
  

  

  

  

  

  هندةقار نويسي فارسي در شبه فرهنگ

  خان آرزو و فرهنگ چراغ هدايت الدين علي سراج

  

  خان عليم اشرفدكتر 

  دانشگاه دهلي عضو هيئت علمي بخش فارسي

  
  
 نويسان فارسي آيد ولي فرهنگ شمار مي هنويسي كار دقيق، صبرآزما، پرزحمت و پيچيده ب نگهفر

ي پرآوازه را براي ها ين كار سترگ نام ااند و در دان گماشته، با داليل گوناگون همت بدر هند
 با هنديان پيوند و ارتباط ها نياكان پارسي«:  آمده است)ريگ ودا(در . اند خودشان حفظ نموده

 ١.»ندداشت

كردند و  يم نخست در هندوستان زندگي ها نياكان پارسي«: عقيده داشته است ٢مكس ميلر  
  ٣.»هار هجرت كردندپس از آن به ايران و قند

 مسيح يكي تمدن آرياهاي هند و ايران در هفت هزار سال قبِل«: سعيد نفيسي نگاشته است  
بريم كه در دورة  اوستا پي مي ند زدا وگ ويشان با همديگر ارتباط داشت، از راعتقادات و زبان. بود
 ٤.»دي مختلف هند و ايران رفتناند و از آنجا به جاها  آرياها در پامير با هم زندگي كرده، تاريخقبِل

تاريخ گواه است كه تمدن ايران در هند چنان رونق يافته بود كه زبان فارسي پس از ايران در   
 بدين . ادب و علم بوده است،فرهنگزبان  نيز ،ج بودهي راي هند بيش از هر زبان ديگرةقار شبه
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در .  انتخاب نموده بودند،زبان دربارهاي پادشاهان هند، زبان فارسي را از حيث  سبب همه خانواده
 ٥.تندروابط خاصي داش) پاكستان كنوني(قرن چهارم ميالدي ساسانيان با فرمانروايان هند غربي 

 سند و هند غربي يانبا فرمانروا) ٥٩٠ -٦٢٨(پرويز خسرو و ) ٥٣١ -٥٧٩(انوشيروان عادل   
  ٦.»تندمند بودند و روابط محبت و صميميت داش عالقه

 ،نسبت به هندياننويسي فارسي  توجه كمتري، به فرهنگ كه ايرانيان ت اين استواقعي  
نويس   محقق نامدار و فرهنگ،نويسي فارسي شادروان  دربارة عدم توجه ايرانيان به فرهنگ.داشتند

ست،  ارسي زبان مادري آناناايرانيان به مناسبت آنكه زبان ف«: اند ن تذكره دادهيمعروف معين چن
رو كمتر به تأليف فرهنگ زبان خويش توجه  دانستند، از اين نياز مي نامه فارسي بي ز لغتخود را ا

ديد و چون زبان عربي  كه عرب هم خود را به تدوين قاموس عربي محتاج نمي چنان. اند كرده
ي ها از جمله نخستين فرهنگ. ي عربي پرداختندها زبان ديني ايرانيان شد، آنان به تأليف قاموس

دست ايرانيان تأليف شده از فرهنگ ابوحفص سغدي و قطران ارموي و لغت فرس   كه بهفارسي
ي ديگر ها از قريب دويست و پنجاه فرهنگ فارسي به فارسي يا فارسي به زبان. اسدي بايد نام برد

دست ايرانيان نوشته شده است و اسامي ايرانياني  ه ب فرهنگكه در دست است فقط حدود چهل
  ٧.»شمار آمده است ين حساب به ااند، نيز در ان به تأليف فرهنگ فارسي اقدام كردهكه در هندوست

 عدم ةنتيجدر«: ن متذكر شده استينويسي چن  فرهنگبهمعين دربارة عدم توجه ايرانيان   
 دانشمنداِن ملل مجاور مانند هندوستان و تركيه كه زبان ،نامة فارسي توجه ايرانيان به تأليف لغت

اهي زبان رسمي درباري يا زبان ادبي مملكت آنان بود، احتياج به تدوين فرهنگ فارسي ديرگ
ين  اچند سعي اين گروه درها همت گماشتند و هر نامه فارسي را احساس كردند و به تأليف لغت

 مصاب و مأجور است، اما چون اهل زبان نبودند ايشان را اشتباهات بسيار دست داده ،راه دشوار
  ٨.»تاس

اهتمامي «: نويسي فارسي در هند و پاكستان نگاشته است لدين همائي دربارة فرهنگا جالل  
معني عام قديم كه شامل هر سه مملكت هند و پاكستان و بنگالدش  هكه در كشور هندوستان ب

 ، شعراةنويسي و تذكر  مخصوصاً در قسمت فرهنگ،فعلي است، نسبت به زبان و ادبيات فارسي
 نظير خدمتي ... و اند باره انجام داده ين ار كاري است كه خود ايرانيان درمبذول شده چندين براب
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ين  ا درها اند كه هزار مرتبه بيشتر از خوِد عرب باشد كه ايرانيان به زبان و ادبيات عرب انجام داده
  ٩.»دان زمينه كار و كوشش كرده و كتاب نوشته

 دهخدا تحت عنوان ةنام يسي در لغت نف،ي فارسي كه در هند نوشته شدهها در مورد فرهنگ  
ترين فرهنگ فارسي كه در هند تأليف شده  ترين و كامل صحيح«: ي فارسي نوشته استها فرهنگ

الدين حسين بن فخرالدين انجوي شيرازي محسوب  ست فرهنگ جهانگيري تأليف ميرجمالا
مان فرزند او  شروع شد و در زم١٥٩٦/ ق١٠٠٥گردد كه در زمان شاهنشاهي اكبر در سال  مي

