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  استاد نذير احمد ديا زنده
  ∗شريف حسين قاسمي

بود که سال قبل  ياحمد از نوابغ روزگار و مفاخر جهان فارس رياد استاد نذي زنده
محقّق نامدار  ،يرانياز استاد محمود ش پسر احمد ياستاد نذ. وستيپ يزديرحمت ا به

بلکه در  ،در هند انجام داد که نه تنها يقاتيتحق ،يزبان و ادب فارس هنيدر زم يفارس
 يا ستهيگزارش مفصّل و شا. گرفت ر قراريمورد توجه و تقد يسراسر جهان فارس

د تاکنون نوشته نشده يچنانکه با يقات زبان فارسيشبرد تحقين استاد در پيسهم ا هدربار
 هرا از چهر يو گمنام يکه گرد فراموش يقيحق يمعن ک محقّق بهيف است که يح. است

خود  مانند يا ختهياکنون خود منتظر فره، شعرا و ادبا و آثار آنها زدود از ياديتعداد ز
  .کند يسته معرفيطور شا باشد که خدماتش را به

. کنم يعرض م ير احمد مطالبياستاد نذ يشناس حافظ بارهن مقاله فقط دريمن در ا
ادگار ي ود بهاز خ يات و مقاالتفيتأل يسياردو و انگل، يسه زبان فارس ر احمد بهياستاد نذ

که  يمقاالت. است يسيزبان انگل حافظ به هشان دربارياز مقاالت ا يکي. گذاشته است
  :ازاند  عبارت ،و چاپ کرد فيتألوانش يحافظ و د هاستاد دربار

  ؛هيشاهان مغل هنسخ: وان حافظيد .١
  ؛وان حافظيرامون ديپ يبررس .٢
  ؛وان حافظ در گورکهپوريد يميقد يخطّ هنسخ .٣
  ؛يو خانلر ينيدو چاپ قزو :وان حافظيد .٤
  ؛وان حافظيجامع د همقدم هدربار .٥

                                                      
  .استاد بازنشستة فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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  ؛                                          .٦
  .استاد حافظ .٧

. منتشر کرده است يرازيحافظ ش هدربار يقين مقاالت تحقياستاد عالوه بر ا
ح و يخود تصح يسنّت يروش علم را به وان حافظيد يميقد يخطّ هسه نسخن يهمچن

  .ک از آنها منتشر کرده استيهر هدربار يفيتوص هو مقدم يبا حواش
 هن نسخيتر يمير احمد شد که قديب استاد نذين افتخار نصيد عرض شود که ايبا

که استاد  حافظ وانيد يخطّ هسه نسخ. ح و منتشر کنديرا تصح حافظ وانيد يخطّ
  :ازاند  عبارت کرده است،ن يتدو

  ؛وان حافظ نسخه گورکهپوريد .١
ف و يمجموعه لطان چاپ از يدر ا. است غزل ١٢٤که شامل  حافظ يها غزل .٢

شده  يآور جمع يگرفته شده که در هند در قرن هشتم هجر فينه ظرايسف
  ؛است

درآباد که در يح هيآصف همضبوط در کتابخان يا وان حافظ مأخوذ از مجموعهيد .٣
  .کتابت شده است يهجر ٨١٨سال 
  :مکن يم يمعرفرا گورکهپور  هسخن وان حافظيدن مقاله فقط يبنده در ا

است که آثار  يا از مجموعه يئجز زينحافظ در گورکهپور هند  وانيد يخطّ هنسخ
  :رديگ يرا دربرمر يز
  ؛يوان سعديد .١
  ؛ديد و خورشيجمش يمثنو .٢
  ؛وان حافظيد .٣
  ؛وان جالل عضديد .٤
ارائه ها  ن قسمتيا ههم هدربار يکه استاد مرحوم گزارش وان خجنديمنتخبات د .٥

