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  نامهچين نگاهي انتقادي به ترجمه، تصحيح و تحشية
 

  1 دفرانك جهانگر دكتر
  چكيده

ـاي فارسـي فراوانـي يافـت هنويسي شده است، واژكه به تازگي تصحيح و حاشيه نامهچين در كتاب ه
 ها در زبان هندي، دركاست؛ واژگاني كه بدون دانستن معناي آن شود كه در هند تحول معنايي يافتهمي

دقيق متن، دشوار و در مواردي ناممكن خواهد بود. با توجه به اين كه تا كنون فرهنگ جامعي براي آن 
ـية ايـن  اندتحول معنايي يافته كه در هند دسته از لغات فارسي نوشته نشده است، براي تصحيح و تحش

در اين  اند.كنده دربرگرفتهبهره برد كه لغاتي از اين دست را به صورت پرا هايياثر ناگزير بايد از فرهنگ
عالوه بر ايـن كـه بـه  توجه به اين دست واژگان اند.بندي و معنا شدهمقاله اين واژگان استخراج، دسته

تر متن كمك خواهد كرد، در بررسي ترجمه و تحشية آن و همچنين بر تصحيح و گزينش مطالعة دقيق
  .نسخة اساس نيز تأثير بسزايي خواهد گذاشت

  .نامه، تحول معنايي، محمدزمان نقاش، تصحيح، واژگان فارسي در هنديچين ها:كليدواژه

  مقدمه
آثار فارسي متعددي در  سابقة روابط فرهنگي ايران و هند در دورة صفويه موجب پيدايشگسترش كم

هـا كتابا هندياني كه فارسي آموخته بودند و يزبانان مهاجر بودند و هند شد. نويسندگان اين آثار يا فارسي
هـاي هنـد نشـان از هـاي خطـي كتابخانـهنوشتند. تعدد فهرست نسخههاي خود را به فارسي ميو رساله

عالقة هنـديان بـه آمـوختن زبـان فارسـي،  )1(گسترش، نفوذ و جايگاه واالي زبان فارسي در آن ديار دارد.
 )2(اندر هند تدوين شدههاي فارسي دهاي فارسي را ايجاب كرد. بيشترين فرهنگضرورت تدوين فرهنگ

  )3( توان دريافت.ها جايگاه و اهميت زبان فارسي را نزد هنديان مينگاهي به فهرست اين فرهنگ و با
اين كتاب در حقيقت جامع چند كتـاب «است.  )4(آنندراجهاي نوشته شده در هند، از مهمترين فرهنگ

فارسي، عربي، تركي، مغولي و هندي رايج در لغت بزرگ ديگر است و از لحاظ جامعيت و احتوا بر الفاظ 
هـاي هـا و تجربـههـا، روشزبان فارسي آن روزگار، اهميت خاصي دارد. مؤلف در كار خود از گردآورده

                                                 
 fjahangard@yahoo.comپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ادبيات فارسي  زبان و استاديار - 1
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). بسياري از لغاتي كه در هنـد 235: 1368(مجتبايي، » نويسي پيشينيان به خوبي استفاده كرده استفرهنگ
ـتماية فرهنـگاند، به ايدگرگوني معنايي يافته اند و در نويسـان ديگـر شـدهن فرهنگ راه يافته و بعدها دس

نويسـي هر چند شاعران، نويسندگان و مترجمان هندي بـه فارسـي اند.هاي فارسي به يادگار ماندهفرهنگ
زبانـان را چنـدان خـوش نيامـده و اهتمـام اند، سبك و سياق ويـژة آنـان فارسـينشان داده فراواني ةعالق

ـتر، دشـواري و ديريـابي ها نشان ندادهدر راه حفظ و تصحيح اين نوشته ايشايسته اند. دليل اين امر را بيش
  ).1441- 5/1459: 1375دانند (صفا، هاي اشعار و نثرهاي فني و مصنوع پديدآمده در هند ميمضمون

ـنوع هنـگرايي و مغلقدرست است كه مضمون دي نويسي سبب دشواري شعرها و نثرهاي فني و مص
كـاربرد  البتـه پديدآمده در هند نيز خالي از پيچيدگي و ابهام نيسـت. ةاي و سادشده است، نثرهاي ترجمه

 كي از داليل ديرفهمـييهاي دوره صفويه متداول است. كم در متنها، در فارسي يا دستآن اغلب واژگان
به اين صورت كه  اند؛يافته )5(»يدگرگوني معناي«است كه بعضي از واژگان فارسي در هند  هاي اخير آنمتن
گر شده يا چيزي بر معناهـاي آن افـزوده شـده اسـت. ايـن يثابت مانده، اما معنا يا مدلول آن د ا داليلفظ 

رونـد، در زبـان فارسـي بـه كـار مـي )6(اگرچه ظاهراً فارسي هستند، به آن معاني كه در زبان اردو«واژگان 
  : سي).1375چوهدري، » (روندامروزي در ايران به كار نمي

يابد و در كنـار از زباني به زبان ديگري راه مي ياتحول معنايي واژگان دخيل، امري طبيعي است. واژه
پذيرد. در اين صورت واژه در زبان مقصد، عـالوه بـر خود، معناي جديدي مي يمعناي وضعي يا قرارداد

اند و مـراد از آن ايـن گسترش معنايي خوانده اين حالت را معناي اصلي خود معنايي جديد نيز يافته است.
(آرالتـو، » تعداد چيزهايي كه يك واژه بر آن داللت دارد، افزايش پيدا كرده باشـد«است كه در زبان مقصد 

اي از دومعنايي واژه براي ايجاد صناعات ادبي بهره برده باشد. گـاه و چه بسا شاعر يا نويسنده )237: 1373
و تنها معناي جديد آن در زبان مقصد تداول و  اندك معناي اصلي خود را فرونهادهممكن است واژه اندك

بارز و ملموس  ة)؛ نمون229شود (همان: خوانده مي» تغيير معنايي«شناسي رواج يافته باشد. اين امر در زبان
 ).204: 1384ي، (اميـر )7(آن، كاربرد بعضي از واژگان تازي در فارسي، با معنايي ناآشنا براي تازيـان اسـت

 )1371( صـادقي ) فهرستي از اين دست واژگان را در فارسي افغانستاني داده اسـت.1386( اكبري شالچي
نيز فهرستي از اين واژگان را در فارسي تاجيكي آورده است. برخي واژگان فارسيِ تحول يافته در هند را به 

هـا را در كتـاب هـايي از آننمونـه )1341( تـوان ديـد. شـهريار نقـويطور پراكنده در بعضي از منابع مي
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هايي از اين دست واژگان نيز فهرست )1960بحري ( .آورده است نويسي فارسي در هند و پاكستانفرهنگ
كـه از نظـر لغـوي  اصطالحات ادبي«را در كتاب خود آورده است. همچنين بيات فهرستي تنظيم كرده از 

معناسـت و بـه آن شـكل رايـج ت، در زبان فارسي و عربي بيساخت فارسي يا عربي دارند، اما اين ساخ
اي است نامهتأليف شاهد چوهدري واژه هاي فارسي در زبان اردوهنگ واژهفر). 38: 1384(بيات، » نيست

  .)8(كه امروزه براي يافتن چنين لغاتي در دست است
و مخاطب  )9(رسي يا عربي هستندو پركاربرد فا ، واژگان رايجييافته در هندتحول بيشتر واژگان فارسيِ

بـه  زبانـانواژة بيدل در نظر فارسي كند. به عنوان نمونه،به فرهنگ لغت مراجعه نمي هافهم معناي آن يبرا
اين  بيند.زباني براي فهم آن خود را ناگزير به مراجعه به فرهنگ لغت نميمعناي عاشق است و هيچ فارسي
ه.ق.)، شاعر نامدار  1054- 1133. بنابراين بيدل دهلوي ()10(افته استيم كلمه در نزد هنديان معناي آزرده ه

سبك هندي، گاه با توجه به هر دو معناي اين واژه، صناعاتي در شعر خود گنجانده است كه اگر تنها معناي 
ـاي آزرده، تشـخص متداول فارسي آن در نظر گرفته شود، بخشي از معناها و صنعت هاي همگون بـا معن

