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 چكيده
اسـناد و  . رسـد  مـي هـاي دور   زمـان پيوند ديرينة ايران و شبه قارة هندوپاكستان به 

جنوب هند  مداركي از دورة هخامنشي در دست است و تصاوير غارهاي اجانتا در
  .حكايت از ارتباط ايران و هند در دورة ساساني دارد

و  با نفوذ و گسترش اسالم در ايران در دوران حكومت سلطان محمود غزنوي
هاي او به هند، اسالم به همراه زبان فارسي و تصوف وارد آن سـرزمين    لشكركشي

زبـان    هايي از مسلمانان و بعضاً ايرانـي   پهناور شد و به مرور ايام با تشكيل حكومت
فارسي در شبه قارة هند گسترش يافت، تا جايي كه زبان فارسـي در حـدود چنـد    

  .ادب و هنر گرديد قرن زبان دين و سياست و فرهنگ و
هاي زبان فارسي در سـرزمين هنـد و فهـم معـارف       به دنبال عميق شدن ريشه

اسالمي و متون ادبي و حيات اجتماعي دانستن زبان فارسي در سرزمين هنـد يـك   
هاي دستور زبان   نياز حياتي شد تا جايي كه بساط درس و يادگيري و تأليف كتاب

از . آمد  ترين كارها به شمار مي  فارسي از مهمهاي مختلف   فارسي و تدوين فرهنگ
ويژه در حيدرآباد و بعضـي   ههاي لغت در سراسر شبه قاره ب  اين رو نوشتن فرهنگ

دانستن  .1: اياالت ديگر رونق گرفت چون فراگيري زبان بيشتر معلول دو امر است
هند در تأليف  بينيم است كه ميله ئمسدر اين دو  ـ آگاهي از دستور زبان .2لغات و 

تــأليف . مــيالدي دارد 1965ايــن دو موضــوع حــداكثر آثــار را حــداقل تــا ســال 
  .مهم استلة ئمسهاي اساسي و بعضاً متفاوت در دكن گوياي اين   فرهنگ

نويسي، گسـترش زبـان، جنـوب هنـد       زبان فارسي، فرهنگ و فرهنگ :ها كليدواژه
  .)دكن(
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  مقدمه. 1
بسيار دور مشتركات فراوان تاريخي، فرهنگي و سياسي با يكديگر هاي   ايران و هند از زمان

هاي مسلمان در شـبه قـارة پهنـاور هنـد و پاكسـتان        روابطي كه در دورة حكومت. اند  داشته
هاي اساسي فرهنگ و تمدني را بنا نهاد كه امروزه تفكيك   تر گرديد و پايه  تر و گسترده  عميق

پذير نيست و اگر هم بخواهند دست به چنين اقدامي بزنند   وجه امكان و گسستن آن به هيچ
  .يستهاي هنگفت فكري و فرهنگي ن  اين امر خالي از زبان

بـه   نخستين عامل مهم اين آميختگي فرهنگي و پيوند روحي و معنوي، زبـان فارسـي و  
هـاي باسـتان ايـران و هنـد و       بـا مقايسـة زبـان   . دنبال آن فرهنگ و ادبيـات فارسـي اسـت   

  .شود  هاي فراوان واژگاني و دستوري آن، اين هماهنگي ديرين آشكارتر مي شباهت
رسـد شـاهد     همچنين گذشتة دور و دراز تاريخي دو كشور كه به عصر هخامنشـي مـي  

هاي مختلف قومي، آداب و رسوم و ساير مظاهر فرهنگي، عالوه   نفوذ عميق و اشتراك جنبه
هـاي دوران هخامنشـي نـامي از هنـد آمـده و در        همچنـين در سـنگ نبشـته   . بر زبان است

در عصـر  . هاي زمان آشوكا تأثير و نفوذ هنر ايرانـي عصـر هخامنشـي مشـهود اسـت      كتيبه
هاي پنجاتنترا و شطرنج از   كه قصه تر شده، به طوري  ساسانيان اين ارتباط تنگاتنگ و نزديك

» اجانتـا «اي در غارهاي   طح نسبتاً گستردههاي ايراني در س  آيد و تأثير نقّاشي  هند به ايران مي
  .گردد  مشاهده مي) 708 -  699: 1381رادفر، (

آيـد    هاي اسالمي كه دوران طاليي و اوج شكوفايي زبان فارسـي بـه شـمار مـي      در دوره
هاي محمود غزنوي شـروع شـد و     اسالمي با جنگـ  گسترش فرهنگ و تمدن و زبان ايراني

كه وسايل تضعيف زبان ـ  ها بر شبه قاره  تقريباً تا دورة تسلّط انگليسيدر طي دوراني طوالني 
البتّـه ايـن نكتـه نبايـد     . افـزود     همچنان بر بالندگي و غناي خود ميـ  فارسي را فراهم آوردند

. ها زبان فارسي از بـين رفـت و فرامـوش گرديـد     فراموش شود كه پس از استيالي انگليسي
كـه آن را بـه علّـت دربـر      ــ  اما نفوذ و اعتبار آن كاسته شد و زبان اردوخير، اين طور نبود، 

و رواج زبان انگليسي ـ  گويند  هاي فارسي دختر زبان فارسي مي  درصد واژه 60داشتن حدود 
به تدريج در مناطق وسيعي از شبه قاره، زبان فارسي همواره زباني بود كـه در دوران تسـلّط   

