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 کلید واژگان:
 ،فرهنگي آسیب ،تلمیحات

 .  هندی ،فارسي اردو،

 چکیده
 لغات صدها انگلیسی و عربی، ترکی، فرانسوی هایزبان با فارسی نزديک تماس ايران در سیاسی تحوالت درنتیجه که همانگونه

خودگرفته است. بیشتر به را هندوستان محلی هایزبان از رنگی نیز هندی اردو و زبان فارسی، زبان  ساخت وارد زبان بدين را
 گونههیچ اکثرا که است هندوستان خاص وتمدنفرهنگ و اعیاد و مراسمبه مربوط کلمات و خاص اسامی شامل هاواژه اين

 و تأثیر دکن اين و سند شاعران ديوان و هامنظومه از برخیدر  ويژه، بهاستنداشته ايرانیفارسیزبان با لغوی و معنوی ارتباط
و  "رونی ابولفرج" ؛ همچونهندوستان شمال در اسالمی سلطنت آغاز در که ايرانی شاعران از برخی بین حتی تأثر

 در ايرانی فارسی زبان کهآنجايی است. از مشهود کامال هند محلی هایزبان نفوذ راه از بردندسرمیبه "مسعودسعدسلمان"

 آنگونه که  قرارگرفت. ايرانی فرهنگ تابع هند ادبیات بود، حاکم سال هشتصد از بیش هندوستان خود دوم وطن و سرزمین

 سنبلبه"خوشبو و زرد و سفید گل"چمپا"نیلوفر"کنول همچون خود سرزمین محلی هایگل کاربرد جایبه گاهی وقت، شاعران

 واژهای از برخی اما کردند،می بسنده سهراب و رستمبه "و ارجن بهیم" همچون خود جنگی قهرمانان جایبه و فارسی نسترن و

 طرفی از و منطقه هر خاص هایفرهنگ و محلیهایزبان نفوذ علتبه طرفی از شودمیبردهکاربه سرزمین اين در که فارسی

 مفاهیم و تعبیرات و کنايات و اصطالحات و ترکیبات تازه، فکری مکتب يک عنوانبه هندی، سبک گستردگی و رواج علتبه

است. از طرفی، گرفتهها فاصله بسیاری واژه معنوی و فرهنگی سطح در ايرانی فارسی زبان از پديد آورده است که را ایپیچیده
ی در زبان  و ادبیات اردو ديده گیری  تلمیحات فارسکارگاهی دانسته و يا نا دانسته، دخل و تصرفات و دگرگونی و فساد  در به

فرهنگی و فساد واژگان و مصادر افعال و تلمیحات فارسی  در زبان و  اختالف بررسی و تحلیلبه پژوهش، اين شود که درمی
 است.شدهپرداخته  ادبیات اردو
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ABSTRACT 
As a result of the political developments in Iran, the close contact of Persian with Arabic, 

Turkish, French and English languages has introduced hundreds of words in this language, 

Urdu and Indian Persian have taken on a color of the local languages of India. These words 

usually include specific names and words related to the specific ceremonies, festivals, culture 

and civilization of India, which often had no spiritual or lexical connection with the Persian 

language, especially in some of the poems and generalities of the poets. Sindh and Deccan. 

This influence is evident even among some Iranian poets who lived at the beginning of the 

Islamic monarchy in northern India, such as Abul Faraj Roni and Massoud Saad Salman, 

through the influence of the local languages of India. Persian Persian ruled India for more than 

eight hundred years in its second homeland, India, so Indian literature has been subject to 

Iranian culture. They are content with Sanbol and Nastaran Persian and instead of their war 

heroes like "Behim Varjan" to Rostam and Sohrab, but some of the Persian words used in this 

land are on the other hand due to influence. The local languages and cultures specific to each 

region, and on the other hand, due to the prevalence and spread of the Indian style as a new 

school of thought, have caused complex combinations, terms, allusions, interpretations and 

concepts. ¬ is that words are very far from the Persian-Iranian language on a spiritual and 

cultural level. On the other hand, sometimes knowingly or unknowingly, intrusion, seizures, 

transformation and corruption in the use of Persian allusions in the Urdu language and literature 

can be seen. The army will be paid. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.322685.838 
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 مقدمه:-1

پیوندهای زبانی مردم هند و ايران پیشینۀ تاريخی و طوالنی 

مشترکی دارند و دارد. اصوالً زبان فارسی و سنسکريت ريشۀ 

 پروفسور ايندوشیکهر اند.های زبان آريايیهر دو از شاخه

(Indu Shikhar) در  ،استاد زبان سانسکريت در هندوستان

با وجود "اين نتیجه رسیده است که : تحقیقات خود به

تحوالت عظیمی که در زبان فارسی کنونی روی داده، هنوز 

توان با کلمات درصد کلمات آن را می 35در حدود 

 "(6شیکهر، ايندو، ص)سنسکريت ودايی و کالسیک سنجید 

رسد نظر میهای مشترک تاريخی، بهاما صرف نظر از ريشه

ها و احتماالً رواج زبان فارسی در هند، بیشتر در اثر مهاجرت

گويند طوری که میبه ،بودآن سرزمین به هافارسی زبانهجوم 

وسیلۀ محمود غزنوی در به زبان فارسی از هنگام تسخیر هند

آن سرزمین رواج يافت و سپس در اثر حملۀ مغول و مهاجرت 

آنجا، دامنۀ رواج آن گسترش يافت به های ايرانیگروه

 م که غوريان1162در سال  .(13-17سدارنگانی، هرومل، ص)

الهور و به غزنین حمله آوردند، بازماندگان دودمان غزنویبه

سهم خود در زبان و ادب به در آنجا نیز پنجاب فرار کردند و

در  .(83)يکتاتی، مجید، صفارسی در آن منطقه نقش داشتند 

سلطانه "قاره زمان سلطنت اولین ملکه مسلمان شبه

عنوان مرکز زبان فارسی شهرت به ملتانم( 1236-40)"رضیه

شود نفوذ و گفته می (187)ابوموسی محمد عارف اهلل، صيافت 

گسترش زبان فارسی در کشمیر از جمله پیامدهای کوچ 

جان آمدند و به سادات همدان بود که از ظلم و جور تیمور

)حکمت، علی آن ديار پناه بردند.به هم میالدیدر سدۀ چهارد

های پانزدهم و شانزدهم میالدی در سده (334-327اصغر، ص

قاره گسترش بیشتری خواندن و نوشتن زبان فارسی در شبه

 کندر لودی، هندوان را ناچاريافت، چنانکه سلطان س

، 1)هندوشاه، ج کردآموختن، خواندن و نوشتن زبان فارسی به

پندت "نام به شاعری هندو در دورۀ اسکندر لودی .(187ص

ن نشدی سرود: )دل خوزبان فارسی شعر میبه "دونگرمل

ر / ره گم نشدی، زلف تو ابتر نشدی گچشم تو خنجر نشدی 

از  بسیاری شمارگر.( شاهزادگان ارغون و ترخان مغولی، 

سند فراخواندند. شاه حسین ارغون به فضال و ادبای ايرانی را

هايی برای د، مدرسهکرتخلص می "سپاهی"که در شاعری 

یس آموزش و تکمیل زبان فارسی در آن سرزمین تأس

 (.166-167)سدارنگانی، هرومل،ص.کرد

راجه "فرمان به م در دوران امیر توری اکبر،1582در سال  

در سراسر شبه قاره، زبان فارسی   (Raja Tadarmal) "تادرمال

، هاجانشین زبان هندی شد و مقرر گرديد همۀ دفاتر حساب

 .(36)غروی، مهدی، ص.فارسی نوشته شودبه جای هندی،به

 

ربی، ترکی، در آن های فارسی، عزبان ؛همراه با نفوذ مسلمانان

های عربی سرزمین رواج يافت.امور مذهبی بیشتر با  واژه

وسیلۀ به ها، غذاها و کاالهايی کهبودند؛ و بیشتر لباس

همچنان نام ترکی خود را حفظ  ،هند آمده بودبه هازبانترک

کردند؛ و فارسی، زبان نوشتاری، ادبی، رسمی، ديپلماسی بود، 

زبان به تدريجبه ن )جنوب هند(اين زبان در کشمیر و دک

توان با نوشتاری عمومی درآمد. رواج فارسی در هند، را می

رواج زبان عربی در ايران، و زبان فرانسه در اروپای سدۀ میانه 

ها میان ايرانیان و اهل قلم و نخبگان مقايسه کرد. اين زبان

 بريم کهاز تاريخ فرشته پی می ،های میزبان رواج يافتجامعه

شده های درباری، بوستان سعدی تدريس میدر مکتب خانه

 .(281،ص1)هندوشاه، ج.است

 یبود که هر باسوادگلستان سعدی در هند کتابی  تا آنجا که

و عوام زبان خانگی  خواند. اما زبان فارسی هرگزآن را می

اه رواج چگفارسی هی ؛استناد ديگر منابعبه مردم هند نشد.

