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  سانسكريت زبان مرده؟
  الئورا آواكيان

  اديك باغداساريانترجمه 
گويا داستاني افسانه اي باشد كه قهرمانان آن در .  مرموز و جذاب است، واژه اين زبان-نام

در . گذشته دور مي زيستند، در دامنه هاي هيمااليا وپشت كوه هاي هندوكش، در پهنه دشت گانگس
  .ز اروپا كه سواحل آن با آبهاي نيلگون رخ مي شوينديك شبه جزيره نه چندان كوچكتر ا

ادبيات غني . آري، سانسكريت يك دوره كامل از تاريخ تمدن بشري بويژه در زبان شناسي است
آثار اين . به اين زبان بجاي مانده است ليكن متاسفانه كامال مورد بررسي و پژوهش قرار نگرفته است

ادبيات . »ماهابهاراتا« و »رامايانا« تعلق دارد از جمله منظومه هاي ادبيات به دوره هاي باستان و مياني
 همچنين آثار منثور بسيار لطيف و اخالقي، نمايشنامه هايي .منظوم شگفت انگيزي از اين زبان باقي است

  . فلسفه، علم اخالق، منطق و جز آن،كه روح افزا هستند
هنگامي كه سانسكريت در سده . ريت بنگرددر واقع زبانشناسي بايد به ديده منت به زبان سانسك

اين روش .  مورد شناسايي علوم اروپايي قرار گرفت بحث جديدي در زبانشناسي تطبيقي پديد آورد18
در اين . در نيمه دوم همان سده رايج شد يعني زماني كه موسسه فرهنگي شرقي در كلكته بنيان نهاده شد

مطالعه اين زبان كالسيك و ادبيات كتبي به جا مانده از اين زبان سالها، ويليام جونز پژوهشگر انگليسي با 
سانسكريت هر قدر هم كه كهنه و باستاني باشد ساختاري به مراتب كامل تر و اعجاب «: چنين نوشت

انگيزتر دارد تا زبان يوناني، از اندوخته واژگان غني تر برخوردار است تا زبان التين و زيباتر از هر يك 
 ليكن همانندي و هم ريشگي آن با هر دو آن زبانها از نظر ريشه افعال و نكات دستوري چنان از آنهاست

اين ريشه مشترك آنها . عميق است كه اين امر را نمي توان به هيچ وجه تصادفي و اتفاقي تلقي نمود
ه است چنان مشخص و نمايان است كه هيچيك از پژوهشگران كه تا امروز با اين زبان سر و كار داشت

  .  نمي تواند ريشه و منشاء مشترك آنهار ا انكار نمايد
زبان غير ) »تكامل يافته«و » پرورده«اين واژه به معني (گاه امروزي، سانسكريت بنابه نظر

ليكن . مستعمل و مرده بشمار مي رود كه تنها ادبيات غني و باستاني هندي توسط آن به جاي مانده است
با شرايط امروزي هندوستان صدق نمي كند و در اينجا بسياري مسايل مطرح مي اين نقطه نظر چندان هم 

  . ي جامعه هند داراستزسانسكريت چه نقش و مكاني در زندگي امرو. شوند
اين بحث را مي . در نگاه اول چنين به نظر مي رسد كه پاسخ به اين پرسشها چندان هم آسان نيست

درخواست مي شد تا ) 1946-1949(اولين قانون اساسي توان از اينجا آغاز نمود كه با تصويب 
ليكن، سرانجام اولويت به زبان هندي داده شد زيرا زبان . سانسكريت بعنوان زبان رسمي هند شناخته شود

.  زبان اصلي قرار گرفت15با اين حال زبان سانسكريت به فراموشي سپرده نشد و جزو . رايج مردم بود
علت اين است كه سانسكريت براي هر يك از زبان هاي هندي يك گنجينه . دو اين امر نيز تصادفي نبو

