۀ خود را  ــش چندين بار تذك ــل در طول حيات ــن لع موه
ــت.  ــدی را اضافه كرده اس ــاعران جدي ــی و هر بار ش بازنويس
ــی اول كه دربرگيرندۀ  ــخۀ بازمانده از بازنويس قديمی ترين نس
ــعار 51 شاعر می باشد؛ نسخۀ كتابخانۀ مجلس شورا  احوال و اش
ــت. بنا بر گفتۀ انوار احمد، نسخۀ مجلس، نسخۀ اساس او در  اس
ــواهد بسياری در سراسر  ــت، اما ش تصحيح اين تذكره بوده اس
ــان اين نسخه را  ــم می آيد كه نشان می دهد ايش كتاب به چش
ــته و يا دچار اشتباهات زياد در خواندن و تصحيح  در اختيار نداش

تذكره شده است. 
         اشكاالتی كه در تصحيح انوار احمد ديده می شود به چند 

بخش قابل تقسيم است:

الف) عدم انعكاس نسخه اساس  و نسخه بدل ها در متن:
ــوارد، صورتی را در متن اثر درج كرده كه   مصحح در پاره ای م
هيچ مصداقی در نسخه اساس يا يكی از نسخه بدل ها نداشته 

ــخه های اين اثر استفاده كرده  كه يقين حاصل كنيم وی از نس
است، مانند نمونه هايی چون:

← به جای ← ازين جهت از اين جهت8
تا من خجل از خلق شـدم گفت به مردم9 ← به جای ← تا من 

خجل از خلق شوم گفت به مردم
صياد سـتمكاره بنه گوش خدا را10← به جای ← صياد ستمكار 

بنه گوش خدا را
ويران شد آنقدر كه نشانی از او نماند11 ← به جای ← ويران شد 

آنقدر كه نشانی ازو نماند
زين بحر12 غم سپند آسا ← به جای ← زين مجمر غم سپند آسا
ــتون سر می برم13 شايد ← به جای ← گهی بر طور و گه بر بيس

گهی بر طور و گه بر بيستون سر می زنم شايد
زورق عاقبت14 ماست كه از صرصر عشق ← به جای ←  زورق 

عافيت ماست كه از صرصر عشق
ــنيدنی دارد ← به جای ←خمش ــول كه دردت ش غمـش15 مل

ملول كه دردت شنيدنی دارد

.75b (B2) 71/ نسخهb  (B1) 61/ نسخهb 8. انيس، به كوشش انوار احمد،170 قس با همو، نسخه مجلس برگ
.77a (B2)  72/ نسخهb   (B1) 63/ نسخهa 9. انيس، به كوشش انوار احمد،172 قس با همو، نسخه مجلس برگ
.77b (B2)  73/ نسخهa  (B1) 63/ نسخهa 10. همو، به كوشش انوار احمد،173 قس با همو، نسخه مجلس برگ
.77b (B2)  73/ نسخهa  (B1) 63/ نسخهb 11. همو، به كوشش انوار احمد،173 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.54 b برگ (B1)55/ همو، نسخهa 12. همو، به كوشش انوار احمد، 142 قس با همو، نسخه مجلس برگ
.53b برگ (B1)53/ همو، نسخهb 13. همو، به كوشش انوار احمد، 139 قس با همو، نسخه مجلس برگ
.75a برگ (B1)65/ همو، نسخهb 14. همو، به كوشش انوار احمد ، 176 قس با همو، نسخه مجلس برگ
.49b برگ (B1)49/ همو، نسخهb 15. همو، به كوشش انوار احمد ، 133 قس با همو، نسخه مجلس برگ

صفحه پايانی نسخه مجلس
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ــبب آزاری هست ← به جای ← هر دم  هر دم از حدعلم16 بی س
از مدعيم بی سبب آزاری هست

ــينه جهان17 دارم ای دوست غم عشقت ← به جای ← در  در س
سينه نهان دارم ای دوست غم عشقت

ب) عدم درج نسخه اساس و درج نسخه بدلها در متن:
ــخه بدل  در برخی موارد، مصحح اين اثر صورت مندرج در نس
را مرجح بر نسخه اساس دانسته و بدون دليل موجه از صورت 
ــخه بدل را برگزيده است،  ــخه اساس گذشته و صورت نس نس

