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  تصحيح استاد نذير احمد عميد ديوان نگاهي به
  ∗بلقيس ماريه

در شبه قاره هند است که آثار  يقان مشهور زبان و ادب فارسر احمد از محقّياستاد نذ
 يفا و معريدر اح ينقش مهم يو. ادگار گذاشته استي به از خود ياريبس يگرانبها

 يها از پژوهش يا نمونه يکيلود يوان عميح ديتصح. ه استايفا کردشاعران و آثارشان 
  .ه استيارزشمند استاد گرانما

شمار  به محمود و سلطان مسعود الدينعصر ناصر يد از شاعران نامور و توانايعم
ي وان کامل ويمتأسفانه د. استاد بوده است ييگو و غزل ييسرا دهيرود که در قص يم
ها  ها و فرهنگ اضيها، ب خيها، تار ده است و اشعارش فقط در تذکرهيدست ما نرس به
 يفرهنگ سرورمانند  يمشهور فارس يها ن شاعر در فرهنگياشعار ا. مانده است يباق
بات نقل شده است که دال بر شهرت و يح لغات و ترکيتوض يبرا يريفرهنگ جهانگو 

صورت شاهد  به ش از صد شعر از اويب يريفرهنگ جهانگفقط در . ارزش کالم اوست
  .تنقل شده اس يمعن

 Early Persianخود با عنوان ين در مقاله دکتراين بار دکتر اقبال حسينخست يبرا

Poets of India  فيتأل( يکاش يتق االشعارةصخال، نيالعاشق عرفاتبا استفاده از تذکره :
 يد را بررسياشعار عم) ق ۱۰۰۴: فيتأل( يوانيبدا خيوارالتّ منتخبو ) ق ۹۸۵پس از 

) هيبزم مملوک(ن حٰمعبدالر الدين صباح يو آقا يفسور عبدالغنپس از آن پرو. کرده است
بجز  يديالعات جدآنها اطّ يو اشعارش را نقل کردند؛ ول يفد را معريبا آثار خود عم

  .ن عرضه کرده بود، ارائه نکردنديآنچه دکتر اقبال حس
                                                      

  .فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگرهبازنشستة استاد   ∗
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 پرمغز يا مقاله) م  ۱۹۶۴اکتبر ( مجله فکر و نظرر احمد در يسپس پروفسور نذ
 االحرار مونسو ) ق ۷۰۲: فيتأل( يکالت االحرار مونسبا استفاده از  يکيد لوئيدرباره عم
نوشت ) ۲۱  ، جش ۱۳۱۹( مجله ارمغانو  االشعارةصخالو ) ق ۷۴۱: فيتأل( يجاجرم

  .فراهم کرد يديالعات مفد اطّيو درباره عم
 يرهنگو ف يراث علميم ةشرفت و توسعيمسائل حفظ و پ به ر احمديپروفسور نذ

اب و يشده و نا متون گم يشه در جستجويداشت و هم ياريانه عالقه بسيقرون م
 يها افتن نکتهيو در صدد  ات مقاله خود آسوده نبوديوقت از محتو  چيه يو. اب بوديکم

ص يبود تا با کمک آن مطالب درست و نادرست را تشخ يخيو تار ياب ادبيتازه و نا
  .دهد

کتابخانه  ير احمد آن را برايف شد و پروفسور نذکش يدر بمبئ يخطّ يا نسخه
ن يپس از مطالعه معلوم شد که ا. کرد يداريگره خريعلاسالمي موالنا آزاد دانشگاه 
 ن نسخهيق اياستاد پس از مطالعه دق. و بدرچاچ هست يد، ازرقينسخه شامل اشعار عم

. د استير حتم عمطو به ن نسخهيموجود در ا يها د که شاعر منظومهيجه رسين نتيا به
و  لطائفدر مجموعه  يکي، يوانيبدا خيوارالتّ منتخبها در  ن منظومهيچهار عدد از ا

 يو سرور يريفرهنگ جهانگو اشعار متفرقه در  يهرو يف جاميس ظرائف ةنيسف
 )اسمش نامعلوم(نه کهنسال يسف ياز رو ارمغانده در يو دو قص) الفرس مجمعلغت (
  .ده استدرج ش يکيد لوينام عم به

