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چکیده
تأثیر زبان فارسی در شبه قاره از دیرباز تاکنون و همچنین عالقهی آنان به زبان فارسی امری بدیهی و انکارناپذیر است.
مشترکات زبان فارسی و اردو با وجود گذشت زمان ،تغییر و تحوالت و تداخلهای واژگانی زبانها در طول تاریخ چیزی از
پیوند و ارتباط این دو کم نکرده است .بر همگان آشکار است ،تار و پود و ریشهی این خانوادهی زبانی به گونهای به هم
پیوسته است که گسستن آنها امری امکانناپذیر است.
تحقیق حاضر در پی آن است که با یافتن راهکارهایی در جهت آموزش و تدریس زبان فارسی ،به بهبود یادگیری سریعتر و
راحتتر زبانآموزان در دورهای کوتاهتر کمک کند .همچنین تا آنجا که میسر است ،به بررسی و علتیابی خطاهای امالیی،
دستوری و آوایی زبان آموزان اردو زبان به طور جامع بپردازد .با تشخیص علل بروز این خطاها و همچنین میزان کاربرد آنها
بر اساس بسامد ،سعی شده راهکارهای جدیدی را در امر آموزش ارائه دهیم .برخی از آنها قبال در پژوهشهای دیگر به آن
اشاره شده ولی بسیاری از موارد هم جدید و حاصل تحقیق و مباحثهی طوالنیمدت با زبانآموزان است .نگارندگان سعی
کردهاند به انواع خطاها و علل بروز آنها و راهکارهایی برای حل آن با توجه به دستهبندی و اولویت بندی آنها و همچنین
توجه به ریشه ی زبانی در امر آموزش به منظور سهولت تعلیم و تسریع یادگیری دانشجویان حتی در سطح پایه و پیش از
پیشرفته ارائه دهند .همچنین بدین نتیجه رسیدیم که در آموزش زبان فارسی یاری گرفتن از زبانشناسی و ادبیات کالسیک
فارسی نه تنها مشکلی ایجاد نمیکند بلکه می تواند بسیار کاربردی و مؤثر باشد .زیرا بسیاری از واژگان ادبی ما در زبان رسمی
و حتی عامیانهی اردو کاربرد دارند .همچنین مطالعهی تطبیقی و بررسی مصادر اردو ،ریشهها و وامواژههای فارسی حتی در
تولید محتوا و منابع آموزشی مفیدند.
کلیدواژه :آموزش زبان فارسی ،تحلیل خطاهای دستوری و آوایی ،اردو زبانها ،ریشهی واژگانی

پیشینه
متولیان نائینی و استوار ابرقویی ( )1392خطاهای نحوی عربیزبانان را در یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم،
( )1393و تحلیل خطاهای نحوی فارسیآموزان اردوزبان را بررسی کردهاند .با توجه به اهمیت این موضوع بررسی
خطاهای نگارشی کردیزبانان ،لکزبانان ،عربی زبانان ،فارسی آموزان چینی و انگلیسی و  ...در یادگیری زبان فارسی
صورت گرفته است .همچنین گلهداری ( ،)1387رئیسی ( ،)1388متولیان ( ،)1389جالیی و گنجی (،)1390
میردهقان و بلوک اصلی ( ،)1390خیرآبادی و علوی مقدم ( ،)1391کاظمی ( )1393در این زمینه

پژوهشهایی

انجام دادهاند .پژوهشهایی محدودی از جمله قادری حسب ( )1391که خطاهای امالیی  15زمانآموز اردو زبان را
در سه سطح مبتدی ،متوسط و پیشرفته از منظر واجی بررسی کرده و درنهایت به این نتیجه رسیده که زبانآموزان
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سطح مبتدی خطاهای بیشتری را مرتکب میشوند و با ارتقای سطح زبانآموزان ،از میزان خطاها کاسته میشود.
مهم ترین عامل خطا نیز در این پژوهش زبان مقصد معرفی شده است .اما بجز نائینی و استوار در زمینهی «تحلیل
خطاهای نحوی» تاکنون افزون بر این نوع خطا ،پژوهشی در خصوص خطاهای نگارشی و آوایی ،واژگانی زمینههای
بروز آن و نیز آموزش فارسی با کمک ریشهی زبانی انجام نشده است.
روش تحقیق و ضرورت پژوهشی
در این پژوهش از میان زبانآموزان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،سی نفر را مورد مطالعه قرار دادیم.

خطاهای دستوری و آوایی و علت ایجاد خطاهای مشترک و پربسامدتر را استخراج کردیم .همچنین کاربرد واژگان
مشترک دو زبان فارسی و اردو را بدین منظور که فرایند آموزش برای زبانآموزان راحتتر صورت گیرد ،مورد
بررسی قرار دادیم؛ با این هدف که تدوین منابع درسی در آینده و مقدار زمانی که برای تعلیم از سوی مدرس در نظر
گرفته میشود ،آگاهانهتر و علمیتر باشد .تهیه و تدوین مواد درسی و امر آموزش یعنی تصمیمگیری پیرامون دو
مبحث:
یکی آنکه کدام مفاهیم زبانی آموزش داده شود و دیگری آن که این مفاهیم منتخب با چه اولویتی در اختیار
زبانآموز قرار میگیرد .از دیدگاه کرانکه ( )1987در طرح درسهای دستورمحور ،عامل «دشواری» و «بسامد تکرار»
عواملی هستند که اولویت ارائهی مطالب را تعیین میکنند .به همین دلیل هنگام تدوین و تدریس تنها نباید به

شباهت های مفاهیم دستوری و آوایی یا سادگی مواد درسی اکتفا کرد و همواره باید به بسامد تکرار آن در گفتار
روزمره و کاربردهای طبیعی زبان نیز توجه شود .به عنوان مثال در سطح آوایی اگر قرار است تلفظ برخی کلمات یا
آواها آموزش داده شود ،بهتر است تکرار و تاکید بر روی آن دستهای باشد که مشکلتر و پربسامدتر است و احتمال
خطا از سوی زبان آموز به مراتب بیشتر از سایر حروف و اصوات دیگر است .همچنین در بحث نگارش و دستور نیز
توجه به نیازهای آموزشی ،ضرورتهای ارتباطی و بسامد خطاه ا نیز ضروری است .بدین منظور در این تحقیق
گزینش واژگان و آواها ،افعال ،مصادر و بهطور کلی جمالت با توجه به این موضوع انجام شده است که البته
بسامدها خود گواه خوبی برای درستی این نوع پژوهشها هستند.
بدین ترتیب با این روش در هر دورهی آموزشی ،زبانآموز را به گونهای میتوان هدایت کرد که در کوتاهترین

زمان ممکن ،توانایی ارتباط (حتی در سطح محدود) را به دست آورد .نکتهی مهمتر در آموزش زبان فارسی به اردو
زبانها ،مسئلهی ریشهی مشترک زبان فارسی و اردو است که اگر مدرس فارسیزبان با این واژگان ،مصادر و حتی
وامواژه های فارسی در اردو آشنایی داشته باشد ،آموزش زبان از سطح مقدماتی به پیشرفته سریعتر و خوشایندتر
برای زبانآموز اتفاق میافتد.
همانطور که در پیشینه ذکر کردیم ،متولیان نائینی و ملکیان ( )1393در مقالهای وزین انواع خطاهای نحوی
فارسیآموزان اردوزبان را شناسایی و دستهبندی کردهاند .درنتیجه ما در این مقاله قصد اطالهی کالم و تکرار مکررات
نداریم .تالش ما بر این است که ابتدا خطاهای پربسامد (نه فقط خطاهای نحوی) بلکه آوایی ،واژگانی ،گفتاری و
نوشتاری که فقط یا اغلب مختص اردوزبانها است ،بررسی شود و درنهایت علل بروز این خطاها بخصوص

