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لشكريان آنها اين زبان شيرين .  پاكستان و هند رسيدةقار ركاب فاتحين مسلمان به شبه فارسي هم
 ايران و كشورهاي ديگر آسياي ميانه امواج مهاجرين از.  اين سرزمين رسانيدندنقاطرا به دورترين 

سالطين و . را تقويت كردند طور آن اي دادند و اين  فارسي را خون تازه،هاي مختلف در دوره
 فارسي را در ،قاره تا يك هزار سال مردم شبه. صوفيان براي ترويج و گسترش آن همت گذاشتند

 آن ة مطالعه هم قرار دادند و درباراز جهات مختلف موردآن را كار بردند و  هزندگاني روزانه ب
 صدها كتاب در ،عالوه بر دواوين شاعران و آثار منثور نويسندگان. ارزش نوشتندباهاي  كتاب

 تحرير درآمد كه بعضي از آنها مطالب مفيد ةرشته  دستور زبان و لغت و فرهنگ بةزمين
  .شناسي هم دارند زبان

خود  هب ١رت فعلي را در قرن نوزدهم ميالديعنوان علم جديدي صو هشناسي ب چه زباناگر  
مطالعاتي را كه در موضوع زبان شود  مي باز هم ،گرفته و در مغرب زمين نشو و ارتقا يافته است

 ولو اينكه در ،شناسي محسوب داشت  در ذيل زباناريخ در شبه قاره انجام گرفتهفارسي در طول ت
شناسي در كتب لغت و  بعضي از مباحث زبان. آنها موازين علمي جديد دقيقاً رعايت نشده است
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شناسي فارسي   نوشته شده در هند هم موجود است و بعضي پژوهشگران زبانفارسِيزبان دستور 
 اين سطور سعي ة نويسند.اند  ارزنده از خود باقي گذاشتهتأليفاترا مستقيماً موضوع خود ساخته 

قاره را نشان  بهششناسي در   سير تكامل زبانآوري كند و كرده است كه اين مواد پراكنده را جمع
  :استاين مقاله شامل سه قسمت زير . دهد

  ؛شناسي موجود در كتب لغت ن بررسي مواد زبا-
  ؛شناسي موجود در كتب دستور بررسي مواد زبان -
  .شناسي كه در هند نوشته شدند بررسي كتب زبان -

  . آنها مي پردازيميك يكه حاال ب
  

  شناسي موجود در كتب لغت نبررسي مواد زبا

مرحوم . اند نويسي فارسي نقش مهمي را ايفا كرده  و هند در فرهنگستان پاكةقار دانشمندان شبه
 فرهنگ را درج كرده ٢٠٢ فهرستي شامل ،اي كه بر برهان قاطع نوشته دكتر محمد معين در مقدمه

  ٢.ندا ه اينها در هند تأليف شدةاست كه هم
خوبي نشان  هقاره را ب نويسي در شبه امل نيست باز هم ميزان فرهنگاين فهرست اگر چه ك  

در تمام . ها موجود هست صورت خطي در كتابخانه ه بعضي ب؛اند همه اينها چاپ نشده. دهد مي
ن مورد سه فرهنگ زير امتياز خاصي ي ادر. شناسي توجه نشده است  به مطالب زبانها اين فرهنگ

  :دارند
  ؛الدين انجو شيرازي  ليف ميرجمالفرهنگ جهانگيري تأ -
  ؛برهان قاطع تأليف محمد حسين برهان تبريزي -
  . تتويفرهنگ رشيدي تأليف عبدالرشيد -

پذير است   نه امكان،قاره ي فارسي شبهها  فرهنگةشناسي موجود در هم تحليل مطالب زبان  
  .بور اكتفا خواهيم كردما فقط به سه فرهنگ مز.  نيز خارج استهنه مفيد و از حوصله اين مقال
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  فرهنگ جهانگيري

يكي از فرهنگ ين  ا٣.دق تمام كر١٠١٧ميرجمال الدين انجو شيرازي فرهنگ جهانگيري را در 
به احتمال قوي انجو شيرازي اولين . رود شمار مي هدر فارسي بجامع  شعري هاي فرهنگ
 زبان فارسي  مطالبي دربارة مفصلي بر فرهنگ خود نوشته و در آن   است كه مقدمةينويس فرهنگ

 عبدالرشيد تتوي در و ١٠٦٢أليف سال  ت٤عمحمد حسين برهان در برهان قاط. را بيان كرده است
را به تفصيل يا به  ز فرهنگ جهانگيري پيروي كردند و مطالب آن ا٥ ١٠٦٤فرهنگ رشيدي تأليف 

 ة گويا مقدماند، لبي افزودهمطاآنها در بعضي جاها هم . اند هاي خود نقل كرده اختصار در فرهنگ
 محتويات ةين دربارابنابر.  اساس مقدمات برهان قاطع و فرهنگ رشيدي است،فرهنگ جهانگيري

  .بحث كردبايد آن مفصالً 
٦:تدوازده آيين زير مشتمل اس  فرهنگ جهانگيري برةمقدم

  

  .ها تعداد زبان پارسي و ذكر فضيلت آن بر ديگر زبان: آيين اول
  . چگونگي زبان فارسيةباردر: آيين دوم
  .ست و بيان تفرقه ميان دال و ذال امتداول زبانان در تعداد حروف تهجي كه نزد فارسي: آيين سوم

   .ست ادر ذكر ترتيب اين كتاب كه بر چه سان و چند باب: آيين چهارم
  .در ذكر تفرقه ميان حروف و عالمت هر حرفي: آيين پنجم
 در بعضي ،حرف ديگره  هر يك از حروف بيست و چهارگانه بدر بيان تجويز تبديل: آيين ششم

  .جهت سهولت و آساني منشيان و شعرا ه ب، در بعضي از مواقع،از لغات
  .در بيان ضماير: آيين هفتم

را در معني  جهت حسن و زينت كالم بياورند و آن هدر ذكر حروف و كلماتي كه ب: آيين هشتم
  .مدخلي نباشد

جهت حصول معاني گوناگون در آرند و  هماتي كه به اواخر اسما و افعال بدر بيان كل: آيين نهم
  .كنند بدون تركيب افاده معني نمي

جهت معاني  ه ب،در بيان حروف مفرده كه در اوايل و اواسط و اواخر كلمات بياورند: آيين دهم
  .مختلفه
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  .در امال: آيين يازدهم
  .در بيان عقد انامل: آيين دوازدهم

هاي اول و دوم و سوم و   البته آيين؛وازده آيين با موضوع مقاله مطابقت ندارند اين دةهم  
  .شودها محدود  اين آيينبه فقط بحث ين بايد ا بنابر،اند ششم و دهم با موضوع مربوط و متعلق

 زبان اول ،آييناين مؤلف در  ٧:ها  تعداد زبان فارسي و ذكر فضيلت آن بر ديگر زباناول،آيين 
مرزهاي جغرافيايي اين خطه و زبان را نيز بيان كرده است و در آخر . توضيح داده استپارسي را 

نامه سرزمين پارس   فارسي اظهار نظر نموده است كه طبق روايات فارسييها  تعداد زبانةدربار
نام پارس اشتهار يافت كه يكي از احفاد حضرت نوح عليه السالم بود و زبان پارسي بدو ه ب

 پسر داشت كه همه شاهسوار يروايت ديگري پدرام از اوالد نوح ده و انده بنا ب. منسوب است
 اين همه را فارس و آن سرزمين را كه ايشان ،مردم. گويند بودند و شاهسوار را در عربي فارس مي

