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  قاطع برهان نقدظري کوتاه بر ن
  ∗واصف احمد

ستم و ياواخر قرن ب يات فارسياز ستارگان درخشان زبان و ادب يکير احمد ياستاد نذ
است که روابط  ين نکته ضروريذکر ا .رود يشمار م به يالديکم ميو ستيل قرن بياوا

عبارت  به. رد شدهند وا ش بهيها پ قرن يزبان فارس. دارد يطوالن يا ران سابقهيهند و ا
ران يخ روابط هند و ايدر هند همزمان با آغاز تار يرانين اگر، بذر فرهنگ و تمديد

که در عهد او زبان  ياز زمان محمود غزنو يعني يت طوالنن مديدر ا. کاشته شد
ن پهناور و سرسبز ين سرزميکم در اي و ستيقرن ب يعنيحال  وارد هند شد تا به يفارس

کرده است و  يرا ط يها و مراحل گوناگون بيفراز و نش ين فارسيريشو شاداب، زبان 
 .اند ظاهر شده يبان معروفيدر همان اوضاع خوب و بد، شاعران و اد

ت نامناسب و کمبود يز با وجود وضعين يالديکم مي و ستيستم و بيدر قرون ب
مان يد سليد سمانن يان و منتقدان نامور و پرچمداران زبان و ادب فارسمحقّقامکانات، 

رزا، يد مياقبال، پروفسور وح محمد، پروفسور يوانياء احمد بداي، پروفسور ضيندو
عبدالرحمن، پروفسور نورالحسن  الدين د صباحي، سيب اشرف ندويپروفسور نج

، حافظ محمود ينعمان ي، شبلين حالين آزاد، خواجه الطاف حسيحس محمد، يانصار
 ياسحاق، دکتر هاد محمدعبدالودود، دکتر  يع، قاضيشف محمد، ي، عبدالغنيرانيخان ش

د يد حسن، پروفسور سين، پروفسور سي، دکتر اقبال حسيخان عرش ياز عليحسن، امت
خلق  ييمنصه ظهور آمدند و آثار گرانبها ر احمد بهيو پروفسور نذ ير حسن عابديام

 يات فارسيو ادب در گسترش زبان ير احمد در قرن حاضر نقش مهمياستاد نذ. کردند
                                                      

  .بخشِ عربي، فارسي، اردو و مطالعات اسالمي، بهاشا بهون، دانشگاه ويشوا بهارتي، شانتي نِکيتَن  ∗
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د يمف يها مقاالت پرمغز و کتاب يو. کرده است يد بازيق و تنقينه تحقيژه در زميو به
  .نوشته است ياريبس

 نينخست يبرا يو. رود يشمار م ر احمد بهيفات مهم استاد نذياز تأل يکي نقد قاطع برهان
 يرفتنيکامالً پذرا نقد و ثابت کرد که هرچه غالب گفته و نوشته است  قاطع برهانبار 
ن اثر گرانقدر را يدر هند ا يسه غالب دهلمؤس. دارد ياديق و نقد زيتحق يست و جاين

ش گفتار، يپ ين کتاب دارايا. چاپ رساند به يالديم ۱۹۸۵ن بار در سال ينخست يبرا
ر، برهان قاطع، اتحاد نظر يدسات به ين نگاهيبا عناو يم و مقاالتينقد قاطع برهان، ضما

  .است يفات و لغات فارسي، تصحيلب و مؤلف برهان، غالب و ذال فارسن غايب
کرده  يغالب را نقد و بررس قاطع برهاناز مندرجات  ين کتاب بعضياستاد در ا

ن بن يحس محمداست که  يمهم زبان فارس يها از فرهنگ يکي برهان قاطع. است
در زمان سلطان ) م ۱۶۵۲( يهجر ۱۰۶۲برهان آن را در سال  متخلص به يزيخلف تبر

