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Abstract 
A work of art is a different way of looking, and this artistic attitude is 

manifested in linguistic functions. The use of linguistic elements also reflects 

the artistic attitude of the artist; In the sense that the author makes his work 

eloquent, eloquent fluent and effective by using artistic language. In the present 

descriptive-analytical research, we have tried to read the new elements of the 

book "Sharh-i-Se Nathr-i-Zuhuri ", which represents the critique of the 

emerging linguistics of the nineteenth century in the subcontinent. New 

elements such as the difference of words based on the difference of vowel and 

consonant , substitution of the substitute, the agreement of the people in the 

subject of vocabulary. The main purpose of this research is to discover and 

introduce these new linguistic elements that have been discussed in the field of 

linguistics of the Sahbai period. The achievements show that the commentator 

was able to maintain the connection between the three basic elements of the 

author, the text and the audience in the description of the work and to observe 

the scientific standards of linguistics that were still developing. He was also 

well able to follow the linguistic issues of his period, according to the scientific 

principles and standards of his time in his works Scientific re-reading of the 

linguistic views of Sahbai and his contemporaries can be effective for the 

audience in understanding the literary works of this period, poetry, prose 

research and, as a result, enriching the capacities of linguistic criticism. 
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1. Introduction: 

Sharh Seh Nasr Zohouri is one of the most important works of Imam Bakhsh 

Sahbaiie in the field of Sharh Artistic texts, in the subcontinent. It has a special 

place in the field of linguistics, rhetoric and literary criticism. The purpose of 

writing this book was to answer the the scientific needs of the subcontinent's 

educational society of the 18th century. In this work, the commentary with the 

adoption of a scientific method commensurate with its nature and with the 

consideration of the type of text and the level of the audience in explaining new 

linguistic issues that were being developed in that age. 

 

2. Theoretical framework 

 Many of the linguistic discussions that later took place in the western part of 

the world and became known as linguistics, have come in the books and 

dictionaries of the Persian language and some of the commentaries on the prose 

and poetry of the writers of this period. Among the main issues that have been 

discussed and explained in these works are categorizations of Persian language, 

number of alphabetic elements, pronunciation and movement of letters,  place 

of articulation and attributes of the letters, the difference between “Dal” and 

“Zal”, and different dialects of Farsi and Persianization. One of the other 

interesting and thought provoking things in all these works is the debates and 

arguments of Iranian literary immigrants to India and scholars of language and 

critics with Indian scholars who have been studying Persian and investigating 

texts of Persian poetry and prose.   
The discussion of the similarity of languages among critics of the subcontinent, 

especially Sahbaei, is more closely related to Saussure's statements. According 

to Ferdinando de Saussure, in his book Course in General Linguistics, linguists 

believe in the existence of Indo-European, Semitic, and Bantu language 

families. The languages associated with these families can be compared to each 

other and in some cases they reveal much broader and older kinships. 
Seraj Aldin Ali Khan Arzu, scientifically, introduced this issue of the similarity 

of languages and other substitution of the substitute in his Muthmir treatise, and 

the more practical form of these linguistic theories became more apparent in 

Sahaba'i's commentaries. In the West, too, linguists such as William Jones paid 

attention to these linguistic issues of the subcontinent writers, to these lexical 

commonalities, and to the similarity of the Persian and Indian languages, and 

formed their scientific arguments accordingly. 
"Substitution of the substitute" is a new topic in the linguistics of that period, 

the roots of which can be found in Arabic syntax. An exchange is a type of 

exchange in which a word is turned into a word once and it is transformed into 

another word. Arzu calls this case "substitution of the substitute ". Sahbai, 

through exploring the "Se Nathr-i-Zuhuri ", based on his accumulations from 
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Khan Arezoo and Arabic syntax, has found examples of exchange and has 

studied and explained etymology of these examples. 

 

3. Methodology 
To find the answers to the questions of this paper, descriptively-analytically, we 

have examined the evidence in "Sharh-i-Se Nathr-i-Zuhuri ". 

 

4. Results & Discussion 
- Sahaba'i, in the discussion of similarity of languages, in contrast to Khan 

Arzu, has considered the etymology of words, and besides their pronunciation 

and meanings. 

 - substitution of the substitute is a new topic in linguistics, it’s root can be 

found in Arabic syntax. 

 
5. Conclusions & Suggestions 
- After Khan Arzu, Sahaba'i was one of the most important and influential 

figures in development of linguistics in the subcontinent, who was able to study 

literary works, based on his grace and taste. 

 - The practical aspect of Arzu House's linguistic theory is more visible in 

Sahbaei 's explanations. 

 - Sahaba'i, in description of the trilogy, has paid special attention to explaining 

the words, so that he has shown the similarity and homogeneity between 

Sanskrit and Persian, Arabic and Hindi languages in the form of language 

agreement and exchange. These are the distinguishing elements of this 

description in comparison to other explanations.  
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 یبر شرح سه نثر ظهور هیبا تک ییبخش صهباامام یزبان یهادگاهید برخی از لیتحل بررسی و
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 چکیده
گیرری از نناررر گردد. بهرر اثر هنری دیگرگونه نگریستن است و این نگرش هنری در کارکردهای زبانی آشکار می

فصری  و  کارگیری زبان هنرری اثررش رات؛ به این معنا که نویسند  با بهزبانی نیز، نشانگر نگرش هنری هنرمند اس
ایم به خوانش ننارر تازۀ کترا  تحلیلی سعی کرد -. در پژوهش پیشِ رو به روش توریفیکندبلیغ و تأثیرگذار می

بپردازیم؛ نناررر  قار  استشبهشناسی نوظهور قرن نوزدهم میالدی در که نمایندۀ نقد زبان« نثر ظهوریشرح سه»
اللسرانین در ای از ابردال، توافر البردل نروت تراز رامت، بدلاختالف مصوت و  براساسای چون اختالف لغات تاز 

شناسری دورۀ در حروزۀ زبران مبحث لغت. هدف ارلی این پژوهش، کشف و معرفی این ننارر تازۀ زبانی است کره
خوبی توانسته در شرح اثر، ارتباط بین سه ننصرر اوردها گویای این است که شارح به. دستاست مطرح بود رهبایی
شناسی را که هنوز در حرال تکروین برود ، رنایرت موازین نلمی زبان پدیدآورند ، متن و مخاطب را حفظ و اساسی

مسائل زبانی دورۀ خود را طب  ارول و موازین نلمی روزگار در آثار خود پی  استهخوبی توانست. همچنین او بهکند
ی ایرن دور ، در ادراک آثرار ادبربررای مخاطرب  توانردیمبگیرد. بازخوانی نلمی آرای زبانی رهبایی و معارررانش 
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 مقدمه -1

بخش رهبایی در حروزۀ شررح مترون منثرور ترین آثار امامیکی از مهم« نثر ظهوریشرح سه»

 شناسی، بالغت و نقرد ادبریای در حوزۀ زبانشود که جایگا  ویژ قار  محسو  میفنی در شبه

 12قرار  در قررن گویی به نیاز نلمی جامعۀ آموزشی شبهاین کتا ، پاسخ دارد. هدف از تألیف

میالدی بود. موضوت کتا  شرحی بر دیباچۀ نرورس، گلرزار ابرراهیم و خروان خلیرل ظهروری 

این تحقی  ثمرۀ فکر رهبائی است کره »گوید: ترشیزی است که خود نویسند  در این بار  می

اش گشت الحمد هلل نلی ذلک ثم الحمد هلل نلری ندیشهبه نطیۀ ح  جل جالله ذخیر  دامان ا

 (.20:1:72 )رهبایی،« ذلک

گویا پیش از رهبایی شارحین دیگری همچون نبردالرزا  یمینری، فقیرراهلل قرادری، غرالم     

نثرر ظهروری اقردام سره بن محمد اسحا  حسینی و نشور به شرح جیالنی رامپوری، نبدالرزا

را  قار نیاز نلمی مُبتدیان زبان فارسی در شبه استهین شروح نتوانستکدام از ااند که هیچکرد 

 برآورد  کند.

رح دوبرارۀ ایرن اثرر نمرود؛ ها، اقدام بره شربخش رهبایی با آگاهی کامل از این کاستیامام     

 که تمامی نسخ و شروح اثر مذکور را پیشِ رو داشت.درحالی
بردنرد و آن را از می کاربرهرا در زنردگانی روزانره  قار  تا چنردی پریش، فارسریمردم شبه     

برر دواویرن نوشرتند. نرالو های براارزش میتا دند و دربارۀ آن ککرمیمطالعه جهات مختلف 

، شررح و فرهنرب بره ا کتا  در زمینۀ دستور زبان، لغتشانران و آثار منثور نویسندگان، رده

نثرر شررح سره»شناسی هم دارند. مفید زبان مطالب هاکه بعضی از آن است رشتۀ تحریر درآمد

ی است که شارح با اتخاذ روش نلمی متناسب با ماهیت آن و برا در نررر یکی از آثار« ظهوری

شناسی پرداخته که در نصرر وی گرفتن نوت متن و سط  مخاطبان به تبیین مسائل نوین زبان

های شناسی است؛ حتی دیردگا های رهبایی، نقد زباندر حال تکوین بود. جوهرۀ ارلی نرریه

 .استهتأثیر ننارر زبانی قرار گرفتاو در حوزۀ نقد ادبی نیز تحت 

صال مراودات فرهنگری، نلمری و سیاسری دو سررزمین ایرران و زبان و اد  فارسی، حلقۀ ات    

قرارۀ هنرد برا مری، برخی از ادبای بزرگ شربهق 12میالدی/  12شود. در سدۀ د میهند قلمدا

های ادبی از قبیل نقد ادبی و بالغت توانستند هویتی مستقل بره آثاری در برخی از حوز  تألیف

شناسی و بالغرت و لغرت مبنایِ ارول نلمیِ زبان  فارسی ببخشند و این هویت را برزبان و اد

ونما یافرت و زمرین نشروشناسری کره بعردها در مغرر احث زبانریزی کنند. بسیاری از مبپی
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شناسی شناخته شد، در کتب لغت و دستور زبان فارسری و بعضری از شرروح بانزنلم  رورتهب

ای کره در مقدمه (03- 01: 1331). محمد معین است متون منثور و منروم ادیبان این دور  آمد

