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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: This article introduces and examines the 
content of the manuscript of the Great Criteria by Mohammad Azim Qureshi. 
"Azimiyeh Criteria" was written by Mohammad Azim Qureshi in 1130 (twelfth 
century AH), in vocabulary, rhetoric and grammar. The subject of this work is 
"Persian language in the subcontinent". This version is written in 414 pages, 
with annotations and spelling. Existing copies of this manuscript have been 
registered, one at the Noor Microfilm Center, the library of the Army Progress 
Association in New Delhi, and two copies in Pakistan, Karachi, Hamdard 
Collection, and Islamabad, Ganjbakhsh Collection, number 7872. This book is 
listed in the Guide to the Joint Index of Pakistani Manuscripts, vol. 13, p. This 
article introduces and examines the content of this collection  and explains the 
issues in the version by citing evidence. 
METHODOLOGY: The method of this research is descriptive-analytical using the 
library collection tool as a document research and content analysis data mining 
method. In this way, we have examined the corrected text of the manuscript of 
the great criteria, which is itself based on the method of intermediate 
correction, and we have analyzed its content, grammar and rhetoric. 
FINDINGS: This text is a rich and useful educational book in the period in 
question, about Persian grammar, rhetoric and literary crafts, rhyme and prose, 
as well as other related sciences such as astronomy, logic, theology, etc. In this 
version, which the author has used all the relevant textbooks up to his period, 
he has not left out any points about the topics of discussion, and it seems that 
this book has been an educational book for teaching in schools. 
CONCLUSION: The Persian language and its development during the rule of the 
Gurkhanids in India was the concern of writers and rulers, and the writing of 
this book and similar books and the preparation of subsequent manuscripts 
from it, proves the necessity of this education and expansion. Although this 
book belongs to about two centuries ago, but because it is an educational book, 
it is as easy to understand as possible. 
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 نظم و نثر فارسیشناسی سبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
با تکیه بر نسخۀ خطی ضوابط  قارۀ هندوستانِ قرن دوازدهمتأملی بر وضعیت بالغت و دستور در شبه

 عظیمیه

 
 2، فرشته جعفری0*عبدالرضا مدرس زاده، 0طیبه میرزاآقایی

 شگاه آزاد اسالمی، كاشان، ایران.  دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد كاشان، دان -4
 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسالمی، نراق، ایران. -6

 

 چکیده:
نسخج خطّی ضوابط عظیمیه اثر محمدعظیم  محتواییاین مقاله به معرفی و بررسی : هدف زمینه و

هم ه.ق(، در فنّ لغت و بالغت و دستور )قرن دوازد 4435سال  به« ضوابط عظیمیه»قریشی می ردازد. 

« قارهزبان پارسی در منطقج شبه»است. موضوع این اثر  دست محمّدعظیم قریشی تألیف شدهبه زبان، 

های موجود از این . نسخههمراه استنویسی نویسی و هامششیه، با حاصفحه 141است. این نسخه در 

خانج انجمن ترقی اردو در دهلی نو و دو نسخه در پاكستان، اثر خطّی، یکی در مركز میکروفیلم نور، كتاب

اند. این كتاب در ثبت شده 7976بخش با شمارۀ آباد، مجموعج دنجكراچی، مجموعج همدرد و اسالم

های دانشهای ، در ذیل مجموعه6745، ص 43های خطّی پاكستان، ج راهنمای فهرست مشترک نسخه

این مجموعه  محتوایادبی آمده است. این مقاله به معرفی و بررسی  وقافیه و قواعدبالغی، لغت، عروض

 د. میدهتوضیح موضوعات مندرج در نسخه را با ذكر شواهد و  می ردازد

صورت ای بآوری كتابخانهتحلیلی با استفاده از ابزار درد_روش این تحقیق از نوع توصیفی :روش مطالعه

شدۀ نسخج خطی ضوابط ت. به این صورت كه متن تصحیحكاوی تحلیل محتواسسندپژوهی و روش داده

ور و محتوا و دستبه تحلیل  و بررسی كرده، كه خود برمبنای شیوۀ تصحیح بینابینی است، عظیمیه را

 .ایمآن پرداختهبالغت 

یک كتاب آموزشی پرمحتوا و مفید در دورۀ موردبحث، درخصوص دستور زبان این متن  :هایافته

غت و صناعات ادبی، قافیه و عروض و نیز علوم مرتبط دیگر چون نجوم و منطق و كالم فارسی، فنون بال

و ... است. در این نسخه، كه مؤلف از تمام كتب آموزشی مرتبط تا دورۀ خود بهره برده، دربارۀ موضوعات 

 ای را فرودذار نکرده است و بنظر میرسد این كتاب، كتاب آموزشی جهت تدریس دربحث، هیچ نکته

 مدارس بوده است. 

زبان پارسی و دسترش و آموزش آن در دورۀ حکومت دوركانیان در هندوستان دغدغج  :گیرینتیجه

های خطی بعدی ادیبان و حکمرانان محسوب میشده و نگارش این كتاب و كتب مشابه و تهیج نسخه

 ود حدود به متعلق ابكت این بااینکه ضرورت این تعلیم و دسترش را به اثبات میرساند. ،از روی آن

  .استشده  رعایت آن در فهم سهولت امکان حد تا است تعلیمی كتابی است، اما چون پیش قرن

 4155مرداد  41 :دریافت تاریخ  

 4155شهریور  44:  داوری تاریخ  

 4155شهریور  35: اصالح تاریخ  

 4155آبان  45: پذیرش تاریخ  

 
 :كلیدی كلمات 

 ضوابط عظیمیه، محمدعظیم قریشی، 

 قاره، بالغت، شبهدستور
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  مقدمه

