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چکیده
سابقۀ ارتباط هندیان با اعراب و آشننایی آنهنا بنا فرهننو و زبنان یکندیگر ،بنه عدند سنومریان
بازمیگردد .در زبان هندی واژههایی وجود دارد که از زبانهای دیگر وارد این زبنان شندهاسن .
ازمنظر تاریخ و مبدأ ،بعد از گرویدن مردم هند به اسالم ،زبنان عربنی وارد شنبهقناره شند .پن از
اسالم ،تعامالت علمی ،فرهنگی و اقتصادی بی هنندیان مسنلمان و اعنراب شندت یافن  .پیامند
تعامالت ،تأثیر متقابل دو زبان بر یکدیگر بود که در وامگیری واژهها و اخذ عناصنر زبنانی تجلنی
یاف  .مقالۀ حاضر ،با روش توصیفی-تحلیلی ،بنه تحنو ت سناختاری برخنی کلمنات عربنی در
زبانهای هندی پرداختهاس  .یافتههای تحقیق نشنان منیدهند ،تغیینرات سناختاری و تنألیفی در
واژگان دخیل عربی ،ناشی از رویکرد تنسیقی و نتیجۀ تعامل و هماهنگی با نظام آوایی زبان هندی
بوده که به آنها مقبولی

و انسجام بخشیدهاس .

واژههای کلیدی :زبان عربی ،زبان هندی ،شبهقاره ،تداخل واژگانی.
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میدهد» (بناطنی.)14-15 :1373 ،

بهعبارت دیگر ،زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانه های کالمی یا نوشتاری اس

کنه

توسط انسان هایی که متعلقبه یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص هستند ،بنرای نمنایش و فدنم
ارتباطات و اندیشه ها بهکار برده می شود .ارتباط متقابل بی انسانها باعث میشود که گنویشورانِ
یک زبان (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) با گویشورانِ زبانهای اقوام مجاورِ خود ارتبناط برقنرار
سازند .امروزه مشکل اس

بتوان زبان یا گویشی منزوی یاف

اقوام ،دچار تغییر و دگرگونی نشده باشد و البته باید گف

که در اثر تماس یا رابطنه بنا دیگنر

که ای گونه تغییرات عمومناً ینکسنویه

نیس  ،اما احتمال تأثیرگذاریِ زبان قومی که مرکز ثقلِ تمدّن اس  ،بر زبانهای پیرامون خود طبعاً
بیشتر اس

تا احتمالِ تأثیرپذیری از آنها .زبان عربی که از زیرشاخههای زبان های سامی اسن

و

با زبانهای عبری و آرامی همخانواده اس  ،در نخستی ارتباط خود بنا شنبهقناره کنه بنه قنرنهنا
پیشاز ورود اسالم به شبهقاره برمیگردد ،بر زبانهای هندی ،اردو و تامیل تأثیر گذاش
اس

و طبیعنی

که ای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در ابتدا به اقتباس الفاظ و واژگان از یکدیگر انجامیند؛ امنا

نکتۀ قابلتأمل ای اس

که دخول واژگان عربی به شبهقاره با تغییراتی همراه بودهاسن

کنه علن

ای امر را باید در خانوادۀ زبانی زبانهای هندی جستجو کرد؛ چراکه این دو زبنان اصنل و منشنأ
متفاوتی دارند .ابوریحان بیرونی در بیان تفاوت بی لغ

عربی و هندی منیگویند« :زبنان هنندی

اگرچه در ذات خود با عربی متفاوت اس  ،ولی ماننند عربنی ینک شنیء واحند را بنه ننامهنای
گونهگونی مشتق از هم میخوانند و از رهگذر شمول نامی واحد بر مسمّیاتی کثیر ،از سویی دیگر
ای زبان تقسیم میشود به زبان مبتذل که جز بازاریان بدان سخ نمیگویند و زبنان محفنوظ کنه
متعلق اس