در هنرد ترألیف که همه  است فرهنب را درج کرد 272فهرستی شامل  بر برهان قاطع نوشته،

ه جز سه فرهنب جهانگیری، برهران قراطع و فرهنرب رشریدی بره ها بدر این فرهنب اند.شد 

 .است ای نشدشناسی اشار مباحث زبان

 درفارسری را  نبدالصمد مُلتانی اولرین دسرتور» ،(277:1312) جوادیسیدبنابه تحقی  حاج 

امرا در آن  ،شناسی استهای مهم زبانچند دستور، امروز یکی از شعبههر .نوشت  1111 سال

شناسری یافرت ین رویه هنوز جا نیفتاد  بود و فقط در چنرد اثرر دسرتوری نکرات زباندوران ا

نوشرتۀ نوازخران؛  ،نوشرتۀ مرال نبدالواسرع هانسروی؛ گلرزار دانرش ،رسالۀ نبدالواسرع :شدمی

حسرن الغنری رامپروری؛ نهرالفصراحتِ محمدنجماالد  چند بهار؛ نهر اثر تیک ،جواهرالحروف

های زبران بندینبارتنرد از: تقسریم اسرت شدکه در این آثار بحث  دستوری ی.. مسائل. قتیل و

فارسی؛ تعداد حروف تهجی؛ تلفظ و حرکات حروف؛ مخرارج و ررفات حرروف؛ اخرتالف دال و 

برانگیز در همۀ ایرن آثرار آور و تأملاز مباحث حیرت. های مختلف فارسی و تفریسذال و لهجه

قردان هنردی ندوستان و آشنا به زبان با نالمران و ناجدال و کشمکش ادبای ایرانی مهاجر به ه

گرفتره بودنرد. امهات متون نرم و نثر فارسی فرا ر اثر مطالعه و غور دراست که زبان فارسی را ب

شناسی و ادبیات، در آثاری که در شرح متون منروم و منثور در ایرن روزگرار بره در حوزۀ زبان

های حال حاضرر کمترر بره شود که در پژوهشی، نکات ارزشمندی یافت ماست نگارش درآمد

بخش بخش ررهبایی اسرت. امرامنثر ظهوری نوشرتۀ امرامشرحاند. یکی از این آثار ن پرداختهآ

نلری ، غرالمآرزوخانالدین نلیرهبایی از ادیبانی است که توانست در کنار بزرگانی چون سراج

 قار  داشته باشد.آزاد بلگرامی و مُنیر الهوری نقش تأثیرگذاری در شبه

در حوزۀ بالغرت و  از آثاری است که در کنار اهمیت «نثر ظهوری ترشیزیشرح سه»رسالۀ 

، از جنبۀ زبانی هم ارزش واالیی دارد. رهبایی در این شرح با توانمندی و دقت براالی نقد ادبی

سرره ننصررر اساسرری پدیدآورنررد ، مررتن و مخاطررب را حفررظ و مرروازین نلمرری ارتبرراط نلمرری 

و مسائل زبرانی دورۀ خرود را، طبر  رد  شناسی را که هنوز در حال تکوین بود ، رنایت کانزب

 براسراسشناسری رهبایی در حوزۀ زبان و زبران است. آرایکرد ارول نلمی آن زمان واکاوی 

و، در شرروحی کره ررهبایی آرزات خانو شیوۀ نملیِ نرری رزو شکل گرفتآات زبانیِ خاننرری

 د. روترین مصادی  این ادنا به شمار میاز برجستهالسانین تواف . شودح دید  میوضونوشته، به
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های سوسور قرابرت بیشرتری ویژ  رهبایی با گفتهقار ، بهانین در آرای ناقدان شبهلستواف      

 ،ییهنردواروپا یزبران یهاشناسان انتقاد به وجود خانواد دو سوسور زباننانیفردگفتۀ به دارد. 

شروند و  سرهیمقا گریکدیبا  توانندیم ها خانواد نیمرتبط با ا یهازبان.. دارند. . و بانتو و یامس

سوسرور  ۀ دیرتر را آشکار سازند. بره نقتر و کهنگسترد  اریبس یهایشاوندیموارد خو یدر برخ

 یاالگوهر و یساختمان دسرتور زمینۀتنها در و سودمند است و نه ریپذامکان شهیهم سهیمقا»

 .(223:13:2 )سوسور، «دشواستفاد   تواندیم زین ییر، بلکه در دستگا  آواتفک انیب یکل

جرونز  امیلیو ،جدهمیه قرن در اواخر»ست. نی یو هند یقرابت زبان فارسدر  شکی  مروزا 

و زبران  یونرانی ن،یبرا زبران التر قربال در هندوستان، که یسیانگلمۀ محک کی یقاض ،یسیانگل

و سرنجش  سرهیبرا مقا یو پرداخرت. تیزبان سانسرکرعۀ داشت، به مطال یین آشناباستا رانیا

در 1022و در سال  گشت آنها یشاوندیخوطۀ ه رابمتوج هازبان نیساختمان اروات و واژگان ا

و  نیالتر یهرازبان از تیانالم کرد که زبان سنسرکر یسخنران کی یّکلکته، ط ییایانجمن آس

باسرتان  یفارس زبان زیهر سه و ن یزبان یهایژگیه به وست و با توجتر او کامل ترعیوس یونانی

 قرابرتی ررور دسرتور زیرلغرات و نیشرۀ ر ثیاز ح هازبان نیکه ا افتیدر توانیم ییو اوستا

 گررید یهازبان یمشترک هستند و بعض یهاهو سرچشم شهیر یآنها دارا همۀدارند و  یفراوان

 .(13:2::2 ،ی)باقر «اندشهیرخانواد  و هممه هازبان نیبا ا زیاروپا ن ۀ قار

و بعرد از آن شرروح  آرزوخرانینل نیالردسرراج ۀ ثمر، اثر ارزنردل در کتا  مُبا مطالعه و تأم

جرونز  امیرلیاز و تررشیپر ایرن ادیبرانانتراف کرد که  دیبا نثر ظهوریسه رهبایی چون شرح

اند. مؤلرف رسرالۀ مثمرر برد ی پی و هند یو قرابت زبان فارس این اشتراکات لفریبه  یسیانگل

و چره  یبا آن همه کثرت اهل لغت چه فارسر یو فارس یتواف  زبان هند»در این زمینه گوید: 

و  .(1::221:1 ،ی)آرزو اکبرآبراد« آرزو ر،فقیر اال اندفن متوجه نشد  نیمحققان به ا گریو د یهند

غرر  تحرت ترأثیر ایرن نرریرۀ زبرانیِ  اروپایی سِر ویلیام جرونز دری هندوهازبانحتی نرریۀ 

 .(23:1303 )آنتونی، «استهآرزو شکل گرفتخان

در  «البردلبدل»اررطالح  ررهباییاثرر  نیردر ا یزبان ۀحوز مرتبط با دیارطالح جد گرید

 د.شویمحساس مقاله ا کیدر آن  یضرورت بررس که بحث ابدال است

ی در زمانۀ خود اثرری مشرهور برود، در نثر ظهوری ترشیزی و شرح رهبایسهاگرچه کتا      

رو، دو ایرناز .های آن برای اهرل اد  شرناخته نیسرتنقد زبانی و ادبی امروز بسیاری از ویژگی

 سؤال اساسی تحقی  حاضر این است:
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 ؟است دیآن دور  گرددیگر اثر از آثار  نیا زیبانث تما یزبان چه ننارر -1

 استوار است؟ یه اساسزبان شعر بر چ لیدر تحل ییروش رهبا -2

 یبررسر یلریتحل-یفیبره روش تورر و پاسخ ننارر زبران اسراس قررار گرفتره افتنی یبرا    

او در  یشراهنگیو پ ییررهبا یشناسراندن هنرر و نبروا براال ،پرژوهش ی. هدف ارلاست شد

 .است دوران خود بود یو ادب یشناختمباحث زبان
 
 پیشینۀ پژوهش -2

 اسرت شد آرزو مقاالتی به اختصار تردوینان فارسی و هندی در آثار خانتاکنون پیرامون تواف  زب
برا ننروان  13:7 در پروررحیم ترجمرۀ مهردی گرارگش روینردر از ایمقاله: است تۀ نقدکه بایس

. گرارگش اسرت نامره بره چراس رسیدمزدکۀ در مجل« آرزوشناختی مثمر خانهای زباندیدگا »
جملره از آرزوخران»دارد کره بیان مری آرزوخانذکر شواهد از آثار در این مقاله بدون  (222:13:7)

 .هرایی شردنخستین کسانی بود که میان دو زبان مثل زبان فارسی و سنسکریت، متوجه شرباهت
هرای دسرتوری میران ایرن دو زبران، وی آنهرا را زبران خرواهر، به دلیل وجود بسیاری از شباهت

مختصرر بررای بعضری  ی کتا  و توضیحیکل ذکر ساختار و آرزوخانفی تنها به معر. وی «دانست
از روی شرواهد و  شناسران امرروزی،چون زبان آرزوخانو انترار دارد  است از فصول آن اکتفا کرد

الت نخسرتین نرۀ مقراای در مجموریحانره خراتون مقالره ؛ی و نام اسرتنتاج کنردئن نتای  کلقرا
چنرد واژ  در  ۀ اشرتراکآن بسیار مختصرر دربراردارد که در  1322شناسی در همایش ملی ایران

 توافر در  آرزوخراناشرتباهات  . او در این مقاله بیشتر به زبان فارسی و هندی سخنانی ذکر کرد
پور درخور توجه و تأمرل اسرت. مهدی رحیم تحقیقات و مقاالت؛ استهه داشتفارسی و نربی توج
 لۀرسرا براساس آرزوخان ین نلیالدسراج ختیدیدگاههای آواشنا»ای با ننوان وی در ضمن مقاله

لسرانین را مترذکر در حردّ اشرار ، توافر  طور ضمنی و، به1320در  میراث ینۀآی ۀدر مجل «رمثم
در حرد نویسندۀ مقاله، فقط  .است «دَلالبَبَدَل»مورد در یتنها منبع پژوهش نیو همچن است شد

 آوردن برا «زوایدالفوایرد»لرۀ در مقاوی . اکتفا کرد  دو نمونه آن لیذکر دو مثال و تحلبه اشار  و 
و سپس در کتا  بر خروان آرزو و در مقراالت  است از این کتا  موضوت را دنبال نمود شاهد پن 