باآنکه قرن یازدهم و دوازدهم هجری برای ادب و ادبیات فارسی دوران افول بنظر میرسد، اما در قلمرو هندوستان 

این دسترش قبل از سیطره و توسعج استعمار  ،ادب پارسی و همت حکمرانان و دانشوران عالقمند به زبانه و ب

قاره و های رواج و روایی زبان پارسی در شبهانگلستان رو به افزونی بود و این دوره را میتوان یکی از بهترین دوره

ر حوزۀ حتی د ،دانهای ایران راه یافتهكه از آن خطه به كتابخانه تعداد آثاری اینآسیا دانست. باوجود ۀبطور كلی قار

ها و زبانان ساكن ایران ضرورت دارد كه با این نسخهشمار است. برای فارسیادبیات فارسی محدود و انگشت

دستنویسهای دیگری به زبان فارسی آشنا شوند، خصوصاً كتابهایی كه منحصراً در زبان، لغت و صنایع ادبی این 

 اند.زبان نگاشته شده

از محمدعظیم قریشی از لغویان « ضوابط عظیمیه»نسخج خطی  محتواییمعرفی و بررسی این مقاله درنظر دارد به 

صفحه دارد و به زبان فارسی و با  141ه.ق( ب ردازد. این نسخه كه 4435قاره )قرن دوازدهم هجری حوزۀ شبه

است.  رش درآمدهوقافیه بنگاشناسی، دستور زبان و عروض، در حوزۀ علم بالغت، لغتخطّی خوشخوان نگاشته شده

 قاره بشمار میرود و از آن دركه تاكنون به تصحیح درنیامده، از متون مهم در حوزۀ بالغت در شبه ،ضوابط عظیمیه

ما در این مقاله بر آن  است. حال حاضر سه نسخه وجود دارد كه تصویر دو نسخه در دسترس نگارنده قرار درفته

این  اهمیت .زبانان معرفی كنیمۀ مذكور را به ادبیات فارسی و فارسیهستیم كه یک نسخج ادبی و بالغی از دور

نگونه ای آغازدر ایمقدم بوده و بگونه« قوانین دستگیری»های بالغی مفصلی مثل ن است كه بر نسخهآدر  نسخه

  ید.یامتون بشمار م

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
ع آن اند و بتبقاره رواج دسترده داشتهسال در شبه هزارمتون فارسی و نیز آثار عربی علمای ایران در طول بیش از 

یل دال قاره بهرود. شبهیپیشینج تحقیق و تصحیح متون و آثار مزبور نیز در آن سرزمین از صدها سال فراتر م

به نقاط دیگر برای ما آشناتر است. همین وضع به نسبت كمتری دونادون ازجمله آشنایی تاریخی و زبانی، نسبت

 است. نوب شرقی آسیا مشهود است، چنانکه دیرینگی و پایداری زبان فارسی آثار بسیاری در آن برجا دذاشتهدر ج

كه در یک دورۀ هزارساله،  ایستدهندۀ اهمیت این زبان در خطّههای خطّی فراوان به زبان فارسی، نشانوجود نسخه

است. وجود انواع دستور  ری بشری در آن دیار بودهمخصوصاً در دورۀ دوركانیان هند، ابزار مبادالت فکری و هن

زبان فارسی و كتابهای مربوط به آیین دبیری نشان میدهد كسی كه میخواسته در دستگاه دوركانیان به دبیری 

موزد ناچار بوده زبان فارسی را بیا ،معنای منشیگری سالطین و امرا البته نه بمعنای امروزی معلمی بلکه در، ب ردازد

 ز بیاموزاند.و نی

از آثار ارزشمند و بینظیر بجامانده از قرن دوازدهم هجری، یعنی همان دورۀ تسلط « ضوابط عظیمیه»نسخج خطی 

هایی خاص از ای از فرهنگ لغات عصر، اصطالحات ادبی و نقد است و دوشهدوركانیان هند است. این اثر مجموعه

رهنگی ایرانیان و هندیان در عصر دوركانیان هند را برای شناسی پارسی و ارتباطات فشناسی و كلمهعلم لغت

مخاطب آشکار میکند و یکی از علل اهمیت آن در این مطلب است كه این كتاب به زبان پارسی و در زمانی نگاشته 

 یقاره از قرن دهم به بعد یکهای حوزۀ شبهاست. ازآنجاكه كتابخانه شده كه زبان رسمی و دیوانی هند پارسی بوده

وعلمی و احیای تحقیق در آثار آن دنجینه و آثار ادبی های خطی قلمداد شده است، با مطالعه واز ذخائر نسخه

توجه بضرورت شناخت آثار بجامانده در زمینج  های متروک را از خطر زوال و نابودی رهاند. باآثارش میتوان نسخه
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 تواییمحتصحیح متن و احیای این نسخج خطی و بررسی  آمده، كه در حوزۀ كاربردی زبان فارسی پدید ،فنون ادبی

 آن ضروری بنظر میرسد.

قاره در موضوعاتی مشابه اثر حاضر نگاشته شده است، حدود قرن دهم و یازدهم در شبه درخصوص آثاری كه در

 موارد زیر قابل ذكر است:

از امید مجد كه در فصلنامج « كیب(دستور زبان فارسی از دیدداه هندیان )با تکیه بر قصیدۀ جوهرالتر»مقالج 

قاره سیستان و بلوچستان چاپ شده است. در این مقاله بشرح و توضیح و تبیین نسخج خطی مطالعات شبه

ای در هشتصدوسی بیت، نوشتج منشی سیوارام در قرن سیزدهم، پرداخته شده جوهرالتركیب، در قالب قصیده

اند و چگونه بکار داده هندوها دستور زبان فارسی را چگونه میدیدهاست. اهمیت این مقاله در این است كه نشان 

