
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي مركز مطالعات راهبردي روابط فرهنگي،
 144-117، 1397سال چهارم، شماره ششم، بهار 

 
 فرهنگی ایران و جنوب شرقی آسیا:  -پیوندهای تاریخی

 های فارسی دخیل در زبان مالیو واژه
 

 1محمد خوش هیکل آزاد
 چکیده

روابط تاریخی کشورمان با جنوب شرقی آسیا دارای قدمت طوالنی است که از طریق جادة ابریشم 
و راه دریایی )ادویه( در مسیر به هند، جنوب شرقی آسیا و چین موجب گفتگوی عمیق در 

رسد سال ق.م ( می 250قدمت روابط به دورة اشکانیان )مناسبات تاجرانی و فرهنگی شده است. 
که آیین زرتشت به وسیلة بازرگانان ایرانی انتشار یافت. پس از اسالم، سابقة تحکیم روابط به قرن 

های فارسی دخیل آیا واژهم. است.19تا  14اول یا حداقل قرن سوم ه.ق می رسد که اوج آن قرون 
های رسمی مالیو و نامهمت روابط است؟ با استفاده از فرهنگدر زبان مالیو یکی از شواهد قد

ها با کلمات فارسی و بررسی تحقیقات محققان اندونزیایی، مالزیایی و اندونزیایی و مقایسة واژه
-ها به این نتیجه میاروپایی از ابعاد دستوری، تلفظی، معنایی، کاربردی، اصطالحات و ضرب المثل

سال قبل از میالد  250م. بوده است. غفلت از دورة  9تا  14امالت قرون رسیم که اوج روابط و تع
رسد. با جایز نیست؛ آغاز تعامالت زبانی به قبل از اسالم و حداقل به دورة ساسانیان می 14تا قرن 

تر شد؛ چرا که در نتیجة تعامالت پادشاهان ایرانی و مردم با ورود اسالم، این تعامالت عمیق
واژة فارسی دخیل در زبان مالیو  400حدود بر زبان عربی تأثیر بسیار گذاشت.  اعراب، فارسی

واژة فارسی در  50ای رایج و ادبی مالیو و فارسی، تعداد شناسایی شده است. در مقایسة واژه
خزانه لغات زبان مالیو به بخش ادبی منتقل شده و از رایج بودن واژه های فارسی در زبان مالیو 

واژه عربی دخیل در زبان مالیو متأثر از  280واژه کاسته شده است. حضور بیش از  100به تعداد 
نام ایرانی رایج ، نمایشگر عمق  50نسبت و مشدد و کثرت استعمال و بیش از «ی»فارسی، « ت»

واژه در بخش تاجرانت و مرتبط با مواد موجود در  143روابط ایران با منطقه است. حضور بیش از 
واژه در امور مذهبی و حکومتی اهمیت امور بازرگانی و حکومتی و قدمت  128ش از طبیعت و بی

دهد.در این و پادشاهان و مردم منطقه قبل و بعد از اسالم را نشان می و علما روابط بازرگانان
به ویژه با عنایت به اینکه  -راستا، ضرورت توجه به این دینامیسم زبانی و توسعه و تعمیق آن 
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موجب گسترش روابط و پیوندهای کشورمان  -های دخیل فارسی هنوز رایج هستند واژهنیمی از 
 گردد.  با منطقة جنوب شرقی آسیا می

 ایران، جنوب شرقی آسیا، قدمت روابط، واژه های فارسی، زبان مالیو واژگان كلیدي:
 مقدمه

طوالنی روابط تاریخی و تعامالت کشورمان با منطقة جنوب شرقی آسیا دارای قدمت 
است. در این راستا، قدمت و سابقة آشنایی ایرانیان با منطقه ) چه قبل و چه بعد از 

، محقق 2اسالم(در حوزة زبانی مورد استناد محققان جنوب شرقی آسیا استیه ئی لیانگ
م. به بعد و با ذکر اهمیت بندر  11آمد دریایی بر خشکی را از قرن وچینی،  برتری رفت

م. در سلسة یوان، زبان  13کند و اشاره دارد حتی در قرن عنوان می سیراف در ایران
فارسی )زبان ادبی ناحیه شرقی دنیای اسالم از قرن دهم م.( در دربار چین تدریس 

شد. وی معتقد است ادیان زرتشتی، نسطوری، مانی و اسالمی همه از راه ایران به  می
 (860-850، صص 1366چین آمده اند )لیانگ،

( معتقد است که اسالم توسط تاجران Djajadiningratجاجادی نینگ رات )حسین 
تلفظ حرکات عربی در اندونزی جابار » گوید: ایرانی وارد اندونزی شده است. وی می

( گفته می شود. در صورتی که،  در زبان عربی  pes( و پس )پیش =jabar)زبر = 
ر فارسی به دندان گرفته د ( (sinفتحه، کسره و ضمه هست و همچنین حرف سین

 «.شودشود، ولی در زبان عربی به دندان گرفته مینمی
در قدیم، اهالی » گوید: بوسانی، محقق ایتالیایی، در خصوص حرکات زیر و زبر  می

گرفتند؛ چرا که به جای فتحه و کسره اندونزی حروف عربی را با سیستم فارسی یاد می
های فارسی با تلفظ کردند. حتی در زبان محلی جاوه، نامو غیره از زیر و زبر استفاده می

 التصریفشده است. در کتابخانة دانشگاه لیدن، دست خط کتاب محلی استعمال می
موجود است که صرف و نحو زبان عربی به زبان فارسی با ترجمة تحت اللفظی 

زبان فارسی  م. در اندونزی، عربی را به کمک 16مالزیاست. یعنی، هنوز در اواخر قرن 
م.، از نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به دلیل  16-17دادند. اما بعد از قرن یاد می

حضور استعمارگران و تسخیر ماالکا و قطع راه دریایی ممالک باالی باد )هندی( با زیر 
 (14و  11، ص 1345)بوسانی ،  .«باد )اندونزیایی( کاسته شد
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های فارسی توجه است؛ چون برخی واژهطریق هند نیز قابلارتباط ایرانیان با منطقه از 
اند. با فتح هندوستان به دست مسلمانان )در قرن اول ه.ق( و قبل از این طریق وارد شده

 387از اسالم، زبان فارسی از دوره ساسانیان و تحکیم آن در طول حکومت غزنویان ، 
 –. در قرون اولیه، لغات فارسی داندم. می 19ه.ق قمری( و دوام آن را تا آخر قرن 

، ولی در Suratranaشد: مثل سلطان تبدیل به سوراترانا عربی به طور کامل هندی می
واژه  6041واژه عربی و  7584هزار واژة آن  50قرون بعد، برای نمونه در زبان اردو از 

 ( 58-69و 13-15و  249: 1372واژه سانسکریت بوده است. )سلیمی،  555فارسی و 
های فارسی دخیل در زبان مالیو حکایت از های انجام شده در خصوص واژهپژوهش

اهمیت این موضوع نزد اندیشمندان شرقی و اروپایی دارد. هرچند تعداد آثاری که به 
فرهنگ نامة است، زیاد نیست. طور مستقیم در این خصوص به رشتة تحریر درآمده 

که به صورت غیرمستقیم  -(Wilkinson, 1901-1902)ویل کینسون  مالیو -انگلیسی
واژة فارسی در زبان مالیو را  140به صورت کلی،  -به بررسی موضوع پرداخته است

سواتن هام  نامه زبان های انگلیسی و مالیوفرهنگشناسایی کرده است. در 
(Swettenham, 1940)  واژة فارسی متداول در زبان اندونزیایی اشاره کلی شده  18به

اثر ابراهیم بن داتو مودا لینگی با همکاری ویستت فرهنگ لغات مالیودر است. 
(Linggi&Wistedt, 1921) 117  واژة فارسی مشخص گردیده است. ویستت در

واژه اشاره  77به  (Wistedt, 1952)مالیو -نامه مدرن عملی زبان انگلیسیفرهنگ
واژه فارسی  77به  علم نگارش مالیوهم در کتاب  (Zaba, 1965)کرده است. ذبا 

نفوذ » در مقالة  (Marrison, 1955)دخیل در زبان مالیو اشاره کرده است. مریسون
به بررسی تاریخی تأثیر زبان و فرهنگ فارسی در زندگی « فارسی در زندگی مالیو

