
  يك
 

 
  
  
  

  الرحيم اهللا الرحمن بسم
  
  
  
  
  
  
  



 

 ي 

  اره

  ي

  فرهنگي

ات فارسي

در شبه قا 

 ي عاصي

يقات و فناوري

 و مطالعات فر

  الت تكميلي

  ادبيات

بان و ادبيا

ت ديواني

  )برشاه

 
 

  هنما 
 سم رادفر

  مشاور
كتر مصطفي

  :گر
 هي

 1394 

  دو

 
  

ت علوم، تحقي

علوم انساني 

ديريت تحصيال

پژوهشكدة

 
 
  

ي رشتة زبا

ي اصطالحا

عصراكب( 

 

استاد را
ابوالقاسدكتر 

  
م اناستاد

ن انوري ـ دك
  

پژوهشگ
ثريا پنا
 
  

ماه بهمن

وزارت

پژوهشگاه

مد

لة دكتري

گ توصيفي

حسن دكتر

رسا

فرهنگ

 



  

  سه

  
  

  
  
  
  



 

 چھار
 

  
 سپاس خود را خدمت استادان محترم به شرح زير تقديم مي دارم:

جناب آقاي دكتر ابوالقاسم رادفر كه راهنمايي اين رساله را به عهده داشتند و همواره از 
دورة تحصيل مشوق و حامي اينجانب بودند، بسيار سپاسگزارم. همچنين قدردان  در طول

زحمات جناب آقاي دكتر مصطفي عاصي هستم كه در مشاورة اين تحقيق از پيشنهادها و 
ردم و به ويژه از خصائص اخالقي ايشان درس هايي ارزنده هدايت هاي ايشان بهره ها ب

آموختم؛ از جناب آقاي دكتر حسن انوري ديگر مشاور اين رساله نيز، بسيار سپاسگزارم و نيز 
مراتب امتنان خود را خدمت جناب آقاي دكتر يحيي مدرسي، استاد عزيز وگرانقدري كه 

بودند، تقديم مي دارم و از استادان  ه دارهمچون پشتوانه اي علمي داوري اين رساله را عهد
سركار خانم دكتر طاهره ايشاني، جناب آقاي دكتر محمدرضا نصيري و دكتر  محترم،

  	استادان داور اين رساله نيز، بسيارسپاسگزارم. چندرشيكهر، ديگر
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  با احترام
ام ديبا، مادرم، خـواهرانم و همـة عزيزانـي     داشتني لي و دختر دوستتقديم به مهربانانم همسر عزيزم، كيارش توكّ

  كه هميشه همراه من بودند.
و تـالش بـوده اسـت او كـه     با ياد و احترام به پدرم و برادر بزرگوارم حميد كه برايم الگو و نماد محبت، بردباري 

همواره مترصد به ثمر رسيدن اين پژوهش بود. صدافسوس كه اكنون كنار ما نيست. اما يـاد او هميشـه در قلـبم    
  بخش است. يادش گرامي زنده و الهام

قـاره را   قاره شناس، احمد منزوي كه ريشة عشق و عالقه بـه سـرزمين شـبه    شبهفقيد و در پايان، تقديم به استاد 
  ن ايشان هستم.مديو

  با ارادت 
  ثريا پناهي
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  چكيده
 در ساالري ديوان ديوان و حوزةمي پردازد كه مربوط به  ياصطالحات فرهنگتهية  موضوع به حاضر ةرسال
را به شـرح زيـر    دو هدفكه  پژوهشي است. م)1605-1555ق/1014-963ه (حكومت:عصر اكبرشا هند

هاي  بررسي ويژگي -2    تخصصيتوصيفي و  فرهنگالگو و چارچوب و تدوين  تهيه -1 :دنبال مي كند
كيفيت پژوهش هاي شـبه قـاره در مـورد    است كه  رساله دربارة اينسوال هاي  .گونه فارسي هندوستاني
 ايـن نـوع   ي كـه يويژگـي هـا  همچنين چگونه بوده است. اصطالحات و تخصصي فرهنگ هاي توصيفي 

دربـارة   آخـر سـوال  ارائه داد و  الگو و چارچوبيچيست و چگونه مي توان  ،باشند آنحائز بايد ها فرهنگ 
فرهنـگ از روش نظـري مصـطفي عاصـي در تهيـة       ايـن  در تهية .است ويژگي هاي فارسي هندوستاني

فرهنگ هاي تخصصي با كمك رايانه پيروي شد و دربارة بررسي فارسي هندوسـتاني مالحظـات نظـري    
داللـت   هدورايـن  ت و اصطالحات ديواني در بررسي تشكيال حاصل در نتيجة .موردنظر بودآنتوني آرالتو 
در تهيـة  . بوده اسـت  قاره شبه و در خارج از مرزهاي ايراندر  ساالري ديوان گاه آخرين توقفبرآن دارد كه 
يـابي و   مـدخل  دربرگزيـده   ، متـون منتخب التـواريخ و  اكبري طبقات، اكبرنامه، آئين اكبري ، اين فرهنگ

از فرهنگ توصيفي و تخصصي است.  الگو وچارچوبي يافته هاي پژوهش تهيةاز  .ندا بوده گزينش عناوين
 هبـود بررسـي  از ديگر مطالب مورد نيز  قاره شبهاعالم  اصطالحات وفارسي  نوشتاري و آوايي ضبطبررسي 

يعني بررسي  دومهدف بارة رد .ه استارائه گرديدنامة ضبط فارسي اصطالحات و اعالم  شيوهدرقالب  كه
اسـت   بودن تحوالت واژگاني رگيرظترين دستاورد اين بخش ن مهم، ويژگي هاي گونه فارسي هندوستاني

