
350121

ـــــــــ ۶   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

این مقاله ترجمه اى است از مقالۀ «تذکرة آفتاب عالمتاب» که د ر فوریۀ 2017م.، د ر مجلۀ معارف 
(ج199. ش2. ص.ص136- 154) چاپ اعظم گر هند ، به زبان ارد و منتشر شد ه است.

 چکید ه
یکى از مهمترین موضوعات فرهنگى، اد بى و پژوهشى د ر تاریخ زبان و اد ب فارسى، تذکره نویسى 
د ر شبه قاره است. فهرست عناوینى که د ر کتاب شناسى توصیفى و تحلیلى تذکره ها از جمله 
تاریخ تذکره هاى فارسى (گلچین معانى) و تذکره نویسى فارسى د ر هند  و پاکستان (علیرضا 
نقوى) نشان د هند ة همین اهمیت تذکره ها است. براى شناخت شعر فارسى د ر د وره هاى گذشته 
به ویژه د ر سرزمین هایى که د ر یک د ورة ممتد  و نسبتاً طوالنى زبان فارسى از زبان هاى مهم و 
رایج بود ه قطعاً تذکره هاى شعر فارسى از مهمترین منابع به شمار مى آیند . تحقیق و پژوهش 
د ر شعر فارسى از طریق این تذکره ها نیز مستلزم تصحیح و انتشار د قیق آنها است. یکى از این 
تذکره هاى مهم که د ر شبه قاره تألیف شد ه، تذکرة آفتاب عالمتاِب اختر هوگلى است که د ر این 
مقاله بنا د اریم ضمن معرفى اجمالى آن به نقد  و بررسى چاپ و تصحیح آن، د ر ایران بپرد ازیم.

کلید واژه: تذکره نویسى، آفتاب عالمتاب، اختر هوگلى، تصحیح، نقد 
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[مد خلى بر تذکره نویسى د ر شبه قاره]
تذکره نویسـى د ر شـبه قاره از د یربـاز مورد ِتوجـه همـگان بود ه اسـت. لباب األلبـاب (تألیـف: 
حـد ود  617ق./1220م.) اولیـن تذکـرة به د سـت آمد ه  د ربـارة شـعراى فارسـى گوى اسـت 
کـه توسـط محمـد   عوفى  بخـارى د ر منطقـۀ اُچ، واقـع د ر ایالت پنجـاب د ر پاکسـتان امروز، 
نوشـته شد ه اسـت. از آن  زمـان تاکنـون، تذکره هـاى بسـیارى د ر شـبه قاره تألیـف شـد ه اند  
کـه به تفصیـل د ر ایـن کتاب هـا معرفى شـد ه اند : تذکره نویسـى فارسـى د ر هند  و پاکسـتان، 
تألیـف سـید  علیرضا نقـوى (تهـران، 1342ش) و تاریـخ تذکره نویسـى فارسـى، تألیف احمد  
 گلچین معانـى (تهـران، 1350-1348ش). یکـى از ویژگى هاى تذکره نگارى د ر شـبه قاره این 
اسـت کـه تعد اد  شـعراى منـد رج د ر تذکره ها بسـیار زیـاد  اسـت. محّقق معروف پاکسـتانى، 
حسـام الد ین  راشـد ى (1911-1982م) فهرسـتى از ایـن تذکره هـا را با ذکر تعد اد  شـعرا ارائه 

د اد ه اسـت، اگرچـه ممکـن اسـت تعد اد  ارائه شـد ه د قیق نباشـد :
صحف ابراهیم، تألیف خلیل، تعد اد  شعرا: 3278

مخزن الغرایب، تألیف احمد على، تعد اد  شعرا: 3148
عرفات العاشقین، تألیف اوحد ى، تعد اد  شعرا: 3000

ریاض الشعرا، تألیف واله، تعد اد  شعرا: 2500
ریاض العارفین، تألیف آفتاب راى، تعد اد  شعرا: 2157

مجمع النفایس، تألیف آرزو، تعد اد  شعرا: 1735
راشد ى پس از د رج این فهرست، یاد د اشت قابل تأملى نوشته است: «جاى بسى تعجب است 
که د ر ایران چنین تذکره هاى مفصلى نوشته نشد ه است. این افتخار نیز مانند  فرهنگ نویسى، 
نصیب شبه قاره شد ه که نه تنها تذکره هاى بیشترى د ر این جا نوشته شد ه، بلکه ازنظر تعد اد  
شعرا و کثرت اشعار مند رج نیز گوى سبقت را ربود ه است ... گرچه مؤلّفین ریاض الشعرا و 
عرفات العاشقین ایرانى بود ند ، ولى گویا براى تألیف تذکره، آب  و هوا و گشاد ه د ستى بزرگان 

■ اختر هوگلى، محمد صــاد ق (1393).  تذکرة آفتاب 
عالمتــاب. تصحیح مرضیه بیــگ ورد ى (جلد  اول) و 
تصحیح مریــم برزگر (جلد  د وم).  زیرنظر یوســف 

بیگ باباپور(هر د و جلد ).  تهران: سفیر ارد هال.
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انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه

ریاض العارفین  مقد مۀ  1997م،  (راشد ى،  بود ه است»  سازگارتر  آنان  روحیۀ  با  شبه قاره 
آفتاب راى لکهنوى، اسالم آباد ، ج1: 6). 

