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چكیده
گروه زبانهای دردی شاخهای از زبانهای هندوایرانی خانواده زبانهای هندواروپایی است که در نورستان و مناطق نزدیک در
امتداد رود کابل و شاخههای فرعی منطقه کوهستانی این رود در شمال شرقی افغانستان ،شمال پاکسکتان و شکمال بربکی هنکد
رواج دارند .از آن جهت که منطقه دَردستان میان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی واقع شده است ،زبانهای دردی از ی سو بکا
زبانهای ایرانی ،هندوآریایی و از سوی دیگر با زبانهای چینی-تبتی در ارتباط بوده و از آنها تأثیر پذیرفته است .این زبانها از
زمان نفوذ امپراتوری هخامنشی در هندوکش (135پ.م) با زبانهای ایرانی در تماس بودهاند و در سدههکای پکا از مکیبد بکه
دلیل گسترش اسبم ،برتری سیاسی و فرهنگی زبان فارسی و همجوار شدن زبانهای ایرانی شرقی با این زبانها بر اثر تماس
طوالنی مدت وامگیریهای زبانی بین این دو گروه زبانی صورت گرفته است .بسیاری از وامگیریهکا از طریکق زبکان میکانجی
همانند اردو ،وَخی و کهُور به زبانهای پذیرا انتقال یافته است .هدف از انجام این پژوهش شناسایی ماهیت و میزان نفوذ زبان-
های ایرانی در زبانهای دردی و روابط متقابل این دو گروه زبانی با بهکرهگیکری از منکابع موتکو و پکژوهشهکای پیشکین و
همچنین گردآوری داده های زبانی به صورت میدانی است .یافته های پژوهش نشان می دهند که وام گیری در دو حکوزه وام-
گیری واژگانی و دستوری انجام گرفته است و وامگیری واژگانی به صورت متقابل بوده است.
واژگان کلیدی :تماس زبانی ،وامواژه ،زبانهای دردی ،زبانهای ایرانی

 -1مقدمه:
اصطبح دَردستان ( )Dardestānبرای شمال بربیترین منطقه شبه قاره هند به کار میرود که گستره آن از کشکمیر
تا کابل است ) )Emeneau, 1966: 123و شامل همه قلمرو کوهستانی هندوکش (بکهویکژه هنکدوکش شکرقی در
نقطه اتصال پامیر و هیمالیا در قلمرو چهار کشور تاجیوستان ،چین ،پاکستان و افغانستان) ،سوات ،کوهستان اینکدوس
و درههای قراقروم و هیمالیای بربی است .در این منطقه زبانهای هندی با زبانهکای ایرانکی از جملکه از زبکانهکای
ایرانی نو جنو بربی "فارسی دری" و از گروه ایرانی نو شمال شرقی "پشتو" درآمیختند .به هر صکورت اصکطبح
دردی یا دردستان در این منطقه رواج ندارد ،بلوه این اصطبحات توسط دانشمندان بربی پکا از بکهککارگیری آنهکا
توسط الیتنر ) (Leitnerکه آن را در سده 51م در نوشتههای خویش ( )5711مورد اسکتفاده قکرار داد ،رواج یافکت.
پیشنهاد شده است که "درد" ممون است ی واژه محلی برای "بار" باشد ،اگر چه ریشهشناسیهای دیگر نیز ارائکه
شده است ( .)Dani, 1989:112-15همچنین دردی در هندی باستان ,darada- ,dārada- ,darád- :در معنکای
"مردمانی که در نزدیوی کشمیر زندگی میکنند" برای شناسایی مردمان شمال هند به کار میرفته است و امروزه نیکز
گروهی از قوم شینا ( )Shinaواژههای  dardو  dārdرا برای نامیدن خویش استفاده میکنند .یوی دیگر از جکای-
نامهای معمول برای این منطقه واژه "کوهستان" با توجه به کوههایی در امتداد رود سند بکاال در دره کشکمیر ،سکند و
کوهستان سوات ،نورستان ،و کوهستان کابل است (.)Jettmar, 1982; ibid, 1983
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زمانی که استفاده از عنوان "زبانهای دردی" کاهش یافت ،رواج نام گروههای قکومی هماننکد "نورسکتانی" ،سکاکنان
بر کوهستان کابل که پیش از سده  51م و پیش از ورود اسبم به آنجا کافری گفته میشدند ،پا از ورود فارسی-
زبانان به کوهستان هندوکش در آسیای مرکزی« ،کوهستانیان یا فارسیوانان» بر آنهکا اطکبش شکد؛ گوینکدگان پیشکین
زبان پاشَی خود را «صفی» مینامیدند ) (Allan, 1978: 84; Keiser, 1974: 447و نامهای درههای کوهسکتانی
را برای نامیدن گروه های دیگر قوم خویش همچون پَنجشیر ،نَجکراو ،تَگکاو ،لَغمکان ،دره نکور را بکه ککار مکیبرنکد
)(Grierson, 1900: 568و در کوهستان سوات و سند ،دردیزبانان ادعا میکنند که آنها «پشتون» هستند ،اگر چکه
به زبان اردو سخن میگویند .جتمار ( )5191( )Jettmarخاستگاه گویندگان زبانهای دردی را براساس شکیوههکا و
مراسم تدفین آنها ،آسیای مرکزی میداند.
 -1-1پیشینه پژوهش:
خَتَ  5و همواران ( )5111نخست حدود  3133اسم و پا از آن  033فعل مشترک در زبکانهکای اردو ،سکیندهی ،
پشتو ،پنجابی و بلوچی را جمعآوری و منتشر کردند .ماسیوا ( )5113در «زبانهای هندوآریایی» به بررسی تاریخی و
تواملی زبانهای دردی پرداخته و زبان هایی (سنسوریت ,انگلیسی ,فارسی و  )...که بر آنها تأثیر گذاشتهاند در بخشی
جداگانه بررسی کرده است .مطالعات کول 0محدود به زبان کشمیری است و در آثار خکویش نفکوذ زبکان فارسکی در
دستور ,واژگان و نظام واجی را از جمله در ( )0330( ,)0331و ( )0350مورد مطالعه و بررسی قکرار داده اسکت .وی
وامواژه های فارسی در زبان کشمیری را در سه سیاش مذهبی ،حقوقی و تجاری قرار داده است و تحوالت آوایی آنهکا
را نیز در بخش جداگانهای آورده است ،اما از لحکا معناشناسکی و تغییکرات معنکایی آنهکا را بررسکی نوکرده اسکت.