و از سـوي  سندگان و مترجمان به زبان فارسـيياز سويي عالقة شاعران، نو بد و لحاظ نخواهد شد.اينمي
هاي نوشتاري راه يابند و دريافت به بسياري از متن سبب شد لغاتي از اين دست ديگر فراواني اين واژگان

ـاي متـدافارسي ةمتن را براي خوانند ول ايـن واژگـان در زبان دشوار سازند. اگر مصحح يـا شـارح از معن
  هاي هندي و اردو ناآگاه باشد، تصحيح و شرح اثر، دقت الزم را نخواهد داشت. زبان

ـاني خـود،هاي دخيل فارسي گسترش معنايي يافتهاز آنجا كه بسياري از واژه معناهـاي  اند، با حفظ مع
توانند در شعرها مي و پنج)،: بيست 1375(چوهدري،  رونداند و به هر دو معنا به كار ميديگري نيز گرفته

كـه بسـامد  و نثرهاي فني در خدمت صنايع بديعي مانند ايهام و استخدام به كار روند. بنابراين دور نيسـت
هايي كه از زباني غير از اي باشد. بر اين قياس، در ترجمهها در اين انواع، بيش از نثرهاي ساده و ترجمهآن

رسد ميزان كاربرد اين لغات كمتر باشـد. بنـابراين انتظـار نظر مي هندي به فارسي صورت گرفته است، به
ـته بـه آن، كه از زباني غير از هندي و لهجه ياترجمه رود كاربرد واژگان دخيل فارسي در نثرِمي هاي وابس

به زبان درآمده است، بسيار اندك باشد؛ اما در متن موسوم به نثر فارسي آن هم به قلم مترجم ايراني فارسي
، كه با نثري ساده از زبان التين به فارسي برگردانده شده، آن هم به دست محمد زمان نقاش (قرن نامهچين

ـيم. دربـارة زباني كه به هند مهاجرت كرده بود، اين گونه لغات را به وفور مـيدوازدهم)، مترجم فارسي بين
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ن شاه جهان، و پس از چند سالي كه از اعتقاد عمومي بر آن است كه وي در زما« مترجم اين اثر بايد گفت
(مرتضـايي، » گذشت، به هند مهاجرت نموده، اما اين قول كـامالً اثبـات نشـده اسـتبازگشتش از رم مي

1387 :277.(  

  بحث و بررسي
اين اقبال را يافته است كه نخستين اثر ترجمه شده از التين به فارسي باشـد  )11(نامهچينترجمة فارسي 
دان برگردانده شود. تصحيح آن نيز همانند ترجمة آن به دسـت لـو دست و زبانمي چيرهو به دست مترج

هاي انگليسي و ايتاليايي اين اثر، نسخة فارسي را بـا صورت گرفته كه با تسلط بر متن جين، مصحح چيني،
  هاي كهن چيني، انگليسي و ايتاليايي مقابله كرده است.نسخه

 1هاي ماتيو ريچياست. اين كتاب مجموعه يادداشت» مسيحيان به چينهيأت اعزامي «عنوان اصلي اثر 
ـته شـده و همزمـان بـا تـأليف كتـاب، نيكـوالس 1552 - 1610( م.) است كه به زبان ايتاليايي قـديم نوش

  : هفده).1387، نامهچينآن را به التين ترجمه كرده است ( 2تريگولت
گرفتن سياست درهاي بسته، دور از توجه و عنايـت هايي از تاريخ خود بر اثر در پيش در دوره«چين 

هـاي اروپاييان قرار گرفت و حتي گاه به دست فراموشي سپرده شد. اما با ترجمه و انتشار كتاب يادداشـت
(همان). اين اثر بالفاصله بـه » ها را به خود جلب نمايدماتيو ريچي، بار ديگر توانست توجه و عالقة ملت

  (همان). )12(ي برگردانده شدهاي مختلف اروپايزبان
ـيفات دقيـق و ذكـر ها و برداشتماتيو ريچي تالش كرده است ديده ـين، بـا توص هاي خـود را از چ

شده؛ به رعايت مي نويسياي كه در سنت سفرنامهجزئيات به ذهن مخاطبان اروپايي خود نزديك كند؛ نكته
زندگي چينيان  ةآداب و رسوم و فرهنگ و شيوويژه در دوراني كه سفر براي همگان ميسر نبوده است. وي 

ان مأنوس بوده، سنجيده است. اين امر كار را بر متـرجم فارسـي اثـر يو طبيعت چين را با آنچه براي فرنگ
ـند و نـه آنچـه دشوارتر كرده است؛ زيرا خوانندگان فارسي ـين چنـدان مأنوس زبان، نه با آداب و رسوم چ

                                                 
1. Matteo Ricci 

٢. Nicolaus Trigault 
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هاي ويـژة و اروپا آورده، براي آنان چندان آشناست. اين تنگنا از دشواري چين ةايتاليايي در مقايس ةنويسند
  اين كتاب است.ترجمه 

  در اين اثر معنايي يافته تحولِ نامه با توجه به واژگانِنگاهي به ترجمة چين - 1
هاي اين ترجمه، كه بر تصحيح و تحشية آن نيز تأثير گذاشته، فراواني كلمات و اصطالحات از ويژگي

دارند.  اما معناي نامتداولي زبانان است؛ كلمات و اصطالحاتي كه ظاهر فارسي،فارسيِ نامأنوس براي فارسي
در  يبر اثـر اقامـت طـوالني و اين واژگان و اصطالحات، كه گويي جزئي از زبان خودكار مترجم هستند،

هاي زيـادي را در جم اين نسخه سالاز آنجا كه متر«اند. به اثر راه يافتهبا زبان و فرهنگ هندي  انسهند و 
هند گذرانده، بيش از حد از كلمات تركي، هندي، عربي و مغولي در ترجمة خود استفاده كرده است، كـه 

ها در ايـن دوره كـامالً متفـاوت هاي سبكي ادواري با معني رايج آنها بر اساس ويژگيمعني بعضي از آن
  (همان: بيست). » است

خـوريم كـه دگرگـوني معنـايي ، در سطح واژگان به لغات و اصطالحاتي برميدر بررسي عوامل متني
  توان بررسي كرد:اند. اين واژگان را در چند بخش مييافته

امـا متـرجم لغـات و  كه در زبان فارسي صـورت رايـج و متـداولي دارنـد، يواژگان و اصطالحات - 1- 1
 ها ترجيح داده است:اصطالحات مأنوس هنديان را به آن

ديگر  ةهاي مرصوده، چهارصد ستاركنند و سواي تارهاشكال فلكي را به روش ديگر قسمت مي«: ارهت
  ).24(همان: » كننداضافه مي

بـه  برهـانو  جهـانگيري فرهنگ، آنندراجهاي نوشته شده در هند نظير تارا به معناي ستاره، از فرهنگ
  دهخدا راه يافته است.مة نالغتبه و  آراانجمن
انـد، پسـران بـه كسـب خـود، ايشـان را روزگار نيز باشند، تا زندهو اگر پدران مفلس بي: «گارروزبي

  ).66(همان:  »كنندو سرانجام مي نمايند]خوراك و پوشاك به وفور تمام [سر به راه مي
ه هاي فارسي راهاي هندي به فرهنگاز فرهنگ» بيكار، كسي كه كار و درآمد ندارد«اين واژه به معناي 

و به معنـي شـغل و  »)روزگار«(شهريار نقوي، ذيل » كسب و كار«هنديان روزگار را در معناي  يافته است.
  برند.به كار مي »)روزگار«، ذيل بهار عجمنوكري (
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د كه به روش دام از موي اسب وبندند و يكجا دسته كرده در ميان كاله خبعد از آن موي را مي: «ريشم
 ).74(همان: » گذارنداند، مير ريشم بافتهيا از موي آدم يا از تا

  ).Bahri, 1960: 125و (») ريشم«ذيل (چوهدري،  ي ابريشم آمده استريشم به معنا

 لغات و اصطالحات هندي - 2- 1

هاي فارسي هـم كه در فارسي رواج چنداني ندارند و در بسياري از فرهنگ لغات و اصطالحاتي - 1- 2- 1
 :شونديافت نمي

 :در اين اثر به چند معنا به كار رفته است هندي ةاژاين و چَوكي:

چـوكي كند و داري ميزندهدر آن ميدان بلندي كوه، يك نفر منجم هميشه احيا و شب: «يپاسبان - الف
  ).24: 1387، نامهچين( »شوددهد براي مالحظه كردن، كه آيا چيزي تازه در افالك حادث ميمي

