نوآوريهاي عبيداهلل عبيدي در دستور زبان فارسي
ابوالقاسم رادفر )عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني(
ـقار ه و بعضًا ايران بر اين بـاورند کـه دوران
برخي اديبان و مح ّق قان زبان فارسي در شبه ّ

اورنگـزيب عالمگير ) ٬(١١١٨ - ١٠٦٨آخرين فرمانرواي مقتدر تيموري هند ٬به داليلي
تعص ب مذهبي اورنگـزيب ٬تسلّ ط انگليسيها ٬عصر انحطاط و
چون حمله نادر به هند و ّ
زوال زبان و ادبيات فارسي در اين سرزمين بوده است .گروهي ديگر ٬بهـخالف ٬برآناند
ـکه آن عصر ٬از اين حيث ٬نهتنها دچار زوال و رکود نبوده بلکه در برخي زمينهها ٬به ويژه
در زمينه نثر فارسي ٬قرين اعتال و شکوفايي بوده است .حـتّ ي در ايـن زمـان است کـه
بعضي پژوهشگران ٬سهم هندوان را در ارتقاي زبان و ادبيات فـارسي بـيش از گـذشته
ِ
عالمگيري اورنگـزيب از نمونههاي جالب توجه انشاي فارسي در اين
ميدانند ١.رقعات

دوره به شمار ميآيد .اشعار زيبـالنسـاء ٬دخـتر اورنگـزيب ٬نـمودار ذوق شـاعرهاي
تواناست ٢.بيدل شاعر معروف هم زاده اين عصر است.
سمت
ـگفتني است که اورنگـزيب ّاولين فرمانرواي تيموري است که در کار اداري َ

مقرر کرد .کتاب بيستـوـسه جلدي فتاواي عالمگيري هم زير
واقعهنويس و سوانحنگار را ّ

نظر وي نوشته شد که حدود هفتصد نفر از علماي عصر او در تدوين آن سهيم بودند.

پس از فوت اورنگـزيب ٬با آن که زوال حکومت تيموري آغاز گرديد ٬زبان فارسي از
محم د اسلمخان ٬بـنياد مـوقوفات دکـتر
١ـ(ــدر اين باره  Äسيد عبداهلل ٬ادبيات فارسي در ميان هندوان ٬ترجمه
ّ
محمود افشار ٬تهران .١٣٧١
٢ـ(ــنسخه خطّ ي ديوان او به نام ديوان مخفي در کتابخانه دانشگاه داـکا محفوظ است.

٩٨
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مقاله

رواج بازنايستاد .غالب )وفات (١٨٦٩ :شاعر معروف اين عصر است که به زبانهاي فارسي
و اردو شعر ميگفت .از او آثار متعدّ دي به نظم و نثر فارسي بهـجا مانده است .شاعران
عال مه اقبال
محم د شبلي نعماني و غالم قادر گرامي و ٬از همه مهمترّ ٬
فارسيگوي مانند ّ
الهوري در ترويج و گسترش زبان فارسي کوششهاي بسيار کردند و به قول گرامي:
در ديده معنينگران حضرت اقبال

پيغمبرئي کرد و پيمبر نتوان گـفت

خالصه آن که »فارسي بيش از ششصد سال يعني از آغاز حکومت خلجي )١٢٠١م(
تا استيالي انگليسيها )١٨٣٧م( در منطقه بنگال به عنوان زبان رسمي و دولتي بود .در
اين دوران صدها شاعر به زبان فارسي شعر گفتهاند و هزاران جلد کتاب به زبان فارسي
نوشته شده است«.

٣

دستورنويسان معروف ٬موالنا عـبيداهلل عـبيدي
يکي از اين شاعران و نويسندگان و
ِ
سهروردي جهانگيرنگري )وفات (١٣٠٦ :است .وي از خانواده سهرورديه بنگال بود و
نسبش به شهابالدّ ين ابوحفص عمر سهروردي ميرسد .ابتدا در کـلکته مـيزيست و
سپس در داـکا سکونت گزيد و مدرسه مُ حسنيه را در اين شهر بنا نهاد که يکي از مراـکز
بزرگ علوم اسالمي در قرن نوزدهم ميالدي به شـمار مـيرفت .عـبيدي از دوسـتان و
نساخ و وحشت رامپوري و عبدالرحيم صبا و سيدمحمود آزاد است.
معاصران عبدالغفور ّ
به زبان فارسي فصيحتر از زبان اردو شعر ميسرود .به زبان عربي نيز شعر ميگفت.
به درخواست تيپوسلطان ٬برخي از اشعار سـنسکريت را بـه فـارسي تـرجـمه کـرد .بـا
شاهزاده به مدّ ت سه سال در محافل علمي شرکت جست .در سال  ١٨٧٤در مدرسه
داـکا به سمت ناظر اداره مأموريت داشت .وي از شاـگـردان عـبدالرحـيم گـورکهپوري٬
متخلّص به تمنّا  ٬اديب ٬مترجم و تاريخنگار فارسينويس در شبهقاره و از دوستان سـر
سيد احمد خان ٬مصلح فرهنگي و مؤسس تجددطلبي اسالمي در هند و از ارادتمندان
بشيرالدّ ين توفيق بود که در داستان عبرتبار )در زندگي و حاالت خودش به زبان فارسي(
از او ياد کرده است٤.
قار ه به زبان و ادبيات فارسي« ٬مجموعه سخنر انيهاي
٣ـ(ــابوموسي
محم د عارف باهلل» ٬خدمات دانشمندان شبه ّ
ّ
قار ه  ٬ج ٬٢مرکز تحقيقات فارسي ايـران و پـاـکسـتان ٬اسـالمآباد
نخستين سمينار پيوستگيهاي فرهنگي ايران و شبه ّ
١٣٧٢ش ٬ص.١٩٢-١٩١
٤ـ(ــا ّم سلمي» ٬فارسي در خانواده تيپوسلطان« ٬ترجمه محموده هاشمي ٬فصلنامه دانش ٬ش) ٤٢پـاييز ٬(١٣٧٤
ص١٢٧-١٢٠؛ نيز همان ٬ش) ١٩پاييز  ٬(١٣٦٨ص.١٤٠-١٣٩
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وي ٬عالوه بر زبانهاي فارسي و اردو و عربي ٬به زبانهاي انگليسي ٬بنگالي و هندي
تسلّ ط کامل داشت .آثار او را بيش از پنجاه کتاب و رساله نوشتهاند که ٬عالوه بر داستان

