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 پذیری زبان اردوبررسی میزان انطباق

 و کریول جینپیشناختی با فرضیه زبان

 

 1صفا کاظمیان مقدم                                                                                       

 2منیر طاهری                                                                                             

  

شناسی ا حوزه انسانشناسی که امروزه ارتباط بسیار عمیقی بیکی از موضوعات مهم زبان :چکیده 

رسد این مفهوم که با نظریه باشد. به نظر میهای جدید میاست، موضوع پیدایش زبانشناختی یافته

شناسی مدرن ات زبانتحقیقکم جای خود را در کم« و کریول جینپیهای زبان»با عنوان معرفی « بیکرتون»

هایی پوستی، اقیانوسیه و بخشهای سرخپیدا کرده، تنها مطالعات خود را برای اثبات این فرضیه بر روی زبان

 هایشناسی سایر زباناست، در حالیکه با بررسی تاریخی و ریشهاز آفریقا به عنوان مستعمره معطوف ساخته

هایی را بین خصوصیات شمرده شده از سوی طرح کنندگان توان مشابهته؛ زبان اردو نیز میلزندة دنیا ازجم

شناسی معرفی نمود. این آورد علمی در حوزه زباناین فرضیه و زبان اردو یافت و آن را به عنوان یک دست

های آن با فرضیه زبانیی از هابخشگیری زبان اردو و اثبات انطباق پژوهش ضمن بررسی تاریخی شکل

و کریول به  جینپیهای و نقش فرهنگ در ایجاد زبان« اصول همگانی نحو»و کریول بر نظریة زبانی  جینپی

های جدید نیز تأکید داشته و آن را با شواهدی از زبان اردو در اختیار عنوان اصول بنیادین ساخت زبان

 دهد.پژوهشگران قرار می

  شناسی شناختی.و کریول، زبان جینپیبان اردو، زبان فارسی، ز: هاکلید واژه
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 مقدمه:

یکی از دو خصوصیت بسیار مهمی است که او را از  انساندر  در کنار توانایی ابزارسازی فتنگسخن 

ای انسانی تلقی کرد. زبان پدیده اصلی تفکراتکند. از این رو زبان را باید حامل سایر موجودات متمایز می

زده است. این مباحث که عمدتاً در پایانی دامناست پیچیده که طی دو قرن گذشته به مطالعات و مباحث بی 

اند، هنوز به نتایج قطعی منجر نشده و ها، ماهیت، چگونگی کارکرد و مصارف زبان شکل گرفتهمورد ریشه

 گاه نشوند. شاید هیچ

 50هزار تا  250ای بین به شدت متغیرند و فاصله گیری زبان انسانبرآوردها در مورد زمان شکل 

دانند. گیرند. حتی بعضی از نظریات منشأ زبان را به دورانی پیش از این متعلق میهزار سال پیش را دربر می

جغرافیایی واحدی پدیدار شده و یا در نقاطی متفاوت و آیا این پیدایش  ةر مورد این که آیا زبان در نقطاما د

ها در اثر و حتی اینکه میزان تأثیر و تأثر هریک از این زبان مختلف روی دادههای وده یا در زمانهم زمان ب

 جدی محققان است. ست، همچنان یکی از موضوعات مورد بحثها به چه میزان بوده ااختالط اقوام و ملت

هزار زبان در جهان وجود دارد که در  4تا  3امروزه در حدود حال منشاء زبان هرچه هست به هر 

زبان  1200از حدود ؛مندی صورت نگرفته است. برای مثالنظام ةآنها هنوز هیچ مطالعمورد بسیاری از 

اند. زبان گردآوری شده 10تاکنون حدود بیرمانی  ـزبان تبتی 250زبان و از میان  100آفریقایی تنها حدود 

تر بر های بزرگر فرهنگناپذیاهش جوامع بومی و استیالی اجتنابدلیل کبه نیز های کنونی جهانشمار زبان

قرن بیست  ةنیم، به شدت رو به کاهش است. چنان که تا تر در بستر فرایند جهانی شدنکوچکهای فرهنگ

زبان یکی از 3مایکل کراوس تر، خواهد رسید.زنده به حدود هزار، و شاید هم کمهای و یکم تعداد زبان

هزار زبان وجود داشته، اما اکنون  10هزار سال پیش بالغ بر  10معتقد است که در حدود  آمریکایی شناسان

 .ها از میان خواهند رفتدرصد آن 90هزار تقلیل یافته و تا صد سال آینده نیز  6این رقم به 

یم، دانش و اندیشه، تفکرات و در یک کالم نابودی هر زبان به معنی نابودی بخش عظیمی از مفاه 

