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  برهان پروفسور نذير احمد در نقد قاطع تحقيق ةشيو
  ∗عالءالدين شاه

ژه در هند، محسوب يو ، بهيات فارسيشگامان ادبير احمد از پيپروفسور نذ شادروان
کنند  يچنانکه نقل م. نه انجام داده استين زميدر ا يمهم يها شود که پژوهش يم

ر يپروفسور نذ. اند بوده يرانيا شرو دوستاني، پيفارس يسينو ان در هنر فرهنگيهند
 يها از فرهنگ ياريبس يو. انجام داده است يا قات گستردهينه تحقين زميز در اياحمد ن

نه تنها  يو. ح منتشر کرديکشف و پس از تصحرا که در هند نگاشته شده است  يميقد
 يياه يد، بلکه بررسيطبع رسان به کرد و يراستاريم و ناشناخته را ويقد يها فرهنگ

. ر استينظ يران بيمعروف انجام داد که در هند و ا يها درباره فرهنگ يو انتقاد يقيتطب
از مندرجات  يکه در نقد برخ) به زبان اردو(ر احمد ياستاد نذ نقد قاطع برهانکتاب 

. ديآ يشمار م به مهم استاد ياز کارها يا رزا غالب است، نمونهياثر مشهور م قاطعِ برهان
که ) يزين بن خلف تبريحسمحمدف يتأل( برهان قاطعادشده را در رد ي غالب رساله

شتر ير احمد بينظر استاد نذ به .ف کرديهند است، تأل يفارس يها ن فرهنگيمشهورتر از
 ياست و اساس ين شاعر هنديا يشخص يها دگاهي، دبرهان قاطعانتقادات غالب بر 

  .ندارد يقيو تحق يعلم
منابع موثق  يقيق و مطالعه تطبيقات دقيات غالب را با تحقين کتاب نظرياستاد در ا

 يقين مطالعه تطبيحال چن به او معتقد است که تا. و نقد کرده است يو گوناگون بررس
  :سدينو يم يو. نه انجام نگرفته استين زميدر ا
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) غالب(انات يدر مورد همان ب يقيک مطالعه تحقيدر کتاب مورد نظر  …«
. م انجام گرفته استياسناد قد يقيبراساس مطالعه تطب يسع نيشود و ا يعرضه م
م يگوناگون و قد يها فرهنگ يين بار در روشنايرو خوشنودم که اول نيمن ازا
، مسائل بحرالفضائلو  ايگو زفان، دستوراالفاضل، فرهنگ قواساز جمله  يفارس

عات من رد و طبق اطّاليگ يمورد انتقاد و مطالعه قرار م يسينو متفرق فرهنگ
افتند؛ چه در زبان ين ينامبرده که در هند تدو يها ن فرهنگيا به راجع يا مطالعه

 ها ما ن فرهنگيا يقيبا مطالعه تطب. ز انجام نگرفته استين ياردو، بلکه در فارس
 برهان قاطعرزا غالب در مورد يم يرادهايشتر ايم که بيا دهيجه رسين نتيا به

  .١»ستيدرست ن
 اما ستيمبرا ن ياگرچه از اشتباه و کاست برهان قاطعده است که يعق نياستاد بر ا

 قاطع مؤلّف عابرهانف کتاب بناياز تأل يو يکند و هدف اصل يمحقّق بودن نم ياد 
 يصحت و درست ي بهاست و و يمندرجات منابع قبل يآور گفته خود او فقط جمع به

و  يا شان کلمهينظر ا به کند که اگر يدعا مز استيندارد و از اهل علم ن يها توجه واژه
ب و اشتباهش را بپوشانند؛ چون او فقط يآن محلّ اختالف نظر باشد، ع ياسم و معان

  .٢ستيجامع لغات و تابع ارباب لغات است، واضع و محقّق ن
درست و  يها واژه ييص و شناسايس تشخينو فه فرهنگين وظينظر استاد نخست به

ست و با وجود يموفّق ن ينگار فرهنگبرهان قاطع رو مؤلّف  نينادرست است و ازا
ست؛ اما چون ين يسينو فرهنگ يارهايفش مطابق معيت فراوان، تأليشهرت و مقبول

خود را قبول دارد، پس  يهدفش را مشخّص کرده است و ناتوانبرهان قاطع صاحبِ 
ز الزم ين نکته نير اذک. ستيه صاحبِ برهان مناسب نيرزا غالب عليار ميبس يرادهايا

 محمد. نداشت يکامل ييآشنا يسينو رزا غالب خود با قواعد و فنون فرهنگياست که م
ران آشنا نبودند يم ايخ و تمدن و زبان قديو غالب هر دو با تار يزين بن خلف تبريحس
ن محقّقان زبان يا يهر دو. افتادند ريدساتدام  به هر دو ين عدم آگاهيعلّت هم به و
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ران يا يخ اصليات آن را تاريسره محسوب کردند و محتو يرا فارس ريدسات يوعمصن
  .١قرار دادند