مانند مواردی چون:
دار الخالفت18 ← به جای ← دارالخالفه

← به جای ← سخن گويانست سخن گويانند19
ز فرط شوق هر حرفی به خود پيچيده در كاغذ20 ← به جای ← 

ز فرط شوق بر حرفی به خود پيچيده در كاغذ
خود مگر هستند چشـمانش نظير يكدگر21 ← به جای ← خود 

مگر هستند چشمانت نظير يكدگر
گويا اين معنی را...22 ← به جای ← و با اين معنی را...

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

آيد برون ز  ــای ← ← به ج ــينه بهر آه پاره ای24 آمـد برون ز س
سينه بهر آه پاره ای

ج) انعـكاس نـدادن اضافـات و نواقـص نسـخه بدلها در 
پاورقی:

ولد بشن25 ← به جای ← ولد رای بشن
ــجاع الدوله26 ← به جای  ــوان آتمارام نواب وزير الممالك ش دي
ــواب ابوالمنصور خان والد نواب وزير  ← ديوان آتمارام ديوان ن

الممالك شجاع الدوله
← به جای ← مهاراجه مهانراين مهاراجه نراين27

د) انتقال اشـتباهات كاتب نسخه بدلها در متن و بی توجهی 
به نسخه اساس:

← به جای ← دريافت دقايق شعر به قدر ادراک حاصل نموده28
دريافت دقايق شعر نموده

هـ) دست بردن در رسم الخط مؤلف يا كاتب نسخه ها:
ــمل نباشد 29← به جای ← طپان انقدر مرغ  تپان انقدر مرغ بس

بسمل نباشد
← به جای ← سينه ام  سينه ام از تيغ بشگافيد دل بيرون كنيد30

از تيغ بشكافيد دل بيرون كنيد

و) عـدم رعايت امانت و حذف برخی ابيات به دليل اشـكال 
در خوانش

ــخۀ انيس االحباء به كوشش انوار احمد با  ــۀ متن نس با مقايس
ــخۀ مجلس شورای ملی و ديگر نسخه های موجود اين اثر،   نس
ــر كتاب ديده شد كه مصحح در قرائت آن  نمونه هايی در سراس
ــكل داشته و نتوانسته است گزينه مناسب را انتخاب كند و  مش

.112a برگ (B1)90/ همو، نسخهa 16. همو، به كوشش انوار احمد ، 247 قس با همو، نسخه مجلس برگ
.63a برگ (B1)60/ همو، نسخهb 17. همو، همو، به كوشش انوار احمد ، 157 قس با همو، نسخه مجلس برگ

.61b 75 قس با همو، نسخه مجلس برگ b (B2) 18. همو، به كوشش انوار احمد،170/همو، نسخه
.61b 71 قس با همو، نسخه مجلس برگb  (B1)  75/ همو، نسخهb (B2) 19. همو، به كوشش انوار احمد،170 /همو، نسخه
.63a 73 قس با همو، نسخه مجلس برگb (B1) 77/ همو، نسخهb (B2) 20. همو، به كوشش انوار احمد،172 /همو، نسخه

.62a 72 قس با همو، نسخه مجلس برگa (B1) 21. همو، به كوشش انوار احمد،171 /همو، نسخه
.62a 76 قس با همو، نسخه مجلس برگa (B2) 22. انيس، به كوشش انوار احمد،171 /همو، نسخه

.62a 76 قس با همو، نسخه مجلس برگa (B2) 72/همو، نسخهa (B1) 23. همو، به كوشش انوار احمد،171 /همو، نسخه
.62b 72 قس با همو، نسخه مجلس برگa (B1) 24. همو، به كوشش انوار احمد،172 /همو، نسخه

.71b (B1) 25. همو، به كوشش انوار احمد،170 /همو، نسخه
26.  همان جاها.
27. همان جاها.