 قاره نشان میدهد.   میبردند. همچنین این كتاب نفوذ زبان عربی را در دستورنویسی شبه

 اثری درانبها در زمینج دستور زبان فارسی و معانی بیان است كه بصورت نسخج خطی باقی« قوانین دستگیری»

دست موالنا غالم دستگیر ه خج خطی متعلق به قرن سیزدهم و اوایل دورۀ قاجاریه است و ب. این نساست مانده

ای است. سبک نثر آن ویژدیه قارۀ هند نگاشته شدهزبانان شبهبمنظور آموزش دستور زبان فارسی به غیرفارسی

به  «ک نثر قوانین دستگیریبررسی سب»ای با عنوان خاصی دارد. طاهره میرزایی، علی میرزایی و دیگران در مقاله

اند. ازآنجاكه این اثر در خارج از مرزهای ایران نگاشته شده است، سبکشناسی آن، موقعیت نثر فارسی آن پرداخته

 قارۀ هند نشان میدهد.دورۀ قاجار را در شبه

ین كتاب ا .استاز آثار ناشناختج طب سنتی « طبّ اورنگشاهی»قاره، كتاب شده در محدودۀ شبهكتاب دیگر تصحیح

آبادی از اطبای حاذق ایرانی است. مصنف طب اورنگشاهی، درویش محمدحکیم امن در هندوستان تصنیف شده

زیب تقدیم نموده است. این كتاب در هفت باب و بیش از سیصد است كه به هند مهاجرت كرده و اثرش را به اورنگ

توسط امیر  4344مقالج بررسی این نسخه در سال  فصل اهم مبانی طبی و دارویی كهن را بررسی كرده است.

است. این مقاله در دستج مقاالت مروری قرار  جهادی بنگارش درآمده و در فصلنامج تاریخ پزشکی بچاپ رسیده

 میگیرد.

در  قاره هستند كهملتانی ازجمله نسخ خطی دیگر متعلق به شبه« االحرارشرح تحفه»و « السعادهتحفه»فرهنگ 

 است. اخیر تصحیح شده و مقاله نیز از تصحیح آن مستخرج دشتهسالهای 

نویسان ، از فارسی«محمداكرم ملتانی»فرزند « محمدرضا ملتانی»اثر « االحرارشرح تحفه»یا « االخیارهدیه»

قاره در قرن یازدهم، بدلیل دانش و اطالعات سرشار و دقت فراوان شارح در فحص و بحث و بیان ظرایف لغت، شبه

خواهد بود. ملتانی « االحرار جامیتحفه»دستور، معانی و بیان راهگشای محققان و دانشجویان در شرح دشواریهای 

است كه از خدمات دیوانی كناره درفته و چند شرح مهم بر آثار پیشینیان ادب  زیب بودهنیز از خادمین اورنگ

نظامی نگاشته است. این « اسکندرنامه»جامی و « راراالحتحفه»و « وزلیخایوسف»مولوی، « مثنوی»فارسی ازجمله 

اثر بعالوۀ جایگاه ادبی خاص خود در شرح و تفسیر دشواریهای یکی از آثار مهم حوزۀ عرفان و تصوف، در تبیین 

ای برخوردار است. این مقاله را محبوبه حاتمی نوشته و دسترۀ زبان فارسی در پاكستان و هند نیز از اهمیت ویژه

در زمینج مورد پژوهش نسخج خطّی  ،و اما دربارۀ نسخج حاضر است. چاپ رسیدهبقاره نامج مطالعات شبهدر فصل

قاره است، در این منطقه كتاب بیان و لغت و بالغت و فنون ادبی در شبه و كه دربارۀ معانی« ضوابط عظیمیه»

در  بنابراین میتوان دفت ،مینه استالذكر تنها نسخج خطّی تخصصی در این زدیگری موجود نیست و نسخج فوق

  ای موجود نیست.باره پیشینهاین
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 ای بصورت سندپژوهی و روشآوری كتابخانهروش این تحقیق از نوع تحلیلی با استفاده از ابزار درد: روش مطالعه

بنای مكه خود بر، شدۀ نسخج خطی ضوابط عظیمیه راكاوی تحلیل محتواست. به این صورت كه متن تصحیحداده

 .ایمآن پرداخته محتوا و موضوعاتبررسی كرده، به تحلیل  ت،شیوۀ تصحیح بینابینی اس

 

 بحث و بررسی

 هامعرفی نسخه

از آثار ارزشمند بجامانده از قرن دوازدهم هجری، یعنی دورۀ تسلط دوركانیان هند « ضوابط عظیمیه»نسخج خطّی 

 شناسیهایی خاص از علم لغتالحات ادبی و نقد است و دوشهای از فرهنگ لغات عصر، اصطاست. این اثر مجموعه

شناسی پارسی و ارتباطات فرهنگی ایرانیان و هندیان در عصر دوركانیان هند را برای مخاطب آشکار میکند و كلمه

و یکی از علل اهمیت آن در این است كه این كتاب به زبان پارسی و در زمانی نگاشته شده كه زبان رسمی و 

 ارسیپ های خطیبعد یکی از ذخائر نسخه قاره از قرن دهم بههای حوزۀ شبهنی هند پارسی بوده است. كتابخانهدیوا

 است. قلمداد شده

است، و با توجه به اینکه نسخج مورد بررسی ما تاریخ  قمری نگاشته شده 4435شمسی و  4544این اثر در سال 

ود بسا كتابت آن بدست خ شده به زمان مؤلف بحساب میآید و چهتهرا بر خود دارد، نزدیکترین نسخج شناخ 4439

است كه از زنددینامج او « محمدعظیم قریشی»مؤلف انجام پذیرفته باشد. این مجموعج كمیاب اثر شخصی بنام 

های موجود از این اثر خطی یکی در مركز میکروفیلم نور، كتابخانج انجمن نسخه چندان اطالعی در دست نیست.

