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  قيداِن تحق ِر نکتهيپ
  ∗هومن يوسفدهي

  هنر اکنون همه در خاک طلب بايد کرد       
  زانکــه انــدر دل خاکنــد همــه پرهنــران

 ق و بلندمدتشي عميها جهت مطالعات و پژوهش ي بهر حسن عابديد امينام پروفسور س
 .تق معلوم اسي آشناست و قدر و منزلت او در نزد اهل تحقي ناميراني محقّقان ايبرا
 در يافت که ويتوان در ي ميها و مقاالت پروفسور عابد ن کتابيعناو ي بهنگاه با

دنبال   بهشتري خاص داشت و بيا وهيژه در مقاالت، شيق، بويانتخاب موضوع تحق
 ةافتي مورد اختالف، ارائه اشعار نايکردن نکات مبهم، طرح موضوعات ادب روشن

توان گفت  يجرأت م  بهشده بود و تر شناختها کمي شاعران ناشناخته يشاعران و معرف
 او. ش بوديها يپرداز  و نکتهيدان ن نکتهيق همي تحقي که رمز اشتهار او در عرصه

 ي از اطّالعات و نکات کوچک و بزرگ ادبين امر، انبوهيها ممارست در ا جهت سال به
  .اش سپرده بود ي و ستودني قوي حافظه  به رايخيو تار

 ةکرد، چهر ي که جلب توجه ميزين چي نخستيد دکتر عابدايدر محضر زنده 
 بود باب صحبت يکاف. ي او بود و سپس اطّالعات جالب توجه وي ذاتيمتبسم و مهربان

طرح   با باز شود، آنگاهيا سندهيا احوال شاعر و نوي يخي و تاري ادبي اثرةنيدر زم
وان، حاضران را يا ديب  آن کتاي آن شخص و نسخ خطّي آن اثر، زندگة دربارينکات

. برد يکار م  به رايابي قهي و دقيدان ن نکتهياو در نگارش مقاله هم هم. کرد يزده م شگفت
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کنم و چنانکه مطلوب او  يشان اشاره مي ايها يابي  از نکتهيکي  به نمونهينجا برايدر ا
  .ميافزا ي را بر آن ميبود، مطالب
سفارش   به وير خسرو دهلويق توسط ام ٧٢٥ است که در سال يا نامه منظومه تغلق
ع يسروده شده و موضوع آن شرح وقا) ق ٧٢١-٧٢٥(ن تغلق يالد اثيسلطان غ

 ة، حکومت چندماهه و غاصبان)ق ٧١٧-٧٢١: حک(شاه  ن مبارکيالد شدن قطب کشته
ن تغلق يالد اثي خود سلطان غينينش و بر تخت) ق ٧٢١: حک(خسرو خان کافر نعمت 

ن يدست شدن حکومت هند در ب  بهجه دستين منظومه در نتي نسخ اظاهراً. است
ن يالد  که در عهد جاللييجا اب شد؛ تاياب بلکه نايج کميتدر  به مختلف،يها سلسله

ک نسخه از آن يه تنها يموري تي سلطنتةدر کتابخان) ق ٩٦٣-١٠١٤: حک(اکبر پادشاه 
افتن ي يت و تالش اکبر پادشاه برا داشيان افتادگيموجود بود که آن هم از آغاز و پا

) ق ١٠١٤-١٠٣٧ :حک(ر پادشاه ينکه در عهد جهانگيجه ماند؛ تا اينت ينسخه کامل آن ب
ل منظومه موجود بپردازند و يتکم  به دربار خواسته شد تايق از شعرا ١٠١٩در سال 

ن شاعر يادستور پادشاه   به مورد پسند واقع شد وياتينام ح ي بهان اشعار شاعريآن م از
  .دندياو طال و نقره بخش  بهوزنش دند و هميرا سنج

بردند که  ين تخلّص در هند بسرميهم  بايرانياز آنجا که در آن دوران دو شاعر ا
نده ينکه سرايها درباره ا ، در تذکرهي کاشياتي حيگري نام داشت و ديالني گياتي حيکي