های فراگیر و همگانی پیدا نکرد؛ بلکه زبان درباری و اليه

چراکه زبان فارسی بیشتر در  فمرفه و نخبگان و اهل قلم بود

 ،های شهرنشین نفوذ داشتدستگاه حکومتی و برخی گروه

تر و در سطحی گستردهنتوانست فراتر از آن برود و  بنابراين

شناسی بر تر رواج يابد. محمدتقی بهار در کتاب سبکبادوام

مصنوع و "اين باور است که سبک نثر فارسی در هند حالت

پردازی پیدا کرد که در آن بازی با کلمات و عبارت "منشیانه

دهد که کار اين وی ادامه می .گويی رواج کامل داشتو گزافه

توانستند ه بیشتر باسوادها در هند نمیجايی رسید کبه شیوه
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file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/سدارنگانی،%20هرومل،%20ص17-13)
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-ها میدر صفحه مطلبی را مطابق با واقع بنويسند، ولی همان

و مقدمه دربارۀ هر موضوع  "تشبیب"توانستند پنجاه صفحه 

قلم بیاورند. به ها رااز بهاريه تا خزانیه يا شرح فراق و امثال اين

-خانهبها در مکتزيرا شیوۀ آموزش خواندن و نوشتن تشبیب

ای پرورش گونهبه الفاظ و عبارات، ذهن را کردنها و از بر 

را گسترش  "نثر مصنوع و منشیانه"داده بود که همان سبک 

 .(265-266، ص3)بهار، محمدتقی،جدهند 

ای نداشت هندی پايه هایتودهی در میان اگرچه زبان فارس 

و تنها در دربار و بین اقلیت اهل قلم و نخبه رواج داشت و 

های حاکم بود، اما باز هم بعضی از وسیلۀ ارتباطی گروه

های محلی و عامیانه راه پیدا کرد. مطابق واژگان آن در زبان

بیش از دويست به های انجام شده در هندوستان، مردمپژوهش

ها، هنوز کنند. در برخی از اين زبانزبان و لهجه گفتگو می

های فارسی رواج دارد، صرف نظراز زبان اردو که هم کلمه

ترين های فارسی در آن وجود دارد. در زبان تامیل که کهنواژه

های غیرآريايی است واژه-ترين زبان دراويدیو پرمايه

شود ديده میسیاسی و قضايی بسیاری از فارسی و عربی 

 (.465)عنايت، حمید، ش،ه،

های هفتم و هشتم میالدی از پیوند دو همانگونه که در سده

زبان پهلوی و عربی در ايران زبان فارسی کنونی پديد آمده 

 های محلیزبان فارسی با زبان در هند نیز در اثر آمیزش ،است

 "اردو"به ويژه شمال هند، زبان سومی شکل گرفت کهبه

معروف است. پیش از تسلط مسلمانان، زبان سنسکريت 

صورت زبان علمی درآمده و رواج آن در بین مردم به رفتهرفته

کاهش يافته بود. حدود سدۀ پنجم پیش از میالد، زبان 

استحاله يافت و مورد  (prakrit) "پراکريت"به سنسکريت

 (pali)پالی به عموم قرار گرفت. باالخره پراکريت استفادۀ

های محلی هند از آن منشعب د و بسیاری از زبانشتبديل 

است. پس از تسلط  "هندی"ها زبان ترين آنشد که مهم

های پر از واژه "هندوستانی"مسلمانان، اين زبان و خلف آن 

ت دو سه قرن، زبان جديد و فارسی شد و پس از گذش

)دورانت، وجود آمد که همان زبان اردوست.به ایجداگانه

 .(785-786ويل،

هايی ها، محاورات، تلمیحات، همانالمثلبسیاری از ضرب

ها که امروزه در از آن است که در ايران رواج دارد و برخی

ديگر در سرزمین ايران از رواج افتاده  ،اين زبان متداول است

يک به در زبان هندی که نزديک فبر زبان اردو افزون .است

 فارسی واژگان ،کنندسوم جمعیت هند با آن گفتگو می

های ها در ديگر زبانبر اين زبان افزون ،شوديافت می بسیاری

سندی، پنجابی، کشمیری، تامیل، تیلگو، بنگالی، گجراتی، 

 کناری و مااليالم کلمات فارسی زيادی آمیخته شده است.

 

 بحث و بررسی-2

ابن بطوطه جهانگرد معروف که در عهد محمدبن تغلق شاه 

نويسد: می ،هندوستان مسافرت کرده بودبه ه(725-752)

 شاه فرمان داده بود برای اشخاصی که از خراسانمحمد تغلق

اجازۀ ورود داده نشود مگر اينکه بخواهند در آن  ،هند آيندبه

و همۀ  (406، ص2)سفرنامه ابن بطوطه،جکشور اقامت کنند

 (416)همان،صنامیدندخارجیان را در هندوستان، خراسانی می

موجبات  کهمقیم هندوستان ايرانی بودند  هایخارجی بیشتر

ترويج و تقويت زبان فارسی را در اين سامان مهیا ساخته 

النهر در فارسی هند غلبه داشت لهجۀ ماوراء ،در آغاز .بودند

بردند. در کار میبه اصطالح فارسی تورانی و برای اين لهجه

مقابل اين، فارسی ايرانی يعنی فارسی خراسان و نواحی 

مرکزی و جنوبی اصطالحی ديگر بود. بدين ترتیب بسیلری 

از لغات فارسی مخصوص لهجه ماورءاالنهر وارد زبان فارسی 

زبان اردو انتقال يافت چنانچه به هند شد و بعدها اين لغات

خوريم شماری در زبان اردو برمیهای فارسی بیواژهبه امروزه

اما امروزه در لهجۀ بخارايی  ،که در فارسی ايرانی سابقه ندارد

که بازماندۀ لهجۀ ماوراءالنهر و همچنین در فارسی هندی 

 شود. کار برده می، بهمستعمل است

انديشمندان ايرانی بر اين باورند که  بسیاری ازطور کلی به

 ،نام و شکل زبان فارسی استبه در زبان اردو و هندی آنچه

همان معانی را دارد که در زبان فارسی ايرانی رايج و مستعمل 

های تفاهمءاست . اما حقیقت امر چیز ديگری است.اين سو

بین فرهنگی بین ايران و هند و فاسی زبانان ايرانی و فارسی 

file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(بهار،%20محمدتقی،ج3،%20ص266-265)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(عنایت،%20حمید،%20ش،ه،465)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(دورانت،%20ویل،786-785)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(دورانت،%20ویل،786-785)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(دورانت،%20ویل،786-785)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(سفرنامه%20ابن%20بطوطه،ج2،%20ص406)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(همان،ص416)
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اهی برخی از دانان هندوستانی کامال متقابل است چنانچه گ

دلیل نبودن در محیط فارسی به محققین فارسی دان شبه قاره

يابند که آنچه را که در ايران  در میبه ايرانی پس از بدو ورود

کنند در ايران نیز مستعمل و قابل فارسی هندی بدان تکلم می

 .فهم است

  "عالمه اقبال الهوری"عنوان مثال در شعر فارسی به

سوزم چون چراغ الله 

 در خیابان شما

ها زد در ضمیر غوطه

 امزندگی انديشه

مهر و مه ديدم نگاهم 

 برتر از پروين گذشت

تا سنانش تیزتر گردد 

 فرو پیچیدمش

فکر رنگینم کند نذر 

 تهی دستان شرق

میرسد مردی که زنجیر 

 غالمان بشکند

حلقه گرد من زنید ای 

 پیکران آب و گل

 

ای جوانان عجم جان  

 شمامن و جان 

ام تا بدست آورده

 افکار پنهان شما

ريختم طرح حرم در 

 کافرستان شما

ئی آشفته بود شعله

 اندر بیابان شما

پارۀ لعلی که دارم از 

 بدخشان شما

ام از روزن ديوار ديده

 زندان شما

آتشی در سینه دارم از 

 نیاکان شما

 

ن و استادان  زبان فارسی بر اين باورند که چراغ الله امحقق

يعنی : زنبوری و يا منظور عالمه اقبال نوعی چراغ بودهاست 

 معنی:به در  فارسی هندی و زبان اردو چراغ اللهدر حالیکه 

معنی به دانهای زرد و سرخ وسط گل الله است . چراغپرچم

گام سحر چراغی که هن معنی :به جا شمعی .چراغ سحری

زمان پیری نیز اطالق به همچنین ،نزديک خاموش شدن است

روغن برای  و هديه معنی نذرانهبه می شود .چراغی

دهند .و چراغ درويشان میبه ها کهکردن چراغ در مقبرهروشن

خیابان نیز در زبان فارسی . : چراغ خاموش استمعنیبه گل

معنی گلزار به اقبالمعنای محل گذر  بلکه در شعر به هند نه

 و جای گل است .

زبانشناسان ادعای زبان خالص را  ،در دنیای مشرقی امروز

توان  گفت که صددرصد قبول ندارند، دربارۀ هیچ زبانی نمی

کشورهای دنیا  ،خالص و از آمیزش عناصر بیگانه پاک است

اعم از متمدن و غیر متمدن با يکديگر روابط سیاسی و 

اند و دوشادوش سیاست و فرهنگ، نی داشتهفرهنگی و بازرگا

زبان يک کشور هم بر کشور ديگری تأثیر داشته است و در 

ملت ديگری به های زبان يک ملتنتیجه اين روابط واژه

رسیده است، چون آقا )بزرگ و سرور(، يورت )قرارگاه(، 

يورش )حمله(، اردو )سپاه(، ايلچی )نماينده و رسول( و غیره. 

که در فارسی يادگار استیالی سیاسی  ندايغولیهای مکلمه

وسیلۀ به مغوالن در ايران بوده است. انتقال الفاظ با انتقال اشیا

-ها از زمان قديم گربهبازرگانی هم صورت گرفته است. چینی

های ايرانی را دوست داشتند، چنانچه در زبان چینی، 

و  "چاو"های گربه است. کلمه يکی از نام "پارسی"

، در فارسی از روابط بازرگانی ايران و چین "مخابک"

کند. داکا پايتخت بنگالدش در زمانی مرکز بزرگ حکايت می

 های نازک مخصوصپارچه بافی بوده است و از آنجا پارچه

شده است امروزه در لهجۀ بخارائی اطراف جهان صادر میبه

در شبه قاره پاک و هند  .گويندمی "داکا"پارچۀ نازک را 

مستعمل است، زيراکه پارچۀ  "دستار"معنی به "مشهدی"

عالی برای دستار محصول معروف مشهد بوده است. تاريخ 

اما باز  ،روابط ايران و انگلیس اگرچه آنچنان قديمی نیست

 80طور غیرمستقیم در حدود انگلیسی مستقیماً يا به هم زبان

سن، سارجپنت، )واژه از زبان فارسی را قبول کرده است.

 (.213ص

طور کلی در هر زبانی عناصر بیگانه دخالت دارد البته اينکه به

های خارجی در آن زبان کم باشد يا زياد چندان فرق واژه

های خارجی را با شرايط خود کند، ولی هر زبان واژهنمی

کند و در بعضی موارد در کلمۀ خارجی آنقدر تصرف می قبول

دهد و کند که آن کلمه اصالت خود را از دست میمی

شود، چنانچه لغات زيادی تشخیص اصل آن کلمه مشکل می

های اروپائی وجود دارد و اگر ما های التینی در زباناز ريشه

های مختلف کلماتی را که از يک ريشه التینی در زبان

ولند مطالعه کنیم خواهیم ديد که اين کلمات با يکديگر متدا

file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/سن،%20سارجپنت،%20ص213)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/سن،%20سارجپنت،%20ص213)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/سن،%20سارجپنت،%20ص213)
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ها يکی است، ولی هر زبان خیلی فرق دارند، اگرچه ريشه آن

طبق شرايط خود آن را قبول کرده است و اين فرق در کلمات 

 مختلف از يک ريشه ناشی از همین علت است.

