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يگـر، فرهنـگ و   د از جـدايي از يـك   پـس . ن روزگاري زيستگاه مشتركي داشتندها و ايرانيا هندي

ايـن   هاي مشترك فرهنگي و زبانيِ اي متفاوت دچار دگرگوني شد، اما ويژگي گونه زبان هرقوم به

ايـن  . دهـد  پيونـد مـي  هم  را به شناسي هاي هندشناسي و ايران ران باستان، پژوهشقوم در دودو 

اسـت،   ابهـام  دچـار  منـابع نوشـتاري   دليـل كمبـود   به كه ،ويژه در مورد مطالعات ايراني نكته، به

  .اهميت فراوان دارد

   1»انجمـن آسـيايي بنگـال   «در . م 1784در سال  ،يافته صورت نظام ، بهمطالعات هندشناسي

فرهنـگ و زبـان هنـد     اي درزمينـة  هاي ارزنده ، در چنددهة اخير پژوهشدر ايران آغاز شد، اما 

، »شناسـي هند«كـه   دارد جـا  هـا،  با توجه به اهميـت ايـن پـژوهش   . ه استباستان صورت گرفت

  .موزشي و پژوهشي كشور قرار گيردمراكز آ  ة مستقل علمي مورد توجهعنوان رشت به

دستور زبـان   دربارةاستادي ايراني  نخستين تأليف كاملِ ،»راهنماي زبان سنسكريت«كتاب 

آموزشـي داشـته    هم جنبةكه  ، ارائة اثري استقصد مؤلف از تأليف اين كتاب. سنسكريت است

كـار   را بـه  و هم برخوردار از جامعيت باشد و پژوهشگران ،از آن استفاده كنند دانشجويانباشد و 

 .آيد

گفتار، پنج گفتار و سـه فهرسـت    اين كتاب، كه در نوع خود نخستين است، داراي يك پيش

گفتـار دوم، بـه خـط    . گفتار اول، كلياتي دربـارة زبـان و ادبيـات سنسـكريت اسـت     . راهنماست

گفتـار چهـارم،   . شـود  در گفتار سوم، مبحث صرف مطرح مي. پردازد شناسي ميسنسكريت و آوا

هـايي بـراي تمـرين و     در گفتار پـنجم، مـتن  . كند هاي نحوي زبان سنسكريت را بيان مي ويژگي

آيد و در پايان، فهرست اصطالحات فارسـي   آشنايي بيشتر خواننده با دستور زبان سنسكريت مي

نامه  ها و كتاب ست برخي اصطالحات فارسي و معادل سنسكريت آنها، فهر و معادل انگليسي آن

  .قرار دارد

                                           
1. Asiatic Society of Bengal 
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هاي ايراني هستند و در طول  ترين پژوهشگران فرهنگ و زبان راشد محصل از برجسته دكتر

 راهنمـاي زبـان   بكتا. اندهارزنده تأليف كرد ها مقالة علمي، چندين كتاب و دهچند دهه فعاليت 

و  ها، راهنماي نشانهوضيحي مقدماتيشامل ت كتاب. علمي ايشان استت از آخرين آثار نسكريس

اصـلي، در بنـدهايي بـا     مـتن  .گفتار، پنج گفتار و سـه فهرسـت راهنماسـت    ها، پيش نوشت كوتاه

  .درپي، آمده است هاي پي شماره

هـاي كتـاب را معرفـي كـرده و      بخـش  ،اختصـار  بـه  ندهنويسـ  سيزده تا هاي يازده در صفحه

  .اند توضيح داده از برخي منابع را گيري هچگونگي بهر

 آمـده اسـت  توضـيحات مختصـري    ،1 -3 بندهاي نوزده، ده تافهاي ه صفحهدر  :گفتار پيش

ها بـه اروپـاي كنـوني و بـه ايـران و هنـد و        ها، مهاجرت آن ة جايگاه نخستين هندواروپاييدربار

هـا و زبـان    مات اجتمـاعي آن ديگـر، باورهـا و تقسـي    و ايراني از يك سپس جدايي دو قوم هندي