هـاي غيرمسـلمان پاسـدار زبـان فارسـي گرديدنـد و آثـار          وان و گروهها، بيشتر هند  انگليسي
نويسـي   فرهنـگ هاي گوناگون از خود به يادگار گذاشتند ازجمله در زمينـة    متعددي در زمينه

و  بهارعجم، بحـر عجـم، مصـطلحات وارسـتة سـيالكوتي     هايي چون  فارسي و تأليف كتاب
ه مسلمانان هم بيكار ننشستند و با رونق كمتر بـه  البتّ) 1372سيدعبداهللا،  ←(هاي ديگر   زمينه
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هاي تحقيق   ترين شاخه  نويسي فارسي يكي از عمده  تأليف و تصنيف آثار پرداختند كه فرهنگ
هاي ايراني   خصوص كه در دوران حكومت مسلمانان، شخصيت به. آيد  و تدوين به شمار مي

  .اسالمي شدندـ  ايرانيبسيار به هند رفتند و باعث رشد و شكوفايي فرهنگ 
همچنين بسياري از هنديان دانشمند تحت تـأثير فرهنـگ اسـالمي و ايرانـي موجبـات      

  .ايراني را فراهم آوردند ـ ارتقاي زبان فارسي و فرهنگ و تمدن و هنر اسالمي
خالصه اينكه زبان فارسي با حضور هشتصد ساله، بلكه بيشتر خود در برّ صغير توانست 

دانشـگاه در هنـد داراي رشـتة زبـان      60ريشه بدواند كه هنوز هم در بالغ بر  چنان عميق  آن
نويسـي فارسـي در بخشـي از ايـن       اما سخن ما فعالً بررسي وضعيت فرهنگ. فارسي است

ايالتي كه با تشكيل حكومت قطبشاهيان كـه  . سرزمين پهناور يعني جنوب هند يا دكن است
از رفتن به جنوب هند سرانجام دولت قطبشاهيان را سرسلسلة آن از مردم همدان بود و پس 

تأسيس كرد كه مركز بزرگي براي اجتماع شاعران، نويسندگان، هنرمندان، دانشمندان علـوم  
  .مختلف از ايرانيان مهاجر و برخي كشورها و فرهيختگان سرزمين هند بود

  
  )دكن( هند جنوبي 1.1

يكـي از شـهرهاي   ) Andhrā Prādēs( آنـدهراپرادش حيدرآباد يا حيدرآباد دكن مركز ايالت 
چهـارمين  ـ  شهري كه در زمان سلطان محمد قلي قطب شاه. بزرگ جنوب هندوستان است

مـيالدي بـر فـراز     1591و  1590هاي   بين سال) ق 1020 -  889(پادشاه سلسلة قطبشاهيان 
  ).هفت: 1373كرمي، (فالت دكن در جنوب هند تأسيس شد 

هـاي    داشـتند و سلسـله كـوه     باً فالت دكن را جزء هندوستان محسوب نميپيشينيان غال
  ).26: 1375جاللي نائيني، (شمردند   را فاصل بين هندوستان و فالت دكن مي» ويندهيا«

قدما شبه جزيـرة جنـوبي   «: چنين آمده است سرزمين هنددر تأييد اين مطلب در كتاب 
اند كه در زبـان    ناميده )Dakshina( »دكشينا«را شمرد و آن   را يك سرزمين مستقل مي) هند(

كه بعدها به صورت دكني تلفّظ شده ) 4: 1337حكمت، (سانسكريت به معناي جنوب است 
» دكشـيناپتا «يـا  » دكشـينا «هم اين منطقـه   پوراناهاو  رامايانا، مهابهاراتاهاي   در منظومه. است

)Dakshinapatha (وبي اســت خوانــده شــده كــه بــه معنــاي قطعــة جنــ) ،؛3: 1373كرمــي 
  .)37 -  35: 1389معصومي، 

همواره با نام ايران و حكومت مسـلمانان و زبـان   . ق .هنام سرزمين دكن از سدة هشتم 
  .فارسي و ارتباط بين دو منطقه همراه بوده است
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  بهمنيان 2.1
حكومت در دكن  933تا  748اي از پادشاهان مسلمان دكن بودند كه از   بهمنيان دكن سلسله

حكّام اياالت بهمني ). 1: 5، ج 1379 ،دانشنامة جهان اسالم(كردند يا داعية حكومت داشتند 
احمدنگر، بيجـاپور،  : ابتدا خودمختار و سپس مستقل شدند، و سرانجام دكن به پنج مملكت

برار، بيدر و گُلكُنده تجزيه شد كه به ترتيب تحت حكومت نظام شاهيه، عادل شاهيه، بريـد  
  ).985: 1، ج 1345مصاحب، (، عماد شاهيه و قطب شاهيه بودند شاهيه
  
  قطبشاهيان 3.1

ميالدي  1590پس از سقوط بهمنيان و ايجاد پنج حكومت در جنوب هند حيدرآباد در سال 
د       توسط سلطان محمد قلي قطبشاه، پنجمين پادشاه شيعه و ايرانـي  نـژاد زيـر نظـر ميرمحمـ

  ).593: 6، ج 1376تشيع،  المعارف  دايرة(استرآبادي تأسيس شد 
قبل از استقالل هند حيدرآباد داراي حكومتي مسـتقل بـود و بـه ترتيـب قطبشـاهيان و      

كردند اما بعد از استقالل هند جزئي از خـاك آن سـرزمين     جاهيان بر آن حكومت مي  آصف
  . محسوب شده و به عنوان مركز ايالت آندهراپراش انتخاب گرديد

