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چکیده:
فرهنگ تافهالسخخعادت از موالنا شخخیخ مامودبپ ضخخیاءالدّیپ مامّد اسخخت که به سخخال 916ع در
روزگار حکمرانی سلطان اسکندر لودی پادشاه دهلی( 894-923هجری قمری) در هندوستان تیلیف
و به خواهه سعیدالدّیپ مامّد طو سی تقدیم شده ا ستح ایپ کتام با نامهای دیگری چون فرهنگ
ا سکندری ،تافه ا سکندری ،تافه ال سعاداه و تافیپ ال سعاده سکندری نین خوانده شده ا ستح ایپ
فرهنگ از ن ستیپ فرهنگهای تف سیری فار سی در شبه قاره ا ست که مؤلف آن را به صورت تهجی
در بیسخخت و نه بام ترتیب داده و هر بام در دو فص خ آورده شخخده اسخخت :اول در مفردات و دوه در
ا صطاحات و مرکبات؛ که ایپ تق سیمبندی ،تافهال سعادت را از فرهنگهای تف سیری اولیه فار سی
متماین میکندح مؤلف در تهیه و تدویپ ایپ کتام از لغتنامههای فارسخخی و عربی پیشخخیپ بهره گرفته
اسخخت عاوه بر ایپ مورد توهه فرهنگنویسخخان بعد از خود نین واقع گردیدهح صخخاحب کتام درباره
برخی از معانی عربی ،فارسخخخی ،ترکی ،هندی وححح لغات توضخخخیا میدهد و گاه برای فهم بهتر معانی،
نمونه اشخخعاری از شخخاعران کهپ چون فردوسخخی ،رودکی ،حافظ ،سخخعدی ،ابپسخخینا ،ظهیرفاریابی وححح
می آوردح ایپ نوشخخخته با معرفی اهمالی فرهنگ تافه السخخخعادت ،از زوایای گوناگونی مانند کاربرد
واژگانی ،شیوة مدخ دهی ،سبک نگارشی وححح تافهالسعادت را بررسی میکندح
کلمات کلیدی :موالنا مامودبپ شیخ ضیاءالدّیپ مامّد ،تافه السعادت ،فرهنگنامه فارسی
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2ح دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی پردیس البرز دانشگاه تهران taghdiri.saeid@gmail.com
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مقدمه:
فرهنگنامهها از همله کتابهای سودمندی ه ستند که اطاعات هامع و متنوعی را دربرمیگیرندح با
گ سترش زبان فار سی در دربارهای هند و شبه قاره ،ا ستقبال چ شمگیری از فرهنگنامهنوی سی در
میان اهالی ایپ سخخرزمیپ شخخک گرفت و به تبع آن فرهنگهای متعددی به رشخخته تاریر درآمد که
هرکداه از آنها به نوبه خود سخخهم بسخخیار مهمی در حفظ و رواج فرهنگ و زبان فارسخخی دارد که از
همله ایپ فرهنگنامهها میتوان به کتام تافهال سعادت ا شاره دا شتح ایپ کتام یکی از باارز شتریپ
فرهنگهای فارسی است چراکه ناه آن در کنار ن ستیپ فرهنگنامههای تفسیری تیلیف شده در هند
آمده است؛ با ایپ حال تاکنون هیچ تصایای از کتام تافهالسعادت انجاه نشده و نین نس ه عکسی
از آن نین به چاپ نر سیده ا ست؛ تنها در حد معرفی م ت صر در کتابهای م تلف از همله :دان شنامه
ادم فارسخخخی در شخخخ به قاره(ب ش یکم ،ج ،)722 ، ،4فره نگ نویسخخخی فارسخخخی در ه ند و
پاک ستان( )66-65،از دکتر شهریار نقوی و نین یاددا شتهایی در پیاه نویپ(سحای بایف سکی ،دوره
 ،5ش ،2صص29-28؛ همان ،دوره ،6سال 11و ،12صص  )118-114مطالبی آمده ا ست که تماه
ایپ منابع به معرفی ظاهری ایپ کتام بسخخخنده کردهاند و درباره ویژگیهای سخخخبکی و نگارشخخخی آن
مطلبی نو شته ن شده ا ستح در حال حا ضر ت صایا ایپ کار بر ا ساس دو ن س ه موهود در ایران به
عنوان رسخخخاله دکتری نگارنده در حال انجاه اسخخخت که در ادامه با اشخخخارهای م تصخخخر بر تاری چه
فرهنگهای فارسی در ایران و شبه قاره ،به معرفی کتام تافهالسعادت ،واکاوی و بررسی آن پرداخته
خواهد شدح
تاری فرهنگ نویسی در ایران:
بنابر مسختندات و شخواهد تاری ی ،فرهنگنامهنویسخی در ایران سخابقه بسخیار طوالنی داردح سخعید
نفیسخخی با توهه به قرایپ ،احتمال میدهد در دوران سخخاسخخانیان فرهنگهایی تیلیف شخخده باشخخدح وی
درباره فرهنگنامهنوی سی در فار سی دری مینوی سد« :امّا فرهنگنوی سی برای فار سی کنونی تقریبا
معا صر با فرهنگ نوی سی برای زبان تازی به د ست ایرانیان ا ستححح در دوره ا سامی از زمان طاهریان
اندک اندک ادبیاتی به زبان دری پیدا شخخخد و در دوره صخخخفاریان و به مراتب بیشخخختر از آن در دوره
سامانیان ایپ زبان ،ادبیات ب سیار و سیع و ب سیار هالبی پیدا کرده و رفته رفته در قلمرو زبان پهلوی
بیشتر منتشر شده استح در زمانی که دَری بنای انتشار را گذاشته ،مرده قلمرو زبان پهلوی ،خود را
به کتابهایی نیازمند داشخختهاند که زبان دری را بدیشخخان بیاموزد و ایپ مقدمه فرهنگنویسخخی زبان
فار سی کنونی ،یعنی زبان دری ا ستح»(مقدّمه لغتنامه ده دا ،سعید نفی سی )178، ،با ایپ حال
«ابپندیم ،تاریخنگار و زندگینامهنویس بغدادی(385ع) در الفهرسخخت(377ع) قدیمی تریپ واژهنامه