همانطور كه درگونة فارسي هندوستاني . شود ار تغيير و تحول ميچعنصر ديگري در زبان د هر بيش از كه
  بوده ايم.نيز شاهد اين تحوالت 

  
 ارسي هندوستاني، فتيموريان هند ،اصطالحات ديواني فرهنگ، كليدواژه:
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  مقدمه 1-1

اي تخصصـي   اصـطالحنامه  يا فرهنگ گونه، عصر اكبرشاهة تيموريان درفرهنگ توصيفي اصطالحات ديواني دور
نفوذ زبان فارسـي در اركـان مختلـف زنـدگي      ةمقطعي تاريخي به واسط در واصطالحاتي است كهواژگان  شامل

آن  ةمجتبائي دربار. هاي عمومي در آن سرزمين رواج يافت ي (مسلمان و هندو) همراه با واژههند ةاجتماعي جامع
 اسالمي در هند ميراثي ازهاي ديواني و درباري در طول هشت قرن حكومت  داري و آئين گويد كه آداب ملك مي

هـاي   از سامانيان به غزنويان و از غزنويـان بـه سلسـله    هاي ديرين و عناصر فرهنگ اسالمي بود كه همان سنت
  )402: 1384مجتبائي،(. هاي بعد رسيده بود سالطين دوره
 هـاي  زبـان ماندگار خود را در آثاري كه به  فرهنگ و زبان فارسي نقش، قاره شبهاي از تاريخ سرزمين  در دوره

گردآوري پيكره اين تحقيق براساس متـوني صـورت   . ذاشته استگ، شده اند از جمله هندي و اردو نوشته قاره شبه
زبـان   وبـوده   قـاره  شـبه زبان رسمي سـرزمين   زبان فارسي به عنوان اي از ظهور و رواج گرفت كه متعلق به دوره

 ةمربـوط بـه حـوز   ، همه، اصطالحاتي كه استخراج گرديده شده است و نوشتاري غالب اين متون نيز محسوب مي
ناشناخته مانـدن  . هاي اداري و نظامي آن سرزمين كاربرد داشته است ازمانسدبيري و ديواني است و در نهادها و 

نـدي رخ داده  هاردو و  هـاي  زبـان هاي قرضي فارسـي در   برخي از اين اصطالحات و تحوالت معنايي كه در واژه
بر اساس عناصر  كه قاره شبهاز تاريخ  اي ه ها در دور سازي حاصل از واژهو نيز تغييرات معنايي در اصطالحات است 

با اسـتخراج  . همه از مباحث مطرح و مورد نياز براي بررسي هستند، يا تركيب با آنها به وجود آمد واژگاني فارسي
 شود كـه  اي تاليف مي قاره شبه صورت آوايي و مفهوم آنها اثري درباره اين اصطالحات ةصطالحات ديواني و ارائا

 از ايـن طريـق   اي و نيز مترجمان باشد و قاره شبهتواند راهنما و ياريگر پژوهشگران و مصححان متون فارسي  مي
) اي متـاثراز زبـان ميزبـان    سي (گونـه زبان فار اي تاريخي از گونه يعني هاي فارسي هندوستاني خصائص و ويژگي

گونه زباني فارسـي   آن سرزمين مهد ظهور و رشد اين دانيم كه در مقطعي از زمان، مي. شود بررسي و توصيف مي
  . گرديدنيز  قاره شبهو متفاوت در حوزه ديواني و امور ديواني در  اصطالحاتي نو شد كه خود مسبب ظهور



   كلياتفصل اول / 
  

٣ 
 

  اهميت آنموضوع پژوهش و  1-2
، معنـي ، صـورت ، اثري كـه در آن . ايم نبوده قاره شبهاصطالحات ديواني  ةاثري مستقل دربار تأليفتاكنون شاهد 
 فرهنـگ  نـوع  مراجعـه بـه ايـن   . آمده باشد واژه و اصطالح تحول تاريخي اصطالحات و توضيحات، ضبط آوايي

 تـأليف نظير تصـحيح متـون و    قاره شبهاعالم جغرافيايي در تحقيقات مشترك ايران و  ضبط ننداي مهاي فرهنگو
و  هـا  واژهتهيه و تـدوين فرهنـگ توصـيفي    ، ور اين زا ؛و ترجمه هاي متقابل سودمند خواهد بودتحقيقي  مقاالت

نظـامي  و  مـالي ، قضـايي ، اداري، ي عصر اكبر شاه كه خود به شعباتي نظيـر دربـاري  ناصطالحات تشكيالت ديوا
ريخي زبـان فارسـي   گونـه تـا   هاي ويژگيتوصيف ، موضوع دوم. حاضراست ةموضوع اصلي رسالشود،  ميتقسيم 
  .  است )هندوستاني (گونة

  اهداف پژوهش  1-3
هايي اسـت كـه زيـر     اصول و آيين، ها دستيابي يا تهيه و تدوين قاعده يكي از اركان مهم زندگي اجتماعي انسان

هايي كه خواسته يـا ناخواسـته افـراد در     دهد و ديگري تعامل و ايجاد ارتباط بشري را شكل ميهاي تمدن  ساخت
و اين تعامـل گـاه بـه تـاثير و نفـوذ پـذيري از يكـديگر نيـز          تر با يكديگر داشته و دارند زندگي اجتماعي گسترده

بـا  . يعني اصلي ترين نهاد اجتمـاعي بشـر اسـت    ،زبان ةات در عرصتأثيريكي از اين . انجامد انجاميده است يا مي
از جمله كشورهايي است كه ، ايران، در بررسي سير تاريخي ديوان ساالري و تشكيالت اداري، توجه به نكته اول

