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 چکیده
، دارای اشتراکات تاریخی و و مستندات فرهنگی، سرزمین قفقاز بر اساس شواهد تاریخی

های مشترک که یکی از این حوزه ای با ایران و مردمان آن است.پیوندهای فرهنگی دیرینه

اران دراز در روزگ تأثیرات دو سویۀ فراوانی از روابط فرهنگی و تاریخی ایرانیان و ملّت قفقاز،

 ل ادبی و حوزۀ تتبّعات شعری و تحقیقات مربوط به زبان و ادبیات است.ده است، مسائپدید آور

، یلقانیمجیر ب ای، خاقانی شروانی،های نقدشناختی آثار گویندگانی چون نظامی گنجهبررسی

این شاعران آغاز  تواند بادهد که زبان شعری این سخنوران، نمینشان می واله داغستانی و ...

ار ای در کگمان در این میان، سنت و سابقهبی ها به اوج پختگی برسد.گردد و در سخن همان

بوده و صد هزار دریای هنر و فضیلت پیش از آن دست در کار آفرینش هنری بوده است تا 

های در این میان، یکی از شاخه ها سر برآورند.بزرگانی چون خاقانی و نظامی و مجیر از میان آن

 ینامه های فارسو لغتهای دستور زبان مهم جریان زبان و ادب فارسی در قفقاز، تألیف کتاب

ألیف دهد که پیشگامان تها نشان میاست. نگاهی به سیر تاریخی تدوین و تألیف این کتاب

وین ند. در تاریخ تداهای فرهنگ لغات و دستور زبان فارسی، نویسندگان قفقاز بودهکتاب

گاه یا خاست های قفقاز نقش بسیار مهمی دارند. این سرزمینهای دستور زبان، سرزمینکتاب

 اند.بومی که در آن ناحیت ساکن شدهو یا پذیرنده مؤلفانی غیر نداهها بودمادری مؤلفان کتاب

نیم و کگاری در قفقاز میننامهما در این مقاله ابتدا نگاهی کلّی به تاریخ دستورنویسی و لغت

ن های لغت و دستور زبالفان کتابچند تن از مؤسپس با رعایت اختصار و ایجاز، به معرفی 
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 مهمقدّ

، ارمنستان، گرجستان و جمهوری خودمختار جمهوری آذربایجان)شامل سه کشور  رزمین قفقازس

ردمی ان آن است. مای با ایران و مردمدارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینه، داغستان در روسیه(

نیان های دور، سرگذشتی یکسان با ایراکنند، در گذشتهزندگی میجغرافیایی  که در این گسترۀ

ترین ایامی که در تاریخ شناخته است، نفوذ فرهنگی ژرف و گسترده و اند. ایرانیان از کهنداشته

ی هاآمد، بخشاستواری در ارّان داشتند و هرگاه دولت مرکزی نیرومندی در ایران بر سر کار می

 .گرفت، در درون مرزهای سیاسی ایران جای میناحیۀ قفقازپهناوری از 

روزگارانی دراز، در حوزۀ سیاسی ایران و در سرتاسر تاریخ، بخشی از حوزۀ کم، دست، قفقاز

های بسیاری از روستاها و شهرهای این منطقه، حکایت از این دارد بوده است. نام« ایران فرهنگی»

یرانی بوده و با دیگر نواحی ایران، فرهنگی یکسان داشته است. ا که این سرزمین، یکسره در جهانِ

از  برخیدهد که ان باقی مانده است، نشان میجای ارّهای آنها در جایهایی که ویرانهحتی آتشکده

 اند.داشته هاییمردم ایران پیوستگیبا مردم این ناحیه، در دین خود نیز 

لرستان را  یمفرغ اءیکه اشچنان ،رسدیعصر مفرغ م ۀو ارمنستان به دور رانیا انیم وندیسابقۀ پ

 گذارهی. اورنتس، پای دهنددرآمدند، نسبت م رانیکه از راه قفقاز به ا انیمریگاه به کاکنون گه

)توانا،  یی( اوستاaurandم( که نام او برگرفته از ائورند ) ق 244ـ410در ارمنستان ) انیدودمان اورنت

م( را به  ق 291ـ414) یدوم، شاهنشاه هخامنش ریدوگونه، دختر اردشپهلوان( است، شاهدخت رو

 ریارمنستان برآمد، نوۀ دختر اردش یس از پدر به تخت شاهپداشت و پسرش اورنتس دوم که  یزن

م(  ق 221ـ229) ینشسوم هخام وشیدار انیم م ق 220اکتبر  کمی( که در لیبود. در نبرد آربال )ارب

شاهنشاه  یو هفت هزار سوارۀ ارمن ادهیم( درگرفت، چهل هزار پ ق 232ـ229) یو اسکندر مقدون

 .دادندیم یاریرا  یهخامنش

بود  یاهاز دودمان ش یدر دست عضو ،بود یرانیا ی/ گرجستان منصب اسپاست که لقب ایبریدر ا

 یپادشاه تابیکه به ن یکه مقامش بالفاصله پس از پادشاه قرار داشته است. در گرجستان کسان

حدس  نیبود ا انیرانیلقب که برابر با شهربان ا نیداشتند. ا تخشهیو ای اخشیتیپ یرانیلقب ا دندرسییم

 یارهاچشم گماردن بر ک برای را هاآن انیرانیبودند که ا یکارگران هااخشیتیکه پ زدانگییمرا بر

باید گفت تفلیس از روزگار ساسانیان از مراکز مهم فرهنگ  نیهمچن .فرستادندیم ایبریپادشاهان ا

ن رفته با اسالم آوردم به تصرف مسلمانان درآمد، رفتهایرانی بود و از همان اوایل گسترش اسال
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لیس، فرهنگ اسالمی و ایرانی در هایی از فاتحان مسلمان به تفگروهی از گرجبان و درآمدن گروه

 آن شهر رواج گرفت.

های فرهنگی که تأثیرات دو سویۀ فراوانی از روابط فرهنگی و تاریخی ایرانیان و یکی از حوزه

ات و تحقیق ل ادبی و حوزۀ تتبّعات شعریده است، مسائورملّت قفقاز در روزگاران دراز پدید آ

 است. مربوط به زبان و ادبیات فارسی

ا شاهنامه در ب یی. آشناافتندیعالقۀ فراوان  رانیا یحماس اتیو ادب ییغنا هایبه داستان انیگرج

 گوریق( آغاز شد. در رسالۀ گر 409تا  400) یپس از درگذشت فردوس یارمنستان اندک

گوناگون شاهنامه،  هایبارها به فصل ،یق( شاعر بزرگ ارمن 421ـ211م/  0121ـ771) ستروسیماگ

 رانیا ریبه قهرمانان اساط انیارمن بستگیخوان رستم، اشاره کرده است. دلوان سوم از هفتخ ژهیوبه

ناسانده ش تیزال برادر داو د،آییبه شمار م انیارمن یمل که اثر تیداو یچندان بود که در ساسونت

  .شده است

ستند ه یزبان فارس کیاز شاعران کالس یدهلو رخسرویو ام یحافظ، جام ،یسعد ام،یخ ،ینظام

به  زین یمعاصر فارس اتیاست. ادب دهیترجمه شده و در ارمنستان به چاپ رس یکه آثارشان به ارمن

 یرهنگف یوندهایشناسانده شده و در ارمنستان خوانندگان فراوان دارد. سابقۀ پ یبه ارمن ایهمت ارمخن

و  سیو و فردوسی شاهنامۀ ترجمۀ. است ترفزون زیاز هزار سال ن یو گرجستان در دورۀ اسالم رانیا

 یبه زبان یارسدو اثر ف نیهستند که از ا هاییترجمه نینخست یبه گرج یاسعد گرگان نیفخرالد نیرام

 .شده است گرید

را  پوشنهپلنگی اشم( منظومۀ پرآوازه 0309ـ حـ 0073)حـ یدوره که شوتا روستاول نیهم در

 نی. در ااست افتهی فراوان بازتاب اثرش در هاآن ایرهاسطو هایوشت نام قهرمانان شاهنامه و جنبهنیم

 قتیحق رشد. د یگرج نینو اتیادب یزرییو پ ییدایسبب پ یبا ادب فارس هایگرج ییدوره آشنا

 و گذراندندیرا م ایتازه یمردم دورۀ زندگ نیکه ا افتیآوازه  انیگرج انیدر م یشاهنامه روزگار

 انیگرج هایدر نوشته سازدیو پود شاهنامه را م که تار دوستیهنیم هایجلوه یرو نیاز هم

ق( که در  911ـ حـ 202)حـ  یسیتفل میبن ابراه شیابوالفضل حب نیالدگسترده دارد. شرف یحضور

  نوشته است. یپرشمارش را به فارس فاتیاز تأل یاریبس کردیم یدوره زندگ نیهم

هد که دبیلقانی نشان می رمجی خاقانی شروانی،ای، گانی چون نظامی گنجهدهای گوینسروده

ی ها به اوج پختگتوانست با این شاعران آغاز گردد و در سخن همانان، نمیشعر فارسی در ناحیۀ ارّ
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پیش  «صد هزار دریای هنر و فضیلت»ای در کار بوده و گمان در این میان، سنت و سابقهبرسد. بی

آورند. ربقانی و نظامی از میان آنها سرتا بزرگانی چون خا از آن دست در کار آفرینش هنری بودند

ابودلف و درخواست امیر نامه را به تشویق گرشاسبدر سدۀ چهارم، منظومۀ اسدی توسی 

 ذیل لغت دهخدا، نامه)لغت کش کرده است.، فرمانروای نخجوان سروده و به او پیشهـ(421)شیبانی

نام  «ایایی گنجهفک»زیار، از شاعری به نام  اعران دربار آلایّام، در میان ش در همین اسدی توسی(

 (. 07:0244نفیسی، ) است برده شده

 وایرانی  اسالمی و کردند، همه هوادار فرهنگان فرمانروایی میهای کوچکی که در ارّدودمان

آنها،  درتوان یافت که در اشعار شاعران این دیار، صدها بیت میمشوّق زبان و ادب فارسی بودند. 

 ند.کرود که گویی این سرزمین همان جایی است که شاعر در آن زندگی میاز ایران چنان سخن می

حکومت شروانشاهان در این منطقه، یکی از عوامل رونق شعر فارسی و رشد فرهنگ ایرانی بود. 

