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مسائل تاريخي زبان فارسي
ابوالفضل خطيبي

مسائل تاريخي زبان فارسي ٬ علي اشرف صادقي٬ سخن٬ تهران ٬١٣٨٠ ٣٠٢ صفحه.
اين کتاب مجموعه مقاالت نويسنده است در حوزه مسائل تاريخي زبان فارسي که طي
سي سال در مجالت و نشريات گوناـگون به چاپ رسيده است. چنان که در يادداشت
مؤلف خاطرنشان شده٬ بعضي از مطالب٬ بر اثر مطالعات بعدي٬ تغيير کرده و دربـاره
بعضي ديگر يادداشت هاي تکميلي فراهم شده و يکي از مقاالت («تحول خوشه صامت

آغازي») بازنگاري شده است.
مجموعه مشتمل است بر ٢١ مقاله که ذيل چهار عنواِن مسـائل آوايـي٬ دسـتوري٬

لغوي و متن شناسي مرتب شده است.

١. مسائل آوايي
  تحول خوشه صامت آغازي ـ در زبان هاي قديم و ميانه ايراني٬ بسياري از کلمات٬ مانند
¦frada ـ٬ با دو صامت آغازي شروع مي شده اند ولي در زبان فـارسي دري g draxt و

خوشه آغازي از همان آغاز تحول يافته و به کمک مصوتي شکسته شده است. در اين
مقاله نخست صورت هاي تحول خوشه صـامت آغـازي و سـپس تـاريخ ايـن تـحول
بررسي شده است. صادقي٬ بر اساس قرايني٬ حدس مي زند که٬ احتماًال٬ در اواخر

دوره ساساني خوشه صامت آغازي ديگر وجود نداشته است.
  التقاي مصوت ها و مسئله صامت هاي ميانجي ـ صامت ميانجي به صامتي گفته مي شود که
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نامه فرهنگستان ٥ /٣
١٤٤ نقد و بررسي

مسائل تاريخي زبان فارسي

در روي زنجير گفتار براي جدا کردن دو مصوت به کار مي رود. برخورد دو مصوت به
اين صورت٬ در اصطالح٬ التقاي مصوت ها ناميده مي شود. در اين مقاله٬ پس از نقل و
نقد آراء برخي از زبان شناسان در اين باره دو دسته از صامت هاي ميانجي بررسي شده
است: ١) آنهايي که حضورشان به شرايط آوايي کالم بستگي دارد؛ ٢) آنهايي که بـه

مقتضاي شرايط صرفيــ آوايي افزوده شده اند.
  يک قاعده آوايي ـ يکي از اشکـاالت بـزرگ خـط عـربيــ فـارسي وجـود دنـدانـه ها و
نقطه هاي زياد آن است. عده اي از کاتبان براي صرفه جويي در گذاشتن نقطه امساـک
مي کردند يا کلمات را با حداقل نقطه مي نوشتند. نويسنده٬ در اين مقاله٬ نشـان داده
است که دسته اي از کلمات٬ در متون و فرهنگ ها٬ با چند امال آمده که نبايد يکي از
ضبط ها را درست و بقيه را مصّحف خواند. اين دسته شامل کلماتي است که داراي دو
ضبط « ـ ي ـ ـ » مياني و « ـ ن ـ ـ » مياني اند؛ مانند فريجاب/ فرنجاب (شبنم)٬ کاليجار/ کالنجار
(ـکنيه اميران ديلمي)٬ پيچه/ پنچه٬ پنجه ( طره ٬ زلف). به نظر نويسنده٬ شکل اصلي اين
( ن ) است / n/ ( ـ ي ـ ) و صورتي که داراي صامِت / i¦ ـکلمات صورتي است داراي مصوت /

از اين صورت اصلي مشتق شده است.
  عوض شدن جاي تکيه در بعضي از کلمات فارسي ـ به نظر نويسنده٬ حافظ٬ در بيت شيوه
حور و پري گر چه لطيف است ولي خوبي آن است و لطافت که فالني دارد و بيت هاي ديگر٬
به پيروي از زبان عصر خود٬ کلمه فالني را با ياي نکره به کار برده است. اما امروز اين

ـکلمه با ياي تکيه دار به کار برده مي شود چنان که گويي ياي نسبت است.
در ادامه مقاله٬ اين تحول در چند گروه ديگر نيز که همگي با ياي نکره همر اه اند٬ مانند

ديگري ٬ حالي به حالي (شدن)٬ صبحي ٬ عصري ٬ خيلي ٬ بررسي شده است.
  تبديل آن و آم به اون و اوم در فارسي گفتاري و سابقه تاريخي آن ـ نويسنده٬ نخست٬ چکيده
مقاله اي از مارگارت کان و َجِرد برنستاين را در باب اين موضوع نقل کرده و به ارزيابي
آنها پرداخته است. سپس٬ با استناد به شواهدي از متون کـهن٬ نشـان داده است کـه
un تبديلي است بسيار قديمي که سابقه آن به دوران پيش از اسالم و زبان aª به n تبديل

