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عناصر واژگانی زبان فارسی در زبان کشمیری
نصیرعلی صوفی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس-کشمیر هند
رویا سیفی
دانشآموخته زبانهای باستانی
چکیده:
زبان کشمیری از گروه زبانهای داردی از خانواده زبانهای هندوایرانی است که در دره کشمیر و نواحی آن رواج دارد .به دلیل
تماس طوالنی مدت این زبان با زبان فارسی از سده  44تا سده 43م ،زبان فارسی تأثیر عمیقی بر این زبان هم از لحاظ ادبی و هم
از نظر زبانشناسی بر جای گذاشته است .تأثیرهای زبانی فارسی بر زبان کشمیری را میتوان در سه بخش وامگیری واژگانی ،وام-
گیری واجی و وامگیری دستوری مورد بررسی قرار داد .این پژوهش ب ا هدف مطالعه میزان نفود زبان فارسی بر دره کشمیر و زبان
کشمیری از دیدگاه وامگیری زبانی با استفاده از منابع موجود کتابخانهای و پژوهشهای پیشین برای تأیید کردن و آشکار ساختن
پیوندهای فرهنگی ایران و کشمیر از زمانهای کهن و در دورههای تاریخی مختلف انحام شده است.
کلیدواژهها :وامواژه ،زبان فارسی ،زبان کشمیری ،زبانشناسی
مقدمه:
نفوذ ایران در سرزمین کشمیر و همچنین در فراسوی مرزهای این منطقه پدیدهای است که از سدههای دور گذشته وجود
داشته است .کتیبههایی که به زبانهای سغدی ،پهلوی اشکانی و فارسی میانه نوشته شدهاند ،تماس بین مردمان کشمیر و اقوام
ایرانی را در دوران پیش از اسالم نشان میدهند  . 1989: 47)،(Sims-Williams ، 1991: 401-403)،(Jetmmarفارسی نو
در دوران حکومت سلسله شاهمیری (4364-4943م) در دره کشمیر گسترش یافت .عالقه به زبان فارسی توسط شهابالدین
شیراشامک (79-4934م) آغاز شد و در زمان پادشاهی سلطان زینالعابدین (71-4421م) رونق یافت .از آن زمان به بعد ،تالش
پیوسته برای آموزش زبان فارسی ،در دسترس بودن کاغذ باکیفیت و مهاجرت پیوسته دانشمندان ایرانی به کشمیر باعث شد این
سرزمین با عنوان «ایران صغیر» نامیده شود.
پیوندی نزدیک بین ورود زبان فارسی به منطقه کشمیر و گسترش اسالم در آنجا وجود دارد .میر سید علی همدانی (-744
 786ه.ق 4984-4942 /م) از عارفان ایرانی و همچنین از بزرگان سلسله کبرویه است که سهم بسزایی در گسترش اسالم در
کشمیر داشته است .اگر چه عالقه به یادگیری زبان فارسی با گسترش دین اسالم پیوندی تنگاتنگ دارد ،ولی از همان آغاز برهمنها
و سیکهای 438هندی 433در کنار دانشمندان مسلمان به یادگیری زبان و ادب فارسی عالقه نشان دادند و دیگر مردمان کشمیر را
به یادگیری آن تشویق میکردند .آنها همچنین از زبان فارسی در نوشتههای علمی و ادبی خود بهره میگرفتند .بسیاری از شاعران
کشمیری همانند جوال پرشاد آذر ،پندت مست رام بقا ،پندت لسهگول بهار ،پندت تابه رام ترکی بیتاب و غیره هم به زبان فارسی و
هم به زبان کشمیری شعر سرودند.
سلطان زین العابدین شاهمیری در گسترش زبان و ادب فارسی کوششهای بسیاری نمود ،از جمله بنیان نهادن دارالترجمهای
بود که در آن دانشمندان ایرانی به ترجمه بسیاری از کتابهای هندی به زبان فارسی همت گماشتند .در میان نخستین متنهای
نوشته شده ،ترجمهای از مهابهارته موجود است که کهنترین ترجمه این اثر حماسی به زبان فارسی است و همچنین کتاب راج-
ترنگینی 211در زمینه تاریخ کشمیر به زبان سنسکریت است که در زمان پادشاهی زینالعابدین شاهمیری به فارسی برگردانده شده

198

 -سیک به معنای شاگرد ،دینی یکتاپرستی است که در سده 43م بهدست گورو نانک در منطقه پنجاب شبهقاره هند بنیان نهاده شد و بهدست ده گوروی پسین گسترش داده شد .این

آیین با بیش از  91میلیون پیرو ،پنجمین دین سازمانیافته جهان است ).(Singh, 2006: 15

199 - Hindu Pandits
200 - Rajatarangini
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است  . 2007: 28)،(Steinترجمه این دو اثر از زبان سنسکریت به فارسی به مال احمد کشمیری منصوب است).1995: 93
(Hadi
از سده  44م به بعد ،زبان فارسی تأثیر فراوانی بر اندیشمندان و جویندگان دانش در دره کشمیر داشته است .از آنجا که زبان
فارسی ،زبان تبلیغ دین اسالم در کشمیر بود ،پادشاهان سلسله شاهمیری آن را به عنوان زبان رسمی درباری برگزیدند .تا سده 43
م ،زبان فارسی زبان اصلی در نگارش آثار ادبی و علم آموزی بوده است .تا به امروز هم زبان فارسی جایگاه واالی خویش را در
سرزمین کشمیر به عنوان زبان دارای فرهنگ غنی حفظ کرده است ) (Bamzai. 1993: 139از این رو ،حاج قدرت اهلل بیگ در
سال 4381م ،کتاب تاریخ محلی « تاریخ عهد عتیق ریاست هنزه» را در هنزه 214به زبان فارسی منتشر کرده است.
زبان فارسی تا نخستین روزهای پادشاهی پادشاهان سلسله دوگرا در سال 4846م همچنان زبان رسمی درباری بود .سپس در
سال 4883م ،به خاطر اینکه بیشتر درباریان از اهالی پنجاب بودند ،زبان اردو جایگزین آن شد .در نتیجه آن ،در سال 4344م ،زبان
فارسی دیگر در مدارس به عنوان زبان تحصیل از رواج افتاد .حتی در سده 21م ،تهیه کردن رونوشتی از کتابهای خطی فارسی
توسط خطاطان رایج بود ،اما امروزه دیگر از رواج افتاده است .با وجود این ،زبان فارسی و میراث تاریخی آن هنوز در محافل ادبی و
علمی گرامی داشته میشود .برای مثال میتوان به نشریه ای که هر ساله در گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه کشمیر با عنوان
«دانش» که شامل مقالههای ادبی به زبانهای اردو ،فارسی و انگلیسی است ،منتشر میشود .نگارش کتاب «تاریخ عهد عتیق ریاست
هنزه» به زبان فارسی نشان میدهد که هنوز زبان فارسی جایگاه واالیی در کشمیر دارد و بخشی جداییناپذیر از فرهنگ
اندیشمندان آن جامعه است.
پیشینه پژوهش:
212