نابودی یک فرهنگ است و از این رو تالش برای جلوگیری از این زوال یکی از وظایف اساسی انسان 

 .شناسان است

های انسانی رهنگرا دارد که ما را به سوی مبادی احتماالً مشترک ف نها این حسشناخت ریشهو اما  

های هند و اروپایی در قالب زبان مشترک زبان ةکند. چنان که کشف ریشمیها هدایت و شناخت بهتر آن

به بخش عظیمی از مفاهیم،  5و امیل بنونیست 4دانشمندانی چون ژرژ دومزیلباستانی سانسکریت سبب شد 

 .برندهای بزرگ فرهنگی پیدر این پهنهها و نهادهای مشترک اسطوره
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4  Georges Dumezil ساختارگراییفرانسوی و یکی از نخستین نمایندگان روش  شناس تاریخیزبانشناس و متخصص اسطوره 

 .است اجتماعیعلوم تطبیقی در 

5  Émile Benveniste فرانسوی شناسایرانو  شناسزبان، خاورشناس. 
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آگاهی از موضوع تولد آن زبان است که امروزه  به معنی زبانیک های شناخت ریشهاز سوی دیگر  

 زند، این موضوعشناسی شناختی است را رقم میشناسی که در حوزه انسانیکی از مطالعات نسبتاً جدید زبان

نشان دهندة و خوردگی عمیقی با مباحث تاریخ زبان نیز برخوردار است از گره یعنی تولد یک زبان جدید

های ارتباطی از پیش ارتباط برقرارساختن بین کانال که امکان ایی بالقوه و ذاتی انسانی استیک شَّم و توان

در میان به دالیلی( ) هاانسانجمعی از دهد، این به آن معنی است که هرگاه تعیین شدة زبانی را به انسان می

د تا کانال ند، این امکان را دارنباش د، و امکان استفاده از زبان خود را نداشتهنگیرزبانی متفاوتی قرار گروه

و د و زبان و مسیر جدیدی را برای ارتباط نهای جدید طراحی کنجدیدی را با استفاده از آمیختگی شیوه

شناس به خصوص های آمریکای شمالی توسط محققین زبان، این مفهوم با بررسی برخی زباندنبیافرینگفتگو 

 انجامید. « لیوو کر جینپی»های تولد زبانبه مبحث دراز دامن « 6درک بیکرتون»

« و کریول جینپی» هایزبان سواالت و فرضیه این تحقیق نیز برپایه همین اصل که به فرضیه 

 توان زبان اردو را بر اساس تعاریف یک زبانآیا می ؛، سوال اول این است کهاستریزی شدهاست پیمعروف

مانی و عوامل تأثیرگذار در تولد و آیا شرایط ز دانست؟ جینپی یک زبان از بطن )بومی شده( کریولیزه شده

 کند؟از این فرضیه پیروی می و یا نحو و روساخت این زبان زبان اردو

هایی در انتخاب واژگان و روساخت صرفی و نحوی چه عوامل و مولفه ؛سوال دوم این است که 

های فرهنگی رقم مل تحت شرایط فرهنگی و کشش و جاذبهزبان اردو موثر و دخیل بوده است؟ آیا این عوا

  ؟خورده است و یا تحت فشار و شرایط سیاسی و حکومتی

شناسی آن صورت گرفته است ولی گیری و ریشهاگرچه تحقیقات وسیعی درباره زبان اردو و چگونگی شکل

حتی در  ،هتحقیقات مشاهده نشدجین در تاکنون هیچگاه موضوع نامیدن زبان اردو به عنوان یک زبان پی

نیز بررسی جین و کریول در سراسر دنیا شناخته شده است( در این فهرست یکصدوسی پی) 7فهرست هنکاک

 (373ـ 370: 1977)هنکاک، جین صورت نگرفته است.و واکاوی درباره این زبان به عنوان زبان پی

 

 و کریول جینپیهای زبان فرضیه

درک »ترین نظریاتی که در چندین ساله اخیر بیان شده است، نظریه یزترین و جالبیکی از بحث انگ 

ی است که از اختالط و آمیختگی چند زبان هایبر روی زبان او باشد، که نتیجه تحقیقات عدیدهمی «بیکرتون

 .به وجود آمده است

خاص نیازمند برقراری  ها که در شرایطای از انسانزبانی است ساختگی که به توسط عده جینپی 

دیگر و عدم تفهیم و تفاهم متقابل این کیدلیل تفاوت زبانی با شود، اما بهخلق می د،باشنارتباط با یکدیگر می
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ی اروپا از بردگان به های استثمارمیالدی که قدرت 19تا  16های سدهگیرد. برای مثال در انتقال صورت نمی