را کتام لغت ابوعیسخخی بپ علی بپ داوود الجراا ،از بنرگان اواخر سخخده سخخوه و اوای سخخده چهاره
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هجری معرفی میکند ولی از مطالب ایپ کتام و شیوه کار مؤلف و زمان تیلیف آن اطاعی در د ست
نیسخخختح برخی نین به اسخخختناد حاهی خلیفه ،تاریخنگار و کتابشخخخناس ترک(1017-1067ع) در
کشخخفالظنون کتام تاجالمصخخادر را منسخخوم به رودکی(329ع) دانسخخته و آن را ن سخختیپ واژهنامه
فارسی برشمردهاندح سعید نفیسی(1274-1345ش) در رد ایپ ادعا گفته است« :تردیدی نیست که
قطعا حاج خلیفه در اسخخناد کتابی به ناه تاج المصخخادر فی لغه الفرس به رودکی شخخاعر اشخختباه کرده
استححح تاج المصادر یک کتام بیشتر نیست و آن کتابی است در لغت عربی به فارسی شام مصادر
زبان تازی که ابوهعفر احمدبپ علی بپ ابوهعفر بیهقی(544ع) تیلیف کرده ا ستح چون ناه و ن سب
رودکی ،ابوعبداهلل هعفر بپ مامد و ناه مؤلف تاج المصخخخادر ،ابوهعفر احمدبپ علی بوده ،اشخخختراک
کلمه هعفر در ناه و ن سب ایپ دو تپ سبب شده ا ست که ک سی تاج الم صادر را از رودکی دان سته و
گفته نادرست او را حاج خلیفه هم نق کرده استح»ححح گروهی نین رساله ابوحفص سغدی را ن ستیپ
واژهنامه فارسخخی پنداشخختهاند؛ حال آنکه وی در اوای سخخده پنجم هجری مینیسخخته و بههن ابوحفص
حکیم بپ احو ،سغدی ا ستححح ن ستیپ بار سروری کا شانی ،شاعر و فرهنگنویس ایرانی معا صر
شاهعباس یکم صفوی(996-1038ع) در ن ستیپ تاریر مجمع الفرس(1008ع) از رساله ابوحفص
سغدی ناه برده و آن را در شمار منابع خویش آورده ا ستح همالالدیپ اینجو ملقّب به ع ضدالدوله،
ادیب و فرهنگنویس ایرانی در سدههای یازدهم و دوازدهم در فرهنگ ههانگیری از ایپ رساله با ناه
فرهنگ ابوحفص یاد کرده ا ستح»(فرهنگنامه ادبی فار سی ،به سرپر ستی ح سپ انو شه-1400، ،
)1401
برخی نین معت قد ند قدیمی تریپ فرهنگ نا مه فارسخخخی متعلال به شخخخخاعر قرن پنجم ،قطران
تبرینی(متوفی پس از 465ع) ا ست که حاهی خلیفه از آن با ناه فرهنگ «تفا سیر فی لغه الفرس»
و قراحصخخاری از آن با ناه «منت ب» یاد میکندح شخخاید شخخمس ف ری(ز 745ع) در معیار همالی با
عنوان کردن «م تصرات» به ایپ فرهنگ نظر داشته استح ناصرخسرو(493ع) در سفرنامه خود به
ایپ نکته اشاره کرده که در تبرین ،مشکات دیوان منیجک و دیوان دقیقی را برای قطران شرا کرده
و وی آنها را در دفتری نو شته ا ستح در مقدمه لغتفرس ا سدیطو سی آمده ا ست که« :و قطران
شخخاعر کتابی کرد و آن لغتها بیشخختر معروف بودند»(لغتفرس ،اسخخدی طوسخخی )1، ،ایپ نمونه
ن سخختیپ اشخخاره ای اسخخت که درباره فرهنگ قطران تبرینی شخخده اسخخت و بعد از آن در مقدمه
« صاااالفرس» مامدبپ هندو شاه ن جوانی(تیلیف شده در 728ع) درباره فرهنگ قطران اطاعات
کاملتری نوشته شده است« :اول کسی که به ترتیب لغت فرس مشغول شد و آن را به کتابت مقیّد
گردانید حکیم قطران اُرمَوی بود ،اما او بیش از سخخیصخخد لغت ذکر نکرد»(صخخاااالفرس ،ن جوانی،
 )8،اگرچه بهدالی نامعلومی امروزه دیگر فرهنگ قطران تبرینی در دست نیست اما ظاهرا حداق
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تا اوای قرن یازدهم ع موهود بوده است چراکه سروری کاشانی و همالالدیپ اینجو شیرازی از ایپ
کتام به عنوان منبع تیلیفات خود ناه میبرندح
قا ضی نوراهلل شو شتری(متوفی 1019ع) در کتام «مجالس المؤمنیپ» خود از ابوعبداهلل

غوّا1،

صاحب فرهنگنامه ای فارسی به فارسی مینویسد که ایپ کتام پیش از فرهنگ قطران تبرینی تیلیف
شده استح شو شتری در ذی شرا احوال خلی بپ احمد ناوی ازدی ب صری مینوی سد« :ابوعبداهلل
مامد ملکان غوّا ،نیشخخابوری لیثی هنیدی که خود را ز اوالد ملوک عجم ظاهر نموده ،در رسخخاله
فرهنگ که از مؤلفات او ست گفته که خلی بپ احمد در ا ص از اوالد ملوک عجم بودححح خلی زبان
عرم و شعر ای شان را ست کرد به کتام العیپ و کتام العروضححح پس مپ ایپ را تیلیف کرده و زبان
عجم را به آن راسخخت کرده»(قاضخخی نوراهلل شخخوشخختری )229، ،عوفی در کتام «لبامااللبام» نین
غوّا ،را از شخخخعرای دوره نظاهالملک بهشخخخمار میآورد(نک :لبامااللبام ،عوفی ،ج)24-23، ،2
همچنیپ فرهنگ غوا ،یکی از کتابهای در دست اینجو شیرازی صاحب «فرهنگ ههانگیری» است
که از آن با عنوان «فرهنگ اسخخختاد عبداهلل نیشخخخابوری» ناه برده اسخخختح(فرهنگ ههانگیری ،انجو
شیرازی ،ج)5، ،1
بعد از ایپ دو فرهنگنامه ،فرهنگ فارسخخخی «لغتنامه» یا «لغتفرس» اسخخخدی طوسخخخی از دیگر