نخستین کسی که به صورت علمی به تأثیر زبان فارسی بر روی زبان کشمیری اشاره کرده ،گریرسون ( )4316در «زبانهای
پیشاچا 219شمال غربی هند» و در «وازهنامه زبان کشمیری» در ( )4383بود .پس از وی بلَک )4348( 214در «داردی و رومانی»
اشارهای به وازههای زبان فارسی در کشمیری کرده است.مورگنشتیرنه ( )4344در «واجشناسی کشمیری» به تأثیر نظام واجی زبان
فارسی در واجشناسی کشمیری نیز پرداخته است .کاخرو )4363( 213در «کشمیری و دیگر زبانهای داردی» نکتههایی را در مورد
وامگیری زبان کشمیری از فارسی آورده است .ماسیکا ( )4334در «زبانهای هندوآریایی» به بررسی تاریخی و تکاملی زبان
کشمیری پرداخته و زبانهایی (سنسکریت ،انگلیسی ،فارسی و  )...که بر زبان کشمیری تأثیر گذاشتهاند در بخشی جداگانه بررسی
کرده است .کول 216از زبانشناسان پرکاری در زمینه زبان و زبانشناسی کشمیری است .او در آثار خویش نفوذ زبان فارسی در
دستور ،واژگان و نظام واجی را مظالعه و بررسی کرده از جمله ( )2112( ،)2113( ،)4384و عالوه بر اینها وی مقالهای ( )2142را
در دانشنامه ایرانیکا در زمینه «تأثیر زبان فارسی بر کشمیری» نگاشته است ،اما همانگونه که در بخشهای بعدی خواهد آمد .از
آن جهت که کول آشنایی کاملی با زبان فارسی نداشته است در برخی موارد به خطا رفته است .او همچنین وامواژههای فارسی در
کشمیری را فقط دستهبندی کرده و آنها را از دیدگاه معناشناسی همزمانی و درزمانی بررسی نکرده است .در این پژوهش ،کوشش
نویسندگان بر این است تا این کاستیها برطرف شود و تأکید بیشتر بر روی نکتههای ناگفته و بررسی نشده است.
روش پژوهش:
برای بررسی وامگیری زبان کشمیری از زبان فارسی ،نخست پژوهش پیشین که در این زمینه نگاشته شدهاند ،مورد مطالعه
قرار گرفتند .سپس منابع کتابخانهای در زمینه زبانشناسی کشمیری که در ادامه نام برده خواهند شد ،برای بررسی گزینش شدند و
واژه راجترنگینی به معنای «رودهای پادشاهان» است .این واژه نام کتابی است که در سده  42م توسط برھمن پاندیتکلهن کشمیری در زمینه وقایع تاریخی پادشاهان شمال غرب هند بهوِیژه
کشمیر به زبان سنسکریت و به شعر نوشته شده است .این اثر در زمان پادشاهی زین العابدین شاهمیری به فارسی برگردانده شده است و عنوان فارسی آن «بحر االسمر» است (Stein, 2007:

).15, 28

 -211یکی از ایلتهای امیرنشین پاکستان.

)212 - Sir George Abraham Grierson (1851-1941
213 - Pisaca languages
)21 - George Fraser Black (1866-1948
) 21 - Braj B Kachru (1932 in Srinagar, Kashmir, Indiaاستادبازنشستهزبانشناسیدانشگاهایلینویس
)21 - Omkar N. Koul (1941

زبانشناس هندی
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برای تکمیل این پژوهش از منابع کتابخانهای زبانشناسی فارسی بهره گرفته شده است .به منظور توصیف واکهها و همخوانهای
زبان فارسی از کتاب «آواشناسی زبان فارسی :آواها و ساخت آوائی هجا» ثمره ( )4964و «.اجشناسی نظریه بهینگی» بی جن خان
( )4984و برای توصیف واجهای زبان کشمیری از کتاب «دستور زبان کشمیری نو» کول و همکاران ( )2116و کتاب «بررسی زبان-
شناسی زبان کشمیری» ( )2113و همچنین مقاله «تحوالت واجی گونه سریناگر کشمیری» نوشته کَک و همکاران ()2118
استفاده شده است و برای پرهیز از اطناب کالم و ارجاعها ،از ارجاعهای درون متنی برای هر واج پرهیز شده است .مراجعی که در
مورد تغییرات معنایی واژگان مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از فرهنگ سخن ( )4984برای واژههای فارسی و برای واژههای
کشمیری از دو فرهنگ زبان کشمیری تألیف گریرسون ( )4383و ( .)2142همچنین برای بررسی تأثیر زبان فارسی بر دستور زبان
کشمیری از «دستور زبان فارسی» ناتل خانلری (« ،)4933دستور امروز» فرشیدورد (« ،)4948دستور زبان فارسی» انوری و احمدی
گیوی (« ،)4967ساخت زبان فارسی» افراشی ( )4986و « دستور زبان فارسی :براساس نظریه گروههای خودگردان در دستور
وابستگی» طبیب زاده ( )4934و برای دستور زبان کشمیری از از کتاب «دستور زبان کشمیری نو» کول و همکاران ( )2116و
کتاب «بررسی زبانشناسی زبان کشمیری» ( )2113بهره گرفته شده است.
اهداف پژوهش:
از آن جهت که یکی از مهمترین نتایج آشکار پیوندهای فرهنگی و تماس زبانی ورود مجموعهای از واژگان و دیگر عناصر زبانی،
زبانهای درتماس بوده است ،بنابراین بررسی عناصر واژگانی زبان فارسی در زبان کشمیری به این حقیقت میانجامد که در گذشته
دو جامعه کشمیر و ایران پیوندهای فرهنگی-اجتماعی دا شتند و این پیوند باعث برخورد زبان فارسی و دیگر زبانهای ایرانی با زبان
کشمیری شده است .در نتیجه این برخورد زبانی ،این دو زبان عناصری را از هم قرض گرفتند ،اما به این دلیل که زبان فارسی از
لحاظ فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در جایگاه باالتری نسبت به زبان کشمیری قرار داشته است ،تعداد واژگان بیشماری از زبان
فارسی در این زبان رخنه کرده تا خألهای موجود در زبان کشمیری را پر کند و به موجب تماس طوالنی مدت این دو زبان ،زبان
کشمیری پذیرای برخی از عناصر دستوری و تغییر نظام واجی از جانب زبان فارسی بوده است .برای بررسی دقیقتر و موشکافانهتر،
این مقاله پیرامون ماهیت و میزان نفوذ زبان فارسی در زبان کشمیری به بحث خواهد پرداخت.
زبان کشمیری:
217