رفته شکل گرفتند. این ها رفتهکردند، این زبانفاده میاست انمستعمراتشاسر رعنوان نیروهای کاری در س

موقعیت، که اقوام  شدند، و در اینآورده می به سایر نقاط مستعمراتبردگان اغلب از سرزمین خود برای کار 

 باطیکدیگر ارتای با و وسیله نیاز داشتند، که به نوعآمدند، هم میجا گردهای مختلف در یکمختلف با زبان

 (145: 1391مدرسی، ) نمایند. برقرار

، و از طرفی دیگر نمودندر بردگان ارتباط کالمی برقرار میبایست با سایاز یک طرف بردگان می  

های داشتند. در این موقعیت خاص زبانارتباط کالمی می ،د برای رفع نیازبایست، با بردگان خواربابان نیز می

و بسیار ای بود از واژگان یک زبان با نحمیزهموسوم شد پدید آمد، که اغلب آ جینپیساختگی که بعدها به 

 .ابتدایی از یک زبان دیگر

 جینپیان از آن زب پیشینیان او، برای نسل بعدی که رسید یافت تا به نسل بعدتداوم  جینپیزبان   

شناسی ، و به آن در زبانشدساختگی همچون زبان بومی محسوب می کردند، آن زبانِبرای ارتباط استفاده می

های کریول زبان ، و نحو بسیار ابتدایی داشته است،که فاقد ساخت بوده جینپیگویند. بر عکس کریول می

های طبیعی را دارا میهای سایر زباننحوی بنا به نظر بیکرتون پیچیدگیاند، و از نظر دارای ساخت بوده

 ها دارند. ایر زباناند، و توانایی رفع نیاز جامعه زبانی را مانند سباشند، و کامالً رشد یافته

ها است. زبانی انسان ـگر توانایی زیستینشان ،نی جدیدبنا به اعتقاد بیکرتون این توانایی خلق زبا  

توانسته است در یک دوره دارد. این بنیاد زیستی نه تنها  8زبانیشناختیعصبهای توانایی زیستی که ریشه

مشترک وجود زبانی را خلق نماید بلکه در مواقعی که نیاز به برقراری ارتباط هم باشد، اما زبانی  رزمانی دو

 ،های ساختییکرتون اعتقاد دارد، که این زبانکند. بسازی میزند، و زبانی جدید بازندارد، دست به عمل می

باشند برای رسیدن به دستور همگانی، یعنی همان چیزی که چامسکی از آن به عنوان هد بسیار خوبی میشوا

 ها مشترک است. در تمامی زبان و اعتقاد دارد دکنبشر یاد میدانش فطری زبانی 

  universal syntactic principlesبیکرتون مانند همه نظریات زبانی جدید به وجود اصول همگانی نحو 

دین زمانی که با واژگان همراه میانی. این اصول باستشناختی ماهیتی عصبدارای و باور دارد، که بنیادین 

جردن، ) باشند.های نوساخته میای از این زبانهای کریول نشانهد. زباننگرد، باعث خلق زبانی جدید میشود

198 :5) 

 را به این شرح برشمرد؛و شرایط ایجاد آن فرضیه بیکرتون توان بطور خالصهترتیب مینایبه 

و به اضطرار و اجبار گاه در  های متفاوتی بودهریک دارای زبانها که هه از انسانگرو چندین وجوداول:  

 .در کنار یکدیگر هستندمجبور به اقامت  سرزمینی بجز سرزمین خود برای مدت طوالنی
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زبان های تحت امر خود از اقوام مختلف، تنها از گروهوجود اربابان و یا حاکمانی که برای ارتباط با  دوم: 

از  بایستآن مییادگیری کند و دیگران نیز بدون هیچگونه تعلیم و امکانی برای به این منظور استفاده می خود

جین است که در های پیروند ایجاد زبان این مولفه اولین ویژگی بیرون متنی و خارجی در آن تبعیت نمایند.

 شناسی از آن به عنوان ملت استعمارگر یاد شده است.اکثر تحقیقات زبان

تنها با اتکا به  های مختلف تصور نمود کهزبان یطی را با چندین قوم درباید مح از نظر زبانی نیز 

نحوی بسیار  ه همچنینبسیار ساد کلماتاز و تنها با استفاده  و تعلیم( )نه آموزش نی خودورذاتی و د حس

  آسان، سعی در برقراری ارتباط با دیگران دارند.