  .است ردهک
الحجه سال  يدر آخر ذ يد بن عبداهللا الحافظ القاريرا محمد بن سع حافظ  وانيد
ن يبر ا يا ر احمد مقدمه مفصّل پانزده صفحهياستاد نذ. کتابت کرده است يهجر  ٨٢٤
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 است، شده يآنها بحث انتقاد هکه دربار ين مقدمه اموريدر ا. وان نوشته استيچاپ د
  :ازاند  عبارت
 ينيچاپ استاد علّامه قزو هژيو به حافظ وانيدارزشمند  يها چاپ يانتقاد يمعرف .١

  ؛مرحوم
ن ضمن اشاره شده يگورکهپور و در ا حافظ وانيد يخطّ هنسخ يايمزا ييشناسا .٢

  :است به
 ٢٦ات يرباعو تعداد  ١٨قطعات غزل، تعداد  ٤٣٥ن نسخه يات در ايتعداد غزل

شتر ينامه ندارد که در ب يه و ساقديقص، بند بيترک يخطّ هن نسخيا. است
  .موجود است حافظ وانيد يها نسخه
از  يشود که در برخ يده نمياندام د گل هگورکهپور مقدم حافظ وانيد هدر نسخ

طور قطع و  ادآور شد که بهيد يبا. شناخته شده است حافظ وانيدد جامع ينسخ جد
در اغلب ؟ ستيقدمه آن کم هسنديو نو حافظ وانيدست که جامع ين معلوم نيقي

 هوان و نگارنديعنوان جامعِ د اندام به نام محمد گل يچاپ يها و نسخهتأخر م يها نسخه
اسم گلندام  ،ينيعلّامه قزو حافظ وانيدر و مصحح موقّر يمحقّق شه. شود يده ميمقدمه د
ن يمأخد ان يتر يميگورکهپور که قد حافظ وانيد يخطّ هدر نسخ. پندارد يم يرا الحاق

 ينيدهد که نظر علّامه قزو ين امر نشان ميامده است و ايباچه است نام محمد گلندام نيد
  .ن مقدمه درست استيسنده اينو هدربار
آن اشاره کرده  ر احمد بهيگورکهپور چنانکه استاد نذ يخطّ هگر نسخيد يژگيو
ف چه خوش يبا رد» حال دل با تو گفتنم هوس است«است که غزل معروف  نيااست 

  .ن بوده باشديغزل چن يف اصليو امکان دارد که در ابتدا رداست است ضبط شده 
 ياز شعرا و ادبا يق تولّد و وفات بعضيخ دقيباعث تعجب و تأسف است که تار

خ يتار يبعض. ستين امستثنن وضع ياز ا زينحافظ . ستيشده معلوم ن معروف و شناخته
خ رحلت يگورکهپور تار هنسخ هدر مقدم. دانند يم يهجر ٧٩٢گران يو د ٧٩١وفاتش را 

درج  يهجر ٧٩٢سال  يخ وفات ويتار هدر قطع يول، نوشته شده يهجر ٧٩١حافظ 
ح يخ مختلف وفات حافظ در مقدمه توضين دو تاريا هر احمد دربارياستاد نذ. است

 ن خصوص اشتباه کرده استيدر ا يخطّ هن نسخين گمان که جامع ايدهد که ا يم
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ن دو سال مختلف وفات ياستاد ا. دينما يد ميزمان حافظ بع به يو يکينزد توجه به با
الحجه سال  ين روز ذيست شاعر ما در آخريد نيد که بعکن يه مين توجيحافظ را چن

در دل  يهجر ٧٩٢ن روز محرم سال يچشم از جهان فرو بسته و در نخست يهجر ٧٩١
  .ان گرفته باشديآش يخاک مصل
 هر سال وفات حافظ به هن است که مسئلين ضمن اينجانب در ايم نظر اباز ه

