
  االنس فسور نذير احمد و تصحيح بساتينوپر  ١٨٧

  

  االنس نيبسات تصحيحِر احمد و يپروفسور نذ
  ∗اکبر شاه

چ يه به يازياج و نياحت انزبان يفارس ير احمد براياستاد نذ يگاه علميشناخت جا
و  شيراير وينظ يبو ق برجسته ن محقّيابه کوشش که  االنس نيبساتکتاب . ندارد يفمعر

نثر  خستان بها قلم و به دهانبرگرد يفارس به يکه از زبان هند است يح شده، داستانيتصح
ن اثر يگردآورندة اشرح احوال دربارة . شده استنگاشته  ين و متکلّف فارسيآهنگ

ن ياما ا. ديآ يدست نم از متن کتاب به يالعاطّ يفارس زبان  و مترجم آن به يزبان هند به
 يند داستانآثار ارزشم فيتال و ادامة يهند يات داستانيادبتحول توان ادامه  ياثر را م

  .ره دانستياسمار وغ يايانا، دريهمچون مهابهارتا، راما
اختالف متن پژوهان متون کهن نگاران و  ن تذکرهين اثر در بياسم مؤلّف ا به عراج

ن ياحمد بن عالءالد سنده کتاب،ينواسم  االشعارصةخالدر تذکرة . نظر وجود دارد
 در که يدر حال. آمده است انتخسا المعروف به» تاج«ملقّب به ياحمد بن حسن عبدوس

شده ذکر  ين احمد بن حسن عبدوسيمحمد بن عالءالد ياسم و االنس نيبساتکتاب 
  .هرحال نوشته خود مؤلّف استه چون ب ؛ديآ يم درست نظر به نام هم نيو هماست 

فتح الف و سکون خ تلفّظ فرمودند  ان باسترضا قزوه اَخيعل يآقارا  »انتاخس«واژة 
اند  نگاشته االنس نيبساتکه بر کتاب  يا هم در مقدمه ،ر احمدياستاد نذ ،د مصححو خو

که در واقع  نحانه خاتويرخانم استاد سرکار .اند تان خوانده و نوشتهسن واژه را اَخيا
جه ين نتيا کرده و به يق سودمندين واژه تحقيا راجع بهبوده است کتاب  ييراستار نهايو

 يادعان يااثبات  يکه برا يخيتار مستندو ان است تر واقع اخسن واژه ديده که ايرس
                                                      

  .استاديار موقّت دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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ن بوده است و يران زمياز پادشاهان ا يکياست که اخستان نام آن خود ذکر کرده 
 بوده و هر دو شاعروابسته ن پادشاه يدربار هم به يو خاقان يگنجو يامثال نظام يشاعران

  :ديگو يم يگنجو يامنظ. اند ن پادشاه نام بردهياز خود يشعرها در
  مـش غالست که مهر شـد   يمهر  شاه سـخن اخسـتان کـه نـامش    

  :ديگو يم يخاقان
  شــاه اخســتان کننــد همــه اديــ  واننــديدر بــر دف هــر آنچــه ح

  زه نگارش آنيانگموضوع کتاب و 
ن يو معروف دربار تغلق بود ا متبحر يمنشکه  يست و شش سالگين اثر در بيمؤلّف ا

ان ين اثر بيازه خلق يانگ سنده درينو. ر درآورديرشتة تحر به ق ۷۲۶اثر را در سال 
ا سازند يرا مه او يشادماناسباب نکه يا يدوستانش برااش  ضيمربه هنگام  کند که يم
ها،  داستان يو چون محتوااند  کردهم يتقد يو مطالعه به يها را برا ن مجموعة داستانيا

خستان اآن زمان بوده  يجامعة هند يرهنگمهم فمسائل از  يبعض انگريبجذّاب و 
 نيو آهنگ يمتکلّف، و فنّ, ور نثر مسجعيزبه را  ها داستان آن است تا م گرفتهيتصم
  .ديارايب يفارس

از  ياتيحکادارد شامل هم  خته بهيآمت ين اثر هم که چند داستان و حکايموضوع ا
  .ن استيو چپ، قنّوج ير، سراندين، کشميشاهان مناطق اُج سوانح عمر

  :دارد ن اثر سه مقدمهيا
خانم پروفسور را مقدمة دوم و سوم . ر احمد استياستاد نذقلم  به ،مقدمة اول