نفوذ شیعه پارسی در ادب در (Ismail, 1988)مالیوها پرداخته است. ابراهیم اسماعیل 
به مباحث زبان فارسی و شیعه پرداخته است. ر مجمع الجزایر مالیومالیوی اسالمی د

به تاریخچة زبان فارسی و آثار  گلچین ادب فارسیدر (Lubis, 1990) بخاری لوبیس 
های فارسی دخیل در زبان ادب کالسیک و تصوف ایرانی پرداخته و نگاهی کلی به واژه

کتب و مقاله ، به صورت غیر  نامه ها،مالیو و انگلیسی دارد. در مجموع، فرهنگ
 اند. های دخیل فارسی در زبان مالیو اشاره کردهمستقیم، به واژه

های عربی و ترکی، سعی کتب و آثار بعدی به صورت مستقیم یا به همراه بررسی واژه
 ،(Bausani, 1988)های فارسی در زبان مالیو داشته اند. بوسانی در شناسایی واژه

ها داشته است؛ که به ایی، پژوهش ارزشمندی در خصوص معانی واژهشناس ایتالیایران
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واژه های عربی در کتاب  (Russell, 1978)گردد. راسل نقطه نظرات ایشان اشاره می
واژه را  321به معانی واژه های فارسی نیز اشاره و  وام گرفته شده در زبان اندونزی

واژه های وام رزشمند خود ، در کتاب ا  (Beg, 1982)مشخص کرده است. جبار بگ
ها با ، به معانی و بررسی موضوعی آنگرفته شده ترکی و فارسی در زبان اندونزی

واژه و  124م. به  1901های زمانی استفاده از منابع عربی و فارسی و انگلیسی در دوره
 گیری می کند کهواژه اشاره دارد و نتیجه 70م. به  1952واژه و  115م. به  1910در 

اند. این در حالی است که واژه فارسی به حیات خود در زمان حاضر ادامه داده 70تنها 
واژه فارسی دخیل  150واژة فارسی شناسایی شده، بیش از  359در پژوهش حاضر از 

 در محاوره روزمره به کار می رود.

قواعد تکرار در زبان های ترکی، فارسی و در کتاب  (Lubis, 1992)بخاری لوبیس 
( در رسالة 1384به تشابهات زبانی خوبی اشاره دارد. مرحوم محمد ظفر اقبال ) مالیو

تأثیر زبان، ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی در زبان، ادبیات و »دکتری خود تحت عنوان 
به بررسی روابط تاریخی، فرهنگی، ادبی و شعری ایران در ادبیات « فرهنگ اندونزی

رساله هم به تأثیر زبان فارسی در زبان اندونزی اشاره  مالیو پرداخته و در بخشی از
های فارسی شناسایی شده را بدون توضیحات معنایی و کرده است. وی تعداد واژه

های مورد پژوهش که از مجموع کتب و مقاالت فوق و از حکایت نامه -هاای آنریشه
که مجموعه کاملی واژه رسانده است. رسالة ایشان  403به  -خود به دست آورده است

در خصوص ارتباطات فرهنگی ایران و اندونزی از جمله در حوزه زبانی است، متأسفانه 
قافله در کشورمان چاپ نشده است؛ ولی خالصة رساله به زبان مالیو با عنوان  

 در اندونزی چاپ شده است. (Iqbal, 2006)،فرهنگی
های برونئی ی دخیل در زبانواژه فارس 359در پژوهش حاضر، نکتة برجسته شناسایی 

تک واژه ها با استناد به و مالزی )مالیو( و اندونزی )اندونزیایی( با معانی و ریشة تک
های مراکز ادبی رسمی اندونزی، مالزی، برونئی و سنگاپور نامهو فرهنگ فرهنگ معین

بر باشد. عالوه بر این، تأثیر زبان فارسی )زبان رسمی این کشور مالیو است( می
ها هم های عربی، ترکی و سانسکریت و در عین حال،تأثیر بر اسامی و ضرب المثل زبان

واژه عربی، ترکی و سانسکریت ایرانی  250مورد بررسی قرار گرفته که به ترتیب جمعاً 
 نام ایرانی در حوزه تمدنی مالیو شناسایی شده است. 58شده و 

به اهمیت رابطه متقابل زبان و فرهنگ و به تئوری به کار رفته در این پژوهش،  با توجه 
عبارتی دیگر فهم جایگاه اشتراکات زبانی در تحقق پیوندهای فرهنگی، تئوری نسبیت 
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باشد. می (Sapir – Whorf)ورف -ساپیر(Language Relativism)زبان شناختی 
تی در این تئوری، رابطة علّی بین زبان و فرهنگ پذیرفته شده و ایندو با هم همزیس

ساپیرو معتقد است » کند.کند و آن را بیان و ابراز میدارند. زبان در فرهنگ رشد می
زبان همان چگونه اندیشیدن جامعه است. ورف زبان را ابزاری برای درک جهان 

)مرادی و رحمانی ، « کندها را مشخص میداند که سیمای فکری آنپیرامون افراد می
1395 ،237-258) 

این تئوری، اثر گذاری فرهنگ و زبان را بر یکدیگر یک سویه و از  تا قبل از طرح 
طرف جامعه یا فرهنگ بر زبان می دانستند؛ که این تئوری عکس موضوع را مطرح 

 نمود.

گیری و اقتباس لغات  های مختلف در زبان، در قالب وامتماس و برخورد فرهنگ
آموزند و یکدیگر آشنا شده و از هم مییابد. با اشتراکات زبانی،فرهنگ ها با  بازتاب می

ها و تعامالت و ارتباطات بین پیوندهای مهمی را در قالب مراسم ملی و دینی و مناسبت
ای جهانی است که بر اساس واژگان، علوم و دهند. زبان سیستم نشانهفرهنگی شکل می

د یا به تعامل وا کنهای انباشته شده جوامع را به افراد جوامع دیگر منتقل میتوانمندی
گر میراث فرهنگی است و فرهنگ هم های عمده و تجلیزبان یکی از بخش»دارد. می

علمی هر جامعه است؛ که از سویی زبان ابزار اصلی فرهنگ و شرط  -دانش و آثار ادبی
« باشد.وجود فرهنگ است و از سویی دیگر جزیی از فرهنگ و محصول فرهنگ می

بان بدن است و فرهنگ خون، که یک موجود زنده را شکل )همان( از نگاه فلسفی ز
 (Jiang, 2000) .دهند و از نگاه ارتباطی، فرهنگ آب است و زبان مهارت شنا کردنمی

  
 واژه های فارسی دخیل در زبان مالیو

یکی از شواهد بسیارجالب در قدمت ارتباط ایران با منطقة جنوب شرقی آسیا حضور 
ر زبان مالیو است که ادبی و مهجور بودن  یا رایج بودن این های فارسی دخیل دواژه
ها در طول زمان است.با مراجعه دهندة پویائی و چگونگی ادامه حیات آنها نشانواژه

به چهار قاموس زبان اندونزیایی )در اندونزی( و مالیو )در مالزی و برونئی و سنگاپور( 
ها ها و نزدیکی آنکلیه واژه -شودان میها در کشورهای مطروحه عنوکه به همین نام -

مورد بررسی قرار  فرهنگ فارسی معینتک و در مقایسه با های فارسی تکبه واژه
 -اندکه تتبع خوبی در این خصوص داشته -گرفته و همچنین از منابع مالیو و اروپایی 

 بهره کافی برده شده است.    
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( مشخص شد که از 1360یو )معین، های فارسی دخیل در زبان مالدر بررسی واژه
واژة ادبی در متون ادبی به 103واژة مورد بررسی فارسی، تعداد  350مجموع بیش از 

واژة مورد بررسی  251اند، لذا مهجور هستند و دیگر رایج نمی باشند.از تعداد کار رفته
 ,Depdikbud, 1990 & Sugiarto, 1993, Kepdikma, 1991, DBP Brunei, 1991)مالیو

Hairul& Khan, 1990, Wojowasito,1994) واژه  152واژه ادبی و تعداد  161، تعداد
توان رایج واژه( مشخص نیست و نمی 15های مالیو )رایج هستند و وضعیت سایر واژه

های رایج و ادبی مالیو و فارسی به و یا ادبی بودن آن را دقیقاً بیان کرد. از مقایسة واژه
واژة فارسی در خزانة لغات زبان مالیو به بخش ادبی منتقل شده و  50آید که دست می

واژه کاسته شده است)آزاد، 100های فارسی در زبان مالیو به تعداد  از رایج بودن واژه
1378:205-203.) 

