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از آنجا كه زبان پديدهاﻯ زنده و نهادﻯ اجتماعﻰ است ،همواره در سير تﺤولﻰ خود ،بهويژه
در برخورد با زبانهاﻯ همخانواده ،تﺤتتﺄثير عوامﻞ سياسﻰ ،اجتماعﻰ ،دينﻰ و فرهنگﻰ
قرار مﻰﮔيرد و بنا به جايگاه و موقعيت خود ،حالتﻰ تﺄثيرﮔﺬار يا تﺄثيرپﺬيرنده پيدا مﻰكند.
براثر اين برخورد است كه عناﺻرﻯ از زبانﻰ به زبان ديگر راه مﻰيابد و در موارد بسيارﻯ
سبﺐ ﻏناﻯ زبان وامﮔيرنده مﻰشود.
البته اين امر به زبان يا دورهاﻯ خاﺹ مﺤدود نيست ،بلﻜه مﻰتوان ﮔفت كه اين دادوستد
زبانﻰ و بهويژه واژﮔانﻰ ،تقريبا در تمامﻰ زبانهاﻯ زنده از قديمترين ايام رايﺞ بوده و در
علم زبانشناسﻰ ،به پديده »وامﮔيرﻯ« يا »قرﺽﮔيرﻯ« معرﻑ است.
در مقاله حاﺿر ،كوشﺶ شده است ﺿمن بيان اجمالﻰ روند تﺄثير و تﺄثّر قاموسﻰ بين
زبانها بهطور عام ،نﺤوه ورود واژههاﻯ فارسﻰ در زبانهاﻯ رايﺞ امروز شبهقا ّره ــ تا آنجا
كه حدود مقاله اجازه مﻰدهد ــ و درنهايت ،ميزان دامنه نفوﺫ كلمات فارسﻰ در زبانهاﻯ
متداوﻝ سرزمين بزرگ هند و پاكستان بررسﻰ شود.
كليدواژهﻫا :واژﮔان فارسﻰ ،زبانهاﻯ شبهقاره ،ارتباﻁ زبانﻰ ،ميزان وامﮔيرﻯ ،ﻏناﻯ
زبان.
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رواﺝ ساختارهاﻯ زبانﻰ ،تركيﺐها و واژﮔان زبانﻰ در زبانهاﻯ ديگر ،به عوامﻞ ﮔوناﮔونﻰ

بستگﻰ دارد كه مهمترين آنها در جهان معاﺻر ،عامﻞ تمدن است .البته از تالﺵ دانشمندان
و تﺤﺼيلﻜردهها و وسايﻞ تبليﻐﻰ و برخﻰ عوامﻞ ديگر كه تﺄثير بهسزايﻰ در اين امر ازجمله
مﺤيﻂ زبانﻰ دارند ،نبايد ﻏفلت ورزيد .بهعنوان نمونه ،راديو ،يﻜﻰ از عوامﻞ قطعﻰ و تﺄثيرﮔﺬار

است.

كاربرد اﺻطالحات علمﻰ كه در دانشگاهها و مراكز مهم علمﻰ و فرهنگﻰ بهكار مﻰرود

نيز از ديگر موارد تﺄثيرﮔﺬار بهشمار مﻰآيد .نويسندﮔان ،شاعران و ارباﺏ قلم در عرﺻههاﻯ

ﮔوناﮔون هم از عامالن ﮔسترﺵ واژﮔان و كاربرد اﺻطالحات و تركيبات زبانﻰ هستند.
بهطور كلﻰ ،تمامﻰ سازمانهاﻯ حاكم دستاندركار مساﺋﻞ زبانﻰ ،از عوامﻞ مﺆثر در اين
عرﺻه بهشمار مﻰروند؛ زيرا زبانها در طوﻝ تاريﺦ تﺄثير پﺬيرفتهاند و پيوسته تﺤتتﺄثير
عوامﻞ ديگرﻯ ــ جز آنها كه عنوان شد ــ قرار دارند.

عامﻞ دين ،بيﺶ از بيست قرن زبان عبرﻯ را ماندﮔار كرد؛ و يهوديان به اين دليﻞ زبان

عبرﻯ فرا مﻰﮔيرند كه زبان عهد قديم ،يعنﻰ كتاﺏ مقدﺱ يهود ،است .رويﻜرد عرﺏ به
36

زبان فﺼيﺢ و عدم توفيﻖ فراخوانﻰ به نگارﺵ عاميانه ،به عواملﻰ ازجمله رويﻜرد به زبان

قرآن كريم بازمﻰﮔردد .عامﻞ دينﻰ ،راه ورود تعداد زيادﻯ از واژﮔان عربﻰ در ارتباﻁ با دين
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و تمدن را به زبانهاﻯ اسالم در افريقا و آسيا و جنوﺏ اروپا هموار ساخت.

عامﻞ سياسﻰ هم در حيات زبانها تﺄثيرﮔﺬار است .زبانهاﻯ مﺨتلﻒ اروپايﻰ ،نﻈير

فرانسوﻯ ،اسﭙانيايﻰ ،ايتاليايﻰ و رومﻰ ،در دورهاﻯ ﻇاهر شدند كه وحدت سياسﻰ اين مناطﻖ

ازهم ﮔسست و آﮔاهﻰ قومﻰ پا به عرﺻه وجود ﮔﺬاشت .نفوﺫ استعمار انگليﺲ در هند ،به
ﮔسترﺵ رواﺝ زبان انگليسﻰ منجر شد تا جايﻰ كه در آنجا بيشترين كاربرد را درميان زبانها

دارد...

سرانجام ،عامﻞ اجتماعﻰ ،از مهمترين عوامﻞ در حيات زبانها است؛ يعنﻰ ،انتقاﻝ و

مهاجرت ﮔروهﻰ از مردم از مﻜانﻰ به مﻜان ديگر و آميزﺵ اين ﮔروه مهاجر با ساكنان

اﺻلﻰ ،موجﺐ پيدايﺶ روابﻂ زبانﻰ تازهاﻯ مﻰشود( .فهمﻰ حجازﻯ35 :1379 ،ـ ،33بهاختﺼار)
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با توجه به موارد باﻻ ،از مهمترين و اﺻلﻰترين عامﻞ نفوﺫ زبان فارسﻰ در شبهقاره و

تﺄثيرپﺬيرﻯ زبانها و ﮔويﺶهاﻯ متعدد و متنوﻉ آن سرزمين بزرگ ،يﻜﻰ عامﻞ دينﻰ و

ديگرﻯ عامﻞ فرهنگﻰ ــ بهسبﺐ يﻜﻰبودن اﺻﻞ و منشﺄﻯ زبانهاﻯ باستانﻰ ايران مانند
زبان فارسﻰ باستان و زبان سنسﻜريت ازسوﻯ ديگر ــ بوده است .البته از قدرت سياسﻰ و

نﻈامﻰ پشتيبانان زبان فارسﻰ و راههاﻯ ﮔسترﺵ آن در شبهقاره نبايد ﻏافﻞ ماند؛ ﭼه ،در

ادامه مطلﺐ بهوﺿوﺡ درخواهيم يافت كه واژﮔان زبان فارسﻰ ﺻرفا در زبانهاﻯ همريشه دو
كشور ،يعنﻰ فارسﻰ باستان و سنسﻜريت ،تﺄثير نگﺬاشته است ،بلﻜه بهعلت استمرار و عمﻖ
زياد زبان فارسﻰ تقريبا بدون هيﭻ ترديدﻯ مﻰتوان ﮔفت كه در تمامﻰ زبانها و لهجههاﻯ
شبهقاره ،ﭼه زبانهاﻯ هندواروپايﻰ و ﭼه زبانهاﻯ دراويدنها ــ البته با فراز و نشيﺐهايﻰ

بهدليﻞ كمﻰ و زيادﻯ نفوﺫ زبان فارسﻰ در يﻚ منطقه ،آنهم بهسبﺐ پشتيبانﻰ يا عوامﻞ

سياسﻰ و دينﻰ و فرهنگﻰ ــ تﺄثير ﮔﺬاشته است ،اﮔرﭼه درحد ﭼند واژه باشد.

