
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

721 
 

 نگاهی به تصحیح و تحشیۀ یک نسخۀ خطّی

 منصوره تدینی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز

 چکیده

و ( نویسان هند در قرن دوازدهم هجری ترین تذکرهاز بزرگ)اثر غالمعلی آزاد بلگرامی « رهخزانۀ عام»این مقاله مروری بر کتاب 

صله است، اغلب شاعران بنام  شاعر صاحب 493تذکرة مذکور که حاوی احوال و اشعار . نویسی بر آن است چگونگی تصحیح و حاشیه

و اشعار این شاعران، اغلب در مباحث تاریخی و ادبی و بخصوص مؤلف در خالل ذکر احوال . گو را در بر دارد ایرانی و هندی پارسی

آید، گاه نادر و  دست می برخی از اطالعاتی که از خالل سطور این کتاب، در مورد شاعران، افراد و وقایع به . شود نقد ادبی وارد می

یعنی نسخۀ خطّی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه های ایران،  برای تصحیح این کتاب از دو نسخۀ موجود در کتابخانه. منحصر به فرد است

روش تصحیح . تهران و چاپ سنگی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی استفاده شده که هر دو نوشتۀ کاتبان هندی هستند

و جدید  های لغت قدیم های دیگر و فرهنگ های شاعران، تذکره به صورت التقاطی و با استفاده از کتب متعدد دیگر، از جمله دیوان

ای در پایان کتاب ترتیب داده شده و نکات و ابیات دشوار و عبارات و ابیات  نامه برای استفادة بیشتر خوانندگان واژه. انجام شده است

های تاریخ در پایان کتاب نیز  های اماکن و اسامی اشخاص و ماده فهرست. های هر بخش شرح داده شده است نوشت عربی در پی

 . مندان فارسی زبان بسیار مفید واقع شودپژوهشگران و عالقهتواند برای  می

 .تذکره، نسخۀ خطّی، چاپ سنگی، تصحیح التقاطی، غالمعلی آزاد بلگرامی: هاکلیدواژه

 مقدمه

کار  بهترین منابعی هستند که از گذشته تا کنون، برای روشن کردن زوایای تاریک تاریخ ادبیات ایران  ترین و اصلی ها از مهم تذکره 

کارگرفته شده و همچنین عدم  حال در این مورد به گستردگی تاریخ ادبیات فارسی و منابع اندکی که تا به رفته اند، اما با توجه به

این . ایم که اطالعات ما در مورد گذشتۀ ادبیات ایران، در اغلب موارد نارسا و ناقص است دقت اغلب منابع موجود، امروزه متوجه شده

هایی که در قرون ده تا  تذکره بخصوص توجه به. کند توجه  و بررسی بیشتر منابع موجود و گسترش این منابع را مطرح می امر لزوم

مباحث نقد ادبی و تاریخ ادبیات نوشته شدند،  دوازده هجری و همزمان با پیدایش سبک هندی  و توجه اندیشمندان این قرون به

صورت نسخ  وکنار سرزمین هندوستان به ها و گوشه ه کتب موجود در این زمینه، در کتابخانهانبو. رسد کارساز و ضروری به نظر می

تصحیح و در دسترس قرار گرفتن این آثار  اند، در حالی که نیاز بسیار به حال خود رها شده و در معرض  نابودی قرار گرفته خطی به

در زمینۀ زندگی، آثار، شیوة نگرش و نگارش بزرگان ادب این سرزمین ها، ابهامات و نقاط تاریکی  چه بسا با کمک این تذکره. است

 . گشوده و روشن شود
این نسخ و نیز تهیه چند نسخه معتبر از  موانع فراوانی در کار تصحیح نسخ خطی مذکور وجود دارد؛ از جمله دشواری دسترسی به   

سبب عدم آشنایی کافی  های موجود در هند، به مورد نسخه این امر بخصوص در. هر یک و همچنین مغلوط بودن بسیاری از آنها

نتیجۀ کار تحمل  کند، اما همواره توجه به کاتبان با زبان فارسی و عربی، صادق است و امر تصحیح را با مشکالت زیادی مواجه می

 .ها را آسان خواهد کرد دشواری

 بحث و بررسی

رة کو بعد از دو تذ یقمر یهجر 4466خ ی، در تاریارسی است که آزاد بلگرامیکی از چند تذکرة ارزشمند ف« خزانۀ عامره»تذکرة 

از نظر  دقّت و صحّت تراجم ...»، «های فارسی تاریخ تذکره»گفتۀ مولف  ، نگاشته است و به«ضاید بی»و « سرو آزاد» یها گر، با نامید

گلچین )« ....های خوب محسوب است ی مولف، از تذکرهیی نظرات انتقاد و ذکر حوادث تاریخی زمان و پاره (جز در یکی دو مورد)

مولف کتاب مذکور در مورد . تفصیل در مورد آن بحث شده است ز بهین« احوال و آثار آزاد بلگرامی»و در کتاب  (349معانی،

 :گوید نویسی آزاد این طور می تذکره
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است دقیق که در ثبت و ضبط سنین تولد و وفات شعرا و  نویسی توان پی برد که او تذکره خوبی می های آزاد به از مطالعۀ تذکره

. کار بسته و پس از تحقیق و پژوهش درج کرده است زندگی صاحب ترجمه تمام دقّت خود را به وقایع تاریخی یا وقایع مربوط به

ر انتخاب اشعار نیز، او سرآمد نویسان معاصر بیشتر است و د اطالعاتی که آزاد در مورد شعرای معاصر ارائه کرده است، از بقیۀ تذکره

ها از این  چون مطالعۀ آزاد وسیع بود و از نکات ظریف و باریک آگاهی داشت، لذا در تألیف تذکره. نویسان معاصر است سایر تذکره

اصر رسد که در کالم پیشینیان یا شاعران مع شعری می در خالل ذکر یک شاعر اگر به. خوبی استفاده کرده است استعداد خود به

کلمات سنگین،  کند و اگر در کالم شاعری به اند، آن را ذکر می قافیه بوده ردیف و هم مضمون مشابهی وجود داشته، یا اشعار آنان هم

اگر پیشینیان یا . دهد کند و بعضی اوقات شرح می رسد، آن را نیز معنی می اصطالحاتی از قبیل تلمیح و غیره می نامأنوس یا به

گاهی خود هم بر اشعار . اند، آزاد هم نظر خود را دربارة ایراد معترض ابراز داشته است ابیات شاعری ایراد گرفته معاصران آزاد بر

های خود همیشه مآخذ و منابع  آزاد در تذکره. کند کند و شباهت مضمون و الفاظ یا سقم شعر را بیان می برخی از شعرا انتقاد می