شناسی در تاریخ زبران و اد  ت تحقیقات واجسن»و « تاریخیشناسی تطبیقی و و زبان آرزوخان»
کدام از ایرن مقراالت نماید اما در هیچمی تشری  و تبیین را آرزوخان لسانینۀ تواف یررن« فارسی

و منتقدان پیرو او چرون ررهبایی در آثار ادیبان  آرزوخانبه چگونگی استفاد  از این ننارر زبانی 
   .است توجهی نشد نثر ظهوریسه شرح ویژ  در شروح او چون،به
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نوشتۀ رؤیا سریفی، « ی هندیهازبانی در های ایرانپیشینۀ نفوذ واژ »این در مقالۀ برنالو      
قار  و در دانشگا  سیسرتان رحمان بختیاری و احمد محمودی اکمل که در مجلۀ مطالعات شبه

ی ایرانری و هنردی در ایرران و هرازبانبین  به پیشینۀ ارتباط است و بلوچستان به چاس رسید
ضرری از اشررتراکات و هنررد کرره هررر دو منشررعب از زبرران هنرردواروپایی اسررت پرداخترره و بع

ایم با استناد به در مقالۀ حاضر کوشید  .است ردواکاوی ک های هر دو زبان را بر همتأثیرگذاری
برا ارائررۀ  ،نثر ظهروریالبردل مرذکور در رسرالۀ شررح سرههای بدلاشرتراکات لفرری و نمونره

 را تبیین کنیم. آرزوخانمند و نلمی، دیدگا  اندازی قاند چشم
 
 نثر ظهوری در دورۀ صهبایی ادبی شرح سه اعتبار -3

بره  قار شربهدر  یالدیکره در قررن نروزدهم مر یفارسر یبالغزبانی و  شروحترین مهم از یکی
این شرح بره لحراط طررح  .است ییبخش رهباامام ۀنوشت ،ینثر ظهورشرح سهنگارش درآمد، 

و  یاست که بررس برانگیزییی جدید و تأملهایژگیو یدارا یو ادب یبالغ ،یشناسزبان مباحث
 یاریره گرفتشکلتاز  یو نقد ادب یسشنابه مخاطب در شناخت مراهر زبان تواندیم آن لیتحل

مخصورا شرح رهبایی، دانشجویان و طالبران زبران فارسری  ،. اغلب مخاطبان این شروحرساند
داشرت و نثرر ظهروری  ایت ویژ و مصنوت انتبار و جذابیقار  بودند؛ جایی که نثر فنی در شبه

موجب گردید ترا ررهبایی بره شررح  اینشد و ترشیزی بهترین نمونۀ نثر مصنوت محسو  می
 آثار ظهوری بپردازد. 

شناسری لغرات و گرفتن فهم مخاطب زمانۀ خرود برا وسواسری فرراوان بره ریشهنرراو با در     
داد و ی مطالب را ارائره ها و تفسیرهای احتمالبررسی نکات دستوری و ادبی پرداخت و برداشت

شرارحین  شرروح و نثرکرد. رهبایی تمرام نسرخ سرهتر متن یاری مخاطب را در دریافت نمی 
برن محمرد ا ی، غرالم جیالنری رامپروری، نبردالرزدیگر چون نبدالرزا  یمینی، فقیراهلل قرادر

نثر سرهت خرویش در نرررۀ شررح ا دید و با پشتوانۀ نبوا و خالقیراسحا  الحسینی و نشور ر
ظهوری، گوی سبقت از همگان ربود. حافرۀ توانمند او استناد به اشعار قدما و شرانران معاررر 

های ادبی، در ایرن موفقیرت او و همچنین متون منثور متقدم و متأخر و ایراد دالیل و استدالل
-بره رنربآن  یهانثر ظهوری جزء آثاری است که سراختار جملرهگیری داشت. سهتأثیر چشم

یافتره در آن برا غات و ارطالحات محلی یرا هنردی را و ل استهی سبک فارسی هند آمیختبوو
. مطالعرات نمیر  و اسرت شررح و تفسریر شد هدقت نلمی و موشکافی رهبایی، بسیار نالمان

کره  شناسی و نقد ادبیخصوص در حوزۀ زبان، بههای مختلفاطالنات فراوان رهبایی در دانش
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این اثر ظهوری را به اثری محبرو  در میران مخاطبران نصرر  او بود، حوزۀ جدیدی در روزگار
های متعدد گشرت. آثرار منتقردان خویش تبدیل کرد و اقبال نمومی به آن، بانث تجدید چاس

نثر ظهروری نیرز از نقر  و و شررح سره است های ذوقی برکنار نمانداین دور  از نقد و داوری
 تروانی، نمرییررهبا ۀنالمان اریبس یهااندیشیباریکو  اهیبا وجود تازگ یست.لغزش در امان ن

در او کرالم از حرد   شیبر و اطالرۀ اطنرا  مخصوررا ،گرفت د ینادرا نقاط ضعف کار او  یبعض
نلرت اررلی ایرن ضرعف و نقر  رایر  و شرایع در میران . گنجدینصر ما نم ۀخوانند ۀحورل

   یست.قار  جز اظهار فضل و انشاپردازی نمحققان شبه
 
 ها(ها و صامتاختالف مصوت براساس)در بیان اختالف لغات  بررسی سطح آوایی -0

هرا اختالف مصوت براساسنثرظهوری در دو ارل مهم اختالف لغات زمینۀ آواشناسی شرح سه

 شود.بندی میها تقسیمو رامت

نهرا و نیرز هرا و روابرط موجرود میران آبه مجمروت واج» اند:درمورد ساخت آوایی زبان گفته    

ها حاکم است، ساخت واجی یا ساخت آوایری هایی که بر نحوۀ ترکیب آنها در ساخت واژ قاند 

های آوایری کره فراینرددر کنرار  ،ایرن بخرش در (.23:1307 الردینی،)مشکو  «شودزبان گفته می

 یهرچنرد اشرتباهات ،اسرت شدنیز بررسری « شناسیواج»رهبایی آنها را مطرح کرد ، موضوت 

 :بینیممی« خرّمی»ترین اشتباهات او را در بررسی کلمۀ د. یکی از فاحشدار هم
اللغت مرکب از خور به معنی آفتا  و رَم که مشت  از رمیردن اسرت گفتره آرزو در سراجخان»

پس خرم به معنی رمند  از خور و آنچه از خور برمد، تاز  و شادا  باشد نه خنک پس تشردید 

و  واوشدکه بره چون بدتر و بتّر و از اینجا معلوم  ʽراʼفیف به حذف یک به سبب ادغام بود و تخ

هست که در ارل مفرد است بدون واو نوشرتن واجرب  قدرواو هر دو درست است اما اینبدون 

   (.  122-121: 1:72، یرهبائ) «است و اگر مرکب است به واو
 

 ،شرادمانی )حرام ( []خُ رْ رَ :نویسدرا بسیط دانسته، و دربارۀ آن می «خرّمی»دهخدا واژۀ 
 .خوشحالی ،سرور، شعف

امرا  اسرتهدهد که رهبایی با اینکه با زبان فارسی و اررول آن آشرنایی داشتاین نشان می
 دچرار اشرتبا یرا سراختار  ان مادری او نبود، در فهرم واژگرانگا  به دلیل اینکه زبان فارسی زب

 :  کندشد و این ضعف خود را چنین توریف میمی
بیرون نکشید  و نغمرۀ مرغران زبانِ دری که همۀ نمر از سوادِ هند پا نقد زندگی باختۀ تالشْ»

هرای های شیراز خورد  و نه توتیا از غبرار کوچرهسرای فارس نشنید ، نه باد  از خمخانهپهلوی
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نَفَرس برآیرد و برر فصرحای آن دیرار هرمرفاهان در چشم کرد ، چگونه تواند بود که برا افصحِ
 (.123 اول، ۀ، حصاول: ج 1:02یی، )رهبا «واترین آن دبستان زبان به بیغارۀ الکنی برگشایدشی

 

مجالِ پرداختن به همۀ موارد نیست و به اهرم مطالرب کره جنبرۀ  با توجه به ظرفیت مقاله،    
 شناسی دورۀ رهبایی دارد، اکتفا خواهد شد.تازگی در زبان

 
 البدلابدال و بدل -0-1

البردل اشرار  توان بره بردلابدال میها از انوات اختالف رامت براساسختالف لغات در بررسی ا
 .بود در نحو نر ریشۀ آن  بود، و دور  جدید آنشناسی کرد که در زبان

نبدالصرمد زنرد  طراهر ملترانی ، بره نقرل از قرار شبه نویسی فارسی دردستورمؤلف کتا       

اسرتفاد  از قروانین رررف نرر  چرون  همام ایرانیان بمورد اهترنویسندۀ کتا  ارول فارسی د

بر ارحا  فطنت و اربا  خبرت مبرهن باد که ابردال حررف بره لغرت نرر  »نویسد: می بدل

خوانران را کرافی و وافری اسرت و در رسرائل رررف ررف است که کافۀ پارسری موقوف بر نلم

دانران را کرافی و وافری، فمقننان کالن و مستفیدان مهان چندان مبالغه نمود  که طایفه ررر

تازی قلم به دست فراست به مضمار فارس ررف کرد  که نامۀ فارسریان را بنابر آن ننان فرس

 (.111:1302 )ردرالدین، «شافی رافی

منطقیان مسلمان و آنها به نوبۀ خرود،  گذاری حروف ازنلمای نحوی مسلمان در زمینۀ نام»    

هرای د و چون نحویان برای ارناف حروف در زبران نربری نراماناز آثار منطقی یونانی فراگرفته

اند، اهل منط  باید به ناچار این ارطالحات را از نحویان زبران یونرانی اخرذ خاری وضع نکرد 

های یونرانی که در اقتباس از دانش هاترجمه از نخستین (.12:1:22)فارابی،  «ببرند کاربهکنند و 

 المنطر تروان بره دو کترا  ها مریمنط  بود و از آن ترجمهبه زبان نربی رورت گرفت، نلم 

 تقسریم نروت هشرت را برر کالم مقفع اجزایبهریز اشار  کرد. ابنابن المنط  حدود و مقفعابن

-170: 13:2)مجتبرایی،  «غایرات و لوار  لحو ، ابدال، قوارن، جوامع، حروف، اَسماء،: است کرد