از آنجا كه موﺿوﻉ »زبانشناسﻰ تطبيقﻰ ،1بررسﻰ پديدههاﻯ آوايﻰ ،ﺻرفﻰ ،نﺤوﻯ

وقاموسﻰ در زبانهاﻯ وابسته به يﻚ خانواده زبانﻰ واحد يا يﻜﻰ از شاخههاﻯ خانواده زبانﻰ
واحد است« (همان ،ﺹ  ،)39بر آن شديم كه در حاﻝ حاﺿر ،به بررسﻰ يﻜﻰ از جنبههاﻯ
اين دانﺶ تطبيقﻰ ،يعنﻰ حوزه واژﮔان و لﻐت ،بسنده كنيم و موارد ديگر را به فرﺻتهاﻯ

واكاوﻯ و بررسﻰ آنها ،نوشتن كتاﺏها و تﺤقيقات فراوانﻰ را مﻰطلبد ،ازجمله مقايسه قواعد

زبانﻰ و نﺤوﻯ يا آوايﻰ دو زبان كه در اين باره كتاﺏهايﻰ هم مانند برابرهاﻯ دستورﻯ در

عربﻰ و فارسﻰ ـ ﺻرﻑ و نﺤو ،تﺄليﻒ حميد طبيبيان (پژوهشگاه علوم انسانﻰ و مطالعات فرهنگﻰ،

 )1387ﭼاپ شده است .بنابراين ،فع ً
ال از طرﺡ اين مساﺋﻞ پرهيز مﻰكنيم و به اﺻﻞ موﺿوﻉ
روﻯ مﻰآوريم.

پيشرفت اسالم در شبهقاره هند ،از راه زبان فارسﻰ و درپﻰ لشﻜركشﻰهاﻯ مﻜرر مﺤمود

ﻏزنوﻯ به هند انجام شد؛ كه نﺨستين آنها در ساﻝ  392هـ  .و آخرين آنها در دهم شعبان 416
1. Comparative Linguistics
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ديگر واﮔﺬاريم؛ زيرا هريﻚ از شقوﻕ اين بﺤﺚ ،مقولههاﻯ ﭼندﻯ را شامﻞ مﻰشود كه ﮔاه
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هـ  .روﻯ داد .تا ساﻝ  1274هـ 1857 / .م .كه هند رسما بهتﺼرﻑ انگليسﻰها درآمد ،بيﺶ از
سﻰ خاندان مسلمان ايرانﻰ يا فارسﻰزبان در اين سرزمين فرمانروايﻰ كردند كه زبان فارسﻰ
زبان حﻜومت آنان بود .حﻀور فعاﻝ هشتﺼدساله زبان فارسﻰ در منطقه شبهقاره ،سبﺐ تﺄثير

عميﻖ اين زبان بر بيﺶ از  800زبان و لهجه متداوﻝ در هند ،از مجموﻉ حدود  5000زبان
رايﺞ در جهان ،شد.

اين آميﺨتگﻰ واژﮔانﻰ تا بدان پايه رسيده كه بسيارﻯ از لﻐات فارسﻰ در زبانهاﻯ متداوﻝ

هندوستان امروز ،يعنﻰ آسامﻰ ،اردو ،اُريا ،بنگالﻰ ،پنجابﻰ ،پشتو ،تاميﻞ ،تلگو ،سنسﻜريت،
كشميرﻯ ،كنرﻯ ،ﮔجراتﻰ ،ماﻻيالم ،مرهتﻰ و هندﻯ ،بهكار مﻰرود و حتﻰ برخﻰ از آن

زبانها به خﻂ فارسﻰ كتابت شده است.

البته اين سﺨن بدانمعنا نيست كه ساير زبانها ،لهجهها و ﮔويﺶهاﻯ شبهقاره از زبان

فارسﻰ تﺄثير نگرفته باشد ،ﭼراكه بدون اﻏراﻕ ،اثر زبان فارسﻰ تقريبا در تمامﻰ لهجهها و

ﮔويﺶهاﻯ ﮔستره ّبر ﺻﻐير مشهود است .اين ارتباﻁ تنگاتنﮓ زبان فارسﻰ با زبانها و
لهجههاﻯ شبهقاره و ديگر زبانها برخاسته از عوامﻞ ﮔوناﮔونﻰ است كه بايد بهطور مفﺼﻞ
38

بهآن توجه شود.

از آنجا كه زبان پديدهاﻯ زنده و نهادﻯ اجتماعﻰ و نﻈامﻰ ارتباطﻰ است ،همواره در سير
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تﺤولﻰ خود ،بهويژه در برخورد با زبانهاﻯ ديگر ،تﺤتتﺄثير شرايﻂ و عوامﻞ ﮔوناﮔون قرار
مﻰﮔيرد و بنا به جايگاه و موقعيت خود ،حالتﻰ تﺄثيرﮔﺬار يا تﺄثيرپﺬيرنده پيدا مﻰكند .بر اثر
اين برخورد است كه عناﺻرﻯ از زبانﻰ به زبان ديگر وارد مﻰشود .اين دادوستد زبانﻰ كه

تقريبا در تمامﻰ زبانهاﻯ زنده از قديمﻰترين آنها رايﺞ بوده ،در علم زبانشناسﻰ به پديده

»وامﮔيرﻯ« يا »قرﺽﮔيرﻯ« معروﻑ است.