فرهنگهای تیلیف شخخخده در ایران اسخخخت و بعد از آن به گفته اینجو شخخخیرازی در مقدمه «فرهنگ
ههانگیری» فرهنگی است با ناه « س پنامه نظامی» تیلیف سعید(یا سعد) بپ نصیربپ تمیم غننوی
که آن را به ناه نظاهالملک نوشته بوده استح(نک :فرهنگ ههانگیری ،انجو شیرازی ،ج)6، ،1
شخخاید بتوان پنجمیپ فرهنگ تیلیف شخخده در ایران را مجموعهالفرس ابوالعاء عبدالمؤمپ هاروتی
معروف به صخخفی کاّال دانسخخت که احتماال قب از سخخال 728ع یعنی سخخال تیلیف صخخااا الفرس
ن جوانی تیلیف شده استح
تاری فرهنگ نویسی در هند:
با ورود زبان فار سی به هند ،توهه به آرار ادبی فار سی نین در میان اهالی ایپ سرزمیپ گ سترش
یافتح «در قرن نهم هر روز بر عده سلسلههای پادشاهان مسلمان و فارسیزبان در هند افنوده میشد
و مرده هند که از ایران دور بودند بیش از پیش به یادگرفتپ زبان فارسخخی که زبان همه ایپ دربارها
و حکومتها بود نیازمند میشدندح»(مقدمه لغتنامه ده دا ،سعید نفیسی)180، ،
تاریخ فرهنگنوی سی فار سی در هند را میتوان به دو دوره تق سیم کردح «در دوره یکم که تا پایان
سده هفتم هجری ادامه دارد ،ایران و آسیای میانه ،کانون فرهنگنویسی فارسی بودهاند ،اما در دوره
1ح از شعرا و دان شمندان قرن چهاره و اوای قرن پنجم و معا صر با رعالبی نی شابوری(متوفی 429ع) بوده ا ستح(نک:
یتیمه الدهر ،ج)442، ،4
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دوه یعنی از سده ه شتم تا سده چهاردهم هجری ،هندو ستان هان شیپ ایران و آ سیای میانه در
فرهنگنویسی فارسی شده استح»(ادم فارسی در شبه قاره)1963، ،
دکتر معیپ در مقدّمه فرهنگ فارسخخی به نق از فرهنگ نظاه مینویسخخد« :از قرن هشخختم هجری
هندوان شروع به تیلیف فرهنگ فار سی کردندح ن ستیپ فرهنگی که در هند نو شته شده ،تیلیف
مبارک شاه غننوی م شهور به ف ر قوّاس(متوفّی به سال  816هحع) ا ست بهناه فرهنگ قوّاس؛ سپس
مامّدبپ قواه بپ رسخختم بپ مامود بدر خنانه بل ی معروف به کری ،کتام بارالفضخخائ فی منافع
االفا ض را در قرن ه شتم تیلیف نمودح»(فرهنگ فار سی ،دکتر معیپ ، ،چه ) پس از آن تو ضیا
م تصری راهع به فرهنگهای اداتالفضا تیلیف قاضیخان بدر مامّد دهلوی معروف به دهاروال(در
 882هحع) ،شخخخرف نامه منیری تیلیف ابراهیم قواه فاروقی ،مفتااالفضخخخا تیلیف مامّدبپ داوود بپ
مامود( 873هحعح) ،تافه السعادت تیلیف مامودبپ شیخ ضیاء( 916هحعح) ،مؤیدالفضا تیلیف مامّد
الد در اوای قرن دهم ،فرهنگ شیرخانی یا فوائدالصنایع و خاصه آن به ناه زبدهالفوائد( 955هحعح)،
کشخخخفاللّغات تیلی ف عبدالرحیم بپ احمد سخخخور ،فرهنگ وفائی تیلیف حسخخخیپ وفائی( 933هحعح)،
فتاالکتام ،مجمعاللّغات تیلیف ابوالفضخ وزیر هالالدیپ اکبرشخاه( 994هحعح) ،مداراالفاضخ تیلیف
اهللداد فیضخخخی ابپ اسخخخد العلماء ،علی شخخخیر سخخخرهندی( 1001هحعح) ،فرهنگ ههانگیری تیلیف
ه مالا لدیپ حسخخخیپ بپ ف را لدیپ حسخخخپ انجوی شخخخیرازی( 1005هحعح)ححح ،بر هان قاطع تیلیف
مام ّدحسخخخیپ بپ خلف تبرینی مت لص به بر هان( 1062هحعح)ححح و فره نگ ن ظاه تیلیف سخخخیّد
مامّدعلی داعیاال ساه معروف به نظاه دکپ( 1358هحعح) نگا شتهاندح(نک :مقدمه فرهنگ فار سی،
دکتر مامد معیپ ، ،چه تا چه و سه)
بیان سخخیر تطور فرهنگنویسخخی در هند هایگاه تافه السخخعادت را در میان فرهنگنامههای دیگر
متماین می کند چراکه ایپ کتام نهمیپ فرهنگ تفسیری فارسی تیلیف شده در هند استح از آنجایی
که تافه ال سعادت متعلّال به دوره اول فرهنگنوی سی هندی ا ست لذا نقش ب سیار مهمی در تدویپ
فرهنگهای بعد از خود دارد؛ چراکه در ایپ دوره که از ن سخختیپ دولت مسخخلمان در دهلی( 603عح)
آغاز شخخخده و با روی کارآمدن دولت بابریان در هند( 933ع) پایان مییابد ،فرهنگنویسخخخان تاش
بسیار زیادی در گردآوری و ضبط کلمات داشتهاندح فرهنگهای ایپ دوره مشترکات سبکی و نوشتاری
فراوانی با هم دارندح به عنوان مثال «ن سخختیپ فرهنگهایی که به دسخخت فرهنگنویسخخان شخخبه قاره
تدویپ گردیده تقلیدی از همان فرهنگهای شخخخعری فارسخخخی ،مانند فرهنگ قطران حکیم قطران
تبرینی ،لغت فرس ا سدی طو سی ،صااا الفرس مامدبپ هندو شاه و معیار همالی شمسالدیپ
ف ری بودح نوی سندگان ایپ فرهنگها که همگی ایرانی و خود شاعر نین بودهاند ،در پا سخ به نیازهای
شخخاعران و شخخعردوسخختان ایرانی به تدویپ ایپ کتابها پرداختندححح حتی در دیباچههای چند فرهنگ
ارز شمند مانند مؤیدالف ضا ،تافه ال سعادت ،مداراالفا ض  ،فرهنگ ههانگیری ،فرهنگ شیرخانی و
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بهار عجم که به تقلید از فرهنگهای شعری ایرانی نوشته شده ،هدف نویسندگان از تدویپ آنها ،یاری
