
1396بهمن 26-اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهاي خارجیدرمقاالت ارائه شده

"جایگاه و بررسی زبان اردو در توسعه روابط ایران و شبه قاره": 1مقاله 

:چکیده

میلیارد بیش از یک زبان اردو زبان رسمی کشور پاکستان و یکی از زبانهاي ملی هندوستان میباشد که 
.باشدمتکلم در جهان دارد و بعد از زبان انگلیسی و چینی از نظر تعداد متکلمین، داراي رتبه سوم در جهان می

ارتباط تاریخی ایران با شبه قاره هند وپاکستان وهمچنین رابطه زبان اردو با فارسی که به بیش از یکهزارسال 
ري است که باعث گسترش و شکوفایی فرهنگ وتمدن ایران و میرسد، منشأ پیدایش اندیشمندان و نویسندگان کثی

بیدل، وجود شعراي بزرگی چون اقبال الهوري، امیرخسرو، غالب،. اسالم در شبه قاره هند و پاکستان شده اند
دهد که تأثیر زبان فارسی بر اردو اند، نشان میابوالفرج رونی، ادیب پیشاوري و غیره که به فارسی شعر سروده

بنابراین از آنجایی که هر کشوري براي ارتباط بیشتر با کشورهاي دیگر نیاز به .اي داشته استیري گستردهاثرپذ
متخصصین و مترجمین قدرتمند و متبحر دارد، رشد روزافزون ارتباطات میان ایران و کشورهاي شبه قاره نیز، 

نسانى متخصص و مترجم در زبان اردو، هدف از نظر به کمبود نیروى ا. بیانگر اهمیت و یادگیري زبان اردو میباشد
وشبه قاره هند و ایجاد این رشته کمک به رشد و توسعه فرهنگى، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي میان ایران 

تربیت کارشناسانى که .آموختگان این زبان میباشدبا کمک و بکارگیري متخصصان و مترجمان و دانشپاکستان، 
خود انى و معارف اسالمى را به جوامع خارجى معرفى کنند و با تحقیق و پژوهش، جامعهبتوانند ادب و فرهنگ ایر

.هاى علمى و فنى مطلع سازندرا از آخرین پیشرفت

آن به عنوان یکی از جایگاهزبان اردو و همچنین بررسی اهمیت آموزش ارزیابی دراین مقاله سعی شده است به 

.پرداخته شودي جهان زبانهامهم ترین
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