 اررطالح .(42 -41: 1:22 )فرارابی، «الواسطه و الروابط والف،الخ» ؛فارابی آن را به سه بخش (.172

 متناظرند. دارند، معنا اشار  یک به که فارابی، ترجمۀ در الخوالف با مقفع،ابن ترجمۀ در األبدال

شناسران ابدال از موارد ررفی است که در حروزۀ آواشناسری اهمیرت فراوانری دارد و زبران

شرناس ، ماننرد حر انردبررسی مفصرل آن پرداختره بهبرخی و ند ا کردتوجه  بدانمعارر نیز 
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گاهی در زنجیرۀ گفتار یک واحد زنجیری به واحرد زنجیرری دیگرری مبردل »: (12-10: :132)

 .«های دیگر توجیهی یافتفرایندآنکه بتوان برای آن در چارچو  شود، بیمی

کره یرک برار آنکره بردل ول اینقسم ا :آرزو در رسالۀ مثمر، بدل را دو گونه تقسیم کرد خان    

ای بردل گرردد و آن ای را یرک برار بره واژ واژ  و دیگری آنکه بدل ؛سپید و سفیدکنند؛ چون 

 آرزوینرک. ) نامردمری« البردلبدل»ای دیگر بدل شود. این مورد اخیر را آرزو شد  به واژ مبدل

کره  ،هنبرازو  انبرازلمرات ورد اول کبرای مآورد: میهایی نمونه آرزوخان .(132: 1::1، اکبرآبادی

بلکره بریش از بیسرت مرورد از ، اسرت البردل مثرالی نزدبردل، اما برای اولی مبدل دومی است

. از نرر او هریچ استکرد را رد  و همه ،اند، نقدالبدل ثبت کرد ننوان بدلکه دیگران بهمواردی

 ت:رحی  نیساند، البدل آورد مورد بدلردی که گذشتگان درمو

بره معنری مکرر و فرن و بیهرود  کره  ʽترگنرد ʼو  ʽترونرد ʼو  ʽترفند ʼاست برین قیاس »    

ترفند  مرکرب  توان گفت کهآید و میلغت نلیحد  به نرر می ʽترکند ʼ البدل نیست، بلکهبدل

است از تر به معنی تاز  و فند به معنی مکر و تزویر و فن مخفف آن است. پس به معنری مکرر 

شرود در اول و دوم نره در د و تروند  مبدل آن؛ بررین تقردیر اررل و بردل ثابرت مریتاز  باش

 .(112 همان: ) «ترکند ، چه قریب مخرج در کاف و فا و واو نیست

به کراف  ʽترگند ʼبا کاف نربی باشد نه  ʽترکند ʼاین سخن آرزو زمانی پذیرفتنی است که     

. بنابراین نقرد است نوشته شد ʽترگند ʼرورت به رسد که کلمهفارسی. در اینجا نیز به نرر می

 ʽوʼبره  ʽگʼهای زبان فارسی تبردیل که در تاریخ تحول واجچرا قبول باشدتواند قابلآرزو نمی

و  ʽوʼاسرت. ازآنجاکره تبردیل  ʽتروند ʼبدل  ʽترگند ʼتوان گفت که و می  و بالعکس ثبت شد

ʼفʽ رود، در اینجا هم بدل ررحی  اسرت و ه شمار میترین تحوالت این دو واج ببه هم از مهم

پرذیرد یرا نمی ʽوʼیکی از تحوالت  ننوانبهرا  ʽگʼکه  ستالبدل. اشتبا  آرزو در اینجاهم بدل

 داند.می ʽکʼاینکه ارل آن را 

الشادی در های فراوان دارد. ابوالفت  در رسالۀ هادیواجی در نربی هم نمونه فراینداین نوت     

واهلل که یک بار به باهلل و بار دیگر بره تراهلل بردل  :مثال، کرد وف جار  آن را بررسی مبحث حر

 (.:277:1:1 )رامپوری، استهیافت

 مرورد بردل گویرد:در رورت نسخۀ خطی موجود اسرتکه به مؤلف کتا  دستور المپندی 

بود  و بردل  بات که در ارل قول و بیع ابدال بر سه گونه است، بدل از حرف ارلی چون قال و»

 آن [کرهبرایع ]و ضار   در ایشان بدل است از الفِ ʽواوʼاز حرف زاید  چون ضور  و بویع که 
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چون یُدنی و یُرضی که الف ایشران بردل اسرت از یرا و یرا  ،الف زاید  است و بدل از بدل است

 (.31تا: بی )نصیری، «بدل از الف و واو

است که دارای سره  شود که بن ماضی آن ضَرَ َمثال در تحلیل ضُورِ َ باید گفته  ننوانبه

شرود کره ضرارَ َ می اضافه آن به زاید الف ،مفانله با  ماضی به تبدیل برایحرف ارلی است. 

 ʽوʼ آید که ماقبل الرف ضرمه اسرت و تبردیل برهشود و مجهول آن به رورت ضُارِ َ درمیمی

البردل ضی  نرر نصیری در مرورد بردلآید، با توجه به این تومیشود و به رورت ضُور َ درمی

 مثال مذکور درست است.

   :است البدل آوردهایی از بدلنثر ظهوری نمونهرهبایی در کتا  شرح سه      
 روئی ز سیرابیش مل در تاز         جوئیزرنگینیش گل در غاز  :متن»

دو کاف فارسری  به هر را گلگونه : غاز  به معنی آن سرخی است که زنان بر رو مالند و آنشرح

و گلغونه به اول کاف فارسی و ثالث غین معجمه و کلغچره و الغونره بره الرف ممردود  و غرین 

معجمه و الغونه با واو به جای همز  نیز گویند. ظاهراً گلغونه بره غرین مبردل گلگونره و الغونره 

ن را به واو بدل الِ به معنی سرخ و غونه همان مبدل گونه و دال مبدل آل که همز  آ مرکب از

   (.2:: 1:72، )رهبایی «اندکرد 
 

 .الغونره و گالگونره انرد وه بعضری آورد چنانکر به میم و ولغونره و بلغونه و ملغونه گلغونه»

گویند، نیرز چنانکه جمال اینجو گفته و گالگونه به معنی سرخی که زنان بر رو مالند و غاز  هم 

شود و تبدیل دیگرران برا من حیث القیاس معلوم می که ارلیت گالگونهاز این با  نیست؛ چرا

توانرد منه،در این رورت میالیقین که کدام یکی مبدل است و کدام مبدلهم ثابت نیست نلی

 .(141-147: 1::1 )آرزوی اکبرآبادی، «همه بدل یکی باشد

، گلغونره کلگونه، گالگونه،» :قرار است کلمه بدینهای مختلف در فرهنب جهانگیری شکل

در فرهنرب (. 1201، 1222، 1242، 14:7 :1341 )اینجروی شریرازی، «بلغونه، الغونه، آلغونه و ولغونره

االطبا ذیل واژ  شکل گلگونه و گلغونه و در برهان قاطع، جلد سروم، شرکل نفیسی نوشتۀ ناظم

ی فارسی باستان در برخر« =گg»های . در تاریخ تحول واجاست آمد گالگونه و گلغونه گلگونه،

 marguکه در فارسی باستان به شکل  «مرو»نریر  ،است آمد «و»رورت های فارسی نو بهواژ 

برود و  margharitesررورت که در فارسی باستان بره« مروارید». همچنین است واژۀ است بود

 بردل شرد morvarid تبدیل گشت و در فارسری جدیرد نیرز بره morvaret در فارسی میانه به

 «غلیرواج غلوله، گلیرواج/ گلوله/»مثل  ،بدل شود« ا»به  «گ»همچنین  (.371:1322 )هوبشمان،
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ترین بیران بررای تحرول واژگرانی گلگونره را ترین و دقیر . کامرل(1::313:1آبرادی، )آرزوی اکبر

 االد  دید:توان در کتا  نه می

الگونره و  و فصراحت یاند برامعجمه بدل کرد  نیرا به غ یگفتند و کاف فارس نیلهذا چن»

آلغونه بالمد برر وزن  و الفضال والگونه دیمؤ یذا فکمالند؛  یکه زنان بر رو یالغونه بالقصر سرخو

سرخ است و بعر   یکه آل بر وزن زال به معن ندیگو زیکه آن را غاز  ن یبازگونه به همان معن

 ،لغونرهاَ »:د آمر نیبه الف چنر یکاف فارس لیدر بحث تبد (.:1:7:1:1)رامپوری،  «رنب مین دیق

که زنران برر رو مالنرد نره مبردل  یسرخ یآلغونه بالمدست به معن به فت  الف مقصور  مخففِ

 یبره برا یکراف فارسر لیدر تبرد نیهمچنر( 122: )همان «است گلگونه چه گلگونه به ضم اول

را سررخ  یرخسار زنان اسرت کره رو ۀگلگونه و آن غاز یگلغونه و بلغونه به وزن و معن» :ینرب

 را جوان ریکند پچگونه گلغونه        تست اریدل به نقش جهان کان نه  بیمفرگفته:  یخاقان ند.کن

و غونه که مبدل گونه است و به سبب  اریبس یتواند که بلغونه مرکب باشد از بل به معنیو م.. .