های هايی که از زبانهای فارسی واژهدر زبان اردو نیز واژه

وسیلۀ زبان فارسی وارد اين زبان شده است، تصرفاتی گر بهدي

-عمل آورده است، اين تغییر فقط در لغات خارجی رخ نمیبه

های آن زبان نیز دچار دهد، بلکه در سیر تکامل يک زبان واژه

 شوند.دگرگونی می

-ها معنی نو پیدا میبعضی ،افتندها از استعمال میبعضی کلمه

چندی  .گیرندخود میبه لغات شکل تازه ای ازکنند و پاره

ولی حاال  ،شدمعنی خانم استعمال میبه "باجی"بیش کلمۀ 

اين کلمه در فارسی امروز تقريباً از استعمال افتاده است. در 

ولی حاال اين  ،شدمعنی مراقب استعمال میبه "نگران"قديم

-کار میبه معنی مضطرببه معنی را از دست داده است و

 (.144)شبلی، محمد صديق خان، ص.رود

-توان دريافت: تصرفی که هر زبان در واژهیل میصاين تفابا 

های ويژه هر زبان واج ،های خارجی دارد بدون علت نیست

کند که الفاظ بیگانه را در و خاص خود را دارد و سعی می

عنوان مثال در به های خود انتقال دهد.قالب و شرايط واج

بنابراين اعراب کلمۀ  ،وجود ندارد "چ"زبان عربی صدای 

عاريت گرفتند و اين کلمه را طبق شرايط به چراغ را از ايران

 سراج تبديل کردند.به زبان خود تصرف کردند و چراغ را

)يکی از الفبای مشترک  "ٹ"ای فارسی ههمین امر در واج

 "کٹارہ"کلمۀ  . بنابراين،سنسکريت، هندی، اردو( وجود ندارد

  شود.رسی تبديل میاکتاره فبه

 اردو زبانان کلمۀ افراط و تفريط را پس از تصرف و تبديل

معنای آشوب و غوغا، هیجان، اتفری تغییر دادند که بهافربه

،  بھ"همین طور  بودن است.اضطراب، شورش و درهم برهم 

bha" های ی مشترک در زبانيمرکب که جز حروف الفبا

ست در زبان فارسی وجود بنابراين، سنسکريت، هندی، اردو ا

 :توان دريافت کهگمان میبی بنبابراين،

 همان بار       bharبھار 

 همان بنگ  bhang   بھنگ

 همان بور   bhor   بھور

 ست.قند فارسی در زبان ماهمان     khand  کھنڈ

واژگانی از اين دسته پرداخته  بررسی و توضیحبه در اين مقاله

و مفهوم   ارسند اما  معننظر میبه خواهد شد که اگرچه فارسی

کار به که در زبان فارسی ايرانی متفاوتی را در باطن واژه دارند

امروزه پس از  ،شدهکار برده میبه شوند و يا اگر همبرده نمی

فرهنگی و غیره  معنائی، ،گذشت صدهاسال از اعتبار مفهومی

 دور شده است.

لفظ ديگر توسیع و به از لفظی او انتقال معن گاهی تغییر

معنی به گیرد .در توسیع وسعت دادنتخصیص صورت می

کل و اطالق نوع بر به اطالق جز ،اصلی اطالق خاص بر عام

 جنس.

 عنوان مثال:به

ای بوده است از موی گوزن در اصل نام منگوله"چمپر"

اما اکنون اين  ،اندآويختهوحشی که بر سر علم يا درفش می

شود .بنابراين نام يک ش و بیرق اطالق میفلفظ بر تمام در

)ناتل کار می برند به جز از چیزی را برای بیان کل آن

اما تخصیص عکس توسیع است و آن  (104ص، خانلری،پرويز،

عبارت است ازآنکه مفهوم لفظی را از آنچه در اصل بوده 

 ،اطالق کل بر جز ،اطالق عام بر خاص کوچکتر کنند. ،است

 .شوداطالق جنس بر نوع از اين مقوله شمرده می

 :عنوان مثالبه

خاکی که مرده  به از اين معنی به معنی خاک است؛"تربت "

ريزند تخصیص يافته گذارند و يا بر سر مرده میرا در آن می

 :ين عبارت گلستاناهائی مانند و سپس در جمله

معنی گور آمده به "ع( معتکف بودمبر سر تربت يحیی پیامبر)"

  (105)همان،ص،است 

  قول حافظ:به و يا

file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/.(شبلی،%20محمد%20صدیق%20خان،%20ص144)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(ناتل%20خانلري،پرويز،%20ص،104)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(ناتل%20خانلري،پرويز،%20ص،104)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(ناتل%20خانلري،پرويز،%20ص،104)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(همان،ص،105)
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بر سر تربت ما چون 

 گذری همت خواه 

 

کهههههه زيارتگههههههه   

رنهههههدان جههههههان 

 خواههههههد بهههههود  

 

بگشههههای تههههربتم را  

بعههههد از وفهههههات و  

 بنگههههههههههههههههههر 

بعهد مههردن تربههت مهها  

 را عمهههارتگو مبهههاش  

 

کهههز آتهههش درونهههم  

دود از کفههههن بههههر  

 آيههههههههههههههههههد 

بههر سههر قبههر شهههیدان  

گنبههد گههردون بهههس   

 اسهههههههههههههههههت

    

 

(

م

ر

ا

د

 

ب

ا

ف

ق

ی

 

) 

تغییر واژگان فارسی و عربی پرداخته خواهد شد که به اکنون

 خود گرفته است.به با نفوذ در زبان اردو معنای متفاوتی

معنای مهاجر و گاهی در به که در فارسی هآوار -1

در زبان اردو با تلفظ  ،معنای سرگردان است

معنای آدم  بدجنس، به "Awara   آواره"متفاوت 

 هآوار شود.و اوباش، تعبیر می ولگرد ،بدذات و الت

 معنی ولگردی و اوباشی  است.به گردي

 :معنیبه زبان اردو : جمع خبر در فارسی، دراخبار -2

 انعام يافته روزنامه و مفرد است.

 زبان اردو نشر، در: در معنای پراکنده و افشان -3

عنوان شگون بر به معنی: نوعی پودر زرق برق کهبه

 سر عروس می پاشند.

معنای به معنی:به : جابجا شدن، در زبان اردوانتقال -4

 مردن است.

معنی: تنها جايزه به : نعمت دادن، در زبان اردوانعام -5

 انعامی رقم: برنده جايزه، دادن است. انعام يافته:

ای که جايزه دارد مسابقه عامی مقابله:ان جايزه پولی،

. 

: معنیبهزبان اردو  مند، کامیاب در: بهرهبرخوردار -6

است  و لقبی )عنوانی( فرزند، بچه، چشم،عزيز، نور

 شود.لحاظ سنی اطالق میبه که برای افراد کوچکتر

 باشد.معنی:  پسربچه خردسال نیز میبه همچنین

معنی: به فقطزبان اردو:  : نقیض کوچک، دربزرگ -7

 بزرگسال و پیرمرد است.

 :به معنی حاصل و برداشتن.در زبان اردو برداشت -8

 ی است.يبردباری،صبرو شکیبا تحمل، معنی:به

معنی  به : زنجیر پا و پا بسته بودن، درزبان اردوبندپای -9

 نمايد.کسی  که مقررات را رعايت می

زبان د : پرستار بیمارستان، خدمتگار، غالم، درپرستار -10

معنی : فقط پرستنده، پرستش کننده و عاشق به اردو

 است.

معنی: به اردو چیزی، در زبانبه : میمنت گرفتنتبرک -11

 گیرند.نوعی شیرينی که از خانقاه می

ترديد داشتن  معنی:به : رفت و آمد، درزبان اردوتردد -12

 شک و ترديد  است. دودلی، ،و متأمل بودن
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 ديدن، در زبان اردو : سیر و گردش و تفريح وتماشا -13

معنای بازيچه، هنگامه، نمايش چیزی عجیب و به

 مضحک است.

معنی اصالح و به : خون کشیدن، درزبان اردوحجامت-14

تراشیدن موی سر و صورت  آرايش  سر و صورت،

 است.

 حسد،حسودی، معنی:به : خارگل، درزبان اردوخار-15

 و کینه است . عداوت دشمنی،

معنی به زبان اردو کوبیده، بیحال، در : ناتوان،تہخس-16

سرخ شدن در روغن و حالت ترد شده پس از سرخ 

 شدن است.

ريشی که  معنی:به نان کنجدی،در زبان اردو: خشخاشي-17

 گندمی.رنگ سیاه و سفیدشده باشد، جو

: حبس و تنگی نفس و آزردگی خاطر، در زبان خفگی-18

 عصبانیت است.خشم و  اردو تنها در معنی: نارضايتی،

 معنی:به : اجتناب ورزيدن، درزبان اردوخودداری-19

راستگی و غیرت مندی، آبرومندی و آحمیت و غیرت 

 ظاهری است .

 ی است.لمعنای مشروبات الکبه : دوا در اردودارو-20

 زبان اردو : مبلغی که پس از کار بدست آيد، دردرآمد-21

 معنی: واردات است.به

صادرات  :معنیاردو به ن، درزبان: مشخص شدبرآمد-22

 است.

 ی کلمات فارسی در زبان اردو یتصرفات معنا

معنی: غصه، رنج، کدورت، به در زبان اردو  بخار -1

 حرارت و تب.

معنی: بدقسمتی، قسمت به در زبان اردو  هبخت رسید   -2

 و سرنوشت خراب.