، م به پايان رسيد و مصراع مادة تاريخ او شد١٦٠٨/ ق١٠١٧نورالدين محمد جهانگير به سال 
كه   باز در آن تأليف، تجديدنظر كرد و چنان،پس از آنو ) زهي فرهنگ نورالدين جهانگير(

ا ر نويني از آن ةم مجدداً نسخ١٦٢٢/ ق١٠٣٢كند در سال  تصريح مي خود) توزك(جهانگير در 
  ١٠.»به پادشاه هند عرضه داشته است

ترين فرهنگ فارسي كه در هند  قديم«:  قاضي عبدالودود دانشمند شهير هنديةبنا به گفت  
   را كشف كردهي فرهنگ،ولي اخيراً نذير احمد ١١.»تتأليف شده است فرهنگ فخر قوامي اس

 خود او نيزقواس است كه اسِم اين فرهنگ . آيد شمار مي هترين فرهنگ فارسي ب  كه قديمياست
  . است آن را چاپ كرده

 ولي ،كند نويسي فارسي در هند و پاكستان را از قرن هفتم هجري آغاز مي نقوي فرهنگ  
نويسي شعري از ايران به هندوستان منتقل شد و در قرن  از قرن هفتم هجري فرهنگ«: نوشته است

مل آمد ولي ترقي و تكامل اين فن در قرن ع ههشتم، نهم و دهم در اين زمينه اقدامات فراواني ب
 كه در زمان است فرهنگ جهانگيري ،ترين فرهنگ شعري فارسي كامل. يازدهم صورت گرفت

اللغت هم داراي اهميت فراوان  فرهنگ رشيدي و سراج. شته شده است نوق١٠١٧شاه به سال اكبر
ظام كه در قرن چهاردهم نويسي مورد توجه بود و فرهنگ ن ي بعد نيز فرهنگها در قرن. است

 هند و پاكستان تنظيم و تدوين ةقار ين قرن در شبه اي فارسي كه درها  در ميان فرهنگ،تأليف شد
  ١٢.»گشت، حايز مقام ارجمندي است

توان به سه دوره تقسيم  ي فارسي كه در هند نوشته شده را ميها  نقوي فرهنگبنا به نظر  
  :كرد
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   ممقرن سيزدهم تا شانزده/ قفتم تا نهم ل از مغول يعني قرن هدورة قب -
  شانزدهم تا هيجدهم م/ ق دورة بابريان يا مغول يعني تا قرن سيزدهم -
  نوزدهم تا بيستم م/  دورة جديد يعني قرن چهاردهم ه-

  : كردتقسيمتوان به دو زمره  نويسي فارسي در هند را مي فرهنگ  
 بيشتر ،ين دوره مؤلفين فرهنگ ام هجري كه درست از قرن هفتم تا قرن يازده ا عبارت: اولةزمر

ين بوده است كه  ا آنان برةهاي زبان مبذول داشتند و سعي عمد آوري واژه توجه خود را در جمع
بهترين . محتويات جديد باشدداراي  ،هاي قبلي با فرهنگدر قياس ين دوره  اهر فرهنگ نو در

 تعداد لغات در بيشترينشود ديد كه  مي ١٤قاطعبرهان و  ١٣ اين زمره را در فرهنگ جهانگيريمثال
  . گنجانيده شده استها اين فرهنگ

 ، مؤلفين فرهنگهين دور است از قرن دوازدهم تا چهاردهم هجري كه در ا عبارت: دومةزمر
اي و  ي نمونهها  اينها فرهنگ.توجه خود را در كارهاي پژوهشي و نقد و بررسي مبذول داشتند

  و مصطلحات ١٧، چراغ هدايت١٦، بهار عجم١٥اللغت دي، سراجفرهنگ رشي. ندرس نظر مي همثالي ب
  .آيند شمار مي هبدر اين زمره  ١٨الشعرا
علتي كه زبان و ادبيات متعلق به   شعر را بيشتر دوست داشتند، به، اولةمؤلفين فرهنگ زمر  

ره توجهي نداشتند و اكثر آنان به زبان محاو.  شعر است،شاعران است و بهترين شاهد براي مدخل
  .سند استفاده شود براي مثال، شاهد واينكه از شعر يابي بوده است تا  تنها هدف آنان قافيه

 توجه ، اولةنويسان هندوستان در زمر توان گفت كه در پيروي از متقدمين فرهنگ پس مي  
  .آوردند اهد ميخاص به ِاعراب و توضيح معاني لغات نداشتند و براي اكثر لغات از اشعار شعرا ش

، ٢٣نامه رف، ش٢٢الفضالة، ادا٢١بحرالفضائل، ٢٠، دستوراالفاضل١٩ي قواسها كه در فرهنگ چنان  
 و امثال آنها نسبت به اشتقاق كلمات و تحقيق و انتقاد در مطالب ٢٥، تحفه السعادت٢٤مفتاح الفضال

ز الفاظ شعري ترتيب شود كه فهرستي ا گاهي اوقات اين هم ديده مي. عمل نياوردند هتوجهي ب
اند  حتي گاهي تقسيم الفباي عربي را در نظر گرفته. اند  الفاظ مترادف نگاشته،داده و در مقابل لغات

  .اند نكرده و براي پ، چ، ژ و ِگ فارسي بابي هم باز
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 اهميت خاصي برخوردار  از و اين عهدگيرد ميرا دربردر زمرة دوم كه بيشتر دورة مغول   
 ةدر قرون ميان. اوج رسيده بود و مثل زبان درخشان، زبان پادشاهان و دربار بودفارسي به ، است
 فرهنگ و ادب و علم هم بوده است و علما، ادبا، شعرا و  اشراف و زباِن زبان فارسي زباِن،هند

