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)یادداشت(

عارف نوشاهی

نگاهی منتقدانه بر تذکرة «در مقالۀ خود  »کیفی«دوست زادة عزیزم دکتر سید نقی عباس 

78نو، شمارة ، دهلیقند پارسیچاپ شده در»حدیقۀ هندي تالیف بهگوان داس هندي

بی نوشته است که بیانگرِ همۀ مطل 356-349شمسی، صفحات  1396، سال 75-

ام که جهت ابالغ حقیقت، این چند سطر را براي واقعیت نیست و بنده صالح دیده

.به قلم بسپارم قند پارسیخوانندگان مجلۀ

:دکتر کیفی نوشته است

باوجودي که ذکر آن در آثار بهگوان داس و  حدیقۀ هندينسخۀ خطی تذکرة «

تا آن که نسخۀ شد، اما در دست نبود، می همچنین کارهاي معاصرین او یافت

اهللا منحصر به فرد آن توسط پروفسور شریف حسین قاسمی در کتابخانۀ آیت

)350ص(».و کتاب حاضر بر اساس آن تصحیح شدمرعشی در قم پیدا

به وسیلۀ  حدیقۀ هنديباورِ دکتر کیفی بر این که نسخۀ منحصر به فرد تذکرة 

واقعیت این .اطالعی از سوابق امر استمبنی بر بیکامالً پروفسور قاسمی کشف شده،

،سفینۀ هنديشناسانی مانند شادروان شاه عطاءالرحمان کاکوي در مقدمۀ است که تذکره

ونویسی فارسی در هند و پاکستانتذکرهرضا نقوي در شادروان دکتر سید علی

را جزو آثار  یقۀ هنديحدهاي فارسی،تاریخ تذکرهشادروان احمد گلچین معانی در 

آباد، پاکستانادارة معارف نوشاهیه، اسالم.
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مفقود بهگوان داس قلمداد کرده بودند، زیرا تا آن زمان هیچ نسخۀ خطی این اثر 

هاي خطّی کتابخانۀفهرست نسخهم1975تا این که در سال .ظهور نیامده بودبه

تالیف سید احمد حسینی، جلد دوم منتشر شد و در  اهللا مرعشیعمومی حضرت آیت

موجود در حدیقۀ هنديمشخصات نسخۀ تذکرة 790مارةتحت ش 397-398صفحات 

این در واقع اولین خبر وجود خارجی و کشف این .گردیدکتابخانۀ مرعشی مندرج

هاي چون بنده از سوابق این تذکره خبرداشتم و در نوشته.تذکره بود که منتشر شد

و به استناد  برداشتممعاصران خود خوانده بودم که این تذکره مفقود شده است، قلمی

»دریافت تذکرة حدیقۀ هندي«اي به زبان اردو، تحت عنوان فهرست مرعشی مقاله

150-144صفحات ،1981گره، هند، ماه فوریه ، اعظممعارفنوشتم که در ماهنامۀ

قاره در شبه حدیقۀ هنديانتشار این مقاله نخستین بازتاب خبر کشف تذکرة .منتشر شد

بنده بالفاصله،.متوجه این نسخه کرداز جمله پروفسور قاسمی را بود که محققان بومی

لطف دکتر بهعکس نسخه را نیز از مدیریت کتابخانۀ مرعشی درخواست نمودم و

اي بسیار مفصل در مقالهتصویر نسخه را به دست آوردم و به کمک آنمحمود مرعشی

زبان اردو نوشتم که بار اول در بهحدیقۀ هنديمعرفی و تحلیل و تجلیل تذکرة 

منشتر شد و از  161-117م، صفحات 1985، سال 2، اسالم آباد، شمارة دانش فصلنامۀ

، الهور ، شمارة اورینتل کالج میگزیناین مقاله در .نظر پروفسور قاسمی نیز گذشت

در مجموعۀ استدراکات و اضافاتباز چاپ شد و بعداً با م1986سال 237-238

پروفسور قاسمی در مقدمۀ .م تجدید چاپ شد2005، الهور،»نقد عمر«من مقاالت

).35،41ص(کرده است از این منبع استفاده نموده و بدان اشاره حدیقۀ هنديتذکرة 

نامۀ دکتري مند بودم که تصحیح این تذکره را به عنوان پایانبنده در همان زمان عالقه

این مورد با دکتر سید محمد اکرم در.بگذرانمهورادبیات فارسی در دانشگاه پنجاب ال

این مکاتبه در (رئیس وقت بخش فارسی دانشگاه پنجاب الهور مکاتبه نیز شد 

، ولی او )م چاپ شده است2018پندي، ، به گردآوردي عارف نوشاهی، راولهناماکرام

م جالل حسین ام در دانشگاه تهران، مرحوموافقت نکرد و من این موضوع را به همدوره

دکتر جالل در .موفق به تصحیح متن کامل این تذکره شدم1994واگذاردم و او در 

بنابر این در سال .صدد چاپ این تذکره بود، ولی وفات نابهنگام او مانع این امر شد
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2015 گذشته است، پروفسور قاسمی فقط  حدیقۀ هنديم، که چهل سال از بازیافت

.ح و چاپ کرده استبخشی ازین تذکره را تصحی

حدیقۀ هنديخالصۀ کالم، خود پروفسور قاسمی هم ادعا ندارد که نسخۀ تذکرة 

اول اند که وي هم کسانی بودهپیشتر ازداند کهاو می.استبار ایشان کشف کردهرا

نیزحدیقه اند و در مقدمۀ را در دست داشته و روي آن کارکرده)نسخۀ قم(حدیقه

پروفسور قاسمی پرداخته است، لذا امتیازدادن کشف این تذکره به نیکاین موضوعبه

ضمناً بسیاري از مطالب را که دکتر .با واقعیت سازگاري ندارداز سوي دکتر کیفی،

حدیقۀ دربارة امفی و نقد تذکرة حدیقۀ هندي نوشته است، اگر به مقالهکیفی در معرّ

.یی نداشتکرد، نیاز به تکرار و بازگومراجعه می هندي
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