[تذکرة آفتاب عالمتاب و نویسند ه اش]
د ر فهرست فوق، راشد ى نام تذکرة آفتاب  عالمتاب را که مى بایست مقد ّم بر بقیه ذکر شود ، 
فراموش کرد ه است. این تذکره حاوى شرح احوال بیش از چهار هزار شاعر است. آفتاب 
 عالمتاب اثر محمد  صاد ق خان، متخلّص به اختر (1201-1275ق./1787-1859م.) است. 
اختر فرزند  قاضى  محمد  لعل است که سلسلۀ نسبش به بزرگ معروف نقشبند ى، خواجه 
 عبید اهللا   احرار (وفات: 895ق./1490م.) مى رسد . وى د ر هوگلى، از توابع کلکته متولد  شد . 
از واژة اختر ماد ّه تاریخ تولد  وى که 1201ق. است، به د ست مى آید . او اد بیات فارسى را نزد  
میرزا  محمد  حسن  قتیل (وفات: 1233ق./1817م.) آموخت. اختر د ر 1232ق./1817م. از 
موطن خود  به لکهنو رفت (اختر،1393، ج2: 514) و مالزم د ربار اود ه شد . او به طورخاص، 
نواب  غازى الد ین  حید ر (حکومت: 1814-1827م) را مد ح مى گفت، چنان که د ر مد ح وى 
محامد   حید ریه را نوشت و تا عهد  واجد  على شاه (حکومت: 1847-1856م) به د ربار اود ه 
وابسته ماند . د ر زمان اقامتش د ر لکهنو به تألیف آثار مختلف اهتمام ورزید . بهار بى خزان، 
مثنوى  مخزن الجواهر،  محامد   حید ریه،   گلد ستۀ  محبت،  صبح  صاد ق،  حد یقة اإلرشاد ، 

 سراپا سوز و غیره از آثار اوست. اختر د ر لکهنو د رگذشت. 
از میان آثار اختر، یک تذکرة فارسى به نام آفتاب  عالمتاب موجود  است که به بیان شرح 
حال 4264 شاعر به  ترتیب الفبا و بر اساس تخلّص شاعر مى پرد ازد . د ر این تذکره، منتخبى از 
اشعار شاعران با مضامین عاشقانه د رج شد ه است. تألیف این تذکره د ر 1238ق./1823م. شروع 
شد ه و د ر 24 رمضان 1269ق./1853م. به  پایان  رسید ه است. ظاهراً تألیف آن حد ود  سى سال 
به طول انجامید ه است. این کتاب، تذکره اى عمومى است که د ر برگیرند ة شرح حال شعراى 
فارسى گوى ایران، ماوراءالنهر، هند وستان، افغانستان و غیره است که به نظر نگارند ه، اهمیت آن 
به خاطر ذکر شعراى معاصر نویسند ه و نیز شعرایى است که با مؤلّف ارتباط نزد یک د اشته اند . 
از این تذکره، تنها یک نسخۀ خطى د ر د ست است که به خاند ان صفوى د ر شمس آباد  (بخش 
فرخ آباد ) تعلق  د ارد . ناهید  آزرمید خت  صفوى، استاد  زبان فارسى د انشگاه اسالمى علیگر، از 
این خاند ان است و به گفتۀ او، این نسخه د ر کتابخانۀ پد ربزرگ وى بود ه که بعد ها به پد رش، 
سید  محمد  صاد ق  صفوى رسید ه است (پیشگفتار،2012م: 3). این تذکره یکى از مآخذ اصلى 
تذکره نویسان معاصر اختر و د یگر افراد  بود ه است، چنان که على حسن خان د ر تألیف صبح   گلشن 
و مظفر حسین صبا د ر تألیف روز  روشن  و ابوالقاسم  محتشم د ر تألیف اختر  تابان از آن بهره 
 برد ه اند . شریف حسین  قاسمى د ر مقاله اى با عنوان «تذکرة  آفتاب  عالمتاب» د ر مجلۀ غالب چاپ 
د هلى (قاسمى، 1982م، ج3) این تذکره و نسخۀ یاد  شد ه را معرفى کرد ه است. مقاله اى نیز از 
نگارند ه، با عنوان «اختر، محمد  صاد ق» د ر د ایرة المعارف بزرگ اسالمى (امیرهد ایى، 1996م، 
ج7: 163-165) به  چاپ  رسید ه است. مهد ى  رحیم پور نیز مقاله اى با عنوان «تذکرة آفتاب  
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عالمتاب و نقد  اد بى» د ارد  که د ر مجموعه اى به نام زند گینامه و خد مات علمى و فرهنگى استاد  
فرهیخته پروفسور د کتر آزرمید خت  صفوى د ر 1394ش./2015م. د ر تهران چاپ شد ه است.

[چاپ هاى تذکره]
این تذکره حد ود  150 سال بعد  از تألیف، مورد  اقبال قرارگرفت و به چاپ رسید . ابتد ا د ر 
2012م. عکسى از نسخۀ شمس آباد ، به وسیلۀ رایزنى فرهنگى ایران د ر د هلى ، با عنوان تذکرة 
آفتاب  عالمتاب، چاپ عکسى نسخۀ خطى خانواد ة صفویه شمس آباد  چاپ شد . این چاپ به 
کوشش کریم  نجفى برزگر، رایزن [فرهنگى] وقت ایران د ر د هلى تهیه شد  و آزرمید خت  صفوى 
د و مقد مۀ فارسى، د ر 8 صفحه بر آن نوشت که د ر آن به تاریخ خاند ان صفوى د ر شمس آباد ، 
روابط اختر با این خاند ان و اهمیت تذکرة  آفتاب  عالمتاب اشاره کرد ه است. صفوى د ر مقد مه 
خبر د اد ه است که به زود ى چاپى انتقاد ى از این تذکره، به  عالوة مقد مه اى جامع د ر ایران، 

ازطریق فرهنگستان زبان و اد ب فارسى د ر تهران، به  چاپ  مى رساند . 
پیش از نشر این اثر از سوى فرهنگستان، چاپى حروفى بر اساس همان نسخۀ شمس آباد  
د ر 1392ش./2014م. د ر د و جلد  د ر قطع رحلى د ر ایران انجام شد  که مشخصات آن از این 

قرار است:
سفیر  تهران:  بیگ باباپور.  یوسف   نظر  زیر  محمد صاد ق خان (1392).  قاضى  هوگلى،  اختر 
ارد هال. جلد  اول: باب األلف – باب الشین، 883 صفحه و جلد  د وم: باب الصاد ـ  باب الیاء، 866 صفحه.  