عبرتبار که تا کنون چاپ نشده ٬عناوين شماري از آنها بدين قرار است:
تشحيذ االدراـک في تحقيق حرکة االرض و وجود االفالـک ؛ مثنوي مشـرق االنـوار )بـه زبـان
ِ
فارسي(؛ مثنوي عبرتافزا در جواب خسرو و
شيرين نظامي؛ ديوان اردو )مفتاح االبواب( ؛ دستور

پارسيآموز ظاهرًا در پنج مجلّ د که سه جلد آن در اواخر قرن نوزدهم ميالدي بـه چـاپ
رسيده و نگارنده اين سطور فقط يک جلد آن را ديده که بعدًا درباره آن سخن خواهم
هجي )براي شاـگردان فارسي(؛ گلشن دانش )براي دانشآمـوزان فـارسي(؛
ـگفت؛ دستور التّ ّ

ديوان عبيدي حاوي  ٣٠٢صفحه ٬صفحات  ١٠٨ - ١غزليات ٬صفحات  ١٧٣ - ١٠٨قصايد
و صفحات  ٢٠٨ - ١٧٣قطعهها و بقيه مثنوي.
شاعري به نام مخمور درباره عبيدي ميگويد:
دستور پارسي
نبود ز فارس ليک به
َ
ِ

ظاهر شود که بود به شيراز جاي

او٥

به گزارش طاهره صديقي ٬اديب و نويسنده معاصر پاـکستاني ٬عبيداهلل عبيدي داستان
آنتوني و کلئوپاترا را تحت عنوان عبرتافزا به شعر فارسي درآورده که در سال  ١٨٨٦به چاپ
رسيده است.

٦

داستان عبرتبار  ٬چنان که اشاره شد ٬سرگذشت عبيدي به قلم خود اوست .وي ٬در
آن ٬شرح حال خانواده و آموزش و پرورش و مشاغل علمي و آثار خود را بيان کرده و ٬در
ذـکر حوادث ٬تا سال  ١٨٨٠رسيده است.
عبيدي اين سرگذشت را به اصرار ّنو اب سر احسناهلل شاهين مرحوم نگاشته است.

اين کتاب ٬هرـچند عمدتًا مشتمل بر وقايع زندگي شخصي اوست ٬در عين حال ٬آيينه
اوضاع علمي قرن گذشته بنگال نيز هست .در آن ٬داستان افـالس و فـقر و تـالشهاي
علمي موالنا نيز بيان شده است.

٧

همچنان که اشاره شد ٬عبيدي در سرودن انواع شعر ٬بهويژه مثنوي و غزل ٬دست
٥ـ( ـ مجموعه سخنر انيهاي نخستين سمينار پيوستگيها ...ـ ٬ج ٬٢ص.١٩٥
٦ـ( ـ همان ٬ص١٣٣؛ فصلنامه دانش ٬ش) ١٩پاييز  ٬(١٣٦٨ص.١٣٩
غس اله  ٬ترجـمه و تـعليقات عـارف نـوشاهي ٬مـرکز تـحقيقات فـارسي ايـران و
٧ـ(ــحکيم حبيب الرحمن ٬ثالثه ّ
پاـکستان ٬اسالمآباد  ٬١٣٦٨ص.٣٠
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داشت .به عنوان نمونه غزلي کوتاه از او را نقل ميکنيم:
رمز عشق سينه مـا
ــسفينهاي است پر از ِ
ــبه آبگينه زني مشت دست رنـجه شـود
باري روز و شبم چه کـار گشـود
ــز اشک ِ

کشور دلها
ــچو هست حکم تو جاري به
ِ
ِ
لعـل اوست در نـظمم
لب
ـکــر ِ
ــعــبيد ذ ِ
ِ

خــيال يــار بــيا بــنگر ايـن سـفينه مـا ـ
ِ
بــهر خــدا کــن ز آبگــينه مـا ـ
حــذر ز
ِ