 گردد؛آشکار می جینپیمهم در زبان  بسیار چندین مشخصهبا این وصف 

های اجتماعی های طبیعی دارای گویندگان بومی نیستند و صرفاً در موقعیتخالف زبانها براین زبان: الف 

های مختلف به عنوان زبان میانجی به کار نیازهای ارتباطی خاص میان گویندگان زبان معین و برای رفع

 شوند.رتباطی نسبتاً بسته فعال میها در یک شبکه ادر واقع این گونه زبان شوند.گرفته می

را  معموالً واژگان خود جینپیهای طبیعی بسیار محدودتر است. نسبت به زبان جینپیهای واژگان زبان ب:

اعی، سیاسی و غیره( پایه قرار میگیرد اما زبان برتر )از لحاظ اجتماز دو یا چند زبان درگیر در برخورد می

فقر واژگان در این زبان به حدی است که برای نامیدن و یا  دارد. جینپیگیرد و سهم بیشتری در واژگان 

 شود.میتوصیف یک صفت گاهی از یک تکیب با چندین واژه ساده استفاده 

های صرفی و نحوی بسیار ها معموالً مقولهگونه زبانج: ساخت ساده ویژگی دیگر این زبان است، در این

 .شوندساده می

واسطه حذف شدن بسیاری از الگوها و عناصر ها بهجینپی ،و سرعت نسبی در یادگیری و کاربردد: سهولت 

به صورتی  های طبیعینیز برخی از امکانات زائد زبانبنیادی و پیچیده صرفی، نحوی، واجی و واژگانی و 

: 1391) مدرسی،  آیند که یادگیری و استفاده از آنها با سهولت و سرعت بیشتری امکان پذیر است.میدر

 (131ـ 133

های درخور بررسی در روند برخورد ید یکی از پدیدهاجین را بگیری پیبنابراین پیدایش و شکل 

های مختلف نیاز به ارتباط سریع و فشرده در بافت روابط ور کلی، گردآمدن گویندگان زبانطزبانی دانست، به

و نبودن یک زبان مشترک برای ایجاد ارتباط و وجود یک گروه زبانی برتر از جمله داشته بازرگانی و غیره 

 (127:  1391مدرسی، است. )ها به شمار آمدهجینموجبات پیدایش پی

تواند نیازهای یک جامعه در حال پیشرفت و رشد را تأمین نماید لذا این ز زبان نمیقطعاً اینگونة ا 

اند در کردهترین زبانی که گویندگان به آن تکلم میترین و بنیادیزبان کم کم خود را به شکل نزدیک

ستانی وام نمایند، در این حرکت نکته قابل مالحظهآورند و روند رشد صرفی و نحوی خود را طی میمی

ای از ثبات و هاست، یعنی در مرحله کریول این زبان برای رسیدن به مرحلهبیش از حد این زبان از سایر زبان
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جین و های آن در هر زبان پیپردازد که نشانهها میرفع نیازهای گویندگان خود به وام گیری از سایر زبان

 کریول شده قابل مشاهده است.

  

  زبان اردو نگاهی به تاریخچه 
به این  «خضر جلوة»که در کتاب زبان اردو مطلبی است  گیریشکل درباره اتترین نظررایجاز یکی 

شده و نوبت شاهجهان پادشاه رسید اینجا  از جهانگیر متجاوز هرگاه سریر سلطنت»؛ مضمون نقل شده است

این زبان ریخته معجون  ،الجمله خودداری و تشرع غالب بودفی ،که بسبب مصاحبت و معاشرت علمای دین

بسبب آمد و رفت تاجران هر دیار در بازار بضرورت خرید و فروخت و معامالت داد و ستد،  ،مرکب

 (51، 2005شیرانی،  ) «آیدبفهم دیگری در ،ضروری االستعمال شد، تا زبان یکی

چون بازار را درترکی و »آمده است؛ « اردو»نام یا در جای دیگری از این کتاب در وجه تسمیه  

فارسی اردو گویند، ضرورت استعمال این زبان مرکب در بازارها، ضرورتر شد، خصوصًا در بازار خاص 

معلی بودـ لهذا نامزد تازه مرکب نیز اردوی معلی قرار یافت...  پادشاهی که به تعظیم نام بازار خاص اردوی

 )«اندزبان عربی و فارسی در این ریخته ست و اسم با مسمی ریخته است یعنیپس وجه تسمیه اردو همین ا

 (31همان: 

بومی، برای فراد غیرلب در روزگاری خاص و به دلیل حضور تعداد بسیاری از اامطابق این مط 