رساندن به فهم شعر بیان شده استح»(ادم فارسی در شبه قاره)1964، ،
فرهنگ تحفه السعادت و مؤلف آن:
تافه السعادت /فرهنگ اسکندری /تافه اسکندری /تافه السعاداه /تافیپ السعاده سکندری یکی
از اولیپ فرهنگنامههای تفسخخیری فارسخخی در شخخبه قاره اسخخت که توسخخط موالنا مامود بپ شخخیخ
ضیاءالدیپ مامد در زمان سلطان ا سکندر لودهی پاد شاه دهلی(894-923هجری قمری) به سال
 916هجری تیلیف گردیده و به خواهه سعیدالدیپ مامد طوسی تقدیم کرده استح
سخخخنخخه تسخخخعخخه مخخاه و سخخخخت و عشخخخر
بد گذ شته دهم ز مخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاه صفر
کرد مش ت افخخه السخخخخ عخخخخخخخخادت نخخاه
کخخه شخخخخد از فضخخخخ ذوا ل جال تمخخاه
پخخیخخش مخخمخخدوا خخخود سخخخخعخخیخخد زمخخان
بهر آن تا بره به تافه عخخخخخخخخخخخخخخخخخخیان
(تافه السعادت ،مقدمه)
از زندگی و احوال مؤلف چینی به ما نرسیده است اما چنانکه پیداست در روزگار خود شاعر نامدار
و فرد سرشناس ی بوده استح موالنا مامود ،شماری از قصاید خود را در آغاز کتام ذکر کرده استح
بنابر آنچه در دیباچه تافهال سعادت میآورد ایپ کتام را به درخوا ست دو ستانش نو شته و سبب
تیلیف کتام خود را درک بهتر آرار ادبیات فارسی میداندح
شیوۀ تدوین کتاب:
در ایپ فرهنگ ،بابها به تعداد حروف الفبایی هسخخختند و البته برای حروف گ ،چ ،پ ،ژ ،بابی را
اخت صا ،نداده ا ستح هر بام دو ف ص دارد :ف ص اول در مفردات و دوه در ا صطاحات و مرکبات
ا ست که هدا کردن کلمات مرکب و ا صطاحات یکی از خ صو صیات منا صر بفرد ایپ فرهنگنامه
ن سبت به فرهنگهای اولیه تف سیری فار سی ا ستح ترتیب قرار گرفتپ مدخلها بدیپ ترتیب ا ست که
حرف اول لغت ،بام و حرف آخر آن فصخخ را تشخخکی میدهدح گاهی برای بعضخخی از واژگان ،نمونه
ا شعاری از شعرای قدیم چون فردو سی ،نا صرخ سرو ،خاقانی ،ابپ سینا ،عن صری ،نظامی ،حافظ،
انوری ،سعدی ،رودکی ،ظهیرفاریابی ،عبدی بیگ شیرازی و سلمان ساوهی آورده می شودح مؤلف
برای کلمات معروف از اعرامگذاری پرهین کرده و گاهی لغات غیر معروف را اعرامگذاری میکندح
بنابر آنچه در دیباچه تافه السخخخعادت آمده مؤلف برای نگارش ایپ کتام از فرهنگهای فارسخخخی
دیگری چون :ضمیر ،دستور االفاض  ،فرهنگ قواس ،زفان گویا ،عمان المعانی ،دستور الفضا ،شروا
م نن ا سرار ،فرهنگ قا ضی ظهیر ،فرهنگ ابراهیم ،فرهنگ ح سینی ،عجایب و غرایباللغات ،شرا
خاقانی و نین فرهنگهای عربی صراا ،صااا ،دستور اللغه ،تاهیپ ،نصیب الولدان ،خاصه و مثلثات
استفاده کرده استح
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از میان نسخخخ ههای متعددی که از ایپ نسخخخ ه در هند(کتاب انه بهوپال در ایالت مرکنی هند) و
سایر هاهای دیگر وهود دارد ،آنچه مورد ا ستفاده نگارنده قرار گرفته ،ن س های متعلال به کتاب انه
آستان قدس رضوی و نین نس های متعلال به کتاب انه مرکنی دانشگاه تهران استح
معایب و محاسن تحفهالسعادت:
ایپ فرهنگنامه مانند سایر کتابها و لغتنامههای دیگر ،معایب و مااسنی داردح یکی از مااسپ قاب
توهه ایپ ارر آن ا ست که از ن ستیپ فرهنگهای تف سیری در هند بوده و نین دایره زیادی از واژگان
را در خود همعآوری کرده ا ست؛ لذا بدیهی ا ست که ب سیاری از فرهنگنوی سان دورههای بعد ،در
تیلیف آرار خود به آن توهه دا شتهاند؛ چنانکه یکی از منابع مامد قا سم سروری در تیلیف فرهنگ
سخخروری بوده اسخخت؛ همچنیپ از منابع مهم در نگارش فرهنگ ههانگیری بوده اسخختح با ایپ حال
فرهنگهای فارسی تیلیف شده در هند ،ایراداتی نین دارد که تافه السعادت از آن مستثناء نیستح
ویژگیهای تحفهالسعادت:
اشخخختباه در ربت واژگانی و دگرگونی معانی :در فرهنگ تافهالسخخخعادت گاه ،به اشخخختباهاتیبرمی وریمح ق سمتی از ایپ معایب ،سهویاتی ا ست که مؤلفان هندی به دلی عده آ شنایی با ری شه
بع ضی لغات باالخص لغات پهلوی و دری و نین عده شناخت کام از فرهنگ و زبان فار سی مرتکب
آن شدهاندح به عنوان مثال کلمه فارسی «استاد» را با همع مکسر عربی به شک «اساتذه» مینویسد:
سخخنپ اسخخاتذه سخخلف ممدوا خود یعنی سخخعید الدولت و الدیپ که سخخعدیپ نیریپ
«بر سخخنَپ و ُ
فلکیپححح»(تافه السعادت ،مامود بپ ضیاء ،مقدمه)ح
گاهی ایپ اشتباهات در صورت امایی واژه یا در کم و زیاد نوشتپ برخی از حروف صورت میگیرد:
«آزادگان :احرار مائکه و هالزادگان و اولیا (به های حال زادگان)(همان)24، ،ح
«پذیرا :به کسرتیپ ،شنونده س پ و فرمانبرداروان شوند و قبول کنند(  :فرمانبردار و روان)(همان،