یلقانی، مجیر بدانستند و گویندگان شعر فارسی ازجمله شروانشاهان خود را از سلسلۀ ساسانیان می

-های خود برخوردار میابوالعالء گنجوی، فلکی شروانی، نظامی و خاقانی و دیگران را از حمایت

 تاریخ شروان(. : مقالۀ0271 و هادی حسن 4:0274وست،عرد تر نک: شبیش )برای مطالعۀ کردند

وی که حا ین خلیل شروانی در سدۀ هفتم هجریالدجمال نزهۀ المجاسنظیر مجموعۀ کم 

گیری مطور چشدهد که شعر فارسی در این دوره بهگویان قفقاز است، نشان میی از پارسیترباعیا

فلیس تشروان، گنجه و  گسترش یافته بود. اغلب شاعرانی که آثارشان در نزهۀ المجاس است، از

 توان بهاز دیگر گویندگان این دوره می )نک: نزهه المجالس: مقدمه محمدامین ریاحی(. .هستند

وان هندوشاه بن سنجر از نخجو قره باغ،  ماخی، شیخ ابراهیم گلشنی از بردعۀعمادالدین نسیمی از ش

 رن دولت صفوی در ایران، حبیبی برگشادی و نطقی شروانی وهای بعد و مقااشاره کرد. در سده

 .بودندقفقاز  گویان برجستۀاز پارسی شاکر شروانی

توان به ، میویژه جمهوری آذربایجان، بهفارسی در قفقاز از وجوه دیگر حیات شعر و ادب

 انونویژه شهر شوشا، کو بهباغ قره ،های شعری اشاره کرد. در این میانتشکیل مجالس ادبی و انجمن

وبه سرایان بادکارسیآمدن فدر باکو، محل گرد« الشعرامجمع» اصلی این مجالس بود. انجمن ادبی

سرودند. از دیگر ، در قالب سبک عراقی شعر می«وطن»و « اسالم»مضمون محوری دو بود که با 

در « انانجمن گلست»در شوشا، « نمجلس فراموشا»در شماخی،  «بیت الصفا»توان به محافل ادبی می

 کران اشاره کرد.لندر  «فوج الفصحا» قوبا و
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 ای، سهم ارزندهنیز مشروطه های پیش ازهای بیداری ایرانیان در دورهمردم قفقاز در جنبش»

ای یکدیگر ه. نزدیکی قفقاز به تبریز و آمد و شد ساکنان این شهرها، چنان تأثیری در اندیشهاندشتهدا

های لقب گرفت. با وجود آسیب« سنگر آزادی انقالب»در دوران جنبش مشروطیت، تبریز که داشت 

ه تبریز فرود آمد، در دورۀ استبداد صغیر کبر پیکرۀ قفقاز  شکست انقالب روسیهفراوانی که پس از 

در محاصرۀ نیروهای دولتی افتاد، شمار زیادی از اهالی مؤمن و انقالبی قفقاز به یاری تبریز شتافتند 

مثالً :مقدمه(. 0213)انوشه، «و در کنار مجاهدان تبریز با قوای متخاصم دولت استبداد جنگیدند

اکبر صابر لیع شد و کسانی چون میرزاتبریز و باکو منتشر میتناوب در روزنامۀ مالنصرالدین که به

ویژه در آذربایجان و ، بهزدند، خوانندگان فراوانی در ایرانسعید اردوبادی در آن قلم میو محمد

الدین نسیم شمال، از آن تقلید اشرفاکبر دهخدا و سیدنگارانی چون علیتبریز داشت و روزنامه

 ند.دگردانمیارات ترکی را به فارسی برعین عب کردند و حتیمی

 تزاری با تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای، سرنوشت بخش عمدۀ قفقاز که روسیۀبا این

پیوندهای فرهنگی و تاریخی ایران و قفقاز  چنانرا از ایران جدا کرد، هم ویژه جمهوری آذربایجانبه

 ادامه یافت.

ها، اگر در میان دولت ،قاجار ویژه در دوره. بهجالب این است که در روزگاران گذشته نکتۀ

 ،انداختها را به جان هم میها، آنطلبی دولترفت و انگیزۀ توسعهکشمکش و کشاکشی می

ویژه جمهوری کنونی آذربایجان، فرهنگ اسالم و ایران بود و قفقاز و به فرهنگ برتر در میان مردم 

 که باهم درآویزند،آنهای قومی یا دینی، بییان مردم صلح کل برقرار بود و هر یک از گروهدر م

ثالً م های پیشین نیز چنین بود؛که در سدهچنانکردند. آمیختند و در کنار هم زندگی میمیبه هم در

 ود.ای، کُرد بتبار و مادر نظامی گنجهارمنی ،بیلقانیمجیر مسیحی، مادر  ،مادر خاقانی

نند و ک، در بیرون از مرزهای سیاسی ایران زندگی میبه هر تقدیر، اگرچه اکنون ساکنان قفقاز

این  اند، حقیقتای برگزیدهپس از جدا شدن از امپراتوری فروپاشیدۀ شوروی سابق، راه جداگانه

-م، نمیکنیاست که ما ایرانیانی که در این سوی مرزهایی که دیگران میان ما کشیدند زندگی می

وانی و هندوشاه نخج عبدالکریم ایروانی، حبیش تفلیسی، نظامی، ن خاقانی،توانیم بزرگانی چو

توانیم دریغ میننیز بخوانیم با این حال  فرهنگی ایران از جدا اند،دیگرانی را که به زبان ما سخن گفته

 ایم.بوده و در یک پیکر از روزگاری نخوریم که یک دل
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  هاي دستور زبان فارسي در قفقازکتاب لیفاي بر تأمقدمه

 های دستور زبان فارسی، تألیف کتابقفقازهای مهم جریان زبان و ادب فارسی در یکی از شاخه

 دهد که پیشگامان تألیفها نشان میکتاب ی تدوین و تألیف اینتاریخسیر است. نگاهی به 

های وین کتابتد در تاریخ اند.های فرهنگ لغات و دستور زبان فارسی، نویسندگان قفقاز بودهکتاب

 یا خاستگاه مادری مؤلفان های قفقاز نقش بسیار مهمی دارند. این سرزمین، سرزمیندستور زبان

 اند.بومی که در آن ناحیت ساکن شدهمؤلفانی غیر  و یا پذیرندۀ ها بودندابکت

و  افکنیمیمدر قفقاز نگاری نامهما در این مقاله ابتدا نگاهی کلّی به تاریخ دستورنویسی و لغت

 منطقۀر های دستور زبان فارسی دکتابلفان چند تن از مؤ با رعایت اختصار و ایجاز، به معرفیسپس 

 پردازیم.میقفقاز 

 زبان فارسيهاي دستور یف کتابلأت

-که شیوۀ درست گفتن و درست نوشتن زبانی را می هایی استعنوان عمومی کتاب« دستور زبان»

-ها برخالف نام خود، دستوری برای سخن گفتن یا نوشتن نیستند، بلکه قانونآموزند. این کتاب

 .دستورنامه(ذیل مدخل  :0279 ادب فارسی، نامۀدهند )فرهنگهای موجود زبان را نشان میمندی

سانی نویسندگان دستور زبان، ک معموالًهای دستور زبان این است که قاعدۀ کلّی تألیف کتاب

د، به صنویسند، زبان مادری آنها نیست و برای آموختن زبان مقهستند که زبانی که قواعدش را می

برای اهل آن،  بانچون قواعد صرف و نحو و اشتقاق هر ز ،به عبارتی ؛قواعدی مدوّن نیاز دارند

ن آ دیدند، دستوراهل هر زبان، لزومی برای تدوین قواعد صرف و نحو زبان خود نمی تازگی ندارد،

همین قاعدۀ  شد. بر اساسگفتند، نوشته میکسانی که به زبانی دیگر سخن می هم برای آموزشزبان 

ه زبانی غیر از ومی آن بدر سرزمین قفقاز که ساکنان بنیز کلّی است که تألیف دستور زبان فارسی 

 است. ای کهنو سابقه ای تاریخیفارسی تکلّم داشتند، دارای پیشینه

فحات هایی کوتاه بودند که در صنخستین مباحث مربوط به دستور زبان فارسی، در قالب مقدمه

گونه مؤلفان اینشد. نوشته می هانامهلغت مربوط به عروض و قافیه و به ویژههای آغازین کتاب

منظور ارائه اطالعاتی از زبان مقصد، ابتدا توضیحاتی ضروری دربارۀ ساختار های لغت، بهفرهنگ

)نک: مقدمه  پرداختنددادند و در ادامه به کار معنای لغات مینحوی کلمات و واژگان آن زبان می

  لوی(.الد ده یدالفضالء، محمدبن شیخشمس قیس رازی و مقدمه مؤ المعجم فی معاییر اشعار العجم،
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ای برای فرهنگ خود ترتیب داده و در نویسان بیگانه، هر یک مقدمهباید دانست که فرهنگ»

اند و آنها را در آن، دربارۀ تعریف زبان فارسی دری و پهلوی و تاریخ و قواعد آن سخن گفته

ز به ن نیانشانویسا .های دستور زبان فارسی به شمار آوردحقیقت، باید در زمرۀ نخستین طرح

 ( 210:0212 زاده،رشنو« )اند.نویسی یاری رساندهدستور

نویسی نگاری و دستورلغت نامه»، ابتدا تصویری کلّی از شواهد و قرائن ز مقالهدر این بخش اما 

در  رفاًص ،، به معرفی چند اثر در این حوزهکوتاه ایکنیم و پس از بیان مقدمهبیان می« در قفقاز

 پردازیم.میجمهوری آذربایجان 

 نویسي فارسي در قفقازنگاري و دستورنامهاز لغت دورنمایي

نجم پ و در سدۀ« قطران تبریزی»رسی توسط نامه در زبان فابراساس شواهد موجود، نخستین لغت

تبریز نوشته شده است. اگر چه اینک اثری از این کتاب در دست نیست، با وجود این،  هجری در

کتاب  .(020:0 ج ،0273 ،اهلل صفاذبیح) بوده است« تفاسیر في اللغه الفرس»احتماالً نام این اثر 

دیگری که در همین قرن تألیف شده و عمدتاً به عنوان نخستین فرهنگ لغت فارسی از آن یاد 

را برای  نامهاین لغت توسی ، اسدیاست. به اعتقاد برخی از محققان« لغت فرس اسدي»شود، می

آن  یلۀسوه ب د رابتوانند مشکالت خو }ایران{ آذربایجانقفقاز و  تا شاعران معاصر او در» آن نوشت

 (.4:0274 شعردوست،« )مرتفع سازند

از مالزمان رکاب فرمانروایان شیبانی نخجوان بود و هیچ دور نیست که این اسدی توسی  

اگرچه علّت مهاجرت  فرهنگ لغت را به درخواست ابودلف حکمران ایالت نخجوان نوشته باشد.