همچنین کول در بررسی عناصر دستوری فارسی در زبان کشمیری در برخی جاها به خطا رفته است (دو واژه «هر» و
«کم» فارسی را به عنوان پسوند آورده است .از آنجا که این دو واژه در زبان فارسی توواژهای مستقلی هستند باید در
بخش ترکیب واژگان گنجانده شوند ).بشیر )0339 ،0335( 3در دو اثر خویش تماس زبانی میکان زبکانهکای ایرانکی
رایج در شمال بربی پاکستان و دردی را مورد مطالعه قرار داده است و ( )0331تأثیرپذیری زبانهای ایرانی شکرقی از
4
جمله وخی را در زبانهای دَ میلی ،شومَشتیَ ،کلَم ،زبکان کوهسکتان اینکدوس و ...را یکادآوری ککرده اسکت .ادلمکان
( )5173پژوهشی را در مورد رابطه زبانهای دردی ،نورستانی و ایرانی انجام داده است و در  5114در مقاله کوتکاهی
منتشر شده در دانشنامه ایرانیوا در مورد منطقه دردستان و زبانهای رایج در آن و ارتباط این زبکانهکا بکا زبکانهکای
مجاور نواتی را ذکر کرده است .مورگنشتیرنه )b5113 ،5113a ،5139 ( 1پژوهشهکایی در مکورد زبکانهکای ایرانکی
شرقی و روابط متقابل آنها با زبانهای مجاورشان انجام داده است و در مورد زبانهای شکمال بربکی شکبه قکاره هنکد
گفته است که همانند سلسلههای زبانی هستند که یادگیری یوی از آن زبانها بکه فهکم دیگکر زبکانهکای رایکج در آن
منطقه کم میکند و این زبانها با توجه به ویژگیهای زبانی خود بیشتر به گروه زبانهای هندی نزدیوتکر هسکتند،
اما از زبانهای ایرانی نیز تأثیر پذیرفتهاند.
 -2-1ضرورت و اهداف پژوهش:
هدف از انجام این پژوهش شناسایی ماهیت و میزان نفوذ زبانهای ایرانی در زبانهای دردی از دیدگاه زبکانشناسکی
همزمانی و تا حدودی از دیدگاه زبانشناسی درزمانی در زبانهای ایرانی شرقی نو همانند ،وخی ،زبانهای پکامیر و
1 - Khatak
2 - Omkar koul
3 - Elena Bashir
4- Iosifovna Edelman
)5 - Georg Morgenstierne (1892 –1978
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زبانهای ایرانی بربی نو همانند پشتو ،فارسی و بلکوچی و روابکط متقابکل ایکن دو گکروه زبکانی از لحکا وامگیکری
واژگانی ،دستوری به منظور روشن ساختن روابط ایرانیان بکا مردمکان منکاطق دردسکتان در شکمال بربکی شکبه قکاره
هندوستان است .ضرورت پژوهش از آن جهت اهمیت مییابد که امروزه بکا توجکه بکه پیشکرفتهکای زبکانشناسکی
نادیدهگرفتن یافتههای این دانش در کنار دانشهای تاریخی و باستانشناسی انوارناپذیر است و به گفته برخی زبکان-
شناسان در صورت نبود و یا کمبود منابع و مستندات باستانشناختی و تاریخی میتوان از یافتههکای زبکانشناسکی در
آشوار ساختن روابط دو قوم با یودیگر بهره گرفت ،زیرا که وامواژهها ابزار نیرومنکدی بکرای شناسکایی تمکاسهکای
فرهنگی و مهاجرت مردمان پیش از تاریخ به شمار میآیند.
 -9-1روش پژوهش:
برای شناسایی وامواژهها در زبانهای پذیرا میتوا ن معیارهایی همانند گسترش در منطقکه جغرافیکایی محکدود ،بکی-
نظمی های آوایی یا صرفی ،آواشناسی بیرمتعارف ،سکاخت واژه بیرمعمکول ،معنکای خکاژ واژه را در نظکر گرفکت
) .(Kuiper,1991: 77; 1995: 65; Beekes,1996: 215-216به منظور بررسی وامواژهها در این گروههکای
زبانی این پنج معیار را اساس کار خویش قرار دادیم .بنابر گفته توماسون و کافمن ( )91-93 :5177هنگامی که نمی-
توان تغییرات دستوری خاژ را بر پایه تغییرات درونی درزمانی همان زبان توضیح داد ،در آن صکورت بایکد در پکی
توجیه این ساختارها در نتیجه وامگیری عناصکر دسکتوری باشکیم .وامگیکری دسکتوری همچنکین در جوامکع دوزبانکه
) (Romaine,1995: 122و تماس دراز مدت زبانی ) (Thomason, 2001: 103-304بدیهی است .بکه دلیکل
رواج زبان های متعدد در منطقه دردستان و مناطق پیرامون آن ،دوزبانگی در آنجا بسیار رواج دارد (در منطقکه چیتکرال
گویندگان وخی به زبان کهُور نیز سخن میگویند ) ،(Bashir,2003: 893گویندگان زبان تُروَلی بکه زبکان پشکتو و
اردو نیز سخن میگویند و رفتهرفته بر شمار گویندگان دوزبانه افکزوده مکیشکود )، (Calvin et al, 1992: 111
گویندگان گروه زبانی دری-سوات کوهستان به زبان پشتو نیز سکخن مکیگوینکد ) (Baart, 1999: 4و گوینکدگان
زبان کشمیری در دره کشمیر و اطراف آن به زبان اردو ،پنجابی ،انگلیسی و زبکانهکای دیگکر نیکز سکخن مکیگوینکد
) .(Munshi, 2006: 282همچنین پژوهشگران در تدوین دستور این زبانها به ناهمکاهنگیهکای دسکتوری اشکاره
کردهاند .بنابراین با وجود این معیارها فرض ما بر این بود که اموان دارد وامگیری دستوری نیز رخ داده است .از ایکن
رو ،برای بررسی وامگیری دستوری ،ساختارهای دستوری بیرمعمول و مشابه را در زبانهای دردی ،زبانهای ایرانکی
شرقی و فارسی را جستجو کردیم و نتایج را بر اساس پژوهشهای پیشکین ،منکابع موتکو و پکژوهشهکای میکدانی
(بیشتر در زمینه زبان کشمیری) استخراج کردیم.