)26،ح
یا آنکه در ذکر اعاه و اسامی خا ،اش ا ،دچار اشتباه شده است:
«ایرج :شخخاهناده ایران ،پسخخر افریدون که پدر او را ترکسخختان داده بودح»(همان )6، ،حال آنکه
پیدا ست انت سام سرزمیپ ترک ستان به ایرج ا شتباه ا ست؛ البته به غیر از صاحب تافهال سعادت،
مؤلفان دیگری نین کم و بیش دچار ایپ اشخختباه شخخدهاندح چنانکه طبری در تاریخ خود اقلیم باب و
ایرانشخخخهر را ازآن ایرج میداندح (تاریخ طبری ،ج )229، ،1و نین مقدّسخخخی در کتام «آفرینش و
تاریخ» خود سهم ایرج را عراع و فارس دانسته استح (آفرینش و تاریخ ،ج)125، ،3
«گنبدان دژ :ناه حصاری که افراسیام در آن بند بودح» که در ایپ مدخ ناه اسفندیار را به اشتباه
افراسیام ذکر میکندح
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یا آنکه در نق کلمات از سایر فرهنگهای خطی که در د ست دا شته ،به دلی ا شتباهات کاتب و
دالی دیگر دچار ت صایفات و تاریفات گردیده و یا در ضبط حرکات لغات ا شتباهاتی کرده ا ست؛
چنانکه در بعضی از موارد هابجایی نقطهها در کلمات دیده میشود که ایپ مسیله در اکثر نسخ خطی
رایج استح
وارد کردن واژگان و ترکیبات هندی:
«بچهکو :هیم پارسی ،حرامناده که از کوچه برداشته پرورند»
خرافهگویی در بیان یک موضوع:«همست :به فتاتیپ ،هوهری فرومایه که رنگ او کبود است ،اندک به سرخی مینند ،اگر به قدا
همست شرام خورند مستی نیارد و اگر زیر بالینش نهند خوامهای نیکو بینندححح»(همان)70، ،
برخی کلمات ،کام معنی نمیشود و نیاز به معنی واضاتر دارد:«هگرآکند :هیم و کاف هر دو پارسی ،که عرم آن را عصیب خوانند»(همان)71، ،
گاه یک کلمه را تجنیه میکند و آن را معنا میکند که معنی آن به دور از ذهپ مینماید:«چنار :هیم فارسخخخی مفتوا ،درختی اسخخخت پنجهدار و بی بار ورگ ها در بر چنارندحححح و به معنی
چهآتش»(همان)71، ،
«چراغ :هیم فارسی مکسور ،مشهور و چهراغ یعنی چه صارا»(همان)73، ،
مطلبی را از هایی استفاده میکند و ناه منبع ذکر نمیشود:«هانک :به ضخخخم هیم ،ناه بازی که کوزهگردان گویند ،دو کوزه یکی بر سخخخر نی بگردانند وحححدر
فرهنگنامهایست(همان)73، ،
اشتباه نوشتپ ماه رومی:«در شرا گوید همره سه اند چون آفتام در برج دلو آید و ماه رومیان شیاط با شدححح»(به های
شباط)(همان)76، ،
معنی کلمه از دیدگاه موسیقایی:«چاره :تار که در رباب ست ،حکما و ضع کرده اند؛ ک شش هر یکی را داده ،موافال چهار طبع آورده،
تار اول که زیر اسخخت که زیر همه تارهاسخخت س خ ت کشخخیدهاند آن را به طبع ناری گویند مثنی که
باالی او ست و نرهتر ازو موافال طبع بادی ا ست و مثلث زیر او آبی ا ست و بم که باالی همه او ست
طبیعت خاکی است»(همان)77، ،
انواع مدخلدهی واژگان در تحفهالسعادت:
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لغات اول پ و اول باء ،لغات آخر کاف و آخر گاف و لغات اول ژاء و اول راء ،هم مدخلند و مدخهدا ندارندح
هابجایی و کم و زیاد کردن یک نقطه ،سرکش و دندانه در کلمه مدخ :گرچه ایپ تفاوتها در ظاهر خ صو صیت سبکی یا ر سمال طی به ح سام میآید ،اما در واقع تماین
فکر و سخخخیاع متپ ،واژه یا تفکر را به دنبال خواهد داشخخختح در اینگونه موارد ممکپ اسخخخت خوانش
متفاوتی از واژه بدست آید و به تبع آن معانی دیگری برای آن کلمه فرض شود:
«تره :بالفتا ،نره ،آن ب ار که چون ابر بود لیکپ بهزمیپ نندیک باشد ،عرم ضبام خوانند»(همان،
)63،
ضبام به معنی مه است؛ ولی در صورت ضبط شده نس ه بهنظر میرسد که خبام باشد و خبام
به معنی هوشیدن دریاست که با معنی نوشته شده در ارتباط است؛ اینگونه نس ه نگاری اشتباهاتی
به وهود میآوردح
 اگر یک کلمه دو خوانش متفاوت داشته باشد ،با هر دو اعرام بیان میشود:«شفا :به ضم الشیپ ،تیردان و ترکش و بعضی به فتا شیپ نین گویند»(همان)157، ،
«خم نیلگون :بالفتا و الکاف پارسی مضموه ،به ضم خا نین»(همان)92، ،
متفاوت مدخ دادن یک کلمه در معنا:«و در شهر اهوان بیشتری آن کژدمان بوند و س ت زهر دارند؛ چنانچه انوری گوید:
زلف پر خم نگار اندر چشم شخخخک هرارهای اهواری»(که در یک ها اهوان و در های دیگر اهوار
آورده ،در حالی که منظور اهواز استح)(همان)76، ،
دو کلمه با معنی واحد اما شک نوشتاری متفاوت ،در یک مدخ با هم معنی میشود:«آختپ و آه تپ :کاهما برون کشیدن»(همان)15، ،
«افیون و ابیون :بالفتا ،عصاره خش اش»(همان)15، ،
در برخی موارد مادود یک کلمه را که چند معنی دارد مدخ هدا میدهد:« هغ :هیم فار سی مفتوا ،شیرزنه و آن چینی ست که بدان م سکه از چغرات برآرند به چک زدن؛