جالب  پدید آمد. نکتهیا زبان اردو « ریخته»و تفهیم مقصود نیاز به زبان خاصی بود که به این ترتیب ارتباط 

است که نشان دهنده وجود ترکیبات متنوع زبانی است،  «معجون مرکب»توجه در این مطلب استفاده از لفظ 

 و نیز دلیل دیگری بر مدعاست.زبان ارد بجای «ریخته»ین استفاده از واژه همچن

قرن جهان تیموری در شاه»کند گیری زبان اردو را چنین بیان میمطلب متواتر دیگری نحوه شکل 

یازدهم هجری شهری در نواحی دهلی بنیان نهاد و آن را به عنوان پایتخت تازة خود برگزید اطراف این شهر 

ها اعراب و ایرانیان به زبانی مختلط صحبت را اردوگاه بزرگی احاطه کرده بود که در آن افراد بومی، ترک

 (39: 1380میر دهقان، ) ...«نامیدند و یا به اختصار اردو « زبان اهل اردو»کردند، این زبان را  می

تمامی این مطالب و یا موارد دیگری از این دست )در صورت تأیید صحت آن( نشان دهنده نوعی  

ساخت یک زبان دیگر های تلف است، جایی که پایهاختالط انسانی و در نتیجه ترکیب زبانی از اقوام مخ

 شود.گذارده می

حدودی صحیح دانست با این وجود واقعیت تاریخی درباره زبان  توان این مطالب را تاه میاگرچ 

 های تاریخی زبان اردو را به شرح زیر بیان نمود:شاید بتوان سرفصل اردو چیز دیگری است،
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های محلی پیدایش زبان اردو به عنوان زبان مشترک بخشی از شبه قاره پاک و هند، زبانالف: تا قبل از 

ها را به گرفت، که گاه تعداد این زبانبه عنوان زبان محاوره مردم مورد استفاده قرار می این منطقهبسیاری در 

 9اند.زبان شمرده 800یا  700

های بسیار قدیم تحت نفوذ سیاسی و فرهنگی ایران بوده ایران بود و از زمان با اینکه ایالت سند هم مرز ب:

خست به سند رسید، ولی در اینجا زبان فارسی توسعه پیدا و زبان فارسی نیز در شبه قاره پاک و هند ناست 

نکرد و در حدود سند متوقف ماند و این افتخار نصیب غزنویان شد که ایشان زبان شیرین فارسی را به هند 

 (9: 1370شبلی،) برده و توسعه دهند.

مندی این پادشاهان به تغلقی، لودی و گورکانی به دلیل عالقه ،ی، خلجیغور ج: در عصر پادشاهان غزنوی،

بود، اگرچه  زبان فارسی هااین حکومت زبان فارسی )به دالیل فرهنگی، سیاسی و ...( زبان رسمی و اداری

برای مثال؛ در عصر اسکندر لودی و  یادگیری این زبان برای مردمان گاهی بسیار سخت و غیرقابل انجام بود.

 10 مه مأموران دولتی اعم از هندو و مسلمان ناگزیر بودند زبان فارسی بداننداکبر ه

راهی در دوره حاکمان یاد شده  فارسی زبان شماری از دانشمندان، شعرا و نویسندگان و صوفیانتعداد بی د:

 ست.ها و گفتار ایشان به زبان فارسی بوده اها، دیوانو بنابر شواهد و اسناد قطعی کتاب هند شدند

بابر برای مثال؛ هند ترکی چغتایی بودند و فارسی برای آنها زبانی اکتسابی بشمار میرفت،  هـ:حاکمان تیموری

نهادند تر ترجیح خود را بر زبان ترکی میزبان ترکی بود، اگرچه جانشینان آنها کم اول شاعر و نویسنده طراز

ن فارسی و فرهنگ اشویم زبدور میزیب ریان، یعنی اواخر عهد اورنگاز طرفی هر چه از اعتال و قدرت تیمو

 (28: 1374امیری،)گردد. ها ناپدید مینهد و از عرصه دربارها و دیوانایرانی رو به فتور و سستی می

 

 جین و کریول با زبان اردوپی هایزبانوجوه اشتراک 

جین و کریول همچنین تاریخچه زبان اردو های پیدر بخش معرفی زبان باتوجه به مطالب ذکر شده 

 :برشمردجین و زبان اردو به شرح زیر پی زبان ی بینوجوه اشتراکتوان می

                                                           

و نام برخی از آنها را چنین بیان  های هندی را بر شمردهی از زبانتعدادسپهر سوم، « نه سپهر»در مثنوی امیر خسرو دهلوی   9