دارد و  يک رباعيبند و  بيک ترکيده و قطعات، يمنظومه شامل قص ۵۱ن نسخه يا
  .است ۱۳۸۳ن نسخه يات ايمجموع اب

 ۸۸بند، چند قطعه و  بيک ترکيده، ين، چهارده قصير احمد عالوه بر اياستاد نذ
، يريفرهنگ جهانگ، االشعارةصخال، نيالعاشق عرفاتکمک  به ت متفرقه رايب

، يکالت االحرار مونس، يجاجرم االحرار مونسغمور، يبن  محمداض ي، بيورسر فرهنگ
سه و مقابله کرد و همه يمقا يوانيبدا خيوارالتّ منتخبو  ظرائف ةنيو سف لطائف ةمجموع
همراه  يمبسوط و سودمند و ادب يا مهب الفبا مرتب کرد و با مقديترت به ها را منظومه

کرد و در الهور  يآور وان جمعيصورت د به پرارزش قانه وقات محقّيه و تعليتحش با
  .چاپ رساند به م ۱۹۸۵پاکستان در سال 
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 االحرار مونسکه در  يا د معلوم شد که آن هشت منظومهيپس از کشف نسخه عم
د نقل شده بود و ينام عم به ارمغانو  االشعارةصخالو  يجاجرم االحرار مونسو  يکالت

د را اشتباه دانسته بود، چهار منظومه يعم به ن انتسابيد ان در مقاله خويش از اياستاد پ
  .د تعلق دارديعم به ست، بلکهين يالحاق

سان و ينو خان و تذکرهوان اشتباه و اختالف موريمه در احمد در مقديپروفسور نذ
ن باره يسندگان درباره اسم و لقب، حسب و نسب، وطن شاعر و نظر خود را در اينو
د، يان کرده است؛ مثالً اسمش عميد بياز اشعار خود عم يواهدل با شار مدلّيبس
استاد . ان شده استيوله ب، فخرالدالديندالملک و لقبش فخرالملک، فخري، عمالدينديعم
  .از عرفات رفع کرده است ين اختالفات را با نقل قوليا

د خود يلقبش شعر عم يا براو لقبش فخرالملک ام الدينديند نامش عميگو«
  .»ستيدر کار ن يچ وضاحتيتر است و ه وشنر

  اگر بر فرق تو سايه نه از فضل اهللا هستي  اهللا نبودي منزل از گردون عميد اسم تو فضل
  :د را شاهد آورده استيسنام شعر عم به نسبت يبرا

  افتــه ســنام نــاميچنانــک  يتــا ابــد از و  ت شعر موبد گرفتيد از ثنات صيبنده عم
را با نقل  يسنام در قرن ششم و هفتم هجر ياسيت سيد اهمر احميپروفسور نذ

  :دهد ينشان م ناصري طبقاتاز  يقول
طرف سنام و تبر هند حرکت فرمود و  به ق ۶۵۲در ماه شعبان سال يات اعليرا«
  )۴  مه، صمقد( .»آمد يهانس به از سنام يات عليرا …د فطر در سنام کرديع

، ي، لومکيسته کرده و نسبت تولکيشا يقيحقز تين يکيپروفسور درباره درباره لو
  .قرار داده است يکيف لويرا کامالً غلط و تصح يلمي، و دي، بومکينونک

کرده  يفسندگان، تولک را وطن شاعر معريگر نوياز د يرويپ به استاد در مقاله خود
ار يبس يا د آن را اشتباه قلمداد کرد و او را از خانوادهيافت نسخه عميبود؛ اما پس از در

قات خود که ين خانواده را در تعليقات خود درباره ايجه تحقياستاد نت. داند يبلندمرتبه م
ر يد از شعر زيسال والدت عم. ل ذکر کرده استيتفص وان موجود است بهيدر آخر د
  :شود يمعلوم م