و با توجه به نكته دوم مسئله ارتباط  تشكيالت اداري است ةمدون و پر سابقه در حوز، داراي تاريخچة بسيار غني
اين نكته كه زبان فارسي چگونه به آن سرزمين نفوذ كـرد   و شود ميمطرح  قاره شبه ير مردمگر نظملل دي ايران و

، نظير سـاماني پس از اسالم هاي تاريخي مختلف  و اصطالحاتي كه زماني در ايران در دوره ها واژهو رواج يافت و 
هاي دگرگون  همان صورت يا صورت خوارزمشاهي و مغول رايج بود به آن ديار نيز رسيد و به، غزنوي و سلجوقي

  .و مختلف متداول شد

بـه لحـاظ    قـاره  شـبه تـرين دوران تـاريخ    تشكيالت اداري عصر اكبر شـاه (سـومين پادشـاه بـابري) از درخشـان     
. بررسي شود مياجتماعي محسوب ، آزادانديشي و تحوالت ديني، نظامياداري، ، سياستگذاري در امور كشورداري

سطح معنـايي واژگـان زبـان رسـمي و      پرداختن به توصيفي و يا فرهنگ نامه واژهدر قالب  و توصيف اصطالحات
ديگر كـه حاصـل فرآينـد     هاي ويژگيهندوستاني) و برخي يعني گونه تاريخي فارسي ( قاره شبهدرباري آن زمان 

از اهـداف ايـن تحقيـق    ، شناسي تاريخي و جامعه شناسي زبان اسـت  زبان ةدر حوز برخورد زباني و بحثي تلفيقي
لغتي است كه به ايـن   نامه يا فرهنگ فقدان لغت، پاسخ به چرائي و ضرورت اجراي اين پژوهش. شود ميمحسوب 

هـايي   نـد ميانـه بـه چنـين نگاشـته     هـاي مختلـف ه   در همه اعصار و دوره تقريباً. موضوع اختصاص داشته باشد
ناشـناخته  ، ديگـر اينكـه   .موجـود نيسـت   ، موضوع پرداخته باشداما اثري كه به طور مستقل به اين  ؛خوريم ميبر

 هـاي  زبـان قرضي فارسـي موجـود در    يها واژهبررسي تحوالت معنايي كه در  ماندن برخي از اين اصطالحات و
هـاي زبـان شـناختي گونـه تـاريخي فارسـي        نيز بررسـي ويژگـي   نظير اردو و هندي رخ داده و قاره شبهسرزمين 

 در زيرا اين موضوع اخير كمتر ؛همه از داليل ديگر اين پژوهش است، سازي هژتغييرات حاصل از واهندوستاني و 



  )عصراكبرشاه(در شبه قاره فرهنگ توصيفي اصطالحات ديواني 
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    دو هدف اصلي و فرعي اين تحقيق به شرح زير است:بنابراين . كانون توجه و بررسي بوده است
  (عصراكبرشاه) هنداصطالحات ديواني دورة تيموريان  خصصيتدوين فرهنگ ت تهيه و 1-3-1
  آشنايي با گونة زباني فارسي هندوستاني  1-3-2

 هاي پژوهش سوال 1-4

 درشـبه قـاره    اصـطالحات ديـواني   و تخصصـي  هـاي توصـيفي   رهنگچه كوشش هايي در تدوين ف 1-4-1
  ؟صورت گرفته است

  هايي بايد داشته باشند؟ هاي توصيفي اصطالحات ديواني چه ويژگي فرهنگ  1-4-2
عصر اكبرشـاه يـا    ديواني اصطالحات و تخصصي  براي تدوين فرهنگ توصيفيچارچوبي  و الگو هچ 1-4-3

  ارائه داد؟مي توان فرهنگ جامع دورة تيموريان هند 
فارسـي هندوسـتاني كـدام     ةدر گونت اصطالحا و ها زباني و انواع تغييرهاي معنايي واژه هاي ويژگي 1-4-4 
  است؟

    روش پژوهش 1-5
قلمـرو مكـاني   . تحليلي است ـ  و توصيفي هاي اسنادي پژوهش ةحوز تحقيق درساختار اين ، شناسي از نظر روش
 پاكستان و بنگالدش) و قلمرو زمـاني عصـر اكبـر شـاه گوركـاني     ، هند( قاره شبهمحدوده جغرافيايي  اين تحقيق

دربـار و  عصري كه طي آن زبان فارسي زبـان رسـمي دولـت و    . ستا م)1605-1555ق/1014 -963 :ومتحك(
  .  دربار و زبان رسمي دربار است منشيان زبان منشيانة و قلمرو زباني آن براساس ه استرايج ميان مردم بودزبان 

     تدوين فرهنگروش  1-5-1
  منتخب متون1-5-1-1
هـاي   اسنادي معتبر كه در بررسي. استمورد بررسي بيشتر مربوط به متون تاريخي دوره اين حوزه ات تأليفو  آثار

  به شرح زير است: عناوين اهم آثار تاريخي عصر اكبر شاه. كنند ايفا ميزباني نقشي مهم 
اين اثر شامل شرح وقايع دوران اكبر شـاه اسـت كـه    . ق987عارف قندهاري در  تأليف تاريخ اكبري

 ةنويسـند ، عبـاس خـان سـرواني    تـأليف  تاريخ شيرشاهييا  تحفه اكبر شاهي ؛قسمت اعظم آن ازبين رفته است
جغرافيـايي   ةهـاي معتبـر محـدود    اثر مير شيخ ابوتراب ولي گجراتي از كتـاب  تاريخ گجرات ؛ق994در ، انافغ

تاريخ مفصل بالد اسـالمي كـه مشـتمل بـر شـرح      ، تاريخ الفي ؛ق تاليف شده است 994گجرات است كه در 
انـي بـه دسـتور    اين اثر تاليف گروهي از مورخـان هنـدي و اير  . اول پس از رحلت پيامبر بوده است ةحوادث هزار

