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   كنوني زبان فارسي در كشميرموقعيِتگزارش 
  ∗غالم رسول جان

ة كشيدفلك  هاي سر به ميان كوه و درسرزمين كشمير در يكي از مناطق شمالي هند 
 طبيعي زيبا مناظر  وطراوت و شادابي ةواسط بهاين سرزمين،  . واقع شده استهيماليا

 فقط از حسن و جمال ازلي  نه،كشمير. شود  ناميده مي»فردوس روي زمين«عنوان  به
 نيزعلوم و ادب و فرهنگ  توجه به معنوي و از نظر جايگاه بلكه ،پرمحتوي است

تمدن روابط بين . رود شمار مي هاي قديم به  يكي از تمدن،كشمير. است كننده هخير
در ستني سهاي ناگ  اين رشته.ه استبرقرار بود عالم از قديم ندهاي متم خطّهكشمير و 

ورود دين مبين اسالم  با. برقرار ماند در گذر زمان علمي و فرهنگي ،اريج تهاي نهزمي
اين سرزمين  به افكار تازه و نظريات جديد ، ميالدي١٠١٤/ هجري٨٠٠كشمير در سدة  به

اني، زب ،د كه از جهت سياسيداتوان گفت كه فرهنگي نو را تشكيل   بلكه ميوارد شد؛
 در مرتبط نمودن اين جهات نوين زبان فارسي نقطة  بود و مهمفرهنگيمعاشرتي و 

 بعضي از بزرگان دين و ةمساعي جميل چنانچه وروِد اسالم در كشمير به. ار بودگپر
 كه مراكز زبان و ،ياي ميانهسكه از ايران و بعضي از نقاط آصورت گرفت ام  عظنصوفيا

توسط  بهنجه فرمودند و كشمير قدم ر اند، به ادبيات فارسي و گهوارة علم و ادب بوده
بعضي از . زبان فارسي مردمان كشمير از حقايق و معارف ديني روشناس شدند

 كرام در كشمير مدارس و مراكز علمي دايركردند و جوامع و نرهنمايان دين و صوفيا
هاي   چنانچه در اين مراكز علم و ادب و سرچشمه.وجود آوردند به هاي متعدد اهخانق

 سرپرستي تحتان رابطه قرارگرفت و بزبان فارسي براي عامة مردمان ز ،عرفان و آگهي
                                                   

  .العات آسياي ميانه دانشگاه كشمير، سرينگرطمركز مفارسي زبان يار استاد  ∗
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پادشاهان محلّي زبان و ادبيات فارسي رواج زياد پيداكرد و رسماً زبان دولتي 
 سرماية علمي و ذخيرة ادبي ،خيز بود  سرزمين كشمير كه مردمكه ه آن نتيج.قرارگرفت
  .فراهم كرد

تن اريخ پانصد ساله دارد و در اين مدت هزارها  ت،زبان و ادبيات فارسي در كشمير
 علما و فضال در هر ميدان علمي و ادبي شاهكارهاي شعري و نثري از  وشعرا و ادبااز 

درست است كه زبان و ادبيات فارسي اآلن در كشمير همان رونق و . خود باقي گذاشتند
 اما بازهم اثر و نفوذ ؛شصت سال پيش داشتتا ندارد كه تقريباً را واالي اولين  مقام
ت و ضعف و اضمحالل اين يوقعمكردن   كمدرعوامل مهمي كه از . دارد  برقرار راخود
ت اين بود كه زبان فارسي در كشمير زبان دولتي و رسمي نماند و زبان نقش داشزبان 

اثر نفوذ اين .  زبان عشق و روح است،زبان فارسي. گرفترا اردو و انگليسي جايش 
اين زودي ازبين  توانست به بود، نمي كه بر قلب و ذهن مردمان كشمير از قديم ميزبان 
 اما اين زبان بر دل و دماغ مردمان يست،اگرچه زبان فارسي اآلن زبان رسمي ن. برود

زبان .  كه فرمانروايي زبان اردو و انگليسي را تا مدتي قبول نكردبودچنان تسلّط يافته 
تخمير معنوي، اخالقي و اقدار   مردمان كشمير را به،معنوي استفارسي كه پر از سرماية 

 بعد ، خواه مسلمان يا غيرمسلم،همين سبب بود كه مردمان كشمير به. عالي آگنده داشت
، نظامي پنج گنج، سعدي گلستان كريم از شاهكارهاي علمي و معنوي مثل قرآناز سواد 

 از لحاظ ديني، اخالقي، فلسفي و يفردوس شاهنامة و موالنا مثنوي، جامي هفت اورنگ
  .گرفتند روحي بهره مي
كردند و هردو  عنوان يك خمير معنوي داللت مي  را بهبوستان و گلستانكشميريان 
بشردوستي، اخالق، عادات و اطوار  شمردند كه انسان را به ميالزم سازي  را براي حيات