پس از انقراض غزنویان و » عالمه دهخدا احتمال داده کهولی  ،اسدی به نخجوان پوشیده است

نیدن اشعار فرصت شر داشت، استیالی سالجقه بر خراسان که دولتشان نوخاسته بود و دشمنان بسیا

ی برای اسدی در اقامت خراسان نمانده و به آذربایجان که شعر فارسی و مجال را نداشتهو همنشینی او 

 .ی(اسدی توس لغت ، ذیلدهخدا ۀنامت)لغ« پیش شهریاران و امرای آن رواج داشت، سفر گزیده بود

حبیش »عنی ی ششم هجری قفقاز، در سدۀگرجستان باید از یک نویسنده پرکار دیگر در این میان 

مباحث دستور  و نحویصرفی و های لغوی، رسی او به داشتن ویژگیفاآثار » سخن بگوئیم.« تفلیسی

 .(؛ ذیل مدخل حبیش317:0213 ،)اختر رسولی «از اهمیت فراوان برخوردارند ممتازند و زبان فارسی

 نام دارد. «قانون ادب» اثر ممتاز او در لغت 
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سخن گفت. وی مؤلف نام آشنای « هندوشاه نخجوانی» باید از اقدام ارزندۀدر ادامۀ این سلسله 

شهری قمری وفات یافته است. هندوشاه از مردم کیران ـ  721باشد و به سال السلف میتاریخ تجارب

 .(370:0271 آبادی،عزیز دولت)بیلقان ـ است نزدیک 

ت. نام دارد که فرهنگی فارسی به ترکی اس «صحاح العجم»، قفقازی اثر معروف این نویسندۀ

سر نند و آن را از تألیفات پداه در ادامه بیان خواهد شد، برخی این اثر را از هندوشاه نمیکچنانالبته 

 .(31: 0290)سعید حمیدیان،  کنندشاه یعنی شمس منشی تصور میهندو

کتاب خود به مباحث دستور زبان فارسی نیز  که در مقدمۀ نویسان قفقازدر ردیف فرهنگ

ه ، معروف بدالدین محمّنوبت به فرزندش شمس نخجوانی، ندوشاهپس از ه ،اشاراتی کرده است

است که البته در برخی متون ـ ازجمله  «صحاح الفرس» رسد. نام این فرهنگ می« شمس منشی»

. شمس برخالف پدر، یاد شده است« رهنگ محمد بن هندوشاهف» فرهنگ جهانگیری ـ از آن به نام 

ان برده قمری تألیف آن را در تبریز به پای 731کرده و در سال « فارسی به فارسی » فرهنگ خود را 

)بهرام  «کرده است اهلل هدیهالدین فضلدالدین محمد پسر خواجه رشیبه خواجه غیاث»و آن را 

 .صحاح الفرس(؛ ذیل مدخل 227:0213 معصومی،

و  ییات فارسبا تاریخ ادب وجود اطالعات باارزش در ارتباط ،ترین وجه اهمیت این فرهنگمهم

است. مؤلف در این اثر از یکصد و چهل شاعر نام برده و شواهد شعری  مباحث دستور زبان فارسی

 و در تصحیح لغات طوایف فرس»عتقد است شمس منشی این کتاب را حسن عمید م کند.نقل می

 «تکرده اس جوهری تصنیفترتیب صحاح اللغه فرس اسدی، به وضع و  میل کتاب لغتتنظیم و تک

 .(02:0272 حسن عمید،)

اً در عمدت فارسی و اشارات به مباحث دستور زبان فارسی، نویسیِفرهنگ ،در سدۀ دهم هجری

اه به شن امر، توجهی بود که در عهد اکبریکی از علل عمده ای»گرفت. سرزمین هندوستان انجام می

در این نهضت ادبی ]= تألیف  ادبای آذربایجان نیزدربار مغول هند ایجاد شده بود. ادب فارسی در 

نویسان و خلف تبریزی از فرهنگ شروانیسزا داشتند. علی یوسف های فارسی[ سهمی بهفرهنگ

 .(0274032:، ستود)شعر «شاه بودنددربار اکبر

زبان فارسی در  نویسی و طرح مباحث دستورنامه، همزمان با نهضت لغتیازدهم مقارن سدۀ

« قاطع برهان»توان به می هازجمل ؛چند فرهنگ عمده نیز در آذربایجان ایران تألیف گردید قفقاز،

تبریزی که  یرضا شفااز محمد «فرهنگ عباسي»قمری(  0193حسین خلف تبریزی )از محمد
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قلی کریم بن مهدیاثر محمد «برهان جامع»السلطنه تقدیم کرد و نیز میرزا نایبآن را به عباس

چون » نویسد:مقدمه کتاب خود می امع( درقلی تبریزی )صاحب برهان جمهدی اشاره کرد.تبریزی 

 دور و دشوار،مقه اکثر ناس غیراحتیاج مردم به لغت فارسی بسیار است و تحصیل لغات مبسوطه ب

حمد ب ۀ برهان و جهانگیری را درج نمودهلممجموع لغات مستع لهذا به توفیق سبحانی همت نموده

مؤلف ریحانه االدب از فرهنگی  (02:0272 عمید، به نقل از:« )بی شد مفید و مختصر و جامعکتااهلل 

 گمنام ورانوحید تبریزی از سخنبرد. ر این سده نام مید« وحید تبریزی»اثر  «مفتاح البدایع»به نام 

افیه قنویسی، عروض و ه تالیفات سودمندی در حوزه فرهنگهجری است کدهم  در سده آذربایجان

 ی،طاهری خسروشاه تر دربارۀ وحید تبریزی: نک:)برای مطالعه بیش و دستور زبان فارسی دارد

227:0272). 
بایجان ن فارسی در آذراو مباحث مقدماتی دستور زبنویسی ز دیگر آثار مطرح در زمینه فرهنگا 

مهدی تألیف محمد «قواعد احمدیه» توان بهیازدهم و دوازدهم هجری می در سدۀ ایران،

ده، چنین در این ساز محمد مؤمن حاجی کریم تبریزی اشاره کرد. هم «مخزن الخزاین»تبریزی، 

جمیله ) ستلیف شده الیفات محمودبیک فسونی تأاز تأمفتاح المعانی  در جمهوری آذربایجان کتاب

  (.مقدمه :0212 انتشارات امیرکبیر، صادق اوا،

ر نویسی دنامه نگاری و دستورلغت»ضروری در خصوص تاریخ ای اینک پس از بیان مقدمه

 پردازیم.عنوان نمونه، به معرفی چند اثر در این حوزه می، به«قفقاز

 قفقازدستور زبان فارسي در لغت و هاي معرفي کتاب

 حبیش تفلیسيقانون ادب 

ـ -202الدین ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد کمالی )تفلیس حـشرف ق( دانشمند، ادیب، 911ح

های گوناگون متداول روزگار خود را در ها و زبانشاعر، پزشک و اخترشناس گرجستانی، دانش

، حسن و حسین یاد شده حبش تفلیسی، نام او  در آثار  .(317:0213 )رسولی، ه استتفلیس فرا گرفت

دبی از او با نام شیخ ادیب . در آثار االدین ذکر شده استالدین و کمالالدین، جمالشرف و لقبش

ی و نحوی های لغوی، صرفاند. آثار فارسی او به داشتن ویژگیو در پزشکی حکیم و مطبب یاد کرده

از آثارش: وجوه قرآن به فارسی  .(931:0291 )امین ریاحی، ممتازند و از اهمیت فراوان برخوردارند

های قرآن است که دارای معانی گوناگون ق در قونیه نوشته شده و در شرح آن دسته از واژه221در 

هستند؛ المدخل الی علم النجوم به فارسی؛ بیان التصریف، التلخیص فی علل القرآن، صحۀ االبدان 
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لنجوم به االصناعات به فارسی، بیان الطب به فارسی در پزشکی، بیان به عربی، کامل التدبیر، بیان

شاه الدین ملکق به نام ابوالحارث قطب 221عربی که در الطب به  نجوم ، کفایۀ فارسی در هیئت و

 (.1:0277 )محقق، سلجوقی، حاکم سیواس و آق سرا، تألیف کرده است

ت که تألیف اس (فرهنگ لغت عربی به فارسی)ترین اثر حبیش تفلیسی کتاب قانون ادب مهم

قانون ادب تفلیسی یکی از  هـ به پایان رسانده است.242هـ در قفقاز شروع کرده و در 240آن را در 

ادر های دیگری چون تاج المصاز فرهنگ»های فارسی است و به گفته محققان نامهارزشمندترین واژه

(. با وجود اهمیت کار حبیش 429:0213 معصومی،« )تر استبیهقی و المصادر زوزنی بهتر و کامل

، ستور زبان فارسی نیز پرداخته استنامه که در مقدمه آن به مباحث ددر تدوین و گردآوری این لغت

متأسفانه یافتن معانی واژگان در آن کمی دشوار است. مؤلف واژگان را به ترتیب وزن هجایی و 

مؤلف در پایان کتاب نیز سه فصل دربارۀ نام شاعران و  ها مرتب کرده است.براساس حرف آخر آن

مع افزوده است. یکی از وجوه اهمیت های جهای قیاسی و سماعی مصدرها و وزنبزرگان ادب، وزن

برخی واژگان و ترکیبات جدید را در فرهنگ دمت به زبان فارسی این است که کار حبیش در خ

 های فارسی موجود نیستند.خود آورده که در دیگر فرهنگ

اهمیتی  رفته در زبان فارسی دارایکاره سبب در برداشتن واژگان عربی بهقانون ادب تفلیسی ب

ه در ک. چنانمحسوب می شود ن است و چه در روزگار خود و چه پس از آن کاری ابتکاریفراوا

نویس از آن، بیانگر ارزش و اهمیت آن در نزد ادیبان و های گوناگون دستدست بودن نسخه

 بوده است.شناسان و زباندانشمندان 

ن اثر را زاده، ایمستقیمی حنفی معروف به مبعدها فردی به نام ابوالمواهب سعدالدین سلیمان رو

 مقدمه(. :0221 )طاهر، نهاده است« السنۀ ثالثه»به ترکی ترجمه کرده و نام آن را 

 قواعد صرف و نحو فارسي عبدالکریم ایرواني

تبریز  وفات درـ 0331ایروان تولد در حاج میرزا عبدالکریم، معروف به مالباشی، فرزند ابوالقاسم )

 یت:)ترب« از علما و فضالی آذربایجان»و  نویس نامدار اهل ارمنستانمشهور و دستورق( ادیب 0374

است. پدرش از دانشمندان، پزشکان و ادیبان روزگار خود بود. در عتبات نزد آقا سیدعلی  (221

 (.217:0213 )رسولی، کربالیی و فرزندش آقا سیدمحمد درس خواند. پس از آن به قزوین کوچید

حمد میرزای رشتی و میرزام ،توان فاضل ایروانیا بود و از شاگردانش میمیرزندان عباسوی معلم فرز

حمزه، معروف به مقبرۀ حاجی ، پیکرش را در امامزاده سیدچون درگذشت»تنکابنی را نام برد. 
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ایروانی فرزند وی صفای  (.001:0272 )سجادی،« مالباشی، در کوی سرخاب تبریز به خاک سپردند

 ای بر مزار مجذوباز ادیبان روزگار بود. از وی مسجد، آب انبار و تکیهوی( علی مولفضل )میرزا

