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  هند ينيماندگار و قزو ةچهر
  ∗ريحانه خاتون

  ♦جونپوري خان محمد صادق ترجمه

 يبرا يرونيحان بيابور. کردندج يترو را يهند زبان فارس به از ورود پس ين غزنويسالط
نوبه خود باعث  به سلطنت هدور. کرد ياريتالش بسن زبان يا يها هيپا کردناستوار 

ي زبان فارس به خ رايکتاب تار نينخست ينظام حسن. ن زبان شديشتر ايرواج هرچه ب
. ادگار گذاشتي به را از خود يروزشاهيخ فيتار يبرن الديناءيض. ر درآورديرشته تحر به
از  يت پادشاهان گورکانيحما. شد يمهند شناخته  يعنوان سعد اب ير حسن سجزيام

ها  يسيانگل. ان شدن زبيا يو بارور يين زبان باعث شکوفايشمندان ايو اند يزبان فارس
ج و يست که ترويز يم ير احمد در دورانياستاد نذ يولکردند؛  يمت يغالب حمااز 

در آن دوران زنده نگه . فرسا بود بلکه طاقت ،بس مشکل يکار ياشاعه زبان فارس
ر احمد تمام عمر خود را صرف ياستاد نذ يول ؛دشوار بود يامر يداشتن زبان فارس

  :ديگو يم نيچن بارهن يدر ا يپروفسور اظهر دهلو. کردن زبان يا ياياح
ج و گسترش زبان ينه تروير احمد در زميبعد از استقالل هند نام استاد نذ«

  .»استتر  انياز همه نما يفارس
بلکه با ارائه مقاالت و  ،بود يات فارسينه ادبيدر زم ياستاد بزرگ تنهانه  يو
قات و يتحق. آمد يشمار م به ماندگار يا هچهر يسيزبان اردو و انگل به خود يها نوشته
، اعم از فرهنگها  نهيدر همه زم يبلکه و ،نه خاص نبوديک زمي به محدود يآثار و

                                                      
  .دهلي، دهليرئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه   ∗

.دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ♦



  ٢٣٨  قند پارسي

  

انجام داده  يقاتيگر تحقيو موضوعات مهم و ناشناخته د يطب اسالم، يقيموس، يمعمار
از  ييها کنم گوشه يتالش من مقاله يمن در ا. دارند يا ژهيوتنوع  يات وفيتأل. است

  .آشکار کنمخوانندگان  ياستاد را برا يعلم شخصيت
ق و ينه تحقيدر زم يو. دکر يم آغاز يانتدارياستاد موضوع مورد بحث را با د

بلکه زبان اثر  ،پرداخت ينم مؤلّفاصل مضمون و طرز تفکر  به فقط يپژوهش آثار ادب
با طرز  مؤلّفطرز نگارش  ايآ ن نکته بود کهيافتن ايدر صدد  يو. کرد يم يز بررسيرا ن

ا ي يق کاستياگر در تحق. جاد شده استيدر آن ا يراتييا تغياست  يکينگارش آن زمان 
ع يوس هن امر دقت نظر و مطالعيا. کرد يم انيز بياستاد آن را ن ،وجود داشت ياغالط

 آن ي بهبلکه موارد ،کرد ينم گران را دربست قبوليات دينظر يو. رساند يم استاد را
گران يکه د يدر حال؛ انجام دهد يمشکل يعادت داشت کارها يو. کرد يم اضافه

  .آورند يم يآسان رو يکارها به همواره
 وجود به گريحروف دها  ن نقطهيکمک هم به دارد و زيدار ن حروف نقطه يزبان فارس

 ق را مشکليکار تحقدار  نقطهن حروف يا يولره؛ يغث و ،ت ،پ ،بمثالً . نديآ يم
توان  يشود و نم يم الفاظر تأخّصورت سرهم باعث تقدم و  به ها نوشتن نقطه. ندک يم
 ،اگر حروف جدا جدا نوشته شوند. ص داديرا تشخها  واژه يصورت اصل يسادگ به