های دخیل در زبان مالیو ) از جمله عربی و...( تأثیر زبان و ادب فارسی در سایر واژه
های فارسی شده است و به عبارتی دیگر، بر نقش مهم ژهموجب افزایش تعداد وا

واژه عربی دخیل  204گذارد.حضور بیش از ها در این تعامل فرهنگی صحه میایرانی
نسبت و « ی»واژه عربی با تأثیراز  70تا  40فارسی یا تعداد «  ت»در زبان مالیو متأثر از 

اسطة کثرت استعمال در زبان که به و -واژة عربی  26مشدد فارسی و همچنین تعداد 
گردند؛ و در زبان مالیو به سبک ایرانی تلفظ می -آیند فارسی، فارسی به حساب می

واژه عربیِ فارسی شده دارد که به احتمال بسیار زیاد  280حکایت از حضور حدوداً 
-ژهها در انتقال سایر وااند. نقش ایرانی ها به شبه جزیره مالیو منتقل شدهتوسط ایرانی

واژه قابل ذکر  2واژه و سانسکریت  5های دیگر از جمله ترکی به تعداد های زبان
نام ایرانی نیز رایج  50های فارسی دخیل ،در زبان مالیو بیش از عالوه بر واژه .است

 ها هم اکنون در کشورمان رواج ندارند.هستند ؛ اگر چه تعدادی از آن
زبان فارسی در دانشگاه شریف هدایت اهلل مرحوم محمد ظفر اقبال، استاد اسبق 

جاکارتا، در رسالة دکتری خود به تأثیر نمایان زبان فارسی در زبان اندونزیایی و سابقة 
طوالنی روابط ایرانیان با اندونزی اشارات خوبی دارد. خط قدیمی این زبان حروف پ، 

ان مختلف به این چ، حرکات زیر، زبر و پیش را از زبان فارسی گرفته است. نویسندگ
واژة فارسی متداول است. ولی در این تحقیق،  350اند که در زبان اندونزی نتیجه رسیده
 (.357-356: 1384واژه رسیده است )اقبال،  403این تعداد به 

 
 ها از نظر دستوریمقایسة واژه



 
 
 
 
 
 
7 

 
 محمدخوش هیکل آزاد

ای  بندی جداگانههای دخیل مورد بررسی از بعد دستوری نیز دارای تقسیممجموعه واژه
هستند که عموماً به صورت اسم )اکثراً اسم مفرد(، صفت، فعل، ضمیر، قید، حرف 

واژه که به صورت اسم  299اند. از مجموع به کار رفته –عالمت نفی -شرط و پیشوند 
واژه اسم مرکب و بقیه به صورت اسم مفعول  27واژه اسم مفرد و  263اند:  به کار رفته

واژه(، اسم خاص  1واژه(، اسم مصغر ) 1ژه(، اسم صورت )وا 1واژه(، اسم آلت ) 2)
 واژه(هستند. 1واژه(، و اسم فاعل ) 1واژه(، اسم معنی ) 1واژه(، اسم مصدر ) 1)

واژه صفت نسبی،  22رسد که می 64های دخیل مجموعاً به از نظر صفت نیز تعداد واژه
واژه صفت تفضیلی  1واژه صفت فاعلی، 7واژه صفت مرکب،  12واژه صفت عام،   21
 7فعل،  5های دخیل شامل: واژه صفت مفعولی است.سایر ابعاد دستوری واژه 1و 

عالمت  –پیشوند  1حرف شرط و  1ضمیر اشاره، 1عدد،  1قید مکان،  3حاصل مصدر، 
 است. -نفی 

به خصوص اسم  -های دخیل به صورت اسم آید که اکثر واژهاز بررسی به دست می
تبة بعد و در حد متوسط صفت و در مقیاس بسیار کم حاالت فعلی، و در مر -مفرد 

 اند.حاصل مصدر و... بوده و به نفوذ و حیات خود در زبان مالیو ادامه داده
مرمی، سیب میب و...در محاوره مبزی، گرمیتکرار کلمات در زبان فارسی مثل سبزی

شته و احتماالٌ تحت تأثیر به کار می رود، که این موضوع در زبان مالیو نیز وجود دا
 – sayur- mayor (sayurزبان فارسی بوده است. برای نمونه:انواع سبزیجات = 

sayuran)،  امور مربوط به ازدواج )کابین(، ارتباطات خانوادگی به دلیل
فوری، در همان زمان، مودب و منظم )شرکت کردن = ، Kahwin-mawinازدواج
serta) serta – merta ... و 

های مالیو متأثر از نکات دستوری مالیو تغییر شایان ذکر است که تعدادی از واژه
 یابند. به عبارتی دیگر، فعل در بخش اول آمده و سپس در بخشدوم با پیشوندهای می

me  وmeny شود. مثل و... صرف میparan memorang  کردن چیزی با وسیله )تکه
)کوچک کردن،  kecil-mengecilقبلی(،  )مشابه معنای tetak- menetak تیز( و 

 توهین کردن( و...
)فردی که  cakal-bakalهای دیگری چون در ارتباط با موضوع فوق الذکر، واژه

)سرپوش غذا...( نیز به  adai-badai)جدایی(،  cerai-beraiروستایی را افتتاح کند(، 
 ی از زبان فارسی است.اند که احتماالٌ اصل تأثیرپذیرآورده شده« ب» با « م» جای 

 در این راستا بخاری لوبیس به چهار نوع تکرار در زبان مالیو اشاره دارد:
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-satuکاخ ها،   istana-istanaتکرار کامل یعنی فعل به طور کامل بیان شود. مثل  -1

atu   یک یک و... البته هرکدام از افعال، معانی خود را بیان می کنند. در زبان فارسی هم
اینگونه تکرار وجود دارد. مثل پچ پچ، بلندبلند، واه واه و اینجا اینجا، این این ، یکی 

 یکی،...
تکرار در بخشی از فعل )جلو و یا عقب آن( انجام شده و این فعل مستقل است. به  -2

اضافه می شود مثل  eعبارتی دیگر حرف بیصدای اول تکرار و سپس حرف صدادار 
lelaki- laki  ،مردjari-jejari   انگشت و... )البته این حالت در افعال دارای حروف

 ترتمیز،... است. -اضافه و صفات هم کاربرد دارد.( در فارسی تمیز 
و  cerai-beraiکه   ceraiتکرار دارای آهنگ در حروف صدادار مثل جدائی  -3

که    mandiو... در حروف بیصدا مثل حمام کردن  serta-mertaکه   sertaمشارکت 
mandi-manda  و... بوسانی این حالت را در زبان فارسی موجود نمی داند ولی مثل

سیب میب، کتاب متاب و... در محاوره عامیانه بسیار رایج است یا در حاالت دیگر مثل 
 ندید بدید ، گوشه کنار و...

در ) ter, an, nya, se, ke, me, i, em ، berتکرار افعال ولی با حروف اضافه  -4
 besar – besaran – besarعجله کردن،  buru-buru–terburuوسط(، ... مثل 

 -turun-temurunعذرخواهی و طلب استغفار،  maaf – maafan- bermaafبزرگی،

turun   ...نسل به نسل و... در زبان فارسی مثل پی در پی، پشت اندر پشت، سر تا سر
(Bukhari Lubis, 1992, pp.1-9  .) 

