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ABSTRACT 
Well-known Indian linguist, Professor Indushekher writes in Sanskrit Guide that, 
despite the enormous changes that have taken place in the current Persian language, 
nearly thirty-five percent of its words can still be examined by Vedic and classical 
Sanskrit words. Since the linguistic science was introduced in Europe about a hundred 
years ago, therefore according to the theories of great linguists, the blessing of reading 
the Sanskrit and Avesta language in Europe creates a science called linguistics, which 
helps the roots and the likes, and the transformations of language that take place in 
different times and places. Since that time the study of Sanskrit has been necessary 
for any research in linguistics, history, civilization, theology, religion, and human 
traditions. And so far there have been so many extensive discussions and researches 
about Indo-European languages, that there has been no precedent for any other 
language groups. As modern Iranian languages include two-thousand-year-old 
traditions of Indo-European languages, therefore they are similar to Sanskrit. In this 
research paper, in addition to emphasizing on the study of Sanskrit language for 
comparative linguistic studies, we study the common points in Persian, Hindi and 
Urdu languages with Sanskrit language. This study plays an important role in creating 
interests in teaching and learning of the common vocabulary of Urdu-Hindi language 
with Sanskrit language. 
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 مقدمه .1

انی باستپژوهش در زبان سانسکريت بیش از زبانهای 

ممکن است زيرا که گردش روزگار نتوانست برگهای هزاران 

کتاب سانسکريت را از میان بردارد . چنان که برگهای زرين 

اوستا در حمله اسکندر مقدونی در پرسپولیس آتش زده شد 

ا نیز هو از میان رفت. با گذشت زمان و دگرگونی زبان نوشته

ر ال پیش نیز بنا بهزار سدگرگونی پذيرفت. تا جايی که دو

از نظر مردمان آن زمان اوستا  2و بندهشن 1گواهی دينکرت

بود يعنی برای مردمان در آن دوران در يافتن « نهفته»يک زبان 

شد و به همان سبب انبوه کتابهای زند زبان آن ممکن نمی

اوستا که گزارش اوستا به زبان پهلوی يعنی زبان رائج در آن 

به دستیاری آن کتابها بتوان اوستا  زمان است نوشته شد تا

خواند. در هندوستان در تمام دوران ها دانشمندان هند 

کتابهای علمی خويش را به همان زبان کهن نوشتند و 

مینويسند و میخوانند و هیچ گونه گسستگی تاريخی ، 

اجتماعی يا اتفاقی در نوشتن و خواندن سانسکريت در آن 

اذعان داشت که موقعیت طبیعی  ديار روی نداد . اگر چه بايد

شبه قاره بدين گونه است که ازيک سو در آغوش اقیانوس 

ژرف و دو کرانه است و از سوئی کوهستانهای شگرف هیمالیا 

پوشیده از برف آن راه را بر مهاجمانی که گاه دست بر شمشیر 

میبرند و به تاراج گنجینه ها و کتابخانه ها و کشتار دانشمندان 

د )حسنی،داعی االسالم،سیمیپرداختند بسته بود  و متفکران

 (.4محمد علی، 
از بررسی و تطبیق و مقايسه ای که در میان زبان اوستای 

                                                           
کلمه   16900دينکريت:مجموعه ايستتتت بزره به زبان پهلوی دارای     - 1

به قواعد و اصتتتول و آداب و  تألیف آذر فرنبغ شتتتامط اطتعات مربو 

شتی . تألیف اين کتاب در اواخر      سوم و روايات و تاريخ و ادبیات زرت ر

 قرن نهم میتدی به پايان رسیده است.
اثری از پارستتتی میانه لپهلویه به معنی       Bundahishnبندهشتتتن  - 2

شده که احتماال به قرن نهم و         شته  سند نو ست. آخرين  آفرينش اولیه ا

ی گردد. لیکن به روايتی بسیار قديمی تر است و موضوعات يازدهم باز م

سی         ساس زند ، ترجمه پار ست . اين اثر بر ا صوير قديمی از دنیا ا آن ت

ست و در درک        شرح آن از خلقت دارای اهمیت ا ست .  ستا ا میانه از او

 آئین زرتشت بسیار مؤثر میباشد.
شده و در عرض        -3 شته  ستا در آن زبان نو ست که او سی  زبانی زبان پار