خطاهای آوایی و واژگانی که اگر «خودانگیخته» استخراجی یا غیر از آن هستند مشخص شود و نیز طبق طبقهبندی
فرایندمحور جزو کدام دسته قرار میگیرند؛ همچنین بررسی کنیم که عوامل ایجاد آنها ریشهی درون زبانی (تداخل
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زبان مادری) دارد یا بیشتر بین زبانی یا برون زبانی است .با مطالعات پی در پی و تحقیق میدانی که در خصوص نوع
تلفظ برخی صامتها و مصوتها (نحوة ادای آواها) و لهجهی زبانآموزان صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم علت
این تفاوتها ریشه در اجتماع ،زبان مادری ،زمینههای فرهنگی و جنسیتی میتواند داشته باشد .همچنین به دلیل
نزدیکی ریشة زبانی به نظر میرسد که توجه به این اشتراک در ساده کردن امر آموزش مؤثر است.
به نظر می رسد در بسیاری از مراکز آموزش زبان فارسی به این نکته در بحث آموزش به اردوزبانها چندان
توجهی نشده و روش تدریس به آنها با زبانآموزان سایر کشورها مشابه است .به علت ضرورت این موضوع در این
پژوهش ضمن برشمردن انواع خطاها و دالیل برخی از آن ،دربارهی مشترکات زبانی فارسی و اردو به صورت

تطبیقی و به عنوان راهکار برای بهبود و تسریع یادگیری آنها صحبت خواهیم کرد.
مقدمه
زبان فارسی به عنوان یکی از زبانهای غنی و کهن دنیا ،به لحاظ گسترهی واژگانی و تواناییهای ترکیبی و
ساختاری مناسب ،در ردیف زبان های مهم دنیا جای دارد و از ارزش شایانی در انتقال مفاهیم و معانی برخوردار
است .زبان دائما در حال تغییر و تحول است و قطعا زبانهایی بیشترین تغییرات و تأثیرات را داشتهاند که دارای
پشتوانه ی علمی و فرهنگی سرشاری در تبادل علوم و فنون بودهاند .زبان و فرهنگ ایران به دلیل همین پیشرفت
فرهنگی در زبان های سایر ملل و کشورها تأثیرگذار بوده است؛ زیرا زبانها همانند فرهنگها همواره در حال تأثیر و

تأثر متقابل هستند .در امر آموزش زبان به اردو زبانان نیز خاطرنشان کردن این پیشینه و تاریخچهی غنی بین این دو
فرهنگ باعث می شود که آموزندگان اردوزبان نیز بتوانند از طریق درک ریشه و مقایسه ،ارتباط کلمات را کشف
نمایند و گنجینهی ارزشمندی از لغات متشابه را به راحتی دریابند.
وقتی اسالم وارد شبهقاره شد ،مردم شبهقاره به زبانهای مختلف؛ اعم از سنسکریت ،مهاتستری صحبت
میکردند .از سوی دیگر زبان این مسلمانان تازهوارد عربی ،فارسی و ترکی بود .فارسیزبانان هیچگاه زبان خود را به
مردم شبه قاره تحمیل نکردند .این در حالی بود که زبان رسمی و دولتی شبهقاره در آن زمان ،فارسی بود .بنابراین این
زبان برای مقامات درباری و کارهای دولتی ،بسیار مهم و پرشأن و منزلت بوده و حتی با وجود زبانهای محلی
مختلف در آن زمان ،بعدها توسط دربار گسترش یافت اما همهی این زبانها نیز تحت تأثیر و نفوذ زبان فارسی به

وجود آمدند .همچنین زبان هایی چون زبان دهلی ،کهری ،بولی یا اردوی باستان ،کشمیری ،پشتو ،بلوچی ،سندی،
پنجابی ،گجراتی و سایر گویشها و زبانهای محلی تحت تأثیر زبان فارسی به وجود آمدند .مدتی پس از پیدایش
زبان باستانی اردو ،ادبیات شبه قاره برای ایجاد و فرم ادبی اردو از شیوه و سبک نوشتاری زبان و ادب فارسی تأثیر و
بهره گرفت.
در نوشتههای اد بی اردو چه در نظم و چه در نثر از روش ادبی فارسی استفاده میشود؛ همانند استفاده از نثر
مسجع ،بالغت و کلیات مسائل ادبی .حتی در عروض و قافیه ،بحرها و اوزان برساختهی پارسیزبانان بیشترین
کاربرد را دارند .همچنین پرکاربردترین قالبهای ادبیات اردو ،مثنوی ،قصیده ،غزل ،رباعی و مسمط که هستند.
اقبال ،شاعر بزرگ پارسیگوی ،پنجاه درصد ابیاتش در قالب های مثنوی ،غزل ،رباعی ،قطعه و  ...که خاص ایرانیان

است ،سروده است و بسیاری از واژگان فارسی و ملمع در آثارش دیده میشود .حتی سرودههایی به زبان فارسی
دارد .به طور کلی برخی بر این عقیده اند که حدود هفتاد درصد لغات اردو ،فارسی یا ریشهی فارسی دارند .مرحوم
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استاد آفتاب عسگر ،استاد فقید پاکستانی در این خصوص به دانشجویان خود یادآوری میکردند؛ اگر میخواهید اردو
صحبت کنید باید فارسی را بهخوبی یاد بگیرید .و نکته مهم است که اگر بخواهید ادبیات اردو را خوب یاد بگیرید
بهتر است که ادبیات فارسی هم بدانید .تأکید استاد خود بهترین گواه و نشاندهندهی آن است که ادبیات فارسی و
اردو به هم مرتبطاند.
بررسی و تحلیل خطاها
با توجه به اینکه در مطالعات یادگیری زبان دوم ،بررسی خطاهای نظاممند( 1توانشی) اهمیت دارد ،پی بردن به

تمایز بین این نوع خطا با خطاهای غیر نظاممند( 2کنشی ،اتفاقی یا اشتباه) مهم است .خطاهای غیر نظاممند ،ناشی از
اشتباهات مربوط به حافظه ،حاالت جسمی از قبیل خستگی ،شرایط روانشناختی مانند عواطف شدید میباشند و
برگرفته از کنش زبانی 3هستند و دلیل آن نقص دانش زبانی ما نیست به همین دلیل بسامد وقوع کمتری دارند ..اما
خطاهای نظام مند نمایانگر دانشِ زیربنایی ما (توانش زبانی) هستند .این خطاها قاعدهمند هستند و ناشی از عوامل
زبانی میباشند و بسامد وقوع باالیی دارند .همچنین خطاهای نظاممند ،ناخودآگاه هستند و قابلیت اصالح فوری را
ندارند .با بررسی این نوع خطا میتوان دانش زبانی یا توانش زبانی را بازسازی کرد( .کوردر )10 :1981 ،همانطور
که در ادامه هم مشاهده خواهیم کرد ،خطاهای گفتاری و نوشتاری این زبانآموزان از هر دو نوع است .باتوجه به این
نظریه و طبق تحقیقات بسیار طوالنی که بر روی زبان آموزان صورت گرفت ،به نتیجة قطعی رسیدیم هنگامی که

استرس ،عصبانیت ،خستگی و ناراحتی ،بیشترین میزان خطا بویژه در مقولة دستوری و مشخصات ساخت زمان و
علل برو ز سایر خطاها با بیشترین بسامد درجة اول بین زبانی و پس از آن درونزبانی (بهطور مشخص در بحث
آوای فراوانی خطای درون زبانی بیشتر بوده) میباشد.

همچنین دو روش خودانگیخته و استخراجی برای

جمعآوری داده ها وجود دارد که در این تحقیق از روش اول استفاده کردیم( .کشاورز– 65 :1999 ،
.)69
4

روش خودانگیخته  :در آن از نوشتن آزاد یا انشاء استفاده میشود؛ به این ترتیب که موضوعی به زبانآموزان داده
میشود تا بدون توجهِ خاص به صورت زبانی به بیان نظر و عقیدهی خود بپردازند .همچنین در این روش از زبان
گفتاری و مکالمههای کنترل نشده برای ضبط دادهها استفاده میشود.