 
 

 حوزة کاربردی 
های فارسی دخیل از منظر کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و به شرح ذیل واژه

های مورد دهندة حوزه واژهزمینة مشخص نشان 29اند.به طور کلی، مشخص گردیده
انسان )رفتارها و صفات مثبت و منفی(، اخالق  -1بررسی است که به ترتیب عبارتند از:

اعضاء و جوارح انسان و اشیاء و پوشاک مربوط به وی  -2اژه و 40و روابط خانوادگی 
دریانوردی، جغرافیا و  – 4واژه  25ها ها و نوشیدنیها و خوراکیانواع میوه -3واژه  28

خانه و وسایل گوناگون مربوط به  -6واژه  23دین و مذهب  -5واژه  25گیری اندازه
 -9واژه  20ها و گیاهان انواع گل -8واژه  20پادشاهان و وسایل شاهی -7واژه 21آن 

واژه  17امور نظامی و ابزار االت مربوط به آن  – 10واژه  18بازرگانی و حسابداری 
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واژه  14ها انواع پارچه -12واژه  17های قیمتی و تزیینی و مواد معدنی انواع سنگ -11
واژه  11تصوف، صوفی و وسایل مربوط به ایشان  -14واژه  12مردم و کشورها  -13
امور  -17واژه  9ابزار آالت موسیقی  -16واژه  10ها ها، مراسم و بازیجشن -15

واژه  6ادب، هنر، شعر و خط  -19واژه  7ادبیات )دستور زبان(  -18واژه  8پزشکی 
 -23واژه  5امور اداری و کتابت  -22واژه  5تاریخ  -21واژه  6جانورشناسی  -20

 -26واژه  2اماکن تفریحی مردم  -25واژه  3طور عام اشیاء به  -24واژه  4ها شغل
 واژه. 1ریاضی  -29واژه و  1ورزش  -28واژه  1فصول سال  -27واژه  2ها رنگ
گردند تر تقسیم میهای فوق الذکر در یک مقیاس کلی تر به شش زمینه مشخصزمینه

ع الجزایر تری مارا به نفوذ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در مجمکه به نحو مشخص
واژه( مربوط به انسان و محل  89های دخیل )گردند. بیشترین واژهمالیو رهنمون می

شود و در مرتبة بعد، طبیعت و مواد موجود یا حاصل اقامت وی و محیط پیرامونش می
  52واژه، فرهنگ عامه با  56واژه، امور اقتصادی و تاجرانت با  87شده از آن با 

واژه قرار دارد.نکته  34واژه و امور دینی و مذهبی با  44ومت واژه،امور سیاسی و حک
های مربوط به طبیعت و مواد موجود یا حاصل توجه این است که بسیاری از واژهقابل

واژه به عنوان کاالهای  51ها های قیمتی، گیاهان و پارچهاز آن از جمله انواع سنگ
ها در منطقه نفوذ کرده است. به ب نام آناند و بدین ترتیتاجرانی مورد معادله واقع شده

های دخیل در بخش اقتصادی و تاجرانت بیشتر از یکصد واژه هست رسد واژهنظر می
های فرهنگ عامه از جمله های دخیل در امور مذهبی که اگر واژهو همچنین واژه

گونه واژه( به آن اضافه گردد، تعداد این 16های مذهبی و هنر و شعر و خطاطی ) جشن
یابد که نشانگر اهمیت امور مذهبی در جامعه واژه افزایش می 50ها به بیش از واژه

 مالیو است. 
 

 حوزة تلفظ
های دخیل هستند ای واژهتغییرات تلفظی و معنایی نیز دو بُعد دیگر از بررسی مقایسه

هویدا تر که هر چه بیشتر تعامل در زبان مالیو و فارسی را در زمانی بسیار طوالنی
 توجه است:سازد. در ارتباط با تغییرات تلفظی نکات ذیل قابل می
های فارسی دخیل بدون تغییرات حرفی و آوائی عیناً در زبان مالیو تعدادی از واژه -1

گردند. البته هفت واژه از این مجموعه در واژه می 125وجود دارند که حدوداً شامل 
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اند. در این بخش، برای نمونه به ها درج گردیده نامهاشکال دیگر تلفظی نیز در فرهنگ
 گردد.های بندر، بادام، دفتر و دبوس اشاره میواژه

های دخیل با تغییرات آوائی و حرفی همراه بوده است که برای تعدادی دیگر از واژه -2
های تاج )تاجویا، تاجوک در زبان مالیو(، بچه )بوچا در زبان مالیو(، نمونه واژه

ن )برگندان در زبان مالیو( و چماق )چقمار در زبان مالیو( قابل ذکر برغندآ
اند و تنها واژة فارسی دخیل از ابعاد آوایی و حرفی دچار تغییراتی شده 59است.حدوداً 

 اند.دو واژه از این بخش به اشکال دیگر تلفظی هم آمده
اند ولی صدا شدههای دخیل دچار تغییرات حرفی صدادار و بیبخشی دیگر از واژه -3

عدد است  129ها حدوداً گردند. این واژههای فارسی تلفظ میاز بعد آوائی، همانند واژه
واژه از این مجموعه با اشکال دیگر تلفظی آمده است. برای نمونه واژه های  3که تنها 

در زبان  cabuk)چابک  cabokدر زبان مالیو( و چابک Kiai )کیائی  Kiyayiکیایی
زاده به حرام قابل ذکر است. در این بخش، حرف ز تبدیل به ج شده مثل حرام مالیو(
(، خ به ح مثل تخت به Kurma(، خ به ک مثل خرما به کرما )haramjadahجاده )
(، که به گ مثل کشتی به گوستی syabas(، ش به سین مثل شاباس )tahtaتحتا )

(gusti( ر به ل مثل دیوار به دیوال ،)diwal و )( حذف ه مثل بیهوش که بیوسbius )
(. ضمناً حروف )دو حرف در کنار هم(نیز در فارسی Lubis, 1990, p.7شده است )

( مثل پارچه به پرچا، pe( به پ )paبه اشکال ذیل در زبان مالیو تغییر یافته است. پا )
کو (، ن به م مثل تنباکو به تمباanggur( به انگور )angurنگ )اشمام( مثل انگور )

(Ibid, p.8 ) ًواژه دخیل به صورت اشمام بوده و تنها  6و... الزم به ذکر است که حدودا
 یک واژة مکرر )به کار رفته در سایر اشکال تلفظی(است.

واژه( شدیداً دچار تغییرات تلفظی  13های دخیل ) حدوداً تعداد بسیار کمی از واژه -4
ه، هوشمند )سیومان در زبان مالیو(، شده و به سختی قابل تشخیص هستند. برای نمون

سم )سمبرانی در زبان مالیو( و داالنه )دالخنا در زبان مالیو( قابل ذکر است که یک 
 مورد در سایر اشکال تلفظی نیز به کار رفته است.

تأثیر زبان مالیو قرار گرفته و به شکل تلفظی مالیو های دخیل تحتتعدادی از واژه -5
های خواجه )خوجا در زبان مالیو(، دیوانه )دوانا در ای نمونه: واژهاند. برادا گردیده

واژه دخیل در  48زبان مالیو( و نشان )نی شان در زبان مالیو( قابل ذکر است.حدوداً 
 باشد. واژه از این مجموعه در سایر اشکال تلفظی مندرج می 3این بخش هستند که تنها 
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ت که دو حرف ساکن پشت سر هم در زبان های دخیل از این جهتعدادی از واژه -6
واژه( و از جمله این )اینی  8گیرد، تغییر یافته و حروف صدادار )حدوداً  مالیو قرار نمی

واژه( از جمله جان  3در زبان مالیو(، برنج )برنجی در زبان مالیو( و بیصدا )حدوداً 
 )جانا در زبان مالیو( به آن اضافه شده است.

های فارسی دخیل در زبان مالیو بیشتر به سه بخش و صورت واژهتغییرات تلفظی در 
های فارسی و سپس تغییرات ها با به کارگیری دقیق واژهمشخص یعنی عدم تغییر واژه

ها به راحتی قابل شناسایی هستند. های فارسی است که البته واژهحرفی و آوائی در واژه
اند که آن هم آوای مالیو تغییر شکل دادهها تحت تأثیر تلفظ و باالخره دستة سوم واژه

اند که  واژه دخیل به شدت تغییرات شکلی داشته 13قابل فهم و شناسایی است و تنها 
 واژه مورد بررسی رقم ناچیزی است. 350در مقایسه با 

 
 حوزة معنا

 توجه است:های فارسی دخیل نکات ذیل قابلدر ارتباط با تغییرات معنایی واژه
عیناً ودر همان  -ها تغییر یابدبدون اینکه معنای آن -واژة فارسی دخیل  147تعداد  -1

های توان به واژهمعنا یا معانی فارسی در زبان مالیو به کار رفته است. برای نمونه می
دخیل گلدان )گلودان در زبان مالیو(، وزیر )وزیر در زبان مالیو( و درویش )درویس 

البته در این زمینه دو واژه مکرر بوده و در سایر موارد ذیل در زبان مالیو( اشاره کرد. 
 هم کاربرد دارند.