خـان دنبالـه    ليف آن پرداخت و پس از وي آصفأاما بعدها مالاحمد تتوي به تنهايي به ادامه ت، اكبرشاه بوده است
 ؛به اتمـام رسـيد   خان ق با تجديد نظر عبدالقادر بدايوني و آصف1000در ، در نهايت، تاريخ الفي. كار را پي گرفت
 ةاز مورخان برجسته دورالدين هروي كه  تاليف خواجه نظام نظامي)تاريخ يا  طبقات اكبر شاهي( طبقات اكبري

تـاليف ميرمحمـد    تـاريخ معصـومي  يا  تاريخ سند ؛ است بودهق 1002در  از بخشيان اكبر شاه و تيموريان
آيـين   ؛اسـت ق 1004در  بـدايوني عبـدالقادر   تـأليف  منتخب التواريخ يا تاريخ بدايوني ؛ق1009معصوم در 
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به او علّامي است.ديگر ابوالفضل  تأليف اكبرنامه ؛شيخ ابوالفضل عالمي در قرن دهم هجري است تأليفاكبري 
: 1364(آفتـاب اصـغر،   . هايش پرداختـه اسـت   ها و شنيده ق به ثبت احوال اجداد او و ديده 982دستور اكبرشاه از 

  )321-319: 13 77 ،سبحاني؛ 192 -126
  معيارهاي گزينش متون منتخب 1-5-1-2

دو معيار از چهار معيار اصلي در گزينش آثار برگزيده اين است كـه  . چهار معيار در اين گزينش مد نظر بوده است
بوده است و ديگري زبـان اثـر كـه    مربوط اداري و نظامي ، كشورداري به امور ،آن ةموضوع اصلي يا مباحث عمد

دو كتـاب   هر دو مـالك در . گرايي بوده است ارسيانعكاسي از زبان تقريبا رايج و معيار عصر اكبري و نمادي از ف
ابوالفضـل عالمـي از برتـرين    . وزير معتمد اكبر شاه رعايت شده است، )اكبرنامهو  آيين اكبريابوالفضل عالمي (

 .  و ثقه بودامين  او دوست و پيشكاري، آمد دانش عصر اكبر به شمار مي هاي ادب و چهره

 كـه  اعتبـارو مقـامي اسـت   ، نويسـندگي داراي همـان شـهرت    و و در زمينة نثر قاره شبهابوالفضل عالمي در 
 زبـاني و دينـي   از تعصـبات  كـه ديـدگاهي بـه دور    مؤلفاين مورخ و . اميرخسرودهلوي در حوزة شعرداشته است

در  توانـد  مـي او  آيـين اكبـري  . الدين اكبرشاه در اعتقادات و باورهاي ديني و اجتماعي همسو بود با جالل، داشت
قابل اعتنا و  درباري مورد استفاده در وقايع نگاري به ويژه رويدادهاي ديواني اين دوره ديواني و هاي واژهانعكاس 

 .شود ميمحسوب حاضر اصلي پژوهش  منبعاين كتاب . اعتماد باشد

هاي دوران  تشكيالت ديواني و دولتي در شرح نهادها و آئين ةدربارگونه است كه  اثري دانشنامه، آيين اكبري
و اوضاع اجتماعي و ضوابط ديواني سلطنت او و مسـاعي وي در ايجـاد تفـاهم مشـترك ميـان       حكومت اكبرشاه

 تـأليف  مسلمانان و هندوان و پيروان ساير اديان رايج آن زمان و برقراري وحدت فكـري و دينـي درآن سـرزمين   
دفتـر  پـنج   در را آئين اكبري، صدراعظم اكبرشاه، الميع 178:1921)، 1الدين محي؛ 265: 1354 ،مجتبائي( .شد

سرسـيد   به كوشـش  عالوه بر چاپ يك جلدي. هاي مختلف اوليه آن تجليدات متفاوت دارد كه چاپ فراهم آورد
اول بـا عنـوان    دفتـر . است بوده در لكهنو م1893ديگر مورد استفاده چاپ سنگي و سه جلدي  ةنسخ، احمدخان

چگونگي معيشت و نرخ ، روابط افراد و اعضا، ازجمله رسوم دربار، اوضاع داخلي دربار اكبر ةآئين منزل آبادي دربار
ضوابط دولتي و نظامي و مناصب است كه ضـمن آن بـه شـرح     ةدفتر دوم يا آئين سپاه آبادي دربار. اجناس است

تشـكيالت اداري و كشـوري    دفتر سوم يا آئين ملك آبادي درباره. حال دانشمندان و شعرا نيز پرداخته شده است
هاي  ها و چگونگي جمع آوري آنها و آمار و ارقام جغرافيايي ايالت ميزان ماليات، اكبر شاه] ةگاهنامر عصر الهي [د

هـاي ديگـر و نيـز توصـيف      اطالعات جغرافيايي هند و سـرزمين  ةچهارم دربار دفتر. مختلف قلمرو حكومت است
مهاجمان و نيز وصف حـال   اب ديني آنان و شرح احوال برخي مهاجران وه اديان و آداب و رسوم هندوان و كتاب

. ابوالفضل عالمي) اسـت ( اثر مؤلفپايان سخنان پادشاه و خودنوشت  و در قاره شبهگروهي از عرفاي مسلمان به 
و  هـاي كشـورداري و نظـام ديـواني و دربـاري      آداب و آئـين  رةاز منابع مهم تاريخي اين دوران دربا آئين اكبري