توان به مختصرالعروض می از آثار او. (000 )همان: زاده حمزۀ تبریز به جا مانده استشاه در امامعلی

 . (77:0279 ،)صفوت ای در قافیه اشاره کردو رساله

به  توانرهای ارزشمندی انجام داده که میعبدالکریم ایروانی در حوزۀ دستور زبان فارسی کا

اشاره کرد. برخی از محققان ازجمله مرحوم « آموزادب»یا همان رسالۀ « و نحو فارسیقواعد صرف »

)مقدمۀ  اندمعرفی کرده« مستقل دستور زبان فارسی نخستین اثر»این کتاب را  الدین هماییجالل

 (.039 ،0نامۀ دهخدا، ج لغت

واعد صرف ق کتاب نویسندۀ به عنوان  عبدالکریم ایروانیاز « الذریعه»انی در بزرگ تهرشیخ آقا

هیچ توضیحی  ( ولی071:07 و ج 004:3ج  بزرگ،نام برده )آغا و نحو زبان پارسی و مختصر عروض

 است. شناسی فارسی ندادهنویسنده در زبان این در خصوص مضمون، اهمیت و نظرات ارزشمند

م( در تبریز 0149هـ ) 0393ایروانی دربارۀ قواعد دستور زبان پارسی در سال کتاب عبدالکریم 

به شیوۀ افست چاپ شده است. یک نسخۀ خطی نفیس از این کتاب در کتابخانه انستیتوی نسخ خطی 

گرجستان موجود است. این نسخه، نسخۀ نادری است چرا که تاکنون به نسخۀ دومی برخورد نشده 

های قواعد صرف و نحو زبان پارسی و مختصر عروضی نویسنده گرد تاباست. در این نسخه، ک

نسخۀ خطی، تاریخی برای تألیف کتاب وجود ندارد. چنین پیداست که ابتدا از این آمده است. در 

شد. پس ارزش آن به عنوان وسیلۀ مناسب تدریس در عنوان کتاب درسی استفاده میاین نسخه به

 (.022:0217 )صادق اوا، وری استنظر گرفته شده و چاپ آن ضر

[ برای رااین کتاب ] :دهدچنین توضیح می درباره علت تألیف این اثر مؤلف در مقدمۀ کتاب

این زمان  اآموزانم نوشتم. چراکه تعلی، فرزندان دوستانم و همۀ دانشمحمدتسهیل در کار پسر میرزا

. نحو زبان پارسی نوشته نشده بود وزان کتابی آسان در خصوص قواعد صرف ومبرای معلمان و نوآ

 {تورمسائل موجود در دساگرچه بخشی از مطالب } ن باره فکری نکرده بود...تا به حال کسی در ای

ها نوشته شده است ولی این کیفیت ناقص است. همین مطالب به اندازۀ یک دهم نامهدر مقدمۀ لغت

به  وسط مردم پسندیده و قبول خواهد شد وبرم که این اثر تاین کتاب نیستند. بدین جهت گمان می

 .(0217 مقدمه: )ایروانی، فراگیری زبان فارسی یاری خواهد رساند
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ناسان شزبانبرخی از منشأ زبان توجه عبدالکریم ایروانی را به خود جلب کرده و او نیز مانند 

اهلل ... » آفریده شده است.طرف نیرویی الهی کند که زبان از های میانی این عقیده را تکرار میسده

. بدین جهت اگرچه مؤلف نقش زبان در میان )همان( «دار گوهرهای معنا کرده استزبان را خزانه

ا مبانی دینی ها را بولی منشأ زبان را به دین پیوند داده و پیدایش زبان ها را به خوبی توضیح دادهانسان

 تحلیل کرده است.

های ایرانی توجه دانشمندان اروپایی را به خود خویشاوندی زبان در زمان تألیف این اثر، مسألۀ

جلب کرده بود. اگرچه عبدالکریم ایروانی این مسئله را به عنوان هدف پیش روی خود قرار نداده 

ای هتا برخی جهات تشابه و نزدیکی میان زباندر این اثر کوشیده است  ولی به آن پرداخته است. او

ای ایرانی هبرای نخستین بار وضعیت زبان در این اثر ایروانی ، بیان کند.کردمی ایرانی را که مشاهده

 است.کرده  را بررسی

عبدالکریم ایروانی در میان مباحث دستوری، برخی از اشعار سرایندگان شعر فارسی از جمله 

همیت و بدین سان بر ا رودکی، انوری، خاقانی، نظامی، سعدی و حافظ را به عنوان شاهد آورده

 ست. تاریخی کتابش افزوده ا

 دستور زبان فارسي  دربارة مقاالت میرزا کاظم بیگ دربندي

م( 0171متولد شد و در پترزبورگ ) م0113میرزا محمدعلی کاظم بیگ فرزند قاسم به سال 

بود. ولی تحصیالت مقدماتی را نزد  معروف دربند در داغستان شناسدرگذشت. او ادیب و زبان

پدرش که شیخ االسالم دربند بود، فراگرفت و سپس از استادان پرآوازۀ آن شهر، همچون محمد 

وی  (.020:0277 )صادق اوا، بالغت و منطق آموخت و عبدالعزیز خیسکجی فلسفۀ اسالمیبحرینی 

شعاری به فارسی در لغز و معما های ترکی، عربی و فارسی آشنا بود و از هجده سالگی ابه زبان

( رفت و به آستراخان )حاجی ترخان به سیبری تبعیدسرود. کاظم بیگ پس از دستگیری پدر و می

م، به استادی 0120در  و شهر قازان معلم شددر نخستین دبیرستان زبان انگلیسی آموخت و در آن شهر 

بیگ را به  کاظم (.243:0220 )بارتولد، کرد تدریس های فارسی، عربی دانشگاه قازان رسید و زبان

 (.444:0213 )رشنوزاده، خوانندم( پدر خاورشناسی روسیه می0121ـ01111اتفاق سنکوفسکی )

م مجلۀ ژورنال آسیاتیک نقدی دوازده 0124م و ژانویۀ 0122های ژوئیۀ کاظم بیگ در شماره

بان فارسی های دستور زبرخی زمینهای بر دستور زبان فارسی آلکساندر خوچکو نوشته و به صفحه

مثالً دربارۀ (. 242:0220 )بارتولد،در مقایسه با زبان مادری خود، یعنی زبان آذری، اشاره کرده است 
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سنگ پسوند که در زبان آذری هم« را»که از زبان آذری به فارسی آمده و پسوند « چی»پسوند 

ه لی که کاظم بیگ آورده ثابت کرده است کساز و جز آن است، به بحث پرداخته است. دالیمفعول

ناسی شدانسته و به لهجههای این زبان را نیز خوب میها و گویشوی نه تنها زبان فارسی بلکه لهجه

 .فارسی کامالً آگاه بوده است

به  ریت علمی دوم سدۀ نوزدهم میالدی شکل ثیر کلمات شرقی در زبان روسی از نیمهبررسی تأ

سزایی نقش ب علوم امپراتوری روسیه در این نهضت بان و ادبیات روس آکادمیز گروه خود گرفت.

دیگر  ای زبان روسی وتدوین فرهنگ و دستور زبان توضیحی ـ مقایسه این اقدامات، از یکی داشت.

از جمله کاظم بیک فراخوانده روسیه . برای این کار برخی از دانشمندان خاورشناس ها بودزبان

وجه فراوان به آن موضوع ت دستور زبان فارسی بررسی رابطۀ متقابل زبان روسی با  شدند. وی با هدف

    .(442:0213 )رشنوزاده،کرد 

ای ههای ایرانی باستان هم مطالعاتی کرده بود و به نظر وی هر یک از زبانکاظم بیگ در زبان

ک ها از یاما، چون تمامی آنای داشته است. ایرانی پیش از اسالم برای خود نگارش و الفبای ویژه

 (.097:0277 )صادق اوا، شوندهای خویشاوند محسوب میاند، زبانزبان اصلی آریایی ریشه گرفته

 صحاح العجم هندوشاه نخجواني

ورنویس، دست شاعر، نویس،منشی، فرهنگنجر فرزند عبداهلل صاحبی کیرانی، هندوشاه فرزند س

نزدیک از مردم کیران، شهری  او است.هفتم هجری  در سدۀنخجوان  نگار و مترجم نامدارتاریخ

 (. 370:0271 آبادی،)دولت بودبیلقان 

 آنان برگرفته از انتساب «صاحبی»در دست نیست و شاید نسبت  او اطالع چندانی از خانوادۀ

الدین الدین محمد و برادرش عالءدیوان، یعنی خواجه شمسها به یکی از دو دستگاه صاحبآن

 مقدمه(. :0297 )تاریخ جهانگشای جوینی، عطاملک جوینی بوده باشد

ق  974 سال در ایلخانان ایران به کار سرگرم شد و در دستگاه دیوانیمدتی  هندوشاه نخجوانی

را که در آن روزگار در حوزۀ  ایران الدوله امیر محمود، حکومت کاشانِبه نیابت برادرش سیف

قرار داشت،  الدین محمد جوینیپسر خواجه شمس ( و971محمد ) کومت خواجه بهاءالدینقلمرو ح

لدین احمد انصرت گذرانید و از این دودمان با اتابک ند نیز در دستگاه اتابکاندار بود. یک چعهده

 ذیل مدخل هندوشاه(. ؛0213 : 932 )اختر رسولی، دوره بودق( هم721-792شاه )بن یوسف
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ای هاز ذوق شاعری و فنون ادب بود و به زبانادیب و برخوردار نگاری تاریخ نخجوانی هندوشاه 

 یویژه علم لغت فارسی و مباحث دستور زبان فارسو به)فارسی میانه( فارسی، ترکی، عربی و پهلوی

ق(، مؤلف 777ـ پیش از 914نخجوانی، مشهور به شمس منشی ) الدین محمدتسلط داشت. شمس

 ست. المراتب پسر او فی تعیین الکاتب الفرس و دستور صحاحفرهنگ 

 ،دنام دار الفرسصحاح خود کهدر فرهنگ فارسی  ؛ پسر هندوشاه نخجوانیالدین محمدشمس

ده است. شاهد مثال آور توضیح لغات فارسی برای ،صد بیت از اواز پدرش یاد کرده و نزدیک به سی

و  12:0244 دوشاه نخجوانی،)نک: هن ده استالسلف ابیاتی از وی آور تجاربکتاب  چنین در هم

72.) 

ضالء فی الفنیه م کتاب الفخری یا فارسی که ترجمۀتجارب السلف است  اثر معروف هندوشاه

الدین احمد به نام اتابگ نصرت 734است و در  ق(710ـ991الطقطقی )الوزراء ابن تواریخ الخلفاء و

این کتاب به تصحیح و کوشش عباس  (014:0 ج ،0292 )نفیسی، شاه تألیف شده است.بن یوسف

رسی به العشاق فرهنگی فا او صحاح العجم یا تحفۀ دیگر اثراقبال آشتیانی به چاپ رسیده است. 