هندوی ارئی و متهتی گویندح
بدانچه درو زر و نقره خالص کنند ،بوته گویندح»
« هغ :بالفتا ،آن چوم که بر گردن ستوران بندند ،یعنی نوع هندوی هووه و هوله(همان)73، ،
مدخ دادن لغت پهلوی:«چوک :هیم پارسی ،بوه کان که شبها بانگ کند ،لفظ پهلویستح»
-اشتباه مدخ دادن یک لغت با لغت دیگر:
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واژه پو ستیپ به معنی «عیب و آن هامه که آ ستر او از قاقم و سنجام و قندز و امثال آن بود»
که کاتب به های پوستیپ ،بوژن را در ایپ معنا آورده استح
هم مدخ بودن دو کلمه که خوانش متفاوت دارد و کاربرد م تلف؛ چرا در معنی ادات اسخختفهاهو معنی فع :
«چرا :بالکسر ،برای چه و سبب چه ،بالفتا ،مفرد چریدن و چرنده و چراگاه»(همان)70، ،
 طبال برر سی انجاه شده گاه مؤلف برای واژه یک معنا و گاهی دو معنا و در بی شتر موارد به بیشاز چند معنا مبادرت ورزیده است:
«تمغا :بالفتا ،نشان ،یعنی آنکه بر چوم نقش کنند برای نشانی انبار غله و هن آن و داغ دان اسب
و باج که از سوداگر بستانند و ابناء سبی بر طریال معیپ»(همان)59، ،
 وقتی اعرام کلمهای ذکر نشود ،وزن آن بنابر یک کلمه هم وزن دیگر ذکر میشود:«درد :وزن فرد ،معروف و در اصخخطاا صخخوفیه حالتی را گویند که از مابت ظاهر شخخود و ماب
طاقت آن ندارد»(همان)101، ،
برخی کلمات بدون اعرام ذکر میشود:«چمچه :معروف از چوم یا از شا و از مس و نقره مث کفچه خورد که بدان آ شاه نو شند ،لفظ
ترکیست»(همان)77، ،
یک کلمه با دو معنی و دو اعرام م تلف در یک مدخ بیان میشود:«دلّال :بالکسخخخر ،ناز و حسخخخپ ،به تشخخخدید اله نین ،به فتا دال داللت کننده و میانجی در بیع و
شرا»(همان)104، ،
 کلماتی که ترکی ا ست و مدخلی در زبان فار سی ندارد ،بدون ذکر اعرام ،بیان می شود و گاه یکمعنی برای آن ذکر میشخخود که به علت عده داشخختپ مدخ فارسخخی یا ناواضخخا بودن آن معنی ،در
خوانش دچار اشتباه میشود:
«دیپ :ده ترکیست»(همان« /)105، ،باریک :چغر ،ترکی است»(همان« /)35، ،بوردن :پستی،
ترکی است»(همان)41، ،
اما کلماتی که ترکی است و مدخ فارسی دارند با اعرام ذکر میشوند:
«بکاول :بالضم ،چاشنیگیر ،و ایپ لغت ترکی است»(همان)37، ،
ریشه شناسی یک واژه و تغییرات آن:«خدا :بال ضم ،پار سیان ایپ لفظ را تنها برای خدای تعالی اطاع کنند؛ شیخ واحدی نب شته ا ست
که اکثر ما در ا ص و ضع پار سی ذال بوده ا ست که ایدون بدال مهمله میخوانند ،مگر لفظ که
تعبیر ناه خداوندتعالی روا نیست و امیر شهامالدیپ حکیم کرمانی دال مهمله نبشته است فاما چون
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مرکب م ستعم با شد مث خانه خداوند و کدخدا آن هنگاه اطاع آن بر غیر خدا هم کنند و معنی
آن خداوند خانه بودح»(همان)85، ،
«خرابات :بالفتا ،طرمآباد و می انه در اص خرامآباد بوده است»(همان)86، ،
ذکر کلمه در زبان عربی ،فارسی و ترکی و هندی:«شخخا  :ناه پیاله ایسخخت دراز و شخخا درخت که عرم غص خوانند و شخخا اسخخت وانی که هندوی
پیشلی گویند»(همان)158، ،
«زاک :زمج بلور که هندوی بهتگری گویند و ناه گیاهی که ترکی نی نامند»(همان)128، ،
مدخ دادن گیاهان:
 شک گیاهان به صورت هنیی با ذکر اعرام و کاربرد آن:«خب :کلوخبه با هاء نین و تا سه و ناه گیاهی ا ست بی ساع که دانههای خورد دارد در تنگ سال
آن را پنیده خورند هنک نین گویند»(همان)87، ،
«تربد :تا و با هردو مک سور ،ناه داروئی ست چون نی میانه خالی ،تربد ناینه گویند ،او م سه

شکم

است»(همان)60، ،
ذکر اعرام و شک کلی:«خنند :خا و زاء هر دو مفتوا ،گیاهی است مانند انسان»(همان)87، ،
فقط ذکر شک ظاهری گیاه:«خصخخخیه الثعلب :گیاهی که شخخخاخه گرد ،مربع ،برگ گرد متفرع دارد ،به هندوی سخخخیر باده
گویند»(همان)87، ،
«شخخخجار و شخخخنقار و شخخخنکار :هر سخخخه نوع ناه گیاهی که برگش سخخخیاه فاه بود و بی ش سخخخبن
باشد»(همان)159، ،
بیان کاربرد خرافی یک گیاه:«دانا :خردمند و ناه درختی که خاصیت او آنست که اگر کسی را چینی فراموش شده بپ برگ آن
درخت زیر بالیپ نهاده ب سخخپد باد آید و در خوام ببیند در هنیره اندلس اسخخت و قب ناه حکیمی
بود»(همان)100، ،
برخی گیاهان فقط مدخ هندی آن ذکر میشود و توضیای درباره شک و کاربرد آن ندارد:«دبه غورا :ناه گیاهی هندوی کونپ گویند»(همان)100، ،
نحوه مدخل دادن شهرها:
ذکر شهر با اعرام ،بدون معرفی و تاری چه و ما :«شابخ :بالفتا ،ناه شهری است»(همان« /)158، ،سناه :بالضم ،ناه شهری»(همان)143، ،
