منابع نوشناس درباره هفتبند مالحسن کاشی
بر اساس فهرست جدید استاد عارف نوشاهی
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[عبدالحسین طالعی*]

یکم:

1

یکی از چهرههای ناش ��ناختۀ عالم پژوهش ،مرحوم اس ��تاد س ��عید هندی بود که در
عمری کوتاه ( 38سال) ،کارنامهای پر برگ و بار عرضه کرد.

ازجمله کارهای چاپ شده ایشان است:
_ تحقی���ق دیوان مرحوم آیةاهلل ش���یخ محمدحس���ین غ���روی اصفهان���ی (متخلص به
مفتقر) بر اس���اس نس���خه اصل ناظم؛ به تفصیلی که در مقدمه کتاب آورده است.
(تهران ،نشر آفاق)1380 ،
_ چهل چامه .گزینشی عالمانه از میان اشعار مهدوی ،از خالل منابع چاپی و خطی،
با توضیح و شرح واژهها و تعبیرها( .تهران ،ریحان)1384 ،
_ هفتبند ،هفتاد بند .پژوهش���ی در ترکیببند مش���هور مال حسن کاشی آملی (شاعر
از اس���تقبالها ،تضمینها ،تخمیسها و تحقیقی درازدامن در باب حسن کاشی.
(تهران ،کتابخانه مجلس)1388 ،
و در شمار آثار چاپ نشدۀ او ،این موارد قابل ذکر است:
تحقیقی درباره حماسههای دینی فارسی؛ او بیش از سیصد حماسه دینی شناسایی
کرده بود و قصد داش���ت درباره هر یک از آنها مقالهای در حدود  30صفحه بنویس���د
که جوانب مختلف آن را نش���ان دهد؛ اما بیماری چندساله و مرگ زودهنگام مهلتش
ن���داد؛ بدی���ن روی کار موردنظ���ر خ���ود را فقط روی حدود س���ی مورد از آنها به س���امان
* .Taleie20@gmail.com

نکتهها و یادداشتها

شیعی نامآور سدۀ هفتم هجری) در مدح امام امیرالمؤمنین؟ع؟ همراه با گزیدهای
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رس���اند .بر این اس���اس ،دو مجلد کتاب را پس از تصحیحه���ا و بازنگریهای متعدد،
آماده چاپ کرد ولی تاکنون ،چاپ نشده است.
دوم:

کس���انی که وس���واس علمی ،دقت پژوهش���ی و حوصله و هم���ت و پیگیریهای
مرح���وم هن���دی را دی���ده بودن���د ،تصدیق میکنن���د که کمت���ر کس���ی اینگونه در
کار پژوهش���ی چنین مشکلپس���ند باش���د .یکی از این مشکلپسندیها در باب
حروفچین���ی بود که پ���س از مهرومومها تنها یک حروفچی���ن را برای همکاری
برگزی���ده ب���ود ،حروفچین���ی ک���ه افتخ���ار آش���نایی ب���ا او را دارم و خ���ود فاضل���ی
دلسوخته و فرهیخته است.
همچنین تمرک���ز او بر موضوع ادبیات دینی ،فصلی درخش���ان در کارنامۀ علمی
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اوس���ت .این موض���وع میانرش���تهای ،برآیند چندین رش���ته به حس���اب میآید،
ِ
ازجمل���ه :ادبی���ات ،حدی���ث ،کالم ،تاریخ ،تفس���یر و  ...البته س���عید در ادبیات
دین���ی چیزی فراتر از این قالبها میجس���ت؛ «خودش» را؛ و همین پیوند درونی
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س���بب شده بود تا در روزهای آخر عمر ،بدن نحیف و رنجور خود را برای بازیابی
«خودش» به رنج بیشتر افکند.
بیدلیل نیس���ت که اس���تاد محق���ق و گوهرش���ناس ،جناب آقای عبدالحس���ین
حائ���ری را عنای���ت وی���ژهای ب���ه آن فقید ب���ود .خداوند ،ب���ر طول عم���ر و توفیقات
اس���تاد بیفزاید؛ و چه دش���وار بود قبول خبر فوت س���عید هندی بر استاد و بر تمام
دوس���تان ،مثل ای���ن بندۀ کمترین .هن���دی به لطف خاصی که به من داش���ت،
مرا در جزئیات مراحل کارهای مختلف و آخرین یافتههای خود قرار میداد.
سوم:

مرح���وم هن���دی مانند کاره���ای دیگر خود ،مراح���ل گامب���هگام پژوهش هفتبند

را به نگارنده ناتوان خبر میداد؛ چراکه عالقۀ من به آن موضوع را میدانست.
البت���ه هندی خود ب���ه من میگفت که مناب���ع فراوانی در این موضوع س���راغ گرفته
ک���ه به آنها دسترس���ی نیافته و بهرهگی���ری از آنها را به فرصت���ی دیگر موکول کرده
است .ظاهرا به این نکته در مقدمه کتاب نیز اشاره کرده است.
چهارم:

خ���دای ب���زرگ را ب���ر ای���ن مطل���ب گ���واه میگی���رم ک���ه ی���اد س���عید را هی���چگاه از
خاط���ر نب���ردهام .دغدغهه���ای مش���ترک می���ان م���ن و او در ب���اب ادبی���ات دینی،
مشکلپس���ندی ،عالقه ب���ه نوآوری و ابتکار و گام نو در وادی دانش ،س���بب ش���د
که او را همواره در کنار خود در بس���یاری از کارهایم حاضر و زنده ببینم .خدایش
رحمت کناد و در جوار رحمت روزافزون خود جای دهاد.
اینک برای تجدید عهد با آن فقید س���عید و تجدید خاطرۀ گفتوگوهایی که در
مورد ادبیات دینی با هم داشتیم ،نگاهی دیگر به هفتبند کاشی میافکنیم.
پنجم:

بوده اس���ت .برای س���یر در ادبیات ش���بهقاره ،منابع زیادی در اختیار نداریم .در
می���ان ای���ن منابع مح���دود یکی از بهترین منابع ،کتابی اس���ت از اس���تاد عارف،
نوشاهی ،کتابشناس نامآور که تازگی منتشر شده است.