 (.0291: 329 دبیرسیاقی، )نک: ترکی است

ر الدین محمد نخجوانی؛ پسپژوهشگران این کتاب را با فرهنگ صحاح الفرس شمسبرخی از 

شاید این گمان نادرست بدین سبب بوده است (. 31: 0290 حمیدیان، )نک: اندیکی دانستههندوشاه 

اند و هخبر بودوجود صحاح العجم بی که تاکنون پژوهندگان از این اثر اطالعی دقیق نداشته و از

یح )ازجمله بنگرید به: تاریخ ادبیات در ایران، ذب های آنان سرچشمۀ اشتباهات بعدی شده استگفته

های پژوهشگرانی که از این کتاب یاد گفته .(024:0 ج سخن، ۀو همو: گنجین 2: 0342 ج اهلل صفا،

، مدخل 2 ج )نک: دانشنامه ادب فارسی، اند، نیز مبهم و نارسا بوده استکرده و نامی از آن برده

 صحاح الفرس(.

صحاح العجم، آگاهی درستی به دست داده،  الفرس واز متقدمان تنها کسی که دربارۀ صحاح 

اما از متأخران گویا (. 0174:3ج  قمری، 0401 )حاجی خلیفه، است الظنون حاجی خلیفه، در کشف

ودن لغوی ب»نویسد: در این باره میار پدر و پسر آگاهی داشته است، چراکه دهخدا از وجود آثعالمه 

 حاحالعجم را نوشته او هم ص زند و چون پدر صحاحسر نیز گویی در این میدان بپدر سبب شد که پ

 ذیل مدخل صحاح العجم(. ؛0213 : 222 )بهرام معصومی، «الفرس بنویسد
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ها، نای از آثار آالفرس از دانشمندانی که به گونه الدین محمد نخجوانی در دیباچۀ صحاحشمس

او است. همچنین از چند فرهنگ و برای تألیف اثرش، بهره جسته نام برده که از آن شمار پدر خود 

العجم نامی نبرده  ها یاد کرده است و با این که از اشعار پدرش شاهد آورده، اما از صحاحمؤلف آن

 است.

هدف  د،ها بنویسخواسته فرهنگی برای فارسی زبانخالف پسرش که می نخجوانی بر هندوشاه 

یژه منطقه وبهیاری رساندن به نوآموزان زبان فارسی در قفقاز  صحاح العجم را تألیف فرهنگ خود از

 )همان(. استجمهوری آذربایجان و نخجوان دانسته 

د صبردارنده دو هزار و سیه است، درآن گفت الفرس، چنان که مؤلف در پایان دیباچه صحاح 

 دارندهجم در برالعواژه در بیست و پنج باب و چهارصد و سی و یک فصل است، در حالی که صحاح

ها باب قرار گرفته و هر باب بر اساس حروف شش هزار واژه است. در این فرهنگ حروف آخر واژه

اگر »ویسد: نچاپ کننده این اثر میبیگدلی؛ هایی بخش شده است. اول و به ترتیب تهجی به فصل

درآید، تعداد این احتمال که نسخۀ خطی موجود در شهر غازان جلد دوم همین کتاب باشد درست 

العجم فرهنگی  چنین، صحاحهم (.411:0291 )بیگدلی، «شودلغات آن جمعاً بالغ بر شانزده هزار می

و  الفرس فارسی به فارسی استدر صورتی که صحاح سی به ترکی و بدون شاهد شعری استفار

اجی ح بر اساس آنچه از نوشته بهره جسته است.ها از اشعار شاعران گوناگون مؤلف برای معنی واژه

 حاحنامۀ صلغت» در اصل دو جلد بوده است.العجم گویا صحاح آید،خلیفه در کشف الظنون بر می

العجم عبارت از دو جلد است، قدیم و جدید و نسخۀ قدیم را مختصر و نسخۀ جدید را مفصل 

کتاب را به دیرینه و جدید بخش کرده این حاجی  (0174:3ج  قمری، 0401)حاجی خلیفه، «نامندمی

 و آن را در دو جلد شناسانده است. 

ای کوتاه در روزنامۀ را در مقاله ق، این کتاب0312سال زادۀ تبریزی در نخستین بار حسن زرینه

 ،با درگذشت وی (.217ص ،0271: 3و0 ج شناسی،)نک: مقاالت ایران معرفی کرد« باکی»

 الوا درخۀ عکسی آن را در شهر براتیساو را پی گرفت و سرانجام نستحقیقات  ،سین بیگدلیحغالم

 آورد و آن را تصحیح کرد و به چاپ رساند. اسلوواکی، به دست

 العجم در سه بخش تدوین یافته است: صحاح

دود در ح ها به ترکی آذربایجانی است وهای آنهای فارسی و ترجمهها و نامواژه بخش یکم: 

افعال  -3 یآذربایجان ها به ترکیآن های فارسی و ترجمهنام -0: گرفته استچهارهزار واژه را دربر
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ها به ترکی آذربایجانی با توضیحاتی مختصر و مفید. همچنین مؤلف مصدری فارسی و ترجمۀ آن

 گذاری کردهرابها را اعهای فارسی را درست تلفظ کنند، آنواژه قفقاز، برای این که نوآموزان

های ها و نامتوان تلفظ واژهکه میشناسی اهمیتی فراوان دارد؛ چراکه خود از نظر علمی و زبان

های هفتم و هشتم هجری، را بررسی و ترکیب صوتی )فونتیک( الفاظ را مشخص فارسی، در سده

 کرد. 

ا هزبان فارسی است و به زبان ترکی نوشته شده است اما تمثیل دربارۀ قواعد دستور بخش دوم:

 به زبان فارسی است.

ا هدستور زبان فارسی است و به عربی نوشته شده و در متن و حاشیه باز دربارۀ :بخش سوم 

است. افزون  های فراوان، آورده شدهتوضیحاتی به ترکی آذربایجانی، و تعریف افعال فارسی با تمثیل

ناسی و ششناسی، واژهشناسی، ریشه، در این بخش مطالبی دربارۀ انواع گوناگون اسم، ریختبر این

 جز آن آمده است.

 است «العجم باللسان الفارسیالصحاح العجمیه و صحاح» ،زاده نام کامل اثربه گفتۀ حسن زرینه

این اثر را »گوید: میباره هندوشاه در اینخود  (.217ص ،0271: 3و0 ج شناسی،)نک: مقاالت ایران

 222 می،)بهرام معصو «العربیه ترتیب یافته است العجمیه نام دادم چرا که به اسلوب صحاح صحاح

 ذیل مدخل صحاح العجم(. ؛213 0:

بی های عرهای فارسی و ترکی، از زبان و واژهالعجم، افزون بر زبان هندوشاه نخجوانی در صحاح

ای فارسی، هبدین سبب کتاب در بررسی ریشۀ زبانره جسته است. و پهلوی )فارسی میانه( نیز به

 دار است.ها از اهمیتی بسیار برخورها و شیوۀ تلفظ آنپهلوی و ترکی و سیر تکامل تدریجی این زبان

کش کرده پیشدر قفقاز وزان زبان فارسی ای به شیفتگان و نوآممؤلف این اثر را همچون تحفه 

 العشاق نهاده است. خود را تحفه و بدین جهت نام دیگر اثر

های هفتم و هشتم هجری به دست هایی از نثر زبان آذری متعلق به سدهدر صحاح العجم نمونه 

داده شده است که برای تحقیق دربارۀ سیر تاریخی زبان ترکی کنونی آذربایجانی مأخذی کهن به 

ارسی، تطور و پیشرفت زبان فتاریخ از این اثر برای فراگیری » نویسد:آید. بیگدلی میشمار می

ان استفاده تومی تلفظ درست زبان ترکی آذربایجانی ها، آواشناسی، دستور و نیزخوانی واژهدرست

العجم از روی  صحاح .(411:0291)بیگدلی، «و از ارزش علمی و پژوهشی برخوردار است کرد
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اثر همچنین به اهتمام جمیله  ش(. این0290گفته به چاپ افست رسیده است )تهران، نسخۀ پیش

 به چاپ رسیده است. م(0771) وا و طیبه علسگروا در باکوا صادق

 الفرس از شمس منشي نخجواني صحاح

الدین محمد، مشهور به شمس منشی، فرزند هندوشاه نوشته شمس فرهنگی در واژگان فارسی

 هجری است. منابع سال تولد اونویس و منشی نامدار قفقاز در اواسط سده هشتم خجوانی، فرهنگ ن

 .(0212:2 ج ،0270 اهلل صفا،)ذبیح اندقمری دانسته 777پیش از  هجری و سال فوتش را 914را 

به پایان رسانیده و آن را مری ق 731 سال به گفته مؤلف در دیباچۀ کتاب، وی تألیف آن را در 

اتحاف کرده  همدانی اهللفضل ق(، پسر خواجه رشیدالدین729ـ731الدین محمد )به خواجه غیاث

فعل،  هایاست که گاه اسامی خاص، صیغه نزدیک به دو هزار و سیصد واژهبردارندۀ است. کتاب در

س هات لغت فرها و اشتباهای مفعولی نیز آورده شده است. مؤلف کاستیهای مرکب و صفتواژه

 هاحرف آخر نهاده و حرف اول واژهها را بر ترتیب واژه توسی، ، اما مانند اسدیاسدی را نقد کرده

 اقی،)سیدمحمد دبیرسی ها را لحاظ نکرده استرا در هر باب در نظر داشته و ترتیب حروف میانۀ واژه

29:0291.) 

ه نویسان پیش از مؤلف، سبب تألیف و وجای دربارۀ برخی از فرهنگبردارندۀ دیباچهاین اثر در 

ها ی آنها و ترتیب الفبایحروف و شرح فهرست باب تسمیۀ کتاب و توضیحاتی دربارۀ برخی از

 است.

کتاب در بیست و پنج باب و چهارصد و سی و یک فصل، از الف تا ی، تدوین شده است. هر  

تمام شده است. از  «ی»آغاز و در حرف   «آ»ها، با حرف ه به حروف نخستین واژهباب نیز، با توجّ

اشعار شاعرانی همچون فردوسی، عنصری،  خود، جا که اسدی توسی برای واژگان فرهنگآن

دقیقی، عسجدی، فرخی، رودکی، کسایی مروزی، شهید بلخی، لبیبی و جز آن را شاهد مثال آورده 

الفرس، از آن اشعار و برخی دیگر از شواهد نخجوانی نیز، در تألیف صحاح شمس منشیاست، 

 دخل صحاح العجم(.ذیل م ؛0213: 227 )بهرام معصومی، اسدی بهره جسته است

ی، ادیب صابر ترمذی، مسعود سعد سلمان، حکیم سوزنی، مچنین از شاعرانی مانند امیر معزّه

دین الدین اسماعیل اصفهانی، اثیرالانوری، ظهرالدین فاریابی، خاقانی شروانی، نظامی گنجوی، کمال

، نیز پدرشاخسیکتی، فریدالدین احول، مجدالدین همگر، سعدی شیرازی، فخرالدین عراقی و 

 کتاب آورده، که در مجموع ابیاتی را برای تمثیل و درک درست معنی واژگانِ، هندوشاه نخجوانی
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 ا صحاحالفرس را ب تباه صحاحبرخی به اشه پیشتر بیان شد، کچنانصد و چهل شاعر است. یکاز 

های کهن از این کتاب یاد اند. در مقدمۀ معدودی از فرهنگالعجم هندوشاه نخجوانی یکی دانسته

-کی از آن وجود داشته و در دسترس چند تن از فرهنگدهای اندهد نسخهکه نشان می شده است

 نویسان بوده است.