در قديم سراسر كشور . بر آن قابض و متصرف بودند نيز فارس گفتند و فارسي بدو منسوب است
ه پارس موسوم بود و حدود آن از رود جيحون تا لب آب فرات و از باب االبواب تا پهناور ايران ب

نواحي مختلف خراسان، عراق عرب و ه با گذشت زمان اين سرزمين ب. كنار درياي عمان بود
  .ناميدند عراق عجم منقسم شد و زبان اين همه نواحي را پارسي مي

 ، سگزي، چهار از آن يعني زبان هروي٨.ت مؤلف، زبان فارسي هفت گونه اسةگفته بنا ب  
پارسي زبان .  پهلوي و دري،زاولي و سغدي متروك است و سه زبان ديگر عبارت است از پارسي

نظر ه ب. كنند پارسي تكلم ميه مردمان آنجا ب. است بالد پارس را گويند كه پايتخت آن استخر
دري . تر است و در مقابل رو فصيح و بر، بگو در مقابل گو.گويند  دري زبان فصيح را مي،مؤلف

اند كه در شهرهاي بلخ بامي و مرو شهجان و  هم بود و بعضي گفته) پادشاهان(زبان درگاه كيان 
  .گفتند زبان دري سخن ميه بخارا و بدخشان ب

پهلو نام پدر پارس از احفاد حضرت  ٩.ت پهلوي چهار روايت بيان كرده اسةمؤلف دربار  
دوم اينكه پهلوي منسوب است به ناحيه پهله كه . است  نسبت پهلو بدو؛نوح عليه السالم بود

 شهر هم آمده و اطالق پهلوي بر معني به سوم پهلو .شامل شهرهاي ري و اسپهان و دينور است
كنند و چهارم پهلوي زباني بود كه پهلوانان پايتخت كيان  شود كه شهريان بدان تكلم مي زباني مي
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 فضيلت فارسي مؤلف رواياتي را نقل كرده است كه حضرت رسالت ةدربار. كردند بدان گفتگو مي
 احياناً در گفتگوي خود بعضي كلمات ،بيت اطهار آن حضرت سلم و اهل پناه صلي اهللا عليه و

  .اند كار برده هفارسي را ب
 رواياتي را كه در آنها پارسي به پارس پسر پهلو بن سام بن نوح نسبت شناسان تاريخي زبان  

،  و پارسي،سغدي  زاولي و، سگزي،هاي ايراني به هروي تقسيم زبان. شده است، قبول ندارنداده د
پهلوي و دري درست است ولي مؤلف ميان اين سه زبان از لحاظ سير تكامل آنها فرقي نگذاشته 

ه مطالب آيين فوق ب.  ستايش استةمرزهاي جغرافي زباني شايستالبته اهميت دادن به . است
  .ناسي تاريخي تعلق دارندش زبان

نويسد كه  مؤلف فرهنگ جهانگيري مي ١٠.تاس»  چگونگي زبان فارسي دربارة«آيين دوم   
 اول آن متحرك تا بدان ابتدا توان :د و اقل كلمه دو حرفي باشدو از حروف تهجي مركب ب،كلمه

پذير نيست  ك امكان ابتداي كالم جز به حرف متحر.كرد و دومين ساكن تا به آن توقف توان نمود
 چون سر و دل يك حرف را كلمه نتوان گفت مگر . جز بر حرف ساكن صورت نبندد،و وقف

اين بحث هم در اصول . جهت حصول معاني در اول يا ميان يا در آخر كلمه آرند هآنكه حرفي را ب
  .استشناسي   از واجاي تلفظ است كه شعبه

نظر او بناي كالم  هب ١١.تي را شرح داده اس مؤلف تعداد حروف تهجي فارس،در آيين سوم  
 از جمله بيست و هشت حرفي كه مبناي لغات ؛اند بر بيست و چهار حرف گذاشتهرا فارسي 

 براي اينكه ، طا و ظا و عين و قاف را ترك دادند، صاد و ضاد،تازيست هشت حرف تا و حاد
  .  ثقيل استها تلفظ آنها براي ايراني

 تعيين دال ةمؤلف مسئل. آيند ندرت مي ه اين حروف در فارسي ب.تولي اين حكم كلي نيس  
  :كه خواجه فرموده است  شعري از خواجه نصيرالدين طوسي حل كرده چنانةوسيل هو ذال را ب

  دـــرض دال ذال را ننشاننــدر مع  ددانن فارسي سخن ميه كه ب آنان
  دخوانننه ذال معجم دال است وگر    ودــاكن بــس ار وي لـــما قب

مؤلف تبديل حروف را براي سهولت منشيان و شعرا نوشته و به اين نكته اشاره نكرده است   
ها  آن لهجهه  كه بيشود براي اينكه مردم هاي مختلف زبان واقع مي ها در لهجه كه اين تحول واژه
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  آنها آن حرف را به حرف قريب.توانند تلفظ بعضي حروف را ادا كنند  نمي،كنند صحبت مي
آرند و پاكستان را  برمي» چ«صداي » ك«جاي  هكه اصفهانيان ب  چنان،كنند مي المخرج تبديل

  .شناسي است زباناز اي  شناسي هم شعبه لهجه. كنند پاچستان تلفظ مي
جهت حصول معانِي گوناگون  هكه به اواخر اسما و افعال ب ١٢تآيين نهم در بيان كلماتي اس  

   : چون؛است موضوِع اين آيين پسوندها ،به اصطالح جديد. كند نميآرند و بدون تركيب افاده در
   :افاده معني خداوند -

  تاجور، هنرور: ور        دانشمند، خردمند: مند
  رنجور، مزدور، دستور: رو        سازگار، آموزگار: گار

  :افاده معني بسياري و انبوهي -
  زار زار، سبزه ، اللهگلزار: زار    )نامه جاماسب(سنگالخ، ديوالخ، رودالخ : الخ
  گلستان، بوستان، سنگستان: ستان      نمكسار، شاخسار، كوهسار: سار

  :معني شبه و مانند به -
  سان ببرسان، پلنگ: سان    ديس، فرخارديس ارديس، ترنجـخ: ديس

  خاكسار، سگسار: سار        شيرآسا، مردآسا: آسا
فس،   شيرپش، شاه:پش، فش، وش        وار وار، ترك خواجه: وار
  شو ماه
  :معني فاعليت به -

  آموزگار، سازگار: گار        گر گر، شيشه كاسه: گر
  خريدار، فرختار: آر      خندان، گريان، افتان و خيزان: ان
  : تصغيرمعني به -

  باغچه، غالمچه): معني تصغير به(چه 
  :معني لياقت به -

  مردانه، شاهانه، بزرگانه: آنه          شاهوار: وار
  زردار، مالدار: معني دارنده دار به      دار دار، راه پرده): محافظت(دار  -
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  اشتروان، استروان: وان        ـان، دربانفيلب: بان -
  : معني تصاف به -

  خشمگين، شرمگين: گين        غمناك، دردناك: ناك
  سيمين و زرين): نسبت(ين       هروي، كاشي، عنبري): ياي نسبت(ي 
   يكساله، يك روزه، سيمينه، زرينه):نسبت(ها 
  :معني رنگ و لون  به-

  گونه گند، مگون، سرخ: گون و گونه      ام، عنبرفام، گلوامپ مشك:پام، فام، وام
   رفتار، گفتار، كردار:)حاصل مصدر(آر 