[نقد  تصحیح تذکرة آفتاب عالمتاب]
د ر ابتد اى هر د و جلد ، فهرست شعرا د رج شد ه است، اّما چنین کتاب مفصلى، د ر پایان فهرست 
اعالم ند ارد  و تنها د ر ابتد اى کتاب، مقد مه اى د ر سه و نیم صفحه، به قلم بیگ بابا پور د ربارة 
تذکره، مؤلّف و چاپ آن د رج شد ه است و بس! د ر مقد مه تالش چند انى براى معرفى مؤلّف 
نشد ه و نویسند ة مقد مه با بیان این که اختر شرح حال خود  را د ر تذکره آورد ه (اختر، ج1: 79) 
و نیازى به تکرار نیست، سخن را کوتاه کرد ه است. حقیقت این است که د ر بخشى که اختر 
د ر این تذکره ذیل نام خود  آورد ه، حتى یک سطر هم د رمورد  خود  ننوشته است، بلکه تالش 
کرد ه، قلم پرتکلف خود  را به خوانند ه نشان د هد  و د ربارة خود ، به ذکر این که اکنون شصت سال 
د ارد ، بسند ه کرد ه است (همان: 191). البته، د ر صفحات متعد د ى از تذکره، به صورت پراکند ه 
مى توان از شرح حال اختر آگاهى یافت؛ به ویژه د رضمن بیان احوال معاصران و د وستان شاعر، 
به نکات زیاد ى پرد اخته شد ه که با گرد آورى آن ها، مى توان به سرگذشت مؤلّف د ست یافت، اما 
نویسند ة مقد مه به این جنبه از کار توجهى نکرد ه  و با اشاره به مشکالت متن خوانى نوشته است: 
«به د لیل تک نسخه بود ن کار و د رعین حال، آسیب د ید گى اوراق آن و گاه حذف و اضافات مؤلّف، 
مشکالتى د ر خواند ن نسخه پیش  آمد ، لذا د ر چنین موارد ى نقطه چین گذاشته شد ». ظاهراً به 
همین د لیل است که پیشاپیش اظهار کرد ه است: «با علم بر این که همواره کوتاه بینان مغرض، 
نه منتقد ان مشفق، مترصد  فرصتى هستند  تا زحمات د یگران را زیر سؤال ببرند  و با یافتن 
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د ه، بیست مورد  سهویات، با بى اد بى تمام، قصد  بر تفاضل خویش و بى مایه نشان د اد ن د یگران 
د ارند » (همان، ج1: 81). با این اوصاف، آیا نگارند ه مى تواند  این تذکره را که زیر نظر ایشان 
چاپ شد ه، نقد  کند  یا خیر؟ از سویى، وى از د وستان نگارند ه است و از سویى د یگر، تعد اد  
غلط هاى موجود  د ر این چاپ، د ه، بیست مورد  نیست، بلکه د ه ضرب د ر بیست است. انتظار 
نگارند ه این است که جزو «منتقد ان مشفق» محسوب شود  و نکاتى را که اشاره مى کند ، با د قت 

ِّ نظر قرار د اد ه  شود . مورد  مطالعه قرارگیرد  و اگر د رست تشخیص د اد ه  شد ، د ر چاپ بعد ى مد 
الزم به توضیح است که نگارند ه بیشتر، به بخش شرح احوال شعراى هند ى مذکور د ر 
این تذکره پرد اخته  و نمونۀ اشعار را بررسى نکرد ه است. همچنین، شرح احوال و اشعار شعراى 
غیر هند ى چند ان مورد  بررسى قرار نگرفته  است، زیرا براى ارائۀ نظرى جامع، الزم است سطر 
به سطر تذکره بررسى شود  و این امر، چند ین ماه زمان الزم د ارد . آن چه د ر اد امه مى آید ، تنها 

اشاراتى مختصر است.
جلد  اول:
صحیحغلطشماره صفحه

آصفى هروىصفى هروى116
آصف قمىقمى116
گلکند هکلکند ه117
انبان معرفتبنیان معرفت119
هیر و رانجهاهبر و رانجها119
صد  و هشتاد  کروه (کروه: واحد  اند ازه گیرى)صد  و هشتاد  کرد ه119

کاتیهه سرى با سبت120
کایته سرى باستب (شرى واستو، نام قومى هند و است 

که به صورت هاى مختلفى د ر این چاپ د رج شد ه، 
مثال هاى آن د ر اد امه ذکر خواهد  شد .)

نبایر (همین اشتباه د ر صفحات 354، 626، 355 و تبایر122
688 نیز تکرار شد ه است.)

شمامة العنبرشماسه العنبر125
جوار رحمتجد ار رحمت132

بند ر سورتبند  سورت133،599

157
ابوالفضل تاگورى (د ر 

همین صفحه 3 بار تاگور 
ضبط شد ه است.)

ابوالفضل ناگورى

کایته سرى باستبکایته سرى با نسب187
پرگنهپرکنه187
ُمرد ارمرد وار187
مشاهرهمشاهد ه187
هم صحبتىهم محبتى187

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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191
حشیم برى (نام کتابى 

تاریخى د رج شد ه که خد ا 
د اند  صحیح آن چیست؟)

بد مآلبد مال191
[شاید ] چوپایه [به معنى چهارپایه]بر چوپاله سوار مى شد 201
سرى باستبسرى باسنب201
عمد ة الملکعمد ة الملک210

د ر سراسر کتاب هرجا تای گرد  (ة) بود ه، به های همزه د ار (ۀ) تبد یل شد ه است. نک: 
ص263: زکوۀ  حسن، ص465: تحفۀ المجالس، ص476: ود یعۀ البد یعه، ص796: تحفۀالکبیر، 

غرۀ الکمال، غایۀ المطالب.

د لرس بانوولرس بانو223

گورنر جنرل [ج ن ر ل] (همین اشتباه د ر کورنر جزل [ج ز ل]234
صص450-451 و 661-662 نیز تکرار شد ه است.)

