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  دهچكي

قارة هند و پاكستان، از زمان محمود غزنوي، باعث  راه يافتن زبان و ادبيات فارسي به شبه

. قاره گردد د قرن زبان سياست، دين، علم، ادب و هنر در شبهشد زبان فارسي به مدت چن

مردان و فرهيختگان بومي و مهاجر، براي آموختن زبان فارسي، به دو ابزار فراگير  بنابراين، دولت

. هاي لغت و دستور زبان فارسي توجه بسياري مبذول داشتند زبان فارسي، يعني تأليف فرهنگ

توانند مأخذ معتبري براي تأليف  اند، مي قاره تأليف شده بههاي دستور زبان كه در ش كتاب

الدين،  محمد محي تأليف حاجي القوانين تحقيقكتاب . هاي دستور زبان فارسي باشند كتاب

هجري قمري در هند  1262اين كتاب در سال . هاست متخلّص به حيران، يكي از اين كتاب

ة دستور زبان فارسي است و براي هر مبحث نوشته شده است و حاوي مطالب مفصلي در زمين

اين كتاب به تقليد و تأثير از دستور زبان عربي نوشته شده . شواهدي از نظم و نثر ذكر كرده است

شناسي ذيل فايده و تنبيه هم در  است و منحصر به مسائل دستوري نيست و گاهي مباحث زبان

  .آن ذكر شده است

هاي فارسي جديد  تاب بر اساس دستور زبانتصحيح، تعليق و نقد و بررسي اين ك

در مقدمه، پيشينة دستورنويسي فارسي در . صورت گرفته و به موارد اختالف آن اشاره شده است

ها در كتاب به  تحقيق دربارة شعرا و نويسندگاني كه از شعر و نثر آن. قاره بيان شده است شبه

  .اصطالحات به پيوست آمده است هاي امروزي عنوان شاهد مثال استفاده شده و معادل

فارسي، تصحيح،  الدين، دستور زبان محمد محي حاجي، القوانين تحقيق: واژگان كليدي

 .تعليق، نقد و بررسي
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  پيشگفتار

قارة هند و پاكستان، از زمان محمود  سالة زبان و ادبيات فارسي در شبهحضور هشتصد

قاره يكي از  ارسي به مدت چند قرن زبان رسمي آن ديار گردد و شبهغزنوي، باعث شد زبان ف

  .هاي زبان و شعر و عرفان و تاريخ ايران شود ترين پايگاه بزرگ

قاره مهاجرت  توجهي پادشاهان به شعر و ادب، به شبه شاعران دورة صفويه، به علت بي

تعداد پژوهشگران زبان  گوي هند و پاكستان و كردند و به همين سبب، شمار سخنوران پارسي

نگاري  نويسي و تذكره در نتيجه، نظم و نثر و فرهنگ. فارسي، در آن خطّه، روز به روز بيشتر شد

در  ديگر فرهنگي ويسي و تدوين آثار عرفاني و علميِن پردازي و بالغت و دستورپژوهي و تاريخ

  .انگيزي رشد كرد اين سرزمين به صورت حيرت

قارة هند و پاكستان  ي و دستوري و بالغي و ادبي در شبهسبب گسترش تحقيقات لغو

يادگيري زبان فارسي، بدون كمك دستور زبان و  .عالقة مردم آن خطّه بوده است به زبان فارسي

قارة هند و  در نتيجه، در شبه. براي ملتي كه زبان اصلي آن فارسي نيست، امكان ندارد لغت،

  .لغت و بالغت و آيين نگارش نوشته شده است هاي متعددي در دستور و پاكستان، كتاب

ين متخلّص به الد محمد محيتأليف حاجيالقوانين  تحقيقها، كتاب  يكي از اين كتاب

شده است و حاوي  چاپدر هند  سنگي هجري قمري، به صورت 1262حيران است كه در سال 

لي در زمينة دستور زبان فارسي استمطالب مفص.  
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كه شامل سه تقسيم است و در  ،تقرير اول در بيان مفردات؛ است كتاب حاوي دو تقرير

ل شرح مفصبه طور آن كلمه را به سه قسم حرف، فعل و اسم تقسيم كرده است و هركدام را 

تقرير دوم، يعني مركبات، كه شامل دو تركيب است و در آن انواع جمله و انواع ؛ و داده است