برر  ررهبایی نررر تروان گفرتبا این تفاسیر مری (،جا)همان «اندد یرنب بدان نام یخوب شیافزا

 البدل بودن آن رحی  است و خالرۀ بیان رامپوری چنین است:بدل

 گلگونه به اَلغونه؛به الف:  یکاف فارس -1

 آلغونه اَلغونه گلگونه  تبدیل: ۀپس نتیج به آلغونه اَلغونهالف مقصور  مخفف آ:  -2

 های دیگر تبدیل به دو رورت دیگر است:رورت

 بلغونه : گلغونه ل گردید ی هم تبدینرب ایبه ب یکاف فارس -1

 والغونه  کاف فارسی به غین معجمه: والگونه همچنین رورت دیگر این کلمه، -2

)نرونی سرنب  رخرام (1)رنب سرخی است که از رنب لرک ننوانبه فارسی این کلمه  چون    

بره  را آن کننرد و  مریاستفاد (2)آورند که نقاشان و زنان در رنب کوبهبه نمل می (زرد و سرخ

 لسانین هم در نرر گرفت.اشتراکات لفری یا همان تواف  ءتوان جزو می هندی کالل نامند

 مثال دیگر از رهبایی:
 زندگانی خرمن آتش تیغش؛ آ  :متن»

 طبرا  را آن که است تضاد رنعت است، ثانی فقرۀ در که باد فقر  این در آتش و آ  در :شرح

 تحترانی یرای بره ،آتریش دلیل به است کسر  به ارل در آتش و گویند نیز تطبی  و مطابقه و

 آذیرش و مهمله دال به وآدیش. دانند این مخفف را آتش خوا  و خوانند آن امالۀ را آتیش خوا 

 .(1:72::1 )رهبایی، «نفخه آنش و آمد  نیز معجمه ذال به
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شرین آدیش: به کسر ثالث و سرکون تحترانی و  :است در برهان قاطع، ذیل واژ  آدیش آمد
 یابنردبباید دانست که چون اکثر حروف فارسی به یکدیگر تبردیل مری دار آتش را گویند.نقطه

اشرتهار  اند و اینکه به فت  ترای قرشرتبنابرآن تای آتش را به دال ابجد بدل کرد ، آدش گفته
و برا  اسرت چه این لغت در همۀ فرهنگها بره کسرر ترای قرشرت آمد ،غلط مشهور است، دارد

یرای حطری  و چرون بره کسرر ترا موضروت اسرت، بنرابراین بعرد از دال است فیه شددانش قا
دار اند تا داللت بر کسرۀ تا بدل کند و آدیش خواند  شود و بعضی بره کسرر ذال نقطرهدرآورد 

بنابر قاندۀ کلیۀ ایشان که هرر دال کره  بوداند و این نیز غلط است، چه اگر دال ارلی میآورد 
درست بود و چون ایرن دال اررلی نیسرت  ذال معجم است ،ا واو ساکن باشدماقبل آن الف و ی

دار نباشد. طب  مطالب مرذکور نویسرندۀ فرهنرب بلکه بدل از تای قرشت است پس ذال نقطه
الطبرا در ادانرد امرا نراظمآدیرش مری آتیش و بامستقل و متفاوت را  برهان قاطع کلمۀ آذیش

 دانند. ری از آتش و آدش میرا رورت دیگ فرهنب نفیسی و دهخدا آن
 آذیش آدیش  آتیش  سیر تحول در واژۀ مذکور بدین شکل است:

اسرت  ایکه تلفظ آن به گونره، چرابه گمان آرزو در زبان فارسی وجود ندارد« ذال»حرف  
ظراهراً آنچره از تلفرظ آنهرا ظراهر  .که اهالی این مرز و بوم قادر به تلفرظ ررحی  آن نیسرتند

 :است« زای معجمه» شود، همانمی
سرت مؤلف گوید که ذال معجمه گمان دارم که در فارسی نباشد، چه تلفظ به مخرجری ه»

چنانکه محاورات ایران و توران حال گوا  است و هریچ یرک  که هست در این بوم و مرز نیست،
توانرد کررد و آنچره از تلفرظ معجمه به مخرجی که نرر  ادا کننرد نمری« ذال»از مردم تلفظ 

شود، زای معجمه است و شاید در ارل همان زای معجمه بود که نقطۀ نزدیک ن ظاهر میایشا
اند و چون هنگام تلفظ زای معجمه شرنیدند، اند و به سبب اتصال آن دال فهمید سر آن نوشته

چه به خالف جمهور نلما و اهل لغت و اربرا  قافیره اند و این اگرآن را ذال معجمه خیال کرد 
 (.  :22: 1::1، )آرزوی اکبرآبادی «است لیکن چه کنم که بر من چنین ثابت شدفارسی است، 

 در گونرهواج ایرن(. مهملره دال برابر در) اندنامید  معجمه ذال فارسی دستورنویسان را «ذ»
 ررادقی،) اسرت بود دال برا تکمیلری توزیرع در و است ضعیف دندانی پشت سایشی یک فارسی

 :کندمی نرراظهار چنین معجمه ذال معجم دربارۀمؤلف کتا  ال (.122: :130
 و دیرذ و شرنوذ و سوذ و ذوشاذ با چنانک است لین و مد حروف از یکی آن قبل ما کی ذال هر»

 انردمعجمه ذال همه آمذ و دذ و سبذ و نمذ چنانک ،است متحرک رحی  حروف از یکی یا کلیذ

 «آرنرد لفظ در مهمله داالت جمله و نیست معجمه ذال ماوراءالنهر و بلخ و غزنین اهل زبان در و
   (.221: 1320، قیسشمس )
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 قررن از قبرل منراط  از بعضری در ذ ۀگونواج» که دهدمی نشان قیس شمس گفتۀ همین

 پراک قرآن تفسیر خطی هاینسخه در ازآنجاکه. است کرد رفتن بین از به شروت هجری هفتم

 تغییر این» است: معتقد رادقی ،است شد اد استف مهمله دال از ذال جای به مواضع بعضی در

 فارسری ʽذʼ ایران شر  در هجری پنجم قرن حدود .است شد آغاز ایران شر  از پنجم قرن در

 فارسری در و معیرار فارسری در هشرتم و هفرتم قررون در تاآنجاکره شد  بدل ʽدʼ به تدری  به

 و شرعرا از بعضری. اسرت بود  نمانرد براقی ʽذʼ تلفرظ از اثری دیگر مناط  از بسیاری گفتاری

 کررد  تردوین را ʽذʼ تلفظ قاندۀ نکنند قافیه ʽدʼ با را ʽذʼ جوان شعرای آنکه برای داناننروض

 همرۀ برا و داشرته ایرران شعری سنت که وزنی همۀ با حال،بااین. اندکرد  گوشزد را آن بارها و

 )ررادقی، «اسرتهبرنگشت نزبرا بره تلفرظ ایرن اند،بسرته کاربره نروضریان و شعرا که کوششی

بنرابراین  .است ماند باقی فارسی هایگونه از بعضی در ʽذʼ ۀگونواج البته شاید هنوز (.:10:130

الغنی خان رامپوری این نمونه را جرزء چنانکه نجم البدل،توان بدل را پذیرفت و هم بدلهم می

 .(:271:1:1 )رامپوری، آوردالبدل میهای بدلنمونه

 دهد:البدلی را نشان مینمونۀ زیر رهبایی در توضی  کلمۀ دریوز  چنین بدلدر     

 «درویش دریوز، درویز، درویس،»    
 )کررم مرتضری نلی والیت ریاض بهار از خصوراً اخیار ارحا  و اطهار آل از آنکه اولی متن:»

 و شراخ ۀدریروز اسرت، مخلرو  کالم فو  و خال  کالم تحت معجزنرامش کالم که وجهه( اهلل

 .چیند نادل دارای ثنای نهال از مراد نمود ، نورس سخن برگ

 و جسرتن به معنری یوزیدن از مشت  و یوز درواز  معنی به در از است مرکب دریوز ؛ ... :شرح

 تحتانی به تقدیم درها و درویز  از جستن آن ترکیبی معنی پس ،زائد  هوز های و کردن طلب

 قلرب و باشرد فانل اسم به معنی دریوز ارل در گدا معنی به درویش و آن قلب معجمه زای بر

 مهملره بره سرین درویس یا است شائع که چنان معجمه زای از بدل معجمه شین درویز و آن

 یوزیردن از مبردل بوسریدن چه مهمله، سین از بدل معجمه شین و دریوز مبدل دریوش قلب

 (.212:1:72 )رهبایی، «آمد  هم

 :ویسدمؤلف رسالۀ مثمر ن    

کره بره معنری  تحقی  دریوش است که مرکب است از در، به معنی معروف و یوش مبدل یوز»

 ،پس برین تقدیر دریوز  که درویز  قلرب آن اسرت، اررل باشرد ،کنند  استجویند  و تفح 

 (.1::110:1 )آرزوی اکبرآبادی، «کماسب 
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 مذکور بدین شکل است: سیر تحولی در واژۀ    
 )دریوش(. درویش درویس  زدروی دریوز     

 سین  اند و در ضمن تبدیل زای معجمه بهآورد  وز یمقلو  درها را در اغلب فرهنب ز یدرو    

 چنانکه نطار نیشابوری گوید: ،مهمله امر متداول است؛ مثل ایاز به ایاس
 (.301:1323 ،)نطار نیشابوری «بندگی کردن بیاموز از ایاس    شناسگر تو مرد طالبی و ح »      

های دیگرری از ایرن نروت تحروالت آوایری نمونه« هرمز به هرمس و تنگز و تنگس»تبدیل 

 ʽسʼشناسی رای  است و تبردیل در زبان ʽسʼبه  ʽزʼتبدیل واج (. :141:1:1)رامپروری،  هستند

هایی در زبران نربری ذکرر ، نمونرهʽشʼبه  ʽسʼشناسان برای تبدیل واج .اتاز بدیهی ʽشʼبه 

 )بارتلمره،« احتمس/ احتمش، تنسرمت/ تنشرمت»مثال ، برای داننداند و این را رحی  میکرد 

 کند.البدل تأیید میمورد بدلرا در آمدن درویس به جای درویش نرر رهباییپس،  .(11:1321

 البدل:های دیگر رهبایی از بدلنمونه

ترجمران، ؛ (122 همران:) نهرا نهیرب، نهیرو،  ؛(11:1:72 )ررهبایی، کزاو  و کزابره کجابه، کجاو ،

یرک کلمرۀ واحرد  دهرد کره ترجمرانمیهرچند رهبایی احتمال  ،(211 همان:)ترزبان، ترزفان 

 (.  274 همان:) پاوزهر و بادزهر فادزهر، پادزهر،باشد؛ 

آوایی را جزء تغییرات بدل بدانند و  ۀلأبعضی پژوهندگان ادبی امروز ممکن است چنین مس

شناسران آن زبان و اسرت بودشناسری ننصر مهم زبانقار  این در شبه، اما دنپذیررا ن البدلبدل

 اند. الغنی خان رامپوری به آن پرداخته، رهبایی و بعدها نجمآرزوخانسرزمین چون 
 
 امل پیوند زبان فارسی و سانسکریت(؛ عالفاظتوافق) لسانینتوافق -0-2

یررا  «الفرراطتواف »نرریررۀ  د داردهررای مهمرری کرره در آثررار رررهبایی وجررویکرری از نرریرره

از دو   به زبران سراد  نبرارت اسرت از دو واژ الفاطتواف لسانین یا است. تواف  «لسانینتواف »

. در برخی موارد الفاط ممکرن اسرت ضرمن اشرتراک در معنرا در دارندزبان که معنای یکسان 

 آرزوخرانالردین نلریجداشته باشند. پیش از رهبایی، سراشکل و رورت اختالف بسیار جزئی 

شناسری کشرف ترین موفقیرت آرزو در زبان. بزرگاست این بحث را در رسالۀ مثمر مطرح کرد

با توجه به ارتباط بین دو زبان مختلف در حروزۀ  لسانینتواف پیوند فارسی و سانسکریت است. 