قديم و ستتانستتکريتی استتت.معققا معلوم نیستتت که اين زبان ، زبان چه  

شده که     شفیات تورفان معلوم  قومی از اقوام ايرانی بوده .همین قدر از ک

موجود و وداها به عمط آمده نشان میدهد که اين دو زبان از 

واقع زبان ودا يک زبان کهن تری منشعب گرديده است. در 

و اوستا دو لهجه مختلف از زبان هند و اروپايی به شمار 

)پیرنیا مشیرالدوله  3میروند. شباهت و نسبت میان زبان اوستا

و زبان ودا بسیار نزديک و در  عین حال  ( 304،ایران باستان،

ستوری ناچیز است . بعور يا میان اين دو زبان اختتف د

اوزان عروض تقريبا در هر دو زبان يکسان و ساختمان هر 

دو زبان هم نواخت و هم ساز است. در بخشهای باستانی و 

کهن اوستا میتوان ابیاتی يافت که فقط با تغییر تلفظ بر طبق 

قواعدی که بدست آمده ، آن ها را به سنسکريت قابط فهم 

لغات مشترک و شمار زيادی از کلمات  تبديط کرد. بسیاری از

در هر دو زبان دارای يک معنی است که در ساير زبان های 

هند و اروپايی يافت نمیشود. هر دو قوم آريايی ايران و هند 

در عهد باستان در برخی اسامی خاص و حتی شعائر مذهبی 

.)جاللی نائینی،سید محمد و خدايان نیز وجوه مشترک داشتند

 (9رضا،فرهنگ سنسکریت فارسی ،
در اواخر سده هجدهم میتدی که اروپايیان به کار 

تعقیق زبان سنسکريت پرداختند راهنما و مآخذ آنان 

تالیف نعوی و معروف معلی پانینی ) (pāniniamکتاب

pānini) (   بود و پس از دستیابی به آن کتاب بود که سر

میتدی در  1786در سال  Sir Willam Jonesجونز  يلیامو

کلکته اعتم کرد که زبان های سنسکريت و يونانی و التین 

دارای منبع و ريشه مشترکی هستند که اکنون شايد وجود 

نداشته باشد ، همچنین او بر اين نظر بود که زبانهای آلمانی 

و سلیتک هم ، ريشه و منبع مشترکی داشته اند.اين بیان وگفته 

ست. بنابراين حدس دارمس تتر که     شرقی نزديک نی به زبان های ايرانی 

ور بر  بوده شتتايد در آتیه نزديک معقق شتتود.عالم مذک "مدها"اين زبان 

ضی       شتوی افغانی از اين زبان آمده. بع ست که زبان کردی و زبان پ اين ا

ست:          سمت ا ستا هم به دو ق ست که زبان او از معققین را عقیده برآن ا

يکی قديمی تر که گاتها سروده ها در آن نوشته شده و ديگر جديدی که    

روک  تستیر قسمتهای اوستا در آن انشا گرديده. اين زبان به کلی مرده و م    

سانیان نیز اين زبان را نمی فهمیدند.اين بود که ترجمه       سا ست.در زمان  ا

ديد. ند گرزو تفستتیری بر اوستتتا به زبان پهلوی نوشتتتند و موستتوم به   

بنابراين زند چنانکه بعضی سابقا تصور میکردند ، زبان مستقلی نیست ،       

ه  ببلکه ترجمه اوستتتا به زبان پهلوی استتت. چون زند يا تفستتیر مذکور  

زبان پهلوی يا هوزوارش نوشتتته شتتده بود در قرون بعد هوزوارش يا به  

 زند گفتند.اپارسی جديد نوشتند و آنرا پ
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بود که بعدها سر بیرون آورد و علم  ويلیام جونز بذری

زبانشناسی در مورد زبان های هند و اروپايی و امر تطبیق و 

مقايسه آن ها شکط گرفت. در نتیجه اروپايیان تعقیقات 

تا به زبان و ادب سنسکريت معرفت  جامعی به عمط آوردند

کردند.در اين راسته متون بسیار مهمی به زبانهای  حاصط

ی و فرانسوی و روسی و غیره برگردانده شد انگلیسی و آلمان

مانی ، آل –و فرهنگهای سنسکريت ، انگلیسی ، سنسکريت 

ين روسی تالیف و تدو –فرانسه ، سنسکريت  –سنسکريت 

)جاللی نائینی،سید محمد رضا،فرهنگ زبان 4.و انتشار يافت

 (13سنسکریت/فارسی،

ای زبانهای آريايی امروز که السنه هندی و ايرانی و بر

اروپايی باشد تنها سنسکريت ريشه نشان میدهد. ما نیز بايد 

برای ريشه الفاظ فارسی دست به دامن آن بزنیم . اگر زبان 

اوستا ادبیات کامط داشت معتاج به سنسکريت نبوديم چون 

دا ب ودو زبان مذکور گوئی برادر هستند و اغلب الفاظ کتا

در کتاب اوستا با جزئی تغییر موجود است معلوم میشود که 

ودا و اوستا هر دو در يک زمان يا زمان قريب به هم تالیف 

شد و وقتی تالیف شد که آريايیهای ايران تازه از آريايیهای 

هند جدا شده بودند. شباهت تامه زبان کتاب اوستا با ويد 

آخر قرن هجدهم و باعث شد که جمعی از فضتی اروپا در 

ابتدای قرن نوزدهم میتدی که اوستا معرف زبان سانسکريت 

 "است و خود  زبان اصلی آريايی نیست تا اينکه پروفسور

مردم را از اشتباه بیرون آورد و ثابت کرد که کتاب "رسک 

اوستا در يک زبان اصلی آريايی است و برادر سانسکريت و 

ت . تالیايی به التین اسنسبت زبان فارسی به اوستا مثط اي

 5"آنک تیط دو پرون "درست در اواخر قرن هجدهم میتدی 

                                                           
 Sirmoneir Moneirاز قبیط فرهنگ سرمونیر مونیر ويلیامز ل - 4

Williams ه  و آرتور آنتونی مک دونط) A.Amacdonol ه ، فرهنگ

ه و L.Renouلويی رنو ل  ه وL.Nettiفرانسه تالیف نتی ل –سنسکريت 

ه John Dowsonفرهنگ اساطیر و مذهب هندو تالیف جان داوسون ل

 در هند .

5 -) (Anqu éTil Duperron 

به معنی     - 6 تايی  مه ای اوستتت بادت    "کل بکی از مهم ترين و  "عمط ع

ست و بايد به طور کامط هر روز          شتیان ا سم دينی زرت سی ترين مرا سا ا

اجرا شتتتود. اين مراستتتم بايد در مکانی و در تمرکز کامط ل دارمهره و       

بوسیله روحانیونی که در شرايط کامت خلوص و پاکی آيین دينی هستند     

شود.   سط دو روحانی انجام     انجام می سم به طور عادی تو اگر چه اين مرا

میشتتتود ، کتابهای قديمی تر تعداد را تا هشتتتت نفر  که هر کدام و یفه  

ند ه "سورت  "عالم فرانسوی برای آموختن اوستا به شهرت 

عالم زرتشتی آن  "داراب  "قدم گذاشت و با کمک دستور 

میتدی  1771را به فرانسوی ترجمه کرد. ترجمه او در سال 

فضتی سنسکريت دان اروپا منتشر شد. پس از آن جمعی از 

از جمله سرويلیام جونس از دارالفنون آکسفورد انگلیس بر 

ضد او صدا بلند کردند و اوستا را کتاب جعلی و زبانش را 

معرف از سانسکريت قرار دادند اما اصالت زبان اوستا توسط 

 پروفسور رسک فرانسوی مسلم شد.