د که تنها در دو کتاب فرهنگ جهانگیری و گویمی مدحسن بهروز، دانشمند افغانستانیمح 

رسالۀ محمد »و « هندوشاهفرهنگ محمد بن »های الفرس از این اثر با نامفرهنگ سروری / مجمع

در گذشته »گوید: باره میو در اینهم .(2:0222 )بهروز، یاد و از آن استفاده شده است« هندوشاه

-ردار میبشد، یعنی نام مؤلف به جای نام کتاب ناممی ها مشهوراکثر آثار کتبی به نام مؤلفان آن

. این «بن هندوشاه مشهور شده است. الفرس به همین شیوه به فرهنگ محمدکه صحاحگشت؛ چنان

لفرس اپس از اتمام کتاب، همه را صحاح»در پایان کتاب گفته است:  در حالی است که خود مؤلف

 لفبا وجود تصریح مؤ بنابراین، مدخل صحاح العجم(.ذیل  ؛0213: 222 )بهرام معصومی، .«نام دادم

 وجه است.ها در این باره بیدر خصوص نام کتاب، همه بحث

ه پس کنخستین فرهنگ فارسی است  این است که این کتاب، الفرس صحاح ۀمهم دربارۀ نکت

ا مغوالن را بنویسی دورۀ پیش از یورش از دورۀ مغوالن در ایران تألیف شده و از این جهت فرهنگ

 (.237:0294 )نک: عباس اقبال آشتیانی، های پس از آن پیوند داده استدوره

رخی نکات و ب ادبیو  یهای تاریخشناسی، به لحاظ بررسیهای زباناین کتاب افزون بر ویژگی 

 هدستور زبان فارسی، از اهمیت فراوان برخوردار است. یکی از وجو ۀویژه حوزشناختی و بهمهم زبان

وریم که خجای کتاب به اشعار شاعرانی بر میدر جای اهمیت تاریخی کتاب نخجوانی این است که

 های پدرها نیامده است. از آن شمار، بیش از شصت بیت از سرودهها در تذکرهک آگاهی از آندان

رده شده آو« پدرم گفت»و « اهلل علیه پدرم گفت رحمۀ»مؤلف )هندوشاه نخجوانی( است که با اشارۀ 

ه چاپ عبدالعلی طاعتی بالفرس به اهتمام و تصحیح  صحاحشایان ذکر است کتاب ارزشمند  است.

 ش(.0222 ،)تهرانرسیده است 

 خانوفباکي آقاقانون قدسي عباسقلي

در سال  ،محمدخان دوم، فرزند میرزاو ملقب به قدسی باکویی خانوفآقا، مشهور به باکیقلیعباس

حاجیان کنونی در نزدیکی باکو( متولد و در روستای قبه در )امیر روستای خیله ( در0311/0774)

 (.ذیل مدخل قدسی باکویی ؛0213: 427 لی،)اختر رسو م( درگذشت0147ق/0394سال ) مکه به
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 و نگار معروف قفقازشناس و روزنامه عر، طنزنویس، مترجم، ادیب و زبانشا خانوف،باکی

ش است. پدرش از علمای شیعه بود و پیارم در موضوع تاریخ قفقاز  نویسنده کتاب مشهور گلستان

سیزدهم هجری در این نواحی فرمانروایی  ههای باکو و قوبا بود و تا اوایل سداز سلطۀ روسیه از خان

 کرد.می

 رضا، اهلل)عنایت شهرت داشت «خانلیباکی» به ش از نفوذ روسیه در قفقاز،پیخانوف باکی 

ای هدر علوم ادبی و اسالمی، زباناو در طی تحصیالت خود،  خانوف(.ذیل مدخل باکی ؛344 :0210

م در دستگاه 0131روسی، عربی، ترکی، فارسی، ادبیات کالسیک و االهیات مهارت یافت. در 

 د و در ستاد نیروهایاین سال به خدمت ارتش روسیه درآم نظامی قفقاز به تحصیل پرداخت و در

او در همین ایام به ترویج زبان و ادب فارسی در ا عنوان مترجم به کار پرداخت. روسیه در قفقاز ب

این مناطق همت گمارده بود. مثال در قوبا انجمنی ادبی با نام گلستان به راه انداخت و به بررسی آثار 

 فردوسی، خیام، نظامی، خاقانی، مولوی، سعدی و حافظ پرداخت.

ن، آناتولی، گرجستان و آذربایجان به سیر و سفر پرداخت. چندی در شروان، ارمنستان، داغستا

و گوهای صلح روسیه با عثمانی و ایران رایزن و مترجم پاسکوویچ، سردار  م در گفت0133در 

یران وعثمانی و های روسیه با ام در جنگ 0137تا  0139های م(، بود. در سال0129ـ0713روس )

ین، لهستان و کشورهای م به روسیه، اوکرا0122داشت. در  ق( شرکت0342)در معاهدۀ ترکمانچای

به عثمانی رفت و پس از آن حج گزارد. در بازگشت  مریق 0323حوزۀ دریای بالتیک سفر کرد. در 

 فر حج در قبه، از روستاهای نزدیک مکه، درگذشت و پیکرش را در همان جا به خاک سپردندساز 

 (.سی باکوییقد ذیل مدخل ؛0213: 427 )اختر رسولی،

ارسی فبلیغ او در رشد و توسعه مباحث دستور زبان خانوف، اهتمام یکی از وجوه اهمیت باکی

 نخستین کتاب مستقل دستور زبان فارسی درتاریخی و ادبی،  است. بر اساس شواهد و قرائن

ه عالق تألیف شده است. «يقانون قدس» خانوف و به نامتوسط باکی ،آذربایجان جمهوری

 اوا، )جمیله صادق زایدالوصف او به زبان فارسی در این کتاب دستور زبان انعکاس یافته است

022:0217.) 

دست بود. از این رو همراه با شناخت شناسی چیرهنوف دانشی همه جانبه داشت و زبانخاباکی

ن بازی را به عنوانالزم است که و ،غاو به عنوان شاعر، ادیب، فیلسوف، مورخ، جغرافیدان و مبلّ

 شناسی با نظراتی عمیق بشناسیم.
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ای ایران هبه ایران در زمان جنگ خانوفهای پی در پی باکی ارسی و مسافرتتحصیل به زبان ف

. ه استتر کرده و برای شناخت آن امکان آفریدارسی ژرفوس، مشاهدات او را در مورد زبان فو ر

 0122نوامبر  21روسیه در قفقاز در نظامی ی هانیرو ایروانسکی؛ فرمانده –ای که  پاسکوویچ در نامه

ای مورد ژهارسی به طرز ویزبان ف خانوف بهبه ک . و نسلرود وزیر خارجه روسیه نوشته، تسلط باکی

   اشاره قرار گرفته است: 

مینان تیک اطاو را دیدم و به فعالیت او در امور دیپلما ان آمدم، قابلیتته گرجسزمانی که ب»

 ارسی و تالشام. تسلط او بر زبان فدر جنگ ایران بسیار راضی آقا. از خدمت عباسقلیمنمود

ن به وسیله او ایرا با توان گفت که تمام مکاتبات ماناپذیر او بسیار برای ما خوب بود. میخستگی

بود  ها بر او معلومسیاست ایرانیشد و از این رو به طور کلی روابط ما با ایران و تمام روند انجام می

 (.022:0217 )جمیله صادق اوا،

 من به محض»دهد: در مقدمۀ قانون قدسی هدف از تألیف آن را چنین توضیح می خانوفباکی

منصبان غستان به گرجستان آمدم و به جرگه صاحبها و فنون معاصر را فرا گرفتم، از داآنکه زبان

ی ا گرفتم. در تمامی سفرهامقتضیات شغلی، صرف و نحو روسی را فردولت روس درآمدم. بنا به 

یعنی ژنرال فیلد مارشال گراف پاسکوویچ ـ ایروانسکی به ایران و  ،نظامی این صفحات فرمانده

عثمانی با وی همراه شدم. از این رو با هر طایفه و ملتی نشست و برخاست کردم و دانش افزودم. با 

 «ود نیرویی حس کردم تا دستوری برای زبان پارسی ترتیب دهمدر خ ،وجود کمبود بضاعت

 (.3:0241 خانوف،)باکی

ار و نظامی، به ک های اول نویسندگی همراه با اجرای کارهای دیپلماتیکخانوف در سالباکی

ویسد: نارسی نیز مشغول بود. او در این باره پس از چاپ دستور زبان فارسی میپژوهش در زبان ف

 ارسیر حد امکان و یادگیری آسان زبان فهای شرقی دآرزوی خدمت به جامعۀ علمی زبانمن با »

 (.022:0217 )جمیله صادق اوا، «ارسی ترتیب دادم}در قفقاز{ دستوری در زبان فتوسط جوانانمان

-م مینوشته، معلو کتاب دستور زبان قانون قدسیبر چاپ روسی خانوف باکیای که از مقدمه

 ه است:بوددر قفقاز وطنان خود وف از نوشتن این اثر، خدمت به همخانآرزوی باکی شود که یگانه

 وطنانم بود، چرام ندادم. تنها آرزویم خدمت به همکار را برای شهرت نویسندگی انجا من این»

برای  ارسی، فراگیری این زباناری روسیه ـ ایران و گسترش زبان فکه با توجه به ایجاد روابط تج

 (.041 )همان: «فقاز الزم و حتی ضروری استهالی قا
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یر تأسف ز عباراتشهد آن، با  خانوف با مشاهدۀ پرباری زبان فارسی و چشیدن شیرینیِباکی 

 کند:خود را از این که نتوانسته است اثری کامل در خور حال بنویسد، ابراز می

یاید. دستوری نوشته نشده که به کار بتر است، چنان ها شیرینارسی که از همه زبانبرای زبان ف» 

او با تواضع دربارۀ اثر  (.3:0241 )باکی خانوف، «از این رو یادگیری کامل زبان بسیار دشوار است

رد. این کار مبارک را او آغاز ک ،برای حقیر این افتخار کافی است که بد یا خوب» نویسد:خود می