واژه فارسی دخیل تنها در یکی از معانی خود در زبان مالیو به کار  82تعداد  -2
اند و ازچند معنای فارسی تنها اند. به عبارتی دیگر، دارای محدودیت معنایی شده رفته

رفته است و سایر معانی به دالیل گوناگون به آن سرزمین  یک معنا در زبان مالیو به کار
های دخیل پروا )تنها به معنای توجه و التفات(، اند. برای نمونه واژهمنتقل نگردیده

دیوانه )صرفا به معنای مجنون( و دفتر )تنها فهرست و لیست مطالب، اسامی و اجناس 
کردن( قابل ذکر است. تنها دو  بر اساس ابجد و در حالت فعلی آن به معنای ثبت نام

 واژه  مکرر بوده و در سایر اشکال معنایی نیز کاربرد دارند.
اند در زبان مالیو به صورت معنای واژه دخیل که دارای معنای عام بوده 45تعداد  -3

کنندة اختصاص معنای ویژه اند که به عبارتی دیگر، بیانخاص )تخصیص( به کار رفته
ها هم یا افراد در مجمع الجزایر مالیو هستند. تعداد کمی از همین واژهبه اشیاء، حاالت 

توجه است. برای اند که قابلاز معانی خاص فارسی آن به صورت معانی عام تغییر کرده
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نمونه: آذرنگ )آتش رنگ، نورانی( که در معنای مالیو آن )برونئی( به معنای فرد 
دهد. و سرخی آتش و نورانی نیز معنا میمسیحی نصرانی است؛ اگر چه در زبان مالی

نمونة دیگر واژة دنبه به معنای جزیی از بدن گوسفند است که در زبان مالیو خود 
گوسفند را گویند. واژة مس که بزرگ معنا دهد و در زبان مالیو خطاب آقا به فرد مسن 

گرد است که در ای بیابانتر همسر است. واژة دیگر کولی به معنای طایفهیا برادر بزرگ
ها ... یا عمله، باربر و حمال کوش در امور حمل بار، تعمیر راهزبان مالیو فردی سخت

شود.کیائی به معنای پادشاهی و سروری و حکومت است که در زبان مالیو معنا می
عنوان علمای اسالم و بزرگان تصوف و... معنا شده است. لچک به معنای چارقد 

و به نوعی پارچه و نوعی پارچه ابریشم اطالق گردیده است کوچک که در زبان مالی
 )معنای خاص به عام(. یک واژه در این بخش مکرر بوده است.

واژه دخیل عالوه بر حفظ یک یا چند معنای فارسی معنای دیگری را هم  37تعداد  -4
ا کرده اند. به عبارتی دیگر، قلمرو واژة مذکور توسعه یافته و گسترش معنا پیدپذیرفته

است. برای نمونه: واژة تاج عالوه بر معنای کاله جواهر نشان در فارسی شامل معانی 
سر مقاله، طبقه، کاله و سربند و... نیز در زبان مالیو شده است و چوگان که چوبی 
خمیده است، در چوگان بازی به معانی شعار، بج سینه، پرتاب کردن میله و گوی به 

ان مالیو معنا شده است. همچنین واژه کشتی که گالویز شدن سوی هدف و... نیز در زب
دو تن باشد به معانی عنوان و خطاب به افراد و آقا و ارباب نیز در زبان مالیو به کار 

 رفته است.
ها واژه دخیل دارای تشابه معنایی هستند ولی اختالفات جزئی هم در آن 17تعداد  -5

وان )دوان در زبان مالیو( به محل برگزاری گردد. برای نمونه واژه دیمشاهده می
ها به طور عام نیز اشاره دارد و دایه )دایا در زبان مالیو( که مراقبت جلسات و سخنرانی

 گردد.و پرورش فرزندان افراد بزرگ و شاهان را هم شامل می
که سیم و ساز « تار» اند برای نمونه: واژه دخیل دچار لغزش معنایی شده 3تعداد  -6

ایرانی است در معنای مالیوی آن صدایی شبیه صدای شالق زدن است یا کرکس که به 
خط بد به کار رفته صورت ترکیبی مرغ کرکس در معانی گوشت حیوانات و دست

 است.
در زبان مالیو « مژه»اند و برای نمونه واژة واژه دخیل تغییر مرجع داده 4تعداد  -7

در فارسی تار زدن و در مالیو طبل زدن است یا پرده گردد و تنبور که برابرو اطالق می
 که در زبان مالیو بیشتر روبند و حجاب است و نزد ما بیشتر پرده در و دیوار است.



 
 
 
 
 
 
13 

 
 محمدخوش هیکل آزاد

های دیگر ترکیب یافته ولی معنای فارسی آن تغییر نکرده واژه دخیل با واژه 3تعداد  -8
های مالیو حرام زاده، رکیبکه به معنای فرزند است و در ت«زاده» است. برای نمونه 

های عربی به آن افزوده شده شاهزاده و حالل زاده همان فرزند کاربرد دارد. اگرچه واژه
است. مثال دیگر، ماه است که نام قمر و معشوق است که با ترکیب با یک واژه مالیو 

به معنای حاکم،تاج شاهی،  mahkota )احتماال ریشه گرفته از سانسکریت( یعنی 
های کتابخانه، مسافرخانه، بی ادب و شوق و چیز ارزشمند معنا شده است. واژهمع
های مذکور عربی بوده ولی الزم در زبان مالیو نیز کاربرد دارند که بخشی از واژه بی

 معنای آن همانند معنای فارسی است.
بدبخت اند برای نمونه: واژة واژه دخیل در معنای معکوس خود به کار رفته 3تعداد  -9

یا هنر که در زبان   -که در یک معنا نوعی فحش و توهین به فرد است-در زبان مالیو 
برداری، حیله و نیرنگ و آشوب معنا شده است یا بی نوا که در بیان توهین و مالیو کاله

 سرزنش در مالیو کاربرد دارد.
ر نکرده است. واژه دخیل با چند حرف مالیو ترکیب یافته ولی معنا تغیی 2تعداد  -10

واژه هم با چند حرف مالیو ترکیب یافته و تنها یک معنای فارسی را اخذ کرده  1تعداد 
است. برای نمونه کارکه در زبان مالیو کاریا و یا کرم که کرمی شده است و در شکل 

 دوم کماس که کاماستا به معنای نوعی ظرف آمده است. 
آن مختصری تغییر یافته است برای نمونه  واژه دخیل کوتاه شده و معنای 1تعداد  -11

 ای در ارتش آمده است.سرجاندار که در زبان مالیو سرجان در معنای درجه
واژة دخیل متأثر از فرهنگ زبان فارسی در هند دچار تغییرات معنایی شده  7تعداد  -12

ان اند. برای نمونه واژه کندوری که در ایراست و سپس وارد شبه جزیره مالیو شده
سفره بزرگ و در هند مجلس یادبود و تکریم است که معنای دوم در زبان مالیو رایج 
است. واژة دیگر جام است که در زبان اردو به معنای سه ساعت است و در فارسی به 

بین است که معنای اول در مالیو کاربرد دارد. یک واژه معنای ظرف آب و ظرف جهان
 ی تغییرات معنایی فوق الذکر نیز کاربرد دارد.نیز مکرر است که در سایر بندها

های فارسی دخیل از بُعد معنایی بدون تغییرات اساسی در زبان مالیو کاربرد اکثر واژه
رسد که بیانگر ارتباط نزدیک ( می5و1،2،4واژه )بندهای 283ها به اند و تعداد آنداشته

ین تبادل اندیشه و تفکرات دو تاجران و اقشار گوناگون ایرانی با مردم مالیو و همچن
واژة دیگر دخیل هم معانی عام  45ملت از طریق کتب ادبی و نوشتاری است. تعداد 

اند که اند ولی به صورت خاص و متأثر از محیط مالیو به کار رفتهفارسی را اخذ کرده
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 اگر این تعداد را هم مسامحتاً به مجموعة باال اضافه کنیم نشان از استحکام بیشتر
واژه دخیل در اشکال دیگر تغییراتی  24تعداد  ارتباطات زبانی دو ملت دارد. جمعاً

اند که در مقایسه با اکثریت ( به کار رفته12و9،10،11، 3،6،7،8معنایی بندهای )
های مطروحه که سخت تحت تأثیر زبان و ادب فارسی هستند، قابل ارزیابی عمیق  واژه

 و جداگانه نیستند.
 