ت يبورنف فرانسوی به ترجمه ای از اوستا به سنسکر

در سده دوازدهم میتدی پارسی انجام گرفته بود دست يافت 

و پس تر سنجیدن آن با ترجمه انکتیط متوجه برخی نادرستی 

 شد که بر اثر تفسیر زند در آن ترجمه وارد شده بود.

را با  6هات ]فصط[ نخست يسنا 1833در سال 

 1840يادداشتهای فراوان انتشار داده و بدنبال آن در سالهای 

هات نهم يسنا را به چاپ رسانید و به گفته  1846 تا

خاورشناسان از آن زمان اوستا شناسی پايه علمی به خود 

برای نشان دادن خويشاوندی  "بارتولومه"گرفت.تا آنجا که 

زبانهای سنسکريت و اوستا جمله ای از اوستا برگزيد و هر 

واژه آن معادل سنسکريت نهاد و با همان قواعد دستوری از 

ی سنسکريت بدست آورد و بر جهانیان روشن  آن يک جمله

گرديد که اوستا و سنسکريت دو گونه از يک زبان است. سفر 

در دنیای زبانشناسی تنها در غرب به وقوع نپیوست.چنانچه 

در نوشتار و گفتار فردوسی و مسعودی گاهگاهی به برخی از 

ر و پ موارد زبان شناسی اشاره شده است.از طرفی زبان ساده

دامنه فارسی که قرنها در هندوستان زبان رسمی به شمار می 

آمد به کوشش استعمارگران انگلیسی اين زبان به نرمی از 

شريفات         شامط تدارک ت سم ،  شخص دارند نیز ذکر کرده اند.آغاز مرا م

دينی ، از قبیط تطهیر و تبرک  وستتتائط و موادی که در مراستتتم به کار       

س  سمی      میروند و متعاقب آن ي شکشی ر شود که با پی نای خاص انجام می

ستفاده تبرک از نوعی نان           شامط ا ست و  شگاه اهورا مزدا ا سم به پی مرا

همچنین   Haomaبا کره و آب گیاه مقدس لهئوما ه      Darunلدارونه 

هدايايی به آتش و آب ، اين مراستتتم همراه با آداب نماز طوالنی که آن       

  Gathasدر گاتاهای زرتشتتت نیز يستتنا نامیده میشتتود که استتاس آن  

و  "هئوما  "میباشتتد و شتتامط ستتروده های ستتتايش و تمجید مقدستتین 

ه رعايت هفت عنصتتری که خلقت نیکوی اهورا  Sraoshaستترائوشتتا ل

سم           سمبلیک در مرا شوند به طور  شامط می سپندانه وی را  شا مزدا و ل ام

 دينی دارای اهمیت خاص است.
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هندوستان رخت بربست.اما پس از مراجعت مأموران 

انگلیسی به هند انگلیسیان به هر کتاب بزره و معتبر 

سنسکريت که دست يافتند با شگفت ديدند که ترجمه فارسی 

 "میراث ايران "آن موجود است.پروفسور بیلی در کتاب 

مطالعه زبان فارسی را برای دانشجوی انگلیسی که بخواهد 

زبان مادری را نیک بیاموزد نیز الزم شمرده 

 ( 12.)حسنی،داعی االسالم،سید محمد علی،است

 بحث و بررسی .2

 “روز”سرگذشت واژه . 2-1
و در  (Rôž)در زبان کردی روژ فارسیه (Ruzواژه روز

در نائین  (Rôč)در بلوچی روچ (Ruž)کرمانشاهان

تلفظ میشود . همین واژه در فرانسه به صورت  (Roja)روجه

ژور درآمده است که معکوس روژ است و در ايتالیايی 

 z)ô(Rو(Rôz)است .اين واژه در فارسی دری (Jorno)جورنو

تلفظ میشد که همگی از ريشه (Rôč)و در پهلوی کهن(Rôž)و

برآمده است  (Raôčang)يا رئوچنگه (Roâča)اوستايی رئوچه 

 (4.)همان،که به معنی روشنايی است

و در برخی  Dayاين واژه در زبان انگلیسی به گونه 

زبانهای ديگر اروپايی به صورتهای  ديا،تاه،دزين خوانده می 

،به معنای خدا و Divasaشود.اين واژه ها از واژه ی ديوسه 

خدای روشنايی گرفته شده است و ريشه ی اين واژه در 

است به معنای روشنايی .اما اين ريشه   Di سانسکريت دی

تلفظ می “ژور “ی در زبان فرانسه که روز در آن به گونه 

شود نیز به کار می رود.دی در اين زبان به معنای روز به 

 صورت پسوند در نام روزهای هفته می آيد.