  :ر استيقرار ز ن فرهنگ بهيا يها يژگيو. ف کرديقطب شاه تأل الدين اثيغ
ب حروف يترت شود که به ين فرهنگ زمان خود محسوب ميتر مين فرهنگ حجيا
ر آن در يل آورده شده است که نظيتفص الفاظ در آن به يمرتب شده است و معن يتهج

ور طبع آراسته شده است و دو يز فرهنگ بارها به نيا. شود يده نميگر ديد يها فرهنگ
د ين منتشر شده است، نمونه قابل تقليمع محمدکوشش دکتر  چاپ تازه آن که به

  .متن است يح انتقاديتصح
ل يدل به مصنّف. افته استيز راه يهزوارش ن يها از واژه يارينامه بس ن لغتيدر ا

ز يموارد دچار اشتباه ن ين باستان، در بعضراياز زبان و ادب و فرهنگ و تمدن ا يآگاه نا
ن فرهنگ صرف يص ايوب و نقايشده است و از خوانندگان استدعا کرده است که از ع

  .ست، بلکه فقط جامع لغات استين محقّقنظر کنند؛ چون او واضع و 
ت انتقاد شده شد به برهان قاطعرزا اسداهللا خان غالب، از يف ميتأل قاطع برهاندر 
اشتباهات و  ق بهيعم ينگاه برهان قاطع ياجمال يها يژگيلب پس از ذکر وغا. است
ا يست ين يمندرج در آن فارس يها از واژه يمثالً بعض. آن افکنده است يص ادبينقا
  .در آن نقل شده است يپهلو يها واژه
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گر يعبارت د به. غالب است قاطع برهان يقت نقد و بررسيدر حق نقد قاطع برهان
. کرده است يداده، نقد و بررس يرو برهان قاطعاهات غالب را که ضمن نقد استاد اشتب

ا دفاع يرزا غالب ير ميص و تحقين عمل انتقاد محض و تنقير احمد از ايهدف استاد نذ
  .ستين برهان قاطعاز مؤلف 
ن يغالب از وجود ا يوفور نقل شده است؛ ول الفاظ هزوارش به برهان قاطعدر 

ن يهم به. ن نکته را مدنظر قرار نداديا يل وين دليهم شت و بهندا يها اطالع واژه
ل يدل ر احمد معتقد است که غالب بهياستاد نذ. نکرد يهز توجين ريدسات به يصورت و

د از يد و شايدر آن زمان، نتوانست چنانکه با يچاپ يمتون فارس به يعدم دسترس
شتر يجه بيفاده کند و در نتالزم بود است برهان قاطعنقد  يکه برا يمهم يها کتاب

 يها از فرهنگ ين اثر فهرستير احمد در اياستاد نذ. است يرمنطقيغ يرادات ويا
  :از آنها استفاده شده است برهان قاطعنه نقد يمختلف ذکر کرده است که در زم

، )۶۹۵ف بعد از يتأل(فرهنگ قواس ، )۴۶۵ف قبل از يتأل( يلغت فرس اسد
، )۷۴۵ف يتأل( يار جماليمع، )۷۲۷ف يتأل(دستوراالفاضل  ،)۷۲۷ف يتأل(الفرس  صحاح
ف يتأل(الفضال  ادات، )يف هشتم هجريتأل ياصفهان ين انصاريحس(ه ياالدو صحاح
بعد ( يرينامه من شرف، )۸۳۷ف يتأل(ل يبحرالفضا، )۸۳۷ف قبل از يتأل(ا يزفان گو، )۸۲۲
اللغات  کشف، )؟۹۲۵(الفضال ديمؤ، )۹۱۶(السعاده  ةحتف، )۸۷۳(الفضال  مفتاح، )۸۶۷از 