گلکرستکلکترست234
باغ ارد وباغ ارد ویز234
کل جملۀ بى معنى است.بچه کله د ارى عالقه کوراعلم241
منن نام لولىمتن نام لولنى247
صوبه د ارىصوب د ارى257
مستعد  گرد ید مستعال گرد ید 257
مشرقستانمشرفستان257
تفسیر و حد یثتفسیر و حد یق257
بهاگوتبهاکوت263
بیج ناتهبیخباتهه270
چنگلهچگله271
به ذریعهبه زریعه274
همراه بود همواره بود 288
کاکوروىکارکوروى302
اعظم گد هاعظم کد ه302
بهوپت راى، منظور از قد م بّالل مشخص نیست.بهویت راى قد م بّالل303

نیازى به کذا نیست، زیرا این نام صحیح است.مولوى مد ن [کذا]303 حاشیه
گنگا پرشاد کنکا پرشا308
[شاید ] پتنگنپنک311
خلعت فاخرهظلعت فاخره311
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جگت راىحکت راى312
به کعبه برد م و بازشبه کعبه بروم و بازش313
چتورچنبور314
بهگوان د اسبهکوان د اس316

گهورکه پورى (این اشتباه د ر ص442 و ج2، کورکه  پورى317
ص847 نیز تکرار شد ه است.)

د ُرگاپرشاد  (همین اشتباه د ر ج2، ص570 نیز د ر کاپرشاد 318
تکرار شد ه است.)

زکریاذکریا (د و بار)326
وجیه الد ینسلیه الد ین326
قطب الد ین ایبکقطب الد ین بیک329
تیک چند نیک چند 333
کتاب بهار عجمکتاب عجم333
د ر اصطالحات فارسىد ر اصالحات فارسى333
ُجگل کشورجوگل کیشور334
غالم قطب الد ینعالم قطب الد ین334

334

شاعرى به نام 
بهگوان د اس لکهنوى ذکر شد ه 

و مؤلّف، شرح حال همین 
شاعر را ذیل بسمل لکهنوى 
(ص316) نیز آورد ه است. 
ممکن است مصّحح و ناظر 
تذکره با شعراى هند وستان 
آشنا نبود ه باشد  وگرنه، به 
این تکرار اشاره مى کرد . 

معلوم است که مؤلّف تذکره 
هم توجهى به این تکرار 

نکرد ه است. 
بساون لعل قوم کایتهلباون لعل قوم کاتبهه351

براى جبین ز غضب شد  چو 352
مصرع وزن ند ارد .آشکار گره

شاه لد هاشاه لرها353
چگلهچکله381

گوپال راى (د ر جلد 2، ص755 نیز جى کوپال آمد ه کوپال راى382
که جى گوپال صحیح است.)

منوهر نیز یاد  کرد ه اند منوهریز یاد  کرد ه اند 395
گنج شکرکنج سکر436

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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سیرالعارفینسرالعارفین437
بهاگلپورىبهاکلپورى442
پهلواروىپهلوارد ى444
جهان خاتونهان خاتون447

اگرواله (همین اشتباه د ر ج2، ص245 نیز تکرار اکرواله448
شد ه است.)

به عنوان نام محلى آمد ه که به نظر نگارند ه صحیح کسر450
نیست.

د رین والد رنبوال450
مسترهوكمترهوك451
چنارگد ه/لطیف گد هچنارکد ه/لطیف کد ه451
بى رحمىبى رحمتى451
میجر پایممیچر پایم451

قرار بر فرارقرار بر قرار451 ،882
عالقهقالقه452

نراین (ج2، ص659 نیز همین اشتباه تکرار نزاین452
شد ه است.)

سند یلوى [منسوب به سند یله]سند پلوى471
بهار بى خزان (از تصانیف اختر)بهار بى خبران491
فطنتفنطت492
سالمت اهللاسالست اهللا499
گوربخشکوربخش505
على متقىعلى  منقى506
غریب خانهفریب خانه520
تمهید تهمید 520
متصفمعتصف520
لچهمن یا لچهمىلچهمین520
چگله د ارچکله د ار527
آه آه امتیاز خان [ماد ه تاریخ/1122]آه آه امتیاز خانه528
جگت گروجکت گرو548
عشقیه [نام کتاب]عشیقه548
بند رابن، یک واژه یا نام است.بند  راین573
گوپاموىکوپاموى574
شاهنامۀ فرخ سیرىشاهنامۀ فرخ سپهرى589
راجه شتاب راىراجه  سناب راى589
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منشىمنسبى590
میرمنشىمیرنسبى590
غازى الد ین حید رعازى الد ین حید ر590

هر د و نام یک جاست، ولى هر د و مشکوك است.قصبۀ مال کوه/قصبۀ مالنوه590 ، 682
الله بستى رامالله نسنبى رام590
قوم کایته سرى باستبقوم کایته سرى590
میرزا قتیل مرحوممیرزا قتیل محروم590
عبارتى مهمل استوفاق جوشى بتان د لکشى د ارد 590
نالۀ د رد  [نام کتاب]ناله د ر595

595
از د کن به د هلوى رسید - مورد  
عنایات شاه ولى اهللا سرهند ى 

شد .
شاید  جمله بد ین صورت صحیح باشد : از د کن به 
د هلى رسید - مورد  عنایات شاه  ولى اهللا د هلوى شد .

میرزا مظهر جانجانانمیرزا مظهر خانخانان595
موتى جهیلمولى جهیل595
پند ت امرناتههپند ت امرنامهه596
تاریخ بد اونىتاریخ بد اولى599
شاید  چنین باشد : همواره با وى بسر مى برد .همواره بارواى بسر مى برد .601
راجه مهانراینراجه مهابراتن603
حید ر جنگ خانحید ر بنگ خان611

نه شکوفه، نه برگى، نه سایه 613
این مصرع باید  چنین باشد : نه شکوفه اى، الى آخرد ارم

د و شاعر با عناوین ذهن د کنى 617
و ذهن لکهنوى د رج شد ه است.

د ر تذکرة روز  روشن، تخلّص این د و شاعر ذهین 
است.

