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  شناسي غالب ةر احمد در حوزيپروفسور نذ

  ♦محمد عامر خان
 استاد ممتاز زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه.) م ۲۰۰۸-۱۹۱۵(استاد نذير احمد 

 ،ترين محققان روزگار ما و يکي از برجسته ةترديد نابغ بيايشان . گر بود اسالمي علي
 نامدار حافظ محمود شيراني امه شبلي و محققهند پس از علّ شناسان ناقدان و ايران

ي را ايفا فارسي نقش مهم گسترش زبان و ادبيات دراستاد نذير احمد . رود شمار مي  به
 هايکار. شاياني انجام داده است خدماتآن نموده است و براي پيشرفت و گسترش 

 پانصد مقالهحدوداً  ايشان. تتنقيد و تصحيح متون اس ،تحقيقهاي  در عرصهوي بيشتر 
 زمينه و موضوعات مورد عالقة وي. نوشته است زبان فارسي، اردو و انگليسي  هب

فرهنگ، معماري، موسيقي، طب از جمله شناخت شعر  ديگر اسالمي و موضوعات مهم
 ياستاد نذيراحمد در تحقيق و تنقيد تبحر کامل. شاعران و کشف آثار ناشناخته است

داشت، اي  درک ويژههاي قديم ايران هم  انکالسيک فارسي و زب در ادبيات وي. داشت
شناسي و  شناسي، غالب فارسي هند، فرهنگ تاريخ و ادبياتموضوعات  به خصوصاً
  .داشتبسيار شناسي دلبستگي  حافظ

 ةغالب دهلوي تقريباً بيست مقاله نوشته است و همميرزا  ةاستاد نذير احمد دربار
کنندة بابي تازه در  جاي خود وا به التان مقاي، باشند ميمقاالت بسيار علمي و تحقيقي 

تلميحات شعر غالب و مسايل دستوري  از جمله مقاالتي دربارة اند و يسناش حوزة غالب
شناس برجستة معاصر،  غالب. باشند ويژه اليق ذکر و ستايش مي به شعر وي و لساني
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  ٣٥٨  قند پارسي

  :دارد استاد نذير احمد چنين نظر ةدربار ،دکتر خليق انجم
که کارهاي علمي پژوهشي استاد نذير احمد در ] نباشد اگر بگوييم جا بي[ ”…

ترديد  شناسان فوقيت دارد و بي پژوهي بر مساعي اغلب غالب رابط با غالب
  .١“باشد گير و ستودني مي سهم ايشان در اين زمينه چشم

نقد شناسي کتاب  غالب ةاستاد نذير احمد در حوز مهم هاي مستقل وکاريکي از 
است، دهلوي غالب  ميرزا» قاطع برهان«مع ضمايم در بررسي و نقد  هانقاطع بر

آثار زيادي در ، در عرصة تحرير درآوردرا  »قاطع برهان«دهلوي غالب ميرزا که  تيقو
در يک  ،محقق نامور قرن بيستم ميالدي ،٢قاضي عبدالودود. نوشته شدنيز ييد و رد آن أت

ميرزا نويسي  ادب، فن، تاريخ و فرهنگاز مسايل  ٣»محقّق حيث به غالب«عنوان ا مقاله ب
ولي روش وي خيلي تند بود و اين طور اين  ،مفصالً بحث کرده است دهلويغالب 

قاضي  اردو در جواب به اي هشد و بعداً استاد شوکت سبزواري مقال تر بحث پيچيده
دار  م نه طرفيفهم ما سخن[ »                       « :عنوانا عبدالودود ب

استاد نذير احمد اين . ٤ميالدي نوشت۱۹۵۲گر سال  اردو ادب علي ةدر مجل] غالب
 خود طرفانة  معتدل و بيروش  باتطبيقي  ةبحث ادبي را با داليل مستحکم و مطالع

ا تاريخ و زبان قديم فارسي، فن فرهنگ نويسي، قواعد بچون استاد  ،انجام رسانيد  به
متون منثور و  به هاي فارسي و آگاهي دقيق فرهنگ ةمطالعبا و  داشته يزبان آشنايي کامل

که  است» قاطع برهان«ترين نقد  جاي خود جامع  به ، اين کتابداشتهآشنايي منظوم نيز 
غالب و محمد حسين [هر دو  ايشان اشتباهات. حال در معرض نگارش آمده است به تا

