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  چکیده

ریشه هستند. وجود فارسی، مشترك و همبخش قابل توجهی از واژگان هندي (سانسکریت) و زبان میانجیِ اردو با زبان 

سی در این زبان سیار واژگان فار سامد ب صطالحات علمی و ادبی در زبان اردو تا امروز دلیلی ب ستعمال ا ها و همچنین ا

  آشکار بر این سخن است.

ـــرزمین       ـــاهد دیگري بر این مدعاروابط و تعامالت تنگاتنگ س ـــت؛  هاي ایران و هند در طول تاریخ، خود ش اس

خصــوص اینکه زبان و ادبیات فارســی در زمان  مغوالن  ایران و هند از چنان حرکت و اقتداري برخوردار گردید که به

شد و شاعران هندي عهد بایست در کنار زبان بومی هند به فارسی نوشته میها و مکاتبات حکومتی هند میکلیۀ گزارش

ستان غالباً دو زبانه بودند. شبه تیموري در هندو شویق بومیان  سبب ت سی گردید و به همین امر  قاره به فراگیري زبان فار

هاي بومی هندي شـــدند. یکی از رنگ واژهگواهی شـــواهد تاریخی، لغات فارســـی در اغلب این قلمرو، هماهنگ و هم

انی مشترك ها و همانندي هاي واژگهاي این پژوهش آن است تا نشان دهیم که چگونه شناخت ریشهاهداف و ضرورت

ها در سیر تحول از فارسی باستان و سانسکریت به فارسی جدید و  نیز نحوة دو زبان، افرایش، کاهش و تغییر معناي آن

  ها، در امر آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان اثرگذار است.تولید آوا و تلفظ و علت تفاوت

شا    سیار با یکدیگر ت سی و اردو نیز ب ستور زبان فار به و مطابقت دارند.. بنابراین هدف از این نگارش در وهلۀ اول آن د

هاي خواندن، نگارش و شنیدن، در تسریع و است که توجه مدرسان به این تشابهات واژگانی و دستوري بویژه در مهارت

گالدش) تآثیرگذار آموزان شبه قاره هند ( کشور هاي هند، پاکستان و بنسهولت روند آموزش زبان فارسی و فراگیري زبان

ــد. و همچنین می ــته تا اکنون باش ــرزمین از گذش تواند بازنمایی دیگر از  تعامل و روابط تاریخ فرهنگی و ادبی این دو س

  باشد.

  

  زبان اردو، آموزش زبان فارسی، تحول واژه و آوا. -: ریشۀ واژگانی مشترك، فارسی، زبان هندي واژگان کلیدي

  

  

 مقدمه 

  ادبیات و پیوند فرهنگی ایران و شبه قاره بر آموزش زبان فارسیتأثیر زبان و 

توانـد پیونـدي بـین زبـان و فرهنـگ آن آیـد کـه مـیهاي بسیار مهم فرهنگی هـر جامعـه بـه حسـاب مـیادبیات از  گنجینه 

عنـوان زبـان کنـد کـه از آن بـراي آمـوزش زبـان فارسـی بـه باشد. غناي ادبیات فارسی و متون آن این امکـان را فـراهم مـی

تـرین آمـوزش هـر دوم استفاده کـرد. در واقـع زبـان و ادبیـات از یکـدیگر ناگسسـتنی هسـتند و پیونـد ایـن دو از ضـروري

  شود زیرا نقش مکمل ایفا می  کنند. زبان محسوب می

یکـدیکر، اگـر نگـوییم هـا از انـد کـه تفکیـک آنبه قدري در هـم آمیختـه و بـه هـم وابسـته» ادبیات«و » زبان«دو مقولۀ      

ــق ــت. (رك: ح ــخص نیس ــا مش ــات دقیق ــان و ادبی ــرز زب ــرا م ــت. زی ــوار اس ــا دش ــن، قطع ــر ممک ــناس، غی ). 40: 1381ش

هـا بـه عنـوان ابـزار و مـواد آموزشـی غیـر قابـل تفکیـک و انکارناپـذیر بنابراین کارکرد زبان و ادبیات و رابطـۀ دو سـویۀ آن

  است.
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رسـد. در ایـن بررسـی، اره بـه زمـان پـیش از آغـاز تمـدن آریـایی در ایـران و هنـد مـیسابقۀ روابـط ایـران و شـبه قـ      

ــویژه دورة  ــان) و دورة اســالمی ب ــه دوران باســتان (از لحــاظ ریشــۀ مشــترك واژگ ــق ب ــورد نظــر، متعل ــانی م محــدودة زم

یـن عصـر در هنـد) گیـري واژگـان فارسـی در زبـان هنـدي و بـالعکس و شـاعران دو زبانـه امغول و تیموري (به علـت وام

هـاي جالـب داد و سـتد زبـانی عـالوه که در تاریخ روابط ایران و شـبه قـاره جایگـاه ممتـازي دارد. همچنـین یکـی از جنبـه

دهــد، مبادلــۀ عناصــر تــرین فراینــدي کــه در برخــورد دو زبــان رخ مــیگیــري، دخالــت زبــان میــانجی اســت. رایــجبــر وام

ــادآوري ــه ی ــان آنهاســت.  الزم ب ــانی می ــب  واژگ ــز ترکی ــتان نی ــان در هندوس ــت گورکانی ــی دوران حکوم ــه در ط اســت ک

ــگ  ــد«فرهن ــی«و » هن ــگ و ادب » فارس ــمۀ زالل فرهن ــز از سرچش ــان اردو نی ــزاج، زب ــن امت ــر ای ــود. در اث ــود ب در اوج خ

را تـالش کردنـد کـه گـوي سـبقت را از شـاعران  فارسی بـه حـدّ کـافی و الزم منتفـع و مسـتغنی گردیـد و شـاعران اردوسـُ

زبــان برباینــد . زبــان اردوي امـروزي نیــز در نتیجــۀ اخــتالط سـه زبــان فارســی، هنــدي و عربـی شــکل گرفــت. بــر فارسـی

هـاي هـاي هنـد و آریـایی و زبـانهمگان واضح و مبرهن است کـه زبـان اردو از لحـاظ ریشـه واژگـانی، چیـزي بـین زبـان

  رده بودند. ایرانیان است که از ایران و آسیاي مرکزي به شمال هند روي آو

اقــوام آریــایی ایــران و هنــد، پــس از اســتقرار در دو ســرزمین، اســاس دو تمــدن و فرهنــگ آریــایی مجــزا از هــم ولــی      

تـرین اثـر دو قـوم آریـایی ایـران و هنـد هسـتند و ، قـدیم»اوسـتا«و » ریـگ ودا«خویشاوند را در ایران و هند بنیـاد نهادنـد. 