617
یک مصرع با نقطه چین 
این طور د رج شد ه: چهرة 

زیبایى... که خویش شب د ید م 
به خواب

د ر تذکرة روز  روشن، این طور د رج شد ه: چهرة 
زیباى یار خویش شب د ید م به خواب

برهان على خان رهینبرهان على خان ذهن617
سگ کوى محبت نام کرد ند سبک گوى محبت نام کرد ند 617

626
از وطن به د هلوى رفته، د ر 

هنگامه اید الى اراسحا به لکهنو 
آمد ه

این جمله باید  این طور باشد : از وطن به د هلى 
رفته، د ر هنگامۀ ابد الى از آ ن جا به لکهنو آمد ه 

[تصحیح قیاسى]
رایج سیالکوتىراسخ سیالکوتى628
عبد االحد عبد االجد 630
اونامى/اوناماد نامى/اد نام630
شاه زمنشاه زمین630

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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637
رساى...[د ر حاشیه ذکر شد ه 
که این قسمت محو شد ه و 

خوانا نیست.]
د ر تذکرة روز  روشن رساى پنجابى معرفى 

شد ه است.

نامشناش637
بخشوبحشو642

د ر صفحات 786، 751، 467، 644 و غیره نسبت چند  شاعر، الهنجى د رج شد ه که حتماً 
الهیجى د رست است. د ر جلد  د وم، صص 162، 400 و 705 نیز همین اشتباه تکرار شد ه است. 
به عنوان مثال، د ر جملۀ «ناد م گیالنى چون اصلش از الهنجان است، بعضى... او را الهنجانى 

نوشته اند » (همان، ج2: 700).

رضى شوشترىرضى سوسنبرى644
قالید  الجواهرقالبه الجوایز658
شهر بهوپالشهر موپال658
فى کالم کالملحفى الکالم کاللح662
اال تربهم فى کل واد  665

مهمون
این آیه بد ین صورت است: اَلَم تََر اَنَُّهم فى ُکلِّ واد ٍ 

یَهیمون (الشعراء/ 225)
رنبیرپورزنبیرپور679
محمد  حیات مد نىمحمد  حیات مد تى687
میند و لعلمنید و لعل691
زیب النساء  بیگمزیب النسابى704
گوبند رامکوبند رام705
سرابى سیالکوتىسرسر سیالکویى742
قران ثانىقرآن ثانى753

از صفحۀ 769 احواالت سالمى اصفهانى شروع شد ه و صفحۀ 770 سفید  چاپ شد ه و د ر 
اد امه، صفحۀ 771 با شرح حال سالم اهللا قاضى کاشانى شروع شد ه است؛ ظاهراً شرح حال چند  

نفر جا افتاد ه است.

796
نام تذکرة سید  على کبیر معروف 

به میرن جان «بستان الشعرا» د رج 
شد ه است.

تذکرة خازن الشعرا صحیح است.

قوم کایتهقوم کاتبهه (د و بار)809
گالب راىکالب راى809
شایق جایسىشایق جالیبى810
ناگپورناکپور810
شایق نگرامىشایق تکرارى810
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شاه عبد العزیز محد ث د هلوىشاه  عبد العزیز محمد  شاه د هلوى810

بهکر (همین اشتباه د ر ج2، ص858 نیز بهگر 814
تکرار شد ه است.)

گهکرکهگر816
مخد وم الملکمجذوم الملک823
عالءالد ین خلجىعالءالد ین خلیجى824
شرح چغمینىشرح چغمنى830
لکهنوکهنو838
لچهمىلچهمین845
چمنستان (نام کتاب)چمستان845
صیغهصیعه861
بهگوانبهکوان866
شیرى سیالکوتىشیرى سیالکویى881
به قوت آنبه فوت آن882
سهسرامسیهسرام882
مناظرة منشى منیر با شید امناظرة منشى فیروز با شید ا883

فهرست طویلى که از اشتباهات مند رج د ر جلد  اول ارائه شد ، به منزلۀ مشت نمونۀ خروار 
است. وضعیت جلد  د وم نیز همین گونه است و نگارند ه با تورق چند  صفحه، مشکالت جلد  اول 

را د ر جلد  د وم نیز مشاهد ه نمود .
ـ صفحۀ 88: نسبت یکى از شاعران، صافى اجگیرى و موطن وى، اجگیر د ر صوبۀ بهار د رج 

شد ه که قطعاً همان راجگیر بود ه است.
ـ صفحۀ 133: د ربارة ضمیر د هلوى نوشته شد ه: «د ر زبان کتاب ها د خل تمام تر د اشت»؛ به 
این معنى که او زبان کتاب ها را خوب مى فهمید . به نظر نگارند ه، این جمله نامفهوم است. د ربارة 
همین شاعر مى نویسد : «به علم د ارى به بند ر سورت سرفرازى یافته»؛ این جمله قطعاً چنین 
است: «به عمل د ارى به بند ر سورت سرفرازى یافته». همین اشتباه د ر صفحۀ 636 نیز تکرار 

شد ه که عمل د ارى را «علم د ارى سرکار انگریزى...» نوشته است.
ـ صفحۀ 165: «فتح عزیمت کرد » آمد ه که «فسخ عزیمت»  د رست است.

ـ صفحۀ 177: از شاعر معروف ایرانى، ظهیرالد ین  عبد اهللا  ظهیر  شفروه نام برد ه شد ه که د و 
بار به اشتباه، این شاعر «شفرد ه اى» د رج شد ه است. از این اشتباه مى توان چنین برد اشت کرد  

که مصّحح از شعراى معروف هم وطن خود  بى اطالع است.
ـ صفحۀ 112: شاعرى به نام «صد اقت کنجاهى» به اشتباه، «صد اقت گنجائى» د رج شد ه، 
همچنین او را براد ر غنیمت گنجائى د انسته اند ، د رحالى که او براد رزاد ة غنیمت بود . مصرعى از 
شعر صد اقت چنین د رج شد ه: «لیلى سرمه به صد  ناز به به خود  مى بالد » که صحیح آن چنین 

است: «لیلى سرمه به صد  ناز به خود  مى بالد ».