  :قرار زير شرح داده است همؤلف تبديل حروف در كلمات فارسي را ب ١٣مدر آيين شش
  :شود چون يكي به دال و ديگر به يا تبديل مي : الف

  بدان: بدين، بآن: باين  
  يرمغان: يكدش، ارمغان: اكدش  

  : به ميم چوني ديگر،يكي به و  : ب
  تاو: خواو، تاب: خواب  
  غرم: غرنب  

  فارسي:  پارسي،سفيد: سپيد شود همچون پ به فا تبديل مي  :پ
  دسداس: دبنوره، دستاس: كه تنبوره تبديل تا به دال چنان  :ت
   :تبديل جيم به چهار حرف زير  :ج

  رزه: ل به زا همچو رجهاو  
  كژ: مثل كج» ژ«دوم به   
  آخشيگ: سوم چون آخيشج  
  تارات: چهار به تا چون تاراج  

  :دو حرف زيره تبديل چ ب  : چ
  كاشي: لخشه، كاچي: اول به ش لخچه  
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  كاژ: مانند كاچ» ژ«دوم به   
  :دو حرف زيره تبديل خا ب  :خ

  هجير: اول به ها چون خجير  
  ستيغ: خدوم به غين همچو ستي  

  :دو حرف زيره تبديل دال ب  :د
  زرتشت: تراج، زردشت: اول به تا چون دراج  
  آذر: ذال چون آدره دوم ب  

   كاچال:سول، كاچار: سور تبديل را به الم چون  :ر
  :شود به چهار حرف زير تبديل مي» ز«  : ز

  آويج: سوج، آويز: اول به جيم چون سوز  
  پچشك: چون پزشك» چ«دوم به   
  گريغ:  غين چون گريزسوم به  
  انكس: اياس، انكر: ايازهمچو چهارم به سين   

  :شود دو حرف تبديل ميه سين ب  :س
  مانوش: اول به شين چون مانوس  
  اماه: دوم به ها چون اماس  

  سارك: سار، شارك: شار چون» س«به » ش«  : ش
  گوچي: لگام، غوچي: لغام شود چون غ به گاف تبديل مي  : غ

  وام: فام شود چون ديل ميف به واو، تب  :ف
  :شود دو حرف تبديل ميه ب  : ك

  شاماخچه: اول به خا چون شاماكچه  
  غژكاو: كه كژكاو دوم به غين چنان  

  غاو: غلوله، گاو: گلوله شود چون گاف به غين تبديل مي  : گ
  زرو: زلو كه چنانشود  تبديل ميالم به را   : ل
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  بام: تبديل نون به ميم چون بان  : ن
  :شود و به سه حرف زير تبديل ميوا  : و

  نبشته: اول به با چون نوشته  
  پام: چون وام» پ«دوم به   
  يافه : سوم به فا چون ياوه  

  خيز: هيز تبديل ها به خا چون  : ه
  

  برهان قاطع

 زبان فارسي را بيان كرده ةمحمد حسين برهان تبريزي مؤلف برهان قاطع در نُه فايده نكاتي دربار
١٤:ستقرار زير ا  ه باست كه شرح آن

  

  در بيان معرفت زبان دري و پهلوي و فارسي:  اولةفايد
  در بيان چگونگي زبان فارسي:  دومةفايد
هايي كه در فارسي مقرر  در بيان تعداد حروف تهجي و تفرقه، ميان دال و ذال و صيغه:  سومةفايد

  .است
  .حرف ديگره هارگانة فارسي بدر بيان تجويز تبديل هر يك از حروف بيست و چ:  چهارمةفايد
  در ضماير:  پنجمةفايد
جهت دريافت معاني  هدر بيان حروف مقرره كه در اوايل و اواسط و اواخر كلمات ب:  ششمةفايد

  .مقصوده بياورند
خلي آورند و در معني د جهت حسن و زينت كالم مي هدر ذكر حروف و كلماتي كه ب:  هفتمةفايد

  .ندارند
اگون جهت حصول معاني گون هاني حروف و كلماتي كه در آخر اسما و افعال بدر مع:  هشتمةفايد

  .آينددر
  .در بيان توصيف آنچه صاحبان امال را از دانستن آن گريز نيست:  نهمةفايد
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 بيشتر از فرهنگ ، مؤلف برهان قاطع،هاي مزبور پيدا است كه از عناوين فايده چنان  
 عناوين ي برهان قاطع باها دو سه كلمه، عناوين فايده اختالف اب. جهانگيري پيروي كرده است

آيد كه محمد  ها برمي  محتويات اين فايدهة از مطالع.هاي فرهنگ جهانگيري مطابقت دارند آيين
 بلكه در بعضي موارد ،از فرهنگ جهانگيري استفاده سرشار نمودهنه تنها حسين برهان تبريزي 

او سعي كرده است كه مطالب دوازده آيين فرهنگ . عبارت جهانگيري را عيناً نقل كرده است
 و موضوع ، آيين مربوط به ترتيب و نگارش كتابوجهانگيري را در نه فايده بگنجاند زيرا كه د

  .نظر كرده است آيين دوازدهم عقد انامل بود و مؤلف برهان از اين سه آيين صرف
لوي و دري همان مطالب را در و پارسي، پارسي په» پارس و پارسي«برهان تبريزي دربارة   

انجو شيرازي در فرهنگ جهانگيري آورده الدين  جمالفايده اول به اختصار بيان كرده است كه مير 
تر  كمي مفصلآمده جهانگيري آنچه در فرهنگ هاي فارسي از   سوم بحث صيغهةدر فايد. است

طالب آيين ششم  مصيخ چهارم هم تلةفايد. است و اين بحث متعلق به دستور زبان است
  . استچيزي نيفزودهجهانگيري فرهنگ برهان تبريزي بر مباحث . جهانگيري است

  
  فرهنگ رشيدي

 زبان فارسي نوشته اصطالحي ةنكاتي كه درباربراي عبدالرشيد تتوي در مقدمه فرهنگ رشيدي 
هاي برهان  هاي جهانگيري و فايده وي محتويات آيين. كار برده است هخاص مثل آيين و فايده را ب

  ١٥:قرار زير است ه شرح آنها بكهتحت عناوين مختلف بيان كرده را قاطع 
  بيان حروف مفردة تهجي -١
  حرف ديگره بيان تبديل هر يك از حروف بيست و چهارگانه ب -٢
  بيان ضماير -٣
  :كنند  كه اضافه آنها براي معاني گوناگون ميي بيان كلمات-٤

  افادة، افادة معنِي مانند، ي و بسياريه معنِي انبو  افادة،نِي فاعليتافادة مع، افادة معنِي خداوندي
افادة معنِي ، افادة معنِي اتصاف به چيزي،  معنِي محافظت افادة، افادة معنِي لياقت، معنِي تصغير

  . معنِي ظرفيت افادة، افادة معنِي حاصل مصدر، افادة معنِي اول، نسبت
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   بيان اماله-٥
  . و انواع زبان فرس بيان لفظ پارس-٦