 ،الن و دبيران در منشآت خودمنشيان، مترس. كند ي منيك و اقداربلند وادار و خصائل
پيران كهنسال و معمران . كردند  استفاده ميگلستان از ،حسن عبارات و تزئين كلمات در

االمثال و محاورات را در كالم و كلمات خود   ضرب،بوستان و گلستانكشمير از 
از را نعوت و مناقب شعراي نامور فارسي مثل موالنا جامي . نمودند استمداد مي

نظر   اآلن هم در كشمير به،امر اين .سرودند جوامع ميو د و در مساجد دنرك برمي
ها و مثنويات رزميه و بزميه خصوصاً  نامه سرودن جنگ ا ب، در فصل زمستان.رسد مي
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هست «كه را  مثنوي معنويطور  همين. كردند حس نميرا  شدت سرما شاهنامة فردوسي
 لحاظ احكام ديني و شرعي تحت نظر  عامة خاليق كشمير از» در زبان پهلويقرآن
از اين . داشتند درس و تدريس افتخار مي گرفتند و شاهكارهاي ديگر فارسي را به مي

آمد كه براي ترويج زبان  ها يك فضاي سازگار و موافق ميسر مي جهت گويا در خانواده
ارسي فمختصر اينكه زبان . شدوي خوش فضا معطّر ببود و از اين  و ادب هم مؤثّر مي

 گذرد كه اين زبان اثر و نفوذ خود  بود اآلن هم ششصد سال ميكه فرهنگ يك جامعه
زبان فارسي آزادانه صحبت بكنند اما  توانستند به عامة مردمان اگر نمي. دارد  برقرار ميرا

فارسي  يها در زبان كشميري تقريباً شصت در صد واژه. آنان از فارسي نابلد نبودند
بر اثر همين عوامل زبان فارسي در . برند كار مي را به كشميريان آنها اند كه مستعمل

هاي سنّتي،  نامه گرفته بود كه در كشمير اآلن هم سنگ مزارها، نكاح رواجكشمير چنان 
توان گفت كه  ند و ميرنگا زبان فارسي مي هاي تاريخي را به قطعهو ا و فرامين هدستاويز

الزم است كه اين فرهنگ را محافظت بكنيم .  دارديك فرهنگ دوزبانه در كشمير وجود
هاي  وجود آورده شود كه حاوي واژه هايي به و كتابي واحد تأليف بشود يا سايت

اين يكي از . انجام بدهيمخوبي  را بهتوانيم آموزش زبان فارسي  باتدوزبانه باشد 
  .باشد هاي آموزش زبان فارسي و كشميري هم مي ضرورت

ها همان مقام واال و   خانوادهدر عامة مردمان و دربينزبان فارسي اگرچه در كشمير 
اند كه براي ترويج زبان و  ندارد اما از طرف دولت اسباب و وسايل فراهمرا لي خ اومشا

ِمدات مو و كشمير عالوه بر يك ناگفته نماند كه در ايالت جام. د و معاون باشنادبي
زبان و در آنها و صدها دبيرستان وجود دارد كه ) لجكا( بيست و پنج دانشكده ،دانشگاه

كشمير زبان  در. شوند  ميضآموز مستفي شود و هزارها دانش ادبيات فارسي تدريس مي
. ندكن  ليسانس و فوق ليسانس تحصيل ميعاز سطح ديپلم تا مقطرا و ادبيات فارسي 

 يكي از عنوان بهات فارسي ها زبان و ادبي  و دبيرستانها تقريباً سي سال پيش در دبستان
 ملّي براي اي اما چون پانزده سال قبل نصاب جديد شور.شد  تدريس ميتاوعضوم

 فارسي را پِس پشت ، در كشمير رايج گرديد(NCERT) تحقيق و آزمايش  وتعليم
سطح ديپلم  اختياري هاي درسيكي از عنوان  بهها  انداخت و اين زبان در دبيرستان

چنانكه سبب واضح . دنشو جانب مايل نمي اين آموزان زياد به هذا دانشل. شود تحصيل مي
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صورت اصلي   ما بايد اصالً سعي بكنيم تا كمي اين تالفي گردد و زبان فارسي به،است
 انتخاب توانيم تاوعضو يكي از معنوان بهها و دانشگاه  اگرچه در كالج. و اولي بازگردد

اين .  نهايت مشكل است،وصل جستن او با اصل ،كرد اما چون كسي از اصل بريده شد
  .دنك حال هببرقرار  دوباره دتوان  را روابط بين دولت ايران و دولت هند يا كشمير ميامر

