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  :چکیده
هجري قمري به  1340العلی موبد بیدگلی است و به سال  تألیف شیخ عبد صرف موبدکتاب 

هـاي سیاسـی دوران    نگاري و جریـان  موبد که مدتی درگیر روزنامه. نگارش درآمده است
مشروطه بوده، به سبب شیفتگی به زبان، فرهنگ و ادبیات پارسی، افزون بر سرایندگی، بـه  

پسـتاي  و  نسخ موبدهایی همچون  رده و کتابتدریس و پژوهش در این زمینه نیز روي آو
، شاهنامۀ امیر بهادريرا به نگارش درآورده و در نظارت بر تصحیح شاهنامۀ معروف به  موبد

هاي  یکی از نوشته. اي را هم براي این کتاب تنظیم کرده است نامه همکاري داشته و فرهنگ
آوري شده، کتاب معـروف بـه    آموزان گرد او که براي آموزش قواعد پارسی و عربی به نو

نویسی  شاید دور از حقیقت نباشد اگر این نوشته را پس از آغاز راه دستور. است صرف موبد
. اي میان عربی و فارسی بدانیم فارسی در دو سدۀ اخیر، نخستین کتاب در زمینۀ دستور مقابله

چون ارزش کتاب، هایی  اي گذرا به زندگی موبد، به موضوع در جستار پیش رو، ضمن اشاره
الخطـی مـتن    هـاي رسـم   هاي کتاب، ویژگی انگیزۀ نگارش و نامگذاري آن، نقد شاهد مثال

آنچه دربارۀ قلم موبد در این کتـاب  . ایم فارسی و عربی نسخه و چینش مطالب آن پرداخته

                                                             
 h.i1361@yahoo.com /استادیار دانشگاه کاشان *

  

  
  

  ۀنوشت نگاهی به کتاب صرف موبد
    العلی موبد بیدگلی شیخ عبد 
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هاي تازه، برساخته و البته دساتیري است که شیفتگی وي به  کارگیري زیاد واژه ست، به هویدا
، او را بـدان  فرهنـگ دسـاتیر  پذیري از کتـاب برسـاختۀ    زبان و فرهنگ کهن پارسی و اثر

  .مند ساخته است عإلقه

الخطی، دستور زبان فارسی، واژگـان   هاي رسم موبد بیدگلی، صرف موبد، ویژگی :ها کلیدواژه
  .دساتیري

  
  

  درآمد. 1
نخستین هجـري گمـان   هاي  از همان زمان که گروهی از دانشمندان مسلمان در سده

فساد و لحن شده است و  خوش دگرگونی یا به تعبیر خودشان کردند زبانِ عربی دست
هاي  کنون نوشته تا ،آمدند بندي قواعد این زبان بر آوري و دسته تدوین، گرد ۀدر اندیش

در ایـران نیـز   . نگاشته شده است) صرف و نحو(قواعد دستوري عربی  ۀزیادي دربار
گروهی از شیفتگان زبان و ادب پارسی از میـرزا   ،پایانی ۀسال ن دویستکمابیش در ای

یا قصد بودي یا دگرگونی این زبان بوده حبیب اصفهانی گرفته تا دیگران که نگرانِ نا
. انـد  آمده آوري قواعد این زبان بر گرد ۀاند، در اندیش آموزان داشته آموزش آن را به نو

ش آن ۀشک در آغاز این راه، بیشترین بی بندي قواعد فارسی و  ها چه در چارچوب ت
ح ع قواعد پیشنهادي براي این زبانچه در نو سازي و تعریف آن، به  یا حتی در اصط

... ویژه عربی و سـپس فرانسـه و   ، بههاي دیگر هاي همانند آن در زبان پیروي از نمونه
بـا سرشـت زبـان     هاي بیگانه بوده است و از آنجا که برخی اصول موجود در دستور

هاي سنتی به شـمار   دستور ۀها که در حوز پارسی سازگار نبوده، سبب شده این کتاب
رضا همچون محمدافرادي  .هایی را نیز در خود داشته باشند آیند، عیوب و کاستی می

 دستور مفصل امروزو خسرو فرشیدورد در  نگاهی تازه به دستور زبانباطنی در کتاب 
  .اند هاي سنتی فارسی پرداخته هاي دستور بیان کاستیو دیگران به نقد و 

ـ    شیخ عبد  ۀالعلی موبد بیدگلی، از شیفتگان زبان پارسی و تـاریخ و فرهنـگ دیرین
هـاي گونـاگون از شـعر و     هاي سیاسی، در زمینه او جدا از درگیري .ایران بوده است

اشته و حتی مدتی هایی د نگاري تکاپو آوري کتاب و روزنامه تصحیح متن گرفته تا گرد
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را در کنار چند  صرف موبدوي . عربی در مدارس پرداخته است به تدریس فارسی و
آمـوزان   ، براي آموزش زبان فارسـی بـه نـو   پستاي موبدو  نسخ موبدنوشته؛ ازجمله 

هجري قمري است؛ زمانی  1340تاریخ نگارش این کتاب سال . آوري کرده است گرد
دهه از نگارش کتاب معروف  نویسی پارسی و پنج تورکه کمابیش یک سده از آغاز دس

صـ ) ق 1289( دستور سـخن میرزا حبیب اصفهانی به نام  دبسـتان  آن بـه نـام    ۀو خ
خود موبد، وي این کتاب را در آمـوزش   ۀبه گفت. گذشته است می) ق 1308( فارسی

شده،  دهاي یا از زمینه یک هیچاما در  ،صرف پارسی و صرف و نحو عربی نگاشته است
آید و بیشترِ قواعد ریز و حتی درشت فارسی و عربـی را در   منبع کاملی به شمار نمی

خور  توانسته اثري در خود جاي نداده است و به گمان ما حتی در زمان خود هم نمی
ۀ قواعد هر دو هاي جامع و کاملی دربار به شمار بیاید، چه برسد به زمان ما که کتاب

اما نباید فراموش کنیم که امتیاز کتاب پیش روي، در . آمده است تألیف در ۀبه رشت زبان
اي بودن آن با زبان عربی است و از  مقابله ،اي و به عبارت بهتر تطبیقی یا مقایسه ۀجنب

مانند بـه شـمار    را چه در زمان خود و چه اکنون، کم صرف موبدتوانیم  این لحاظ می
 ۀهایی از این دست که به مقایسه یا مقابل هبیاوریم؛ زیرا در همین روزگار ما هم نوشت

بیهوده نخواهد بود اگر این کتاب . ندبی پرداخته باشند، بسیار نادرقواعد فارسی و عر
 ۀنویسی معاصـر فارسـی، بـه شـیو     را نخستین کتابی بدانیم که پس از آغاز راه دستور

  .اي، به بیان قواعد عربی و فارسی پرداخته است مقابله
اي است که از آن وجود  تنها نسخه از این کتاب در دست داریم، ظاهراًاي که  نسخه

شخصی مرحوم مهدي  ۀاصل نسخه در کتابخان 1.نوشت خود موبد است دارد و دست
 50موجود و متشکل از ) 83-200 ۀبخش کتب خطی و کهن، شمار(صباحی بیدگلی 

نویسـی از آن   از، چـرك نویسنده در آغ ،آید می نوشته بر ۀکه از ترقیم چنان. برگ است
 ۀپردازد؛ البته در همـین نسـخ   نویسی آن می آورد و پس از یک سال به پاك فراهم می

رود تصـرف و   و گمـان نمـی  . آیـد  هایی به چشم می خوردگی شده هم خط نویس پاك
زیرا اگر کاتبی دیگر آن را نوشته بود، بـه   ،تحریف کاتب یا کاتبانی در آن رفته باشد

نویسی  چرك ۀنسخ. کرد کتاب، به نام خود اشاره می ۀمقدمه یا ترقیم احتمال زیاد در
ً هم که موبد بدان چشمزد دارد، در دست ما نیست و به گمان نمی در جایی  آید اص
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ً نویس به دست خـود او از میـان رفتـه     پس از نوشتن پاك منتشر شده باشد و احتما
  .باشد

  موبد بیدگلی نامۀ زندگی. 2
تـر از   هاي او، به یقین هیچ منبعـی کامـل   زندگی موبد بیدگلی و آثار و فعالیت ۀدربار

 »یدگلیبر شأن و شعر موبد ب يگذر«عبداهللا موحدي محب با عنوان جستار ارزشمند 
چاپ شده و ) 1384ۀ دوم، پاییز و زمستان سال اول، شمار( شناخت کاشان ۀکه در مجل

 ۀدهد، وجود ندارد؛ ایشان بـار و میـو   ادامه میپژوهی به کار خود  اکنون به نام کاشان
موبد بیدگلی در این جستار  ۀخود را دربار ۀسال بینی و پژوهندگی چندین رسی، ریز غور