  :قرار زير بيان كرده است  هبه اختصار بتحت عنوان فايده  نكاتي را ،مؤلف بعد از اين شش موضوع
  فرق ميان واو معروف و واو مجهول: ١ ةفايد
  امالي پارسي: ٢ ةفايد
   اسب كبود، كبود اسب:تركيب توصيفي: ٣ ةفايد
  بيفگن:  افگن:تبديل الف به يا: ٤ ةفايد
  مشو: شرمنده، شب يو : شرم مانده سپيديو،: سپيد ديو:حذف كلمه در تركيب: ٥ ةفايد
  تشديد در لغت فارسي: ٦ ةفايد
  سعادت: دولت، سعاده:  دوله:در آخر آنها تاي تانيث باشدكه امالي كلمات عربي : ٧ ةفايد
  .متصل نوشتبايد  آنها راانشاء اهللا و عليحده در فارسي يك كلمه شده لذا : ٨ة فايد
  سم: دمل، سنب: خم، دنبل: خنبهمچون تبديل ن و باي موحده به ميم : ٩ ةفايد
  )بحث ذي روح و غير ذي روح(فرق در استعمال او و آن : ١٠ة فايد
  لغت اضداد در فارسي: ١١ ةفايد
  باي زايده: ١٢ ةفايد
  كيد در فارسيأكلمات ت: ١٣ ةفايد
  هاي فارسي  صيغه: ١٤ ةفايد
  وف تهجيهاي حر اسم: ١٥ ةفايد
  تفرقه ميان دال و ذال: ١٦ ةفايد

هاي زير   فقط فايده،بيان شده استقاطع جهانگيري و برهان فرهنگ ها در  بيشتر اين نكته
  : فرهنگ نيامده استودر آن د

  فرق ميان واو مجهول و واو معروف: ١ ةفايد
  )صفت و موصوف(تركيب توصيفي : ٣ ةفايد
  تشديد در لغت فارسي: ٦ ةفايد
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  .شود شناسي مربوط مي هم به واج چه متعلق به امال است ولي بازاگر: ٩، ٨، ٧ هاي فايده
  فارسيدر لغت اضداد : ١١ ةفايد

تر و  ر فرهنگ رشيدي از فرهنگ جهانگيري و برهان قاطع مفصل د١٦يبيان حروف مفرده تهج
اين بحث از لحاظ . مؤلف خصوصيات اين حروف را توضيح داده است. تر است جامع

 تبادل ةاو دربار. شناسي مهم است اگر چه اين نكات در ضمن تلفظ كلمات آمده است جوا
حروف مفرده تهجي فارسي اگر تنها . ين باب آورده است ادرمطالبي يكديگر هم ه حروف ب

حروف تهجي باب  مؤلف مباحث مهم را در. طرف آنهم اشاره شده استه داراي معني هستند ب
ين لحاظ اين مبحث در  ا از،حرف فارسي را مورد بحث قرار دادهجمع كرده و بيست و چهار 

  .ز اهميت زيادي استئفرهنگ رشيدي حا
  

   زبان فارسيشناسي موجود در كتب دستور بررسي مواد زبان

بنا به تحقيق .  و هند آغاز شدستانقاره پاك دستورنويسي فارسي در قرن دوازدهم هجري در شبه
ين  ا، عبدالصمد ملتاني اولين دستورنويس فارسي در١٧يواددانشمند شهير دكتر حاج سيد ج

ق ١١١١  سالنام اصول فارسي دره  موضوع دستور زبان ببا كه كتاب خود را استسرزمين 
 ٣٣٩ » پاكستان و هندةقار دستورنويسي فارسي در شبه« خود ةنام محقق مزبور در پايان. نوشت

 ،دستور. ا قرن نوزدهم ميالدي آنجا نگاشته شد كه ت١٨تاب دستور فارسي را معرفي نموده استك
هاي آن تغيير   اگر چه اولويت:دهد شناسي را تشكيل مي هاي مهم زبان امروز هم يكي از شعبه

در شده دستورهاي فارسي نوشته . ستهم بعضي موضوعات در هر دو مشترك ا يافته ولي باز
اين مباحث در تمام كتب . سزايي دارد ه بشناسي اهميت هند مطالبي را دربردارند كه از لحاظ زبان

  :ند ذكرةستيين مورد مخصوصاً شا اخورد البته كتب زير در چشم نميه دستور ب
آباد به شماره   خطي كتابخانه گنج بخش اسالمة مال عبدالواسع هانسوي، نسخ،رساله عبدالواسع

٥١٣١  
  ٧/١١٦٤ خطي دانشگاه پنجاب ة نوازخان، نسخ،گلزار دانش

  ٤٣٠/١٩٦٩ خطي موزه كراچي به شماره ة نسخ، تيك چند بهار،حروفجواهرال
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  ٢٣٤٩/٥٦٦٦ خطي دانشگاه پنجاب الهور ة نسخ، قطب علي بريلوي،تكلمه فارسي
  ٧/١١٦٤ خطي دانشگاه پنجاب الهور شيراني ة نسخ، نوازش علي شيدا،جامع الفوايد

  ٣٤٠٤آباد  م خطي كتابخانه گنج بخش اسالة نسخ، نثاري، نثار علي،چهار گزار
  ١٩٦١ -١٤٩٩ خطي موزه كراچي به شماره ة نسخ، حسين شاه،تحفه العجم

  ق١٩٠٠ لكهنو ، محمد حسن قتيل،نهرالفصاحت
  ١٢٦٧ لكهنو ، محمد فايق،مخزن الفوايد

  م١٩٠٠ لكهنو ، غالم دستگير،قوانين دستگيري
  ق١٢٧٠ چاپ هند ، محمد عثمان قيس رامپوري،گلبن اكبر

  ق١٢٩٦ حيدرآباد دكن ،ميرزا محمد تقي كمال الدين حاجي ،دستور سخن
  م١٩١٩ لكهنو ، نجم الغني نولكشور،نهج االدب

  :ستا قرار زيره اند ب شناسي فارسي كه در كتب مزبور مطرح شده موضوعات مربوط به زبان
  در بيان پارس و پارسي -١
  تعداد زبان فارسي -٢
  ي متروكها هاي متداول و زبان زبان -٣
  پارسيزبان  -٤
  زبان پهلوي -٥
  زبان دري -٦
 حرفي است كه اول آن متحرك و دوم آن و فارسي درواقل كلمه د(چگونگي زبان فارسي  -٧

  )استساكن 
  تعداد حروف تهجي  -٨
  تلفظ و حركات حروف -٩

  )فقط در قوانين دستگيري( مخارج و صفات حروف -١٠
  اختالف دال و ذال -١١
   تبديل حروف-١٢
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  مختلف فارسيهاي   لهجه-١٣
  )نهر الفصاحت(لهجه استاندارد فارسي  -١٤
  تفريس -١٥

مختصر را مطالبي  يك از دستورنويسان طبق ميل خود اين موضوعات را انتخاب كرده و هر  
 همچون ،ي فارسيها خذ از فرهنگمأ آنها اكثراً بدون ذكر ةهم.  آنها نوشته استة درباريا مفصل

 يا از يكديگر نقل ، و برهان قاطع استفاده سرشار نمودهفرهنگ جهانگيري و فرهنگ رشيدي 
سيار  ب١٩ن جوادي از دستور سخ.خورد چشم ميه ندرت ب هاي ب در كتب دستور چيز تازه. اند كرده

نظر او با اين كتاب كه تأليف يك دانشمند ايراني است، دستورنويسي به  ه ب.ستايش كرده است
اي  شناسي را از ديگران نقل كرده و چيز تازه هم مطالب زبانولي مؤلف اين كتاب . اوج ارتقا رسيد

