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نگاهی به چند روایت غیر مستند در تذکره بحر زخار
عارف نوشاهی
چکیــده :بحــر زخــار تذکــرهای فارســی از وجیــه الدیــن اشــرف اســت کــه در  1202ق1788/م.
در دســت تألیــف بــوده ولــی از تاریــخ پایــان نــگارش آن و یــا تاریــخ والدت و درگذشــت
نویســنده ،اطالعــی در دســت نیســت .بحــر زخــار تذکــره عمومــی بــزرگان دینــی سلســلههای
ً
طریقــت مختلــف مخصوصــا بــزرگان دینــی شــبه قــاره اســت .در ایــن کتــاب شــرح حــال
 2800تــن درج شــده کــه از آن میــان  2000نفــر از شــبه قارهانــد .تا کنــون دو جلــد از ایــن تذکــره
بــا تصحیــح و تدویــن آذرمیدخــت صفــوی چــاپ شــده اســت .هــر دو جلــد بــا همــکاری
مرکــز تحقیقــات فارســی دانشــگاه اســامی علیگــره و مرکــز تحقیقــات فارســی رایزنــی فرهنگــی
ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در دهلــی بــه ترتیــب در ســالهای  2012و  2014م .منتشــر
شــده و بــه قــول مصحــح ،جلــد ســوم آن نیــز در دســت چــاپ اســت کــه بــا بــه چــاپ رســیدن
جلــد ســوم ،انتشــار آن کامــل خواهــد شــد .مطلــب پیــش رو ،ترجمــه مقالــهای بــا عنــوان
«تذکــره بحــر زخــار کــی بعــض غیرمســتند روایتیــن» اســت کــه در مجلــه معــارف ژوئــن 2015م.
شــماره  6/195بــه طبــع رســیده اســت و نگاهــی بــه چنــد روایــت غیرمســتند در تذکــره مذکــور
دارد.
کلیــدواژه :تذکــره فارســی ،بحــر زخــار ،وجیــه الدیــن اشــرف ،بــزرگان دینــی ،شــبه قــاره،
سلســلههای طریقــت ،تذکــره عمومــی.
Having a Look at Some Undocumented Hadiths
in Bahr-e Zakhār Tadhkirah
By: Ᾱref Noshāhi
ّ
تأمالت يف بعض الروايات غير ُ
املسندة
Translated by: Shīvā Amīrhodāie
ّ
الواردة يف تراجم كتاب البحر الزخار

عارف نوشاهي

ّ
ّ
الفارســية من تأليف وجيه الدين
وس َــير باللغة
تراجم ِ
البحر الزخار هو كتاب ًٍ
ّ
أشــرف ،الذي كان مشــغوال بتأليفه يف السنة ( 1202هـ  1788 /م) ،ولكننا
ّ
جنهل تار يخ انهتائه من تأليفه ،كما جنهل تار يخ والدة مؤلفه أو تار يخ وفاته.
ّ
كتاب يشــتمل عىل تراجم ّ
الزخار هو ٌ
عامة ملشــاهير رجال الدين من
والبحر
الطرق املختلفة ،وعىل اخلصوص كبار رجال الدين يف شبه ّ
ّ
اهلندية.
القارة
ً
ّ
شــخصا كان املنتســبون مهنم لشــبه ّ
وقد ّ
القارة
ضم بني دفتيه تراجم 2800
ّ
اهلندية  2000شخص.

ّ
وقــد ّمت ّ
حــى اآلن االنهتــاء مــن طباعــة جملديــن مــن هــذا الكتــاب قــام
ّ
بتصحيحهمــا وحتقيقهما آذرميدخــت صفوي ،وقد صدر املجلدان بالتعاون
ّ
ّ
اإلســامية ومركز الدراسات
الفارســية يف جامعة عليگرة
مع مركز الدراســات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفارســية التابع للملحقية الثقافية يف ســفارة اجلمهور ية اإلسالمية يف إيران
ّ
يف دهلــي يف الســنتني  2012و  2013عــى التــوايل .أمــا اجلــزء الثالث فهو كما
ّ
ّ
الهنائية ،وبصــدوره يكتمل صدور مجيع
املصحــح يف مرحلة الطباعة
يقــول
أجزاء الكتاب.
ملقالة بعنــوان (تذكره حبر زخار كــى بعض غير
ّأمــا املقــال احلــايل فهو ترمجــة ٍ
مســتند روايتــن) مطبوعــة يف العدد  6/195الصــادر يف حز يران  2015م من
ّ
جملة املعارف ،وفيه ّ
تأمالت يف بعض الروايات غير املســندة اليت وردت يف
هذا الكتاب.
ّ
ّ
ّ
الفارســية ،البحــر الزخار ،وجيه الدين أشــرف،
األساســية :التذكــرة
املفــردات
ّ
ّ
ّ
أعاظم الدين ،شبه القارة اهلندية ،شيوخ الطر يقة ،كتاب التراجم العامة.