این نویسـنده و   ۀهاي تازه دربار اند و به یقین تا زمان به دست آمدن آگاهی ارائه داده
در اختیار نداریم؛ آنچه در  شده یاد ۀتر از مقال شاعر دوران مشروطه، هیچ منبعی کامل

  .آوریم، برگرفته از همین مقاله است زندگی موبد می ۀزیر دربار
ه، گویـا  قر بیدگلی که سپس به موبـد معـروف شـد   با العلی فرزند محمد شیخ عبد

وي پس از آنکه مقدمات . هجري قمري در بیدگل زاده شده است 1270سال  حدود
ویژه در کرب به سر بـرده،   نیز در عتبات و به وخته، مدتی راعلوم را در زادگاهش آم

وي در . گشته و در تهران سرگرم تدریس و پژوهش شـده اسـت   سپس به وطن  باز
تخلـص   ،اي موبـد در برهـه   .ز ایشان در دست استشعر نیز دستی داشته و دیوانی ا

 ۀخود برگزیده و سپس به سبب شیفتگی به گذشت يرا برا» یصبح«و » صبح نخست«
هـاي سیاسـی    وي در درگیريافزون بر این، . ن، نام شعري موبد را برگزیده استایرا

ً. هایی داشته است نگاري هم تکاپو روزنامه ۀدوران مشروطه و در عرص موبد در  احتما
  .ات گفته استیبدرود ح ی،در اوج اختناق رضاخان یعنی ي،دیخورش 1318سال 

  و زمان نگارش آن صرف موبدارزش کتاب . 3
گمان زمانی که موبد ایـن اثـر را پدیـد آورده اسـت، نزدیـک بـه یـک سـده از آغـاز           بی

دهه از نگارش کتاب معروف میرزا حبیـب اصـفهانی    بیش پنج نویسی پارسی و کما دستور
توانسـته جایگـاهی    گذشته بوده است؛ بنابراین کتابچۀ پیش رو، نمـی  دستور سخنبه نام 

  .قمري داشته باشد 14و  13هاي  نوع خود در سده هاي هم وا در میان دیگر کتاب
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صرف و نحو عربی و نه در صرف پارسی،  ۀافزون بر اینکه این کتابچه نه در زمین
گونه که خود در دیباچه اشاره  ناش، آ آید و نویسنده منبع کامل و جامعی به شمار نمی

، به منبع یا کتابی نیاز نداشته و تنها با »نیکو دانستن هر دو زبان«به سبب  ،کرده است
هاي ذهنی، آن را فراهم آورده اسـت و طبیعـی اسـت کـه بسـیاري از       تکیه بر داشته

که هاي ریز و حتی درشت صرفی و نحوي را به سبب فراموشی یا نوع کاربردي  نکته
یل دیگر، به روي کاغذ نیاوردراي این کتاب در نظر داشته ب اما از آنجایی که . یا به د

پـردازد،   اي به شرح قواعد دو زبان پارسی و عربی مـی  تطبیقی یا مقایسه ۀوي به شیو
ماننـد بـه شـمار     مانند یا کم توانیم این نوشته را در زمان نگارش خود، بی شک می بی

هایی از این دست،  دانیم، نوشته میگار ما نیز، تا آنجایی که روز حتی در همین. آوریم
بنابراین شاید بتوانیم این کتاب را نخسـتین کتـابی   . شمار است بسیار اندك و انگشت

اي، بـه بیـان    مقایسـه  ۀنویسی معاصر فارسی، به شیو بدانیم که پس از آغاز راه دستور
ل ۀالبته به گفت .قواعد عربی و فارسی پرداخته است دیگري  ۀالدین همایی، نویسند ج

در  نهـج األدب به نام مولوي محمد نجم، نجم الغنی خان رامپوري کتـابی را بـه نـام    
دي چاپ شده 1919ه در سال هندوستان نوشته ک غالب قواعد فارسی را  ،و در آن می

ـ : ك.ر( .از روي اصول عربی استخراج کرده و با یکـدیگر تطبیـق داده اسـت     ۀمقدم
از آنجایی که ما بـه اصـل ایـن کتـاب دسترسـی نـداریم،       ) 130دهخدا، صامۀ ن لغت
 ۀدانیم منظور آقاي همایی از تطبیق دادن قواعد چیست و آیـا نویسـنده بـه شـیو     نمی

ً     مقایسه  اي، قواعد فارسی و عربی را در کنار هم آورده است یـا خیـر؟ ولـی احتمـا
ري و تعریف قواعـد فارسـی، از   آن کتاب در نامگذا ۀمنظورش این است که نویسند

ح به هر روي، بر . هاي رایج در زبان عربی، بهره گرفته است ها و تعریف همان اصط
اي میان عربـی و   نویسی تطبیقی یا مقابله ، پیشاهنگ دستورصرف موبداین باوریم که 

  .فارسی است
 1340ماه سـال   آنچه خود موبد در پایان این دفتر نوشته، وي آن را در دي ۀبر پای

هجري خورشیدي نگاشته است و  1301، کمابیش برابر )کوچیِ تازي(هجري قمري 
سیزده سال از بازگشت وي از روسیه و استانبول در جریان  این زمانی است که تقریباً

ـ     علی شـاه مـی  عتراض به بمباران مجلس توسط محمدا  ۀگذشـت و چنانچـه بـه گفت
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کمـابیش برابـر   [خورشـیدي   1318مرگ وي را به سال  موحدي اعتماد کنیم که سال
و سن او را پس از بازگشـت از  ) 44گذري بر شأن و شعر موبد، ص] (قمري 1357

داند، باید بگوییم وي کمابیش نود سـال   می) 43همان، ص(استانبول فراتر از شصت 
  .سالگی نوشته است س از هفتادعمر کرده و این کتاب را پ

هنایش خرد و ، )ق1317( نسخ موبدهاي موبد مانند  و اگر به تاریخ نگارش نوشته
آن  فرهنگنامـۀ امیـر بهـادري و تنظـیم     شـاهنامۀ ، نظـارت بـر   )ق1322( دیوان موبـد 

 ادب، غیـرت ، تربیـت ، لسـان الغیـب  همچـون  هایی  و همکاري با روزنامه) ق1322(
ــن تکــاپو نگــاهی بی) ق1320و 1319هــاي  ســال( ــدازیم، بایــد گفــت کــه ای هــاي  ن

اي است که سن او از پنجاه فراتر رفتـه اسـت و چنـین     فرهنگی مربوط به دوره علمی
در نتیجه باید گفت زمانی که موبد از اسـتانبول بـه ایـران    . نماید چیزي کمی دور می

تـر از   باید بـا سال وي را  زاد ،بازگشته، هنوز شصت سال نداشته است و به پیرو آن
  .قمري بدانیم 1270

ۀ مبشـر  زمانی که به گفت«به هر روي، موبد این کتابچه را در تهران نگاشته است، 
آمده بود و دعوي  اللهی در اهل حق یا علی ۀ، موبد در زمر)پژوهاحمد(همایون شیرازي 

د خـو  ۀاي که به نوشـت  در دوره) 43گذري بر شأن و شعر موبد، ص (» کرد باطنی می
وه اسباب کارِ تألیف و   هاسباب زندگی ب« ،موبد در پایان این کتاب نداشته » تصنیفع

درست  اللهی بودن به موبد را نا چه موحدي نسبت علی فزاییم که اگراین را هم بی. است
زدگـی و   داند، امـا بـه بـاور مـا، بـا توجـه بـه دل        ظاهري او می ۀو تنها به سبب قیاف

نشینی  ه و به گوشهبد پدیدار شدد سیاست دوران مشروطه در موآزردگی که از پیام دل
چه  روي آورده بود، هیچ دور نیست که به مسلک درویشی هم گرایش یافته باشد؛ اگر

  .شده در دست نداریم در این هنگام، سندي براي گمان یاد
 ۀعلی معتمدي که از شاگردان موبـد بـوده اسـت، دور    ۀموحدي با توجه به نوشت

. آورد کرده است قمري بر 1322یا  1321هاي  وي را در تهران نزدیک به سالتدریس 
اما زمانی که موبد این کتاب را نگاشته، کمابیش بیست سال پـس از   )35همان، ص (

پیش رو به عنوان کتاب  ۀگمان وي هرگز در این دوره از کتابچ پس بی. این دوره است
س ۀپای ًگرفته ا هاي خود بهره نمی درسی ک پس از اینکـه از رنـج    ست؛ وي احتما
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و شـده  آسـوده   ،هـاي دوران آغـازین مشـروطه    بازي خوردگی سیاست تدریس و سر
آموزش خود در نجـف و   ۀهاي دور نشینی پیشه کرده بوده، با تکیه بر اندوخته گوشه