 -2زبانهای دردی
زبان های دردی در شمال بر پاکستان ،ایالت جامو و کشکمیر هنکد و افغانسکتان رواج دارنکد .در منطقکه دردسکتان،
زبانهای بیر دردی نیز رواج دارند .جغرافیای زبانهای دردی به صورت تفضیلی توسکط فوسکمن )5110( 5بررسکی
شده است .گستردهترین زبان دردی ،زبان پاشَی است که رود کابل از گسترش بیشتر آن به سمت جنکو جلکوگیری
کرده است .بربیترین پایگاههای این زبان آبادیهایی در استالتف و روستاهایی در قرهبکا در دامنکههکای بربکی دره
«کوه دامن» نزدی کابل هستند ).(Allan, 1974: 118, 1978: 79
در زمان بابُر امپراتور مغول (131-130ه.ش5133-5109 /م) ،زبانهای دردی در حال گسترش بودند ،اما پا از نفکوذ
زبانهای ایرانی همانند پشکتو در جنکو و بکهویکژه در پاکسکتان و فارسکی دری در بکر از پکیشروی بازماندنکد.
گویندگان زبان پشتو به دلیل نفوذ قدرت سیاسی بیشتر در کوهپایه سوونت دارند و زبان فارسی دری به عنوان زبکان
1 - Gérard Fussmann,
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میانجی بازرگانی پیرامون کابل گسترش یافته است ) .(Mueller-stellrecht, 1980: 21-23بازماندههای پراکنده
زبانهای دیگر نیز در این منطقه رایج هستند ،به صورت کلی زبانهای رایج در این منطقه از چنان تنکوعی برخکوردار
است که زَروبین )075 :5101( 5آنجا را «کبف زبانها» نامیده است .زبانهایی همچون پراچی در کوهستان کابل ککه
جنو شرقی ترین زبان ایرانی است و زبان وخی (نزدیوترین زبان ایرانی از نظر جغرافیایی به زبانهای دردی ککه از
زبان های چیترال تأثیر پذیرفته است) ،زبان کوهستان پامیر در حاشیه شکمالی منطقکه چیتکرال و گلگکت و هنکدکی در
جنو کوهستان سند که زبان جداکننده زبانهای پشکتو/پنجابی و زبکانهکای دردی اسکت Gankovskiĭ, 1971:
) ،)67باقی ماندهاند.
زبانهای دردی در گذشته به سه زیرگروه :زبانهای کفیری (نورستانی) ،زبانهای کهُوَر ) )Khowarو زبانهای درد
تقسیم میشدند ) .(Kachru, 1969: 285-286; Grierson, 1900: 141-143با این حال ،دانشمندان امکروزه
باور دارند که زبانهای نورستانی شاخهای جداگانکه از زبکانهکای هنکدوایرانی اسکت ( Morgenstierne, 1961:
 .)138-139; Bashir, 2003: 822بشیر ( )0333براساس گروهبندی تاریخی و مناطق پراکندگی این زبانها ،آنهکا
را در  9گروه دستهبندی کرده است ) 5 :.گروه پاشَی شامل گروه بزرگی از گویش های بسیار متفاوت و یا زبان هکای
مشابه ،در بخش جنوبی نورستان و مناطق مجاور از جمله در دسته شرقی چوبانی ( (Chuganiو چَبس-کورَنگکال
) ،(Chalas-KuRangalدسته جنوبی سام ،دامِنچ ) (Damenchو گویشهای بخشهای سفلی و علیای دره نکور
و چندین گویش دسته بربی است )0 .گروه کُنَر ) (Kunarشامل گویشهای گَوَر-بَتی ) )Gowar-batiبکه معنکای
«زبان مردم گَوَر» ،وُتَپکوری ( ،(Votaporiشومَشکتی) ،) Shumashtiگلَنگَلکی ) ، (Glangaliدر جنکو چیتکرال
رواج دارند )3 .گروه چیترال شامل زبانهای کهُور و آرنیا ) (Arniyaدر شکمال و کَکبشَ ) (Kalashaدر چیتکرال
مرکزی است )4 .گروه کوهستانی شامل تیراهی ) ،(Tirahiزبانها و گویشهای منسو به «کوهستان سند» رایج در
حوزه پنجا  ،سوات و سند و زیرگروه دری-سوات از جمله زبکان مییکان )( (Maiyanدر میکان بومیکان کوهسکتان
سند) همراه با گویشهای کَنیوَلی ( ،(Kanywaliتُروَلکی ( ،)Torwaliبَشکوَری ) (Bashkarikاسکت )1 .گکروه
زبانهای شینا در منطقه گلگت -بلتستان پاکستان و در تنجیر کشمیر رواج دارد و شامل زیر گکروه کوهسکتانی (زبکان
چیبس و زبانهای دیگر)؛ زبانهای اسکتُری ( ،)Astorدراسکی ( (Drasiو زبکانهکای دیگکر) و زیرگکروه گلگکت
(گلگتی ،بروکسوت ( (Brokaskatو فالورا) است )9 .گروه کشمیری شامل کشکمیری معیکار (رایکج در سکریناگر)،
کَشتواری ( ،(Kashtwariپُگولی ( ،(Poguliسِراجی ( ،(Sirajiرامبَنکی ( (Rambaniو بونجکوَلی ))Bunjwali
است.
