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چکیده
«قوانین دستگیری» اثری گرانبها در زمینه دستور زبان فارسی و معانی بیان است کهه بهه صهورس نسهطه باهی بهاقی مانهده و در
صورس تصحیح به شیوة علمی و دقیق ،منبعی بسیار ارزشمند به میراث زبان و ادبیاس فارسهی بواههد افه ود .ایهن نسهطه باهی
متعلق به قرن سی دهم و اوایل دوره قاجاریه است و به دست موالنا غهمم دسهتگیر بهه من هور شمهوزو دسهتور زبهان فارسهی بهه
غیرفارسیزبانان شبه قاره هند ،نگاشته شده است .سبک نثر شن ویژگیهای باصی دارد که در این مقاله به بررسی و تحلیهل شن در
دو بطش «صوری» و «محتوایی» پردابتهایم .در بطش صوری ،ویژگیهای زبهانی از قبیهل کهاربرد افعهات و ترکیبهاس و واوگهان و
مطتصاس ادبی چون شرایه های بدیعی و بیانی بررسی شده و در بطش محتوایی به بصوصیاتی چون استناد علمهی و امانهتداری،
دقت در بیان مباحث و نگاه تحلیلی و انتقادی نویسنده اشاره شده است .ذوق سلیم و طبع ادیبانه نویسهنده ،از مهتن اثهر بههبهوبی
پیداست .از شنجا که این اثر در بارج از مرزهای ایران نگاشته شده است ،سبکشناسی شن ،موقعیت نثر فارسهی دوره قاجهار را در
شبه قاره هند نشان میدهد.
کلیدواژهها :قوانین دستگیری ،سبکشناسی نثر فارسی ،ادبیاس شبهقاره
مقدمه
سبک هر نویسنده در بیان الفاظ و ترکیباس و جملهها از یک طرف و مفاهیم ذهنی و افکار و اندیشههای او در شنابت پدیدهها و
درک اوضاع زمانه بود که نگرو او را تشکیل می دهد از طرف دیگر ،شناسنامه کاری و هویت هنری او را مشطص مهیکنهد .در
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مصححان دقیق الن ر از دیرباز به سبک ویژه نویسندگان توجه کرده و در کار تصحیح همواره به سبک زبانی و بیهانی و ادبهی و
فکری نویسنده کتاب ن ر داشتهاند «سبک  4در لغت تازی به معنی گدابتن و ریطتن زر و نقره است و سبیکه پاره نقره را گوینهد
 ...و در اصامح ادبیاس عبارس است از روو باص ادراک و بیان افکار به وسیله ترکیهب کلهی و انتطهاب الفهاظ و طهرز تعبیهر»
(بهار/4 :4911 ،یب).
بیان مسأله ،اهداف و روش تحقیق
توجه به زبان و فرهنگ فارسی در هند منجر به پیدایش جنبش دستورنویسی برای زبان فارسی در این سرزمین شد .این دسهتورها
بیش تر به وسیلة فارسی زبانان مهاجر و فارسی زبانان هندی برای شموزو زبان فارسی نوشته می شد که اغلب به زبان فارسی بهود.
شایان ذکر است گذشتگان تلقی ویژهای از دستور زبان داشتهاند یعنی اینکه شموزو دستور زبان را برای کسهانی الزم مهیدانسهتند
که بطواهند شن زبان را به عنوان زبان دوم بیاموزند بنا بر این کمتر اتفاق می افتاد که اهل یک زبهان بهه تهللی

و شمهوزو دسهتور

همان زبان بپردازند .این قاعده دربارة تدوین لغت نامه هم صادق بود مثمً اگر مروری بر فهرست مؤلفان لغت نامه ها و کتهاب ههای
صرف و نحو عربی بیندازیم ،می بینیم ،غالب این مؤلفان غیرعرب بوده اند .این ن ریة دربارة دستورنویسی بهرای زبهان فارسهی ههم
صدق می کند چنانکه دستورهای اولیة فارسی را کسانی نوشته اند که فارسی زبان نبوده اند .از سوی دیگر ،زبان عربی که افه ون بهر
زبان دینی ،زبان سیاسی و علمی شن روزگاران بود ،در میان گویندگان فارسی به گونه ای رایج بهود کهه شنهان را از توجهه بهه زبهان
فارسی ،که حکم زبان محلی را برای نویسندگان داشت ،منصرف میکرد و مانع میشد که به تدوین قاعده های شن بپردازند .از ایهن
رو ،در جستوجوی نطستین دستورهای زبان فارسی ،الزم است به کشورهای همسایه یا جاهایی که زبان فارسهی بهه دلیهل ههایی
مورد توجه بوده است ،نگاه کنیم.
برای تدوین تاریخ دستورنویسی برای زبان فارسی به چند موضوع باید توجه داشت یکی زبان اثر ،دیگر محل تهللی