شاهيان يكي از مراكز مهم تشيع و نيز زبان و ادبيـات    حيدرآباد در زمان قطباز آنجا كه 
فارسي در جنوب هند بود به همين دليل علما، دانشمندان، نويسندگان، شـاعران بسـياري از   

د      ايران و نيز از شمال و مركز هند به خود جذب كرد كه يكي از معروف تـرين آنـان محمـ
اسـت كـه آغـاز     برهـان قـاطع  فرهنـگ فارسـي معـروف    حسين بن خلف تبريزي مؤلـف  

؛ 1973اخترحسـن،  (كنـيم    آغـاز مـي   برهان قاطعنويسي در دكن را با معرّفي كتاب   فرهنگ
  ).1982رضيه اكبر، 

  
  قطبشاهيان ةهاي دور فرهنگ. 2

 برهان قاطع 1.2

ـتخلّص بـه برهـان در      ترين فرهنگ  از مهم هاي فارسي تأليف محمد حسين بن خلف تبريـزي، م
) ق  1083 -  1036حكومـت  ( شاه  كه مدتي را در خدمت سلطان عبداهللا قطب. م 1652/ ق 1062

  .فرهنگ خود را به او هديه كرد گذراند و
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ار ، گسترش زبان فارسي در منطقـه و انتشـ  برهان قاطعها پيش از تأليف   از آنجا كه سال
، سبب شده بـود  )جهان  مانند اكبر، جهانگير و شاه(ديوان شاعران بزرگ دربار سالطين هند 

بـدين سـبب   . كه تمايلي عمومي نسبت به درك ظرايف و دقايق آثار اين شاعران پديد آيـد 
) 87: 1حكمت، (روي آوردند  هاي فارسي فرهنگشناسان به نگارش و تدوين   اديبان و لغت

ادامـه  . ق 11دورة نخست كه تا سدة : نويسي شكل گرفت  و بدين ترتيب، دو دورة فرهنگ
اي   شـود، دوره   آغـاز مـي  . ق 11آوري لغات است، و دورة دوم كه از سدة   يافت، دورة جمع

ورة نخست متعلّق به د برهان قاطع. است كه در آن لغات مورد نقد و تحليل نيز قرار گرفت
  .)50: 1341شهريار نقوي، (است 

از برخـي     هايي  كه واژه) 88: حكمت(واژه و تركيب دارد  20211در حدود  برهان قاطع
). 97: 1معين، ج (خورد  ها به چشم مي  هاي ايراني و غيرايراني نيز در ميان آن  ها و لهجه  زبان

پايـة   داراي ترتيبـي الفبـايي و بـر   هاي رايج در زمـان مؤلّـف،     برخالف فرهنگ برهان قاطع
اين فرهنـگ شـامل يـك    . هر واحد واژگاني تنظيم شده است... و  ،حروف اول، دوم، سوم

بـاب موضـوعاتي    ديباچـه در . اسـت » گفتار« 29، و متن شامل »فايده« 9ديباچه، مشتمل بر 
بخش اصلي  هاي ايراني، حروف، دستور زبان و امالي فارسي است و گفتارها كه  مانند زبان

مبناي حروف فارسي و عربي ترتيب يافته، و هر كدام خود بـه   شود، بر  فرهنگ را شامل مي
  .)84: 1ط؛ حكمت، ؟  ـ هـ: 1برهان، ؟ (تقسيم گرديده است » بيان«چندين 

بايست از منابع گوناگوني فراهم آمده باشد، مؤلّف آن تنها   اين فرهنگ با وجود آنكه مي
سرمة سروري كاشاني،  الفرس  مجمعانجوي شيرازي،  فرهنگ جهانگيريفرهنگ، يعني  4از 

 4از ميـان ايـن   . بـرد   حسين انصـاري نـام مـي    االدوية  صحاحالدين اوحدي و   تقي سليماني
 .)84 -  81: 1حكمـت،  (بـوده اسـت    فرهنگ جهانگيريفرهنگ، بيشترين استفاده برهان از 

تركيبـاتش موجـب رواج كامـل آن در ميـان      به لحاظ شمار واژگان وبرهان قاطع جامعيت 
  ).88: 1، همو(مردم ايران و هند شد 

  
  جامع 2.2

. شهرت اين فرهنگ سبب گرديد كه گروهي به تقليد، تكميل، ترجمه و نقد آن روي آورند
تـأليف شـده،    برهـان قـاطع  ، از محمد كريم بن مهديقلي تبريزي، بـه تقليـد از   برهان جامع

  .در تبريز به طبع رسيده است. ق 1260نخستين بار در 
به سبب شهرت بسياري كه حاصل كـرد، محـلّ اعتنـاي     برهان قاطعهاي فرهنگ   نقص
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هايي به صورت تعليق بر آن ترتيب يافت خـواه در    شناسانِ بعد شد و درنتيجه كتاب  پارسي
  . ي كه در آن راه يافته استهاي  راه تكميل كردن آن و خواه در ذكر اشتباه

  
  و ديگر نقدها قاطع برهان 3.2

اي   ترجمـه . هـا   و جـز آن  قاطع برهان، ساطع برهان، دافـع هـذيان  هاست   ازين گونه كتاب
بـه دسـت سـيد احمـد عاصـم عنتـابي از        تبيان نـافع شده است به نام  برهانتركي نيز از 