 -9زبانهای ایرانی
زبانهای ایرانی گروهی از زبانهای همخانواده هستند که با زبانهای هنکدوآریایی شکاخه هنکدوایرانی زبکان آریکایی
آبازین را تشویل میدهند (اشمیت .)03 :5370/5171 ،زبان آریایی آبازین نیز بکه نوبکه خکود شکاخهای از خکانواده
زبانهای هندواروپایی است .این اصطبح زبانشناختی از نام «ایران» سرزمینی پهناور و تقریباً بدون مرزهای فرهنگکی
مشخص گرفته شدهاست که زبانهای ایرانی در روزگار باستان در آنجکا رواج داشکتند (ابوالقاسکمی )53 :5375 ،واژه
فارسی "ایران" که چند دهه پیش برای نامیدن کشوری نیز رسمیت یافت به فارسکی میانکه  ،Ērānاز فارسکی باسکتان
 ariaکه برابر واژه اوستایی ( airiia-ایرانی باستان  ) *aria-است باز میگردد .عبوهبر ایرانیان ،ایکن واژه را دیگکراقوام هندوایرانی نیز (هندوآریایی باستان « ắrya-آریایی») برای نامیدن خود به کار مکیبردنکد .صکورت اصکلی آن را
نمیتوان بهدرستی بازشناخت( ،رضایی با بیدی .)1 :5377 ،این واژه در آباز هیچ بار معنایی سیاسکی نداشکته اسکت،
به عنوان نمونه در فارسی میانه  šāhān šāh ērān ud Anērānعنوان پادشاه «ایران و انیران» برمکیآیکد؛ بلوکه بکا
1 - Zarubin Ivanovich
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توجه به عبارت فارسی باستان « aria čiçaآریایی نکژاد» و عبکارت ایبمکی کتیبکه داریکوش در بیسکتون d.na-ap
« v.Har-ri-ya-na-umخدای آریاها» دارای بار معنایی نژادی بوده است ) .(hübschmann, 1894: 119زبان-
های ایرانی در این مفهوم امروزه محدود به مرزهای سیاسی کشور ایران نیست ،بلوه در پهنهای گسکترده از قفقکاز در
شمال بر (زبان آسی یا اُستی) تا خلیج فارس و دریای عمان در جنو شرقی (بلوچی) و نیز شبهجزیکره المسکندم
عمان در جنو (کُمزاری) ،از بخش علیای فرات در بر (کردی و زازا) تا هندوکش و پامیر در شکرش (سکریوُلی)
گسترش یافته است.
 -4رابطه خویشاوندی میان زبانهای ایرانی و زبانهای دردی
زبان ایرانی آبازین که مادر همه زبانهای ایرانی باستان ،میانه و نو است بازمانده زبان هندوایرانی آبکازین اسکت و از
دیدگاه زمانی هم در سه دوره باستان (اوستایی ،فارسی باستان ،سوایی و مادی)؛ دوره میانه (شکرقی هماننکد سکغدی،
ختنی و ..؛ و بربی همانند فارسی میانه و پهلوی اشوانی) و دوره نو (فارسکی ،پشکتو ،فارسکی تکاجیوی ،آسکی و )...
دستهبندی میشود (ابوالفاسمی )7 :5313 ،زبانهای دردی هم شاخهای از زبان هندوآریایی آبازین اسکت ککه همکراه
با زبان ایرانی آبازین بازمانده هندوایرانی آبازین محسکو مکیشکوند ) .(Bashir, 2003: 819نمکودار  ،5رابطکه
خویشاوندی این دو گروه زبانی را نشان میدهد.

نمودار  :1رابطه خویشاوندی میان زبانهای دردی و زبانهای ایرانی

 -5تماس زبانی:
در مناطق تماس مستقیم ،میان زبانهای دردی و ایرانی مجاور آنها در هندوکش و بخشکی از پکامیر وامگیکری متقابکل
واژگانی و دستوری و همچنین در برخی از آنها دگرگونیهای آوایی میان زبانهای ایرانکی و دردی رخ داده و باعک
شده تا زبانهای پامیری و زبانهای دردی دارای هماننکدیهکایی چکون تغییکرات واککهای بکرای نشکان دادن جکنا،
گذرایی (گذرا و ناگذرا بودن فعل) و شمار باشند .برای مثال ،زبانهای دردی (دَمیلی ،شومَشتی ،کَلَم ،زبان کوهسکتان
ایندوس ،تُروَلی ،کَنیَوَلی و وُتَپوری) ویژگیهای پیشینشدگی واکهای و نشانداری جنا مؤن را از زبانهای ایرانکی
شرقی به ارث بردهاند ) .(Edelman,1980: 24-26واژههای ایرانی از زبانهای زنکده و یکا خکاموش امکروزی در
سراسر منطقه تماس زبانی به زبانهای دردی نفوذ کردهاند .در زبان کهُور ،واژههای ایرانی از دوران تاریخی گوناگون
از زبانهای مختلف ایرانی قابل تشخیص هسکتند ( .)Morgenstierne, 1973: 241-255زبکان کهُکور بکه مثابکه
کانالی برای انتقال واحدهای واژگانی و ویژگیهای دستوری زبان فارسی به زبان کبش بکوده اسکت .همچنکین زبکان
پشتو زبانی میانجی برای انتقال واژههای فارسی-عربی به زبانهایی بوده است ککه در آن منطقکه تمکاس زبکانی رواج
دارند ) .(Bashir, 2006: 889برای مثال در زبان ترولی واژههای  < laṛaz-uپشتو < laṛz- :فارسی :ماده ماضی
«لرزید »-و " adōsشستشوی مذهبی پیش از نماز" < پشتو < awdas :فارسکی :آ دسکت )(Bellew, 1982: 7
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به چشم میخورند .در برخی موارد معانی وامواژهها برای مثال ترولی" barē :احتماالً" < پشتو« bāre :یوباره ،پکا
از آن» ) < (ibid, 10فارسی« :بار» تغییر یافته است.