از لحاظ دستوری از روی جمالت نوشتاری و گفتاری جامعهی آماری خطاها را در سه حوزهی خطاهای بین
زبانی ،درونزبانی و خطاهای مبهم دستهبندی کردیم که البته میتوان گفت همهی این خطاها را کم و بیش داشتهاند.
همانطور که گفتیم از میان میزان بسامدها ،خطاهای میان زبانی بیشتر از سایرین است .البته در این مقاله هدف ما
بسامدگیری ( گزارش آماری) نیست بلکه بیشتر بیان مشکالت و تمرکز بیشتر برای برطرف کردن این نوع خطاها
است.
 .1خطاهای نوشتاری و گفتاری پربسامد
تشخیص دادن خطاهای دستوری و همچنین تفاوتهای آوایی زبانآموزان ،نه تنها به آموزش زبان فارسی کمک
1

. error
. mistake
3
. performance
4
. Spontaneous procedures
2
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میکند بلکه مشکالت آوایی آن ها را در سطوح پیشرفته و عالی نیز از بین خواهد برد .با توجه به اینکه بسیاری از
دانشجویان اردوزبان ،پس از گذراندن دوره های آموزشی زبان فارسی برای ورود به دانشگاه و ادامة تحصیالت عالی،
رشتهی زبان و ادبیات فارسی را انتخاب میکنند؛ بنابراین حل این مشکل مهم و ضروری است .چرا که برای
یادگیری و فهم دروس تخصصی این رشته؛ مانند عروض و قافیه ،دستور زبان پایه ،دستور تاریخی و حتی تلفظ
صحیح متون نثر و نظم شاعران ایرانی ناگزیر از گفتار و تلفظ صحیح هستند .بنابراین شناخت شباهتها و تفاوتها
و علل بروز خطاهای آوایی و رفع آنها ،امری بسیار حساس و قابل تأمل است .بهعنوان مثال در دروس دستور زبان
(در بحث خطاها) و دستور تاریخی ناگریز از دانستن ریشة کلمات و تحول آوایی و معنایی واژگان هستند .اگر استاد

آموزش زبان به برخی مبانی پایهای زبانشناسی در حین تدریس دروس اشراف داشته باشد ،بی تردید یادگیری زبان
برای آنها سادهتر و شیرینتر می نماید .همچنین دروس تخصصی عروض و قافیه که از نیازهای اولیه و دروس فنی
دانشجویان ادبیات فارسی است .تشخیص آواها (صامتها و مصوتها) و همچنین هجاها به صحیح خواندن و
درنتیجه یافتن وزن و بحر صحیح بسیار کمک میکند ،چرا که اولین گام در تقطیع هجایی و طبقهبندی اوزان ،صحیح
خواندن و تلفظ درست است:
 .1استفاده از نشانههای جمع عربی (ان) به جای فارسی :دختران ،پسران ،استادان.
به گفتهی بسیاری از زبان آموزان اردوزبان و  ...در بسیاری از مراکز آموزش زبان فارسی در ایران اینگونه آموزش
می دهند که عالمت جمع (ها) در فارسی برای اشیاء و غیرجاندار به کار میرود؛ مثل درختها .در حالی که «ها»

بدیهیترین نشانهی جمع فارسی است .به همین دلیل آنان فکر میکنند که برای جمع بستن جاندارها نباید از این
عالمت استفاده کرد.
 .2عدم تشخیص مکثهای بین کلمات :در بسیاری موارد بخصوص خوانش شعرها و یا ترکیبات وصفی و اضافی
تشخیص نمیدهند کسره را کجا بگذارند.
 .3حرف ربط «که» را بدون دلیل زیاد استفاده میکنند( :من میخواهم که این کار را انجام دهم( ).یا حتی که)
(شاید که بروم) (اگر که بخواهم) .بسامدها نشان میدهد همراه با «حروف شرط» و «حروف ربط» و حتی «افعال» هم
در بسیاری موارد (که) میآورند.
 .4عدم تشخیص نحوه کاربرد شناسه یا نهاد اجباریَ( :مَ ،تَ ،ش یا مان ،تان ،شان) را اشتباه به جای هم به کار

می برند .مثال :خیلی خوشَش میاد (برای مخاطب)( .خواب میاد) را تنها بدون شناسه استفاده میکنند .کاربرد
نامناسب (خواب دارم) به جای (خوابم میآید) نیز از این دسته است.
 .5رای مفعولی را استفاده نمیکنند( :من در باز کردم) یا (من کتاب برداشتم) و مانند اینها.
همچنین با بررسی بسامد خطاها متوجه شدیم که حرف اضافه و حرف نشانهی مفعولی را در برخی موارد با هم
استفاده میکنند؛ مثال( :من به کسی را اجازه نمیدهم) (بر شما را باور میکنم)( ،به علی را خبر بده)
(رای) مفعولی را به جای حرف اضافه استفاده میکنند( :مامانم شما را تشکر میکند)
حرف اضافه را به جای (را) نشانهی مفعولی استفاده میکنند؛ مثال( :من به خانم دادم برگه)
 .6جابجایی صفت و موصوف  :علت آن ناشی از تداخل زبان مادری است.
 .7مصوتها :عمدهترین خطاها مربوط به کاربرد اشتباه مصوتهای کوتاه و بلند به جای یکدیگر است که در بحث
آوایی جزئیتر راجعبه آن صحبت میشود .منشأ این خطا هم ناشی از مشکالت بینزبانی (تداخل زبان)مادری است.
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 .8حروف اضافه را به جای هم استفاده می کنند.
برای مثال :حواسم طرف شماست( .حواسم به شماست) ،از یک ساعت منتظرم( .حدود /نزدیک یک ساعته که
منتظرم) .با او تو تماس بودم (با او در تماس بودم).
 . 9فعل مرکب و پیشوند منفی ساز :در بسیاری موارد دیده شد که پیشوند منفی ساز (نَ) به جای اینکه بر سر جزء
دوم فعل مرکب بیاید به صورت جدا (نه) پیش زا جزء اول فعلی آمده است:
نه میخوام برم (نمیخوام برم) نه سوال دارم (سؤال ندارم)

نه درس میخونم (درس نمیخونم)

 . 10زمانها
 .1-10عدم تشخیص کاربرد زمان آینده و مضارع در معنای (قصد داشتن)
علت خطای دیگر این است که کاربرد زمان در زبان عامیانه و نوشتاری فارسی با زبان اردو متفاوت است؛ به
عبارت دیگر وقتی که آنها دستور زبان را یاد می گیرند ،تمرکز بر آموزش شکل نوشتاری جمالت است .مثال در
گونه ی نوشتاری ،زمان آینده (مستقبل) از حال (مضارع) جدا است .اما در زبان گفتار ،مضارع آن است که معنی حال
و مستقبل را می تواند با هم داشته باشد .به عنوان مثال آینده( :خواهم) رفت( ،میخواهیم) برویم .مضارع اخباری:
(میروم)( ،میرویم) به کار میرود .اما در زبان عامیانه (روزمره) وقتی میخواهیم از آیندهی نزدیک خبر دهیم( :ما به
دانشگاه میریم) یا (داریم میریم دانشگاه) یعنی قرار است به زودی به طرف دانشگاه راه بیفتیم .این برای
غیرفارسی زبانان قابل درک نیست .به همین خاطر این نوع کاربرد فعل را یاد میگیرند و فکر میکنند میتوانند
بقیهی زمانها را هم بیقاعده به کار ببرند .بنابراین مهمترین خطای آنها در بحث زمان آینده معنی (خواستن و
قصد داشتن است) به زبان سادهتر ما از کلمات (خواهد) و (میخواهم) برای زمان آینده همیشه در زبان عامیانه
استفاده نمیکنیم .و به خاطر اختصار زبانی (دانشگاه میرویم) را استفاده میکنیم؛ درنتیجه (معنی قصد داشتن) با
مضارع اخباری اشتباه گرفته میشود :میخوام میخورم را به جای (میخوام بخورم) و میخوام میروم به جای
(میخواهم بروم) استفاده میکنند( .عالمت «می» مضارع اخباری) را در جزء دوم زمان آینده به جای (ب) استفاده
می کنند .این نوع خطا به این دلیل است که در زبان اردو ،زمان حال و آینده مثل فارسی به جای هم کاربرد ندارد و
نیز در زمان یادگیری دستور زبان فارسی بیشتر روی شکل نوشتاری متمرکز می شوند.
 .2-10ماضی التزامی و اخباری به جای هم استفاده میشود؛ مثال( :تا وقتی که ما نتایج را نمیبینیم ،استرس داریم).
وقتی ( 9برسم) خوابگاه پیام میدهم.
 .3-10ماضی نقلی به جای ماضی مطلق استفاده میکنند؛ مثال :او دیروز همة پولها را خرج کرده (کرد).
 . 4-10ماضی نقلی و مطلق را به جای هم استفاده می کنند :امتحان دیر تموم شده (شد).
 .5-10زمان ماضی بعید به جای ماضی مطلق استفاده میکنند :فقط صبحانه خورده بودم (خوردم)
 .5-10ماضی بعید را به جای استمراری استفاده میکنند( :دیشب آنقدر سرم درد کرده بود)
 . 6 – 10در زمان ماضی بعید (بود) را به تبعیت از صفت مفعولی به صورت (بوده) استفاده میکنند.
مثال :وقتی تازه به ایران آمده بوده (بود) .وقتی تازه آمده بوده (بود).
 .11استعمال اشتباه (ی) نکره؛ حذف (ی) نکره  :نگران نباش ،مشکل (مشکلی) نیست .هیچ جواب (جوابی) نداد.
افزایش :نگران نباش ،درست میشه همه چیزی (چیز)..
 .12عدم تشخیص جایگاه مفعول:

شما خود باید دقت کنی که مشکل کجا داری (.کجا مشکل داری)
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 .13بلد نبودن استفاده از شناسه همراه با ضمایر شخصی :شما خود (خودت) باید دقت کنی .من خود باید بدانم
 .14استفادهی نامناسب از صفت شمارشی اصلی و ترتیبی :اتاق اولین ،دوم کالس
 .15عدم آگاهی یا دقیق نبودن آموزش افعال مرکب (دو جزئی) :معموال دیده میشود که برای آوردن جزء دوم
تردید دارند و نمی دانند از چه فعلی استفاده کنند .بنابراین گاهی میبینیم با استفاده از مطابقت دادن فعل مترادف با
آن برای ساختن جزء دوم فعل خود استفاده میکنند:
برای مثال (تصادف خوردن) را به جای (تصادف کردن) استفاده میکنند( :من با او تصادف خوردم) .به نظر
می رسد از فعل مترادف (برخورد کردن) یا (زمین خوردن) را در ذهن دارند و از (خوردن) به جای (کردن) استفاده

میک نند .البته بسامد این گونه افعال کم است ولی کاربرد همین افعال اندک در گفتگوی روزمره زیاد است.
 .2خطاهای آوایی
تلفظ خاص آواهای واژگان فارسی در زبان اردو و یا نوع لهجه و لحن ادای اصوات فارسی اردوزبانان دالیل
زبان شناسی دارد که بحث در خصوص آن در اینجا موضوعیتی ندارد .اما در مصاحبهای که با چند تن از ایشان انجام
شد به نتایجی دیگر رسیدیم.
از جمله ی این دالیل که به نظر تازه و جالب توجه است ،موضوع فرهنگی است .مثال علت اینکه اردو زبانها
مصوتهای بلند مثل (ءا) را کوتاه (َ) تلفظ میکنند یا مثال در بسیاری از کلمات مصوت کوتاه (َ) را به صورت (ِ)

تلفظ می کنند دالیل فرهنگی و حتی گاهی اوقات علل جنسیتی دارد .برای مثال :اردوزبانها طبق عادت و هنجارهای
فرهنگی تمایل دارند که دهان خود را یا بسته نگه دارند (یعنی برای ادای مصوتهای بلند یا برخی از صامتها دهان
خیلی باز نشود) و یا حرکت لب ها بیشتر به سمت پایین متمایل باشد .همچنین از لحاظ فرهنگ اجتماعی و
بهخصوص جنسیتی ،باز بودن دهان بیش از حد معینی بویژه در خانمها نوعی «تابو» محسوب میشود .درواقع
میتوان گفت رعایت این مورد در ارزشگذاری فرهنگی و شأن اجتماعی آنها تأثیرگذار است.
نظریهی دیگری در زبانشناسی تحت عنوان «اختصار زبانی» مطرح است که اکثر زبانشناسان به آن اعتقاد دارند و
آن میل به سادگی و راحتی است .مثال :واژهی «فراموش» را به صورت «فرموش» یا دهل به صورت (دُل) میخوانند.
 . 1چون در زبان اردو (واو مجهول) را تلفظ می کنند ،وقتی وارد زبان فارسی میشود طبق عادت در فارسی هم

همانگونه تلفظ میکنند.
 .2مصوتها:
مصوت بلند (آ) که مصوت کوتاه (َ) تلفظ میشود .مثل :نَام ،چَای ،حَالت ،سَال ،بنَا ،کَاوش ،نَابود
مصوت (َ) را در برخی کلمات فارسی وارد شده در زبان اردو و حتی واژگان مختص زبان اردو به صورت مصوت
کوتاه (ِ) تلفظ میشود.
گاهی به جای مصوت بلند (او) مصوت کوتاه (ُ) استفاده میکنند.
گاهی مصوت کوتاه (ِ) به جای مصوت بلند (او) استفاده میکنند.
گاهی مصوت کوتاه (ِ) به جای مصوت بلند () استفاده میکنند.

 .3در تلفظ ها در آخر کلمات (آ) را به جای (ه) استفاده میکنند؛ مانند :مهمانخانا (خانه) ،بچّا (بچه) سینا (سینه)،
فرزانا (فرزانه) ،پروانا (پروانه)
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 .4در کلمات سه حرفی چه فارسی و چه عربی بسیار اتفاق میافتد که حروف دوم به جای ساکن ،مصوت کوتاه (ِ)
تلفظ میشود؛ مانند :شَهِد ،صَبِر ،اَمِر ،شَرِم ،مِهِر.
 .5برخی از کلمات که حروف وسط آنها مصوت بلند (او) هست با صدای بلند ادا میشوند؛ یعنی در هنگام تلفظ
همانطور که مینویسند ،تلفظ میکنند؛ مثل :خوشحال ،خوراک ،خودپرست ،خود ،خوشنام و . ...
 .6برخی کلمات به جای مصوت بلند (ای) مصوت کوتاه (ِ) به کار می رود؛ مثل :نگاریش (نگارش) ،باریش
(بارش) ،گزاریش (گزارش) ،نیگاه (نگاه) ،آرامیش (آرامش) ،دیلنشین (دلنشین) ،دَنیش (دانش) و ...
 .7اختصار کلمه :خامُش (خاموش) ،دُل (دُهُل) ،فرمش (فرامش ،فراموش) ،حِران (حیران) مِخانه(میخانه).
.8مصوت بلند (او) به جای کوتاه (ُ) :خوشک (در اردو) خُشک (فارسی) .اینجا به تفاوت به علت اختالف لهجه
نیست بلکه خود واژه در اصل زبان اردو همین است( .خطای درونزبانی صورت میگیرد).
 .9اختالف در تکیه :کاش (الف خیلی کشیده میشود) یا کلمه (گَند)  :گندا :الف کشیده تلفظ میشود و . ...
 . 10اختالف حروف تهجی :به دلیل اختالف در خط و الفبا است .الفبای اردو چهار حرف بیشتر از فارسی دارد.
اردو :با

 . 11اختالف در برخی حروف الفبا :در فارسی پا

 . 12تفاوت مذکر و مونث ما در فارسی صامت (ه) است و در اردو (ی) است .که گاهی در تلفظ فارسی این اشتباه
را با واژگان فارسی دارند؟
 .13مصادر :دربارهی تفاوت مصدر و کاربرد آن در فارسی و اردو به تفصیل سخن خواهیم گفت.