 

 1جدول شماره 

[lεdi]  Lundi 
[mardi]  Mardi 

[mεrkrədi]  Mercredi 
[εөdi]  Jeudi 

[yãdrədi]  Yendredi 
[samdi]  Samedi 
[dimã]  Dimanch 

 

 

 در زبان ايتالیايی سرگذشت روز. 2جدول شماره 

 Lunedi دوشنبه
 Martedi شنبهسه

 Mercdedi چهارشنبه
 Giovedi پنجشنبه
 Venerdi جمعه
 Sabato شنبه
 Domenia يکشنبه

 

 آلمانیدر زبان  سرگذشت روز. 3جدول شماره 

 Dermontag دوشنبه
 Derdienstag شنبهسه

 Dermittwoch چهارشنبه
 Derdonnerstag پنجشنبه
 Derfrietag جمعه
 Dersamatag شنبه
 Dersonntag يکشنبه

 

از مشقات اين نام سانسکريت در ديگر زبان های 

اروپايی تاه آلمانی به نام روز است.اين گونه نیز در زبان 

پهلوی در واژه ی فرتاه  پیشوندی است که حرکت به سوی 

زبان لپهلویه به معنی  جلو را نشان می دهد و تاه در اين

روز ديده می شود که در فارسی امروز به گونه ی فردا در 

آمده است.يعنی حرکت به سوی روشنايی به معنای آنچه در 

 (5.)همان،زبان سانسکريت است

قوم آريا به همراه خود زبان جديدی را به سرزمین هند 

از میتد مسیح به نام زبان آوردند که پنج هزار سال قبط 

يا سنسکريت نام داشت.درست دو (Samskrita)سمسکريت 

هزار سال قبط از میتد مسیح در سرزمین ايران کسانی که 

چندين قرن در اين خاک زندگی می کردند از طريق دره ی 

خیبر،دره ی گمط و از راه های پامیر وارد خطه ی هند شدند 

مقدس اوستا را که به زبان ذی اين گروه به همراه خود کتاب 

قیمت ژند نوشته شده بود آوردند.اين قوم به زبان قديمی ژند 

که از اولین و قديمی ترين زبان ايرانیان آن دور بود صعبت 

می کردند.معقق معروف اسچريدر پس از تطبیق زبان ژند و 

سانسکريت در يافت که زند اصط است و سانسکريت اوالد 

نظريه ی اسچريدر ريشه ی اين الفاظ در زبان زند.بر اساس 

هر دو زبان کامت مشترک است.مثالهای ذيط گويای اين 

.)اخترندوي،رشید،پاکستان کا قدیم رسم الخط اور حقیقت اند

 (214زبان،
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 4جدول شماره 

 سنسکريت زند اردو فارسی
 

تلوار  شمشیر
 "شمشیر"

                  असि      آسی آہي

[ asi] 
]            कुठार   کرتی کرتیا چاقو چاقو

kuthaara ] 

 

از از آنجا يیکه قوم آريايی ملتی جنگجو بودند لذا دارای 

صتح های مشترک،حیوانات و وسايط کشاورزی مشترکی نیز 

 بودند.

 5جدول شماره 

 ژند اردو فارسی
 سانسکريت

 

 शगृाल                  [zrgaala ]       سگالہ سگال گيدڑ شغال

 अश्व                         [azva ]         اسوا اسپا گھوڑا اسب

 गो                               [go ]          گئو ؤگا گائے گاو

 उष्ट्र                           [ustra ]        اشٹر اشترا اونٹ شتر

 पशु                          [pazu ]         پسّو پسّو جانور جانور

 ه200لهمان،

 

 6جدول شماره 

 ژند اردو فارسی
 سانسکريت

 
 यव                     [yava]       يوا   يوا جو جو

 धान्य                    [dhaanya ]     داہنہ دانہ دانہ دانه

 क्षेत्र                       [ksetra ]   کرشو  کرشا کھيت مزرعه

 कृषि                    [krsi ]     کرش کرش کھيتي باڑي فصط کاشت

کھيتي باڑي  کشاورز
 کرنے واال

क्षेत्रत्रन  کشتريہ  کشتريہ ्                  [ksetrin] 

فصلين جب  فصط برداشت
 پک جاتے ہيں

 िस्य                  [sasya ]      سم   سم

 7उि                     [usa]    اوشان اوشاس صبح صبح

 ه201لهمان،

 

عتوه بر تعقیقات الفاظ مشترک در زبان زند و 

انجام شد گیگر نیز به بررسی  سانسکريت که توسط سچريدر

نقا  مشترک زبان ژند وسانسکريت پرداخت.مثت در زبان 

                                                           
Historic  –re Gagro:Austoian culture , P ,222 P

7Antiquities -1 

Historic  –Pre  Gagro:Austoian culture , P 269 ,8

Antiquities P.372 2- 

معنی شراب و در زبان سانسکريت نیز سوما ژند سوما به 

است وهمچنین وی ثابت می کند که اين دو زبان دارای الفاظ 

مشترکی برای خوردن غذاهای خوشمزه و شیرين هستند.مده 

 (202)همان،.8در زبان زند و مدهو در زبان سانسکريت

خاصی می  از انجايی که روابط انسانی دارای اهمیت

باشد لذا سچريدر به الفاظ مشترک بین اين دو زبان نیز 

 پرداخته است:

 "در زبان هندی و اردو به معنای پسر در زبان ژند "بيٹا"

  पुत्र  [putra ]  پٹرا""و در زبان سانسکريت "پترا

در زبان هندی و اردو به معنای دختر در زبان فارسی 

 "ھ"فارسی تبديط به  "خ"امروز وژند همین واژه است اما 

در زبان سانسکريت تبديط می  "دھتر"می شود و به 

 (63)آزاد،محمد حسین،سخندان فارس،شود.

معنای برادر،در زبان  در زبان هندی و اردو به"بھائي"

يط تبد "دال"به  "ت"است.در زبان فارسی امروز  "براتر"زند

به  "ب" भ्रातृ[  bhraatrمی شود و در زبان سانسکريت ]

را  (bha) "بھ"متصط می گردد و حرف مرکب  "ھ"همراه 

لغت،احمد )جدید هندي،اردو تشکیط می دهد.