معنی: دفتر و محلی که به در زبان اردو  نہبخشی خا -3

، اداره کنندارتشیان را در آنجا تقسیم میحقوق 

کننده حقوق ارتش، حسابرسی ارتش، ادارۀ پرداخت

دار معنای کسی که عهدهبه گریبخشیو  داریخزانه

معنی ادارۀ ديوان و به تقسیم حقوق ارتش است

 شود.محاسبات کشور اطالق می

-ادب، بیمعنی شخص بیدر زبان اردو به   بدتمیز -4

يعنی    بدتمیزیلیقه و بداخالق و ستربیت، بی

 ادبی.سلیقگی و بیگستاخی، بی

 معنی: بدحیثیت، بدبخت. ودر زبان اردو به   بدحال -5

 معنی بدبختی.به  و بدحالی

 معنی: اسب تند پا.در زبان اردو به    وبدر   -6

معنی: شخص بدجنس و در زبان اردو به  بدمعاش -7

 شرير.

معنی: صبر و تحمل و در زبان اردو به  برداشت -8

 معنی انباری.به   نہخابرداشت

معنی: طويله و محل در زبان اردو به   نہخابربری -9

 نگهداری بز و گوسفند.

بَرق  معنی: صدای رعد و برق.در زبان اردو به   برق -10

معنی: چاالک، تیزرو و شمشیر تیز و برنده. به   د م

معنی: نگاه به  هبرق نگابارو. معنی: زيبه   برق رخسار

معنی: تند و تیزرو. البته رفتار به  برق رفتارجذاب. 

معنی تند و تیز رفتن و نشانۀ سرعت در زبان اردو به

 معنی اعمال و رفتار.است نه به

معنی: بسته شدن، تفريح در زبان اردو به  بستگی -11

نداشتن و گرفتگی در حال و احوال شخصی، 

 اظهار خفگی کردن.حوصله نداشتن، 

 معنی: لکنت زبان.در زبان اردو به   تہبستم بس -12

معنی: غالف شمشیر و در زبان اردو به   بستنی -13

-عنوان روپوش و پوشش باشد، پارچههرآنچه که به

 شود.ای که در آن چیزی پیچیده می

معنی محافظت و نگهبانی، در در فارسی به حراست -14

 معنی دستگیر کردن است.زبان اردو به

معنی صناعت و در زبان در زبان فارسی به حرفت -15

 معنی حقه باز است.به حرفت بازاردو 
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معنی جنبش و جوالن و در به در فارسی حرکت -16

 معنی کاربد و شرارت.به زبان اردو

معنی کلمۀ تعظیم و اکثراً قبل در فارسی به حضرت -17

شود و در زبان اردو از اسم بزرگان آورده می

 معنای آدم زرنگ.به

معنی مکان زندگی کردن و در در فارسی به خانه -18

 معنی جدول.زبان اردو به

خداست و در معنی مربوط بهدر فارسی به ییخدا -19

 معنی جهان.زبان اردو به

های کشیده شده، معنی رشتهدر زبان فارسی به خط -20

معنی حروف نوشته شده و در زبان اردو فقط به

 نامه.

نوشت، و در معنی دستدر زبان فارسی به دستخط -21

 معنی امضا.زبان اردو تنها به

معنی گرفتار و در زبان در زبان فارسی به دستگیر -22

 معنی يار و مددگار.اردو تنها به

بینی و در زبان معنی باريکدر زبان فارسی به دقت -23

 معنی دشواری.اردو به

معنی بازار راست و ران در زبان فارسی به راسته -24

معنی پای گوسفند و گوساله اما در زبان اردو تنها به

 راه.

معنی مجانی و در زبان در زبان فارسی به رایگان -25

 نتیجه.معنی بیهوده، بیاردو به

-معنی کتاب کوچک، فوجدر زبان عربی به رساله -26

سواره تنها اره و در زبان اردو افزون بر فوجسو

 باشد.معنی مجلّه میبه

معنی حصه و بهره و در زبان در زبان فارسی به رسد -27

 معنی آذوقه.اردو به

معنی پشم يا پنبه ريسده و در زبان فارسی به رشته -28

معنی رابطه، اتصال، قرابت، در زبان اردو به

 داریرشتهخواستگاری و همین کلمه + داری= 

معنی خويشاوندی و فامیلی در زبان اردو و هندی به

 است.

معنی اعمالی که توسط فرد در زبان فارسی به رفتار -29

و يا روش کار و شیوۀ کارکرد شخص است و در 

 معنی سرعت.زبان اردو به

ای چند بر مثال در زبان فارسی لته و کهنه رفیده -30

 گردبالشی بر هم دوزند و خمیر نان را روی آن

 گسترانیده بر تنور بندد.

معنی عالم، دنیا و گیتی در زبان فارسی به روزگار -31

معنی کسب و کار و يافتن شغل و در زبان اردو به

 است.

معنی تابناکی و ضد در زبان فارسی به ییروشنا -32

معنی مرکب، تاريکی و در زبان اردو به

 جوهرتحرير.

در زار و معنی باغ و سبزهدر زبان عربی به روضه -33

 معنی مزار و آرامگاه.زبان اردو به

معنی سردار، در زبان اردو در زبان فارسی به رییس -34

 دار.معنی توانگر و شخص متمول و پولبه

معنی حکومت، در زبان در زبان فارسی به ریاست -35

 .(stateمعنی ايالت)اردو به

شدن، واژگون معنی ريختهدر زبان فارسی به ریخته -36

 ر معنای صنعت ملّمع.شدن در زبان اردو د

دهنده، معنی آب يا شرابدر زبان فارسی به ساقی -37

مردم آن کس که بهمعنی بهدر زبان اردو در دهلی به

 گويند.داد میقلیان می

معنی کسی است که در زبان فارسی به سحرخیز -38

شود، در زبان اردو صبح زود از خواب بیدار می

 دزد.

سرخ، در ب بهمعنی منسودر زبان فارسی به سرخی -39

 معنی عنوان است.زبان اردو به
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معنی رئیس و ناظر و در زبان فارسی به سرکار -40

معنی کارفرما و کلمۀ تعظیم است، در زبان اردو به

معنی نیز به سرکاریحکومت و دولت است و 

 دولتی و حکومتی است.

معنی بلور است و در زبان در زبان فارسی به شیشه -41

 معنی آيینه.اردو به

شود اشخاصی گفته میدر زبان فارسی به حافیص -42

کار جلد کردن کتاب مشغولند و در زبان اردو که به

 نويس است.معنی روزنامهبه

معنی رديف، در زبان اردو در زبان فارسی به صف -43

 خوانند.معنی حصیری است که بر آن نماز میبه

معنی معمولی، در زبان اردو در زبان فارسی به عادی -44

 شخص معتاد است. معنیبه

معنی تعلق است و در زبان در زبان فارسی به عالقه -45

 معنی ناحیه.اردو به

معنی ستبری و درشتی و در زبان فارسی به غالظت -46

معنی هر مايعی که قوامش زياد است، در غلیظ به

معنی معنی کثافت و غلیظ بهزبان اردو غالظت به

 کثیف است.

و يگانه و يکتا، در معنی تنها در زبان فارسی به فر -47

 معنی لحاف.زبان اردو افزون بر اين معنای به

معنی نوکر و چاکری به در زبان فارسی فراشی -48

-معنی پنکهبه فرش. در زبان اردوبه کردن و منسوب

فراشی حرکت درآورده شود و به ای که توسط نوکر

: مؤدبانه که فراشی سالمپنکۀ سقفی و : ھاکپن

معموالً با دست روی سینه و سر خم کردن انجام 

معنی به خانهفراشیشود، سالم خدمتکارانه و 

 خانه و انباری است.صندوق

معنی انديشه و خیال، در زبان در زبان فارسی به فکر -49

معنی به نگرانمعنی نگرانی است و برعکس اردو به

 استاد راهنما است.

معنی پايه و بنیاد، در زبان بهدر زبان فارسی قاعده  -50

 معنی کتب الفباء.اردو به

معنی گرفتن، نگاه داشتن، در زبان فارسی به قبض -51

 معنی يبوست.الوصول، در زبان اردو تنها بهقبض

در زبان فارسی بع معنی عرق گل محمّدی گالب  -52

 معنی گل محمّدی.است، در زبان اردو به

هربانی، در معنی نرمی، مدر زبان فارسی به لطف -53

 معنی لذّت.زبان اردو به

معنی مالیدن و نوازش در زبان فارسی به مالش -54

معنی حالت تهوع قبل از کردن، در زبان اردو به

 استفراغ.

معنی همسايه، در زبان در زبان فارسی به مجاور -55

 معنی مستخدم خانقاه يا مزار و مقبره است.اردو به

معنی اجرا شده، روان کرده در زبان فارسی به مجرا -56

معنی سالم پادشاهی و شده است، در زبان اردو به

 رقص است.

معنی روبه رو، مقابل، در در زبان فارسی به محاذ -57

 معنی میدان جنگ.زبان اردو به

نرمی و معنی با کسی بهدر زبان فارسی به مدارات -58

معنی مالطفت رفتار کردن است، در زبان اردو به

 پذيرائی از مهمان.

معنی سرگردان، بیهوش در زبان فارسی به مدهوش -59

شود که شخصی گفته میاست، در زبان اردو تنها به

 در حالت نشه مست است.

پرنده اهلی و ماکیان گويند، در زبان فارسی به مرغ -60

 معنی خروس.در زبان اردو تنها به

زبان دار، در معنی مشعلدر زبان فارسی بهمشعلچی  -61

شود که در آشپزخانه ظروف کسی گفته میاردو به

 کند.را تمیز می

مصرف رسیده، معنی بهدر زبان فارسی به مصروف -62

 کاری بودن.معنی مشغول بهدر زبان اردو به
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معنی خانه، در زبان اردو در زبان فارسی به منزل -63

 معنی مقصد و هدف.به

آنکه معنی عالم منتطق و در زبان فارسی به منتطق -64

 معنی لجوج.داند، در زبان اردو بهمنتطق می

معنی بزرگتر و کالنتر، در در زبان فارسی بهمهتر  -65

گر، کناس، و کسی که در معنی رفتهزبان اردو به

طويله خدمت و تیمار و نگهداری اسبان بر عهدۀ 

 اوست.

معنی کاری که انسان در زبان فارسی به وظیفه -66

معنی انجام دادن آن باشد، در زبان اردو بهمکلف به

 بورس تحصیلی.