 )5 -74: 1384ربيعي  ؛289: 1369بهار (. آيد به شمار مي سپاهي

                                                            
1
Momin Mohiuddin  
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ها در زمـان   كتاب راهنماي انگليسي، آئين اكبريتوان به اين نكته اشاره كرد كه  اهميت اين كتاب مي ةدربار
. رسـيد رفت و در همان دوران چندين بـار بـه چـاپ     امور كشور هند به كار ميةبود و براي ادار قاره شبهاستيال در 

 )180: 1364 ،آفتاب اصغر(

بـا   وزيـر او . ي اكبر شـاه اسـت  ها احكام و فرمان مجموعة ،عالميابوالفضل كتاب منتخب ديگر از ، نامهاكبر 
. رسـاند  پادشاه مي تأييدرا به  ها براي اطمينان از صحت مطالب آنها و پس از تنظيم نگاشته امور سلطنت آشنا بود

، ايـن اثـر   تـأليف در  تصميم ابوالفضل. است كشورة ادار در او و روش و تدابيراقتدار شاه  تأييدسندي بر  كبرنامها
در . هـايي جداگانـه بـود   له در دفترهاي زماني سـي سـا   وقايع عصر اكبرشاه در دوره ةتهيه و ثبت اطالعاتي دربار

ن مغـول ذكـر   و رسوم شـاها فرهنگي و آداب ، كشورداري، اجتماعي، مسائل جغرافيايية اطالعاتي دربار اكبرنامه
پيامبران و رجال نامي و  بهو در ادامه  شود ميمجلد اول با تولد اكبر شاه آغاز . جلدي است اين اثر سه. شده است

در  ق980ق تـا  936و وقـايع را از   شود ميكتاب دوم با جلوس اكبرشاه آغاز . اسالف اكبر شاه پرداخته شده است
: 1384 ،(پيرنيـا . مانـد مـي  كه با مـرگ وي ناتمـام    است ق1004ق تا  980از شامل وقايعي  كتاب سوم. داردبر

 ) 179:  364، آفتاب اصغر ؛489-490

زبـان   تـأثير تحـت   نشان دادن تنوع زباني نويسندگان آن عصر است كه، دو معيار ديگر در تعيين آثار منتخب
ايـن دو  . دهد نشان مي خود راالتواريخ  منتخبو  طبقات اكبرياثر ديگر يعني  در دوتأثير اين  ةعربي بودند و جلو

كـه در   تـاريخ بـدايوني  بـدايوني يـا    منتخب التواريخ. كتاب نمادي از تنوع در سبك نوشتاري نثر آن دوره هستند
ايـن اثـر بـا نگـرش و روشـي      . آيد ازآثار مهم تاريخي دوره تيموريان هند به شمار مي، شده است تأليفق 1004

. هاي سياست اكبر در امور سياسي و اجتماعي و ديني اطالعاتي دقيق ارائه داده اسـت  جنبه ةهم انتقادي پيرامون
ـ  ةاطالعاتي كه مورخ آن به رغم اختالف عقيده با اكبر شاه دربار وي در  ةاعتقادات نوگرايانه و نگاه تساهل ورزان

هرچند اين اثر در دوران سـلطنت  . استهايي نيز وارد كرده  به او اتهام امور ديني از طرح آن امتناع نكرده و حتي
مطالـب ايـن تـاريخ بـر مبنـاي جغرافيـا و       . جهانگير شاه فرزند اكبر انتشار يافت و به دستور وي نيز توقيف شـد 

تـاريخ دودمـان    ةنه طبقه و يك خاتمه دربار، هاي سلطنتي طبقه بندي شده و شامل يك مقدمه براساس خانواده
تيموري (دوره اول) از جلوس بابر تا اخراج همايون از ، لودي، سادات، تغلق، جيخل، غالمان، غوري، طبقه غزنوي

. دوم كه پس از مراجعت همايون تا چهلمين سال سـلطنت اكبرشـاه اسـت    ةدور است و سوري و تيموري، دهلي
 )319-321: 1377،سبحاني ؛155-160 :1364،(آفتاب اصغر

 شـاه تيموريان و از بخشيان اكبر  ةهروي از مورخان برجسته دورالدين احمد  خواجه نظام تأليف طبقات اكبري
مشتمل اسـت بـر    طبقات اكبري. نيز شهرت دارد تاريخ نظاميو  طبقات اكبرشاهيبه  اين اثر تاريخي. بوده است

خـاص از سـالطين    ةتاريخ طبقة كه هر طبقه دربار، يك مقدمه و خاتمه و متن كه به نه طبقه تقسيم شده است
سـه مجلـد    در اين اثـر . كشمير ملتان است، سند، جونپور، مالوه، بنگاله، گجرات، دكن، هند مانند سالطين دهلي

حـوادث تيموريـان    حـاوي قبل از تيموريـان و مجلـد دوم    مجلد اول شامل تاريخ اسالمي هند. اهم آمده استفر
هاي مستقل محلي از بـدو تاسـيس    مشتمل بر تاريخ سلسله جلوس اكبر و مجلد سوم 38هنداز بابر تا پايان سال 

محسـوب   تـاريخ فرشـته  و  تـاريخ بـدايوني  از منابع  طبقات اكبري. انضمام با سلطنت تيموري است تا انقراض يا
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در اين كتاب وقايع واحوال هندوستان در . و موضوع آن منحصر به تاريخ عمومي هند اسالمي بوده است شده مي
: 1364، (آفتـاب اصـغر  . ق به تحرير درآمـده اسـت   1002تا پايان سال سي و هشتم اكبري مطابق اكبرشاه ةدور

اصـلي  ما مسـئله  ا. حتي ابوالفضل عالمي، اند زبان عربي بوده تأثيرتحت  رة) بيشتر نويسندگان آن دو153 -148
 )289: 1369، بهار(. بوده استهاي ابوالفضل ميزان آن كمتر  كه در كتاب، ستها واژهاين  درصد و ميزان كاربرد