البته گاهی از جمالت مسجع و از کنایات و استعارات . های او ساده و روان است د در تذکرهسبک نگارش آزا. دهد خود را نشان می

 (942فطرت، .... )استفاده کرده است

نویسی زبردست و توانا است و بر بیانات وی  توان گفت آزاد تذکره طور خالصه می به»: کند گیری می وی در ادامه این طور نتیجه

چشم خود  ها را پس از جستجو و تحقیق بسیار در حیطۀ تحریر کشیده است و اکثر واقعات را به او تذکره اعتماد باید کرد، زیرا که

 یگر خود نگاشته، برخیرة دکره را پس از دو تذکن تذیه اکعالوه آزاد از آنجا به( 949همان، )« .دیده یا از نزدیکان شنیده است

ره عامل کن تذین ایتدو یبرا ین متعدد بودن منابع ویهمچن. رده استکنجا اصالح یبرده، درا یها پ ه بعداً بدانکاشتباهات خود را 

  . رده استکن یه صحّت و دقّت او را تضمکاست  یگرید

او . ده استیشکرشتۀ سخن  اشعار، شرح حال و گاه نقدی بر اشعار شاعران صاحب صلۀ ایران و هند به« خزانۀ عامره»آزاد در تذکرة 

ب، اصل را بر دریافت صله و پاداش بابت سرودن شعر گذاشته است، البته برخی کسان را که فقط یک مورد شعر در ترتیب این کتا

را  یآباد اند، مثالً ثابت اهلل ردهکافت نیدر یا ه اصالً صلهکشاعران را  یا برخیاند و  مدحی سروده، یا فقط یک مورد صله دریافت کرده

بیان شرح حال هر شاعر، توام با ذکر برخی وقایع تاریخی آن زمان و . ف الفبا، ذکر کرده استل آن حرینماندن ذ یل خالیدل ز بهین

این تذکره لطف و مالحت و  جا همراه با مباحثی در نقد این اشعار است، به ای از ابیات شاعر، که جابه چگونگی دریافت صله و گزیده

عنوان  نویسی را به ، تذکرهیتوان گفت عالوه بر شاعر سایر آثارش می جه بهخود او که با تو. کننده بخشیده است حال و هوایی سرگرم

رشتۀ تخصصی خود برگزیده است و در آن تبحّر فراوان دارد، در مورد علت نگارش این تذکره، خواهش برادرزادة خود، میراوالد 

در . آورد یل میر موارد را دلیبودن سا یرارکص و تین تخصیصله، نو بودن ا دن شاعران صاحبیکند و دربارة برگز محمد را ذکر می

 . شود میر محمدیوسف بلگرامی ختم می صورت الفبایی منظم شده و از انوری آغاز و به ره ترتیب تراجم بهکن تذیا

 منابع آزاد در خزانة عامره

 :سدینو ین میمنابع خود  چنتاب و کامل بودن کح یخان آرزو و در توض« سیالنفا مجمع»سۀ منابع خود با منابع یآزاد در مقا

ه تا حرف القاف کاست  یصفاهان یاوحد یرة تقکتذ« عرفات»و  یرزا طاهر نصرآبادیرة مکشتر تذیمآخذ آرزو در احوال سلف، ب

ده یاء سابق دیر عرفات را از حرف الصاد تا حرف الیح نموده و فقیتصر ین معنیا به یرازیش یدست آرزو آمده و در ترجمۀ صوف به

ن و ماته و یه در سنۀ خمس و ستکن ی، مشتمل بر احوال معاصرین صفاهانیحز یخ محمدعلیرة شکتذ. ستی، حاال حاضر نبودم

« رینظ یب». علم ظهور برافراخته[ 4466]ن و ماته و الف یه در سنۀ ست و ستکر یف فقیتأل« سرو آزاد». ر درآمدهیتحر به[ 4463]الف

خ ین اسم تاریده و همیر پوشین تحرکیلباس مش[ 4462]ن و ماته و الف ین و سبعیر سنۀ اثنه دک یآباد رعبدالوهاب دولتیف میتأل

آباد  در اورنگ[ 4463]ن و ماته و الف یه در سنۀ خمس و سبعک یم الهورکم حاکیف شاه عبدالحیتأل« دهیمردم د». ف آن استیتأل

خ و یتب فن تارکن شعرا و یاز دواو یاریها مواد بس رهکن تذیا یتابت آورده و سواکد یق ده، بهیشان را دیه اک ییرده و شعراکجمع 

« خزانۀ عامره»ه در ک یه جواهر اشعارکشود  یضاً ملتمس میرساند و ا یعرض ناظران م تاب بهکر یه سکن است یالع ر آن نصبیغ

ه کهم نداد و احتمال دارد  خارج دست بهه اشعار مطلوب از کل بنا بر ضرورت یست، الّا قدر قلیفات نین تألیفراهم آمده، مستعار از ا

را از  کف پردازد و مشتریمقابلۀ صحا به یسکجا کتا . است یمزاج اهلکبنا بر  ین معنیا. هم واقع شده باشد یرضروریغ کاشترا
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زده،  یگریه دکن یسببش ا. ستیر نیداخل انتخاب فق یه شعر خوب از شاعرکد داشت و گاه باشد یمعذور با. جدا سازد کرمشتریغ

ن یصفحۀ آخر مقدمۀ مؤلف در هم. )امدهیدست ن مال بهکوان شاعر تمام و یا دیثرت تصفّح از نظر وامانده که در حالت کن یا ایبرده 

 (.حیتصح

االشعار، هفت  لباب االلباب، تذکرة دولتشاه، تحفۀ  سامی، خاتمۀ خالصه: منابع مورد استفادة او در این کتاب بدین قرار است یبرخ

الشعرا،  بهار، حیات الشعرا، همیشه الخیال، کلمات الفضالی مالبقایی، تذکرة نصرآبادی، مرآت التواریخ بداونی، مجمع لیم، منتخباق

، یاوحد ین تقیالعاشق نظیر، سرو آزاد، مردم دیده، عرفات النفایس، تذکرة المعاصرین حزین، بی الشعرا، مجمع سفینۀ بیخبر، ریاض

تب کها و  سندگان، فرهنگیگر شاعران و نویات آثار دیلکن و یره آمده و دواوکن تذیه نامشان در اک ینن شاعراین دواویهمچن

اللغه  ، قاموسیدید وطواط، فرهنگ رشیالسحر رش ، حدائقیعروض یفراوان، ازجمله چهارمقاله نظام یو ادب یو علم یخیتار

اللغات  ، منتخبیوطیر درّ منثور سی، تفسیوطیساللغه  ، مزهریزین خلف تبری، برهان قاطع محمدحسیروزآبادیف