  .روش نوين نگفته استه ب
 . ذكر آنها خالي از فايده نيستست كهاي هم بيان شده ا در بعضي كتب دستور مطالب تازه  

 مخارج و صفات حروف ةقوانين جهانگيري شايد اولين كتاب در فارسي است كه مؤلف آن مسئل
اگرچه بحث حروف تهجي فارسي در بيشتر كتب دستور . بحث قرار داده استخوبي مورد  بهرا 

 و ها  تلفظ شده ولي بحث مخارج ديده نشده است نه در فرهنگةآمده و در بعضي اشاراتي دربار
اعضاي  ، در مقدمه٢٠تگيرين دسمؤلف قواني. ندا ه كه در هند تأليف شدينه در كتب دستور

تصويري از آن هم كشيده و مخارج حروف مختلفه را در آن و اده دستگاه گفتار را مفصالً شرح د
حروف را طبق صفات آنها تقسيم . بندي كرده است  حروف را دسته،وانموده و از لحاظ مخارج

  . نموده است
را اند و هر يك  گويد كه بعضي محققين تعداد اين صفات را چهل و چهار نوشته مؤلف مي  

مهموس رخي    از كتاب شافيه نقل كرده است همچون مجهور،اقسام حروف را. شرح داده است
ت ئاين اصطالحات بيشتر به فن قرا. و شديد، مستعلي و متخفض، مصمت و قلقلي و غيره

  .شناسي فارسي را بيان كرده است  آنها واجةوسيل هاند ولي مؤلف ب متعلق
خود  هقاره از مناطق ماوراءالنهر و افغانستان آمده و در هند رنگ ديگري ب فارسي در شبه  
صدد اصالح زبان برآمدند  ايشان در،ند آمدند هچون شاعران و نويسندگان ايراني به. استگرفته 
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 از ،ها داناِن هند در مقابل ايراني  فارسي.ندمورد انتقاد قرار دادسخت نويسان هند را  و فارسي
  ٢١.تگرفاني و توراني و ايراني و هندي در ايرفاع كردند و نزاعدفارسي خود 

شويم كه اين نزاع را  رو مي هدر كتب دستور قرن يازدهم و دوازدهم هجري با مباحثي روب  
هاي مختلف در محافل  شدت پيش آمد و تقابل لهجه ه فارسي استاندارد بة مسئل.كنند منعكس مي

محمد حسين قتيل الهوري .  استاندارد و معتبر احتياج داشتندفارسيه دانشمندان ب. ادبي شروع شد
  ٢٢:دنويس ين مورد چنين مي ادر كتاب خود موسوم به نهرالفصاحت در

و از تورانيان زبان  ر دو مستند است هگويم كه براي مقلد شعرا، در ذكر زبان فارسي مي«
 شيرازيان به از خراسان و وند تر فصيح بهتر است و اهل خراسان از اهل آذربائيجان آذربائيجان
  .»...اند   صاحب زبانبه از همه و اشراف و اجالف، شهري و كوهِي ايراني صفاهانيان

 فارسي ايرانيان و تورانيان و هنديان بحث ةاالدب دربار مؤلف قوانين دستگيري و مؤلف نهج  
شناسي تطبيقي  دي در زباناين موضوع تا ح. اند ها را مورد بررسي قرار داده اند و اين لهجه كرده

  .آيد شناسي مي با لهجه
الغني چنين   توران نجمةدربار. شود اينجا فقط به فارسي ماوراءالنهر يا فارسي توراني اكتفا مي  

وران واليتي است غير تركستان، در قديم االيام آن ملك را پارسيان دهستان و ايران را ت«: نويسد مي
به ماوراءالنهر موسوم شد زيرا كه اين ملك . توران مستولي شدندچون اعراب بر  خواندند شهر مي

  ٢٣.»روي رود جيحون واقع است از ايران آن
۲۴:تهمان مؤلف مختصات زبان توراني را چنين نوشته اس

  

و بالعكس گويند چون غنچه را قنچه و غريب را قريب الوطن » غ «يجا هبرا  »ق«تورانيان  -١
  .گويند مي

    اويجاه وي ب -٢
، برادر زن: خسريوره، مادر زن: خوشدامن، پدر زن: خسر، غروب: بيگاه، جاي صبحه پگاه ب -٣

نشستن و : شستن و خاستن، جستن: كافتن/ پاليدن، پسر: پور، زن برادر: مينگه، شوهر خواهر: پزنه
د زيا: سوار شدن آب، گذشتن روز: رفتن و سوار شدن روز، انداختن تير: برتافتن تير، برخاستن
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/ ماندن، نهادن: ماندن، شوهر: شو، طرف: سو، خوابيدن: خسپيدن، قرار نمودن: پاييدن، شدن آب
  .قربانت شوم: قربانت روم، گذاشتن: نهادن
  :هاي زبان اهل اصفهان و خراسان نمونه

  مون: ما، جون: جان، ديبنشين: بفرماييد، )اندرون(در : توي :زبان اصفهانيان
  .سوخته: سوته ريخته،:  ريتها،م: وم،  شما:شمو، شب: شو :خراسانيان

 تصرفات فارسي در زبان ة فصل مفصلي دربار،االدب  مؤلف قوانين دستگيري و مؤلف نهج  
اين تصرفات نشان . شرايط خود قبول كرده استه ارسي كلمات عربي را ب ف٢٥.دان عربي هم نوشته

را بعد از تبديل و ترميم جزو خود ) عربي(يك زبان سامي ) فارسي(دهد كه يك زبان آريايي  مي
شناسِي هر دو  ي زبان عربي و فارسي مخصوصاً واجها ين مطالعة تطبيقي ساختمان ا٢٦.ساخته است

 اين .ه استشود فارسي كلمات عربي را طبق شرايط خود تبديل كرد ين معلوم مي ازبان است و از
  ٢٧:مكني مياشاره هم تا حد عنوان  نفقط به انواع تصرف و آدر اينجا بحث خيلي طوالني است ما 

) ٦ (؛اسكان) ٥( ؛تبديل حركت) ٤ (؛حذف حروف) ٣ (؛ حروفةاضاف) ٢ (؛تبديل حروف) ١(
الفاظ ) ١٠ (؛مصادر جعلي از كلمات عربي) ٩ (؛تصرف در جمع كلمات) ٨ (؛اماله) ٧ (؛تخفيف

تراكيب عربي ) ١٢ (؛نباشداشتقاتي از لفظ عربي كه در عربي ) ١١ (؛فارسي در قالب موازين عربي
شناسي مربوط  زبانه ست اين تصرفات ب ا ممكن.هاي مركب عربي را مفرد حساب كردن با واژه

  .شناسي تعلق دارد  به واجها د ولي باز هم بيشتر اين تصرفنباش
  

  ندا هقاره نوشته شد شناسي كه در شبه بررسي كتب زبان

 در. دانشمندان بيشتر به دستورنويسي توجه داشتند.  زيادي نوشته نشدنديها ين موضوع كتاب ادر
شناس   يكي در فارسي مثمر است كه تأليف زبان؛ين بخش دو كتاب را بررسي خواهيم كردا

به و  تأليف محمد حسين آزاد ، سخندان فارسيگري و د،خان آرزو است الدين علي معروف سراج
  .است اردو زبان