  
 شواهدهاي پيكره و ثبت  مدخل استخراج 1-5-1-3

 آئـين سرواژه يا مدخل هاي اصـطالحات ديـواني    است:ه شرح زير هاي پيكره اين فرهنگ ب داده روش گردآوري
 محيط نرم افزاريثبت و ابتدا در ، و شواهد آنها پس از استخراج طبقات اكبري، منتخب التواريخ، اكبرنامه، اكبري

EXELL اطالعات پيكره به محيط و  ف نگاري شدحروWORD علت استفاده از دو چاپ مختلـف  . منتقل شد
مورد  اصطالح و دن به خوانش و قرائت صحيح واژهاز متن جهت رسي مقايسه و تطبيق برخي مواضع آئين اكبري

پـس از  اكبرنامـه و شـواهد آنهـا     و التـواريخ منتخـب  ي اصطالحات ديواني ها يا مدخل ها واژهسر. بوده استنظر 
 منتقل شـد  WORDفرهنگ نگاري گروه فرهنگ نويسي فرهنگستان استخراج و به محيط  ةپيكر جو در و جست

 .  اي ادغام گرديد آنها باهم در يك پوشه رايانه و در پايان هم

هاي دوم و سـوم چـاپ   (مجلـد  اكبرنامـه  و نيـز  هر سه مجلد)( طبقات اكبرياصطالحات ديواني  هاي واژهسر
چـاپ  (طبقات اكبري(چاپ سنگي)و  آئين اكبري اصطالحات مستخرج از ةاستخراج به همان شيو سنگي) پس از

  .منتقل شد EXELL سنگي) به محيط

 ،با توجه به مالك بافت زباني و ارتباط موضوعي آن بـه نظـام و تشـكيالت  ديـواني     ها سرواژه ةهماز ميان 
درج در فرهنگ حاضـر   مورد براي 150مدخل انتخاب شد كه از آن ميان  431 تعداد ،دو مرحله غربالگري پس از

  عناوين در قالب نمايه در پيوست آمد. يةكلو ، انتخاب گرديد پيشنهادي است الگو و چارچوبيكه 

مراجعه به گنجينـة متـون تـاريخي و     ذكر اين نكته الزم است كه در تهية فرهنگ جامع عصر تيموريان هند
؛ اما در مرحلة استخراج و ثبت مدخل ها مناسب اسـت كـه   است ضروريادبي موجود و گردآوري مدخل هاي آن 

در نهايت سرعت و دقـت انجـام    بهره گيري از پيكره هاي رايانه اي صورت بگيرد تا كار وبا روش هاي امروزي 
  .شود

  ساختار فرهنگ اصطالحات 1-5-1-4
-275: 1373(اساس طرح عاصـي  ارائه شده بر منتخب در تهيه اين فرهنگ اصول و شيوه نامة استاندارد ساختار

 دارد:  زيربه صورت  چارچوبي ) است كه280

سـاختار هـر   » تخصصي با كمك كامپيوتر هاي فرهنگ طرحي براي تهيه« ) با عنوان1373( مطابق طرح عاصي
 -2، گروه كاربران-1 روشن باشد: ها است يا بايد الاقل وضعيت اين گزينههاي زير  مشخصه فرهنگ لغتي داراي

 -7 فرهنـگ  ةگسـتر  -6، كـاركرد  -5، موضـوع  -4، هـدف فرهنـگ   -3، )براسـاس متغيـر زبـان   ( نوع فرهنگ
ينه هاي پيش گفتـه  پاسخ به گز، بر اساس اين طرح. محتوا و شكل نهايي -9، روش گردآوري -8، گردآورندگان
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ك ي( فرهنگ درون زباني نوع. اند شناسي قاره شبه محققان و مصححان حوزة فرهنگ: كاربران است به شرح زير
كـاركردي  . و اصـطالحات ديـواني اسـت    هـا  واژهموضـوع آن  . هدف فرهنگ پژوهشي است. فارسي است ه)زبان

 16/ ق 10دوم قـرن  ةرسي هندوستاني نيمفرهنگ زبان نوشتاري گونه فا ةگستر. و معيار و توصيفي دارد روشمند
كه پس از تصويب و تكميـل  (دكتري است  ةبراي رسال گردآوري آن انفرادي و. است م17ق /11اوايل قرن  و .م

روش گردآوري در سطور باال مطـرح  ).رسد فرهنگستان زبان و ادب فارسي به چاپ مي قاره شبه ةدر گروه دانشنام
ارائـه   قـاره  شبهبومي  هاي فرهنگكه بيشتر برمبناي تعريف ، اي تعلق ريشه، ضبط آوايي، سرواژهدرج  پس از. شد
ديواني مطـرح اسـت نـه معـاني عمـومي و معـاني كـه در         ةها معناي مربوط به حوز ژهدر تعريف اين وا. شود مي

حيـات و   در غالب مـوارد سـير  نگارنده . است شاهد مورد بعدي. هاي لغت عمومي ممكن است رايج باشد فرهنگ
  .  داده است تاريخي ارائه ترتيبي در در متون رااصطالح معنايي و ساختاري  تحول

 محمد حسن دوسـت اسـت كـه    تأليف فرهنگ ريشه شناختي زبان فارسي، گالگوي اصلي ساختار اين فرهن
، فرهنگ اصطالحات دوره قاجـار قشـون و نظميـه   هرچند . به چاپ رسيد 1394تازه آن در شش مجلد در  نسخة
  . ) نيز مطمح نظر بوده است1380يحيي مدرسي و ديگران ( تأليف
  