 (2049خان،نصیر،
در زبان هندی واردو به معنی نوه ی پسری ،در "پوتا"

  नप्तृ "نپت"و در زبان سانسکريت نیز عینا  "نپت"زبان زند

[naptr]  .(1458)همان،است 

در زبان هندی و اردو به معنای نوه ی دختری،در  "پوتی"

 "تینپ"هر دو دارای لفظ مشترک به زبان زند و سانسکريت 

 (2049)همان،می باشند.

در زبان هندی و اردو به معنی پسر عمو در   "بھتيجا"

 "بھرترويه"و در زبان سانسکريت  "بھراتوري"زبان زند به 

षपतभृगगन्यााः पुत्री  [pitRbhaginyaaH putrii  نام ]

 می گیرد.

می گويد: ’Rowlinson‘مولف کتاب هند روالنسن 

آريايی های که در ايران به پرستش بت ها می پرداختند حتی 

بوده پس از ورود به  9نام های آنان را که گاهی به زبان ژندی

ژند اوستا نام کتاب مقدس زرتشتیان و ژند يا زند شرح  –ژند اوستا - 9

 آن است.چنانچه فردوسی در شاهنامه خود از آن ياد میکند.
 ه به فرهنگیان ده مرا از نخست1ل
 

 آموختم ژند و استا درستچو  
 

 ه به جايی که دانست آتشکده است2ل
 

 دگر ژند و استا و جشن سده است 
 

http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=putrii&direction=SE&script=HK&link=yes
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 هندوستان نام های ژندی را تغییر نداده اند.

ق.م بدانیم 1500اگر زمان تالیف ره ويد را به سال

معققان بر اين باورند که در دوره ی تصنیف ره ويد برهمنان 

و عالمان دينی آريايی و شعرای آن زمان از اوستا دور بوده 

 اند نه از زبان ژند.

سچريدر و ديگر زبان شناسان  با مطالعه ی تطبیقی

 500درباره ی زبان ژند و سانسکريت انجام داده اند حدودا 

سال ق.م دانشمندی به نام پنینی زبان سانسکريت را اختراع 

کرد.می گويند از قبط از ورود آريايی ها به هند زبانی که بین 

مردم آن دوران گفت و گو می شد نام خاصی نداشت و اين 

بود که با اختت  زبان ها معلی  "پنینی"باندر اصط همان ز

و زبان های ژند الفاظ مناسب و موزونی را يافت و بعد ها به 

زبان تعريری نیز تبديط شد و در کنار آن قواعد خاصی در 

.)اخترندوي،رشید،پاکستان کا صرف و نعو هم ايجاد گرديد

 (521قدیم رسم الخط اور زبان،

 استاد زبان سانسکريت در کتاب خود "باشم"پروفسور

“The wonder that was india”  به عظمت عالم و مخترع

 اشاره می کند و می گوید:"پنینی"زبان سانسکریت 
“Panini, instonderdising Sanskrit 

probabll based his work on the language 

as it was spoken in the north-west” 
 

رف و قالب ص "پنینی "بر اساس نظريه پروفسور باشم

نعو زبان سانسکريت را از زبان روزمره که در مناطق شمال 

ق.م  500ق.م تا  2000غربی هند بود و دقیقا بین سال های  

بین آريايی ها و اقوام معلی اين مناطق که در اثر داد و ستد 

ان به و رفت وآمد و مناسبات و روابط اجتماعی از آن زم

 صورت کرت يا پراکرات بوده گرفته است.

ترکیب و شکط گیری صرف و نعو زبان سانسکريت از 

خدمات عظیم پنینی است.پس از وی تمام شرح هايی که در 

اين زبان در هندوستان و بیرون از اين مرز نگاشته شد تا 

شاهدانی برای علم زبان شناسی نیز باشد پس از اين ايجاد 

 می شود.

به خدمت پنینی اين چنین "باشم"پروفسور چنانچه

                                                           
 ه بگیرد همی ژند و استا به مشت3ل
 

 يکی کودکی مهتر اندر برش 
 

 ه پژوهنده ژند و استا سرش4ل
 

 اگر نیستی اندر استا و ژند 
 

 ]تباک[ا ستا و ژندبیامد بیاورد   ه فرستاده را زينهار از گزند5ل

 :اعتراف می کند که

“With Panini the language was fixed and 

could only develop within the form work 

of his rules. The great grammar of Panini 

which effectively stabilized the Sanskrite 

language presupposes the work of many 

earlier grammarians… later Indian 

grammars are mostly commentaries on 

Akhtar Nadavi,Rashid,Pakistan  Panini

aur ghadim rasmolkhat aur zaban,217) 
 

برای اينکه بتوانیم درجه قرابت زبان فارسی قديم و 

سه از يک زبان آريايی آمده اوستايی و سانسکريت را که هر 

نسبت به يکديگر مقايسه کنیم جزئی از کتیبه ی بیسون 

داريوش اول را که به زبان پارسی قديم و عیتمی و آشوری 

کنده شده  و علما فن به زبان سانسکريت ترجمه کرده اند 

 آورده میشود. 