غــبار کـينه مـا ـ
دل او چــون
ن ُش ست از ِ
ِ
کـار ايـن مـدينه مـا ـ
چــرا خــراب َ
بــود ِ

بــود نــظم شکّــرينه
ِب ــه از نــبات َ
ِ

مـا٨

از آنجا که سخن ما درباره نوآوريهاي عبيدي در زمينه دستور زبان فارسي است ٬به
اين مقدار درباره زندگي و آثار و نمونه اشعار وي بسنده ميکنيم و بـه مـوضوع اصـلي
ميپردازيم.
ـگفتني است که دستور پارسيآموز عبيداهلل عبيدي از مهمترين کتابهاي دستور زبـان
فارسي است که در پنج بهره يا جلد در بنگال تأليف شده است .بهرههاي يکم تا سوم آن
به ترتيب در سالهاي  ١٢٩٤ ٬١٢٩٠و  ١٣٠٠در آـگره به چاپ رسـيده ٬امـا بـهرههاي
چهارم و پنجم آن هنوز چاپ نشده است.
در اين گفتار ٬سخن ما صرفًا درباره بهره دوم است ٬زيرا دسترسي به بهرههاي ديگر
ميس ر نگرديد.
ّ
٩
دوم دستورپارسيآموز عبيدي با ديباچهاي تقريبًا به فارسي سره و بعضًا واژههاي
بهره ِ
دساتيري چنين آغاز ميشود: ١٠

آفريدگار تن و روان و گزينـستايش و
بهينـنيايش و سجود به فرگا ِه ] ـ=ـحضرت[ مهينـيزدان
ِ

شور َوخْ شوران ] ـ=ـزردشت[ ـ ٬راهنماي نشيبستانيان بـه
درود به درگا ِه شت ] ـ=ـحضرت[ َوخْ ِ

دوستان
روان گزيدهـتبار و فروهيده ] ـ=ـباشکوه[ فرزندان و
فرازستان
ِ
مينوي مينوان ٬آفرين بر ِ
ِ
آن سرکرده فرجيشوران ] ـ=ـارجمندان و محترمان[ باد.

سپس ميگويد:
نيازمند بخشايشـِ ايزدي کهينبنده سرافکنده عبيدي که يزدانـيآمرزش بـهره او بـاد کـه ايـن
دبستانيان اين ديار بگزيده ٬بر بَ ْست ] ـ=ـطرز ٬روش ٬قاعده[ ـهـاي
دسـتورنامه  ٬که بهينـآموزگار
ِ
مـحم د اـکـرام ٬ارمـغان پـاـک ٬بـا مـقدّ مه اسـتاد سـعيد نـفيسي ٬چـاپ سـوم ٬مـعرفت ٬تـهران ٬١٣٣٣
٨ـ(ــشيخ
ّ
ص .٣٠٠-٢٩٩جهت نمونههاي بيشتر .٣٠٤-٣٠٠ Ä
٩ـ(ــعبيداهلل عبيدي ٬دسـتور پـارسيآموز  ٬بـه اهـتمام شـيخ امـامالدّ يـن احـمد ٬مـديکل پـريس ٬آـگـره١٢٩٤ ٬ق٬
١٠ـ(ــمأخذ مطالب بعدي دستور پارسيآموز است.
٣٩٦+١٢ص.
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١٠١

پارسي ِحوار ] ـ=ـمحاوره[ و دريـگفتارست.
اين نامه دومين بخش است از بخشهاي چارگانه دستور پارسيآموز که نخستين بخش آن
نگار چاپ پذيرفته و سومين بهره ٬که در دانش
دوـسه سال پيش از اين شيرازهبند نگارش يافته ِ

هنر سروادسنجي )=ـعلم عروض( و
سخنسازي )=ـعلم نحو( است ٬و چارمين بهره ٬که در ِ
برنهاد پساوند )=ـعلم قوافي( است ٬و پنجمين بهره ٬که در شيوه شيوازباني )=ـعلم بالغت(
پرندگشايي )=ـبالغت( آن
استـــ همه آنها رنگ نگارش يافته است .اـگر خواسته خداست٬
ِ
هلل الت َّْوفيق و بِيَ ِد ِه ا َِزمَّ ُة التَّحقيق.
پي همديگر به کار ميآيدَ .و مِ َن ا ِ
خجستهنگارها پايهـبهـپايه ِ

مؤلّ ف متن اصلي کتاب را از صرف و تعريف کلمه و تقسيم آن شروع کرده و چنين
نوشته است:
علم صرف يا دانشـِ گردندگي سخنپار] ـ=ـپاره[ ـها دانش مبادي کالم است که از چگـونگي و
برکشيدن بعض کلمات از بعض ديگـر...
چندي کلمات حکايت ميکند و از روش ساختن و
ِ