  .هندواروپاييِ آغازين

 ،3 -6 هـاي  صـفحه ( ،)كليـات ( در فصـل اول : شامل دو فصـل اسـت   ،)درآمد( گفتار نخست

هـاي هنـدواروپايي و    زبـان  گانـة خـانوادة   هاي ده گروه اختصار دربارة نويسنده به ،)4 -9 بندهاي

سـپس  . ددهـ  توضـيح مـي  » يرانياهنـدو «ايرانـي از گـروه زبـاني     هنـدي و  اخةدو شـ  شدنِجدا

هاي باستان زبان كهن خـود   هندي .شود ادبيات هند باستان ارائه مي زباني و كلي از بندي تقسيم

صرفي، نحوي و واژگاني به دو  ،يهاي آواشناخت نظر تفاوتاين زبان از. ناميدند مي 1را سنسكريت

ها مرحلـة  2اوپه نيشد و زبانِشود  كهن تقسيم مي/ باستاني دايي و سنسكريتو سنسكريت گونة

  .مياني آن دو است

، ادامـة فصـل اول   )10 -24 بنـدهاي  ،7 -14 هـاي  صـفحه ( ،)ادبيات سنسكريت( فصل دوم

اي مختصـر   و در بند آخر اشـاره  ،در اين فصل محتواي متون سنسكريت توضيح داده شده .است

  .سنسكريت شده است دستورنويسيِ ةبه تاريخچ

سنسـكريت، پيشـينه و    خط( در فصل اول: شامل دو فصل استنيز  ،)آواشناسي( گفتار دوم

خط سنسـكريت و چگـونگي    ، پيشينة)25 -33 بندهاي ،17 -27 هاي صفحه( ، )هاي آن ويژگي

صـورت   به ،3ناگريود، الفباي خط سنسكريت و ،است اختصار توضيح داده شده گيري آن به شكل

                                           
1. samskrta- 

2. upanisad- 

3. devanāgari- 
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 48داراي  شـود،  و از چپ به راست نوشـته مـي   هجايي است دوناگريالفباي  .آمده استجدول 

در اين . شود هاي تركيبي بسياري ايجاد مي ديگر، صورت يك ها به از پيوستن نويسه و نويسه است

 .شـود  ها، توصيف مي ن اروپايي آشان، با ذكر منشأ هندو هاي زبان سنسكريت و فراگويي واج فصل

هاي تكيـه و گـردش    به مبحث. واكه است 13واكه و  نيم 4همخوان،  29سنسكريت داراي  زبان

نيز در اين فصل پرداخته شـده  اروپايي است، هاي كهن هندو زبان هاي همة ، كه از ويژگيها واكه

  .است

هاي زبـان   يكي از ويژگي ،)34 -36 بندهاي ،28 -35 هاي صفحه(، )نهادها هم( فصل دومدر 

و  ،واژه در جملـه  پايـانيِ  واجِ ،سنسكريت در زبان :شود ، توضيح داده ميسنسكريت، با ذكر مثال

ايـن   آگاهي از قـوانينِ  .يابد تركيب است، در مواقعي تغيير مي نخست اي كه جزء واج پاياني واژه

م در واج تشـريح دو قـانون مهـ    ،بند پايـاني ايـن فصـل   . براي يادگيري زبان ضروري است تغيير

قانون ناهمگوني « يا 2»قانون گراسمن«و » ها قانون دميده«يا  1»تولومهقانون بار«شناسي، يعني 

  .است» ها دميده

 هـاي  صـفحه ( ،)صرف اسم و صفت( در فصل اول: شامل پنج فصل است ،)صرف( گفتار سوم

و  ،صورت جـدول و بـا ذكـر مثـال آمـده      ها به ها و صفت صرف اسم ،)37 -64 بندهاي ،39 -65

سه جنس مذكر، مؤنث و خنثي، سه شـمار   ،اسم در مقولة. ندا  هاي صرفي توضيح داده شده نكته

يي، ازي، وابستگي و دري مطـرح  مفرد، مثني و جمع، و هشت حالت نهادي، آيي، رايي، بايي، برا

