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  های فارسی و هندیهای مشترک در زبانتولید واژه شیوه بررسی و مقایسه

 بتول علی نژاد

 استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان

 زلفا ایمانی

 کارشناس ارشد زبان شناسی دانشگاه اصفهان

 چکیده

. آریایی است، قرابت دستوری، واژگانی و معنایی زیادی با زبان فارسی دارد های خانواده زبانی هند وزبان هندی که یکی از زیرشاخه

عربی، فارسی و حتی ترکی هم یافت  هایی با ریشهدارد، واژه( هندی باستان)هایی که ریشه در سانسکریت در این زبان، عالوه بر واژه

ای در این پژوهش که به شیوه. با تغییر در تلفظ همراه استشود که برخی با حفظ تلفظ، در این زبان کاربرد دارد و برخی دیگر می

رود با های زبان هندی مورد بررسی قرار گرفته که در زبان فارسی هم به کار میتوصیفی انجام شده است، آن دسته از واژه-تحلیلی

در . فارسی نو و مشابه فارسی میانه استتولیدشان در زبان  ها در زبان هندی متفاوت با شیوهتولید این واژه این تفاوت که شیوه

های فارسی االصل از های مشترک هردو زبان گردآوری شد و سپس واژهواژه از میان واژه 511های پژوهش، ابتدا آوری دادهجمع

-ه از واژهپس از آن تلفظ هریک آوانگاری شد و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آن دست. های عربی االصل متمایز گردیدواژه

هایی که از زبان فارسی به زبان که واژههایی که از زبان عربی به زبان هندی راه یافته است تلفظ عربی خود را حفظ کرده، درحالی

 .  های فارسی میانه دارداست تلفظی شبیه به تلفظ واژههندی راه یافته

 مقدمه .4

اروپایی است -د شاخه ای از یک خانواده بزرگ تر ِ زبانی به نام هندوایرانی است که خو-زبان هندی یکی از دو زبان ِ شاخه هندو

های کوچک د به شاخهدر شاخه هند و ایرانی دو زبان هندی باستان و ایرانی باستان وجود دارد که هر یک خو(. 4933ابوالقاسمی، )

ژوهش مالک بررسی قرار گرفته زبان هندی های مختلفی است اما آنچه در این پها و گویشهندی شامل لهجه. شودتری تقسیم می

شاخه هند و ایرانی  .های تلویزیونی در هندوستان واقع می شودها، مدارس، دانشگاه ها و برنامهمعیار است که مورد استفاده رسانه

 (:Trask, 1996:183)های زبانی زیر است شامل خانواده
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4شکل   

. مالک بحث و بررسی در این پژوهش است (Hindi)خانواده زبانی سانسکریت، تنها شاخه هندی ر نمودار باال، از یازده زیرشاخه د

 : گرددوجود دارد که به این شرح مطرح میدر این پژوهش سه فرضیه عمده 

 .شود و بالعکسین افراشته در زبان هندی تلفظ میصورت واکه پیشان فارسی بهمیانی در میان کلمه در زبواکه پیشین ِ :فرضیه اول

 .واکه پیشین میانی در پایان کلمه در زبان فارسی به صورت واکه پسین افتاده در زبان هندی تلفظ می شود :فرضیه دوم

 .واکه پسین افراشته در زبان فارسی به صورت واکه پسین میانی در زبان هندی تلفظ می شود و بالعکس :فرضیه سوم

فرضیه مذکور نیز داده ها به شیوه توصیفی گردآوری و کتب و  از آنجایی که این پژوهش یک پژوهش توصیفی است، در تحلیل ِ سه

ها به طور کلی و باالخص واکه ها انجام شده، فرضیات خود را به بوته آزمایش گذاشته عددی که در زمینه تحول آوایی واجمقاالت مت

سه فرضیه فوق، سه نوع داده وجود دارد که در تایید یا رد ِ هر . هریک را جداگانه بررسی و بر اساس داده های موجود تحلیل نمودند