  .ي هر مبحث از نظم و نثر شاهد آورده استمركّب غيركالمي را توضيح داده و برا

كتاب به سبك دستورنويسي عربي است؛ مثالً تقسيم كلمه به اسم، فعل و حرف، مباحث 

صله،  معه، بدل، عطف بيان، تميز، له، مفعول فيه، مفعول به، مفعول استثنا، تشديد، سكون، مفعول

  .لقب و خطاب متأثر از زبان عربي است يد صله،اع

شناسي ذيل مبحث فايده و تنبيه  حث كتاب دستوري نيست و گاهي مباحث زبانتمام مبا

  .ده استشذكر 

نامه، تمام كلمات به صورت جدا  نويسي بود و در اين پايان شيوة نگارش كتاب پيوسته

  .نوشته شده است

را به جاي هم به كار برده كه در » ج«و » چ«و » پ«و » ب«، »ك«و » گ«مؤلّف گاهي 

  .د تصحيح شده استتمام موار

حذف شده كه، با توجه به شيوة جديد، اضافه شده است، مانند » هاي غيرملفوظ«گاهي 

  .اش سنه ←سنش / ها  شاخه ←شاخها 

نوشته شده است و، در مواردي كه به  »كلمة«، به صورت »اي كلمه«هايي مانند  واژه

  .زد، تصحيح شده است توضيح و شرح مبحث لطمه نمي

  .با ستاره مشخّص شده و در پانويس آمده استحاشية كتاب 

ها در متن كتاب نادرست نوشته شده، يا از شاعر ديگري است، كه در  بعضي بيت

 .پانويس توضيح داده شده است
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  .نوشته شده است< > شود، در  شمارة صفحات نسخه، جايي كه صفحه تمام مي

كرده و نياز به توضيح بيشتر  در تعليقات كتاب، مواردي كه در دستور زبان امروز تغيير

  .توضيح داده شده است ،هاي فارسي جديد داشت، با استفاده از دستور زبان

ها در متن  ف از نظم و نثر آنفي شاعران و نويسندگاني است كه مؤلّفصل بعد شامل معرّ

  .كتاب به عنوان شاهدمثال استفاده كرده است

  .نامه ذكر شده است ياناصطالحات كتاب در آخر پابرخي معادل امروزي 

***  

كه در مراحل مختلف  ،توان بدون اظهار امتنان قلبي از عزيزاني مشفق مه را نمياين مقد

  .به پايان برد ،اند هاي ارزنده نموده به اين جانب ياري

گزارم كه زحمت راهنمايي اين  از استاد بزرگوار، آقاي دكتر ابوالقاسم رادفر سپاس

  .قاره آشنا نمودند ند و مرا با دنياي دستورنويسي در شبهنامه را پذيرفت پايان

شان  شائبه هاي دلسوزانه و بي از خانم دكتر فرنگيس پرويزي براي مشاوره و راهنمايي

  .كنم تشكر مي

رويي  گزارم كه سؤاالت مرا، در زمينة تصحيح، با گشاده پاسهمچنين از آقاي مدائني س

  .جواب دادند

راي اين عزيزان و همة استادانم و توفيق بهره بردن از محضر سعادت و بزرگواري را ب

  .پربركتشان را براي خود از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم

  

    قوند الهام قلعه

  1388اسفند 
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  ياتكلّ

هرچند زبان فارسي بعد از اسالم از نيمة سدة پنجم هجري قمري، يعني زمان سلطنت 

كه يكي .) م1485. (ق.ه 890پاكستان راه يافت، ولي در سال  قارة هند و محمود غزنوي، در شبه

از پادشاهان خانوادة لودي افغان سرزمين هند سلطنت آن كشور پهناور را به دست گرفت، 

درصدد برآمد كه براي ادارة كشور كساني را انتخاب كند كه از زبان و ادب فارسي آگاهي داشته 

حتي هندوها نيز . ن فارسي عالقة مخصوصي مبذول كردنددر نتيجه، مردم به فراگيري زبا. باشند

ه خاصي نشان دادند و، در نتيجه، زبان و ادبيات فارسي در سرزمين هند به فراگيري فارسي توج

  ).5: 1376ختك،  جهان(براي خود وطني ثانوي يافت 

قارة هند و پاكستان  سبب گسترش تحقيقات لغوي و دستوري و بالغي و ادبي در شبه

ترين زبان فرهنگي آسيا بوده  كه روزگاري مهم ،قة مردم آن خطّه بوده است به زبان فارسيعال

است و در ايران و هند و آسياي مركزي و قفقاز و عثماني به عنوان زبان رسمي به آن تكلم 