زبان کشمیری که در گویش مردم کشمیر کَشور

گفته میشود ،از گروه زبانهای داردی ار خانواده زبانهای هندوایرانی

است  ، 1991: 108)،(Masicaاما وامگیری زبانی از زبان های هندوآریایی و ایرانی که در گذر زمان با آنها در تماس بوده باعث
شده که این زبان ویژگیهای زبانشناسی همانند آنها را پیدا کند و در طبقهبندی زبانی میان زبانهای هندوآریایی و ایرانی قرار
گیرد .ربان کشمیری در دره کشمیر و پیرامون آنجا در ایالت جامو و کشمیر هند رواج دارد و چهار میلیون نفر در آنجا بدان سخن
میگویند .شمار چشمگیری از سخنگویان کشمیری در ایالتهای دیگر هند زندگی میکنند .حدود صد هزار نفر در پاکستان به
کشمیری سخن میگویند .از مهمترین گویشهای این زبان میتوان به کِشتواری ،218پُگولی 213و رَمبَنی 241اشاره کرد .گویش معیار،
گویشی است که در سریناگر مرکز ایالت جامو و کشمیر رواج دارد که برای کتابت و آموزش بهکار میرود. 2006: 82)،(Koul 244
سه نظام نوشتاری برای نگاشتن زبان کشمیری رواج دارد ،دلیل رواج این سه نظام نوشتاری گرایشهای مذهبی متفاوت در این
منطقه است .مسلمانان برای نوشتن زبان کشمیری از خط فارسی بهره میگیرند ،اگر چه این خط مناسب نوشتن زبان کشمیری