 7جدول شماره 
 ه1ل

پارسی 
 قديم

 
 تُاه نی

 ه2ل
پارسی 
 قديم

 
 آهَ

 ه3ل
پارسی 
 قديم

 
 نامَ

 ه4ل
پارسی 
 قديم

 
 يوترَ

پارسی 
 امروزه

 میگويد
پارسی 
 امروزه

 بود
پارسی 
 امروزه

 نامَ
پارسی 
 امروزه

 پسر

 ساشتی اوستائی نَتمَ اوستائی آش اوستائی ساشتی اوستائی
 سَنستی سانسکريتی نامَ سانسکريتی آسَ سانسکريتی سَنستی سانسکريتی

 

 8جدول شماره 
 ه5ل

 قديمپارسی 
 

 هَمَ يی تا
 ه6ل

 پارسی قديم
 
 هَمانا

 ه7ل
 پارسی قديم

 
 کوروش

 پارسی امروزه
از يک 
 پدر

 پارسی امروزه
از يک 
 مادر

 کوروش پارسی امروزه

 کورائوس اوستائی هَمات اوستائی هموپیتا اوستائی
 کوروه سانسکريتی سَماتا سانسکريتی سَمَ پی تا سانسکريتی

کتاب کسویچ ، کتیبه هاي  هخامنشی ، پیر نیا ، مشیرالدوله ، تاریخ قدیم ل

 (302-303ص  –ایران باستان از آغاز تا انقراض ساسانیان 

 

های مشترک در زبان فارسی و واژه. 2-2

 سانسکريت

در زبان فارسی به معنای خوراک است و در زبان  آهار

  
 ه به فرهنگیان ده مرا از نخست6ل
 

 چو آموختم ژند و استا درست  
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به معنای  अल्पाहार    [alpaahaara ]سانسکريت نیز آهار 

خوراک است .تنها فرقش در اين است که امروزه در فارسی 

جديد چه در نگارش و چه در معاوره مستعمط 

،جلد 2005.)جدید هندي/اردو لغت،احمد خان ،نصیر،نمیباشد

1 ،446) 
 تقريب المخرج هستند . گويا طبیع " و "و  " ب " _

 "و"و  "ب"هر دو يکی است چنانچه گاهی در زبان فارسی 

 ازباز : و –آب: آو  –با هم تبديط میشوند مثط سیب : سیو 

در زبان فارسی مرتبه و دفعه میباشد . در سانسکريت  بار

[نیز به همین معنی است و همین واژه در زبان  vaara] वारوار 

هندی به معنای مرتبه ، دفعه ، زمانه ، موقع و روز است . 

چنانچه وار نیز در زبان اردو و هندی در پسوند روزهای هفته 

 2)همان،جبه کار برده میشود که به ترتیب از اين قرارند:

،2552) 

 9جدول شماره 

 اردو سانسکريت  هندی فارسی

 شني وار شنبه
روز الهه 
 کیوان

शनिवार 2لهمان،ج 

 ھفتہ [zanivaara]ه2715،

 توارا يکشنبه
روز الهه 
 سوريه

रनववार2لهمان،ج 
 اتوار [ ravivaaraه 2362،

 سوموار دوشنبه
روز الهه 
 شیوا

सोमवार2لهمان،ج 
ه 3039،

[somavaara] 
 سوموار

 منگل وار سه شنبه

روز الهه 
هنومان و 
 دورگامان

मङ्गलवार2لهمان،ج 
ه 2108،

[maGgalavaara] 
 منگل وار

 بدھ وار چهارشنبه

روز الهه 
مهاوير و 

 بودا

बनुिवार2لهمان،ج 
ه 2000،

[budhivaara] 
 بدھ وار

برھسپي  پنج شنبه
 وار

روز الهه 
 ويشنو

गुरुवारه 878، 1لهمان،ج
[guruvaara] جمعرات 

 شکروار جمعه
روز الهه مان 
 شیر والی

शकु्रवारه2،2763لهمان،ج 
[zukravaara] جمعہ 

 

در زبان فارسی دين به معنای صدا زدن است در  بانگ:

زبان سانسکريت وانگ بدين معنی میباشد و در زبان هندی 

نیز وانگ میه به معنای خوش گفت و خوش صدا می 

 (1998،452لغت،راجه،راجیسوراؤ اصغر،.)هندي/اردو باشد

در زبان فارسی به معنای گرمی ، حرارت، پرستش  تپ:

، عبادت و رياضت می باشد. همین واژه نیز در زبان 

  तपस्याسانسکريت مستعمط است و در زبان هندی نیز تپسا 

[tapasyaa]معنای عبادت و رياضت می  به

 (981.)همان،باشد

در زبان فارسی به معنای بانويی اين ست که همسر  بيوه:

 नविवाخود را از دست داده باشد .در سانسکريت ودهوا   

[vidhavaa در اين معنی به کار برده میشود. اين واژه در  ]

 (457همان،زبان هندی نیز مشترک است.ل

در زبان فارسی به معنای بانويی است که به  بيو ، بيوک:

   विूتازگی ازدواج کرده است در زبان سنسکريت 

[vadhuu می گويند اين لغت نبز در زبان هندی به همین ]

 ه 457،472همان،معنای می باشد.ل

در فارسی به معنای هواست و در سانسکريت وات    باد:

वात    [aatavمی نامند.ل ]،ه448همان 

 بھحرف 

در زبان عربی و فارسی بین اعراب و ايرانیان  بھحرف 

تلفظ نمیشود اما اين حرف در زبان سانسکريت ، هندی و 

اردو کامت مشترک است به طوری جزء حروف مرکب اصلی 

 در زبان اردو معسوب میشود.