  .شده است مي

يادگيري زبان فارسي بدون كمك دستور و لغت، براي ملّتي كه زبان اصلي آن فارسي 

امكان ندارد؛ در نتيجه، هنديان و پاكستانيان، كه در راه آموزش اين زبان ارجمند  نيست،

هاي متعددي در دستور و لغت و بالغت و آيين نگارش  اند، كتاب هاي فراوان كرده كوشش

ها اين مسأله ثابت شده است كه  تشناسي ملّ اند؛ زيرا در تحقيقات آموزشي و ادبي و زبان نوشته
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اند؛ چه، اهل زبان چندان به دستور خود نيازي ندارند  تي غالباً بيگانهويسان هر ملّنخستين دستورن

  .�هشت: همان�توانند درست بگويند و بنويسند  دستور زبان هم مي بدونو 

گرايي و وارد كردن مقوالت دستوري آن به زبان فارسي يكي از ايرادهاي  عربي

طور كه دستورهاي فارسي نوشته شده  ست، همانقاره نوشته شده ا دستورهايي است كه در شبه

هاي قواعد  اند و، در نتيجه، كتاب در ايران و تركيه بيش از حد تحت تأثير آثار فرنگي قرار گرفته

  .فارسي پر شده است از مقوالت نامناسب دستوري فرنگي و عربي

ز عربي خورند و ا كه با ساختمان زبان فارسي نمي ،مقوالت تقليدي نامناسب دستوري

حال، تميز،  ، عبارتند از مباحثخورند ه به چشم ميقار اند و در دستورهاي فارسي شبه اخذ شده

، تركيب )مركّب اضافي(خبر، حروف شمسي و قمري، اعراب، جامد و مشتق، تركيب اضافي 

، تركيب تام، تركيب ناقص، جملة اسميه، تقسيم كلمه بر سه قسم، اسم )مركّب توصيفي(وصفي 

  .ه، اسم موصول، اسم ظرف، اسم مكبر، اسم مصغّراشار

ه، كه عيبي براي دستورهايشان شمرده قار گرايي دستورنويسان شبه عربي نظر از صرف

شناسي و مطالب تازة فراواني كه براي دستوردانان ايراني  شود، اين آثار لبريزند از مزاياي زبان مي

 ).نه و ده: همان(بسيار مغتنم است 

هاي فارسي، اردو  ه نوشته شده به زبانقار دستور زبان فارسي كه در شبه هاي بيشتر كتاب

  .و انگليسي است

ها، به تقليد عربي، كلمه را به سه قسم يعني اسم، فعل و حرف منقسم  در بعضي كتاب

  .ها به كار رفته است صرف و نحو عربي در آن اند و اصطالحات خاص ساخته

ق فعل ياد ر پنج نوع يعني اسم، ضمير، صفت، فعل و متعلّبعضي از نويسندگان كلمه را د

  .اند كرده
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بعضي از نويسندگان كلمه را در شش نوع يعني اسم، صفت، ضمير، مصدر، فعل و 

  .اند حرف بيان كرده

ه اين نتايج قار هاي دستوري فارسي شبه ك كتابتوان در مورد سب ي ميبندي كلّ از جمع

  :را اخذ كرد

  .هاي دستوري كامالً به سبك دستور زبان عربي نوشته شده است بعضي از كتاب. 1

  .ها به سبك مخلوط عربي و انگليسي نوشته شده است بعضي از كتاب. 2

3. هاي  اند كه كتاب د عبداللّطيف، سعي كردهبعضي از دستورنويسان فارسي، مانند سي

  ).10- 9: همان( بنويسنددستوري خود را به سبك انگليسي 

ه نبود، تالش آنان بر اين بوده است تا بهترين قار زبان مادري مردم شبه ن فارسيچو

ها و  روش را براي يادگيري اين زبان به كار گيرند و دستور براي فراگيري يك زبان يكي از پايه

. ه نيز براي فراگيري فارسي دستور زبان همين معني را داشتقار گردد، در شبه ها تلقي مي ساسا

قارة  هاي دستور فارسي در شبه بينيم كه در تاريخ ادبيات فارسي بيشترين كتاب مي ت،به همين علّ

جنبة تدريسي بيشتر و جنبة علمي كمتر  ،ها ا در اين كتابام. هند و پاكستان نوشته شده است