پهلوي مي رسد.
  تحول پسوند حاصل مصدر از پهلوي به فارسي ـ پسـوندي کـه درکـلماتي چـون پشـيماني ٬
زندگي ديده مي شود٬ در تداول دستورنويسان ايراني٬ پسوند حاصل مـصدر نـاميده
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مسائل تاريخي زبان فارسي

¦i ــ تلفظ مي شده؛ اما٬ در فارسي٬ h مي شود. اين پسوند٬ در زبان پهلوي (فارسي ميانه)٬
¦i ــ (با اماليــي) بدل شـده است. تـقريبًا٬ در هـمه مـتون صامت آخر آن افتاده و به
فارسِي شناخته شده٬ اين پسوند با همين ضبط ديده مي شود. ولي٬ در اين مقاله٬ بـا
¦i ــ h عرضه شواهدي از متون کهن فارسي و عربي نشان داده شده است که صـورت

هنوز تا قرون پنجم و ششم در گوشه و کنار ايران وجود داشته است.
ـ در اين مقاله٬ نخست٬ بـاارائـه شـواهـدي از   سپهبَدــ سپهبُد٬ هيربَدــ هيربُد٬ باربَدــ باربُد
اشعار شاعران قديم٬ نشان داده شده است که سه کلمه «سپهبد٬ هيربد و باربد»٬ که
امروز در گفتار فارسي زبانان به ضم باء تلفظ مي شود٬ به فتح باء تلفظ مي شده است. به
/u/ ـ) در جزء دوم اين کلمات ظاهرًا /o/ (تلفظ قديم: /a/ به نظر صادقي٬ تغيير تلفظ

دليل آوايي (فونتيکي) ندارد٬ و به احتمال قوي٬ منشأ تغيير قياسي بوده است.

مسائل دستوري
  تحول پسوند اسم فاعل به اسم مصدر ـ در زبان پهلوي٬ پسوند «تار/ــ دار» به بـن مـاضي
ملحق مي شده و صفت فاعلي مي ساخته است. اما٬ در زبان فارسي٬ اين پسوند٬ در
ـکلماتي مانند «خواستار»٬ «خريدار» و «نمودار»٬ معني اسم مصدري به خـود گـرفته
است. نويسنده٬ پس از نقل و نقد آراء اير ان شناسان درباره تغيير معني اسم فاعل بـه
اسم مصدر٬ نظر تازه اي ارائه مي دهد. به نظر او٬ در زبان پهلوي٬ اسم فاعل هاي مختوم
¦i ــ ترکيب شوند و اسـم مـعني يـا اسـم مـصدر h بهــتار/ــدار مي توانسته اند با پسوند
بسازند. اما٬ در زبان فارسي٬ ساختن اسم فاعل به اين شکل ديگر روشي زنده نبوده

anda/e-/ (ـَ ـنده) استفاده شده است. است و به جاي اين پسوند از پسوند
  تحول افعال بي قاعده زبان فارسي ـ در دستورهاي زبان فارسي٬ افعالي که بن ماضي آنها با
/id-/ (ــئيد) به آخر بن مضارع ساخته شود (خندـ خنديد٬ پرـ پريد) با قاعده افزودن
خوانده شده اند. در مقابل٬ به همه افعالي که بن ماضي آنها با اين قاعده ساخته نشود٬
بي قاعده گفته مي شود. به نظر نويسنده٬ اين تلقي از لحاظ تاريخي درست است؛ ولي٬
در مطالعه همزماني٬ مسئله صورِت ديگري به خود مي گيرد. مثًال٬ در فارسي کـهنه
(قرن هاي چهارم و پنجم هجري)٬ افعالي که ماضي آنها به «ــئـيد» خـتم مـي شود بـا
قاعده شمرده مي شوند. ماضي بسياري از افعالي که از الحاق «ــئيد» به بـن مـضارع
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مسائل تاريخي زبان فارسي

Äساخته نشده بود٬ در متون اين عصر٬ قـياسًا بـا ــئـيد سـاخته شـده است (آوردن
آوريدن٬ افتادنÄ افتيدن). اما٬ در زبان فارسي٬ گرايش ديگري نيز وجود داشته است
ـکه مبتني است بر ترکيب اسم مصدر فـعل بـي قاعده و هـمراه آوردِن آن بـا يکـي از
فعل هاي کمکي٬ مانند کردن٬ نمودن٬ ساختن (اندوزه کردن به جاي اندوختن٬ رنجه
ـگشتن به جاي رنجيدن). صادقي٬ در ادامه مقاله٬ در پاسخ به اين سؤال که چرا چنين