 يرو هو نقط ها اگر حروف فقط با دندانه يول؛ آورند ينم وجود ي بهمشکل خاصها  نقطه
ص يدر تشخ ،کار برده نشود ي بهز دقت کافين يارذگ آنها نشان داده شوند و در نقطه

و  يزبان عرب به کامل ييآشنا ليدل به ر احمدياستاد نذ. شود يم جاديمشکل اها  واژه
ح متن کمتر با يد و در تصحکر يم يط يآسان بهن مراحل دشوار را يا، عيوس همطالع
 يآسان بهز ينمشکل را  يها متن يو. کند شد که نتواند آن را حلّ يروبرو م يمشکل
  .دکر يح ميتصح

را ها  واژه ين هجاييتع، ديو تشدها  عدم کاربرد دندانه يمعنا ي بهسيمختصرنو
با هم  يظ و معندر تلفّ يول شوند يم مثل هم نوشته منِّت و منَتمثالً  ؛دينما يم مشکل

. دش ينم مواجه يداشت و با مشکل يا ژهيوز مهارت ينه نين زمياستاد در ا. فرق دارند
 يآسان بود ول يخواندن متن قدر ،شد يم نوشتهعالمت اضافه  ياگر در زبان فارس
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 ح متن مشکليقرائت صح ليدلن يهم به .شود يم شه در متن حذفيعالمت اضافه هم
  .مواجه نشد يبا مشکل بارهن يچ وقت در ايا استاد هام ؛شود يم

گر يد يشاعر ي بهاشتباه يتايوجود دارد و اب يوان شاعران اشعار الحاقياکثراً در د
را از  ين اشعار الحاقياستاد ا. شود يم اعمال يراتييا در زبان مصنف تغيشود  يم منسوب

را  يداد و متن اصل يم صيره تشخير وغيطرز تحر، نوع کاغذ، نوع جوهر، زبان متن
شده  يگر جلدبنديکه با کتب د کرد ين کتاب مستقل معرفيچند يو. کرد يم شيرايو

وان يک شاعر در ديا اشعار ي گر وجود داشتيد يها اوراق آنها در کتاب اي بودند
 ياز کارها وان حافظيدح يا تصحي عراالشّ لسان يمعرفمثالً . افته بوديگر راه يشاعران د

پروفسور . نديگو يم جيآن علم تخر به است که يافت علمين نوع بازيا. مهم استاد است
  .ن علم بوديا مر احمد از استادان مسلّينذ

 يات فارسيزبان و ادب مد مسلّيکه خود از اسات ير حسن عابديد اميپروفسور س
ن يرود و در سفر و حضر اکثراً ا يشمار م به ر احمدياستاد نذ يمياست و از دوستان صم

فوراً  ،خوردم يبرم يمشکل به ق و پژوهشينه تحقياگر در زم: ديگو يم ،اند هم بوده دو با
  .دکر يم آن را حل يآسان به يگرفتم و و يم احمد تماسر يبا دکتر نذ

بدون آن  کهداشت  يات خوباطّالعخ خط يطرز نگارش و تار بارهاستاد در
خ کتابت يشود که تار يم افتي يا کمتر نسخه. ک نسخه ناممکن استيص قدمت يتشخ
و امال کامل با انواع خط  ييبدون آشنا. از اغالط باشد يباشد و خالشده آن ثبت  يرو

ا نسخ يخ کتابت يبدون تار يها نسخه بارهتوان در ينم يخيدر ادوار مختلف تار
 ليدلن يهم به داشت و ينه مهارت خاصين زمياستاد در ا. داد يمشکوک نظر

نفر از  ٥٠٠ يو. است يچه زمان به ن نسخه متعلقيامثالً توانست حدس بزند که  يم
. شود يم افتيندرت  شخصيتي بهن يچن. کردا ياح را يميقد يها و کتابها  شخصيت