به تصریف و اشتقاق و دقائق نحو و بالغ

ایشان از حروفی تشکیل شدهاس

که دس افزار فضالی مناهر اسن  .زبنان

که میان برخی از آن ،با حروف پارسی و تازی تطابقی نیس

تشابدی نه .بدان پایه که زبان ما قادر به ادای آن از مخارج خود نیس

و

و گوش ما آن را از اشنباه و

نظایر آن تشخیص نمیدهد (بیرونی.)9-10 :1362 ،
بررسی وامواژههای عربی نشان میدهد که تفاوتهای بسنیاری مینان نظنام آواینی زبنانهنای
هندی با نظام آوایی زبان عربی وجود دارد که ای تفاوتها باعث تغییر ساختاری برخی از کلمات
عربی در زبانهای هندی شدهاس .
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 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
با حملۀ اعراب مسلمان به هند زمینۀ آشنایی بیشتر ساکنان هند با زبان عربی فراهم شد .استمرار و
تعامل ارتباطات باعث افزایش شنمار واژگنان عربنی در هنند شند و بسنیاری از واژههنای عربنی
جایگزی معادلهای هندی خود شدند .از آنجا که زبان عربی در هند پن از اسنالم بیشنتر جنبنۀ
دینی داش  ،کلمات عربی نیز بهعنوان کلمات زبان دی از جایگاه وا یی در میان سناکنان هنند و
بهویژه مسلمانان برخوردار شد .البته کلمات عربی که هندیها از آن اسنتفاده منیکردنند ،ازلحناظ
نظام آوایی دستخوش تغییراتی شد .این پنژوهش درپنی دسنتیابی بنه پاسنخ سالا تیسن

نظینر:

چگونگی نفوذ زبان عربی در شبهقاره ،تبیی نحوه و ابعاد تغییرات ساختاری و آوایی کلمات عربی
و درندای  ،تحلیل چرایی و فلسفۀ ای تغییرات را هدف قرار دادهاس .
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
هدف از انجام ای پژوهش بررسی تغییرات کلمات دخیل عربی در زبانهای هندی اس ؛ هرچنند
شواهد تاریخی و باستانشناسی ،روابط کد عربها با هندوها را پیشاز اسالم و پن از آن نشنان
میدهد؛ اما تماس میان اقوام مختلف سبب ایجاد فرهنو و بهدنبال آن اخذ واژگان میشنود ،پن
شواهد زبانشناختی نیز میتواند سدم بسزایی در روش ساخت ای گونه روابط داشتهباشد؛ بنابرای
اثبات اینکه تغییرات ساختاری وامواژههای عربی در زبان هندی و بیان اینکنه این امنر بنهمنظنور
هماهنوساخت کلمات عربی با نظام آوایی زبانهای هند صورت گرفته ،نهتندنا ضنروری بنهنظنر
میرسد؛ بلکه درحقیق

تأییدی بر روابط پایدار و مستمر هندیها با عربهاس .

 -1-3روش تفصیلی تحقیق
در ای پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی برای بیان و ارائنۀ موضنوع اسنتفاده شنده اسن  .بندی
صورت که نخس

با مراجعه به منابع و مراجع معتبر ،چگونگی ورود زبان عربنی بنه هنند منورد

بررسی قرار گرفتهاس
و درندای

کیفی

و سپ

به بیان شیوههای آموزش زبان عربی به ساکنان هند پرداخته شنده

تغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به زبانهای هندی بیان شدهاس .

 -1-4پیشینۀ تحقیق
دربارۀ پیشینۀ بحث باید گف

که تابهامروز کتابها و پژوهشهای فراوانی دربارۀ سرزمی هنند و

نیز گسترش اسالم در شبهقاره نوشته شده اس

که برخی از ای کتنابهنا حناکیاز گنزارش هنای
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ارزشمندی دربارۀ شدرها ،راهها ،بنادر ،کاروانسراها و اوضاع سیاسنی ،فرهنگنی و اجتمناعی هنند
اس

که از میان ای آثار میتوان به کتاب «المسافات و الو یات» نوشتۀ ابوعبداهلل محمدبن احمند

مقدسی ،کتاب «المسالک و الممالک» نوشتۀ ابوالقاسم عبیداهلل ب خرداذبنه ،کتناب «اشنکال العنالم»
نوشتۀ ابوالقاسمب احمد جیدانی ،کتاب «مسالک و ممالک» ابواسنحاق اصنطخری و ...اشناره کنرد.
برخی دیگر از آثار نگاشتهشده دربارۀ هند حاوی اطالعات تاریخی و موضوعات دینی و فرهنگنی
و اجتماعی هندوستان اس