 اژه های دخیل عربی، ترکی و سانسکریتتأثیر بر و

های دخیل عربی، ترکی های فارسی دخیل به طور غیرمستقیم بر روی واژهزبان و واژه
ها سانسکریت در زبان مالیو نیز تأثیر گذار بوده اند که اجماالً به آن -مغولی و هندی  -

 شود: اشاره می
و تحریر به صورت « ت» با تلفظ  ه مربوطه در فارسی گاه _کلمات عربی مختوم به  -1
و با  aاند مثل رحمه عربی به شکل رحمت فارسی و گاه با تلفظ ت پذیرفته شده_

تحریر هه)غیر ملفوظ( مثل اداره به اشکال ادارات و اداره و یا تصفیه به شکل تصفیه 
(.زبان فارسی برنحوة تلفظ لغات مالیو)بیشتر 1:51، جلد 1360اند)معین، تلفظ شده

ها را تبدیل به ه مفتوحه کرده شوند اثر گذاشته و آنربی( که به ه مربوطه ختم میع
 ,Masyarakat, adat(.برای نمونهNurcholish Madjid, 1992, p.360) است

harkat, darurat, firasat.  البته تعدادی دیگر از این گونه لغات که تنها با ه مربوطه
ها مستقیماً از دهد این واژه کاربرد دارد که نشان میشوند در زبان مالیو نیز تلفظ می

 اند.زبان عربی گرفته شده
در یک بررسی کلی، تعداد . Bidah,gitrah,amarah,Makalah, rissalahبرای نمونه 

واژه  154واژه و با ه عربی حدوداً  204اند،حدوداً هایی که با ت فارسی آمده واژه
 هستند. 

نسبت فارسی قرار گرفته و در زبان «  ی» عربی تحت تأثیرهای تعدادی از واژه -2
، sakhsiشخصی-اند. برای نمونه: الفمالیو به همین صورت به کار رفته

 -)عربی+فارسی(، به معنای امور فردی و شخصی و خصوصی است. ب
-)عربی+فارسی(، منسوب و مربوط و متعلق به سلطان است. و ج soltan-iسلطانی
 بی+فارسی(، منسوب به اساس.مثل قانون اساسی.، )عرasasiاساسی

نسبت فارسی در زبان مالیو «  ی»واژة عربی با  40تا  20رسد که حدوداً به نظر می
« ی» وجود دارد. بعضی کلمات عربی دخیل در زبان مالیو مثل ازل و ازلی عربی بوده و
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تواند اثبات می ها کم است. به هرحال، این نکتهباشد که تعداد آننسبت فارسی نمی
های مذکور با واسطة زبان فارسی و به دست ایرانیان به مجمع الجزایر گرددکه واژه

 اند.مالیو منتقل گردیده
مشدد هستند، در زبان مالیو به صورت «  ی»های عربی که دارای تعدادی از واژه -3

برای سازند که این مهم در زبان فارسی رایج است. ساده آمده و صفت نسبی می
 unsuriاست. در زبان  مالیو onsoryy، که اصل عربی آن onsori(عنصری1نمونه:

واژه به صورت فوق الذکر در زبان مالیو به  30تا  20رسد که حدوداً است.به نظر می
 کار رفته باشد.

های دارای ریشة عربی به واسطة کثرت استعمال در زبان فارسی، تعدادی از واژه -4
ها توسط رسد که احتمال انتقال این گونه واژهشده اند؛ لذا به نظر میفارسی انگاشته 

، نوعی =atar، نوعی نوشیدنی الکلی؛ عطر=arakها معقول باشد. برای نمونه:عرقایرانی
، شعر دو خطی؛ =baitاحمق، ساده لوح؛ بیت، =bahlulروغن خوشبو؛ بهلول

 =dukanحش و ناسزا؛ دکان= فdayus، واسطه)تاجرانت(؛=dalal؛ دالل=serbatشربت
، گرمابه؛ حنا hamam، شلوغی و سر و صدا؛ حمامgogah)واژه مهجور(، مغازه ؛غوغا

inaiجهت قرمز کردن انگشتان دست وپا؛ خنجر ،khanjar= نوعی شمشیر تیغه بلند و ،
ظرف آب؛  ،=komkoma، جیب کوچک، کیسه کوچک؛ قمقمه=kisaمنحنی؛ کیسه 

، میوه )موز(؛ maus، شعر پارسی؛ موزmasnawi نوی، دولت؛ مثmamlakatمملکت
، طبل nakaraیا  nagara، گلدسته مسجد جهت اذان گفتن؛ نقاره =menaraمناره 

، )مهجور( پایه روشنایی؛ =panusبزرگ ) در مراسم مذهبی نواخته شود و...(؛ فانوس
 لعنتی، مایه شر و... ،jahanam، جواهر یا دختر زیبا روی؛ و جهنمratna یاrakna  رعنا

که سابقة تاریخی آن اجماالً در ذیل  -با توجه به تأثیر و تأثر زبان فارسی و عربی
های فارسی و عربی به مجمع الجزایر رسد که در انتقال واژهبعید به نظر می -آید می

و از ...شاهان حیره حلقة اتصال اعراب و ایرانیان بوده » اثر بوده باشد.مالیو این مهم بی
اند... خسروان ایران پسران خود را برای تربیت  کردهجانب ایرانیان بر عراق حکومت می

ها در نبردهای خود از سپاهیان عرب کمک به بالد عرب می فرستاده و ثانیاً آن
گرفته اند. اتصال و ارتباط محکم بین اعراب و ایرانیان موجب ورود بسیاری از  می

صر جاهلی شدو پس از نزول قرآن این واژه ها عربی شده و های فارسی به عربی عواژه
به کار گرفته شدچون سندس، استبرق و ابریق... به هر حال، اگرچه تأثیر پذیری ایرانیان 

ها از زبان عربی پیش از از زبان آرامی)زبان شبه رسمی خاورمیانه( بیشتر از تأثر آن
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ن شد و ایرانیان، زبان عربی را که جای اسالم بود؛ اما بعد از ظهور اسالم اوضاع دگرگو
آرامی را گرفت، یاد گرفتند و پس از نهضت احیای زبان وآداب فارسی در قرن سوم 
ه.ق نیز حروف ابجد عربی برای نوشتن فارسی برگزیده شد. با وجود این، به دلیل 

شد.  تعصب اعراب در مورد زبان عربی، کلمات فارسی تنها به هنگام نیاز به کار گرفته
در بصره زبان فارسی زبان کارگزاران سپاه بود. کوفیان چون بصریان با وجود کلمات 
عربی بعضی کلمات فارسی چون باذروج )تخم شربتی( بجای حبق و کلمات قیدی 

سنن ابن ماجه )مجذوم( و ازار )بازار( چهار سوک )چهار سوق( را به کار می بردند. در 
و رسول اکرم )ص( به دیدارش رفته فرمودند:  روایت شده که ابوهریره مریض شد

شکم درد؟ قال نعم فقال )ص( قم فصل فان فی الصاله شفاء گفته شده که ایشان 
 (.264-274: 1371فرموده اند: العنب دودو و التمریک یک )عبدالقادر، 

های ترکی و مغولی در زبان مالیو نیز این نظر را مستحکم می سازد که ، رواج واژه -5
ها به مجمع الجزایر رغم فارسی نبودن این گونه واژه ها، نقش ایرانیان در انتقال آن به

های ترک )غزنویان، سلجوقیان، مالیو مؤثر و مهم بوده است.  ... به سبب تسلط سلسله
خوارزمشاهیان و ایلک خانیان( و استقرار سپاهیان ترک در شهرها و قری و قصبات 

د معینی از لغات ترکی وارد زبان فارسی شد... و همچنین ایران و ممالک همجوار تعدا
استیالی مغوالن بر ایران )از قرن هفتم به بعد(... برای نمونه به چند واژه اشاره می کنیم: 