سزايي انجام  هيادگار گذاشتند و خدمت به خود ببه اين زبان از  گرانقدر ينويسان آثار فرهنگ
  . ندداد

 به اين نتيجه خواهيم رسيد كه توجه خاص باشيم اين چنين درخشندگي در پي كشفاگر   
 نسبت به نويسندگان و گويندگان فارسي زبان ، هندپادشاهان، رؤسا و دولتمردان مغولسالطين و 
 از دل و ها خصوص ايراني ه ب، بوده است كه صاحبان ذوق و ناموران ادب فارسي زبانبدين سبب
  .دوست داشتند و اينجا جمع شده بودندجان هند را 
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سب وي از جانب پدر به عالمه  ناست و ٢٦الدين گوالياري خان آرزو فرزند حسام الدين علي سراج
/ ق١١٠١او به سال . رسد مي ٢٨و از طرف مادر به شيخ محمد غوث گوالياري ٢٧الدين دهلوي  كمال
 به تحصيل علوم وليتوان طفامتولد شد و از )  ايالت اتراپرادش،آگره كنوني( در اكبرآباد م١٦٩٠
آرزو حدوداً بيست و .  اشتغال ورزيد و از سن چهارده سالگي به سرودن شعر پرداختمتداول

/ ق١١٣٢افت و در سال ي در شهر گواليار مأموريتي ٢٩چهارساله بود كه از طرف شاه فرخ سير
و پس از او به پسرش بود  ٣٠ان خالدوله اسحاق نمهلي آمد و تحت سرپرستي مؤتم به د١٧١٩
نام تنبيه الغافلين، در نقد و اعتراض بر اشعار شيخ علي  هاي ب آرزو رساله. ملحق شد ٣١الدوله نجم

م ١٧٥٠/ ق١١٦٤در سال . حزين الهيجي نوشت و همين رساله موجب شهرت خان آرزو شد
مركز ايالت (م در شهر لكنئو ١٧٥٤/ ق١١٦٨تأليف كرد و در سال » فائسمجمع الن «هاي ب تذكره

  .سكونت گزيد) اتراپاِدش
 نيز در همين شهر .ا قبول كرد ر٣٢خان آرزو در لكنئو مالزمت شجاع الدوله الدين علي سراج  

احوال مفصل آرزو در .  گفترا بدرودجهان م ١٧٥٥ /ق١١٦٩الثاني سال   ربيع٢٣تاريخ ه ب



 

  

27   رزو و فرهنگ چراغ هدايتخان آ الدين علي سراج  هندةقار نويسي فارسي در شبه فرهنگ

 ة و چندين تذكر٣٧ثريا ، عقد٣٦، مفتاح التواريخ٣٥آثر الكالم، م٣٤آزاد ، سرو٣٣ي خزانة عامرهها كتاب
  .شود ي مختلف ديده ميها گكاتالوشعرا و 
 هند سهم بزرگي را ةقار نويسي فارسي در شبه خان آرزو در گسترش فرهنگ الدين علي سراج  

شناسي و عاليق لساني  ي زبانها مولوي اولين كسي است كه از قوانين و فر. ايفا نموده است
  .عمل آورد هين زمينه اقدامات مبتكرانه ب ا شد و درآگاهي فارسي و سانسكريت ها مابين زبان

 خان آرزو »اللغت سراج«نويسي است و دفتر دوم   در فن لغتيكتاب كوچك» چراغ هدايت«  
  .ليف گرديده استم تأ١٧٣٢/ ق١١٤٧هلي به سال  د٣٨ پادشاه،است كه در عهد محمد شاه

 ،التقصيرگويد فقير كثير مي«: خان آرزو در ديباچة چراغ هدايت چنين تذكر داده است  
 كه اين نسخه در معني دفتر دوم است از كتاب سراج ،آرزوبا تخلص خان،  الدين علي سراج
ل  به چراغ هدايت كه داخ، معروففارسيبه  در بيان الفاظ و اصطالحات شعراي متأخرين ،اللغت

  ٤٠.» نيستهو برهان قاطع و غير ٣٩هيچ كتاِب لغت مثل فرهنگ جهانگيري و سروري
 نيز ،ي اول، دوم و سوم قرار دادهها اللغت بر حرف  چراغ هدايت را طبق ترتيب سراج،ؤلفم  

را » جنبان«عنوان مثال  هب. تشهاد را كامالً مراعات كرده استسعراب را هم ذكر كرده و استناد و اِا
 ليكن اسم فاعل جنبانيدن .ضم اول اسم فاعل جنبيدن و آن الزم استه ب: رح نموده استچنين ش

  : سلسله جنبان، وحيد گويد:كه ست نيز آمده چنان اكه متعدي آن

  تپد در سينه دل تا بانگ غوغا بشكند مي  بندد ز افغان تا جرس جنبان بود لب نمي
  :ورده استآرزو سبب تأليف چراغ هدايت را در ديباچه چنين آ  
مخفي نماند كه لغات مندرجة اين كتاب بر دو قسم است، قسم اول الفاظي است كه معني «  

قسم دوم لغاتي كه معاني آن اگرچه معروف . آن مشكل بود و اكثر اهل هند بر آن اطالع نداشتند
 هم رسيدهه است و معلوم بود ليك در صحت بودن از روزمره فصحاي اهل زبان بعضي را تردد ب
گويان هند را  پس مستندات از اشعار درآورده شده كه صحيح است و چون برخي از فارسي

 آوردن بعضي از الفاظ كذائي ،زبان هندي دست دادهط سبب اختاله گونه در زبان فارسي ب تصرف
دانان  نه زبان، گويان هند را پس اين نسخه مفيد است فارسي. بر صحاب تحقيق ضروري است