بخش با شمارۀ آباد، مجموعج دنجقی اردو در دهلی نو و دو نسخه در پاكستان، كراچی، مجموعج همدرد و اسالمتر

، در ذیل 6745، ص 43های خطّی پاكستان، ج ثبت است. این كتاب در راهنمای فهرست مشترک نسخه 7976

نسخج اساس این تصحیح نسخج  .است قافیه و قواعد ادبی آمده و های دانشهای بالغی، لغت، عروضمجموعه

شده به عهد مؤلف است و نسخج مقابلج این ق است كه ظاهراً نزدیکترین نسخج كتابت4439شده به سال كتابت

 ق، است.4634بخش به تاریخ كتابت آباد، دنجتصحیح، نسخج اسالم

ورددار به نعت رسول )ص( است و مؤلف پس از حمد پر دیباچج كتاب به نثر فنّی آمیخته به شعر نگاشته شده

حمدیتی كه با احصای آن خرد بالغ رشد بعجز معترف دردد و شکری »می ردازد و كتاب را اینچنین آغاز میکند: 

كه فوق طاقت اندیشج معجزپیشه باشد مر صانعی را سزد كه چندین صور رنگارنگ و اشکال دونادون بر الواح 

لم ناسوت تا ملکوت موظف به وظایف نیاز او، مقدری كه به قدرت مسدس مرتسم دردانیدۀ كلک صنع اوست و از عا

مطلق چون بامر كن ب رداخت در ساعت عالمی از كتم عدم سر به عرصج وجود برافراخت ادر از ازل تا ابد به شکرش 

اد به ب دم زنم، حرفی از آن كتاب و پرتوی از آن آفتاب نه دریافته باشم. آری حرف توحید آن یگانه بر زبان آوردن

 یینالنبخاتم سیدالمرسلین نعت در مشت پیمودن است. پس همان بهتر كه كام ناكام از آن وادی الانتها بازآمده

الساّلم توصیف صاحب لوالک حالوتی رسانم، یعنی آن حضرت رسالت علیه و تعریف شکر به را طبع طوطی درآمده،

كه برآوردی و بسا لذایذ روحانی كه از نعمتهای قرب ادر دلیل ما دمگشتگان نبودی، از تیه ضاللت و غوایت 

القمر معجزه از معجزات اوست و فراخی دعوت تنگ؟ كراماتی سبحانی به او رسیده به ما بیکسان كه رسانیدی، شق

 «.از كرامات اوست. بیت: پی دیوار ایمان بود كارش / ولی شد چار روی از چار یارش

دست زده و به كتبی اشاره كرده كه در نوشتن از آنان بهره و فایده برده  پس از آن نگارنده بسبب نگارش كتاب

 است:
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بعد هذا مخفی نماند كه بعضی از دوستان یکرنگ از قواعد فارسی بهره میجستند و بدون مطالعج كتابهای بسیار »

دانی، مود. خصوصاً دانای رموز نهانی و مجموعج خوبی و قدرنو سیر دراز حصول مرام محال متعذر می

 واعدق كه میبود این جویای همیشه عربی علم تحصیل و فارسی كمال كسب وجود با كه میرمحمدحسین همدانی

رٍ مرهون باوقاته. وقتی به آن كس كه به صیغج معلمی پسرش بحسب ام كلّ و درآرد ضبط به بالکل را فارسی

 فارسی محتوی بر قواعد كلیج ضروریه ابطاتفاقات قسمت سالی چند مقرر بود، تکلیف در میان آورد كه رسالج ضو

های شعر كه مبتدیان را فایده بخشد، مرتب میباید ساخت، لهذا مستمند حضرت كریم محمدعظیم تو بعضی صنع

موجب فرمایش میر مذكور كه باعث تألیف این رساله است و در فهرست كتب مورد استفاده از قریشی، امّا وی به

المعانی و كنزاللغات و اللغات و كشفالمصادر و كشفصنیف رشیدالدین و تاجكتابهای ذیل فرهنگ رشیدی ت

الفضال و الشّعرا و فرهنگ سروری و اداتالحسنی و اصطالحاتاألسماء و اجمالاللغات و مهذّبمداراالفاضل و حلّ

المصادر و و تهذیب العلوم و فرهنگ موالنای فخر قواساالفاضل و شمسالنجوم و اصطالح شایگان و مهذبلوامع

البلدان، ...، قاموس و فرهنگ اسدی طوسی و فرهنگ شمس دبیر و فرهنگ علمی و فرهنگ سکندری و عجایب

حباب و االاالفاضل و مؤیدالفواید و دستوراالفاضل و فرهنگ ابوالمنصور و فرهنگ استادعبداهلل و رسالج تحفهمؤید

هنگ شیخ عبدالرحیم بهایی و رسالج شیخ محمود و فرهنگ اللغات و فرهنگ حسین وفائی و فرفرهنگ جامع

بیک و فرهنگ فواید برهانی و رسالج قاضی ظهیرالدین و رسالج محمدبن قیس و فرهنگ عاصمی و رسالج علی

موالنای اللهداد س هرندی و رسالج منصور شیرازی و فرهنگ میرزاابراهیم بن میرزاحسین اصفهانی و انیسالشعرا و 

ا فراهم ج تألیف مناجاتی شیرازی و رسالج دیگر كه نام مصنف بنظر نهآمده و انتخاب نموده در یک شبستان نکات

هجری  4439آورد و هر قاعده را بطرق مناسب به محلّ خود و بر هفت مقدمه، فصل مقرر ساخته، در سال سنج 

و شاه غازی خلداهلل وهشت هجری، مطابق سن، هشت از جلوس میمنت مأنوس محمدشاه بایکهزار و یکصدوسی