ایهن دسهتورها،

و سرانجام قومیت و زبان مؤل « .قوانین دستگیری» که در سات  4111ه .ق به زبان فارسی ،به قلم غمم دسهتگیر و در هنهد نگاشهته شهده
است .با توجه به این که «این اثر در دورهای ( )4171-4811نوشته شده که از لحاظ زبانشموزی و زبانشناسی اهمیهت ویهژهای در ادبیهاس
فارسی دارد و در این دوره تدوین لغتنامه و کتب شموزو دستور زبان فارسی با جدیت بیشهتری همهراه اسهت» (محمهود.)993 :4987 ،
ششنایی با این اثر و بررسی سبکشناسانه شن ،عموه بر عموه بر اینکه شگاهی ما را از سهبک شطصهی نویسهنده شن و قهدرس او در کهاربرد
تکنیک های زبانی و ادبی باال می برد ،رواج و گسترو زبان فارسی را هم مان با دوره قاجار در شهبه قهاره هنهد نشهان مهیدههد .در ایهن
پژوهش با روو تحلیلی -توصیفی و مقایسهای با استفاده از منابع کتابطانهای به بررسی ویژگیهای سبکی این اثر پردابتهایم.
پیشینة تحقیق
«قوانین دستگیری» با وجود این که اثری مهم در حوزه دستور زبان و یک کتاب علمی و مفصل اسهت ،هنهوز بهه صهورس نسهطه
بای باقی مانده و تصحیح نشده است .در کنار تموهای ارزشمندی که در زمینه پژوهش دستور زبهان فارسهی توسهز ب رگهانی
چون عممه ق وینی و مجتبی مینوی صورس گرفته ،تصحیح این نسطه بای ،به عنوان اثری قابل توجه در دسهتور زبهان فارسهی،
الزم و ضروری به ن ر می رسد.
«قوانین دستگیری»
«قوانین دستگیری» در سات  4111هجری قمری نوشته شده و از ن ر تاریطی هم مان با اواسز دوره قاجهار اسهت .ایهن کتهاب در
style
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بربی منابع کتابشناسی و تاریخ ادبیاس به طور مطتصر معرفی شده است:
در کتاب شناسی دستور نوشته ایرج افشار از شن نام برده شده است (افشار )91 :4999،و در کتاب تاریخ ادبیاس فارسی در شهبه
قاره هند ،نوشته است« :قوانین دستگیری اثر غمم دستگیر فرزند غممحسین .این کتاب علمی و مفصهل در سهات 4113ق4811 /م
در حیدر شباد دکن نوشته شده و در 4114ق4811 /م در چاپطانه موالیی چاپ[سنگی] شد( .فیاض )919 :4987 ،و نیه در کتهاب
«فهرست کتاب های چاپی فارسی»« :قوانین دستگیر :دستور زبان فارسی ،مناق و معانی غمم بن غممحسین دستگیری متطلص بهه

عاج نقشبندی ،هند ،طبع مهوالئی4114 ،ق  913صهفحه( ».مُشهار .)911 :4911،همچنهین در دانشهنامه زبهان و ادب فارسهی در
شبه قاره این اثر را چنین معرفی کرده است« :قوانین دستگیری :تللی

غمم دستگیر حیدرشبادی در 4111ق4893/م این اثهر شهامل

هشت باب در دو مجلد است و در  4114در حیدرشباد دکن به چاپ رسید .این اثر دایرة المعارف گونه ای است درباره صرف زبهان
فارسی ،افعات ،مصادر ،حروف و اقسام نثر( ».مؤذنی.)917 :4931،
موضوع اصلی جلد اوت این اثر که در این مقاله مد ن ر ماست ،دستور زبان فارسی است .نویسنده همانند اکثر دستورنویسهان شهبهقهاره
اثر بویش را به سبک دستور زبان عربی نوشته و بر این اساس کلمه را به سه قسم فعل و اسم و حرف و عباراس نحوی را به مرکهب تهام
و ناقص مج ا نموده است[ .این در حالی است که امروزه بربی دستورنویسان این تقسیم بندی کلمه را به شهش قسهم :اسهم ،فعهل ،قیهد،
صفت ،حرف و صوس رساندهاند (بیامپور :4911 ،مقدمه) و بربی کلمه را نُه قسم میدانند (پنج استاد.])99 :4918 ،
عموه بر مباحث دستوری ،ماالبی مربوط به علم معانی و بیان و اسلوب نگارو ،حروف شناسی و  ....بیان شده است .ایهن اثهر
به شماره درهای بهشت در هشت باب نوشته شده و هر باب دارای چندین فصل است .جلد نطست را چهار باب تشکیل میدههد
که باب اوت در تعری

صرف ،فعل ماضی ،و هشت قسم شن ،مضارع در نه قاعده ،فعل حات ،فعل مستقبل ،فعل امر ،در هفت نوع،

نهی ،افعات و شبه افعات و مصادر ،اماله و مصغر مثنی و جمع و اسم جنس و علم شطص و علم جنس یک لفظ گه گاهی به معنی
مفرد و گاهی جمع شید مطارج و صفاس حروف ،امم و تعری
اعراب ترکی نوشته شده است .باب دوم به تعری
اولین شاعرفارسی و شابه های مطتل

بز ،ترکیب دو کلمه و ادغام ،چنهد قاعهده و فایهده در امهمی و

اسم و انواع شن ابتصاص دارد و در باب سوم اطمعاس تاریخ ادبیهاس از قبیهل

زبان فارسی که هفت گونه است ،میپردازد و و مدبلی درباره ماهیت حروف و سه قسهم

شن که مکتوبی و مسروری و ملفوظی است ،میگشاید و در باب چهارم مبحث حروف را به تفصیل بیان میدارد و انواع حروف از
حروف تشبیه گرفته تا حروف ربز و شرط و  ....را شرح داده و در پایان مصدر سازی و اسماءاهلل در فارسی و اسهامی مطصهوص
پادشاهان را مارح کرده و جلد یکم به پایان میرسد.
اصامحاس دستوری به کاررفته در این کتاب در قیاس با شثار همگن شن در ایران ،تقلیدی و ملبوذ از اصامحاس عربی اسهت.
حتی بربی مقولههای دستوری که در فارسی مارح نیست به تقلید از عربی برای زبان فارسی هم بیان شده است مثمً نقش مبتهدا
و ببر« :هر گاه صیغة تثنیه در فارسی در محل رفع واقع شود ،چنانچه مبتدا یا ببر یا فاعل یا نائب فاعل نی به ال

نویسند چهون

زیدان شمدند و نشستند ،بکران یعنی دو بکر و هم به یا نویسند ،اگر در حالت نصب و جر واقع شود .چون زدم زیهدین را و دیهدم
غمم بکرین را و نی به واو نویسند اگر صیغة جمع در محل رفع واقع شود چنانچه مسلمون شمهدن و نشسهتند مومنهون و بهه یهاء
نویسند اگر در حالت نصب و جر باشد همچو دیدم مسلمین را و شمد غمم مومنین» (دستگیر4111 ،ق.)411 :
در این اثر به تبعیت از زبان عربی برای افعات ناقص ،اسم و فعل تعری