 برهـان قـاطع  در نقـد  ). 69 -  68: 1314تربيـت،  (شناسان آغاز سـدة سـيزدهم روم     پارسي
) م 1734/ ق 1147تـأليف در  ( اللغـه   سـراج الدين آرزو، در   نخستين تالش از سوي سراج

 1851/ ق 1273صورت گرفت و پس از آن غالب دهلوي به تفصيل، ايـن فرهنـگ را در   
و منتشـر   تدوين قاطع برهانمورد نقد و بررسي قرار داد و حاصل كار خود را با عنوان . م

نويسان هندي برانگيخت و سـبب    هايي را در ميان لغت  نقد غالب دهلوي، واكنش. ساخت
سـيد سـعادت علـي بـا     : ازجملـه . تأليف آثاري مستقّل در نقد و رد انتقادات غالب گرديد

م؛ آغا احمد علي شـيرازي بـا تـأليف     1864/ ق 1280در  محرّق قاطع برهانچاپ كتاب 
 1281در  القاطع  قاطعالدين دهلوي با تأليف كتاب   در همان سال، و امين مؤيد برهانكتاب 

مـورد نقـد قـرار گرفـت، بـه       برهان قاطعدر حال حاضر نيز ). 114 -  110: 1معين، ؟ . (ق
هـا    بنيـاد نبـودن آن    هاي دساتيري اين فرهنگ و بر بـي   عنوان مثال، محمد تقي بهار بر واژه

خـالي از شـواهد   برهـان  انگشت نهاد و پورداود هم از اين بابت و هـم از آن جهـت كـه    
از ) 96 -  86: 1(در آن ميان نقد و بررسـي حكمـت   . شعري است، آن را مورد نقد قرار داد

هـاي اساسـي     كاستي برهان قاطعسازد كه   حكمت روشن مي. تر است  دو نقد پيشين مفصل
هاي فارسـي و عربـي،     شناسي برخي از واژه  ري، اشتباه در ريشهدارد، مثل حذف شواهد شع

اي لغـات، اشـتباهات     خطا در ضبط برخي از لغات، ورود تصحيفات و تحريفـات در پـاره  
بنياد و خرافي در شرح و تفسير برخي از   تاريخي و جغرافيايي و سرانجام طرح باورهاي بي

  ).58: 12ج : 1383ميرانصاري، (لغات 
هاي مهم آن چاپ كلكتـه بـه     از چاپ. چندين بار در هند و ايران چاپ شد اطعبرهان ق

 3717اي بـر آن از    اي مشروح و افزودن تكمله  ميالدي است با مقدمه 1817/ ق 1233سال 
ملحقـات  ساقط شده بود و ايـن مجموعـة جديـد    » برهان«واژه و تركيب فارسي كه از نظر 

د معـين اسـت كـه بـا      برهان قاطع تر و بهتر   چاپ كامل. نام دارد برهان قاطع تصحيح محمـ
برهان ها و تصحيح خطاهاي صاحب   اي جامع و با حواشي بسيار در شرح ريشة واژه  مقدمه
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هـا    هاي فارسي در ساير زبان  ها در حاشيه و دادن معادل واژه  و افزودن بسياري از لغت قاطع
خورشـيدي و چنـد بـار پـس از آن      1335تا  1331 از سال(هاي ايراني در پنج مجلّد   و لهجه
اي در لغت فارسـي شـمرد     ارج تازه در تهران به طبع رسيد چنانكه بايد آن را تأليف پر) تاريخ

). 386 -  385: 1362صفا، ( كه به مراتب بر آنچه برهان بن خلف فراهم آورده بود برتري دارد
  .رسيم  مي فرهنگ آنَندراج ها و تأييدية آن، به  و رديه برهان قاطعپس از 
  
  فرهنگ آنَندراج 4.2

الدين   فرهنگ فارسي به فارسي، گردآوردة محمد پادشاه، متخلّص به شاد، فرزند غالم محيي
منـه سـلطان بهـادر      كتاب به اشـارة سـرماية مهاراجـه ميـرزا آننـدكجپتي راج     . ويجي نگري

در . عنوان آنندراج را از نام او گرفت نگر در اياالت دكن هند، تأليف شد و  فرمانرواي ويجي
د داود مـتخلّص بـه عزيـز و      تأليف و تسويد كتاب دو برادر مؤلّف، يكي منشي شيخ محمـ

برابر بـا  . ق 1306ختام تأليف سال . اند  ديگري شيخ محمد امام، دستياري و مددكاري داشته
  . ميالدي است 1888

نويسان پيشين و به ترتيب الفبـايي    هاي فرهنگ  ها و شيوه  اين فرهنگ با استفاده از تجربه
ها را از كتب معتبر تحقيق كرده و بـراي شناسـايي     تدوين شده و مؤلّف، اختالف تلفّظ واژه

» ي«براي تركي، » ت«براي فارسي و » ف«براي عربي و » ع«هاي   ها از يكديگر از نشانه  واژه
براي سنسكريت استفاده كرده است » س« براي رومي و» ر«براي هندي و «ه» براي يوناني، 

مراجع و مĤخذ نقل لغات را نيز با عالئمي بـه تفصـيل ذيـل در    ) 41: 1، ج 1375اقليدي، (
؛ الــف )آرا  انجمــن(؛ ن )اللغــات  غيــاث(؛ غ )بهــار عجــم(ب : آورد  پايــان شــرح لغــات مــي