  است.  نيامده فارسي يهادر فرهنگ چوكي يبرا ييمعنا چنين
  مشتق شده است:» دارچوكي« كلمةاز اين واژه 

  ).84(همان: » گمارندداران ميبر سر ايشان نيز كشيكچيان و چوكي: «ديگر نمونة
تر آن خانه را تر و كالنكسي رود، بزرگ ةو نيز رسم است كه چون كسي به خان«سكو و كرسي:  - ب

يا مهمانان را به جاي مناسب گذاشته، به دست خود گرد و خاك آن  الزم است كه كرسي يا چوكي مهمان
  ).57(همان: » كرسي را پاك كند

 دهخدا ثبت شده است. ةناملغتچوكي در معناي اخير به عنوان يك واژة هندي در 

، بـر سـر كننددارند و نگهباني ملك ميهاي خود كشيك ميكه در تهانه ساالران سپاهيانو سپه«تهانه: 
  ).84(همان: » گمارندداران ميشان نيز كشيكان و چوكياي

  به كار رفته است. يك ناحيه ةكوچك و توقفگاه عمد قلعةگرفته شده و به معناي  هندياين واژه از 
ها بـه در آن فراغتايشان به  ةحكام و عمال... آنقدر كالنند كه تمام قبيل سواريهاي و كشتي: «حويلي

  ).76(همان: » اندخود نشسته ةحويلي و خانبرند كه گويا در سر مي
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دهخدا  نامةلغت؛ در »)حويلي«، ذيل فرهنگ الروس( دار آمده استاين واژه در عربي به معناي پيرامون
)، Bahri, 1960: 122، اما در هندي به معناي خانه (»)حويلي«، ذيل نامهلغت( اماله حوالي دانسته شده است

  »).حويلي«رود (چوهدري، ذيل ويالي بزرگ به كار ميو  بزرگ، ةبزرگ، محوط خانة
، حويلي را به معناي گرداگرد هر چيز و اسم خاص هر چهارديوار فرهنگ آنندراجمصحح با استفاده از 

  خانه، معنا كرده است.
  واژگان و اصطالحات مربوط به آداب و رسوم و فرهنگ و مناسبات اداري هنديان: - 2- 2- 1

انگليسي يك هزار قطعه طال و در متن چيني يك در متن «مدبران و عمال كالن،  مقرري بيان ميزاندر 
فارسـي،  ترجمـةاما در  )،138: 1387، نامهچين» (آمده است گيري وزن در چين)واحد اندازههزار ليانگ (

  مده است:واحد پول هنديان آ
بـه  يابند. امـااز دوهزار روپيه نمي، سالي زياده اولند مرتبةمدبران و عماالن كالن كه در  علوفةچنانچه «

  ).46(همان: » شودهاي كلي ميغير از آن علوفه آن مقدار نفع و درآمد دارند كه مبلغ
 واحد پول در سرتاسر متن، روپيه است.

 ).47 همان:» (گرددنيز از عدد حماالن و كهاران تفاوت مراتب بزرگان ظاهر مي« :كهار
قومي از هنود، كه پالكي يا تخـت و امثـال آن را «گرفته است:  بهار عجم معناي اين كلمه را از آنندراج

  »).كهار« ذيل، بهار عجمو  آنندراج( بردارند و فارسيان به تشديد استعمال نمايند
آن است كه بر سر زانو  ]ضابطه[ هرگاه نوكران صاحب را و مردم خرد بزرگان را سالم كنند،«: صاحب

  ).55: 1387، نامهچين» (ه زمين زنددرآمده سه مرتبه خود را ب
در فارسي  ،»)صاحب«، ذيل المنجد( در زبان مبدأ به معناي رفيق، يار و همدم آمده است عربي ةاين واژ

  .برندميهنديان آن را به معني ارباب به كار ، اما »)صاحب«، ذيل نامهلغتمعناي مالك و خداوندگار يافته (
هـا و پادشـاهان خـرد كـه در فرمـان بزرگان بودند مانند راجـه بسيار در ايام قديم در آن ملك: «راجه

كردنـد و خطـاب و القـاب از حضـور پادشـاه و باج و خراج داده بندگي مـي پادشاهان كالن چين بودند
  ).35: 1387، نامهچين» (يافتندمي

  از هند است. قسمتيراجه لقب پادشاهان 
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براي ايشان مقرر گردانيد كه سالي به سال نقد از خزانه يافتـه اندازه و علوفه و مواجب وافر بي: «جاگير
  ).37(همان: » باشند تا در تيول و جاگيرها با مردم كنگاش و بيعت نكنند

آمده اسـت.  )Bahri, 1960: 18و امالك (») جاگير«(شهريار نقوي، ذيل  بودنجاگير به معناي مالك 
» و قدري از ملـك كـه عـوض ماهانـه تنخـواه نماينـد به اصطالح ارباب دفاتر سالطين هندوستان تيول«
  »).جاگير«، ذيل نامهلغت(

و هرگاه از خانه برآيند تخت روان و پالكي خود را به لباس ماتم  آيندبرنمي خانهو چند ماه از «پالكي: 
 ).68: 1387، نامهچين» (پوشندمي

واژه از  اين). 146 همان:( )13(»شوندمخصوص هند، كه امرا و اغنيا بر آن سوار مي استمركبي «پالكي 
  »).پالكي« ذيل، نامهلغتاست ( سقفبي ةكجاو يگرفته شده و به معنا يانكا پالي سانسكريتسانس ةواژ

دهند، يكصد و هشت ميليون و پنج لك و پنجاه و عدد مردمان كه باج و سرشماري به پادشاه مي«لك: 
  ).8: 1387، نامهچين» (هزار و هشتصد و يك نفرند

عدد معروف است كه صد هزار باشد وليكن بـه ايـن «چنين معنا شده است:  اللغاتغياث اين واژه در
 »).لك«، ذيل نامهلغت( »معني هندي است

هـا را كه هر يـك از آن صد و پنجاه و هشت صوبهكنند به يكو اين پانزده ديار را قسمت مي«صوبه: 
 ).8: 1387، نامهچين» (گويندفو مي
ـتان اسـت. يوبه به معناص ـتان،  فارسـيدر «استان و منطقه در تقسيمات كشوري قديم هندوس هندوس

  .»)صوبه« ذيل، فرهنگ نظام» (كنندمياستعمال  واليت و ايالت معنيصوبه را به 
ـتان اسـت: «سركار » و استعمال ظروف طال و نقره در كار بزرگان ايشان كمتر از سـركار اكـابر فرنگس

  .)14: 1387نامه، چين(
ـتگاه، خانـه و زنـدگي مجلـل، دربـارد اينجادر : «آمده است نامهچيندر توضيح اين واژه در   »م و دس

. ظاهراً در هندي معناي دولتي و )14(به كار رفته است الملوكةتذكرن واژه با معنايي ديگر در يا )؛113 همان:(
  ).Bahri, 1960: 18رود (ت نيز به كار ميبه معناي حكوم»). سركار«رسمي نيز دارد (شهريار نقوي، ذيل 
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خانه بر آن ترتيـب و زينـت ها و باورچيو حجره هاعمارات مثل ايوانها در آن كشتي« :خانهباورچي
 .)76: 1387، نامهچين» (هاي امرا باشندنمايد كه خانهاند كه چنان ميساخته و پرداخته

آشپزي.  يگري به معناو باورچي رودميزخانه به كار مطبخ و آشپاين واژه در فرهنگ هندي به معناي 
چيباور« ذيل، نامهلغتاست ( گيرچاشني يبه معنا لغت خوارزمواژه در  اينآشپز است.  يباورچي به معنا

ـني معني، به فارسيلغات  ذيل، در قوسي يعلو مجدالدين«را  چيباور .»)خانه طعـام  پيشـكارو  گيرچاش
  »).باورچي«ل ذيلي، ذبهار عجم» (نموده تفسير مطبخي معنيبه  هاللغكشفنوشته و صاحب 

هاي گوناگون كه مردم چين هميشه به ] يو سبز[و نفاست تركاري توان گفت از خوبي مي: «تركاري
شوند كه در همه عمر خود سـواي الناس ايشان بسيار مردم يافته ميها مداومت دارند، چه در ميان عوامآن