کند. این واژه در ادبیات کهن مالیو کاربرد ، فردی که توپ را شلیک میtobjiتوبچی = 
خطاب به فرد   bibiجین، بی بی = ، کیسه خرbokca  ،bakcaداشته است. بقچه= 

مسن )اندونزیائی( خانم )در ادبیات کهن( این واژه ترکی شرقی است ودر فارسی به 
ای از مراتب ( مرتبهbashahمعنای خاتون، کدبانو، مادر بزرگ و جده است.باشاه )

( به jaur(، دائور )Turki(، ترکی )Effendi( ، افندی )Beکشوری و لشکری، بیک )
 (  به معنای نوشته در زبان مالیو نیز کاربرد داشته و دارد.yazanی کافر و یازان )معنا

های هندی و سانسکریت نیز به واسطه کثرت استعمال در زبان بعضی از واژه -6
فارسی به نظر می رسد که توسط ایرانیان به مجمع الجزایر مالیو منتقل شده است. برای 

 )نوعی گیاه( و...  kundur= ،  کندور capنمونه:چاپ کردن = 
 

 نام های ایرانی در زبان مالیو
 ,Fransisca, 1993)رسدمورد می 50تعداد اسامی ایرانی در زبان مالیو به بیش از 

Thian 1998)ها اشاره میکه به تعدادی از آن( = کنم:آرمانArchie Arman)   به
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به  (Arvin Raharjaآروین= )معنای سرباز و مبارز قوی و تنومند )فارسی= آرزو(؛ 
به معنای  (Arya Dustinمعنای خون جنگجو، )فارسی = امتحان، آزمایش(؛ آریا = )

نسل بوکسور و با اسم دیگربه معنای مبارز قوی )فارسی = نژاد آریایی(؛ داریوش = 
(Darius Darsono )  به معنای مرد نمونه )و با اسم دیگر به معنای مرد مهربان و

؛ darian,Darren, derian( )فارسی = دارنده نیکی( = تلفظ های دیگراحساساتی
کننده و با اسامی دیگر به معنای به معنای بهترین ختم (Pramono Rustamرستم= )

عادل و بافراست. سوپارجو رستم نام یکی از وزرای اندونزی و داتو رستم سر وزیر 
به معنای   (Reza Firmansyahایالت ماالکا در مالزی بود. رضا فرمان شاه = )

 ولیعهدی منتخب.
های ایرانی و اسامی خاص ایران، به این نتیجه می توان رسید که در بررسی اجمالی نام

اسامی مطروحه بیشتر متعلق به تاریخ قدیم ایران و زبان فارسی قدیم هستند ، که به 
خصوص از طریق متون ادبی ای ، به دنبال مراودات تاجرانی و تأثیر و تأثر زبانی و واژه

ایران، بسیاری از اسامی ایرانی هم به مجمع الجزایر مالیو وارد شده است. شایان ذکر 
است که برخی از اسامی به رغم رواج تاریخی آن امروزه توسط مردم مالزی به کار 

 رود. می
 

 اصطالحات و ضرب المثل های ایرانی
اند که برای تون ادبی مالیو وارد شدههای ایرانی نیز در ماصطالحات و ضرب المثل

 نمونه به چند مورد اشاره می گردد:
نامه شاه مالکا، منصور این مصرح در وصیت«رعیت چو بیخ است، سلطان درخت.» -1

 1477شاه، به فرزندش شاه حسین که بعداً عنوان سلطان عالء الدین رعیت شاه گرفت )
 م.( درج گردیده است.

، بیشتر 17این مصرع در کتب تصوف قرن « ر حق نیست.نیست هستی من اگ» -2
-نوشتة شمسنورالدقیقمنطقة آچه اندونزی و نحله وجودیه، آمده است. کتاب مذکور 

آمده است. « نیست هستی من مگر اهلل» الدین پاسای است. در رسالة دیگری به صورت 
هایش به کار  حمزه فنصوری از عرفای آچه )اندونزی( نیز این اصطالح را در رساله

 برده است.
به نقل از رسالة شیخ ابراهیم همدان «  معشوق و عشق و عاشق هر سه یک است»  -3
(Hamadan .) 
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المثل های ایرانی اظهار می دارد که در متون بوسانی در خصوص اصطالحات و ضرب
م. به بعد حضور  17کالسیک مالیو این گونه موارد بسیار یافت می شود؛ اما از قرن 

 علمای ایرانی و در نتیجه نفوذ تفکر ایشان، با اعراب جایگزین می گردد.

اسرار دو نقل قول فارسی و در  شراب العاشقیندارد که در کتب ظفر اقبال اظهار می
بیست نقل قول فارسی به کار رفته است. شایان ذکر است که المنتهیشش و در العارفین

ا و عرفای سرشناس آچه در اندونزی کتب مطروحه فوق اثر حمزه فنصوری از علم
 (. Igbal, 1991, p.14)هستند 

المثل مالیو و اندونزیائی تنها اصطالح حرام زاده در بررسی اجمالی چندین کتاب ضرب
(anak haramzadah)  به طور صحیح اشاره شده است، که در حال حاضر کاربرد

تأثیراتی داشته که خود محتاج تتبعی ها به طور غیرمستقیم یقینا دارد. سایر ضرب المثل
 دیگراست.

های فارسی چون پاالن )کسی را از پاالن های مالیو از واژهالمثلدر تعدادی از ضرب
انداختن= نام خوب کسی را خراب کردن(، فنجان )در جائی که فنجان بشکند در آنجا 

تنگ )تنگ خالی سفال )کار( هست= فرد در جائی که بمیرد در همانجا دفن می گردد(، 
 سواد زیاد صحبت می کند( و... استفاده شده است. صدایش زیاد است= انسان بی
 ,Pusposaputra, 1987, Brataamadjaالمثل مالیو)در اینجا، به ذکر چند ضرب

که غیر مستقیم تحت تأثیر ضرب المثل ها و اصطالحات فارسی می باشد،  (1987
 :پردازیم می
ی می گوید کف اتاق صاف نیست = استعداد کاری را ندارد رقاص خوبی نیست ول -1

 آورد که ابزار آنکار خراب است.لذا بهانه می
مثل آسمان و زمین= دو موضوعی که کامالًبا هم متفاوت باشند. در تعدادی از  -2

در ابتدای آن به کار رفته  (sebagaiهای مالیو و اندونزیایی واژه مثل )ضرب المثل
 های فارسی )مثل آتش، مثل آدم،...( است.د ضرب المثلاست که همانن

مند به کار و کند، موفق است. دست سبک = فرد عالقهدست سرد= هر کاری می -3
 کننده به دیگران و...کمک

 
 واژه های فارسی در سایر زبان های شرق آسیا

فیلیپین، در مهدیقلی رکنی، استاد ایران شناسی و زبان فارسی در دانشگاه دولتی 
های فارسی دخیل در زبان فیلیپینی )این کشور قبالً تحت سلطة خصوص واژه



 
 
 
 
 
 
19 

 
 محمدخوش هیکل آزاد

واژه و  38کنند.( به امپراطوری برونئی بوده است و در جنوب به زبان مالیو صحبت می
، شلوار Labi، لب  Paa-aaنکتة جالب اشاره دارد که برای نمونه پا  9نام ایرانی و  16

Salawal  بازار ،Bazaar  و نام ها مثل راجه همایونHumabun  و بنده علی
Bandali  و نکاتی چون اخذ پسوندAO  در اسامی میندانائو، سوریگانو و الناو که

، 1387باشد )رکنی، قسمت آنو=آب از زبان فارسی گرفته شده است، قابل توجه می
و فارنگ  Drok Kulaapهای فارسی در زبان تایلندی مثل گالب (.  ورود واژه71ص 

(و پاکاما 121، ص1390که همان فرنگ یا فرد خارجی در زبان فارسی است )پاک آیین 
 ( قابل ذکر است. 139، ص 1379)لنگ یا پای جامه( و تراشوآ )ترازو( و...)تمهیدی، 

در این راستا قبل از نتیجه گیری، الزم است تا به چگونگی فرآیند و سازوکار اشتراکات 
پیوندهای فرهنگی میان ایران و منطقه توجه کنیم. همانگونه که اشاره  زبانی در برقراری