معنی فضا، آب و هوا، در به در زبان فارسی هوا -67

 معنی باد.به زبان اردو فقط

معنی يکی يکی، در زبان در زبان فارسی به یکایک -68

 معنی يکباره، يک دفعه، يکهو.اردو به

معنی واال و بلند باال، در در زبان فارسی به سرتاج -69

 معنی شوهر، همسر.زبان اردو به

 معنی مَزدور، در زبان اردوبه در زبان فارسی رکارگ -70

 معنی هنرمندی.به معنی هنرمند و کاريگریبه

 

 

گاهی اردو زبانان با آوردن پسوندهای فارسی در 

 دهند:واژه میبه اسامی فارسی معنی دیگری

معنی موج و تالطم درياست، در به در زبان فارسی موج -1

خوشی و خرمی و به زبان اردو عالوه بر اين معنی

نسبت  "ی"شود و با ترکیب شادبودن اطالق می

 شود.دل اطالق میآدم خوشبه موجیموج+ی= 

در  خونیخون+ی=  "ی نسبت"فارسی با ترکیب  خون -2

 شود.قاتل گفته میبه زبان اردو

در زبان  جگریجگر+ی= به "ی اتصاف"با اتصال  جگر -3

 معنی دوست صمیمی.به اردو

، در خاکیخاک+ی= به "ی اتصاف"با اتصال  خاک -4

 رنگ خاک.به معنیبه زبان اردو

، در زبان ذاتیذات+ی= به "ی اتصاف"با اتصال  ذات -5

 معنی شخصی.به اردو

، در زبا فتوحیفتوح+ی= به "ی اتصاف"با اتصال  فتوح -6

 معنی يک نوع جلیقه.به اردو ن

، محمودیمحمود+ی= به "ی اتصاف"با اتصال  محمود -7

 معنی يک نوع پارچه نازک.به در زبان اردو

، ماهتابیماهتاب+ی= به "ی اتصاف"با اتصال  ماهتاب -8

 معنی يک نوع آتشبازی.به در زبان اردو

، در والیتی واليت+ی=به "ی اتصاف"با اتصال  والیت -9

معنی خارج به معنی خارجی و خود واليتبه زبان اردو

 از مرز، کشور خارج.

، در زبان باالئیباال+ئی= به "ی اتصاف"با اتصال  باال -10

 معنی سرشیر.به اردو

ترکیب پسوند بار فارسی با واژۀ فارسی تغییر معنا 

 در زبان اردو

معنی حقه با اتصال باز، در زبان اردو به حرفت .1

 بازمعنی حقهزبان اردو به در حرفت بازحرفت+باز= 

معنی الف، با اتصال باز، به در زبان اردو شیخی .2

زن معنی الفبه ، در زبان اردوبازشیخی شیخی+باز=

 زن.معنی الفبه خورهشیخیو 

 فقرےمعنی متلک، با اتصال باز، به در زبان اردو فقره .3

 گو.معنی متلکبه در زبان اردو، بازےفقر+باز= 

معنی جیب، با اتصال باز، گره+ در زبان اردو به گره .4

 بر.معنی جیب، در زبان اردو بهبازگرهباز= 



 

244 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

2
، تابستان 

1400
صفحه 

، از 
233
 

تا 
254

 

ان
 

معنی گلو، آواز، صدای خوش با به در زبان اردو گال .5

معنی ر زبان اردو بهد، بازگلے+باز= ے گلاتصال باز، 

 .صداخواننده خوش

 

 تصرفات معنائی کلمات فارسی در زبان اردو

 معنی: رنجش و مخالفت،در زبان اردو به چشمک -1

زند و : در زبان اردو آنکه طعنه میزنچشمک

زنی و شوخی کردن معنای: طعنهبه زنیچشمک

 تبديل شده است.

 معنی: عینک.در زبان اردو به چشمه -2

 معنی: باتجربه.در زبان اردو به چشیده -3

معنی: تنبیه، سرزنش و در زبان اردو به نمائیچشم -4

 .مالمت

 معنی: محبت و عاطفه.در زبان اردو به چسبیدگی -5

معنی سقا و آنکه در بهشت در زبان اردو به بهشتی -6

 بهشتیمعنی: سقای آب و به بهشتیا نوشاند،آب می

 نوشاند.در بهشت آب میمعنی زنی که به

پیشوند منفی در  "بی"همان  "بے" پروانگیبے  -7

 اجازه.معنی بیبه فارسی، در زبان اردو

پیشوند منفی در فارسی،  "بی"همان  "بے" تاال ےب -8

شخصی که در هنگام  معنیبه در زبان اردو

آوازخواندن است جمعی از ديگران عقب يا جلو 

 بماند.

پیشوند منفی در فارسی،  "بی"همان  "بے"  ترددےب -9

زمینی که در آن کاشتی نشده  معنیبه در زبان اردو

 باشد.

 قیمت، مفت.معنی بیبه دام در زبان اردوبی -دامےب -10

معنی: غلط، به سروپا در زبان اردوبی -سروپاےب -11

 دروغ، مهمل و حیران و پريشان.

شرم، معنی: بیبه وحدت در زبان اردوبی، وحدتےب -12

 ادب.حیا، بیبی

 بند.معنی پیشدر زبان اردو به زانو پوش -13

زور و معنی: الغر و کمدر زبان اردو به زار و نزار -14

 ناتوان.

 معنی: دنیای بسیار قديمی.در زبان اردو به زال دنیا -15

معنی: جاسوس و معترض، در زبان اردو به گیرزبان -16

معنی کار جاسوسی و اعتراض به گیریزبانو 

 کردن.

 معنی، امتحان شفاهی.در زبان اردو به زبانی امتحان -17

معنی ذهنی حساب در زبان اردو به زبانی حساب -18

 کردن.

معنی: حرفهای در زبان اردو به خرچ زبانی جمع -19

بیهوده زدن و عمل نکردن، زياد حرف زدن و عمل 

 نکردن.

معنای: تاحق، جبر، ظلم . در زبان اردو به زبردستی -20

 ستم رساندن.

معنی: اسب زردرنگ، صفرا، در زبان اردو به زرده -21

 برنج زردرنگ و نوعی تمباکوی خوردنی.

درب و کولون معنی زنجیر در زبان اردو به زلفی -22

 درب.

معنی توپ کوچکی که بر شتر در زبان اردو بهزنبور  -23

شود و جز ساز و برگهای جنگی پادشاهان نصب می

چی آن معنی: توپبه زنبورچیرود و شمار میبه

 شخصی که مسئول پرتاب توپهای جنگی است.

بیماری که از تخت در زبان اردو به صاحبِ فراش -24

 سختی باشد.بلند نشود و دچار بیماری 

معنی: آشنا و در زبان اردو به صاحبِ سالمت -25

 مالقات کردن است.
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خیالی، مدپرستی معنی: بیدر زبان اردو بهصاحبی  -26

و روش و طريقه غربی اختیار کردن و زود رنج 

 بودن.

شرم و حیا، معنی بیدر زبان اردو به صاف دیده -27

 عزت.بی

و  معنی: خلق و خوی، حالدر زبان اردو به طبیعت -28

احوال شخص، عادت، خصلت، فطرت، طینت، 

 سرشت.

وارث و معنی: بچۀ بیدر زبان اردو به طفل افتاده -29

 معنی: اشک.طفل اشک به

معشوق کنايه بهدر زبان اردو به طوبی قامت/قد -30

قد و معنای خوش قامت، خوششود و بهاطالق می

 باالست.

معنی جائی که از در زبان اردو به طوفان رسیده -31

ن تباه شده باشد و طوفانی در زبان اردو طوفا

 انداز است.معنی: دروغ و شخصی که بسیار فتنهبه

 معنی: لحاف.در زبان اردو به رضائی -32

 معنی عاشق.در زبان اردو به رفته -33

معنی قاصدی که در زبان اردو به عدالتی پیاده -34

مقصد شود و او را بهاو محول میاوراق دادگاه به

 رسان دادگاه.رساند. نامهمی

شود که شخصی اطالق میدر زبان اردو به عطائی -35

بدون تحصیالت دانشگاهی تجربه کاری را يافته 

 باشد.

 معنی بادکنک.در زبان اردو به غباره/غبارا -36

معنی آدم قوی هیکل در زبان اردو به فرشته خان -37

نفر را دارد.)تیس  30که در آن واحد توانائی کشتن 

 مارخان(

معنی با کورنش بسیار زبان اردو به در فرشی سالم -38

 کسی سالم کردن.به

 معنی مسئولیت.در زبان اردو به فرض -39

 سرعت باد، بسیار تند.معنی بهدر زبان اردو به فَرفَر -40

معنی: محل ماندن، جايی در زبان اردو به فرودگاه -41

 اقامت کردن.

معنی: شکايت از ظلم و ستم به در زبان اردو فریاد -42

کسی است که  طالب وخواهان انصاف. :فریادیو 

 در برابر دادگاه حق خود را طلب می کند.

.آشوب.جنگ بلوا. .معنی: فتنهبه در زبان اردو فساد -43

  -يعنی: آشوبگر فسادی و .مخالفتودعوا.شورشو 

 فتنه جو.فتنه انگیز.فتنه انداز. 

 و معنی: غله و حبوباتبه در زبان اردو فصل -44

 صل استادهف محصوالت کشاورزی است .

:محصول گندم جوونخود و غیره که هنوز درو يعنی

 نشده باشد.

معنی: زائد و بیخود، بی به در زبان اردو فضول -45

يعنی: آدم  ،فضول آدمی .مصرف و بدرد نخور

يعنی:  فضول خرچو بی ادب. بیهوده و بی مصرف

فضول  و آنکه بی جا خرج می کند  اسراف کار

يعنی آنکه  ،گوفضول  ،يعنی اسراف کاری :خرچی

: ياوه معنیبه فضولیو  .حرفهای بیهوده می زند

 .گو

معنی آب گوشت، به در زبان اردو :آب جوش -46

. دست می آيد. به عصاره ای که از پختن گوشت

 معنی اب گازدار مانند کوکا کوال و سودا.همچنین به

کسی که مسئول آب  به معنی:در زبان اردوآبدار  -47

معنی شرابدار. آدم به باشد.ثروتمندان به نوشانیدن

 خوش خلق و خوش اخالق نیز تعبیر شده است .

حمام طبی. استحمام  :معنیو بهدر زبان ارد آبِ زن -48

ظرفی گفته می شود که در آن جوشانده به داروئی.

