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  ∗مهتاب جهان

 يو. است ياز پژوهشگران و محقّقان بزرگ زبان اردو و فارس يکير احمد ياستاد نذ
 يبس يجا. س مشغول بوديدرس و تدر به گرهيعل يسال در دانشگاه اسالم يها سال

 يو يآثار علم يست؛ ولين ما نيت معروف اکنون در بين شخصيتأسف است که ا
قات يتحق. شه زنده نگاه خواهد داشتيهم يادب اردو و فارس يايش را در دننام

 يو اردو که در جستجو يان و استادان زبان فارسيدانشجو يگرانقدر استاد برا
 يها نهياستاد در زم. د سرگردان هستند، سرمشق استيمتنوع و جد يها موضوع

وان يد: حينه تصحيمثال در زم يادگار گذاشته است؛ براي به از خود يآثار يگوناگون ادب
کتاب  ييسنا بِيمکات: ، در نثري، غالب، ظهوريکيد لويوان عميد، يوان سراجيد، حافظ
، دستوراالفاضل: يسينو ، در فرهنگکتاب نورس: يقي، در موسيقند پارس، دنهيالص

، موالنا يد مسعود حسن رضويس: قي، در نقد و تحقايگو زفان فرهنگ، فرهنگ قواس
ترجمه : ره، در ترجمهيوغ يرانيعبدالودود، حافظ محمود ش يقاض يعرش ياز عليتام
  .يجاز خسرويا

 يدر جستجو يو. داشت يخطّ يها ح نسخهيتصح ي بهادير احمد عالقه زياستاد نذ
 يها استاد نسخه. کرد يمختلف هند و خارج از هند سفر م يشهرها به ها ن نسخهيا

  .ح کرده استيتصح يرا از نظر انتقاد ياريبس يخطّ
 ياست که استاد آن را براوان حافظ يد ين نسخه خطّيتر يميقد: ات حافظيغزل
چاپ  به آن را يح انتقاديکرد و با تصح يمعرف يدوستداران ادب فارس به ن بارينخست

                                                      
  .استاديار موقّتي بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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درآباد يساالر جنگ ح يغزل حافظ است که در موزه ملّ ۴۷ن نسخه شامل يا. رساند
، يفهرست مخطوطات فارس( ۳۶/۲۲۸۹ يشماره نظم فارس ي بهدر مجموعه شعر) هند(
در . شد يسيم رونو ۱۴۱۰/ق ۸۱۳ن مجموعه در سال يا. قرار دارد) ۳۷-۳۹  ، ص۶  ج
ن يکه اشعارشان در ا ييشعرا ياسام. گر هم آمده استين مجموعه کالم شاعران ديا

  :ن قرار استيمجموعه آمده است، بد
  :در نسخه متن
، يبي، شمس طبي، سلمان ساوجيابير فاري، ظهيوردياب يورل، انيکمال اسماع

 .بي، جالل طبيگنجو ي، نظامي، عراقيرازيش يسعد
  :ه متنيدر حاش
  .يب، عراقي، جالل طير خسرو، حسن سجزي، امي، کمال خجنديرازيحافظ ش
ص نسخه را يها و نقا يژگيح کرد و ويرا تصح ين نسخه خطّير احمد اياستاد نذ

و » د«ان يق ميج در آن دوره، عدم تفريرا ييات اماليان کرد؛ مثالً خصوصيل بيتفص ز بهين
نوشته شده است، در جمع بستن » خذا«صورت  به ک مورد کلمه خدايدر  يول» ذ«

عالمت جمع » ها«رملفوظ پس از حذف يغ» يها» به العقول مختوم يرذويغ يها واژه
مثال  يبرا. رواج داشت يلين صورت در آن زمان خيافزوده شده است و ا» ها«
» ک«و » ج«شکل  به »گ«و » چ«، »يبهشت يها وهيم«/»يبهشت يوهايم«، »ها مژده«/»مژدها«

ه، يان، کاف کالميکاف ب. اند ن صورت نگاشته شدهيهم به »ژ«و » و«اند اما  نوشته شده
 يک«، »ر چرخيز يک«، »اد عمريبن يک«اند مثالً  نوشته شده» يک«شکل  به کاف موصول
در آن حرم «، »باشم يمن ک«، »اوردميسر در ن يمن ک«، »يکام بخش يک«، »اسباب جهان

ج بوده يم رايقد يها که در زمان» يچ«شکل  به ن شکل آمده نهيهم به »چه«. »صبا يک
  .رهيوغ» ميچه گو«، »پرور شد از چه سفله«است مثالً 