که از میان ای تألیف ها میتوان به آثاری چون کتاب «منروجالنذهب»،

کتاب «التنبیهوا شراف» نوشتۀ ابوالحس علیب حسی المسعودی و کتابهای تاریخی چون «تاریخ
طبری»« ،تاریخ یعقوبی»« ،تناریخ بیدقنی» و ...اشناره کنرد .در زمیننۀ ورود اسنالم بنه هنند و نینز
شکلگیری حکوم های اسالمی در آنجا ،مقا ت متعددی نگاشتهشندهاسن
عبارت اند از :مقالۀ «سیاس

کنه برخنی از آنهنا

دینی حکوم های اسالمی در شبهقاره هند» ( )1378نوشنتۀ مجتبنایی

و علیزادهمقدّم ،مقالۀ «نخستی مراحل ورود اسالم به هنند» ( )1377نوشنتۀ موسنوی و نینز مقالنۀ
«علل لشکرکشی مسلمانان به هند در قرون اولیه اسالم» ( )1387نوشتۀ یاری و ...اشاره کرد.
قابلذکر اس

که آثار زیادی نیز در زمینۀ نفوذ زبان عربی به شبهقارۀ هند نگاشته شده اس

که

میتوان به ای آثار اشاره کرد« :مطالعات فرهنو اسالمی در شبهقاره هنند» ( )1964نوشنتۀ احمند
عزیز که در آکسفورد به چاپ رسیده و نویسنده در آن اسالم و فرهنو اسالمی و چگنونگی ورود
ای فرهنو به شبهقاره هند را بررسی کردهاس  .کتاب «تغییرات دستوری زبان عربی در اثنر ورود
به زبان هندی» ( )2016نوشتۀ مونا الخطیب که در دهلی ننو بنه چناپ رسنیده و نویسننده در آن
ورود زبان عربی به هند و تغییرات ای زبان را در اثر ورود به شبهقاره را بیان کردهاس  .همچننی
کتاب «آموزش زبان عربی در هند» ( )2013نوشتۀ اس.اچ .خان که در هند به چاپ رسیدهاسن

و

نویسنده شیوههای مختلف آموزش زبان عربی به ساکنان شبهقناره و اسنامی ادیبنان و افنرادی کنه
مسئولی

آموزش زبان عربی را بهعدده داشتهاند ،بیان کردهاس .

 -2ورود زبان عربی به شبهقاره و چگونگی آموزش آن به ساکنان هند
ظدور زبان عربی در شبهقاره هند به قرنها قبل از ورود اسالم باز میگردد؛ اما آموزش زبان عربنی
درهمآمیخته و پیوندیافته با ظدور اسالم اس  .اولی آشنایی ساکنان شبهقاره با عربهنا بنه زمنانی
باز میگردد که «ملوانان عرب برای اولی بار در دوران قبل از اسالم در بنادر هند حضنور یافتنند و
ای اولی ارتباط تجاری عربها با هندوها بود» ( .)Ahmad,1964:57با تصرف سنند و اسنتقرار
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مسلمانان عرب در آنجا ،تعامل پایداری میان بومیان هند و عربهای مسلمان ایجاد شد و ای امنر
سبب شد تا «هندوها زبان عربی را ازطریق اولی تجربۀ مذهبی خود تجربنه کننند و بندی ترتینب
زبان عربی بهتدریج جایگزی زبانهای محلی شد» ()Rahman, 2000: 48؛ باای حال ،ای اتفناق
در سراسر هندوستان رخنداد؛ چراکه وقوع آن مستلزم ای بود که مسلمانان عنرب کنتنرل سیاسنی
تمام مناطق شبهقارۀ هند را در دس

داشتهباشند؛ ولی «کنترل مسلمانان صرفاً منحصر به استانهای

غربی شبهقاره میشد؛ چراکه مسلمانان در سند و شدرکهای کوچکی سکون

داشتند کنه توسنط

عربهای یم و بصره در ساحل ما بار ساخته شدهبود» (.)Versteegh, 2006: 325
زبان عربی در هند ،ابتدا دارای یک هوی

اسالمی بود و استفاده از آن توسط مسلمان شبهقاره،

هند و سلسلههای بعدی نظیر غزنویان ،غوریها ،خلج ،تولدنک ،لنودی
دهلی صورت میگرف
بیشتری یاف