بنا به تعريﻒ آرﻻتو» ،قرﺽﮔيرﻯ زبانﻰ« روندﻯ است كه طﻰ آن ،يﻚ زبان يا ﮔويﺶ،
عناﺻرﻯ از زبان يا ﮔويﺶ ديگر را در خود مﻰپﺬيرد .بهنﻈر هارتمن و استورك،
»قرﺽﮔيرﻯ زبانﻰ« عبارت است از رواﺝ عناﺻرﻯ از يﻚ زبان يا ﮔويﺶ در زبان يا
ﮔويشﻰ ديگر ازطريﻖ برخورد و يا تقليد .از اين ﮔونه تعاريﻒ مﻰتوان نتيجه ﮔرفت كه
»قرﺽﮔيرﻯ زبانﻰ« عبارت است از ورود عناﺻر واژﮔانﻰ يا ساختارﻯ يﻚ زبان يا ﮔويﺶ

در زبان يا ﮔويشﻰ ديگر( .مد ّرسﻰ60 :1368 ،ـ)59
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همانطور كه اشاره شد ،پديده »وامﮔيرﻯ« ،بهويژه قرﺽﮔيرﻯ واژﮔانﻰ ،به زبان خاﺻﻰ

منﺤﺼر نيست و اين امرﻯ طبيعﻰ است و نقﺼﻰ براﻯ زبان مﺤسوﺏ نمﻰشود .البته ملتﻰ

كه ازنﻈر سياسﻰ ،اقتﺼادﻯ ،اجتماعﻰ و فرهنگﻰ برتر است ،عامﻞ وامدهنده و آن كه از اين

جهات فروتر است ،جامعه قرﺽﮔيرنده بهشمار مﻰآيد.

بهعالوه ،پديده قرﺽﮔيرﻯ به عوامﻞ زبانﻰ مﺤدود نمﻰشود ،بلﻜه روابﻂ ﮔوناﮔون

بينالملﻞ و جوامﻊ بشرﻯ هم سبﺐ پديدآمدن اين جريان و حركت فرهنگﻰ است( .فرشيدورد،
)26 :1357

نفوﺫ زبان ،درجات ﮔوناﮔونﻰ دارد و به اشﻜاﻝ و انواﻉ مﺨتلﻒ ﺻورت مﻰﮔيرد؛ اما

مهمترين راههاﻯ نفوﺫ يﻚ زبان در زبان ديگر بهقرار زير است:

ارتباﻁ زبانﻰ دو ملت ايران و هند به زمانهاﻯ پيشين برمﻰﮔردد؛ ﭼراكه زبانهاﻯ ﮔﺬشته

هند و ايران از يﻚ ريشه بسيار قديمﻰ ،يعنﻰ زبانهاﻯ هند و اروپايﻰ ،منشعﺐ شده است و
زبان اوستا با زبان سنسﻜريت ريشه مشترك و رابطه خويشاوندﻯ دارد .با وجود ﮔﺬشت زمان

و بروز عوامﻞ ﮔوناﮔون درطوﻝ هزاران ساﻝ فاﺻله ،هنوز نشانههاﻯ مشابهت بين پارهاﻯ از
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 .1از راه فتوحات جنگﻰ.
 .2از راه دعوت و تبليﻎ مﺬهﺐ يا مسلﻜﻰ.
 .3از راه تجارت و مبادله كاﻻها و آمدوشدها و مهاجرتها كه در برخﻰ اوقات اين عوامﻞ
دست به دست هم مﻰدهند و موجبات ﻏلبه زبانﻰ بر زبان ديگر را فراهم مﻰآورند.
 .4اﺻطالحات علوم و فنون يا كلمات موجود در آثار علمﻰ ،فرهنگﻰ ،ادبﻰ و دينﻰ كه
براثر تبادﻝ و ترجمه اين آثار درميان اقوام و جوامﻊ ،وارد زبان مﻰشود.
 .5ترجمه از زبانهاﻯ خارجﻰ در همه بﺨﺶهاﻯ اجتماﻉ ،بهويژه بﺨﺶهايﻰ كه مستلزم
سرعت عمﻞ است ،از عوامﻞ جديد نفوﺫ زبان بهشمار مﻰرود .ناﮔفته نماند كه وجود
اﺻطالحات علمﻰ و فرهنگﻰ سبﺐ توانگرﻯ و ﻏناﻯ زبان است و توانگرﻯ سبﺐ قدرت
معنوﻯ آن مﻰشود .اين نﻜته را هم نبايد از نﻈر دور داشت كه هر زبانﻰ ممﻜن است
برحسﺐ نيازهاﻯ خود ،واژههايﻰ از زبانهاﻯ بيگانه وام ﮔيرد؛ اما اين وامﮔيرﻯ نهتنها به
خودﻯ خود خطرﻯ براﻯ زبان مﺤسوﺏ نمﻰشود ،بلﻜه به ﻏناﻯ آن نيز مﻰافزايد( ...مفتاﺡ
و ولﻰ18 :1374 ،ـ)17
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الفاﻅ ،مانند پدر ،مادر ،برادر ،دختر ،سر ،تن ،دندان ،بازو ،پيﻞ ،ﮔاو ،ميﺶ ،ﮔندم ،جو ،ماﺵ،

قند و ،...حﻜايت از ريشه مشترك و پيوند اين دو زبان دارد.

از مطالعه ادعيه در وداها و زند اوستا و ﮔاتها روشن مﻰشود كه واژهها ،قواعد ﺻرﻑ و

نﺤوﻯ ،انديشهها ،احساسات و عقايد در هر دو كتاﺏ هماهنگﻰ و يگانگﻰ دارد .اين امر نشان
مﻰدهد كه در ابتدا هر دو اثر به يﻚ نﺜر تعلﻖ داشته و زبان آنها يﻜﻰ بوده است و در يﻚ

سرزمين زندﮔﻰ مﻰكردهاند .وفور واژههاﻯ مشابه در سنسﻜريت و فارسﻰ باستان ،ﮔوياﻯ اين
حقيقت است كه اين دو فرزندان يﻚ مادر و مانند افراد يﻚ خانوادهاند .در اين هر دو زبان،
نام اعﻀاﻯ بدن ،جانوران ،خوردنﻰها ،اعداد ،مﺼادر و افعاﻝ شباهت زيادﻯ به هم دارد .نهتنها

واژه ،بلﻜه جمله و عبارت هم از سنسﻜريت در زند آمده است .در مﻀامين هم مشابهتهاﻯ
بسيارﻯ بين هر دو زبان ديده مﻰشود .نام خدايان ايران باستان با نام خدايان »ويد« مشابه
است .در »ويد« نام  33خدا آمده؛ در اوستا هم نام  33موجود مافوﻕ انسان ﺫكر شده است.

حتﻰ داستانﻰ كه درباره عزراﺋيﻞ در هر دو كتاﺏ آمده ،بسيار به هم نزديﻚ است.

از مقايسه دو زبان سنسﻜريت و زند اوستا ،وجوه اشتراك فراوان و مهمﻰ بهدست

40

مﻰآيد كه مﻰتواند در روشنگرﻯ مباحﺚ عمده زبانﻰ ـ فرهنگﻰ دو ملت بسيار مﺆثر باشد؛
بهويژه رويﻜرد به زبان سنسﻜريت كه بنابهنﻈر سرويليام جونز ،اماﻻلسنه همه زبانها است

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

(كنورسين33 :1955 ،ـ .)30حتﻰ در كتاﺏ راماين ،اثر تُلسﻰ داﺱ ،هم واژههاﻯ فارسﻰ و عربﻰ

وجود دارد .بعﻀﻰ از واژههاﻯ فارسﻰ راماين كه بارها و بارها تﻜرار شده ،عبارتاند از :درز،

سر ،تن ،پيدا ،روز ،مزدور ،سركارﻯ ،تنﺨواه ،كم ،شايد ،دور ،آمدنﻰ ،زميندارﻯ ،آواز ،برباد،

زبردستﻰ ،بﭽه ،دستور ،ﮔروه ،خريدنﻰ ،كاشتﻜار و...