Abstract: Bahr-e Zakhār is a Persian Tadhkirah
(memorandum), by Vajih od-Dīn Ashraf, which was
being written in 1202 AH, but no information is
available on the date of finishing its writing or the
date of the author›s birth and death. Bahr-e Zakhār
is a general Tadhkirah about the religious leaders of
different tariqas especially the subcontinent religious
leaders. This book contains the biography of 2800
religious leaders out of which 2000 are from subcontinent. So far, two volumes of this book have been
published, corrected and compiled by Azarmeidokht
Safavi. Both of these volumes have respectively
been published in cooperation with the Center of
Persian Research of the Islamic university of Aligere
and the Cultural Center of I.R. Iran in New Dehli in
2012, and 2014. According to the editor, the third
volume is also going to be published very soon, and
its publication puts an end to this series. The following paper is the translation of an article titled «Tadhkirah Bahr-e Zakhār ki Ba›z-e Gheir-e Mustanad
Revaiatein» which was printed in Ma›ārif journal
(No. 6/195) in June 2015. It is going to review some
of the undocumented hadiths in this book.
Key words: Persian Tadhkirah, Bahr-e Zakhār, Vajih od-Dīn Ashraf, religious leaders, subcontinent,
tariqa, general Tadhkirah.
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نگاهی به چند روایت غیرمستند در
ّ
تذکره بح ر زخار

عارف نوشاهی
ترجمۀ شیوا امیرهدایی

ّ
بح ر زخار تذکرهای فارســی از وجیهالدیناشــرف اســت که در 1202ق1788/م در دســت تألیف بوده است،
ولی از تاریخ پایان نگارش آن یا تاریخ والدت و درگذشــت نویســنده اطالعی در دســت نیســت .وجیهالدین
ّ
اهل لکهنو (اوده) بود و گفتهاند در جونپور دفن شده است 1.بحرزخار تذکرۀ عمومی بزرگان دینی سلسلههای
ً
طریقت مختلف مخصوصا بزرگان دینی شبهقاره است.
در این کتاب شــرححال  2800تن درج شــده اســت که از آن میان  2000نفر از شــبه قارهاند 2.تا کنون دو جلد
از ایــن تذکــره بــا تصحیح و تدوین دکتر آذرمیدختصفوی چاپ شــده اســت .هر دو جلد بــا همکاری مرکز
تحقیقــات فارســی دانشــگاه اســامی علیگــره و مرکــز تحقیقات فارســی رایزنــی فرهنگی ســفارت جمهوری
اسالمی ایران در دهلی به ترتیب در سالهای  2012و 2014م منتشر شده و به قول مصحح ،جلد سوم آن نیز

بحر زخار؛ آذرمیدخت صفوی؛
جلد  1و  ،2دهلی :مرکز تحقیقات
فارسی رایزنی فرهنگی سفارت
جمهوری اسالمی ایران 2012 ،و
.2014

در دست چاپ است که با به چاپ رسیدن جلد سوم انتشار آن کامل خواهد شد.