217 - kǝ꞉śur / kǝ꞉śir
218 - Kishtwari
219 - Poguli
211 Rambani

-

 -244از آن جهت که گویشهای پوگولی و رمبنی تحت تأثیر زبان دوگری (از خانواده زبانهای هندوآریایی) بوده اند و همچنین گویش مناطق روستایی با مناطق شهری تفاوتهایی دارد.
گویشی که در این پژوهش مد نظر نویسندگان بوده .گویشی سریناگری است.
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نیست ،زیرا که قادر به نشان دادن واکههای مختلف این زبان نیست .هندوهای کشمیری از نظام نوشتاری شاراد 242برای نوشتن و
در کتابهای منتشرشده امروزی از خط دِوِناگری 249نیز استفاده میکنند
عناصر زبان فارسی در زبان کشمیری
همانگونه که گفته شد ،آثار نفوذ زبانهای ایرانی را میتوان در زبان کشمیری پیش از گسترش اسالم در آن منطقه پیدا کرد،
زیرا واژههایی که شمار آنها بسیار است ،قبل از این که اسالم بهدست عارفان ایرانی در آن سرزمین گسترش پیدا کند ،وارد زبان
کشمیری شده بود .کشمیر در زمان پادشاهان هندی ،به عنوان یکی از مراکز بزرگ دین بودایی در آمده بود .پادشاهانی همانند
آشوکا و کنیشکا ( 421ـ  78م ).برای توسعه دادن دین بودایی ،سعی فراوانی نموده بودند .هر دو پادشاه ایلچیان و مبلغان بودایی را
به سرزمینهای دوردست مانند چین ،سریالنکا ،ایران ،گندهارا (افغانستان کنونی) فرستاده بودند .در همان زمان بود که رفتوآمد
میان مردم ایران و کشمیر آغاز شده بود .سپس این روابط آهسته آهسته تداوم یافت .در نتیجه این روابط ،زبان کشمیری تحت تاثیر
و نفوذ زبانهای ایرانی قرار گرفت.
اسالم پیش از آغاز پادشاهی پادشاهان مسلمانان بر کشمیر ،بدانجا وارد شده بود .مبلغان مذهبی اسالم و ماجراجویان نظامی
ایران به کشمیر آمدند و به ترویج و تبلیغ اصول و آموزههای اسالم بین مردم همت گماشتند .بنابراین گسترش اسالم در کشمیر
نتیجه هجوم بیگانگان به آن سرزمین نبود ،بلکه توسط یک کودتای داخلی صورت گرفت ) (Bamzai. 1962:422پذیرفتن باور
جدید که توسط صوفیان براساس انسانگرایی اجتماعی و مذهبی تبلیغ میشد ،برای تودههای مردم در شرایط سیاسی -اجتماعی
غالب ،آنچنان سخت نبود.
با استقرار حکومت اسالمی در شمال غربی هند ،در نیمه نخست سده 44م ،واژههای عربی -فارسی وارد زبان هندی آن زمان
شده بودند .گفته شده است که کشمیر از دیر باز ،پیوندهای بازرگانی و فرهنگی با ایران داشته است ،اما نفوذ زبان فارسی و فرهنگ
ایرانی تا زمان ورود اسالم به آنجا در اواسط سده 44م آنچنان غالب نبود .سرعت نفوذ فارسی و عربی بر دره کشمیر با مهاجرت
اشراف و دیگر دانشمندان از ایران و آسیای مرکزی شتاب بیشتری گرفت .دانشمندان کشمیری مطالعه و یادگیری زبان فارسی را به
صورت جدی از آن زمان در نهادهای آموزشی که توسط پا دشاهان مسلمان بنیان نهاده شده بودند و دانشمندان برجسته ایرانی آنها
را اداره میکردند ،آغاز کردند )(Weber، 2007: 87
تأثیر ژرف و عمیق زبان ،فرهنگ و هنر ایرانی بر زبان  ،فرهنگ و هنر کشمیری ،نتیجه هجوم بیگانگان ،حکومت پادشاهان و
گسترش اسالم بر آن منطقه است .بر طبق گفته بامزای " 244تأثیر فرهنگ عربی و ایرانی در کشمیر آنچنان عمیق و ژرف است که
آثار آن را حتی امروزه میتوان در مراسم ازدواج ،شیوه لباس پوشیدن ،رژیم غذایی ،هنر و ادبیات به وضو دید" . 1973: 422)،
 (Bamzaiتأثیری که از همه مهمتر و عمیقتر است ،تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات کشمیری است .در حدود یک
سده پس از حکومت مسلمانان بر کشمیر ،زبان فارسی زبان رسمی کشمیر شد .با پشتیبانی پادشاهان مسلمان ،زبان فارسی از
محبوبیت نسبی در بین فرهیختگان و دانشمندان برخوردار گشت .آنان نوشتن به زبان فارسی را یک افتخار تلقی میکردند .هر چند
که شعر کشمیری در سده 44م دارای قالبها و سبک خاص خویش بود ،اما بعدا از آن تحت تأثیر شعر فارسی قرار گرفت.
در مطالعه پیشرو ،بررسی وامگیری واژگانی همراه با تغییرات واجی واژههای فارسی در زبان کشمیری ،تأثیر وندافزایی و واژگان
مرکب ،انت قال واژگان برای بیان مفاهیم گوناگون و تغییرات معنایی واژگان از فارسی به کشمیری تحت تأثیر فارسی انجام خواهد
شد
 -4وامگیری واژگانی :وام گیری واژگانی بخش مهمی از گسترش دامنه واژگان زبانی است که در نتیجه برخورد دو زبان یا
توسط یک زبان میانجی صورت میگیرد .همانند دیگر زبانهای هندوآریایی ،زبان کشمیری بیشتر واژگان خود را از زبانهای
 Sarada script  -212نظام نوشتاری سارادا در گذشته برای نوشتن زبان سنسکریت نیز کاربرد داشته است .اما امروزه تنها برای نوشتن زبان کشمیری به کار میرود .اما در کتابت از آن
استفاده نمیشود .این خط در سده  8م از خط گوپتا در شمال هند مشتق شده است.
 :Devanāgarī -249واژهای از زبان سنسکریت است deva .در معنای «خدا» و « nāgarīخط شهر» که روی هم رفته به معنای «خط شهر خدا» است .این نظام نوشتاری برای نوشتن زبان
سنسکریت .پراکریت .هندی .مراتی و نپالی به کار رفته است .از نظامهای نوشتاری گوپتا در شمال هند و براهمی مشتق شده است .این خط ترکیبی از الفبا و هجانگار است.


)- Prithivi Nath Kaul Bamzai (1910–2007

21دانشمندوتاریخدانبرجستهکشمیری
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سنسکریت ،فارسی و انگلیسی گرفته است  (Koul، 2012: 57)،اما واژههای زیادی را هم از زبان هندوآریایی آغازین حفظ نموده
است .پیکره واژگانی این زبان عناصر بسیاری را از زبانهای داردی ،سنسکریت ،پنجابی ،فارسی و عربی در خود حفظ کرده است.
واژههای عربی بیشتر از طریق زبان فارسی وارد زبان کشمیری شدهاند ،هر چند که این زبان به صورت مستقیم نیز واژههایی را از
زبان عربی به وام گرفته است .زبان کشمیری مسلمانان با هندو مذهبان تفاوتهایی دارد .زیرا که گرایشهای مذهبی در گزینش
واژگان نیز مشهود است .مسلمانان بیشتر واژههای عربی و فارسی را در گفتار ،آموزش و کتابت استفاده میکنند .مردم هندو مذهب
کشمیر بیشتر تمایل دارند از واژگان سنسکریت بهره بگیرند .به دلیل ارتباط طوالنی مدت زبان فارسی و کشمیری ،شمار واژههایی
که از زبان فارسی وارد زبان کشمیری شده است ،بیش از زبانهای دیگر است .این وازهها کمکم در طول شش سده در همه زمینهها
در این زبان راه پیدا کردهاند .این واژهها را از دیدگاه سه سیاق 243مذهبی ،تجاری و حقوقی میتوان طبقهبندی کرد.
سیاق :در رویکرد هالیدی ،گونها ی زبانی که با بافت موقعیتی رابطه دارد و از سه مؤلفۀ موضوع ،شیوه و عامل/
-4-4
عامالن سخن تشکیل شده است .در تعریف دیگر میتوان گفت که سیاق به گونهای از زبان اطالق میشود که مربوط به ویژگیهای
گفتمانی کالم یا متن است .از انواع سیاق میتوان به سیاق اداری ،روزنامه ای ،ورزشی ،علمی ،تجاری ،ادبی و بسیاری از حرفهها و
تخصصها اشاره کرد  . 2009: 47)،(Biber & Conradکول ( )2142وامواژههای فارسی در زبان کشمیری را با رویکرد سیاق
در سه بخش ساماندهی کرده است ،اما این بخشبندی فقط جنبه کاربردی همزمانی دارد .با توجه به پیشینه طوالنی پیوند زبان
فارسی و کشمیری الزم است که وامواژهها از لحاظ معناشناسی تاریخی و تحوالت معنایی نیز بررسی شوند ،تا بسیاری از نکات مبهم
این پیوند تاریخی به پیدایی آید.
-4-4-4