گر میراث فرهنگی است و فرهنگ هم شد، در رابطة علیّ زبان و فرهنگ، زبان تجلی
گیری مراکز مهم ادبی و علمی در ماالکای آثار ادبی و علمی هر جامعه است. شکل

زی در باندا آچه، که دروازه مکه نامیده مالزی و آیوتایای تایلند و سامودرا پاسای اندون
شود،و نقش جامعه ایرانی که به شکلی فعال در این مراکز حضور داشته اند، با می

 اند. عرضه کتب فارسی ایرانی موجب تعامالت عمیق فرهنگی شده
اند و روشنفکران و م.، مراکز ادبی مالیو تحت تأثیر افکار ایرانی بوده 19تا  15از قرن 

ن و صوفیان این منطقه کتب دینی و ادبی ایرانی را به دست آورده، به زبان مالیو شاعرا
ای از افکار اسالمی پدید آوردند. در مراکز مهم های محلی برگردانده، جهان تازهو زبان

علم و ادب این دیار مانند سامودرا پاسای، مالکا، جوهور، آچه، ریاو، پتانی، دیماک، 
-ترین تأثیر ایران در ادب اندونزی دیده میای مشهور دیگر مهمچیربون، بانتن و شهره

شود. بزرگترین صوفی و اولین شاعر و پدر زبان مالیو، حمزه فنصوری  فارسی را 
و  المنتهی، العاشقین شراب، اسرارالعارفینکامالً یاد گرفته بود و در آثار او مانند 

الی، احمد غزالی،جیلی و تأثیر شعر ،تأثیر افکار عارفانی چون حالج، محمد غزرباعیات
عرفانی عطار، محمود شبستری، جامی، محمد شیرین مغربی،مولوی، سعدی، عراقی، 

 شود.حافظ شیرازی، عبدالقادر گیالنی و امیر خسرو دهلوی دیده می
 –در ادامه توضیح پیوندهای زبان و فرهنگ مثل زبان فارسی و کتب )مراکز ادبی

علمی(، زبان و دین )تصوف و تفکر تسامح( که در باال توضیح مختصری داده شد؛ به 
ها که واژه های فارسی فراوانی ها وحکایتتأثیر زبان فارسی و قالب فرهنگی شعر، قصه

 اند، می پردازیم.  ه را در خود جذب کرد
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یده، و های شعری چون غزل، مثنوی، رباعی، نظم، قصتأثیر زبان فارسی در قالب
های عامیانه شود و در قصههای رسول خدا و اهل بیت که ادبیات شیعه دانسته می قصه

شود که اکثراً از زبان فارسی به زبان اندونزی ترجمه شده است. به خوبی دیده می
و حکایت آچه ، سجارا مالیو، راجا پاسه –حکایت راجا ادبیات تاریخی اندونزی چون 

 اند.کامالً بر طبق کتب ایرانی نوشته شدهالکا کتاب قوانین و مقررات م
پیوند زبان فارسی و دین نیز در کتب دینی مالیو و تعامل روحانیون و علمای ایرانی 
خیلی قوی است و بیشتر کتب آنها به زبان اندونزیایی ترجمه شده اند. در پیوند زبان 

ت اجناس و کاالها و تجارت )تحوالت اقتصادی( نیز در تبادالداری،  فارسی و حکومت
های کشتیرانی و بازرگانی و مدیریت بنادر که حتی امروزه نیز کاربرد  به کارگیری واژه

دارد، یکی دیگر از سازوکارهای برقراری پیوندهای فرهنگی کشورمان با منطقه بوده 
نور الدین الرانیری  بستان السالطینبخاری الجوهری،  تاج السالطینمثالً کتاب است.
حکایت ، اسکندرنامههای عامیانه چون أثیر ادب و زبان فارسی است. کتب داستانتتحت

کامالً از فارسی به زبان اندونزی ترجمه شده اند. این  حکایت محمد حنفیهو  امیرحمزه
 (.357-356، :1384آثار بیانگر تأثیر قوی ادب فارسی در ادبیات اندونزی است )اقبال، 

تحوالت اقتصادی( نیز در تبادالت اجناس و کاالها و به پیوند زبان فارسی و تجارت )
های کشتیرانی و بازرگانی و مدیریت بنادر که حتی امروزه نیز کاربرد کارگیری واژه

دارد، یکی دیگر از سازوکارهای برقراری پیوندهای فرهنگی کشورمان با منطقه بوده 
 است. 

 
 نتیجه گیری 

باال مالحظه گردید؛ نگاه تاریخی به روابط عمیق دو همانگونه که در مقایسة اجمالی در 
های دخیل کشور به ویژه در حوزه زبانی و زنده و رایج بودن بیش از نیمی از واژه

فارسی مورد بررسی در زبان مالیو که به راحتی در زبان محاوره امروز منطقه کاربرد 
کشورهای مالیو دارد، یک ضرورت تام برای حفظ و گسترش پیوندهای کشورمان با 

ها متأثر از زبان فارسی است؛ به وجود می آورد. در زبان و حتی غیر مالیو که زبان آن
 گردد: این راستا پیشنهادات ذیل عنوان می

با توجه به اهمیت تعامالت فرهنگی، تاریخی و زبانی کشورمان با منطقه  -1
ز آن به که ا 21جنوب شرقی آسیا و به ویژه تحوالت معاصر منطقه در قرن 

های برند؛ تربیت محققان ویژة جنوب شرقی آسیا در دورهقرن آسیا نام می
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های کشورمان پیشنهاد می شود. ای در دانشگاهکارشناسی ارشد مطالعات منطقه
های کوتاه مدت به همراه در این راستا، تبادل دانشجویان و اساتید در دوره

 بازدیدهای علمی نیز مفید است.
های زبان فارسی و مالیو در های مالیو و تأسیس کرسیاندتربیت زبان -2

گردد. در کشورهای یکدیگر موجب آشنایی بیشتر و تحکیم روابط تاریخی می
های کوتاه بازآموزی زبان فارسی برای این خصوص، برگزاری دوره

 گردد.  دان های ایرانی توصیه میهای مالیو و بالعکس زبان دان زبان

نی در نثر و نظم به زبان مالیو و آثار مالیو به زبان فارسی در ترجمة آثار ایرا -3
های مختلف موجب تبادل علم و فرهنگ و اقتصاد میان کشورهایمان  حوزه

 گردد.می

ها و مراکز تحقیقاتی دولتی های مشترک تحقیقاتی توسط دانشگاهانجام پروژه -4
ادب مالیو در  از جمله شورای گسترش زبان فارسی در ایران و مجامع زبان و

های گردد. برای نمونه، بررسی تطورات واژهکشورهای منطقه توصیه می
های شرق آسیا به غیر از زبان مالیو مثل تایلندی، فارسی دخیل در زبان

 میانماری، چینی، ژاپنی، کره ای و... پیشنهاد می شود.  

ن، در های مختلف با نگاه به ضرورت آهای مشترک در حوزهبرگزاری همایش -5
نزدیکی هر چه بیشتر کشورهای منطقه و در راستای وحدت و همگرایی 

 شود.  بیشتر تأکید می

با توسعه و تعمیق مراودات، نشر مجلة ویژه جنوب شرقی آسیا با درج مستمر  -6
مقاالت محققان این منطقه در هر کشور، موجب تعامالت بیشتر و همکاری و 

منظم نشریات چاپی موجود منطقه  شود. ارسال و دریافتهمدلی کشورها می
مفید فایده هست ولی نافی این مهم نبوده و می توان آن را یک فعالیت 

 تکمیلی جامع قلمداد کرد. 

 
ورود واژه های فارسی در زبان های منطقه جنوب شرق آسیا و اساسا شرق  -7

مندان به آسیا )چینی، ژاپنی، کره ای و...( زمینه مناسبی برای تحقیق عالقه
 ها در شناخت عمیق یکدیگر است.عامالت فرهنگی و زبانی میان ملتت
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 منابع
 ، تهران: امیر کبیر.تاریخ روابط ایران و چین( 1367آذری، عالءالدین)  -

تأثیر زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی در زبان و ادبیات ( »1384اقبال، محمد ظفر)  -
 ، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی « و فرهنگ اندونزی

، مجله « تأثیر فرهنگ و زبان فارسی در ادبیات اندونزی(» 1345بوسانی، آله ساندرو)  -
 14و  11له دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، صص دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مج
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