3

بررسی کل صفحات چاپشده (1446=787+659ص) مستلزم فرصت و حوصله و دقت نظری است که
ً
فعال برای اینجانب میســر نیســت .شاید این توفیق نصیب محققی جوان شود که بتواند نظری جامع دربارۀ
محاســن و معایب این تذکره بدهد .البته به بنده فرصتی دســت داد تا در جلد دوم تذکرۀ مذکور شــرححال
چند تن از بزرگان سلسلۀ خودم (نوشاهیه) مندرج در صفحات  149-142را بهدقت مطالعه کنم.
یشــود» .به
مــا ضربالمثلــی پنجابــی داریم کــه میگوید« :یک دانه از دیگ مزه شــود ،مزۀ کل دیگ معلوم م 
مصــداق همیــن ضربالمثــل ،بنده نیز شــرححال چند تــن از بزرگان سلســلۀ خود را مطالعه کــردم و با توجه
بــه روایــات غیرواقعــی منــدرج [در آن] نظر مثبتی بــه این تذکره نــدارم و آن را تذکرهای غیرمســتند میدانم که
ّ
الزم اســت با احتیاط کامل اســتفاده شــود .با وجود اینکه خیلی پیش از تألیف بحر زخار چند تذکرۀ فارسی
حاوی شــرححال بزرگان سلســلۀ نوشــاهیه تألیف شــده بود ،مؤلف هیچیک از آنها را به عنوان مآخذ به کار
نبرده است .از جمله تذکرههای مستقلی که دربارۀ سلسلۀ قادریه نوشاهیه موجودند به ترتیب تاریخ تألیف
عبارتند از:
 .1احوال و مقامات نوش ـه گنجبخش ،تألیف میرزا احمدبیگالهوری ،تاریخ تألیف 1107ق1695-96/م،
(چاپی).
 .2ثواقبالمناقب ،تألیف محمدماه صداقتکنجاهی ،تألیف 1126ق1714/م( ،چاپی).
 .3تذکرۀنوشاهیه ،محمدحیات نوشاهی ،تألیف 1146ق1733-34/م( ،چاپی).
 .4تحایفقدسیه ،پیرکمالبنعثمانالهوری ،تألیف 1186ق1772/م( ،نسخه خطی).
 .5مرآتالغفوریه ،امامبخش الهوری ،تألیف 1190ق1776 /م( ،چاپی).
 .6کنزرحمت ،محمداشرف منچری ،تألیف 1220ق1805/م( ،چاپی).
ّ
 .1ر.ک به :صفوی ،آذرمیدخت ،مقدمۀ بحر زخار ،ص .23 - 21
 .2ر.ک به :همان ،ص .24
 .3همان ،ص .32
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راخز رحب هرکذت رد  دنتسم ریغ تیاور دنچ هب یهاگن 

ّ
در بح ـ ر زخــار شــرححال بــزرگان سلســلۀ نوشــاهیه کــه در ذیــل نــام

تاریخــی بــه نــام شــریفالتواریخ نوشــته کــه در آن هیچ اشــارهای به

میبریم درج شده است:

محمدتقیشاه و پیرعلیشیر نشده است.

 .1حاجــی محمــد نوشــه (گنج بخش) مؤســس سلســله ،ص -142

ّ
حال بنده به مطالبی از بحرزخار اشاره خواهم کرد که هیچ سندیتی

143
 .2بختجمال ،ص 144
 .3پیرمحمد سچیار ،ص 145-144

بر اســاس تذکرههای ما ندارند .پارهای از اشــتباهات به خاطر قرائت
متن پیش آمده که مسئولیت آن به عهدۀ مصحح کتاب است.

 .4شاه رحمتاهلل ،ص 145

در شرححال حاجیمحمدنوشه

 .5محمدتقیشاه دهلوی ،ص 146

شــجرۀ طریقتــی کــه بــرای شــاه ســلیمان نوشــته شــده (ص )142
ً
کامال اشــتباه اســت .جای بســی تأســف و حیرت اســت که در این