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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ـ صفحۀ 200: عبارت «د ر خیر تنمیق و تألیف د رآورد ه» د رج شد ه که «د ر حّیز...» د رست 
است.

به اشتباه،  چشتى»  گنگوهى  «عبد القد وس  چشتى،  سلسلۀ  بزرگ   :219 صفحۀ  ـ 
«عبد القد وس کنکوى چینى» د رج شد ه است.

ـ صفحۀ 224: نام یک قریه «سند  هکهر» نوشته شد ه که صحیح آن «بهکر/بکهر» است.
ـ صفحۀ 224: اثر معروف عبد الواحد  بلگرامى «سبع سنابل» فقط «سنابل» د رج شد ه  است.

ـ صفحۀ 241: «آباى کرام» را «آباى گرام» نوشته است.
ـ صفحۀ 254: یک نام هند و «راى نسکهه» نوشته شد ه که احتماالً «راى نین سکه» است.

ـ صفحۀ 288: گاهى ناآگاهى مصنف موجب تعجب مى شود ؛ اختر د ربارة صوفى مشهور 
د هلى، خواجه محمد ناصر عند لیب مى نویسد : «کجایى است؟ معلوم نشد !»

ـ صفحۀ 306: یک بیت چنین د رج شد ه:
د ر جمل بنگر که مى گویم که گاو عنبرمد ر زغن بنگر که مى گوید  خروس عرشى ام

د ر مصرع د وم نیز به جاى «مى گویم»، باید  «مى گوید » باشد .
ـ صفحۀ 314: د ربارة غنیمت کنجاهى مى نویسد : «وى مفتى زاد ة قصبۀ کنجاه از مضافات 
گجرات و به قولى، از مضافات پنجاب بود ه». از این عبارت پید است که اختر گجرات را جایى 
جد ا از پنجاب مى د انسته، د رصورتى که مراد  از آن، همان گجرات پنجاب است. کنجاه د ر د ه 

کیلومترى گجرات پنجاب واقع است.
ـ صفحۀ 343: د ر عبارت «جالسیر که محل چاکیرش بود » چاکیر اشتباه است و باید  

جاگیر باشد .
ـ صفحۀ 345: سال وفات فرید الد ین گنج شکر را این طور نوشته: «سال سیصد  و شصت  و 
چهار»؛ اگر این اشتباه از مؤلّف نباشد ، از جانب مصّحح است که ششصد  را سیصد  خواند ه و 

د رج کرد ه است.
ـ صفحۀ 363: «جگل کشور» به اشتباه، «جکل کشور» د رج شد ه است.

ـ صفحۀ 379: «رام چند   متبولى» اشتباه است و «تنبولى» د رست است. د ر اد امه، مطّول 
را اثر عّالمه نصارانى آورد ه است. به عبارت د یگر، مصّححان این کتاب با نام عالمه تفتازانى، عالم 

مشهور اسالم بیگانه اند .
ـ صفحۀ 382: تخلّص میرعظمت اهللا بلگرامى «تبحر» د رج شد ه که صحیح آن «بى خبر» 

است.
ـ صفحۀ 393: «شیخ نصرالد ین چراغ د هلى» ناد رست است و شیخ نصیرالد ین صحیح 

است.
ـ صفحۀ 396:  «شیخ الهد ا» ناد رست و «شیخ الهد اد » صحیح است.

ـ صفحۀ 402: «حسین باجى» ناد رست و «حسین ناجى» صحیح است.
ـ صفحۀ 417: تخلّص د اراشکوه «قاد ر» د رج شد ه، د رحالى که د ر تمام تذکره ها و نیز د یوان 

چاپ شد ه، تخلّصش قاد رى نوشته شد ه است.
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ـ صفحۀ 418: نام نواب «عنایت اهللا» به اشتباه، «عتاب اهللا» د رج شد ه و اصًال توجه نشد ه که 
«عتاب اهللا» نمى تواند  نام کسى باشد .

ـ صفحات 422-423: ضمن بیان شرح حال قتیل لکهنوى، چند ین مرتبه نام وطن قتیل، به جاى 
«باغ پت» به اشتباه، «باغیث» د رج شد ه است. د ر جمله اى چنین آمد ه: «سعاد ت على خان بذریعه ایران 
نامد ار طالب مالقات شد ند ». نگارند ه متوجه عبارت «ایران نامد ار» نشد ! سال وفات قتیل 1203ق.

نوشته شد ه که باید  1233ق. باشد . «طالب على عیشى» را هم «طالب على عشى» د رج 
کرد ه اند .

ـ صفحۀ 433: به جاى «راجکى» باید  «راجگى» باشد .
ـ صفحۀ 440: «قطب د هیلوى» ناد رست و «د هلوى» صحیح است.

ـ صفحۀ 442: «تانا شاه» را به اشتباه، «نانا شاه» نوشته است.
ـ صفحۀ 444: «پرنابکد ه» اشتباه و «پرتاب گد ه» صحیح است.

ـ صفحۀ 496: «جى گوپال» به اشتباه، جى کوپال د رج شد ه است.
ـ صفحۀ 530: شرح حال محى گیالنى(شیخ عبد القاد ر گیالنى) و د ر 531، شرح حال 
محیى الد ین ابن عربى به عنوان شاعر د رج شد ه است. مؤلّف نتوانسته نمونۀ شعرى از ابن عربى 
ارائه د هد ، ولى د ربارة محى گیالنى نوشته است که گاهى، شعر فارسى مى سرود  و چند  بیت 
به عنوان   نمونه آورد ه است. به همین ترتیب، د ر صفحۀ 611، معین الد ین چشتى سنجرى و د ر 
صفحۀ 737، نظام الد ین  اولیا را به  عنوان شعراى فارسى مطرح کرد ه و نمونۀ شعر از آن ها ارائه 
کرد ه است. چنین مند رجاتى نشانۀ کار غیرتحقیقاتى مؤلّف است؛ چراکه هیچ یک از افراد  مذکور، 

شاعر اشعارى که به آن ها نسبت د اد ه شد ه، نیستند . 
ـ صفحۀ 543: د ر جملۀ: «خواست که محلّه على ولى اهللا، وصى رسول اهللا د ر خطبه جارى 
نماید »، کامًال مشخص است که د ر این جا «محله» بى معناست و این واژه باید  «جمله» باشد . د ر 

همین صفحه، نام پسر شاه عالم به جاى «عظیم الشأن»، «عظیم ایشان» د رج شد ه است!
ـ صفحۀ 575: نسبت یک شاعر ایرانى به نام مرشد   بروجرد ى به اشتباه، «یزد جرد ى» 
د رج شد ه است. د ر صفحۀ 830، د ر باب میر محمد  هاد ى  بروجرد ى نیز همین اشتباه صورت 

گرفته است.
ـ صفحۀ 583: به جاى «رام د یال» به اشتباه، «رام ویال» نوشته شد ه است.