ر ی، تفسیعباس یآرا خ فرشته، عالمی، تاریخ طبریر، تاریر خواندمیالس بی، حبیدة حمداهلل مستوفیخ گزی، تاریدتتویرعبدالرشیم

  . گریآثار د یو برخ ی، صحاح جوهریضاویب

 در خزانة عامره  ینقد ادب

امثال . در هند بود یه دورة اوج شور و نشاط ادبکه است یهند در اواخر دورة صفو یدبا یها شدة حوزه تیترب یآزاد بلگرام»

. بودند یادب یها تین زمان در هند مشغول فعالیدر ا یو واله داغستان یجین الهیو حز یوتکالیخان آرزو و وارستۀ س ین علیالد سراج

نو موجب  یها یپرداز ن دوره و لزوم مضمونیدر ا یهند کسب یریگ لکم شیدان یکه م و همچنان(. 41.الهند، ص سا، غزاالنیشم)

 . شده بود یشناس کو سب ینقد ادب به یکار نزدیبس یپاگرفتن مباحث

آورد و پس از آن شعری را که موجب صله  ا مفصلی از شاعر مورد نظر را مییهر شاعر، ابتدا شرح حال کوتاه  آزاد در بخش مربوط به

قۀ وزن یل است، طریف یکه برابر وزن ک یا دهد، از جمله در صله آن شعر و صله گرفتن شاعر را شرح میگرفتن شده و نحوة سرودن 

تناسب اشعار دیگری از شاعر را نیز انتخاب و ذکر  او به. است ین و خواندنیریش یاتکنها نیه همۀ اکد، یگو یل را هم میردن فک

او در مورد لغات و . کند که بیشتر جنبۀ نقد ادبی دارد مباحثی را مطرح میکند و اغلب در اثنای احوال و اشعار این شاعران  می

را مطرح  ییها بحث یات ادبکهات و نیا درست بودن تشبین یمضام ین تازگیات و کاربردهای ادبی و زبانی، همچنکآنها و ن یمعان

ها ایراداتی گرفته شده، با ذکر شواهدی صحّت یا سخن خود او یا سایر شاعران، در مورد برخی کاربرد ن هر جا که بهیهمچن. ندک یم

نقل از رسالۀ یکی از  مثالً در جواب کسی که اعتراضاتی را بر ابیات خود او وارد کرده است، به. دهد عدم صحّت آن کاربرد را نشان می

در بیتی از آزاد، که در زیر « تنواسوخ»در سطور زیر معترض در مورد معنا و کاربرد لفظ . کند هایی را ذکر می شاگردان خود، جواب

 :آید، ایراد گرفته است می

 ام پیدا ز خوبان جهان آتش زبانی کرده سوخت چون پروانه آخر حرف گرم اومرا وا

فرموده که یک « خوان خلیل»چه ظهوری در دیباچۀ  چنان. معنی سوختن نیامده، بلکه نسوختن آمده واسوختن به: معترض گوید

انتهی . معنی سوختن نیامده الدین علی خان آرزو فرمود که واسوختن به واسوختن نباشد و استاد سراج بیت سوختن و یک بیت

شیخ . آمده« باز»معنی  به« وا»معنی بازسوختن، یعنی دوباره سوختن است؛ مثل سوختن زغال؛ چه  واسوختن به: کالمه مجیب گوید

 :نظامی در ظلم دارا گوید

 که سگ وانبیند خداوند را   ز خلق آن چنان برد پیوند را

باشد و در آتش ثانی تمام سوخته، خاکستر  و حاصل معنی واسوختن تمام سوختن است؛ چه در آتش اول قوّتی در زغال می

 :بایندر خان گوید. گردد می

 خود را تمام سوختم و وانسوختم  گویند داغ سوز که واسوزی از غمش

 :فرماید و میرزا صائب می

 توان نمود داغ دوا می این درد را به  کند تب عشق می واسوختن عالج 
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. معنی ایجابی است و معنی کالمش این که یک بیت سوختن اول و یک بیت سوختن ثانی نباشد و در فقرة ظهوری واسوختن به

 :فرماید موید این معنی کالم میرزا صائب است که می

 ن گردد عیار سوختن پیداکه از واسوخت توان کرد از خمار او می می قیاس زور هر

گوید که  طور می کند، چه کسی که این شعر در تألیف خود ایراد می. معنی سوختن ثانی است و در این بیت واسوختن صریح به

 (     413کتاب حاضر،....)معنی نسوختن است و واسوختن به

ار ک به کیو سب یصورت تخصّص ن هنوز بهدر آن زما« واسوخت»لمۀ ک، از جمله یشناس کم اصطالحات سبیدان یه مکهمچنان 

او مطالب فراوان دیگری نیز در زمینۀ نکات . دارند یشناسانۀ قو کنجا صورت گرفته، جنبۀ سبیه در اک ییها بحث یاند، ول رفته ینم

مثالً سطور زیر، . دهد که همه خواندنی است کند و جواب برخی معترضان را می ادبی و یا نو یا کهنه بودن مضامین اشعار مطرح می

 :کار رفته در یک بیت است که مورد اعتراض قرار گرفته در مورد تشبیه به

 چون غنچۀ گل، پاک برآید نفس ما     آزاد نداریم سر شکوة خاری 

میرزا صائب اضافت : مجیب گوید. جای غنچۀ گل، نکهت باید گفت به. غنچه را نفس نیست: معترض گوید و حاصل کالمش این که

 :فرماید کند و می غنچه می بهنفس 

 فراغ بال در این گلستان میسّر نیست  ز جوش گل، نفس غنچه پردگی شده است

 :فرماید و نیز می

 حیرانی روی تو مرا الل برآورد  از جوش زبان، غنچۀ من تنگ نفس داشت

 :گوید که طور عجبی می و میرزا بیدل غنچه را صاحب نفس به

 رسد      مسیحا نمی هر صاحب نفس به  ح نیستهر طفل غنچه هم سبق درس صب

اند که تشبیه برای اثبات مدعا از جمله دالیل است و بر دقت شناسان پوشیده نیست که در بیت ناظم تشبیه قوی است،  علما نوشته

اگر نکهت گل . تر است در اثبات مدعا و این دخیل. به از یک جنس باشد؛ یعنی نفس متکلّم و نفس غنچه زیرا که مشبه و مشبه

 (415همان،. )شود ماند و قوت تشبیه فوت می به از یک جنس نمی گویند، مشبه و مشبه

آزاد . درج شرح حال و اشعار منتخب صاحبان تراجم هستند های انتقادی و فقط منحصر به های نخستین فاقد نظرگاه اغلب تذکره

پیشینیان خود برتری  اشعار و هم از نظر نگاه نقّادانه، نسبت بهشاید نخستین کسی است که هم از جهت وسعت و دقّت در گزینش 