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ذکر شهر با ذکر پیشینه بنای آن شهر:« شیراز :شیپ مک سور ،شیر که بر دوغ میدو شند و ناه شهری م شهور در پارس ،آبادان کرده
عمرولیث پادشاه و قی آبادان کرده سلیمان علیه الساه»(همان)160، ،
ذکر شهر و صنایع مشهور آن:«زندان :بالفتا ،ناه شهریست زندبیجی با هیم فارسی هامهایست منسوم بدو و آن سبن و شفت
بود»(همان)130، ،
«رامر :ناه شهری ،ابریال آنجایی مشهور است گویند ابریال رامری»(همان)119، ،
ذکر شهر با ذکر ویژگی ها یا شمای مرده آن شهر:«روه :ناه شخخهری و والیتی معروف اغلب آدمیان تیشخخه ریش باشخخند و به معنی روی مپ و روی
مرا»(همان)120، ،
« سدوه :به ضمتیپ ،ناه حکیمی بی دیانت و ناه شهری از شهرهای قوه لوط علیه ال ساه و ناه
قاضی آن شهر که باط را حال مینمود و حال را باط »(همان)143، ،
ذکر شهر و ذکر توضیااتی درباره آن:«ری :بفتا الراء ،ناه شخخهری از خراسخخان زمیپ اصخخمعی گوید الری عروس الدنیا آن شخخهر بسخخبب
عفونت هوا و حادث شدن وبا و طاعون دریپ وقت نیم خوام است ویران و نیم معمور و آبادان و اماه
خاقانی در مذمت آن شهر شعری نبشته است از آن دو بیت ایپ است :دیده سارگهی ملک الموت
را که پای /بی کفش میگری ت ز دست و پای ری /و نین یک قطعه منظوه بنرگی نبشته است :عربی
از دکان طباخی /چرم رودی خرید اندر ری /داشخخخت در هیب تا ب انه برد /ناگهان در رهی فتاد از
وی /ناه آن را نکو نمیدانسخخخت /هر طرف میدوید اندر پی /گیر در کف گرفته گفت ای قوه /ه
وهدتم بمث هذالشی»(همان)122، ،
ذکر شهر همراه برخی توضیاات خرافی:« سپاهان :سیپ مک سور و باء فار سی ،همع سپاه و ناه شهری ا ست از زمیپ فارسححح هر که در
سپاهان رفت و چه روز ماند البته ارر ب در وی ظاهر شود و آنرا سپاهان و صفاهان و اصفهان و
اسخبهان و اسخپاهان نین گویند سخیب و گلشخکر در سخپاهان خوم بود چنانچه فی الضخمیر»(همان،
144،و)145
«اهواز :ناه والیتی که هوای او عق کم کند و بادت بیفناید و آنجا کژده و مار بسخخیار بودند و ناه
شهریست»(همان)9، ،
 -اگر یک کلمه هم به معنای شهر و هم به معنای دیگری است در دو مدخ هدا ذکر نمیشود:
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«بلخ :ناه شهریست از باد خراسان و آوند شرام چون قرابه و صراحی و هیاون ناه رودیست که
ازو دوازده فرسنگ است»(همان)28، ،
«اب از :الف مک سور و باء ساکپ ناه شهری که در آن همه ساکنان تر سا با شند و آن در والیت
فرنگ استح و وعده راست کردن»(همان)9، ،
ذکر شهر و سرحد آن:«رمله :بالفتا ،شهری در شاه است ورقه هم بدیپ حدود است»(همان)121، ،
«اوش :واو پارسی شهریست میان ماوراءالنهر و ترکستان»(همان)10، ،
 کلمه ای که به صورت کنایی در شعر برای شهری ن سبت داده شد را بدون هیچ تو ضیای درمعنی ،ناه شهر ذکر کرده استح
«زندان سکندر :شهر یند»(همان)127، ،
ذکر شهر و ریشه شناسی آن:«بغداد :ناه شهری ک ه آبادان کرده امیرالمومنیپ علی بپ عبداله بپ عباس ر ضی اهلل عنهم و پیش
از آبادانی باغ داد گفتندی؛ از آنکه هر هفته نوشخخخیروان در آن حاکم میشخخخد و داد خلال دادی؛ چون
شخخهر بنا شخخد الف حذف کردند ،بغداد شخخد؛ و نین بغداد خطی اسخخت از خطوط هاه ههان نمای،
گفتندی و آن سه خط بودند ،خط هور و خط ارزع و خط بغداد»(همان)28، ،
نحوه مدخل دادن طعام:
ناوه درست شدن یا مصرف آن:«بکسخخمات :با و سخخیپ هر دو مفتوا ،توشخخهایسخخت از آرد و روغپ ترکیب کرده به شخخک تعویذ
میسخخخازند و در فرن میپنند ،در هوای تابسخخختان با شخخخربت خواه با شخخخوربا میخورند لطیفتر
میشود»(همان)27، ،
«شخخیربا :طعامی که شخخیر را مایه داده چوم هغرات بسخخته گردانند و در آن باداه و پسخخته و خرما
اندازند»(همان)157، ،
فقط ذکر طعاه:«سغدو :بالضم ،ناه طعامی است»(همان)145، ،
طعاه م صو ،کداه شهر است:«بورک :باء مضموه و واو پارسی ،بغرا و آن طعامی که در خراسان مشهور است»(همان)53، ،
ذکر واضع آن طعاه:« بورانی :بال ضم و بالفتا ،ناه طعامی م شهور که و ضع بوران ست ،بوران ناه عورتی که بورانی و ضع
اوست»(همان)47، ،
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ذکر ناههای دیگر آن غذا:«سمنو :بالضم ،نوعی از طعاه آشامیدنی که آن را اکیبرا گویند و رشته»(همان)146، ،
«هوشخخپ پره و هشخخپ پره :کاهما واو و با هردو پارسخخی ناه طعامی اسخخت که هندوی چچرک
گویند»(همان)76، ،
نتیجه
از سده ه شتم به بعد دربارهای هند پذیرای زبان و ادبیات فار سی بودندح با نفوذ زبان فار سی به
شبه قاره ،فرهنگنوی سان برای درک بهتر آرار شاعران و نوی سندگان فار سیزبان ،د ست به تیلیفاتی