  اند.د و از نظر فکري، اجتماعی و فرهنگی به هم نزدیکانهردو از یک زبان مادر مشتق شده

فقـط در برخــی مشخصـات معلـوم لفظــی اسـت کـه آن دو را از یکــدیگر » ریـگ ودا«و » اوســتا«اخـتالف اصـلی زبـان      

تـوان قطعـات و بنـدهاي ریـگ ودا را بـه شـعر اوسـتایی تبـدیل کـرد. جدا ساخته است و بـا اسـتفاده از قـوانین آوایـی مـی

  اند.اند از یک زبان مادر شاهی هند و ایرانی منشعب شدهدو گویش» ریگ ودا«و » اوستا«درواقع زبان 

دو تیرة آریایی قوم هند و ایرانـی قبـل از جـدایی واجـد یـک فرهنـگ و مـذهب مشـترك بودنـد کـه از طریـق مقایسـۀ      

-آمـده و توصـیف» اوسـتا«نـام هنـد در کتـاب توان بـه صـحت ایـن سـخن پـی بـرد. الزم بـه ذکـر اسـت می» ودا با اوستا«

ــود دارد.  ــتان در آن وج ــمال هندوس ــایی از ش ــگ ودا«ه ــاب » ری ــن کت ــان در ای ــاراتی دارد. ایرانی ــران اش ــه ای ــوه«ب » پرش

Parasava  ــا ــویه«و ی ــس از آن  Parasavya» پارش ــیکا«و پ ــده Parasika» پاراس ــده ش ــاد نامی ــان ی ــد.همچنین ایرانی ان

هـاي هندوسـتان کـه تمـدن مشـخص در اسـاطیر خـود حفـظ کردنـد؛ امـا آریـایی را Eranvej» ویـجایـران «میهن مشترك 

اي بـه سـرزمین مشـترك اجـدادي ریگ ودایی را قبل از هزار و پانصد سـال پـیش از مـیالد بـه وجـود آوردنـد، هـیچ اشـاره

-ارتی بـین هنـد و ایـران گفتگـو مـیانـد. جـادة ابریشـم و تـاریخ باسـتان مکـرراً از روابـط پررونـق تجـهند و ایرانی نکرده

یابـد. مـوج حرکـت کوچنـدگان در تـري مـیهاي بعد از اسـالم و کـوچ پارسـیان بـه هنـد، اهمیـت برجسـتهکند اما در سده

مغـوالن هنـد) نمـود بیشـتري یافـت و گسـترش فرهنـگ ایرانـی بـه اوج خـود رسـید و شـبه  –سدة نهم و دهم (تیموریـان 

  ۀ پارسیان شد.قاره ابزار بیان هنر و اندیش

هـا را ودا و اوسـتا نماینـدة یـک ارتبـاط فکـري اسـت. ایـن دو اثـر بـه قـدري بـه هـم نزدیـک و مشـابهند کـه آنریگ      

  کند.توان یکی دانست. این قرابت بسیار و خویشاوندي زبان و مذهب، صحت این احتمال را تقویت میمی

  معنی  اوستا  سانسکریت  معنی  اوستا  سانسکریت

  پرستش frasnaفرشته  prasna  پرشنه   خداوند Ahuraاهورا  asuraاسورا 

  آمرزیده Murezdikaمرزدیکه  Mrdikaمردیکه    زانو Zanuزانو    Januجانو   

  سرد (زمهریر) zima   زمیا  Mimaهیما    زانو Zaranyaزرینه    Hiranaهیرنیه   

  

  هاي اشتراکات این دو اثرنمونه

ــانی و  ــتراك زب ــن اش ــوب ای ــن و جن ــند و دک ــواحی س ــوص در ن ــه خص ــد ب ــی در دوران بع ــی و فرهنگ ــبات سیاس مناس

-هـا، قطـبهـایی بـا عنـوان: بهمنـیهندوستان، قریـب هفتصـد سـال حاکمـان پارسـی گـوي حضـور داشـتند و بـا سلسـله

یی در کردنـد و آنـان نقـش بسـزاشـاهیان حکومـت مـیهـا و آصـفهـا، عمـاد شـاهیهـا، بریدشـاهیشـاهیها، عادلشاهی

هــاي مختلــف تــاریخ بســیار اســتوار و محکــم بــوده تــرویج زبــان فارســی داشــتند. روابــط فرهنگــی هنــد و ایــران در دوره

تواننــد بــا درصــد زبــان اردو حــاوي لغــات و اصــطالحات فارســی اســت. لــذا محققــین مــی 60اســت و در پاکســتان نیــز 

و شــبه قــاره را بهتــر مــورد تحقیــق و مطالعــه قــرار  فراگیــري ایــن زبــان، تــاریخ، فرهنــگ و اندیشــۀ مشــترك مــردم ایــران
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دهند. با جستجوهایی کـه انجـام گرفـت،  دربـارة آمـوزش زبـان فارسـی (ویـژة اردو زبانـان)، کتـاب درسـی بـراي آمـوزش 

در مراکز آموزش زبان فارسـی یافـت نشـد. بـه نظـر مـی رسـد تـدوین کتـاب مخصـوص بـراي آمـوزش زبـان فارسـی بـه 

  ان ضرورتی انکار ناپذیر می نماید. زبان آموزان اردو زب

  توان تقسیم کرد:واژگان مشترك هند و ایرانی را به سه بخش می    

 واژگان مشترك از اهل هند و ایرانی.  .1

  . واژگانی که اصل هندي دارند و در دوران اخیر از هندي وارد فارسی شدند.2

. واژگــانی کــه اصــل فارســی یــا عربــی دارنــد و از طریــق زبــان فارســی در طــی قــرون پــس از اســالم وارد هنــدي 3 

 اند.شده

شناسـان آلمـانی اصــطالح اصـطالح هنـد و اروپـایی را اولـین بــار فـرانتس بـوپ آلمـانی بـاب نمــود؛ پـیش از آن زبـان     

بردنـد. اصـطالح هنـد و هیتـی نیـز بـراي ایـن اقـوام بـه کـار مـیشناسان انگلیسـی اصـطالح آریـایی را هند و ژرمنی و زبان

ــان ). اقــوام هنــد و اروپــایی در هــزارة پــنجم پــیش از مــیالد در منطقــه11: 1374بــه کــار رفتــه اســت (ابوالقاســمی،  اي می

ــی ــدگی م ــرب اورال زن ــاز و غ ــر، شــمال قفق ــیه، شــرق رود دنپی ــوب روس ــانی جن ــاطیر و زب ــگ، اس ــد و داراي فرهن کردن

ــت ــانمش ــا بررســی زب ــان). ب ــد (هم ــانرك بودن ــد زب ــایی و قواع ــد و اروپ ــتانی منشــعب از هن ــاي باس ــه ه ــی از جمل شناس

معناشناسی و آواشناسی، به صـورت فرضـی، حـروف، واژگـان و صـرف و نحـو آن بازسـازي شـده اسـت؛ بـر ایـن اسـاس 

هـاي ایـران باسـتان شـوند، واکـهتقسـیم مـی هاي زبان هند و اروپـایی کـه بـه پـنج خـانوادة زبـانیتوان گفت از میان واجمی

  ).43-4: 1373بندي با هم مشترك هستند (قرشی، (اوستایی) و هندي باستان در این تقسیم

  هند و اروپایی  هندي باستان  اوستایی  هند و اروپایی  هندي باستان  اوستایی

A A ă  a A ě  

I I ı̆  āa/ āa/ ŏ  

U U ŭ  i I ə  

  

  هاي کوتاه دو زبانهاي اشتراکات واکهنمونه

   ă  ــایی ــد و اروپ ــاال از  aksis، aks: هن ــور، احتم ــتان ag= مح ــدي باس ــدن: هن ــتایی  ؛akšah= ران = ašayāاوس

-crahe,1942,37-pokorny,1959,6-buck,1949,725-brugmann, 1927,87(دومحـــــــــــــــــــور 

meillet,1966,98( 

ě  ــایی ــد و اروپ ــتان  est: هن ــدي باس ــو    asti= اســت؛ اوســتایی  asti= اســت : هن ــه و ن =  ast= اســت، فارســی میان

 )crahe,1942,37-meiellet,1966,100-pokony,1959,340-geiger,1974,330,68,59(.  است.
  هند و اروپایی  هندي باستان  اوستایی  هند و اروپایی  هندي باستان  اوستایی

Ā Ā ā  ā Ā ě  

Ī Ī ī  ā Ā ō  

ŭ ŭ ŭ      

  

  هاي بلند دو زبانواکه هاي اشتراکاتنمونه

ă  هنــد و اروپــایی :mātēr  مــادر: هنــدي باســتان =mātāاوســتایی  ؛mātar  فارســی میانــه ، mād ،

mādar  فارسی نو ،mādar  .  