های دیگر دوچند فراهم آمده بود، بنابراین به ضوابط ملکه و سلطنته نسخج علحده ترتیب داد. چون از نسخه

كننددان این نسخه آن است كه چون از مطالعه و مالحظه، خوشی خاطر و عظیمیه موسوم دشت. امید از مطالعه

ث تألیف بر این شده، به ذكر خیر یاد فرمایند كه این هر دو را تشفی باطن حاصل آید، مؤلف رساله را و آنکه باع

 .«بجز یادداری توقع مزد و منّت نیست

هر قاعده » س س نگارنده دربارۀ ترتیب فصول كتاب و سال نگارش كتاب و پادشاه زمان خویش سخن دفته است:

هجری  4439 جمحل خود بر هفت مقدمه فصل مقرر ساخته و در سال سن را بطرق مناسب به

نوس محمدشاه پادشاه غازی خلداهلل ملکه أمهشت از جلوس میمنت جوهشت هجری مطابق سنیکهزارویکصدوسی

های دیگر دوچند فراهم آمده بود، بنابران به ضوابط عظیمیه و سلطنته نسخج علیحده ترتیب داد. چون از نسخه

 .«موسوم دشت

 «تعداد حروف تهجی از مفردات و مركبات...مقدمج اول در »و س س وارد متن اصلی شده است: 

قواعد كلیج ضروریه و بعضی »محمدعظیم قریشی این كتاب را به خواهش میرمحمدحسین همدانی و درباب 

است. بنظر میرسد منظور وی از قواعد كلیج ضروریه،  بنگارش درآورده« صنعتهای شعر كه مبتدیان را فایده بخشد

عظیمیه( و نیز با توجه به منابعی كه در آغاز كتاب ذكر كرده و در باال آمد، لغت با توجه به نام كتاب )ضوابط 

 عروض است. و )زبانشناسی( و قواعد دستور زبان و نگارش فارسی و فنون بالغت و صناعات ادبی و قافیه

وده نم منبع تخصصی پیرامون موضوع را مطالعه شصتهمانطوركه مالحظه میشود، در این كتاب نویسنده حدود 

، وهشتتاریخ نگارش كتاب یکهزارویکصدوسی جو درواقع كتاب وی جامع منابع دذشتگان خود است. در دیباچ



 674/ قارۀ هندوستانِ قرن دوازدهم  با تکیه بر نسخج خطی ضوابط عظیمیهالغت و دستور در شبهتأملی بر وضعیت ب

 

. نویسنده این كتاب را بنام ضوابط عظیمیه )نه اعظم( در چندین فصل )در است برابر پادشاهی محمدشاه آمده

ای عرب و عجم، اقسام كلمه، قواعد كلمه و نزد علم ،تعداد حروف تهجی از مفردات و مركبات مشتمل بر سه فصل

قاعده كه دستور زبان فارسی است و ...( نوشته است. فصلهای این نسخه به این قرار  وسهپنجاهفواید جلیله در 

است: فصل در بیان حاجت به علم عروض، فصل در بیان اجزاء و میزان، فصل در بیان اركان اصلی و عارضی بحور، 

 ، فصل در بیان انواع شعر، فصل در بیان صنایع شعری، دقایق سخنوری. فصل در مهمات.فصل در بیان قوافی

 

 :فصل اول در تعداد حروف تهجی و معانی آن

آید، نویسنده از حروف الفبا شروع كرده و پس از در این فصل همانگونه كه از نام آن برمیحروف و كلمات: 

اتی برمبنای صدادار بودن یا نبودن، روان بودن یا سختی تلفظ، پرداختن به معانی حروف و عدد ابجد آن، تقسیم

ن مسروری بنابرا»خاتمج آن انجام داده و مثالهایی از اشعار دذشتگان برای توضیح و تدقیق بیشتر آورده است: 

قسم دوم  .با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا ها یا :ن دوازده حرف استآمیگویند كه در خواندن آن عقد زبان نمیشود و 

 46تا 4)ص  حرف است 43ن سیزده آخرش از قسم اول نباشد و آحرفی بود كه را ملفوظی دویند و ملفوظی سه

 «.نسخه(

  .قید نظم آوردهه الدین یزدی بچنانچه موالنای شرف

 نکه اندر فارسی ناید همی/ تا نیاموزی نباشی اندرین معنی معافآهشت حرفست     :نظم

  ثا و حا و صاد و ضاد و طا و ظا و عین و قاف / یاد دیررا   ن حرفهاآتا كدام است  بشنو از من         

 های زبان و مکان برآمدن آن داده است:همچنین نویسنده توضیحاتی دربارۀ ریشه

 هزبان پارسی كه ب )و( وچهار حرف باشد.مبنی بر بیست وهشت حرف و زبان فارسیكالم عرب مبنی بر بیست»

 ریکی پارسی صرف در بالد پارس كه استخ :هفت دونه است ،بن نوح نبی منسوب استهلوبن سامپارس پسر پ

افات آن ضدوم پهلوی كه مردم ری و اس هبان و همدان و نهاوند و م .ن بود و مردم بدان سخن كنندآدارالملک 

ه سیوم دری ك .ن مرزبوم بودیعنی به شهر پهلو چه در اول شهرها در هما ؛تکلم نمایند و این منسوب به پهلو است

.، سه ..لهذا فصیح خوانند و دری زبانی است كه در لغت وی نقصان نبود... های كوه و روستا بدان سخن كننددر درّ

 .نسخه( 44)ص « زبان دیگر كه سگزی و زاولی و سغدی باشد متروک و مطروح است

 بندیهایی آورده است:پس از آن برای معانی حروف تقسیم

...، و شعرهایی معنی دارد هد ،حساب جمل یک را دویندهالرجال یعنی مرد فرد بصورت الف و بالفرد من :الف»