شده است «شهدن و بهودن و گشهتن و اینهها را از شن

جهت ناقص گویند که معنی فعل الزم بر فاعل تمام شود و معنی فعل متعدی بر فاعل و مفعوت به و معانی این افعات با وجود الزم
بودن بر فاعل تمام نشود بلکه محتاج است به شیهی شبر [دیگر] که ببر اینهاست و این شیء مفعهوت اینهها نمهی شهود ،چهه اینهها
الزم اند ،چنانکه «شد زید عالم» و «گشت عمرو توانگر» و «بود بکر فاضل» پس شد و گشت و بود افعات ناقص اند و زید و عمهرو
و بکر اسم اینها و عالم و توانگر و فاضل ببر» (همان.)41 :
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و در مقوله حروف حروف جاره را در فارسی مارح کرده است « سعدی فرماید :بیت «پنداشت ستمگر که سهتم بهر مها کهرد  /در
گردن او بماند و بر ما بگذشت» پس «پنداشت» فعل ظن است و «ستمگر» فاعل و کاف بیهانی و «سهتم» مفعهوت اوت و بهر مها جهار و
مجرور متعلق است به کرد و ضمیر مستتر در این فاعل است و راجع به سوی ستمگر و این به تلویل مفرد مفعوت دوم» (همان.)14 :
در این کتاب مبحث «فعل» به صورس مفصل بیان شده و به شیوه «شمدنامه» ها به صورس کامل صرف گردیهده اسهت .در بحهث
معلوم و مجهوت فعل معلوم را به سیاق بعضی منابع دستور سنتی« ،معروف» بوانده است .درباره زمان افعات فعل ماضهی نقلهی را
«ماضی قریب» [در مقابل ماضی بعید] مینامد و به جای ماضی الت امی ،ماضی محتمل (ماضی متشککی) شورده باشد بهه کهار بهرده
است .همچنین نوع دیگری ماضی استمراری را گاهی به نام «ماضی حالی» یا «ماضی ناواقع) ذکر میکند و زمان دیگری از ماضهی
به نام ماضی معاوف ]مثل «شورده داد»] بیان میدارد که در کتب دستور زبان امروزی به شن پردابته نشده است.
مقوله حروف در این کتاب بسیار مفصل بیان شده است .از وجه تسمیه و معنی لغوی هر حرف گرفته تا بیان مطارج و صهوس
شن همراه با ارائه شواهد «حرف حاء مهمل :که حاء حای نی گویند ،به معنی زن تی زبان و زبانشور و مسماو «ح» و بهه حسهاب
ابجد هشت عدد دارد و یکی از هشت حروف متروکِ پارسی است و ج در الفاظ عربی نیاید» (همان.)14 :
همان گونه که گذشت «دستوریان شبه قاره کتابهای دستوری به زبان فارسی تللی

کردند اما در تهللی

متهلثر از زبهان عربهی

بودند .این نکته نشانگر همان جریان رایج سیر تاریطی زبان فارسی در ایران و مجاورس و شمیطتگی شن با زبان عربی است کهه در
گونه نوشتاری ادبی و نی تللیفاس دستوری شبه قاره هم تلثیر گذار بوده است .در این شثار جنبه توصی

یا تحقیهق دربهاره مسهائل

زبان فارسی شن دوره اندک است( ».مؤذنی )911 :4931 ،با این اوصاف ،اما نویسنده «قوانین دستگیری» در هر مقوله دسهتوری ،بهه
تعری

و توصی

شن در زبان فارسی هم توجه دارد و در بسیاری موارد تفاوس مقولههای دسهتوری در زبهان عربهی و فارسهی را

گوش د می کند «بدان که در عربی ماابقت میان موصوف و صفت ضرور است یعنی هرگاه موصوف مذکر باشد ،بایهد کهه صهفت
هم مذکر باشد و هر گاه موصوف مونث باشد باید که صفتش نی مونث باشد .پس در عربی وقتی کهه زیهد را موصهوف بهه علهم
مینمایند ،عالم میگویند و هرگاه زینب را موصوف به علم مینمایند ،عالمه میگویند .از این جهت ،کسانی که ماهر زبهان فارسهی
نیند ،گمان می برند که در پارسی هم این ماابقت ضرور است و این گمان ایشان غلز است و ماابقت و عدم ماابقت در تهذکیر و
تلنیث در فارسی هر دو برابر است» (دستگیر4111 ،ق)914 :
«در پارسی مذکر و مونث یکسان است و از شش صیغه مذکر غائب و حاضر و دو صیغه تثنیه ترک کرده ،چه در پارسی هر چه
بر واحد زیادس باشد ،در عدد جمع است و برای تثنیه صیغه جدا موضوع نیست بلکه وقت ضرورس به همین صیغة جمهع معنهی
تثنیه گیرند( ».همان)11 :
عموع بر اینها مول  ،فصلی از نوشته بویش را به بیان باستگاه زبان فارسی و مشطص کهردن محهدوده جغرافیهایی سهرزمین
پارس و همچنین سیر تاریطی زبان فارسی از باستان تا فارسی دری ،ابتصاص داده است و این یکی از وجهوه امتیهاز ایهن کتهاب
است که بر دیگر کتابهای دستور زبان نگارو یافته در شبه قاره دارد.
دربارۀ مؤلف
در منابع تراجم رجات همچون فرهنگ سطنوران و تذکره ریاض العارفین و تذکره شمع انجمهن ،نتهایج االفکهار و  ...نهامی و شهرح
احوالی از غمم دستگیر مؤل

«قوانین دستگیری» نیامده است .از همین اثر وی ششکار است که او نویسنده ،شاعر و ادیبی توانمنهد

است .تنها منبعی که از او یاد کرده است بانبابا مُشار در کتاب «مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربهی» اسهت کهه بهه واسهاه چهاپ
سنگیای که از این کتاب در سات 4114ق صورس گرفته نویسنده را البته به صورس ناقص معرفی کرده است یعنهی سهات تولهد و
وفاس او را ذکر نکرده و شثاری را به او نسبت داده که بعدها در کتاب «دانشنامه ادب فارسی» به کسان دیگری با همین نام منسوب
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است .شنچه در اینجا به عنوان احوات مؤل

بیان می شود ،تنها با تکیه بر متن نسطه است که با ارائه شاهد از متن اثهر بهه شن اشهاره

می شود درباره تاریخ تولد و وفاس نویسنده در مقدمه نسطه عبارتی شمده که می توان با توجه به شن تهاریخ والدس او را مشهطص
کرد و شن این عبارس است «هر که این مطتصر بواند مؤل