 می ريزند و مريض را در آن ظرف می نشانند.
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ديگران  که بر  کسی معنی:به در زبان اردو .آبله دل -49

 حسادت می ورزد.رشک و 

معنی:زير دريائی.کشتی که در زبان اردو به آب دوز -50

 زير دريا حرکت می کند .

ظیم عکلمه ی ت معنی :به در زبان اردو ،بهو کع لهقب -51

پدر مادر و بزرگان روحانی به و تکريم و احترام

   است .

معنی نوعی غذا که از ترکیب به در زبان اردو قبولی -52

 رست می شود.انواع حبوبات با مرغ د

 قددار . وايستاده قد :معنیبه در زبان اردوقدآزاد  -53

 معنی: آدم قد بلند.به

در زبان اردو عالوه بر گوشت فروش و قسایی  -54

آدم بی رحم و سنگدل و ظالم معنی به قصّاب مجازاً

 اطالق می شود.

با يکديگر عهد  :معنیبه در زبان اردو ،قسما قسمی -55

طرفین)در مورديک .قسم خوردن و پیمان بستن 

 مسئله(.زياد قسم خوردن.

معنی :گونا در زبان اردو به قسما قسم -56

 رنگ بودن.گونی.رنگارنگی.رنگ به

کسی که  :معنیبه در زبان اردو ،اسکندر قسمت -57

 اقبال بلندی دارد و بسیار خوشبخت است.

و  قصوردارو  معنی: خطابه در زبان اردو قصور -58

باشد گناهکار  کسی است که خطاکار و قصور مند

. 

 قضا آمدنو معنی: اتفاقاً به در زبان اردو قضاکار -59

 معنی فرا رسیدن مرگ.به

 معنی تند رفتار و تیزرو.به در زبان اردو قطره زن -60

قطع  و  راه.طريق  .روش :معنیبه در زبان اردوقطع  -61

 زيبا رو. :معنیبه دار

 قلفیو ظرف در دار.  :معنیبه در زبان اردو قفلی -62

 معنی:بستنی چوبی.به

مسئول  :معنیبه در زبان اردو قلمدان وزارت -63

 وزارت.

 نقاش. :معنیبه در زبان اردو قلم زن -64

 کاتب. :معنیبه در زبان اردو قلم کش -65

فی البداهه  معنی: به در زبان اردو تهقلم برداش -66

 کسی که بدون فکر و تأمل می نويسد..

میمون و خرس معنی کسی که به در زبان اردو قلندر -67

رقص وا میدارد و از اين راه امرار معاش می به را

انسان رند که از دين و دنیا آزاد باشد نیز به .کند

 اطالق می شود.

غالم و مزدور و کسی که معنی به در زبان اردوقلی  -68

کنار ايستگاه و قطار راه آهن در هندوستان می 

 ايستد و بارهای مسافران را جابجا می کند.

معنی:المپ.چراغ.قنديل. در زبان اردو به هقمقم -69

 لوستر.

معنی حرف به در زبان اردو قند دوباره، قندِ مکرّر  -70

 جای يکبار دو بار گفته شود و مجازاًبه جالبی که

 ی لبان معشوق است.امعنبه

تمرينات اصول جنگی  :معنیبه در زبان اردوقواعد  -71

کسی به قواعد دان و داده می شود.سربازانبه که

. گويند که سربازان را با تمرينات جنگی آشنا سازد

معنی میدان تمرين و ورزش به نیز قواعد گاه و 

دستو و گرامر زبان نیز : بهقواعدسربازان است.

 اطالق می شود .

تعريف و تمجید  :معنیبه در زبان اردو شهقیامت پی -72

که با ناز و ی بمحبو :يعنی مقیام خرا ، واز محبوب

 پا می کند.به قیامتخرام 
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کسی که کار پیدا  :معنیبه در زبان اردو کارآفرین -73

 معنای خبه مجازاً و می کند

 دای تعالی. -74

کار برتر و بزرگ  :معنیبه در زبان اردو کارجویی -75

 و همت و اراده.

 ، وقدرت خدا :معنیبه در زبان اردو نهکارخا -76

 معنی کارِ خدائی.به لهیا  نهکارخا

 شعبده باز و کنايتاً :معنیبه در زبان اردو باز سهکا -77

 : کنايتاًپشت سهکا و .معنای آدم مکار و حیله گربه

 ، وپیر ِ گوژپشت :آسمان گفته می شود و معنیبه

 کوزه گر.: معنیبه گر سهکا

آنکه دارای رفتار دل  :معنیبه در زبان اردو کافر اَدا -78

 و  محبوب گفته می شودبه پسندی است و کنايتاً

کافر و جذبابی دارد.  آنکه صدای خوش :کافر آواز

ظلم و : بهکافر ماجرائیمحبوب و به کنايتاً منش:

 جور اشاره می کند.

شخصی که صورتی به در زبان اردوچهره کتابی  -79

کسی که تنها :معنی به کتابی علمبلند و پهن دارد. ، 

کتابی علمش از از کتاب بافته باشد اما تجربه ندارد. 

 غیر مسلمین اهل کتاب.: افرک

تکه کاغذ مربع معنی:  بهبه در زبان اردو ،مهگردنا -80

شکلی اطالق می شود که درون آن دعا می نويسند 

اين دور درختی می بندندبه دور ستون خانه يابه و

تا  حرکت در می آيدکاغذ سبک با وزيدن باد به

 کسی که از خانه فرار کرده است دوباره بازگردد.

چادر و يا شال بلندی معنی: به ، در زبان اردوگردانی -81

دور به طرز خاصیبه که زنان هنگام خواندن نماز

 پیچند.خود می

ی عنوان صفتمعنی: به ، در زبان اردوپناهگردون -82

 پادشاه وقت اطالق می شده است.است که به

 گرفتاریمعنی اسیر و به در زبان اردو گرفتار -83

 .اسیری: معنیبه

 سردیفصل تابستان و  معنی:در زبان اردو به یگرم -84

 .فصل زمستان : معنیبه

نامه و درخواست :معنیبه در زبان اردو گزارش -85

گزارش دهنده و درخواست :معنیبه گزارش پذیر

 ای که از جانب اشخاص کوچکمعنی نامهبه :مهنا

 شود.اشخاص بزرگ نوشته میبه

 :معنیبه اف در زبان اردومع گستاخی -86

 -عذرخواهی کردن است .خواهیمعذرت

 ."مرا ببخشید"يعنی:

گلی که بوی خوش  :معنیبه ؛ در زبان اردوگُل پیاده -87

 نمی دهد.

گُل محبوب و :معنی به ، در زبان اردوهنگُل پیرا -88

 .معنی: ادب و نزاکتبه پیراهنی

  .گردانگل آفتاب :معنیبه در زبان اردو رسو گُل -89

 جالب توجه اينجاست که احتماالً سور از کلمه

معنای آفتاب است گرفته به که يهسور سنسکريت

 شده است.

معنی: پیراهنی هندی که به ، در زبان اردوتابهرگو -90

 کنند پیراهندر فصل گرما زنان هندوستان بر تن می

 نازک بدن نما.

: طعامی که در مقابل مقابر معنیبه در زبان اردولنگر  -91

طور رايگان بین زائرن تقسیم می درويشان و اولیا به

معنی خیرات خانه محلی که به نهلنگرخاو  شود .

 طور رايگان به هر روز در آن بین فقرا و مساکین غذا

لنگر کسی که لنگری: منسوب بهتقسیم می شود. 

 طعام مجانی از لنگر خورد.
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زاری، زنی، گريه و معنی: سینهبه در زبان اردو ماتم -92

جای  خانه:ماتممصیبت آفت و سوگ است .

 سوگواری. حسینیه.

ماتم معنی همدردی با داغ ديدگان ، به پرسی ماتم  -93

معنی گريه به ماتم داری معنی سوگوار، و به دار

معنی شخص سوگوار به ماتمیزاری و عزاداری ، 

 و داغديده.

گروههائی برای ساالر :معنی به در زبان اردو مجلس -94

و  عزاداری می کنند. شهیدان و شهدای کربال

تکیه و حسینیه امام حسین و : معنیبه نهمجلس خا

  شهدای کربال. 

افرادی که کور و فلج  :معنیبه در زبان اردومحتاج  -95

محلی اطالق می شود به نهمحتاج خاو فقیرند. و 

و که در آن فقرا و ديگر افرادی که فلج و کورند 

معنی آسايشگاه ی می شوند.. بهجائی ندارند نگه دار

 معلولین نیز اطالق می شود .

کسی است که :معنیبه نیز در زبان اردو معذور -96

 الخدمتمعذورناتوانی جسمی داشته باشد. و 

سبب به گويند که توانائی کار کردن راکسی میبه:

گاری بردارناتوانی جسمی نداشته باشد. معذور

 معنی:ويلچر . صندلی چرخ دار معلولین.به

 تغییر معنی و تعبیر تلمیحات فارسی در زبان اردو 

از آنجايی که زبان اردو در نتیجه ترکیب و پیوند زبان فارسی 

وجود امده است و اين ترکیب و پیوند به های هندیبا زبان

لذا دخالت  ،رواج زبان فارسی در شبه قاره بوده استدر آغاز 

فارسی "و زبان  "زبان اردو"واژگان و تلمیحات فارسی بر 

عم از ا د شاعران اردو هندی نباشدور از ذهن نمی "هندی

فضای به دوره کالسیک تا عصر حاضر برای وسعت بخشیدن

 اند. اشعار خود از تلمیحات فارسی بهره گرفته

تلمیحات فارسی  بارۀسرزمین هند گاهی در اما شاعران 

 شوندمرتکب سوء تعبیر و کاربرد غلط در اشعار خود می

گويان هندی برخی از واژگان پارسی "عالمه دهخدا"قول به

گاهانه گاهی آغلط و يا به اند واصیل فارسی را فاسد کرده

ان اند. برای استناد اين تعبیر بايد اذعمعانی واژه را تغییر داده

داشت که شاعران اردو زبان گاهی در کاربرد تلمیحات اصیل 

  ۔اندتعبیر شدهايرانی در اشعار خود دچار سوء

در هند  کالسیکادب دوره به که متعلق "قدر"نام به شاعری

 گويد: شعر اردوی خود می

دوش ے تیرے دل آزاری س

 ں یے ہپر گیسو نکلت

 

ہ پں شانوے ضحاک کں یہیون 

 کا ں ا کالوتھا ا ڑاک جو

  

     

    

  1294)قدر(نیازی، محمود، ص  

چالش و به ابتدا قبل از يافتن سوء تعبیر شاعر هندی اردو زبان

 :ای شود اشاره "ضحاک"به می بايست کشیدن اين مفهوم

 "ضحاک"

اند پادشاهی جهان و همه مردم زمین بر سه کس راست گفته 

ها شد. نمرود پسر ارغوا، ذوالقرنین و سلیمان پسر داود، بعضی

. در  (173، ص1)طبری، ج اند نمرود همان ضحاک استگفته

چشم و دارنده هزارگونه سر، سهپوزه، سهدهاک سهاژیاوستا 

چاالکی، ديودروج زورمند که مايه آسیب آدمیان است 

 توصیف شده و مخلوقی است اهريمنی .