)crahe,1942,39-buck,1949,103-pokorny,1959,100-brugmann,1972,96-

darmesteter,1971,263-geiger,1974,100,30,26-horn,1893.965(. 

ě هنــد و اروپــایی : dhē   قــرار دادن، نشــاندن، وضــع کــردن: هنــدي باســتان =dadhāti ؛ اوســتایی = دادن daðāiti 

= قــانون، فارســی میانــه و  dāta، اوســتا و فارســی باســتان  adadāدهــد. ماضــی غیــر تــام در فارســی باســتان = قــرار مــی

  (همان)  = داد و قانون. dādنو 

ī:   هند و اروپاییvīros =   مرد: هندي باستانvīru  ؛ اوستاییvīra  مرد، پهلوان، فارسی میانه =vīr .مرد =  

 (crahe,1942,49-pokorny.1959,1117-buck,1949,81-brugmann,1972,137-144-
geiger,1974,28,47-horn,1893,222). 
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ō  هند و اروپاییdō  دادن: هندي باستان =dā  ؛ اوستاییdā  فارسی میانه و نو ،dādan.   

)crahe,1942,40-buck,1949,794-meillet,1966,103-brugmann,1972,83-darmesteter, 

1971,197-horn,1893,520-geiger,1974,55,58,70,110,174,302(. 

ῡ  هند و اروپایی :mῡs  موش: هندي باستان =mῡs   ؛ فارسی نوmuš   87(همان: ص.(  

  هند و اروپایی  هندي باستان  اوستایی  هند و اروپایی  هندي باستان  اوستایی

/aēōı̄ ē Ai  /aēōı̄ ē Ei  

/aēōı̄ ē Oi  Ao/u/u
ə 

u/ō Eu  

ao/u/u
ə 

ō Au  uəao/ ō Ou  

  

  هاي مرکب کوتاه دو زبانهاي اشتراکات واکهنمونه

aiهنــد و اروپــایی :  aidh  ســوزان و روشــن کــردن: هنــدي باســتان =ēdhad  ــزم؛ آریــایی اوســتایی   ؛aidzmas= هی

aēsma    ــــــو ــــــی ن ــــــزم، فارس -hēzom .)crahe,1942,40-pokorny,1959,11-meillet, 1966,112= هی

geiger,1974,9,17,21,46,263,265.(  
ei هنــد و اروپــایی :deik  نشــان دادن، اشــاره کــردن: هنــدي باســتان =disati دهــد؛ اوســتایی = نشــان مــیdaēs ماضــی ،

ــتا  ــت در اوس ــتان  dōišائوریس ــی باس ــت، از فارس ــردیس = بهش ــو واژة پ ــی ن ــان دادن، (فارس ــه  pairidaēza= نش ب

-crahe,1942,41( و بعـــد فـــردوس وارد زبـــان عربـــی و در فارســـی امـــروز کـــاربرد دارد.) paradeisosصـــورت 

buck,1949,1045-pokorny,1959,188-meillet,1966,11).(  

eu : ــایی ــد و اروپ ــتن،   = leudhهن ــاال رف ــتان  leudhiب ــدي باس ــت: هن ــل و اوالد، مل ــاال رود؛  rodhati= نس = ب

 = روي، صورت. ruy، فارسی نو  rōy=روي، فارسی میانه  raoðaکند، = رشد می raoðaitiاوستایی 

)crahe,1942,42-pokorny,1959,684 – buck,1949,217-gieger,1974,259,27,44,162- 

meillet,1966,102-darmesteter, 1971,243,118-horn,1893,636).(  

Ou:   هنــد و اروپــاییguou  گــاو: هنــدي باســتان =gāuh  ؛ اوســتاییgəuš  گــاو، فارســی نــو =gāv  گــاو. در زبــان =

  (همان)  کردي همان (گا).

 
  الف) قواعد آوایی تحول واژگان مشترك فارسی و هندي هم ریشه از اصل هند وایرانی 

نشــینی اقــوام آریــایی، ریشــۀ مشــترك نتیجــۀ اساســی و مانــدگار ارتبــاط تنگاتنــگ زبــان فارســی و هنــدي زنــدگی هــم    

ــان ــه زب ــان فارســی ب ــوزش زب ــد آن در آم ــان اســت. و از فوای ــان دو زب ــیر واژگ ــاره، تســریع و تســهیل س ــبه ق ــوزان ش آم

  هاست. یادگیري آن

  

  شناخت آواها:

یــادگیري زبــان دارد. اگــر یادگیرنــده بــه ایــن موضــوع اهمیــت دهــد، در رویــارویی بــا شــناخت آواهــا اهمیــت بســیاري در 

کنــد، دیگــر ســردرگمی بــراي فهــم و یــادگیري تلفــظ درســت کلمــات نــدارد. شخصــی کــه بــه زبــان مقصــد صــحبت مــی

همیــت یــادگیري فونتیــک زبــان، آواهــایی کــه ویــژة زبــان اســت، همچنــین اســتثناهایی کــه در فونتیــک زبــان وجــود دارد، ا

هـا در چنـد زبـان مختلـف از مـواردي اسـت کـه در شـناخت آواهـا اهمیـت گوش کـردن در تلفـظ صـحیح کلمـات تلفـظ

  دارد.

  

  آموزش بخش شنیداري و تلفظ واژگان:

در این بخش باید بررسـی آوایـی و تلفـظ واژگـان زبـان فارسـی توسـط زبـان آمـوزان هنـد ، پاکسـتان و بـنگالدش وتـاثیر 

ن فارســی در امــر تــدریس و آمــوزش را مــورد توجــه قــرار داد. ایــن بخــش بــا توجــه بــه تجربیــات آن بــر  فراگیــري زبــا

اي دیگـر بــه آموزشـی در کـالس درســی زبـان آمـوزان هنــدي و پاکسـتانی نگاشـته شــده اسـت. البتـه نگارنــدگان در مقالـه

انــد و در قــاره پرداختــهصــورت مفصــل بــه بررســی انــواع خطاهــاي آوایــی و دســتوري اردو زبانــان و زبــان آمــوزان شــبه 



 91   /   تأثیر واژگان مشترك زبان فارسی و هندي بر آموزش زبان فارسی( مطالعه موردي زبان آموزان هند و اردو زبان )                           

دهنـد تنهـا بـه بحـث واژگـانی و نـوع تولیـد صـوت از سـوي ایـن اینجا قصد تکرار مطالب پیشین را ندارنـد و تـرجیح مـی

  آموزان بپردازند؛ چه بسا در امر آموزش زبان مقبول افتد.زبان

  

  :هامصوت

  نَابودشود.  مثل: نَام، چَاي، حَالت، سَال، بنَا، کَاوش، رت مصوت کوتاه (َ) تلفظ میها: مصوت بلند (آ) به صومصوت 

ــورت  ــه ص ــان اردو ب ــتص زب ــان مخ ــی واژگ ــان اردو و حت ــده در زب ــی وارد ش ــات فارس ــی کلم ــوت (َ) را در برخ مص

  شود.مصوت کوتاه (ِ) یا مصوت بلند (اي) تلفظ می

  کنند.(ُ) استفاده می گاهی به جاي مصوت بلند (او) مصوت کوتاه 

  کنند.گاهی مصوت کوتاه (ِ) به جاي مصوت بلند (او) استفاده می

  کنند.گاهی مصوت کوتاه (ِ) به جاي مصوت بلند (اي) استفاده می

(سـینه)، سـینا ) (بچـه بچّـا (خانـه)، خانـاکننـد؛ ماننـد: مهمـانتلفظ ها  در آخر کلمـات (آ) را بـه جـاي (ه) اسـتفاده می    