  .کامل داشت ينه مهارتين زمياست که در ا ياو تنها فرد ينياز عالمه قزو پس
 شخصيت بارهدر يزبان فارس مشهورد ياز اسات ين قاسميف حسيپروفسور شر

  :ديگو يم ر احمدياستاد نذ
استاد . ن استن باعث افتخار ميدانم و ا يم ر احمديمن خود را شاگرد استاد نذ«

 د و آثار آنها رايپسند يم را ينيامه قزوژه علّيو ران و بهيد برجسته اياسات يکارها
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ق يتحق به همان سبک به کرد که يم قيداد و آنها را تشو يم شاگردان خود نشان به
استاد . اضافه نموده است ينيمقاالت عالمه قزو ي بهاستاد نکات مهم. بپردازند

امه قات بر آثار علّيه زدن و اضافه نمودن تعليحاش. ند بوده ينير احمد قزوينذ
 ياست کار هر کس يد برجسته زبان فارسيکه خود از پژوهشگران و اسات ينيقزو

  .»ر را انجام داده استين امر خطياستاد ا يول ؛ستين
  :ديگو يم يپروفسور اظهر دهلو

استاد . مهم است يليخ ،اکبر انجام داد ينه نهضت نقطويدر زم يکه و يقاتيتحق«
 ق انتخابيتحق يشه موضوعات مشکل را برايپسند بود و هم مشکل يفرد
 يو. نه کار خود قرار دادين موضوع را زميا ين سبب ويهم به کرد و يم
امه از علّ پس يخ زبان و ادب فارسيدر تار ينام و. ن گونه امور استيانگذار ايبن

  .»قرار دارد ينيامه قزوو علّ ينعمان يشبل
ن علم يبدون ا. خبره بود زيو اوزان و بحور ن ياستاد در علم عروض و علم قواف

متن را بودن  موزون يو. دشوار است اريبسمتون منظوم ژه يو به يميح متون قديتصح
  .دکر يم احساس

مطالعه استاد . گر فرق دارديکديبا  يخيمختلف تار يها طرز نگارش و زبان دوره
شناخت و  يم يخوب بهر هر دوره را يزبان و طرز تحر يها يژگيو يع بود و ويوس يليخ
مؤثر نامأنوس ظ الفاظ ن تلفّييگر در تعيد ياثر و از سو فيتألص زمان ين امر در تشخيا

و  اهميتکرد تا  يکمک م يو به کاغذ و جوهر و انواع آنها يها يژگيبا و يو ييآشنا. است
مهم از خطاطان مشهور خطّي  يها خهشتر کاتبان نسيب. را حدس بزند يا قدمت نسخه

ن سبب استاد يهم به ،دارد ينسخه نقش مهم اهميتص يهستند و شناخت آنها در تشخ
 يمعمول يکاتب راخطّي  يا اوقات نسخه يگاه. کرد يز استفاده ميخطاطان ن هاز تذکر
ن اطان صورت اگر ما با خطّيدر ا. شود يمشهور نسبت داده م يکاتب ي بهاست ولنوشته 

  .ميص دهين موارد را تشخيم ايتوان يم يآسان به ،مير آنها آشنا باشيمشهور و طرز تحر
پرداخت و آن  يم يميمعتبر قد يها نسخه يجستجو به ک متنيق يتحق ياستاد برا
خود  به که متعلق ييها نسخه مثال يبرا. ديسنج يم شده گفته يها اريمع به را با توجه

ا کاتب يشده باشند  يسيرونو يا نسخه شاگردان وي يو نسخه يا از رويباشند  مؤلّف
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آن  يرو يشاه يها که مهر کتابخانه ييها ا نسخهيباشد  کردهکتابت  آنها راخطّي  خوش
، آن ثبت است يآنها رو يها اددشتياند و  دهکرکه بزرگان مطالعه  ييها ا نسخهيباشد 