  .کرب و تدریس در تهران، آن را نگاشته است

  نگارش کتاب انگیزۀ. 4
نـه  «: گویـد  کتاب، دو انگیزه براي نگارش این کتاب آورده و مـی  ۀنویسنده در دیباچ

از دسـتور زبـان آن    ،آموختنـد  امروز و نه در گذشته، چون پارسیان زبان تازي را می
آمیزند و  آگاهی نداشتند و اکنون دین تازي و زبان پارسی را به زبان و آیین فرنگی می

یـک ایرانـی در عصـر     ۀکسی به نوشـت  دانند و اگر این، زبان فرنگی نیز نمی با وجود
خواسته بنویسد و از چه ملتی  چه زبانی می ۀاش بر پای داند نگارنده حاضر بنگرد، نمی

دیگر اینکه چون برخی از مردم خواهـان یـادگیري    )1صرف موبد، ص(» .بوده است
اما به قواعد آن دسترسی ندارند، بنده به نگارش آن دست  ،زبان پارسی و تازي هستند

  )50همان، ص: ك.ر( .زدم
قصـد دارد تنهـا از    ـآن روشن اسـت    ۀگونه که از دیباچ آن ـوي در آغاز کتاب  

ً ،بخش صرف در دو زبان فارسی و عربی سخن بگوید ویژه  ها به در خیلی جا اما عم
. کنـد  به طور گذرا به برخی قواعد نحوي زبان عربی هـم اشـاره مـی    ،در پایان کتاب

خواهـد تنهـا از    به این اشاره دارد که نویسنده مـی  صرف موبدعنوان کتاب هم یعنی 
البته وي در پایان کتاب به این نکته اشـاره  . صرف زبان عربی یا پارسی سخن بگوید

کند که هدف وي از نگارش آن، شرح یاساي صرف پارسی و صرف و نحو عربی  می
یعنی جملـه در   ،ی، وي هرگز از واحد گفتاربنابراین جدا از برخی موارد جزئ. است

م زبان فارسی، سخن نمی یعنی بخش صـرف ایـن زبـان     ،گوید و تنها به مفردات ک
  .پردازد می

رسد هدف نخست موبد از نگارش این کتاب، آموزش صـرف و نحـو    به نظر می
رانده  زبانان باشد و به همین دلیل نیز، بیشتر از قواعد این زبان سخن عربی به پارسی

زم پیش» ایرانی ۀهیجی کهن«به باور وي، دانستن . است آمـوختن صـرف    ۀدرآمد و 
از این . نخواهد توانست صرف عربی را بفهمد ،آموز آن را نیاموزد عربی است و تا نو

اي از زبان پارسی را به او بیاموزد و سپس به  کند در آغاز باید قاعده رو وي گمان می
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 .عربی بپردازد شرح آن قاعده در زبان
وي در پایان کتاب بر این نکته نیز چشمزد دارد که بسیاري از پارسیان به قواعـد  

خواهد فارسی را به اینان بیاموزد و براي جامه پوشاندن  زبان خود آشنا نیستند و او می
آموزان ایرانی  را نگاشته است و چون دیده که عربی» موبد] نسخ[ ۀنام«به این خواسته، 

شوند، به نگارش  خواندن، تنها با عربی مصطلح در فقه آشنا می چند دهه عربیپس از 
  .کتاب حاضر پرداخته است

هایی بدانیم که بـه بررسـی    به هر روي، این کتاب را باید در شمار نخستین کتاب
قواعد دو زبـان   ـریز و دقیق   ۀاش و به گون البته نه به معناي علمی امروزي ـتطبیقی  

 ۀخـور و شایسـت   ، اثـري در صـرف موبـد  و از این لحـاظ،   پردازد می فارسی و عربی
  .آید پاسداشت به شمار می

  گذاري کتابنام. 5
نویسی زبان فارسـی، نـام عربـیِ     بسیاري از پیشینیان خود در دستور ۀموبد نیز به شیو

را براي قواعـد  » دستور« ۀنخستین کسی که واژ. را بر کتاب خود نهاده است» صرف«
کتاب خود و  ۀاما موبد در دیباچ. زبان پارسی اختیار کرده، میرزا حبیب اصفهانی است

ي مغـولی بهـره گرفتـه اسـت؛     »یاسا« ۀاز واژ» قواعد« ۀهاي آن، به جاي واژ دیگر جا
اش به زبان پارسی کهن و کـاربرد واژگـان    شیفتگی ۀبگذریم از اینکه چرا موبد با هم

اي مغولی  ي کتابش از واژهنامگذاراین زبان، در  ۀساخت جیب و غریب و حتی برگاه ع
  !بهره گرفته است؟

  صرف موبدۀ هایی دربار نکته. الف
  ها شاهد مثال
 ،سـازي قواعـد فارسـی و عربـی آورده اسـت      هایی که موبد براي روشـن  شاهد مثال

هاي  هاي همانندش در کتاب کم در بخش عربی آن یک تفاوت اساسی با نمونه دست
نمـا و   ها همـواره چـالش نـخ    هاي این کتاب در نمونه. قدیم و حتی جدید عربی دارد

شب و «باستانی پاریزي  ۀبینیم و به گفت ساختگیِ زد و خورد میان زید و عمرو را می
پرسد  دفعه از او نمی کند، یک به او تلطف نمی بار ولی یک ،زند روز، زید عمرو را می

 ۀحال شما چطور است، امروز از هفته کدام روز است، چه ساعتی است؟ یک صـفح 
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کننـد کـه جـایی را     هم سفر نمـی   خوانند و یک ساعت با نمی با همطبیعی یا فیزیک 
ریم، ببینند، همه جا زید ضارب است، مثل اینکه اصرار داریم بچه را وحشی بار بیـاو 

آوردن فاعل یا مفعول، غیر از ضرب و کتک راه دیگري نیست؟ مگر   مگر براي نمونه
 ۀنظریاتی دربار(» شود اسم خیابان از او پرسید؟ شود زید را دعوت کرد؟ مگر نمی نمی

  )201ها، ص تدریس عربی در دبیرستان
و، نشانی شاید تنها در این کتاب باشد که کمتر از این زد و خورد میان زید و عمر

. دانـیم  نمـی  آگاهانه، دقیقاً خواسته، چنین کرده یا نا این نکته را که آیا موبد خود. باشد
زید کمک کرد، زید زیبا شد، زید سوار اسب شـد، زیـد عمـرو را    «هایی مانند  نمونه

ها بهره گرفته،  که موبد از آن» ...بزرگ کرد، زید عمرو را آرامانید، زید نویسنده است و
نویسـان سـنتی و حتـی     چه او نیز به پیروي از دیگر دستور اگر. ست بر این ادعادلیلی 

امـا  . آورد هاي صرف و نحو عربی را می هاي کهنه و تکراري کتاب امروزي، گاه مثال
 .هایی که وي در توضیح قواعد فارسی آورده، بیشتر معنایی نیکو و پسندیده دارد نمونه

، این است که نویسنده گاه کـاربرد عامیانـه یـا    هاي کتاب نمونه ۀدیگر دربار ۀنکت
هاي کاربرد رسمی، گاه  ها را در نظر داشته است و گاه نمونه محلی واژگان یا عبارت

خسرو . هاي معاصر را هاي کهن را به عنوان شاهد ادعاي خود آورده و گاه نمونه نمونه
ان ما چون توجهی نویس دستور«: نویسد هاي فارسی می نقص دستور ۀفرشیدورد دربار

اند، قوانین زبان امروز و  هاي مختلف زبان فارسی نداشته ها و نمود ها و جلوه به گونه
انـد و ایـن کـار موجـب      آمیخته در با همگذشته، شعر و نثر، زبان تداول و رسمی را 

 ،هاي موجـود معلـوم نیسـت    که اکثر دستور  به طوري ،ده استشآشفتگی این قواعد 
تاریخی و اگر توصیفی است دانسته نیست، مربوط به کدام گونه از توصیفی است یا 

  )42صدستور مفصل امروز، . (زبان است
هـا یـا متـون     جـا، از سـروده   در هیچ سازي قواعد تقریباً موبد بیدگلی براي روشن

هاي کوتاه و از لحاظ  هاي او بیشتر جمله شاهد مثال. فارسی یا عربی بهره نگرفته است
ً اي هستند که  معنایی، ساده دبستانی  ۀتجرب پا و بی آموزان نو یک آموزگار براي نومعمو

مردي خندید، گاوي خریدم، مرد پیري دیدم، خوابانید پرویز چنگیز : مانند ؛کند بیان می
آورد و در  هاي قرآنی نمونه می تنها در چند جا از آیه... اي مانده و ام در خانه را، جامه



 
  

 

 

 

 

 

 

  نگاهی به کتاب
  صرف موبد نوشتۀ

  شیخ عبدالعلی
  بیدگلـیموبد 

                                                                                                                                      179 

 
 