سیاق مذهبی:

فارسی قبر > کشمیری« kabar :قبر»
فارسی :تعویذ > کشمیری« tǝvis :طلسم»
فارسی :خدا > کشمیری« khͻdā :خدا»
فارسی :درگاه > کشمیری« dargāh :زیارتگاه ،آرامگاه»
-1-4-4

سیاق حقوقی:

فارسی :عداوت > کشمیری« adāvath :دشمنی»
فارسی :متحد > کشمیری« mutihid :متحد»
فارسی :مدعی > کشمیری« mudayī :مدعی»
فارسی :مقام > کشمیری« mukām :مقام»
فارسی :رشوه > کشمیری«rišvath :رشوه»
-9-4-4

سیاق تجاری:

فارسی :قرض > کشمیری« karzi :قرض»
فارسی :تجارت > کشمیری« tijārath :تجارت»
فارسی :مالدار > کشمیری« māldar :ثروتمند»
فارسی :کرایه > کشمیری« kirāyi :کرایه»
-2-4

معناشناسی :عالوهبر طبقهبندی سیاقی وامواژههای فارسی در زبان کشمیری ،همچنین میتوان آنها را از

دیدگاه معناشناسی نیز مورد بررسی قرار داد .معناشناسی زبانی به دنبال مطالعه علمی و روشمند معنا است و روابط مفهومی از
قبیل شمول معنایی ،چند معنایی و تقابل معنایی و هممعنایی که بیانگر روابطی در نظام معنایی زبان ،میان معانی و مفاهیم وازهها
است مورد توجه قرار میگیرد .بسیاری از واژههای فارسی در کشمیری با همان معنای خویش رایج هستند و دچار تغییرات معنایی
نشدند.
21 - register
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فارسی :تاب > کشمیری« tāb :تاب و تحمل»
فارسی :گماشته > کشمیری« gumāšti :نماینده»
فارسی :گناه > کشمیری« gͻnāh :گناه»
فارسی :پاک ͻ کشمیری« pāk :پاک ،ناب»
تحوالت معنایی در واژگان زبان به صورتهای گوناگونی در دو حوزه علتهای اجتماعی و روانشناختی همچون تخصیص
معنایی ،توسیع معنایی و تغییر معنایی رخ میدهد (صفوی .)433 :4989 ،در ادامه وامواژههای زبان فارسی از دیدگاه رویکرد هم-
زمانی در حوزه معناشناسی در سه حوزه تخصیص معنایی ،توسیع معنایی و تغییر معنایی بیان میشوند.
 -4-2-4تخصیص معنایی :نوعی از تغییر معنایی است که در آن معنی واژه محدودتر و اختصاصیتر میشود ،به عبارت دیگر از
فراخنایی پهناور به تنگنایی کم دامنه میرسد .یا میتوان گفت در روند دگرگونی معنایی به فرجام خویش میرسد (صفوی،
.)443 :4973
محل > « mǝhalقصر»
فقیر > « phaqirگدا»
آب گوشت > « ābgošآبگوست گوساله»
کرسی > ’« kurisصندلی»
توسیع معنایی :فرآیندی است که با عنوان تعمیم معنایی نیز شناخته میشود و در آن معنی واژه گستردهتر یا
-2-2-4
فراگیرتر از معنای پیشین خود میگردد .شماری از واژهها پس از پیوند با مفهومی خاص ،میتواند با گذشت زمان ،با مفاهیمی که با
مفهوم نخست در فضای مفهومی مشترکی جای میگیرند پیوند برقرار کند و معنی خویش را گسترش دهد (همان.)432 ،
فارسی :قد > « kadارتفاع»
فارسی :تر > کشمیری« tar :خیس»
فارسی :درگاه > کشمیری« dargāh :زیارتگاه ،آرامگاه»
فارسی :عدالت > کشمیری« adālath :دادگاه»
فارسی :درج > کشمیری« darij :شامل»
تغییر معنایی :تغییر معنایی میتواند ناشی از شکلگیری مصداقها یا مفاهیم جدید به دلیل تغییرهای علمی،
-9-2-4
سیاسی و یا فرهنگی-اجتماعی که بر درک ما از ابزارها ،مردم ،مفاهیم و مانند آن تأثیر میگذارد و یا دالیل تاریخی باشد .همچنین
تغییر میتواند به دلیل تغییر زبانهای دیگری که این زبان با آنها در تماس است ،به وجود بیاید (بختیاری.)424 :4984 ،
فارسی :آبادی > « ābǝdiجمعیت»
فارسی :زر > کشمیری« zar :پول»
فارسی :گالب > کشمیری« gͻlāb :گل سرخ»
فارسی :منظور > کشمیری« manzūr :پذیرش»
 -2وامگیری واجی :وامگیری واجی و آوایی پدیدهای چندان معمول نیست و هنگامی اتفاق میافتد که شمار افراد دو زبانه
هم گویشوران زبان وامدهنده و گویشوران زبان وامگیرنده بسیار زیاد باشد .با توجه به اینکه زبان فارسی  8سده در سرزمین کشمیر
زبان درباری و رسمی بوده و شمار سخنگویان هر دو زبان فارسی و کشمیری فراوان بوده است ،وامگیری واجی چندان دور از انتظار
نیست .واژگان فارسی برای هماهنگ شدن با ویژگی های نظام واجی و آوایی زبان کشمیری تحوالت واجی گوناگونی را در زبان
کشمیری پشت سر گذاشتهاند .برخی از تحوالت و دگرگونیهای واجی واکهها و همخوانها در زیر به اختصار بررسی شدهاند.
تغییرات واکهها :تغیرات واکهای زیر در واژگانی که از زبان فارسی وارد زبان کشمیری شدند ،رخ داده است.
-4-2
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در عناصر وام گرفته شده از زبان فارسی پدیده میان هشت واکهای 246باعث شکسته شدن خوشههای همخوانی
-4-4-2
در هجای پایانی وازهها شده است.
فارسی darj :درج > کشمیری« darij :شامل»
فارسی :برگ > bargکشمیری« bǝrig :برگ»
واکه افتاده میانی  /a/به واکه مرکزی و نیم باز  /ǝ/تغییر یافته است.
-2-4-2
فارسی barg :برگ > کشمیری« bǝrig :برگ»
فارسی maḥal :محل > کشمیری« mǝhal :قصر»
اکر واکه پسین کشیده  /ā/پیش از یک همخوان و واکه /i/قرار گرفته باشد به واکه پسین  /ǝ/تحول یافته می-
-9-4-2
یابد.
فارسی ābādi :آبادی > کشمیری« ābǝdi :جمعیت»
فارسی tāriḵ :تاریخ > کشمیری« tǝrikh :تاریخ»
واکههای پیشین  i/و  /e/در ابتدای واژه به  /ye/و  //yiتغییر یافتهاند.
-4-4-2
فارسی e’tebār :اعتبار > کشمیری« yētibār :باور و عقیده»
واکه پسین افراشته  /o/به واکه پسین  /ɔ/تحول یافته است.
-3-4-2
فارسی ḵodā :خدا > کشمیری« khɔdāh :خدا»
فارسی gonāh :گناه > کشمیری« gɔnāh :گناه»
در ابتدای واژه واکه افراشته  /u/به  /vɔ/تغییر یافته است.
-6-4-2
فارسی ustād :استاد > کشمیری« vɔstād :استاد»/
فارسی umid :امید > کشمیری« vɔmēd :امید»
واکه  /ō/جایگزین واکه مرکب  /au/شده است.
-7-4-2
فارسی mauqe :موقع > کشمیری« mōki :فرصت»
فارسی daur :دور > کشمیری« dōr :دور ،دوره»
247
در برخی از بافتهای هجایی ،کاهش واکهای رخ داده است .برای نمونه در واژه زیر واکه  /i/حزف شده است.
-8-4-2
فارسی« /arizanevis/ :عریضهنویس» > کشمیری« arzānavis :عریضهنویس»
 -2-2تغییرات همخوانها :تغییرات همخوانی زیر در واژههایی که از زبان فارسی وارد زبان کشمیری شدهاند روی داده است.
همخوان انسدادس کامی  /k/جایگزین همخوان نرمکامی انسدادی  /q/شده است.
-4-2-2
فارسی qad :قد > کشمیری« kad :ارتفاع»
فارسی qarār :قرار > کشمیری« karār :استراحت»
همخوان سایشی کامی  ḵ/به همخوان چاکنایی کامی انسدادی  /kh/تحول یافته است.
-2-2-2
فارسی ḵāṣṣ :خاص > کشمیری« khaās :خاص ،ویژه»
فارسی ḵām :خام > کشمیری« khām :خام»
همخوان واکدار کامی سایشی  /g/به همخوان کامی انسدادی /g/تغییر یافته است.
-9-2-2
فارسی golām :غالم > کشمیری« gɔlām :خدمتکار»
فارسی bāg :باغ > کشمیری« bāg :باغ»
همخوان سایشی لبی-دندانی واکدار  /f/به همخوان بیواک دولبی دمیده /ph/تحول یافته است.
-4-2-2
فارسی fag r :فقیر > کشمیری« phaqir :گدا»
21 - anaptyxis
217 - vowel reduction