بسـته بـه    ،گـروه ، و در هرمختوم به واكه و همخوان تقسيم شده به دو گروه ،صرف اسم. ندا شده

صـفت  (ها  صفت، تأنيث و سنجش صفت ةدر مقول. اند گوناگوني آورده شدههاي  صرف ،واج پاياني

نظـر جـنس، شـمار و    صفت از خود استقاللي نـدارد و از . ، توضيح داده شده است)برتر و برترين

  .، تابع موصوف استحالت صرفي

صـرف ضـماير شخصـي،     ،)65 -74 بنـدهاي  ،66 -72 هـاي  صـفحه ( ،)ضماير( فصل دومدر 

حالـت  (هفت حالـت صـرفي    ،ماير شخصيض دربارة. ه، موصول، پرسشي و ملكي آمده استاشار

پيوسـته،  هـاي غير  ه شمار و سـه شـخص، و صـورت   ، س)آيي در صرف ضماير از ميان رفته است

هـاي گونـاگون ضـمير اشـاره در      صـورت . اند مطرح شده) ء اول تركيبدر جز(پيوسته و تركيبي 

عنوان ضـمير   آن به دربارة ضمير پرسشي، به كاربرد، اند بندي شده طبقه ،)بن، ماده(چهار ستاك 

                                           
1. Bartholomae 

2. Grassmann 
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و  ،هايي كه صرف ضـميري يـا ضـميري و اسـمي دارنـد      در پايان، صفت .مبهم اشاره شده است

  .اند معرفي شدهشوند،  هايي كه مانند ضمير صرف مي اسم

ــدهاي ،73 -77 هــاي صــفحه( ،)عــدد( فصــل ســوم در ــا  اي اصــلي،عــدده ،)75 -85 بن ب

عـددهاي ترتيبـي و    .شـده اسـت   ضـيح داده تو ،عـدد و معـدود   شان و مطابقة هاي صرفي صورت

  .اند نيز فهرست شده قيدهاي عددي

تـرين فصـل    كه طوالني  ،)85 -146 بندهاي ،78 -142 هاي صفحه( ،)فعل( فصل چهارمدر 

توضـيح   هـاي گونـاگون و   همراه با جدول، مثال ،هاي صرفي فعل كتاب است، به ساخت و صورت

مضارع، (ريشه، ستاك، دستگاه : هاي فعل عبارتنداز مبحث. است شده هاي خاص پرداخته صورت

، وجـه  )دور، آينـده، اسـتمراري   مضـارع، گذشـته، نقلـي، گذشـتة    (مـان  ، ز)گذشته، نقلي، آينده

گـذرا، ناگـذر،   (جهـت  / ، بـاب )نايي، اسنادي، دعايي، شرطياخباري، التزامي، انشايي، امري، تم(

هـاي فعلـي    و صـرف  ،)آينـده، نقلـي  ( هاي فعل تركيبـي  ساخت. هاي شخصي و شناسه ،)مجهول

و همچنـين سـاخت و معنـاي     ،)برسـاخته  /هول، تشديدي، آرزويي، سـببي، جعلـي  مج(اشتقاقي 

) ، مصدر، اسم مصـدر صفت فاعلي، صفت مفعولي، صفت الزامي(هاي مشتق فعلي  ها و صفت اسم

  .اند طور كامل بررسي شده در اين فصل به

بـه دو   ،تركيـب  ،)147 -149 بنـدهاي  ،143 -148 يها صفحه( ،)ها تركيب( فصل پنجمدر 

هاي اضافه و چند قيد  ترين حرف مهم ،هاي فعلي در تركيب. فعلي و اسمي تقسيم شده است نوعِ

يكي از هاي اسمي را  تركيب نويسنده، .اند شوند، توضيح داده شده كه با فعل تركيب مي ،و صفت

، و كه در زبان سنسكريت كـاربرد بيشـتري دارد   ،اروپايي دانستههاي هندو هاي همة زبان ويژگي

هـاي   معـرف  .اسـت   بسته، ملكي و قيـدي تقسـيم كـرده   هاي وا دوتايي، معرف را به چهار نوع آن