دیگر، بـه   ۀفارسی هنگام اضافه به کلم ۀیح حرکت آخر کلمیک مورد هم براي توض
سرشت خود  ۀکند که ما در جایی نیافتیم و به احتمال زیاد ساخت بیت زیر استشهاد می

  :او باشد
ــد زرش  ــه زاري گرفتن ــه زور و ب   ب

                          
  شبه یاران و خویشانش آمـد خبـرْ    

 )37صصرف موبد، (   

هاي سنتی فارسـی بـه    امر را یکی از موارد نقص تحقیق در دستورفرشیدورد این 
قدیم هـم، شـرایط    ۀنویسان ما حتی در دستور به شیو دستور: گوید شمار آورده و می

ً تحقیق دقیق را رعایت نکرده ، شاهنامهحتی در متون مورد توجه خود از قبیل  اند، مث
اند؛  دهۀ کافی تأمل نکربه انداز سعدي و آثار حافظ و مولوي هم کلیاتنظامی،  خمسۀ
  )44همان، ص. (درست است نا اند، ناقص و احیاناً رو قواعدي که به دست داده ازاین

هـا و توضـیح    یکسانی را در آوردن مطالب، نمونـه  ۀاز سوي دیگر، نویسنده شیو
خواهـد بـراي فعلـی از بـاب      کند؛ براي نمونه چون می مباحث کتاب خود دنبال نمی

ماضی آن را؛ براي نمونـه   ۀآورد و گاه صیغ خاصی شاهد بیاورد، گاه مصدر آن را می
، چون قال،  آل، یئول،: مهموز الفاء اجوف واوي از باب نَصرَ« :نویسد در جایی می أو

رؤیـت،  : مهموز العینِ ناقص از باب قطع«: و در چند سطر پس از آن. »...یقول، قو
ـ ) نصـر (اول شـکل ماضـی فعـل را آورده     ۀدر نمون .»دیدن دوم، شـکل   ۀو در نمون

کند؛ بـراي نمونـه در    یا اینکه فعلی را با دو گونه ترجمه می). رؤیت(مصدري آن را 
را نهاده و در برخی دیگر، » بریدن«ها، برابر پارسی  برخی صیغه در» قطع«فعل  ۀترجم

  .را» گسلیدن« ۀواژ
 نگارش ۀشیو. ب

اي اسـت کـه ناچـاریم در تصـحیح آن از      شیوۀ نگارش موبد در این کتاب بـه گونـه  
مت هـا را بـه    از جمله اینکه وي بسیاري از فعل. هاي نگارشی زیادي بهره بگیریم ع

لفیـف  : مانند فـراز  ؛و گاه بدون وجود قرینه، فعلی را نیاوردهقرینه حذف کرده است 
تراشیدنِ سم ستور، در همۀ وجوه جفت » وجی، یوجا، وِجایۀ«، »علم«مفروق از باب 

  )32صرف موبد، ص( .الفعل، واو نبوده م»ِ یاء«، مگر »رضی یرضا«
یا پشت سر هم آورده ) رابطی(اي  دهنده هیچ پیوند یا اینکه چندین جمله را بدون



 

  

 

 

 

 

 

 

   
  نامه کاشانپژوهش

  )11پیاپی (شمارۀ سوم 
  1392ستان پاییز و زم

180    

 

بـراي   بـه همـان گونـه و لحنـی کـه ظـاهراً       ۀ عامیانه نوشـته، اجزاي جمله را به شیو
م اجوف از   مهموز: نویسد کرده است؛ براي نمونه می آموزان خود تدریس می دانش ال
در همـه  » جِیئَ به، جیـئ بهمـا  «: مجهولش» جاء«: آمدن؛ ماضی» جیئ«، »ضرب«باب 

ل  زایده، »ِ الف«بود؛ یاء پیش از همزه بعد از » جایئٌ«جز اسم فاعل که » باع«مانند اع
ل مانند » جائی«، اول مکسور، دوم یاء شد با همهمزه شد دو همزه  شد و پس از اع

»رامی« ،»35ان، صهم(. ... »فاعٍ«شد وزن » جاء(  
در . یـده اسـت  برنگز ظمی براي بیان قواعد در این کتـاب موبد روش منطقی و من

شناسی  هاي زبان وي به فراخور، گاه وارد بحث. پردازیم ادامه بیشتر به این موضوع می
هاي معرّب سـخن   عربی شده است؛ براي نمونه در چند جاي کتاب، از موضوع واژه

چه این کتـاب در اصـل بـراي بیـان      آورد و اگر هایی از این باب می گوید و نمونه می
هاي نحو عربی را هـم   مقداري از موضوع بی نگاشته شده،صرف پارسی و عر قواعد

هاي نحوي بیشتر در پیوند بـا بخـش    بینیم؛ این موضوع ویژه در پایان این کتاب می به
 .ها پرداخته است منصوبات و مرفوعات است و نویسنده گذرا بدان

  الخطی نسخه هاي رسم ویژگی. ج
  ـ بخش عربی

الخطی این  هاي سنتی و رایج رسم کتاب، از شیوهموبد در بخش قواعد زبان عربی این 
  :بینیم زبان پیروي کرده است مگر در چند مورد اندك که در زیر می

» الـف «شـوند، بـا    هاي ناقص را که به الف مقصوره ختم مـی  نویسنده ماضی فعل
ً که  حالیدر) نوي، طوي، شوي(شوا، به جاي  مانند نوا، طوا، ؛نوشته است چنین معمو

 ...نَوي، طَوي و: مانند ؛نویسند می ،ی را با یائی که الف مقصوره روي آن استافعال
: ماننـد  ؛ها نیـاورده اسـت   جا در فعل پس از واو ضمیر متصل رفعی را هیچ»ِ الف«

ً که  ، در حالی...فعلو، أکرمو و آورند  را هم می» الف«چه در گذشته و چه اکنون معمو
البته خود موبد در جایی از کتاب علت این امر را توضـیح  . فعلوا، أکرموا: بدین شکل

الفی نویسند  ،»ضربو«باید دانست که پس از واو جمع مذکر چون «: داده و گفته است
م ، »شَخص«بر وزن » عمر«شناخته شود و پس از نامِ » یدعو«الفعلی مانند  که از واو 

ما حروف نخواندنی ننویسیم تـا   خوانده نشود؛» زحل«بر وزن » عمر«واو نویسند که 
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بـه   خوانند مانند موسـی، مـا  » الف«د و نویسن» یاء«جا که  اشتباه دیگر نشود و نیز هر
 . »إلی باري«: مانند ؛همان الف نویسیم جز جایی که مشتبه شود

جـا بـدون نقطـه نوشـته      هایی که به دو نقطه در زیر آن نیاز دارنـد، در همـه  »یاء«
هاي فارسی، بدون همزه بـر روي   هاي عربی و چه واژه در واژهها چه »کاف«.اند شده

ً موبد  .اند نوشته شده» ك«ها و به شکل  آن را کـه بایـد   ) ء(قطـع   ۀهمـز  ۀنشانمعمو
اسـباب  : نویسد ها نیاورده است، می ها یا حرف ها و نه در اسم نوشته شود، نه در فعل

، )به جاي ملجأ(، ملجا )ه جاي مأمورب(، مامور )به جاي أکرم(، اکرَم )به جاي أسباب(
  ...و) به جاي إنّ(انّ 

  ـ بخش پارسی
، سه حرف نخست را بـه  )پ چ ژ گ(فارسی  ۀگان نویسنده در نگارش حروف چهار

» کـاف «، »گاف«جا به جاي  کمابیش در همهولی  ،همان شکل فارسی آن نوشته است
سـاختگی، گوینـد،   «به جـاي  » ساختکی، کویند، کویا، دیکر، کلو«: نوشته است؛ مانند

را در آغاز واژه، بـدون تخفیـف و بـه شـکل     / āآ  /مصوت ممدود.»گویا، دیگر، گلو
الخط کهن فارسی  موبد به شیوۀ رسم ...آرمید، آسایش و : معمول آن نوشته است؛ مانند

از، «اي چـون   هاي چهارم و پنجم هجري، نشانۀ مد را پس از حروف اضـافه  در سده
از «به جاي ... ازان، دراید، بران، پس ازانکه، هراینه و : نیاورده است؛ مانند »اندر، بر، که

حذف نشـده  » به«اما نشانۀ مد پس از حرف اضافۀ . »آن، بر آن، پس از آنکه، هر آینه
 ...بآن، بآنها، بآرزو رسیدن و : است مانند

ري هاي چهـارم و پـنجم هجـ    هاي سده هاي نوشته این شیوۀ نگارش که از ویژگی
هاي ششم تا  به طور پراکنده در کتابت کاتبان سده«است، به گفتۀ نجیب مایل هروي 