در ایپ زمینه زدندح درباره پیشینه فرهنگنویسی بهطور کلی آن را به دو دوره تقسیم میکنندح دوره
اول که تا آخر قرن هفتم هجری ادامه دارد ،ایران و آسخخخیای میانه کانون فرهنگنویسخخخی فارسخخخی
بودهاند اما در دوره دوه یعنی از سده ه شتم تا سده چهاردهم هجری هندو ستان هان شیپ ایران و
آ سیای میانه در فرهنگنوی سی فار سی شده ا ستح کتام تافه ال سعادت( 916هجری) که نهمیپ
فرهنگ و از ن سخختیپ فرهنگهای تفسخخیری تیلیف شخخده در هند اسخخت بهعنوان یکی از منابع مورد
اهمّیّت برای فرهنگهای بعد از خود مانند «فرهنگ سروری» و «فرهنگ ههانگیری» بهشمار میآیدح
با توهه به واکاوی و برر سی ایپ ارر ،معلوه گردید که به دلی عده آ شنایی مامودبپ شیخ ضیاء با
برخی از ریشههای زبانی باالخص واژگان پهلوی و دری ،مؤلف در ضبط نگارشی و ماتوایی بعضی از
کلمات دچار لغنش و اشخختباه شخخده اسخخت و از آنجایی که برای تدویپ کتام خود از منابع بسخخیاری
استفاده کرده است ،ایپ اشتباهات میتواند بهدلی تصایف ،تاریف یا خواندن نادرست از نس ههای
خطی دیگر نین باشد و یا غلطنویسی کاتبان باشدح
مؤلف که از شاعران سر شناس زمان خود ا ست در ق صیده آغازیپ کتام خود ،از انواع شیوههای
معانی و بیان و صنایع ادبی چون استفهاه انکاری ،تضاد ،هناس ،استعاره ،کنایه وححح بهره برده است و
پیداست که با کلیات و ساختارهای شعری آشنایی داردح
ایپ کتام در تو ضیا مدخلهای خود ،واژگان را از ههات م تلف مورد بررّ سی قرار میدهد و البته
در ایپ کار تابع شخخیوه یکسخخانی نیسخخت؛ به عنوان مثال برای بعضخخی از واژگان اعرامگذاری اعمال
می شود ،اما در حرکتگذاری به شیوههای م تلفی عم میکند؛ و گاهی برای ن شاندادن تلفظ یک
کلمه از کلمة هموزن آن اسخخختفاده میکندح حروف «گ»« ،چ»« ،پ»« ،ژ» مدخ هداگانه نداردح
گاهی مؤلف برای یک کلمه با معانی م تلف ،مدخ های هداگانهای ت صخخخیص میدهد مانند آنچه
ده دا در لغتنامه خود بهکار گرفته اسخخت و گاهی دو ،سخخه یا چند معنی م تلف را در یک مدخ
مینوی سدح در بع ضی از موارد برای یک مدخ تو ضیاات ب سیاری مینوی سد تاهایی که ب سیار شبیه
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توضخخیاات یک دائرهالمعارف اسخخت و در مواردی نین توضخخیاات را م تصخخر و مفید و گاهی ناقص و
نامفهوه می آورد و در برخی از موارد به خرافات و اعتقادات پیرامون آن مسیله اشارهای داردح
تصایا نس ه تافه السعادت و بررّسی ویژگیهای ایپ ارر میتواند دریچه تازهای به ریشه شناسی
برخی واژگان فارسی و نین سبکشناسی فرهنگهای فارسی در هند باشدح
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برهان قاطع ،تبرینی ،مامّدبپ خلف تبرینی ،بکوشش مامّد معیپ ،چهار هلد ،چاپ دوه ،تهران،
ابپسینا1344 ،
تافه السعادت ،مامودبپ ضیاء ،نس ه خطی متعلال به کتاب انه مرکنی آستان قدس رضوی به
شماره 8765
تافه السعادت ،مامودبپ ضیاء ،نس ه خطی متعلال به کتاب انه مرکنی دانشگاه تهران به شماره
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دانشنامه ادم فارسی(ادم فارسی در شبه قاره هند ،پاکستان ،بنگادش) به سرپرستی حسپ انوشه،
ب ش یک ،هلد چهاره ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی1376 ،
صااا الفرس ،مامدبپ هندوشاه ن جوانی ،به کوشش عبدالعلی طاعتی ،چاپ بنیاد ترهمه و نشر
کتام ،تهران1341 ،ش
فرهنگنامه ادبی فارسی ،به سرپرستی حسپ انوشه ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسامی1376 ،
فرهنگ ههانگیری ،امیر هالالدیپ انجو شیرازی ،سه هلد ،به کوشش رحیم عفیفی ،انتشارات
دانشگاه مشهد1351 ،ش
فرهنگ فارسی ،معیپ ،مامّد ،شش هلد ،چاپ پنجم ،تهران :امیرکبیر1365 ،
فرهنگ نویسی در هند و پاکستان ،نقوی ،شهریار ،تهران ،انتشارات اداره ک نگارش وزارت فرهنگ،
1341
فهرست کتب خطی کتاب انه مرکنی آستان قدس ،مجلد سیندهم ،مؤلفیپ :احمد گلچیپ معانی-
غامعلی عرفانیان ،نشر کتاب انة مرکنی آستان قدس رضوی1372 ،
فهرست نس ه های خطی کتاب انه مرکنی دانشگاه تهران ،مجلد پانندهم ،عح مننوی ،انتشارات
دانشگاه تهران1332 ،
لبام االلبام ،عوفی ،سدیدالدیپ مامد ،بکوشش سعید نفیسی ،تهران1335 ،ش
لغت فرس ،اسدی طوسی ،بکوشش عباس اقبال آشتیانی ،تهران 1319ش
لغت فرس ،اسدی طوسی ،بکوشش مامد دبیر سیاقی ،انتشارات کتاب انة طهوری ،تهران1336 ،ش
لغتنامه ،ده دا ،علیاکبر ،پاننده هلد ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران1384 ،
مجالس المؤمنیپ ،قاضی نوراهلل شوشتری ،تهران1377 ،ش
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