عاصی را به فاتحه یاد فرماید ،چه عمر ع ی به ستّین [ ]17رسیده اما

در طلب دنیا که متروک تارکان شن است به ممهی و مناهی صرف گردیده و به احکام و اوامر الهی که مالوب طالبهان بهدا باشهد
نحو التفاس به وقوع نیامده» (همان)44 :
از شنجا که تاریخ نگارو نسطه 4111ق است و نویسنده در شن هنگام  17سات داشته است و می توان گفت که او متولهد سهات
4171ق است.
کیش و شیین غمم دستگیر همچون بسیاری از زوایای زندگی او بر ما نامعلوم است اما مالبی که در ص  84نسطه بای شمهده
است احتمات شافعی مذهب بودن او را قوس می بطشد و شن این است که« :جائ نیست تثنیه نمهودن اسهمی بهه اعتبهار دو معنهی
مطتل

پس نگفته شود قرءان به ضم قاف و سکون راء مهمل تثنیه قرء به ضم قاف و سکون راء مهمل و هم ه بهه شبهر و ارادس

کرده شود به شن طهر و حیض بلکه ارادس کرده شود به شن دو طهر بر مذهب امام شافعی مالبی که مول

از مقلدان اوست یها دو

حیض بر مذهب امام اع م رضی اهلل عنهما و عن محبیها» با توجه به اینکهه مهذهب شهافعی در زمهان ظههور عثمانیهان در ممالهک
اسممی رواج بسیار یافت و در شغاز قرن دهم هجری دیگر مذاهب را تحهت الشهعاع قهرار داد بهه طهوری کهه امهروزه بسهیاری از
مسلمانان فلساین ،اردن ،سوریه ،لبنان ،عراق ،حجاز ،پاکستان ،هند ،اندون ی ،یمن و کردهای ایران شافعی هستند (الجهنی ،بی تها:
 )411میتوان گفت که نویسنده ما به احتمات قوی ،شافعیمذهب است.
درباره شثار و تللیفاس مؤل

باید بگوییم مشار در کتاب فهرست کتاب های چاپی شثاری از جمله دیوان شعر لطلطه گمب را به

نویسنده نسطه ما منسوب می داند ،اما با تتبع اشعار سرودة مؤل

در نسطه و تابیق شنها با اشعار این دیوان ،باید مالبهی را کهه در

دانشنامه ادب شمده است و شفرینندگان این دو اثر یعنی «قوانین دستگیری» و «لطلطه گمب» را دو نفر که تقریباً هم مان با یکدیگر
می زیسته اند ،پذیرفت .البته از شنجا که درباره زندگی و شرح حات نویسهنده مها تهاکنون مالبهی در کتهب تهذکره و تهاریخ ادبیهاس
نیافته ایم ،از شثار تللیفی او نی بی اطمعیم و با توجه به توان علمی و ادبی بسیار باالیی که در نگارو این نسطه به رخ می کشد چه
بسا شثار دیگری حداقل در زمینه های ادبی داشته باشد .این موضوع با توجه به اشعار و تکبیتهایی که از سهروده ههای بهودو ،در
بمت مباحث دستوری ،ذکر میکند بیشتر قوس میگیرد از شن جملهاند:
«عدوئی که اظهار عیبت کند /بِه از دوستداری که ابفا کند» ()113
«بلق نیکو و سطاوس و مروس از ناس /در بِبائی که زدندو به سرس ای ممدوح» ()117
سبک نثر «قوانین دستگیری»
«در سبک شناسی نثر ،مهمترین عامل ،دقت بر انواع واوهها و جممس است هر چند بحث جمله مربهوط بهه زبهانشناسهی اسهت و
سبک شناسی معموالً به کمم می پردازد اما زبانشناسی نی نهایتاً اب اری است که سبک شناسی با شن به ماالعة متون ادبی میپهردازد.
اگر بتوان گفت همین که از «درجه صفر نگارو» (اصامح روالن بارس) بارج شویم با سبک مواجهیم باید دید کهه عهواملی کهه
کمم را از درجه صفر نگارو بارج می کند ،چیست؟ این عوامل در نثر مرسل مثمً تکرار لغت و جمله است حات شن کهه در نثهر
فنی عناصر شعری از قبیل تشبیه و استعاره و سجع و وزن است» (شمیسا )111 :4913 ،با این توضیح به بررسی سبک نثر «قوانین
دستگیری» در دو بطش صوری و محتوایی میپردازیم:
 -1بخش صوری
صورس متن کتاب «قوانین دستگیری» در بسیاری از موارد همانند تابع شکل رایج کتب دستوری پیش از بود و همعصهر بهویش
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است .بصوصیاس سبکی کتاب در بطش صوری در زمینه ویژگیهای زبانی و مطتصاس ادبی عبارساند از:
الف -ویژگیهای زبانی :در نثر «قوانین دستگیری» جنبه های زیبای صَرفی وجهود دارد کهه مهیتهوان شنهها را سهبک شطصهی
نویسنده شن به حساب شورد از شن جملهاند:
کاربرد برخی واژههای عربی در ساختار نحوی جمله فارسی«مضامینی که در عربی و فارسی اکثر مشترک اند اما به استقراء ناقص بود مدون شنها در پارسی نیافتم .ایهن چنهین مفهاهیم بهه
سربی «مطفی نماند» معنون نمودم» (دستگیر4111 ،ق)9 :
«عمر ع ی به ستین[ ]17رسیده» (همان)1 :
«ایضا در این بیت برای تثنیه صیغه جمع شمده است( ».همان)81 :
 ترکیبهای اسمی و وصفی:این ترکیباس هم که بیشتر عربی هستند در جملههای فارسی بسیار بوو نشستهاند:
«این قحز زده کنعان علم و فهم ،بضاعت م جاس به حضراس ع ی شورده» (همان)1 :
«کلمه ستایش و نیایش شایان شاهنشاهی که شاهی شاهان جهان ،نمی است از یم جود او و کمم سپاس بی قیاس س اوار دارائی
که دارایی سکندر و دارا ،رشحه ای است از دریای بطشش او و قهوانین درود ،صهرف دسهتگیری کهه بهه دسهتگیری نحهو رافهتش
دشتگیران دشت گمراهی به شاهراه نجاس شتافته و رساله قواعد اهل عجم همچو کتاب ضوابز عرب بهه اصهمح ههدایتش ،بُلغهه
صحت و صواب یافته» (همان)1 :
«اما در طلب دنیا که متروک تارکان شن است به ممهی و مناهی صرف گردیده و به احکام و اوامر الهی که مالوب طالبان بهدا
باشد نحو التفاس به وقوع نیامده» (همان .)1 :به طور کلی ،وفور لغاس و ترکیباس عربی ،ویژگی سبکی است که در شثار ایهن دوره
(دوره بازگشت) دیده میشود.
 افعال پیشوندی و مرکب :مبحث فعل در شنابت سبک هر نویسنده ای بسهیار مههم اسهت زیهرا افعهات مطصوصه ًا از ن هرسابت در هر زمانی شکل ویژه ادبی به بود میگیرند مثمً در متون نثر مرسل فعلها ساده و پیشهوندیانهد و در نثرههای متکله
«افعات مرکب» بسیار پر کاربردند .در «قوانین دستگیری» بسامد افعات مرکب بیش از پیشوندی است .افعاال پیشاوندی ماننهد« :از
بعضی مصادر زبان دری فقز صیغه ماضی بر می شید» (همان )11 :و «و صبح شود و شفتاب بر شید» (همان)181 :
و افعال مرکب که بیشتر با «نمودن» و «فرمودن» سابته شده است
«لهذا اراده تالی