521

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعۀ مقالههای دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی
دانشگاه محقق اردبیلی
 6 -4شهریورماه 4934

همخوان بیواک انسدادی دندانی غیردمیده  /t/به همخوان انسدادی دندانی دمیده  /th/تحول یافته است.
-3-2-2
فارسی galaṭ :غلط > کشمیری« galath :غلط ،اشتباه»
فارسی ‘ādat :عادت > کشمیری« adath :عادت»
همخوان بیواک کامی انسدادی غیردمیده  /k/به همخوان انسدادی کامی دمیده  /kh/تغییر پیدا کرده است.
-6-2-2
فارسیpāk :پاک > کشمیری« pākh :ناب»
فارسی nāzok :نازک > کشمیری« nōzukh :ظریف»
248
همخوان واکدار دندانی انسدادی دمیده  /d/در وازه زیر به عنوان میان هشت همخوانی اضافه شده است.
-7-2-2
فارسی barābari :برابری > کشمیری« barābdari :برابری و یکسانی»
فارسی tanur :تنور > کشمیری« tandūr :اجاق»
و در واژه زیر همخوان دولبی انسدادی واکدار  /b/اضافه شده است ،البته همخوان  /b/بعد از همخوان دولبی خیشومی /m/
افزودخه میشود .کول این مورد را در تغییرات واجی نیاورده است ،با اینکه این پدیده واجی در زبان کشمیری بسیار رایج است و نه
تنها در حوزه وازگان قرضی فارسی رخ نداده است ،بلکه در دیگر وامواژها و واژههای اصیل کشمیری هم همخوانی به عنوان میان-
هشت افزوده میشود.
فارسی kamar :کمر > کشمیری« kambar :کمر»
( bumوازه کشمیری) > « bumbابرو»
هنگامی که همخوان  /t/انسدادی دندانی غیر دمیده پیش از همخوان  /s/سلیشی نرمکامی قرار بگیرد حذف
-8-2-2
243
میشود .این پدیده را میتوان کاهش خوشه همخوانی نامید.
فارسی mast :مست > کشمیری« mas :مست»
فارسی zabardast :زبردست > کشمیری« zabardas :قوی»
فارسی ābgut :آبگوشت > کشمیری« ābgoš :آبگوست گوساله»
در گاهی مواقع ،هم همخوانی که در انتهای وازه قرار گرفته حذف میشود .همانند:
فارسی konj :کنج > کشمیری« ku꞉n :گوشه»
آخرین همخوان که پیش از  / /قرار میگیرد ،به یک همخوان کامی تغییر مییابد و  / /سپس حذف میگردد.
-3-2-2
فارسی bāzi :بازی > کشمیری« bǝz’ :بازی»
فارسی korsi :کرسی > کشمیری« kuris’ :صندلی»
کول ( )2144گفته است که اگر همخوان دولبی نیمواکه  /v/فارسی پس از همخوانی قرار گیرد حزف خواهد شد .با توجه به
مثالهایی که از زبان فارسی آورده ،میتوان پی برد که منظور کول از این همخوان به اصطال «واو معدوله» است که امالی تاریخی
دارد .این خوشه همخوانی  221/xv/در فارسی آغازی تلفظ میشده است ،اما خوشه همخوانی  /xv/فارسی آغازی در فارسی نو به
صورتهای زیر درآمده است (ابوالقاسمی:)26 :4984 ،
الف -فارسی آغازی /xv/ :پیش از واکههای کشیده  āو  > ēفارسی نو/x/ :
فارسی آغازی > xwāhar :فارسی نو« xāhar :خواهر»
فارسی آغازی > xwāb :فارسی نو« xāb :خواب»
فارسی آغازی > xwāstan :فارسی نو« xāstan :خواستن»
فارسی آغازی > xwēš :فارسی نو« x š :خویش»
218 - excrescence
219 - cluster reduction