کت���اب کتابشناس ��ی آث ��ار فارس ��ی چ ��اپ ش ��ده در ش ��بهقاره (هن ��د ،پاکس ��تان،
بن ��گالدش) از  1160ت ��ا  1386شمس ��ی 1195 /ت ��ا  1428قم ��ری 1781 /تا 2007
می�ل�ادی در چه���ار مجل���د 10589 ،کت���اب را در ضم���ن  20628نس���خه چاپ���ی
شناس���انده اس���ت .متن کتاب همراه ب���ا نمایهها ،جمع���ا  3015صفحه دارد که
در س���ال  1391توس���ط مرکز نش���ر میراث مکتوب منتش���ر ش���ده اس���ت .بهراستی

نکتهها و یادداشتها

ظاه���را هفتبند در ادبیات فارس���ی ش���بهقاره هن���د ،بیش از ای���ران فعلی مطرح
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گ���ردآوری و تقس���یم موضوع���ی و نظاممن���د ای���ن هم���ه اطالع���ات ،ج���ای تقدیر
دارد؛ چنانک���ه عرض���ۀ زیبا و خوشخ���وان کتاب که حاص���ل زحمت و همت و
س���لیقه جناب احمدرضا رحیمی ریس���ه اس���ت نیز ب���ر ارزش کتاب و اس���تفاده
از آن افزوده اس���ت .انتش���ار آن نیز در وضع دش���وار فعلی نش���ر ،خود نوعی جهاد
به شمار میآید.
در ای���ن قلمان���داز ،بعضی از آث���ار مکتوب را که از هفتبند کاش���ی اث���ر پذیرفته،
مرور میکنیم.
در هر مورد ،ش���ماره صفحه با نش���انه «ص» و ش���ماره عنوان کتاب با نشانه «ش»
یاد میشود .اطالعات تفصیلی بیرون از حوصله این یادداشت است.
ششم:
استقبالهایی که از هفتبند شده است:
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نه بند سنجر /ص  /1891ش 8036
چهارده بند کوثر شیرازی /ص  /2110ش 8912
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هفتبند نثار  /ص  /2211ش 9303
هفتم:

تخمیس های هفتبند:
الفت لکهنوی /ص  /1627ش 7014
امیر حسن /ص  /1632ش 7035
محمدعلی انجم/ص /1636ش 7050
تشفی لکهنوی /ص  /1690ش 7285
فدا لکهنوی /ص  /2054ش 8702
فطنتی عظیم آبادی /ص /2071ش 8773

محسن بهادر /ص  /2131ش 8981
ناشناخته /ص  /2149ش 9040
هشتم:

تضمینهای هفتبند:
اوالد حسین /ص  /1641ش 7073
دبیر لکهنوی /ص  /1801ش 7737
کوثری /ص  /2110ش 8913
مفتی وتالوی /ص  /2168ش 9115
ظهیری (تضمین به اردو) /ص  /2179ش 9158
نهم:

شروح هفتبند:
معادن الرضا /ص  /2099ش 8880
ترجمه اردو /ص  /2099ش 8778

دهم:
ش���هرت و رواج هفتبند تا آنجا بوده که برخی از شعرا ،استقبال یا تضمین یا ساختار
آن را درباره دیگر معصومان؟مهع؟ آوردهاند .از باب نمونه:
در مدح پیامبر خاتم؟ص؟:
عزیز فیضانی /ص  /1991ش 8452
دکنی /ص  /2040ش 8642
در مدح حضرت زهرا؟اهع؟:
فضل رسول /ص  2068و  /2069ش ( 8760تقریظ های متعدد دارد)
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ترجمه دیگر اردو /ص  /2099ش 8779
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یازدهم:

ب���رای تکمیل این یادداش���ت ،به صفح���ات  2270 ،2100 ،2099 ،1690کتاب نیز
باید رجوع شود که اشارات ارجاعی دارد.
دوازدهم:

در این فرصت نتوانس���تم خبردار ش���وم که آیا در ایران یا ش���بهقاره ،پژوهش���ی در
م���ورد ای���ن ترکیببن���د اثرگ���ذار _ در قال���ب کتاب ی���ا مقاله ی���ا پایاننام���ه یا طرح
پژوهشی و مانند آن _ به سامان رسیده یا نه .ولی پیشنهاد میدهم که:
مواردی که در این سطور یاد شد ،در قالب یک مجموعه گرد هم آید.
کار دیگر که ضرورت آن جدی اس���ت ،پایاننامههایی است که با نگاه تحقیقی
این موارد را موردنظر قرار دهد.
سیزدهم:
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این یادداش���ت بر اساس نس���خهای نوشته شد که صدیق محقق جناب محسن
صادقی در اختیارم گذاشت .از ایشان کمال سپاسگزاری را دارم.
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