 يمانيسرمه سل، )۱۰۱۷( يريفرهنگ جهانگ، )قرن دهم( يرخانيفرهنگ ش، )قرن دهم(
) ۱۱۴۷( ةللغا سراج، )۱۰۶۴( يديفرهنگ رش، )۱۰۲۸( يالفارس سرور مجمع، )۱۰۱۴(

 يانجمن آرا، )۱۲۴۲(اللغات  اثيغ، )۱۲۵۲(بهار عجم ، )۱۱۶۹بعد از (ت يچراغ هدا
 نيفرهنگ مع، نامه دهخدا لغت، )۱۳۰۸(فرهنگ نظام ، )۱۳۰۶(آنندراج ، )۱۲۸۸( يناصر

  .االطبا فرهنگ ناظمو 
از ين يسينو ن همه فرهنگيبا ا يب بود؛ وليزهوش، شاعر و اديت يغالب فرد

 يد برهان در بعضيشا. دارد يها و متون ادب ژه لغتيو ع منابع دست اول بهيمطالعه وس به
ف مزخرفات گذاشتن و او را در يکتابش را در رد يه باشد؛ ولکرد يموارد سهواً اشتباه

موارد با لهجه طنز و  يغالب در بعض. ستين يکل باطل قرار دادن درست و منطق
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ن عمل يکه ا يدهد؛ در حال يبرهان دشنام داده است و کار او را باطل قرار م به ظرافت
  :ل منعکس شده استير غالب در اقتباس ذيک و تحقيلهجه طنز و تضح. ستيدرست ن

مارداران يا کس از غمخواران و تيآ. سوزد ين ناقل ناعاقل ميا يها يکس يدلم بر ب
خون  ،کرد، و آن مقدمه جنون بود برهان قاطعچاره آهنگ نوشتن ين بينبود که هر گاه ا

رست و  يد تا از رنج سواد ميمال يکف پا م به د ويدم يم ينيب به خت وير يگلو م به خرس
  )۸۰قاطع برهان، غالب، ص . (بست يان ميز هذلب ا

  :است يبرهان کار مشکل به ييگو ز از درشتيکند که پره يل غالب اقرار ميدر جمله ذ
زبان از دشنام نگاه داشته  يربط ين بيمشاهده ا به ه خون خورده باشم تايچه ما

  )۴۶قاطع برهان، ص . ( باشم
  :کنم يذکر چند نمونه از آن بسنده م هب ن اثريشتر خوانندگان با ايب ييآشنا يبرا
ند که بدن مرده را بعد از يپارچه جامه را گو: نيبر وزن آست يم فارسيبا ج: نيآبچ

  )برهان. (غسل دادن بدان خشک سازند
ا جامه درست است و يپارچه جامه فقط پارچه  يجا به رد کهيگ يراد ميغالب ا

  .ن مترادف رومال استيآبچ
. آنجا که پارچه جامه است، صد درصد با غالب موافق است ر احمد تاياستاد نذ

ن مترادف يآبچ يعنيراد غالب ين ايدوم يد است؛ وليک لفظ زايدر پارچه جامه  يعني
درست  برهان قاطعن مندرج در يآبچ يد معنيگو يم يو. رومال است را قبول ندارد

رده است که ذکرش متعدد آو يها ه خود چند مثال از فرهنگياثبات نظر ياست و برا
  :جا نخواهد بود يب

. ن جامه باشد که بعد از غسل بدن مرده را بدان پاک کننديآبچ: يريفرهنگ جهانگ
  :ديفرما يم فردوسيحک

  ن و کفــنيمــرگ آبچــ بــه نــدارم  زمـن  ينخواه يزيمان که چيپ به
اد ينب يده غالب درباره رومال بيد که عقيگو يه غالب مير احمد در رد نظرياستاد نذ

