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  هاي هندي در شعر موالنا واژه
  ∗سيد محمد يونس جعفري

 آيند ناچار از اسي براي تلفّظ حروفي كه در اول كلمات مينش مطابق اصول زبان
ها قابل  حرفي در ابتداي كلمات بدون آن يچه. ميها هست ا حركتيكاربردن صداها  به

طبق همين قاعده . تساكن محال اس قول معروف ابتداي به ست و بهيو قرائت ن تلفّظ
 كه كلمات هندي »اسكّره« يا »اسكره« ةالدين رومي هنگام استعمال واژ جالل موالنا
 ةكارگيري همزه مكسوره شده است و اين لفظ حالت مقلوب واژ ناچار از به، هستند

كنند  نيز تلفّظ مي) تاي كامي و واو مجهول به (»كتوره«ها  ست كه آن را هندي ا١»كسوره«
گرفته شده است كه ) فتح اول و سوم و نون غنّه به (٢»كنس«زبان سانسكريت ة اژو از و

د دانست و آن باي هندي كسوره ة واژريببنابراين اسكره را تع. باشد  ميفرغم معناي آن
 .كنند وان استفاده ميليجاي  ا جام است كه از آن بهيخورش خوري مثل معسكر  رفيظ

  نجاست و پاكي حساسيت خاصي نشانة دربار) آريا نژادهاصخصو به(هندوان 
 كنند كه دانند و از آن تنها كساني استفاده مي س ميجس خورده را نپغذاي . دهند مي
 هاي اعيان و همين علّت خدمتكاران در خانواده به. شوند  محسوب ميسجنظرشان ن به

 خود را براي مصرف هس خوردپكنند، غذاي   ميميزاشراف كه ظروف غذاخوري ت
  وتخوار هستند از دوستان و خويشاونداني كه از گوش اهيكساني كه گ. برند منزل مي به

                                                   
  .نو دانشيار بازنشستة فارسي ذاكر حسين كالج، دهلي  ∗
1.  Kasora/Katora فوق حرف التين ةدر نوشت: يادآوري ـ »a« ،»e « و»o« ه و واو  برايفتحه، كسره، ضم

) فارسي است برابر با ضمه در زبان اردو  مجهول در زبان هندي وواو كه نتوضيح اي(گردد  استفاده ميمجهول 
»t«  و»n«اند كار رفته  براي تاي كامي و نون غنّه به.  

2.  Kansa.  
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 هايي كه كنند در ظروفي از برگ درختان مثل سيني و پياله هاي مسكر استفاده مي نوشابه
 نمايند و همچنين براي شود، پذيرايي مي ها درست مي ها و خالل  تيغةوسيل مانند الله به

  سكورهةهمين علّت واژ  به.كنند بزرگ از ظروف برگي و سفالي استفاده ميهاي  مهماني
 الذكر را شود و پس از مرور زمان تنها ظروف سفالي فوق بر ظروف سفالي نيز اطالق مي

براي  ) جنگجويان و نظاميانةطبق(هاي آريايي نژاد  ناگفته نماند راجه. نامند  مي»سكوره«
  زيراند،خوربودند غذايشان را در ظروف طال ب خوردن مجاز شكاركردن و گوشت

 .گردد س نميجها اين فلز هيچ وقت ن عقيده آن به
ها براي   تلفّظ آن،هاي هندي كه داراي حرف نون غنّه هستند بعضي از واژه

 در بعضي موارد حذف »ن« بدين سبب اين حرف .زبانان مشكل است غيرهندي
را معموالً غيرهندي زبانان )  اول و نون غنّهفتح به (١»گنوار« ةواژ كه نچنا. گردد مي
 )نون غنّه به (٣»كانسه«اصل   هم در»كاسه«ة رسد واژ نظر مي به. نمايند مي تلفّظ ٢»گوار«

ها افتاده و حاال در  قبيل است كه پس از مرور زمان حرف نون غنّه از زبان بوده از اين
 نيز ٤»سكره«ه در فرهنگ معين  معناي اين واژكه نچنا. شود تلفّظ مي همه جا كاسه

 .قيدگرديده است
  استادة در مقال»هنر و مردم« ةكنم، در مجلّ جا بايد اين مطلب را هم اضافه در اين

 :ندا دهزير موالنا مورد بحث قرار دا  را در بيت»كنكار« ةجناب آقاي دكتر صادق كيا واژ
  كند كار مي  ون كنه چشقان  بر دل و جان عا      كنـد  يي كان كَنكار مـي  يا و دورجور و جف 
پژوهشگر بزرگ دخل و تصرف نمودم و علّت ناشيگري در معقوالت استاد  بنده به

ولي حاال . باشد  مي»كار كنده« متذكّر شدم كه اين واژه احتماالً مخفّف ٥اي مقاله و در

                                                   
1.  Ganvarتربيت  مرد دهاتي، آدم بي.  
  .٣٨٦، ص ٣، چاپ كلكته، ج مآثراالمرا: في، مير عبدالرزّاق خواشاهنواز خان  .2
  .٣، چاپ كلكته، ج مآثراالمرا، »كاسه«نگاه كنيد تحت مدخل   .3
  .١٨٩٩ ، ص٢، ج ش ه ١٣٦٤، فرهنگ معين، تهران، )…اسكرچه، اسكوره، سكرچه و(كاسة ِگلي   .4
افشار يزدي،  محمود  انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكترةمجموع(ر كتاب ارمغان ادبي  مقاله دچون اين  .5