هشتم نیز آمده و گویا بر اثر تمایلی بوده است که اهل زبان در نزدیک گردانیدن میان 
 )141نقد و تصحیح متون، ص(» .اند هاي نوشتار و گفتار زبان داشته گونه

 ؛ملفوظ آن افتاده اسـت ي غیرچسبیده و هابه واژۀ پس از خود » به«حرف اضافۀ 
، بچه )به زبان(، بزبان )به هر(بواسطۀ، بیاد، بزودي، بصدا، بالتقاء، بمیانجی، بهر : مانند

ً هاي فارسی  در بخش) ء(همزه  ۀنشان... و) به چه( : ماننـد  ؛نوشته شـده اسـت  معمو
  .تر سخن گفتیم هاي عربی، پیش بخش ۀاما دربار... مؤنث، مؤکد و
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جا به شـکل   غیرملفوظ کمابیش در همه» هاي«هاي مختوم به  اضافه در واژه ۀنشان
پـیش از  ) صفت مبهم(» همه« ۀاما واژ... و  ۀ، مخاطبۀآیند: مانند ؛آمده است) ء(همزه 

همه وجـوه و  «: مانند ؛اضافه آمده است ۀاي کهن، بدون کسر موصوف جمع، به شیوه
 .»گاوان ۀوجوه و هم ۀهم«به جاي » همه گاوان

پیونـدد و  «و به شکل » ب«، بدون حرف »بچسبد«یا » بپیوندد«چون همهایی  واژه
به شـکل  » اي نشانه«هایی چون  یاء وحدت یا نکره در واژه. نوشته شده است» چسبد

م، ت، ش، مان، (مفعولی  ۀهاي مختوم به ضمایر پیوست اسم. نوشته شده است» نشانیی«
ً ) تان، شان به » یم جامه«اش؛  به جاي معنی» معنیش«: اند ر نوشته شدهبه شکل زیمعمو

فاعلی  ۀهاي مختوم به ضمایر پیوست فعل. اش به جاي پارسی» پارسیش«ام؛  جاي جامه
در هنگـام  » ام، اي، ایم، اید، انـد «هاي  شناسه. اید به جاي دویده» یید دویده«: به شکل

ً افزوده شدن به فعل،   ؛اند ده به فعل اصلی، نوشته شدهو چسبی» الف«با حذف معمو
» همند«اند یا ماضی هستند؛  به جاي ماضی» ماضیند«اند؛  به جاي زیادي» زیادیند«: مانند

 .اند یا هم هستند به جاي هم
شناسیسـت، اسمیسـتکه،    ایسـت، کلمـه   کلمه: ، الف افتاده، مانند»است«در نگارش 

هـاي دو یـا    واژه .بیده اسـت پیش از پس خـود چسـ   ۀو به واژ... آنستکه، نونست و 
ً هایی که داراي پیشوند هستند،  بخشی یا آن چند : ماننـد  ؛انـد  متصل نوشته شدهمعمو

، بیعقل، تـازیرا، بـودنرا، بیحرکـت،    )ده تا(، دهتا )سه تا(یکتن، ساکنیکه، بیچونرا، ستا 
حرکت،  بی: مانند ؛اند و تنها در چند مورد جدا نوشته شده... میگذرانند، نمیدانستند و 

 .سانست یک
آغاز شده باشد، به شـکل چسـبیده نوشـته    » این«و » آن«بخشی که با  هاي دو واژه

» هـم «بخشی که بـا   هاي دو واژه.... اینگاه، آنگاه، آنهم، اینجور، آندو و : مانند ؛اند شده
... هموزن، همجنس و : مانند ؛اند آغاز شده باشند، بیشتر به شکل چسبیده نوشته شده

 .البته در چند مورد هم جدا آمده است
به گفتار زبان روزمره بسیار نزدیک  ،نگارش موبد در این کتاب ۀشیو ،به طور کلی

: بخشی مانند در واژگان یک .1: بینیم این نزدیکی را در سه بخش به روشنی می. است
بخشی  هاي چند ژهدر وا. 2...تویش پنهانست، آرد، نیارد، بیارد، چارم، دهن، دردم آمد و
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 .ها گفتار و ترکیب کلی جمله ۀدر شیو. 3 ...اسمیستکه، ستا و: مانند
  ۀ زبانی نسخههاي گون ویژگی. د

اثري از ادغام، . آید زبان محلی نویسنده به چشم نمی ۀاثر زیادي از گون ،در این کتاب
بینیم  ا میاما گاه واژگانی ر ،شود ها، قلب و حذف دیده نمی ها یا مصوت ابدال صامت

 ؛بازاري گرفتـه باشـد   نگارش آن را از تلفظ یا نگارش کوچه ۀرسد شیو که به نظر می
وش : مانند و )جلوش: به جاي(ج ، گند )او: به جاي(، اوي )حا(، ها )جلو(، ج

  . ...میبویم و
  هاي برساخته و دساتیري کتاب واژهـ 

در این کتاب نیـز ماننـد دیگـر    موبد به سبب شیفتگی به زبان و فرهنگ کهن پارسی، 
. ي تازي آورده استها اي براي واژه ساخته هاي پارسی کهنه و گاه نو هایش، برابر نوشته

هاي معمـول آن را هـم    هاي تازه، برابر کم در این کتاب، در کنار واژه البته وي، دست
نیـزه،  مخاطب یا کشاك، جمع یا افراز، تمیز یـا هر : گوید آورده است؛ براي نمونه می

هـا از حالـت    هـایی کـه ایـن واژه    اما در جا. نمار یا اشاره، نواد یا لفظ، کنونه یا حال
حی خود بیرون می هـاي   یعنی تنهـا بـه آوردن واژه   ؛کند آیند، چنین کاري نمی اصط

  .کند ساخته، بسنده می فارسی کهن یا بر
و، برگرفتـه از  ها، چه در این کتاب و چـه در دیـوان اشـعار ا    بسیاري از این واژه

هاي کمابیش مفصلی  داود در چند جا، گفتارابراهیم پور. ساختگی دساتیر است واژگان
آنچه را  ۀخواهیم هم ، نویسنده و علت پیدایی آن دارد و ما نمی»فرهنگ دساتیر« ۀدربار

دهخـدا، فرهنـگ    ۀنام لغت ۀمقدم: ك.ربراي نمونه ( .گو کنیم وي بیان کرده است، باز
ـ   وي در مقاله) نامه ان، سوشیانس موعود مزدیسنا و هرمزدایران باست  ۀاي کـه در مقدم

در این چندساله که پی زنده کردن زبـان  «: نویسد دهخدا هم آمده است، می نامۀ لغت
هاي بیگانه، فارسی بنشانند، برخی دست غارت به  خواهند به جاي واژه اند و می افتاده

هاي ناهنجار آن برداشته مانند استخوان  لغتمشت مشت از  ،خوان ناچیز دساتیر برده
هجري ) 1062(و دو  از سال هزار و شصت... کنند و کلوخ به اینجا و آنجا پرتاب می

ده، دساتیر ها لغت دساتیر در آن یاد ش لیف برهان قاطع است و صدقمري که سال تأ
انتشـار  هجري قمري که سـال   1234ویژه از سال  هاي زبان ما شده، به یکی از آسیب
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دساتیر، . (هاي آن بیش از پیش میان ما رخنه کرده است خود کتاب دساتیر است، لغت
  )45ص

: نویسد هاي ادیبان و شاعران می گسترش این واژگان میان نوشته ۀدهخدا نیز دربار
نویسـان شـد و لغـات     گمراهی فرهنگ ۀمای ،طبع رسیده چون این کتاب بعدها ب... «

الممالـک و   ها در شعرهاي شاعرانی ماننـد شـیبانی، ادیـب    ساختگی آن از راه فرهنگ
بعضی از لغـات  . هاي تاریخی آن نیز وارد دوران قاجار شد فرصت، راه یافت و غلط

  )ۀ دساتیرنامه، زیر واژ لغت( .زبانان رواج دارد امروز در میان فارسی ،دساتیري
هاي کهن  هاي دخیل عربی با واژه نویسی و جایگزینی واژه سره ۀموبد هم که شیفت

فارسی یا پهلوي است، طبیعی است که با آغوش باز، پذیراي چنین کتابی باشـد و از  
و اگر بدانیم که موبد بیدگلی دوست و یاور ادیب . جام واژگان بکرش، لبالب بنوشد

شعرش به گستردگی بهره برده الممالک فراهانی بوده، کسی که از واژگان دساتیري در 
، نظارت کامل داشته است، اهتمام وي را شاهنامۀ امیر بهادريهمو بر نشر  ۀو به اشار

  .طبیعی بدانیمز به این واژگان نباید دور و غیرنی
رسد که موبد در روزگاري از عمر خویش، به ساختگی بودن این  البته به گمان نمی