 اي شود يثبت م يميقد يها مه نسخهيد ترقيجد يها در نسخه يگاه. مهم هستند يليخ
 فيتألا يخ کتابت يعمداً تار يگاه. شود ينوشته م يد مطلبيبا قلم جد يميکاغذ قد يرو

. شود يخ کتابت اشتباه گرفته ميکتاب با تار فيتألخ يتار يگاه. کنند يرا اشتباه وارد م
  .کرد يم يدقت بررس به ن موارد راير احمد همه اياستاد نذ

خ و اشعار شعرا را در يکالم مشا، انياقوال صوف، يث نبوياحاد، يات قرآنيآ، استاد
عموماً  يک کتاب ويمختلف  يها در صورت اختالف در نسخه. کرد يم يمتن بررس

شاگردان خود  به کرد و يز ميدار را ثبت و از آوردن اختالفات مهمل پره ياختالفات معن
خطّي  يها عالوه بر نسخه يو. کنند يدارن موارد خوديکرد که از ذکر ا يه ميز توصين
 يمورد يا ا تذکرهيپرداخت و اگر در کتاب  يز ميگر نيدمآخذ  يجستجو به ک اثري
از  پس يو. زد يم د و قدمت آن را حدسدا يم مقابله ياصل هشد آن را با نسخ يافت مي

داد و  يم ق خود قرارياز آنها را اساس تحق يکيک اثر يموجود  يها تمام نسخه يبررس
آن اضافه  ي بها مقدمه، ح کامل کتابياز تصح پسآورد و  يه مياختالف نسخ را در حاش

ن اثر و يموجود ا يها نسخه، يو هو خانواد مؤلّفکرد و در آن شرح حال  يم
قدمت نسخه و محل است،  ن متن کمک گرفته شدهيح ايکه از آنها در تصح ييها نسخه
 ،شود يم که نام آنها مدام تکرار يآثار يبرا يو. دکر يان ميرا ب ها ن نسخهيا ينگهدار

  .کرد يم نييتع يعالمت اختصار
  :ديگو يبرزگر م يآقا
ي در هند کنون يجان زبان و ادب فارساستادان و مرون يمشهورترر احمد از ينذ«
  .»رود يم شمار به

  :دهد يم ن نظريچن بارهن يرضا قزوه در ا يعل يآقا
تواضع و  يو. ميينما يروير احمد پير استاد نذينظ کم شخصيتد از يما با«

. سازد يم علم و دانش انسان را. رساند ياستاد را م ين بزرگيکند و ا يم يفروتن
  .»دهد يم را جال يو شخصيت
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قبل از استاد  يفعال شهر کلکته که چند يها شخصيتم برق از يپروفسور عطا کر
  :ديوگ يم نيچن يو بارهدر کرد،ر احمد فوت ينذ

 يات فارسيزبان و ادب هنياست که در زم يانمحقّقاز فاضالن و  ر احمدينذ يآقا«
 که يران هم دانشمندانيدر عصر حاضر در ا يحتّ .ر ندارديدر هند معاصر نظ

م برق که در علم و فضل يبنده عطا کر. شوند يم دهيکمتر د ،ه او برسنديپا به
 ير احمد مرديدانم که استاد نذ يمشخصاً  ،باشم يم ين شاگردان ويمانند کمتر

 ناً آدميقياست و  يکين اوصاف به نير و مزيندار و پاکباز و از اصحاب خيد
 ف است کهيچنان نازک و لط نهييباشد و طبعش مانند آ يم ينيب و نازنينج
  .»را قبول کند يقيو غبار ناال يتيترب يو ب ين کثافت اخالقيتواند کمتر ينم

  :ر حدس زديتوان از داستان ز يم را استاد يعلم استعداد
اب ينسخ نا يجستجو به آمد وعليگره  به ونلکهاز دانشگاه  م  ۱۹۵۷در سال  يو