کند؛ از جمله تغییرات وزن در  های فراوانی از نگاه نقادانۀ آزاد را ذکر می نمونه« احوال و آثار آزاد بلگرامی»مولف کتاب . یافته است

رساز و یا برخی تشبیهات نامأنوسِ مورد اعتراض یک غزل، بحث در مورد کاربردهای کلماتی مثل قالین، خرام کاشتن، لعلگر و گه

متن کتاب و سایر آثار او  توانند با مراجعه به الم از ذکر آنها خودداری شد و عالقمندان میکسبب اطالۀ  واقع شده، که در این جا، به

 ( 941-991فطرت، . )این موارد را مالحظه فرمایند

شود و  های فراوانی از نقد شعر دیده می های او نمونه شمرد که در تذکره نتقد توانا مینویسندة شرح حال آزاد، او را یک م یهر رو به

برد مطالعات  تواند در پیش روزگار خود دارد، بررسی آثارش میهای  ای که بر سه زبان و علوم ادبی و سایر دانش سبب احاطه به

وجود شخصیتی مانند آزاد بلگرامی ... »: ر این مورد معتقد استوی د. سبکی و بالغی و نقد ادبی بسیار مثمر ثمر واقع شود یخیتار

ها نیز آگاهی داشت از معجزات  عربی و فارسی و سانسکریت تسلط کامل داشت، بلکه از شعر و ادب آن زبانهای  که نه فقط بر زبان

 (   943همان، )« ....بوده است

 در خزانة عامره یقیات تطبیآزاد و ادب

از آن جمله . ادبیات تطبیقی نیز پرداخته است توان او را ادیبی دانست که به آنها می پردازد که با توجه به هایی می همقایس گاه آزاد به

ان کدر مورد اوزان و ار یمفصل یها دهد و بحث های خود گاه اوزان عروضی فارسی، هندی و عربی را با هم تطبیق می در تذکره

کند؛ مثالً  هایی می ن دربارة ردیف در شعر فارسی و عربی بحثیهمچن. ها دارد ن زبانیا در اآنه یندیا ناخوشای یندیو خوشا یعروض

کار  شاعران فارسی زبان ردیف را به»: نویسد این طور می« المرجان سبحۀ»نقل از آزاد در  به« احوال و آثار آزاد بلگرامی»مولف 

گردد، ردیف در  آراید و موجب تنوّع شعر فارسی می خلخال می ندیشه را بهافزاید و  پای دختران ا که در زیبایی شعر می. ..برند می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

725 
 

این ویژگی هیچ علّتی جز . کند تکلّف شعر مردّف عربی بسراید مانند شعر فارسی جلوه نمی شعر عربی نیست و اگر کسی به

در . ندک یسه مین سه زبان مقایدر ا ا استخدام رایه ی، مثالً تشبیع ادبیصنا ین برخیهمچن( 943فطرت، )« .خصوصیت زبان ندارد

در زبان  ینثر موزون مناسب است ول یبرا یه زبان عربکرد یگ یجه میند و نتک یسه مینثر مقا یها را برا ن زبانیت ایگر قابلید یجا

 .دیایوجود ب تواند به ین زبان، نثر موزونِ خوب نمیعت ایسبب طب ، بهیهند

  خ هندیخزانة عامره و تار

شرح برخی از آن وقایع  طور مشروحی به شود و به من بیان شرح حال یک شاعر وارد وقایع تاریخی همان زمان و مکان میگاه در ض

که بیانگر برخی ( 33-426کتاب حاضر،.)..شرح حال نواب آصف جاه یا نواب نظام الدوله و مربوط بههای  از جمله بخش. پردازد می

دنبال آن ماجرای  دوستان و قوم مرهته، همزمان با حملۀ نادرشاه و بعد از آن است و بهوقایع داخلی هندوستان، بخصوص جنوب هن

صد صفحه از  این مباحث نزدیک به. نویسد های محلّی را می تسخیر بعضی از قالع مشهور آن زمان و سقوط و غلبۀ برخی حکومت

نکتۀ عجیب و در عین حال متأثرکننده این است . طف نیستدهد و مطالعۀ آنها برای خواننده خالی از ل خود اختصاص می کتاب را به

آن سرزمین، مردم هند را کافر و مرتد  های ایرانیان به یشکرککه او، خود با این که از مردم هند است، در هنگام شرح حمله و لش

دهد و  یم یهنان خود برتریم بودن بر هم کند و آنان را به جهت مسلمان قضایا نگاه می نامیده، از زاویۀ دید ایرانیان مهاجم و پیروز به

گاه نیز این موضع گیری را فراموش کرده، از موضع و نگاه واقعی و  به البته گاه. ندک یاد میر فراوان یهند با تحق یان و اقوام بومیاز اد

 . کند قضایا نگاه می قلبی خود به

    خ در خزانة عامرهیمادة تار

در تولد و وفات شاعران، عالمان و درویشان، در تاریخ »او . گویی یا همان سرودن مادة تاریخ است اریخهای آزاد، ت یکی دیگر از مهارت

های قرآنی،  ایجاد و احداث بناهای تاریخی و مذهبی و حتی در تاریخ آغاز و انجام تألیفات خود و دیگران مادة تاریخ هایی را از از آیه

اندازة کتابی  آوری کنیم به دست آورده و سروده است واگر همه آنها را جمع فارسی به احادیث و عبارات عربی یا در شعر عربی و

تواند جهت تکمیل اطالعات تاریخ ادبیات مفید  های تاریخ می توضیح نیست که تا چه حد این مادّه نیاز به( 994فطرت، )« .خواهد بود

 .واقع شود

    ات آزادیروح

گاه . ردکرا انتخاب  ینینش م، در اواخر عمر گوشهیدیه دکبود و همچنان  کدر مجموع عارف مسل در مورد روحیات آزاد باید گفت، او

طور قوی و رسایی  به (Super ego) «فراخود»ز، صدای سرکوبگر و متهم کنندة یدر خالل ابیات منتخب او از شاعران مختلف ن

مثالً از خاقانی، با آن همه  ؛دهد ز مورد حمله قرار میرا نی (Ego)« خود»حتی  (Id)« من»ه در جدال با کرسد،  گوش می به

 :و بیگاه دارد، این ابیات را انتخاب کرده است خودستایی که گاه

 چادر مریم ربایم، پردة زهرا درم تهمت   هاجر   نهم ، شبهت  حوّا   نویسم

 چین زانیّ شهوت پرورم چون خروس دانه شهوتم دانند و من خور و کم چون هما اندک

 زان که چون خرگوش، گاهی ماده و گاهی نرم گر زمردی دم زنم، ای  شیرمردان  مشنوید

 (234متن کتاب، )