)ص.(١

پس ٬کلمه را تعريف کرده )ص(٢؛ سپس به انواع کلمه پرداخته و انواع کلمه يا اجزاي
سخن را هفت آورده است:
 (١ـاسم (٢ ٬ـنايب يا جانشين اسم )منظور ضمير و اسماي اشاره و موصوالت و غيره
است که آنها را مـنصرف خـوانـده است(  (٣ـفـعل  (٤ـوصـف الفـعل يـا حـال )ـکـلمهاي
نامنصرف که رنگآميزي و چهرهپردازي معني فعل کـند تـعريف شـده است(  (٥ـرابـط
ـکلمي )منظور حرف اضافه است(  (٦ـرابط جملي )منظور حرف ربط است(  (٧ـاصوات.
)ص(٤ - ٢
مطلبي که شايد تازگي داشته باشد گزارش چهارم از گفتار نخستين )اسـم( در تـميز
تذکير و تأنيث در زبان پارسي است که مؤلف سه روش براي آن قايل شده است:
 (١به اسماي خاص يکيک از نر و ماده الفاظي ٬مانند شوهر  ٬زن  ٬پدر و مادر  ٬افزوده
ميشود.
کلمات مستعار از ترکي و
 (٢به اختالف دنبالههاي اسما ميآيد و اين روش بيشتر در
ِ

عربي است؛ مانند خان/ـخانم ٬بيگ/ـبيگم.

 (٣با افزودن لفظ مرد و زن يا نر و ماده يا نرينه و مادينه پيش يا پس لفظ مشترک تميز
شير نر يا نرشير ٬شير ماده يا مادهشير ٬فرزند نرينه ٬فرزند
حاصل ميشود ٬مانند مر ِد جادوِ ٬
زن جادوِ ٬

مادينه )ص.(١٧ - ١٥

١٠٢
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در روش مصغرسازي اسامي نيز مطلبي نسبتًا تازه دارد که دستوريان ديگر کمتر بدان
اشاره کردهاند و آن اين که عبيدي ــــوله و ــره را در مشکوله )مشک کوچک( و خُ مره )خم
ـکوچک( از عالمات تصغير آورده است .يا ــشه )ـگونه ــچه( در لخشه به معني »آتشپاره« و
نيشه )نيچه به معني »ني کوچک«( را نشان تـصغير شـمرده ٬هـرچـند خـود آن را بـعيد
ميشمارد )ص .(٢٠ - ١٨همچنين ٬تصغير معنوي را اصطالح کرده که مراد بيان تحقير و
مسم است ٬مانند نابکاري  ٬بيمغزي  ٬دشنامي .مثًال در اين بيت اميرخسرو:
خواري ّ
يک مرده اـگر عيسي کردي به دعا زنده

صد مرده کني زنده اي شوخ به دشنامي

در بيان تکبير يا تفخيم )ضدّ تصغير( مينويسد:
و گاهي صورت تکبيري با افزودن الفاظ شاه يا شه  ٬خر  ٬ديـو )شـاهراه ٬شَ ـ ْه توت ٬خـرمگس٬

خرچـنگ ٬خـرآسـ=ـآسـياي بـزرگ ٬خـر چـالـ=ـمـرغابي بـزرگ ٬ديـومردمـ=ـمـردم قـددراز٬
ديوکلوخـ=ـکلوخ بزرگ ٬ديوپاـ=ـعنکبوت ٬ديوبادـ=ـبادتند( ساخته ميشود )ص.(٢١-٢٠

اصطالحات تازهاي که در گزارش ششم از گفتار نخستين )اسم( درباره صفت و انواع
آن ميآورد تازگي دارد ٬مانند اسم رنگين به جاي صـفت؛ صـفت مـرکّب اسـمي دنـبالهدار

)صفتي که با پسوند ساخته ميشود( ٬مانند شرمگين  ٬آرزومند ؛ صفت فعلي دنبالهدار  ٬مانند
نوشيدني ٬کشته شده ٬دهنده ٬گويان ٬توانا ؛ صفت اسمي سرآغازدار )صفتي پيشوندگونه که بر سر
اسم ميآيد( ٬مانند همرکاب ٬ناـکام ٬بيدرد ٬باحيا ٬پرفن ؛ صفت مؤلَّف )دو يا چند کلمه مستقل
ـکه تأليف آنها به هيئت مجموعي بر يک معني وصفي داللت کند( ٬مانند مهرگستر ٬عيبجو٬
خداوند گنج٬
خورشيد علم ٬کس مپرس٬
دلگرفته ٬دلبرده ٬شيرينادا ٬گيتيپناه٬
صاحب عـلم و ادب ؛ و
ِ
ِ
ِ

صفت عددي که سه نوع است (١ :ـاستعمال مجموعي )عدد اصلي(  (٢ـاستعمال ِافـرادي
)عدد ترتيبي(  (٣ـاستعمال کسري )ـ Äص(٥٩ - ٢٢؛ تفضيل ّ
کل و تفضيل بـعض بـه جـاي
صفات عالي و تفضيلي و تقسيم تفضيل ّ
کل به دو گونه فردي و ُجملي )ـ Äص(٦٤ - ٦٠؛

اسم حالت )دال بر حالت اشياء نه بر گوهر يا ذات آنها( ٬مانند سرخي ٬نيکي ٬بدي ؛ مصادر

ايجابي
سببي )مصادر متعدّ ي که با »اندن« يا »انيدن« ساخته ميشوند و فاعل آنها علّت
ِ
وقوع فعل است(؛ مصادر سرآغازدار )مصادر پيشوندي( و تقسيم آنها به سيزده بـاب بـه
اعتبار پيشوند آنها؛ مثًال با پيشوند بر تحت عناوين بروني )برجستن گاهي به معني »بيرون
آمدن«(؛ بااليي )برشدن به معني »باال رفتن«(؛ پردازش ) = ـجداسازي( )خدا از ميان برداشت و