هایی که امیرخسرو و بنگالی، دهلوی سانسکریت و ... زبان کند؛ الهوری، سندی، ذوکری، دهور سمندری، تلنگی، گجراتی،می

گیرد، طبق آمار های مهم شبه قاره را در بر میکنند، کمابیش یکی است و تنها زبانذکر می« آیین اکبری»ابوالفضل در کتاب خود 

 (132: 1872زبان و لهجه وجود داشته است.)الهوری،  782م تنها در بهارت 1951سرشماری در سال 

 به این  منبع  اشاره شده است: 16در کتاب زبان و ادب فارسی در هند ذیل صفحه    10

 M.A Ghani . A history of Persian Language and Literature at the Hoghul Court Oxford, 1951 , Allahabad 
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به قاره هند و ایجاد پایگاه ثابت نظامی و غزنویان در ش ؛مانند مهاجم و استعماری وجود یک حکومت الف:

 11سیاسی در شهری مانند الهور.

 هند. نزبان در میان مردمان بومی سرزمیسربازان، خدمه، عمال و ... فارسیداران، ب: حضور نظامیان، دیوان

علیرغم آنکه زبان بومیان محل چیزی  سیستم اداری و نظامی به زبان فارسی، اصرار و تأکید بر استفاده ازج: 

 12های محلی هندی( بود.غیر از این ) یکی از زبان

و یا مسائل اداری، سیاسی  13زبانان در میان افراد غیربومی که به دالیلی مانند؛ تجارتو ترک د: حضور عرب

 و نظامی به پایتخت تازه تأسیس آمده بودند.

 .های فرهنگی و نفوذ معنوی زبان فارسی در جان و دل مردم این منطقههـ: کشش

 و اروپایی(، دار زبانی )هندهای ریشهشباهتبه استناد منابع تاریخی جز تحمیل فشارهای سیاسی و نظامی 

اجبار  نزدیکی تفکرات و عالیق دو ملت، مردم این سرزمین را به استفاده از این زبان خارج از محدودیت

 ترغیب نمود.

 های گوناگوندر زبان های مختلفو نیاز مردمان از گروه آموزش جدیدو: عدم وجود سازوکار رسمی برای 

  .برای ارتباط

 .ز:گنجایش و استعداد اقتصادی و سیاسی شبه قاره پاک و هند به پذیرش مهاجرین

ود که مردمان از توان به خوبی موقعیت و محیطی را تصور نمها میاین ویژگی دادنهم قرار با کنار 

گر بر دالیلی چون فشارهای سیاسی، اقتصادی و اداری و ... مجبور هستند تا در کنار یکدیاقوام مختلف بنا

های فارسی، ترکی، عربی به نحوی با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند، اینجاست که از تلفیق زبان کرده وزندگی 

های بومیان محلی تلفیقی ایجاد گردید که برای همگان تا حدودی قابل فهم بوده و مشکالت همگان و زبان

 .ساختمیرا مرتفع 

 ،زبان پایه در ایجاد زبان جدید ، اول؛است و ضروری نکته بسیار حائز اهمیت این در این میان ذکر 

های بومیان محل است که علیرغم پایبندی به زبان خود به دالیلی که ذکر شد نیازمند ایجاد ها و لهجهزبان

                                                           

برخوردار نبود به پایگاه و پایتخت  غزنویان بخصوص محمود غزنوی شهر الهور را که تا آن زمان از اعتبار و اهمیتی  11

ها حاکمان و جانشینان فارسی زبان این سلسله در این شهر حکمرانی سیاسی، نظامی و اقتصادی خود انتخاب نمود و تا سال

 کردند.

     ده شودتعداد زیادی از حاکمان به طور مستقیم دستور دادند تا از زبان فارسی بری امور اداری و دیوانی در حکومت استفا  12

به این ترتیب مردم برای رفع حوائج خود نیازمند  )برای مثال؛ در عهد خلجیان فارسی زبان رسمی شرع و وعظ و محکمه بود(

یادگیری زبان فارسی بودند و چون امکانی برای تعلیم این زبان برای عامه مردم فراهم نبود، لذا به اجبار آنها زبان میانجی را 

 (12: 1374)امیری، برگزیدند.

نامند. نیز می« زبان سوداگری»ها را گاه گیرند، اما اینگونه زبانها همیشه در بافت روابط بازرگانی شکل نمیجینپیالبته  13 

 (130: 1391)مدرسی،
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ان ایرانی زبان غالب نیز زبان فارسی خواهد بود که توسط حاکم و دیگر آنکهارتباط با زبان دیگری هستند، 

مند آنان به زبان فارسی در ابن منطقه گسترش یافته بود. همچنین نباید از وجود تبار و یا جانشینان عالقه

نیازمند به یک زبان میانجی اندک اقوام ترک و عرب نیز غافل گردید، که ایشان هم برای برقراری ارتباط 

 بودند.