ش کرده باشد خو صرف «جاي  ها دور کند زیرا در جاي د را از آنکتاب پی برده و ت
ـ   رسـد بخشـی از آخـرین بـرگ     که به نظر مـی » موبد هنـري او باشـد،    ۀهـاي کارنام

  .بینیم اش را در به کار بردن واژگان دساتیري می شیفتگی
هنـایش بـر وزن   ( 2هنایش خـرد  ،رسد موبد نام دفتر شعري خود حتی به نظر می

را هم از نام یکی از ) برهان قاطع: ر داده شده، از دساتیر باشدثیر و اثأستایش به معنی ت
ـ     » جاودان خـرد «هاي آسمانی مندرج در دساتیر یعنی  نامه  ۀگرفتـه باشـد کـه بـه گفت

گونـه کـه    ها آن این نامه. شناسش خداوند براي پیغمبران فرو فرستاده است نا ۀنویسند
ـ » ان خردجاود«هوشنگ  ۀنام: ند ازا پور داود آورده، عبارت بـرین  «تهمـورس   ۀو نام

ـ » فـرازین ارونـد  «جمشید  ۀو نام» فرهنگ منـوچهر   و آن» هنرسـتان «فریـدون   ۀو نام
نـام شـعري    ،و بـه یقـین  ) 49دساتیر، ص( .»سروشی کردار«کیخسرو  و آن» دانشیار«
به سبب شیفتگی وي به آیین زرتشتی و برخاسته از شور و شوقش بـه آیـین   » موبد«

  .زبان و فرهنگ کهن آن بوده استایران باستان و 
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سـره   هر چه باشد، در دیوان او بیش از آنکه شاهد واژگان دساتیري باشـیم، یـک  
هاي گذشـتگان نیـز وارد    بینیم که گاه در سروده آشناي فارسی را می واژگان کهن و نا

سو  سو با اشعار کهن انس داشته و از دیگر شده است؛ شاید از آن رو که موبد از یک
اصل به شعر، شعر او را بیش  گویا و بی دانسته است که بار کردنِ واژگان دساتیريِ نا می

دهد و فهم سخن را بـراي   از اندازه ساختگی و دور از ذوق و شور درونی، جلوه می
: هاي کهن دیوان او بـه ایـن قرارنـد    هایی از واژه نمونه. دهد مخاطب، دشوار قرار می

، )130همـان، ص (منـزل و وطـن   : ، بنگـاه )127صهنایش خرد، (گورستان : مرغزن
نامرد : ، غَرچه)141همان، ص(کش  ریاضت: ، هرتاسپ؟)134همان، ص(دوزخ : کهنام

  ...و) 142همان، ص(
خوردگـانی   فریب«پیر داود از  ۀباید موبد را هم از شیفتگان یا به گفت ،به هر روي

دانست که چون از دساتیر آگاه شدند و برهان قـاطع هـم در هنـد چـاپ شـد و بـه       
ور گردیده و در میان همگنان در به کار بـردن   دستشان رسید، از لغات دساتیري بهره

ت سر برافراختند اهللا شـیبانی،   رضا قلی خان هدایت، فـتح : این کسان ۀاز جمل. مهم
» .صت شیرازي، شیخ احمد کرمانی، ادیب الممالک فراهانی و دیگران هستندمیرزا فر

 )61همان، ص(
سـره بـه    هرگـز یـک   ،کم در کتاب پیش رو آوري کرد که موبد دست البته باید یاد

هـاي   ها را آورده، برابـر  واژگان دساتیري روي نیاورده است و اگر در جایی این واژه
آمـوز،   نو ۀورده است تا فهم مقصود او براي خوانندآن را نیز در کنارش آ ۀشد شناخته

ش او در بهره بلکـه از   ،چه بیشـتر نـه از واژگـان دسـاتیري     گیري هر دشوار نیاید؛ ت
ها را در متون نظم و نثر  بسیاري از آن ۀپارسی بوده است که نمون ۀواژگان کهن و سر

ادیبان هم هر کسی قادر به  ۀدانسته که حتی از طبق گمان او می بی. بینیم فارسی هم می
 هـا  آموزانی که این نوشته براي آن درك بسیاري از این واژگان نیست، چه برسد به نو

درونی و باوري نویسنده، وي را بر آن داشته که  ۀانگیز ،به هر روي. فراهم شده است
ح   .خود را در این کتاب بیاورد ۀهاي نوین و کهن گاه اصط

ح صرف و نحو است و موبد در  ۀهایی که مربوط به حوز اکنون به برخی از اصط
  :آوریم ها می هاي معمول آن این کتاب به کار برده، همراه با برابر



 

  

 

 

 

 

 

 

   
  نامه کاشانپژوهش

  )11پیاپی (شمارۀ سوم 
  1392ستان پاییز و زم

186    

 

  ساکن: آرام
  وقف: آرامش دادن آخر کلمه

  فعل مضارع: آزاد ۀآیند
  فعل مستقبل: دیر ۀآیند

  طاق، ضد جفت: اَجفت
  اینجا: اد

  اسم معنی: اسم کار
  جمع: افراز

  جمع غایب: افراز زکان
  جمع مخاطب: افراز کشاك

  تأکید: اندیک یا سفارش
  عطف: اونج دادن

  اینجا، اکنون: ایدر
دي   به مفعول اصلی یا مفعول: بن
  فعل ماضی: پخت

  ماضی ساده یا مطلق: پخت آزاد
  ماضی نقلی پیشین: پخت پیشان

  ماضی بعید: پخت دیر
  ماضی نقلی: پخت واخ

  مؤخر: افتاده پس
  روش و ترتیب: پستا

  مستتر: پوشیده
  مقدم: افتاده پیش
  نسبت: پیوند
  آور آمین، بر: تراج
  مفرد: تک
  مفرد غایب: زکان تک

  مفرد مخاطب: کشان تک
  حروف زائد: حروف فزوده

  خبر مقدم: افتاده خبر پیش
  مضاعف: چندان دو

  مفعول ألجله: رون
  غایب: زکان

  حکایت حال ماضی: گذشته ۀسرود کنون
  عدد ترتیبی: ترتیبی ۀشمار
  عدد اصلی: یله ۀشمار
زم: بو شُواد   فعل 

  متصل: ضمیر پیوسته
  منفصل: ضمیر جدا

زم: فعل شوادبو   فعل 
  فعل متعدي: فعل کنادگرا

  مخاطب: کشاك
  فعل متعدي: گرا کُناد

  فعل: کنش
  فعل حال: کنش اکنون

  فعل جحد: کنش برگست
  فعل امر: کنش فرمان

  حال: کنونه
  تصغیر: کودش

  مفعول فیه: گاه
  متکلم: گویا

  متکلم وحده: گویاي تک
  متکلم مع الغیر: گویاي با دیگري

  مبتداي مؤخر: افتاده مبتداي پس
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  مصدر صناعی یا جعلی: مصدر ساختگی
  مفعول مطلق: یله مفعول

  همکر: منش کمک
  پیوسته: موصول
  اسم آلت: نام ابزار

  اسم تفضیل): نام فزونی(نام افزون
  مبالغه ۀصیغ: نام اندیک
  اسم عدد: نام شماره
  صفت مشبهه: نام فروزه
  اسم فاعل: نام کارگر

  اسم مفعول: نام کرده
  اسم فاعل: کار ۀنام کنند

  شغل ۀصیغ: گرا نام
  مصدراسم : نام منش

  اشاره: نمار
  لفظ: نواد
  ضمیر: نوله

  تنوین دادن: نونانیدن
  اسم علم: هرنیز

  تمیز: هرنیزه
  

  هاي کتاب دیگر ویژگی. ه 
  ـ تقسیم کلمات

بندي رایج در زبان عربی به سه بخش اسـم، فعـل و    موبد کلمات فارسی را بر پایۀ بخش
هاي صـرف   یفی را براي این سه بخش آورده که در کتابحرف تقسیم کرده و همان تعر

هـاي سـنتی دسـتور فارسـی از همـین شـیوه        بیشتر نوشـته . و نحو زبان عربی آمده است
ل چند که این اند؛ هر پیروي کرده چـون دائـر میـان    «الدین همایی  گونه تقسیم به گفتۀ ج

خـوب نیسـت، بلکـه     شود، تقسیمی عقلی است که براي کلمات فارسی نفی و اثبات می
  )135دستور زبان فارسی، ص(» .باید کلمات فارسی را با روح زبان فارسی تقسیم کرد

ش موبد در نوشـتن دسـتور زبـان فارسـی، پیـروي از قواعـد        ۀاز آنجا که مای ت
رایـج در زبـان عربـی،     ۀنویسی عربی بوده است، وي کمابیش در پیِ هر قاعد دستور
این کار از یک سـو سـبب   . هایی از زبان فارسی هم براي آن قاعده آورده است نمونه