  جهد زين شرک شکر که مرغ همتم رست به  در سر نون و دال عمر از پس خا و نون و ها
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. سال داشته است ۵۴ده ين قصيجه گرفته است که شاعر هنگام نوشتن ايستاد نتا
سال  ۶۵۵=  ۵=ه+  ۵۰=ن+  ۶۰۰= خو پس از  ۵۴=  ۴= د+  ۵۰=ن :جه جمع اعدادينت

استاد چند شعر . است يهجر ۶۰۱د يوالدت عم ةن صورت سنيا به ده وين قصينوشتن ا
  :ز شاهد آورده استيد را نيگر عميد

  من اندر خانه شصت اين صد و يک بيت بر بسـتم 
ــ      انيز بعـد ششصـد و پنجـاه و هشـت از فضـل رب  

  :سدينو ياستاد م
 يده باالين قصيبوده باشد، پس موقع سرودن ا ق ۶۰۱اگر والدت او در سال «

  .»بود “شصت ةخان”آيد؛ زيرا که هنوز او در  نظر مي سال بوده و اين درست به ۵۷
کند و با استفاده از  يان ميب يد مطالبيدرباره منصب و شغل عم پس از آن استاد

در  يکند که و يثابت م خيوارالتّ منتخبو  الخواطرةهنزو  بيالغرا مغزن، فرهنگ دهخدا
  .ز بوده استيمنصب مشرف فا به ق ۶۷۸در حدود سال  محمددوره سلطان 

درباره سلطان ژه يو د بهيک از ممدوحان عمير احمد درباره هر يپروفسور نذ
خ يتارنوشته است و براساس  يلادداشت مفصّيخ، يتوار به با استنادمسعود  الدينعالء

و  يسال جلوس بر تخت دهل ظرائف ةنيو سف لطائفو  يطبقات ناصر، محمدي
ده در مدح او يدربار سلطان و نوشتن قص به ديعم يآن دوره، وابستگ يواقعات گفتن

  .ان کرده استيرا مفصل ب …و
ر اسمش يده زياز نوشته؛ اما در قصيابوبکر بن ا الدين ده در مدح تاجيد دو قصيعم

  :از گفته استيرا بوبکر بن ا
ــوبکر بــن ا  ــفرزانــه تــاج و دولــت ب   نگک خديآنکو دو قلب بر درد از زخم   ازي

  :آورد ين حق ابوبکر ميگر نام ممدوح را تاج ديده ديو در قص
  هـر انـدر خلـق   د فرزانه تاج دين حق جودش به

  مدحش نگـار پـر ورق در منزلـت سـر دفتـري     
 يا اندازد که افراد نامبرده دو شخص جداگانه ياشتباه م به ن دو شعر خواننده رايا

دانسته  يکيهر دو شخص را  يخيتار استنادر احمد با مثال و يهستند؛ اما پروفسور نذ
  .است
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است؛ اما در آن دوره سه  سروده يا دهيز قصيسنجر ن الدين د در مدح تاجيعم
شبر خان  الدين ن تاجحٰمعبدالر الدين صباح. اند سنجر وجود داشته الدين نام تاج به پادشاه

ت خان را يکند و سنجر کر يه را رد مين نظريد دانسته است؛ اما استاد ايرا ممدوح عم
ده است، که در مدح سنجر خان نوشته ش يا دهيشمارد چرا که در قص يد ميممدوح عم

ن يبنابرا. بوده است يت خان شحنه بحر و کشتيو بحر و آب آمده و کر ياز کشت يذکر
  .رسد ينظر م به ده استاد درستيعق

با صنعت مکرر نوشته است که در آن نام ممدوح  يطوالن يبند عيد ترجيعم
دهد که در آن دوره  ينشان م يمطالعه طبقات ناصر. حسن ذکر شده است الدين قطب

تخت  به وقت  چياز پسران التتمش که ه يکياول . شهرت داشتند الدين نام قطب به نفردو 
استاد، . شمارد يد نميرا ممدوح عم يل استاد وين دليهم به ننشست و يسلطنت دهل

فرود بود ممدوح ياز ملوک غور حاکم قلعه تولک و س يکيحسن را که  الدين قطب
 يه ملکيپا به ده ويند آمد و در دستگاه التتمش رسه به ق ۶۲۰او در سال . داند يد ميعم