 ).12: 1387، نامهچين» (به جهت سلوك و پرهيزگاري و دينداري ،اندخوردهسبزي چيزي ديگر ن
باغباني. اما از فحواي عبارت چنين به زبان مردم هند دهخدا آمده است: ةناملغتدر توضيح اين واژه در 

  ).Bahri, 1960: 33 :ركاري مترادف سبزي است (همچنين ركشود. تچيزي مستفاد نمي
اين شش طبقه گماشتگان و عمّاالن و نويسندگان و وكال در هر صوبه و هـر هر يك از «عرضداشت: 

: 1387، نامهچين» (كنندشهر دارند كه حقايق و واقعات را از روي ديانت و راستي بديشان عرضداشت مي
40.( 

زادگان و امرا به جانب عالي و خردان به خدمت بزرگان نويسند و به معني عرض در هندوستان پادشاه
تـر، را بـه بـزرگ چيـزي كـوچكياظهـار كـردن « همچنين ،»)عرضداشت«، ذيل بهار عجم( اشتن استد

  .»)عرضداشت« ذيل، نظام(فرهنگ » نويسدتر تر به بزرگكه كوچك يانوشته
هنـديِ مـأنوس بـا ايـن  زبانـانِكه مترجم متن را بـراي فارسـي دهدمينشان  كاربرد اين اصطالحات

 ت.اس ترجمه كرده اصطالحات

 :دارند معناي هندي، اما يا عربيهايي كه ظاهر فارسي ها و تركيبكلمه - 3- 1

ـيدن و امثـال آنو نيز پيش ايشان دور از تواضع است بغل« :گيريبغل » گيري كردن و يـا دسـت بوس
  ).53: 1387، نامهچين(
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هاي و از آنجا به فرهنگ آنندراجبه  بهار عجماز » گرفتنمعانقه و يكديگر را در بغل«اين لغت به معناي 
  فارسي راه يافته است.

نماينـد بـه تواضـع و تسـليمات، از بـراي و مهمانان مدتي در ميان خود، اوقات ضايع مي« :تسليمات
  ). 57(همان: » باالنشيني، تا آنكه شخصي را باالتر نشاند

به » ادن و تسليم كردنتسليم شدن، گردن نهادن، رضايت، تحويل د«اين لغت در زبان عربي، به معناي 
ـاي سـالم  ،»)تسليم«، ذيل الروس فرهنگو  المنجدرود (كار مي اما در فارسي در كنار معناي اخير، به معن

ـاي »). تسليم«، ذيل نامهلغتكردن نيز آمده است ( گـردن نهـادن و سـالم كـردن و «در بين هنديان بـه معن
  متداول است. »)تسليم«، ذيل فرهنگ نظام» (سالم كردن«و مطلق ») تسليم«، ذيل بهار عجم» (سپردن

، نامـهچين» (كنـدتر مهمانان تواضع و تسليم ميو جام ديگر به دست گرفته بار ديگر به كالن«تواضع: 
1387 :60.(  

پذيرايي و « يبه معنا هنديان سياقبه  اينجانمودن است. در  فروتني يبه معنا فارسيو  عربيتواضع در 
  ست.آمده ا» نوازيمهمان

ـيار احتيـاط و : «خبرداري ـبب، بس و نيز مردم چين دوستدار و طالب حق و راستي نيستند و از اين س
  ).83(همان: » خبرداري ضرور است، تا كسي به ديگري اعتماد كند

، امـا »)خبرداري«، ذيل نامهلغتاين تركيب در فارسي معناي هوشياري، باخبري، آگاهي و اطالع دارد (
ـاي »). خبرداري«ذيل  كنند (چوهدري،ناي احتياط مستفاد ميهنديان از آن مع هنديان خبردار را نيـز در معن
ـاي  برند (همان).محتاط به كار مي آورده اسـت (شـهريار نقـوي، ذيـل » مطلـع«شهريار نقوي آن را به معن

آمدند، بيرون ميو در ايام سابق چون پادشاهان از دربار « مترادف محتاط آمده است: نامهچيندر  »).خبردار«
  ).83: 1387، نامهچين» (بودندگشتند و بسيار خبردار ميبه هزاران احتياط و مالحظه مي

 ،رو بـه طـرف ديوانخانـه كـرده ،در آستانه توقف نموده ،يكديگر روند خانةو نيز چون به « :ديوانخانه
  ).54 همان:» (آورندتواضعات به جا مي

، امـا »)ديوانخانه«، ذيل نامهلغتآمده است (» بل اندرون خانه، بيرونيمقا«اين لغت در فارسي به معناي 
  »).ديوانخانه«برند (چوهدري، ذيل به كار مي» اتاق پذيرايي، اتاق نشيمن«معناي  ها آن را درهندي
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اند به ديوارها هاي كوهند، كه متصل شدههاي مرتفع و كمرها و شكستگيو از طرف شمال، كوه«سد: 
 ).9: 1387، نامهچين» (چهارصد و پنج فرسخ است هاآنمستحكم و به سدّ چين كه مسافت  و حصارهاي

  »).سد«، ذيل بهار عجمبرند (هنديان اين واژه را در معناي ديوار به كار مي
بها و زبونند و تنها لباس و آراستگي ظاهري دارند، تـا در وقـت سـان ايشان... كم ةو اسلح« :پاييكف

ـين» (مرتبه يا منصب ايشان كننـد ةآنكه مالحظزنند... بيپايي و شالق مييشان را كفدادن علما، ا ، نامـهچ
1387 :85.( 

 آمده اسـت» دمپايه، دمپايي«به معناي  فرهنگ چوهدريكاربرد اين كلمه در فارسي متداول نيست. در 
ن را و اطفـال را كننـد و بـا نوعي از تعزير كه گناهكارا«به معناي  بهار عجمدر  پايي).(چوهدري، ذيل كف

  »).پاييكف«، ذيل بهار عجمآمده است (» لفظ زدن و خوردن مستعمل
كـه تعلـق بـه منصـب او دارد  ايكند، در صوبه، كه تجويز مناصب علما مي)15(اين تهيو« گِرد و نواح:

ند، به خـدمت آن منصب ةگردد و چون به شهري رسد، همه مردم شهر از گرد و نواحي كه اميدوار در پلمي
 ).26: 1387، نامهچين(» شونداو جمع مي

، نامهلغتست (»درياو محال و ساحل و كنار  حواليو  نواحي معنيبه  يمأخوذ از تاز« يينواح به تنها
بـه كـار » اي در اطراف شهر يـا منطقـهنزديكي، قرب و جوار، ناحيه« يآن را در معنا هنديان). »نواح«يل ذ

  »).گرد و نواح«ل برند (چوهدري، ذيمي
ـتن و هـدايا و پيشـكش ةچرا كه دايم در سالم و مجرا كردن و به خان: «مُجرا ـتادن ايشـان رف هـا فرس

  ).49: 1387، نامهچين» (نماينداي فوت و فروگذاشت نميدقيقه
ـاي اين واژه با اين تلفظ در فرهنگ روان كـرده شـده، روان «هاي عربي نيامده است. در فارسي به معن

به كار » نوعي از سالم« معنايهنديان اين لغت را به »). مجرا«، ذيل نامهلغترود (به كار مي» ، اجرا شدهشده
 »).مجرا«، ذيل بهار عجم( است» لفظ كردن و دادن و گشتن مستعمل با«برند كه مي

ـين( »درها را مضبوط بسته و مهر كـردهكه داخل محكمه شوند و  از آن بعد«مضبوط:  : 1387، نامـهچ
29.( 

هاي عربي يافت نشد، در فارسي در معناي ضبط شـده و بايگـاني شـده متـداول اين لغت در فرهنگ
  برند.به كار مي») مضبوط«(شهريار نقوي، ذيل  است، اما هنديان آن را در معناي محكم و پايدار
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  ). 60: 1387، نامهچين» (گذارندهاي نشستگاه را ميها صندليدر اطراف آن«نشستگاه: 
، ذيل نشستگاه)، اما هنـديان نامهلغت( است» جاي نشستن، جاي، مكان«اين لغت در فارسي به معناي 

  »).نشستگاه«برند (چوهدري، ذيلبه كار مي» اتاق پذيرايي، اتاق نشيمن«آن را به معناي 
  ).51: 1387، امهنچين» (از طرف پادشاه نفران مقررند كه از بيرون كارهاي او را به انجام رسانند« :نفر

ـاكر 1388(وفايي،  عربي در فارسي تحول معنايي يافته است ةاين واژ ). در هندي به معناي خدمتكار و چ
  شود.جمع بسته مي» ان«آيد، در هندي با بر خالف فارسي كه جمع آن به صورت نفرات مي رود وبه كار مي

 اند، نه در معناي متداول امروزين فارسي. ه كار رفتهدر معناي اصلي خود در زبان عربي ب كه يالغات عربي - 4- 1

 توان مشاهده كرد:ها را در زير ميهايي از اين واژهنمونه

  ).73: 1387، نامهچين» (موي كوسج طورندريش كثيف و پرمو ندارند، بلكه كم«: كثيف
  كثيف به معناي غليظ، انبوه و پرپشت آمده است.