نمودم» (همان)9 :

«این چنین مفاهیم به سربی «مطفی نماند» معنون نمودم( ».همان)
«هر که این مطتصر بواند مؤل

عاصی را به فاتحه یاد فرماید( ».همان)1 :

از شنجا که نویسنده این اثر فردی شگاه از علوم ادبی و ادیبی توانمند است در جای جای نوشته بهویش هنگهام نقهل مالهب از
منابع دستوری به توضیح و تکمیل شن از شموبتههای باطر بویش می پردازد .این قسمتها را با عبارس «پوشهیده مبهاد» از سهایر
ماالب کتاب جدا کرده است «و ماالبی که بعض مصنفان فارسی در صدد بیان شن شده اند .اما به اجمات چنهین مقاصهد بهه انهدک
تفصیل به سربی «آگاه باش» نشان دار گردانیده و کمتر فوائد فرائد که از اساتذه متفرقاً به سمع رسهیده و بسهیار زوائهد بها عوائهد
(جمع عائده به معنی منفعت) که در باطر فاتر سنوح یافته همچنین مفهوماس به سربی «پوشیده مباد» عنوان دار» (همان)9 :
 ذکر معادل هندی و ترکی برخی لغات:و پاالشهنگ که پاالهنگ است یعنی رسن جنیبت کش که به هندی باکدور بوانند (همان)491 :
اراک به کسر هم ه که در هندی پیلو گویند تفسیر دربت واقع شده (همان)977 :
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و استر و ستر بغل که است مطف

شن است و به ترکی بچر گویند (همان)191 :

اورکنج لغت ترکی است که شن را معرب سابته جرجانیه گفتهاند (همان)111 :
ماغ بر وزن باغ نوعی از مرغابی است و شن سیاه می باشد و به عربی مائیکون و به ترکی «قشقلداق» میگویند (همان)113 :
 رسمالخط:«هرچند فارسی زبانان در طوت سده های چهارم تا دهم به جهت نگارو و رسمالطز ،قواعد و اصهولی وضهع نکرنهد ولهی از
سده دهم که زبان فارسی در شبه قاره هندوستان و شسیای صغیر به عنهوان زبهان فرهنگهی و عقیهدتی رواج یافهت و فراگیهر شهد،
عدهای از اهل زبان بر شن شدند که حروف فارسی را نشان دهند و پارهای از شیوه های رسمالطز فارسی را مورد بحهث و فحهص
قرار دهند .از این جاست که در مقدمه کتب لغت که از سده دهم در شبه قاره هند و شسیای صغیر تللی

شهده اسهت -مؤلفهان از

حروف فارسی و چگونگی نگارو شن ها سطن گفته اند چنان که میرجمات الدین حسین انجو شهیرازی در شیهین یهازدهم از مقدمهه
فرهنگ لغت بود از اممء فارسی یاد کرده است (مایل هروی)947 :4987،
بربی نکاس مربوط به رسم الطز این نسطه بای که بی تاثیر از شیوه های رایج این دوره  -سده یازدهم تها سهی دهم -نیسهت
بدین شرح است -4 :متصل نوشتن «که» به کلمه پس از بود اینستکه  ،کسیکه ،راهیکه  -1حرف «گ» همانند «ک» کتابت شهده
است کلستان ،کردانید و  -9 ...پیشوندهای فعلی پیوسته به فعل نوشته شده است براید -1.صفاس تفضیلی و عالی /تر و تهرین /را
به کلمه ماقبل شن چسبانیده نوشته است بوبترین ،نیکترین  -1ضمایر اشاره «شن» و «این» متصل به کلماس پهس از شن هها نگاشهته
شده است شنست ،اینست ،شنکه و  -1 ....متصل نوشتن «به» به کلمه پهس از شن باتفهاق ،بشهکل (بهه جهای «بهه شهکل») بهیههت،
بصورس و ...
آوردن جمالت طوالنی:«و قواعدی که ن دیک اهل فرس مشهور و مقبوت ن د جمهور بود بم تصریح بذکور و بی اشهارس مسهاور بهه سهلک تحریهر
شورده تا مبتدی را به کار شید و متوسز را یادگار و منتهی را به مصداق من سَتَرَ علی مسلم ستراهلل تعالی علیه فی الدنیا و االبهره ،از
تطایه اغماض نموده به اصمح کوشد» (دستگیر4111 ،ق) 9 :
 حذف «ها»ی غیرملفوظ هنگام جمع بستن کلمات با «ها»:بابها« :در بابها بعد حمد و صلوه اما بعد و نحوها میشرند» (همان)111 :
 کاربرد «مر» برای تاکید مفعول:«قوله علم است به اصوت به من له جنس باشد شامل است مر صرف و نحو و غیرهما را» (همان)49 :
 کاربرد «را»ی فک اضافه:«و هید به کسر هاء و به فتح شن و سکون یاء تحتانی و دات مهمل در شبر زجر است مر شتر و ابل را» (همان)111 :
کاربرد «به هر کیف» به جای «به هر حال» و «ای » به جای «یعنی»؛«به هر کی