  (پروانه) . پروانا(فرزانه)،  نافرزا

افتـد کـه حـروف دوم بـه جـاي سـاکن، مصـوت کوتـاه در کلمات سه حرفی چه فارسی و چـه عربـی بسـیار اتفـاق می     

   شود؛ مانند: شَهِد، صَبِر، اَمِر، شَرِم، مِهِر.  (ِ) تلفظ می

 بــاریش(نگــارش)،  نگــاریش؛ مثــل: برخــی کلمــات بــه جــاي مصــوت بلنــد (اي) مصــوت کوتــاه (ِ) بــه کــار مــی رود     

  (دانش) و ... دَنیش(دلنشین)،  دیلنشین(آرامش)،  آرامیش(نگاه)،  نیگاه (گزارش)، گزاریش(بارش)، 

  (میخانه).مِخانه(حیران)  حِران(فرامش، فراموش)،  فرمش(دُهُل)،  دُل(خاموش)،  خامُشاختصار کلمه:       

ــه علــت اخــتالف  خُشــک(در اردو)  خوشــکمصــوت بلنــد (او) بــه جــاي کوتــاه (ُ):       ــه تفــاوت ب (فارســی). اینجــا ب

  گیرد).زبانی صورت میلهجه نیست بلکه خود واژه در اصل زبان اردو همین است. (خطاي درون

  شود و ...ه تلفظ میشود) یا  کلمه (گَند) : گندا: الف کشیداختالف در تکیه:  کاش (الف خیلی کشیده می     

اخــتالف حــروف تهجــی: بــه دلیــل اخــتالف در خــط و الفبــا اســت. الفبــاي اردو چهــار حــرف بیشــتر از فارســی دارد؛      

  اختالف در  برخی حروف الفبا: در فارسی پا / اردو: با

ــظ       ــاهی در تلف ــه گ ــا در فارســی  صــامت (ه) اســت و در اردو (ي) اســت. ک ــث م ــذکر و مون ــاوت م ــن تف فارســی ای

  اشتباه را با واژگان فارسی دارند.

ــان کلمــه در برخــی واژگــان فارســی و بعضــی از کلمــات      ــان فارســی در (هــاي) پای ــانی آخــر کلمــه: در زب حــرف پای

ــرو (آ)  ــان اردو ح ــا در زب ــیمینه، ام ــعیده، س ــه، س ــپیده، مهران ــد س ــت؛ مانن ــث اس ــانۀ مؤن ــی، نش ــی در فارس ــی واردات عرب

  روند:ي مذکر در پایان کلمه به کار میف (ي) نشانهي مؤنث و حرنشانه

  بکرا  ماده

  بکري  نر

  گدها  ماده/ مونث

  گدهی  مُشت
 

  کتا  مرغا

  کتی  مرغی

  گَهورا  شهزادا

  گَهوري  شهزادي
 

تلفظ مصـوت کوتـاه (َ) بـه جـاي (ِ) در زبـان کـردي و اردو مشـترك اسـت: بِـرادر، رِنگـین. همچنـین اسـت مصـوت        

پایانی آخر کلمه: ساده (سـادَه)، میـوَه، خانَـه، کِـوزَه کـه البتـه ایـن نـوع تلفـظ بـا فارسـی دري هـم مشـترك اسـت. (بَـرِف) 

بِر، اَمِـر) و  در اردو و (وَفِر) در کـردي بیـانگر یـک ریشـه و نـوع تلفـظ مشـترك اسـت؛ همچنـین تلفـظ مشـترك (فِکِـر، صـَ

نایی) در کــردي و اردو. درواقــع  نا، روشــً هــدف مــا از بیــان ایــن مــورد یــادآوري قــدمت زبــان اردو و اشــتراکش بــا (روشــً

  گویش ها و زبان باستانی ایران بود.

ــوارد مشــابه و نزدیکــی فرهنگــی        ــل م ــه دلی ــیم ب ــه گفت ــانطور ک ــاره،  –هم ــبه ق ــران و ش ــوم ای ــانی و فکــري دو ق زب

  تر است.و کشور به مراتب آسانآموزان دها براي یادگیري زبانیادگیري دو زبان نسبت به دیگر زبان
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  موارد مشابه در یادگیري دو زبان:

شناسـی، زمینـۀ افکـار گیـرد: حـوزه زبـانهاي تطبیقی زبان اول و دوم از سـه جهـت زبـان مـورد بررسـی قـرار مـیدر روش

  ها و زمینه فرهنگی. که در هر سه مورد فارسی و هندي و اردو بسیار به هم نزدیک اند.و اندیشه

ــانی از لحــاظ زبــان        شناســی همــان طــور کــه پــیش از ایــن هــم گفتــیم، ریشــۀ یکســانی دارنــد و از یــک خــانواده زب

هــاي دســتوري و آوایــی و حتــی معنــایی بســیاري بــا هــم هســتند. بنــابراین بــه خــاطر همــین رابطۀخویشــاوندي شــباهت

ابتـدایی مـا یکسـان بـوده اسـت، بنـابراین وجـود  دارند. از بعد فکـري نیـز بـا توجـه بـه ایـن کـه نـژاد و زبـان و خاسـتگاه

هـاي فرهنگـی مشـترك عامـل اصـلی در هـاي فکـري مشـترك امـري بـدیهی اسـت. در نتیجـه زمینـهبسیاري از زیرسـاخت

هــاي درســی بــه هــاي آمــوزش زبــان فارســی بــه زبــان آمــوزان هنــد و پاکســتان بخصــوص در حیطــۀ کتــابتــدوین روش

ــرآنیم تــا مشــخص کنــیم کــه جایگــاه فرهنــگ و بــویژه ادبیــات در شــمار مــی رود. از ســوي دیگــر عــالو ه بــر فرهنــگ ب

آموزش زبان فارسی بسیار برجسـته اسـت و در ایـن راسـتا زبـان تنهـا ابـزار ارتبـاطی و واژگـان قـراردادي کـه تنهـا واسـطۀ 

  انتقال پیام  باشند، نیست بلکه رسالت آن بسیار فراتر است.

  

  آموزش از طریق ترجمه:

توانـد راهگشـاي کشـف زوایـاي پنهـان یـا حلقـۀ گمشـدة مغفـول مانـده دو ان فارسی جدا از ایجـاد ارتبـاط مـیآموزش زب

فرهنگ باشـد. ایـن مهـم در سـطوح پیشـرفته از طریـق ترجمـه امکـان پـذیر اسـت. در مرحلـه اول آمـوزش تنهـا از طریـق 

دگیري و تسـلط زبـانی بسـیار مـوثر باشـد. توانـد در امـر یـازبان و در سطوح پیشـرفته تـر،  آمـوزش از طریـق ترجمـه مـی

  این مسأله از دو بعد قابل تامل است؛ از نگاه زبان آموز و از طرف دیگر از نگاه فرهنگ ملل. 