کنند؛ در  يکنند و فقط دست و دهان را پاک م يرا با رومال کل بدن را پاک نمياست؛ ز
 ين غالب برايعالوه بر ا. کنند يت را پاک مين کل بدن ميکه بر عکس با آبچ يحال
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ه خود ياثبات نظر ياستاد برا. عرضه نکرده است يچ مأخذ معتبريان خود هيق بيتصد
  .آورده است فرهنگ نظامو  يديفرهنگ رش ،يفرهنگ سروراز  ييها مثال

ز با طراوت و پرآب را يف خرما و هر چياست مانند ل ياهيگ: آبدار بر وزن تابدار
سامان  ه از مردم صاحب ياند و کنا ر را هم گفتهيوه و جواهر و کارد و شمشيم. نديز گوين

  )برهان. (ز استيو مالدار ن
 مالدار. اه و مالدار اعتراض کرده استيگ يمعن به غالب درباره کاربرد لفظ آبدار

آبدار غلط است؛  يمعن به ن کاربرد واژه مالداريبنابرا. ستيآبمند است و آبدار ن يمعن به
  .مالدار لفظ آبرومند آمده است نه آبمند يها برا شتر فرهنگيکه در ب يدر حال

شود که کند تا ثابت  يان ميمثال ب ير احمد نام چند فرهنگ را براياستاد نذ
  .ستياعتراضات غالب درست ن

ف يل به است که ياهيآبدار گ: ن نوشته استيآبدار را چن يمعن الفضال ديمؤ مصنّف
الطب  يمعن به از لغات آن را ي، بعضيکذان يماند و اندک طعم باشد و اندک بو

 اند و دارنده آب و در ادات غ بران و امثال آن آوردهيد، اول جنس و نور و تيمروار
  .تر و تازه و روشن است يمعن به

غ يد اول جنس و نوع و تيو مروار ياهيآبدار نام گ: سدينو يم مداراالفاضل مصنّف
  .تر و تازه و روشن يمعن به بران و در ادات است

اول : دارد يموقوف چهار معن يآبدار با با: مرقوم است يريفرهنگ جهانگدر 
ت و سامان بود، سوم هر يصاحب جمع ه از مردميند، دوم کنايبا طراوت را گو يزيچ
ر يها و چون کارد و خنجر و شمش غيها و جواهر و ت وهيپر آب را خوانند مانند م يزيچ

  .ف خرمايل به هياست شب ياهيو مثل آن، چهارم نام گ
  :ن نوشته استيآبدار را چن يمعن نيفرهنگ مع مصنّف

که  يخادم. ۳، يدار ساق شربت. ۲. دنيآب نوش يکه موظف بود برا يمأمور  .۱
. ۵. ، شادابيره نباتيوه پر آب از شياه و ميگ. ۴. ان استيو قهوه و قل يه چايمأمور ته
. ۸د و درخشان، يار سفيبس. ۷صاحب سامان، صاحب جاه و جالل، . ۶برنده، : جوهردار

است مانند  ياهيآبدار گ. دار مانند دشنام شيسخت، ن. ۹ح و روان مانند شعر آبدار، يفص
 .رماف خيل
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آبدار از طرف  يان معنيدر ب برهان قاطعدهد که صاحب  يحات نشان مين توضيا
  .انات متقدمان را نقل کرده استينکرده است، بلکه ب يا چ اضافهيخود ه
د و در باطن مفتن و يظاهر خوب نما به ند که خود رايرا گو يکس: ر کاهيز  آب

. پوش هم هست رواج و رونق خسو  يمخف يکيو ن يه از خوبيز باشد و کنايانگ فتنه
ت و استعداد و يو قابل يکيو ن ير کاه است، مراد آن باشد که خوبيند آبش زيچنانکه گو

  )برهان. (ده استيو پوش يرواج و رونقش مخف
 ر کاه استيد که آبش زيگو يشمرد و م ير کاه ميز آب  يا و نفاق را معنيغالب ر

است که حال باطنش مجهول  ين معنيا به قطست، بلکه فيباطن ن يکيو ن يخوب يمعن به
  .است