نرد زبران چ ایردو بحرث بره اشرتراک  نیراازآنجاکره  د.شوبررسی می« شناسی تطبیقیزبان»

چنرد زبران نشران  ایرلفظ را در دو  کی ییو آوا یو لغو ییو اختالف و اشتراک معناپردازد می

 .شودیم انیقسمت ب نیدر ا دهد،یم
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را مطررح کررد  و گفتره « لسانینتواف »یا  «الفاطتواف » ۀنرری« مثمر» در رسالۀ آرزوخان

اشتراک یرک لفرظ »است: « دوین نیافتهدر این فن کتابی چنین تألیف و ت»که در زبان فارسی 

یا فارسی و نربری و هنردی چنانکره  هندی، فارسی و نربی و فارسی و ، مثالًدر دو زبان یا زیاد

 .(1::104:1 )آرزوی اکبرآبادی، «لفظ دول و دلو کما سب 

مورد اشتراک الفاط میان زبان هندی و فارسی و چگرونگی میرزان برخرورداری آرزو درخان     

تا الیوم هیچکس بره دریافرت توافر  » نویسد:از درک این نرریۀ زبانی در رسالۀ مثمر میخود 

زبان هندی و فارسی با آن همه کثرت اهل لغت چه فارسی و چه هندی و دیگر محققران ایرن 

اند اال فقیر آرزو. و کسی که متبع و پیرو این ناجز باشرد و ایرن را اررلِ مفررد فن متحد نشد 

صحی  بعضی از الفاط فارسیه برین گذاشته، چنانچه در کتب مصنفه خرود مثرل کرد  و بنای ت

 «اندکه در این دو زبان تواف  استاند و هیچ لحاط نکرد رشیدی و غیر  که در هندوستان بود 
 (.104: 1::1 )آرزوی اکبرآبادی،

 ،یفارسر یی واژگرانو معنرا یریآوا یهراها و تفاوتدر با  شباهت شیخو  یآرزو در تحق     
( دیر)تهن یسرازیهند /تی(، سانسکربی)تعر یسازینرب چگونگی اسلو و  تیو سانسکر ینرب

 .آگا  بود الکام یو فارس تیسانسکرزبانی و قرابت  یوستگیپ کلمات و( سی)تفر یسازیو فارس
و نبرارات  میشرامل مفراه یکه فرهنگر م(،1010) تیرا در چراا هدا لسانینتواف آرزو ارطالح 

 کلمات زنرد و پازنردازشماری براساس ،او در این فرهنب . برد کاربه، است  شدیو فارس یفارس
را  پهلروی و نربری لسرانینتواف ،  آمرد فرهنب جهرانگیریکه در تعلیقۀ  یا ارطالحا هزوارش

  نماررورت اندیشرهاما به این موضوت که در زبان پهلوی گا  لغراتی آرامری بره، دکرمیبررسی 
ams)(ideogr(3) ایرن شاید  .کرداشار  نمی ،رفتمی کاربههای پهلوی آنها رای رسانیدن معادلب

 او با این مفهوم بود. نبودن حاکی از آشنامطلب 

معرفرره فصررل هجرردهم کتررا  المزهررر را برره ( 211-:27: 1، ج2::1)طی الرردین سرریوجررالل
 د ، ابرن فرارس رراحبدر آن نرریرۀ کسرانی چرون ابونبیر و است اختصاص داد اللغاتتواف 
 الفراط  الخصائ  و ثعالبی را در با  تواف جنّی راحب کتاابن اللغه، امام فخرالدین رازی،فقه

ویرژ  در لسانین موضونی است که دامنۀ آن بهتواف یا  الفاطتواف که  داد و نشان   متذکر شد
نزدیکری  ]لحاط شکل[از آینه لفری با لفری هر کند:نقل می. وی استزبان نربی، بسیار وسیع 

نربری یرا  ممکرن اسرت هازبانکند و معنای آن دو لفظ نیز یکی است. یکی از آن و برابری می
 (.:27 همان:)فارسی یا غیر آن باشد 

 :است ردآو)سانسکریت(  تواف  در فارسی و هندی ننوانبههای زیر را آرزو رورتخان    
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 )هندی( )فارسی(، تسنا همچون تشنه ،اندیل شد با آخر تبداول  در بعضی کلمات حروفِ –1
 شود.در بعضی کلمات فقط اختالف حرکات یافت می -2
گرل  -)فارسری خصروص موجرود اسرت: سرمنوبعضی کلمات مشرترک اخرتالف نمروم در -3

 مطل  گل(. -)هندی سمن مخصوص(،
 )هندی( پنچ )فارسی(، در بعضی کلمات مشترک اختالف کیفیت حروف وجود دارد: پن  -1
 )هندی(. )فارسی(، ایک اند: یکدر بعضی کلمات مشترک حروف کم یا بیش -4

 .ی اروپرایی شردهازبانمتوجه خویشاوندی زبان فارسی با سر ویلیام جونز  رزو،آبعد از خان
ی انگلیسری، یونرانی، التینری، چینری، هرازبانو بره ا انرد.شناسی نوین نامید او را مؤسس زبان
شردید او  ۀ.. تسلط داشت و این نالق. ، فارسی، پرتغالی، اسپانیایی، ایتالیایی وسانسکریت، نربی

دهد. او به دلیل نالقه بره ادبیرات و شرانران آنها نشان می ۀو کشف رابط هازبانرا به فراگیری 
  .ایران به جونز ایرانی ملقب شد  بود

بسرتگی شردید داشرت و ی همبا فارس ،آور ادبیات اردوحسین آزاد، از نویسندگان ناممحمد 
بره زبران اردو نوشرت. او تحرت را کتا  سخندان فارس  ومند بود هشناسی فارسی نالقبه زبان
ولری  آوردترر از آرزو لسانین را در بخرش اول کترابش مفصرلنرریۀ تواف و  بود آرزوخانتأثیر 

و بررای اثبرات  دانردیارل یکسان مدر نبرد. او فارسی و سانسکریت را  کاربهارطالح تواف  را 
 :آوردمیآن دالیلی 

 ماتری/ دخترر: ندان در هر دو زبان، همچون پدر: پِتری/ پور: پُتر / مادر:واشتراک اسمای خویشا -»
 دهتری 

 چکشرو/ گرل/ چشرم: شرر/ گلرو: سرر: اسمای مشترک انضرای بردن در فارسری و سانسرکریت: -
   التلفظ()های مخلوط ابهرو ابرو: گردن:گریوا/

 (.7::21:1 )آزادکریمی، «کهشیر دهوان/ شیر: هتاشن / شالی: شالی/ دود: آتش: لوازم زندگی: -

آرزو خصروص برا محوریرت آرای خرانشناسی برههایی در حوزۀ زبانهرچند چنین دیدگا 
مؤلرف  .آسرانی گذشرتۀ منتقدان ایرن دور  هرم بره، نباید از نقدهای نالمانداهمیت دار بسیار

لسرانین البدل وقتی ثابت شود که ارلیت یکی ثابرت شرود و تواف بدل» وید:االد  گکتا  نه 
جرا نررر است و او را بررین امثلره جابره آرزوخانشود چنانکه مسلک دلیل بر ارالت یکی نمی

چه بع  جا ح  با اوست لیکن کالمش وحی مُنزل نیست کره هرر دانشرور همره را است، اگر
    .(:272:1:1، )رامپوری «بپذیرد و خرد  نگیرد
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ترا قار  موجرب شرد های زبانی و نقد ادبی در منطقرۀ شربهدر حوز  پیدایش چنین فضایی
بره ایرن برا دقرت بیشرتر و طور کراربردی نثر ظهوری بهدر رسالۀ شرح سهویژ  رهبایی نیز به

ز این لفرظ او غیر از دو بار ا وبود نجاافتاد  چندان برای او  لسانینتواف البته . وارد شودموضوت 
الشری باسرم تسمیه»و نبرارت ( 222:1:72 )ررهبایی، «اشرتراک در لفرظ»های آن هم با نبارت

لسرانین در ایرن اثرر تروان از تواف میرا های متعددی استفاد  نکرد، اما نمونه (11 همان:)مادته 
 کرد. دالیل این امر از نرر رهبایی به دالیل زیر است: بررسیرهبایی 

 
 تعریب -3-0

 اختالفرات در حرروف کره دیگراختالف حروف معجمه و مهمله و وجود  رهبایی طاب  انتقادم
در نگرا   .گررددهای بنیادین در معرانی واژگران منجرر نمیبه تفاوت ،زبان است کی منحصر به
منتقرل  گرریبره زبران د یاز زبران یواج یهافرایند گرید ایبا ابدال  یااست واژ  ممکنرهبایی 

 :ستهاکند که واژۀ طنبور یکی از آناشار  می یهایاثبات نرر خویش به نمونهاو برای  .شود
 : و زخم جگر نراقیانش به نمک طنبور ترکان در شکر خندمتن»

زخم جگر نبارت است از المی که به سبب شو  در دل و جگر حارل شود و نررا  بره  :شرح
که یه تا حلوان از روی نرض. زیراادسملک معروف از نادان تا مورلی از روی طول و از ق ،کسر

اللغرات بر کنار دجلۀ فرات واقع شد  و نراقین کوفه و بصر  باشد کما فی منتخرب و در کشرف
آورد  که نرا  دو است یکی نرا  نر  و دوم نررا  نجرم و نیرز نرام پررد  و سررود و نمرک 

]ترای  ای فوقرانیطنبور نبارت از اثری است که از نغمۀ طنبور حارل شود و طنبور در ارل ت
طنبرار بره  اند واهل نر  بالضم و به طای حطی معر  آن نمود  ،است بر وزن زنبور دار[نقطه