  ).11- 10: همان(شود  يافت مي

ه از آن ياد قار لين كتاب مستقل فارسي در شبهاي كه به عنوان او كتاب دستور زبان فارسي

. ق.ه1206است كه در ) 1240يا  1233. و(تأليف ميرزا محمدحسن قتيل االماني  شجرهشود  مي

در سراي معاليخان هند به كوشش الله رادهي الل . م1871اين كتاب در . شده است نوشته

  .باشد صفحه مي 24صاحب به چاپ رسيده است و داراي 
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تاب به سبك دستورنويسي عربي است و مباحث توان گفت كه اين ك مي ،يبه طور كلّ

همچنين، موضوعات دستوري آن ناكامل و ناقص . نشده است نوشتهدستوري آن با نظر دقيق 

  .است، به طوري كه حتي اقسام فعل ماضي در آن وجود ندارد

تأليف اميرحيدر حسيني بلگرامي در  النحو منتخبصرف و نحو فارسي موسوم به 

  .صفحه است 86به چاپ رسيده و . ق.ه1269ه و در شد نوشته. ق.ه1214

تر  لاين كتاب نيز به سبك دستورنويسي عربي نوشته شده، ولي مباحث دستوري را مفص

  .تر در خود گنجانده است و واضح

A Grammar of  The Persian Language, By M. Lumsden  مؤلّف در

او در آغاز كتاب زبان فارسي را . ده استويليام كلكته استاد عربي و فارسي بو دانشكدة فورت

  .كند في و دربارة آن اظهار نظر ميمعرّ

ي وجود ندارد كه در تاريخ دستورنويسي فارسي، اين كتاب داراي اهميت در اين شكّ

جه باشد، ولي اين نكته قابل تو هاي دستور فارسي مي ترين كتاب فراواني است، زيرا از قديمي

ت بيشتري به كلمات عربي در فارسي و همچنين تحوالت و اهمي است كه نويسنده توجه و

  .كارگيري آن در فارسي داده است به

در مطبع منشي نولكشور كانپور به چاپ . م1879در  رسالة ميرعبدالواسع هانسوي

االخالص و مخلصان  به استدعاي بعضي دوستان واثق«مؤلف آن را . رسيده است

و  فرهنگ سروريو  رشيديو  فرهنگ جهانگيريثل االختصاص از كُتُب لغت م صادق

و  الجواهر عمانو  الصنائع نزههو  بحرالدقائقو كُتُب معاني مثل ء مؤيدالفضالو  مداراالفاضل

  .»و غيره مثل شروح ثقات بعضي متأخرين انتخاب نموده است المعاني خزائن
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به اتمام . ق.ه1262اين كتاب در . د متخلّص به حيرانمحم از حاجي القوانين تحقيق

ت خاصي برخوردار است و در اين كتاب از اهمي. پ گرديده استچا. ش.ه1256رسيده و در 

  .شود ادبيات فارسي از آن به عنوان كتاب اساسي دستور ياد مي

، به توضيح موضوعات دستوري رسالة عبدالواسع اين كتاب جنبة علمي دارد و برخالف

دهد و  هاي مختلف آن، توضيح پسوندها را ادامه مي شكلپرداخته است و با تشريح حروف و 

رسد هاي مختلف آن مي ل حروف تا به بيان فعل و زمانهمچنين بحث مفص.  

مختلف به  هاي نويسي عربي نوشته شده و با استفاده از مثالكتاب به سبك دستور

» جمله«به مبحث  شروع شده و» حروف«اين كتاب از . توضيح نكات دستوري پرداخته است

  .شود ختم مي

آبادي در  علي گلشن اح معروف به سيد اشرفاز مولوي سيد عبدالفتّ القوانين اشرف

  .صفحه به چاپ رسيده است 104در ) هند(در مطبع حيدري . ق.ه1293

در آغاز كتاب توضيحاتي در مورد حروف عربي و فارسي داده شده است و بحث جالبي 

  .رت گرفته استف در مصادر عربي صودربارة تصرّ

كانپور . ق.ه1295او چاپ  كلّيات بخش صهبايي كه در از موالنا امام رسالة نحو فارسي

  .قرار دارد 236-220در صفحات 

ه قار ي يكي از حاكمان انگليسي شبهاز نثاري بنا به دستور مستر كوراوزل گلزارچهار

مان از حروف تهجي، اقسام هاي ديگر دستوري آن ز اين كتاب نيز مانند كتاب. نوشته شده است