عنوان  هقاره بود كه ب از نوابغ علم و ادب در شبه) ١١٦٩د (خان آرزو  الدين علي سراجمثمر   
نويس، خدمات   و تذكرهنويس شناس، شاعر و شارح، منتقد و محقق و فرهنگ دان و زبان زبان
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او چندين ديوان شعر و شروح متعدد متون نظم و نثر و . زبان و ادبيات فارسي نموده ارزنده ب
نويسي امتياز   آرزو در تذكرهمجمع النفايِس. شته استيادگار گذاه كتب ادبي و انتقادي از خود ب

روند و  شمار مي هي انتقادي بسيار مهم فارسي بها  و چراغ هدايت از لغتللغةا سراج. خاصي دارد
متأسفانه .  موصوف قرار داد خاِن بارز ابتكار و نبوِغ شناسي فارسي نمونة مثمر را در زبانشود  مي

 ةصورت نسخ ه هنوز بللغةا النفايس و سراج مجمع. اند  به چاپ نرسيدهبهاي آرزو تماماً  آثار گران
  .ند منتظر تدوين و انتشار،ها خطي در كتابخانه

 مؤلف در. نوشته است)  ق٩١١د (الدين سيوطي  مزهر جاللاز خان آرزو مثمر را در پيروي   
.  بيان كرده استين زبان ال مختلف زبان فارسي را با مهارت و تبحر خود درئين كتاب مساا

  :نويسد  مثمر چنين مية دربار،مقدمهدر مؤلف 
 اتباعاً لكتاب الشيخ الحافظ جالل الدين ، مسمي به مثمر،ايست در علم اصول لغت ين نسخها«

قدر هست كه كتاب مذكور شيخ مزبور اصول لغات عربيه   ليكن اين،السيوطي المعروف بالمزهر
داند كه  ري مثل اين از اوج تداول نتافته و مصنف متبع مياست و اين اصول لغات فارسيه و اخت

ل ئ بل معه زوايد اخري و فوايد شتي و مسا،ين فن كتابي چنين تأليف و تدوين نيافته االي اآلن در
ل برخي مرقوم است در جنب آن ئ مرقوم است و در رساها متفرقه كه در اوايل بعضي فرهنگ

  ٢٨.»حكم عدم دارد
در فارسي كتابي به اين جامعيت در اين موضوعات و . غلط هم نيستادعاي خان آرزو   

ي ها  عناوين بعضي از فصل، براي شناسايي طرح كتاب و محتويات آن.ل تأليف نيافته استئمسا
  ٢٩:دگرد  اينجا ثبت مياستصل فمثمر كه مجموعاً شامل چهل و يك 

براي هر معني لفظ معين الزم ) ٥( ؛در بيان زبان فارسي) ٢ (؛در بيان معني فارس و فارسي) ١(
) ٧ (؛عينه و گاهي به اعتبار امر عامه لفظ گاهي موضوع شود براي شخصي ب) ٦ (؛است يا نيست

در ) ١١(؛ در بيان آنكه غلط از اهل زبان صادر شود يا نشود) ٩ (؛الفاظ و مدلوالت مناسب طبيعه
در ) ١٤ (؛يه جايز هست يا نيستبيان آنكه تصرف قادر سخنان هند در مفردات و مركبات فارس

در بيان اختالف ) ٢١(؛ بيان بعضي لغات كه فارسي آن فراموش شده و عربي آن مشهور است
ي ديگر مخصوصاً در فارسي و ها در بيان تصرف فارسيان در زبان) ٢٧ (؛كيفيت تلفظ حروف
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در معرفت ) ٣٨ (؛در معرفت اعراب) ٣٧ (؛توافق لسانين) ٣٢ (؛تعريب الفاظ فارسيه) ٣٠ (؛هند
  .حروف
ين در كتب دستور و  ااند و قبل از كلي تازه هدر عناوين باال بعضي از موضوعات ب  

 و خان آرزو بعضي از موضوعات سنتي را براي اظهار نظر ه بودندزمان مطرح نشد شناسي آن زبان
براي هر معني «. ا اصطالحات مفصلي ارائه نموده استباي و  روش تازهه  آنها را بوانتخاب كرده 

تا حدي » الفاظ و مدلوالت«و » وضع الفاظ براي شخصي يا به اعتبار امر عام «،»لفظ معين
صدور غلط از اهل زبان و جواز تصرفات قادر سخنان هند . ندهستاي  موضوعات دست نخورده

ي بعض. لي بودند كه در محيط نزاع فارسي ايراني و توراني و هندي سرزده بودئ مسا،در فارسي
داناِن هند  نهادند و زبان ايرانيان افراطي مثل شيخ علي حزين براي فارسي اهل هند ارزشي نمي
دالئل ه ين آويزش ب ادرصدد دفاع از فارسي خود برآمدند و خان آرزو دانشمندي بود كه در

  .او به تحقيق و تفحص خود بر ثروت زبان فارسي افزود. علمي شركت نمود
خان . جاي آنها هم جنبه تازگي دارد هي و كاربرد كلمات عربي ب فارسةشد لغات فراموش  
پيوند لفظي و معنوي ميان كلمات و  از چنين كلماتي را تجزيه و تحليل نموده شماريآرزو 

 اختالف كيفيت تلفظ حروف و در ةمسئل. متروك فارسي و متداول عربي را نشان داده است
خان . شود شناسي مربوط مي حث آواشناسي و واجاي به مبا  تا اندازه،معرفت اعراب و حروف

چه سنتي اين موضوع اگر.  را هم آورده استآرزو در مثمر بحث قلب و ابدال و اماله در فارسي
  . موضوع را روشن ساخته است،ي فراوانها نويس هم بود با مثال است ولي آرزو چون فرهنگ

ن فارسي و سانسكريت است و شناسي كشف پيوند ميا ترين موفقيت آرزو در زبان بزرگ  
خان . كار برده است هتوافق الفاظ را ب/ سانينل خود اصطالح توافق الةخان موصوف براي نظري

  :دنويس  اين كشف چنين ميةآرزو دربار

فارسي با آن همه كثرت  دريافت توافق زبان هندي وه كس ب وم هيچيلاحق تحقيق آنست كه تا «
  ٣٠.» ...اند اال فقير آرزو ديگر محققان اين فن متوجه نشدهاهل لغت چه فارسي و چه هندي و 

انيا تقريباً همين كار را انجام داد و پيوندي را كه ميان فارسي و ت جونز در برييليامو سر  
سانسكريت و التين موجود بود كشف كرد و بزرگترين افتخار نصيب وي شد و او را مؤسس 
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ند آمد و چند سال  هعنوان قاضي دادگستري به ه بق١١٩٧ در وي. اند شناسي نوين قرار داده زبان
اين امر خارج از امكان نيست  ٣١.ت ياد گرفدر هند اقامت كرد و فارسي و سانسكريت را در آنجا

بعد از مطالعات خود اين نظريه را توسعه  كه او با نظريه توافق اللسانين اينجا آشنا شده باشد و
  .ه استارائه نمود و اين را با تفصيل بيشتري هداد

  :خان آرزو توافق را چنين توضيح داده است
مثالً فارسي و عربي، فارسي و هندي، عربي و . زبان يا زياد آن اشتراك يك لفظ است در دو

  ٣٢.»ههندي و غير
 بيان كرده )سانسكريت(توافق در فارسي و هندي عنوان موارد  را بهي زير ها آرزو صورت  