شگرانی بود که هر شب دو جوان را برمی رضحاک را خو

بردند و مغزشان ايوان شاه میبه ها را برای کشتنگزيدند و آن

های دوش ضحاک که از بوسه ابلیس را خورش و خوراک مار

میکردند. ارمايل و گرمايل هر دو از آشپزان  ،پديد آمده بود

تنگ به ضحاک ظالم و جبار بودند که از ظلم و جور ضحاک

گیرند که مغز انسان را با مغز گوسفندی آيند و تصمیم میمی

جوان از سان هر ماه سیبیامیزند و انسانی را رها سازند. بدين

( 52،51)شاهنامه در می بردند به و خوراک ضحاک جان کشتن

 ۔

file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(قدر)نیازی،%20محمود،%20ص%201294
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(طبری،%20ج1،%20ص173)
file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/(شاهنامه%2051،52)%20۔
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مارانی که بر دوش ضحاک بودند خوراکی جز مغز و گوشت 

ای را ابلیس با بوسه خود نشان افتخار مارگونه ،انسان نداشتند

بر دوش پادشاهی جبار و ظالم نصب کرده بود و همان خود 

در صورت طبیبی ظاهر شد و چاره درد ماران را خوراندن 

مغز سر مردمان تجويز کرد. با اين قصد که جهان از سر 

  (48-47 )شاهنامهمردمان خالی شود 

کسی در آن  ،گويند قبل از پختن مغز انسان توسط ابلیسمی

 ابلیس قصد داشت ضحاک را بیشتر .خوردزمان گوشت نمی

بیرحمی و خونريزی و خونخواری وادار سازد. ابتدا از به

سپس میش و گاو پرداخت  گوشت بره و پرندگان آغاز کرد و

خوردن اک بهو غذاهايی بسیار لذيذ فراهم آورد، چنانچه ضح

گوشت راغب شد و اکول و حريص شد و از فره رضايت 

شیطان گفت هر چه از من بخواهی تو را اجابت می کنم و به

چنان بود که  .(9-10)ثعالبی.ص. شیطان دو کتف او  ببوسید

کشتند و مغز سر آوردند و میند را میهر روز چهار مرد تنوم

دادند .ضحاک را وزيری از قوم خود آن دو مار میها را بهآن

وزارت نام ارمايیل را بهبود، پس مردی ازفرزندان ارفخشذ به

آوردند .ارمايیل دو برگزيد. چون مردمان را برای کشتار می

جای دو تن ديگر دو راس داشت و بهتن را زنده نگاه می

هر کرد تا بهگوسفندی را می کشت پس آن دو تن را رها می

ها آشکار نگردد. شرطی که اثری از آثارآنجا بخواهند بروند به

ها بردند و آنها پناه میکوهستاناين رو آزاد شدگان به

شدند شهرها و دهات نزديک نمیماندند  و هیچگاه بهمی

 (5الطول.ص.)د.ها پدران اولیه طوائف کردن.گويند که اين

 خواب می بیند که کسی او را در قله دماوندبه ضحاک

اساس افسانه ضحاک هنوز در قله دماوند  ،کشانداسارت میبه

) ثعالبی، زنده است و مانند شیطان در انتظار عرصه مهمتر است

 بند کردن ضحاک را فريدون عید گرفت و آنبه روز (16ص 

 (219مروج ص.) را مهرگان نامید

تفصیل ظلم و جور  و  پژوهش حاضر مجال توضیحات

ايرانیان هرگز شخصیت ظالم ما ما . اشک نداردضحاک را بی

ايم و خیر و نیکی تبديل نکردهبه و جباری چون ضحاک را

نخواهیم کرد. ظلم و جور ضحاک با مارهای خبیث در شانه 

 گريز کجا.ظلم و جور معشوق عاشق کجا و

ضحاک در ادبیات ما ظالم است و خونخوار و مارهای روی 

اما شاعر اردو زبان عاشق  ،دوشش عالمت ضد انسانی است

بر روی دوش  سیاه رنگی ۀشود که موهای بافتمعشوقی می

لذا ضحاکی  ،عاشق التفاتی نداردبه اما چون نسبت ،دارد

دو به يعنی شبیه ؛هايش دو مار سیاهشود که روی دوشمی

 سیاه.  ۀبافتموی بلند

موی بلند و به معنی مار و مجازاَو اردو بهدر زبان هندی  کاال

 سیاه محبوب اطالق می شود و شاعر غیر ايرانی بدون توجه

دچار دگرگونی  ،چون ضحاکی داستان اساطیری و تلمیحبه

)اعظم  .و سوء تفاهم بزرگ ادبی در شعر خود شده است

 (17لطفی ، فرزانه ،ص:

مامی تبه بر ما فارسی زبانان و اردو دانان واجب است که

واژگان اشعار فارسی هندی و زبان اردو که گاهی از تلمیحات 

بررسی سوء به گیرند کنجکاوانهو کنايات و واژگان بهره می

های کهن و تعبیرها و فساد واژگان و تلمیحات و داستان

 اساطیری ايرانی بپردازيم. 

  "عنقا"

عنقا آن پرنده ای بوده است که زال پدر رستم آن را پرورده  

کسی  "آمده:  34-38و بزرگ کرده است در بهرام پشت بند 

که استخوان يا پری از اين مرغ دلیر )وارغن( با خود داشته 

باشد هیچ مرد دلیری او را نتواند براندازد و نه از جای براند/ 

همچنین سیمرغ يا عنقا نام حکیمی است که زال در خدمت 

  (.13900دهخدا، فرهنگ، ص )او کسب کمال کرد 

 عشق سیمرغ است کو را دام نیست

 کوی او همانا کس نبردپی به

 در دو عالم زو نشان و نام نیست  

 کاندران صحرا نشان گام نیست 
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 افزای او در بهشت وصل جان

 

 

 آشام نیست     جز لب او کس رحیق

 

 )سنايی( 

 

 رستم چرا نخواهد

 روز مرگبه

 

آن تیز پّر و جنگل  

 عنقا را

 

 167ناصر خسرو، ص 

 بی ياری زال و پرّ عنقا

 

 بر خصم ظفر نیافت رستم 

 

 278خاقانی، ص 

 قاف از تو رخنه شد و عنقا شکسته پر

 

 از زال خرد يک تنها چه خواستی 

 

 535خاقانی، ص

 عنقا جان سیمرغ است

 

 که آنجای از خلق بیگانه بود 

 

 (1389ص، دهخدا،فردوسی)فرهنگ

 عقههل جزئی کی توانههد گشههههت بر قرآن محیط   

 

 عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار 

 

 (1389سنايی )همان، ص، 

 چنین گفت کان جای سیمرغ راست

 

 که بر خیل مرغان همه پادشاست 

 

file:///C:/Users/mahasagar/Downloads/ناصر%20خسرو،%20ص%20167
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 ( 13899اسدی. همان، ص.) 

 جهان آورده ستبه آن کس که دلی خوش

 

 جهان آورده ستبه آن کس که دلی خوش 

 

 

 (13900)از سندبادنامه همان، ص، 

 

 اگر بدانی سیمرغ را همی مانم

 

 

 

 

 که من نهانم و پیداست نام و اخبارم

 

 (13900خاقانی)همان، ص، 

 دمبدم پابسته ی دام نوئیم

 

 هر يکی هر يکی گر باز و سیمرغی شويم 

 

 (13900مولوی) همان، ص 

 چنان پهن خوان کرم گسترد

 

 که سیمرغ در قاف روزی خورد 

 

 (13900سعدی)همان ص، 

 هست هست که نه کم می شود نه بیش  چیزی که
 

 و آن خود که نیست نیست چو سیمرغ و کیمیاست 

 (13900)ابن يمین، همان، ص 

 وفا مجوی ز کس ور سخن نمیشنوی

 

 بهرزه طالب سیمرغ و کیمیا می باش 

 

 حافظ
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سیمرغ که معادل عربی آن عنقاست، از جمله عناصر اساطیری 

های متعددی گونهقابل توجهی است که در ادبیات فارسی به

 حضور 

ای که هستی او را شکل و سبب صفات برجستهيافته، و به

تجسم بخشیده است، امکانات تاويلی بالقوه و متعددی را در 

 اختیار فرهنگ و ادب فارسی گذاسته است .