سودبخش  يالعاتگر هم اطّيممدوحان د ين طور براياستاد هم. سرفراز گشته است
  .فراهم آورده است

دهد؛ مثالً  يقرار م يد را الحاقيعم به منسوب يها از اشعار و منظومه ياستاد بعض
وجوه  به االشعار نقل شده است،ةصالو خ يکالت االحرار مونسرا که در  يا دهياستاد قص

  :دانست يم ير الحاقيز
  .اند د نبودهيده آمده است، در دوره عميکه نامشان در قص يک از ممدوحاني چيه .۱
ش از يده را صد سال پين قصيت اول از مطلع ايب) ق ۵۷۲يا  ۵۶۹(شاعر  يسوزن .۲

  .ن کرده استيد تضميعم
از مجموعه  يا ده در نسخهين قصيده است و همين قصيشامل ا يوان معزّيد .۳

  .نام دقيقي نقل شده است به) ۴۷عليگر، مخطوطه اسالمي دانشگاه  ةکتابخان(اشعار 
استاد قبل از نقد متن . اند د نسبت داده شدهيعم به اشتباه ز بهيگر نيده ديدو قص

  .ز نوشته استيخالصه نسخه مکشوف را ن
کار برده شده را  به باتيو ترک ها، کلمات وان، تمام واژهين متن دياستاد در تدو

 يحاتياند، توض نظر او نامأنوس بوده به که يباتيکرده است و درباره کلمات و ترک يبررس
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 يبرا. نامور را شاهد آورده است يان کرده و اشعار شعرايگر بيها و منابع د از فرهنگ
  :کنم ينجا ذکر ميب را در اينمونه چند واژه و ترک

ب آب کار و کار آب يد ترکياست، عم يتعال يحمد بار در منظومه اول که در
 شراب يمعن به(و کار آب ) آبرو يمعن به(آب کار  ياستاد نه تنها معن. آورده است

ل و ير را از کمال اسماعيه نقل کرده است، بلکه اشعار زيرا در حاش) افراط خوردن به
  :شاهد آورده است يسراج

  شب رخت عمرت برد و تو در پنج و چار  آبروز آب کارت برد و تو در کار  يروم
  )ليکمال اسماع(

  ديکار آب از کف بنه آب کار اکنون رسـ   در کار استقبال و تـو کـار آب   يهر کس
  )۱۵۶ديوان، ص (  
اشتر بارکش،  يمعن به عهيره، مطيگل کاج يمعن به بساط، معصفر يمعن به نطع

، يشمياز بافته ابر يهرمان نوع، پيذلت و خوار يصولحان معرب چوگان، هوان معن
  .صراحت بيان کرده است عربي اجازت و خط راه، همين طور معني صدها واژه را به جواز به
ز استاد بوده است؛ يدر علوم مختلف ن يد فقط شاعر نبود، بلکه وينظر استاد، عم به

مثالً در . رده استک استنادز يخ نيت، علم نجوم و تارقرآن، سنّ بهچرا که در اشعار خود 
  :استفاده کرده است ۲۸و  ۲۷ه يآ ۸۹ر از سوره يت زيب

س، زحل، قمر و خور يارگان عطارد، برجيده عارفانه خود نام سيشاعر در اشعار قص
ه يارگان و بروج افالک را در حاشيمه سه يو فارس ياستاد نام عرب. کار برده است به را

  .نوشته است
 يسيمه انگلوان اضافه کرده و مقديز در آخر دين يا صفحه ۸۵ يقاتياستاد تعل

  .ان رسانده استيپا به وان رايح دينوشته و کار تصح يمه فارساز مقد يتر مفصل
قات استاد يتعل. از دارديفرسا ن طاقت يع و تالش و کوششيمطالعه وس به جيکار تخر

  .ز مهارت داشته استيگر نيات در علوم ديعالوه بر ادب يکه و دهد ينشان م
  

  ر ران نکشـد يب زياز غ يبراق ارجع  ديــعــه امـاره جــان فرونا يگـر از مط 
  )۷۸ديوان ص (  
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