  .آن، حركات و سكنات آن شروع گرديده و به سبك دستورنويسي عربي ادامه داده شده است

هاي دستوري آن زمان  مؤلّف از مĤخذ خود ذكري ننموده، ولي اين كتاب در تتبع كتاب

دارد و به صنايع شعري اختصاص  رسالة عبدالواسع،بخش بزرگي از اين كتاب، مانند . باشد مي
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هاي صنايع شعري اهميت بيشتري  نسبت به دستور زبان فارسي در كتاب گلزارچهاراز اين نظر 

  .دارد

در . م1885دحسين آزاد به زبان اردو نوشته شده است و در از مولوي محم القواعد جامع

باشد و  الهور چاپ شده است و هدف آن تدريس دستور فارسي در مراحل مختلف آموزش مي

خواهند در زبان اردو از دستور فارسي آگاهي به دست بياورند  كلّي، براي كساني كه مي به طور

  .مفيد است

 ،به ويژه انگليسي ،كتاب از دستورنويسان اروپايي هاي دستوريِ هرچند كه در بحث

ها نيز ارائه داده شده است، ولي كتاب به سبك انگليسي  ذكري به ميان آمده است و نظرات آن

  .و تحت تأثير دستورنويسي عربي است باشد نمي

هاي  قاره، به ويژه در زمرة كتاب ناگفته نماند كه در تاريخ دستورنويسي فارسي در شبه

اي برخوردار  ت ويژهياز اهم القواعد جامعدستوري فارسي كه به زبان اردو نوشته شده است، 

- 19: همان(ر گرفته است هاي بعدي دستورنويسي فارسي به زبان اردو قرا است و سرمشق كتاب

21.(  

در . م1885پوري مرشدآبادي كه در سال  محمد عبدالحق طالب از سيد اصول برجسته

  .رود هاي مهم دستوري به شمار مي صفحه به چاپ رسيده است و يكي از كتاب 48كانپور در 

   The Universal anglo-Persian Grammar  د عبداللطيف كه در سالاز سي

  .باشد ر بمبئي چاپ گرديده است، در دو بخش دستور انگليسي و دستور فارسي ميد. م1887

ف كتاب، كه دستور هر دو زبان انگليسي و فارسي را در يك مجموعه بديهي است مؤلّ

به چاپ رسانده است، در دستورنويسي فارسي تحت تأثير دستورنويسي زبان انگليسي قرار 

  .نگليسي پيروي كرده استگرفته و در بيشتر موارد از دستور ا
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 31و در در لكهن. م1890ن فريدآبادي كه در از موالنا ابوالحس رسالة قواعد فارسي

  .صفحه به چاپ رسيده است

در بمبئي چاپ شده . ق.ه1317از ميرزا حسن بن محمدتقي طالقاني كه در  العجم لسان

  .باشد صفحه مي 170است و داراي 

ه تقليد دستورنويسي عربي به سه قسم اسم و فعل و در اين كتاب نيز كلمات فارسي ب

  .حرف تقسيم شده است

هاي قديمي و  به علّت داشتن اصطالحات مخصوص به خود، در بين كتاب العجم، لسان

  .ت خاصي استزبان فارسي داراي اهمي معاصر دستور

شور در مطبعة نولك. م1919خان رامپوري كه در  الغني از مولوي حكيم نجم االدب نهج

صرف، نحو و اقسام زبان : باشد كتاب مشتمل بر سه قسمت مي. لكهنو به چاپ رسيده است

  .فارسي

ف به صرف و نحو عربي است و غالب قواعد فارسي را از روي ي، توجه مؤلّبه طور كلّ

  .اصول عربي استخراج كرده و با يكديگر تطبيق داده است

Higher Persian Grammar, By D.C. phillot هاي  ترين كتابكي از مهمي

ه قار اني نوشته شده است كه در شبهصفحه و براي كس 937دستور زبان فارسي است كه در 

  .گرفتند فارسي ياد مي

مؤلّف بيشتر در پيروي از دستورنويساني كه قبل از وي به سبك دستورنويسي عربي 

  ).25- 12: همان(، اين كتاب را نوشته است نوشتند دستور فارسي را مي
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  القوانين تحقيق

داالولين و اآلخرين و د سيالم علي رسوله محمالعالمين و الصلوه و الس  الحمدهللا رب

  . المقتدين اجمعين الطاهرين و اصحابه علي آله

و  القوانين تحقيق ي بهاي است مسم اما بعد حمد و صلوه؛ پوشيده مباد كه اين رساله

تنقيح قوانين صرف و نحو فارسي كه مستنبط و مأخوذ از كتب ب بر دو تقرير در تحقيق و مرتّ