 .7شاهمحمد رهتاسی ،ص 148

شــجرهنامه نــام شــاه معــروف چشــتی دوبــار آمــده و مصحــح هیــچ

ّ
مؤلــف بحــر زخــار در ذکــر حــاالت بــزرگان نوشــاهی بــه درج

اعتراضــی بــه ایــن امــر نکــرده اســت! شــجرۀ طریقــت صحیح شــاه

 .6پیرعلیشیر ،ص 148-147

روایتهای شــفاهی از «حضرت پیرشــیر» بســنده کرده است( ،ص

سلیمان چنین است:
مر یــد شــاهمعروف چشــتیقادری و او مر یــد

 )145،144،142همچنیــن روایتهــای شــفاهی از محمداعظــم

شــاهمبارک حقانیاوچــی و او مر یــد محمــد

الهــوری (ص  )144درج کــرده و بــه خالصةالتوار یــخ (ص )148

ن گیالنــی و او
غوثاوچــی و او مر یــد شــمسالدی 

اســتناد کــرده اســت .بــه حضــرت پیرشــیر ذیــل عنــوان «حضــرت

مر یــد شــاهمیرگیالنی و او مر یــد عل ـی گیالنــی و او

پیرعلیشــیر» (وفــات  5جمادیالثانــی 1202ق) بهطــور جداگانــه

مر یــد مســعودگیالنــی و او مرید احمــدگیالنی و او

پرداختــه و ایشــان را پســر و خلیفــۀ محمدتقیشــاه دهلــوی دانســته
ّ
اســت .مؤلــف بح ـ ر زخــار بــا پیرعلیشــیر روابــط شــخصی داشــت.

مر یــد صفیالدیــنگیالنــی و او مر یــد عبدالوهاب
گیالنــی و او مر یــد شــیخعبدالقادر گیالنــی

ک بــار در  7جمادیالثانــی 1201ق کــه پیرعلیشــیر از فرخآبــاد به
یــ 
لکهنــو آمــد ،در منــزل مؤلف اقامت کــرد( .ص  )148بــه قول مؤلف
ّ
بحــرزخار محمدتقیشــاه دهلوی مرید شــاهرحمتاهلل بود و او مرید
پیرمحمد ســچیار و او نیز مرید حاجیمحمدنوشــه گنجبخش بانی
این سلســله بود .با این احتساب پیرعلیشیر نیز نوشاهی محسوب
شــده [اســت] ،در حالــی که نامی از ایشــان در تذکرههــای خاندانی

چندین بار هم نام «منگو» بهاشتباه «منکو» درج شده است.
مولــدش چــک ســنهال کــه بــر رود چناو داشــت ،بــه خانــۀ گالبی رو
نمــود ،بدین ســبب بــه اســم آن حضرت لفــظ «گالبی» ضم اســت.
(ص )143

ما موجود نیســت و نامی از محمدتقیشــاه دهلوی در میان مریدان
ّ
رحمتاهلل در تذکرههای نوشاهیه نیامده است .در بحرزخار موطن

ً
عبــارت فــوق دارای چند اشــتباه اســت .چ ـک ســنهال یقینا چک

رحمتاهللشــاه ســادهوره از توابــع گجــرات درج شــده ،در حالی که

ســهن پــالاســت که مولــد حضــرت نوشــه نیســت ،بلکه مســکن و

یکی از خلفای معروف پیرمحمد ســچیار رحمتاهللشــاه بیگووالیه

مدفن ایشان است .مولد ایشان روستای گهوگانوالی است.

(وفــات 1184ق) بــوده و بیگــوواال در بخــش ســیالکوت واقــع شــده
است.

4

صــورت صحیــح چنــاو ،چنــاب و گالبــی کاللــی اســت .مصحــح
صورت صحیح را در حاشیه آورده و لفظ غلط را در متن درج کرده

با یک نگاه سرســری چنین به نظرمیرســد که در دهلی و اطراف آن
شاخهای از نوشاهیه منسوب به پیرعلیشیر و محمدتقیشاه وجود
داشــته که مورخین سلســلۀ نوشــاهی در غرب پنجاب از آن بیخبر
بودهاند .مورخ مســتندنویس سلســلۀ نوشــاهی جناب شریفاحمد
شرافتنوشــاهی (1907-1983م) کتابی بینظیر از نظر مســتندات
 .4ر.ک به :شریف احمد شرافت نوشاهی ،شریفالتواریخ ،ساهن پال1983 ،م ،ج  ،3بخش
 ،2ص .120-152
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سرسلسلۀ قادریه.
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است!
«به عمر دوازد هســالگی به خدمت حضرت ســلیمان ابن منکو رفت
( ،»...ص  )143ســپس ماجــرای بیعــت حضــرت نوشــه را نوشــته
است.
اینکــه حضــرت نوشــه در دوازدهســالگی بــه حضور شــیخ ســلیمان
 .5ر.ک به :تذکرۀ نوشاهیه.14 ،
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(بهلوالــی) رســیده باشــد درســت نیســت .اگرچــه در تذکرههــای