ـ صفحۀ 585: قوم «سکسینه» به اشتباه، قوم «سکستیه» د رج شد ه است.
ـ صفحۀ 594: د ر عبارت: «د ر زبان بهاکها کتب و ود ها به کمال پاکیزگى مى گفت»، 
واژة «ود ها» غلط است و بایستى «د وها» د رج مى شد . «د وها» د ر زبان هند ى یکى از انواع 

چهاربیتى هاست.
ـ صفحۀ 595: «منشى بیجباتهه» اشتباه است و «منشى بیج ناته» صحیح است.

به اشتباه،  است،  «مصیب»  که  اله آباد ى  قطب الد ین   غالم   شاه  تخلّص   :599 صفحۀ  ـ 
«مصیبت» د رج شد ه است.

ـ صفحۀ 600: د ر جملۀ «باشذه اطراف لکهنو»، به جاى واژة «باشند ه» به معنى «مقیم»، 

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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ترجمۀ نقد

مصّححان کتاب از واژة «باشذه» استفاد ه کرد ه اند  که این واژه نیز د ر فارسى بى معنى است.
ـ صفحۀ 607: «تفصیل» به اشتباه، «تفضیل» د رج شد ه است.

ـ صفحۀ 611: د ر عبارت: «به سیاد ت بالد  عرب و عجم برآمد »، «سیاحت» را به اشتباه، 
«سیاد ت» نوشته اند . د ر همین  صفحه، «راى پتهورا»  را به اشتباه، «راى تهپورا» نوشته اند . د ر 
همین صفحه، شیخ   اوحد الد ین کرمانى و شیخ الشیوخ  شهاب الد ین  سهرورد ى را مرید  شیخ 

 معین الد ین  چشتى  سجزى د انسته اند .
ـ صفحۀ 626: د ر عبارت: «بحر شرب مد ام...خبر ند اشت»، «جز شرب مد ام» صحیح است.
ـ صفحۀ 645: د ر عبارت: «د یوانش از قصاید  و غزل و مخمس و غیره غریب به چهل هزار 

بیت خواهد  بود »، کامًال واضح است که «غریب» اشتباه و «قریب» صحیح است.
ـ صفحۀ 651: د ربارة یک طبیب این جمله د رج شد ه است: «د ر فن طبابت صد اقت به کمال 

د اشت»؛ با اند ك د ّقتى معلوم مى شود  که به جاى صد اقت، باید  حذاقت نوشته مى شد .
ـ صفحۀ 694: عبارت: «د ر اول مالقات با من کج ناحیه بود »، عبارتى کامًال مهمل است، 
زیرا این عبارت ذیل احوال ناطق  مکرانى آمد ه، به جاى «کج» یقیناً «کچ / کیچ» صحیح است و 

شاید  این عبارت، به  این  صورت باشد : «اول مالقات با من د ر کچ ناحیه بود ».
ـ صفحۀ 695: «د هنپت راى» به اشتباه، «د نهپت راى» د رج شد ه است.

آن  صحیح  که  شد ه  د رج  «اسالم لولى»  ناله  رومى  نسبت   :702 صفحۀ  ـ 
«اسالم بولى(استامبولى)» است.

ـ صفحۀ 715: ذیل معرفى آثار مؤلّف معروف، ضیاءالد ین  نخشبى نام یکى از کتاب هاى او، 
«ناموس» د رج شد ه و د ر حاشیه توضیح د اد ه شد ه که به د لیل آسیب د ید گى نسخه، قابل قرائت 
نبود ه است؛ این باید  کتاب معروف ضیاء، چهل  ناموس باشد  که د ر سال 1388ش. د ر ایران چاپ 

شد ه و پید است که مصّححان کتاب، از وجود  آن بى خبر بود ه اند .
ـ صفحۀ 724: این بیت د رج شد ه:

من قبله راست کرد م بر همت کج کالهىهر قوم راست راى و د ینى و قبله گاهى
که صورت صحیح این بیت معروف، چنین است:

من قبله راست کرد م بر سمت کج کالهىهر قوم راست راهى، د ینى و قبله گاهى
ـ صفحۀ 735: لقب یکى از شاعران «فجرالشعرا» د رج شد ه که یقیناً «فخرالشعرا» صحیح 

است.
ـ صفحۀ 755: «واژة بایوکالى شنگر» اشتباه است و صحیح آن «بابوکالى شنکر» است. د ر 

همین صفحه «العزیزالوجود » د رج شد ه که بهتر است، «عزیزالوجود » باشد .
ـ صفحۀ 784: ذیل احواالت واقف پتیالوى شهر «پتیاله» به اشتباه، شهر «پیاله» د رج 

شد ه است.
سبحانى،  ظّل  که  نوشته است  تهرانى  سلیم   ایرانى،  شاعر  د ربارة  مؤلّف  صفحۀ 790:   ـ 
اورنگ زیب  عالمگیر او را از ایران فراخواند ! اگر مصّححان کتاب جمله را د رست نقل کرد ه  باشند ، 
خطاى مؤلّف است که نمى د انسته، سلیم خیلى پیش از آن، از ایران به هند  آمد ه، به د ربار پد ر 
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اورنگ زیب، شاه جهان وابسته بود ه و پیش از به تخت نشستن اورنگ زیب، د ر 1057ق. فوت 
کرد ه است.