؛ ك )الفضـال   مؤيـد (؛ ض )برهـان قـاطع  (؛ ر )هفـت قلـزم  (   ه؛ )صراح(؛ ص )االرب  منتهي(
فرهنـگ،  (؛ فـر  )مظهرالعجايب(؛ ظ )اللغات  منتخب(  م؛ )اللغات  شمس(  ش؛ )اللغات  كشف(

كه ظاهراً مراد فرهنگ فارسي و عربي به انگليسي، فرانسيس جانسـون، طبـع لنـدن    ) فرنگ
آنندراج در شرح معاني ). 192: 1368دبيرسياقي، ) (الشعرا  مصطلحات(  مصم است؛  1852
اقليـدس  (شاهدهاي گوناگون شعر و نثر از گويندگان و نويسـندگان فارسـي آورده    ها،  واژه

تر استخراج شـده    اين فرهنگ نسبتاً جامع است و لغات آن از منابع قديم .)41: 1، ج 1375
است و چنانكه اشاره شد شامل لغات فارسي و عربي و تركـي اسـت و متّكـي بـه شـواهد      

نويسندگان فارسي، به برخي اصطالحات متداول بيان عامه نظمي و گاه نثري از گويندگان و 
آورد كه غالباً در مقام تشبيه يا كنايه   نيز اشاره دارد و براي بسياري از لغات مترادفاتي هم مي
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مجموعـة  اين مترادفات را مؤلّف تنظيم و به صورت تـأليف ديگـري درآورده و نـام    . است
خود متذكّر است كه در ايـن كتـاب مصـطلحات     مؤلّف همچنين. بدان داده است مترادفات

نثر را مفصالً با شواهد  علم عروض و قواعد فارسي و جملة صنايع و بديع مستعملة نظم و
  .در رديف الفبايي خود قرار داده است

امتياز فرهنگ آنندراج گذشته از اشتمال آن بر لغات عربي و فارسي آن است كه نسـبت  
و اللغـات    غياثنكتة گفتني ديگر آنكه مندرجات . جامعيت داردهاي مشابه   به ديگر فرهنگ

هـاي    ، از فرهنـگ االرب  منتهـي هاي فارسي به فارسي، و   از فرهنگ برهان قاطعو  بهار عجم
داشتن شواهد بـراي بسـياري از   . عربي به فارسي، تقريباً همه در اين كتاب وارد شده است

كنـد    گـاه نقـل مـي     مترادفاتي از هندي كه گـه . ستلغات و تركيبات امتياز ديگر اين كتاب ا
اين فرهنگ نخسـت در  ). 194 -  192: 1368دبيرسياقي، (مزيت ديگري محسوب تواند بود 

صفحه در مطبعة نولكشور واقع در لكهنـو بـه سـال     3093سه مجلّد به قطع رحلي پهن در 
ام در  كتابخانـة  ية به چاپ سنگي رسيده و بار دوم در تهران به سرما. م 1894/ ق 1307 خيـ

به قطع وزيري زيرنظر محمد دبيرسياقي به حروف سربي چاپ ) صفحه 4702(هفت مجلّد 
شده است و در نوبت سوم نيز كتابخانة خيام چاپ تهران را پس از تجديدنظر به قصد رفع 

). 193: همـو (تجديد طبع كـرده اسـت   . ش 1363هاي چاپي، به طريقة افست، در   نادرستي
: ، ذيـل 1، ج ، زير نظر حسـن انوشـه  دانشنامة شبه قارهاطّالعات بيشتر رجوع شود به  براي

  .آنندراج و منابع آن
  
  نامه گنج 5.2

از علي بن طيفور بسطامي است كه به حكم رضاقلي بيك ملّقب بـه   نامه  گنجفرهنگ ديگر 
تأليف شده و موضوع آن الفـاظ شـاهنامه اسـت بـا شـواهد از خـود        1069خان در   نيكنام

نسخة آن در دسترس مؤلّف فرهنگ نظـام بـوده اسـت و    . حركات لغات را دارد. شاهنامه
 نامـه   گـنج البتّه اين نكتـه را بايـد افـزود كـه از كتـاب       .)154: همو(اين شرح از آنجاست 

اي ديگر در كتابخانة آصفيه حيـدرآباد هنـد     ساالرجنگ و نسخهكتابخانة اي در موزه و   نسخه
ها را ديده و حتّي تحريـري از نسـخة كتابخانـة      موجود است كه نويسنده اين سطور خود آن

چنـدان در وضـعيت سـالم     نـه اي   ساالرجنگ انجام داده و با نسخة كتابخانة آصفيه كه نسخه
 India Office م از اين كتاب در كتابخانة انديا آفيساي ه  البتّه نسخه. است   است مقايسه كرده
  .لندن وجود دارد
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  اللغات  خزانة 6.2
هاي   توان از زمره فرهنگ  جهان بيگم بهوپالي كه در بهوپال نوشته شده را مي شاه اللغات  خزانة

اين فرهنگ در دو جلد . داشته جنوب هند به شمار آورد زيرا بهوپال هم در قلمرو دكن قرار
زنـي بـود     يگانه.) ق 1319 -  1252( جهان بيگم مؤلّف آن شاه. به چاپ رسيده. ق 1304در 
دربردارنـدة   اللغـات   خزانـة . نويسي در شبه قاره خدمتي بـزرگ كـرده اسـت     به فرهنگكه 