» ء«شکل  به ترملفوظ در حالت مضاف عالمت اضافيغ يها به در کلمات مختوم
، »ستيپروانه ک«، »کنگره عرش«، »صره دوست«، »کرشمه حسن«آمده است؛ مثالً 

کار برده شده است؛ مثالً  به صورت همزه به عالمت نکره. »يوه پريش«، يفه هستيصح
عشق در هر (» عشق در هر گوشه افسانه«، )داياز دلِ ش يا گله(» دايگله از دلِ ش«

کار برده شده  به ا ضمهيژه فتحه يو شتر عالمت اعراب بهيب. رهيوغ) افسانه يا گوشه
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، »ييوفا يب«، »باز شاه«، »رنگ کي« يعنيکلمات مرکّب جداجدا نوشته شده است . است
، »دلشاد«، »خانهيم«، »يرستگار«وسته است مانند يها پ واژه يبعض ي، ول»رو آب«
  .رهيوغ» بزمگاه«، »صبحگاه«

طور الف  نير شده هميهمراه فعل تحر» نه« يول جداست ياز فعل اصل» يم«واژه 
وسته است؛ مثالً يپ يکلمه قبل به شتر موارديحذف شده است و در ب» است«
. »است يمستغن«/»ستيمستغن«، »ب استيغر«/»بستيغر«، »ادب است«/»ادبست«

 /»گنهند يب«، »اند ره«/»رهند«. جاها حذف شده است يهم بعض» اند«ن الف يهمچن
  .»اند پادشه«/»پادشهند«، »اند گناه يب«

، »ليما«/»مائل«، »ريطا«/»طائر«شده است، مثالً  ياز نوشتن همزه در کلمات خوددار
ره، يوغ» نهييآ«/»نهيآئ«، »دييتأ«/»دييتأ«، »نييآ«/»نيآئ«، »کيمال«/»مالئک«، »قيال«/»الئق«

عالوه . تده شده اسيز کشيک خط ريرش يمصوت بلند واقع شده ز» اي«که  يدر صورت
نت همراه يز» يبا«ن ي، همچن»بآب«شه همراه کلمه آمده مانند ياضافه هم» يبا«ن يبر ا

ر حرف يکوچک، ز» ح«عالمت » ح«ر حرف يز يگاه. »ارديب«مثالً : فعل آمده و نه جدا
گذاشته » .. «دو نقطه » ي«ر حرف يو ز» س«عالمت » س«ر حرف ي، ز»ع«عالمت » ع«

  .است ييش استثنان رويشده اما ا
مثال  يگر برايد يخطّ يها را با نسخه ات حافظيغزلن نسخه ير احمد اياستاد نذ
ه و نسخه گورکهپور يف، نسخه آصفيظرا ةني، نسخه سفي، نسخه خلخالينينسخه قزو
ان يجداجدا بوان حافظ يدح يها را در باب تصح سه کرد و اختالف نسخهيمقابله و مقا

ن يب حروف الفبا بديترت به غزل حافظ است و استاد آن را ۴۷ل ن مجموعه شاميا. کرد
  :شکل مرتّب کرده است

  .يحرف ا، ت، د، ر، ز، م، ن، و، 
ق و پژوهش يزبردست بود که عمر پربار خود را صرف تحق يشناس استاد، حافظ

حافظ سبب شد که  ي بهن توجه ويهم. و شروح حافظ کرده بود يخطّ يها نسخه يرو
ر شده يق تحر ۸۱۸و  ۸۱۳ يها ابد که در سالياز حافظ دست  يخطّ ييها هنسخ ي بهو

دکتر  يوان را مرتب و با همکاريبا دقّت و زحمت متن د يو. بود و آنها را چاپ کند
  .چاپ کرد ينيجالل نائ
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 يو. است يدگيچي، ابهام و پياز موشکاف يشان روشن، ساده، خاليسبک نگارش ا
  .کرد يز ميده پرهيچيرالزم و اصطالحات پيمترادف و افعال غ يها کار بردن واژه به از

  کتابنامه
  .م ۲۰۰۲س، يه بلقيپروفسور مار: ر احمد در نظر دانشمندانيپروفسور نذ .۱
، يريرضا نص محمدر احمد، استاد يپروفسور نذ يو فرهنگ ينامه و خدمات علميزندگ .۲

  .ش ۱۳۸۲، تهران، يانجمن آثار و مفاخر فرهنگ
 ياسالم يجمهور يزنيرا يقات فارسير احمد، مرکز تحقيپروفسور نذ: فظات حايغزل .۳

  .ش ۱۳۶۷نو،  يران، دهليا
  .م ۱۹۹۵، يتين سوسايحانه خاتون، اندوپرشي، دکتر ر)اردو( ر احمديکارنامه نذ .۴
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