  ٣٣:تاس

  .)بوزنه( كپي ،)گر كاسه(چون كالل . يناً در هر دو زبان موجود است بعضي كلمات ع.١
  )نديه(تسنا ) ارسيف(اند همچون تشنه  ر بعضي كلمات حروِف اول با آخر تبديل شدهد. ٢
  .شود در بعضي كلمات فقط اختالف حركات يافت مي. ٣
 گل ارسيف( سمن :در بعضي كلمات مشترك اختالف عموم و خصوص موجود است. ٤

  ) مطلق گل-هندي(سمن ) مخصوص
 -نديه(پنچ ) ارسيف(پنج : در بعضي كلمات مشترك اختالف كيفيت حروف وجود دارد. ٥

  )خس
  )نديه(ايك ) ارسيف(يك : اند يشبدر بعضي كلمات مشترك حروف كم يا . ٦

 خان آرزو در مثمر از كتاب مزهر سيوطي پيروي كرده است ولي او هيچ ،كه گذشت چنان  
اين . عنوان زبان مستقلي دفاع كرده است هرفته و از فارسي بگنقرار تأثير زبان عربي وقت تحت 

  .است مهم مثمر هاي هم خصوصيت
ريحانه خاتون متن . چاپ نشده استو كه بايد تدوين  حيف است كتابي چون مثمر چنان  

 دانشگاه ةخنس.  اصل دارند٣٨گر و رامپور تهيه كرده است كه فقط  هاي علي مثمر را از نسخه
 انجمن همايوني بنگال  اي در كتابخانة عالوه نسخه ه اصل مشتمل است ب٤١پنجاب الهور بر 
  .وجود داشته است



 

  

327   پاكستان و هندةقار شناسي فارسي در شبه سير تكامل زبان
  

.  كه ريحانه خاتون بر مثمر در انگليسي نوشته است كافي نيستيمقدمه و حواشي و تعليقات  
 چاپ شده است  مؤسسه مطالعات آسياي مركزي و غربِي دانشگاه كراچيتوسط مثمر كه ةنسخ

مرحوم  ة البته مقدم. دانشگاه پنچاب استةو عكس سه اصل نسخ، گر  اصل نسخه علي٣٨شامل 
  .مثمر دوباره طبق موازين علمي بايد تدوين شود. صديقي قابل ستايش است

  
  سخندان فارس

چندي . بستگي شديدي داشت با فارسي هم او.  نامور ادبيات اردو بودةحسين آزاد نويسند محمد
 به م١٨٨٥  سال آزاد در. دولتي الهور اشتغال داشتةبه تدريس زبان و ادبيات فارسي در دانشكد

  ومند بود هشناسي فارسي خيلي عالق زبانه  ب٣٤.مسافرت ايران و آسياي مركزي هم رفته است
 ايران و ةآزاد دربار. زبان اردو نوشت كه به سخندان فارس معروف استه كتاب بسيار سودمندي ب

ها  در خطابه م١٨٨٧در وي  ٣٥.ي ايراد كرديها  خطابه١٨٧٢ -١٨٨٦ي ها بان فارسي ميان سالز
علت بيماري او چاپ كتاب به  هصورت كتابي تدوين كرد ولي ب هتجديد نظر كرد و اينها را ب

  ٣٦. سخندان فارس را چاپ كرد،سرش آغا ابراهيم پم١٩٠٧ در. تعويق افتاد
 مؤلف توافق ميان فارسي و سانسكريت را ، در بخش اول.اين كتاب شامل دو بخش است  

محمد حسين آزاد خيلي تحت . مورد بحث قرار داده و بخش دوم بر يازده خطابه مشتمل است
 اين شاللسانين را از خان موصوف گرفته و در بخش اول كتاب  توافقة نظرييتأثير خان آرزو بود و

آزاد فارسي و . كار نبرده است هاصطالح توافق را بآرزو بيان نموده ولي  ازتر  مفصلنظريه را 
  ٣٧:ترا آورده اسزير سانسكريت را متحداالصل قرار داده است و براي اثبات آن داليل 

  :دو زبان همچون اشتراك اسماي خويشاوندان در هر. ١
  پتر :پور          ريـتِپ: پدر
  دهتري: دختر           ماتري:مادر
  بهراتري: برادر

  : اعضاي بدن در فارسي و سانسكريتاسماي مشترك. ٢
   گل:گلو            شر: سر
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   گريوا:گردن          چكشو: چشم
   باهو:بازو      )هاي مخلوط التلفظ( ابهرو :ابرو
   دوشن:دوش          دنت: )دندان(دند 

  :عيياسماي اشياي طب. ٣
   تارا:تاره           سودهاتا:خدا

   روج:روز           جماه:زمين
   شرد:سرد           سوريه:سور

  ماس :ماه
  :لوازم زندگي. ٤

  شالي: شالي          هتاشن: آتش
  كهشير: شير          دهوان: دود
  مستو: ماست            آپ: آب
  كرپاس: كرپاس            ابار: آهار
  كمبهد: خم            يو: جو

  شاكها: شاخ          ماش: ماش
  شالي: شالي

  :اسماي جانداران. ۵
   اُشتر:اُشتر          مرتپ: مرد
  شريگال: شغال          يـكپ: كپي

  مكهشيكا: مگس          مهش: شمي
  كاك: كالغ            كهر: خر

  :اعداد. ٦
  شت: شش          كـاي: يك
  سپت: هفت            دئي: دو
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  اشتن: هشت            تري: سه
  نو: نه          چتر: چهار

  دس: ده            پنج: پنج
  ٣٨:تي اشتراك در كلمات فارسي و سانسكريها صورت

  :اند كلماتي كه لفظاً و معناً مشترك. ١
  شالي          )گر سهكا(كالل 
  حينگل          )بوزنه(كپي 

  نيك              نام
  گراس              جال

  : تبديل حركاتا ب،كلمات مشترك. ٢
   هالهل:هالهِل          ِود: )دانشمند(ود 

  : تبديل حروفا ب،كلمات مشترك. ٣
  پاؤ: پاي            ماس: ماه
  دش: ده
  : كلمات مشترك با معاني مختلف.٤

  )دختر نوخيز ( باال:)در مقابل پايين(باال 
  )مرد(نر : نر

  )خواهش نفساني(كام : )آرزو(كام 
  )در معني اهريمن( ديو: )در معنِي خوب( ديو

  )فقط گل(سمن : )گل مخصوص(سمن 
  :كند  ولي در معني فرق نمي، اضافه و كاستي در جوهر لفظ.٥

  مها): بزرگ(مه           كـاي: يك
  : به اختالف كيفيت حروف.٦

  مشت: مشت          اشتر: اشتر
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  : تقديم و تأخير حروف.٧
  چكر: چرخ

 حروف و حركات ميان فارسي و سانسكريت را مفصالً مورد ةين بخش اصول مبادل اآزاد در
را  بعضي از الفاظ مشترك فقط .پذير نيست ين مقال امكان اه ثبت آنها در ك٣٩تبحث قرار داده اس

  :د اين تبادل حدسي زةبارردبتوان نويسم تا  اينجا ميدر 
  اشرو: اشك          بستار: سترب

  گرام): ديهه(گام           تراس: ترس
  كپوت: كبوتر            نَو: ناؤ

  روج: روز          كرپور: كافور
  جانو: زانو          رـاده: ايدر
  جن: زن          اشن: آشن

  اجگر: اژدر          ستهان: آستان
  كيش: گيسو          واك: بانگ

  شرد: سرد            وار: بار
  مد: مست            وات: باد

  كچهچپ): جانورآبي(كَشَف           بهراتر: ربراد
  داگو: داغ          ـاشپ: شب
  ميگه: ميغ          اشو: اسپ
  سرشپ): خردل(سرشف           دراكشا: تاك