ليكن نقش سانسكريت در جامعه امروزي هند بدينجا . بوده و از آنجا واژه هاي جديد گزيده مي شود
 نفر آن 2500 و تا امروز اين زبان توسط برخي گروهها مورد استفاده قرار مي گيرد. محدود نمي شود
حسوب مي كنند، البته براي حدود يك ميليارد جمعيت اين يك رقم ناچيز به حساب مي را زبان مادري م
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ليكن چند صد هزار نفر آن را بعنوان زبان دوم پذيرفته اند و اين طبيعي است زيرا سانسكريت نه . آيد
  .تنها در موسسات آموزش عالي كه در برخي مدارس نيز تدريس مي شود

شگاه زبان سانسكريت در هند فعاليت مي كنند، بيش از پانصد موسسه به بررسي و شش دان
براي نمونه دانشگاه زبان سانسكريت اهللا آباد به پژوهش و جستجو . پژوهش و گسترش اين زبان مشغولند

هم اكنون بيش از پنجاه هزار نسخه خطي وجود دارد . در باره اسناد خطي قديمي سانسكريت مي پردازد
  . قبال در مجموعه هاي خصوصي نگهداري مي شدندكه

تعدادي مجله و . زبان سانسكريت گسترش فراواني در رسانه هاي خبري و گروهي يافته است
نشريه به اين زبان منتشر مي شود ليكن بايد توجه داشت كه بخش اعظم نشريات در هند به زبان هاي 

  .انگليسي و هندي انتشار مي يابد
اين زبان كالسيك بطور . يبا همه راديوها برنامه هايي به اين زبان پخش مي كنندغير از آن، تقر

بنابراين جاي شگفتي نيست كه . گسترده در عرصه هاي علوم و ادبيات و زبانشناسي بكار مي رود
دولت . سانسكريت چه در زمان قديم و چه حال حاضر بخشي از انتشارات امروزي هند بحساب مي آيد

افرادي كه از اين زبان در كارهاي خود . صي به زبان سانسكريت و پژوهشهاي مربوطه داردهند توجه خا
  . استفاده مي كنند مشمول اين توجه دولتي هستند

بدين سان، هر سال جوايزي از سوي آكادمي زبان سانسكريت به خالقان آثاري بدين زبان داده 
  .مي شود

آثار و مرثيه هاي شكسپير .  اين زبان ترجمه مي شودتعداد زيادي از شاهكارهاي ادبيات جهاني به
  .به تماتم زبان هاي هندوستان ترجمه شده است

  . شكسپير را به سانسكريت ترجمه كرد» مكبث« موهان گوتبا 1985در زمستان سال 
سرانجام، هر قدر هم كه شگفت انگيز باشد، زبان سانسكريت كاربرد فراواني در صنعت سينمايي 

فيلم ها تقريبا به . شايان ذكر است كه سينماي امروز هند حالت چند مليتي و چند زباني دارد. پيدا كرد
نقش اساسي را زبان هندي و كليه زبانهايي كه در قانون اساسي قيد شده اند .  زبان تهيه مي شوند20

در ژوئن ليكن جاي تعجب نيست كه . زبان سانسكريت و كشميري استثنا بودند. بخود اختصاص مي دهند
 مطبوعات هندوستان نوشتند كه تاريخ اولين اثر هندي به زبان سانسكريت به نمايش در مي 1983سال 
  .اين فيلم در چندين شهر به نمايش در آمد و به دريافت جايزه عالي سينمايي نايل آمد. آيد

وز هندوستان اي در باره نقش سانسكريت در زندگي امرهب در استان تاميلناد مصاح1986بهار سال 
در طول مصاحبه اهميت تدريس و پژوهش اين زبان، نقش آن در وحدت ملي هنديان  . صورت گرفت

در اينجا .  در همين ارتباط برگزار شد1987در پاييز » روز ويژه سانسكريت«. مورد تاكيد قرار گرفت
ورهاي آسيايي و نيز اهميت زبان سانسكريت در رونق فرهنگي نه تنها در هند بلكه در ادبيات كش

  .اروپايي مورد تاكيد قرار گرفت
در اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه آيا مي توان اين زبان كالسيك و رمانتيك و معمايي را 

 تلقي نمود؟ » زبان مرده«
  