شد، زبانی بود با به آن تکلم میبه بعد یان زمان حکومت غزنو ازو  منطقه پنجابزبانی که در  

ترکیبی ساده و سریع االنتقال که به زودی مورد استفاده مردمان قرار گرفت و مشکالت آنان را مرتفع ساخت، 

 باید داشته باشد. جینپییک زبان  و این دقیقاً یکی از شرایطی است که

ایم جین بودهتوان اذعان نمود که در یک دوره بسیار کوتاه شاهد رشد یک زبان پیبه این ترتیب می 

مورد استفاده  «منطقه پنجاب»های مختلف در منطقه کوچکی مانند که برای ارتباط در بین مردمانی از گروه

ه تولد یافته و ابتدایی اردو که توان فرض دیگری را برای زبان تازگرفته است. و البته جز این نمیقرار می

 های مختلف بود متصور شد.ای از زبانآمیخته

اردو کمی ما را از انطباق این  فعلی های صرفی و نحوی در زبانین احوال وجود پیچیدگیبا تمام ا  

و  ها را حاصل زمانتوان وجود این پیچیدگیمی ماسازد، امی دچار شک و تردیدجین زبان پییک زبان با 

های که اندیشهنست. جاییهای سانسکریت به عنوان زبان پایه و کریولیزه شدن زبان داتأثیرات شدید زبان

، اثرات حضور اقوام گیرندبیشتری برای انطباق پذیری کمک میو استعداد  ، استحکامکم از قوتزبانی کم

ای دقیق به مالحظه شود.بان جدید میها باعث ایجاد تغییرات عمده در زمهاجم کمتر شده و غلبه سایر زبان

های در طول زمان ساختدهد با این وجود جین اردو نشان میفارسی را در پی راحتی غلبه زبانزبان اردو به 

هایی از زبان البته در نحو این زبان التقاط. کندپایه زبان سانسکریت به عنوان نحو این زبان خود نمایی می

  است. و در جای دیگری قابل تحقیق و بررسی ت که قابل مالحظهفارسی نیز وارد شده اس

 

 فرهنگی هایریشهاصول همگانی نحو و 

، چرخه تولید زبان توسط انسان بسیار طوالنی و دارای اشکال مختلفی در طول تاریخ بشر بوده است 

در گوشه گوشه دنیا رخ  های مورد استفادهها سال امروزه در شکل انواع زبانند پس از میلیوناین چرخه کُ

را توان آناند و میها تنها در محیط خود چرخه تولید را طی کردهنماید، با این حال هرکدام از این زبانمی

 اش تصور نمود.تکامل زبان در حوزه مورد استفاده حاصل

ند بسیار کُص که مطابق آنچه بیان شد حاصل یک چرخه خااما اینکه دو گروه از انواع بشر با زبانی  

است، بتوانند در طول یک مدت کوتاه از میان اشتراکات گفتاری خود اعم از صرفی و نحوی به یک و طوالنی

در  «اصول همگانی نحو»اصل درک و فهم مشترک در تولید زبان دست پیدا کنند، چیزی نیست جز تأیید 

استفاده از تعلیم و ها بدون کوتاه انسانگونه در فاصلة زمانی بسیار وقتی بدینشناسی شناختی، حوزه انسان
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هم در مواجه با دو یا چند زبان مختلف به یک کانال آموزش و تنها با اتکاء به شم زبان و حس ذاتی خود آن

ها توانایی ذاتی وجود دارد که قادر به ، یعنی در تمامی گویندگان این زبانیابندجدید برای ارتباط دست می

 آن است. و روساختی های ظاهریدر عین تفاوت ساختیژرف تشخیص اشتراکات

یابی به اشتراکات فرهنگی که تابعی از جنبه شخصیت بشری ذکر این نکته ضروری است که دست 

جدید و ایجاد زبان یا چند است، به این معنی که پذیرش یک  انسان است نیز جزئی از این توانایی ذاتی

مندی و احساس نزدیکی صورت گیرد و یا با احساسی از اضطرار و قهالحسی از عتواند با میارتباط با آن 

تواند به پایداری زبان تازه تولد یافته و وسعت دامنه آن )و یا مخالف آن( شک هریک از این دو میاجبار، بی

 در میان مردم  منطقه مورد نظر بیانجامد.