البته برخﻰ مﻰﮔويند كه تلسﻰ داﺱ واژههاﻯ مشترك بين فارسﻰ قديم و سنسﻜريت

را از سنسﻜريت ﮔرفته است ،اما اينطور نيست؛ بلﻜه اين واژهها مستقيما از زبان فارسﻰ

وارد راماين شده است( .مداﺡ59 :1950 ،ـ ،50بهاختﺼار)

شايد ﺫكر اين مطلﺐ نيز خالﻰ از فايده نباشد كه در زبانﻰ مانند » ُپر تهوﻯ راﺝ راسو«،

بهدنباﻝ سياحت و تجارت بين ايرانيان و اعراﺏ با مردم شبهقاره ،واژههاﻯ فارسﻰ و عربﻰ
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ﺭسی جنب
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ﮔاﻥ زباﻥ فاﺭسیدﺭ...

بدان راه يافته است كه از آن ميان بهعنوان نمونه مﻰتوان از كلمات فارسﻰ مانند نشان ،شاه
و پادشاه ،آواز ،تيﻎ ،تير ،كمان ،شاد ،هزار ،باﻍ ،زنجير ،رﺥ ،بازﻯ ،شتاﺏ ،تيز و سرتاﺝ ياد كرد.

(ﺻديقﻰ45 :1958 ،ـ)43

همانطور كه اشاره شد ،با حمالت پياپﻰ مﺤمود ﻏزنوﻯ به هندوستان (حدود  13بار)

و انتشار زبان فارسﻰ در آن منطقه ،اين زبان ،در مدت زمان كوتاهﻰ ،زبان رسمﻰ ،علمﻰ،

ادبﻰ و حﻜومتﻰ بيشتر مناطﻖ شبهقاره شد؛ تا آنجا كه تقريبا تمامﻰ امور دولتﻰ با همين
زبان انجام مﻰشد و مردم اين سرزمين هم براﻯ نياز ارتباطﻰ روزانه خود واژهها و تركيبات
فارسﻰ را بهكار مﻰبردند .مبلّﻐان مﺬهبﻰ و ﺻوفيان مسلمان و مردم كشور بااينﻜه به زبان

مﺤلﻰ خود سﺨن مﻰﮔفتند ،ناﮔزير از استفاده اﺻطالحات مﺬهبﻰ و ﺻوفيانه فارسﻰ بودند.
اين نﺤوه استفاده بهمرور سبﺐ شد كه بهعلت مقتﻀيات عﺼر و زمان و بهرهورﻯ بيﺶ و
كم واژهها ،در برخﻰ از زبانهاﻯ مﺤلﻰ به مقدار بيشتر و در بعﻀﻰ ديگر به ميزان كمترﻯ

از واژهها و تركيﺐهاﻯ فارسﻰ استفاده شود؛ تا آنجا كه وجود زبان اردو و نﺤوه شﻜﻞﮔيرﻯ
آن ،خود شاهد اين حقيقت است كه بيﺶ از  60درﺻد واژهها و تركيبات اين زبان ،ثمره

آميزﺵ با زبان فارسﻰ است كه آن هم خود آميﺨته با واژههاﻯ عربﻰ و تركﻰ بوده است.
حتﻰ رسمالﺨﻂ آن نيز همان رسمالﺨﻂ مشترك عربﻰ ـ فارسﻰ است؛ امال و رسمالﺨطﻰ كه
با توجه به مطالﺐ فوﻕ و بيان مقدمات ،همراه با اشارهاﻯ كوتاه به ﭼگونگﻰ تﺄثير زبان

فارسﻰ بر برخﻰ زبانهاﻯ مهم شبهقاره ،سﺨن را دنباﻝ مﻰكنيم:

با بررسﻰ اجمالﻰ زبانهاﻯ شبهقاره و مطالعه ساختار زبان اردو و شمارﺵ واژههاﻯ

فارسﻰ در نمونههايﻰ از شعر و نﺜر اين زبان ،روشن مﻰشود كه اين زبان بيﺶ از ديگر

زبانهاﻯ شبهقاره تﺤتتﺄثير زبان فارسﻰ بوده است.

مطابﻖ آمارﻯ كه مرحوم سيداحمد دهلوﻯ در فرهنﮓ آﺻفيه داده است ،تعداد لﻐات دخيﻞ
فارسﻰ در زبان اردو  13625واژه و تركيﺐ است ( 7584كلمه عربﻰ و  6041واژه فارسﻰ)؛
و مﻰدانيم كه لﻐات عربﻰ نيز ازطريﻖ زبان فارسﻰ به اين زبان وارد شده است( .بياﺽ،
93 :1991ـ)92

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

تعدادﻯ از زبانهاﻯ هندوستان مانند زبانهاﻯ پشتو و سندﻯ را هم تﺤتتﺄثير قرار داد.
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تﺄثير زبان فارسﻰ در فرهنﮓ و زبانهاﻯ مﺤلﻰ پاكستان بهطور ﮔسترده از قديمﻰترين

زمانها تا امروز بهحدﻯ عميﻖ است كه بههيﭻوجه امﻜان حﺬﻑ آن وجود ندارد؛ زيرا

كنارنهادن آن بهمنزله ناديدهﮔرفتن بﺨﺶ مهمﻰ از فرهنﮓ و تمدن و تاريﺦ آن ملت است.

نهتنها زبان فارسﻰ با استقالﻝ درطﻰ قرون و اعﺼار به حيات خود ادامه داده و آثار ﮔرانبها

و ارزشمندﻯ به آن زبان پديد آمده (فقﻂ  14جلد فهرست مشترك نسﺨههاﻯ خطﻰ فارسﻰ
پاكستان تﺄليﻒ احمد منزوﻯ ،ﮔوشهاﻯ از اين تالﺵها است) ،بلﻜه شعراﻯ اردوزبان به اردو

و فارسﻰ ،ﮔويندﮔان پشتوزبان به پشتو و فارسﻰ و نيز سرايندﮔانﻰ كه زبان مادريشان پنجابﻰ
يا سندﻯ يا كشميرﻯ يا بلوﭼﻰ است ،عالوه بر اينﻜه به اردو آثار شعرﻯ دارند ،به فارسﻰ نيز

كالمﻰ بهيادﮔار مﻰﮔﺬارند و ﭼه بسا كه بر همان كالم فارسﻰ خود بيﺶ از ساير آثارشان
مباهات مﻰورزند و آن را مايه سرفرازﻯ و سربلندﻯ خود مﻰدانند...