هاي  شود اين است كه كتاب مسائل مهمي كه در آموزش زبان فارسي حائل مي
ي درسي كه ها كتاب. اند درسي، نوارها و وسائل ديگر براي آموزش اين زبان، ناكافي

 حاوي بر مطالب ادبيات ،شوند براي ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس انتخاب مي
لهذا . شويم ادبيات فارسي آشنا مي ازبان فارسي بيشتر بجاي  از اين لحاظ ما به. باشند مي

 راحتي بهفارسي  توانند به آنان نمي. آيند ادبيات فارسي نايل مي دانشجويان بيشتر به
اين نقص را . فارسي حرف بزنند توانند به آنان فارسي بلدند اما نمي. صحبت بكنند

الزم است كه كتابهاي درس . وقت انتخاب متون درس فارسي تالفي خواهيم نمود به
وي مطالب ادبيات و آموزش زبان طور ترتيب و انتخاب بكنيم كه حا فارسي را آن

 كه نظم و نثر، ،دو بخش سطح ديپلم و ليسانس بهچنانچه زبان و ادبيات فارسي . باشند
توان يك بخش را براي آموزش زبان   مي،دستور زبان و تاريخ ادبيات مشتمل باشند

يابد و از آن ميان  شانزده درجه تخصيص مي هفوق ليسانس ب. فارسي مخصوص كرد
آموزش   و فقط چهار درجه متعلّق بهربوط استمطالب ادبيات م دوازده درجه فقط به

سطح فوق ليسانس هم در آموزش زبان فارسي تقريباً دو سال قبل . باشد زبان مي
 »آزفا«شدن كتاب  راههم. درد ما خورد  كمي به»آزفا«ر كتاب انتشاشد، اما  تدريس نمي

برنامة فوق ليسانس در  »آزفا«وقت كه كتاب   نبود و از آنهنوارها كم از گنج باد آورد اب
فقط  اين نه. كنند  دانشجويان از آن كتاب و نوارها خيلي استفاده ميشامل نصاب گرديد

ها، مدارس و مكاتب و ديگر جوامع سودمند است بلكه عامة  آموزان دانشگاه نزد دانش به
  .برند  سود ميآنمردمان هم از 

كه حاوي را زبان و ادبيات فارسي در كشمير منابع كتابهاي درسي  ستادان متعلّق بها
و فارسي قديم هستند تقريباً صد در صد از كتابهاي تأليف و تدوين شده در ايران متون 

توسط  بههاي تأليف شده  از كتابآن را كاست و ند و كم نگزي از اساتيد ايران برمي
روز در ايران چاپ  هايي كه روز به الزم است كتاب. آورند استادان كشمير و هند گرد مي
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دانشكدة ادبيات فارسي،  هاي مناسبي وجود دارد به ابشوند و در مواردي كه كت مي
ستادان زبان و ادبيات فارسي از كز علمي و ادبي ارسال گردند تا اها و ديگر مرا دانشگاه

االمثال عادي و محاورات روزمره كه در  ها و اصطالحات، ضرب تحوالت ادبي و واژه
 خصوصاً در ،كه كتب درسيآن است ا ه يكي از ضرورت. آيند، آگاه باشند ايران بكار مي

بهتر است در اين زمينه .  تدوين شوده مطابق نياز و احتياج آن منطق،آموزي زمينة زبان
ند تا با همكاري يكديگر كتابهاي بايكنار استادان كشميري حضور دراستادان ايراني 

ف مسائل هاي مختل آموزش زبان فارسي باشد تهيه بكنند و پايه كه نياز بهرا درسي 
  .شود، لحاظ گردد خاصّ زبان كه در كاربرد ديده مي

ديگر بنابر ساخت و هيئت زبان توان گفت كه هر زبان از  شناسي مي براي زبان
كند و نيز آموزش زبان در يك منطقة مخصوص از جهت  اني فرق ميزبها و تاريخ  واژه

هنگ خويش كشمير از لحاظ فر. ستا منطقة ديگر متفاوت اتاريخ و فرهنگ ب
 كشمير كه در جهان .جهتي داردهمايران  اهاي فارسي زبان ديگر خصوصاً ب منطقه اب
 بلكه هردو ؛ اين شناخت خالي از معني نيست، شناخت پيداكرده است»صغير ايران«به

كه قبالً اشاره شد  نزديكي دارند و همچنانپيش  از لحاظ فرهنگ از صدها سال سرزمين
عادي فارسي االمثال  ، اصطالحات و ضربها  صد واژهدر زبان كشميري شصت در

ست و درخور ا زبان كشميري راه پيداكرده  فارسي مستقيماً بهةچندين واژ. ستا موجود
.  استدهكرذكر است كه چندان تغييري از لحاظ هيئت و معاني در مرور زمان ن