.76a (B2) 71/ نسخهb (B1) 62/ نسخهa 28.  همو، به كوشش انوار احمد،171 قس با همو، نسخه مجلس برگ
.76b (B2) 72/ نسخهa (B1) 62/ نسخهb 29.  همو، به كوشش انوار احمد،172 قس با همو، نسخه مجلس برگ
.77a (B2) 72/ نسخهb (B1) 62/ نسخهb 30.  همو، به كوشش انوار احمد،172 قس با همو، نسخه مجلس برگ
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متأسفانه بدون رعايت امانت، بيت را به طور كامل حذف كرده 
است.31

ز) آشفتگی در روش كار و شيوه تصحيح مصحح:
ــان كار گرفت اينست كه   از ايراداتی كه می توان به روش ايش
ــه محدوده زمانی تصحيحش  ــن تصحيح با اينكه، با توجه ب اي
ــود و بايد  ــوب می ش (1996،1999م) اثری نو و امروزی محس
ــد، فاقد هر گونه توضيحی در  ــتاندارهای معمول را دارا باش اس
باب «عالئم اختصاری» است كه وی در متن مَصَحح خود از آنها 
ــتفاده كرده است. در بسياری موارد، اين امر باعث گمراهی  اس
ــود و خواننده را  ــق پانويس ها با متن می ش ــب در تطبي مخاط
ــازد بر اساس حدسيات خود مثًال عالمت اختصاری  وادار می س
ــی كتابخانۀ خدابخش بپندارد و  ــخۀ خط «خ ب» را عالمت نس
ــياری از عالئم همچون «كخ»32 را نيز ندانسته رها كند. اين  بس
ــد در مقدمۀ مفصل پنجاه صفحه ای  ــت كه انوار احم در حاليس
خود بر اين كتاب، نكته ای از زندگی نامه صاحب تذكره و ديگر 
اطالعات مربوط به زندگی و اثر وی را از قلم نينداخته است! 

ــخه بدل ها بر  ــان در برخی موارد33  اضافات نس همچنين ايش
ــاس را بدون هيچ عالمتی وارد متن اصلی كردند و  ــخه اس نس
ــز  منبع اصلی مطالب نقل  ــا اين امر، خواننده را در تمي چه بس

شده، به اشتباه بيندازد.
***

ــی دقيق چند برگ  ــخن آخر بايد گفت كه با بررس به عنوان س
ــخه چاپی انوار  از بخش «فاصله» اين تذكره و تطبيق آن با نس
احمد و نگاهی اجمالی بر سراسر اين اثر، می توان نتيجه گرفت 
ــخه های مهمی چون  ــان به نس برخالف گفتۀ انوار احمد، ايش
ــته كه دچار چنين خطاهای  مجلس يا موزۀ بريتانيا توجه نداش
ــت و همچنين در تصحيح خود پايبند شرايط  ساده ای شده اس
الزم و ساده و پيش پا افتادۀ تصحيح كه بدانها اشاره شد، نبوده 
ــابه آنها كه اندک هم نيست، ضرورت  ــت. اين موارد و مش اس
ــاخته است و اين  تصحيح مجدد اين تذكره مهم را ضروری س

مهمترين انگيزۀ اينجانب از تصحيح مجدد اين اثر بود.

كتابنامه:
- انوار احمد، (1999م)، مقدمه بر تذكرۀ انيس االحباء، پتنه.

ــی كتابخانۀ مجلس  ــخۀ خط ــوی، انيس االحبا، نس ــس لكهن - اني
شورای اسالمی به شمارۀ 893 .

ــۀ بريتيش ميوزيم  ــخۀ خطی كتابخان ________، ________، نس

(B1) به شمارۀ 16807.

ــۀ بريتيش ميوزيم  ــخۀ خطی كتابخان ________، ________، نس

(B2) به شمارۀ 227.

________، ________، 1999م، به كوشش انوار احمد، پتنه.

ــی»، مجله  ــان هند به بالغت فارس ــر، «خدمات اديب ــه، اصغ  - دادب
جستارهای ادبی، سال1، شمارۀ1، 1378.

ــی در ترويج ادبيات اردو»،  ــرامی،كليم، «اهميت زبان فارس - سهس
برگرفته از مجموعه سخنرانی های نخستين سمينار پيوستگی های 

فرهنگی ايران و شبه قاره، تهران و اسالم آباد، 1993م.
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