 ).40(همـان: » ششم را هينبو گويند كه كار ايشان تميز كردن گناهكاران و مجرمـان اسـت ةطبق« :تميز
  ، ذيل تميز).فرهنگ نظام( است» جدا كردن و امتياز دادن«تميز به معناي 

رت عربي اند، بنابراين صوكه ايرانيان كاربرد صورت عربي آن را به فارسي ترجيح داده يالغات فارسي - 5- 1
  است.  يافتهزبانان تداول بيشتري فارسي آن لغات، نزد

هاي قديم فارسي متروك و رها شده و كلمات ديگر از بسياري از واژه«در زبان فارسي در ايران امروز 
ها از آغاز ورود فارسي به شبه قاره در زبان اند. اما همان واژهشده هاآنهاي خارجي جايگزين عربي يا زبان

 آن: نمونة: بيست و سه). 1375(چوهدري، » اندبان محفوظ ماندهاردو راه يافته، در آن ز

نمايد كه گويا سازند كه چنان ميبعد از آن، خانه را به فريادها و آوازهاي منكر مملو و متزلزل مي«آواز: 
  ).95: 1387، نامهچين» (اندخود شياطين و اجنه

 ذيـل، فرهنگ نظامبه كار رفته است (» آن يا غيراسم صوت انسان « يبه معنا آواز به معناي مطلق صدا
  »).آواز«

كنند و خواهد كه مهرباني كند و بسيار به ضـابطه بزرگي را سالم مي يكو گاهي كه « كردن: مهرباني
  ).54: 1387، نامهچين» (ايستدايستد و به طرف مشرق ميسلوك ننمايد، در طرف شمال نمي
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باشد و همچنين اخالص و اعتقاد كه اصاغر بر بر اصاغر ميلطف و شفقت كه از اكا« يمهرباني به معنا
  .»)مهرباني«، ذيل بهار عجم» (باشدرا در جناب اكابر مي

طلبند، تا اين دو كس انـداز نماينـد، در امتحـان كـردن و حاكمان هر صوبه، علماي مشهور مي: «انداز
  ).28(همان: » مردم

در  »).انـداز«، ذيـل نامـهلغـت( معناي قصد و آهنگ آمده استبه  آنندراجبه نقل از  نامهلغت اين واژه در
تـر كه در اينجا مناسـب») انداز«، ذيل فرهنگ نظامآمده است (» قياس، مقياس و مقدار«به معناي  فرهنگ نظام
  رسد.به نظر مي

 ها در فارسي و هندي متفاوت است:كلماتي كه بار معنايي آن - 6- 1

  ).81: 1387، نامهچين( »شوندآن مردك مالدار مي همه فرزندان ايشان غالم: «مردك
، اما در هندي چنين »)مردك«، ذيل فرهنگ معينرود (مردك در فارسي براي توهين و تحقير به كار مي

  ساز است.معرفه» ك« باري ندارد. ظاهراً در اينجا

 در هندي تغيير يافته است: هالماتي كه طبقة دستوري آنك - 7- 1

» الناس چين را، كه همه در آن مقيدند، ذكر خـواهم كـردهاي عوامها و پوچا و بيهودگيهافسانه: «پوچ
  ).79: 1387 ،نامهچين(

  پوچ به جاي پوچي و در معناي اسم به كار رفته است.
ها در سوزند و اندكي كندر نيز به آن خوشبوييدور آن تخت چيزهاي خوشبو و عطريات مي«خوشبو: 

بـه  خـوشبوي دارندةمعناي به  اين واژه در فارسي اغلب به صورت صفت و).67 ن:هما» (آرندميمجمر 
  برند.رود، اما هنديان آن را بيشتر به صورت اسم و مترادف عطر به كار ميكار مي

باال، خوشبو هم در معناي وصفي به كار رفته (چيزهاي خوشبو)، و هم در نقش اسمي و بـه  در نمونة
  معناي عطريات.

شوند كه در فارسـي يـك معنـا و در گسترش معنايي كلمات، واژگاني در متن ديده مي نتيجة در - 8- 1
 توان گفت كه مترجم دقيقاً كدام معنا را در نظر داشته است:هندي معناي ديگر دارند و نمي

  ).14(همان:  »ترفرنگي زبون )16(هايگري نيز در ملك چين هست، اما از شيشهصنعت شيشه: «شيشه
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  ) است.Bahri, 1960: 34؛ »شيشه«ذيل  ،فرهنگ نظامدر هندي به معناي آينه ( شيشه
هـا كـه از كـاه پـر كـرده خوابند. بلكه در توشكو در خوابگاه و بسترهاي مقرري خود نمي«توشك: 

  ).68: 1387، نامهچين» (خوابندميباشند، 
هنديان »). توشك«رود (معين، ذيل مياين واژه در فارسي به معناي زيرانداز، بستر و رختخواب به كار 

  ).Bahri, 1960: 100برند (آن را در معناي بالش و كوسن به كار مي
غيرفارسي نيست، اما در مجموع  هاهايي به كار رفته كه هيچ كدام از واژگان آنعبارت نامهچيندر  - 9- 1

 گنگ و نامفهومند.

هـا حاضـر هـا و جشـننماينـد و بـه مهمـانيمـيو از ميان شرط زنان خود اجتناب «به عنوان نمونه: 
هاي پادشاه، خواه شوند در وقت قربانيو اين گروه انبوه ... حاضر مي«) يا: 68: 1387، نامهچين( »شوندنمي

  ).95(همان:  »پادشاه به طور خود قربان كند، خواه به سركردگي امرا آرد
  :و سياق فارسي نيست كه مطابق سبكشود هاي ديگري هم يافت ميعبارت - 10- 1
  ).30 (همان:» كننددارند و باقي را رد ميبايد نگاه ميآن دو كس چقدر مردم را كه مي بعدها«
  ).42(همان: » در عرض به مدت دو ماه نزديك به صد عرضداشت در باب آن قالئو به پادشاه رسيد«
 )82(همان: » دارندو صاحبان مالداران، اطفال را به آسايش نگاه مي«

شوند و به تعظيم و عزت تمـام بـا ايشـان سـخن بلكه در پهلو و پايين دست پدران خود ايستاده مي«
 ).66(همان: » گويندمي

ها را به كمتر اند و آنو در پهلوي صورت كنفوسيوس صورت بعضي از شاگردان او را نيز استاده كرده«
 ).90(همان:» كنندتكلف پرستش مي

  ).91(همان:  »اند...اند. و مردم چين به پنج چيز قايلند، عناصر قرار دادهاايلچيان كتابي آورده«

  نامهچينهاي تصحيح و تحشيةويژگي - 2
هر چند مصحح نسخة اساس را با دقت تمام برگزيده است، توجه به واژگانِ دگرگوني معنـايي  - 1- 2
 نه:مك شاياني كند. به عنوان نموبه تصحيح اين نسخه ك توانستمي يافته،
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ـناعي  ،كه گرداگرد تمام ملك و هم از بزرگي و عظمت چين است آن« طبعي: چـه طبيعـي و چـه ص
 ).9 همان:» (هاها و محكمسختيمحيط است و فروگرفته شده از جهاز و خندق و ديگر 

ـين بـه دليـل ايـن كـه در آمده اما مصحح  »طبعي« مورد بررسي مصحح، در هر دو نسخهواژه اين  چن
ـين نسـخه، به كار مي »طبيعي«فارسي ان زب ي درموارد رود و با توجه به اين كـه در جـاي ديگـري از هم