 :و یا قطعۀ دیگری از تحفۀ العراقین در شکست نفس

 ساخت دو کفّۀ تهی سنج می                هوای    زر   ز    نارنج  طفلی     به   

 کرد عمود در زمانه می   از    چوب    درمنه    در         میانه

 دو کفّه و شش عالقه شد راست  دیدم    که    ترازویی          بیاراست

 من زین سو، باد بود زان سو  با    باد     شدم    در   آن       ترازو

 تر بود وقار چرب از من به  اصل   خشک و تر بود باد   ار  چه   به

 (234همان، )سنگ کمتر آیم کز باد به             یم؟وزن   همسر آ    پس    با   که   به

 :و یا این بیت
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 . (232همان، )سری که دردسر آرد، بریدن است سزا / را چو شمع ز تن هر زمان سری رویدتو 

    و ظرافت آزاد یطبع شوخ

پرسوز وگداز واله داغستانی و گیرد، از جمله آنجا که شرح حال  خود می گاه سخن او رنگ و بوی طنزی پنهانی و غیرمنتظره به

کند،  نقل می -همسری سه تن از حکّام و قدرتمندان از جمله نادر شاه درآمده  اجبار به که به –جدایی سراسر عمری او از معشوق را 

 :بیت واله در وصف معشوق. کند ناگهان در پاسخ بیت زیر از واله اظهار نظری طنزآمیز می

 (331همان،)شاخ او تذروی ننشسته به  رویاز  گلشن   حسن   تازه     س

: تفصیل شرح حال این معشوق و بالیایی را که بر او رفته، نگاشته، این گونه است جواب طنزآمیز آزاد که پیش از این بیت، به   

هر جا که مچ  و یا( 331همان،)« .شاخ چه معنی داشته باشد شاخ سابق معلوم شد، ننشستن هیچ تذرو به آشیان کردن سه تذرو به»

هی »و یا « .پدر توارد بسوزد»: کند شاعری را در سرقت ادبی گرفته است، زیرکانه و مودبانه و البته با طنزی پنهان بارها تکرار می

 .دارد یبرم یسرقات ادب یاریب با ظرافت پرده از بسین ترتیا و به« .گزد هی توارد دل را می

   نقاط ضعف خزانة عامره

هایی که گاه فقط  ندرت جدا نکردن غثّ و سمین در گزینش اشعار شاعران و انتخاب توان بر او خرده گرفت، به یاز مواردی که م

نکتۀ دیگر عدم رعایت تناسب در میزان . دیوان بعضی شاعران است و خود او هم بدان اشاره دارد نشانگر عجله یا عدم دسترسی او به

عنوان مثال در حالی که از اشعار خود صد و اندی بیت عربی و نزدیک دویست بیت فارسی  کند؛ به ابیاتی است که از شاعران ذکر می

کند، در مورد بسیاری از بزرگان ادب  هر مناسبتی باز هم ابیات خود را  ذکر می در یک جا نقل کرده و در البالی ابیات دیگران نیز به

ذکر ابیاتی کم و پراکنده، آن هم نه از بهترین ابیات، و شرح  فقط به. ..فارسی مثالً رودکی، فردوسی، فرخی، حافظ، سعدی، نظامی و

تاب کسا در مقدمۀ یاستاد شم. آورد یات فراوان میشرح حال و اب یتر گاه تیم اهمکحالی کوتاه اکتفا کرده است و از شاعران 

 :اند ردهکظرافت اشاره  ن مورد بهیالهند در ا غزاالن

اثبات  ن مطلب را بهیگر ایرا بار دیآورد ز یاش نمکست اما یلطف ن یه هرچند بکرّراً نمونه آورده کن شاعران از خود هم میجزو ا»

 (.49.ص)«.ن عادت مذموم نزد قدما مرسوم بوده استیالبته ا. ه المرءُ مفتونٌ بابنه و شعرهکرسانده 

از موارد اشتباه یکی این است که »: کند ذکر مین تذکرة خود اندک اشتباهاتی هم دارد که گلچین معانی برخی را یوی در نگارش ا

خان آرزو را در حیاتی گیالنی و حیاتی کاشی »: نویسد که حیاتی کاشی داده و می امیرخسرو دهلوی را به« تغلق نامۀ»نسبت اتمام 

واقع شده است نه خان و حال آن که میرآزاد را غلطی ( 432ص)« شود النفایس تألیف او واضح می غلطی واقع شده، از مطالعۀ مجمع

 (  349گلچین معانی،)« .ام نوشته( 541ص)آرزو را، و بنده نگارنده تفصیل این ماجری را در تذکرة میخانه ذیل حیاتی گیالنی 

 خزانة عامره   یها نسخه

ره در کانپور خزانۀ عام»: نویسد های این کتاب چنین می در پایان مطلب خود در مورد نسخه« های فارسی تاریخ تذکره» مولف 

ام که کاغذ آن زرد تیره است و عدد  تهیه کرده( 4564چاپ)چند چاپ مغلوط سنگی رسیده است، و این یادداشت را بنده از روی  به

 ( 341همان،)« .، خط نستعلیق با فهرست مندرجات در آغاز162صفحات 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی موجود است و  همین نسخه که در یپکذکر است که تصحیح این کتاب با استفاده از  الزم به

شود و آن هم نگارش هند و بسیار مغلوط است، صورت  لم نسخۀ خطی که در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری مییروفیکم

 :قرار است نیها بد ن نسخهیمشخصات ا یبرخ. گرفته است

 4233خطّی خوش، اما گاه مغلوط نوشته شده و نگارش نسخۀ خطّی موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، که با  .4

در ابتدای کتاب در سمت چپ و باالی . پذیر است دارای جلد مخملی و صفحات بسیار نازک و آسیب. هجری قمری در هند است

ته شده و در بهای ده روپیه نوش نام معتمدبهادر خان، به صفحه مطالبی در مورد تاریخ خرید این نسخه برای کتابخانۀ شخصی به

دهندة نسخه درج  خطّ خود کاتب، تاریخ نگارش، نام کاتب و نام سفارش صفحۀ بعد، باز هم در سمت چپ و باالی صفحه، این بار به

از آن چه که در این نوشته . علّت صحافی از بین رفته و داخل شیرازه کتاب شده است شده است که متأسفانه بخشی از مطالب آن به

هجری  4233محرم  23نام لچهمی ناراین شفیق اورنگ آبادی، در  دست یکی از شاگردان آزاد به آید که به ست، برمیقابل خواندن ا
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چاپ سنگی وضعیت بهتری  نویس بودن، نسبت به خط بودن و دست تر بودن، خوش این نسخه بنا بر قدیمی. قمری نگاشته شده است