وپ

و ...در داخنل و اطنراف

از استقالل هند و تقسیمبندیهای آن ،استفاده از زبان عربی توسنعۀ

و اگرچه در دهههای بعد ،نحوۀ کاربرد آن اصالح شد؛ اما هوی

اسنالمی آن حفن

شد .در شبهقاره برای آموزش زبان عربی مدارس مختلفنی چنون مندارس حفن قنرآن ،مندارس
آموزش احکام ،مدارس آموزش قواعد و دستور زبان عربی بهوجود آمد که «برنامۀ درسی در این
مدرسهها بهصورت آموزش گرامر و متون ادبی و دینی بود که تمرکز اصلی خود را بنر خوانندن و
درک متون عربی بهویژه قرآن کریم قرار داده و در ای نوع آمنوزش ،مدنارتهنای صنحب کنردن
مورد توجه قرار نمیگرف ؛ اما برخی از مدارتهای نوشتاری ( )inshāمورد توجه واقع منیشند»
(.)Desai,1978:18
بهطور کلی ای نوع آموزش سبب تجلی و ظدور زبان عربی در هند و نفنوذ الفناظ عربنی بنه
زبان هندی شد؛ بهعنوان نمونه میتوان به الفاظی چون «دین  ،حنج ،ایمنان ،جنن  ،جدننم ،حنق،
حکم  ،دنیا ،رسال  ،سالم ،صدقه ،ظلم ،عدال  ،غسل ،فساد ،قبر ،قلم ،کف  ،لذت ،ماتم ،منر،،
وفاداری ،اجباری ،وعده ،یقی و ...اشاره کرد» ()Qutbuddin, 2007:14؛ افزونبنر این کلمنات،
عبارات عربی اسالمی نیز به زبان هندی راه یاف
جازکاهلل و ...از جملۀ آن عبارتهاس
نیز به زبان هندی راه یاف

که « الحمدهلل ،سبحاناهلل ،مناشناءاهلل ،إنشناءاهلل،

که عالوهبر ای عبارات ،سخنرانیها و خطبنههنای عربنی

که اغلب کوتاه و بهصورت یک جملهای بود و اگر طو نیتر منیشند،

از عبارت یک جملهای تجاوز میکرد» ( .)Siddiqui, 2000: 34-39مطالعات و تحقیقنات نشنان
میدهد که تأثیر زبان عربی بر روی زبانهای هندی در قالب نفنوذ واژگنان و عبنارتهنای عربنی
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تجلی مییابد؛ بهصورتی که «امروزه یکپنجم کلماتی که در زبان هندی اسنتفاده منیشنود ،منشنأ
عربی دارند و کلماتی مانند المقنص (قیچنی) ،بنندقیا (تفننو) ،قلنم (قلنم) منشنأ عربنی دارنند»
(.)Khan,2013:14
 -3کیفیت تغییر ساختار کلمات عربی در اثر ورود به زبانهای هندی
تأثیر شگرف زبان عربی بر زبان هندی تندا محندود بنه حنوزۀ وامگینریِ واژگنانی نیسن ؛ بلکنه
محدودۀ صَرفِ اشتقاقی (یا واژهسازی) را نیز دربر میگیرد .در ای مورد ،چنهبسنا تنأثیر شنگرف
زبان عربی بر زبان هندی ازای رو باشد کنه فرهننو آن روز شنبهقناره هنویّتی عناریتی داشن

و

میکوشید تا خود را هرچه بیشتر به جدان اسالم بنهخصنوص عنربهنای آن دوران شنبیه سنازد.
بیتردید ای واقعیّ

تأثیر زیادی بر زبان هندی داشتهاس  .تأثیر فرهنو و زبنان عربنی بنر زبنان

هندی در ای دوره نهتندا در واژگان ،بلکه در سبک و ضنربآهننو جدیند تفکنر هنندیهنا نینز
احساس میشد و از ای رهگذر احساس زبانیِ کامالً جدیدی تبلور یاف .
با توجه به اینکه هر کلمه دارای ساختار و شکلی اس

که در اثر ورود به یک زبان دیگر ،بنابر

اصول و قواعد آن زبان دچار تغییر و تحول میشود و «عامل اصلی ای تغییر واژگانی در زبانهای
مختلف و متعدد تغییر و تحول در قواعند و اصنول کلمنات اسن » ( )Morris, 2000:26و این
تغییرات نهتندا در کلمات ،بلکه در عبارات گرفته شده از دیگر زبانها یا در گویشهای محلنی رخ
میدهد و وقوع ای تغییرات نتیجۀ تحو ت تاریخی کلمات اس ؛ تغییرات زبنانشنناختی کنه در
نظام واژگانی رخ داده و در طول قرون مختلف صورت گرفتهاس .
عل