پیش از اسالم ابقه اين مرغ اساطیری در فرهنگ ايرانی بهس

طور کلی از می رسد. از آنچه در اوستا و آثار پهلوی يا به

يافت  که اين آيد، می توان درفرهنگ پیش از اسالم بر می

نام بخش بهبال که بر درختی درمانمرغ، مرغی است فراخ

ه همه ويسپوبیش يا هرويسپ تخمک که در بردارنده تخم

 (303-304. )پورداود،ابراهیم،ص،گیاهان است،آشیان دارد

بنابراين در ارتباط با سیمرغ ،درختی که وی بر آن آشیان دارد، 

نیز وارد داستان می شود واز طريق اين درخت سیمرغ با تمام 

گیاهان و نیز دريايی که درخت در آن رسته است، مربوط می 

وان فهمید، سیمرغ گردد.چنان که از وصف اين مرغ می ت

مرغی است مقدس که بعد هم در شاهنامه در چهره يک پرنده 

اساطیری و موجودی ماورای طبیعی حضور پیدامی کند و 

)پور داود چنان که از جمله اختصاصات اسطوره است

 (575-7،ابراهیم،ص ،

های پهلوانی و هم در سیمرغ بعد از اسالم، هم در حماسه

يابد. سیمرغ در ادب های عرفانی حضور میادبیات و حماسه

عرفانی عمدتا معنای انسان کامل است. روزبهان، گاه ان را 

گاه کنايه از پیامبر (283)روزبهان،ص،کنايه از روح

و ترکیب سیمرغ ازل را کنايه از عقل (170)همان،صاکرم،

 .(76)همان،ص،مجرد و فیض مقدس دانسته است

سوء تعبیر شکل و ماهیت عنقا. در میان شاعران اردو 

 زبان هندوستان

 یتألیف محمود نیاز "تلمیحات غالب "روايتی در کتابدر 

 اينگونه آمده است: "عنقا 

 ،ای است که هیچ کس او را تاکنون نديده استعنقا پرنده

گردن بلندی  ،جسمش شبیه عقاب و سرش همانند شیر است

بدين نام  ؛خاطر سفیدی که بر روی گردنش استبه دارد و

در کتاب دائره المعارف در اسالم درباره اين  .تعبیر شده است

 :پرنده واقعات جالبی آمده است 

نقل کرده است که  "مراۀ الخیال"از کتاب يافعی عبداهلل بن 

بر روی يک کوهی  "اصحاب الرس "در نزديکی سرزمین

ای آمده است که صورتش شبیه انسان و اعضاء و پرنده 

اصحاب  "جوارحش شبیه جانوران متفاوتی است. ساکنان

 گويند. میبدان عنقای عرب  "الرس

تنگ آورد لذا به اين پرنده ساکنین اين سرزمین را بسیار

طل بن صفوان گفتند یپیغمبر وقت خود حبه مردمان آن روز

لذا او  ،پرنده آزاد شوند که دعا کند که ديگر از عذاب اين

 چشم نیامد. به دعايی کرد و ديگر

نويسد که روزی در شمال مصر يکی از مورخین می یفرغال

انسان به الجثه آمده بود که ريش و غبغب آنای عظیمپرنده

شکل جانوران متفاوتی بود به شباهت داشت و اعضای بدنش

مقابل عزيز های مختلف، هنگامی که اين پرنده را رنگبه و

 مصر )يوسف پیامبر( آوردند مردم او را عنقا نامیدند. 

جسم اين جانور نام ويبلستربه نگاران مشهوريکی از لغت

 دو بالبا همانند شیر  را شبیه عقاب و صورتش را  افسانه ای

تصوير نقاشی چهار پا  توصیف کرده است. يک نوک و  و

های زره ای قديم حک ها و لباسروی شانهبه شده اين جانور

شده است. در روايتی ديگر آمده است اين پرنده در تمام دنیا 

ماند و تنها يکی است چنانچه تا پانصد ششصد سال زنده می

رسد و او خود را در آتش پس از مدت عمر پیری فرا می

خاکستر می شود از همان خاکستر به سوزاند و تبديلمی

)ترجمه از کتاب، نیازی، محمود، ،  عنقای ديگر متولد می شود

  (89-88ص 

در تمامی مثالهای شاعران ايران عنقا يا سیمرغ اين گونه تعبیر 

 نشده است .

هايی کاربرد اين ايتشاعران اردو زبان با يافتن چنین رواما 

 ،برندکار میبه هاای را با درک مفهوم اين روايتاسطوره ۀپرند
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کنند شوند و تلمیح را دگرگون میچنانچه دچار سوء تعبیر می

. 

 ا ہغافل بارہ ورنں وے ہپر بھیے عدم سں می

 

 بل عنقا جل گیا ے آتشین س همیری آ 

 

 )غالب( 

شاعر هندی، اردو زبان گويا روايت ( 1869م/1797)غالب

خاکستر شدن عنقا و تولد دوباره عنقا را از خاکستر قبول کرده 

اما آه آتشین  ،است او بر اين باور است که اگرچه از عدم بوده

دوباره سوزاند لذا اگر پر عنقا را می .او نیز کمتر از عدم نیست

شود و اين آه آتشین تا دنیا بوده ی ديگر متولد میياز عنقا عنقا

 ،سازدآه می ،و هست همراه هر انسانی باقی خواهد ماند. آه

و شاعر بر اين باور است  مثل خاکستر عنقا که عنقا می سازد

 اهلل من از بقای عنقا بیشتر است. شهرت فنافی که 

 نتیجه-3

يافت که زبان فارسی هزار سال تمام ردتوان هر تقدير میبه 

زبان درباری و زبان حاکمان وقت بوده  ،در سرزمین شبه قاره

لذا  ،قولی پراکريت نشده استبه است چون زبان عامیانه و

واژگان آن نیز در دست افراد خاص تولید، پرورش و تغییر 

ماهیت يافته است. حاکمان وقت در هندوستان ترکان تورانی 

و مغوالنی بوده اند که گاهی کلمات و واژگان فارسی را برای 

بردند و از طرفی شاعران هندی کار میبه دريافت دربار خود

نیز  ،سرودندمی که برای دربار سالطین وقت شعر فارسی

واژگانی، اصطالح و  -گاهی دچار سو تعبیرهای تلمیحی

دان شدند و بر تمامی پژوهشگران اردو و هندیای میمحاوره

اگر اغراق نباشد سرزمین  ،مسئولیت بزرگی نهفته شده است

که منابع غنی از زبان فارسی ما  اندهند و پاک تنها کشورهايی

های خطی شاعران سترگ را در دست دارند هزاران نسخه

هزاران هزار ديوان ،سرزمین ايران در معرض نابودی است 

کلیات فارسی شاعران هندی و اردو زبان است که می توان 

های فارسی قديمی که اکنون واژهبه"با مطالعه زبان فارسی 

برد، شود پی های فارسی نیز يافت نمیحتی در فرهنگ

های واژگان و تلمیحات و توان تمام سوء تعبیرهمچنین می

گوی غیر کنايات و مجازهای فارسی را در آثار شاعران فارسی

 ايرانی در اين سرزمین بررسی کرد. 

 منابع:     

راهنمیییییییای  "کهر، اینیییییییدو، شیییییییی

، تهران.یکتییییییا ي، 1337سنسییییییکری ، 

نفییوف فرهنییت و تمییدن ایییران     "مجییید، 

و اسیییالر در سیییرزمیو هنییید و پا سیییتان، 

 ، تهران 1353

از همیییدان تیییا  "حکمییی ، علیییي ا ییی ر،  

، 8مجلییییه ی مییییا، شییییماره    " شییییمیر

 تهران  -1332

 تیییاا هییای فارسیییي   "غییروی، مهییدی،   

هنیییر و   "چیییان هنییید و تاری، یییه آن،   

 1350-102-103شییییییماره  "مییییییردر 

 تهران  

تییاریخ   "مهییریو، مهییرداد، ویییل دورانیی ،   

تمیییدن، مشیییر  زمییییو گهیییواره تمیییدن،  

 ، تهران 1343 "هند و همسایگا نش

مسییئله زبییان در هنیید   "ناییی ، حمییید،  ع

مجلیییه سییی،و، دوره نهیییم، شیییماره :     "

1337,5  

 لیییییات سییییعدی  "فروغییییي ،محمیییید علییییي ،  

 1377ناشر سوره مهر "شیرازی 

 لیییییات  دیییییوان نا ییییر  "منصییییور ، جهییییانگیر ،

 1389انتشارات نگاه ، "خسرو 



 

254 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

2
، تابستان 

1400
صفحه 

، از 
233
 

تا 
254

 

ان
 

 اییییات سییینایي غ نیییوی  ،     "بابیییایي ، پرویییی  ،   

 1399انتشارات  نگاه 

 "دیییییوان خا ییییاني  "رسییییولي ، علییییي ، عبیییید ال

 1357چاپ،انه مروی 

بررسیییي و تحلیییل دیییوان ابیییو   "بهرامییي ، نا ییر ،   

 1387انتشارات بهرامي  "یمیو 

سیییند بیییاد نامیییه " میییا الیییدیني ، محمییید بیییا ر ، 

 1381مر   پژوهشي میراث مکتوا ، "

شورای  "زبان و ادا فارسي در هند "امیری،  یومرث، 

 تهران. -1374فارسي،  گسترش زبان و ادبیات

حماسي  -فرهنت اساطیری" دیقیان، مهیو دخ ، 

  "روای  منابع بعد از اسالر ج اول، پیشدادیانایران، به

 .1386پژوهشگاه علور انساني و مطالعات فرهنگي 

پاینده ابوالقاسم، تاریخ طبری] تاریخ الرسل و الملوک، 

 .1352طبری، محمد بو جریر بنیاد فرهنت ایران ، 

مروج، مروج الذهب و  "پاینده، ابوالقاسم،

، "معاون الجوهر،  مسعودی، علي بو حسیو

 .1344بنگاه ترجمه و نشر  تاا 

، موسسه ل   نامه ده،دا  9فرهنت ده،دا، ج ،-

1377. 

پژوهشهای زبان شناختي  در زبان  "اعظم لطفي ،فرزانه 

مطالعه تطبیقي  واؤگان زبان   10فارسي دوره 

 1399  "فارسي سنسکری  و 

فرهنت تلمیحات  اشارات اساطیری "اعظم لطفي ،فرزانه

هندی  به  –، تاری،ي مذهبي ، در زبان و ادبیات  اردو 

 1390انتشارات مجمع فخایر  اسالمي ، "فارسي 

 کتاب شناسی اردو

نئي ، ميادا غالب  "تلمیحات غالب "نیازی، محمود، 

 .2002 هليد

تأثیر زبان فارسي بر زبان  " -شبلي، محمد  دیق خان

اسالر  -مر   تحقیقات فارسي ایران و پا ستان "اردو

 .1371آباد.

جلدی،  3 یه فرهنت آ ف "مولوی سید احمد،  -ویهلد

نئي  -1998وزارت تر ي انساني و مسا ل حکوم  هند 

  -هليد

، "های فارسي در زبان اردوفرهنت واژه"چوهدری، شاهد، 

 .1375رهنگي،شر   انتشارات علمي و ف

 

 