 -221خوشه همخوانی  /xw/فارسی آغازی بازمانده  /xw/فارسی میانه است .فارسی باستان نیز این خوسه همخوانی را از  /huv/فارسی باستان به ارث برده است (طاهری .)79 :4983 .سیر
تحول این خوشه همخوانی را میتوان از ایرانی آغازین تا فارسی نو ,و ورود آن به کشمیری به صورت زیر نشان داد:
ایرانی آغازین < /*hṷ/ :فارسی باستان < /huv/ :فارسی میانه < /xw/ :فارسی آغازی < /xw/ :فارسی نو < /xo/ / /x/ :کشمیری./x/ :
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ب -فارسی آغازی > /xva/ :فارسی نو/xo/ :
فارسی آغازی > xwad :فارسی نو« xod :خود»
 -4وامگیری دستوری :بهرهگیری از راهبرد اشتقاق و ترکیب که بخشی از آن به واسطه وامگیری عناصری از زبان فارسی و
ترکیب آن با همکردهای کشمیری آنگونه که نمونههای آن ارائه خواهد شد ،محقق نموده است .چرا که جامعه زبانی هر گاه با
پدیدهای تازه یا مفهومی جدید روبهرو شود برای بیان آن از شیوههای مختلفی بهره میگیرد که روش وامگیری یکی از آنها است و
به همین سبب روش مذکور یکی از عوامل تأثیرگذار در نظام دریافتی زبان است ،زیرا که موجب گسترش واژگان زبان میشود .وام-
گیری دستوری نسبت به وامگیری واژگانی بسامد پایینتری دارد .گاهی الگوی دستوری و گاهی عامل دستوری از زبانی به زبان
دیگر انتقال مییابد .دستور زبان به آسانی الگوهای دستوری زبان دیگر را در نظام دستوری خویش نمیپذیرد و این نوع وامگیری
مستلزم ایجاد پیوندها و روابط بلندمدت و پیوسته میان دو جامعه زبانی و با نفوذ فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی یکی بر
دیگری است.
تأثیر ساختواژه فارسی بر کشمیری به دو روش وندافزایی و ترکیب بوده است.
وندافزایی :یکی از شیوههای واژهسازی زبانی در حوزه ساختواژه و در بخش اشتقاق وندافزایی است که در آن
-4-9
یکی از وندها به درون یک واژه ساده افزوده میشود و یک واژه جدید ساخته میشود .وندها تکواژهای وابستهای هستند که به
تنهایی و مستقل به کار نمیروند .وندها از نظر محل قرار گرفتنشان نسبت به پایه واژه به سه گروه پیشوند ،پسوند و میانوند تقسیم
میشوند .از آن جهت که زبان فارسی فاقد میانوند است (کلباسی ،)24 :4974 ،بنابراین بررسی تأثیر وندافزایی فارسی بر کشمیری
تنها در پسوندافزایی و پیشوندافزایی خواهد بود.
پیشوندهای فارسی به واژگان پایه کشمیری افزوده شدهاند.
-4-4-9
فارسی :بی > -کشمیری« bepatš = be- + patš :غیرقابل اعتماد»
فارسی :با > -کشمیری« bādarim = bā- + darim :باتقوا»
فارسی :بر > -کشمیری« barz’av = bar- + z’av :بر روی زبان»
همانگونه که در بخش پیشینه پژوهش گفته شد ،کول ( )2144عناصر زبان فارسی را در زبان کشمیری بررسی کرده است،
اما او به اشتباه دو واژه «هر» و «کم» فارسی را به عنوان پسوند آورده است .از آنجا که این دو واژه در زبان فارسی تکواژهای
مستقلی هستند باید در بخش ترکیب واژگان گنجانده شوند.
فارسی :هر > کشمیری« harkāh = har- + kāh :هر کسی»
فارسی :کم > کشمیری« kamzān = kam- + zān :کسی که دانش کمی دارد»
همچنین پسوندهای فارسی به عناصر واژگانی پایه زبان فارسی پیوند خوردهاند.
-2-4-9
فارسی :دار :-ماده مضارع از مصدر «داشتن» > کشمیری« lǝțdār = lǝț’- + dār- :دم دار»
پسوندهای کشمیری به واژگان پایه فارسی افزوده شدهاند.
-9-4-9
فارسی :شام > کشمیری« šāman = -an + šām :شامگاهان»
فارسی :میز > کشمیری« mēzas = -as + mēz :بر روی میز»
فارسی :غریب > کشمیری « gariban = -an + garib :در بیچارگی»
فارسی :شام > کشمیری« šāmpǝt = -pǝt + šām :شامگاهان»
فارسی :دکان > کشمیری« dukānvōl = -vōl + dukān :مغازهدار»
فارسی :نقشه > کشمیری« nakzhigor = -gor + nakzhi :نقشهکش»
فارسی :نظر > کشمیری« nazrital = -tal + nazri :تحت نظر»
پسوندهای فارسی به واژگان پایه کشمیری پیوند خوردهاند.
-4-4-9
فارسی- :چی > کشمیری« tabalči = -či + tabal :طبلزن ،طیلچی»
فارسی- :چی > کشمیری« afimči = -či + afim :معتاد به تریاک»
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فارسی- :گی > کشمیری« gānigi = -gi + gāni :تدارک»
فارسی- :گی > کشمیری« badmāšgi = -gi + badmāš :سرکشی»
برخی از این پسوندها همانند- :باز- ،مند و –زاده در ساخت صفت و قید از اسم کاربرد دارند.
فارسی- :باز > کشمیری« cālbāz = cāl + -bāz :حیلهگر»
فارسی- :باز > کشمیری« dokhibāz = dokhi + -bāz :حقهباز»
فارسی- :مند > کشمیری« akilmand = akil + -mand :عاقل»