اینکــه

خاندانی ما نیز ســن [مریدی] مشــخص نشده است ،ولی با توجه به

و شــاهنتهی را پســران

تسلسل وقایعی که دربارۀ زندگی حضرت نوشه در این تذکرهها درج

حضــرت نوشــه بدانیــم
ً
کامال غلــط و گمراهکننده

بختجمــال

شــده میتوان حدس زد که ایشــان وقتی مرید شــدند بیش از دوازده
ّ
ســال داشــتند .تمام وقایعــی که مؤلف بحــرزخار دربــارۀ بیعت وی

اســت .دو پســر حضــرت

نگاشته ساختگی است و در هیچ منبع دیگری گفته نشده است.

نوشــه محمــد برخــوردار و

از میــان خلفــای حضــرت نوشــه در کنــار نــام شــاهعبدالرحمن

محمدهاشم نام داشتند.

پا کبهــری لقــب «چهاپهگیــر» درج شــده (ص  )143کــه معلــوم

ماجــرای تــرک تمــام

نیســت چه مفهومی دارد؟ در تذکرههای ما چنین لقبی در کنار نام

خادمیــن

پیرمحمــد

ایشــان نوشته نشــده است .همه شغل ایشــان را گازری (رختشور)

ســچیار او را در زمــان

نوشتهاند.

بیمــاری ،در تذکرههای ما

نــام یکــی از خلفــای حضرت نوشــه [فردی به نام] شــاهنهــال آمده و

نیامده و غیرمعتبر است.

دربــارۀ مجاهــدات وی نوشــته شــده اســت( ،ص [ )143در حالــی

در شرححال شاه پیرمحمد انباسی (کذا:رهتاسی) [گفته است]:

کــه] در تذکرههــای خاندانی مابین مریدان حضرت نوشــه شــاهنهال

ّ
در بحرزخار نســبت او انباســی و در حاشیۀ کتاب رهتاسی نگاشته

نیســت .بــه جــای آن چوهــدری نهاالمانگــت هســت کــه در ضمن
احداث مسجد شیخ خود خادم آنجا بوده است.

شــده اســت .او را مر یــد حضــرت حاجــی محمد نوشــه دانســته و با
اســتناد بــه خالصةالتوار یــخ و رســالۀ مبــدأ و معاد مطالبــی دربارۀ او

نام یکی از خلفای حضرت نوشــه حاجی عبدالرحمن دهلوی درج

نوشــته اســت .در تذکر ههــای خاندانــی مــا از مر یــد و خلیف ـهای از

شده است( .ص  )143این شخص خلیفۀ مستقیم حضرت نبود،

حاجــی محمــد نوشــه به نام شــاهمحمد رهتاســی یاد شــده اســت،
ّ
ولــی هیچیــک از مطالبــی که در بــارۀ وی در بحــر زخار درج شــده در

محمدمــاه صداقتکنجاهی صاحــب ثواقبالمناقب مرید همین

تذکرههای ما نیست.

حاجیعبدالرحمن بود و شرححال مستند وی در ثواقب درج شده

ّ
مصحح بحر زخار در مقدمههایی که بر هر دو جلد نوشــته مضامین
ً
تکــراری درج کــرده اســت .مثــا در مقدمــۀ هــر دو جلــد فهرســت
ً
مضامیــن کتــاب درج شــده و مجــددا فهرســت کتــاب بــه صــورت

الولــد ســر البیــه حضــرت بختجمــال خلــف و خلیفــۀ حضــرت

جداگانه در ابتدای هر یک از جلدها درج شــده اســت .نســخههای
ً
خطی مورد استفاده برای تصحیح در هر دو جلد عینا معرفی شده،
ً
بهجز یک نسخه که بعدا به دست مصحح رسیده است ،در حالی

بلکه مرید یکی از خلفای آن حضرت به نام پیرمحمد ســچیار بود.

است.