ی این اثر سرزنش هاین زبان بیفزایند مرا به خاطر نقصاناگر بعد از او کسانی توانستند بر دستورهای ا

از این عبارات چنین معلوم می شود که . (2 )همان: «که آغاز هر کاری دشوار استچرانکنند، 

 کرده است.تلقی میدوستی خود خانوف نگارش دستور زبان فارسی را وظیفۀ میهنکیبا

 0143سال در  و زبان فارسیه در تفلیس ب 0131سال  در  خانوف،قانون قدسی باکی دستور زبان

اثر پس از نگارش همراه با نامۀ  این(. 041:0217 )جمیله صادق اوا، زبان روسی منتشر شده استبه 

 )همان(. تاده شدفرس توسط گراف پاسکویچ به تزار 0137ر دسامب 03 تاریخ در ،خانوفباکی

رسی در راگیری زبان فاقدسی، نقش بزرگی در ف قانون چاپ دستور زبان، به گمان نگارندگان

ان که برای سالیان دراز، به عنو هدوستان قفقاز ایفا نمود. اهمیت کتاب به حدی بودمیان فرهنگ

 .ه استشدکتاب درسی در مدارس مناطق مختلف قفقاز، تدریس و تحصیل می

های چاپی آن در انستیتوی نسخ خطی با نسخه ههای خطی کتاب قانون قدسی همراوجود نسخه

 الدر پی استقب ی متعدد از این کتاب،هادهد که نسخهآذربایجان نشان میجمهوری آکادمی علوم 

 اند.انتشار یافته ان قفقازمردم

ن آخریارسی بسیار زیاد است؛ چراکه این اثر شناسی فدر تاریخ زبان اهمیت این کتاب

ن ه بیان شد نخستیکچنانقفقاز را در خود جای داده و  در سیشناسی فاردستاوردهای علمی زبان

به نظر  (.022:0217 )جمیله صادق اوا، شده است تالیف و منتشر ارسی است کهدستور زبان مستقل ف

 خانوف در دستور زبان فارسی، نخستین کتابمحمدوا، اثر باکی رادو ویلسکی و م. سلطانوف، آ. ر.

 .است دستور زبان فارسی در روسیه

ت: ته اسداند، چنین نوششناس قفقاز میده که باکی خانوف را نخستین زبانزامیرچیآ. د 

ی های زیاداند و حتی کتابها نوشته شدهنامهخانوف برخی لغتدرست است که پس از باکی»

امعلوم ندربارۀ صرف و نحو زبان عربی تالیف شده اند، ولی متاسفانه باید بگوییم که نویسنده این آثار 

 ست.ها اثبات نشده ااند و یا با دالیل قطعی، قفقازی بودن مؤلفان آنمانده و تا امروز شناخته نشده
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بان فارسی دستور زشناسان و یا عالمان خانوف تعدادی از لغتپذیریم که پیش از باکیتردید میبی

دستور  ۀزقفقاز در حوشناس زبانخانوف را نخستین تمام این دالیل، باکی. با وجود اندبوده در قفقاز

 .(041:0217 )جمیله صادق اوا،« دانیممیزبان فارسی 

ن نخستی»را  اند اوخانوف را ارزیابی کردهشود کسانی که اثر باکیچنان که مشاهده میهم

 ، دستورنیز ابه نظر م اند.کرده قلمداد« نویس فارسی در روسیهنخستین دستور» و« شناس در قفقاززبان

ه عنوان ب ...، شرح مسائل وتدوین مباحث دستوری ، روشمطالب به حجم خانوف با توجهباکی زبان

ه در قفقاز به است ک فارسی دستور زبانمستقل  کتاب نخستین محسوب می شود و یک اثر مستقل

 چاپ رسیده است.

پژوهش  درروس، ضمن بحث از نقش دانشمندان قفقاز شناسان و زباناز محققان یکی اورانسکی 

و  ندکخانوف را به طور ویژه ذکر میو آموزش زبان فارسی پیش از انقالب اکتبر، فعالیت باکی

فراگیری زبان  وگسترش  خانوف دلیلی برآقا باکیارسی عباسقلیکتاب دستور زبان ف» :نویسدمی

 .(023:0217 )جمیله صادق اوا، «استفارسی در قفقاز 

ترویج زبان فارسی در قفقاز به ویژه تالش  خانوف در حوزهکیبا وجود اهمیت کارهای مهم با

 او اثری نوشته نشده است که خدمات سفانه تاکنونأمت های علمی او در تالیف دستور زبان فارسی،

 بررسی تحلیلی نماید. را  دستور زبان فارسی ۀاو در حوزهای شناسی فارسی و دیدگاهبه زبان

ا قواعد هایی مرتبط بالی مباحث دستوری، بیتداشت، در البهخانوف که طبع شعر نیز باکی

های الزم را برای اثبات مطالب مثال»گوید: خود میاو قانون قدسی آورده است. کتاب دستوری در 

 (.3:0241 خانوف،)باکی «رک و یادگیری آن آسان باشدتا د به نظم کشیدم

 صر فارسي؛ مؤلف دستور مختافینعابدمیرزا 

 م در شهر باکو به دنیا آمد.0141، در سالافکاظم بیگ فرزند محمدحسن معروف به عابدینمیرزا 

ز، عمدتا در حوزه های مختلف ترویج زبان فارسی در قفقا ۀه او در حوزدهای گسترفعالیت

 رینتا یکی از پرتالشی و دستور زبان فارسی بوده و باید او ر، شاعری، مترجمشناسیزبان

 ست.نادفقاز ق انپژوهفارسی

پترزبورگ کوچید و در بخش آسیایی سن نوزدهم میالدی به  اف در دهۀ شصت سدهعابدین

های م در بخش آسیایی انستیتوی زبان0194سال  وزارت خارجۀ روسیه به مترجمی پرداخت. از
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ه ادامجا تا پایان عمر اف در آنداد. آموزگاری عابدینمیخانه، زبان فارسی درسشرقی همان وزارت

  .(020:0277 علی اصغر اوا و صادق اوا، تر نک:بیشۀ )برای مطالع داشت

م در سومین کنگرۀ جهانی خاورشناسان در پترزبورگ یکی از 0197 سال در میرزا کاظم بیگ

 رت خارجهوزادر بایگانی رجم شرکت کننده در آن کنگره بود. به نوشته یکی از محققان، سه مت

ه شود کداری میهایی از مطالب گوناگون نگههای شرقی، ترجمهبانروسیه، در بخش تدریس ز

 منش،)مرتضی رضایی است زبان فارسی ف در زمینۀ ترجمهاهای عابدیندهندۀ فعالیتنشان

  ذیل مدخل عابدین اف(. 210:0213

جانبۀ خود با دانشمندان روزگارش در باب مسائل گوناگون ف با اتکا به دانش همهاعابدین

ف بیش از نیمی از زندگی خود را به تحقیق، تدریس و ترجمۀ زبان فارسی اعابدین ی داشت.همکار

 ست.اهای علمی وی بررسی نشده فعالیت متاسفانه با وجود اهمیت کارهای عابدین اف، گذراند.

 «ر فارسيدستور مختص» ترین خدمات او به جریان زبان فارسی در قفقاز، تالیف کتابیکی از مهم

 رود.است که از تألیفات درسی او به شمار می

های درسی استاد در روزهایی ف این اثر را بر اساس جزوهاستوان گپنر از دانشجویان عابدین 

اس، یکی بر همین اس های شرقی تدوین کرد.در بخش آسیایی انستیتوی زبان ،که وی هنوز زنده بود

ده، این است که برخی آن را به تنظیم کننده آن، یعنی از اشتباهاتی که دربارۀ این اثر به وجود آم

 (.301:0217 )جمیله صادق اوا، اندهمین ستوان گپنر نسبت داده

در نه فصل دربارۀ آواشناسی م در پترزبورگ به چاپ رسیده و 0111دستور مختصر فارسی در 

 ست.الفبای فارسی اناسی، امال و و صرف زبان فارسی تدوین شده است. فصل یکم در باب آواش

ل، صها و اشتراکات حروف الفبای فارسی و عربی را به بحث گذاشته است. در این فمؤلف تفاوت

ا دهد، گاهی نیز آواشناسی فارسی را بدر باب آواشناسی فارسی ارائه می چنان که توضیحاتی او هم

ی دستور ل دوم، مانند برخفصکند. انگلیسی مقایسه می هایی چون روسی، فرانسوی وآواشناسی زبان

یم ها را به سه نوع تقسکند و فعلهای سنتی عرب، بحث دربارۀ اجزای جمله را با فعل آغاز میزبان

م کند. فصل چهارگانه آن صحبت میکند. در فصل سوم، مؤلف از ضمایر و تقسیمات هشتمی

ها ششم، مؤلف از صفت فصلها اختصاص دارد. در دربارۀ حروف اضافه است و فصل پنجم به اسم

های ساختگی، بحث کرده است. فصل هفتم کتاب های ساده و صفتو تقسیمات دوگانۀ آن، صفت

ۀ آن ها و انواع دهگانپردازد و فصل هشتم سخنی دربارۀ ربطها و ضمایر میف به قیدها، اسماعابدین
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 هاختصاص یافتسر و عدد درست است. فصل نهم و آخر دستور مختصر فارسی به اعداد، عدد ک

 .(92:0274 و شعردوست، 301:0217 جمیله صادق اوا، :تر)برای تفصیل بیش است

 شناختيدستورزبان  ف و مطالعاتمیرزا عبداهلل غفار

های دهدر س قفقاز نامدار پژوه و مترجمس، فارسیشناس، مدرّخاورشناس، زباناف، غفار میرزاعبداهلل

ضی )مرت اصل او را از تبریز دانسته اند میالدی است. برخی از محققان، تبار ونوزدهم و بیستم 

ای هدر جوانی به روسیه رفت و در انستیتوی زبان او ذیل مدخل غفاراف(. 412:0213 منش،رضایی

عثمانی،  های عربی، فارسی، ترکیافزون بر آشنایی کامل با زبان. شرقی الزارف به تحصیل پرداخت

 انست.دخوبی میسی، فرانسوی و انگلیسی را نیز بههای روبایجانی، زبانرآذ کیتر ازبکی و

های فارسی و های شرقی الزارف معلم زباندر انستیتوی زبان یالدیم0710سال ف در غفارا 

های شرقی الزارف در انستیتوی زبان 0177شناسی که در جموعۀ آثار شرقترکی آذری شد. در م

کنار نام مؤلفانی چون و.ف.میللر، گوردلوسکی و آ.ا.کریمسکی که آثار خود رسید، در به چاپ می

 )جمیله صادق اوا، خوریمبسیار برمی رساندند، به نام او نیزرا غالباً در این مجموعه به چاپ می

301:0217). 