 نسخه(.  49)ص « بعنوان نمونج تائید سخن خود آورده است

یابی نموده، و اصل و معنای برخی كلمات یا به اینصورت، حروفی را كه بعدها وارد زبان فارسی دری شدند را ریشه

تركی  ،اَغزیرَث كه نام برادر افراسیاب بود .مثلثه در فارسی نیامده است ثاءِ»آن لفظ را نیز ذكر نموده است: آمده به 

كاف فارسی و تای قرشت است و معنی ه ب تیومرداست و طَهمورث لفظ عربی است و در كتاب فارسی آورده كه 

 ؛فارسی بمعنی دویا و مُرت بمعنی زنده استكاف ه یو بدچنین است كه  ،این هر دو لفظ كه با هم تركیب یافته

 نسخه(. 63)ص « پس معنی آن بعد تركیب هر دو زندۀ دویا باشد

اند، اما در زبان امروز در زیردروه دستورزبان برخی از توضیحات این كتاب ادرچه در فصل حروف آورده شدهدستور: 

 «چه»به، چه، كه و ...؛ مثالً دربارۀ یکی از انواع  میگنجند، مثالً توضیحات آورده شده دربارۀ حروف اضافه همچون
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چه كردی ببین تا جهان  ه:شاعری دفته مصرع .برای استفسار و استطالع حقیقت»در نسخه چنین آمده است: 

 نسخه(. 65)ص « ن جهان درفتیآچیزی را كه از  نآیعنی بر ما ظاهر كن و ببین  ؛یافتی

 چنین آمده است: دربارۀ انواع یای دستوری در متن نسخه

وحدت نیز دهد و  ۀچیز معلوم نشده باشد و فاید نآخر چیزی درآرند كه آیعنی نامعلوم و این یا را در آوردن یا »

درفت از جهان كنج / خردمندمردی در اقصای شام  :چنانچه حضرت سعدی فرماید ،خالص نباشد ۀماقبلش كسر

 ؛درین هر دو صورت یا را قطع دردانند ،یا موصوف سازند افت كنندضیعنی یک مرد نامعلوم چون ا؛ غاری مقام

چه نوشتن یا درین هر دو  ؛افت دویی غالم تو و اسپ تو و در موصوف دویی مرد رونده و اسپ دوندهضچنانچه درا

 نسخه(. 55)ص « امالستمحل بی

فته ح یای استمراری دتوضیح آوردن پسوند و پیشوندهای دستوری نیز در فصل حروف قراردرفته، مثالً در توضی

 است: 

 «بجز علم را ره ندادی بگوش/ همه سال شهزادۀ تیزهوش »

   نسخه(. 95ی در معنای می استمرار، یعنی راه نمیداد )ص  

 همچنین است بررسی پیشوندها و پسوندها كه با دقت هرچه تمامتر در این متن آمده است، مثالً: 

وش/  ،فش ش،پ ؛سانسان/ مانند شیرسان و پلنگ ؛واردبزر و اروواجهوار چون خ ؛ساآسا و مردآسا/ مانند شیرآ

امیرخسرو  ،های زراعت كه مانند پل بلند شودهعنی كناریلوان پون چوش و ان/ ماه ،فششاه ش وپسیه چنانکه

  :دوید

  سخه(ن 45)ص  شنتی لوک دردد چون دذر باشد به پلواخكه ب/ ل دب و ه آفرولغزد ب ررانبار اعجب نبود د

در بیان حروف و كلماتی كه در آخر اسما و افعال بجهت افادۀ معنی دونادون درآرند و بدون تركیب افادت معنی 

چنانچه خردمند و دانشمند و مستمند، یعنی صاحب « مند»نکند؛ كلماتی كه افادۀ معنی خداوندی كند، مثالً 

و امرزكار و سازكار، ور با واو مفتوح مثالً تاجور و  مست به معنی دله و غم باشد و كار مانند خدمتکار و ستمکار

هنرور و داهی این واو را بجهت تخفیف ساكن كنند؛ دویند دنجور صاحب دنج و دستور صاحب مسند و رنجور 

الخ و دیوالخ و رودالخ، یعنی جای صاحب رنج، كلماتی كه افادۀ معنی انبوهی و بسیاری دهد، مثل الخ چون سنگ

 نسخه(.  57ای بسیاردیو )ص بسیارسنگ و ج

الخ و دیوالخ در شعر و غیره بسیار دیده شد. بسیاررود و استعمال این كلمه غیر از سه جا بنظر نیامده است؛ سنگ

بود  شاهدر جای دیگر بنظر نیامده و جاماسپ نام حکیمی است كه وزیردشتاسپ نامهجاماسپفاما رودالخ بغیر از 

چون شاخسار و نمکسار و كوهسار و خاكسار و « سار»اوست و او را جاماس نیز دویند. نامه از تصنیفات و جاماسپ

« تانس»مثل دریابار و هندبار؛ « بار»زار و نمکزار؛ زار و سبزهمانند دلزار و الله« زار»سنگسار؛ جای بسیارسنگ و 

 چون دلستان و بوستان و سنگستان و ریگستان.

ی نیز استعمال كنند، چون شبستان یعنی محل و خانه كه جای شب و داهی این حرف را بمعنی مطلق جا

دذرانیدن است و ادبستان یعنی كه جای ادب است. كلماتی كه معنی شبه و مانند نمایند و پس با یای مجهول 

 دیس و فرخاردیس، یعنی مانند بهشت. فرخی دوید:چنانچه خانه

 آن روانیکی خانه كرده ست فرخاردیس/  كه بفروزد از دیدن  

 دیس و حوردیس، سعدی فرماید: همچنین برنج 

 بیت: چه قدر آورد بندۀ حوردیس / كه زیر قبا دارد اندام پیس 
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 نسخه(. 59وش )ص وش بواو مفتوح و سین مهمله: چون فرشته

 ایهاند، همچنین زمانها و وجهدر این نسخه در مبحث دستور تمامی افعال و اشکال آن بصورت كامل بررسی شده

 مختلف فعلها آمده است. 