 چراغ هدايتو  العجم تحفه و بحر قلزمهاي معتبرة آن زبان مثل  متداولة صرف و نحو و فرهنگ

  .و غيرها رسالة عبدالواسعو برهان قاطع  و نهرالفصاحتو 

كه الزم هر  و اميد از ارباب فضل و كمال باانصاف آن است كه اگر در وي خطا و سهو،

اهللا التوفيق و بيده  من. ف و كرمش بپوشند و در اصالح كوشندانسان باشد، بيابند، از راه تلطّ

التحقيق هازم.  
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   تقرير اول

  .در بيان مفردات و آن مشتمل بر تمهيد و سه تقسيم است

 

  تمهيد

وع و غايت در مصطلحات ضرورية علم صرف نحو و تعريف اين هر دو در بيان موض

  .ها و تعريف و تقسيم كلمه اين

بعضي .  بايد دانست كه معني لغت اصل زبان است و اصطالح قرارداد جماعتي خاص

كلمات تنها معني لغوي دارند و بعضي لغوي و اصطالحي هر دو؛ چنانچه معني لفظ در لغت 

بان انسان؛ برابر بيرون افگندن چيزي است از دهان و در اصطالح نحويان هرچه گفته شود از ز

  .است كه مفرد بود يا مركب، موضوع باشد يا مهمل، حقيقي بود يا حكمي مانند ضماير مستتره

و مفرد در لغت تنها كرده شده و در اصطالح لفظي است كه جزوش بر جزو معني 

  .داللت نكند

و وضع در لغت نهادن چيزي است در جايي، و در اصطالح خاص كردن چيزي است به 

را، كه » زيد«مثالً لفظ . بدين نمط كه از گفتن يا از ديدن آن چيز اين چيز مفهوم گردد چيزي؛

مخصوص به يك ذات معني است، اگر بگويند يا ببينند، فهميده شود آن ذات و لفظ مخصوص 

له و كسي كه آن لفظ را به اين ذات خاص كرد به واضع  به موضو ع و ذات موصوف به موضوع

  .موسوم گردد

  .ني در لغت قصد كرده شده و در اصطالح آنچه قصد نموده شود از لفظيو مع
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در اصطالح علم  >4<و صرف در لغت گردانيدن چيزي است از حال به حالي، و

ها و موضوع آن  ر و تبديل اينها معرفت بنا و اشتقاق كلمات و تغي قوانيني كه حاصل گردد از آن

كنند كلمه است فقط و غايت آن نگهداشتن ذهن گفتن در آن بحث [...] علم يعني چيزي كه 

  . است از خطاي لفظي

ها  و نحو در لغت قصد كردن است، و در اصطالح علم قواعدي كه دانسته شود بدآن

  .راه ها و غايتش حصانت گفتار است از بي احوال كلمات از روي انفراد و تركيب آن

به معني سخن و در اصطالح  اما كلمه در لغت. موضوع اين كلمه و كالم هر دو باشد

: نحويان عبارت است از آن لفظ كه موضوع بود براي معني مفرد و آن منحصر بر سه قسم است

. چه، آن يا به ذات خود داللت كند بر معني يا به واسطة انضمام لفظ ديگر. اسم و فعل و حرف

گر معني آن مقترن در صورت اول ا. »تا«و » ما«پس در صورت ثاني به حرف موسوم گردد؛ مثل 

باشد به يكي از ازمنة ثالثه، كه زمانه ماضي و حال و مستقبل است، به فعل ناميده شود، مانند 

  .»كرخت«و » ختدر«وگرنه به اسم موسوم گردد، مثل . »آيد«و » آمد«

  .و تفصيل هر واحد از حرف و فعل و اسم در تقسيمي ذكر كنيم
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  تقسيم اول

  .آن محتوي است بر سه تدوين در بيان حرف و

  .تدوين اول و اين مشتمل بردو تشريح است

    

  تشريح اول

يدر بيان حروف مباني، يعني حروف تهج.  

