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تأليف  »حديقة هندي«نگاهي منتقدانه بر تذكرة 

  داس هندي بهگوان

  ♦♦♦♦»كيفي«  عباس سيد نقي

د كه نرو شمار مي شناسان برجستة هند به حسين قاسمي از جملة ايران پروفسور شريف
هاي تصحيح متون، تاريخ ادبيات، نقد  اي در عرصه در چهل سال اخير كارهاي شايسته

يكي از كارهاي بسيار . ثبت رسيده است به هاي علمي از ايشان ادبي، ترجمه و پژوهش
 .است» حديقة هندي«مهم و شايانِ ذكر ايشان، تصحيح تذكرة 

هايي است كه در  داس هندي، از جمله تذكره ، تأليف بهگوان»حديقة هندي«تذكرة 
در هند تأليف شد و با مقدمه، تصحيح و ) هيجدهم ميالدي(قرن دوازدهم هجري 

ملّي نسخ خطّي  هيئتم توسط 2015حسين قاسمي در سال  ليقات پروفسور شريفتع
]National Mission for Manuscripts[صفحه و در قطع وزيري  486نو در  ، دهلي

 .چاپ رسيده است  به

 ن كتاب شامل فهرست مطالب مفصّلي است كه خواننده توسط آناي 24تا  1صفحه 
تقريظ دكتر  26تا  25از صفحه . كند مطالب كتاب دسترسي پيدا مي به سهولت  به

زبان فارسي   به صفحه 26اي جامع مشتمل بر  مقدمه 53تا  27عليرضا قزوه و از صفحه 
 .دهد خواننده مي  به است كه اّطالعات مفيدي

صفحه  244حاوي  )298تا صفحه  54از صفحه (» حديقه هندي«تذكرة متن اصلي 
در پايان يك مقدمة . ادامه دارد 413آغاز و تا  299تعليقات از صفحه  ، واست
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 .است ارائه شدهزبان انگليسي نيز  به اي صفحه16

داس و  كه ذكر آن در آثار بهگوان ، باوجودي»حديقة هندي«نسخة خّطي تذكرة 
كه نسخة منحصر  شد، اما در دست نبود، تا آن اي معاصرين او يافت ميهمچنين كاره

اهللا مرعشي در قم پيدا  حسين قاسمي در كتابخانة آيت فرد آن توسط پروفسور شريف به
 .و كتاب حاضر بر اساس آن تصحيح شد

دليل در اختيار نداشتن تصويري شفاف  به ارجمنداما جاي تأسف است كه مصحح 
» باب دوم«و » چمن چهارم« فقط هاي خواناي آن يعني بخشتصحيح  چار ازاز اثر، نا

در خود مصحح  .چاپ رسانده است به و همين بخش را بعد از تصحيح ،است شدهآن 
 :گويد اين باره مي

چون . شكل كامل تصحيح و چاپ كنم به را» حديقة هندي«در نظر داشتم كه «
 م رسيد و از آن عكس گرفتم ودست به ميكروفيلم آن از كتابخانة مرعشي

نقل پرداختم، متوجه شدم كه عكس اين ميكروفيلم خيلي ناقص است و با   به
براي استفاده از اصل . درستي بخوانم به هاي زياد نتوانستم آن را وجود تالش

. ولي ممكن نشد كه اين نسخه را زيارت كنم ،قم رفتم  به نسخه دو مرتبه
كمبود وقت مانع شد كه از متن و تاه در تهران، همچنين باري دوران اقامت كو

براي اخذ ) ساكن پاراچنا، پاكستان(اين تذكره كه جناب آقاي جالل حسين 
اند، چنان  تصحيح و تحّشيه نموده. م1994دكتري از دانشگاه تهران، ايران در 

بنابراين تصميم گرفتم كه فقط چمن چهارم و . كه شايسته بود، استفاده كنم
 اثري ةزيرا بدون مطالعة اصل نسخ ،را تصحيح نمايم» حديقة هندي« باب دوم

 .1»كرد درستي خواند و نقل  به توان آن را مشكل مي  به

و چهار » فصل«، چهار »ركن«، دو »باب«اساساً شامل دو » حديقة هندي«تذكرة 
 :شرح ذيل است  به بندي جزئيات اين ابواب يا فصل. بود» چمن«

 ؛دمه و دو ركنمشتمل بر مق: باب اول

منزلت، وزير  شوكت، آصف القاب، سليمان مقدمه در وصف نواب مستطاب معّلي
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اهللا افضاله و عم نواله، چون راقم  الدوله بهادر ادام اعظم مير معّظم نواب آصف
نام نامي و ذكر سامي   به ن است، صدر اين صحيفه راأش پروردة اين خاندان عالي نمك
 .دانستساختن مناسب  ترشح

در ذكر جناب ارشادمĤب، فخر زمان و زمين، ميرزا محمد فاخر مكين : ركن اول
حضرت اكثر در اين مجموعه خواهد آمد، مكرّر   اهللا معين، چون ذكر تالمذة آن  مدخل