. اندن و نوشتن کلمات اشتباهاتی داشته و گاه حتی مطالبی را جا انداخته استهمان اندازة چاپ سنگی در خو دارد، اما کاتب به

 .عکس دوبرگی است و در ابتدای این کتاب فهرستی الفبایی، همراه با شمارة صفحات وجود دارد 311میکروفیلم این نسخه حاوی 

هجری قمری، مطابق با  4256ل نسخۀ چاپ سنگی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، که در کانپور هند در سا .2

دست کاتب آن نگاشته شده، نام کاتب محمدتقی علی خان  ای که در پایان کتاب به طبع رسیده و بر اساس نوشته میالدی به 4564

عنوان منبع مورد استفاده این  به« های فارسی تاریخ تذکره»ظاهراً این نسخه همان است که مشخصات آن در . نقی ذکر شده است

( 4564چاپ)چند چاپ مغلوط سنگی رسیده است و این یادداشت را بنده از روی  خزانۀ عامره در کانپور به»: ذکر شده است طور

 (.341گلچین معانی، )« .، خط نستعلیق با فهرست مندرجات در آغاز162ام که کاغذ آن زرد تیره است و عدد صفحات  تهیه کرده

فقط دو نسخۀ فوق در دسترس  یگر وجود دارد، ولید یشورهاکستان و کپا تاب در هند وکن یگر از ایها نسخۀ د ده .9

 . تاب قرار گرفتندکن یمصحّح ا

   تابکن یح و رسم الخطّ ایروش تصح

مطلب مورد توجه واقع شد و  یدام از دو نسخه اصل قرار نگرفتند و درستکچ یه یعنیروش التقاطی انجام شد،  تصحیح این کتاب به

ها و  های شاعران و تذکره دیوان یک اندازه مغلوط بودند، اغلب برای خواندن کلمات، لزوم مراجعه به دو نسخه بهاز آن جا که هر 

های لغات قدیم و جدید و استادان هندی، فارسی و عربی وجود داشت و در این مورد هیچ یک از دو نسخۀ موجود بر دیگری  فرهنگ

تر مورد استفاده قرار گرفت؛ اما در مواردی ناقص و ناخوانا بود و  تر بود و آسان خط برتری نداشت، جز این که نسخۀ خطّی خوش

مغلوط بودن این نسخ در بخش اشعار و عبارات عربی، بخصوص ابیاتی که از دیوان عربی خود آزاد انتخاب شده . هایی داشت کاستی

کتب مختلف و استادان ادبیات  مراجعۀ مکرّر به که اجبار بهحدی  بود، بیشتر محسوس بود و کار در این قسمت را بسیار دشوار کرد؛ به

حال  نیبا ا. توانست بسیار کارگشا باشد، نیز دسترسی حاصل نشد دیوان عربی آزاد که می زبان وجود داشت و به اران عربکعرب و هم

 .ول و معنا شوندکمش یدرست ات بهیالمقدور اب یه حتکتالش شد 

های مربوط  جود اسامی فراوان افراد و امکنۀ هندی در متن بود که بخصوص در اوایل کتاب و قسمتاشکال دیگر در خوانش متن، و

استادان  مراجعۀ مکرّر به. بیشتر محسوس بود -ذکر وقایع تاریخی اختصاص دارد  که به -جاه و بعد از آن  ذکر نواب آصف به

های موجود فارسی در مورد شاعران هندی نیز تا حدّی  کرههای اعالم تذ فهرست زبان هندی و پاکستانی و مراجعه به فارسی

 . گشای این بخش از کار شد مشکل

نویسی کاتبان شده است، بهتر دیده    ، دشواری معانی کلمات و اشعار موجب غلطیاز آن جا که هنگام تصحیح متن معلوم شد که گاه

های هر فصل نکاتی،  نوشت ایان کتاب ترتیب داده شود و همچنین در پیای نیز در پ نامه تر خوانندگان واژه شد که برای استفادة آسان

های  نوشت عربی بودند، جهت خودداری از پی های داخل متن که همه به در مورد تاریخ. از جمله شرح ابیات و عبارات عربی ذکر شود

 .فارسی درون متن و داخل قلّاب آورده شد یخ بهشد، ترجمۀ همان تار خارج از متن ارجاع می های فراوانی که باید به متعدد و شماره

 .نوشت آخر هر بخش آورده شد یوجود داشت، در پ کیلمات هنوز شکه در خوانش کها و هر جا  مهم نسخه یها ن تفاوتیهمچن

ند و و گ بود کش حروف کا فاقد سریق حروف و یدق یگذار ، فاقد نقطهیها، مثل اغلب نسخ خطّ ن نسخهیالخطّ ا در مورد رسم

ار دشوار یه خوانش متن را بسکوسته نوشته شده بودند، یطور پ لمات و افعال بهکشوندها با یا پیا ربط یلمات و حروف اضافه ک یبرخ

 یسیلمات اصل بر جدانوکاصالح شد و در نگارش  ین مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسین موارد، مطابق با آخریهمۀ ا. ردک یم

 .لمات جدا نوشته شدندکه یمصوب فرهنگستان، بق یاستثناءها یقرار گرفت و جز برخ

 ی، آثار و احوال آزاد بلگرامیزندگ

در  یهجری قمر 4446صفر روز یکشنبه سال  23گفتۀ خود او در  باید گفت، به یدر خاتمه در مورد زندگی، آثار و احوال آزاد بلگرام

پربار خود  ی، هشتاد و چهار سال زندگیقمر یهجر 4211تولد شد و در سال قصبۀ بلگرام از توابع صوبۀ اوده در پورب هندوستان م

از فرزندان سیدعبدالجلیل بلگرامی و بسیار مورد حرمت اورنگ : نویسد در مورد او می« مجمع النفایس»خان آرزو در . ان بردیپا را به

 .آباد و دکن است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

728 
 

 :گوید او خود در این مورد چنین می. رسد موتم االشبال می ملقب به (ع)عیسی پسر زید شهید پسر امام زین العابدین  نسب او به

 امداد نفس بخش شیرانم به عیسی جان   گرچه باشد موتم االشبال عیسی جدّ من

آزاد در شرح ]گویم  این لقب ملقّب گشت و نیز می کرد به هاست، چون اکثر شکار شیر می کنندة شیربچه معنی موتم االشبال یتیم

 :فرد[ دیگو یتاب مکن یدر همحال خود 

 چراغ دودة زید شهید روشن شد   تی  ستم کشت و گفت از سر ناز مرا به

ه و کوستان و میجهان آباد و س شاه یاو در شهرها. است یقۀ چشتیرو طریمذهب و در تصوّف پ یه از سادات بلگرام است، حنفکآزاد 