اصلی تغییرات واژگانی ،اصول و قواعدی اس

که هر زبان از آن نشنأت گرفتنهاسن

و

در کنار ای عل ها عوامل درونی و بیرونی بیشماری نیز وجود دارد که بر ایجاد ای تغییرات اثنر
میگذارد .زبانشناسان عوامل درونی را به سه گروه مکانیکی ،نفسانی و ساختاری تقسیم کرده انند.
عوامل «مکانیکی» ،مرتبط با فیزیولوژی بدن یعنی وظایف اعضای بدن در تلفن حنروف اسن
عوامل «نفسانی» ،وابستهبه قدرت درک ای تغییرات اس
و اصول ساخ

و

و اما عوامل «ساختار واژگانی» ،به قواعد

الفاظ و ترکیب عبارات مربوط میشود .گاه عوامل خارجی یا بیرونی ای تغییرات

درواقع ناشیاز پدیدۀ تبادل فرهنگی و محیط اجتماعی و جغرافیایی اس  :کلمات براسناس نقناط
جغرافیایی و مردم آن مناطق معنا و مفدوم متفاوت دارند؛ بهعنوان مثال کلمۀ «قبله» در زبان عربنی
در معنای کعبه و محراب مسجد اس

و ای کلمه در زبنانهنای هنندی در معننای حضنرتعالی و
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جنابعالی و شخص محترم اس  .تأثیرات فرهنگی ،یکی دیگر از عوامل خارجی تغیینر واژگنان از
یک زبان به زبان دیگر اس ؛ چراکه مجموعه فرهنوهای مختلف با ایجاد شاکلۀ فکری خود زبان
محوری را ایجاب میکنند که خاستگاهِ آن ریشه در فرهنوِ تأثیرگذار دارد کنه فرهننو تأثیرگنذار
آن ،دورۀ فرهنو عربی اسالمی بود؛ بهعنوان مثال ،عبارت «آداب عنر

» در زبنانهنای هنندی و

اردو برای خوشامدگویی و تعارفات بهکار میرود؛ اما ای عبارت در زبان عربی به ای معنا بهکنار
برده نمیشوند ،بلکه ای ترکیب اضافی فقط در زبان هنندی و اردو کناربرد دارد کنه این کناربرد
ناشی از تأثیرات فرهنو عربی اسالمی بر فرهنو هندی اس .
با توجه به آنچه گفته شد ،زبانشناسان تغییرات واژگانی را به چند گروه تقسیم کردهاند« :گناه
تغییراتی که در مخارج حروف و تلف آنها رخ میدهد که ای ننوع تغییرهنا را تغیینرات صنوتی
میگویند و گاه تغییراتی که در قواعد و اصول ساختاری کلمه رخ منیدهند کنه این را تغیینرات
صرفی و نحوی مینامند و گاه تغییراتی که موجنب گسنتردگی دامننۀ معننایی واژگنان اخنذشنده
میشود که ای نوع تغییرات را تغییرات د لی و مفدومی کلمه میگویند» ).(Sapir, 1970:192
 -3-1تغییرات صوتی
با توجه به آنچه در تعریف ای اصطالح گفتهشد ،تغییر صوتیِ کلمات فقط در کلماتی که از ینک
زبان به زبان دیگر وارد میشود ،رخ نمیدهد؛ بلکه ای تغییرات در گویشهای محلنی ینک زبنان
نیز رخ میدهد و درک ای تغییرات به میزان دق
هاک

و درک شنونده بستگی دارد .چنارلز فرانسنی

در ای باره میگوید« :زمانی که یک فرد سخ میگوید ،تمام نغمههنای صنوتی و آهنگنی

کالم او بهصورت تیرهایی که هدف را نشانه گرفته ،حرک

میکند؛ همانگونه که پیکان ،سنیبل را

در میدان تیراندازی هدف میگیرد» ( .)Hockett, 1985: 32واضح اسن
میشود مقترن به ویژگیهای متعددِ نشأتگرفته از عوامل مختلنف اسن
عبارت اس