جناب ارشادمĤب اكتفا  به داند، االحترام در هر مقام آوردن دور از ادب مي نام واجب
 .خواهد نمود

 ؛جات اين بالد مينوسواد نشان و صوبه وصف هندوستانِ جنّتدر : ركن دوم

 ؛ياب و خاتمة كتاب و احوال خود در ذكر پردگيان معني: باب دوم

 ؛وصف سراپاي معشوق: فصل اول

 ؛بيان فارسي و فضيلت آن: فصل دوم

 ؛در بيان كالم موزون: فصل سوم

 ؛آغاز شعر و شاعري: فصل چهارم

جاه كه كوس شاعري  پناه و شاهزادگان عالي عالموصف پادشاهان : چمن اول
 ؛اند نواخته

شغل سخنوري  به االقتدار كه مقدار و امراي ذوي در وصف وزراي عالي: چمن دوم
 ؛اند پرداخته

 ؛اند سرا بوده شعار كه اكثر سخن در ثناي مشايخ كبار و فقراي عبادت: چمن سوم
زين اين چمن است و فقط ترجمة فاقد سيزده ورق آغا» حديقة هندي«نسخة خّطي (

 )آبادي موجود است اهللا اله آخرين شاعر عارف شيخ خوباحوال 

 كمال و ساير موزونان بلندخيال كه درِ در وصف شعراي صاحب: چمن چهارم
 .1اند فصاحت و بالغت بر روي سخن گشوده

كه از ترجمة  ،است 444جمعاً تعداد شاعراني كه شامل در اين كتاب هستند 
پذيرد، ترتيب اسامي شاعران  پايان مي» محمد يكتا«آغاز و بر ذكر » ابوالفرج روني«
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بندي  داس در سبب تقسيم بهگوان. خوانده شده است» روضه«بايي است و هررديف  الف
 :نويسد ابواب در مقدمة خود چنين مي

صول و تا از يكي درآيند و از ديگر برآيند، و ف ،از اين جهت كه حديقه را دو باب
جاي   به دو باب و چهار فصل و چهار چمن تزيين يافت،  به اين حديقه ؛ها الزم چمن

 .1رديف، روضه، زيب اوراق گرديد

مناسبت مطلبِ  به اي ، مقدمه»چمن«داس در ابتداي هر شايستة ذكر است كه بهگوان
 .آورده است» چمن«آن 

نوشته  »حديقة هندي« اي كه بر تذكرة حسين قاسمي در مقدمه پروفسور شريف
چه  داس هندي بر اساس بيانات مؤلّف و آن شرح احوال كامل زندگي بهگوان به است

 .هاي معاصر او آمده است، پرداخته است كه در تذكره

فاقد نام كاتب بوده است و بنابر » حديقة هندي«كه نسخة  مصحح بنابر آن
ن اصلي و در ميان عبارات با همان منظور اصالح در مت به الي متن كه هاي البه يادداشت

گرفته است كه اين نسخه  هاي نسخه كتابت شده است، نتيجه خط كه در ساير بخش
 .داس هندي است خود مؤلّف، يعني بهگوان خطّ به نويس اولية تذكره و پيش

كنند كه اين تذكره  ، بيان مي»حديقة هندي« مصحح، در ذيل سال تأليف تذكرة
مصحح مادة تاريخِ اتمام تأليف از . 2تكميل رسيد  به .م1785-6./ق.ه1200رسماً در سال 

و در » چمنستان اللة هندي است«كرده كه  را بدين صورت نقل» سنات سينگ بيدار«
 :نويسد حاشيه مي

ست، نوشته شده، از مادة تاريخ  ست، هندي بندي: هاي رديف در اين قطعه، واژه
را » ست هندي«آيد، ولي اگر  دست مي به .ق1199» ست چمنستان اللة هندي«
حديقة «آيد كه در حقيقت سال تكميل  دست مي به .ق1200بنويسيم، » هندي است«

 .3است» هندي
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بنويسيم يا بخوانيم، » هندي است«را » ست هندي«نظر مي رسد، كه وقتي   به اما
روشني مشخص  به كاش. افتد و افتادگي وزن قابل پذيرفتن نيست مصراع از وزن مي

اند و چه چيز مانع  را سال تكميل تذكره قرار داده. ق1200چه دليلي سال  به :كردند مي
كه خواه سال تكميل تذكره  است؟ درحالي. ق1199پذيرفتن نتيجة مادة تاريخ يعني 

كردن بر متن  حك و اصالح و حّتي اضافه به داس ، بهگوان.ق1200باشد يا . ق1199
شود كه مؤلّف تا سال  معلوم مي» بيگ ساكن عنايت«كه از ترجمة  نانچ. ادامه داده است

 .اين كار پرداخته است  به )132 حديقة هندي، ص. (ق1211

پرداخته است » حديقة هندي«تصحيح متن اصلي تذكرة  به جا كه مصحح از آن
. خورد چشم مي ها و تناقض به رسد در ذيل تراجم برخي از شعراء دوگانگي نظر مي به
 :ظيرن