طبيعي تصحيح كرده است. در زبـان مـردم هنـد،  ، به تصحيح قياسي، طبعي را به صورت)17(آمده» طبيعي«
گويد: طبعي منسوب به طبيعت اسـت چـرا كـه  اللغاتغياثصاحب « .معناي طبيعي و فطري دارد طبعي
ثالث اگر يا باشد در حالت نسبت حذف كنند؛ چنانچه مدني منسوب به مدينه و به همين حركـات  حرف

» نام فني از فنون حكمت. و به فتح اول و سكون ثاني نيز آمده، در اين صـورت منسـوب بـه طبـع باشـد
 »).طبعي«، ذيل نامهلغت(

بخشد، بلكه اگر كسي را غـدري را نمياما اگر گناه نسبت [به] پادشاه واقع شده باشد، آن گناه « نسبت:
ـين» (گردانندنسبت به پادشاه ظاهر شود، او را و اوالد او را از مرتبه و منصب معزول و محروم مي ، نامـهچ

1387 :37.(  
در «ظاهراً هنديان كلمة نسبت را نيز به معناي ». نسبت به«به كار رفته و هم » نسبت«در اين عبارت هم 

ـبت «بدل، و در نسـخه» نسبت«برند. در اين مورد خاص، در نسخة اساس كار ميبه » عوض، در مقابل نس
آمده، مصحح نيز نسخه بدل را بر نسخه ترجيح داده است؛ اما با توجه به معناي نسبت در هندي، نيازي » به

  كند.به افزايش آن نيست و اين مورد نيز برتري و صحت نسخة اساس را تأييد مي
هـا، بـه ل خاص اين برهمنان، راندن و دور كردن شياطين و اجنه اسـت از خانـهو شغل و عم« منظر:

آورند كه اشكال مهيبة اجنه را، در كاغذ هاي مهلك و قتال. و اين عمل را چنان به فعل ميمنظرها و افسون
  ).95 (همان:» آويزند...كنند و بر ديوارهاي خانه ميزرد، به سياهي مصور مي
آورده؛ در  )18(اين كلمه نيافته، آن را تصحيح قياسي كرده و به جـاي منظـر، منطـرمصحح معنايي براي 

ـتن نيـز همخـوان  حالي كه در هر دو نسخه، منظر به معناي نقاشي و تصوير آمده و اين معنا با محتـواي م
  است. 
ـاگ ،هاي فارسي معناي لغات و اصطالحات را نيافتـهدر فرهنگاين كه گاه به دليل مصحح  - 2- 2 زير ن

  به عنوان نمونه:معنا را حدس زده است. در شرح و توضيحات 
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اصليه است و اهليت، منحصر در عـزت و  ةگويند كه اهليت يكي از جمله فضايل پنجگانمي« :اهليت
  ).53 همان:( »اكرام نمودن به يكديگر و احتياط كردن در معامالت است

در اينجا منظور از اهليت، همـان ادب اسـت « مصحح با توجه به متن در توضيح اين واژه آورده است:
شود و افراد ملزم بـه اجـراي آن در برخـورد و معـامالت بـا ها محسوب ميكه يكي از مهمترين فضيلت

 برنـد و از فرهنـگبه كار مي» سزاوار بودن، لياقت، شرافت«اين لغت را هنديان در معناي ». ديگران هستند
  اه يافته است.دهخدا نيز ر ةناملغتبه  آنندراج

دارند. هرگز حجام دسـت بـه مـوي ايشـان و زنان و مردان چين همه موي سر دراز نگاه مي« :حجام
  ).73(همان: » رساند، مگر در ايام طفوليتنمي

بـه كـار » كشنده به استره زدن و كشنده خون از شـاخخون«اين واژه در عربي و فارسي در معناي 
؛ اما در هند تحول معنايي يافته و در كنار اين معنا، حـالق و »)حجام« ، ذيلنامهلغتو  المنجدرود (مي

انـدك ايـن واژه بـه معنـاي مطلـق انـدك »).حجـام«، ذيـل آنندراج( اندموتراش را مجازاً حجام گفته
(چوهـدري، ذيـل  »سـلماني و آرايشـگر«و ») حجـام«ذيـل  (شهريارنقوي،» تراشموتراش، صورت«
  است. نيز به كار رفته »)حجام«

هاي پادشاهي و امتحانات و تميز علما و خطاب دادن به امرا و جمعي كـه سـزاوار و عرس«...  :عُرس
  ).40: 1387، نامهچين» (اليق خطاب باشند... به ايشان تعلق دارد

در «؛ امـا »)عرس«، ذيل الروسو  المنجد( اين واژه در عربي به معناي عروسي و وليمة عروسي است
شود كه براي تجليل عارفان و حكيمان بزرگ اسالمي برپا كنند. در اين مراسم كه اطالق مي هند به مراسمي

مقام و شخصيت كسي كه به يـاد او جشـن  ةكشد، چند سخنراني دربارمعموالً از سه تا پنج روز طول مي
و سرودهاي مذهبي پردازند و آوازها گردد و سپس گروه نوازندگان (قواالن) به قوالي ميگيرند، ايراد ميمي
  »).عرس«، ذيل فرهنگ معين» (خوانندمي

ـاي آيد مراد از عرس معناي تحولنمي در عبارت فوق به نظر يافتة آن در هندي باشد. مصحح نيـز معن
  عربي را آورده است.

ـياهي مصـوّ مهيبةآورند كه اشكال اين عمل را چنان به فعل مي« :سياهي ر اجنه را در كاغذ زرد بـه س
  ).95: 1387، نامهچين» (آويزندد و بر ديوارهاي خانه ميكننمي
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ـاي  )Bahri, 1960: 30برنـد (را هنديان به معناي مركب به كار مي سياهي مـداد كـه بـدان «و بـه معن
 فارسـيايـن واژه در  »).سياهي«، ذيل بهار عجم» (نويسند و اين مجاز مشهور است و تاب از صفات اومي

 (چوهدري، سازمركبكار: سياهي ؛نويس (در چاپ)زن، مركبريز: مركبد: سياهيدار نيز مشتقاتي هنديان
ـين( »مركـب در اينجا«مصحح در توضيح اين واژه آورده است: »). كارسياهي«و » ريزسياهي«ذيل  ، نامـهچ

  نيست.» در اينجا« ها آمده، نيازي به قيدِ). با توجه به توضيحاتي كه در فرهنگ158: 1387
برند هاي همسايه و نزديك ايلچي به ملك ايشان برود، او را نظربند و در قيد ميو اگر از ملك« :نظربند

  ).84(همان:  »گذارند كه چيزي ببيندو نمي
ـاي » بستهچشم«مصحح اين واژه را  (شـهريار نقـوي، ذيـل » توقيـف«معنا كرده، اما ايـن واژه بـه معن

 ,Bahri» (زنـداني«و  »)نظربند«(چوهدري، ذيل » و محبوس نظر خود، تحت ةزنداني در خان«، »)نظربند«

  ) آمده است.29 :1960
كه مردم او را در نظر خـود  آن«آمده است:  آنندراجدهخدا به نقل از  نامةلغتو  آنندراج، بهار عجمدر 

باال آمد،  در پاورقي ذكر شده كه معناي آن مفهوم نيست. با توضيحي كه در نامهلغتو در » بند دارد (دارند)
  شود.معناي عبارت نيز روشن مي

و فروخـت و  خريـدبـراي  هـاآنهاي بسيار است كه هر روز از ها و بركهو نيز حوض« كمي كردن:
). 13: 1387، نامهچين» (كنندآورند و هرگز كمي نميگيرند و برميحد و حساب ميبراي خوردن ماهي بي
برنـد اما هنديان كمي را در معناي نقص و عيب به كـار مـي معنا كرده،» فروشيكم«مصحح كمي كردن را 

گيرنـد، آمده است؛ با اين كه اين همه ماهي مي» كم شدن«اينجا به معناي در »). كمي«ذيل  (شهريار نقوي،
لغتكم و كوتاه و ناقص شدن آمده است ( يكردن به معنا كميدهخدا  نامةلغتدر  شوند.ها كم نميماهي
  »).كردنكمي« ذيل، نامه

به  ؛شودهاي مطبعي نيز در متن ديده ميبه كار رفته، غلط نامهچينچيني با تمام دقتي كه در حروف  - 3- 2
  عنوان نمونه:

  ).14: 1387، نامهچين( »ترهاي فرنگي زبونگري نيز در ملك چين هست، اما از ريشهصنعت شيشه«
  در جمله دوم به جاي شيشه، ريشه آمده است.
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شود در زرينة آالت و زيور زنان خصوصاً در زيور و زرينة آالت سر و نقره بسيار صرف مي و طال و«
  (همان). »رو

  چيني فارسي به اين شكل درآمده است.آالت بوده كه در حروفبه احتمال زياد در متن زينت
  فتاده است.)، احتماالً يك كلمه ا85(همان:  »كنندهاي خرج ميدر نقل گرفتن از كتب كيميا، مبلغ«

ـپر (همان: )، دوزح به جاي دوزخ68طلبند (همان: طلبنند به جاي ميهمچنين مي ) و سپهر به جاي س
  .)139(همان: 

  نتيجه گيري
كـه تنهـا بـا  هـايي داردبه فارسي روان و شيوا برگردانده شده، تعقيدات و پيچيدگي نامهچينبا اين كه 

تحول معنايي يافته در هندي را ثبت كرده باشند، قابل فهـم  سيِكه واژگان فار يهايگرفتن از فرهنگ اريي
مدت گمان اقامت طوالنيشود. بياست. اين ويژگي در ديگر آثار پديد آمده در هند نيز كم و بيش ديده مي

ـياري از واژگـان  محمد زمان نقاش، مترجم اين اثر، در هند، سبب شده زبان او از هنديان تأثير پذيرد و بس
كاربرد لغات ديـواني، واحـدهاي شـمارش و اصـطالحات شـغلي رايج در هند، به اثرش راه يابد. فارسي 

  .زبان استروي سخن مترجم با هنديان فارسي دهد كهمربوط به هنديان نشان مي
واژگـان و توان تقسيم كـرد: اند به چند دسته مياين واژگان فارسي را كه در هند تحول معنايي پذيرفته

اما متـرجم لغـات و اصـطالحات مـأنوس  فارسي صورت رايج و متداولي دارندكه در زبان  ياصطالحات
ـياري از  لغات و اصطالحاتيها ترجيح داده، هنديان را به آن كه در فارسي رواج چنـداني ندارنـد و در بس

شوند، واژگان و اصـطالحات مربـوط بـه آداب و رسـوم و فرهنـگ و هاي فارسي هم يافت نميفرهنگ
ـاي هنـديامـا  يا عربيهايي كه ظاهر فارسي ها و تركيببات اداري هنديان، كلمهمناس لغـات دارنـد،  معن
اند؛ نه در معناي متداول امروزين فارسي، لغات در معناي اصلي خود در زبان عربي به كار رفته كه ياعربي
رت عربـي آن بنـابراين صـو انـد وكاربرد صورت عربي آن را به فارسي ترجيح داده كه ايرانيان، يافارسي
ها در فارسي و هنـدي متفـاوت كلماتي كه بار معنايي آناست،  يافتهزبانان تداول بيشتري نزد فارسي لغات

  ها در هندي تغيير يافته است.است، كلماتي كه طبقة دستوري آن
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ر هنـدي شود كه در فارسي يـك معنـا و دگسترش معنايي كلمات، واژگاني در متن ديده مي در نتيجة
  توان به يقين گفت كه مترجم دقيقاً كدام معنا را در نظر داشته است.معناي ديگر دارد و نمي

غيرفارسي نيست، امـا  هاكه هيچ كدام از واژگان آن هايي به كار رفتهعبارت نامهچينها در در كنار اين
ـياق فارسـي شود كه مطابهاي ديگري هم يافت ميدر مجموع گنگ و نامفهوم است. عبارت ق سبك و س

 نيست.

اند، ضرورت تدوين فرهنـگ جـامع افتهيتوجه به آن دسته از واژگان فارسي كه در هند تحول معنايي 
  . دهدهاي فارسي پديدآمده در هند نشان ميواژگان فارسي در هندي را براي تصحيح و شرح نسخه

اصلي اين دو نسـخه، در ميـزان و  ، دو نسخه از اين اثر در دست داشته است. تفاوتنامهچينمصحح 
طرز به كارگيري لغات و اصطالحات هندي است. هر چند مصحح در گزينش نسخة اساس دقت وافي به 

ـته از  تـوجهيكم ها را درست حدس زده،خرج داده است و در مواردي هم معناي عبارت وي بـه آن دس
ـبب شـده در بعضـي از  هـايي در تصـحيح و مـوارد، اشـكالواژگان فارسي كه دگرگوني معنايي يافته س

 نويسي به وجود آيد.حاشيه

  هايادداشت
ـا نيـا كـه كرده تنظيم جلد چهارده در را پاكستاني فارسي خطي هانسخه مشترك فهرستي منزو احمد - 1  تنه
 . است پاكستان و هند در دآمدهيپدي هانسخه ازي بخش

 چشـمگير ايگونـه به دستورنويسي و فرهنگ كنار در نويسيانشا قاره، شبه در فارسي ادبيات و زبان نفوذ با« - 2
ـات، منشـĤت، چـون فن اين گوناگون هايزمينه در فراواني آثار و است گرفته قرار منشيان و اديبان توجه مورد  رقع

 :1382 رادفـر،» (است ايران از بيش خيلي قاره شبه در آثار اين حجم مراتب به كه آيدمي پديد مكتوبات و مراسالت
51.( 

 .است كرده فهرست و بنديدسته پاكستان و هند در فارسي نويسيفرهنگ در را آثار اين نقوي شهريار حيدر - 3

 از يكي حمايت و تشويق اشاره، به كه است شاد به متخلص الدينمحيي غالم فرزند پادشاه محمد اثر آنندراج« - 4
ـاب ايـن تدوين در مؤلف. است شده نوشته ،نگرويجي ايالت فرمانرواي آنند، نام به هند هايراجه ـال ده كت  رنـج س
ـياقي،» (اسـت كـرده مزين آنندراج مهاراجه نام به و رسانده پايان به. م1888./ ق1307 سال در را آن و كشيده  دبيرس
1338 :192.( 
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 .1/101: 1382 خانلري،:رك شتريب حاتيتوضي برا - 5

 و هندي عنيي پيشين نام همان به را آن نخست كه آمد وجود به نو زباني پنجابي و پارسي زبان دو باآميزش« - 6
 به نظامي هايپايگاه و هاپادگان و هااردوگاه در بيشتر زبان اين چون بعدها و ناميدندمي غيره و هندوستاني و هندوي

 تا نداشت كاربرد چندان نزبا گونه اين هااردوگاه از بيرون كه نماند ناگفته البته. گفتند اردو زبان را آن رفتمي كار
 فارسي زبان به عمومًا كه اسالمي، مسائل و قرآن و دين اصول آموختن به و شدند مسلمان ديار آن مردم كه زماني
 ).هجده: 1375 چوهدري،» (آغازكردند بود،

ـايزي معن بهي فارس در و خودآرا و احمق زني معن بهي عرب در رعنا لغت« نمونه عنوان به - 7  آمـده خوشـگل و ب
 در كـه محصـلة واژ. اسـتي تركـ در مصطلحي عربي هالغت از هيعدل و هينظم مانند فرستادني معن به اعزام. است
. سـتين سخني معنا بهي تاز در حرف. است اتيمالة گردآورندي معن بهي عرب در است، آموزدانشي معن بهي فارس
 به شود،يم تلفظ زييتمي عرب در كه زيتم. شوخگن و آلوده و چرك نه است، متراكم و ميضخي معن بهي عرب در فيكث
 ).205: 1384 ،يريام» (زهيپاك نه است، دادن صيتشخي معن

ـاختگي هافرهنگة زمر در ها،فرهنگي شناسروش وي بندرده لحاظ از فرهنگ نيا - 8  .روديمـ شـمار بـهي س
 اوة ديعق به كه كند هيته رايي هاواژه ازي فهرست نگارفرهنگ كه شوديم اطالقيي هافرهنگ بهي ساختگي هافرهنگ

 .ندارد مثالي شاهد هيچ نظر مورد فرهنگ). 98: 1371 ناباد،يمي هاشم( ديايب فرهنگ در ديبا

 جـزو بداننـد، عربـي را هاآن كه اين بدون اردوزبانان لذا اند،رسيده سرزمين آن به فارسي راه از« عربي واژگان - 9
 .)پنج و بيست: 1375 چوهدري،» (شمارندمي فارسي كلمات

