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دستور زبان فارسی :مقدمۀ قاموسالمعارف
بهروز محمودی بختیاری

تألی�ف میرزا محمدعلی مدرس تبریزی خیابانی ،به اهتمام
حمیده حجازی .تهران1388 :

ن��گارش کت��ب دس��تور زب��ان فارس��ی عمدت�� ًا ب��هدس��ت
غیرفارس��یزبانان صورت گرفته اس��ت و در مقایس��ه با سنت
دستورنویسی مغربزمین ،سنت کهنی به شمار نمیرود .شاید
این نکته ریش��ه در طرز تلقی خاص گذشتگان از دستور زبان
داشته باشد ،که عمدت ًا آموزش دستور زبان را برای کسانی الزم
میدانستند که بخواهند آن زبان را به عنوان زبان دوم بیاموزند؛
لذا کمتر اتفاق میافتاد که فارسیزبانان در ایران دست به تألیف
دستور زبان فارسی بزند .این نکته در مورد تدوین فرهنگهای
فارسی هم صادق است ،به طوری که عمدۀ فرهنگهای مهم
زبان فارس��ی در خارج از ایران و یا توس��ط غیرفارس��یزبانان
تدوین شدهاند .اگر کتاب دستور زبان فارسی ،معروف به دستور
زبان پنج استاد تألیف استادان عبدالعظیم قریب ،ملکالشعرای
بهار ،بدیعالزمان فروزانفر ،جاللالدین همایی و رشیدیاس��می
( 1328هجری شمس��ی) را نقطۀ آغاز دستورنویس��ی در ایران
بدانیم ،میتوانیم دستورهای اولیۀ پیش از آن را به شش دسته
تقسیم کنیم:
 .1کتابهایی که مس��تقیم ًا برای دستور زبان نوشته نشدهاند،
ولی حاوی نکات دس��توریاند مانند المعجم فی معاییر اش��عار
العج��م ش��مسالدین محمد بن قی��س رازی در قرن هفتم ،یا
لس��ان القلم در ش��رح الفاظ عجم عبدالقهار بن اسحق در قرن
نهم؛
 .2دس��تورهایی که در دورۀ عثمانیان در آس��یای صغیر نوشته
ش��دهاند که نویسندگان برخی از آنها را نمیشناسیم (مانند تاج
الع��روس و غرة النفوس از احمد بن اس��حق قیصری ،رس��الۀ
مشکلگش��ا و اقن��وم عجم در قرن نهم ،وس��یلة المقاصد الی
احس��ن المراصد ،تحفۀ ش��اهدی ،کتاب نحو فارس��ی ،المثلة
الفارس��یه و التحف��ة الهادیه و قواعد الفرس ( اس��اس الفرس)
در قرن دهم ،و ش��رح مفاتیحالدریه فی قواعد الفرسی در قرن