با توجه به ایـن کـه مطالعـۀ مـوردي مـا دربـاره زبـان فارسـی و اردو اسـت، مـی تـوان گفـت ترجمـه متـون فرهنگـی        

ــد اردو و یــا آمــوزش زبــان فارســی از طر یــق اصــطالحات و ضــرب المثــل هــا و بســیاري واژگــان ادب عامیانــه مــی توان

عــالوه بــر تســلط زبــان آمــوز ســطح پیشــرفته بــر زبــان فارســی و زوایــاي گونــاگون آن، ایــن کــاوش فرهنگــی و ادبــی از 

 ســاز تعامــل هرچــه بیشــتر وطریــق زبــان باعــث گســترش روابــط دو ســرزمین، شــناخت اشــتراکات و در نیتجــۀ آن زمینــه

وحدت و همدلی دو ملـت شـود. شـناخت آثـار مشـترك، ترجمـه، تطبیـق و مقایسـه آثـار فکـري و فرهنگـی ایـن سـرزمین 

هـاي تحکـیم توانـد زمینـههـاي از تـاریخ،  رابطـه زبـانی و فرهنگـی تنگـاتنگی داشـته انـد، مـی هاي همجوار کـه در برهـه

  هویت ایرانی را در سطح منطقه و حتی بین الملل فراهم کند.

بنابراین زبـان بـه عنـوان واسـطه عـالوه بـر رسـالت آمـوزش، بـراي انتقـال ادبیـات، هنـر و فرهنـگ ایرانـی و کشـف        

هـاي شـبه قـاره از طریـق ترجمـه و تطبیـق آثـار فارسـی و هـاي گمشـدة آن در حافظـۀ تـاریخی سـرزمینبرخـی از هویـت

ره و زبـان فارسـی را بـه وسـیلۀ آمـوزش از طریـق توانـد ایفـاي نقـش کنـد. نگارنـدگان امثـال مشـترك شـبه قـاهندي مـی

انــد و بــه مشــترکات و نتــایج جالــب تــوجهی در حــوزه ادبیــات آمــوز بررســی کــردهالمثــل و اصــطالحات بــه زبــانضــرب

بـر بـود. چـون در مرحلـۀ اول بـا اینکـه زبـان ایـم. ایـن مهـم بسـیار زمـانتطبیقی و از لحاظ فرهنگی، زبانی و ادبـی رسـیده

کـرد و از سـوي دیگـر ترجمـۀ بـی پیشرفته بـود، امـا بسـیاري از اصـالحات و امثـال را بـه سـختی درك مـی آموز در سطح

عیب و نقص (انتقال درسـت مفهـوم و معنـاي هـر اصـطالح و مثـل) امثـال مشـترك از زبـان خـود بـه فارسـی در مـواردي 

افتـاد و از طـرف دیگـر کشـف ایـن یبسیار سخت می نمود. اما در بلند مـدت ایـن سـیر پیشـرفت بسـیار سـریعتر اتفـاق مـ

  تر شد. ها و مشترکات ادبی، فرهنگی، اجتماعی ، فکري و ... بسیار جذابتاثیر و تأثرات یا به عبارت بهتر شباهت

  

  تغییر، توسیع و تخصیص معناییتحول معنا: 

زبـانی پیونـد دارد.( آرالنـو، هـاي دگرگـونی زبـانی بـا زنـدگی و فرهنـگ جامعـۀ دگرگونی معنایی بیش از هریـک از جنبـه 

  و تغییــر کــاربرد و مــوارد  2، تخصــیص معنــایی1هــایی از جملــه توســیع معنــایی). در رونــد تغییــر معنــایی، پدیــده226ص 

  

                                                           
1. Extension 
2 . Narrowing 



 93   /   تأثیر واژگان مشترك زبان فارسی و هندي بر آموزش زبان فارسی( مطالعه موردي زبان آموزان هند و اردو زبان )                           

  دهد.رخ می1استعمال

هـایی کـه در باسـتان و سنسـکریت داراي چنـد معنـا بودنـد، در زبـان در طول زمـان و طـی تحـوالت، بسـیاري از واژه     

ی در طـول زمـان، تـک معنـایی شـدند یـا تغییـر کـاربرد و معنـی پیـدا کردنـد. ایـن تطـور معنـایی واژگـان بـه دالیـل فارس

تــرین آن، عوامــل اجتمــاعی اســت. بــا ورود اعــراب و ترکــان بــه ایــران نیــز واژگــان گیــرد کــه مهــممختلفــی صــورت می

  ان چندمعنایی به کار رفتند.عنوان معادل براي واژگبسیاري وارد زبان فارسی شد که به تدریج به

: 1999(قـدّور، » و نقـل معنـا کننـد: تعمـیم معنـایی، تخصـیص معنـاییتغییر معنـا را عمومـا در سـه حـوزه بررسـی می      

). یکــی از نمودهــاي تغییــر معنــایی در واژه، تخصــیص معنــایی اســت کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت. آدالتــور 330

  )246-226: 1373داند( آدالتور، عمده تغییرات زبانی می نیز کاهش معنایی را از علل

ــایی (      ــیص معن ــی واژه narrowing of meaningتخص ــدن معن ــاص ش ــان خ ــا هم ــه « ) ی ــت از آنک ــارت اس عب

تـوان ) در تعریفـی دیگـر می104: 1365تر کننـد (خـانلري، مفهوم ذهنـی لفظـی را در آنچـه در اصـل بـوده اسـت، کوچـک

ــت:  ــی از و«گف ــت میاژهگروه ــود را از دس ــۀ خ ــانی اولی ــی مع ــا برخ ــدودتري میه ــاربرد مح ــوزة ک ــد و ح ــد.دهن » یابن

ــه اســت. در 195: 1379(صــفوي، ــن مقول ــوع از ای ــر ن ــر جــزء، اطــالق جــنس ب ــر خــاص، اطــالق کــل ب ) اطــالق عــام ب

  کرد: توان به چند دسته تقسیمتخصیص معنایی، برد معنایی واژه کاهش یابد. واژگان چندمعنایی را می

  

  ـ واژگان چندمعنایی که از همان ابتدا تخصیص معنایی پیدا کردند:1

  اسم 1ـ1

ــ 4ــ مهـارت، کـارایی، تخصـص 3ــ ادویـه، چاشـنی 2ــ ابـزار، وسـیله 1اسـت.  Aujārکه تلفـظ هنـدي آن  abzãr اَبزار

  .قتدرـ نیرومند، توانا، توانمند، پرتوان، قدرتمند، م 5نیرو، توان، توانمندي، انرژي، قدرت 

  

  فعل 1ـ2

  (توسعه یافتن، گستردن، کشیدن). در فارسی یک معنی کاربردي دارد.tan ،tanόtiتنیدن: در سانسکریت:  

  

  ها کاربرد داشت.هاي چندگانۀ آنـ واژگان چند معنایی که معنا2

). گونـۀ Tur.Inar.10559» (نـوعی از آهـو«  rankuبـا توجـه بـه گونـۀ هنـد. بـا » نـوعی آهـو«/ ا.  rangرنـگ /  رنگ: 

شـود. هــرن نیـز بــه اشـتقاق اشــاره کـرده اســت نیــز عرضـه مــی rangشـود؛ گونــۀ ایـر. م. بازسـازي مــی Rankuایـر. بــا. 

)Horn.GNPET.627(   .  

). گونـۀ ایـر. Tur.Inar.10561». (رقـص rangaآهنگـی کـه بـا آن برقصـند، بـا توجـه گونـۀ هنـد. بـا. « /rengرنگ/      

  شود.نیز عرضه می  Ringشود. گونۀ ایر. م. ازسازي میب  Rangaبا. 

) کـه از حملـۀ مغـول بـه rangaاسـت. و در سنسـکریت (» لـون«ایـن واژه امـروزه در زبـان فارسـی همـان ل معناي فعا     

  بعد این معنی تثبیت شده است.