بندي قواعد و چه در نـوع قواعـد    چه در تقسیم(شده است بخش پارسی کتاب وي 
سـو سـبب شـده بـه برخـی قواعـدي کـه          ، رنگ عربی بگیرد و از دیگر)شده مطرح
هـایی از   اند، چشمزد داشته باشد و نمونـه  ها پرداخته نویسان پارسی کمتر بدان دستور

قواعدي چون ادغام یا مصدر مرّه و نوعی . ها بیاورد فارسی عامیانه یا رسمی براي آن
البته عیب بزرگ چنین . که کمتر در زبان فارسی کاربرد دارد، در این کتاب آمده است
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ی همان تعریفی را آورده که اي در این است که نویسنده براي بیشتر قواعد فارس شیوه
اي که در زبان عربی رایج  گاه براي قاعده ،در زبان عربی رایج است و از سوي دیگر

اي از زبان فارسی آورده که آن نمونه یا در زبان فارسی وجود نـدارد یـا    است، نمونه
بسیار اندك و کمیاب است؛ براي نمونه در مبحث مصدر مرّه و نـوعی و عـددي در   

لت بر  اي در زبان فارسی یاد می بی، از واژهزبان عر کند که به باور ما در این لحظه، د
  .نوع یا عدد ندارد
  ـ چینش مطالب

هـا و چیـنش گـاه     شـدگی موضـوع   هـم  پوشی از در موبد در کتاب پیش رو، با چشم
  : منطقی میان اجزاي آن، به طـور کلـی مطالـب را در چهـار بخـش آورده اسـت      غیر

تقسیم کلمات به سه بخش اسم و فعل و حرف و اینکـه اسـاس    ۀباراي در مقدمه. 1
مباحث . 3 ؛مباحث مربوط به فعل. 2 ؛اشتقاق در فارسی و عربی، مصدر است نه فعل

  .مبحث حروف. 4 ؛مربوط به اسم
هاي دستور زبان عربی دیده  باز در کتاب و این روش همان روشی است که از دیر

  .شده است
وي پس از تعریف علم صرف، انـواع  . ترتیبی منطقی دارندمطالب آغازین کتاب، 

وي در . ه جزو اسم اسـت گوید و از مصدر ک آورد سپس از اسم سخن می اسم را می
بنـابراین  . داند فعل می ۀاساس دیدگاه برتر در زبان عرب، مصدر را ریشاین بخش بر

ن آن را بیـان  هاي گونـاگو  رود و انواع و شکل پس از اسم و مصدر، به سراغ فعل می
سازند، از امر و سپس از نهی و نفی در  کند و چون در فارسی، امر را از مضارع می می

  .گوید فارسی و عربی سخن می
دیگر ترتیبی  ،شود اما آنچه پس از این مطرح می ،تا اینجا منظم است مطالب کتاب

گویـد و   هاي فعل در عربی و فارسی سـخن مـی   وي بار دیگر از گونه. بسامان ندارد
آورد و دوبـاره   هاي آن را در این دو زبان مـی  شود و گونه سپس وارد بخش اسم می

هایی چون ادغام، وقف، نسبت، تصغیر و  سپس موضوع. انواع دیگري از فعل در عربی
). کنایـات (انواع دیگري از اسم چون علَم، معرفه و نکره و موصول و اشاره و ضمیر 

. شود روشن، بخش منصوبات در عربی می ۀبی و به گونپس از این، وارد نحو زبان عر
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پردازد و در پایان هم از حرف در زبان  متصرف میي بار دیگر به افعال جامد یا غیرو
  .گوید عربی سخن می

جمله اینکه ؛ ازکند نمایی می هاي دیگر هم خود این آشفتگی در چینش قواعد در جا
جـا بـه آن    یش آید، نویسنده در همـان اي، به مناسبت، سخنی پ چون میان شرح قاعده

بـراي نمونـه چـون در     .چه پیوندي با مبحث اصلی نداشته باشد اگر ؛پردازد سخن می
گاه موضوع  گوید که اسم آن مستتر است، نا سخن می» لیس«بخش مستثنا، از استثنا به 

این نکته خود، سـبب آشـفتگی در تسلسـل    . آورد هاي ضمیر مستتر را پیش می گونه
  .قی مطالب کتاب شده استمنط

: در چینش و نوع مطالب این کتاب باید به چند نکته چشمزد داشت ،به طور کلی
بندي کتـاب از ترتیـب    پوشی از موارد استثنا، موبد در بخش نخست اینکه با چشم .1

آنچه موبد در این . 2. گیرد بهره می فعل و اسم و حرف در عربی و پارسی ۀشد شناخته
شده از زبـان پارسـی    ی آورده، چندین برابر قواعد مطرحقواعد زبان عرب ۀکتاب دربار

ً موبد . 3. است کنـد و   هر بخش را با سخن از ویژگی صرف پارسی آغاز مـی معمو
شده، بحث را  نظمی یاد گوید و گاه به علت همان بی پس از آن از زبان عربی سخن می

  .کند با زبان عربی آغاز می
  ـ کاربرد مصادر

ً  دري را که موبد به کار برده،صام به دو شکل سماعی یا متداول و قیاسـی یـا   معمو
خوریدن، خیسیدن، توانیدن، شیفیدن، زییدن، کاهیدن، نویسیدن و : مانند ؛اصلی است

نیز : ... گوید داند و می بردن مصادر قیاسی را براي زبان پارسی بهتر می موبد به کار... 
منش «ها را  ؛ و مانند این»خوردن«و » بودن«و » شدن«و  »کردن«مصدر سازند به کمک 

ولی بهتر  ،»پیچ خوردن«و » باز بودن«و » کم شدن«و » کردن کمین«نامند چون » کمک
  . ...است گویند کمینیدن و کمیدن و بازیدن و پیچیدن

  اصل یا اشتقاق کلمات فارسی و عربیـ 
از «: سازند، گوید سم را از آن میاز دیدگاه موبد، مصدر اصل واژگان است و فعل و ا

زبان عربی هـم همـین دیـدگاه را دارد،     ۀدربار. »فعل و بسیار اسم سازند مصدر، هر
 ۀوي به پیروي از دیـدگاه بیشـترین  . »در عربی نیز فعل ماضی سازند از مصدر«: گوید
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. دانشمندان در زبان عربی، در زبان فارسی هم مصدر را اصل مشتقات دانسـته اسـت  
برخی به تقلید عربی، اصل مشتقات فارسی «: نویسد الدین همایی در این باره می لج

هاي عربی با آن همه طول و تفصیل مضحک از  طور که صیغه را مصدر گرفته و همان
شود، مشتقات فارسی را با حذف و ابدال و تغییر و تبدیل، از مصدر  مصدر ساخته می

اشـتباهات،   ،رونـد  چـه پـیش مـی    هـر  ،اند هسازند و چون اساس را به غلط گذارد می
  )136و  135دستور زبان فارسی، ص(» .شود ها بیشتر می قاعدگی ها و بی دشواري

نویسان فارسـی کـه روش    ست که موبد مانند بسیاري دیگر از دستور از همین رو
استثنا، قاعده و موارد  قاعده و بی اند، در بیان افعال و مصادر با خود را بر این پایه نهاده

کنـد؛   رو مـی  و آموزش او را با دشواري، روبـه  درگمی آموز را با نوعی سر نو ۀخوانند
بسیار است که دال مصدري، ت شود، « :گوید ها می براي نمونه وي در شرح این استثنا

پس ي، سین شود چون زیستن و توانستن در زییدن و توانیدن یا ي بیفتد چون کشتن 
و در پذیرفتن و گرفتن، ي، ف شده کـه پذیریـدن و   . شیفیدنو شیفتن در کشیدن و 

تر این است که حرف پیش از ي پس از افتادن ي، حـرف دیگـر    گیریدن بود و بیش
شود ن، خ شود چون سوختن و ساختن در سوزیدن و سازیدن و آمیختن و آختن، اما 

در خیزیدن، در افرازیدن و آمیزیدن و میزیدن، شین هم شود چون افراشتن و هشتن و 
  )1صرف موبد، ص(» ...سین شده اگر خاستن گویند

تا چه اندازه سخت و  ،ساختن مصدر در پارسی بدین شیوه ۀبینیم که فهم شیو می
  .پیچیده است

  گیري نتیجه
نه در زمینۀ صرف و نحو فارسی و نه در دستور زبان عربی، منبعـی   صرف موبدکتاب  .1

اي  یم که امتیاز این کتاب، در جنبـۀ تطبیقـی یـا مقابلـه    آید، اما باید بدان کامل به شمار نمی
  .شمارند هایی در این حوزه حتی در روزگار ما نیز انگشت بودن آن است و نوشته