  ٤١.»دانان مساوي است زبان غير دانان و را به خالف لغات قديمه كه در اكثر آن زبانايران و توران 
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االصل را در اشعار فارسي  هاي هندي آرزو چراغ هدايت را چنين ترتيب داده است كه واژه  
االصل را در  هاي هندي  واژه،دانان هندي خواسته است كه فارسي عنوان شاهد ثبت نموده و مي هب

  .نگهدارنداشعار خود 
 اول مدخل را ذكر نموده و بعد از آن گاهي اوقات هويت ،خان آرزو در چراغ هدايت  

 يا ؛ بعداً توضيح داده است با شواهد شعري،آوردهرا دستوري را متذكر شده و يا امالي مدخل 
  .»معروف است«كند كه   يا تنها بدين عبارت اكتفا مي؛كند ين ضمن بيان مي ااي را در واقعه
معني قبول دارم و  ه اسم فعل است ب،بمد«:  وي نوشته است»آري«طور مثال در مدخل  هب  

كه در هندي، پس از توافق لسانين باشد، شفائي   چنان؛كلمة نداست در محل تحقير ،بدون مد
  :گويد

  ٤٢» چيزي كه نداني چه زني پيش كسانالف  آري كندي تو كجا، درك كجا، شعر كجا؟
 موسم برسات مخصوص بارش كه چهار«:  خان آرزو نوشته است،»لبرشگا«دربارة مدخل   

 ،معني مطلق موسم بارش نوشته خطا كرده و فارسيان هماه مقرري است نزديك اهل هندو آنكه ب
  :برسات كه به سكون دوم است به حركت آرند، مثل واله هروي

  ۴۳»غايت برسات است اندر همة هند به    ور لفظ كرم بر ورقي بيني مرقوم
معني بسيار شگفته و خوش اگرچه سابق معلوم بود كه  هب«: نوشته است» باغ باغ«در مدخل   

االصل است حياتي  حال به ثبوت پيوست كه فارسي صحيحاين لفظ فارسي هندوستانست ليكن ال
  :خجندي گويد

  است» باغ باغ«ز شادي غنچه را دل     چمن را تا نسيمت در دماغست
  ٤٤.»ي اوحدي مسطور استنيز اين بيت در تذكره تق

 بدين سبب . هندي بياموزد،زبانان را  چراغ هدايت كوشيده است كه فارسيخان آرزو در فرهنگ
  :نوشته است» بسته نيشكر«در مدخل 

Phandiرا پهاندي  هم بسته به هندي آنه نيشكرهاي بسيار ب«
  .»د يا پولي گوين٤٥

كسر اول دو ه  بهار و در هندي بمنسوب به«: درج نموده است» بهاري«آرزو در مدخل   
االنوار شيخ  ست به شرق رويه هند كه مزار فايضمعني دارد يكي منسوب به بهار كه شهري ا
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الدين بهاري صاحب مكانت مشهور قدس سره در آنجاست و ديگر منسوب به عيش كردن  شرف
نند و در اشعار فتح اول خواه و خوشي نمودن و بازي كردن و اهل ايران درين لفظ غلط كرده ب

  :آرند، تأثير گويد
  ٤٦»چو هندو كه تا هست او را بهاري  بهار خطش سنبل نوبهار است

چند هر) نام مشهور بندر(صاد مهمله ه ب«: نوشته است» بندر صورت«همچنين در مدخل   
 از راه تصرف يا غلط به صاد نويسند، ،سورت به سين مهمله است اين هندي را فارسيان متأخر

  : گويدتأثير
  ٤٧»چون بندر صورت كه خطش نزديكست    حنش چه غم ار هميشه طوفان دارد

 مردم ،اضافت، عبارت از بازار و ته بازاري به اضافت و بي«: نوشته است» ته بازار«در مدخل   
هم كه در بازار دكان داشته باشد و لهذا ه، دوز و غير اهل حرفه مثل طباخ و كبابي و نانبائي و پاالن

 :را ته بازاري گويند، وحيد گويداجالف 
  ٤٨»طفالن ته بازار اين هم ثابت استنشة     مست گر سازد مرا مانند ته ميناي مي

ي ها  وي حتي جشن.ي هند را دوست داردها خان آرزو هندي نژادست و مراسم و جشن  
ه ب«: نگاشته استچنين » ِدوالي«در مدخل براي نمونه  .هندوان را در فرهنگ خود جا داده است

معني جشني كه هندوان در  هر اول و واو به الف كشيده و الم به ياي رسيده، لفظ هندي است بكس
  :وحدت قمي گويد. وسط ماه كاتك كنند و در آن شب چراغان بسيار نمايند و با هم قمار بازند

  ٤٩»   از عارضت چراغي چون هندوي دوالي  ها انداخت گنج و افروخت زلفت ز نقد جان
چيزي كه تنباكو در آن پر كرده آتش «:  نوشته است،آرزو تحقيق نموده» سرقليان«دخل در م  

معني  بگذارند و قليان بكشند به هندي چلم گويند و تحقيق آنست كه در فارسي چلم و قليان به
معني  معني مذكور و صاحب اعجاز رشيدي كه سرقليان به هحقه است و سرچلم و سرقليان ب

  ٥٠.» قليان نوشته خطاي فاحش نمودهبهترين و برگزيده

) كسر اول و سكون نون و كاف فارسي به الف كشيده و راي مهملهه ب (»سينگار«در مدخل   
  ٥١.»معني آرايش زنان شهرت دارد  به.االصل است لفظ هندي«: آورده است
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 عبارت از تمام قرآن شريف كه هر يكي از سي«: ، خان آرزو نوشته است»پاره سي«دربارة   
جا كردن اجزاي مذكورست، صائب  معني يك پارة قرآن كردن به حده باشد، لهذا سي جزو آن علي