های مشترک در دو زبان ای میان تلفظ ِ واژهپس از آن مقایسه. رار خواهد گرفتدر بخش بعدی هر یک جداگانه مورد بررسی ق

 . فارسی و هندی انجام خواهد گرفت و سپس داده های تحلیل و نتیجه حاصل از این پژوهش مطرح خواهد شد

های مشترک میان فارسی و هندی از دوره باستان تا دوره نو ِ زبیان فارسیی میورد بررسیی قیرار      های واژهتحول واکهدر بخش بعدی، 

 .گرفته است

 آواشناسی ِ شاخه هند و ایرانی .4

 واکه های ایرانی باستان. 4.1

مرکب و در درجه دوم به دو طبقه  های ایرانی باستان همان واکه های فارسی باستان است که در درجه اول به دو طبقه ساده وواکه

 :این واکه ها عبارتند از(. 9: 4933ابوالقاسمی، )کوتاه و بلند تقسیم می شود 

 واکه های ایرانی باستان

 مرکب ساده

 بلند کوتاه بلند کوتاه

a, i, u ū, ī, ā au, ai āu, āi 

 4جدول  

 واکه های ایرانی میانه غربی .4.1

در  های ایرانی میانه غربیواکه(. 93: 4933ابوالقاسمی، )ست باستان در دوره میانه اثری به جای نمانده اهای مرکب ِ ایرانی از واکه

 : گیرنددو طبقه کوتاه و بلند جای می

 

 واکه های ایرانی میانه غربی

 واکه های بلند واکه های کوتاه

u, i, a ū, ī, ā 
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 1جدول 

 .میانه اثری بر جای نمانده است از دو واکه مرکب ِ ایرانی باستان در دوره

 های فارسی دریواکه. 9.1

 (. 53: 4933ابوالقاسمی، )های فارسی دری همان واکه های ایرانی میانه غربی است واکه

 واکه های فارسی نو. 1.1

 :های فارسی نو که همان فارسی معیار ِ امروز ایران است عبارت است ازواکه

 واکه های فارسی نو

 واکه های بلند کوتاهواکه های 

o, e, a u, i, ā 

 9جدول 

ابوالقاسمی، )کند ها با یکدیگر فرق نمین جفت واکهاما نحوه تلفظ ای. در کمیت اختالف دارد ūبا  uو  īبا  ā ،iبا  aدر فارسی دری، 

4933 :53 .) 

 ارتباط واکه های فارسی دری با فارسی نو. 0.1

در فارسی نو  uاز فارسی دری نیز به واکه  ōو  ūدو واکه . در فارسی نو تغییر یافته است iاز فارسی دری به واکه  ēو  īواکه های 

 (.56: 4933ابوالقاسمی، )بدل گشته است 

 واژه های مشترک میان زبان های هندی و فارسی. 9

هایی همچون عربی، ترکی و فارسی وارد این زبان شده زبان هندی دارای واژه هایی است که هم منشأ سنسکریت دارد و هم از زبان 

 (:4932و باقری،  4335مک گریگور، )جند نمونه از این واژه ها در جدول زیر آمده است . است

واژه هندی 

با منشأ 

 عربی

معنی 

 فارسی

واژه هندی 

با منشأ 

 فارسی

معنی 

 فارسی

 هندی واژه

 منشأ با

 عربی

 معنی

 فارسی

 هندی واژه

 منشأ با

 فارسی

 معنی

 فارسی

Jurm جُرم dost دوست īzhār اظهار pašēmān پشیمان 
Subh صبح Zor زور īnhisār انحصار farāmōš فراموش 

Dunyā دنیا Hōš هوش ijāzat اجازت mēhan میهن 
Sitam ستم dūšman دشمن insāf انصاف Dil دل 
bādatī عبادت mūrdā مرده sahil ساحل čābūk چابک 