گاهی مضاف الیه بر مضاف بود چون صفت بر موصوف مقهدم شیهد بنها بهر ضهرورس وزن بیهت :بهدایا جههان

پادشاهی تراست /ز ما بدمت شید بدایی تراست ای پادشاهی جهان» (همان)974 :
 کاربرد ضمیر «او» برای غیرجاندار:«این نام را در بلندی و قدر از کیوان گرفته اند چه او بلندترین کواکب سیاره است( ».همان)983 :
«می پرسند تو را از ماه حرام یعنی از قتات در او( ».همان)111 :
 کاربرد «مع» به جای «با»:«داللت کند بر صدور فعل در زمان گذشته مع تضمن معنی شرط و تمنا» (همان)98 :
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 کاربرد «به» به جای «با»:«هرگاه در میان یا شبر کلمه نون و باء موحد اصلی یکجا به هم شیند (همان)491 :
 اصطالحات علوم مختلف:بازتاب اصامحاس علوم مطتل
تالی

از قبیل حکمت و مناق و صرف و نحو شنگونه که بود مؤل

در مقدمهه اثهر ذیهل بهواص

بود مینویسد:
«و از اینهاست شگاهی بر علوم یعنی که بعضی مسائل صرف و نحو و مناق و حکمت و فن انشا باسانی در امثلهه» ( )9مبهاحثی

چون اسم جنس اسم کلی و  ..که مربوط به علم مناق است «در بیان فرق اسم نکره از اسم جهنس اسهم کلهی هسهت نکهره نهوع
باشد( ».همان)81 :
مناق« :تساوی دو شیء در مناق چنان است که هر دو بر ذاس واحد کلّی یا صادق شیند مثم انسان و حیوان ناطق بر زید و در
نحو و فن لغت دو اسم مترادف از لغت واحد یا جداگانه حکم مساواس دارند مثل نار و شتش( ».همان)411 :
نجوم« :ن د ارباب نجوم حائل شدن دو عقد منحوس است و اینجا حیلولت دو عقد الزم نیامده زیرا که عقد سی بر یک طهرف
از طرفین اعداد مقیس علیه واقع شد و بیست اگرچه حائل است اما منحوس نیست چه متعین است که حیلولت عقد واحد دابهل
به نحوست ندارد پس قیاس مذکور از قسم قیاسالشیء علی مفارقه باشد( ».همان)113 :
حکمت« :این می باید غلز باشد چه در حکمت مبرهن است که لهون الزم اجسهام مرکهب اسهت و بسهیز را از تلهونن بههره ای
نیست( ».همان)113 :
ب -ویژگیهای ادبی:
با وجود شن که کتاب «قوانین دستگیری» یک اثر علمی است و به طور طبیعی باید زبانی ساده و بی پیرایه داشته باشهد امها در
مقدمه کتاب و هرجایی که نویسنده بود به اظهار ن ر می پردازد ،کمم بویش را به شرایهای ادبی زینت می دههد و ذوق و تهوان
ادبی بود را به رخ می کشد .بربی از این شرایهها عبارساند از:
آرایههای بدیعی:
سجع متوازی« :نسبت من هیچ مدان که هنوز پل و چفته نادانی در کدر بلندی با دربت چنار یا سُهای شب بدر است با شفتاب نص

دارم با ماهران گذشته بی تلمل نسبت بیهاج کدوسهت

نهار» (همان)9 :

«اگرچه مراد از لفظ علم ،علم دین است و ضوابز فارسی غیر این( ».همان)1 :
«اوالدِ نسبی در سنّ صغر از برِ من به رشته جگر کشیده عوضش بل الصدق معنوی و نعمالبدت باطنی بطشیده» (همان)41 :
سجع متوازن« :قوانین درود ،صَرف دستگیری که به دستگیری نحو رافتش دشتگیران دشت گمراههی بهه بهه شهاهراه نجهاسشتافته و رساله قواعد اهل عجم همچو کتاب ضوابز عرب به اصمح هدایتش بُلغه صحت و صواب یافته (همان)1 :
سجع مطرف؛ «قوانین درود ،صَرف دستگیری که به دستگیری نحو رافتش دشتگیران دشت گمراههی بهه بهه شهاهراه نجهاسشتافته و رساله قواعد اهل عجم همچو کتاب ضوابز عرب به اصمح هدایتش بُلغه صحت و صواب یافته (همان)
«و اما بعد می گوید بادم علما دین و باک پای فضمء شرع متین غمم دستگیر ابن غممحسین( » ...همان)1 :
«بعد ادراک سوات و جواب -مرقومالصدر اعتراضاس مذکور مثل حریر به شب است یا طنین ذباب» (همان)411 :
جناس:«کلمه ستایش و نیایش شایان شاهنشاهی که شاهی شاهان جهان نمی است از یم جهود او و کهمم سهپاس بهی قیهاس سه اوار
دارائی که دارائی سکندر و دارا رشحه ای است از دریای بطشش او( ».همان)1 :
آرایههای بیانی
 -تشبیه« :و نسبت من هیچ مدان که هنوز پل و چفته نادانی در ک

دارم با ماهران گذشته بی تامهل نسهبت بیهاج کدوسهت در
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بلندی با دربت چنار یا سهای شب بدر است با شفتاب نص

نهار» (همان) :

«بعد ادراک سوات و جواب مرقومالصدر اعتراضاس مذکور مثل حریر به شب است یا طنین ذباب» (همان)411 :
اضافه تشبیهی :ای ابوان با صفا هر گاه این قحز زده کنعان علم و فهم بضاعت م جاس به حضراس ع یه شورده بهه ابهمق
یوسفی از اعااء غله استغفار جائع عصیان را شبعان فرمایند( ».همان)1 :
همچو گرگ به حرص گوشت تعصب در پوست کنی من نادار ق

مصر مهارس و استعداد به دام چهاه حسهد مقیهد نشهوند».