در شرححال حضرت بختجمال
حاجینوشه( .ص )144

ّ
ایــن نهایــت بیاطالعــی مؤلــف بح ـ ر زخــار را نشــان میدهــد کــه
بختجمــال را پســر و خلیفــۀ حضــرت نوشــه دانســته اســت.
بختجمــال پســر محمدبیــگ و خلیفــۀ پیرمحمــد ســچیار بــود .او
بــه دورۀ بعــد از حضرت نوشــه تعلق دارد و درســت صدســال بعد از
وفات حضرت نوشه (1064ق) یعنی در 1164ق فوت کرده است.

6

در شرححال پیرمحمد [آمده است]:

کــه فقــط معرفــی این نســخه در جلــد دوم کافی بــود .الزم بــود که در
یشــد ،ولی
بــاب معایــب و محاســن کتاب به طور مفصل نوشــته م 
مصحــح مطلبــی جــز چنــد جملــۀ تعریفــی کلیش ـهای ننوشــته و به
نقــاط ضعف آن اشــاره نکرده اســت .شــرححال مؤلف حتــی اگر از
منابع دیگر به دســت نمیآمد ،میشــد اطالعات پراکنده در کتاب

حضــرت حاجی نوشــه را پســران بودند مثل حضــرت بختجمال و

را در ایــن مــورد جمعآوری کرد ،ولی حتی این کار هم نشــده اســت.
ً
مثــا در مقدمه ذکر نشــده که مؤلف با حضرت پیرعلی شــیر ارتباط

شانتهی( .ص )144

شــخصی داشــت و در  1201ق در لکهنو میزبان وی بود( .ج  ،2ص
 )147میرمحمــد نعمان بدخشــی در آ گــره به پدر بــزرگ مؤلف زنگار

 .6ر.ک به :شریفالتواریخ ،ج  ،3ح  ،2ص .52

ساختن آموخته بود و این هنر بعدها نسل به نسل در خانوادۀ مؤلف
سالبیستونهــم،مشـارۀدوم،خـــردادوتیــــــر1397

170

137

راخز رحب هرکذت رد  دنتسم ریغ تیاور دنچ هب یهاگن 

انجــام میشــد( .ج ،2ص  )589مصحــح به منابعی که شــرححال

اســت و در همۀ تذکرهها (نفحات و رشــحات) عبیداهلل درج شــده

مؤلف را از آن استخراج کرده اشاره نکرده است .مصحح قبر مؤلف

اســت ،ولــی مصحح بدون توجه در همهجا نــام وی را عبداهلل آورده

را در جونپور دانسته است که به نظر بنده این قبر متعلق به شخصی

اســت .اشــتباه نوشــتن نام یکــی از بــزرگان معروف نقشــبندیه جای

همنام مؤلف اســت که شیخ وجیهه/وجههالدیناشرف معروف به

بســی تأســف دارد! حتــی ا گــر ایــن اشــتباه مؤلــف یــا کاتب هــم بود

شیخفرید بوده است که مشاور سلطنتی محمودشاه شرقی (حک:

مصحح میبایست آن را اصالح میکرد.

864-844ق1458-1440/م) بود.

جلــد  ،2صفحــۀ « :547بــر جبنیــش بیاضــی دیــدم» و در حاشــیه

در کتــب تاریخــی معاصــر جونپــور ،از جمله تاریخ ســاطین شــرقی

«جنبــش» درج شــده کــه هر دو اشــتباه اســت و «جبینش» صحیح

و صوفیــای جونپور از ســیداقبالاحمدجونپوری و تاریخشــیراز هند

است ،یعنی بر پیشانیاش لکۀ سفیدی دیدم.

جونپور از ســیداقبالاحمد احواالت این شــخص درج شــده است.
مشــخص اســت که طبق ایــن روایت ایــن دو شــخص در دورههای
مختلــف زندگــی میکردنــد و مصحــح باید به این تشــابه اســمی در
جونپور توجه میکرد.

ّ
یکی از وظایف تدوینی مصحح بحر زخار این بود که منابع و مآخذ
مؤلــف را اســتخراج میکــرد و در مقدمــۀ خود ،فهرســت آنهــا را درج

جلد  ،2صفحۀ  :551امالی واژۀ کاسه (پیاله) دو مرتبه کانسه درج
شــده .شــاید امالی آن بر اساس تلفظ کاتب نوشته شده باشد ،ولی
امالی معیار نیست.
جلــد  ،2صفحــۀ « :558خاونــد ظهــور» که صحیــح آن خاوند طهور
است.