جمله می های مختلف خاورشناسی است که از آن مؤلف چند اثر باارزش در زمینه غفاراف 

ه به ف.ا.کورش کاشاره کرد.  آثار فارسی فرهنگ فارسی ـ روسی در دو جلد و منتخباتتوان به 

ای مهددر مق ،لقب گرفته« های شرقیدانشکدۀ سیار زبان»های خاوری، سبب تسلط و چیرگی به زبان

ارزش خوانده است. او بدیل و بام( نوشته آن را در روسیه بی0704جلد نخست این فرهنگ ) که بر

-هدف از نوشتن این مقدمه مرور و نقد فرهنگ»نویسد: های پیشین، میبرشمردن نقایص فرهنگبا 

 ها، شمارشانهای آنها و کاستیاند نیست. گذشته از ارزشهای فارسی که در اروپا نوشته شده

د تمام یا بای ،چندان اندک است که یک اروپایی، به هنگام خواندن متون بزرگ و کمابیش دشوار

های عربی ـ فارسی و فرهنگ انجمن آرای رضاقلی خان هدایت ها، از جمله فرهنگفرهنگ این

ولی چندان هم مفید نیست، از نظر بگذراند یا  ،ق( را که روی هم رفته گسترده و مرتب است0311)

 ذیل مدخل غفاراف(. 412:0213 منش،)مرتضی رضایی «از خیر فهم دقیق واژه بگذرد

ف در تدوین این خوانندگان به سبب تالش جدی غفارا سان شدن کارکورش در ادامه از آ

تی های آذربایجانی، فارسی و سارمعلم زباناف، غفار»کند: و معرفی وی چنین یاد می فارسی فرهنگ



 641موسی زاده پژوهشی: دستور زبان فارسی در قفقاز/ -مقاله علمی

 

-ه زبانهای شرقی الزارف کسی است کدر انستیتوی زبان تباران ساکن آسیای میانه[های ایرانی]زبان

رفته مل فرا گهای اروپایی، روسی، فرانسه و انگلیسی را خوب و کاو از زبانهای عربی و عثمانی 

به دریافته نویسی فارسی را به تجرتبار، ناهماهنگی و نارسایی فرهنگف تبریزیاست. او، یعنی غفارا

و در حد امکان بر اساس مطالعۀ گستردۀ متون فارسی و آشنایی مستقیم با زبان گفتار فارسی، نه بر 

تا این فرهنگ حجیم فارسی ـ روسی را  هبر آن شد د،و روش اسالف آسیایی و اروپایی خو اساس

ای تألیف هتألیف کند. وی به هنگام مرتب کردن این اثر، از ادبیات کهن ایرانی بهره برده، فرهنگ

زدهم وهای سدۀ نها و نشریهکار رفته در کتاباروپاییان را از نظر گذرانده، کلمات و اصطالحات به

 «دانستند، یادداشت کرده استهایی را که خود و دوستانش میو بیستم را گرد آورده و تمامی واژه

افزاید که این اثر دشوار تا آخرین لحظات تنظیم در دست کورش می .(307:0217 اوا،)جمیله صادق

 و تمامی نداشت. هبررسی و افزون و کاست بود

 ها زبانکه در آندر قفقاز زمان درازی در مدارسی  ،فغفاراخبات دو جلدی میرزا عبداهلل منت

که کورش برای تدریس آمد؛ چناندادند، بهترین کتاب درسی به شمار میآموزش میرا فارسی 

  (.309 )همان: کردفارسی علمی از این اثر استفاده می

ها در نشست و شناسان روسیه در بخش مسکو بودکمیسیون شرقی جمعیت باستان او عضو پیوسته

 ،های شرقی کامالً وارد بودجا که به زبانوگوهای این جمعیت فعاالنه شرکت داشت. از آنو گفت

مستقل  طوربهرساند. هرچند خود دربارۀ دستور زبان فارسی همیشه به کمیسیون شرقی کمک می

ا نگارش فارسی ب و دستورشناختی شناسیهای زبانا در آموزش و رشد دیگر زمینهکتاب ننوشت، امّ

یت ی در ترویج ایرانسهم فراوان به عالقه مندان، چنین تدریس این زبانفرهنگ منتخبات خود، هم

 داشته است. در قفقاز

ربارۀ هایی داست. بررسی اییدربارۀ مطالعات هند و ایرانی و آسی های غفارافنوشته بخشی از

انی )نظریۀ آواها، مسائل مربوط به همنشینی شناسی همگهای گرجی و زبانآواشناسی و زبان و لهجه

ظور به منآموزان دورۀ دبیرستان هایی نیز برای دانشواجی و آواشناسی تجربی( دارد. وی کتاب

 نوشته است.آموزش دستور زبان فارسی 
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 زبان فارسي مختصر ؛ مؤلف قواعد زادهآخوند لسالمعبدامال

 از جزئیاتسدۀ نوزدهم میالدی است.  ان معروف قفقاز درپژوهفارسیاز  آخوندزاده عبدالسالمملّا

ه که ابتدا معلم االهیات دانشسرای تربیت معلم شهر گوری زندگانی او جز این آگاهی به دست نیامد

 (.021و  92:0274 )شعردوست، سپس شیخ االسالم قفقاز جنوبی شد در قفقاز بود و

ر بود و برای آسان کردن کا در قفقاز زبان فارسیآموزش ترین دغدغه ذهنی ملّا عبدالسالم مهم 

تاب دستور زبان فارسی، ک ۀترین اثر مال در حوزمهمپرداخت. درسی می هایتدریس به نگارش کتاب

ای اپخانهاست که آن را در چ د مختصر زبان فارسی برای مبتدیانقواع ارزشمند مفتاح لسان فارسی یا

ذیل  2:0213 منش،)مرتضی رضایی منتشر نموده است م0171ق / 0217در شهر تفلیس به سال 

 مدخل آخوندزاده(.

ده به روشی کهن و با نگاه به دستور زبان عربی نوشته ش السالم این کتاب دستور زبان راعبدملّا 

سان ل کند، مؤلف مفتاحعربی اجزای جمله را سه بخش می زبان ور زبان سنتیِکه دستاست. همچنان

باب  -3باب اسم که در ده فصل تنظیم شده است،  -0را در سه باب نوشته است: فارسی نیز کتابش 

 باب ظروف و ادات. -2ترین باب کتاب است و فعل که مفصل

رگزیده های دینی بهایش را از کتابتر مثالشالم برای فهماندن مطالب کتابش بیمال عبدالس 

حوزۀ دستور زبان فارسی به زبان و روش کهن در او ؛ اگرچه اثر (021:0217 )جمیله صادق اوا، است

یژه اواخر ولکن این کتاب در شناخت موقعیت و جایگاه دستور زبان فارسی در قفقاز به ،نوشته شده

 ز اهمیت است.حائ نوزدهم میالدی سدۀ 

 گیرينتیجه

تالیف  تاریخهایی از رعایت ایجاز، تنها به ذکر نمونه در این مقاله به طور مختصر و با نگارندگان

 .دنکتابهای لغت و دستور زبان فارسی در قفقاز با رویکرد ویژه به جمهوری آذربایجان کنونی پرداخت

ها نشان مستندات ارائه شده در این مقاله و نگاهی کوتاه به سیر تاریخی تدوین و تألیف این کتاب

فقاز ، نویسندگان قهای فرهنگ لغات و دستور زبان فارسیدهد که پیشگامان تألیف کتابمی

ر این د های قفقاز نقش بسیار مهمی دارند. های دستور زبان، سرزمیناند. در تاریخ تدوین کتاببوده

ا، جریان شعر و ادب فارسی و سلسلۀ ویژه در دوران نزدیک به مهای اخیر و بهنواحی، در سده

 بابا ظهوریاز کسانی چون آقا تواناین میان میپژوهان آذربایجان، ادامه داشته است. در فارسی

تاب ک )نویسندۀ افبیگهجری در باکو، ولی )مدرس دستور زبان فارسی در اوایل سده سیزدهم
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اف )مؤلف کتاب مهم دستور فارسی در باکو( و نقیّه شریفه (، محسن ابراهیماصول جدید فارسي

سی در  جمهوری ( و تنی چند از مدرسان دستور زبان فارلغت فارسیهخانم )مؤلف کتاب 

 آذربایجان نام برد.

های ، باید گفت در سرزمیندر میان اهل علم و محققان و زبان پژوهان با وجود این شور و شوق

سه جریان مبتنی بر در میان سردمداران حکومتی، ویژه در جمهوری آذربایجان، قفقازی ایران به

اع قرار داده الشعو دستور زبان فارسی را تحت های فارسیستیزی، روند آموزش و تألیف کتابایران

 است.

در پی انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمانچای واقع شد  ،جریان ایران زدایی در قفقاز نخستین 

 ،انجامید. با استیالی روسیه تزاری، سران این کشور ایرانشهر قفقازی از خاک  هفدهکه به جدایی 

ستور های دلیف کتابأیرانی را در قفقاز آغاز کردند و با تگ انهضت زدودن آثار فارسی و فرهن

 زبان فارسی به مقابله برخاستند.

ت بدانیم الب اسشوروی بر مناطق قفقاز آغاز گردید. ج یکمونیسترژیم با تسلط  مجریان دوّ

ای هرزمینتا آغاز جنگ جهانی دوم هیچ کتابی در زمینۀ آموزش فارسی در مدارس س 0731از سال 

 قفقازی تألیف نشده است.

ی، در کشور جمهوری آذربایجان، تداوم یافته پس از فروپاشی شوروستیزی ایران موج سوّم

 .است

اینک جریان فرهنگ ناب اسالم و ایران ـ اگرچه در ستیزانه، البته با وجود این تحرکات ایران

و اندیشۀ ایرانی است.  دالن و دوستداران شعر فارسیآمال صاحب کعبۀمیان قارقار کالغان ـ 

پژواک صدای پرخروش  اکنون در هوای گرگ و میش سحرگاهان گنجه و بادکوبه و شروان،هم

رانجامِ خطاب به کبک دری، ساز زبان نظامی گنجه ای، آموز، شنویم که با لحن عبرتکبوتری را می

 شود که: سازان را یادآور میروزگار هویت

 

 به یاد آور اي تازه کبك دري

 گیا بیني از خاکم انگیخته

 همه خاك فرش مرا بُرده باد

 نهي دست بر شوشة خاك من

 فشاني تو برمن سرشکي ز دور

 يکه چون بر سر خاك من بگذر 

 سرین سوده پایین فرو ریخته

 نکرده ز من هیچ هم عهد یاد

 به یاد آري از گوهر پاك من

 فشانم من از آسمان بر تو نور
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 دعاي تو بر هرچه دارد شتاب

 درودم رساني رسانم درود

 مرا زنده پندار چون خویشتن

 نشیني مرامدان خالي از هم

 اي چند خامُش مکنلب از خفته

 

 من آمین کنم تا شود مستجاب

 بیایي بیایم ز گنبد فرود

 من آیم به جان گر تو آیي به تن

 که بینم تو را گر ببیني مرا

 فروخفتگان را فرامُش مکن
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