برگرفت (؛ گزينش )برچيدن (؛ بازي به معني »باز« )برگشتن (؛ نـوي  ٬مـعني نـو بـه کـلمه دادن
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)برخوردن يعني »دچار شدن«(؛ آرايش  ٬آرايش کالم بدون افادت معني ديگر بجز مبالغه يا
تأـکيد اصل معني مصدري )بردميدن يعني »دميدن«(.
مزيد دري )با پيشوند در( با
معاني دروني )در آمدن(؛ گيرايي  ٬تأثير کردن )دريافتن (؛ نوي
ِ
)درماندن (؛ آرايش )درساختن ـ = ـ»ساختن«(.
مزيد وايي در معاني بريدگي به معني »بريدن« ) واـکردن (؛ بازي به معني »بـاز« و »پس«
وادادن چيزي به معني »بازدادن«(؛ آرايش  ٬براي تأـکيد و پرورش اصل معني؛ نوي )واخوردن
)
ِ

يعني »دچار شدن«(.
همچنين مزيدهاي بازي )مصدّ ر به لفظ باز( ٬فرائي يا فرازي ٬فرو يا فرودي ٬پيشي ٬پسي٬
ِبه َدر )بهدرآمدن ( ٬سري )سردادن ( ٬دلي يا جـاني )مـصدّ ر بـه دل يـا جـان  :دلبـاختن ( ٬چشـمي

) چشمداشتن ( ٬دستي )دست کشيدن( و نظاير آنها.

تازه ٬هر کدام از اين تقسيمات به انواع فرعي زيادي بخش شده و با شواهدي آمده
است مثًال براي مزيد دستي هشتـنوع ذـکر شده است )ـ Äص.(٩٢ - ٩١
مؤلف ٬در بيان مصادر مزيدي ٬بحث نسبتًا مشروحي کرده است؛ مثًال ٬در مصادر
پربسامد ٬براي زدن سيـو يک ٬براي شکستن نُه ٬براي بستن يازده ٬براي کشيدن هيجده ٬و
براي گرفتن نُه معني ذـکر کرده و براي هرـکدام مثالهايي آورده است )ص .(١٠٩ - ٩٣وي
در اين باره مينويسد:
تفنّن مصادر مزيدي اين زبان نه همين به زيادت حرفي يا کلمه يک يا بيش بر مصادر صورت
سبب مصاحبت با کلمه ديگر افانين گوناـگـون از مـعني پـيدا
ميگيرد بلکه بعضي مصادر به ِ
ميکند )ص.(٩٣

بخش بعدي در بيان ظرف زمان و مکان و اسم آله است که در دستورهاي امروزي به
جاي آنها قيد زمان ٬قيد مکان و اسم آلت اصطالح شده است.
مؤلف ٬پس از بيان الفاظ ظرف زمانساز )ص ٬(١٠٧ظرف مکان را به دو نوع تقسيم
ميکند(١ :ـ ظرف ساده که با الفاظ گاه ٬جاي ٬سراي ٬خانه و دان ساخته مـيشود؛ (٢ـ ظـرف

مبالغهپرور که افاده ظرفيت با اشاره به کثرت و موفوري مظروف ميکند چون زار )اللهزار (٬
ستان ) ـگلستان ( ٬کده )آتشکده ( ٬بار )دريـابار ( ٬سـار ) ـکـوهسار ( ٬خـيز )زرخـيز ( ٬الخ ) سـنگالخ(
)ص .(١٠٩ - ١٠٧بدينـسان ٬بيان مطالب ٬هرچند با آنچه در ديگـر کـتابهاي دسـتور
زبانهاي فارسي سنّ تي آمده چندان فرقي ندارد ٬از نظر اصطالحات متفاوت است.

١٠٤
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سومين گفتار کتاب در بيان چوني و چـندي فـعل است .مـؤلف ٬در تـعريف فـعل٬
مينويسد:
ـکلمهاي است منصرف که داللت ميکند بر معني حدثي با اقتران زمان )و به عبارت ديگر( يا
برـکردن يا کردهـشدن يا بودن يا يکي از ازمنه سهـگانه ماضي ٬حال ٬استقبال )ص.(١٣٥-١٣٤

سپس ٬درباره اختالف دستوريان در اينکه ْ
اصل مصدر است يا فعل بحث ميکند که ٬در
حالت ّاو ل ٬فعل  +ن و ٬در حالت دوم ٬با حذف نون است و نتيجه ميگيرد که اصل مصدر
است و فعل از آن خارج شده است )ص.(١٣٦ - ١٣٥

تازگي مطالب در اين بخش بيشتر در تقسيمبندي افعال به اعتبارهاي متعدد است که
ذيًال به اختصار بيان ميشود :تقسيم فعل بـه
اعـتبار  (١ـ نـيروي مـعني بـه الزم و مـتعدّ ي
ِ