جز . ز داشتیت صحاح ستّه را نیرد و اجازة رواکعت یهم ب یخیخت و با شث و فنون ادب را نزد پنج استاد آموینه، لغت و حدیمد

او در . ن شدینش ن گوشهکآباد د آزاد در اواخر عمر در اورنگ. سفر و آموختن گذراند شتر عمر را بهینداشت و ب یشغل دولت یچند سال

 (.مضمون ، نقل به41-6.،ص4952الهند،  سا، غزاالنیشم. )رده استکن یخود اشارة چندان یخصوص یزندگ آثارش به

ه ک ینام گورستان( ]خلدآباد)در روضه . ق.ه 4433در سال . نبود یداشت و به دنبال مدح و مشاغل دولت یشیۀ درویآزاد روح

رد و کخود در آنجا درست  یبرا ید و قبریخر ینیقطعه زم.[ ر در آنجا مدفون هستندیمشاه یو برخ یب و حسن دهلویز اورنگ

رد کبعد از صرف غذا با همۀ مهمانان وداع . داد یافت بزرگیرد و ضکخ را دعوت یشعرا و مشا یخانه گذاشت و برخ عاقبت اسم آن را

ارتگاه مردم است و ینون مزار او زکا. د و پنج سال بعد درگذشتیو بعد از آن گوشۀ عزلت گز« کنیو ب ینیهذا فراق ب»: و و گفت

. ن، با لبان خود قند از مزار او بردارند، تا صاحب ذوق و علم شوندینماد یا وهیش برند، تا به یمان خود را بر سر مزار او کودکمردم 

 (. ، نقل به مضمون46.همان، ص)

در مورد آزاد و اشعار و تألیفات « خالصۀ االفکار»و « مردم دیده»و « مجمع النفایس»های همزمان و یا بعد از او، چون  در اکثر تذکره

گل »از شاگردان آزاد، در آثارش با احترام تمام از او یاد کرده و مخصوصاً در تذکرة  یکیشفیق اورنگ آبادی، . تاو بحث شده اس

نویسی فارسی  تذکره»ترین مطلب دربارة او در کتاب  در منابع در دسترس فارسی، مفصل. شرح حال مفصلی از او آورده است« رعنا

 . شرح احوال و آثار او پرداخته است مناسبت چند تذکرة او به نقوی آمده است که به تألیف دکتر سیدعلیرضا« در هند و پاکستان

د گفت سید عبدالجلیل بلگرامی جدّ مادری او و نیز معلم و استاد او در لغت، سیر نبوی و اشعار یبا یدر مورد استادان آزاد بلگرام

بود و  -قدّس سرّه -نمود که نخستین معلم او میرطفیل محمد  گفتۀ خودش از پنج استاد تحصیل علم به. فارسی و عربی بوده است

عروض و قوافی و برخی فنون ادبی را از خال خود، میرسیدمحمدبن سیدعبدالجلیل استفاده نمود . سرمایۀ علوم درسی را از او گرفت

سپس علم حدیث از شیخ . رفتو صحیح بخاری را نزد شیخ محمدحیات سندی در مدینه قرائت کرده، اجازة صحاح سته را از او گ

 . جا آورد عبدالوهاب طنطاوی آموخت و رسم بیعت با سید لطف اهلل بلگرامی به

د آوردند و در آثار خود با یپد ین شاگردان آثار ارزشمندیاز ا یرد و برخکت یترب یاریات پربار خود شاعران بسیآزاد در طول ح

ه ک -خطّ او است ح بهین تصحیمورد استفاده در ا یها از نسخه یکیه ک – یآباد اورنگق یردند؛ از جمله شفکاد یاحترام فراوان از او 

 یراوالد علی، میا بلگرامکراوالد محمدذی، میآباد ل شرح حال آزاد و آثار او را آورده است، مهربان اورنگیتفص به« گل رعنا»رة کدر تذ

 ....ن وین ذهیروپ نرا ن و اللهیرمحمد امیجنگ، م، نواب ناصر یآباد ، موالنا عبدالوهاب افتخار دولتیبلگرام

رد و دست کر با او مالقات که در شهر بهکرا نام برد  یجین الهیتوان حز یاند، م ه با او مالقات هم داشتهکاز معاصران مشهور آزاد 

و  یعاشق یه او بود و آزاد ماجراهمرا یه در سفر دهلک ین واله داغستانیهمچن. او داد ادگار بهیرسم  اشعار خود را به ینوشتۀ برخ

با هم رد و  یکق پیه اشعار خود را از طرکن خان آرزو یهمچن. ندک یتاب نقل مکن یدر هم یتؤام با شوخ طبع یاو را با اندوه یامکنا

م کآزاد با حا« .دارد بانهیر آرزو اخالص غایبا فق»: سدینو یست و آرزو در مورد او مین یگر خبریدیکردند، اما از مالقات آنان با کبدل 

 . رده استکن مالقات یدر صحبت شاه آفر[ آزاد]ه با استاد خود کد یگو یم« دهیمردم د»رة کم در تذکز مالقات داشته و حاین یالهور

، یلگراموسف بیرمحمد ی، مین الهوریآفر شاه: سان را نام بردکن یتوان ا یو ارتباط داشته، م یه آزاد با آنان دوستک یگر معاصرانیاز د

 ....و ی، واقف بتالویآباد ن اورنگی، قمرالدیر دهلوی، فقینیالحس رزا خانی، میآباد ، سراج اورنگیخبر بلگرامیاهلل ب رعظمتیم

را در نقد « اآلزاد مذله یالّسداد ف قیتحق»تاب که کتوان نام برد  یرا م یبلگرام یق سخنور عثمانین از منتقدان آزاد محمد صدّیهمچن

 یق فیالزند بیتأد»تاب کن انتقادات و دفاع از آزاد ی، از شاگردان آزاد، هم در ردّ ایآباد الب او نوشت و مهربان اورنگشعر و مط
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 یرا در انتقاد از برخ« یف عثمانیشرا»تاب که کاست  یبلگرام یقین صدیگر منتقدان آزاد غالمحسیاز د. را نوشت« قیالصدّ بیذکت

 .رده استکف یتصن« مالکمآثرال»و « سرو آزاد»مطالب 

مطالب مسخره  یسبب ندانستن برخ خود آزاد را به« ارکاالف خالصه»رة کهم در تذ« یر طالبیمس»صاحب  یابوطالب خان اصفهان

 (.صیمضمون و تلخ ،نقل به46.همان،ص. )رده استک

چون سفرنامه، ترجمه و شرح  یادب -یثار علماو، آ یها ها و منظومه ی، مثنویو عرب یوان اشعار فارسیاو، د یها رهکآثار آزاد شامل تذ