Īnsān انسان dēwār دیوار manzil منزل Xūš خوش 
Jāhīl جاهل rīštā رشته / 

 پیوند

intizār انتظار jūdā جدا 

Īqbāl اقبال Gēs گیس sirf صِرف nīmūd نمود 
Ījlās اجالس Zūlf مو / زلف izzat عزت dēwānā دیوانه 

 1جدول 

هایی است که یک دسته واژه. دو دسته تعلق داردگونه که از جدول فوق بر می آید، واژه های هندی در نمونه های مذکور به همان

های موجود در تولید ِ واژه های ه در اینجا حائز اهمیت است تفاوتآنچ. هایی با منشأ فارسی استمنشأ عربی دارد و دسته دیگر واژه
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-ان عربی ِ موجود در زبان هندی میهایی از واژگهای زبان عربی و بررسی نمونهبعد، به معرفی واکه در بخش. است هندی و فارسی

 .پردازیم

 های زبان عربیواکه. 1

 / a, i, u, ā, ī, ū/ :در زبان عربی شش واکه وجود دارد که عبارتند از

 ,Ajami & Hussain)شوند این زبان محسوب می که های بلند ِهای کوتاه و سه واکه دیگر واسه واکه اول از سمت چپ واکه

 . هر شش واکه فوق در زبان هندی نیز وجود دارد(. 11 :2010

 های هندی با منشأ عربی واژه. 0

ها در زبان عربی این واژه(. مجرم) mujrimو ( جاهل) jāhil، (جهاد) jihad، (جسم) jism، (جدال) jidālها عبارتند از این واژه

 (.Badawi & Abdelhaleem, 2008)شیوه ای تولید می شود که در تلفظ نوشتاری ِ التین آن آمده است به همان 

 :دهندبه شکل زیر نشان میهای پسین، پیشین و میانی را بر حسب جایگاهی که بر روی زبان دارند واکه
 

 

پسین                                     پیشین                                                       

 

u                                         i 

 

                                        o                                           e     

                                                                   

                                        ā                                          a       

2شکل   

 

 

 

 

آن واکه خواهیم  تادگیمطابق با نمودار باال، از باال به پایین و در هر دو بخش پسین و پیشین زبان، از افراشتگی واکه به سمت اف

روند های افتاده به شمار میواکه a  و āهای ای میانی و واکههواکه eو  oواکه های افراشته، واکه های  iو  uهای واکه. داشت

(Carr, 1993: 62.) های افراشته و افتادگی واکههای افتاده و میانی به واکهکه ها در مقاله حاضر، تغییر واکهمنظور از ارتقاء وا 

 .فرایند ِ عکس آن است

 هاتحلیل داده. 6

آوری شده است مقایسه یانه جمعهایی که از هر دو دوره فارسی باستان و فارسی مبا داده های مذکوردر این بخش، هر یک از فرضیه

 . گرددمی

 های فارسی باستانهای هندی با واژهِواژه  مقایسه تولید. 4.6
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د شوتلفظ می ِ میانی در میان کلمه در زبان فارسی به صورت واکه پیشین افراشته در زبان هندی واکه پیشینمطابق با فرضیه اول، 

عکس ِ آن گردد و در زبان هندی تلفظ می [jism]در زبان فارسی به شکل  [jesm]ای همچون طبق این فرضیه، واژه. و بالعکس

در زبان فارسی است  mehrواژه مثالی دیگر، . در هندی مشهود است [bēkār]در فارسی و  [bikār] هاینیز در مورد تولید واژه

 .می داند miθraتولید این واکه را در دوره باستان ( 4932)باقری . در زبان هندی تولید می گردد mihrکه به صورت 

. واکه پیشین میانی در پایان کلمه در زبان فارسی به صورت واکه پسین افتاده در زبان هندی تلفیظ میی شیود   مطابق با فرضیه دوم، 

ایین واژه در  . تلفیظ میی شیود    [xānā] خانیا در زبان فارسی اشاره کرد که در زبان هندی  [xāne] خانهبرای نمونه می توان به واژه 