های جزئی، زیستی فرهنگکار علیرغم هممن معتقد هستم که »گوید؛ باره میکریستین جردن در این 

جین و های پیکند که امکان توسعه زبانای را فراهم میمتحد کنندهcultural context) )متن فرهنگی

ها دنیاهای فرهنگی را در درون ساختار اجتماعی د، درست همانطور که این فرهنگکنکریول را ایجاد می

 (5: 1985 جین اولیه را شکل دادند. )جردن،پیهای دادند، زبانداری شکل میمزرعه

و تولید زبان جدید یک منطقه تغییرات روساختی در زبان بومیان نتیجه ها جینچنانکه ذکر شد پی 

های ذهنی ساختی زبان و دریافتهای ژرفبر بخش هایی که از تأثیر فرهنگز مثالهستند با این وجود یکی ا

، نوع زبانی خوردگی فرهنگی در عمق انتخاب و تولید زبان استگره مشترک سخن گفته و نشان دهنده

ترین نوع بیان هستند که به عنوان یکی شناختی یکی از بومیها به لحاظ زبانالمثلاست، ضرب« المثلضرب»

شوند و در هر زبان، شکل، تداعی های پیوند فرهنگی مردمان در یک زبان و فرهنگ واحد معرفی میاز شاخه

های منحصر به فرد و زبان خاص خود را دارند، با این وجود در عی، باورهای فلسفی و دینی و دریافتجم

زبان فارسی و اردو زبان اردو که شاهد مثال این تحقیق است، به دلیل قرابت فرهنگی و تمایالت نزدیک دو 

در ترکیب زبان اردو  یگونکه به شکل هم های فارسی قابل شمارش استالمثلایی ضربتعداد قابل مالحظه

این همگونی و تنجانس در حدی است که هیچ اردو زبانی قادر به تشخیص آن به عنوان  قرار گرفته است.

زودی یک مفهوم زبانی خارج زبانی نیست. البته این موضوع طی تحقیق مفصل دیگری در حال انجام و به

 نتایج آن طی مقاله مستقلی ارائه خواهد گردید.

توان عامل ماندگاری، تداوم و بلوغ این زبان را که ابتدا به ای میمورد زبان اردو بدون هیچ شبهدر  

، اوالً دخالت اصول ذاتی همگانی نحو در ایجاد بافتی متناسب برای ارتباط و جین نمایان شدشکل زبانی پی

عت، موسیقی و ... دانست که ثانیاً اشتراکات فرهنگی اعم از عالیق فکری، نگاه به زندگی و ماوراء طبی

  موجبات کریولیزه شدن و بلوغ این زبان را فراهم ساخت.
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 گیرینتیجه

مستندات متقن تاریخی تا قبل از حضور ایرانیان به عنوان قوم مهاجم در سرزمین شواهد و براساس  

های شماری از لهجهگرفته و تعداد بیهندوستان، زبان اردو به معنی امروزین آن مورد استفاده قرار نمی

تفاده از بر اس حضور ایرانیان در این سرزمیناست، با مختلف منشعب از سانسکریت در بین مردم شایع بوده

یا به دالیل و فشارهای سیاسی و یا  یادگیری زبان فارسی) شدزبان فارسی در تمامی سطوح اجتماع اصرار 

به دلیل  این در حالی بود که بود(و اداری  های دیوانینیازهای بازرگانی و اقتصادی و یا برای رفع نیازمندی

 جایگاهی نیافتمردم به عنوان زبان رسمی عدم وجود سیستم آموزشی منسجم هیچگاه این زبان در بین 

های اداری، سیاسی و اقتصادی ، از طرفی رفع نیازمندی)اگرچه سهم ادبیات فارسی را از این میانه جداست(

)داد و ستد با مردمان از اقوام مهاجم( بومیان را بر آن داشت تا در یک دوره کوتاه از زبانی استفاده کنند که 

)در دو نمونه تاریخی ذکر شده در متن  و میانجی در بین همگان قابل فهم و ارتباط باشدبه عنوان زبان واسط 

، این دوره همان مقطعی شود(جین بودن زبان اردو در یک مقطع زمانی کامالً تقویت میمقاله، فرضیه پی

این دوره  اگرچه شود،جین آورده مییک زبان پیای وجود است که به عنوان شاهد مدعای این پژوهش بر

 در زبان اردو های هندی و فارسیزبانای بین های ریشهبه دلیل شباهت با گذشت زمان نسبتاً کوتاه بعدها

  دهد.و تغییرات بسیاری زیادی را در خود جای می به شکل فعلی نمایان شد تبلور یافته و
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