  ).حافظ( ببستها نگر که چه خوش در کدو این نقش /ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت    

).معنــاي دیگــر نــاظم االطباء، رواج و رونــق کــار (برهــان قــاطع (جهــانگیري ). رونــق کــار،  از معــانی دیگــر ایــن واژه    

  مطرود شده است.رنگ، عیب و عار است. امروزه این معنا به طور کلی 

. و در هنـدي کلمـۀ آبـاد بـه ــ موفـق، کامیـاب2آبـاد، حاصـلخیز، پرجمعیـت، مـزروع  )ãbãdãn 1 =آبـادانآبـادان:       

  ).bādāهمین معنی است و تلفظ آن هم با فارسی امروزي یکسان است (

  است. درگذشته معناي فربه هم داشت.» جاي مسکونی و پرجمعیت«از گذشته تا کنون  معناي فعال این واژه     

ببـود [ گـاو شـتربه نـام ] در خصـب و نعمـت روزگـار گذاشـت و فربـه و آبـادان گشـت . چون یک چنـدي آنجایگـاه      

  (کلیله و دمنه).

                                                           
1 . Subreption 
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 (پوشاندن). chad(چتر) از  chattra(چتر شاهی، درفش شاهی)،  chatar: در سانسکریت: چادر     

  

  :توسیع یا افزایش معنایی

واژه، در گسـترش معنـایی افـزایش یابـد. در سـیر تحـول هـاي توسیع یا افزایش، مربوط بـه زمـانی اسـت کـه شـمار مـدلول

انـد؛ بـه هـاي معنـایی گسـترش یافتـهمعنایی برخی از واژگان از اوستایی یـا سنسـکریت بـه فارسـی پهلـوي و دري، مـدلول

  عنوان مثال:

ــد. از ریشــه سانســکریت: : دوال زیــن مرکــب، بعضــی آن را از ریشــۀ تنجیــدن دانســتهتنــگ     . همچنــین tanc ،tangان

را بازسـازي کـرد؛ گونـۀ  tan – kaتـوان گونـۀ ایـر. بـا . ). مـیBr.Aiwb.623(کشـیدن) (  tan–با توجـه بـه ریشـۀ او . 

  (نیرومندترین) Tancista   ) هرن واژه او.145رسیده است. (مکنزي، فر پهلوي،  "تنگ، باریک" tangفا.م. 

  

  تغییر مدلول (تغییر معنا یا کاربرد معنی):

شـود.به عنـوان کنـد و کـاربرد آن عـوض مـینوع سومی از این دگرگـونی وجـود دارد کـه معنـا در طـی زمـان تغییـر مـی  

  مثال:

  است به معنی شبح. در فارسی همان معناي عربی را دارد. bhutaبت: در عربی صنم گویند. در سانسکریت:       

 (دوست داشتن). suramyaوقت. در سانسکریت: : شادمان و خوشخرّم     

ــدا      ــکریت: پی ــت.  Padăti, Padâtika: در سانس ــش) اس ــاي (زای ــه معن ــتان ب ــد و پاکس ــروز هن ــان اردوي ام . زب

  فارسی به معناي یافتن.

  (غریدن، جیغ کشیدن).  nard: از نال + یدن. در سانسکریت: نالیدن     

  

  :هایی از واژگان مشترك فارسی و هندي با ریشه یکساننمونه

انـد کـه نگارنـدگان در حـال تکمیـل اثـري داد واژگان مشترك فارسی و هنـدي بـا یـک ریشـه و معنـاي مشـترك فـراوانتع

آمـوزان شـبه قـاره هسـتیم و در آنجـا همـۀ واژگـان را خـواهم آورد. در ایـن جـا بـه با هدف آموزش زبان فارسی بـه زبـان

  کنم:چند مثال بسنده می

  به معنی برنده و حامل آب. ab – bhra. مرکب از abbhraو  abhra: در سانسکریت: ابر     

ــنه     ــکریت: پاش ــان؛   parshni: در سانس ــد. در پژم ــدوهگین باش ــور و ان ــاك و مخم ــق و غمن ــی رون ــرده و ب : افس

  . مخالفت کردن، اعتراض کردن.pratitmanسانسکریت: 

: در سانســـکریت: پشـــت  /pratived: خردمنـــد و عاقـــل و زیــرك و دانـــا را گوینــد. در سانســـکریت: پژوهیــدن   

prshtha  prshti .ــیدن ــکریت: ترس ــوش  /tras ،trasati: در سانس ــکریت: ت ــایی. در سانس ــت و توان ــب، طاق : ت

tav ،taviti/  ـــت ـــد)/   ishtaka: در سانســـکریت: خش ـــه را گوین ، daha: در سانســـکریت: داغ(آجـــر خـــام و پخت

dagha   /(ـــتان ـــا، تابس ـــت(گرم ـــکریت: درش ـــرودن./  dharsh: در سانس ـــه س ـــکریت: ریش . آواز crav: در سانس

ــراییدن./  ــردن، س ــی ک ــدن، تغن ــروخوان ــکریت: نی ــایی. در سانس ــوت و توان ــوش./ narya: زور ق ــکریت: فرام : در سانس

marsh + pra ،mrshyate  :ـــــردن). فرامشـــــت ـــــاد ب ، Pramrshtaدر سانســـــکریت.  faramusht(از ی

pramrshta  
    

  شترك فارسی و اردو با ریشه مشترك:هایی از واژگان منمونه

ــی ــال باختصــار م ــراي مث ــد را ب ــی و اردو دارن ــترك فارس ــه ریشــۀ مش ــاتی ک ــی از کلم ــاه   . 1 آوریم: برخ ــردن: کرت . 2ک

. اخگــر: جرقــه 9.آمــدن: آنــا  8. پرســیده: پوچینــا  7. قیچــی: کنچــی  6.گونــه:کان  6.وُ: او  4.کــار: کــام   3دنــدان: دانــت  

ــر در کــردي؛ ریشــهآتــش، آگ: آتــش ( )  Deva.دیــو: دِو (12. ســوزن: ســویی  11. نهــی: نــی: نــه  10ي باســتانی دارد) آگِ
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ــزرگ: بروهــی (پیــر)   13 ــا: یــک چشــم، کــور  14. بَ ــا: آ  17. اشــک: آنســو 16. آهــو: هــرن 15. گــل: پَهــول  کان . 18. بی

.دیکهنا: دیدن                                                                                                                22. رادا، راد، راجا  21) (کردي: گا) cowگاو: گایی ( 20.جوجه: چوزا  19پرسو: پریروز   
  هاي فارسی با تخصیص یا توسیع و تغییر معنا در زبان اردوواژه  -

  اردو  فارسی امروز  واژه در فارسی قدیم  دوار  فارسی امروز   

در فارســی بــه معنــی (در) و  دروازه:

ــی از گویش ــه در برخ ــی ب ــاي محل ه

  معنی دروازه بوده است

: به معنـی کسـی کـه اسـب او سوار  در  دروازه شهر

بــرد. ســواري از معنــی اســب را می

  بوده است.

ـــر  کســـی کـــه ب

وســیله حمــل و 

  نقل سوار است

معنا توســـــیع

  چهارپاهرنوع 

ــه : در فارســی هــر وســیلهگــاري اي ک

  کردهانسان یا شیئی را حمل می

ي وســـــــیله

  حمل بار

بــه معنــی ایجــاد و تولــد  پیــدایش:  ماشین

  بوده است

تخصـیص: ایجــاد 

ـــــه  ـــــدن، ب ش

  وجودآمدن

ــیص:متول تخص

  د شدن

غـذایی کـه طبـع  –: هواي سرد سردي

  سرد دارد.