زبککان کهُککور نفککوذ عمیککق و قابککل تککوجهی را از زبککانهککای ایرانککی در دوران مختلککف تککاریخی نشککان مککیدهککد
) .(Morgenstierne, 1936: 657در مقایسه با دیگر زبانهای رایج در شمال بر پاکستان ،زبان کهُور بیشکترین
تأثیرها را از زبان فارسی نو دریافت کرده است .زبان فارسی هم از لحکا مکذهبی و هکم در زنکدگی روزمکره مکردم
رسوخ کرده است .زبان عربی نیز به عنوان زبان دینی در درجه دوم اهمیت قرار دارد ،اما به بیر از قکرآن تمکام مکتن-
های مذهبی به زبان فارسی نوشته شدهاند .حتی امروزه در منطقه چیترال در میان بیشتر خانوادهها مراسم دعا خواندن
به زبان فارسی انجام میشود .تا سال  5113زبان فارسی تنها زبان نامهنگاری دیوانی در این منطقه بوده است ،اما پا
از آن زبان اردو به عنوان زبان رسمی جایگزین آن شد ).(Backstrom, 1992: 417
آموزش در منطقه چیترال پیش از 5143م به صورت بیر رسمی در خانهها و خانوادههای اشرافی و فرهیختگان شامل
پنج متن ادبی فارسی معروف به «پنج کتا » بود و در هنگام آموزش رسمی در چیترال آموزش زبان فارسی اجتنا -
ناپذیر بود اما پا از 5113م به صورت انتخابی ارائه میشد .در طول جنگ دهکه 51113م در افغانسکتان ،بسکیاری از
پناهجویان بهویژه از پنجشیر و بدخشان در چیترال زندگی میکردند و با زبان فارسی گفتاری آشنایی داشتند ،بنکابراین
آن را در این منطقه زنده نگه داشتند ،زیرا که مردم چیترال در هنگام معاشرت با پناهجویان تا حکدودی زبکان فارسکی
دری را فراگرفتند و برخی از واژههای جدید همانند " taxtabandiسووهایی برای نشستن در هتلهکا هنگکام بکذا
خوردن" < فارسی« :تختکهبنکدی» وارد زبکان کهکور شکدند .هنکوز بکه گویشکی از زبکان فارسکی در دره ماداگلَشکت
) )Madaglashtسخن گفته میشود ).(Lorimer, 1922: 118
نخستین متنهای ادبی فارسی در منطقه چیترال متعلق به سده 51م هستند .شاعران نخست به زبان فارسکی و پکا از
آن هم به هر دو زبان فارسی و کهُوری شعر میسرودند .از مهمترین شاعران میتوان از محمد شوور قریکب (اواخکر
سده 51م) ،محمد سیّار معروف به بابا سیّار (اواخر سده  57تا اواسط سده 51م) ،تجمل شکاه محکوی و معظکم خکان
اعظم نام برد که دیوان برخی از آنها همانند دیوان بابا سیّار و شاهزاده تجمل شاه به اردو ترجمه شده اسکت (Das,
).2005: 58-61
اما زبان کشمیری به دلیل تماس طوالنی مدت با زبان فارسی از سده  54تا 51م و همچنین بکه دلیکل نفکوذ ایکران در
سرزمین کشمیر و در فراسوی مرزهای این منطقه از سدههای گذشته بیشتر و عمیکقتکر از سکایر زبکانهکای دردی از
بیشتر عناصر زبان فارسی همانند صرف و نحو ،نظام واجی و واژگان تأثیر پذیرفته است .کتیبههایی که بکه زبکانهکای
سغدی ،پهلوی اشوانی و فارسی میانه نوشته شدهاند ،تماس بین مردمان کشمیر و اقکوام ایرانکی را در دوران پکیش از
اسبم را نشان میدهند ) .(Sims-Williams, 1991: 401-403; Jetmmar, 1983: 47در سده 54م بکا نفکوذ
زبان فارسی در دره کشمیر ،زبان ادبی سنسوریت رو به خاموشی میگرایید ،ولی در سده 51م کمکم زبان فارسی بکه
صورت استوار جایگاه خود را در میان شاعران کشمیری پیدا کرد (رادفر )41 :5371 ،و به همکین دلیکل سکرودههکای
نوند رشی (5437-5311م) پر از وامواژهها و عبارتها و اصطبحات فارسی و عربی است و شاعران بعدی همچکون
حبه خاتون (5131-5114م) ،محمود گامی ( - 5191م )5711و مقبول شاه کرلوری ) (1820-1876به زبان فارسکی
شعر سرودهاند (.)Kachru, 1969: 452-458
 -1-5وامواژهها:
وامگیری واژگانی است که به همراه فرآیندهای واژهسازی همچون اشتقاش ،ترکیب از جمله روشهای انتقال واژگکان
جدید به زبان پذیرا هستند .تماس زبانهای ایرانی و زبانهای دردی منجر به تبادل متقابکل وامواژه در هکر دو گکروه
زبانی شده است .این وامواژهها بنابر چندین دلیل در زبانهای پذیرا دچار تغییر و تحوالتی شدهاند .در فرهنکگ عامکه
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و بهویژه شعر و متون مذهبی زبانهای دردی واژهها و دیگر عناصر زبانی فارسکی وجکود دارد و همچنکین برخکی از
واژههای عربی نیز از طریق زبان فارسی وارد این زبانها شدهاند ) .(Edelman, 1994: 26برخی از این وامگیری-
ها از طریق زبان اردو ،فارسی دری ،وخی و پشتو بکهویکژه در گکویشهکای پاشَکی رایکج در افغانسکتان بکه صکورت
بیرمستقیم صورت گرفته است .اما در زبان کشمیری وامگیریها به دلیل تماس طکوالنی مکدت بکا زبکان فارسکی بکه
صورت مستقیم بوده است ).(Koul, 2012: 56
وامواژههای فارسی و عربی-فارسی را میتوان در گروههای بزرگی جای داد .یوی از ایکن گکروههکا ،اسکم معنکیهکا
(جاندار و بیجان) هستند .کشمیری ،pādšāh :کهُور ،bāčha :کَبشَ ،bādša :کَنیَوَلی« bādšā :پادشاه»؛ کشمیری:
« wəz’ɨrوزیر»« yɨnsān ،انسان»« hamdard ،درباری»« k’ɨtāb ،کتا »؛ شینا« bădăm :بادام» ،کَکبشَbiaban :
«بیابان .صحرا»؛ کشمیری« šah(ɨ)r :شهر»« kākaz ،کابذ».