  :گويد
  »پاره را بسيار قرآن كرده است       خامشي سي  جمع گر از بستن لب شد دل من دور نيست

پاره گويند كه از  سي هم نوشته است كه در هندوستان يك خروار رارا نيز خان آرزو اين   
  .بان مسموع نيستاهل ز
جشني است كه در وقت مقرر كردن نسبت «: نوشته است» خوران شيريني«آرزو براي مدخل   

  :عروس و داماد كنند پيش از كتخدائي و در هندي منگني خوانند، اشرف گويد
٥٢»خورانش شدي جان صرف شيريني    وگو بستي دهانش چو عقد گفت

 

دو صورت دارد « :را مدخل ساخته و نوشته است» لباس روغني«خان آرزو  الدين علي سراج  
 خشك سازند ، تر كرده،ها را در روغن كتان يكي آنكه براي محافظت از آب در موسم باران جامه

هاي خود را كه بسيار باريك و تنگ باشد رنگين به   دوم آنكه زنان و مردان رعنا جامه.و بپوشند
 ديگر چرب سازند و اين تصرفات اهل هند است و بلكه ديگر از اين روغن خوشبو با عطريات

تواند كه مراد از آن مطلق جامة چرب باشد،  خوانند و مي» تيليه«خبر ندارند و به هندي آن را 
  :كه جامه عصاران و طباخان، سليم گويد چنان

  توانگر آشناي عشق چون شد دشمن خويش است
  ٥٣»اس روغني دارد لبحذر ز آتش به آن را كو            
 محتويات و معني و مفاهيم خاص آن محيط و فرهنگ ش،ي هر زبان و ادبياتها المثل  ضرب  

المثل فارسي   پس ضرب. يا مخفي است يا مراديها المثل هاي ضرب معموالً معني. كند را حفظ مي
ا كه قرض مثلي است مشهور در ايران زير«:  استدادهرا آرزو چنين شرح » است قرض بغداد بد«

 كه اگر بر د حتي كه از مديون نويسانيده گيرن. بسيار بد باشد، كه سوداگر بغدادند،دادن بغداديان
  :سليم گويد» وعده برساند برابر بدهد

  ٥٤»دانم اگر چه قرض بغداد بد است يم    ام به قرض هم گر باشد راضي شده
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است كه » مگس پراندن«ارد ي فارسي كه در هندي وجود دها المثل ي ضربها عادليكي از م  
گويند كه عيناً معادل آن  مي» مكهي ارانا«رونق و كساد بازار مشهور است و در هندي  معني بي

  ٥٥.»است و تا به حال رواج دارد
فني است از كشتي ولي عيناً «: نوشته است» گازروار زدن«خان آرزو در مدخل  طور مينه  

كنند و  حال مردم از آن استفاده مي  موجود است بل تا بهترجمه و معادلش در زبان هندي نه اينكه 
  ٥٦.»تاس» دهوبي پات«ترجمه آن 

دليل كه جايي خان آرزو نتوانسته اين روش تصحيح خان آرزو مثل تصحيح ادبي است به   
واهللا « :، نوشته استبوده يا شواهد درست شعري در دستش نكنداست كه واژه را درست معني 

  . »هنوز معني اين مثل مفتح نيست« يا »عني اين معلوم نشده استهنوز م« يا »اعلم
 فرهنگ چراغ هدايت با كاوش و دقت نظر جناب آقاي دكتر دبيرسياقي با حواشي و  

 خورشيدي به زيور طبع آراسته شده است ولي اين كتاب چاپي جايي كه ١٣٣٨اضافات در سال 
اينجانب كتاب را از آغاز تا انجام مطالعه . داردهاي اصيل هندي آمده اشتباهات چاپي را دربر واژه

اشتباهات رفع ي بعدي اين ها چاپدر دهم تا   اشتباه است توضيح مي دارايكهرا كردم و جاهايي 
  .گردد

 گره شدن آب است در گلو و اين ظاهراً همان حال است كه آب معني به«: آب شكستن در گلو. ١
در اصل . »گويند» آچهو« به هم رسد و به هندي آن را در مجرايي رود و نفس تنگي كند و سرفه

 . است(Uchchu)» اچهو«تلفظ درست اين واژه 
در . »گويند» پو«صرف كردن آب در راه خدا كه سبيل نيز گويند و به هندي «: آب خير كردن. ٢

(Piyoo)» پياؤ«اصل تلفظ درست اين واژه 
  . است٥٧

، در اصل ٥٨»هاي فاحشه باشد و به هندي كتني گويند دالله زني كه واسط كارسازي زن«: آغا. ٣
  .(Kutni) طاء استه تلفظ درست و امالي اين واژه با تايي آميخته ب

اينجا در بين عمر و . »...در قصة حمزه در وصف عمر عيار گويد «در مدخل پاتابه پيچ آمده . ٤
  .افتاده است بايد عمر و عيار باشد» و«عيار يك 
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اوزار نجاران و سنگتراشان كه سنگ را بدان كنند و آن پاره آهني باشد «: آمدهدر مدخل تيشه . ٥
در اصل تلفظ و امالي . »شكل انگشت آدمي و سرتيزي دارد و به هندي آن را تانگي گويند به

و نيز تيشة نجاري كه آن را «است ) تاي مخطوط به طاي هندي( (Tangi)درست اين واژه تانگي 
  . ولهي درست اين واژه بسوله است نه بسبدر اصل تلفظ و امال. »يند گو٥٩به هندي بسبوله