)ص(١٣٩ - ١٣٦؛  (٢ـنقصان و تمامي به رابطي و خبري؛  (٣ـ چگونگي صاحب يا خداوند يعني

مسندٌ اليه يا فاعل به فاعلي يا معلوم و مفعولي يا مجهول؛  (٤ـکمي و بيشي صيغههاي فعل به
ـکامل )فعلي که صيغههاي آن مستعمل باشد :کردن ٬خوردن( و مقتضب )فعلي که تمامي
صيغههايش را برنگيرند :يارستن که صيغههاي امر و مستقبل آن مستعمل نيست(؛  (٥ـ شيوه

ساختن مضارع و امر از مصدر به قياسي و ناقياسي ٬که قياسي خود دو گونه است :سالم٬
حـرف
حرف پسين صيغه امر و ماقبل مضارعش همان
منقلب .قياسي سالم آن است که
ِ
ِ
ماقبل ــدن يا ــتن يا ــيدن باشد در مصدر ٬مانند کشتن ٬گزاردن ٬درودن .قياسي منقلب آن است
ـکه حرف پيش از ــدن يا ــتن يا ــيدن در مضارع و امر با حرفي ديگر متبدّ ل گردد ٬چون
ـگشودن ٬فرسودن ٬سودن .در ضمن ٬افعال معاون ] ـ= کمکي[ تقسيم شدهاند به امکاني  :دانستن٬
يارستن ؛ شاياني  :شايستن ٬بايستن ؛ استقبالي  :خواستن ؛ ماضوي  :بودن ؛ مجهولي  :شدن و گاهي آمدن

)ص.(١٤٦ - ١٤٤
در بحث ساخت
زماني صيغه افعال ٬فعل مستقبل را تقسيم ميکند به مستقبل مطلق که
ِ

امر و نهي را هم از لواحق آن ميداند و مستقبل مقيّد )ص (١٤٨و امر دوامي )ـکه داللت بر
طلب فعل از مخاطب بر سبيل دوام و استمرار دارد و با آوردن لفظ مي يا همي بر صيغه امر
صورتپذير ميشود چون :ميپرور ٬ميکن( )ص.(١٥٩
در تعريف اسلوب ] ـ = ـوجه[ و انواع آن مينويسد:

اسلوب ٬در اصطالح صرف ٬عبارت است از آن صورت خاص فعل که بدان داللت کـند بـر
ـکيفيت معنوي که اصل معني فعل بدان کيفيت آراسته ميشود ...ا ّم ـا بـه مـذاق اهـل مـعاني
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صورت خاص
اسلوب عبارت است از آن نمط و طرز که معني فعل بدان ادا کرده ميشود و آن
ِ

لفـظ فـعل را کـه بـدان ايـن اسـلوب مـعنوي فـهميده مـيشود اسـلوب لفـظي تـوان گـفت
)ص.(١٦١-١٦٠

داللت بر معني به دو گونه خبري و انشايي تقسيم ميکند و
سپس ٬فعل را از رهگذر
ِ
براي فعل خبري سه اسلوب برميشمارد (١ :ـاخباري ) مـينگارد(  (٢ـايـجابي يـا شـاياني
)ترابايد(  (٣ـامکاني ) ميتوانم
ياري يارم کرد (؛ و براي فعل انشايي چهار اسلوب بـا شـواهـد
ِ

شعري (١ :ـشرطي  (٢ـفرماني )امر و نهي(  (٣ـآرماني  (٤ـدعايي )ـ Äص.(١٦٩ - ١٦٢
در صــرف افــعال نـيز ٬از اسـلوبهاي اخـباري ٬شـاياني و امکـاني سـخن رفـته است
)ص.(١٧٥ - ١٧٠
بخش چهارم ٬به وصف الفعل اختصاص دارد که همان قـيد است و بـه چـهار نـوع
کم ي  .٣زماني  .٤مکاني
تقسيم شده است .١ :حال کيفي  .٢حال ّ

 .١حال کيفي به شش نوع قسمت شده است (١ :ـ حال تشبيهي ) استادانه (؛  (٢ـ حال تکميلي

)مبيّن نيکوـپردازش ِ کار و ضدّ آن :خوب ٬بد (؛  (٣ـ حال تحقيقي )مبيّن درستي و جزم در کار
يا فعل نفساني :هـرآيـنه  ٬زنـهار (؛  (٤ـ حـال تشکـيکي ) شـايد ٬گـويي ٬گـفتي (؛  (٥ـ حـال تـحريکي
ـ

)وانماينده حالت جنبش و حرکت در کار نفساني يا جسماني :دوان ٬خيزان ٬سواره (؛  (٦ـ حال

تقابلي يا قياسي )وانماينده اينکه کار نسبت بدان چگونه است يا در خوبي و زشتي و سود
و زيان در چه مرتبه است ) نيکي و بدي ٬بلندي و پستي(.
مر اتـي )صـدچند (؛  (٢ـحـال تـرتيبي ) ّاولبـار (؛
 .٢حال ک ّمي خود انواعي دارد (١ :ـحال ّ

 (٣ـحال مقداري )بسيار گفتم وليکن او کمتر شنيد (؛  (٤ـحال فراواني ) ـگلگل ٬چمنچمن بشکفت؛