نفوﺫ زبان فارسﻰ در زبانهاﻯ مﺤلﻰ نقاﻁ مﺨتلﻒ پاكستان بهحدﻯ است كه در تعدادﻯ

از خانوادهها در پنجاﺏ و سند و ايالت مرزنشين و بلوﭼستان ،مﻜاتبات و خاطرات عمومﻰ

مردم هنوز به فارسﻰ انجام مﻰشود .در آﻏاز و اختتام نامههاﻯ اردو ،اﻏلﺐ واژهها و تركيبات
42

فارسﻰ بهﭼشم مﻰخورد ...اسامﻰ تمامﻰ مسلمانان شبهقاره بهويژه پاكستانﻰها با كلمات
فارسﻰ تركيﺐ مﻰيابد؛ واژههايﻰ مانند خورشيد ،آفتاﺏ ،مهتر ،نسيم ،ﮔلزار ،اختر ،ﮔوهر،

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

جمشيد ،سردار ،بﺨتاور ،شهريار ،فيروز ،فرهاد ،يزدانﻰ ،ﮔالﺏ و ...همﭽنين در اسامﻰ زنان
كلمات فارسﻰ بهكار برده مﻰشود ،مانند شهربانو ،مهلقا ،مهجبين ،پروين ،اختر ،شايستهبيگم،

نورجهان ،ياسمين ،ﮔﻞرﺥ ،زيبا ،نازﮔﻞ ،بوﻯ ﮔﻞ ،بوﻯ سمن ،فهميده ،شيرين ،سنجيده،
شگفته ،ماهﮔﻞجان ،نويد بهار و ...حتﻰ اسامﻰ بيشتر خيابانها ،مﻐازهها ،سينماها ،هتﻞها،
رستورانها ،مدارﺱ ،مﻜاتﺐ ،تفرجگاهها ،پالكها و اشياﻯ ديگر از لﻐات سره فارسﻰ انتﺨاﺏ

شده است( .ﭼوهدرﻯ95 :1353 ،ـ ،91بهاختﺼار)

درباره تﺄثير زبان و ادبيات فارسﻰ بر زبان اردو ،كتاﺏها و مقالههاﻯ بسيارﻯ نوشته

شده كه »هندوستانﻰ زبانون پر فارسﻰ كااثر و نفوﺫ« از نﺬير احمد (اندوايرانيﻜا1972 ،م،).

راهنماﻯ زبان اردو اثر حيدر شهريار نقوﻯ (دانشگاه تهران :1337 :ﺝ  ،1ﺹ 17ـ )8و تﺄثير
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فارسﻰ بر زبان اردو از مﺤمدﺻديﻖخان شبلﻰ (اسالمآباد ،مركز تﺤقيقات فارسﻰ 1370 ،ﺵ ).از

آن جملهاند.

ا ّما در باﺏ تﺄثير زبان فارسﻰ در زبان كشميرﻯ بايد ﮔفت:

پيﺶ از ورود اسالم در كشمير ،زبان مردم آن ﺻفﺤات ،سنسﻜريت بوده ،ليﻜن براثر
پيشرفت زبان فارسﻰ ،زبان كشميرﻯ بهوجود آمده است .زبان مزبور در اﺻﻞ بهعنوان
لهجهاﻯ از زبان اردو شناخته شده است ،ولﻰ لﻐات و تعبيرات و رسمالﺨﻂ را كشميرﻯزبانان
از فارسﻰ ﮔرفتند و اين تﺄثير فارسﻰ در شعر كشميرﻯ بسيار آشﻜار است( .آفاقﻰ:1350 ،
)56

مﺤﺐالﺤسن مﻰنويسد:
ّ

اين سلطان زينالعابدين بود كه دارالترجمه بنا كرد؛ و ازطريﻖ آن ،لﻐات فارسﻰ و عربﻰ
وارد زبان كشميرﻯ شد ...بهواسطه نفوﺫ مسلمانان در ناحيه كشمير ،زبان فارسﻰ در
زبانهاﻯ كشميرﻯ و سنسﻜريت نفوﺫ پيدا كرد .اوﺝ اين جريان فرهنگﻰ با پايهﮔﺬارﻯ
سلسله شاهمير بود كه بهطور مﺜاﻝ ،در آن دوران ،كتاﺏ كوكاپراكاسا( 1كتاﺏ حماسﻰ) كه
در زمان تسلﻂ مسلمانان نوشته شد ،داراﻯ لﻐات عربﻰ ـ فارسﻰ ( Sutranaسلطان
عربﻰ) و سالحدار (فارسﻰ ـ عربﻰ) و ﻏيره است( .سليمﻰ71 :1372 ،ـ)70

در زمينه نفوﺫ و تﺄثير زبان فارسﻰ بر زبانهاﻯ پشتو و پنجابﻰ و سندﻯ ،مقالهاﻯ مفﺼﻞ

تﺤت عنوان »تﺄثير زبان فارسﻰ بر زبانهاﻯ بومﻰ پاكستان« در اداره مطبوعات پاكستان
مسلم ثقافه هندوستان مين  /ثقافت اسالمﻰ در هند (ﭼاپ ﻻهور ،ﺹ  536و  )557آمده است.

(مﺤمد اسلمخان)123 :1380 ،

تﺄثير زبان فارسﻰ بر زبان سندﻯ نيز بسيار عميﻖ است؛ بهطورﻯكه كتيبهها و الواﺡ در

مساجد ،مقابر و عمارات قديمﻰ اين سرزمين به زبان فارسﻰ كندهكارﻯ شده است .همﭽنين،

شعر سندﻯ ،تﺨيﻞ ،استعارات و تشبيهات را از زبان فارسﻰ و فرهنﮓ ايران كسﺐ كرده

و واژهها و كلمات فارسﻰ را جزو خود ساخته است .وجود واژههاﻯ فارسﻰ فراوان در آثار
شاعران مشهور سند ،مانند ﮔوا (ﮔدا) ،مرتﻀايﻰ ،بلبﻞ ،علوﻯ و قيليﭻ ،شاهد اين مدعا است.
1. Kokaprakasa

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

نوشته و ﭼاپ شد .همﭽنين ،بعﻀﻰ از اين تﺄثيرات ،در كتاﺏ عبدالمجيد سالﻚ تﺤت عنوان
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بهپيروﻯ از زبان فارسﻰ ،داستاننويسﻰ هم در زبان سندﻯ رايﺞ شد .نه فقﻂ نﻈم و نﺜر بلﻜه

ﺻرﻑ و نﺤو زبان سندﻯ هم تﺤتتﺄثير زبان فارسﻰ قرار ﮔرفته است ...زبان مﺤلﻰ سند

حداقﻞ  25درﺻد واژههاﻯ فارسﻰ دارد كه بعﻀﻰ از آنها عبارتاند از :آﺏ ،آبادﻯ ،آتشبازﻯ،
پادشاه ،بازيگر ،پياله ،دامن ،ديﮓ ،پروانه ،برباد ،بيزار ،بﻰباك ،ﭼاﻻك ،تازه ،روشن ،تاريﻚ،

هوشيار ،بﻰخبر ،دودسته ،دوآتشه( .سندﻯ ،بﻰتا214 :ـ)213

تﺄثير واژههاﻯ فارسﻰ و عربﻰ در زبان پشتو براﻯ اولينبار در ترجمهاﻯ از عربﻰ به

پشتو كه ابومﺤمد هاشمالبنﻰ در اواخر سده سوم هجرﻯ انجام داد ،بهﭼشم مﻰخورد .پﺲ
از آن ،درپﻰ رواﺝ قﺼيدهسرايﻰ و مرثيهﮔويﻰ از دوران حﻜومت ﻏزنويان و ﻏوريان ،كلمات و