گروه دیگر اسامی انتزاعی همانند کشمیری ،wādɨ :کهور« wada :قول»؛ کشمیری« mōǰɨzɨ :عجایب»« yād ،یکاد و
خاطره»« nūr ،نور و روشنایی»؛ کَبشَ« bo :بو»« khiyal ،فور و اندیشه»« kuwat ،نیرو»؛ خور ،wafā :کشکمیری:
« waphāوفاداری» ،کهُور« itifaq :وحدت و هماهنگی»« žān ،زندگی و روح» هستند.
صفتها را میتوان در گروه جداگانهای جای داد .کشمیری« phən’ɨ :زودگذر»« mušk’ul ،دشکوار»waphādār ،
«وفادار»« g°ənāgār ،گناهکار»؛ کَبشَ« bedarkar :بیمار»؛ کهُور« kam :کم» ).(Koul, 2012: 58
برخی از وامواژههای ایرانی در زبانهای دردی به صورت عناصر اسمی فعکلهکای مرککب هکاهر مکیشکوند .کهُکور:
« ǰawab dپاسخ دادن»« wada k- ،قول دادن»؛ کشکمیری« taft’īš kar- :بررسکی ککردن»« kar- arz ،شکوایتکردن»« kar- khošī ،شادی کردن» .بهندرت برخی از مادههای فعلهای ایرانی همانند کهُور« neweš- :نوشتن» هم
وارد این زبانها شدهاند .برخی حروف ربط ،حروف و وندهای دستوری  ،فعلهای معین و  ..نیز هماننکد کشکمیری:
 ،agarشینا« agar :اگر»؛ کَبشَ« albat :احتماالً»؛ کشمیری« hargāh k’ɨ :هکر گکاه»؛ کشکمیری ،magar :کهُکور:
« magmaمگر» به وام گرفته شدهاند ).(Bashir, 2001: 82-87
در این منطقه زبانهای ایرانی نیز به نوبه خود واژههایی را از زبانهای دردی به وام گرفتهاند ،برخکی از ایکن واژههکا
خاستگاه هندوآریایی دارند .بیشتر این واژهها مربوط به زندگی بومی و ابزارها ,سکنتهکا و گیاهکان و دیگکر واژههکا
هستند .برای نمونه ،واژهای برای داللت بر «پوست درخت» در زبانهای شُغنیbirūǰ :؛ روشَنی ،بَرتَنگکی و رُشُکروی:
birū/ŭǰ؛ یزببمیbəruž, bəruǰ :؛ اشواشمیbɨrɨžˊ,bəriǰ, bruǰ :؛ سنگلیچیbərež, bərīž :؛ زیبکاکیbruǰ, :
bərež؛ تاجیویbəruǰ, buruǰ :؛ پشتوbarǰ :؛ ختنی« bruṃja- :پوست درخت» از زبانهای دردی وارد زبانهکای
ایرانی شرقی شده است.
مثال دیگر شُغنی( čipōs :همراه با واژه  rūγanدر معنای «روبن پنبه» به کار میرود) ،روشَنیčipuås :؛ یزبَبمی:
k’əbes؛ وَخی kəbas :است .این واژه را زبانهای ایرانی به صورت مستقیم از زبانهای دردی (واژه وخی kəbas
از زبان کهُور  kəbosگرفته است) و زبانهای دردی (کشکمیری )kapas :نیکز از واژه  kappāsa-پکالی )> (Pali
سنسوریت karpāsa- :گرفتهاند .واژه سنسوریت نیز هاهراً از زبانهای آستروآسیایی (برای مثال ،جاوهای)kapas :
گرفته شده است ( .)Turner, 1963: no. 2877این واژه همچنین از طریق دیگری از زبان سنسوریت وارد زبکان
فارسی «کرباس» در معنای «نوعی پارچه که از پنبه تهیه میشود» و زبان تاجیوی  karbosشده است.
در زبانهای ایرانی پامیر واژهای بکرای نکوعی روسکری محلی(شکغنیcēl :؛ روشکنی و رشکرویcīl :؛ یزببمکیcil :
(احتماالً از زبان روشنی گرفته شده است)؛ وخی čil :کاربرد دارد که گرفتهشده از زبکانهکای دردی (ککبشčēl- :؛
دامیِلیčel :؛ پاشی (čilā- :است.