فارسی- :مند > کشمیری« dōlatmand = dōlat + -mand :ثروتمند»
فارسی- :زاده > کشمیری« darzādi = dars + -zādi :نام خانوادگی خانواده »dars
ترکیب :در زبانشناسی ،بنواژهای 224است که بیش از دو ستاک دارد و فرآیندی از ساخت واژه است که بنواژه-
-2-9
های ترکیبی را به وجود میآورد .معنای این بkوازه مرکب ممکن است تفاوت بسیاری با معناهای عناصر سازندهاش داشته باشد
 . 1991: 172)،(Mathewsهر زبانی قواعد ویژهای برای ساخت ترکیبها دارد .زبان کشمیری عالوهبر بهکارگیری قواعد خاص
زبانی خویش برای ساخت واژههای ترکیبی ،از بنواژههای فارسی هم در این ساختها بهره گرفته است.
بنواژههای قارسی به عنوان عنصر دوم سازنده ترکیب به کار رفته است.
-4-2-9
فارسی :آتش > کشمیری« tsokātaš = tsok + ātaš :بسیار ترش»
فارسی :ایمان > کشمیری« darimimān = darim + imān :ایمان»
فارسی :کار > کشمیری« kǝmkār = kǝm + kār :کار»
فارسی :رواج > کشمیری« rithrivāj = rith + rivāj :رسم»
بنواژههای قارسی به عنوان عنصر نخست سازنده ترکیب به کار رفته است.
-2-2-9
فارسی :بخت > کشمیری« bakhtibod = bakhti + bod :خوششانس»
فارسی :دین > کشمیری« dindarim = din + darim :ایمان»
فارسی :موم > کشمیری« mōmbǝt = mōm + bǝt :شمع»
نتیجهگیری:
تأثیر زبانی بر روی زبان دیگر در بیشتر موارد نتیجه تماس و برخورد زبانی است .همواره زبان غالب بر زبان یا زبانهای دیگر از
لحاظ ویژگیهای زبانشناسی و در سبکهای مختلف ادبی تأثیر گذاشته است .ارتباط بین کشمیر و ایران هم از لحاظ سیاسی و هم
از لحاظ فرهنگی بوده است .در نتیجه ارتباط دو جامعه و تماس زبانی ،هر دو زبان فارسی وکشمیری بر حسب نیازهای خود ،واژهها
و عناصر زبانی دیگر را از همدیگر به وام گرفتند .این وامگیری به پختگی و باروری این زبانها افزوده است و بنابراین در بیان مفاهیم
و توصیف پدیدههای گوناگون واژگان آنها کمتر به تنگنا میافتند .ورود واژهها و عناصر زبانی فارسی در زبان کشمیری ،به خاطر
برتری فرهنگی و سیاسی در این سدههای طوالنی انبوه بوده است و مهمتر از آن بسیاری از واژهها نه بهتنهایی ،بلکه همراه مشتقّها
و ترکیبهای خود در زبان کشمیری نفوذ کردهاند و ساخت واژگان ،نظام آوایی و ساخت دستوری را در کشمیری تغییر دادهاند و
اشتقاق واژهها تابع زبان فارسی که وامدهنده بوده است .نفوذ زبان فارسی در کشمیری باعث دگرگونیهای ساختهای دستوری
شده است .اگر روابط این دو زبان ادامه پیدا می کرد ممکن بود سرانجام زبان کشمیری رو به خاموشی و یا انقراض گراید و زبان
فارسی به عنوان زبان زبرین حایگزین آن شود و همچنین امکان داشت که تماس این دو زبان منجر به تولد و شکلگیری زبانی
جدیدی بشود ،همان گونه که تماس زبان هندی و فارسی منجر به تولد زبان اردو شده است.
منابع:
 -4ابوالقاسمی .محسن ( )4984دستور تاریخی زبان فارسی ،تهران :سمت.
 -2افراشی .آزیتا ( )4986ساخت زبان فارسی ،تهران :سمت.
221 - lexeme
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. انتشارات سخن: تهران، جلدی8 ،) فرهنگ سخن4984( ) حسن (سرویراستار. انوری-9
. انتشارات فاطمی: تهران،2 و4  ج،) دستور زبان فارسی4967(  حسن. احمدی گیوی،-------- -4
.491-443  صص،7  ش،4  سال، مجله مطالعات ایرانی،» «درآمدی بر معنیشناسی تاریخی،)4984(  رحمان. بختیاری-3
. سمت: تهران، واجشناسی نظریه بهینگی،)4984(  محمود. بی جن خان-6
. مرکز نشر دانشگاهی: تهران، آواها و ساخت آوائی هجا:) آواشناسی زبان فارسی4964(  یداهلل. ثمره-7
. مرکز آفرینشهای فرهنگی: تهران، ایران صغیر،)کشمیر4983( ، ابوالقاسم. رادفر-8
. شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی: تهران، نگاهی به تاریخ و ادب فارسی در هند،)4977(  توفیق. سبحانی-3
. سازمان تبلیغات اسالمی: تهران، درآمدی بر معنیشناسی،)4973(  کوروش. صفوی-41
.86-74  صص:2  ش، زبان شناخت،» ایرانی باستان در گویشهای ایرانیhṷ-  «تحول،)4983(  اسفندیار. طاهری-44
/ نشر مرکز: تهران، براساس نظریه گروههای خودگردان در دستور وابستگی: دستور زبان فارسی،)4934(  امید. طبیبزاده-42
. صفی علی شاه: تهران، دستور امروز،)4948(  خسرو.فرشیدورد-49
. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران، ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز،)4974(  ایران.کلباسی-44
. بابک: تهران، دستور زبان فارسی،)4933(  پرویز. ناتل خانلری-43
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