 ن اشکاليش آمد و هميت پيرواک از آن دو بودند، اختالف ي نامه کدام  تغلقةتکمل
ر ينکه پروفسور اميافت؛ تا ايها ادامه   ساليفين بالتکليافت و ايگر راه ي ديها تذکره به

 دند وين موضوع اهتمام ورزيحلّ ا  به و پروفسور مقبول احمديحسن عابد
نامه گره از کار گشودند و   تغلقة از تکمليا ه نسخهي و تهيخي شواهد تاريآور جمع با

 روشن ي کاشياتي و حيالني گياتي حي را هم درباره دوره زندگيدر خالل آن نکات
 در »ر خسروينامه ام  تغلقةميضم« تحت عنوان يا ساختند که حاصل کار آنان در مقاله

  .ديچاپ رس ي به دانشگاه دهلي بخش فارسيقات فارسي تحقةم در مجلّ ١٩٨٩سال 
 است و سال يالني گياتينامه ح  تغلقةتکمل ةندين مقاله نشان داده شده که گويدر ا
ح يعنوان سال درگذشت او نوشته شده، صح  به منابعيق که در بعض ١٠١٨ و ١٠١٥

ات بوده يد حيق که سال سرودن تکمله است، در ق ١٠١٩تنها در سال  ست و او نهين
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 در يهاوند نيسنده معاشرش عبدالباقي که نو»افتهي يات باقيح«خ ياستناد ماده تار  بهبلکه
ن نکته را مطالب کتاب يا. ١ق درگذشته است ١٠٢٨ آورده، در سال »يميرح مآثر«

  .٢کند ير پادشاه است، ميع حضور جهانگيوقا  بهز که مربوطي نيريمجالس جهانگ
ا آمد و در يدن  بهالني در رشت واقع در گ»ياتيح« به متخلّصيالنين گيالد کمال

ار يشاعران آن د  باكاشان آمد و رفت و  بهزهين انگيمه  به آورد ويتجارت رو ي بهجوان
 شاعري) ق ٩٤٣-٩٧٥: حک (يالنيمشاعره داشت در گيالن در عهد خان احمد خان گ

در حالت مستي شمشيري بر دست راست او ) ق ٩٨٣ :م (ي هرويلي ميرزا قلينام م به
 از التيام رد، از قصاص درگذشت و بعديتوانست انتقام بگ يآنکه م  باياتيزد و ح

اش حكيم  يتيوال هم. كاشان رفت و از آنجا رهسپار هند شد  بهجراحت از گيالن
و شاهزاده ) ق ٩٦٣-١٠١٤: حک(او را نزد اكبر پادشاه ) ق ٩٩٧ :م(ابوالفتح گيالني 

 اندوخت و صاحب منصب يا زد و سرمايه ام اعتباري بهمين اي در اياتيح. ر برديجهانگ
 )ق ١٠٣٦ :م(م خانخانان يهمراه عبدالرح  بهق ١٠٠٨ا ي ١٠٠٥ او در سال. ر شديو جاگ

 يمنصب هزار  بهد وي برخوردار گرديمورين سپهساالر تيدکن رفت و از صالت ا به
 خود و ي برايا  ده سال در برهانپور اقامت نمود و در آنجا خانهيو. افتيارتقا 
ن يپس از آن در ب. مود هم بر سر راه آگره احداث ني عموم ساخت و باغي برايمسجد
ر پادشاه ي جهانگيتخت رفت و از ندمايپا  بهگريق بار د ١٠١٨ تا ١٠١٥ يها سال

او همراه بود و در   باها يشد و در سفر و حضر و لشکرکش) ق ١٠١٤-١٠٣٧ :حک(
 وزنش ق هم ١٠١٩ شعبان ٧، در ير خسرو دهلوي امةنام ل تغلقي تکميام در ازاين ايهم
 ي اندکي از دربار رانده شد؛ ولييخطا  بهظاهراً پس از آن. ده شديه بخشاو طال و نقر به