ـ صفحۀ 821: نام یک کایته نوازى د هن د رج شد ه که به نظر بند ه، مشکوك است.
ـ صفحۀ 843: «مال قاسم کاهى» را «گاهى» نوشته اند .

نگارند ه با مالحظۀ اشتباهات ذکرشد ه، چنین نتیجه  مى گیرد  که:
الف) مصّححان تذکره، به اعالم و اصطالحات هند وستان ناآشنا هستند  و هیچ تجربه اى د ر 

این زمینه ند ارند .
ب) د ر خواند ن صورت نهایى قبل از چاپ تذکره، هیچ د ّقتى نشد ه است.

ج) مصّححان د رزمینۀ خواند ن نسخ خطى، به ویژه نسخ خطى شبه قاره بى تجربه بود ه اند .
د ) مصّححـان قطعـاً جهـت برطرف کرد ن اشـکاالت، به منابـع د یگر مراجعـه نکرد ه اند ؛ 
اگـر تذکره هـاى د یگـر مـورد  بررسـى قـرار مى گرفـت، اشـتباهات موجـود  کمتـر مى شـد . 
حتـى د رمـورد ى، آیـۀ قرآنـى نیـز اشـتباه د رج شد ه اسـت و مصّححـان زحمـت مراجعه به 

نـص قرآنـى را بـه خـود  ند اد ه اند .
جـاى بسـى تعجـب اسـت کـه برخـى از کلمات معـروف فارسـى یـا عربـى را چند ین 
مرتبـه اشـتباه نوشـته اند ؛ مثـل نبایـر (جمـع نبیـره) کـه د ر چند یـن محـل «تبایـر» د رج 
شـد ه و یـا «قـرار بـر فـرار» را د ر د و جـا «قرار بر قـرار» نوشـته اند . این اشـتباهات د ر  اصل، 

به خاطـر ضعـف قرائـت متن اسـت.
متـون مربـوط به شـبه قاره که د ر سـال هاى گذشـته د ر ایـران تد وین و چاپ شـد ه اند ، 
از نظر صّحت و د رسـتى امالى اعالم و اصطالحات محلى هند وسـتانى همیشـه زیر سـؤال 

بود ه انـد  و ایـن چـاپ تذکـرة آفتاب  عالمتاب، نمونۀ د یگرى از این د سـت اسـت.
بـر روى هـر د و جلـد  تذکـره، ایـن کار، «تصحیح» قلمد اد  شـد ه و زیر نظر یـک فرد  به 
چـاپ رسید ه اسـت، ولـى این کار را نـه مى توان تصحیـح نامید  و نه تحتِ نظر مسـئوالنه اى 
چـاپ شد ه اسـت. چنیـن کارى را حد اکثـر، مى تـوان کپـى تایپ شـد ه اى از یـک نسـخه 
د انسـت و اطـالق لفـظ «تصحیـح» و «زیِرنظـر» بـه آن منصفانـه نیسـت. د ر تصحیح یک 
متـن بـر اسـاس یـک نسـخۀ منحصربه فـرد ، وجـود  یـک سـرى اشـکاالت و نواقـص امرى 
طبیعـى اسـت، ولـى محقّقـان مسـئول و باکفایـت، بـا پیش رو نهـاد ن منابع مورد  اسـتفاد ة 
مؤلّـف، عبـارات، اسـامى، تخلّص هـا، اماکـن جغرافیایـى و اشـعار را تصحیـح و نواقـص را 
برطـرف مى کننـد . مؤلّـف تذکـرة آفتـاب  عالمتاب تمـام منابع مورد  اسـتفاد ة خـود  را ذکر 
کرد ه اسـت، ولـى مصّححـان تذکـره حتى زحمـت مراجعه به یکـى از این منابـع را به خود  
ند اد ه انـد ! بـه  همیـن  د لیـل اسـت کـه د ر ایـن چـاپ، عبارت هـا، نام هـا، تخلّص ها، اسـامى 
جغرافیایـى و اشـعار اشـتباه د رج شـد ه و مصّححـان به ذکر جملۀ «نسـخه آسـیب د ید ه و 

چنـد  واژه قابـل قرائـت نیسـت»، د ر پاورقـى بسـند ه کرد ه اند .
مى توان گفـت کـه ایـن چـاپ از تذکـرة آفتـاب  عالمتـاب، موجـب شـد ه تا این نسـخۀ 
خطـى منحصر به فـرد ، از گوشـۀ گمنامـى د رآیـد  و د ر اختیـار عمـوم قرارگیرد  و تـا حد ى، 

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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ترجمۀ نقد

مـورد  اسـتفاد ه واقـع شـود . امید  اسـت، فرهنگسـتان زبـان و اد ب فارسـى این تذکـره را با 
کیفیـت مناسـب به  چاپ  برسـاند .

نتیجه گیرى
نگارنـد ة ایـن سـطور بـا د یـد ن بسـیارى از متـون شـبه قاره کـه د ر سـال هـاى اخیر د ر 
ایـران چاپ شـد ه اسـت، به ایـن نتیجه رسـید ه که اغلـب مصّححان بد ون آشـنایى کافى 
بـا اعـالم تاریخـى و جغرافیایـى و منابـع شـبه قاره و حـال و هـواى شـبه قاره، د سـت بـه 
تصحیـح مى زننـد  و د ر نتیجـه، کار غلـط از آب د ر مى آیـد . «تصحیـح» تذکـرة آفتـاب 
عالمتـاب نمونـۀ بـارز آن اسـت. تنهـا امتیـازى کـه مى تـوان بـه ایـن اثـر د اد ، این اسـت 
کـه نسـخۀ خطـى منحصـر به فـرد  از گوشـۀ گمنامـى د رآمـد ه و د ر اختیـار عمـوم قـرار 

گرفته اسـت تـا حـد ى مـورد  اسـتفاد ه واقع شـود .