 . 14حرف پایانی آخر کلمه :در زبان فارسی در (های) پایان کلمه در برخی واژگان فارسی و بعضی از کلمات عربی
وارداتی در فارسی ،نشانة مؤنث است؛ مانند سپیده ،مهرانه ،سعیده ،سیمینه ،اما در زبان اردو حرو (آ) نشانهی مؤنث
و حرف (ی) نشانهی مذکر در پایان کلمه به کار میروند:
ماده

بکرا

مرغا

کتا

نر

بکری

مرغی

کتی

ماده /مونث

گدها

شهزاد

گَهورا

مُشت

گده

شهزاد

گَهور

ی

ی

ی

 .3بخش واژگانی
زبان فارسی در طول حیات خود دوره های مختلفی را طی کرده و دچار تغییر و تحوالتی شده است .از ابتدا
آریاییها تا اواخر عهد هخامنشی به زبان فارسی باستان سخن میگفتند (دورهی تکوین) و از اواخر هخامنشی تا
انقراض ساسانی (ورود اسالم) به زب ان فارسی میانه (پهلوی) و در دورهی اسالمی (دورهی درسی شدن زبان
فارسی) به زبان فارسی دری سخن میگفتند.
ازآنجا که زبانهای فارسی و اردو جزو خانوادهی هند و اروپایی هستند .و صد البته از بین این زبانها نزدیکترین
ریشه ی زبانی مشترک به هم فارسی و اردو (از زبان فارسی باستان) است .بنابراین بسیاری از واژگان اردو که ریشهی
فارسی دارند از لحاظ آوایی نیز مانند فارسی باستان یا شبیه به آن تلفظ میشوند( .شکل اولیهی خود را حفظ کردند
و به همان صورت ک اربرد دارند) در واقع بیشتر این واژگان زبان فارسی هستند که تحول و دگرگونی پیدا کردهاند.
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در ادامه با ذکر مثال هایی این سیر تحول و تشابه اردو و فارسی باستان را نشان خواهیم داد .همچنین نحوهی تلفظ و
ادای اصوات (مصوت ها) و حروف فارسی بسیار شبیه فارسی باستان و پهلوی و با عبارت بهتر این شباهتهای
آوایی مشابه بسیاری از گویشها و لهجه های قدیمی محلی ایرانی (مانند کردی و لریاست که هنوز ماهیت خود را
حفظ کردهاند) است.
مثال نوع تلفظ صامت (واو) در زبان اردو ،دقیقا مانند کردی است .ظاهرا در پهلوی هم این گونه تلفظ میشده است:
و همچنین است طرز تلفظ مصوت بلند (ا) و صامت (ءا) :بَابَا ،مَامَان.
تلفظ مصوت کوتاه (َ) به جای (ِ) در زبان کردی و اردو مشترک است :بِرادر ،سِالم علیکم ،رِنگین .همچنین است

مصوت پایانی آخر کلمه :ساده (سادَه) ،میوَه ،خانَه ،کِوزَه که البته این نوع تلفظ با فارسی دری هم مشترک است.
(بَرِف) در اردو و (وَفِر) در کردی بیانگر یک ری شه و نوع تلفظ مشترک است؛ همچنین تلفظ مشترک (فِکِر ،صَبِر،
اَمِر) و (روشًنا ،روشًنایی) در کردی و اردو .درواقع هدف ما از بیان این مورد یادآوری قدمت زبان اردو و اشتراکش
با گویش ها و زبان باستانی ایران بود.
 -3مقایسهی تطبیقی واژگان فارسی و اردو
 .1- 3واژگان فارسی با تغییر معنی در فارسی
واژه با تغییر معنی

معنی فارسی

معنی اردو

واژه با تغییر معنی

معنی فارسی

معنی اردو

 .1حوصله

ظرفیت

توان ،انرژی

هوش

حافظه

حواس

 .2پیدا شده

یافتن

متولد شده

نشیمن

جای نشستن

آشیانه

 .3خوراک

خوردنی

غذا

نه نه (نَنی)

مادربزرگ

مادر مادر

 .4بنا

ساختن

پختن

پلک

پلک

مژه

 .5هوشیار

باهوشوحواس

مواظب بودن

چاشت

غذا

نافلهساعت11

 .6جور شدن

درست شدن

پیوستن

دبه

جای مایعات

هرچیز در دار

 .7تیغ

شیء تیز

شمشیر

گاری

فرغون

ماشین

 .8شادی

خوشی

ازدواج

درود

سالم

صلوات

 .9پردیس

باغ -بیرون از کسی

ناراحت،

نگران،

آشفته

فکر بودن

جایی،

آزاد ،غریب

زیرنظر

جایی غربت

که پریشان
است،

تو

نیست
 .10خواب

خفتن،خوابیدن

 .11گرفتار

در بند،کسیکه گرفتار عشق
مشکلی دارد

رؤیا
مجرم

برخوردار

بهرهمند

خوار شدن

ذلیل

فرزند
شدن،

بیچاره شدن

اذیت شدن،
خسته شدن

مصدرها:
همانطور که می دانیم زبان فارسی با زبان اردو ارتباط دیرینه دارد .فارسی زبان اسالف شبهقاره بوده است .اولین
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ترجمه ی قرآن در شبه قاره به زبان فارسی بوده است؛ تفاسیر ،احادیث و بسیاری از شرحها .حتی 99درصد واژگان
سرود ملی پاکستان به زبان فارسی است.
آن مصدرهایی که از زبان فارسی میسازند و وارد اردو میکنند «سابقه و الحِقه» نام دارد .این الفاظ تعداد زیادی
دارد .بعضی از ترکیبات ،اصطالحات ،الفاظ و حتی ضربالمثلهای فارسی در زبان اردو چه با کاربرد غلط و چه
صحیح رواج دارد .این موارد گاهی به لحاظ ساختاری ،گاهی تلفظی و گاهی به لحاظ معنوی در زبان اردو اشتباه به
کار می رود .بنابراین یکی از علل اشتباه به کار بردن برخی مصادر و ترکیبات فارسی توسط اردوزبانها همین خطای
بینازبانی (خطاهای نای از تداخل زبان مادری با زبان مقصد در زبانآموز به وجود میآید) آنهاست:

تعریف مصدر در زبان اردو :بلند شدن چیزی از جایی را میگویند .وجه تسمیه این است که همهی افعال دیگر
از مصدر ساخته میشوند (بلند میشوند) .فعل از مصدر ظاهر میشود (به وجود میآید) اما مصدر مثل فعل توصیف
ندارد (انجام کار بدون در نظر گرفتن زمان).
در آخر مصادر اردو (نا) مثل :رونا (گریه کردن) ،پینا (نوشیدن) ،پرهنا (درس خواندن)  ...و در آخر مصادر فارسی
(َن) می آید .ستاک حال (مضارع) در زبان اردو (امر) میباشد .بنابراین عمدهترین مشکالت اردو زبانها ناشی از
همین تداخل زبان مادری به خصوص در اسامی (مصدرها) و زمان فعلهاست.
همچنین کلمات «کامیاب»« ،بهرهیاب»« ،فتحیاب»« ،فیضیاب» در اردو مصادر (سابقه الحق) هستند .یعنی در
فارسی «اسم فاعل» هستند اما در اردو معنی فعلی میدهند؛ یعنی جزء دوم (یاب) فارسی در اردو به اشتباه در معنای

«فعلی» به کار میرود :فتحیاب :پیروز شده .بهرهیاب :یعنی بهره را بدست آورد .همچنین (سفرهآرایی) :که (آرا)
مصدر فارسی است و در اردو (سابقه) نام دارد .الزم به ذکر است برخی از مصادر مثل (آراستن) در زبان اردو
استفاده نمیشوند و فقط صورت اسمی آن (آرایش) در این زبان کاربرد دارد .تعداد این گونه اسامی زیاد نیست ولی
شناخت آنها به منظور راحتتر شدن امر یادگیری و تعلیم خالی از فایده نمیباشد.
علت خطای مصدری و افعال مضارع آن است که ساخت بن مضارع برخی از افعال فارسی بیقاعده هستند؛ یعنی
وقتی میخواهیم «بن مضارع» را از برخی مصادر بسازیم ،قاعدهی قطعی ندارد؛ مثال :دیدن (بین) ،یافتن (یاب)،
شستن (شوی ،شور) ،تاختن (تاز) ،رفتن (روب) ،گفتن (گو) ،خفتن (خواب) و مانند اینها .که البته در بحث واژگان
خواهیم گفت که کلمهی (گفت و گو) در زبان اردو کاربرد دارد اما مصدر (گفتن) ندارند و همینطور (خواب) را به