استاد . ق کرديفکر و تحق دوبارهن مورد يد در ايو بااست صورت تاکنون حلّ نشده 
د و کن يگورکهپور توجه م يخطّ هالخط نسخ رسم يايمزا ر احمد سپس بهينذ
ن خود را يح و تدويصحاز آن جناب استاد روش ت پس. شمارد يآن را برم يها يژگيو

ن متن شعر محسوب شود يتدو يد سرمشق ما برايح داده است که باين چاپ توضيدر ا
بنده فقط . ميکنافت يدر ييد از آنها راهنمايح بايتصح يان در کارهايو ما دانشجو

  :کنم ينکات اشاره م نيا از يبعض به
علّامه  حافظ انويدکمک  به ،گورکهپور ناخوانا بود يخطّ هکه در نسخ يکلمات .۱

اگر . ح شده استيتصح ،شود يم يتلقّ حافظ وانيدن چاپِ يکه معتبرتر ينيقزو
نظر  تر به ها مناسب نسخه گريدا ضبط يدر آن نسخه وجود نداشت  يا غزليت يب

 يگر استفاده شده است و نام نسخه مورد استفاده در پاورقياز نسخ د ،دهيرس
  .آورده شده است

  .است شدهحفظ  در صورت امکان يالخط متن اصل رسم .۲
با توجه  ،ا اشتباه بوده استيات که مسلّماً نارسا ياز اب يدر بعض ياصل هضبط نسخ

آن اشاره  به يح و در پاورقيات تصحياب يها و با در نظر گرفتن وزن و معنا نسخه گريد به
  .شده است

ح ين توضيها را چن ير احمد هدف از ضبط اختالفات نسخ در پاورقياستاد نذ
ن ياز حافظ ا پسمختلف  يها قرن مربوط به يها دهد که هدف از استفاده از نسخه يم

. متفاوت نشان داده شود يها رات نسخ مختلف در زمانيياز تغ يبوده است که نمودار
ر احمد يرج افشار محقّق بزرگ و مصحح نامدار معاصر استاد نذياد جناب استاد اي زنده

  :سدينو ين مير احمد چنياستاد نذ يشناس قات حافظيتحق بارهدر
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 يها نسخه به يدگيو رس حافظ  وانيد هر احمد دربارينذ يقات آقاياز تحق يقسمت«
که در  يفارس يخطّ يها نسخه هنيشان در زميرت اياطّالع و بص. آن است يخطّ

قلم  از حافظ به يخوب يها موجب شد که نسخه ،سراسر هندوستان پراکنده است
ح متون يشان براساس آنها توانست در تصحياخته و شناسانده شود و اشان شنيا

  .»برسد يا ج تازهينتا وان بهيآن د
 هشعرش در مقدم جوامع مختلف به هجانبه حافظ و عالق هشهرت هم هدربار يعبارت

رات و حذف و ييبنده آن را با تغ. گورکهپور آمده است يخطّ هنسخ حافظ وانيدجامعِ 
  :است ن شرحيا که بهام  ق دادهير احمد تطبياستاد نذ هرباراضافه مناسب د

ذکر  بدون ژه در هند يو هب يان فارسيمجالس دانشمندان و استادان و دانشجو«
ن و ابزم محقّق. ر احمد گرم نخواهد شديجناب استاد نذ يها و نگارشات فيتأل

ز يآم قذو يها نقل سخن يدر جهان ب يزبان و ادب فارس هنيدر زم پژوهشگران
زبان  همستان دربار يوهو يها بلکه. نت نخواهد داشتيب و زيجناب استاد ز

ن يولوله شوق و ذوق او نخواهد بود و همچن  يب يو خمخانه ادب غن يفارس
  :ابدي يغلغله عشق او رونق نم يب يادب فارس هخانيپرستان م يسرود رود م

  »باد مـونس دل پـاک  اهل دلت  يدعا  يکده حافظ خوش از جهان رفتيراه م به
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