(همان)
 استعاره« :ای کریم بی نیاز این ب ف پارههای کم قیمت را به اشتراء قبوت باص و عام گران بها گردان و یا غفور بنهده نهوازاین روسیاه جهان عصیان را به روسفیدی شن جهان برسان( ».همان)1 :
کنایه« :کمر سیخ کردن کنایه از اندک شرام نمودن» (همان)431 :«تشمیر :دامن بر کمر زدن است و شن کنایت است از مستعد راه بودن» (همان)143 :
«کمر به استیصات شن طائفه بست که مشهورتر به استجابت دعا بودند(».همان)879 :
سایر ویژگیهای سبکی
 استشهاد به اشعار:در قوانین دستگیری در بمت مباحث دستوری به اشعاری زیبا بر می بوریم که بربی از شنها از شاعران طراز اوت ادب پارسهی
همچون سعدی و حافظ و فردوسی اند و بربی دیگر از شاعرانی [ایرانهی یها هنهدی] نقهل شهده کهه کمتهر شهنابته شهده و گهاه
ناشنابتهاند .همانند شهید قمی ،پوربهای بامی ،ملک قمی ،حیدرکلوج ،رشکی همدانی و  ...از این حیهث ایهن اثهر حهائ اهمیهت
فراوانی است و نقش مهمی در ثبت و پاسداشت اشعار زبان و ادب فارسی دارد.
در میان شاعران از سعدی علیهالرحمه بیش از هر شاعر دیگری سطن به میان شمده و نمونههههای زیبهایی از شهعر و نثهر او بهه
عنوان شاهد مثات برگ یده است .پس از سعدی ،به حافظ بیش از شاعران دیگر اشاره شده است .نویسنده این اثر بهه مقهام شهامخ
این شاعران به بوبی شگاه است و این مهم را در نثر بویش شنجا به نمایش میگذارد که به هنگهام ذکهر شهعر از شهاعران ب رگهی
چون سعدی و حافظ و فردوسی ،فعل «فرماید» به کار میبرد و از دیگران با فعل«میگوید» نقل شعر میکند.
 استشهاد به آیات و احادیث:در این نسطه بای ،تلمیح به شیاس و احادیث در البه الی ماالب دستوری گاه به عنوان شاهد مثات و گاه بهرای تهاثیر و زینهت
بیشتر کمم ،رخ مینماید که از شن جملهاند:
«والشعراء یتّبعهمالغاوون الّاالذین شمنوا» ()147
«اناهلل الیضیع اجرالمحسنین» ()1
 احادیث:«اذا ماسالمومن و ترک ورقه واحده علیهاالعلم تکون تلکالورقه یومالقیمه سترا بینه و بینالنار و اعااهاهلل مدینه اوسع مهنالهدنیا
سبع مراس» ()1
«الدنیا جیفةٌ و طالبها کمب» ()111
« انّ هللِ کن اً تحتالعرو مفاتیحها السنةالشعرا» ()147
 ضربالمثل:یکی از نکاس مول

«قوانین دستگیری» در جای جای اثرو بنا به مقتضای حهات و مقهام از مثلههای رایهج عربهی یها فارسهی

استفاده می کند که از شن جمله اند:
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«االنسان مرکب منالطاا والنسیان»()1
« ایاس حد بود بشناس»()191
« تا نباشد چی کی مردم نگویند چی ها»()34
ماده تاریخ:نویسنده در مقدمه اثرو تاریخ نگارو نسطه ( )4111را به صورس ماده تاریخ بیان کرده است «سات تهاریخ جسهتم از اعهمم/
گفت هات

زمنت علّام  /شد قوانین دستگیری نام  /بی سر نقص دان سن اتمام» ()1

 -2بخش محتوایی
 استناد علمی و امانت داری:ذکر منابع اثر به صورس مفصل در ابتدای نسطه و در اثنای کمم ،در واقع کتابشناسی کتب دستوری شن زمان هم به حساب مهی
شید که هم بر غنای علمی «قوانین دستگیری» میاف اید و هم قدرشناسی و امانهتداری نویسهنده شن را نشهان مهیدههد بهه جههت
اهمیت این بحث ،مآبذ کتاب به عینه نقل میشود:
« اسامی کتبی که مابذ این تالی

است بدین تفصیل فرهنگ جهانگیری جمات الدین حسین انجوی ،برهان قاطع محمد حسهین

متطلص ببرهان منتطباللغاس و فرهنگ عبدالرشید تحفهالعجم سید حسین شاه ،دستورالفرس عبدالواسع هانسوی ،شهجرهالمعهانی
و نهر الفصاحه و چار شربت هر سه از میرزا محمد حسن قتیل الکنوی تکمله فارسی قاب علی منتطب النجهو امیهر حیهدر حسهینی
بلکرمی رساله عبدالباسز میتهونی دقائق االنشاء نجهور داس ولد رنجیت رای کایت جونفوری مدار االفاضل اهلل داد فهیض سهربندی
جواهر الحروف تصنی

بیک چند دهلویی ،جامع القوانین بلی

شاه محمد ،قل م هفتم قبوت محمد جهامع فوائهد فهوارو علیطهان

شیوا دیباچه مویدالفضم ترتیبالقواعد حاجی فضل علی بان مناظراالنشاء محمود بن شیخ محمد گیمنی ،مصباحالمتبهدی محمهد
رحم علیطان ،موهبت ع می سراجالدین علیطان ،حدائق البمغه شمسالدین ،مجمعالصهنائع ن هام الهدین احمهد ،چهارچمن غهمم
محیالدین ،تحقیقالقوانین حاجی محمد ،مط نالفوائد محمد فائق صدیقی جامعالتمثیل محمد علی حبهل رودی شهرح گلسهتان از
بدر علی شرح سری بحران از سروری دیباچه سرو ازاد میر غمم شزاد بلکرامی رساله عروض سیفیالمعجم فی معائر اشهعارالعجهم
محمد بن قیس فوائد ضیائی عبدالرحمان جامی تحریر قواعد مناقی شرح رساله شمسی میبهذی ،شهرح هدایهه حکمهت ،مطتصهر
معانی و ماوت سعدالدین تفتازانی( ».ص)1
همچنین در مواردی که مالبی را نقد می کند در کمات ع س و احترام مقام علمی نویسنده شن را گوش د کرده و نقهدی منصهفانه
را نشان می دهد «این اشکاالس ن ر به مثل من عامِ ناس است و نیست کمم در این اما مقامی که امام اههل لغهاس موقه