اپ رسيده چ به) ٣٠١-٧ ص( »هاي هندي در مطبوعات فارسي واژه«تحت عنوان ) ش ه ١٣٧٦ سال ،٦٠ ةارمش
  .دانم جا الزم نمي است لذا تكرار آن مطالب را در اين
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كه در كار بوده   يا كنس»كنسكار«ام و بر اين باورم، اين واژه دراصل  اشتباهم شده متوجه
چون حرف . دهد را مي) گر مثل زرگر، درودگر و مس(گر  سانسكريت معني مفرغ زبان

  مركّبةگردد لذا واژ  مبدل مي١« ه« ي بهرزبان سانسكريت در فارسي و همچنين د» س«
 گونه  و حاال بهتر است بيت را اينهكار درآمد شكل كنه به) مثل كشتكار (»كنسكار«

 :بخوانيم
 كند كار مي يي كه آن كنه يرجور و جفا و دو

 كند كار مي ون كنهچقان ـان عاشـبر دل و ج
 :گونه بايد معني كرد و اين بيت را اين

كند دل و جان عاشقان را چون  مي) گر مفرغ(يي كه آن كنسكار  ي و جفا و دوررجو
اي كه اكنون افغانستان  گمان اين است، كنسكاران از اهالي منطقه. شكافد مي اسكنه
و  بود حكّاكي نموده ه شدگري  ريختهيي را كهها شود، بودند و مجسمه مي ندهخوا

 .دادند صيقل مي

 »چاليش«واژه 
قبول  هم وف، صتنها از بعضي اسامي عربي مثل رق شكّي نيست فارسي و دري زبانان نه

نيز   بلكه در بعضي افعال هندي،اند مصادري مانند رقصيدن، فهميدن و قبوالندن ساخته
ها،  هيكي از همين واژ. اند هاي جديدي ساخته تصرف نموده در قالب زبان خود واژه

دري زبانان . باشد  مي٢»انَلْچ« هندي و حاصل مصدر از ة واژ»چال«.  است»چاليش«واژة 
اند و   را گرفته»چالش«مصدر   حاصل،اليدن ساخته و از آنچ/از اين واژه، مصدر چليدن

 :صورت آمده است اين علّت ضرورت شعري به النا بهاين كلمه در بيت مو
  ٣ش كـرد  اني از خرد حـالي    ناگه  اين نظر با آن نظر چاليش كرد      

 تاريخ در آخر اين نكته را نيز بايد اضافه نمود كه فارسي و دري زبانان تاكنون به
 شده قرمال هند مستشافراد اين خانواده چيني نژاد در  .اند  بذل توجه نفرموده٤ها كوشان

                                                   
  .مبدل شده است) قمر (»ماه«ارسي ف  به»ماس« زبان سانسكريت ة واژكه نچنا  .1
  .راه رفتن، گام زدن:  معني آنفتح اول و سكوندوم به  .2
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  .»كوشان«تحت مدخل ) اعالم(، جلد ششم فرهنگ معين رجوع شود به  .4
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، ).م ٧٨-١٠١-٢(كنشكاي اول . طرف آسياي مركزي توسعه دادند جا خود را به و از آن
فرهنگ شرق  تنها مسلك بودا بلكه او نه. يديبوديسم گرا نخستين فرمانروايي بود كه به

اين قبيل  .داد  رواج،قي كه تحت سلطه او بودطنام هند كه زادگاه بوداست را نيز به
ها در  آن دولت. دندرساير مناطق ب  همراه خود به،ان وي كه هندي بودندها را ارتشي واژه

همان  گراييد و ارتشيان در انقراض  سومين فرمانرواي اين خانواده به١زمان واسوديو
 ت، اين دين مبين رافيا ها استيال وقتي كه اسالم بر آن سرزمين. ندشد مناطق ماندگار

 ، بلكه آن را در ايران،دست ندادند ازرا  خود  زندگية ولي فرهنگ و فلسف،پذيرفتند
. پذير نيست نمودند كه ديگر تفكيك خراسان بزرگ با دين اسالم چنان عجين ويژه در به

آورد كه آن را  وجود اي را به  فلسفه،آميزش پيشگامان اسالم و تازه مسلمانان اختالط و
نيز بايد تصريح نمود را كته جا اين ن در اين. ناميم تصوف يا تصوف اسالمي مي امروز

عربي تحت نفوذ  الدين ابن عربي جداست، زيرا محيي خراسان از تصوف ابن كه تصوف
يسم قرارگرفته است ئت و هندوشام، ولي تصوف خراسانيان تحت تأثير بودائي مسيحيان

كتاب   اگر.روم براي مقصود خود از همين مواد مايه و توشه برداشته است ايو ملّ
 فردوسي طوسي، سنايي ة مطالب بسياري دربار،فارسي ترجمه شود  بهها اريخ كوشانت

 .گردد  روشن مي،هام استب اةالدين رومي كه درپرد عطّار نيشابوري و جالل غزنوي،
  

                                                   
1.  Vasudeva.  