واژه ای فارسی و در زبان سانسکريت و هندی ابهر   ابر:

अभ्र    [abhraمی باشد.ل ]،ه18همان 

در زبان فارسی به معنای ترس است و در زبان  بيم :

میباشد   भीम  bhiima    بھيم سانسکريت و هندی به صورت

که در معنای وحشتناک و ترسناک به کار برده 

 ه135همان،میشود.ل

در زبان فارسی به معنای چیزی سنگین است . در  بار:

  भार بھار زبان سانسکريت و هندی و اردو به صورت 

[bhaara  .میباشد که به معنای بار و وزن سنگین است   ]

 ه134همان،("بهاری يعنی سنگین  

در زبان فارسی به معنای زمین ، مقام ، معط است  بوم:

 भनूम همین واژه در زبان سنسکريت و هندی و اردو به بهوم ،

 [bhuumi به معنای زمین و معط  به کار برده ]

 ه133همان،میشود.ل

 پحرف 

پ  "در زبان سانسکريت صدای  "ب  "حرف فارسی 

 میدهد. "

  क्षपाمثت شب در فارسی  شپ در زبان سانسکريت 

http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=vaara&direction=SE&script=HK&link=yes
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[ksapaaل ] احمد خان ،نصیر 1جدیدهندي/اردو لغت ، ج،

 ه2005،

 ٹحرف 

اين حرف به همراه صدای خاص خود تنها معصول 

زبان سانسکريت ، هندی و اردو میباشد. چنانچه در سرزمبن 

نمیشود چنانچه هنگام تلفظ اين حرف  ايران و عرب  نیز يافت

به گوش  "توت  " "ت "توسط اين اقوام صدای معمولی  

 میرسد.

در زبان فارسی است و درست در زبان  انگشت

 ] [अङ्गुष्ठ aggustha ٹانگشسانسکريت هم به شکط 

 (85هندي/اردو لغت، راجه،راجیسوراؤ،اصغر،میباشد.ل

در زبان فارسی به معنای شتر و همین کلمه تنها با  اشتر

    उष्ट्र  رٹشسانسکريت ا "ت"و "توت  "اختتف ت 

] ustra [ه59همان،نام میگیرد.ل 

در زبان فارسی  و در زبان سانسکريت عینا مشت  مشت

 मनुि ] mustiسانسکريت  ٹ و فارسی "ت  "با اختتف 

 ه408همان،[ل

به معنای اصط خلقت در فارسی و در زبان  سرشت

स्रिृ  [srastr  ] سرشٹي سانسکريت به معنای 

 ه302است.لهمان،

 حرف ج

تبديط میشود  "ه  "زبان فارسی حرف ج  گاهی در 

به  "ج  "و گاهی   "نارنگ  "، نارنج "گهان  "همانند جهان 

تبديط میشود مثط جوغ   يوغ به همین ترتیب اين  "ی  "

اختتف در زبان نیز در زبان سانسکريت هم مشهود است 

ھ يرتتا به معنای زيارت مکانهای مقدس يا ياتر ھتيرت .چنانچه

 .جاترا

زبان فارسی به معنای نوعی غله است بیشه در   “جو”

यव   [yava ]  "يو  "گندم در زبان سانسکريت به معنی 

، احمد خان، 2جدید هندي/اردو لغت،جاست. ل

 ه2311،2005نصیر،

در زبان فارسی و در سانسکريت به معنای يوا   “جوان”

यौवि   [yauvana است . از همین ريشه ]youth   در زبان

  यवुि्انگلیسی نیز به معنی جوانی / نوجوانی میباشد.

[yuvanل]،ه2323همان 

در زبان فارسی به معنای عدد پنج است . همین  “پنج”

است . ديگر  [ पञ्च  paJcaکلمه در زبان سانسکريت پنج  

 ه1115همان،فارسی و سانسکريت :لاعداد در زبان 

 10جدول شماره 

 اردو هندی سانسکريت فارسی
 يکا एका          [ekaa] एक يک
 دو नि               [dvi] दो دو
 تین त्रयः        [trayah] तीि سه
 چار चतुर्         [catur] चार چهار

 پانچ पञ्च        [pajca] पाांच پنج

 چھ षष्             [sas ] छह شش

 سات सप्त          [sapta] सात هفت

 آٹھ अि            [asta] आठ هشت

 نو िवम्     [navam] िौ نه

 دس दश           [daza] दस ده

R.s Mc Gregor,Outline of Hindi ,page 61 

 

 11جدول شماره 

 اردو هندی سانسکريت فارسی

 प्रथम  prathama يکم
 पहली پہلی 

 नितीय  dvitiiya دوم
 दसूरी دوسری 

 ततृीया  tRtiiyaa سوم
 ततृीय تيسری 

 चतुथाा  caturtha چهارم
 चौथे چوتھويں 

 पञ्चम  paJcama پنجم
 पाांचवाां پانچويں 

 षष्ठम्   sastham ششم
 छठी چھتويں 

 सप्तम  saptama هفتم
 सातवें ستويں 

 अिम  astama هشتم
 आठवीं آٹھويں 

 िवम  navamam نهم
 िौवीं نويں 

 दशम  dazama دهم
 दसवीं دسويں 

R.s Mc Gregor,Outline of Hindi ,page 63 

 

 حرف خ

حرف خ در سرزمین هند وجود ندارد. خ فارسی در 

ين مرکب میشود که اکھ زبان هندی و سانسکريت تبديط به 

 در زبان فارسی وجود ندارد.  khaحرف با تلفظ خاص خود 

http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=uSTra&direction=SE&script=HK&link=yes
http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=SaSTham&direction=SE&script=HK&link=yes
http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=saptama&direction=SE&script=HK&link=yes
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فارسی در برخی جهات در زبان  "خ  "حرف 

 میشود.  "س "سانسکريت تبديط به صدای 

در فارسی به معنای آفتاب و در سانسکريت و  خور

 "خور  "است. در فارسی قديم هم خور  "سور  "هندی 

)هندي /اردو لغت نامیده میشد که کلمه ايست از زبان ژند.