بود  يه از کسيکنا: ن درج شده استير کاه چنيز آب  يمعن يريفرهنگ جهانگدر 
  .د و در باطن نه چنان باشديک فرا نمايظاهر خود را ن به که

ه از آن است که رونق ير کاه است کنايآبت ز: سدينو يم يفرهنگ سرور مصنّف
  .پوش و پنهان است خس

  :ن قرار استيادشده بديلفظ  يمعن نيفرهنگ معدر 
که در ظاهر خود را  يکس. ۲. ر خار و خاشاک پنهان باشديکه ز يآب. ۱: ر کاهيآب ز

که کار  يرکيز. ۳. ز باشديانگ خلق نشان دهد و در باطن شرور و فتنه کوکار و خوشين
 يکيو ن ي، خوبيفرواج و رونق مخ. ۴. گر لهيده انجام دهد، مکار و حيخود را پوش

  .دهيپوش
 قاطع برهانم که بر صاحب يرس يجه مين نتيا به نيشيپس از بحث و مباحثه مدلل پ

  .ستيوارد ن يراديا
برج هم  يمعن به ند ويز گويرا ن يبر وزن کفش حصه و بهره باشد و ماه: بخش

  )برهان. (هست خواه برج کبوتر خواه برج قلعه خواه برج فلک
غه امر مصدر يبخش فقط حصه و بهره است و ص يمعن غالب بر آن است که

  .مزبور غلط است يه دو معنيبق يدن است؛ وليبخش
بخش بر وزن رخش، معروف : ن آمده استين واژه چنيا يمعن يفرهنگ سروردر 
  .التحفه مثالش يند کذا فيز گويباشد و برج را ن يو ماه
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ــاب آ ــآفت ــه دي ــره يبخشــش ز ب ـ سـبز گـردد    يتيگ يرو  ب   هک سـر ي
است که برهان نوشته است؛  ين معنيهم يدارا برهان قاطعم که مأخذ ينيب يما م

  .رسد ينظر م به فين اعتراضات غالب ضعيبنابرا
و  يهمتاتن، اسم رستم، سپهدار و لشکرکش، بندگ يب يبيترک يمعن: تمهتن
  )برهان. (يفرمانبردار

 يبا سکون ثان. ۲. ستيمرد تنومند ن يمعن به کند که تهمتن فقط يغالب اعتراض م
و  يبندگ يمعن به تهمتن. ۴. ستيا سپهبد نيتهمتن لشکرکش  يمعن. ۳. ستيدرست ن
  .تهتن بر وزن بهم. ۵د و يآ ينم يفرمانبر

 يها محکم از فرهنگ يها ن اعتراض غالب، مثاليا به ر احمد در پاسخياستاد نذ
فرهنگ ، مداراالفاضل، ايوگ زفان ، ليبحرالفضا، الفضال ادات، الفرس صحاحچون  يمهم

کند  يآورد و استدالل م يم نيفرهنگ معو  يديفرهنگ رش، يفرهنگ سرور، يريجهانگ
 يالبته لفظ مورد بحث با سکون ثان. شود يها چهار اعتراض غالب رفع م ن مثاليکه با ا

  .ديگو ين باره غالب درست مينوشتن درست است و در ا
 يز خانه و غالب بر آن است که چون بايدهل يمعن به :داالن و داالنه، باالن و باالنه

د بوده باشد و از يداالن و داالنه، واالن و واالنه با يجا به شود يل ميواو تبد به موحده
وان است، باالن مترادف يا ين رو داالن و داالنه غلط است و البته داالن ترجمه هنديا

  .آستان و واالن مبدل منهاش
اکتفا  ييآرا اسيآوردن سند معتبر بر ق يجا به کند که برهان يغالب اکثراً اعتراض م