پادشاه از سفر   با کهيق، هنگام ١٠٢٨بعد مورد عفو قرارگرفت و عاقبت در سال 
برهانپور بازگردد؛   بهگشت، در فتحپور از پادشاه اجازه گرفت ياحمدآباد گجرات باز م

 ةعالوه بر تکمل. خاک سپرده شد  بهانجان راه در آگره درگذشت و در همياما در ب

                                                   
  .١٠٥، » خسروميرنامه ا  تغلقةضميم« و مقبول احمد، يعابد  .1
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س از او يمان و بلقي سليت و مثنوي ب٢،٠٠٠ مشتمل بر حدود يوان اشعارينامه، د تغلق
  .١مانده است يباق

 و ي پروفسور عابدة در مقالي سهوي کاشياتي حياما در خصوص زمان زندگ
 مورد ةدر مقال. ميپرداز ي روشن شدن موضوع بدان ميمقبول احمد واقع شده که برا

  : آمده استي کاشياتي حةنظر دربار
گفته .  معروف شدياتياسم ح  بهجهيکرد و در نت ي ميي کار سقّاياو در ابتدا”
ن علّت شاه تهماسب يا  بهان تعلّق داشته ويفرقه نقطو ي به کاشياتيشود ح يم

. راز و سپس کاشان رفتيش  به اوييپس از رها. زندان افکند  به او رايصفو
 شدن درست باشد؛ اما نسبت ي و واقعه زندانيد نقطويممکن است داشتن عقا

را زمان شاه تهماسب اول قبل از ي است؛ زيشاه تهماسب امر مشکل  بهدادن آن
علّت   بههرحال بعد از آن  به. و شاه تهماسب دوم بعد از او بودياتيح

مت کرده يستان عزهندو  بهن و سپسيقزو ي بهاتي، حيپسر صراف  بادنيورز عشق
 يدار باق  به.م ١٦٨٨-٩/ه ١١٠٠ گذراند و در سال يو در شهر احمدنگر زندگان

  .٢“شتافت
  :اند که  بعد نوشتهين اعتبار، اندکيهم  بهو
ر ياکبر و جهانگ  باي تعلّق نداشته و حتّيدربار مغول  به اصالًي کاشياتيح… ”

  .٣“معاصر هم نبوده است
 ي کاشياتي سال مرگ حيق است که برا ١١٠٠خ ين سهو شده، تاريآنچه موجب ا

شاه تهماسب اول   باي کاشياتيعصر بودن ح ن حساب هميا  بارايشده، ز ذکر

                                                   
تذکرة ، نصرآبادي؛ ٤٧، الشّعراةتذکر؛ غني، ١٨٩-٩٢، خزانة عامرهآزاد : دربارة حياتي گيالني نک  .1

؛ گلچين معاني، ١٩٣- ١/٤الشّعرا،  ؛ واله، رياض٧٩-٨٠، حزين سفينة؛ حزين، ٣١٣، نصرآبادي
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؛ عاشق، ٢٢ ،الشعراةتذکر؛ تيموري، ٨١٧-٨٠٩، ميخانهاني، ؛ فخرالزّم١٤٩- ٣/٥١، اقليم هفت
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 .١٠٦، »نامه امير خسرو ضميمة تغلق«عابدي و مقبول احمد،   .2

 .١٠٧همان،   .3
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ن اکبر يو همچن) ق ١١٣٥-١١٤٥ :حک (يو شاه تهماسب دوم صفو) ق ٩٣٠-٩٨٤ :حک(
مکن رميغ) ق ١٠١٤-١٠٣٧: حک(ر پادشاه يو جهانگ) ق ٩٦٣-١٠١٤: حک (پادشاه
  .است

ن از ي و همچني عهد شاه تهماسب اول صفويطور قطع از شعرا ي به کاشياتياما ح
ق فرمان قلع و قمع  ٩٨١ که شاه تهماسب در سال يسران اهل نقطه بوده و زمان

.  شدير و زندانين بود و در همانجا دستگي در قزوي کاشياتيان را صادر کرد، حينقطو
از زندان نجات ) ق ٩٨٤-٩٨٥(ل دوم ي آمدن شاه اسماع کاريرو  بااو بعد از دو سال