  پرساد: فرشاد          انگشت: انگشت
  نابهي: ناف          مشت: مشت

  گهرم: گرم            يو: جو
  كنبه: خم          چندال: جندال
  كامنا: كام          شون: خوي
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  اشت: هشت        هسكهس ك: خشخاش
  كروش: كروه          امـبات: بادام
  انگار: انگار          گوهوم: گندم

  جار: يار
  ٤٠: زير استةبخش دوم سخندان فارس شامل يازده خطاب  

در زبان فارسي بعد از اسالم چه ) ٣ (؛هاي قديم ملك فارس زبان) ٢ (؛تاريخ فارس قديم) ١(
اصول شرعي و رسوم عرفي قدماي ) ٥ (؛يتحول دوم در زبان فارس) ٤ (؛تحوالتي واقع شد

انشاپردازي هر كشور تابع محيط طبيعي آن ) ٧ (؛ بعد از اسالمها آداب و رسوم ايراني) ٦ (؛فارس
چه ) ١٠ (؛تأثير عربي در زبان فارسي) ٩ (؛ي ديگرها  زبان فارسي با زبانةمقايس) ٨ (؛است

  . فارسيتاريخ شعر) ١١( و شد تغييراتي در هند در فارسي رونما
 ،ي قديمها زبان  دربارة. آزاد در بيان تاريخ فارس از رواياتي مستند استفاده كرده است  

 او فقط درباره ژند و پازند دچار اشتباه شده .تر است اطالعات او حتي از خان آرزو هم صحيح
در تاريخ زبان آزاد . قاره انتشار يافته است  پارسيان هند در شبهةوسيل هاين اشتباهي است كه ب. است

 كه پهلوي يا رخ داد اولي بعد از ورود اسالم به ايران :فارسي سه تحول مهم را ذكر كرده است
يان بر ايران رخ داد كه لغات زتحولي ديگر بعد از هجوم تا. گرفتفارسي ميانه صورت دري 

هاي محلي  ندر تحول سوم فارسي مجبور شد كه تأثير زبا.  مغولي وارد زبان فارسي شدبسياري از
  . هند را بپذيرد

 در سير يي كهها  دوره.ها توضيح داده است دوره آزاد اين تحوالت را به استشهاد از كتب آن  
آزاد اصول شرعي و رسوم عرفي قدماي ايران و آداب و . سزايي دارند هتكامل فارسي اهميت ب

همچنين تأثير .  ساخته استرسوم آنها بعد از اسالم را با كاربرد زبان در زندگي روزانه مربوط
ي ديگر را مقايسه ها  فارسي و زبانومحيط اجتماعي و طبيعي در زبان و انشا را هم نشان داده 

  .نموده است
دورة قديم با اين . شناسي قرار دارد هاي قديم و جديد زبان سخنداِن فارس در وسط دوره  

ترين بخش سخندان  مهم. ي استشناس  جديد زبان يابد و خودش اعالم دورة كتاب اختتام مي
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ها ابتكار خان   اگرچه اين پيوند ميان زبان؛فارس اثبات اشتراك ميان فارسي و سانسكريت است
 زبان ،عالوه مؤلف هب. را خيلي توسعه داد آرزو بود ولي محمد حسين آزاد كارش را پيشبرد و آن

ل زبان ئ اين مساهدان قديم بدانشمن. چوب محيط اجتماعي و طبيعي بررسي كرده استرا در چهار
  .اند  نداشتهيتوجه
 ةدر مرحلو  شروع شده ها قاره كه از فرهنگ شناسي فارسي در شبه اين بود سرگذشت زبان  

شناسي را در اذهان  دوم دستورنويسان در پيشبرد آن نقش خود را ايفا كردند و اقالً مباحث زبان
 ؛ فارسي و اردو نوشته شدبهين موضوع  اقل دري مستها  سوم كتابةدر مرحل. مردم تازه داشتند

  . اگرچه تعداد آنها زياد نيست
 آنها شناسِي نين در زباا بنابر.شناسي جزو دستور زبان بوده است در اصل در هر زبان زبان  

 نداشتند ين موضوع اي مستقل درها نوشتن كتابه دستور زبان چربيده است و آنها احتياج ب
 اند و در بعضي مباحِث شناسي مشترك شناسي، دستور زبان و زبان  زبانعالوه بعضي مباحِث هب

موضوعاتي كه در صفحات گذشته مورد بحث قرار . شناسي، دستور زبان حكم بنياد را دارد زبان
ين مورد نبايد انتظار  ادر. دوره بررسي گرديد زمان و طبق سطح علم متداول آن زبان آنه گرفت ب

 .كه هنوز در حال تكوين بود رعايت كرده باشندرا  موازين علمي ،ديمشناسان ق داشت كه زبان
آن موازين را  خود را درك كرده بودند و طبق موازين علمي عهد خود ةل لساني دورئآنها مسا

 مثالً اكثر ؛شناسي خارج باشد  زبانةبعضي از موضوعات از دايراست ممكن . بررسي هم كردند
جزو شود  ميهم را اين موضوع . كنند  و مي نظر كرده ا صرفدستورنويسان از موضوع پسونده

 توضيح داده است كه ، اين سطور بررسي كردهة موضوعاتي كه نويسندةدربار. شناسي قرار داد زبان
  .شود شناسي مربوط مي  زبانهاي  از شعبهبه كدام يكموضوعات اين 

قاره نوشته شد مبتني بر مآخذ  شناسي فارسي در شبه  زبانةچه درباربعد از سخندان فارس هر  
 ةشناسي لهج ي قديم ايراني و واجها موضوعات آن بيشتر به زبان. و منابع ايراني و اروپايي است

كار  هست كه عموماً در مقابل فارسي هند ب افارسي جديد اصطالحي. فارسي جديد متعلق است
زمان از فارسي خود دفاع  م تا آنمرد. قاره بود  زبان رسمي شبهم١٨٣٥ /ق١٢٥٠فارسي تا . برند مي

.  براي ياد گرفتن آن بذل مساعي كردند و آنها متوجه فارسي ايراني شدند،كردند ولي بعد از آن
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شناسي فارسي   واجةدانشمندان فارسي دربار. تلفظ جديد فارسي براي آنها مشكلي ايجاد كرده بود
به تدريس فارسي اشتغال داشتند و براي يشتر آنها ب. و تلفظ فارسي جديد مقاالت متعددي نوشتند

سرور استاد دانشگاه مرحوم . ها و مقاالتي نوشتند ي درسي دانشجويان كتابها رفع نيازمندي
همه از دانشگاه (كراچي، محمد باقر، استاد وزير الحسن عابدي، شكور احسن و بشير حسين 

  .ي و اردو نوشتند فارسبهيي ها شناسي فارسي مقاالت و كتاب  زبانةدربار) پنجاب
  

  ها نوشت پي
  .۳۴، ص ۱۳۷۱ ،انتشارات نگاه ، محمد فائض، تهرانةترجم، شناسي مباني زبان ايچيسون، جين،. ۱
 ص هفتاد و يك ،۱۳۳۰ -۱۳۳۴ زوار، ،به اهتمام محمد معين، تهران، برهان قاطع برهان، محمد حسين بن خلف،. ۲

  .تا هفتاد و هفت
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  .مقدمه
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