از :میزان رطوب

عضالت گوینده ،وضعی

هنر عبنارتی کنه بینان
و این عوامنل مختلنف

حلق ،بیننی و دهنان گویننده ،حرکنات دسنتگاه عصنبی ،حرکنات

گوینده که هشیارانه اس

یا نه ،اسلوب و روش بیانی گویننده ،محیطنی

که گوینده در آن سخ میگوید و. ...
زبانشناسان با آگاهی از موارد مذکور« ،تغییرات صنوتی را در سنه گنروه تغیینرات نظامنند و
تغییرات بیقاعده و شواذ دستهبندی کردهاند« .تغییرات صوتی نظامند» ،درواقع ماحصل قواعد علم
اصوات اس

و «تغییرات بیقاعده» ،تغییراتی اس

که تابع قواعد و قوانی علم اصنوات نیسن

و
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که بهندرت و فقنط در ینک کلمنۀ خناص رخ منیدهند و

درواقع تابع عل های نفسانی و فیزیولوژیکی اس » ()Lengacker,1973:64؛ اما عوامل خارجی
در تغییرات صوتی تأثیرگذار نیس  ،بلکه برعک

به حف مخنارج اصنلی کمنک منیکنند؛ زینرا

متعلقبه محیط اجتماعی و طبیعی اس  .تغییرات صوتی که در کلمات نقلشده از زبنان عربنی بنه
زبانهای هندی رخ دادهاس  ،مربوط به عوامل مکانیکی اس ؛ یعنی مخارج حروف عربی بهسبب
سازگاری با ای زبانهای هندی تغییر و تحول یافتهاس

و زبانشناسان ای تغییرات را باعنناوینی

چون :ادغام ،قلب ،ابدال ،ترخیم ،افراد ،ادخال ،اشباع و ...برشمردهاند؛ بهعنوان مثال میتوان به لف
«المُنِم» در زبان هندی اشاره کرد که ای کلمه در اصل واژهای عربنی اسن
«منیب» اس  .که حرف باء در زبان هندی به حرف منیم تبندیل شنده اسن
تجان

و معنادل لفن عربنی
و علن

این تبندیل

میان حرف میم و باء در ای زبان اس  ،یا در قلب میتوان به کلمۀ «قفل» اشناره کنرد کنه

در زبانهای هندی به کلمۀ «کفلی» مبدل شدهاس

که ازجمله نمونههای قلنب حنرف «قناف» بنه

حرف «کاف» در زبان هندی فراوان اس ؛ ازجملۀ ای کلمات میتنوان بنه کلمناتی چنون« :قبنل،
قریب ،متعلق ،مطابق ،موافق» اشاره کرد که ای کلمات در زبان هندی بهترتیب بهصنورت« :کبنل،
کریب ،متعلک ،مطابک ،موافک» اس  .از دیگر نمونههای تغییر حروف تبدیل حرف «تاء مربوطه»
به حرف «الف» اس ؛ مانند کلمۀ «عالقه ،بندقیه» که در زبانهای هندی بهصورت «عالکنا ،بنندقیا»
اس

و نمونههای دیگر ای تغییرات را میتوان در جدول زیر مشاهده کرد.
جدول  .1تغییرات صوتی

واژۀ

زبان هندی

زبان

عربی

و اردو

تامیلی

بعض

بعض

عض

ثابت

تابت

تابت

صرف

سرب

سرب

قرض

کرض

کرج

تلفظ

کاربرد در کتابت

حرف عین بهصورت الف

در نوشتار بهصورت عین نوشته میشود:

تلفظ میشود :باض

«بعض لوک آئی»

حرف ث به صورت تاء

در نوشتار نیز بهصورت تائ نوشته

تلفظ می شود :تابت

میشود« :تابت کرنا»

حرف صاد و فاء بهصورت

در نوشتار هم بهصورت سین و باء و هم

سین و باء تلفظ میشود:

صاد و فاء نوشته میشود« :سرب  /صرف

سرب

یه نیس بلکه یه بهی»

در زبان هندی و اردو حرف

در نوشتار به همان صورت قاف و ضاد

69

تغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به شبهقاره هند
قاف بهصورت کاف تلفظ

نوشته میشود« :قرض ادا کرنا /قرض

میشود و در زبان تامیلی

ایهانا»

حرف ضاد بهصورت جیم
تلفظ میشود :کرض ،کرج
در زبانهای هندی و اردو
ضاد بهصورت زاء تلفظ
ضرورة

زروری

جرور

فیصل

بیسله

بیسله

میشود :زروری و در

در نوشتار نیز بهصورت زاء و جیم نوشته

زبانهای تامیل ضاد

میشود« :زرور کرنا /جرور کرنا»