 دربارۀ بالغت نیز در این نسخه نکات نغز بسیاری آمده است: بالغت:

 فصل در بیان صنایع شعری، فصل در سخنوری، فصل در مهمات: در انواع شعر 

یق، لدربارۀ انواع قالبهای شعری، انواع قافیه، الفاظ مربوط به آنها، انواع حشو، و نیز انواع صنایع شعری چون تع

المثل، تشبیه و كنایه و ردالصدر الی العجز و ...، مدح و هجا، هجو و مدح و ذم و ...، صنعت خیال، لطیفه، ضرب

 المخترع:مجاز، و مبالغه و غلو و اغراق و جمع و تفریق و مسلسل و ... و نیز صنایعی چون بدیع

 ت و صنایع نو ایجاد نماید؛ مثال شعر: فلک جمالالمخترع آن است كه معانی و لطایف تازه برانگیزد و تشبیهابدیع»

ای كه تو بودی سبک دران آمد/ ادر نبود دران سوی تو بگوی چرا / تو بر تو را وزن كرد جامج خویش / به پله

 نسخه(. 45ص « زمینی و ماهش بر آسمان آمد

ردد. افزا دیقی كه خوشایند و فرحطركه در خارج شایع ظاهر و مرسوم بود، حالتی را توجیه كند به»الواقع: توجیه

 مثال ابیات:

 رسید سبزه تماشا كنی پس از سالی / به عرصه و به چمن راه جویبار درفت /  

 )همانجا(.« دوید آب بغلطید سبزه را نه پای/  بخاست سبزه و آن آب را كنار كرفت

 آید؛ مثال مدعای دیگر برمیصنعت استبتاع چنانست كه ممدوح را بر وجهی مدح كند كه از آن »استبتاع: 

 اش / عالم از درما چو فتنه جمله در آسایش است بیت: دولتت اندر سخا ابریست كاندر سایه

دولت ممدوح را تشبیه كرده به ابری كه صفتش چنین است و درین معنی مدعای دیگر میخرد كه سبب قلع و 

 نسخه(. 44)ص « قمع ظالم است و پناه عالم

  :شعر ،ذم مثله مدح كشد و هم به الضدین كه سیاق تركیب هم بحتملمالضدین: محتمل

 نسخه(. 47)ص « امروز تو حاكمی و از تو نومید امیدوار دردد»

آوردن ابیات بسیار زیاد در دونج معما و چیستان از ویژدیهای دیگر این نسخج خطی است. نگارنده اسامی و ابیات 

  را قید و س س بشرح آنها پرداخته است:

 ز یعقوب در بشکنی پاشنه / نهی زیر پایش ولی پاش نه»

بمعنی پاشنه باشد، دور كند یو باقی ماند و از سفرجل كه ترادف بهی باشد، رجل كه عبارت از لفظ یعقوب عقب كه 

 نسخه(. 444)ص« از پای بود، جدا سازند، سف حاصل شود، چون یکجا كردند، یوسف براید

 تاریخ در متن مشهود بوده و مثالهای فراوان دارد.ده به مادههمچنین عالقج بسیار نویسن

نویسنده در ابتدا فصولی را در بیان حاجت به علم عروض، بیان اركان شعر و میزان، بیان اركان عروض و قافیه: 

 هایاصلی و فرعی بحار عروضی و بیان قوافی آورده و س س مثالها و موارد مربوط به آن را آورده، و س س در انت

تاب شده در انتهای ككتاب بصورت مفصلتر موارد مربوط را شرح داده و نکاتی را نیز به آن افزوده است، نکات افزوده

مقدمه در بیان واضع علم قوافی و  ،ن مشتمل است بر یک مقدمه و ده باب و خاتمهآدر علم قوافی و عبارتند از: 

 باب چهارم ،باب سیوم در بیان قید ،دوم در بیان ردف ،ان رویباب اول در بی، تعریف این علم و موضوع و عرض آن

بیان  باب هشتم در ،باب هفتم در بیان خروج ،باب ششم در بیان وصل ،باب پنجم در بیان دخیل ،در بیان تأسیس

 . خاتمه در بیان اقسام شعر ؛ وباب دهم در بیان حاجب و ردیف ،باب نهم در بیان نایره ،مزید
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خاتمج قافیه، دانسته باش كه متصدیان شعر قافیج »اتمج قافیه در نسخه به این شکل آمده است: مثالً در باب خ

معمول را مستحسن شمارند و قافیج معمول آنست بواسطج تصرفی قافیه تواند شد؛ مانند تحلیل كه جدا كردن و 

 نسخه(. 414ص « )دشادن كلمه است و یا تركیب كه فراهم آوردن و یک لفظ ساختن دو كلمه است...