معنی (رؤیا) استفاده میکنند اما ریشه «خفتن» یا (مصدر خوابیدن) در اردو هیچ کاربردی ندارد.
اسم مصدرها و مصدرهای فارسی که در زبان اردو به عنوان «اسم» استفاده میشوند:
بارش در اردو به معنی (باران) استفاده میشود .پیدایش به معنی (تولد) ،آشنایی به معنی (آشنا) به کار میرود.
همچنین بینایی به معنی (دیدن) استفاده می شود( .فقط به عنوان مصدر کاربرد دارد و فعل (دیدن) جدا است) .دیدار
به معنی (دیدن) ،تکیه به معنای (بالش) ،همچنین ریشه فعلی و مصدر «گزاردن» را ندارند و فقط از (بن مضارع:
گزار) استفاده میکنند.
جدول  2و  3حاصل بررسی تطبیقی و جمعآوری واژگان مشترک این دو زبان به منظور نشان دادن نزدیکی فارسی
و اردو و وفور وامواژههای فا رسی در این زبان است که اگر توجه به این نکته امر سهولت آموزش زبان فارسی به

زبانآموزان شبه قاره نسبت به سایر زبانها و کشورها صد چندان میکند .تحقیقی که نصیرعلی صوفی( )1395با
عنوان «بررسی تأثیر عناصر دستوری و وامواژههای زبان فارسی بر زبان کشمیری» تالش کرده که با دستهبندی با
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عنوان های سیاق سیاسی ،مذهبی ،حقوقی ،تجاری و  ...میزان وامگیری واژگان فارسی در زبان کشمیری را نشان دهد
اما به نظر نگارنده در خصوص انتخاب واژگان در صفحات  10- 8خیلی صحیح عمل نکرده و واژگان عربی را به
عنوان وامواژههای مورد استفاده در زبان کشمیری مورد پژوهش قرار داده است.
 .2کاربرد واژگان فارسی بدون تغییر معنی و آوایی
فارسی

اردو

فارسی

اردو

فارسی

اردو

فارسی

اردو

فارسی

اردو

بَنا

بنَای

دانش

دَنیش

باور

بَاوَر

جورا

جِراب

پَر

بَر

ب
درست

دَرُست

کاوُش

کَوِش

آرایش

آراییش

شیشِه

شیشَه

سرور

سَرور

خُراک

خوراک

نادان

نَادَان

بیتاب

بِتاب

چادر

چَادِر

کوه

کُه

چای ،چایی

چَی

روز

رُز

خُمار

خومار

دبِه

دبَه

جیغ

چیخ

خرج

خَرَچ

نِگاه

نیگاه

جان

جَان

دیو

دِو

کار

کام

تختِه

تختَه

راحت

رَاحَت

میخانه

مِخانه

پادشاه

بادشاه

بهتر

به

شمع

شمع،

دلنشین

دیلنشی

قالی

قالین

دوا

دوائی

کناره

کناره

کشیدن

کردن

گوشه

گوشه

ن

شمعا
باغ

بَاغ

باهوش

باهُش

خریدن

خریدنا

بزرگ

بَزرگ

بارش

باریش

هوشیار

هوشدا

مادر

ما

پشت

پوشت

نشینی
کینه

کین

ر
کرایِه

کرایَه

سینه

سینا

بابا

باب

طوطی

طوطا

مردم

مردَم

نِگارش

نِگاریش

فرزانه

فرزانا

بچه

بچا

گِدا

گَدا

هوش

هُش

گرامی

گرَامی

پروانه

پروانا

پاره

پهاره

رهگذر

راهگذر

دهل

دُل

دانشمند

دَنِیشمند

حیران

حِران

گند

گندا

درود

دَرود

بهره

بِهرَه

حالت

حَالت

خُشذوق

خوش

شَلوار

شِلوار

سال

سَال

حرامزاده

حرَامزَدَه

ذوق
برخی از واژگانی که در زبان عامهی مردم در شبه قاره کاربرد دارد ،در زبان فارسی این واژگان ادبی هستند و در
متون رسمی و ادبی ایران به کار می رود .کلماتی مانند؛ پروا ،سوگ ،ماتم ،تیمار ،کاوش ،بوسه ،زُلف ،خزان ،دولتمند،
پیمان ،کُه ،کین ،بدخو و . ...
 -3کاربرد واژگان مشترک فارسی و اردو بدون تغییر معنی و تغییر آوایی(صامتها و مصوت)
ناخن(ناخون)

زندگی

زنده

مرگ/مرده

بینایی

بدگمانی

فرامو

تاریخ

پیغام

آشنا

آشنایی

دستور

نمایش

ش
یاقوت

موم

سوگ

ماتم

منزل

پرواز

شکست
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خوشفهمی

شب

همنشین

فریاد

بت

بتکده

توانا

گوش

گوشه

پروا

تیمارداری

نابود

پشیمان

همه

دل

که

مگر

کاش

نازک

بدبو

ناخن تراش

زرنوش

روشنایی

میوه

می

گلشن

چاقو

زلف

سفر

بوسه

ناخنپیرای

پرندی/پرنده

گریبان

تاریک

نور

برف

مهر

شوهر

کاغذ

آبرو

مهریه

ابرو

سیاست

گوهر

بخت

نگین

گلزار

رنگین

ناراست

روشن

ساده

کمان

روحانی

چاشت

برابر

پری

رفو

دولت

دولتمند

بدنویس

گفت و گو

نگهبان

کُه

دریا

ران

ناتوان

سَر

سیر

کوزه

سرور

آزمایش

مشتاق

سپاه

سیاه

سفید

سرخ

گندم

جو

باد

بیچاره

خوشآمدید

سخن

بدخو

سرکش

خو

سخت

نرم

سبک

چاره

بیکار

رفت و آمد

همنشین

مردم

خشک

تَر

دهان

فرهنگ

پسند

بیهوش

خاموش

خبردار

جانشین

جوان

نفس

رمز

راز

آسان

دور

همسایه

نزدیک

هوشدار

تیمارداری

خدا

خاله

موم

مهتاب

خوش

شیرین

بهره

بندهنواز

خوشنویس

خوشخطی

تلخ

نوازش

پیمان

نواز

بو
هوشیار

سنگار

آشنایی

خرگوش

 -4واژههای فارسی با تخصیص یا توسیع و تغییر معنا در اردو
معنی واژه در فارسی قدیم

اردو

فارسی

واژه در فارسی قدیم

فارسی امروز

اردو

امروز
دروازه :در فارسی به معنی (در)

دروازه شهر

در

سوار :به معنی کسی که اسب

کسی که بر توسیعمعنا

او را میبرد .سواری از معنی وسیله حمل و هرنوع
نقل سوار است چهارپا
اسب بوده است.

و در برخی از گویشهای محلی
به معنی دروازه بوده است
گاری :در فارسی هر وسیلهای که

وسیلهی

انسان یا شیئی را حمل میکرده

حمل بار

ماشین

پیدایش :به معنی ایجاد و تخصیص:

تخصیص:

ایجاد شدن

متولد شدن

تولد بوده است

به وجودآمدن
سردی :هوای سرد – غذایی که طبع سرد

زمستان

طبع سرد دارد.
گرمی :هوای گرم – غذایی که غذایی

که تابستان

مال :به معنی حیوانات و

مال و پول و

چهارپایان

ملک و ثروت

هوش :در فارس قدیم به تخصیص

طبع گرم دارد .در فارسی باستان طبع گرم

معنی مرگ بوده است:

در کتیبهی بیستون (گرمَ پدَه) به

ورا هوش زاولستان بود /به

معنی (تیرماه)ست

دست تهم پور دستان بود

شور در زبان اردو تخصیص معنا

هوش (هُش) :در فارسی قدیم

دارد :فقط به معنی مکان پر سر و

به معنی هوش واستعداد و

صدا ،یا سر و صدای زیاد

حواس بوده و ما کلمهی

ثروت
تخصیص:

هوش و حافظه حواس،
احتیاطکن
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هشدار را استفاده میکردیم.