اﺻطالحات فارسﻰ وارد زبان پشتو شد .از مطالعه كالم كاﻇم شيدا (قرن دوازدهم هجرﻯ)

آشﻜار است كه نهتنها فﻜر بلﻜه طرز بيان ،كام ً
ال تﺤتتﺄثير زبان فارسﻰ قرار ﮔرفته است.
مﺼادر و تﺼريﻒ افعاﻝ نيز مشابه زبان فارسﻰ است( .ﻇهورالدين احمد)95 :1378 ،

زبان كنرﻯ ،1يﻜﻰ از پنﺞ زبان عمده زبانهاﻯ دراويدنﻰ (تاميﻞ ،كنرﻯ ،ماﻻيالم ،تلگو

و تولو) است .در ساﻝ  2357481 ،1961نفر در ايالت ميسور و اُريا ،در ﮔستره جﻐرافيايﻰ
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 122/74ميﻞمربﻊ ،به اين زبان تﻜلم مﻰكردند .در اين زبان ،بنا به تﺤقيﻖ »شنﻜر كدﻯ
آيا« 614 ،2واژه فارسﻰ ــ مانند اخروت (ﮔردو) ،انگور ،آزمايشﻰ ،آزار ،انجير،اناﺝ (ﻏالت)،

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

آبﻜارﻯ ،اندازه ،آبرو ،آيينه ،آينده ،آواز ،هوايﻰ ،سرانجام ــ وجود دارد( .كدﻯآيا)3 :1970 ،

زبان »مرهتﻰ« در ﻏرﺏ هند ،عمدتا در ايالت مهاراشترا ــ كه شهر بمبﺌﻰ در آن قرار دارد

ــ تﻜلم مﻰشود .سﺨنگويان اين زبان تا ساحﻞ »ﮔوا« پراكندهاند؛ هرﭼند كه در اين خطه،
لهجه مﺨﺼوﺻﻰ بهنام » ُكنﻜانﻰ« وجود دارد كه تفاوت آن با »مرهتﻰ« تا به آنجا است

كه برخﻰ از زبانشناسان آن را زبانﻰ جداﮔانه بهحساﺏ مﻰآورند» .مرهتﻰ« نيز مانند زبان

هندﻯ ،از زمره زبانهاﻯ هندﻯ است كه با الفباﻯ هندﻯ نوشته مﻰشود .زبان »مرهتﻰ«

با داشتن  55ميليون ﮔويشور ،يﻜﻰ از زبانهاﻯ مهين هند بهشمار مﻰرود( .كاتسنر:1376 ،

)216
2. A. Shanker Kediaya

1. Kannada
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اثر و نفوﺫ فارسﻰ بر زبان مرهتﻰ ﭼنان عميﻖ است و واژهها و ﮔويﺶهايﻰ كه درميان

مردم بر سبيﻞ مﺤاورت بهكار برده مﻰشود ،ﭼندان زياد است كه تا وقتﻰ زبان مرهتﻰ زنده
است و بهعنوان يﻚ زبان ادبﻰ و تﻜلّمﻰ درميان مردم رايﺞ است ،كلمات و تعبيرات فارسﻰ
هم ياد فرمانرواﻯ مسلمانان دكن را در دﻝ ما باقﻰ خواهد ﮔﺬاشت.

براﻯ پﻰبردن به اين حقيقت كه فارسﻰ تا ﭼه حد زبان مرهتﻰ را تﺤتالشعاﻉ خود قرار

داده است ،بايد عنوانهاﻯ زير را بررسﻰ كنيم:

 .1انواﻉ ﺻفت .2 ،حالت اﺿافﻰ اسم .3 ،اسمهاﻯ مفرد و جمﻊ .4 ،افعاﻝ بﻰقاعده.5 ،

ﺿمير شﺨﺼﻰ و مشترك .6 ،اسمهاﻯ فعﻞ كه از فارسﻰ به مرهتﻰ وارد شدهاند .7 ،اسمهاﻯ

مرهتﻰ كه از اسمهاﻯ فارسﻰ ساخته شدهاند .8 ،بسيارﻯ از پيﺶواژهها و حروﻑ ربﻂ كه
اكنون در مرهتﻰ بهكار برده مﻰشود و از فارسﻰ ﮔرفته شده است .9 ،ﭼندين قيد فارسﻰ كه

در زبان مرهتﻰ بهكار برده مﻰشود( .انﺼارﻯ37 :1380 ،ـ)36

نامهاﻯ  18سطرﻯ كه مجموعا  165كلمه دارد ،فقﻂ  38كلمه آن از زبان مرهتﻰ ساخته

شده و بقيه ( 127واژه) فارسﻰ است (شهريار نقوﻯ .)100 :1352 ،اين خود ﮔواهﻰ بر تﺄثير
زياد زبان فارسﻰ بر زبان مرهتﻰ است.

درباره تﺄثير زبان فارسﻰ بر زبان هندﻯ ،مانند تﺄثير فارسﻰ بر زبان اردو و مشابهتهاﻯ

فارسﻰ ،بهويژه آنها كه در شبهقاره تﺄليﻒ شده است يا آثار شاعران ،نويسندﮔان و مورخان

پارسﻰنويﺲ و هندﻯنويﺲ وجود دارد و امروزه هم اين لﻐات را در ترانهها و فيلمهاﻯ هندﻯ
پركاربرد و زنده مﻰيابيم؛ واژههايﻰ مانند رﺥ ،پوچ ،بازار ،دربار ،پياده ،شور ،تير ،كمان ،انديشه،

باربار ،ساده ،ﮔود ،نشان ،جهان ،رنﮓ ،ﮔمان( ...،مداﺡ59 :1950 ،ـ ،50بهاختﺼار).

پﺲ از فتﺢ ﮔجرات توسﻂ عالءالدين خلجﻰ ،ابتدا زبان ادارﻯ ﮔجرات فارسﻰ شد؛ سﭙﺲ،

براﻯ آموزﺵ و يادﮔيرﻯ فارسﻰ و عربﻰ ،بهتدريﺞ مدارسﻰ تﺄسيﺲ شد و ساكنان ﮔجرات

بهسبﺐ نيازهاﻯ سياسﻰ و قﻀايﻰ ،ازطريﻖ مسلمانان ،زبان فارسﻰ را ياد ﮔرفتند .تمامﻰ اين

تﺤوﻻت ،به خلﻖ زبان نوينﻰ به نام »ﮔوجرﻯ« انجاميد كه خﻂ آن ﮔجراتﻰ ،اما واژهها و

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

بين فارسﻰ و سنسﻜريت ،سﺨن بسيار است و منابﻊ فراوانﻰ از قديمترين ايام در فرهنﮓهاﻯ
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ساخت آن فارسﻰ است .فرهنﮓ قديمﻰ اين زبان را سيدنجيﺐ اشرﻑ ندوﻯ تﺼﺤيﺢ و در

بمبﺌﻰ ﭼاپ كرده است.