عالم عالم تحسين() .ص(٢٦٧
 .٣حال زماني  ٬که همان ظرف زمان يا قيد زمان است مشتمل بر زمانه حال  ٬زمانه ماضي ٬
زمانه آينده  ٬زمانه نامحدود ) هميشه ٬پيوسته ٬دايمًا( )ص.(٢٧١ - ٢٦٩
 .٤حال مکاني که همان ظرف مکان يا قيد مکان است )ص.(٢٧٥ - ٢٧٤
پنجمين گفتار در بيان رابط کلمي )حرف اضافه( است و ٬در آن ٬حروف اضافه مفرد و
مرکّب با آوردن مثال شرح داده شده است )ص.(٢٨٨ - ٢٧٥
ـگفتار ششم در بيان رابط جملي )حرف ربط( است که به اتّصالي و انفصالي تقسيم شده
است که چنين تعريف شدهاند:

١٠٦
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اتصالي آن است که بدان دو جمله با هم ارتباط پيدا سازند و ٬در معني ٬دو رنگي و تخالف پيدا
نکنند؛ مانند فيروز و بهروز در شهر ميباشند )ص.(٢٨٩
انفصالي آن رابط است که دو جمله را با هم ارتباطي خاص بخشد و وانمايد که هر دو با
هم گونهاي تقابل ميدارند و در ايجاب يا سلب يا ديگر صفتي از صفات معنوي همداستان
نيستند؛ چون فيروز نيکو ميخواند وليکن بهمن روش خواندن نميداند )ص.(٢٩٠

سپس ٬رابط اتّصالي تقسيم ميشود به  (١ـاشتر اـکي )پس(  (٢ـاشتراطي )اـگر(  (٣ـتمثيلي
) همچون(  (٤ـتعليلي )زيراـکه(  (٥ـتفريعي )الجرم(  (٦ـتوضيحي يا تفسيري ) يعني(  (٧ـتذييلي
)اي(  (٨ـعالوگي )سواي آن همه( )ص .(٣٠٣ - ٢٩١رابط انـفصالي هـم تـقسيم مـيشود بـه
 (١ـاستثنايي )مگر آن که(  (٢ـاستقصايي )با آن که(  (٣ـاضرابي ) بـلکه(  (٤ـاسـتدراـکـي )ليکـن(
 (٥ـترديدي )يا(  (٦ـتهديدي ) مبادا( )ص.(٣١٣ - ٣٠٥
هفتمين گفتار در بيان اصوات است .اصوات به سه بخش تقسيم شده است:
 .١عُروضي يعني آن گونه صوت که انسان بيشتر ٬به سبب ُعروض حالتي از حـاالت
نفساني يا طبيعي ٬بدان گويا ميگردد )ص .(٣١٥صوت ُع ـروضي ٬بـه اعـتبار مـواضـع
استعمال در سخنان اهل زبان ٬بـه انـواع زيـر تـقسيم مـيشودُ :س ـروري ) هـوهو ٬واهواه (؛
توجعي )آه ٬هاي (؛
تفجعي ) فغان ٬فرياد (؛
تحس ري ) افسوس ٬دريغا (؛ ّ
استعجابي ) خوشا ٬اي عجب (؛ ّ
ّ
تضرعي ) ـکريما ٬اي فلک (؛ تظلّمي ) الغياث ٬فرياد (؛ تن ّف ري )تُف ٬دور از ما(.
ّ

 .٢خطابتي يعني آن نوع صوت که مردم بدان تحذير يا تنبيه يا تبشير و غيره ديگران را

ميکنند ٬يا بدان انسان يا حيوان را ميخوانند و ميرانند )ص .(٣١٥صـورت خـطابي٬
برـحسب خصوصيات خطابي به انواع زير تقسيم ميشود :تسکـيني ) خـاموش ٬سکـوت (؛
تبشيري )بشارت ٬مژده (؛ تحريضي ) هان ٬هال ٬اينک (؛ تنبيهي )نگر ٬آـگاه باش (؛ تسليمي يا ترحيبي
سيدي (؛ تملّقي )قربانت شوم ٬فدايت شوم (؛ تقريعي ) برو ٬گم شو٬
) تسليم ٬بندگي (؛ ندايي )جان مادرّ ٬

افسانه مخوان() .ص(٣١٨ - ٣١٧
 .٣حکايتي يعني آن نوع صوت که مردم بدان از آواز جانداران يـا آهـنگ و صـداي
تخي ل بشري شبيه بانگ
چيزهاي ناجاندار حکايت ميکنند يا آن گونه آواز انساني که در ّ
جانوران و آهنگ ناجانداران است )ص .(٣١٥اين ٬در واقع ٬همان اسم صوت )نامآوا(
است که در کتابهاي دستوري آمده است.
صوت حکايتي به دو نوع تقسيم ميشود:
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١٠٧

 (١آن نوع اصوات که پارسيان بدان از آواز جانداران حکايت مـيکنند؛ مـانند کـوکو

)آواز فاخته( ٬جيکجيک )حکايت آواز مرغبچگان( ٬هينهين )صداي اسب کاهل(.
از حمارنامه وحشي:
وقت ُج َوش طبعها ملول
از َ
عونعون به ِ