بهصورت جیم تلفظ
میشود :جرور
تبدیل حرف فاء و صاد به

در نوشتار نیز بهصورت باء و سین نوشته

باء و سین

میشود :جج صاب ئی آینا بیسله سنادیا

 -3-2تغییرات صرفی و نحوی
در صرف واژگانی بنابر گفتۀ اوگریدی« ،بنیاد یک واژۀ جدید تقریبناً واژهای اسن

کنه از قبنل در

زبان وجود دارد؛ یعنی واژه بر مبنای واژه ساخته میشود» (اوگریدی ،دابروولسنکی.)164 :1989 ،
در ای مدل ،وندها بهصورت یهای به واژههایی که از قبل در زبان وجود دارند ،افزوده میشوند؛
بهعنوان نمونه ،کلمۀ دانش ( (danešکه از آن کلمنههنای دانشنمند ( ،(danešmændدانشنمندانه
( (danešmændaneو دانشمندانهتر ( )danešmændanetærساخته شدهاس  ،مشاهده میکنیند،
ساخ واژههای فوق به شکل ساده با کلمۀ دانش ( )danešشروع شده اس

و ونندها بنهصنورت

یهای به آن افزوده شدهاند.
در صرف واژگانی ،اعتقناد بنر این اسن

کنه واژههنا بنراسناس ویژگنی ونندها بنه سنطوح

سلسلهمراتبی تقسیم میشوند .کیپارسکی میگویند« :فراینندهای تصنریفی و اشنتقاقی بنهصنورت
یههایی در ذه گویشوران قرار دارد .هر یه تعندادی قواعند آواینی اسن

کنه بینانگر ترتینب

فرایندهای واژگانی اس  .یههای واژگانی و پساواژگانی مدل کیپارسکی دارای دو بخنش اصنلی
اس  :واژگانی و پساواژگانی .در بخش واژگانی ،فرایندهای صرفی در سنه ینه انجنام منیگینرد:
وندهای غیرخنثی و فرایندهای تصریفی و اشتقاقی بنیقاعنده ،در ینۀ اول فراینندهای ترکینب و
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اشتقاق باقاعده و تغییرات موجود در مرز واژهها در ینۀ دوم عمنل منیکننند .ونندهای خنثنی و
فرایننندهای تصننریفی بننا قاعننده و نننرمشنندن واکننههننا در یننۀ سننوم صننورت مننیگیننرد»
(.)Kiparsky,1982:5
زبان عربی از مجموعه زبانهایی محسوب میشود که از یک ریشنهکلمنه واژگنان مختلنف و
متفاوتی ساخته میشود؛ بهعنوانمثال کلمۀ «قتل» کنه از آن واژگنان متننوعی نظینر القتنل ،القاتنل،
المقتول ،المقتل ،القتیل و ...ساخته میشود؛ حال آنکه زبان هندی و اردو زبانی تصریفی و اشتقاقی
نیس

و چنی تصریف اسمها و افعال در ای زبان وجود ندارد و معادل کلمههای مذکور در بنا

همان کلمات عربی با اندکی تغییر کتل ،کاتل ،مکتول ،مکتل ،کتیل و ...اس .
ورود واژگان از یک زبان به زبان دیگر افزونبر تغییرات صوتی با تغییرات صرفی و نحوی نیز
مواجه میشود که ای یک امر طبیعی اس ؛ زیرا هر زبان خود دارای سناختار و قواعند دسنتوری
خاص اس

که ای قواعد خود تابع هنی زبنان دیگنری نیسن

و زمنانی کنه واژهای را از زبنان

دیگری اخذ میکند ،میکوشد تا آن واژه را مطابق با قواعند زبنان خنود سنازد .ازجملنه تغیینرات
صرفی که در زبان هندی رخ دادهاس  ،تغییراتی اس

که بهعل

شباه های موجود میان کلمنات

عربی و کلمات محلی و بومی هند رخ دادهاس ؛ بهعنواننمونه میتوان بنه کلمنات منالنثی اشناره
کرد که در زبان عربی به «الف و تاء» ختم میشوند؛ هرچنند این کلمنات در زبنان عربنی مالننث
محسوب میشوند ،اما ای کلمات در زبان هندی مذکر بهحساب میآینند؛ ماننند ذرى و عالقنه و
بندقیه و. ...
در برخی مواقع تغییرات صرفی و نحوی در جن