اما در زبان فارسی 2معنا دارد:

 .1پر شور و هیجان
 .2غذای شور
 .3- 5واژههای همخانواده (هم ریشه)
راه

راستَه

بند

بَندَهِن

گندیده

گندااندا

مُشت

مُت/مُه

پاو

پا

ن
پائی

پابَند

ل

ط

گردن

گَال

برادر

بائی

یقه

گَلَه

گاو

گائی

برادر

بائی

گاو

گا
ئی

 .3-6برخی از واژگان اردو مشترک با برخی گویش قدیمی ایران (کردی) با تغییر معنی
واژه

زبان کردی

زبان اردو

بی بی

مادربزرگ

خانم.

آگ

آگر :آتش

آگ :آتش

ممو

عمو

دایی

بیشتر

پزشکها

واژه

زبان کردی

زبان اردو

دادا

مادربزرگ

پدربزرگ
(پدر پدر)

استفاده میکنند
دایی

خالو

شوهرخاله

 .3-7واژة هم معنی با کردی
واژه :پیدا شده

کردی و اردو :متولد

واژه :گایی /در اردو :گاو

گای :در کردی :گاو

شده
 . 3- 8برخی واژگان قدیم فارسی بدون تغییر معنا در اردو و با تغییر معنا در فارسی امروز
معنی واژه در فارسی امروز

اردو

فارسی قدیم

واژه در فارسی
قدیم

بخیه

واژه در عمل جراحی به معنای دوختن عضوی یا بخشی از بدن

دوختن

دوختن

خوراک

هرچیز خوردنی

غذا

غذا

تیغ

هرچیز نوک تیز و برنده

شمشیر

شمشیر

هش

هوش

حواس

هوش و حواس

روزگار

روزگار ،دوره ،به جای روزگار گاهی روز به کار می بریم؛ مثال:

روز

روزگار ،دوره

ببین چه به روز من آمده است.
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 .3- 9برخی واژههای تحول یافته (بر اساس ریشه)
ریشهیابی لغات (ایتمولوژی) ،فنی است که از ماهیّت مشترکِ واژهها سخن میگوید و همزمان با رنسانس و
مهاجرت اروپاییان به کشورهای مختلف غرب و شرق و درنتیجه دریافتِ احساس اشتراک واژهها کمکم بین
دانشمندان جای گرفت؛ خصوصاً اشتراک بین زبانهای التین و عبری که البته با توجه به تعصبی که در مورد کتاب
مقدس و زبان آن احساس میشود و اعتقاد بر آنکه زبان عبری – زبان مذهبی آنان – باید مادرِ همهی زبانها باشد.
درنتیجه ریشه یابی و تحقیق در مورد لغات در اصل راهی برای تفسیر و تعبیر مذهبی به حساب میآمدند که بعدها با
فراگیری زبان دوم ،نوعی کنجکاوی علمی را در این مورد فراهم آورد؛ بخصوص با ورود مردم انگلیس به کشورهای

شرقی نظیر شبه قاره که منتج به فراگیری و دستیابی نسبی ریشة این زبانها که زبانِ سنسکریت میباشد ،گشت و به
دنبال آن ،تکمیل این نظریه که زبان های هند و اروپایی پیوندی قطعی با یکدیگر دارند که از ازدواج آنها زبانهای
دیگر به وجود آمدند( .احمدسلطانی ،1372،ص)51
در این راستا دانشمندانی نظیر  G.w.Leibnizو  Sir,Wiliam – gonesو DR.Samoel – gohnson
ریشة بعضی از لغات را ردیابی نمودند .تا اینکه به گفتهی منوچهر آریان پور (مجله سخن  :)1365مهمترین کتاب
زبانشناسی را گریم  J.Grimmنوشت .این دانشمند برای نخستین بار با ذکر مثالهای ثابت نمود که واژههای زبان
آلمانی مشابهتهایی با زبان سانسکریت دارد و از این رهگذر بود که زبانشناسی مقایسهای کشف شد و مورد توجه
قرار گرفت؛ هرچند که تشخیص شکل اولیة واژهها به عنوان اشکال مهم باعث میشود که زبانشناس در انتها نتواند

نظر قاطعانهای راجع به کلمات داشته باشد.
همچنین نقدی به برخی کتابها یا مقاالت که دربارة ریشة زبانها نوشته شده وارد است؛ مبنی بر اینکه واژگان
عربی رایج در فارسی را هم به عنوان کلمات فارسی ریشهیابی میکنند و آن واژگان را با زبانهای دیگر مثل اردو یا
 – ...که مانند فارسی واژگان عربی وارداتی و عاریهای – مقایسه و بررسی تطبیقی میکنند که از نظر نگارندگان
اشتباه است .برخی از کلماتی که ریشة مشترک فارسی و اردو دارند را برای مثال باختصار میآوریم:
 .1کردن :کرتاه  .2دندان :دانت .3کار :کام .4وُ :او .6گونه:کان  .6قیچی :کنچی  .7پرسیده :پوچینا .8آمدن :آنا
 . 9اخگر :جرقه آتش ،آگ :آتش (آگِر در کردی؛ ریشهی باستانی دارد)  .10نهی :نی :نه  .11سوزن :سویی .12دیو:
دِو ( .13 )Devaبَزرگ :بروهی (پیر)  .14گل :پَهول کانا :یک چشم ،کور  .15آهو :هرن  .16اشک :آنسو  .17بیا:

آ  .18پرسو :پریروز .19جوجه :چوزا  20گاو :گایی (( )cowکردی :گا)  .21رادا ،راد ،راجا .22دیکهنا :دیدن
تحلیل و نتیجهگیری
این پژوهش به بررسی گفتار و نوشتار فارسی آموزان شبه قاره پرداخته است .در این بررسی با توجه به
یادداشتها (انشای زبانآموزان) ،بخشهای مربوطه از برگههای امتحانی آنها و نیز بخش گفتاری که حاصل
مصاحبه و بیان شفاهی آنهاست .بنابراین در این مقوله پربسامدترین خطاهای دستوری را در سه حوزهی واژگانی،
آوایی و دستوری زبان آموزان را با توجه به علل بروز خطاها مورد بررسی قرار دادیم که در قالب خطاهای
درون زبانی ،بینازبانی و آموزشی قابل تفکیک است .پس از تحلیل و بررسی خطاهای زبانآموزان و دستهبندی ،بدین

نتیجه رسیدیم که خطاهای زبان آموزان از لحاظ علت بروز خطا بر اساس بسامد ،در مقولهی «بینازبانی» قرار میگیرد
که ناشی از تداخل زبانی (خطاهایی که تحت تاثیر زبان مادری در زبانآموز به وجود میآید) میباشد .خطاهای
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درونزبانی در درجة دوم اهمیت قرار دارند که البته مختص به بخش آواها و معنای واژگان بود نه دستور و نگارش.
همچنین خطاهای ناشی از آموزش کمتر بوده و تنها در آنجا که مربوط به به عدم توجه به تفاوت کاربرد فعلها در
زبان رسمی و روزمره است ،محدود میشود.
و با توجه به مقایسه ی تطبیقی (بخش آوایی و واژگانی) بیشترین اشتراک را با زبان فارسی دارند .تفاوتها و
علل عمدة بروز خطاها در بحث دستوری است (که بیشتر شبیه واژگان زبان انگلیسی است؛ مانند صفت و موصوف،
مضاف و مضافالیه و  )...و این نوع خطاها همانطور که گفتیم در زمان خستگی ،استرس و حاالت غیرارادی بیشتر
نمایان است.