تحولي در افعال فارسي پيدا شده است٬ به تفصيل به بحث مي پردازد.
  درباره فعل هاي جعلي ـ با قاعده و قياسي بودن افعال مختوم به ــئيد و مصادر مختوم به
ــئيدن موجب شده است که زبان فارسي گاه گاه براي مفاهيم فعلي به کمک اين پسوند
از اسم ها و صفات بعضي افعال جديد بسازد. اين گونه افـعال را جـعلي يـا صـناعي
ناميده اند. اما راه حل دومي که زبان براي گريز از استعمال افعال بي قاعده به آن روي
آورده استفاده از افعال ترکيبي است (نگاه کـردن٬ آشـتي کـردن و جـز آن). بـه نـظر
نويسنده٬ گرايش به ساختن افعال ترکيبي از قرن هاي اوليه بعد از اسالم گرايش مسلط

زبان فارسي بوده است و سابقه اين گرايش بايد به ادوار پيش از اسالم باز گردد.
  باْزـ باِز٬ باز آنـکه٬ چنْدـ چنِد ـ در ميان محققان چند دهه اخير٬ عده اي٬ از جمله عباس
اقبال٬ فروزانفر٬ مينوي٬ کلمه «باز» را با نشانه اضافه صحيح مي دانند و عده اي ديگر
(ملک الشعراي بهار٬ ناصح و الزار) بدون کسره. نويسنده٬ با استناد به شواهد متعدد
از متون کهن٬ بر آن است که در اين متون هر دو صورت به کار رفـته است. وي٬ در
توجيه اين دوگانگي٬ بر آن است که٬ بي گمان٬ تلفظ اصلي باز بدون کسره بوده؛ اما٬
بعدها٬ احتماًال به قياس با حروف اضافه مرکِب به سوِي ٬ به طرِف ٬ باِز تلفظ شده است.
به گفته نويسنده٬ چند قرينه چون است و بايد مانند آن بدون کسره به کار رود و بي شک
در اصل نيز چنين بوده است. ولي قرايني نشان مي دهد که چند نيز مانند باز بعدها با

نشانه اضافه استعمال شده است.

٣. مسائل لغوي
  لغات فارسي کتاب التلخيص ابوهالل عسکري ـ ابوهالل عسکري از متخصصان برجسـته
زبان و ادبيات عربي در قرن چهارم هجري است. زبان مادري او فارسي بوده و٬ از اين
رو٬ ضمن شرح بعضي اسم هاي عربي٬ معادل فارسي آنـها را نـيز ذـکـر کـرده است.
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مسائل تاريخي زبان فارسي

نويسنده مقاله نخست اطالعات سودمندي درباره فارسي رايج در خوزستان (موطن
ابوهالل) به دست داده؛ سپس٬ لغات فارسي کتاب التلخيص ابوهالل را در سه گـروه

دسته بندي و عرضه کرده است.
لغات فارسي کفاية الطب حبيش تفليسي بـه هـمراه بـررسي لغـات تـقويم االدويـه او: حـبيش  
تفليسي از دانشمندان قرن ششم هجري است. نويسنده٬ نخست٬ مـنتخبي از لغـات
بخش دوم کفاية الطب او را ارائه و شرح کرده؛ سپس٬ به بررسي لغات تقويم االدويه او

پرداخته و تصحيفات راه يافته در اين کلمات را روشن ساخته است.
  ديگر٬ دديگر٬ و ديگر ـ صادقي اين نظر ملک الشعراي بهار را که در شاهنامه دوديگر بـه
وديگر تبديل شده محل ترديد مي داند و٬ با ارائه شواهدي از شاهنامه و متون ديگر٬ بر
آن است که صورت وديگر ٬ در شعر و٬ به خصوص در شاهنامه ٬ به ضـرورت شـعري
اختيار شده است؛ زيرا وديگر معادل يک بار فعولن است و به خوبي در بحر متقارب و
به خصوص در آغاز مصراع ها مي گنجد. صادقي درباره منشأ دديگر و دوديگر مـعتقد
است که تحول دذيگِر پهلوي به ديگر تحولي عام بوده؛ اما٬ ظاهرًا٬ در بعضي مناطق يا
در بعضي گويش ها٬ اين تحول ديرتر انجام گرفته و صورت هاي تحول نيافته مجددًا از