 (.          4932باقری، )تولید می شده است  [xānag]دوره باستان به شکل 

تولید . واکه پسین افراشته در زبان فارسی به صورت واکه پسین میانی در زبان هندی تلفظ می شود و بالعکسمطابق با فرضیه سوم، 

می باشید   āšōpتولید این واژه در زبان هندی . بوده است xšupاست در دوره باستان  āšubدر فارسی نو که به شکل   آشوبواژه  

 . (4932باقری، )

 مقایسه تولید واژه های هندی با فارسی میانه. 1.6

 :در دوره فارسی میانه به ترتیب به این شکل بوده است آشوبو  خانه، مهرتولید واژه های 
mihr 

xāna 

āšōp 

 :ها تحوالت زیر رخ داده استاین واژهآید، در تولید باستان و میانه زبان فارسی برمی طور که از داده های فوق در هر دو دورههمان
                                   miθra    mihr: حذف واکه های پایانی ِ دوره باستان در دوره میانه (4

     xāna  xānag از پایان واژه های باستان در دوره میانه                     kیا  gحذف واج های همخوانی ِ  (2

                                                           xšup                                                                   میانی به واکه پسین افراشتهتغییر واکه پسین  (9

                   āšōp       

ارتباط بودن با موضوع مقاله از پرداختن به آن صرف تغییرات آوایی دیگری نیز در تولید همخوان ها رخ داده است که به دلیل بی 

 .نظر شده است

ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که این تحوالت و تولید آنها در زبان هندی فقط و فقط مرتبط با واژه هایی است که نکته

بی وارد هایی که از زبان عرو بسیاری از واژه izhār، اظهار jurm، جرم jesmبه عنوان مثال، واژه های جسم . منشأ فارسی دارند

 . توان همانند واژه هایی با منشأ فارسی تحلیل نموداین زبان شده اند را نمی

های مشترک میان فارسی و هندی که منشأ فارسی دارد را به این ترتیب در جدولی توان واژهبراساس آنچه تا کنون مطرح شده می

 :قرار داد و مقایسه نمود
 

 تلفظ هندی تلفظ فارسی نو تلفظ فارسی میانه تلفظ فارسی باستان واژه ها         دوره ها

 daēva Dēv div Dēv دیو

 gaēsa Gēs gis Gēs گیس

 dauštar Dōst dust Dōst دوست

 hauša Hōš huš Hōš هوش

 0جدول 

دوره باستان تا نو  این تلفظ در زبان فارسی از. فارسی است، تلفظ هندی واژه ها همانند تلفظ آنها در دوره میانه زبان 3طبق جدول 

 . های چشمگیری شده است حال آنکه در زبان هندی تنها تا دوره میانه تغییر نموده استدچار دگرگونی

 گیرینتیجه

ای زبان هندی، هدادهد در متن و مقایسه هر یک با های موجوهای مندج در جدولو همچنین داده کنون گفته شدمطابق با آنچه تا

 :شودنتایج زیر حاصل می
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 .در زبان هندی، واژه هایی وجود دارد که دارای منشأ های فارسی، عربی، ترکی و سانسکریت است .4

هایی که ریشه خود ندارد؛ به عبارت دیگر، واژه هایی که منشأ عربی دارد به لحاظ شیوه تولید تفاوتی با تولید ِ هندیآن دسته از واژه .2

 .عربی دارد در زبان هندی به شیوه عربی تلفظ می شود

 را به این دلیل به کار "عمدتا"واژه . گرددتا به شیوه فارسی میانه تولید میآن دسته از واژه هایی که دارای منشأ فارسی است عمد .9

که تلفظ آن در هر دو زبان  jurāb: دشودقیقا همانند فارسی نو تولید می بریم که که در زبان هندی واژه هایی هم وجود دارد کهمی

 .است جورابهندی و فارسی یکسان و همان 

 .ها در دوره میانه زبان فارسی داردهای دخیل ِ فارسی در زبان هندی تولیدی مشابه با تولید این واژهطور کلی، واژهبه .1
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