همچنین با جستجو و تحقیقات میدانی شنیداری و بررسی نگارشی متون اردوزبانها به این نتیجه رسیدیم که
حتی اگر دستور زبان فارسی را از ابتدا بهدرستی فرا گرفته باشند ،در سطوح پیشرفته عمدهترین خطاهای آنها جزو
گروه خطاهای آوایی (لهجه) است .به دالیل فرهنگی (نه محیط زیست) ،آوایی که از گلو بیرون میآید و نحوهی
ادای آن درواقع همان لحن زبان مادری است .و همانطور که پیشتر هم گفتیم میزان باز و بسته نگه داشتن دهان نیز
به دالیل جنسیتی و قومی ارتباط دارد .مثال (مصوت بلند «آ» را به صورت مصوت کوتاه «َ» تلفظ میکنند تا مدت
زمان کمتری را صرف باز کردن دهان کنند که البته با تحقیق و مصاحبههایی که به صورت تصادفی صورت گرفت،
علل اصلی آن تا حدودی مشخص شد( .درواقع زیاد باز نگه داشتن زبان بویژه در بین جنسیت مونثها ،نوعی تابو
محسوب میشود و منع فرهنگی دارد) همچنین است مصوتهای کوتاه «اِ» به صورت «ای» و مصوت بلند «او» و

مصوت کوتاه «ُ» به جای یکدیگر در بسیاری از کلمات .در قسمت واژگان به این تفاوتها اشاره شده است .).در
تعداد قابل توجهی از واژگان نیز تمایل به ادا کردن صدای زیر (ِ) به جای (َ) بسیار دیده میشود؛ مانند کلمة :مسخِرِه،
جِواب ،سِؤال.
بسیاری از کلم ات عربی در فارسی (ایران) و پاکستان (اردو) مشترک است اما نوع تلفظ اردوزبانان متفاوت است.
به همین دلیل وقتی در زبان فارسی از همان واژه استفاده میکنند ،با تلفظ مادری و نه زبان فارسی آن را به کار
میبرند .و این یکی از دالیل دوری از لهجه و لحن فارسی است( .علل بینازبانی)
بسیاری از گویشهای محلی ایران و لهجه هایی مثل کردی و لری از نظر تلفظ و لهجه (نوع ادای صامتها و
مصوت ها) بسیار به اردو نزدیک است .این موضوع اشتراک زبانی (ریشة زبان) این دو را بهخوبی نشانمیدهد.

.در بخش واژگان و بررسی تطبیقی آنها به این نتیجه رسیدیم که با شناسایی بسیاری از مصادر و ریشههای واژگانی
امر آموزش راحتتر صورت میگیرد و عمدهترین مشکالت اردوزبانها در مصادر بی قاعده بودن برخی از مصادر
فارسی است که ذهن زبان آموز را دچار دوگانگی میکند .وظیفهی مدرس در این بخش بیشتر تکرار و آموزش . ....
( در این تحقیق از پژوهشها و نظرات متخصصین دستور زبان اردو نیز بهره گرفتیم)
مطالعات زبانشناسی و تطبیقی نیز به امر آموزش مدرس زبان فارسی کمک میکند .به عبارت دیگر مدرسینی که
با دستور تاریخی ،تحوالت واژگانی و آوایی آشنایی بیشتری دارند در آموزش اردوزبانها موفقتر هستند .همچنین
با توجه به یافتههای پژوهش ،برای بهتر شدن وضعیت آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ،ضروری است که
مدرسان از مشکالت و موانع آموزشی زبان ،آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند در جهت برطرف کردن موانع،

اقدامات آموزشی الزم را انجام دهند در ادامه نشان خواهیم داد که واژگان و آواهای ما از بعد از عصر باستان و
پهلوی (فارسی میانه) ،در دوره ی دری (دوره درسی شدن زبان فارسی) تحوالتی را پشت سر گذاشته و چون مردم
شبه قاره تلفظ خود را حفظ کردهاند ،با مطالعهی بسیار اجمالی به راحتی به تفاوتهای آوایی آنها با فارسی
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درخواهیم یافت .بنابراین مطالعات تطبیقی نیز یکی از راههای مؤثر و یاری کنندة مدرس در امر آموزش زبان
میباشند .شاید تاکنون در شیوه ی تربیت مدرس ،به مطالعات تطبیقی و روابط فرهنگی ،ادبی و تاریخی توجه چندانی
نشده است اما به ضرس قاطع میتوان گفت که هم از نظر روانشناسی و هم از نظر علمی و ادبی ،این شیوه بسیار
مفیدتر از صرف آموزش زبان فارسی و دستور پایه به شیوه ی معمول است .با توجه به پژوهشی که در واژگان اردو
انجام شده است می توان گفت که بیش از نیمی از واژگان این زبان ،فارسی هستند و یا ریشهی فارسی دارند.
همانطور که توضیح داده شد ،برخی تاکنون معنی خود را حفظ کردهاند ،برخی تغییر معنی دادهاند و برخی دیگر نیز
تنها صورت مصدری آنها کاربرد دارد .که البته در این میان واژگان همخانواده (هم ریشه) و تحولیافته کم نیست.

همچنین همانطور که در مثالها آمده بسیاری از واژگان با حفظ معنی (معنی یکسان با فارسی) از نظر تلفظ و نحوهی
ادای آوا بسیار نزدیک به برخی از گویش های بسیار قدیمی محلی ایرانی (مثل کردی و لری و  )...هستد که هنوز
ماهیت خود را حفظ کرده و کمتر دچار تحول شدهاند .حال که دربارة تحول سخن گفتیم میتوان گفت از طرف
دیگ ر در اثر تبادالت اجتماعی و سیاسی ،بسیاری از لغات به صورت غیرمستقیم وارد زبانهای دیگر شده است؛ مثال
بازار و بَزَر .از لحاظ فرهنگی نیز شاید شباهت بین الفبا در زبانها نشاندهندة این نوع اشتراک باشد .این تداخل
واژگانی و آمیزش زبانی ،یک شکل طبیعی و معمول در همة زبانهاست؛ منتها شدت و ضعف آن متفاوت است.
دربارة زبان فارسی این گونه است که کلمات بعد از ورود به فارسی با قواعد صوتی و دستوری ما منطبق میشدند.
بنابراین این ریشه های مشترک ،کلمات مشترکی را نیز به همراه دارد که بنا به تفاوت سرزمینها و نحوة تکلم ملل،

اختالفات جزئی آوایی در آنها دیده میشود که تحقیق در این اشتقاق و ریشهیابی آنها کار این مقوله است.
منابع
احمدسلطانی ،منیره ( )1372واژگان فارسی در زبانهای اروپایی ،تهران :انتشارات آوای نور
انوری ،حسن و گیوی ( )1370دستور زبان فارسی 1و ،2تهران :انتشارات فاطمی
آریانپور ،عباس و منوچهر ،فرهنگ انگلیسی – فارسی.
خانلری ،پرویز ( )1375دستور تاریخی زبان فارسی.
رضازاده شفق ،فرهنگ شاهنامه
سروش ،سیدنصراهلل ( )1373فرهنگ اردو – فارسی ،اصفهان :انتشارات دانشگاه اصفهان.
فرشیدورد ،خ )1382( .دستور مفصل امروز ،تهران :انتشارات سخن
محرر ،ایرج؛ افسانه آل ،مجله چیستان ،شماره .72
منصوری ،یداهلل ( )1384بررسی ریشهشناختی فعلهای زبان پهلوی ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی :نشر
آثار.
وحیدیان کامیار،ت )1392( .دستور زبان فارسی  .1تهران :انتشارات سمت

Krahanke ,k. ‘1987’. Approaches to syllabus Design for Foreign Language
Teaching. Englewood cliff: Prentice – Hall.
Corder, S. P. (1967). The Significance Of Learner,s Errors. (International review of
Applied Linguistics in Language teaching), 5 (4): 161 – 170.
مقاالت:

آموزش زبان فارسی به اردوزبانان براساس ریشة واژگانی وانواع خطاهای دستوری وآوایی (رویکرد تطبیقی) 231 /

احمدیان ،ا )1386( .بررسی خطاهای زبانی در نوشتار دانشآموزان فارسیآموز کرد در سطح متوسطه ،مجله
زریبار.239 – 217 :63 ،
متولیان نائینی ،رضوان و ملکیان ( )1393تحلیل خطاهای نحوی فارسی آموزان اردوزبان ،پژوهشنامه آموزش
زبان فارسی به غیرفارسی زبانان  ،سال سوم ،شماره اول (پیاپی .)6
_________________ و ابرقویی ( )1392خطاهای نحوی عربی زبانان در یادگیری زبان فارسی به عنوان
زبان دوم ،پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ،سال دوم ،شماره دوم (پیاپی .)4