دوازدهم؛
هندوس��تان دوران اکبرش��اه بهدست
 .3دس��تورهایی که در
ِ
ایرانیان مهاجر تألیف شده مانند میزان فارسی یا بعضی قانونان
فارس��ی جمالالدین حسین بن سید نورهلل مرعشی شوشتری،
جامعالقواعد محمدقلی خان متخلص به محب ،رس��الهای در
دس��تور زبان فارس��ی در هفده باب و بدون نام از ش��خصی به
نام ش��یخ عبدالباسط ،رسالهای در دس��تور زبان فارسی ،بدون
نام ،از ش��خصی به ن��ام نظامالدین احم��د ،مجموعالقوانین از
شخصی به نام امیر اسدهلل ،منظومۀ قواعد فارسی سرودۀ کامتا
پرشاد ،قواعد فارسی روشنعلی انصاری جونپوری ،رسالۀ علم
النحو ،حروف تهجی ،جامعالقوانین و ش��جرةاالمانی همگی از
مؤلفانی ناش��ناس ،مخزنالفواید یا خزانةاالصول محمد فائق
بن غالمحس��ن ،بدیعالصرف از کاووسخان ،صفوةالمصادر از
محمدمصطفی خان بن محمدروش��ن خان ،دستور پارسیآموز
عبیدهلل ب��ن امینالدین احمد س��هروردی ،نهج االدب حکیم
عبدالغنی خان رامپوری ،و قند پارسی؛
 .4توضیح��ات موج��ود در مقدمۀ لغتنامههای فارس��ی ،که
ح��اوی اطالعات��ی درباره صرف و نحو فارس��ی اس��ت مانند
مقدمۀ وسیلة المقاصد الی احسن المراصد ،رسالۀ مشکلگشا،
فرهنگ ش��عوری یا لس��انالعجم ،فرهنگ جهانگیری ،برهان
قاطع ،فرهنگ رش��یدی ،فرهنگ نظام ،هفت قلزم و فرهنگ
انجمنآرا ؛
 .5دس��تورهایی که عمدت ًا توسط مستشرقین اروپایی در اروپا
منتش��ر شدهاند ،که فهرس��ت جامع آنها را میتوان در گزارش
اس��تاد ایرج افشار ( )1345در مقالۀ «دس��تورهای سیصدساله
برای زبان فارسی) دید؛
 .6دس��تورهایی که در اوایل قرن بیس��تم میالدی در ایران و
کش��ورهای همجوار به وسیلۀ ایرانیان و به زبان فارسی تألیف
شده است .که فهرست و معرفی آنها به طور مبسوط در مقدمۀ
لغتنام��ۀ دهخدا یافت میش��ود .از دس��تور پنجاس��تاد به بعد
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نیز با دس��تور زبانهایی مواجهیم ک��ه در چهارچوب نظریات
زبانشناسی نوش��ته شدهاند و به اعتبار ذات «توصیفی» خود با
دستورهای «تجویزی» و س��نتی باال تفاوت بنیادی دارند و به
همین جهت موضوع بحث این یادداشت کوتاه نیستند.
اما کتاب دستور زبان فارس��ی که تألیف میرزا محمدعلی
مدرس تبریزی خیابانی است و به اهتمام خانم حمیده حجازی
منتشر شده اس��ت را میتوان در گروه چهارم متون فوقالذکر
قرار داد ،چرا که در مقدم��ۀ متن کتابی به نام قاموسالمعارف
آمده است.
بنا بر مقدمههایی که آقایان آیةهلل جعفر س��بحانی و دکتر
مهدی محق��ق در ابتدای کتاب نگاش��تهاند ،قاموسالمعارف
دایرةالمعارف��ی اس��ت متعلق به  1345قمری در ش��ش جلد و
 4007صفحه ،که متن کامل آن تاکنون منتش��ر نش��ده است.
نویس��ندۀ این اث��ر ،میرزا محمدعلی م��درس تبریزی خیابانی
( 1373-1296ق) ،ع�لاوه ب��ر این کتاب ،اث��ر دیگری به نام
ریحانةاالدب دارد ،که در ش��رح حال علما و فضال و فالس��فه
است.
اما خود قاموسالمعارف مجموعهای مش��تمل بر 45000
واژۀ متداول در فارسی و عربی و برخی زبانهای اروپایی رایج
در فارسی است ،که نویسندهاش آن را در طی مدت هفده سال
تدوین کرده اس��ت .در مقدمۀ این اثر ،رسالۀ مستقلی در 184
صفحۀ قطع وزیری به دستور زبان فارسی اختصاص یافته ،که
متن تصحیحشدۀ آن ،موضوع کتاب مورد بحث ماست.
این کتاب « 5آیین» یا فصل و یک خاتمه دارد:
 .1حرکات و حروف (که اطالعات آواش��ناختی فارسی را ارائه
میدهد)؛
 .2تاریخ مختصری از زبان فارسی و آمیزش آن با دیگر زبانها؛
 .3توضیح «کلمه» ،مربوط به وصف اسم و فعل و حرف؛

 .4توضیح در باب «کالم و جمله»؛
 .5و نهایت ًا برخی نکات مربوط به نگارش و انشا.
خاتمۀ کتاب نیز به روش کار نویسنده در تدوین قاموسالمعارف
مربوط است و اطالعاتی را در مورد نحوۀ یافتن کلمات در متن
قاموس به دست میدهد.
آنچه از مطالعه کتاب در نخستین نظر جلب توجه میکند،
اهتمام نویس��ندۀ آن بر مفهوم دستهبندی و ساماندهی انواع
عناصر دس��توری در زبان فارس��ی اس��ت .نویس��نده با دقتی
وسواسگونه در متن کتاب به  55گونه از «ادوات» 15 ،گونه از
«اس��ماء» 10 ،گونه از «الفاظ» 20 ،گونه از «جمالت» 17 ،گونه
از «صفات» و موارد پرش��مار دیگری پرداخته است ،و به سبک
و س��یاق اسالف خود برای هر مورد نمونهای از نظم فارسی را
هم به عنوان شاهد ذکر کرده است .ورود به حوزۀ اصطالحات
تخصصی دس��توری این کتاب (که به نظر میرسد پیشنهادات
نویس��نده باش��ند) فرصت و مجال دیگری میطلبد ،و در یک
یادداشت کوتا ِه معرفی ،قابل بحث نیست.
در انتهای نسخۀ تصحیحشدۀ موجود ،افزودههای مفیدی
وجود دارد ک��ه کار خواننده را در مطالعۀ اثر تس��هیل میکند:
فهرس��ت نامها ،اقوام و گروهها ،کتابها ،ش��هرها و کشورها،
ابی��ات بهکاررفته در مت��ن ،مصرعها و جمالت نغ��ز ،و نهایت ًا
اصطالحات دس��توری موج��ود در کت��اب .پایانبخش کتاب،
واژهنامهای از لغات نامأنوس متن اس��ت ،که به ترتیب حروف
الفبا و با ذکر شمارۀ صفحۀ حضور واژهها تنظیم شده است.
کوش��ش خانم حمیدۀ حجازی در تصحیح شایس��تۀ این
دس��تور مفید ،به همراه سپاس از ناش��ر این اثر ،بر دوستداران
دس��تور زبان فارس��ی فرض است .امید اس��ت که متن کامل
قاموسالمعارف نیز روزی انتش��ار یابد و نقطۀ تاریکی از تاریخ
■
دایرةالمعارفنویسی معاصر روشن گردد.
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