ها   اين واژه. واژگاني از شش زبان اردو، فارسي، عربي، سنسكريت، انگليسي و تركي است
گونه شـاهدي نوشـته     ، در شش ستون به رديف و بدون آوردن هيچكه مترادف يكديگرند

شـده در   نوشـته هـاي    برخي ديگر از فرهنگ). 1972: 3، ج 1375آبادي،   نوش(شده است 
جاهيان آخر سلسـلة پادشـاهي دكـن      هايي است كه در دورة آصف  نامه  سرزمين دكن، واژه
اللغـات، ارمغـان     آصـف هـاي    و فرهنـگ  فرهنـگ محتشـمي  : عبارتند از. نوشته شده است

  .بايد معرّفي شوند  كه مي آصفي، فرهنگ نظام
  
  فرهنگ محتشمي 7.2

الدولـه    خان ملقّب به سـبقت جنـگ محتشـم    وزيرالدين، تأليف محمد فرهنگ محتشمي
هـاي    اي بر كتاب دارد و در آن مĤخذ كـار خـود را از فرهنـگ     مؤلّف مقدمه. بهادر است

ــان  ــاثبره ــاطع، غي ــارعجم، منتخــب   ق ــات، به ــدايت، صــراح،    اللغ ــات، چــراغ ه اللغ
و  اللغات، لغت تركي، هفت قلزم، نفائس اللغات، رسالة نهرالفصاحت  اللغات، تاج  شمس

فرهنـگ  صـد لفـظ فـراهم نمـوده و نـام       يـك  و هـزار  يكنويسد   كند و مي  غيره ذكر مي
را » ف«عالمـت اختصـاري   . سـاخته » ا ب ت ث«ترتيب  بدان داده است و برمحتشمي 

را براي تركي برگزيده است و لذا لغـات  » ت«را براي عربي و » ع«براي لغات فارسي و 
شاهد هم ندارد و ترتيـب لغـات آن در داخـل كلمـات     . اين فرهنگ فارسي سره نيست

  .نيستالفبائي كامل 
رم     خان بهادر در حيـد   اين كتاب در عهد ميرمحبوب علي 1293رآباد هنـد بـه تـاريخ محـ 

 ).صفحه  8در (اي بر آن نوشته است   هجري قمري چاپ شده و شاه عبداهللا مشاق دري مقدمه
صفحه دارد در يك ستون و هر صـفحه حـدود پـانزده سـطر دارد و لغـات بـه        311كتاب 

ايـن  ) 188 -  187: 1368دبيرسـياقي،  (تر از حروف شرح طبع گرديده است   حروف درشت
  .تاب چند سال پيش توسط پرويز البرز تصحيح و در تهران چاپ شدك



 )دكن(نويسي فارسي در هند جنوبي   فرهنگ     66

  

  اللغات  آصف 8.2
كتابي در لغت فارسي و اردو، از نواب عزيزجنـگ خـان   . استاللغات   آصففرهنگ ديگر 
مؤلف بر آن بوده تا همة واژگان و تركيبـات و امثـال   . العلما احمد عزيز نائطي  بهادرشمس

از . فارسي را در اين كتاب بياورد، ولي پيش از پايـان بـردن ايـن كـار سـترگ درگذشـت      
در حيدرآباد . م 1921- 1906/ ق 1340- 1325هاي   كه در فاصلة سال اللغات  آصفرو   اين

صـفحه، چـاپ    10200لملك آصف جاه، تا جلـد هفـدهم در   ا  الدوله نظام  دكن به نام نظام
دربـر دارد  » جـرار «شده است، واژگان فارسي را از آغاز الف ممدود تا پايـان شـرح واژة   

  ).28: 1، ج 1375برزگر، (
نامه را به عنوان مĤخذ كار يـاد    كتاب لغت و فرهنگ 40جلد نخست مقدمة نويسنده در 

در فهرست اين مĤخذ عالوه بـر برخـي   . آورده استكرده و دربارة هر يك شرح مختصري 
اللغـات،    هاي معتبر فارسي مانند سروري، جهانگيري، رشيدي، برهان قاطع و سـراج   فرهنگ
گلشن و ) و تركي ،عربي، فارسي(اللغات   اي چون افسراللغات و شمس  هاي سه زبانه  فرهنگ
) فارسـي و اردو (اللغـات    جامعند هاي دو زبانه مان  و فرهنگ) فارسي و عربي و اردو( فيض

معيار جمالي، فرهنگ قواس، ، اسديتر، چون فرهنگ   هاي قديم  شود، ولي كتاب  نيز ديده مي
بزرگ  المعارف  دائرة(در شمار مĤخذ او نبوده است  شرفنامهو ) الفرس  صحاح(اللغه   صحاح
رسـيد يكـي از     چـاپ مـي  شد و تماماً بـه    اين تأليف اگر كامل مي) 431: 1367، اسالمي
ترتيـب واژگـان در ايـن    ). 195: 1368دبيرسياقي، (آمد   ها به شمار مي  فرهنگترين  جامع

فرهنگ الفبايي است و شامل لغات مفرد و مركّب است و در برابر هر واژه معاني لغـوي،  
اي آن با ذكر شواهدي از شاعران معروف و نيز معادل اردوي كلمـه    اصطالحي و محاوره

در اين فرهنگ، آراي گوناگون پژوهشـگران دربـارة   . شواهدي از شعر اردو آمده است و
دارد   معني يك كلمه يا اصطالح آورده شده و سپس مؤلّف نظر داوري خـود را بيـان مـي   