ً هاي کوتاهی هستند که  تر جمله ، بیشصرف موبدهاي کتاب  شاهد مثال .2 معمو
جا از متون فارسی یا عربی بهره  در هیچ شود و نویسنده تقریباً آموزان بیان می براي نو

 .نگرفته است
نگارش نویسنده در این کتاب، به گفتار زبان روزمـره و عامیانـه نزدیـک     ۀشیو .3
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 .آید زبان محلی نویسنده در آن به چشم می ۀاست؛ با وجود این، کمتر نشانی از گون
هاي دستور سنتی فارسی و عربی، کلمـات را بـه    نوشته بیشترِ ۀنویسنده به شیو .4

 .سه بخش اسم، فعل و حرف تقسیم کرده است
م و سره .5 ثیر از أسو و ت نویسی از یک شیفتگی موبد به فرهنگ ایران پیش از اس

ح سو، وي را به آوردن واژه واژگان دساتیري از دیگر آشـنا و   هاي کهن، نا ها یا اصط
ً  کم در ایـن کتـاب،    رده است؛ البته او دستحتی برساخته تشویق ک در کنـار  معمـو

 .ها را نیز آورده است هاي معمول آن هاي تازه، برابر واژه

  
پیکرۀ یکی از رجال : اند احمد کسروي آمده است و ایشان در زیر آن نوشته کارونداین تصویر در کتاب 

  .ست ده و موبد بیدگلی ادعا کرده که از اودورۀ ناصري که در کرانۀ دریاي خزر تن خود را زیر شن بر
  

هاي ایران که قدمتشان بـه بـیش از    دیگري از عکس ۀاین عکس در کنار مجموع
» سـکلر . ام. گـالري آرتـور  « و آرشیو» گالري هنري فریر« در ،رسد  سال قبل می 160

)Arthur M. Sackler Gallery (سســۀ اسمیتســونینؤم« هــاي در مجموعــه مــوزه «
)Smithsonian Institution (    ۀسسـ ؤم. شـود   واقع در شـهر واشـنگتن نگهـداري مـی 

ت   فرهنگی و تحقیقاتی جهان است و در علمی ۀترین موز اسمیتسونین که بزرگ ایـا
ایـن   .باشـد  میلیون شیء در کلکسیون خود مـی  137قرار دارد، حاوي  متحدۀ آمریکا
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. اند شدهبرداشته ) م1933ـ1840(ها در دوران قاجار و توسط آنتوان سوریوگین  عکس
هاي عمر خویش را در دوران حکومت قاجارها بر ایـران   از آنجا که او بیشترین سال

بـــه نقـــل از ( .قاجاریـــه معـــروف اســـت ســـپري کـــرده، بـــه عکـــاس عصـــر
http://20ist.com/archives/638 ( وریوگینآنتوان خان س)A. Sevruguin(  عکـاس ،

از قفقاز به تبریز آمده  ،جريسیزدهم ه ۀآخر سد ۀمشهور گرجی بوده که در حدود ده
خود را در آن شهر دایر کرده و سپس بر اثر موفقیتی که به دست آورده  ۀو عکاسخان

گویـا وي  ... راه یافته، جزو عکاسان سـرکاري شـد  مظفرالدین میرزا  ۀبود، به دربخان
همراه مظفرالدین شاه یا کمی پیش از او رهسپار تهران شده، در این شهر در خیابـان  

خود را دایر ساخت و  ۀجنب درِ شرقی میدان مشق، عکاسخان) فردوسی(الدوله ءع
وي ... در اندك زمانی، شـهرت و معروفیتـی در میـان مـردم تهـران بـه دسـت آورد       

هاي قدیمی ایران فراهم آورده بود که  هاي عکس اي بزرگ و گرانبها از شیشه مجموعه
آنتوان سوریوگین در شیشه و ... میان رفت ها شکسته از  آن ۀبر اثر پیشامد و بلوایی هم

خـود را بـه    ۀها دسـتین  گذاري کرده و در برخی از آن ها، اغلب شماره متن این عکس
) 141تا  136، صعکاسی و عکاسان پیشگام در ایرانتاریخ : ك.ر(روسی نهاده است 
پایین سمت راست این  ۀثبت شده است و در گوش» زنده به گور«عکس با با عنوان 

  .شود اي که خود آنتوان خان نوشته، همچنان دیده می تصویر، شماره

 
 هجري 14و  13و  12شرح حال رجال ایران در قرن تصویر موبد بیدگلی که در کتاب 
  .مهدي بامداد آمده است نوشتۀ
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  تصویر صفحۀ نخست نسخۀ کتاب صرف موبد
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  موبد تصویر صفحۀ پایانی نسخۀ کتاب صرف
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  :ها نوشت پی
جانـب پایـان یافتـه اسـت و انتشـارات       باید اشاره کرد که تصحیح این کتاب به دست ایـن . 1
 .آن را چاپ کرده است» آفرینه«
گـذري بـر   (موبد، با تکیه بر باور عبداهللا موحدي اسـت   دیوانبر  هنایش خردنهادن عنوان . 2

اما گویا این پنداشت، اشتباه است، زیرا در صفحۀ آغاز چاپ سنگی، ) 38شأن و شعر موبد، ص
و از ... از تراوش اندیشۀ فیلسوفانۀ دهگان و دیوان موبد هنایش خردکتاب : این فراز آمده است

آبادي اختصاص داده  به زندگی شیخ هادي نجمصفحه را  21آنجا که بخش نخست این چاپ، 
مانـد کـه    شود، شکی بـاقی نمـی   دیده می» دیوان موبد«عنوان  22است و ضمناً از آغاز صفحۀ 

» هنـایش خـرد  «آبادي باشد نه عنوان دیوان موبد؛ معناي  در شرح حال نجم هنایش خردعنوان 
 .آبادي است شرح حال نجم ست بر اینکه چنین عنوانی در نیز خود گواهی ا) تأثیر خرد(

  
  منابع

  .ش1362تهران،  ،کبیرامیر، 5به اهتمام محمد معین، چ محمد حسین بن خلف تبریزي ،برهان قاطعـ 
، تهران، )چاپ سنگی(با همکاري جعفر حسینی طالقانی،  موبد بیدگلی، عبدالعلی ،پستاي موبدـ 

 .ق1317
 .ش1376، علمی فرهنگی، تهران، 1چ ذکاء، یحیی ،تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایرانـ 
پورداود، از مقدمۀ دهخدا به قلم گروهی از نویسندگان، زیر نظر محمد معین،  ابراهیم ،دساتیرـ 

 .ش1337انتشارات دانشگاه تهران، 
ل ،دستور زبان فارسیـ  از مقدمۀ دهخدا، به قلم گروهی از نویسندگان، زیر نظر  ،همایی الدین ج
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 .ش1376، جاویدان، تهران، 2فردوسی، چ القاسمابو ،)معروف به شاهنامۀ امیر بهادري( شاهنامهـ 
بامداد، چاپخانۀ بانک بازرگانی  مهدي ،هجري 14و  13و  12شرح حال رجال ایران در قرن ـ 

 .تا بی ایران، تهران، 
موبد بیدگلی، کتابخانۀ شخصی مهدي صباحی بیدگلی،  ، عبدالعلی)نسخۀ خطی( صرف موبدـ 

 .100-83شمارۀ 
 .2536هاي جیبی، تهران،  ، شرکت سهامی کتاب2احمد کسروي، به کوشش یحیی ذکاء، چ ،کاروندـ 
، 2 ، شـمارۀ شناخت کاشانموحدي محب، مجلۀ  اهللاعبد ،»بیدگلیگذري بر شأن و شعر موبد «ـ 

 .ش1384پاییز و زمستان 
 .ش1337دهخدا، زیر نظر محمد معین، انتشارات دانشگاه تهران،  اکبر علی ،نامه لغتـ 
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تهـران،  ، با همکاري جعفر حسینی طالقانی، چـاپ سـنگی   موبد بیدگلی، عبدالعلی ،نسخ موبدـ 
 .ق1317

، 62، شمارۀ یغمامجلۀ باستانی پاریزي،  براهیما ،»ها دربارۀ تدریس عربی در دبیرستاننظریاتی «ـ 
 .ش1332مرداد 

 ، نجیب)هاي خطی فارسی هاي تصحیح نسخه شناسی و شیوه مراحل نسخه( نقد و تصحیح متونـ 
 .ش1369مشهد،  هاي آستان قدس رضوي ، بنیاد پژوهش1مایل هروي، چ

به کوشش میرزا عباس خان، چاپخانۀ آقا سید  موبد بیدگلی، عبدالعلی ،هنایش خرد و دیوان موبدـ 
  .ق1322، تهران، )چاپ سنگی( مرتضی

 
  
  
  
  
  
  

 

 