ست يالزم ن. کرده است يادياعتماد ز ييآرا اسيکه غالب خود بر ق يکرده است؛ در حال
 ن لفظيا فرهنگ قواسدر . ل شوديواو تبد به شود يکه با ب شروع م يکه هر لفظ فارس

  :کار رفته است به لفظ داالن يصرن شعر عنيدر ا. ز آمده استيداالن و دهل يمعن به
ـ را سـد   يکي   را روضـه خلـد اسـت داالن    يکي  اديـ أجوج اسـت بن ي

. ن نظر را دارنديز همين يفرهنگ سرورو  الفضال ادات، ايزفان گومؤلفان فرهنگ 
. ستيکار رفته است، درست ن به وانيا يمعن به است و يهند يه غالب که داالن لفظينظر
آنها دو . ستيکه داالن و واالنه مبدل داالن و داالنه است، درست نز يده غالب نين عقيا

  .کار رفته است به زخم يمعن به ان و واالنهيباد يمعن به واژه جداگانه هستند و واالن
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  )برهان. (ار دور و دراز و هموار باشديبس يه از راهيکنا: راه خفته
ده آن راه يه خفته و خوابست و رايغالب بر آن است که دور و دراز مترادف هموار ن

 يکه و يمعن ياعتراض نخست درست است؛ ول. روند يند که مردم در آن راه نميرا گو
را  يو ين ادعايتوان ا ين نميبنابرا. شود يافت نميها  آن نوشته است، در فرهنگ يبرا

  .ق کرديتصد
  )برهان. (خادم و خدمتگزار باشد: سرپرست

برهان شده در  ذکر ين رو معنيول است؛ ازمتدا يدر فارس يسرپرست و سرپرست
  .است يل مطالعه اندک ويدل به ست و اعتراض غالبياد نيبن يب قاطع

. اند ز گفتهيرو را ن قمر خوانند و عسس و شب يعرب به ند ويماه را گو: گرد شب
  )برهان(

گرد، شب امروز بهتر و مناسب است و  شب يجا به ماه يرزا غالب معنينظر م به
  .رو جدا است سس و شبع يمعن

رو، ماه، قمر، عسس، پاسبان شب، دزد و  گرد، شب شب يمعن نيفرهنگ معدر 
 ياس او تا حديالبته ق. اساس است ين اعتراض غالب بيراهزن مندرج است و دوم

  .گرد و نگهبان شب، شحنه و عسس است شب يدرست است که معن
ش و عشرت يع به وستهيپکه  يرو و شگفته و خندان، کس مردم گشاده: رو فراخ

  )برهان. (کند يخلق و خوش ييرو گذراند، آنکه با مردم خوش
 )مضموم يرا به (رو فراخ) مفتوح يرا به(رو  فراخ يدر شرح معن: ديگو يغالب م

سد و گمان من آن است که فراخ صفت دهان است نه صفت ينو يرو م شگفته يمعن به
نقد . (رو آورده است اس فراخيق ي، از روداند يم يکين دهان و رخ را يچون مسک. رخ

  )۱۲۶قاطع برهان، ص 
 کند که غالب يکند و اظهار م يد ميات غالب تردينظر ير احمد در درستياستاد نذ

را بر استعمال عام  ييآرا اسي، قيفهم و زبان يدان نه زبانيل مطالعه اندک در زميدل به
ب متعدد چون فراخ يدر تراکفراخ نه فقط صفت رخ است، بلکه . ح داده استيترج

ب از ين تراکيکار رفته است و ا به آبرو، فراخ بال، فراخ ابرو، فراخ سخن و فراخ نعمت
ج است، يرو را ب گشادهيعالوه اگر استعمال ترک به .نامه دهخدا گرفته شده است لغت



  نظري کوتاه بر نقد قاطع برهان  ١٥٩

  

قاطع  رو که در برهان فراخ يهر حال معن به .کار برد به زيرو را ن ب فراخيتوان ترک يم
ب يترک يدر شعر نظام فرهنگ آنندراجدر . درج شده است، کامالً درست است