کـاهليش سـينهها فگـار
هـينهين ز
وز
َ
َ

 (٢آن نوع اصوات که پارسيان بدان از صداي چيزهاي ناجاندار حکـايت مـيکنند٬
مانند طنطنه )آواز سازهاي موسيقي( ٬کُمکُم )آواز نقب زدن( ٬دبدبه )آواز کوس و دهـل(
)ص.(٣٢١ - ٣١٩
چنانـکه مالحظه ميشود ٬تقسيمبنديهاي اصوات با آنـچه امـروزه مـتداول است
ـکامًال متفاوت است.
خاتمه در اشتقاق تخريجي و انضمامي است .اشتقاق تعريف شده است به »برآوردن يا
ساختن کلمهاي از لفظي ديگرـــ به گونه تغييرـــ خواه با افزودن حرف يا حرکت يا هردو٬
خواه به کاستن آن ٬از براي پيدا ساختن يا افادت معني نو ٬چون ٬از درودن  ٬درودني و ٬از
ـگذشتن  ٬گذشتني «) .ص(٣٢١
اقسام اشتقاق تخريجي به شرح زير است:
مصدري  :برکشيدن لفظي از مصدر چون کشتني از کشتن ؛ فعلي  :برآوردن لفظي از فعل
چون شنوا و شنونده از شنو ؛ اسمي  :انشاي لفظي از اسم چون دميدن از دم ؛ صفتي  :سـاختن
لفظي از صفت چون گرما و سرما از گرم و سرد ؛ ضميري  :برآوردن لفظي از ضمير چون مني و
تويي از من و تو ؛ صوتي  :برکشيدن لفظي از صوت چون غرغريدن از غرغر ؛ حرفي يا رابطي :
ساختن لفظي از حرف چون درون و برون از در و بر) .ص(٣٢٣ - ٣٢٢
اشتقاق انضمامي را کلماتي پارسي ميداند که عمومًا از دو يا بيش از دو لفظ انـضمام
يافته مانند تشبيهات ٬استعارات ٬کنايات .مؤلف ٬بـه عـنوان نـمونه ٬بـعضي از اسـاليب
تأليفي گل را آورده است :گلزمين ٬گلگشت ٬گلبرگ ٬گلفام ٬گلبو ٬گـلرنگ ٬گـلزار ٬گـلعذار ٬گـلشن٬
ـگلفروش ٬گلبدن ٬گلدسته ٬گلگون ٬گلاندام ٬گلچين ٬گـلنگبين ٬گـالب )ص(٣٢٩؛ سـپس اسـاليب
تأليفي دست ٬پاي ٬سر ٬دل و خانه را(٣٣٢ - ٣٣٠) .
تصر فهايي که در تفريس ميشود٬
عبيدي ٬در اين فرصت به بحث تفريس و اقسام ّ

تصر فها را به شرح زير برميشمارد :تبديل حرفي ٬اضافه
با ذـکر مثال ٬ميپردازد و اين ّ

تصرف اسلوبي و٬
تصرف جمعيّ ٬
حرفي ٬تبديل حرکت ٬حذفِ ٬ا سکان ٬تخفيف ٬امالهّ ٬
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تصرف اسلوبي را چنين
در اين باب ٬اطّ العات نسبتًا تازهاي در اختيار ما ميگذارد .مثًال ّ
تعريف ميکند:
تصرف اسلوبي در پارسي عبارت است از مأنوس ساختن الفاظ بيگانه زبانـــ به اضافه کردن
ّ
آن پــارسي استـــ بـر آن الفـاظ و بـرهنهـسـاختنشان از آن
آنگــونه خــصوصيات کــه از ِ
تصرف به انحاي گوناـگون صورت
اسلوبيعالمت که آن الفاظ در زبان اصلي خود داشتند .اين ّ
ميبندد(١ :ـبهـدرـانداختن تنوين از اواخـر الفـاظ تـازي؛ (٢ـبـهـدرـآوردن عـالمت اضـافت و

توصيف در آخر مضاف يا موصوف؛ (٣ـتبديل تاهاي ناطق اخير کلمات را بـا هـاي سـاـکت
(٤ـبهـدرـانداختن حرف تعريف ال از اوايل الفاظ تازي) ...ص(٣٥٠-٣٣٤

در اثر عبيدي ٬مطالب ديگري نيز مـيتوان سـراغ گـرفت کـه در دسـتور زبـانهاي
تأليفـشده در ايران کمتر بدانها پرداخته شده و شايسته بررسي است.
خالصه اينکه عبيداهلل عبيدي ٬در دورهاي که زبان و ادبيات فارسي در شبهقاره ٬به
داليل گوناـگون از جمله تس ّل ط انگليسيها و کوشش آنان در امحاي زبان فارسي ٬رفتهرفته
از رونق ميافتاد ٬دست به نگارش آثار متعدد ميزند و ٬مهمتر از همه ٬کتابي در دستور
زبان فارسي مينويسد که ٬در آن عصر و زمان ٬فينفسه ارزش بسيار داشته صرفـنظر از
توج هي به اصطالحات تازه برگزيده يا
آنکه مطالب تازه در آن فراوان است .حتي ٬اـگر ّ
نوآوري کار به چشم ميآيد .از مزاياي ديگر اين اثر او اشعاري از
برساخته مؤلف بشود٬
ِ
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