  گونه فارسي هندوستاني هاي ويژگي بررسيروش  1-5-2
چارچوب نظري پيروي شده در اين پـژوهش   فارسي هندوستاني است كه الگو و هاي ويژگيبررسي ، موضوع دوم

 ةدر مقدمـ  او. قاجاراسـت  ةفارسـي دور  هـاي  ويژگـي در بررسـي   چهـارده)  -: دوازده 1380يحيي مدرسي ( ةشيو
بـه طـور   اماليـي   سـاختاري و ، از نظـر واژگـاني   فارسي در دوره قاجار را هاي ، ويژگيفرهنگ اصطالحات قاجار

در  ي دارد كه برخي از آنهـا هاي ويژگياز نظر ساختاري و اماليي  فارسي هندوستاني نيز. كرده استمرور  مختصر
آئـين  ابوالفضـل عالمـي در    نثـر ، زماني اين رسـاله  ةمحدود نوشتاري متون در مواد. شود مياين پژوهش بررسي 

 .  بايزيد بسطامي است تأليف تذكره همايون و اكبر او و نيز مكاتباتو  اكبري

هـاي معنـايي    وانواع دگرگـوني  قاره شبهفرهنگي ، بافت سياسي از تحوالت معنايي متاثر سير در بررسي واژگان و
شناس تاريخي معاصر  زبان )207-200 ؛189-190: 1384( 2تاريخي به نظرگاه آنتوني آرالتو ةگونواژگان در اين 

دگرگـوني معنـايي بـيش از هريـك از جنبـه هـاي       . رجوع شده اسـت ، درآمدي بر زبان شناسي تاريخيدر كتاب 
دگرگوني معنايي با تغييرات واژگـان يـا فهرسـت    . دارد زندگي وفرهنگ يك جامعة زباني پيوند دگرگوني زباني با

 .دارد اركيعني متغيرترين يا تغييرپذيرترين بخش زبان سرو، ها واژه

 قـاره  شبهدر  اواخر قرن دهم و اوايل قرن يازدهم ق)( حاضرة متون نوشتاري دورة مورد بررسي در رسال هاي واژه
فارسي هندوستاني  ةرايج در گون هاي واژهاي از  مجموعه شامل، هاي منتخب به كار رفته در نوشته هاي واژه. است

هـايي از   مورد بحـث خصـلت   ةاي كه به موازات فارسي ايران در دور گونه، است (با نوع كاربري ديواني و درباري)
و اصـطالحات   ها . واژههاي مختلف فارسي ايران در قالب زبان مهمان و مهاجر پذيرفته است از دوره زبان معيار را

                                                            
2. Antony Arlotto 
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عربـي و   هـاي  واژهميـزان كـاربرد    ،امـا  ؛هاي قبل آن است فارسي دوره هاي واژهبه كار رفته در اين فارسي مانند 
  .  اي متفاوت بوده است نويسنده هندي با توجه به سبك هر
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  پيشينة پژوهش 
  

  



 

١١ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  مقدمه 2-1

صيفي اصطالحات ديواني و بررسي فرهنگ توتهيه و تدوين الگو و چارچوب اين رساله يعني  هدفبا توجه به دو 
    :زير بررسي خواهد شدپيشينه پژوهش در چهار بخش ، فارسي هندوستاني گونة
فرهنگ نگاري و اصطالحات ديواني در  پژوهش دربارة پيشينة ؛قاره شبه در ساالري ديوان يران؛در ا ساالري ديوان
  .گونه فارسي هندوستاني هاي ويژگيتوصيف پژوهش هاي انجام شده در زمينة  و قاره شبه

  ايران  در ساالري ديوان 2-2
 مهـم   هاي تحقيقي كتاببرخي ازابتدا . شود پرداخته مي، به طور مجمل، در ايران به پيشينه تحقيق، در اين بخش

ي مربوط به ايـن موضـوع و در   هاي دانشگاه نامه پس ازآن پايان. شوند و ترجمه معرفي مي تأليفپژوهشي اعم از 
رويكرد پژوهشـگر در ايـن بخـش،     .گردند  معرفي مي،  اند شدهو ترجمه  تأليفهايي كه در اين زمينه  مقاله، پايان

پيش گفته به ترتيب تـاريخ دوره و سـير    اهم موارد بيشتراشاره به آثارپيش از دورة موردبررسي و مقارن آن است.
  شوند: در ايران معرفي مي ها پژوهش

. به چـاپ رسـيده اسـت    1355تاليف حسن انوري كه در اصطالحات ديواني دوره غزنوي و سلجوقي  *
دستگاه حكـومتي در  . نمايانگر نظام سازماني و تشكيالت اداري و اجتماعي عهد غزنوي و سلجوقي است اين اثر

كه حكومت غزنويان برقرار اني اينكه در زم ؛ جزعهد غزنويان و سلجوقيان تقريبا مانند دستگاه ساماني بوده است
دسـتگاه  . ديـواني بـه وجـود آمـد     حاتتغييراتي در اصطال و تا هنگامي كه دولت بزرگ سالجقه از بين رفت، بود

. غزنويان و سلجوقيان هرچند مقتبس از دستگاه اداري ساماني بود ليكن به وسعت دستگاه اداري آنان نبوده است
مهارت آنـان  . خبر بودند يا آگاهي كامل نداشتند امور بي ةو از جريان ادار غزنويان و سلجوقيان مدنيت نديده بودند

ايـن  . امور واردتـر بودنـد   ةتر و به ادار با اين همه غزنويان از سلجوقيان آگاه. غالبا در جنگاوري و فنون نظامي بود
: 1355انـوري ، (. ستكتاب تا حدي نمايانگر نظام سازماني تشكيالت اداري و اجتماعي عهد غزنوي و سلجوقي ا