  .آمده است كه درست آن تذكره نصرآبادي است»  نصيرآباديةتذكر«ذيل واژة حركت ذكر . ٦
 در اصل تلفظ و ٦٠.»گويد» چيه«معروف و نيز پايه گردون كه به هندي «: در مدخل حلقه آمده. ٧

(Chhalla)» چهله«امالي درست اين واژه 
  . است٦١

در واليت مرسوم است كه سپاهيان به هر دو دست تيغ گرفته گردانند چنانچه «: دو تيغه بازي. ٨
 پته بازي در شمال هند هم مرسوم و تا به حال مستعمل ٦٢.»كه رسم اهل دكن است» پته بازي«

د و يا بوده است، پس نبايد گفت كه اين رسم اهل دكن است بل بايد گفته شود كه رسم هن
  .هندوستان است

در اصل تلفظ درست اين ماه . »آيد  مي٦٣»كانك«در مدخل دوالي آمده است كه در وسط ماه «. ٩
  . است نه كانك(Katik)» كاتك«

 در اصل اين نام شهري ٦٤.»معني راجه عموماً و لقب راجه اودپور لفظ هندي است به«: رانا. ١٠
  . است(Udaipur)» اودي پور« آن است در ايالت راجستان كنوني هند و درسِت

، جاي نماري نوشته شده است كه يك نقطه »جاي نمازي«جاي   به، محرابي در مدخل سجادة. ١١
  . استNamazi ٦٥افتاده و درست آن نمازي» ز«از 
در اصل تلفظ و امالي درست . » گويند٦٦قيماق كه به هندي باالني«: در مدخل سرشير آمده. ١٢

  .است نه باالني» يباالئ«اين واژه 
كه در هندي سير » لهن«گويند منسوب به » لهن«جوهري بيش بها كه به هندي «: عين الهر. ١٣

  .اينجا هر دو لهن اشتباه است بايد لهسن باشد. » را گويند٦٧برادر پياز
در اصل تلفظ و امالي آن . » گويند٦٨يعني گوگرد و به هندي آن را وياسالئي«: كبريت. ١٤
  .»وياسالئي« است نه (Diyasalai)» يدياسالئ«
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» پوتلي«گرهي خرد كه جوهريان جوهر در آن بندند و به زبان جوهريان هند «: گرهچه. ١٥
 .، است)با تا آميخته با طا(پوتلي  (Phuljhari) در اصل تلفظ آن ٦٩.»است
در اصل . »ند گوي٧٠»پهلجهتري«نوعي از آتشبازي و ظاهراً همان است كه به هندي «: فشان گل. ١٦

  . است(Phuljhari)تلفظ و امالي درست اين واژه پهلجهري 
 (Bharbhoonja)» بهربهونجه« آمده، بايد ٧١»بهربهونچه«در مدخل نخودپز معادل آن در هندي . ١٧

  .باشد
كموه  گلي است كه در آب رويد و به شب بشكفد و به هندي آن را«: در مدخل نيلوفر آمده. ١٨

 . است(Kanwal)» كنول« در اصل تلفظ درست و امالي آن واژه ٧٢.»ني و بگال گويند
در اصل تلفظ درست و . » گويند٧٣»چرجا«بازگفتن حرف شنيده را و به هندي آن را «: واگو. ١٩

  . است نه چرجا(Charcha)» چرچا«امالي اين واژه 
ردد فرهنگ اينها مشتي از خروار بود، اگر به اينها توجه شود و در چاپ بعدي اصالح گ  

بندي كنم  اينجانب خود را ملزم ننموده كه اشتباهات را طبقه. شود تر مي چراغ هدايت، درست
معموالً اين اشتباهات چاپي، امالئي و تلفظي . ام طور كه در نظر آمد آن را يادداشت كرده همين

  . كنند است و براي كساني بيشتر مورد استفاده است كه روي فرهنگ كار مي
ا، زبان هندي اصيل و درست زو سعي نموده است كه دانشمندان زبان فارسي رخان آر  
زبانان تلفظ درست و صحيح را مطرح كرده است تا  د و همچنين بالعكس براي غيرفارسيبياموز

  .اينكه از صاحِب زبان، فارسي درست را استفاده كنند
 ة كار فرهنگ را به مرتبهمچنين وي براي توافِق لسانين هم سعي نموده و كوشيده است كه  

شناسي را  خان آرزو در مدخل انگ توضيحات مفصل زبان. تحقيق، تدقيق و تدوين انجام دهد
به فتح و سكون نون و كاف فارسي، «: وي نوشته است. ذكر نموده كه خالي از استفاده نيست

همان انگست كه در اين . ها كنند براي حسابي كه پيش ايشان مقرر باشد نشاني كه بزازان در پارچه
مخفي . معني رقوم اعداد است و بزازان در هند موافق گويند هندوي به كاف تازي در اصل به

 قرار داد خود يك چيزي مقرر نمايند و موافق آن حساب كنند و اشتراك لغات (Aang)نماند كه 
  ۷۴.»در فارسي و هندي به چند وجه است
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كه همان لفظ و معني در فارسي، در هندي نيز باشد توافق است و آن گاهي به عينه بود : اول  
كه در يكي از اين  همين معني معروف آمده و گاهي آنكپي كه به هر دو زبان به چنانچه كالل و

چه سين در هر ده و دس كه عدد معروف است اگر: لدو زبان اندك تغييري باشد يا در حرف مث
  . به عربي شهر گويندماس و ماه كه: دو زبان به ها مبدل شود و مانند

معني كيسه است كه بدان خس و  كه در هر دو زبان به» جارو«كه لفظ  اتفاق است چنان: دوم  
خاشاك روبند لكن در هندي جهارو، به جيم مخلوط التلفظ به هاست و راي هندي مأخوذ از 