میکــرد و در مــورد آنهــا بحــث میکرد ،ولــی در مقدمــۀ دوجلدی که

جلد  ،2صفحۀ « :559اخذ فوائد از واال بزرگوار خود نمود» .در اینجا

چاپ شده این کار انجام نشده است .شاید در مقدمۀ جلد سوم به

به جای واال باید والد باشد.

آن توجه شود .مصحح حتی منابع مؤلف را بررسی نکرده تا صحت
و سقم وقایع و روایات مندرج را مشخص کند.

جلــد  ،2صفحۀ « :559موالنا هندو خواجه ترکســتانی در رشــحات
نویســد» .همــه میداننــد کــه رشــحات اثــر عینالحیــات عل ـی بــن

بسیاری از مطالب مندرج در تذکره مطالبی است که مؤلف از مردم

حســینواعــظکاشــفی اســت و مطالــب مر بــوط از ایــن کتــاب نقل

شــنیده اســت .الزمۀ تدوین کتــاب این بود که مصحح فهرســتی از

شــده اســت .مصحح به نارســایی جملۀ فوق و اینکه ممکن اســت
ً
برداشــت اشــتباه از آن صورت گیرد ،اهمیتی نــداده و جمله را عینا

میکرد .مصحح در خواندن نسخۀ خطی نیز تساهل به خرج داده و

درج کــرده اســت .مصحــح در مقدمۀ خود امــای واژۀ «لکهنو» را در

در مورد واژههای اعالم در منابع دیگر جســتجو نکرده اســت .گاهی

چنــد جــا «ال کنــو» درج کــرده( .ج  ،1ص  )23،22حتی اگر مصحح

واژۀ غلــط را در متــن گذاشــته و صحیــح آن را بــه عنــوان اختــاف

تحت تأثیر امالی ایرانی باشد ،بازهم باید «لکنو» مینوشت.

نســخه در حاشــیه درج کــرده اســت .همچنیــن کار نمونهخوانی نیز

ّ
بنــده ارادت خاصــی بــه مصحح تذکرۀ بحــر زخار خانــم دکتر ناهید

تمــام ایــن روایتهــا را در مقدمــۀ خــود درج و در مــورد آنهــا تفحــص

بهدقت انجام نشده و موجب شده چندین اشتباه در کتابت پیش
آید که همین متن را غیرمعتبر ساخته است .برای مثال:

آذرمیدخــت صفــوی دارم و احترام بســیار برای ایشــان قائل هســتم.
هــدف اصلــی از آنچــه در ســطور فــوق طــرح شــد ،تنهــا نشــاندادن

مقدمــۀ جلــد  ،1صفحه  :44تخلــص میرلطفاهلل بلگرامی «ســحر»

تعــدادی از روایتهــای غیرمســتند در تذکرۀ مورد بحث بــود .اگر در

درج شــده ،در حالــی کــه صحیــح آن «بیخبــر» اســت .ایــن اشــتباه

ایــن میان به نقاط ضعف تصحیح و تدوین پرداخته شــد امیدوارم

ناشــی از قرائــت [غلط] متن اســت .کاش به تذکرههــای مآثر الکرام

خانم دکتر با بلندنظری که دارند به جنبۀ مثبت آن بنگرند و بدانند

و ســرو آزاد میــرآزاد بلگرامی مراجعه میشــد .آثار بیخبــربلگرامی از

که بنده به هیچ عنوان قصد آزردهخاطرکردن ایشان را نداشتم .امید
ّ
است مصحح گرامی جلد سوم تذکرۀ بحر زخار را با کیفیت بهتری

جمله غبار خواطر و سفینۀ بیخبر معروفاند.
جلــد  ،2صفحــۀ  :148در متــن محمــد انباســی نوشــته شــده و در

ارائه دهند.

حاشیه محمد رهتاسی که صحیح آن رهتاسی است.
جلــد  ،2صفحــۀ « :545خواجــه عبــداهلل احــرار» ،نــام وی عبیــداهلل
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