به جای واو نیز آمد  و در منتخب آورد  که معر  است از ذم بر  یعنری، ذنرب  کسر اول و الف
ه هرا و هرا و طنبرور  بر طنبور به ضم بیهت آن به ذم بر  و راحب بهار نجم، جهت شبا ،بر 

طنبار به کسر معر . تونبر  به معنی کدو که لغت هندی است، نوشته و گفته کره چرون ایرن 
الشیء به اسرم مادتره. مؤلرف اند، به همان نام شهرت گرفته از نالم تسمیته ساز از کدو ساخته

گوید: ظاهر همین است که ارل این لفظ هندی باشد لیکن غالب که مفرس آن تنبور بره تراء 
معر  ترری ه طا معر  تنبور و معر  همان هندی نیز شاید که باشد از قبیل اطریفل که بود ب
 (.14 همان:) «است به معنی سه ثمر است پهل

 

و  یفارسر ،یهنرد که در سه زبان کندیم اشار  یواژگاندر توضی  کلمۀ طنبور به  رهبایی

طنبرور معرر   ند، مرثالکمین آنها غفلتحال از پرداختن به ریشۀ نیندرو  رودیم کاربه ینرب

اررل  در واژ  نیرانرد و انوشته بر دم بر  یا همانذمآن را معر   نویسانفرهنبتونبر  است و 
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 کردو،یمۀ به ن ی. به نرر واستهافتیتلخ شهرت  یکدو یست و به معناکدو یو به معنا یهند

معرر  ترونبر   و طِنبرار ورطنبر نیاند، بنابراورل نمود  و از آن ساز مذکور را ساخته یادسته

ه ادامردر  دانرد.الشی باسم مادته میو آن را از مصادی  تسمیته ستین یاجداگانه مۀکل است و

 دانسررته و (120 همران:) اوسرتاد را معرر اسرراتذ  و/ (124 همران:) شیکشرقسریس را معرر   او

. واژگران  فته شردگر ریپ یبه معن شهیقش آرامی ۀاز واژ یارسفدر زبان  شکشی ۀواژ»گوید: می

   (.212:1327 ،گرانیو د )محمدیان «هستند شهیقش نیبرگرفته از هم زین یدر نرب سیقس و قس
 

 اشتراک زبان فارسی و هندی -0-0

 تلفرظحیرث ازی و هنرد یرا که در زبان فارسیی هاواژ  نثر ظهوری برخیدر شرح سه رهبایی
جرا بنرا بره نثر هرد. او در رسالۀ شررح سرهاندلسانین میتواف  هستندبه هم  کینزد ایهمانند 

پرردازد. وی شناسی آن میآورد با طبع نقاد خود به بررسی و ریشههایی میاقتضای بحث مثال
 :داندیم ریموارد ز دراشتراکات را 

 
 ییآوا یهااشتراک با ابدال -0-0-1

های مشرترک در بردالرهبایی به ا .آیدیم به وجود ها به همرامت تبدیلاشتراک در  نیگا  ا
 تبردیل ،ابردال نمونۀ ایرنو معتقد است ا.  توجه کرد است مهم اریبسزبان فارسی و هندی که 

بره منرابع  رهبایی با اسرتناد. است یزبان فارس بهی از زبان هند «تو» مصوت به «ط»رامت 
 پردازد:متعدد به شرح و اثبات آن می

 (:«گ» به «ج» و ابدال رامت «چ» به« ش»، «ت»به  «ط» ابدال رامت) نمونۀ این ابدال -
شرطرن  رقرم زد ،  ۀرساله کره در منصروب ۀباشد به مطالع یافکار انکار نیرا در ا یاگر کس :متن»

 حال معلوم کند. قتیحق د ،یکلک اقدس گرد
هفرتم نررد اسرت از  یشطرن  قبرل از براختن و نرام براز یهایو شمار باز لیتخ :منصوبه :شرح

معرر  سرترنب  نردیگو یلغت اختالف است، بعض نیا  یگانه آن شطرن . در تحقهفت یهایباز
 یاسرت بره معنر یمهمله و نون سراکن و کراف فارسر یساکن و را یفوقان یمهمله و تا نیبه س

مثرل  ،آن به نرام انسران باشرد یهاو چون اکثر مهر  یاست به شکل آدم یاهیالصنم که گبروحی
: معرر  چترنرب اسرت نردیگو یاند و بعضنام خواند  نیا به مجاز بدلهذ ،اد یو رخ و پ ریشا  و وز

ندد چهار است و انرب  یبه معن یو ضم تاء فوقان یفارس میاست و چتر به فت  ج یکه لغت هند
است کره ارکران آن  یزیآن چ یبیترک یپس معن ،مجاز بر رکن اطال  کنند هنضو که ب یبه معن

معرر   نردیگو یو بعضر .اد یرو اسرب و رخ و پ لیرت: فچهرار اسر زیچهار بود و ارکان شطرن  ن
 (.242 همان:) «اهلل انلم بالصوا و باشد لهیمکر و ح یجا به معننیردرنب است پس رنب در ا
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 شرطرن ، ۀکلمر ۀشریر ۀدربرار سرانینواز نررات متفراوت فرهنب یاخالره نمونۀ مذکور،در 
 یکره براز یمرأخوذ از شرترنب فارسر االطبرا:ناظم -1: اسرت آمدبهار نجم  ۀسندینو خصوصبه

مقابرل  ران آوردنرد و بزرگمهرر دریرا از هند به ا یباز نیا روانیدر زمان انوش ندیگو .معروف است
 یاسرت معرروف و بره فارسر ییباز :االر یمنته -2. به هند فرستاد  نرد را اخترات نمود یآن باز

 .ریاز تسط ای  شطاراست در آن و آن مأخوذ است از  یلغت نیآوند خوانند و س
. اسرت هرم آمد نیس بهآورد و  نیبفت  ش دیاست و نبا یباز ینون نیبه کسر ش الموارد:اقر  -3
اللغرات بره و منتخرب یسررهند یضیداد فاهلل فیلأت، و مداراالفاضل الفضالءدیدر قاموس و مؤ -1

 فیاند و به فت  ضرعنوشته نیبه کسر ش زیاهل لغت ن گریآمد  و راحب بهار نجم و د نیکسر ش
و راحب بهرار نجرم نوشرته  امد یکه معر  است و وزن فعل، بالفت  در کالم نر  ناند، چراگفته
باشد و لهرذا  یرورت آدم که به یخیب یاست به معن یمعر  سترنب است که لفظ فارس نیکه ا

 یهرااکثرر مهرر چون  ندیگو زین خواندیمالصنمبروحی ییکه رهبا یزیهمان چ ای ایگآن را مردم
رراحب بهرار نجرم  -4 .انردفترهسرترنب گ زیررا ن یباز نیبه مجاز ا .به نام انسان است یباز نیا

اسرت مرکرب  یمعر  چترنب است که لفظ هند»گفته اند که  نیچن نیمحقق ینوشته که بعض
رکرن  ینضرو اسرت و بره مجراز بره معنر یندد چهار است و انب که به معن یاز چتر که به معن

چهرار  زیرن یبراز نیرکه چهار رکن داشته باشرد و ا ندیرا گو یلهذا چترانب، فوج ،افتهیال استعم
معرر  شردرن  کره  یبعضر -2 .است اد یو اسب و رخ و پ لیکه ف نیشا  و فرز یرکن دارد، سوا

 .لهیح یاند و رنب به معنمعر  ردرنب گفته یبعض -0 .رن  باشدمرادف رفت
 چترر و چهرار و شرطرن  برا چترنرب ۀکلمر نیبر ییرهبا دگا یدر د مینیبیم بیترت نیبد    

 معنا وجود دارد. اشتراک
 
 اشتراک با اختالف در کمی و زیادت در جوهر لفظ -0-0-2

بلکره  ست،یدو زبان موجب تنافر ن انیدر واژگان مشترک م یکاهش واج ای شیافزا یدر نرر و
 نمونه در دو واژۀ تال با تهال:، است اشتراک نشان

 پامال مالل اندو  تارک و تال یزندستک و ارول یپاکوب هب»
 هرم برر را آن یخواننردگ هنگرام به هندوستان اگرانیخن که برن  از کوچک ساز دو نام تال،»

. ایرن لفرظ مفررس از تهرال هنردی اسرت و کنندرق  و دارند نگا  ارول آن یردا به و زنند
از این جهت به تال مفرروس گشرته.  ،ستحرف ها در آن نیم تلفظ است که در زبان فارسی نی

واقرع که در هند بودند یا هند را دیدند اسرتعمال کردنرد، درلفظ مذکور را فقط شعرای فارسی 
 (.42)همان:  «لفظ هندی است. زنب. طب  فلزی
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 یاشتراک با اختالف در معن -0-0-3

ی در اختالفر انردک ، امرادر هرر دو زبران وجرود دارد نایاز واژگان ن یبرخ رهبایینرر مطاب  

 ،از روابرط مرذکور آورد یکری لیرذ توانیاختالف را م نیکه معموال اشود ا دید  میمعنای آنه

 تارم: ومثل طارم 
 سراز،پرداز، ترانهپرور، نغمهگفتن ثنای شهنشا  سخنور، نکته اما بعد، مژد  شنیدن را به :متن»

نلم، ناهیردنِغَم، حشرم، خورشریدمرریخ شریم،همرم، بررجیسخریم، کیروانطارم، افالکنرش

 ،کرا افرزا، ظلرممکران، نردلالحان، سلیمانجمال، داودنوال، یوسفنُطارِدرَقَم، قمرخدم، خلیل

 نادلشا  خلَد اهللُ مُلْکَهُ و سلطانَهُ و أفاض نلی العالمین بِرَ ُ و احسانَهُ.  ابراهیم

برود چرون  نیچوب ۀاست و آن خان ینفوقا یبه تا طارم به فت  را و ضم آن معر  تارم ... :شرح

هست که از چرو  سراخته بره  زین یمحجر یو به معن زیخرگا  و سراپرد  و گنبد و بام خانه ن

 یو کردو اسمنی و انگور یکه از برا یچو  هند زیاطراف باا گذارند تا از دخول مانع شود و ن

 (.22همان: ) «ندیهم گوو آن را داربند و طارم انگور و تاالر تاک و دارا   نندک یرحرائ
 

 طارم با واژگان داربنرد، ۀواژ انیدرم اشتراک لفظ را ای لسانینتواف مذکور  ۀدر نمون ییرهبا    
 .داندیطارم انگور، تاالر تاک و دارا  درست م