مـــال: بـــه معنـــی حیوانـــات و   زمستان  طبع سرد

  چهارپایان

ـــول و  ـــال و پ م

  ملک و ثروت

  ثروت

غـذایی کـه طبـع  –: هواي گـرم گرمی

گــــرم دارد. در فارســــی باســــتان در 

ي بیسـتون (گـرمَ پـدَه) بـه معنـی کتیبه

  (تیرماه)ست

ــا  ــیص معن ــان اردو تخص ــور در زب ش

دارد: فقــط بــه معنــی مکــان پــر ســر و 

  صدا، یا سر و صداي زیاد

  معنا دارد: 2اما در زبان فارسی

ـــه  ـــذایی ک غ

  طبع گرم

هــوش: در فــارس قــدیم بــه معنــی   تابستان

  مرگ بوده است:

ـــه  ـــود/ ب ورا هـــوش زاولســـتان ب

  دست تهم پور دستان بود

هوش (هُش): در فارسـی قـدیم بـه 

معنــی هــوش واســتعداد و حــواس 

ـــا کلمـــه ـــوده و م ي هشـــدار را ب

  کردیم.استفاده می

 پر شور و هیجان .1

  غذاي شور .2

تخصـیص هــوش 

  و حافظه

تخصـــــیص: 

حــــــــواس، 

  کناحتیاط

  

  واژگان اردو با تغییر معنی در فارسی

واژه بــــــا   معنی اردو  معنی فارسی  واژه با تغییر معنی

  تغییر معنی

  معنی اردو  معنی فارسی

  حواس  حافظه  هوش  توان، انرژي  ظرفیت  حوصله. 1

  آشیانه  جاي نشستن  نشیمن  متولد شده  یافتن  پیدا شده. 2

  مادر مادر  مادربزرگ  نه نه (نَنی)  غذا  خوردنی  خوراك. 3

  مژه  پلک  پلک  پختن  ساختن  بنا. 4

  11ساعتنافله  غذا  چاشت  مواظب بودن  وحواسباهوش  هوشیار. 5

  هرچیز در دار  جاي مایعات  دبه  پیوستن  درست شدن  جور شدن. 6

  ماشین  فرغون  گاري  شمشیر  شیء تیز  تیغ. 7

  صلوات  سالم  درود  ازدواج  خوشی  شادي. 8

ــاغ   پردیس. 9 ــایی، آزاد، -ب ــرون از ج بی

  زیرنظر جایی نیست

ـــب  ـــه غری کســـی ک

  است، غربت

ــر   ناراحت، آشفته  پریشان ــو فک ــران، ت نگ

  بودن

  فرزند  مندبهره  برخوردار  رؤیا  خفتن،خوابیدن  خواب. 10

ذلیــل شـــدن، بیچـــاره   خوار شدن  گرفتار عشق مجرم  که مشکلی دارددر بند،کسی  گرفتار. 11

  شدن

ــــدن،  ــــت ش اذی

  خسته شدن

  

  ب) واژگانی هندي متداول در فارسی و فارسی متداول در هندي (بدون تغییر معنا)

برخی از واژگـان در مبـادالت فرهنگـی، مسـتقیماً از هندوسـتان وارد زبـان فارسـی شـده اسـت. شـناخت ایـن واژگـان هـم 

شـویم. ماننـد: نیسـت آشـنا مـیهـا تردیـدي در امر آموزش یـاري دهنـده اسـت و هـم بـا لغـاتی کـه در اصـالت هنـدي آن

هـاي لغـت دهخـدا، معـین و برهـان قـاطع و طبـق بسـامدي کـه گرفتـه سمسار، پنکـه، نیلـوفر و ... . بـا اسـتفاده از فرهنـگ

کنـیم: هـاي چنـد از ایـن واژگـان را بـه عنـوان شـاهد مثـال ذکـر مـیشد، به این نتیجه رسیدیم. در این جسـتار تنهـا نمونـه
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بنــگ، پاتیــل، پنکــه، پتــه، چلــو، سمســار، شــترنگ، شــرطه، کنــدر،کرور، کوتــوال، گلولــه، گــونی، الك، واژگــانی مثــل انبــه، 

بـه حفــظ » کوتـوال«انـد. برخـی از آنهـا ماننـد لیمـو، نـارنج، نـوکر، هالهـل، الکلـی و ... از زبـان هنـدي وارد فارسـی شـده

زبـان فارسـی تـا امـروز هـم کـاربرد دارنـد ویـا شـود. امـا برخـی دیگـر در معنی کاربرد آن تنها در متون قدیم مشـاهده مـی

  اند.حتی در قرن معاصر وارد زبان فارسی شده

تــر اســت. ظــاهراً بــه ســبب گــرفتن آب پــز، کــاربرد ایــن واژه بــه صــورت پــالو قــدیمی)بــرنج آب.polow/1: (پلــو    

و از مصـدر (پـالودن) مشـتق جوشیدة برنج به وسیلۀ پالونه (صـافی) ایـن تسـمیه صـورت گرفتـه اسـت. پلـو یـا پـالو هـر د

ــه پالونــه، پــالوده (فــالوده) (ابوالقاســمی، فعــل: بازســازي مــی  para – daw-aانــد؛ شــده : همــان شــترنگ). 40شــود ب

ــازي) از سانســکریت  ــل،رخ، caturangaشــطرنج معــرب؛ (ب ــا چهــار حــد) شــامل چهــار جــزء: فی ــه ی . (داراي چهــار لب

  اسب،پیاده؛ 

  

  ي واژگان فارسی متداول در هند

هـا بـویژه در دوران در حیطۀ پیـدایش، بـا توجـه بـه سـابقۀ حضـور مـردم و مهـاجران ایرانـی در شـبه قـاره و تعـامالت آن

هـاي هـا نیـز بـه زبـانهـاي واژگـانی آنهـا، صـورتبعد از اسالم، بویژه پس از حمله مغول، بـا پیـدایش بسـیاري از پدیـده

  اند. قاره راه یافتهشبه

ه مربــوط بــه ایـن بخــش یافـت شــد، چهــار برابـر بیشــتر از نـوع قبلــی اســت. البتـه در ایــن فهرســت تعـداد لغــاتی کـ      

تعدادي از لغـات عربـی (لغـات عربـی کـه از طریـق ورود زبـان فارسـی در زبـان هنـدي رایـج شـده اسـت.) نیـز مشـاهده 

وارد » تنــوین«)یــا  ال» ( بــدون حــرف تعریــف«شــود. بنــابراین ایــن واژگــان چــون بــا شــکل و صــورت زبــان فارســی مــی

اند، بیشتر صبغۀ فارسـی دارنـد. از ایـن رو بـا تسـامح ایـن قبیـل واژگـان را هـم بـه حسـاب آوردیـم. اسـتخراج هندي شده

، یکــی از معتبرتــرین »Adarsh hind shabdkosh«لغــات فارســی متــداول در زبــان هنــدي بــر اســاس فرهنــگ لغــت 

بــراي نمونــه: پـار، پــاره، تخــم، تــر، تــرازو، تشــنه، تــن، تنــک، جنگــل، هــاي هندوســتان، صــورت پذیرفتــه اســت. نامـهواژه

چــرخ، چــرم،دام، دور، دوش، راز، رام، ریــش، ریــو، ســتور، شســت، فرشــته، فلفلــف کبــوتر، گــرم، گــره، گــوش، ماســت، 

  مهر، مشت، مشک، من، منش، موش، مها، میش، میغ، نرم، نماز، یک و ... .