  نقد قاطعِ برهان
کتاب . نوشته شده استبرهان قاطع ف مهم غالب است که در نقد ياز تصانقاطع برهان 

است و مؤلّف آن  يفارس يها ن فرهنگيتر ن و متداولياز مشهورتربرهان قاطع 
ن فرهنگ را در سال يا يو. است» برهان«به متخلّص يزيبن خلف تبر نيحسمحمد
) جنوب هند(شاه در شهر گولکنده  در عهد سلطان عبداهللا قطب) م ۱۶۵۲(ق  ۱۰۶۲
  :شمارد ين برمين کتاب را چنيا يها يژگير احمد وياستاد نذ. ن کرديتدو

در آن با موجود  يها آن زمان است و تعداد واژه ين فرهنگ فارسيتر ميحج .۱
  .ستين يشدن سهيگر مقايد يها فرهنگ

ب در ين ترتياند و ا مرتّب شده يب حروف تهجيترت به ها ن فرهنگ واژهيدر ا .۲
 .شود يده نميد يقبل يها فرهنگ

 .ل ذکر نشده استين تفصيا به ها واژه يگر معانيد يها در فرهنگ .۳
 .ز نقل شده استيها ن اغلب تلفّظ واژه .۴

  :ن استيقات استاد چنيفرهنگ طبق تحقن يص ايکمبودها و نقا
 يها شکل به افته است و صدها واژهيراه  يفات فراوانيتصحبرهان قاطع در  )۱

  .قرار گرفته است ياصل يها ف کلمهيشده در رد فيتحر
 .ن فرهنگ نقل شده استيدر ا ريدساتچون  يجعل يها ات کتابيمحتو )۲
 .استهزوارش داخل شده  يها ن فرهنگ، کلمهيات ايدر محتو )۳

دهد که در زبان  يح مين توضين فرهنگ، استاد مرحوم چنين نقص ايدرباره آخر
 گر رايزبان د يها کلمه يعني. داشت يا ژهيوه ويهزوارش ش يها خواندن واژه يپهلو
 يبرا. شد يآن خوانده م ينوشتند؛ اما در زمان خواندن، معادل پهلو يم يخط پهلو به

. شد يخوانده م» شاهنشاه«شد؛ اما  ينوشته م» ان ملکملک« يا کلمه يمثال در خط پهلو
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معادل  يجا به برهان قاطعوجود دارد؛ اما در  يهزارها کلمه هزوارش در زبان پهلو
 يو فارس يپهلو ياصل يها گمان واژه به هزوارش يها کلمه يخطّ يها ، شکليپهلو

  .نقل شده است
وقت   چيرزا غالب هيد که توجه مسينو يمنقد قاطع برهان ر احمد در يپروفسور نذ

 يها و کلمه ريدسات يات جعليورود محتو يعنيبرهان قاطع ن دو نقص بزرگ يا به
توجه غالب . را کشف نکرده بود يق اصلين حقايز ايهزوارش معطوف نشد؛ چون او ن

شده در برهان وجود  فيشکل تحر ي بهنظر و به معطوف بود که ييها کلمه به فقط
شدت  به ن نقص سرزنش ويعلّت هم به فقط برهان قاطع رارزا غالب مؤلّف يم. داشت

 يقيست و با اصول تحقين کار غالب درست نينظر پروفسور ا ي بهکند؛ ول ياستهزا م
  :دهد يح مين توضين باره چنيدر ا يو. ر استيمغا
تنها برهان قاطع  يلفظ يها فيتحر به راجع) غالب(او  يها در ضمن کوشش«
د يها معلوم شد، اما مشخّص نگرد گوناگون کلمه يها جه برآمد که شکلينتن يا

ص کلمه يدر واقع تشخ. از آنها اصل است و کدام شکل محرفيک که کدام 
ق يق دقيق و تحقيعلم عم به ازيمتعدد آن ن يها ان شکليو درست در م ياصل
 متعلّق ياه زبان ييران، آشنايا يباستان يها زبان يعالوه بر آگاه. دارد
متون منثور و  به قيعم يو آگاه يفارس يها ق فرهنگيت، مطالعه دقيسانسکر به

او منابع . ن نداشتياز ا يکدام درک چياما غالب در ه. الزم است يمنظوم فارس
از چهار  يح داده است که فرهنگيح توضيداشت و در کلمات صر يکم يليخ