نظر  به .نقد کرده استبررسي نموده و  هاي قديم و جديد فرهنگروي را از ] تبريزي
  .نادرست است »برهان قاطع«غالب بر  هاي گيري خوردهاستاد بيشتر 

  :است  ت غالب نوشته است، بيت ايناي دربارة توضيح يک بي استاد نذير احمد مقاله
  رنگ من اسـت  بگذر از مجموعة اردو که بي  رنـگ  هاي رنگ فارسي بين تا ببيني نقش
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دهد، ولي  قرار مي» طرح و خاکه«را در بيت غالب » رنگ بي«ير احمد معني استاد نذ
» بدون رنگ«معني آن لفظ را » غزل فارسي غالب«عنوان  اي با آقاي سيد حامد در مقاله

ترجمه کرده است، يعني کالم اردو غالب در مقابل کالم فارسي او بدون رنگ و يا 
هاي  احمد با چند دليل قوي از فرهنگاستاد نذير . رنگ است، اين درست نيست کم

. شود فارسي معني اين بيت را توضيح داده است و اين طور معني بيت غالب واضح مي
  :است» طرح و خاکه«لذا، معني آن در اين بيت 

از لحاظ » بدون رنگ«معني   به ]       : به امالي اردو[ رنگ بيدر بيت غالب ”
 ت که از رنگ خالي باشد،س آن چيزي رنگ دستوري درست نيست، بي

کار برده شود،  به طور صفت  به لحاظ دستوري اين کلمه اسم فاعل است و  به
از لحاظ اصول مزبور معني  …و رنگ ، گل بيرنگ رنگ، شعر بي مثالً کالم بي

کيف و گلي که  کالمي که خالي از لطف است، شعري که بي: اين ترکيبات بايد
هاي اسم کيفيت يا اسم مصدري  ن صورتغرض اي. رنگ و بو است، باشد بي

رنگي  بي. کار برد  به توان آن کلمه را بطور مضاف همين وجه نمي به نيست و
طرح، «معني   به شود، البتّه بيرنگ اسم مصدر است و بطور مضاف استعمال مي

شود و در اين صورت،  کار برده مي  به اسم عام است و آن بطور مضاف» خاکه
 است و در بيت غالب همين معني» خاکة من«و » طرح من«» رنگ من بي«معني 

  .١“کار برده شده است  به
استاد نذير احمد دربارة يک مکتوب ميرزا غالب دهلوي که بنام نواب عاليي است 

معني  به »خُسر«و » پدر زن«معني  به »خُسر«اي نوشته که در توضيح واژة  نيز مقاله
غالب دهلوي از نظر  د نذير احمد، موقف ميرزانظر استا  به. باشد مي» خساره، زيان«

شبيه هم است، در  که امالي آنرا » خُسر«و » خُسر«ايشان . دستور زبان درست نيست
» خُسر«و » خُسر«مقالة خود مفصالً از منابع قديم و معتبر توضيح داده است و فرق ميان 

ميرزا غالب دهلوي در مکتوب خود بنام نواب عاليي جزئيات اين . را بيان کرده است
  :ين طور توضيح داده استادو واژه را 

                                                   
 .۱۶۴ ص،                 » رنگ بي« ظلف ،نذير، احمد  .١
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کلمه با اين معني نه  اي است؟ اين چه واژه» پدر زن«معني  به »خُسر«… ”
کار  به بدون اضافت» پدر زن«لغت عربي است و نه در فارسي، در فارسي 

نقصان، اين کلمه منصرف است و شايد اسم » خُسر«رود و در عربي معني  مي
ُ   «جامد باشد،   َ ، اين است» سسر«الحقيقت تفريس يا تعريب  في»  

دانيد بگوييد و  است اگر شما مي جو از راه استهزا نيست بلکه استفساري و پرس
  .١“دانيد از کسي بپرسيد و بنويسيد اگر يا نمي

در مقالة خود بحث مفصّلي کرده و » خُسر«و » خُسر«استاد نذير احمد دربارة 
فقط امالي آن دو . عربي هيچ ربطي ندارد به فارسي است و» خُسر«نويسد که کلمة  مي