او پسر « :داس هندي دربارة سال والدت وي آمده است بهگواندر شرح احوال  .1
گو  رام غالم قانون اش الله دلپت داس ولد هربنس راي بوده و در منزل نياي مادري

 .1»متولّد شد. م1749./ق1162در صيدپور در 

 .2»دنيا آمده بود به .ق1164هندي در سال «

بيست «، سال والدت آزاد )71حديقة هندي، ص(لگرامي در ذيل شرح احوال آزاد ب .2
درج شده است در حالي كه سال » صد و هفده هجري و پنجم صفر سنه هزار و يك

المعارف  ةداير؛ 21احوال و آثار آزاد بلگرامي، ص. (م1704./ق.ه1116والدت آزاد 
 .است) 317ص، 1بزرگ اسالمي، جلد

طبع «تاريخ اتمامش . تأليف نموده» يدبيضا« به الّشعرا مسميةدر سيوستان تذكر« .3
 .3»فرمود.) ه1148(»سليم يد بيضا نمود

سال » طبع سليم يد بيضا نمود«شايان ذكر است كه از جمع و تفريق مادة تاريخ 
» يد بيضا«پايان رسيدن تذكرة   به آيد، كه هرچند تاريخِ درست دست مي به. ق.ه1148
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آزاد بلگرامي نيز ثبت خود ها و در آثار  در ساير تذكره اما اصل مادة تاريخ كه ،است
 .است 1»طبع كليمم يد بيضا نمود« ،شده

داس هندي سال دقيق تأليف  در توضيح اين تناقض شايد بتوان گفت كه، بهگوان
اما تذكره را نديده و مادة تاريخ اصلي را  ،دانسته يا شنيده را مي» يد بيضا«تذكرة 

چه نيم و ناقص در ذهنش مانده را با  جا كه خود شاعر بوده، آن از آن ولي ،دانسته نمي
 . ساخت كه داراي همان تاريخ است» طبع سليم«تركيب 

گفته شده كه » مĤثرالكرام«در بخش تعليقات، در ذيل آزاد بلگرامي و در باب تذكرة  .4
فصل فصل اول، ذكر هشت نفر از فقراي بلگرام، و در : شامل دو فصل«اين تذكره 

 .2»پايان رسيد  به .ق1166دوم، ذكر هفتاد نفر از فضالي بلگرام، در 

فصل اول «شود كه  اثر آزاد بلگرامي مشخص مي» مĤثرالكرام«تذكرة   به با نگاهي
نفر از  73نفر از فقراي بلگرام، و فصل دوم آن مشتمل بر ذكر  80مĤثرالكرام داراي ذكر 

نفر از فقراء،  153معاً مشتمل بر ترجمة اين كتاب ج. علماء و فضالي بلگرام است
نفر از مناطق مختلف  57نفر از منطقة بلگرام و  96علماء و فضالء است و در آن 

 .3»باشند هندوستان و جاهاي ديگر مي

سهو مؤلّف   به در پاورقي ضمن اشارهارجمند رسد كه بهتر بود مصحح  به نظر مي
 .نددفرمو اصلي، موارد اختالف را ذكر مي

حسين  تصحيح پروفسور شريف» حديقة هندي«هاي مهم تذكرة  يكي از بخش
در . شود را شامل مي 413تا صفحه  299كه از صفحه . قاسمي، بخش تعليقات است

هاي كتاب است و اّطالعات  ترين و مفيدترين بخش كه اين بخش يكي از مهم عين اين
 رسد كه نظر مي  به كند، اما مي خواننده منتقل  به ها ارزشمند مصحح را در بسياري بخش

ها  تذكره ةجاي ايجاز و اختصار، اطناب در برخي مطالب اين بخش كه عموماً در هم  به
 .رنگ كرده است شود، زيبايي اين بخش را كم يافت مي
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در آن  نيز زبان فارسي مسّلط نبوده، اشتباهاتي  به كنندة كتاب كه تايپ اين  به با توجه
شتباهات تايپي در بسياري جاها در خواندن متن كتاب مشكل ايجاد اين ا. راه يافته است

خواني دقيق  ضمن نمونه »حديقة هندي« شود كه در چاپ دوم تذكرة پيشنهاد مي. كند مي
 .متن موارد فوق، حتماً در نظر گرفته شود

حسين قاسمي از  تصحيح پروفسور شريف» حديقة هندي«در مجموع تذكرة 
شده در  تأليف يار مهمي است كه جاي آن در بين متون فارسيِهاي بس مجموعة تذكره
آن دوره براي   به توان گفت كه متن حاضر متعّلق و مي ،خالي بود 12هند در قرن 

ويژه دربارة كساني كه ذكرشان جاي ديگر نيامده، بسيار   به گوي مطالعة شاعران فارسي
پژوهشگراني كه در  به تصحيح و چاپ اين اثر ازشمند قرن دوازهم. باارزش است

قاره عالقمند هستند، كمك خواهد كرد و از اين نظر  حوزة زبان و ادبيات فارسي شبه
 .كار ايشان بسيار با ارزش و شايسته تقدير است
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