بدان كه حاجب عبارتست از كلمه یا بیشتر كه مستقل باشد در »یا در بحث حاجب و ردیف اینگونه آورده است: 

شرط آنکه تکرارش به یک معنی مستکره نباشد، در كلمات قافیه و با ردیف مساوی تلفظ یا در حکم مستقل، به

سنجربن درین رباعی امیرمعزی كه در مدح سلطان« داری»لفظ باشد، لیک ردیف بعد از آن قافیه دیگر نباشد، مانند 

 ملکشاه سلجوقی دفته، رباعی:

 /تا تو كمان داری سخت  ای شاه جهان بر آسمان داری تخت / سست است عدو 

 . تدبیر و جوان داری بخت هپیری تو ب/ حمله سبک آری و دران داری تخت 

در »زان عروضی، شرح و زحافات عروضی به خواننده عرضه میدارد: یا در بخش عروض و انواع آن بحث مفصلی از او

 جیر درو واقع است یا بر صیغتغن ركن كه آویند و برین قیاس و اسم درا اخرب  نآ ،واقع استدرو كنی كه خرب ر

 .وزن افعل همچو اشتر و اخرب بحر هزج مثمن مقبوض مسبغ غ و مقبوض یا برهمچون مسبّ ،اسم مفعول باشد

 ؛ بار مثالش دو ؛ن مفاعلن مفاعلن مفاعالنمفاعل

 نسخه(. 476 )ص...« بشر بود ازین بشر كه به بود ز حور عین/ ن جبیروشنی چنین هبیت: پری ندارد ای صنم ب

در انتهای نسخه، پس از بحث بالغت، دربارۀ علوم دیگر مانند علم حواس، در بیان خطوط جام، در بیان علم  سایر:

بندی عوالم و عقول و نفوس و فضایل انسانی، در قوا، علوم، عناصر اربعه ... و كالم و ایع، تقسیمنجوم و افالک، طب

 منطق آمده است. مانند:

تم شفلک ه ،فلک هفتم زحل ،فلک ششم مشتری ،فلک پنجم مریخ ،فتابآفلک چهارم  ،فلک سیوم زهره ،عطارد»

م و فلک اعظ .جمیع افالکه كه محیط است ب (است)ک االفالفلک نهم فلک .ویندابروج است كه جمیع ثوابت در 

رب طریق حمل و عقبدین ،ی دوازده بروجند و هفت ستاره را مکانندگفایده بدانکه هم .وینددفلک اطلس نیز او را 

 ،جدی و دلو مقام زحل ،زهره جبا بهرام است كه او را مریخ نامند و قوس و حوت مکان مشتری و ثور و میزان خان

 نسخه(. 451)ص « فتاب استآ جسنبله عطارد است و سرطان مقام ماه و اسد خان جوزا و

 .فصل اول در بیان بعض فواید حواس عشره .ند فصلچمشتمل بر  ،قدر ضرورتهرابعه در اصطالحات علوم ب جمقدم»

 ذایقه كار .ستسامعه كار او شنیدن آوازها .شامه كار او ادراک بویهاست .باصره كار او ادراک محسوسات بصریست

  نسخه(. 456)ص « او ادراک لذت شیرین و تلخ 

 

 گیرینتیجه
و قافیه و عروض و علوم  )قرن دوازدهم ه.ق(، در فنّ لغت و بالغت و دستور زبان 4435به سال « ضوابط عظیمیه»

« قارههزبان پارسی در منطقج شب»است. موضوع این اثر  ، بدست محمّدعظیم قریشی تألیف شدهو فنون مرتبط

 شناسیهایی خاص از علم لغتاز فرهنگ لغات عصر، اصطالحات ادبی و نقد است و دوشه ایاست. این اثر مجموعه

شناسی پارسی و ارتباطات فرهنگی ایرانیان و هندیان در عصر دوركانیان هند را برای مخاطب آشکار میکند و كلمه

تاب به زبان پارسی و در زمانی نگاشته شده كه زبان رسمی و یکی از علل اهمیت آن در این مطلب است كه این ك

با بررسی و تصحیح این اثر میتوان به این نتیجه رسید كه زبان پارسی و دسترش  است. و دیوانی هند پارسی بوده

است و نگارش  ن محسوب میشدهوو آموزش آن در دورۀ حکومت دوركانیان در هندوستان دغدغج ادیبان و لغوی
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های خطی بعدی از روی آن ضرورت این تعلیم و دسترش را به اثبات ب و كتب مشابه و تهیج نسخهاین كتا

  میرساند.

( ص) ولرس نعت به پرورددار حمد از پس مؤلف و استشده  نگاشته شعر به آمیخته فنی نثر به كتاب این دیباچج

 س غاز مینماید و سآ پارسی الفبای وفحر تعداد یعنی كار مقدمات از تعلیمی كتاب یک بشیوۀ س س و پرداخته

به مباحث دستور زبان، انواع حروف و كلمات، معانی آنها، عروض و قافیه، بحور و اوزان شعری، بالغت و صنایع 

دربارۀ خصوصیات نحوی نیز باید دفت كه چون كتاب   ردازد.ادبی، خط و كاغذشناسی، قواعد علم منطق و نجوم می

پیش است، مقایسج نحو آن با شیوه و دستور امروزین كمی دشواریاب است، دو اینکه متعلق به حدود سه قرن 

است. این متن از برخی ویژدیهای نحوی  چون كتاب تعلیمی است تا حد امکان سهولت فهم در آن رعایت شده

ه ابجد و توجه بآوردن حروف  .است كه در زبان فارسی امروز كاربرد كمتر و مختصرتری دارند عربی نیز بهره برده

   میرود. از ویژدیهای برجستج این كتاب بشمار االعداد نیزعلم

 
 نویسندگان مشاركت

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد انسانی علوم دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 اصلی طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنماییزاده آقای دكتر عبدالرضا مدرس. است شده استخراج كاشان

 تنم تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به طیبه میرزاآقاییسركار خانم . اندبوده مطالعه این

 نماییهایراه و هاداده تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  فرشته جعفریدكتر سركار خانم . اندداشته نقش نهایی

 رپژوهشگ سه هر مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این صیتخص

 .است

 

 تشکر و قدردانی

نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد كاشان اعالم نمایند.

 

 ض منافعتعار
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیت 

پژوهشی تمامی نویسنددان است، و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه قوانین 

رت نگرفته است. مسئولیت تعارض احتمالی منافع و حامیان و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صو

 مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند. 
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