ندان معتبر آموزان چ  آموزش زبان فارسي براي دانشي،درنظرگرفتن چنين حقايق با
بايد آنچنان ابزارها و وسائل فراهم كرده آيند كه در آموزش زبان فارسي مِمد و . نيست

در اين زمينه الزم است كه از نوارهاي مختلف و ابزارهاي جديد . معاون باشند
هاي كوچكي كه افكار اجتماعي  لاريهاي سينمايي و س فاده كرد و فيلمالكترونيكي است

در  براي استادان زبان فارسي الزم است كه. نند، نمايش داده شوندمنعكس كرا ايران 
. هاي درسي زياد نباشند  كتابمندها بسيار جدي باشند و در آموزش زبان نياز كالس

 يك برنامة در .مقصود حقيقي بههاي درسي بهانه است براي رسيدن  چنانچه كتاب
زبان  ايي يك منطقه ناآشنا به فرهنگي و جغرافي ودرسي الزم است كه مسائل اجتماعي

چنين . دنقبوليت زياد پيداكمتواند  اين صورت هر برنامه مي گرفته باشند و بهرا فارسي 
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موضوع ها  كالستوان در  مي خصوصاً روزمره و عادي را ،مسائل اجتماعي و فرهنگي
كلمات و آموزان تكرار   براي استادان الزم است كه از دانش.داد صحبت قرار

 آگاه باشند و چيزهاي ديگر صحيح آنهاتا آنان از لهجه و تلفّظ الحات را بخواهند اصط
 الزم است كه ييها  چنين دوره طيدر. كه در اين زمينه مانع باشند، دفع شوند

زيرا اين يك . غير از زبان فارسي حرف بزند به كه هندوجه كسي را اجازه ند هيچ به
سلسل و صحبت و گفتگوهاي پياپي لهجه و واژه سعي م  كلّي است كه انسان بهةمسئل

  . جا خواهند گرفتويدر ذهن 
 تا است ايران  بهبرنامة آموزش زبان فارسي، مسافرتي مختصر در يك مرحلة مهم

 فرهنگي و مسائل اجتماعي جامعة ايران كه دانشجويان در اذهان خود گرفته يمعان
، »ن بود مانند ديديشنيدن ك«داق مص د و بهآورنعمل  باشند، يك مطالعة تطبيقي به

جاهاي ديدني كه از لحاظ جغرافيايي و تاريخي اهميت خاصّ دارند، در قلب و نظر  از
  .ودشگزين يآنان ادراك كامل و صميم جا

كشمير در توان  شود مي  برگزار ميزبان فارسي را كه در هندهاي بازآموزي  دوره
استادان و دانشجويان در دانشگاه كشمير هاي بازآموزي براي  توسعه داد و اين دوره

توانند  چنانچه استادان زبان فارسي از اين طريق مي. بسيار مؤثّر و مهم خواهد بود
دارد اگر  جا. دننهاي تدريس آشنايي پيداك آخرين رويدادهاي فرهنگي و روش با

دند و كمتر محور ادبيات فارسي قديم مقي اكنون استادان كشميري بيشتر به بگوييم كه هم
 كه بعد ي اطالعات آنان از جهت ادبيات معاصر خصوصاً ادبيات.پردازند آموزي مي زبان به

جريانات و تحوالت و اطالعات از  ضعيف و كم است هوجود آمد از انقالب اسالمي به
هاي  ست و اين را در برنامهابازنگري  اين ضرورت مقتضي به. ندارندايران ادبي امروز 
  .ر مراكز آموزش زبان فارسي در ايران و كشمير خواهيم ديدآموزشي د

هاي  آموزي الزم است كه سايت براي گسترش زبان و ادبيات فارسي خصوصاً زبان
هاي درسي كه مشتمل بر متون ساده باشند ارسال  و نوارها و كتاب. دي.آموزشي و سي

ن و خانة فرهنگ سفارت در اين زمينه مركز گسترش زبان و ادبيات فارسي تهرا. گردند
مراكز   را بهد و جمله اين موادكنن توانند كمك نو مي دهليدر جمهوري اسالمي ايران 

  .دنماينمختلف فارسي در كشمير ارسال 



  ٩٠  قند پارسي

  

 اين است كهباشد، بايد مورد توجه كه در آموزش زبان فارسي ديگر  مهم ةمسئل
الزم است كه . رسند سيار كم ميكشمير ب بهشوند   كه در ايران چاپ مييمجلّات و رسائل

اين  بهآموزان لحاظ شده باشد  دانشنويسي براي   سادهنهامجلّات و رسائل كه در آاين 
  .ارسال گردندمنطقه 

  