واژههای شغنی  ،kappurروشنی ،kapor :برتنگی ،kapör :همگکی در معنکای "ککدو و ککدو قلیکایی"؛ رُشُکروی:
 ،kapirیزببمی" kapur :کدو قلیلیی دراز" ،و تاجیوی" kapar :کدو قلیایی" احتمکاالً همکه از طریکق زبکانهکای
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دردی از واژه هندی " karpara-هرف" مربوط هسکتند ) .)Steblin-Kamenskiĭ, 1982: 24, 30, 33, 46در
زبانهای ایرانی نو شرقی نام گیاهان دیگکری (شکغنی ،روشکنی ،خکوفی و برتنگکیpīnǰ :؛ سکریولیpenǰ :؛ وَنجکی:
« punǰevارزن») هم به چشم میخورد که خاستگاه هندوآریایی دارند و از طریق زبانهای دردی وارد این زبکانهکا
شدهاند ).)Steblin-Kamenskiĭ, 1982: 73-76
شماری از وامواژههای دردی در زبانهای ایرانی شرقی جایگزین واژههای تابو و مهجور شدهاند که ابلکب بکه جکای
آنها عبارتهای توصیفی به کار میرود .برای مثال در زبانهای ایرانی واژهای برای داللت بر "گرگ" به ککار مکیرود
که همگی بازمانده ایرانی آبازین ( *ṷṛka-اوستایی ،vəhrka- :هندی باستان ,vṛka- :فارسی" :گرگ" و یزببمکی:
 )warǵهستند .در زبان شغنی و سریولی " ҳiθpگرگ" جایگزین این واژه شده است که آن نیز گرفته شکده از واژه
*
 ṧaptوخی است .واژه  ṧaptاز کهور کهن ( *šapita-کهور امروزی )šapīr :وارد زبان وخی شده استšapita- .
نیز برگرفته از واژه هندی باستان " *šapita-نفرین شده" مشتق از ریشه " *śap-نفرین ککردن" اسکت (Turner,
)1966, , 1998: 368
وامواژههای فارسی در چندین مرحله وارد زبان کهور شدهاند .برخی از وامواژههای مراحل نخستین تا حدودی دچار
تغییرات آوایی و معنایی شدهاند ،همانند « éγunṧکبد» < فارسی« :شگون» که هم دچار تغییر معنایی شده و هکم واج
کامی  /g/فارسی به واج سایشی برگشتی  /γ/تحول یافته است؛ کهور« ambóx :زیکاد» < فارسکی« :انبکوه» ،در ایکن
واژه نیککز واج چاکنککایی  /h/فارسککی بککه واج سایشککی  /x/تحککول یافتککه اسککت؛ کهککور" niṧán :هدیککه" < فارسککی:
«نشان»؛کهور" daṧmán :موال" < فارسی« :دانشمند»؛ کهور" dúšman :دشمن" < فارسی« :دشکمن»؛ کهکورčhīr :
"شیر" < فارسی« :شیر»؛ دو واژه آخری از طریق زبان اردو وارد زبان کهور شدهاند .در میان آنها واژههکای هکممعنکی
هم همانند کهور" xošani :جشن ،ازدواج و شادی" < فارسی« :خوشی» و" šādiازدواج" < اردو :شادی "ازدواج"
< فارسی« :شادی» یافت میشود وامگیری همان عنصر در دوران مختلف تاریخی منجکر بکه پیکدایش صکورتهکای
متفاوت از ی واژه میشود .برای مثال در کهور " we-sóoruبیوه" یا تحتاللفظی به معنای "بدون سکر" و وامواژه
متأخر " be-talímبیسواد" که از طریق اردو وارد شده است .برخی عبارتهکای کلکی هماننکد < anč-e-bayād
فارسی« :آنچه باید» و اسامی روزهای هفته در کهوری نیز به وام گرفته شده است .زبان کهور تمکاس طکوالنی مکدتی
با زبان وخی داشته است و برخی از واژههای فارسی هماننکد کهکور" ṧałmú :شکلغم" < وخکی < ṧolm :فارسکی:
«شلغم» از رهگذر زبان وخی وارد این زبان شدهاند ).(Bashir, 2001: 182
وامواژههای زبان فارسی و فارسی-عربی در زبان کشمیری نیز دچار تحوالت معنکایی همچکون توسکیع ،تخصکیص و
تغییر معنایی شدهاند .از جمله میتوان به « mahalقصر» < فارسی« :محل»؛ « phaqirگدا» < فارسکی« :فقیکر»؛ ’« kurisصکندلی» <
فارسی« :کرسی»؛ « kadارتفاع» < فارسی« :قد»؛ « dargāhزیارتگاه ,آرامگکاه» < فارسی« :درگاه»؛ « zarپکول» < فارسکی« :زر» اشکاره
(فارسی :برگ  > bargکشمیری« bǝrig :برگ») پدیده میان هشت واکهای 5باع شوسکته شکدن خوشکههکای همخکوانی در
کرد .در برخی از این وامواژهها
هجکای پایکانی واژههکا شکده اسکت و در برخکی از بافکتهکای هجکایی (فارسکی« /arizanevis/ :عریضکهنکویا» > کشکمیری:
« arzānavisعریضهنویا») ,کاهش واکهای رخ داده است .همچنین فرآینکد افکزایش همخکوانی (فارسکیkamar :
کمر > کشمیری )kambar :و کاهش همخوانی (فارسی mast :مست > کشمیری )mas :در برخکی از بافکتهکای
هجایی رخ داده است (صوفی و همواران.)54-53 :5319 ،
 -2-5وامگیری دستوری:
ویژگیهای دستوری زبان فارسی همانند بندهای پیرو که با پیوندواژه چندمنظوره "که" و ساختارها و ترکیبات اضافه
بدون تویه و همراه با نقشنما یا واژهبست " ُ " وارد بسیاری از زبانهای دردی هماننکد کشکمیری و کهکوری شکده
1 anapatyxis
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است ،برای مثال زبان کهوری پیوندواژه  kiرا در فراکردهای محدود آبازی ،وجه وصفی و اسامی عامل به ککار مکی-
گیرد .این کاربرد در متن های نوشتاری چشمگیرتر است ،از آن جهت که بیشتر گویندگان زبان کبشَ به هر دو زبکان
اردو و کهور آشنایی دارند ،به صورت بیرمستقیم بندهای پیرو را در زبان کبشَ با پیوندواژه  kiهمراه میکنند.
kúra ki khú~diái áyis šasé bač áas čhu
کسی که ترا صدا زد دختر پادشاه بود.