هاي متعـددي آورده شـده    مثال ،در هرمورد .دنشو ي را شامل ميصفوابسته و و ، دو گونةوابسته

نخسـتين و دومـين تقسـيم شـده،      ونة، كه به دو گمبحث پسوند ،در بند پاياني اين فصل. است

  .ها برشمرده شده است آن ترينِ مطرح و مهم

شمار  هاي نحويِ مبحث ،)150 -158 بندهاي ،151 -166 هاي صفحه( ،)نحو( گفتار چهارم

كاربردهـاي   و شـمار،  ها ها، جنس ها، شخص حالت ، مطابقة)انند اسم جمع، كاربرد شمار مثنيم(

هاي اشتقاقي  ها در فعل، صرف هاي صرفي اسم، زمان و وجه حالتماير اشاره، ض ،ضماير شخصي

. دهـد  را بـا ذكـر مثـال توضـيح مـي       )مصدر، صفت الزامي، اسـم مصـدر  (فعلي و مشتقات فعلي 

  .ساختار جملة پيرو پرداخته است بندپاياني به
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هـايي بـراي    مـتن ( فصـل نخسـت  در : شامل سه فصل اسـت  ،)هاي گزيده متن( گفتار پنجم

كـه بـا حـروف رومـي      ،پانزده بخـش  زير ،)171 -195 هاي صفحه( ،)هاي گوناگون صرفتمرين 

هاي اسـم،   هايي براي تمرين صرف اند، جمله مربوط ارجاع داده شده مشخص و به بند يا بندهاي

معنـاي برخـي    ،هاي كوتاه يك از اين جملهنويسنده در زير هر. فعل آمده استضماير و اعداد، و 

اي  واژه نكتـه  فعل را آورده و چنانچه صورت آوايي يـا صـرفيِ   ريشةو سم و صفت، ها، بن ا از واژه

ننـده بـه   خوا شـدنِ  ، مسـلط هـا  هدف از اين تمرين .است  ، به بند مربوط ارجاع دادهخاص داشته

  .هاست ش براي دريافتن معناي جملههاي صرفي و تال صورت

الـف، ب،  (بخـش  يك در چهار هردو متن،  ،)196 -254 هاي صفحه( ،)ها متن( فصل دومدر 

، ايـزد  1سـوريه داراي شش بيت در وصـف   ،دايي، سرودي ومتن نخست: اند ، بررسي شده)پ، ت

) بيـت  32شامل (بخشي  ،در متن دوم. بزرگ آيين ودايي است از سه ايزد يآفتاب و يك آسمانيِ

بررسـي ايـن   . ده استخاب شانت 3مهابهارتهبزرگ  از مجموعة ،2نتي يمدو  نلهاز داستان مشهور 

در مـورد سـرود ودايـي،    (آمده است  دوناگريمتن به خط  ،است كه در بخش اول ها چنين متن

، بخـش سـوم  . متن اسـت  آوانويسيِ ،بخش دوم). تقطيع شده بي و هم به گونةيترك هم به گونة

رت واژه، صـو  در برابـر هـر  . ها پرداخته اسـت  ، به بررسي واژهفارسي است و بخش چهارم ترجمة

لزوم،  معناي آن و درصورت، )در مورد فعل، ريشه(هاي صرفي، ستاك  مقوله، ويژگي ،تركيبيغير

كـه دانشـجويان بتواننـد     آن بـراي همچنـين،  . شناختي داده شده اسـت  ريشه توضيحات مختصرِ

 نيـز  )درصـورت وجـود  ( برابر اوستاييِ واژه هاي سنسكريت را با زبان اوستايي تطبيق دهند، واژه

  .اند منابع نيز ذكر شده ،براي آگاهي بيشتر خوانندگان. ده استذكر ش

بخش ديگـري از داسـتان    ،)255 -289 هاي صفحه(  ،)بخش دوم داستان نله( فصل سومدر 

نله و دمانند فصل گذشته عمل  ،نخست در سه بخشِ: بررسي شده است ،در چهار بخش ،يتيَنم

و  ،اند التين آورده شده الفباييِ ترتيبِ داستان بههاي بخش دوم  ، واژهدر بخش چهارم. شده است