سرمه ، يفرهنگ سرور، يريجهانگفرهنگ  يعنيفرهنگ نامبرده در مقدمه برهان 
 يرينامه من شرفاز  يست و فقط قدريش او نيپ هياالدو صحاحو  يمانيسل

 يها نداشت و نسخه ياديعالقه ز يم فارسيمتون قد به او. استفاده نموده است
ز يص و تميتشخ يمه قرن نهم هجريم که تا نيدان يما م. در دست او نبود يخطّ
را  يخطّ يها ن نسخهين متداول بود و اگر غالب ايهمچن يفارس ن دال و ذاليب
صدها  يکرد؛ چون در هر نسخه خطّ يب نميرا تکذ يد، وجود ذال فارسيد يم

نکه انتقاد يخالصه ا. ديدال مبدل گرد به کلمه را با ذال نوشتند که سپس



  ١٣٢  قند پارسي

  

ت شتر انتقاداين بيبنابرا. کرد که در غالب نبود يجاب ميا يتخصّص قاطع برهان
  ١»…اساس است ياو ب

نه يصراحت دانش و مطالعه غالب را در زم ر احمد بهين استاد نذيشيدر سطور پ
دوستداران غالب  يد براين صراحت شايا. برد ير سؤال ميز يمتون منثور و منظوم فارس

  :دهد يح مين توضيل استاد چنين دليهم به ند نباشد؛يچندان خوشا
 يشتر متون فارسير است که در زمان غالب بن سخن قابلِ تذکّين مورد ايدر ا«

رو او نتوانست  نيازا. ار نداشتيم در اختيقد يها او فرهنگ. چاپ نشده بود
  ٢»…ديکش يدور م يها گذشته به فات برهانيتحر يها شهيبفهمد که ر

فن  يول. طبع بود رکيباهوش و ز يست که غالب شخصين يده پروفسور شکّيعق به
از ين يق لغات و متون ادبيمطالعه گسترده و عم به ،يبر هوشمند عالوه يسينو فرهنگ

ارتباط  يبا کاربرد عموم يعلم يش از هوشمنديدارد؛ چرا که مسئله زبان و لغات ب
جداگانه وجود داشته  يشکل به ديآن با يک کلمه و معنيد که يگو ياس ميعقل و ق. دارد

، همان کاربرد عام مستند و معتبر برعکس آن باشد يباشد؛ اما اگر در استفاده عموم
ق و گسترده يها بدون مطالعه عم ها و کلمه واژه ين استفاده عموميافت هميدر. شود يم

  .امکان ندارد
 يليمانند و قوت تخ ي، طبع بقاطعِ برهان يص و کمبودهاياستاد با وجود همه نقا

ن کتاب يست که اپروفسور معتقد ا. کند که از کتابش مشهود است ين ميغالب را تحس
ار حساس بود و يبس يغالب مرد. کار برد به رت و اخالق غالبيتوان در مطالعه س يرا م
داد،  يه طبعش رخ ميعل ياگر کار. خالف مزاجِ خود را تحمل کند يزيتوانست چ ينم
را ـ که قاطع برهان ر از ير احمد اقتباس زياستاد نذ. داد ينشان م يديواکنش شد يو

  :د سخن خود آورده استيين کتاب است ـ در تأيف اياهداف تأل به مربوط
ست؟ گفتم يغرض چبرهان قاطع من گفت که تو را از تخطئه جامع  ي بهزيعز«

د و جعل از اصل جدا کنم، چنانچه مرشد کامل تفرقه ياعالن حق، قلب از ج
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 کند، اگر يخاطر نشان طالبان راه حق م ياز خطرات رحمان يطانيوساوسِ ش
و دشنام مده و  ي، ناسزا مگويکن يد کالم مير و اگر تردي، بپذيم داريطبع سل
ب ده که اگر يترک ير فراهم آر و عبارتير در ضميسودمند خردپذ يها حرف
غ يگر نه باشد، من درد سخن دارم و از دريگر جواب ديسؤال د يح نبود باريفص
فانه و يم، آن هم ظريگو يرا زشت مبرهان قاطع رنجم، از آن راه، جامعِ  يم

  .١»فحش و دشنام به فانهيفه، نه مخنثانه و سهيبذله و لط به فانهيحر
ه يانتقادات تند عل به ، غالب راقاطعِ برهاناز  ير احمد با ذکر مثاليپروفسور نذ

ز يکند که در انتقادات تند غالب ن ين نکته اذعان ميا ي بهمتهم ولبرهان قاطع صاحبِ 
خرس هم  يمعن به »دب«کلمه برهان قاطع در . او مشهود است ييگو هطبع خالق و بذل
شده ) وانهيد(که تازه مجنون  يکس به ز افزوده است اگر خون خرس رايآمده است و ن