 (325،1998،راجه، راجیسوراؤ، اصغر،
 “  سواپ”کلمه فارسی در زبان سانسکريت  خواب

स्वपि  svapana     svapna स्वप्ि   به معنای خواب است و

همین کلمه در زبان هندی نیز معنای مشترک 

 (322)همان،دارد.

 “ش”فارسی در زبان سانسکريت صدای  “خ”گاهی 

 میدهد.

فارسی است و در زبان سانسکريت و هندی   “خوب”

 ه342همان،است.ل शभु  zubha  “شبھ”

فارسی است و در زبان سانسکريت و هندی  “خون”

به معنای رنگ سرخ و خون   शोण   zona  “شون”

 ه343همان،است.ل

در زبان فارسی و در زبان سانسکريت و هندی  “خشک”

 )339همان،است .ل शषु्ट्क    zuska “ششک”

 “ک”در زبان سانسکريت و هندی تبديط به  “خ”گاهی 

 میشود.“کھ”و يا ک مرکب 

فارسی است . در در زبان سانسکريت و “ خشخاش”

.)آزاد،محمد است  खसखस    “کهس کهس”هندی 

 (65حسین،سخندان فارس ،
فارسی است . در در زبان سانسکريت و هندی   “شاخ”

.)هندي /اردو لغت ،راجه، است   ] शाखा  ] zaakhaa  “شاکها”

 (333،1998راجیسوراؤ، اصغر،
 “تشک”فارسی است . در در زبان سانسکريت  “سخت”

शनि  [zakti  است.ل  ]،ه339همان 

در زبان  فارسی است. “دشوار”يا  10“دشخوار”

 ه250همان،است.ل “دشکر”سانسکريت و هندی 

 “د”حرف 
میشود،  “ت”در فارسی تبديط به حرف  “د”گاهی 

همانند : دراج و تراج ، کدخدا و کتخدا . همین طبیعت تغییر 

                                                           
واژه دشخوار در کتاب گات های زرتشت به کوشش فرانک دوانلو، - 10

 1378انتشارات شیراز نويد شیراز  سال 

 درزبان سا نسکريت و هندی نیز اتفاق می افتد. 

در زبان  “درونی”فارسی است و به معنای  “اندر”

 " अन्तः antah] नपतर   "سانسکريت و هندی  

 ه77همان،است.ل

فارسی است به معنی اينجا و در زبان  “ايدر“

 (31همان،است .ل "  अत्र   atra "سانسکريت و هندی  

ه ب “بوم”به معنای تولد و  “زاد”در فارسی  “زاد و بوم”

   "   जात  jaata "معنای معط تولد در در زبان سانسکريت 

 ه214همان،بوم معنی دارد.ل

 वाताम "در فارسی و در زبان سانسکريت  “بادام”

vaataama]  [ " .است 

  [वात  vaata "در فارسی و درزبان سانسکريت  “باد”

 (448)همان،است. "]

 मातृ "در فارسی و در در زبان سانسکريت   “مادر”

maatr]  [ " (397.)همان،است 

 [mrtyu] "در فارسی و در در زبان سانسکريت  “مرده”

 मतृ्यु" .(405)همان،است 

   "[ pitara]  "در فارسی و در زبان سانسکريت  “پدر”

नपतर ه193همان،است.ل 

 نتيجه .3
زبان سنسکريت برای ريشه يابی الفاظ فارسی بسیار 

حائز اهمیت است از آنجائیکه ريشه ی الفاظ فارسی استمی 

با زبان پهلوی به طور مستقیم مرتبط است و با زبان اوستا و 

سنسکريت ارتبا  غیر مستقیم دارد برای دست يافتن به ذخائر 

ن و شناساممکن در ادبیات پهلوی نیاز به اين زبان بر زبان 

زبان دوستان احساس می شود.فضتی زردشتی هندوستان 

بیش از پنجاه سال مشغول خواندن چند کتاب کوچک پهلوی 

هستند اما هنوز کسی جرأت نوشتن يک فرهنگ تمام الفاظ 

فراهم شده ی از آن کتاب را نکرده است اما زبان اوستا که از 

ک الفاظ ي باقی است تمام"اوستا"آن تنها يک کتاب به نام 

زبان را ندارد وحط کتاب اوستا تا حدی به وسیله ی زبان 

سنسکريت امکان پذير خواهد شد. از آنجائیکه عالمان 

اروپايی و زردشتی هندی هیچ کدام متخصص زبان 
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سنسکريت نبودند لذا در ترجمه ی الفاظ کار به نیمه گذاشته 

برهمن که ماهر در زبان سنکريت  11شد از طرفی پندتهای

بودند زبان اوستا نمی دانستند. اوستا نمونه ی ادب ايران و 

ذخیره ی چند هزار ساله ی ادبیات کهن ماست از برکت 

و سنسکريت در اروپا دانشی "اوستا"خواندن اين زبان کهن 

به نام زبان شناسی پديد آمد که از طريق آن به ريشه ها 

ی همانندی ها و دگرگونی های زبان در زمانها و مکانها

مختلف پی می بريم گفته می شود اين دانش يک قرن پیش 

در اروپا پديدار شد اگر زبان اوستا ادبیات کامط داشت ما 

هرگز معتاج به زبان سنسکريت نمی شديم . با اصلیت اين 

زبان ريشه ی زبان های مرده و زنده ی آريائی معفوظ می 

 نماند شايد اگر سنسکريت نبوداين همه کتیبه های ستطی

هخامنشی که تاريخ و فرهنگ و تمدن بزره سرزمین ايران 

استمی را روشن ساخته است خوانده نمی شد لذا ريشه ی 

الفاظ تمام زبانهای آريائی و فرنگی و ايرانی و هندی از اين 

 زبان به دست خواهد آمد.
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