ا، ب، پ، ت، ج، «: ي، مانندبدانيد كه حرف در لغت به معني حرفي است از حروف تهج

اي زبان فارسي بر همين و بن. »چ، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، غ، ف، ك، گ، ل، م، ن، و، ه، ء، ي

بدين سبب فارسيان از بيست و نه حرف بناي زبان عربي هشت حرف . بيست و پنج حرف است

را بر بيست و » پ، چ، ژ، گ«را ترك كرده، » ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، غ«: ظ يعنيالتلفّ ثقيل

ف در و اين چهار حرف اصالً در عربي نيامده، همچنين آن هشت حر. يك حرف باقي افزودند

پس به هر لفظ كه حرفي از اين حروف يافت شود آن را عربي يا تركي بايد شمرد . لغت فارسي

  . نه فارسي

 

  فايده

ر زي مقرّو بنابر امتياز حروفي كه با هم مشابه و بر يك صورت هستند، لقبي و ممي

، و »باي ابجد«يا » دهباي موح«را » با«چنانچه . ها از يكديگر تميز كرده شوند ناند كه بدا نموده

» ياي تحتاني«را » يا«، و »ثاي ثخذ«يا » ثهثاي مثلّ«را » ثا«، و »تاي قرشت«يا » تاي فوقاني«را » تا«

يا » مهمله«را به » عين«و » طا«و » صا«و » سين«و » را«و » دال«و » حا«نامند، و  مي» ياي تحتيه«يا 
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يا به » معجمه«را به » غين«و » ظا«و » اض«و » شين«و » زا«و » ذا«و » خا«، و »منقوط غير«به 

» هاي هوز«را » هاي مدوره«نيز گويند، و » حاي حطي«را » حاي مهمله«و . مميز گردانند» منقوط«

و » پا«را به عربي يا به تازي و » كاف«و » زا«و » جيم«و » با«هم خوانند، و » هاي هدايت«و 

فارسي و مركز [...] وصوف سازند و نوشتن را به فارسي يا بالعجمي م» گاف«و » را«و » چيم«

اختراع متأخزين است؛ چه، متقدمين بر اين دو حرف نيز سه نقطه » كاف عجمي«ديگر بر 

  . داند مي

ت و باقي همة حروف را را حروف علّ» يا«و » واو«و » الف«جمله حروف مرقومه،  من

آن، در صدر كلمه ود؛ بنابرقبلش مفتوح ب ساكن و ماخود » الف«و هميشه . حروف صحيح نامند

  .ي بر همين معني اشارت استدر تعداد حروف تهج» ال«از آوردن لفظ . نيايد

هر يك در اسم همديگر حرف وسط افتاده است و هر [...] » الف«خصوصيت الحاق 

  .باشد ك و گاهي ساكن ميگاهي متحرّ» يا«و » واو«واحد از 

قبل آن و  قبل مكسور، كه ضمة ما اكن ماي س»يا«قبل مضموم و هر  ساكن ما» واو«هر 

موصوف گردد؛ و چنين  »مجهول«وگرنه به  »معروف«قبل اين، اگر پر خوانده شود، به  كسرة ما

  .نيز گويند» ياي فارسي«ي مجهول را »يا«و » ياي عربي«ي معروف را »يا«[...] ضمه و كسره را 

، »ن«، »ش«[...] ه حرف يعنينُو مفتوح و قبل يكي از » خاي معجمه«ي كه بعد »واو«و  

خوانند؛ از اين جهت كه آن معدول و متجاوز است از » واو معدوله«واقع شود آن را » ي«، »ه«

بر وزن صد كه نقيض غير است، » خود«به معني مشهور، و » تاب«. [...] ظ و به خواندن نيايدتلفّ

بر وزن خسته به  ٭»خوسته«و  [...]به معني  >5<[...] بر وزن سر به معني آفتاب و » خور«و 

                                                             

   .خالص نيست، بويي از ضمه نيز دارد» واو«در نزد بعضي فتحة ماقبل اين  ٭
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بر وزن چند به معني خداوند و » خوند«بر وزن وش به معني خوب و » خوش«معني بركنده و 

  .بر وزن مي به معني عرق» خوي«بر وزن سهل به معني كج و » خوهل«

هاي معتبره و قوافي اشعار اساتذه دال است و به  فرهنگ» واو«قبل آن  و بر مفتوح بودن ما

بالضم ثالث » آخور«كه در لفظ  مضموم و مكسور نيز وارد است؛ چنان» خاي«بعد » واو«ن ندرت آ