ژگـان نیـز مثـل واژگـان فـوق در فارسـی و هنـدي متـرادف و یـک معنـا هسـتند و تنهـا تعداد بسیار و قابل توجهی از وا    

  ها (آوایی) یا حداکثر یک واج با هم اختالف دارند؛ مانند: بام، سایه، شکر، شنا.ها و مصوتدر تلفظ صامت
  برخی واژگان قدیم فارسی بدون تغییر معنا در زبان اردو و با تغییر معنا در فارسی امروز:

معنـــی واژه 

در فارســـی 

  قدیم

واژه در   اردو  فارسی امروز

  فارسی قدیم

واژه در عمل جراحـی بـه معنـاي دوخـتن عضـوي   بخیه

  یا بخشی از بدن

  دوختن  دوختن

  غذا  غذا  هرچیز خوردنی  خوراك

  شمشیر  شمشیر   هرچیز نوك تیز و برنده  تیغ

هــــــــوش و   حواس  هوش  هش

  حواس

ــه جــاي   روزگار ــار، دوره، ب ــه روزگ ــاهی روز ب ــار گ روزگ

کار مـی بـریم؛ مثـال: ببـین چـه بـه روز مـن آمـده 

  است.

  روزگار، دوره  روز
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  قدیمی ایران (کردي) با تغییر معنی: اي از واژگان اردو مشترك با برخی گویشنمونه

  زبان اردو  زبان کردي  واژه  زبان اردو  زبان کردي  واژه

ها خانم. بیشـتر پزشـک  مادربزرگ  بی بی

  کننداستفاده می

  پدربزرگ  مادربزرگ  دادا

  (پدر پدر)

  شوهرخاله  دایی  خالو  آگ: آتش  آگر: آتش  آگ

        دایی  عمو  ممو

  نتیجه

آیـد، ایـن اسـت کـه در بحـث آمـوزش زبـان فارسـی بـه غیـر فارسـی زبانـان اي که از ایـن مطالعـات برمـیتحلیل و نتیجه

و درك مطلــب و نگـارش بهتــر اســت کـه ابتــدا بــا  بخصــوص بـراي مهــارت بخــش خوانـداري(زبـان آمــوزان شـبه قــاره) 

آموزش واژگـان مشـترك دو زبـان کـه معنـی یکسـان هـم دارنـد و تنهـا در تلفـظ متفاوتنـد، فراینـد آمـوزش را آغـاز کنـیم 

دهــیم و در  انــد را توضــیحســپس واژگــان مشــترکی کــه در طــی زمــان تغییــر معنــا یــا توســیع و تخصــیص معنــایی یافتــه

مرحلۀ نهایی به واژگان مشـابهی بپـردازیم کـه ریشـۀ معنـایی مشـترك دارنـد. آمـوزش واژگـان عربـی مشـترك رایـج در دو 

آمـوزان آسـانتر کنـد. در توانـد فراینـد یـادگیري را بـراي ایـن زبـانزبان با حفـظ یـا تغییـر معنـی در بـین ایـن واژگـان مـی

-هـایی اسـتفاده کنـیم کـه بسـامد ایـن واژگـان در آنتـوانیم از مـتننیـز مـیبندي، درك مطلب و بخش تمـرین بخش سطح

ها بیشتر باشد. بنـابراین الزم اسـت واژگـان بـر ایـن اسـاس انتخـاب شـوند. در ایـن خصـوص الزم بـه ذکـر اسـت کـه دو 

افـت وجـود هـا یهزار و انـدي واژة مشـترك رایـج در ایـران و شـبه قـاره (ریشـه ایرانـی، هنـدي و عربـی) بـا مشـتقات آن

هــا از لحــاظ نوشــتاري و آوایــی کــامالً یکســان  هســتند و تعــداد دیگــري نیــز از لحــاظ نوشــتاري دارد کــه بخشــی از آن

  (تعداد حروف تهجی) یکی هستند و تنها در بخش آوایی (تلفظ صامت و مصوت) در دو زبان متفاوت است.

توانـد شـاهدي هـا در ایـن مقالـه ممکـن نیسـت، خـود مـیبنابراین این تعداد قابل توجـه واژگـان کـه ذکـر همگـی آن      

ــادگیري مهــارت خوانــدن و درك مطلــب، شــنیدن و  آشــکار بــر شــباهت بســیار نزدیــک ایــن دو زبــان و امکــان تســریع ی

طــور کــه دیــدیم شایســته اســت کــه ابتــدا بــر روي آمــوزان باشــد. در بحــث دســتور زبــان نیــز همــانحتــی نوشــتاري زبــان

هــا) متمرکــز شــویم و ســاختار جملــه را بــه هــا، مشــترکات قیــد و صــفت و زمــانان جملــه، فعــلهــا (ترتیــب ارکــشــباهت

آمـوز آمـوزش دهـیم. بنـا بـر ایـن رعایـت ایـن مراحـل و مراتـب هـا و برابرهـاي دسـتوري دو زبـان بـه زبـانصورت مثال

  فوق هم فرایند آموزش را تسیل می نماید و هم کارایی آموزش را افزایش می دهد. 

  

  بع و مآخذمنا 

. تهــران: ســازمان تبلیغــات اســالمی.. ترجمــۀ یحیــی مــدرس. تهــران: شناســیدرآمــدي بــر معنیآدالتــو، آنتــونی. صــفوي، کــوروش. 

  1379پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

ترجمـه یحیـی مدرّسـی، تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی،  ،شناسـی تـاریخیدرآمدي بر زبـانآرالتو، آنتونی، 

1373.  

  .1367المعارف بزرگ اسالمی. ، تهران: مرکز دایرهدایره المعارف بزرگ اسالمیآریایی،  

  .1384ها. ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهتاریخ زبان فارسیابوالقاسمی، محسن ، 

  . 1374، تهران: انتشارات ققنوس. شناسی (اتیمولوژي)ریشه  ______________

 .1373، تهران: انتشارات ققنوس. هاي فارسی دريماده فعل  ______________ 

  .1372، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. گزیدة سرودهاي ریگ وداجاللی نائینی، سید محمدرضا، 

هـاي فارسـی در پاکسـتان)، اسـالم آبـاد: رایزنـی فرهنـگ هـا و کتیبـهنبشـتهسـنگ( میـراث جـاودانحاج سید جـوادي، سـید کمـال ،

  .1370سفارت جمهوري اسالمی ایران. 

  .1361، دوره چهار جلدي، به اهتمام محمد معین، تهران: امیرکبیر. برهان قاطعخلف تبریزي، محمد حسین ، 

  .1379اسالمی. . تهران: سازمان تبلیغات شناسیدرآمدي بر معنیصفوي، کوروش. 

  .1381، تهران: انتشارات پیام آزادي. اردو در سفرعلّامۀ فلسفی، احمد ، 

  م. 1999دارالفکر المعاصر. چاپ دوم،  اللسانیات. مباديقدّرو، احمدمحمد. 
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  .1373، چاپخانه مهارت. ایران نامگ قرشی، امان اله،

  .1386معینی سام، تهران: انتشارات امیرکبیر. ، مترجم: بهزاد تحول آوایی زبان فارسیهوبشمان، هاینریش، 

، ترجمــه و تنظــیم بــا نقــل شــواهد فارســی و پهلــوي از جــالل اســاس اشــتقاق فارســی ،2536هــرن، پــاول؛ هوبشــمان، هــاینریش؛ 

  خ)، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. -خالقی مطلق، جلد اول (آ 

  .1381ران: انتشارات امیرکبیر. ، دوره شش جلدي، تهفرهنگ فارسی معینمعین، محمد، 

  .1373، ترجمه به فارسی از مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه. فرهنگ کوچک زبان پهلويمکنزي، د.ن ،  

  . 1384، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار. هاي زبان پهلويشناختی فعلبررسی ریشهمنصوري، یداهللا ، 

 .1365. چاپ اول. تهران: نشر نو. خ زبان فارسیتاریناتل خانلري، پرویز. 
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