  )28: 1، ج 1375برزگر، (
ــان اردو و نقــل شــواهد از شــعر اردو، از    آوردن معــادل ــه زب هــاي كلمــات فارســي ب
نويسـنده تنهـا بـه نقـل لغـات از      ). 15: 1، ج 1325نواب عزيز، (اثر است اختصاصات اين 

را ) 16: 1، ج همـو (» الفاظ جديدة بيرون از چهل كتـاب «ها اكتفا نكرده و برخي از   فرهنگ
نامـة    در لغـت . نيز با بررسي در متون و استنباط كاربردهاي تازة لغات به دسـت داده اسـت  

مقدمـة  ؛ 18: نامـه   لغـت مقدمـة  (اب استفاده شـده اسـت   دهخدا و فرهنگ فارسي از اين كت
فراتـر  » ج«چنانكه گفته شـد از اواسـط حـرف     اللغات  آصف). چهل و سه: فرهنگ فارسي



 67     ابوالقاسم رادفر

  

لكـن از لحـاظ دقّـت در    . نويسي رايج در هند اسـت   رود و عبارات آن به شيوة پارسي  نمي
نويسان ديگر،   اقوال فرهنگمعاني لغات و تفكيك معاني و آوردن شواهد و نيز از جهت نقد 

  ).431: 1، ج 1367، بزرگ اسالمي المعارف  دائرة(داراي اهميت است 
  
  ارمغان آصفي 9.2

اي فارسي مشتمل بر لغات و اصطالحات فارسي و استعماالت آن   ، فرهنگنامهارمغان آصفي
: وفـات (» غنـي «آبادي متخلّص بـه    همراه با شواهد شعري نوشتة محمد عبدالغني خان فرّخ

يكي از مديران اسـبق بخـش عربـي مدرسـة فوقانيـة حيـدرآباد دكـن        ) م 1916/ ق 1334
بــه نــام . ق 1290خــان، ارمغــان آصــفي را در   عبــدالغني). 231ش؛  1341شــهريارنقوي، (

تأليف كرد و براي تدوين آن بيشتر بر ـ  پادشاه دكنـ  ميرمحبوب علي شاه آصف جاه ششم
اين كتاب مشتمل بر دو بخش است و در هر دو بخش . متكّي بود جمبهار عفرهنگ فارسي 

  ).376 -  375: 1384شمسايي، (اند   هايي ذكر شده  ها و اصطالحات در ستون  واژه
غني كاربردهاي گوناگون افعال فارسي مثل آب خوردن، آب نوشيدن، آب ريختن و آب 

سخنوران پيشين آورده كه اشعار  هاي مغول، صفويه و ديگر  گرفتن را با شواهد شعري دوره
از اين رو اين كتاب را جنگ اشـعار برگزيـدة شـعراي    . آن نزديك به چهل هزار بيت است

اي در پيش گرفته، چنان كـه حـرف     ها شيوة تازه  مؤلّف در ترتيب واژه. اند  گو دانسته فارسي
 الشـعرا   تـذكرة ي، جزء نهم ارمغان آصف. دهد  اول لغت باب و حرف دوم فصل را تشكيل مي

گيرد و در آن تخلّص، نام، سال وفـات، وطـن و     است كه جدولي با شش ستون را دربر مي
ياد شده  ارمغان آصفيغني نام و نشان شعرايي را نيز كه شعرشان در . عهد شاعر آمده است

  . به ترتيب الفبا در اين تذكره آورده است
و  1322هـاي    صـفحه بـين سـال    1317نخستين بـار در هشـت جلـد و    ارمغان آصفي 

و شمسـايي،   185: 1375انوشـه،  (در مطبعة قادري آگره به چاپ رسـيده اسـت   . ق  1326
1384 :375  - 376(.  
  
  فرهنگ نظام 10.2

). ق 1371 -  (   االسالم  ، فرهنگي فارسي به فارسي، تأليف سيد محمد علي داعيفرهنگ نظام
بـه قطـع رحلـي، در    (هاي فارسي است در پنج جلـد    ترين فرهنگ  اين فرهنگ يكي از مهم
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زير نظر خود مؤلّـف  . ق 1358تا  1346چاپ يكم آن از . تدوين يافته است) صفحه 2469
خـان پادشـاه     صفحه در حيدرآباد دكن، به سرماية نظام حيدرآباد، ميرعثمـان علـي   3271در 

دو  فرهنگ نظام. است وجه تسمية آن به فرهنگ نظام نيز همين. دكن، به چاپ رسيده است
در مقدمـة  . مفصل دارد؛ يكي در ابتداي مجلّد يكم و ديگري در ابتداي مجلّد پـنجم مقدمة 

پردازد و پـس از    نويسي فارسي در هند و ايران مي  مجلّد يكم مؤلّف به نقد و تحليل فرهنگ
لغـات   .)1963: 3ج : 1375شـريفي،  (گويـد    آن روش خود را در تدوين اين فرهنگ بازمي

گاه عربي هم دارد و نيز لغات تركـي در آن    بيشتر فارسي است و گه فرهنگ نظاممندرج در 
از متون شعري و نثري و نيز از تداول و تكلّم فـرد لغـاتي اسـتخراج و وارد    . شود  يافت مي

ضبط لغات كتاب با حروف اوستائي است و بنابراين امتيـاز دقّـت   . فرهنگ خود كرده است
تقريب  بهاين فرهنگ . كتاب به خط نستعليق و به طريق سنگي طبع شده است. ضبط را دارد
هـاي خـوب فارسـي بايـد بـه حسـاب آورد         هزار لغت است و آن را از فرهنگ  داراي سي