  :حک(شيراز رفت و يك دو سال بعد در عهد سلطان محمد خدابنده   بهيافت و
ه دست ينقطو ديزادگاهش كاشان بازگشت و از عقا  بهق ٩٨٦در سال ) ق ٩٨٥-٩٩٦
 .دي گزي بعد از كاشان رهسپار هندوستان شد و در احمدنگر دكن سکنيچند. ديکش

دربار   بهده بود، او رايکه تعريفش را شن) ق ١٠١٤-١٠٣٧: حک(جهانگير پادشاه 
د ي بعيست؛ ولي معلوم ني کاشياتيزمان مرگ ح. ش ساختيفراخواند و مالزم خو

 يالني گياتيغلط سال مرگ ح  بهها  تذکرهيق که در برخ ١٠١٥ست که او در سال ين
ن ي شدن در قزويهنگام زندان  بهرن صورت اگينوشته شده، درگذشته باشد که در ا

ا باالتر ي ي سالگ٦٠ن يق در سن ١٠١٥داشته، در سال  يشتر ميا بي سال ٢٥) ق ٩٨١(
  .١بوده است

 مورد بحث، ة و مقبول احمد در مقالير حسن عابديگر پروفسور امي دةکار ارزند
 ةر موزنسخه موجود د (يالني گياتيوان حينامه از د  تغلقيتي ب٥٨٠ ةاستنساخ تکمل

. است) م ١٩٣٣/ق ١٣٢٥منتشره در سال (نامه   تغلقي چاپةنسخ  با آنةو مقابل) آباد اهللا
  :شود يت آغاز مين بيا  باکه

ــام از و بــه ــام آنکــه ن   ٢افـت يزبان آموخت حرف و نطق جـان      افــتي نــشان ين
  :ابدي يات خاتمه مين ابيا  بهو
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ــور تقــد  ــاد از ن ــان    ريفــروغ دهــر ب ــاه جه ــت ش ــعاع دول   ريگش
ــاج شــه ــود ت ــد  ي در ســرفرازيب   ١ين محمدشــاه غــازيز نورال

نثر آمده که  ي به نقل شده، مطالبيالني گياتيوان حين تکمله که از دي ايدر ابتدا
  :جالب توجه است

نامه  افتن کتاب تغلقيجهت اتمام   به است کهين کتاب داستان چندي اول ايمثنو”
 از آخر يارينداشت و بسرا ل آن ي از اوايا رهر خسرو گفته شده که پايناتمام ام

. گردد يل آن از داستان سبب نظم کتاب که گفته، مفهوم ميهم؛ چنانچه تفص
 يالني گياتي زمان ملّا حيالشّعرا افصح  به…پناه، خالفت دستگاه بندگان خالئق

. کندد و آخر را تمام ي که افتاده، بگويين کتاب را تا جاي ايامر فرمودند که ابتدا
روش   به نموده،ياوري] خسرو[ر يافته روح پرفتوح مين خدمت يق ايتوف

داثر گذشت و يک از نظر خورشيساعت ن  بهافت ويده صورت اتمام يپسند
 ةاوج مرتب  بهزر وزن نمودند و  بهافت و قائل راي يدگيها خلعت پسند گفته
  ٢…دندي رسانييافزا  و رتبتيقدردان

ر حسن ي پروفسور اميها يپرداز ق و نکتهي تحقةوياز ش يا نمونه آنچه گذشت تنها
شک  يب.  برخوردار استيازين امتيدان از چن ر نکتهين پي بود و غالب مقاالت ايعابد

 جبران يا عهي در هند بود، ضاين مرد بزرگ که از دلدادگان زبان و ادب فارسيفقدان ا
افتگان مکتب او که ي  است که شاگردان و پرورشي خوشبختي جاير است؛ وليناپذ
اند، راه او را ادامه خواهند داد و همچنان چراغ  قي تحقة بارور در عرصيک نخليهر

  .نگاه خواهند داشتروشن  هندوستان يجا ي را در جايفارس

  منابع
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  .م ١٨٧١
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