بيت يـا   بيشتر خوانندگان، شمارة براي راهنماييِ .است توضيحات الزم آمده ،مانند فصل گذشته

، نامـه بـراي ايـن مـتن     تـدوين واژه . كار رفته، نيز ذكر شده اسـت  هب )ها( كه واژه در آنهايي  بيت

  .كند ها آشنا مي نامه در واژه دانشجويان را با شيوة جستجو

                                           
1. sūrya- 

2. nala-, damayanti- 

3. mahābhārata- 
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فهرسـت اصـطالحات    .اند قرار گرفته ،)293 -303 هاي صفحه( )ها فهرست(در انتهاي كتاب 

و  ،هـا  ها، فهرست برخي اصطالحات فارسي و معادل سنسـكريت آن  فارسي و معادل انگليسي آن

  .ديگر يها امه به فارسي و به زبانن كتاب

 :شـود  اشـاره مـي  به چند مـورد آن   درحد توان، هك هاي علمي بسياري دارد ارزش اين كتاب 

رو،  ايـن از. الزم بيـان شـده اسـت    و با ذكر جزئياتمنظم، با طرح جدول  بسيار ،مطالب دستوري

 .دكنـ   دانشجويان را آسـان مـي   براي اهل فن مفيد است و هم روند يادگيري هم اين اثر مطالعة

 .ودايي و كهـن اسـت   سنسكريت زبانيِ گونة ، پرداختن به دواين اثر هاي برجستة يكي از ويژگي

ديگـر  از  .هـا را دريابـد   آسـاني مقايسـه كـرده، تفـاوت     تواند اين دو گونـه را بـه   ننده ميخوا پس

آن دارد، اين اسـت كـه نويسـنده بـا مطالعـه و       بودنِ ، كه نشان از عالمانهاين اثر زرهاي با ويژگي

 انديشـة و بـا تكيـه بـر دانـش و      ه منابع فرعي،بدون استناد ب معتبر و مرجع، بررسي چند منبعِ

 ،اثر، ايـن اسـت كـه نويسـنده     از ديگر نكات قابل توجه. است  مطالب كتاب را تدوين كرده ،خود

ها آشنا هستند و هـم اهـل فـن     كه هم دانشجويان با آن ،را يمرسوم معمول و اصطالحات زبانيِ

 پـي آمـده  در هاي پـي  ، با شمارهبندصورت بند ب، بهمطالب كتا .اند كار برده اند، به ها را پذيرفته آن

  .ستاو استفاده از اثر را بسيار آسان كرده  ،داخلي ارجاعِ  ،اين ويژگي .است

اتخـاذ شـده    روشـي ميانـه   ،متـون  فارسيِ هاي دوم و سوم، در ترجمة م، فصلدر گفتار پنج

در  هـا،  در برگردان كه اينبا . شود ل فن واقع ميد و هم مقبول اهآموزشي دار است، كه هم جنبة

بـراي   شده اسـت، امـا  منعكس  ها واژه هاي صرفيِ و ويژگي ،رعايت ، ساخت زبان مبدأاكثر موارد

مـتن را   فهمِ اللفظي، در مواردي كه برگردانِ تحت. نمايد مبهم و گنگ نمي ،زبان ة فارسيخوانند

ترجمـه  بق با ساخت زبان فارسي متن را مطا ،، نويسندهكرده ميو يا ابهامي ايجاد  ،دشوار ساخته

 اللفظـيِ  تحت كه ترجمة» !تو نبايد مرا بكشي. ..«: 20بند  ، ترجمة218مانند صفحة . است  كرده

  .زبانان خالي از ابهام نيست ، براي فارسي»تو وسيلة ي نيستم بهتنكش... «: آن

ويرايشي و  ان كمِچند وجود خطاهاي نه ،گرفتبر اين اثر ارزشمند  توان مي كه اي ُخرده تنها

  .هاي بعدي برطرف گردد رود در چاپ كه اميد مي ،تايپي است
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