 :ردکر اشاره یتوان به موارد ز ین آنها میتر هستند و از مهم

سندالسعادات فی حسن خاتمۀ »در قصاید خود و تراجم علما، « الذکر و تسلیۀ الفواد»دیوان اشعار عربی، ، دیوان اشعار فارسی

در علوم بالغی هندوان « غزاالن الهند»به عربی، « مظهرالبرکات»و « پای عشقسرا»، چند مثنوی از جمله «سبعۀ سیاره»، «السادات

در شرح حال « روضۀ االولیا»در شرح زندگانی شیوخ بلگرامی، « شجرة طیبه»آن در فارسی و مبحثی در زن شناسی، های  و معادل

تذکره یی در شرح « ید بیضا»دانشمند آن جا،  61و صوفی  51در مورد تاریخ بلگرام و « مآثرالکرام»برخی از عرفا و سه تن از امرا، 

شاعر صاحب صله،  493تذکره یی در شرح حال « خزانۀ عامره»شاعر هندی،  419تذکره یی در مورد « سرو آزاد»شاعر،  392حال 

ادیث و آیاتی که در به عربی دربارة اخبار و اح« سبحۀ المرجان فی آثار هندوستان»در باب زهّاد و عارفان هند، « انیس المحققین»

شفاءالعلیل فی اصالح »مورد هند و شرح حال برخی علمای هندی و مباحثی در بالغت هندی و توصیف عاشق و معشوق است، 

 (41-21. همان،ص. )تفسیر صحیح بخاری به عربی« ضوء الدراری»به عربی، « کشکول»به عربی، « کالم ابی الطیب متنبی

   لوم مختلفتسلّط آزاد بر سه زبان و بر ع

او در خالل مباحث خود، تسلط بر سه زبان فارسی، هندی و عربی و همچنین احاطه بر سایر علوم، از جمله فلسفه، منطق، صرف و 

دهد؛ مثالً در اثنای ذکر عالی شیرازی، با آوردن ابیاتی از هجونامۀ او در مورد کامکار خان،  خوبی نشان می را به. ..نحو، هندسه و

پردازد و با ذکر نکات پیچیدة آن در زمینۀ صرف و نحو، لغت، هندسه، اصطالحات بازی نرد، فلسفه و حکمت،  ن ابیات میشرح ای به

تبحّر خود را در این . ..آیات و احادیث و مباحث جبر و اختیار، صنایع ادبی و مادة تاریخ، نجوم و رمل و اسطرالب، طب، استشهاد به

در »: کتاب حاضر مندرج است( 123-194)ی از این سطور بدین قرار است و الباقی در صفحات های نمونه. دهد مباحث نشان می

« این»و « متی»و « کیف»و « کم»حسب استقرا منحصر است در عشر که  گویند و مقوالت به اصطالح حکما جنس عالی را مقوله می

حلول سریانی چون حلول »: و در جای دیگر( 126حاضر،کتاب )« ....متصل و آن مقدار است: دو قسم است« کم». از ان جمله است

. ..»: و باز جای دیگر( 125همان،)« ....بیاض در سطح ثوب که در اجزای سطح ساری است و حلول طریانی چون حلول نقطه در خط

« ....نیز گویند اعتبار آن که قائم شود بر خط دیگر و حادث شود در دو جنب آن دو زاویۀ قائمه و آن را قائم خط مستقیم به

پس باید شمس در طالع . طالع در اصطالح منجمین برجی را گویند که از افق مشرق در حالت برآمدن باشد»و ( 125همان،)

« ....و بودن شمس در طالع وقت و رجعت زهره. استقامت و رجعت و اقامت: گفت و سیارات را سوای شمس و قمر سه حالت است می

 . شود ر دیگر که جهت پیشگیری از اطالۀ کالم از ذکر آنها در این جا خودداری میو موارد بسیا( 123همان،)

 نتیجه

تصحیح این کتاب به روش التقاطی انجام شد و از آن جا که هر دو نسخه به یک اندازه مغلوط بودند، اغلب برای خواندن کلمات، 

دیم و جدید و استادان فارسی، هندی و عربی وجود داشت و در های لغات ق ها و فرهنگ های شاعران و تذکره لزوم مراجعه به دیوان

تر مورد استفاده  تر بود و آسان این مورد هیچ یک از دو نسخۀ موجود بر دیگری برتری نداشت، جز این که نسخۀ خطّی خوش خط

. عباراتی جا افتاده داشت حتی نسبت به چاپ سنگی، اغلب. هایی داشت قرار گرفت؛ اما در مواردی ناقص و ناخوانا بود و کاستی

مغلوط بودن این نسخ در بخش اشعار و عبارات عربی، بخصوص ابیاتی که از دیوان عربی خود آزاد انتخاب شده بود، بیشتر محسوس 

عرب  ها و کتب مختلف و استادان ادبیات فرهنگ مراجعۀ مکرّر به حدی که اجبار به کرد؛ به بود و کار در این قسمت را بسیار دشوار می

زبان  اران عربکهم یارین همه یبا ا. توانست بسیار کارگشا باشد، نیز دسترسی حاصل نشد دیوان عربی آزاد که می وجود داشت و به

 .ارگشا شدکار یات عرب بسیگروه ادب
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کتاب و  اشکال دیگر در خوانش متن، وجود اسامی نامأنوس فراوان افراد و امکنۀ هندی در متن بود که بخصوص در اوایل   

. بیشتر محسوس بود -که به ذکر وقایع تاریخی هندوستان اختصاص دارد  -مربوط به ذکر نواب آصف جاه و بعد از آن های  قسمت

ی موجود فارسی در مورد شاعران ها هاعالم تذکرهای  مراجعۀ مکرّر به  استادان فارسی زبان هندی و پاکستانی و مراجعه به فهرست

 . شکل گشای این بخش از کار شدهندی، نیز تا حدّی م

نویسی کاتبان شده است، بهتر  از آن جا که هنگام تصحیح متن معلوم شد که اغلب، دشواری معانی کلمات و اشعار موجب غلط   

فصل هر های  نوشت نیز در پایان کتاب ترتیب داده شود و همچنین در پیای  هنام تر خوانندگان واژه دیده شد که برای استفادة آسان

عربی بودند، جهت خودداری از  های داخل متن که همه به در مورد تاریخ. نکاتی، از جمله شرح ابیات و عبارات عربی ذکر شود

فارسی درون متن و داخل  شد، ترجمۀ همان تاریخ به خارج از متن ارجاع می های فراوانی که باید به متعدد و شمارههای  نوشت پی

 .قلّاب آورده شد

 :هنام کتاب

 .هجری قمری 4233نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نگارش. خزانة عامره. آزادبلگرامی، محمدعلی
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