  .معني رفت و روب است و در فارسي مخفف جاروب كه به» جهارنا«
معني كه گذشت  كه اصل هندي است و فارسيان به» ايك«كه لفظ  انتفريس است چن: سوم  

ين عالم است آوردن اعالم هندي كه  ااز. اند و اين اكثر بنا بر ضرورت باشد استعمال نموده
  .اند و در اين ناقالن را غلط واقع شده فارسيان در كالم خود آورده

فاظ هندي را عمداً در اشعار خود آورده كه در اشعار مال طغرا كه ال التزام باشد چنان: چهارم  
  .است
مهندست و اين اصطالح فقير آرزوست و آن آوردن الفاظ فارسيه در دفاتر هندي : پنجم  

بايد، كار هر  نويسند مثل روزنامه و في ضرورت و غيره و دريافت اين مراتب را خيلي تتبع مي
  .»كس نيست

الحمداهللا كه بر لفظ مبارك، اين نسخه اتمام «: شود فرهنگ چراغ هدايت به اين ذكر تمام مي  
اميد دارم كه يمن و بركت اين نام پاك، حسن قبول اهل قبول اين نسخه را دست دهد به . گرفت

  .»منه و فضله تمام شد نسخه چراغ هدايت
گيري كرد كه چراغ هدايت كار پژوهشي است و خان آرزو براي  توان نتيجه در آخر مي  

مستند را ارائه داده و نيز نمايانگر فرهنگ و زبان آن دوره بوده و حايز اهميت ادعاي خود داليل 
  .خاصي است
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  .۴۱، ص )مقدمه(، محمد معين، جلد اول نامه لغتاكبر،  دهخدا، علي. ۷
  .همان. ۸
  .۱۱، ص نويسي فارسي در هند و پاكستان فرهنگنقوي، شهريار، . ۹
  .۱۹۶، ص  دهخداةنام لغت. ۱۰
  .۱۸۰ ضمن تعليمات، ص،همان. ۱۱
  .۱۴، ص نويسي در هند و پاكستان فرهنگنقوي، شهريار، . ۱۲
به دستور اكبر پادشاه ) م۱۶۲۲/ ق۱۰۳۲زنده در (الدين حسين انجو بن شاه حسن،   عضدالدوله امير جمالبه قلم. ۱۳
  . رسيدم به اتمام۱۶۰۸/ ق۱۰۱۷م آغاز شد و در سال ۱۵۹۷/ ق۱۰۰۵در ) ق ۹۶۳ -۱۰۱۴(

) ق۱۰۲۴ -۱۰۸۳(نام عبداهللا قطب شاه  حسين متخلص به برهان بن خلف تبريزي، اين فرهنگ بهتأليف محمد. ۱۴
  . باب نگاشته شده است۲۹و » نه فايده«م در ۱۶۵۲/ ق۱۰۶۲در سال 

م تصنيف شده ۱۷۳۴/ ق۱۱۴۷خان آرزو، فرهنگ قطوري و ضخيم است كه در سال  الدين علي تأليف سراج. ۱۵
  .است
ق ۱۱۵۲اين فرهنگ در سال ) ق۱۱۶۸ يا ۱۱۶۵ي ها متوفي در بين سال(تأليف الله تيك چند بهار دهلوي . ۱۶

  .تصنيف شده است
اللغت خان آرزو كه مفصالً در همين مقاله بررسي شده    جلد دوم از فرهنگ معروف سراجفرهنگ چراغ هدايت. ۱۷

  .است
م تصنيف ۱۷۳۶ -۳۸/ ق۱۱۴۹ -۵۱كه در سال ) م۱۷۶۶/ ق۱۱۸۰ي متوف(تأليف سيالكوتي مل وارسته الهوري . ۱۸

  .شده است
  .ق تصنيف شده است ۷۱۵ تا ۶۹۵هاي بين   تأليف محمد فخرالدين مبارك شاه كه در سالفرهنگ قواس. ۱۹
  .ق تصنيف شده است ۷۴۳ تأليف موالنا محمد رفيع دهلوي است كه در سال دستور االفاضل. ۲۰
 تأليف محمد بن قوام بن رستم بن محمود بن بدر الخزانه البخلي الكرئي حدوداً فع االفاضلبحرالفضائل في منا. ۲۱

  .ق تصنيف شده است ۷۹۵در سال 
  . ق تصنيف شده است۸۲۲الدين است كه در سال  تأليف قاضي بدراداه الفضال. ۲۲
 -۷۴/  ق۸۶۲ -۷۹بنگاله در سال  تأليف ابراهيم قوام فاروقي، در عهد ابوالمظفر باربك شاه پادشاه نامه شرف. ۲۳

  .تصنيف شده است) م۱۴۵۷
  . ق تصنيف شده است۸۷۳ تأليف محمدبن داود بن محمود است كه در سال مفتاح الفضال. ۲۴
تحفه السعاده تأليف محمود بن شيخ ضياالدين محمد كه به نام محمد سعيد يكي از امراي سكندر لودي معنون . ۲۵

  .م تصنيف شده است۱۵۱۰/ ق۹۱۶شده است و در سال 
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هاي صوفيانه به  وي به خاطر گرايش.  دوازدهم ق است قاره در سدة الدين گوالياري، نويسنده فارسي شبه حسام. ۲۶
اين كتاب . نگاشت» تاريخ محمدخاني«نام  م كتابي به۱۷۷۱/ ق۱۱۸۵در سال . هم شهرت دارد» مطلق علي شاه«