  .بر وزن پيش به معني خود و اقربا» خويش«خوردن دواب و   به معني جاي علف

واو «قبل موضوع دانسته  را محض براي بيان ضمة ما» دو«و » چو«و  ٭»تو«لفظ » واو«و 

كه به لفظ  ناميده شود، چنان» نون غُنّه«ه غُنّه ملفوظ گردد و به ي كه ب»نون«و . نامند» بيان ضمه

چنين كلمات نزد فصحاي متأخرين بسيار قبيح است، » نون«، و اعالن »زمين«و » زبون«و » زبان«

شدن » است«يا ملحق به ضمير و لفظ » واو«عليه به  مگر در صورت مضاف يا موصوف يا معطوف

  .ها آن

كه به لفظ  ظ درآيد، چناني ظاهر، كه خوب به تلفّ»ها«يكي : بود بر دو نوع» ها«و حرف 

ظ نيايد بلكه به منزلة حركت باشد، ، كه خوب به تلفّ٭٭؛ ديگر مختفي»گره«و » زره«، »ماه«و » راه«

و جايي » نه«و » چه«، »خامه«و » جامه«كه به لفظ  قبل، چنان يعني وضعش جايي بنابر بيان فتحة ما

را به » ها«بدين وجه اين نوع . »كه«و » سه«و » چه«كه به لفظ  قبل بود، چنان مابراي بيان كسرة 

 موسوم سازند و اظهار آن را مخلّ» هاي بيان كسره«و به » هاي بيان فتحه«حسب مقام به 

  .خر مصراعخصوصاً در آ فصاحت دانند،
                                                             

و » ترا«كه به لفظ  محذوف گردد و ضمة ماقبلش همچنان سالمت ماند؛ چنان» واو«در صورت تركيب، اين  ٭
   . درست نباشد» واو«گونه  و نيز اشباع و تحريك اين. بود» توست«و » تو را«، كه در اصل »تست«

كه به لفظ  در صورت تركيب محذوف گردد، حركت ماقبلش به حال روا داشته شود؛ چنان» ها«چون اين قسم  ٭٭
و » چه را«، »ام كه«و » ام نه«، »كه است«و » چه است«، كه در اصل »كرا«و » چرا«، »كيم«و » نيم«، »كيست«و » چيست«
  .، مبدل است به كسره»يا«، بنابر تبديل همزه به »نون«فتحة » نيست«مگر به لفظ . بود» كه را«

 

  



٢٢ 

 

يايد و اگر اگر اصلي بود، جز در صدر كلمه ن. در فارسي هميشه متحرك باشد» همزه«و  

و در صدر . عارضي باشد، جايي در صدر لفظ و جايي در وسط و جايي در آخرش آورده شود

؛ و در وسط به »اپرويز«و » ابيداد«و » اندرون«و » انجام«كه در  مرقوم گردد؛ چنان» الف«به هيئت 

باالي » عين«صورت سر  ؛ و در آخر به »بوئي كم«و » تنهائي«كه در  نقطه، چنان بي» ياي«شكل 

با وجود وقوعش در  ،؛ و آن را بعضي جا»خوردة«و » پستة«كه در  حرف اخير نوشته شود، چنان

مثالً و از نوشتن آن به » ايست رساله«كه به لفظ  نويسند، چنان» الف«همچنان به هيئت  ،وسط لفظ

هاي آن اشارت بر همين صورت»  يا«و حرف » ال«ي ميان لفظ شكل سر عين در حروف تهج 

  .است

و » آباد«كه در  باشد، چنان» الف«بعدش  و متأخرين همزه را كه در صدر كلمه افتد و ما

و چنين » دم«اند و آن خط را  نگاشته» آ«، به شكل خطك كج عرضي باالي آن بدين نمط »آزاد«

  .خوانند» الف ممدود«را » الف«

  .بود به طريق مجاز باشد» الف«بر همزه به هيئت » الف«و اطالق 

ي محض بنابر غرض تركيب و بناي كلمات موضوع بالجمله چون همة حروف تهج

سبب وضع خودها  كه حروف اصطالحي به  ناميده شوند، چنان» حروف مباني«هستند، لهذا به 

  .موسوم گردند» حروف معاني«براي افادة معاني به 

    

  فايده

و سكون و تشديد به  دانستني است كه هر حرف به مثابة ذات است و هريك از تحرك

منزلة حالي از حاالت؛ پس تحرك عبارت از متحرك بودن حرف است به حركتي از حركات 

و » زبر«و » زير«تعبير كرده شوند و در فارسي به » ضمه«و » كسره«و » فتحه«ثالثه كه در عربي به 