 ييب سنايمکات ازخطّي  يا گنج نسخه بيافت که در کتابخانه حبي اطّالع يو. پرداخت
در آن زمان . کردگر آماده يد يا آن نسخه يهر صورت ممکن از رو ي بهو. وجود دارد

پروفسور . بودعليگره  يات دانشگاه اسالميس دانشکده ادبيم رئيروفسور عبدالعلپ
از طرف شاه  ه بودجهيچاپ کتاب مبلغ پنج هزار روپ يم گفت که هر سال برايعبدالعل

چاپ  يش تاکنون کتابياز چهار پنج سال پ يشود ول يم ن دانشگاه فرستادهيا به رانيا
  .ديار ما بگذاريد در اختيپ دارآماده چا ياگر شما کتاب. نشده است

در  ،ح و آماده کرده بوديتصح يتازگ را که به ييب سنايمکاتر احمد نسخه ياستاد نذ
س ين جلسه رئيدر ا. کردبرگزار  يا م جلسهيپروفسور عل. ار پروفسور قرار دادياخت

. حسن شرکت داشتند يهاد يدانشگاه آقا يس بخش فارسيو رئ يديز يدانشگاه آقا
نزد  يو بررس ينظر ثان ين نسخه برايشنهاد کردند که ايو پ ين متن را بررسيز اينآنها 
دانم  ياست وٍ من م يزبان فارس به ن نسخهيا ر احمد گفتياستاد نذ. فرستاده شود يکس

ن نسخه را يتوانم ا يداند و من نم ينم يفارس ين زمان در هند بهتر از من کسيکه در ا
 د،يکن يد آن را بررسيخواه ياگر شما م يول. بسپارم يکس دست به در هند يبررس يبرا
ن متن يدانشگاه ا. کندح يآن را تصح مهمن امحقّقاز  يکيد تا يران بفرستيا به آن را ديبا
هشت نه . ران ارسال کرديا به را آن رانيفرستاد و سفارت ا يران در دهليسفارت ا به را
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ن نامه از طرف يا. افت شديدر يديز يم آقانا به رانياز طرف سفارت ا يا ماه بعد نامه
ف يار تعرين نسخه بسين نامه از ايدر ا يو. اصغر حکمت بود يعل يدانشمند مشهور آقا

  .ميچاپ آن هست به د، ما حاضريکن يو اشاره کرد که اگر شما آن را چاپ نمنمود 
 م ۱۹۶۲و در سال  خوشحال شد اريبسات نامه يمحتو از اطّالعاز  پس يديز يآقا

ن نسخه يا اهميت). است م ۱۹۵۹-۶۰ سال به ن داستان مربوطيا. (ن کتاب چاپ شديا
در شهر  ييبا عنوان سنا يناريسم م ۱۹۷۷ در سال افت کهيتوان در يم ن موضوعيرا از ا

چ يبدون ه ران کتاب ياعليگره دانشگاه  ياز مدتپس کابل افغانستان برگزار شد و 
 ش ۱۳۶۲ در سال بار سوم يبرارا کتاب  نيران ايوبر اچاپخانه صن. کردچاپ  يرييتغ

سال  در بار نينخست ين کتاب برايکه ا گفته شده بوددر آن  غلط ي بهول کرد؛چاپ 
 ن کتابيبر ا يرانيا يمحقّق نقد در تهران يطهورانتشارات . چاپ شده است ش ۱۳۶۲

ابوالمجدد  ييب سنايمکات با عنوان ش ۱۳۶۳ در سال ۱۱۴-۱۱۵ ص کتابشناختدر را 
 ن نقديا قسمت آخر. کردر احمد چاپ ينذ يو حواش حيو تصح اهتمام به ييبن آدم سنا
  :ميکن يم نجا نقليرا ما در ا