کلمات رخ میدهند کنه بنهعلن

شنباه

کلمات عربی با کلمات محلی اس ؛ بهعنوان نمونه کلمۀ «اصالوا» و «قادر» کنه در زبنان هنندی و
اردو درواقع بیانگر دو کلمۀ «اصل» و «قدر» عربی اس  .با توجه به این کلمنات هنندی و اردوی
مذکور ،نخس
اس

بهنظر میرسد که کلمۀ اول فعل ماضی اس

و کلمۀ دوم اسم فاعل از کلمنۀ قندر

که از زبان عربی اخذ شدهاس ؛ درصورتیکه درواقع این دو کلمنه فقنط ینک کلمنۀ مفنرد

هستند.
 -3-3تغییرات داللی
اصطالح تغییر د لی به مجموعه تغییراتی اشاره دارد که در معنای کلمه ینا عبنارت رخ منیدهند؛
خواه ای تغییرات در ساختار کلمه باشد یا در انتقال کلمه از زبانی به زبان دیگر .کارشناسان علنوم
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زبانی «ای تغییرات را از خالل عوامل تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی بررسی می کنند و با استناد بنه
قواعد و اصول میکوشند تا معانی دیگر کلمه را از خالل ای تغییر و انتقال دریابند و سنپ

این

معانی را به معنای اصلی مرتبط سازند .همچنی میکوشند تا تغییرات د لی را از بنه ی عوامنل
متعدد خروج از قواعد مألوف یا انحراف یا شواذ دنبال کنند» ()Richardson, 1973:14؛ بهعنوان
مثال کلمۀ «حوصله» که در زبنان عربنی در معننای «چیننهدان» اسن  ،در زبنان هنندی در معننای
«شجاع  ،قدرت ،روح  ،رغب  ،صبر و »...اس .
نکتۀ قابلتوجه دربارۀ تغییرات د لی و مفدومی ای اس

که ای تغییرات ابزاری بنرای غننای

دایرۀ واژگان و توسعۀ دامنۀ معانی و مفاهیم واژگان گرفته شده از سایر زبنانهاسن  .در نموننهای
دیگر ،کلمۀ «آفة» در زبان عربی در معنای ضرر ،شر ،وباء و ...اسن ؛ امنا در زبنان هنندی و اردو،
عالوهبر معانی مذکور در معنای «مشق  ،مصیب  ،سختی ،فقر و »...نیز اس

و در زبان تامیل فقط

در معنای «خطر» اس ؛ اما انتقال یک کلمه از زبانی به زبان دیگر همواره موجب توسعۀ معنانی و
مفاهیم نمیشود ،گاه سبب کاستهشدن معانی نیز میشود؛ بهعنوان مثال ،کلمۀ «امیر» در زبان عربنی
به معنای «زعیم ،قائد ،محاف  ،حاکم و »...اس ؛ ولی این کلمنه در زبنان اردو و هنندی فقنط در
معنای شخص «ثروتمند و بینیاز» بهکار میرود.
 -4نتیجه
تاریخچۀ مطالعات زبانشناسی نشان میدهد که وامگیری واژهها امری اجتننابناپنذیر اسن  .این
پدیده در تمام زبانها دیده میشود .گسترش روابط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بنی کشنورهایی
که زبانهای متفاوتی دارند ،عامل ورود واژههای بیگانه به زبان مادری اس  .وامواژههای عربی در
زبان هندی بیشنمار و رواج و بقنای آن ثابن

و مسنتمر بنودهاسن  .واژههنای وامگرفتنه چننان

جایگزی واژههای هندی شدهاند که واژگان مترادف هندی آنها را بهدس

فراموشنی سنپردهانند.

بررسی و مطالعات انجامشده مشخص میکند که تغییرات ایجنادشنده در کلمنات عربنی آگاهاننه
صورت نگرفتهاس ؛ بلکه در اغلب موارد و در طول زمان ،بهدس

افراد غیرمتخصص یعنی عامنۀ

مردم صورت گرفتهاس  .نکتۀ قابلتأمل این وامگینری آن اسن

کنه این تغیینرات در واژههنای

اخذشدۀ عربی در زبان هندی به یک شکل نبودهاس  .برخی از ای تغییرات صرفاً صوتی بنوده و
در کتاب

آنها تأثیر داشتهاس  .گاه تغییرات صرفی و نحوی بنوده و گناه سنبب تغیینر در معنانی

کلمات شدهاس .
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