ست و معني  کامالً لفظ عربي» خُسر و خُسران«. دکلمه يکسان است و در تلفظ فرق دارن
در عربي و فارسي . شود در اوستا يافته مي» خُسر«ريشة کلمة . است» خساره و زيان«آن 

در زبان . االستعمال است کار برده شده، لفظ اول کم مستعمل و دوم کثير به هر دو
شده و اين کلمه هم کار برده   به از هر دو کلمة مزبور بيشتر» خساره«فارسي لفظ 

تلفظ اين  »خُسر«. مفتوح است، اين اسم و مصدر هر دو است» خ«ست ليکن  عربي
 «يا » سسر» «خُسر«و معني » خُسر«خالف   به ضم اول و دوم به يعني (Khosur)کلمه 
   ُ  َ اين کلمه فارسي سره است و ميرزا غالب از اصالت . پدر زن و پدر شوهر است»  

  .٢آگاهي نداشت اين کلمه
 استاد نذير احمد تقريباً بيست مقاله دربارة غالب نوشته است و در هر مقاله

تمام مقاالت استاد . واکردن بابي تازه در مطالعات غالب پرداخته است و آفريني نکته  به
شناسان بسيار مفيد است، ميرزا غالب در  شناسي براي غالب نذير احمد در حوزة غالب

هاي جالبي  و تلميحات فارسي و در مکتوبات دربارة کلمات فارسي نکته شعر تشبيهات
هاي ايراني  را بيان کرده است، براي مطالعة غالب معلومات و آگاهي از تاريخ قديم زبان

بدون اين آگاهي تفهيم غالب . و تلميحات فارسي و تاريخ ادبيات فارسي الزم است
  .سيار مشکل استب
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ي آشنايها و تاريخ ادبيات ايران  هاي قديم ايران و فرهنگ اناستاد نذير احمد با زب
همين علّت نگارشات وي دربارة غالب بسيار محققانه و مفيد  به قابل تحسيني داشته و

را با » برهان قاطع«اعتراضات غالب بر » نقد قاطع برهان«استاد نذير احمد در . است
است که جواب شافي عرضه شود و بر  اسناد و شواهد از منابع معتبر چنان توضيح داده

برهان «اگرچه در اين کتاب بيشتر اعتراضات غالب بر . عظمت غالب هيچ حرفي نيايد
  .درست نيست، ولي استعداد و صالحيت ميرزا غالب در اين کتاب آشکار است» قاطع

و » غالب نامه«مقاالت استاد نذير احمد دربارة ميرزا غالب دهلوي بيشتر در مجلة 
  .١وي چاپ شده استهاي مقاالت  مجموعه

زبان اردوست که همة آن ابعاد مختلف تفهيم  به اين مجموعه مشتمل بر يازده مقاله
چاپ  به م۱۹۹۱نو در سال  گيرد و توسط انستيتوت غالب، دهلي غالب را در برمي

  :باشند قرار زير مي به مقاالت اين مجموعه. رسيده است
 نگاري فارسي غالبنثر .۱
 نگاري فارسي غالب هقصيد .۲
 شناسي قصايد فارسي غالب از نظر زبان ةمطالع .۳
 نگار حيث فرهنگه غالب ب .۴
 حيث نقاد سخنه غالب ب .۵
 منتخبات غالب در پنج آهنگ .۶
 در يکي از اشعار غالب »رنگ بي«لفظ  .۷
 اي از غالب نامه ةتوضيحاتي دربار .۸
 اي ناياب از غالب نامه ةچند توضيح دربار .۹
 اردو از غالب ةنام لغوي يک هلئچند مس .۱۰
 نامه مهم فارسي از غالب .۱۱

راي اچاپ رسيده د به م۱۹۹۶مجموعة مقاالتي که توسط انستيتوت غالب در سال 
  :باشد مقاالت زير مي
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  ٣٦٢  قند پارسي

 غالبي هاي اردو برخي از نامه ةادبي و علمي دربار هلئچند مس •
 يک تلميح جالب در يک بيت غالب •
 يک بيت غالبدر چهار تلميح  •
 اتيردسدستنبو و  •
 غالب  ةنام ه يکچند توضيحات دربار •
• و غالب دهلوي سالجقه سلطان برکيارق سلجوقي، جد 
 يک معاصر غالب •
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