  اين كتاب تاحدودي نمايانگر نظام سازماني تشكيالت اداري و اجتماعي عهد غزنوي و سلجوقي است.    )6-10
در ايـن كتـاب   . اسـت  1357تاليف شـميس شـريك امـين در    فرهنگ اصطالحات ديواني دوران مغول *
. رفتنـد  ايران در زمان مغـول بـه كـار مـي    هاي اداري  اند كه در سازمان هايي معرفي شده شش) واژه ـ  : دو1357(

اصـطالح  . پـردازد  شناسي تاريخي به توضيح چگونگي تدوين اين فرهنگ مي شريك امين در مقدمه از منظر زبان
شـغل هـاي   ، پاهس، هاي گوناگون ديوان، ستگاه سلطنتاي با د ديواني در اين فرهنگ لغت هايي است كه به گونه
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، تركـي ، مغـولي ، عربـي ، فارسـي  هاي زبانها از  اين اصطالح. بستگي داشته استها  حكومتي و درباري و ماليات
هـاي   شود كه بررسي ريشـه شناسـي مـدخل    شريك امين متذكر مي. چيني و به ندرت يوناني و سنسكريت است

درصد آنها آلتايي هستند و پس از آن بـه ترتيـب سـهم عربـي و      48دهد كه حدود  اصلي (غير ارجاعي) نشان مي
كالسـيك   ـهاي مغولي اين فرهنگ بيشتر مربوط بـه مغـولي پـيش      ديگر اين كه لغت. سي درخور ذكر استفار

، هـاي اويغـوري   انگويد كه سهم زب تركي شريك امين مي اتاصطالح ةدربار يعني زبان چنگيز و فرزندان او بود.
  . هاي تركي است ها و گويش سلجوقي بيش از ديگر زبان ـ اوغوزي، جغتايي

در تهـران و در   1357(زير نظر پرويز ناتل خانلري) كـه مجلـد اول آن در   ، فرهنگ تاريخي زبان فارسي *
  هشت)  :1357گويد: ( دمه چنين ميناتل خانلري در مق. ايران به چاپ رسيد گبنياد فرهن

آن كاري كه اينجا پيش گرفته شده است تدوين يك لغت نامه تاريخي زبان فارسي است كه منظـور از  «
در ، ان فارسي دري مورد اسـتعمال داشـته  زب ي در كدام دوره از تاريخ هزارسالةاين است كه بدانيم هرلفظ

چه الفـاظي و هـر   ، دههاي بعد چه لفظي به جاي آن آم در زمان، ه زمان آن لفظ متروك و منسوخ شدهچ
چه اوضـاع يـا حـوادثي جـاي     يك به چه معاني ايجاد يا اقتباس شده و در زبان فارسي رواج يافته و براثر 

  » .خود را به لفظ ديگر سپرده است
توانـد بـراي تحقيـق در امـور      گويـد كـه مـي    ها مي هاي اين نوع فرهنگ يكي از فايده ةدربار، همان مقدمه در او

هـا و   القاب و عنـاوين و منصـب   ةهاي گوناگون مفيد باشد از آن جمله دربار گوناگون مورد توجه پژوهندگان رشته
از قبيـل آداب حكومـت و امـور اداري و اصـطالحات     ، اوضـاع اجتمـاعي  ، هاي مربوط به آداب جنگ و صلح نكته

متاسفانه چاپ اين . هاي ماموران اداري و اجتماعي و روابط آنها با يكديگر مربوط به هريك از وظايف و مسئوليت
  .  اثر پس از انتشار مجلد اول آن متوقف ماند

لشـكري  ، كشـوري ، پژوهشي در تشـكيالت اداري ، ر دوران اسالميظام حكومت ايران د* ن
به نكـاتي  ، در اين كتاب مؤلف. است 1368در  احمديمريم مير تأليف، ايران از صدر اسالم تا عصر مغول

هـاي مختلـف    برپاية نهادها و سازمان، مت ايران از صدر اسالم تاعصرمغولپردازد كه اركان حكو از اين قبيل مي
عباسـيان  . اي عـرب بنـا نهادنـد    هـاي بيـنش قبيلـه    امويان اساس حكومت خود را بر پايه. بنا شده استاجتماعي 
هـاي   اما با سستي دستگاه خالفـت حكومـت   ؛كه شرق ايران(خراسان) پاسدار نظامي حكومت آنان باشد كوشيدند

در سيستان و خراسان غزنويـان  صفاريان ، هايي مانند طاهريان در خراسان ايران حكومت و ماوراءالنهرمختلفي در 
داري سـنن   حكومـت  هركـدام در . فالت ايران پديد آمد سلجوقيان در جنوب وغرب و خوارزمشاهيان در، در شرق
سلسـله تركـان غزنـوي و سـلجوقي اسـاس       هرچند اشتراكاتي نيز يافت مي شد.؛ داشتند اداري خود را سياسي و

افـزايش قـدرت در    بـا  سـلجوقيان ايـن نـوع سـاخت حكومـت را      .قومي حكومت خود يعني سپاه را حفظ كردند
حكومـت  . سازگاري بسيار ميان دستگاه حكومتي و نهاد مذهبي پديد آوردند و هاي مذهبي قوت بخشيدند مانزسا
بـا  . نظام حكومـت غزنـوي و سـلجوقي بـود     اساس ارتش و ادامه دهندةروندي سنتي و بر ان خوارزمشاهي باترك

هاي حكومتي ايـران پديـد    دستگاه در هاي مختلف مغول نوعي دگرگوني زياد و ورود دستهسقوط خوارزمشاهيان 
و لغات متعدد مغولي و تركي بـه مفـاهيم    اصطالحات و عبارات اداري و نظامي جديد وارد فرهنگ ايران شد. آمد