زبان ﮔجراتﻰ ،يﻜﻰ از زبانهاﻯ ﮔروه آريايﻰ است كه در استان ﮔجرات ،واقﻊ در مﻐرﺏ

هندوستان ،بالﻎ بر هشتاد ميليون نفر بدان تﻜلم مﻰكنند ...با ترجمه شاهنامه به زبان
ﮔجراتﻰ ،واژههايﻰ مانند زورمند ،پيلتن ،توانا ،پهلوان ،هوﺵ و خرد و بسيارﻯ ديگر از
اينﮔونه واژهها وارد زبان ﮔجراتﻰ شد .برخﻰ از واژههاﻯ فارسﻰ واردشده به زبان ﮔجراتﻰ،
تلفﻆ فارسﻰ خود را حفﻆ نﻜردهاند ،بلﻜه سﻜونهاﻯ آنها بيشتر به فتﺤه تبديﻞ شده است،

»س َرد« ( )Saradو
مانند واژههاﻯ »سرد« و »ﮔرم« و »جوﺵ« ،كه در ﮔجراتﻰ بهﺻورت َ

»جﺶ« ( )Joshتلفﻆ مﻰشود .واژه »جوﺵ« در تركيﺐ »آﺏ جوﺵ«
» َﮔ َرم« ( )Garamو ُ

بهﺻورت ﺻفت مقدم بر موﺻوﻑ ،يعنﻰ »جﺶ پانﻰ« ( )Josh Paniبهكار برده مﻰشود.

كلمه »سركارﻯ« بهمعنﻰ »دولتﻰ« ،از راه زبان ﮔجراتﻰ به ساير زبانهاﻯ آريايﻰ و ﻏيرآريايﻰ

هند ،مانند هندﻯ ،بنگالﻰ ،اردو ،مراتﻰ و ﻏيره راه يافته است( ...مﺤمد اسلمخان.)123 :1380 ،

زبان اُريايﻰ در شرﻕ هند ،عمدتا در ايالت اُريا ،مقابﻞ خليﺞ بنگاﻝ ،توسﻂ  25ميليون
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ﮔويشور تﻜلم مﻰشود .اين زبان به شاخه هند يﻚ خانواده هندواروپايﻰ تعلﻖ دارد.

در زبان اُريا ،كلمات متعدد فارسﻰ در زندﮔﻰ روزمره مردم وجود دارد و نفوﺫ اين واژهها در

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

اين زبان به اندازهاﻯ است كه پيداكردن مترادﻑ براﻯ آنها در زبان اُريا مشﻜﻞ است؛ مانند اين

كلمهها :روماﻝ ،پايجامه ،جامه ،كشمﺶ ،شيشه ،ﭼادر ،رسيد و ﻏيره .يا از مﺼدر »ﮔﺬراندن«

در زبان اُريا مﺼدرﻯ به همين معنﻰ ساختهاند .همﭽنين در زبان اُريا ،از زمانهاﻯ ﮔﺬشته،
برخﻰ از كلمات فارسﻰ و عربﻰ در مفاهيم و معانﻰ ديگر (مانند زبانهاﻯ اردو و هندﻯ) بهكار
رفتهاند؛ مانند كلمه »تماشا« كه در زبان اُريايﻰ بهمعنﻰ »هنرپيشگﻰ« استعماﻝ مﻰشود.

حتﻰ امروزه واژهها و اﺻطالحات فارسﻰ و عربﻰ در زبان اُريايﻰ ديده مﻰشود؛ واژههايﻰ
مانند اقرارنامه ،مﺬكوره ،موﺿﻊ ،ﺿامننامه ،حاﺿر ،سررشته ،سالم ،سركار ،امين ،درخواست،

تمسﻚ ،داير...،
عرﻑ ،بندو بست ،منﻈور ،جلﻒ ،فيﺼله ،ترتيﺐّ ،

در آثار منﻈوم و منﺜور اُريايﻰ هم به واژههاﻯ فارسﻰ و عربﻰ برمﻰخوريم .شاعر مشهور
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زبان اُريا» ،ابﻰ منيوسامنت سنگار« در اشعار خود از كلمات فراوان فارسﻰ ــ مانند باروت،
كاﻏﺬ ،ﮔمان ،زرﻯ ،ناكاره (نقاره) ،بازو ،دربار ،بازار و ﻏيره ــ استفاده كرده است.

بنا به نقﻞ دكتر حفيﻆ ّ
اﷲ نيولﭙورﻯ 1ــ استاد »روانشا كالﺞ« در »اوريسا«ﻯ هند ــواژهها

و اﺻطالحات زبان فارسﻰ مانند ستارههاﻯ درخشان بر دامان زبان اُريايﻰ هندوستان

درخشندﮔﻰ خود را حفﻆ كرده است( .كاتسنر)217 :1376 ،

زبان آسامﻰ كه در شرقﻰترين بﺨﺶ هند ،در ايالت آسام ،در مرز برمه و ﭼين ،حدود 12

ميليون ﮔويشور دارد ،جزو زبانهاﻯ رسمﻰ كشور هند پﺬيرفته شده است .در اين زبان هم

واژههاﻯ فارسﻰ وجود دارد كه متﺄسفانه در حاﻝ حاﺿر ــ بهعلت دردسترﺱنبودن منبﻊ ــ
نمﻰتوان نمونههايﻰ از آن عرﺿه كرد( .همان ،ﺹ )218

زبان تلگو بهطور عمده در ايالت آندراپرادﺵ واقﻊ در جنوﺏ شرقﻰ هند تﻜلم مﻰشود.

اين زبان ،با داشتن  60ميليون ﮔويشور ،ﮔستردهترين زبان ازميان ﭼهار زبان مهين دراويدﻯ

در جنوﺏ هند مﺤسوﺏ مﻰشود .در قانون اساسﻰ هند ،هريﻚ از اين ﭼهار زبان بهعنوان

يﻚ زبان ايالتﻰ بهرسميت شناخته شده است .الفباﻯ تلگويﻰ شباهت بسيار زيادﻯ با زبان
كنرﻯ دارد كه هر دو از خﻂ »ﮔرانتا« نشﺄت ﮔرفته است كه خود در قرن پنجم ميالدﻯ در

هند پديدار شد( .همان ،ﺹ )224

زبانهاﻯ سنسﻜريت و تلگو ،به زبانهاﻯ هندﻯ ،اردو ،عربﻰ و فارسﻰ نيز وقوﻑ دارد ،كتابﻰ
تﺤت عنوان اثر فارسﻰ و اردو بر زبان تلگو نوشته كه ازسوﻯ ساهتيه آكادمﻰ به دريافت
جايزه نايﻞ شده است( .اطهر جاويد)70 :1978 ،

با تسلﻂ مﺤمد بﺨتيار خلجﻰ در ساﻝ  599هـ  .و انتقاﻝ حﻜومت هندوان به مسلمانان

و رواﺝ اسالم درپرتو مساعﻰ تبليﻐﻰ درويشان پاكنهاد ،مانند جالﻝالدين تبريزﻯ ،شيﺦ اخﻰ
سراﺝ ،عالءالﺤﻖ و نور قطﺐ عالم ،كمكم كلمات عربﻰ و فارسﻰ به زبان بنگالﻰ راه يافت و
1. H. Newalpuri