شن دارد

پس شن معذور است بلکه مصیب و مشکور زیرا که می بیند ن دیک هر شرر شمس را و با هر قاره بحر را و نی بعهد ادراک سهوات
و جواب مرقومالصدر اعتراضاس مذکور مثل حریر به شب است یا طنین ذباب» ()411
امانت داری نویسنده وقتی به اوج بودو میرسد که اگر مالبی را میداند ولی صاحب شن را نمیشناسد شن را مشطص نموده
و با عبارس «مطفی نماند» مالب را ارائه می دهد «مضامین که در عربی و فارسی اکثر مشترکاند اما به استقراء ناقص بود مهدونن
شنها در پارسی نیافتم این چنین مفاهیم به سربی «مطفی نماند» معنون نمودم» ()9
 -بیان مفصل و دقیق مباحث دستوری :مؤل

این اثر در مقدمه کتاب بویش محاسنی که این نوشته بهر کتهابههای مشهابه

بود دارد برمیشمرد که مهمترین شنها بیان مفصل موضوعاتی است که در مآبذ دیگر به صورس اجمات بیان شده است.
«و از بواص اضافی اعنی نسبت به مآبذ این تالی

است الت ام شرح نثر و ن م مشکل و حل لغاس که در امثله و استشهاداس

شمده و از اینهاست تفصیل اکثر ماالب به دالئل و وجه تسمیه بعض الفاظ ملقب که اجماالً در مابذ این وارد شده و از اینها باشهد
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که چون ماهران کامل و کاممن ماهر از عدم التفاس به قوانین فارسی تعریفاس الفاظ مصالح صرف و نحو چنانکه بایهد و مسهائل
علم معانی که اکثر مشترک میان عربی و فارسی است اقتصاراَ بیان فرموده فقیر حقیر برای نفع فارسی بوانان تعریفاس مهذکور کهه
جامع و مانع باشند و اکثر مسائل علم معانی با بیان فوائد قیود جنساً و فصمً از روی ابتصار در این رساله شورده و از اینهاست که
اکثر کلماس و جمل این رساله موافق قواعد فارسی است مگر تراجم عربی ن م باشد یا نثر» ()1
بربورد تحلیلی و انتقادی نویسنده:ذکر منابع معتبر دستوری اگر چه بر ارزو علمی این اثر می اف اید و شن را به عنوان منبع و ملبذی مهم معرفی مینماید اما این
موضوع باعث نشده که نویسنده فقز راوی سطن دیگران باشد بلکه بود او بهه عنهوان ادیبهی شگهاه دربهاره موضهوعاس مطتله
دستوری و بمغی صاحب ن ر است و گاه به تحلیل و حتی نقد منصفانه میپردازد که این تحلیلها با عبارس «پوشهیده مبهاد» شغهاز
میگردد .به عبارس دیگر ،نویسنده این اثر حضوری فعات و پویا در مباحث طهرحشهدة کتهاب دارد و حاصهل ماالعهه و پهژوهش
دوازده ساله بویش را در ابتیار مطاطب نی میگذارد «پوشیده مباد که از این جواب الزم شید که مضارع و امر شهیطتن بر تقهدیر
تسلیم اصلش هم شزد شز شید ،چه قاعده است که صیغة مضارع و امر از اصل گیرند نه از فرع و از فرع نی شز شید» ()11
نتیجه
بررسی ویژگیهای سبکی «قوانین دستگیری» پیش از هر چی  ،دانش ادبی نویسنده و شگاهی او از منابع دستور زبان فارسی و لغهت
نامة عصر بویش را نشان می دهد .این اثر اگرچه چون دیگر شثار دستوریان شبه قاره به سبک و سیاق زبهان عربهی نگاشهته شهده
است ،در بسیاری از موارد رعایت اعتدات را کرده و تعری

و توصی

قواعد دستوری مطتص زبان فارسی را از یهاد نبهرده اسهت.

در بطش سبک شناسی صوری کتاب ،وفور واوگان عربی به تلثیر از سبک رایج دوره بازگشهت ،دیهده مهیشهود .همچنهین کهاربرد
باص بربی لغاس عربی و ترکیباس فارسی و عربی در سابتار نحوی جمله قابلتوجه است .این ترکیبهاس اغلهب سهاده و کوتهاه
وادبیاند .افعات مرکب بیش از افعات ساده و پیشوندی به کار رفته است .نثر کتاب در قسمتهای غیر از مقدمه نثری ساده و علمی
است ،اگرچه نویسنده در جای جای اثر بود ،ذوق و توان ادبیاو را با استفاده از شرایههای ادبی بهه رخ مهیکشهد .دقهت فهراوان
مول

در ذکر شواهد شعری از شاعران ایرانی و هندی نی شنابت قابلتحسین او را از شعر فارسی نشان میدهد .نکاس ابمقهی

نهفته در دت بعضی از این اشعار نی مسلماً دور از ن ر نویسنده نبوده است .نکته قابلتوجهه دیگهر شگهاهی و اشهراف نویسهنده در
علومی چون مناق ،نجوم حکمت است .در بطش محتوایی این اثر مهمترین مالب استناد علمی ماالهب و امانهتداری مؤله

در

ذکر منابع است .همچنین بیان دقیق و مفصهل مباحهث دسهتوری ،سهابتارمند بهودن مهتن و بربهورد نقادانهه نویسهنده بها بربهی
موضوعاس دستوری از محاسن شن به شمار میشید .نکته پایانی این که با عنایت به نگارو این کتاب در شبه قهاره هنهد ،موقعیهت
زبان و ادب فارسی ،هم مان با دوره قاجار در این سرزمین شنابته میشود و به جهت در برداشتن شواهدی از فرهنگ عامه هند و
مقایسه شن با ایران حتی در ماالعاس جامعهشناسی و مردمشناسی فایدهرسان بواهد بود.
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