 ياسالم يجمهور يفرهنگ اسبقزن يرا ،برزگر يم نجفيکر دکتر يحانه خاتون و آقاير
  .نوشته اند ،نو يدهل در رانيا

مختصر  يمعرفاست  رانيا يالماس يجمهور يزن فرهنگيرا به قلمکه  يا مقدمه
  :سد کهينو ين مقدمه ميشان در ايا .است االنس نيبسات

ن يالد اثيغدرباره  ژهيو ان و بهين کتاب دربارة آغاز سلطنت سلسلة تغلقيا”
  .“است ياطّالعات ارزشمند يد و حاويار مفيبس يتغلق کتاب
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ان يدربارة تغلق يديمف يخيچ اطّالع تاريه ااثر ب نيا درن مقاله يسنده ايالبته نو
 ين اثر هنگاميان ايادآور شده است که بعد از پايخستان اناگفته نماند که اما مواجه نشد 

پادشاهان  يخيتار يدادهايدهند او روآن نشان  تان عالقه خودشان را بهکه ادب دوس
  .ه استق نشدموفّ ين اثريف چنيتغلق را خواهد نگاشت اما ظاهراً او در تأل

م که مقدف در است حانه خاتونيخانم پروفسور ربه قلم مة دودر ن اثر و يا يمعر
 شده است ن مقدمه متذکريشان درايا .آن است يينهاش يرايو ح ويتصح يشرح چگونگ

ن يتر مهم ،ر احمد نوشته شده استيشاد نذ روان دست پرتوان استاد که بهاول مقدمه 
ن مقدمه استاد اول دربارة نام و يدر ا. است دهن اثر نگاشته شياست که بر ا يا مقدمه
اهميت و قالب دستوري کتاب بحث بعد از آن درباره  کند و ينامة مؤلّف بحث م يزندگ

اند که چطور اخستان تحت تأثير شاعران هم دورة  استاد در مقدمه ذکر نموده. شده است
روي پيشه  ترسا کج چون خطبا ديگر سالطين ماضيه : نويسد خود بوده مثالً اخستان مي

  .ساخته
 مطلع. شود که اين عبارت نثر از قصيدة خاقاني گرفته شده است يادآور مي استاد

  :است نيا خاقاني دهيقص
  مــرا در بنــد دارد راهــب آســا     رو تر است از خطّ ترسـا  فلک کج

  :نويسد که و همين طور مؤلّف مي
  .“حت گم کردنام و نشان ثمر ص، چون درخت بيد ،و شجرة جود”

 شعر. است گويد که اين عبارت نثر از يکي از قصايد انوري گرفته شده استاد مي
  :ن استيچن يانور

ــان را    همچون ثمرِ بيد کند نـام و نشـان گـم    ــام و نش ــد ن ــاية او روز کن   در س
ر احمد را بر شعر ير استاد نذينظ يگر که تسلّط بيد يها از مثال يارين بسيو همچن

 ياديز يراستاريو يشان بود و گرنه ما کارهايکار ا ،ن تنهايدهد و ا يمنشان  يفارس
  .ميکن ين کار عالمانه برخورد نميچن چ جا بهيم اما هيدار

ک ين اثر استفاده شده است يکه در ا يدين کلمات و اصطالحات جديهمچنوی 
 ماتکل همچون روش جمع بستنو  يدستورنکات کند و  يک آنها را در مقدمه ذکر مي

کتاب  يسد که در اکثر جاهاينو ياستاد م. کرده است بازگو ن اثريدر ا را و استفادة آن
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ن موارد يباً همه ايتقر تا و استاد موفّق شده است جمع بسته شده يق عربيطر ها به واژه
  .را در مقدمه ذکر کند

شده  ن کتاب استفادهين بار در اياول يکه برا يگر استاد مصادر مرکّبيد يدر جا
ار ين کار بسيکه ا ندآگاه هستخوانندگان و در مقدمه ذکر نموده و همه  کرده انتخاب

کامل  يآگاه يکه از دستور فارس يست و کسير نيپذ امکان يسادگ سخت است و به
  .کند ددا ن موارد را قلمين چنيتواند ا ينداشته باشد نم

 يها عبارت يرده تمامک يشود استاد سع يکتاب مربوط م يپاورق که به ييتا جا
 کتاب در استفاده شده يفارس درباره اشعارن طور يترجمه کند و هم يفارس را به يعرب

دهد که استاد بر زبان  ين نشان ميو ا کندذکر که اسم شاعر آن را  است کرده ياستاد سع
  .تسلّط کامل داشته است يفارس
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