  ،نامهچين متن در. است كرده پيدا راه دهخدا نامةلغت و االطباءناظم فرهنگ به آنندراج از ر،ياخي معنا در دليب - 10
 نظم و ديوان همان نشوند، بيدل و آزرده پايتخت تبديل و تغيير اين از نانكن مردم كه آن تا: «آمده آزرده مترادف بيدل
 ).44: 1387 ،نامهچين» (داشت حال به بود، مردم آن به سابقاً كه ها،عافيم و نسق و

 نيچ خيتار عنوان با آن از هانامهفهرست در و نخست چاپ در. است بوده ننهاده كتاب بري خاص نام مترجم« - 11
ي هانييآ و رسوم و آداب وي شناسمردم به مربوطي هابخش از استي اترجمه كتاب نيا كهي حال در شده؛ برده نام
 نيچن بر خيتار اطالق علت ظاهراً. ندارد نيچ خيتارة درباري مطلب وي چيوريمات خاطرات و هاادداشتي كتاب از نيچ
 فرهنگ وي شناسمردم مباحث جمله از و ترگسترده ميمفاه در است خيتاري نوزدهم قرن كاربرد داشتن نظر دري كتاب

ـام رو نيا از. دارد ديمقي كاربرد خاص عرف در و است افتادهي كل به مطلقي معان آن از نكيا كه جامعه  عنـوان و ن
ـابي گذارنام نيريد روش با كه شد نهاده كتاب بر نامهنيچ جامع و رسا ـان در كت  هـم و دارد مطابقـتي فارسـ زب

 ).پانزده: همان» (مقصود بهي واف و است كتاب موضوع با متناسب

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

  131                          نامهچين نگاهي انتقادي به ترجمه، تصحيح و تحشية                       پنجمچهل و سال 
ـامعة مقدمـ و اريبخت مظفر دكترة عالمان شگفتاريپ - 12 ـات مصـحح، ج ـادر اطالع ـارةي قـيدق و ن  و اثـر نيـا درب

 . دهديم دست به آن دآورندگانيپد

ـاهي سـوار به مخصوص و است آن از ترافزون رتبه در نون، بهي نالك و« - 13 ـانپادش ـار» (زادگ  ليـذ ،عجـم به
 »).يپالك«

...» سركار« عنوان با غالباً تيوال هر عنوان تحت مذكور الماق: «است آمده واژه نيا حيتوض در الملوكةتذكر در - 14
 كـهي مخصوصة ريدا حساب و اعتبار به تيوال آن در شدهي گردآور مبالغ كه است آني معن به ظاهراً كه است آمده
 فمتـراد رهيغ و معادن يا خاصهي سركارها با اتيوالي سركارها نيا كه نيا كما. شديم گذاشته باشد، سركار همان
 ).211: 1378 عا،يسم رزايم» (است آمده

 ).173: 1387 ،نامهچين( كندمي تجويز را علما منصب كه كسي - 15

 .است چينيحروف هايغلط از كه است آمده هايريشه متن در - 16

ـارودخانـه ملـك آن در چه بيايد، پيش نهري يا[ رودخانه جايي در اگر: «عبارت اين قياس به - 17 ـاي و] ه  نهره
 ).13: 1387 ،نامهچين» (كرد توانمي سير نشسته، جهاز بر را ملك اكثر است مقداري به صناعي و يعيطب

ة وسيل به بيشتر كه معني از خالي ظاهر در و آهنگين است هاييعبارت) Manturd اوستايي از( منتر يا منطر« - 18
 بـدون كـالم و كلمه آهنگ و ساختار كه هست و بود آن بر اعتقاد و شدمي خوانده ورد صورت به راهبان و كاهنان
ـاز و حاجت برآوردن و مارانيب درمان و بهبود در روحاني تأثير الفاظ قراردادي و وضعي معاني به توجه  و رانـدن ني
 مظفـر دكتـر يادداشـت( دارد زايـيباران قبيل از طبيعي نهادهاي در تصرف و زيانكار و پليد موجودات ساختن دور

 ).158: 1387 ،نامهچين)» (بختيار

  كتابنامه
ـاني و  شناسي تاريخي.درآمدي بر زبان). 1373آرالتو، آنتوني. ( ترجمة يحيي مدرسي. تهـران: پژوهشـگاه علـوم انس

  مطالعات فرهنگي.
ـارم، ش شناسيگويش». هاي فريبكار در فارسي افغانستانيواژه). «1386اكبري شالچي، اميرحسين. ( ، 2و1. دورة چه

  .194- 213صص 
ـين  ةنامدرخـت معرفـت؛ جشـن». فارسي با عربي يا پارسي سـره« ).1384اميري، منوچهر. ( ـتاد دكتـر عبدالحس اس

  .185- 216 صتهران: سخن. چاپ سوم. ص اصغر محمدخاني.به اهتمام علي. كوبزرين
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درريگي. تهـران: ترجمة محمد بن منجد الطالب). ةفرهنگ جديد عربي به فارسي (ترجم). 1386بستاني، فؤاد افرام. (
  اسالمي. چاپ بيستم.

ـاپ 1380. (بهار عجم (فرهنگ لغات، تركيبات، كنايات و امثال فارسي) ). تصحيح كاظم دزفوليان. تهران: طاليـه. چ
  اول.

  .35- 52، صص 28ش هاي خارجي.پژوهش زبان». بررسي اصطالحات ادبي اردو). «1384بيات، علي. (
  ترجمة سيدحميد طبيبيان. تهران: اميركبير. چاپ يازدهم. بي به فارسي.فرهنگ الروس عر). 1380جر، خليل. (

ـا  مقدمه،ترجمه از متن التين محمدزمان.  تأليف ماتيو ريچي. نامه.چين ).1387جين، لو. ( تصحيح، توضيح و مقابله ب
  ميراث مكتوب. چاپ اول. تهران: پيشگفتار مظفر بختيار.انگليسي و ايتاليايي از لو جين،  هاي كهن چيني،ترجمه

  تهران: علمي و فرهنگي. چاپ اول. هاي فارسي در زبان اردو.فرهنگ واژه). 1375چوهدري، شاهد. (
  تهران: فرهنگ نشر نو. چاپ هفتم. تاريخ زبان فارسي. ).1382خانلري، پرويز. (

  مطابع.. حيدرآباد دكن: شمس الفرهنگ نظامتا). االسالم، آقا سيد محمد علي. (بيداعي
  تهران: اسپرك. چاپ اول. ها.گونههاي فارسي و فرهنگفرهنگ). 1338دبيرسياقي، سيدمحمد. (

  . تهران: دانشگاه تهران.چاپ دوم از دورة جديد.نامهلغت). 1377اكبر. (دهخدا، علي
  .51- 64ص، ص1. ش هاي ادبيفصلنامة پژوهش». انشانويسي فارسي در شبه قاره). «1382رادفر، ابوالقاسم. (

  . تهران: اداره كل نگارش وزارت فرهنگ.نويسي فارسي در هند و پاكستانفرهنگ). 1341شهريار نقوي، حيدر. (
- 22. صص2و  1 ش ،8. سشناسيزبان مجلة .»تاجيكي فارسيدر  فريبكار يهاواژه«). 1371( اشرف.صادقي، علي

12.  
  فردوس. چاپ دهم. . تهران:ايران ادبيات تاريخ). 1378اهللا. (صفا، ذبيح

ـاد 2، جبزرگ اسالمي المعارفةداير زير نظر كاظم موسوي بجنوردي.». آنندراج). «1368اهللا. (مجتبايي، فتح . تهران: بني
  بزرگ اسالمي. المعارفةداير

  كتابخانة خيام. . زير نظر محمد دبيرسياقي. تهران:آنندراج). 1335محمد پادشاه. (
ـاپي1، ش6س ميراث. ةآين ».ل مهاجرت نگارگران ايراني به هندعل). «1387مرتضايي، محمد. ( - 288، صـص40، پي

265.  
  . تهران: اميركبير. چاپ هفدهم.فرهنگ معين). 1380معين، محمد. (

ـات مينورسـكي).الملوكةتذكر). 1378ميرزاسميعا، محمدسميع. ( ترجمـة  ، سازمان اداري حكومـت صـفوي (تعليق
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