  ).196: 1368دبيرسياقي، (
هاي فارسي كه تـا زمـان تـدوين فرهنـگ نظـام تـأليف         االسالم، فرهنگ  به عقيدة داعي

هـا، اغلـب     دقيق كلمه، فرهنگ زبان نيسـتند؛ چراكـه واژگـان برگرفتـة آن     ، به معنياند شده
االسالم با اين بيـنش در فرهنـگ خـود      داعي. اند  واژگانِ مهجورِ به كار رفته در متون منظوم

هاي ديگر، واژگان متون منثور را نيز   كوشيده است كه جزو واژگان فهرست شده در فرهنگ
به اصطالح خود مؤلّـف  (ن كار وي داخل كردن واژگان زبان معيار تري  اما مهم. فهرست كند

السالم به مدت سه سال در   براي اين كار، داعي. در فرهنگ خود است) Standardزبان مقرّر 
. برداري از واژگان متداول در فارسيِ روزگار خود پرداخـت   ايران اقامت گزيد و به فهرست

ترتيب واژگان براساس حروف تهجي است . راني استلهجة ته فرهنگ نظاملهجة معيار در 
يكـي از  . بندي در نظر گيرد  و مؤلّف كوشيده است حروف دوم و سوم را نيز در اين ترتيب

هاي فرهنگ نظام ديد انتقادي مؤلّف در بررسي اشـتقاقي هـر واژه اسـت،      ترين ويژگي  مهم
. ي به درستي خودداري كرده استچنان كه از آوردن واژگان مجعول زند و پازند و دساتير

  ).1963: 3، ج 1375شريفي، (
هـاي گونـاگون هـر      ديگر ويژگي فرهنگ نظام اين است كه كوشش شده است صورت

يـادآوري نـام واليـت    . نيـز ارائـه شـود   ...) ماضي، مضارع، اسم فاعل، اسم مصدر و (واژه 
رونـد، حـذف واژگـان      به كار مياند و   هاي ديگر وارد زبان فارسي شده  واژگاني كه از زبان

هاي مخفّف يا مبدل هر واژه، اگر مخفّـف يـا     واليتي كه سند شعري ندارند، آوردنِ صورت
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 فرهنگ نظامهاي   مبدل دارند، و به دست دادن معني مجازي مشهور هر واژه از ديگر ويژگي
ريح برخـي  روش انتقادي و تحقيقي كه نويسندة اين فرهنگ در بررسي و تشـ . )همو(است 

  . هاي آن دوره قرار داده است  را سرآمد ديگر فرهنگفرهنگ نظام مطالب به كار برده، 
اين فرهنگ همچنين آخرين فرهنگ فارسي به فارسي در شبه قـاره بـود، زيـرا در پـي     

هنـد   ها كسي به تدوين چنين فرهنگي در  هاي سياسي و ادبي در شبه قاره، تا سال  دگرگوني
  ).1973 -  1972: 3، ج 1375آبادي،   نوش(نپرداخت و پاكستان 

  
  گيري نتيجه. 3

هاي زبان فارسي در سرزمين هند و دريافت معاني عميق اسـالمي   ريشهدر پي استوار شدن 
كار به جايي رسـيد   ـ متون ادبي و فلسفي ـ ويژه به اسالمي، ـ و فهم، فرهنگ و تمدن ايراني

ـ   كه فرهيختگان و اهل دانش سراسر شبه خصـوص   هقاره ضرورت فراگيري زبان فارسـي ب
دانستند و ندانستن آن  را از اهم ضروريات مي ـ يعني لغت و دستور ـ هاي مرتبط با آن دانش

از ايـن رو تـأليف و   . شـمردند  را مانعي بزرگ در سر راه يادگيري و آموختن اين علوم مـي 
يران در شبه قاره مورد توجه هاي لغت و دستور زبان فارسي خيلي بيشتر از ا تدوين فرهنگ

ها و اماكن ديگر  بخشها فقط در دهلي مركز هند نبود، بلكه در  نوشتن فرهنگ. قرار گرفت
ويـژه در دورة حكومـت    بـه . روز به روز رشد و توسـعه يافـت  ...  چون حيدرآباد، لكهنو و

مي و هـاي عمـو   در دكن كه تعداد زيـادي فرهنـگ   جاهيان آصفشاهيان و  نظامقطبشاهيان، 
. نامه فراهم آمد كه مورد نياز خواهندگان تأليف چنـين آثـاري بودنـد    اصطالحخصوصي و 

نتيجه اين شد كه ما شاهد تأليف حجم بسياري از آثار لغوي و تدوين فرهنگ اصـطالحات  
باشيم كـه تـأليف دو فرهنـگ     ـ عالوه بر سراسر شبه قاره ـ در سرزمين هند جنوبي يا دكن

االسالم  اثر محمد علي داعي نظام فرهنگمحمدحسين بن خلف تبريزي و  قاطع برهانمهم 
هايي است كه ايرانيان در جنوب هند در درجـة اول بـراي اسـتفادة اهـل      الريجاني از نمونه

دوسـت   فارسـي خـوان و   فارسـي هاي  فرهنگ هند و پاكستان و بعد استفادة سراسر سرزمين
 .شوند لغوي ما محسوب ميذخاير بزرگ  ءجزفراهم آوردند كه امروزه 
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