اما این ویژگیهای دستوری در زبانهای شینا و کوهستانی کمتر به چشم میخورند .برای مثکال زبکان شکینا بنکدهای
محدود ضمیری را به عنوان پیوندواژه به کار مکی بکرد و زبکان کوهسکتانی َکلَکم از پیونکدواژه وصکفی یکا فراکردهکای
محدودی شامل بنواژه یا همراه با عنصر نامحدود ~ kāاستفاده میکند ).(Baart, 1999: 26-27
عبوهبراین زبانهای ایرانی و دردی ،به دالیل گوناگون همچون روابط متقابکل و نفکوذ زبکان زیرالیکه (substrate
) languageدارای ویژگیهای ساختاری مشترکی هستند .در صرف اسامی برخی از زبانهای دردی (پاشَی-kuli :
 ،گَوَر ،-gila :کشمیری -kyəl :برای اسامی مذکر و  -kyajبرای اسامی مون  ،شغنی -galā :و  (-xēlواژه "گلکه"
فارسی به عنوان حالت شمار جمع به کار میرود .در زبان کهور نشانه حالت شمار جمع  –ānفارسی نیز برای جمکع
بستن اسامی اصیل کهوری همانند " Daq-ánپسکران" رواج دارد ) .(Bashir, 2006: 892در تصکریف ضکمیری
همگرایی زبانی برجسکتهای در صکورتهکای ضکمیرهای اول شکخص جمکع زبکان کهکور( ispa :حالکت فکاعلی و
بیرفاعلی) ،وخی( spo :حالت وابستگی) و ضمیر دوم شخص مفرد در زبان فالورا( tu :مفرد) و ( tusجمکع) قابکل
قیاس با پیشوند دوم شخص جمع  ta-در شغنی و اشواشمی است ) .(Schmitt, 1989: 432در زبانهکای ایرانکی
و دردی (به بیر از کشمیری) مجاور هم نظام شمارش بر مینای بیستگانه است ،برای مثال ،عدد [ ]03به صورت [1
 ]0)03( +53+یا به صورت [ ]0)03( + 51بیان میشود .اعداد  55تا  51نیز به کم عدد  53و اعداد  5تا  1سکاخته
میشوند .در نحو زبانهکای دردی تحکت تکأثیر زبکانهکای ایرانکی از الگکوی نهکاد-مفعکول-فعکل پیکروی مکیکننکد
(.)Edel’man, 1968, 77-98
تأثیر و نفوذ دستور زبان فارسی بنابر دالیل گفته شده بسیار پیچیدهتر و عمیقتر از دیگر زبانهای دردی بکوده اسکت.
از جمله عناصر دستور زبان فارسی در واژهسازی زبان کشمیری از طریق وندافزایی همانند افزوده شدن پیشونکدهای
فارسی به واژگان پایه کشمیری (فارسی :بی > -کشمیری« bepatš = be- + patš :بیرقابل اعتماد»)؛ افزوده شکدن
پسوندهای فارسی به واژگان پایه زبکان فارسکی (فارسکی- :گکی > کشکمیری« gānigi = -gi + gāni :تکدارک») و
ترکیب همانند به کار رفتن بنواژههای فارسی به عنوان عنصر دوم سازنده ترکیب (فارسی :آتش > کشکمیریtsok :
« tsokātaš = + ātašبسیار ترش»)؛ به کار رفتن بنواژه های فارسکی بکه عنکوان عنصکر نخسکت سکازنده ترکیکب
(فارسی :بخت > کشمیری« bakhtibod = bakhti + bod :خوششانا») نقش مهمی ایفا میکند.
 -1نتیجهگیری:
همزیستی زبان های ایرانی و دردی در دوران مختلف تاریخی در شمال بربی شکبه قکاره هنکد باعک وامگیکریهکای
پیچیده و روابط متقابل در میان آنها شده است .زبانهای ایرانی میانه و نو شرقی و از همکه مهکمتکر زبکان فارسکی از
لحا واژگان ،آواشناسی و نحو بر بیشتر زبانهای دردی تأثیر گذاشته است .قدرت و نفوذ فارسکی-عربکی و میکراث
فرهنگی ایرانی-اسبمی دلیل اصلی برای نفوذ و حفظ عناصر زبان فارسی و دیگر زبانهای ایرانی در زبانهای دردی
و بهویژه زبان کشمیری است و به دلیل اینوه نویسندگان و شاعران منطقه دردستان به اصکالت ایکن عناصکر بکه ویکژه
وامواژههای اهمیت میدادند و شباهت ساختاری زبان وام دهنده و زبان پذیرا به دلیکل روابکط خویشکاوندی و رابطکه
اجتماعی دو زبان باع شده است تا وامواژهها دچار کمترین تغییرات و دگرگونیهای آوایکی شکوند ،هکر چنکد ککه
رسمالخطهای دیگری برای نوشتن آنها به کار رفته است.
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تعیین میزان تأثیرگذاری زبانهای ایرانی بر همه زبانهای دردی به دلیل تمایز و پراکندگی گونههای زبان ککاری بکا
.دشوار است اما با مطالعات و پژوهشهای عمیقتر در دو گروه زبانی تا اندازهای توانستیم به ایکن مهکم دسکت یکابیم
 زبان کشمیری و کهُکوری بیشکترین تکأثیر را از زبکان،نتایج پژوهش ما حاکی از این است که در میان زبانهای دردی
 بکا بررسکی وامواژههکای.فارسی و دیگر زبانهای ایرانی شرقی در عناصر واژگانی و دستوری خویش پذیرا بودهانکد
ایرانی در زبانهای دردی به این نوته میتوان پیبرد که تغیرات و تحوالت این واژهها نه تنها از بعد جغرافیایی بلوکه
- عکبوه. کهوری) بوده است،به دلیل ورود آنها به زبانهای وامگیرنده در الیه های تحولی ی زبان واحد (برای مثال
 ترکیب و بیره همراه بوده است که تداوم این، وامگیری واژگانی همراه با فرآیندهای واژهسازی همانند اشتقاش،براین
.روند منجر به وامگیری دستوری زبانهای دردی (برای مثال کشمیری و کهوری) از زبان فارسی شده است
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