در  کلمۀ پرویز با وجود اشتراک در لفظ، از نرر معنرایی در نمونۀ زیر معتقد است که در وی    
 ری آن تفاوت وجود دارد:با معنای فارسی دزبان پهلوی 

-افزایش گوش محنت و غم میهای مسرتسرانگشت نغم ترانه که بهبَدو حبذا پرویز بار :متن»

 .مالند

پرویز لقب پسر نوشیروان است و وجه ملقب بودن او به این لقب آن اسرت کره پرویرز ...  :شرح

سیار دوست داشت او را پرویز گفتند. این پهلوی به معنی ماهی است و چون او ماهی ب به لغتِ

احب جهرانگیری از جرامع تراریخ است آنچه در برهان قاطع نوشرته و همرین اسرت آنچره رر

گفتنرد نره پرویز میکه او را خسرو رسدکرد  اما در ذهن فقیر رهبائی می االنسا  نقشمجمع

س بره کثررت اسرتعمال پش. گفتندکه به سبب شکار گور بهرام گور میتنها پرویز مثل بهرام 

اریخ معنی مرفرر التوجهانگیری از راحب کامل راحب تخفیف کرد  بر پرویز کفایت نمودند و

خسروپرویز را به معنی الملرک العزیرز نقرل کررد  و گفتره کره  ۀالعلوم کلمو از مصنف مفاتی 

رد  کره نررامی آو گفته که شریخ هرگا  خسرو ملک باشد پرویز به معنی نزیز خواهد بود و باز

 :این بیت که نرم نمود  مستفاد می شود بیزند چنانچه از آلتی است که بدان شکر زپروی

 (.12همان: ) «بیزرکه بودی در سخن گفتن شک      از آن شد نام آن شهزاد  پرویز
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 و الشی اشتراک وجود دارد: بین کلمۀ تالش در متن زیر، رهبایی معتقد است    
 رفت کاربهها نهایت وقت امتیاز در موشگافی شبا وجود آنکه به تال :متن»

اینجا مأخوذ باشرد و آنچره بره معنری  مؤلف گوید: شاید که به معنی معروف از : ... انتهیشرح
اند و در تفانرل آورد  بنرابر ست که از الشری سراختهآید آن لفظ نربی اشدن مینیست و نابود

و متالشی که اسم فانل است، از آن بره معنری  اندتعلیل ررفیان، یای تحتانی از آخر دور کرد 
 (.10همان: ) «نیست و نابود است

 

تراالش  و دانردی میجو از لغات ترکروو جست یسع یمعنه بنامه واژۀ تالش را دهخدا در لغت    
ررر شرکل نگارشری برر آن وزن اما از ن ،است که اگر بر آن وزن بخوانیم غلط استبر وزن شاباش 

بره  ریشرۀ الشریو از  یتالش نرب واژۀ گمان برند کهچون رهبایی  یبعض .ندارداشکالی  بنویسیم
همه محر  غلرط و  نای» کنند. دهخدا گوید: أخوذاز تالش مرا  یلفظ متالش و استمعنی هیچ 

 (.تالش)دهخدا، ذیل  «است یچراکه لفظ تالش ترک ،است یتالش یمتالش یبجا  یرح
 
 اشتراک در اصل وضع-0-0-0

 یگرریاز د کیرچیو هر د یمعنا وضع گرد کیقد است که گا  واژ  در هر دو زبان به معترهبایی 

کره در براال بره آن اشرار  ( 14همان: ) ..«. به نمک انشیو زخم جگر نراق» مثالً در ،است شدن اخذ
 مرذکور کره لفرظ (بلیلره و هلیلره و آمله) دوا سه از مرکب داندمی اطریفل را دوایی رهبایی ،شد

بره  پهل و باشد سه به معنی تری هندی در چه ،است ثمر سه به معنی پهل هندی تری از معر 
 یسریزبران انگل ابر مردمان آنجرا نود درردبود،  سیانگل ۀهند مستعمرچون در ضمن  ثمر. معنی

هم بره آن ررحبت کننرد لغرات و  و دبشنون ی راسیانگلهم مجبور بودند  چونو  آشنایی داشتند
لَبران یا در واژۀ بَ پهل.تری مثل تری دربود، تحت تأثیر انگلیسی که  بردندمی رکابه راهایی نبارت

 دانردمینام سازی رهبایی آن را  .(12 همران: ) «زیخاو نغمه یمتن: و بَلَبان منقار بلبالن به نوا» در
 برخری آن .چنب گویندمین سبب آن را به هندی منهه نوازند و بهکه به اشتراک لب و دست می

 یبعضرهم با این کلمره اشرتراک دارد.  نام یکی از ذوات النفخد. واژۀ باالبان ا به معنی اَنغوز  داننر
 جهرت معنرا(هرم ازجهرت لفرظ و هرم از - نراًینثر وجود دارد که کلمرات نها در شرح سهنمونه
 .(223همان: ) )بوزنه( یگر(، کپ)کاسه کالل :است آمد

 آرزوخرانرهبایی برخالف  ،الفاطتواف در کرد که  استنباط توانهای فو ، میبا بررسی نمونه
با توجه به منرابع  آنها یتلفظ واژگان و معانبر نالو و  هواژگان پرداخت یشناسشهیبه ر در حد توان

 .استرد کشناسی واژگان هم توجه در دسترس خود به ریشه
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 گیرینتیجه-5

با شرور  ومباحث قار  بیشتر از غر  منطقۀ شبهدر شناسی نقد ادبی و سبک ی،شناسمباحث زبان
هرای تأثیرگرذار در رشرد آرزو، ررهبایی از شخصریتو شو  باالیی مطررح گردیرد. بعرد از خران

 برا ابتکرار قار  بود که توانست با فضل و ذو  خود آثار ادبی را بررسری کنرد وشناسی در شبهزبان
باقی مانرد  برود، در آثرار خرود، نها در قالب نرریه ت دورۀ او بسیاری از ننارر زبانی را که شاید تا

ببندد. او در ریشۀشناسری لغرات، چره در نثرر و چره در  کاربهنثر ظهوری خصوص در شرح سهبه
شد. در روزگار رهبایی، معیرار و جرواز گا  کالم او دچار اطنا  میو شعر، وسواس فراوانی داشت 

یا آثار منثور قدما بود. از وجو  امتیاز ررهبایی، غیرر از  کاربرد واژ  یا تصویر استعمال آن در دیوان
ود، چرون نبدالواسرع هرای منثرور از آثرار زمانرۀ خر، استناد به نمونرهگیری از اشعار شانرانبهر 

الدین طباطبایی زواری و حتری دیگرر آثرار منثرور ظهروری ترشریزی محمد جاللهانسوی، میرزا
مرری، بسرریاری از کتررب نربرری، چررون مطرروّل، مختصررر و و آزاد بلگرا آرزوخرراناسررت. او هماننررد 

او نیرز هماننرد  .توان دیردنثر میانوارالبالغه را خواند  بود که نمود این تأثیرپذیری را در شرح سه
و محمدحسین آزاد باور داشت که زبان فارسی با زبران سانسرکریت مشرترکات فراوانری  آرزوخان

 را در بین زبان فارسی با زبان نربی و ترکی نیز یافت. توان این اشتراکات لفری دارد و حتی می
البردل ؛ بدلاست های زبانی توجه کردها و گونهشناسی، رهبایی به اختالف لهجهدر حوزۀ واج    
در رسالۀ مثمر به رورت مجرزا بره  آرزوخانچه شناسی است که اگردو بحث زبان لسانینتواف و 

، اسرت ای کردنثر در توضری  واژگران بره آن توجره ویرژ سره ، اما رهبایی در شررحهآن پرداخت
ی سانسرکریت و فارسری، نربری و هنردی را در قالرب هرازبانای که تشابه و تجانس بین گونهبه

و این ننارر متمایزکنندۀ این شرح نسربت بره دیگرر شرروح   البدل نشان دادو بدل لسانینتواف 
نثر سره شرود.ال نخسرت ایرن پرژوهش پاسرخ داد  میؤبدین ترتیب به سراست. روزگار رهبایی 
ای از نثر و نرم است، رهبایی در بررسی زبان شعر بحث تغییرات آوایری واژگران ظهوری آمیخته

با آوردن شراهد شرعری از متقردمان و شرانران معاررر را و دخل و تصرف در حوزۀ لفظ و معنی 
قار  بر زبران ظهروری ذاری زبان بومی شبهدلیلی بر تأثیرگرا کند و آوردن لغات هندی توجیه می

دانرد میاز دیگر توجهات رهبایی در این اثر را دستوری در زبان شعر  . وی دخل و تصرفداندمی
 ال دوم پژوهش است.ؤو این پاسخ س
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 نوشتپی
 : آمرد تقریبا مشرابه تعاریف با فارسی هایفرهنب در نامند،می الک را آن فارسی در که لکا یا لک .1
 آن اسرم فارسری و برنردمی کاربه نقاشان که است سرخی رنب لک و لکا که آمد  دهخدامۀ نالغت در
 الکری، نقاشری بره. ( ذیرل واژ دهخردا،) دانسرته فارسری را کلمه این ارل الروس فرهنب. است لک

 هماننرد نمودی شیو  این یا باشد آن روغن در وجود نلتبه شاید که شودمی گفته نیز روغنی نقاشی
 .(4:7:1322 پاکباز،) استداشته وروغنرنب نقاشی

 .کوبه(ذیل  )دهخدا، برآید ازآن روغن تا جنبانند و کنند دوا آن در که گویند نیز را . مشکی2
انرد رود. اینهرا کره مکررتررین کلماتکرار مریلوی شماری کلمات خال  سامی برهدر نگارش په. »3

ند. این کلمات بیشتر آرامی، یعنری از ریشرۀ انداد و افعال معینحروف تعریف، ا ضمایر، حروف اضافه،
های سامی فقرط بره شوند. واژ نگار خواند  میهای اندیشهاین ننصر سامی هزوارش یا واژ د ... انسامی

مرثال وقتری  ،رفرتکرار میبره شردهای کلمات فارسی که در زبان گفتاری اسرتفاد  میشکل نمایند 
)مشرکور،  «دشرنوشت، نان که معادل ایرانری آن برود خوانرد  میرا می سامی لحما نویسندۀ متنی واژۀ

373:1312.) 
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