ر ياستاد نذ مدققانهو مباشرت  عالمانه اهتمام ،است يضرور که ذکر آن يا نکته«
را  يادب و نکات شکافد يم مو موارد ابهام را باز به مو، احمد است که نکته نکته

بس عالمانه خود  قاتيو در تعل شناساند يم را و کسان اشخاص .کند يم ادي
گران يد را در آثار ييسناشده  کاربرده به نير مضاميو نظا از مشابهات ياريبس

 هيح و تحشيتصح ز از جهتيو ن امحتو از جهت ييب سنايمکات. کند يم يمعرف
  .»برجسته روزگار ما است ياز کارها
دست  به خواستار ق و پژوهش ويتحق يکه در پ يانيدانشجو به ر احمدياستاد نذ

 صداقت کار خود را با که کند يه مي، توصهستند علم يايدر دن ياسم و رسم آوردن
ارها يمع نيمطابق هم ر احمدين است و استاد نذيق هميروش درست تحق. انجام دهند

  :ديگو يم ر احمديتاد نذاسرفتار عادات و  بارهدر يپروفسور عابد. کرد يم کار
 اخالق، منکسرالمزاج،  با يز شخصين ياز نظر اخالق ياستاد عالوه بر خدمات علم«

 يدر خانه و. ميريدرس بگ يد از ويهمه ما با. بود نواز مهمان پسند و يسادگ
 يو. رفت ياستقبال مهمانان م يي بهرو با خنده يو. همگان باز بود يشه و برايهم



  ٢٤٤  قند پارسي

  

کرد تا  يم يسع کرد و يدرک م يخوب بهرا  يآموزش و ينانسا يزندگمسائل 
و ما  اند ض بردهيف ياز محضر و تااکنون صدها دانشجو. دينما مشکالت را رفع

  .»ما آماده بود ييراهنما يق ممکن برايهر طر به شه ويهم يم که ويمفتخر
ست و دارا بودن پ و يعلم يباال مرتبه با وجود انيبرخورد استاد با دانشجو وهيش
ان زنده يدانشجو شه در ذهنيهم اد آنيخاطره و  بود که يدانشگاه طور مهم در مقام

 يدوست اگر. خود چه دوست و چه دشمن بود انيفکر اطراف به شهيهم استاد. خواهد بود
 ن مقاله منيدر ا. شد يم ز ناراحتين يو ،ا ناراحت بودي داشت يمشکل ييا دانشجوي
  :کنم يم را نقل يو يها داشتادياز  يقسمت طور خالصه به

 محقّق يو. شده است ياس دچار مشکلعب دکتر حسن دم کهيخواب د در شب«
مصاحبه  در. افت نموده استياست و از دانشگاه تهران مدرک دکترا در يخوب
. جواب داد يخوب بهرا  ها سؤالهمه  يو. ز حضور داشتميبنده ن يو يدکترا

 مقاله صدها يو. است شخصيتو  يندگز: يآزاد بلگرام يو يموضوع دکترا
اورده يدست ن ي بهخوب شغل اکنون تا يول ؛نوشته است و اردو يفارس زبان به

  .»فمسأمت يلين بابت خيو من از ا است
شتر از خانواده يب يليخ خود علم و دوستان کسب به استاد ب است کهيعج اريبس

روز را صرف  عت شبانهست و چهار سايساعت از ب هجده يو. ديورز يم خود عشق
ق يعم يانوسيقمانند ا م و استاديهست يا قت ما مثل قطرهيدر حق. دکر يم خود عالقهن يا

و  يجنوب يايآس، انهيم يايآس، افغانستان، رانيدر ا. ع بوديوس اريبساستاد  يافق فکر. بود
از  ياريبس يند که وا ن امر معترفيبر ا کنند و همه يم ادي يکين ي بهاز و کاياروپا و آمر

  .روشن کرده است خود هارزند قاتيتحق با علم و فن را کيتار يها گوشه
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