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

كﻰ .ﮔوپاﻝ كرشنا راﺋو از استادان دانشگاه عﺜمانيه حيدرآباد هند كه عالوه بر آشنايﻰ با
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با تﺄسيﺲ مدارﺱ و مساجد ،تدريﺲ زبان عربﻰ و فارسﻰ شروﻉ و آموختن زبان فارسﻰ براﻯ

مردم الزامﻰ شد .پﺲ از آن ،تﺄليﻒ و ترجمه كتاﺏهاﻯ مﺨتلﻒ به زبان بنگالﻰ رونﻖ ﮔرفت.
بهدنباﻝ اين كار ،واژههاﻯ فارسﻰ در آثار و منﻈومههاﻯ بنگالﻰ رو به افزايﺶ ﮔﺬاشت .شاعر

ملﻰ بنگاﻝ ،قاﺿﻰ نﺬرالسالم ،بﺤور فارسﻰ را بهكار ﮔرفت و كلمات فارسﻰ را وارد زبان خود

كرد .پﺲ از تﺄسيﺲ پاكستان ،زبان بنگالﻰ به زبان فارسﻰ و اردو نزديﻚتر شد و كالم اقباﻝ
به زبان بنگالﻰ انتقاﻝ يافت.

دكتر مقﺼود هاللﻰ (1969ـ1908م ).فرهنگﻰ تﺄليﻒ كرد باعنوان عناﺻر فارسﻰ و

عربﻰ در زبان بنگالﻰ (ﭼاپ 1967م .).طبﻖ تﺤقيﻖ او ،ﭼهﻞدرﺻد زبان بنگالﻰ از كلمههاﻯ
فارسﻰ و عربﻰ و مﺼطلﺤات اين دو زبان تشﻜيﻞ شده است .وليم ﮔولد در فرهنﮓ مسلمانﻰ

(ﭼاپ 1970م ،).شﺶ هزار كلمه فارسﻰ و عربﻰ را كه در زبان بنگالﻰ رواﺝ دارد ،جمﻊ آورد.
(ﻇهورالدين احمد90 :1378 ،ـ)89

زبان فارسﻰ در دوره سلطان شمﺲالدين الياﺱ شاه ( 640هـ 1342 / .م ).و عالءالدين

حسينشاه ،زبان دربارﻯ بود و آنان بهشدت به زبان فارسﻰ و عربﻰ عالقهمند بودند .نفوﺫ
48

زبان فارسﻰ در اين دوران بهاندازهاﻯ بود كه بسيارﻯ از عنوانها و نام مشاﻏﻞ به زبان فارسﻰ

بود؛ مانند شرابدار ،وكيلدار ،وزير لشﻜر ،سرلشﻜر ،سرخيﻞ ،سﭙهساﻻر ،مجموعهدار ،جاﮔيردار،

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

زميندار ،تعلقدار ،سﻜهدار و جز آن.

زبان فارسﻰ در دادﮔاهها نيز بهكار مﻰرفت و تمامﻰ جريان دادﮔاهها با همين زبان انجام

مﻰﮔرفت .به همين دليﻞ ،بسيارﻯ از اﺻطالحات قﻀايﻰ نيز به طرزﻯ درميان عامه مردم

راه يافته است كه امروزه نيز جزيﻰ از زبان بنگالﻰ بهشمار مﻰآيد؛ مانند پيشﻜار ،دستﺨﻂ،
آيين ،آييننامه و جز آن.

در آن زمان ،كتيبههاﻯ مساجد و مزارها نيز به فارسﻰ تﺤرير مﻰشد؛ حاﻝآنﻜه پيﺶ

از آن ،به زبان عربﻰ بهنگارﺵ درمﻰآمد .در دربار شاهان سلسله الياﺱشاهﻰ ،فرمانهاﻯ

رسمﻰ را به زبان فارسﻰ مﻰنوشتند ...بسيارﻯ از لﻐات فارسﻰ با زبان بنگالﻰ بهطرزﻯ مﺨلوﻁ

شده كه بهكلﻰ جاﻯ لﻐات اﺻلﻰ بنگالﻰ را ﮔرفته است .بسيارﻯ از لﻐات بنگالﻰ با پيشوندها
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و پسوندهاﻯ فارسﻰ ،تركيﺐها و مفاهيم تازهاﻯ را ساخته است؛ مانند تركيبات تيرانداز،
پهانﻜﻰباز ،ﮔالﺏپاﺵ ،دواخانه ،نقﻞنويﺲ (امسلمﻰ233 :1372 ،ـ .)230از اين نمونهها بسيار
است و دامن سﺨن دراز؛ كه به همين مقدار بسنده مﻰكنيم.

در زبان تاميﻞ 1نيز  42واژه فارسﻰ وجود دارد؛ كلماتﻰ مانند آبﻜارﻯ ،ﮔرم ،كمﻰ،ﮔماشته،

سرهم ،سركار ،راسته (خيابان) ،سﭙاه ،سﮓبندﻯ (بهمعنﻰ »مﺤدود كردن«) ،جمين (زمين)،
زميندار ،دستاويﺞ (»دستاويز« بهمعنﻰ »سند«) ،تراسو (ترازو) ،برده (پرده) ،بندﮔانه (بندﮔان)،

بندوبست ،باربار ،واپﺲ ،اَنبارم (روﻯ هم جمﻊ كنم) ،سامان ،ديوان (بهمعنﻰ »وزير«) ،سراﺏ،

نَبر (=همان »نفر«) ،نمونه ،نادار ،بابت( ...،جوتﻰ موتو11 :1986 ،ـ ،6بهاختﺼار)

زبان پنجابﻰ كه يﻜﻰ از زبانهاﻯ مﺤلﻰ پاكستان دركنار زبانهاﻯ بلوﭼﻰ ،پشتو ،سندﻯ

و كشميرﻯ است ،براثر آميزﺵ با زبان فارسﻰ ،قالﺐ جديدﻯ به خود ﮔرفته است .رسمالﺨﻂ

زبان پنجابﻰ در پاكستان ،همان خﻂ عربﻰ ـ فارسﻰ است ،اما ﺻداﻯ مﺨﺼوﺹ اين زبان نيز

در خﻂ ﮔنجانده شده است .ارتباﻁ بين زبان فارسﻰ و پنجابﻰ يﻚسويه نيست؛ به اين معنا
كه عالوه بر نامهاﻯ خاﺹ ،نزديﻚ به  800كلمه پنجابﻰ در زبان فارسﻰ بهكار رفته كه دكتر
شاهد ﭼوهدرﻯ ،آنها را ﮔردآورﻯ كرده است .همﭽنين ،واژههاﻯ فارسﻰ بسيار زيادﻯ در زبان

پنجابﻰ داخﻞ شده است و هماكنون تقريبا  15تا  20درﺻد در زبانهاﻯ ادبﻰ و نوشتارﻯ
فارسﻰ در پنجابﻰ شناخته شده است( .ﭼوهدرﻯ)38 :1378 ،
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و دستكم  10درﺻد در زبان عمومﻰ كلمات فارسﻰ وجود دارد و نزديﻚ به ﭼهارهزار واژه
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