آباد تا  گذار فرخ ، بنيان)م۱۷۴۳/ ق۱۱۵۷ (ز محمدخان غضنفر جنگدربردارندة رويدادهاي زمان نوابان بنگش، ا
  .است) م۱۷۷۱/ ق۱۱۸۵(احمدخان 

  .دست بنده نرسيده است  وي اطالعي به دربارة. ۲۷
، عالم و مترجم معروف و صوفي شطاري كه كتاب )م/ ۵۶۲ -۶۳/ ق۹۷۰: م(شيخ محمد غوث گوالياري . ۲۸

اين . گذاشته است» بحرالحيوه«ا به زبان فارسي ترجمه نموده و اسم آن كتاب ر» امرت كند«نام  معروف سانسكريت به
  .دارد» ده باب«و » مقدمه«كتاب يك 

فرزند دوم پادشاه (م متولد شد و پسر عظيم الشان ۱۶۸۷ ژوئيه ۱۸وي به تاريخ . فرخ سير پادشاه دهلي بود. ۲۹
م در ۱۷۱۹وي در سال . ي در قلعه دهلي جلوس كردم به تخت پادشاه۱۷۱۳بوده و در سال ) معروف بهادرشاه اول

  .دهلي كشته و در مقبرة همايون شاه مدفون شد
 وي در .وي شاعر هم بوده و اسحاق تخلص داشت. خان، اصل نام او مرزا غالم علي بود الدوله اسحاق موتمن. ۳۰

  .م فوت شد۱۷۴۰سال 
خان نواب بنگال،  واري كه فرزند بزرگ ميرجعفر عليلاند، يكي مير په الدوله، دو شخص بدين لقب معروف نجم. ۳۱
  .خان الدوله اسحاق ار و اريسه بوده و دوم پسر موتمنبيه
 وي در سال .الدين حيدر است نام اصلي او جالل. والي اوده بودخان صفدر جنگ  الدوله پسر منصورعلي شجاع. ۳۲

 سال وي در.  شاه عالم پادشاه دهلي هم بوده استم در اوده حكومت كرده، وزير۱۷۵۳م متولد شده و در سال ۱۷۳۱
  .مدفون است) ايالت اتراپرادش كنوني(نام گالب باري در فيض آباد  م كشته شد و در جايي به۱۷۷۵
  . م۱۸۷۱، منشي نولكشور، كانپور، خزانة عامرهمير غالم آزاد بلگرامي، . ۳۳
  .ق۱۱۶۶هور، ، مطبع دخاني، الداآز سروميرغالم لي آزاد بلگرامي، . ۳۴
  . م۱۹۷۱العلوم شرقيه، الهور،  ، انتشارات احياء مآثرالكالمميرغالم علي آزاد بلگرامي، . ۳۵
  .ق۱۲۸۵، نولكشور، مفتاح التواريخوليم بيل، . ۳۶
  .آباد ، اورنگتذكره شعراي فارسيشيخ غالم، همداني مصحفي، . ۳۷
وي در . م متولد شد۱۷۰۲ ماه اوت ۷/ ق۱۱۱۴يع االول  رب۲۴شاه پادشاه دهلي پسر جهان شاه روز جمعه محمد . ۳۸

 فوت كرد و در آرامگاه م۱۷۴۸ سال حكومت كرد و در سال ۳۰ وي حدوداً ،م در تخت دهلي جلوس۱۷۱۹سال 
  .مدفون است) الدين گنج شكر چشتيه و مريد و خليفه حضرت فريدعارف نامدار سلسلة(الدين اوليا  حضرت نظام

قاسم سروري كاشاني بن حاجي احمد كاشاني گويند كه تأليف محمد   هم ميالفرس جمعم را فرهنگ سروري. ۳۹
ترتيب حروف تهجي نوشته شده  م به۱۵۹۹ -۱۶۰۰/ ه۱۰۰۸فرهنگ فارسي به فارسي براي شاه عباس در سال . است
  .است
  .۱۱۴، ص نويسي فارسي در هند و پاكستان فرهنگ. ۴۰
  .، مقدمه مؤلفچراغ هدايت. ۴۱
  .۹، ص غ هدايتچرا. ۴۲
  .۴۸مآخذ قبلي، ص . ۴۳
  .۳۷همان، ص . ۴۴
  .۵۱همان، ص . ۴۵
  .۵۸همان، ص . ۴۶
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  .۵۵همان، ص . ۴۷
  .۸۸همان، ص . ۴۸
  .۱۵۰همان، ص . ۴۹
  .۱۷۸همان، ص . ۵۰
  .۱۸۹همان، ص . ۵۱
  .۲۰۶همان، ص . ۵۲
  .۲۷۶همان، ص . ۵۳
  .۲۳۷همان، ص . ۵۴
  .۲۹۲همان، ص . ۵۵
  .۲۶۱همان، ص . ۵۶
  .۷مان، ص ه. ۵۷
  .۱۱همان، ص . ۵۸
  .۹۰همان، ص . ۵۹
  .۱۱۳همان، ص . ۶۰
  .۱۱۵همان، ص . ۶۱
  .۱۴۹همان، ص . ۶۲
  .۱۵۰همان، ص . ۶۳
  .۱۵۴همان، ص . ۶۴
  .۱۷۵همان، ص . ۶۵
  .۱۷۸همان، ص . ۶۶
  .۲۲۴همان، ص . ۶۷
  .۳۴۶همان، ص . ۶۸
  .۳۶۳همان، ص . ۶۹
  .۳۶۹همان، ص . ۷۰
  .۳۰۴همان، ص . ۷۱
  .۳۱۶ص همان، . ۷۲
  .۳۱۹همان، ص . ۷۳
  .۳۰ و ۲۶همان، ص . ۷۴
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