  :سدينو يم ين معنيغالب در رد و جواب ا. رود ين مياست بخورانند، جنونش از ب
 ماردارانيخواران و ت ا کس از غميسوزد، آ ين ناقلِ ناعاقل ميا يها يکس يدلم بر ب«

کرد و آن مقدمه جنون بود، برهان قاطع چاره آهنگ نوشتن ين بينبود که هرگاه ا
د تا از رنج يمال يکف پا م به د ويدم يم ينيب به خت وير يگلو م به خون خرس

  .٢»بست يان ميرست و لب از هذ يسودا م
که استاد در کتابش برهان قاطع ه صاحبِ يغالب عل ييگو گر از درشتيچند مثال د
  :ر استيشرح ز به نقل کرده است،

  .»ده استيمرغ فهم... ده است که يتا چه د«
  .»کش يشياست، ظرافت پ ييايح يچادر را گذاشتن و مادر را آوردن ب«
  .»نديب ين عضو را ميهرجا هم ييرد، گويگ يم... ز نام ين«
ن چه کند، هرچه يآورد، مسک... روزن نتوانست نوشت که چها ه هميمگر چهارپا«

  .»در نظر داشت نوشت
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ش مشکل است که مانع يدهد که چه قدر برا يح ميموارد توض يغالب در بعض
  :خود شود ييگو دشنام
، زبان از دشنام نگاه داشته يربط ين بيمشاهده ا به ه خون خورده باشم تايچه ما«

  .»باشم

 ق در نقد قاطع برهانيوه تحقيش
ف شده است و غالب قصد داشت کمبودها و يتألنقد برهان قاطع غالب در قاطع برهان 

از  يسد که هدف وينو يم ييدر جا يو. را نشان دهدبرهان قاطع متن  يها يکاست
است؛ اما چنانکه » د و جعل را از اصل جدا ساختنيقلب را از ج«قاطع برهان ف يتأل

ر با اصول يرزا غالب مغايم قير احمد قضاوت کرده است، روش تحقيپروفسور نذ
از  يسينو ح فرهنگ و فرهنگيو تصح يا نامه ده استاد نقد متون لغتيعق به .ق استيتحق

رزا غالب يق ميمهم روش تحق يها از نقص. است يو ادب يپژوهش ين کارهايتر مشکل
اره ر اشيموارد ز به توان يان کرده است، ميآنها را بنقد قاطع برهان که استاد مرحوم در 

  :کرد
  .يسينو غالب از فن فرهنگ ينداشتن اطّالع کاف )۱
 .رهيوغ يت و پهلويمانند سانسکر يشه با زبان فارسير هم يها زبان به او ييناآشنا )۲
 .يق لغات فارسينبود مطالعه دق )۳
 .يمتون منثور و منظوم فارس به قيعم يناآگاه )۴

 يها و شکل واژه منتخب ۱۴۰در حدود نقد قاطع برهان ر احمد در ياستاد نذ
وه نقد يش. کرده است يآنها اعتراض کرده بود، نقد و بررس به گوناگون آن را که غالب

  :ب استين ترتيا به استاد درباره هر واژه
  .کند ينقل م يب حروف تهجيترت به راقاطع برهان منتخب از  يها ابتدا واژه .۱
 .آمده استقاطع  برهانکند که در  سپس خالصه معني و تشريح هر واژه را بيان مي .۲
 .کند يرزا غالب را درباره آن واژه نقل ميم يرادهايسپس اعتراض و ا .۳
مثال  يمنابع مختلف برا به آن را با توجه يغالب و درست يها و در آخر نوشته .۴

 .کند يم ينقد و بررس يها و متون معروف منثور و منظوم فارس فرهنگ



  پروفسور نذير احمد در نقد قاطع برهان شيوة تحقيق  ١٣٥

  

آن شامل  يقسمت اصل يعنيدر دو قسمت چاپ شده است؛ نقد قاطع برهان 
ش از نگارش يمه مقاالت استاد است که پيغالب است و بخش دوم ضمقاطع برهان  نقد
چاپ  به رانيارائه شده و در مجلّات هند و ا يالملل نيو ب يملّ يها ن کتاب در کنفرانسيا

ن يا يد که موضوع آنها با موضوع اصليآ ين برميها چن ن مقالهين اياز عناو. ده استيرس
ن کتاب بوده يف ايتأل يزه اساسيمناسبت دارد و غالباً انگ قاطعِ برهان نقد يعنيکتاب 
  :کنم يها را نقل م ن مقالهيمن فقط عناو. است

  .ريدساتبر  ينظر •
 .برهان قاطع •
 .برهان قاطعن غالب و صاحبِ ياتّحاد نظر ب •
 .يغالب و ذال فارس •
 .يفات و لغات فارسيتصح •
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