  :کار رفته است به يرو فراخ
ــدر ــي ــراخيا کــه چن   اســت يجــو يهــا ش قطــرهيبــاال  اســت يرو ن ف
  )برهان. (يگدا و کاسه گدا يمعن به بر وزن مقبول: کشکول

ل و کجلول مناسب کشکو يمعن. نوشته شده است ين معنيز همين نيفرهنگ معدر 
رادات غالب ياست، ا برهان قاطعد مندرجات يچون اسناد معتبر مؤ. شود يمعلوم م

  .اساس است يب
برهان در : گذاردن و گزاردن، دو مصدر و گذارش و گزارش، دو حاصل مصدر

غالب اعتراض . ز نوشته شده استين يگريعالوه بر گذارش و گزارش مشتقات د قاطع
 يش بعضيدايپ به واقعاً يانکار غالب از ذال فارس. ستيذال ثخذ نکند که در آنها  يم

با ذال (ش کردن، عرض کردن و گذاشتن يپ يمعن به گزاردن. شود يمنجر م يمسائل ادب
ب گزارد، گذارد، گزار و گذار يترت به مضارع و امر آنها. ترک کردن است يمعن به )يفارس
  .است) يبا ذال فارس(سم مصدر گذاردن گزارش اسم مصدر گزاردن است و گذارش ا. است

است  يکس يدوم يست؛ چون معنيح نيح است و با ذال صحيصح) با ز(نمازگزار 
ان ياست که بن ياش کس يگذار درست است؛ چون معن انيبن. کند يکه نماز را ترک م

  .گذارد يم
ند و يگو يغد م يعرب به فردا باشد که يمعن به لغت زند و پازند به بر وزن طاهر: ماهر
  )برهان. (استاد است يمعن به يدر عرب

  :کند ين اظهار نظر ميو هزوارش چن يق پهلويت از حقايل عدم واقفيدل به غالب
ز آورده باشد، يگر نيد يها نه اگر در فرهنگيابس هر آيچون زند و پازند کس م

نگارش بدان ن يد که انجام ايل فواين مقدمه را در ذيما ا. توان بتواتر استناد کرد ينم
  )قاطع برهان. (ميا است، آشکارا نگاشته

  .سهواً نجت نوشته است برهان غالبدر قاطع : نجب
 من هوسيابن . هوا و هوس باشد يمعن به مجهول بر وزن طوس يبا ثا: هوس

  :کار برده است به
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ــزم اخت ــر بـ ــرزم بـ ــلـ ــنيـ   خـود هـزاران هـوس    به هست ما را  ار مکـ
ار و شخم ين را شيگردن جفت گاو نهند و زم يوکه ر يچوب يمعن به :وغ، جوغي
 نيمعو  يفرهنگ سرورمتعدد  يها ر احمد معتقد است که از مثالياستاد نذ. ٍکنند
ن انکار غالب يوغ و جوغ وجود دارد؛ بنابرايتوان استنباط کرد که هر دو لفظ  يره ميوغ

  .اساس است ياز وجود لفظ جوغ ب
ر ياستاد نذ قاطع برهاننقد  يالديستم مين بنظر من در قر به نکهيخالصه کالم ا

برهان ن کتاب يدر ا. باشد  يسينو نه فرهنگيدر زم ين کتاب نقد ادبيد بهترياحمد شا
و نقد شده  يو اردو زبان بررس يرزا اسداهللا خان غالب شاعر مشهور فارسيم قاطع
ب و آن هم در ژه نقد غاليو نه نقد بهيدر زم يچ کتابيدانم ه يتا آنجا که من م. است

 يها ن اثر راهيکنم ا يگمان م. حداقل در قرن حاضر نوشته نشده است يسينو فرهنگ
  .ق و انتقاد را باز خواهد کرديد تحقيجد
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