اين گويش ها وارد متون شده است.
  باد شرطه ـ باد شرطه به معني باد موافق کشتي براي خوانـندگان بـيشتر از راه مـصرع
معروف (ـکشتي شکستگانيم اي باد شرطه برخيز) از حافظ آشناست. نويسنده٬ در اين
مقاله٬ با جستجو در منابع کهن٬ حدس مي زند که اين کلمه در زبان فارسي٬ الاقل از
دوره ساساني به بعد٬ رايج بوده است. مؤيد اين حدس وجود صورتي از ايـن کـلمه
مزاري٬ از گويش هاي جنوبي ايـران است. ِگ فارسي ميانه) در گويش کُ (َشْرتَ غ=َشْرتَ
نويسنده درباره معني «َشرته (َش رطه)» مي گويد: احتمال دارد معناي باد نسبتًا ماليم که
مي تواند کشتي را به سويي به حرکت درآوردـــ خواه در جهت موافق و خواه در جهت

مخالفـــ معناي دقيق تري براي اين کلمه باشد.
  درباره فُقاع ـ فـقاع نـوشابه گـازدار خـنکي بـوده کـه در کـوزه هاي کـوچک نگـهداري
مي کرده اند و براي رفع خستگي و فرو نشاندن عطش آن را مي نوشيدند. اين مقاله٬ در
واقع٬ تکمله مفصلي است بر مقاله نصراهلل پورجوادي در باب همين موضوع («فـقع
٬ شماره ٣). در اين مقاله٬ کلمات فارسي که براي انواع فقاع دانش ٬ سال ٨ ـگشودن»٬ نشر
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مسائل تاريخي زبان فارسي

به کار مي رفته اند از متون و فرهنگ ها استخراج و عرضه شده است.
  سورآبادي٬ سوراباني٬ سورياني ـ درباره نام مؤلف تفسير فارسي مشهوري که از چند قرن
پيش به تفسيرسورآبادي معروف است٬ در منابع٬ اختالف فراوان ديده مي شود. نويسنده
مقاله کوشيده است٬ با در کنار هم نهادن صورت هاي متعدد اين نام و با بهرهـگيري از
اطالعاتي٬ صورت اصلي آن را به دست دهد. به گفته او «سوران٬ سورين و سوريان»
افيايي٬ هر سه٬ تلفظ هايي از يک نام است و اين نام به قـريه يـا مذکور در منابع جغر
ه اي در نيم فرسنگي شمال نيشابور اطالق مي شده است. اما درباره ضبط سوراباد ٬ محلّ
صادقي حدس مي زند که آن بعدها و احتماًال از قرن ششم به بعد جاي صَور ديگر را

ـگرفته است.
  جاسبي يا جاستي؟ ـ دهستان جاسب امروز جزء بخش دليجان شهرستان محاّلت است.
اما٬ در دوره اسالمي تا گذشته اي نزديک به زمان ما٬ از توابع قم بوده است. اين نام
امروز به همين صورت يعني با صامت پايانيb تلفظ مي شود؛ اما مآخذ معتبر قديم آن
را به صورت جاست ضبط کرده اند. نويسنده٬ با استناد به متون٬ حدس مي زند که تغيير
جاست به جاسب در فاصله قرن هاي هشتم و دهم يا اندکي قبل از قرن هشتم و بر اساس

قياس با کلماتي مانند ارجاسب٬ جاماسب و جز آن صورت گرفته باشد.
  اجاره نامچه٬ قباله نامچه٬ قصبچه... ـ در فرهنگ معين ٬ چ در «اجاره نامچه» و در لغت نـامه
دهخدا٬ همين حرف در «قـصبچه»٬ ادات تـصغير دانسـته شـده است. امـا٬ بـه نـظر
صادقي٬ معني اين کلمات٬ در تداول٬ به هيچ وجه با صورت هاي اجاره نامه و قباله نامه و
قصبه متفاوت نيست و هيچ فارسي زباني از آنها معني تصغير اراده نمي کند. بـه گـفته
صادقي چه در اين سه کلمه و در روزنامچه از يک منشأ است و روزنامچه تصرفي است

در روزنامجه (با ج عربي) که خود معرب روزنامِگ پهلوي است.

٤. مسائل متن شناسي
ـا٬ صـادقي٬ بـر اسـاس   زبان تفسير قرآن پاـک ـ مؤلف تفسير قران پـاـک مـعلوم نـيست. امّ
خصوصيات زباني کتاب٬ آن را به قرن پنجم و احتماًال به نيمه دوم آن متعلّق مي داند.
در اين مقاله٬ خصوصيات زباني کتاب از نظر واج شناسي و صرف و نحو بررسي شده

است.
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مسائل تاريخي زبان فارسي

  ام الکتاب و زبان آن ـ ام الکتاب يکي از کتاب هاي مـقدس و سـّري اسـماعيليان مـنطقه
جيحون عليا در آسياي مرکزي است که به زبان فارسي نوشته شده است. نويسنده٬ در
آغاز مقاله٬ چکيده اي از تحقيقات پيشين درباره اين کتاب را مي آورد. سپس٬ با تجربه
و تحليل زبان کتاب و مقايسه آن با متون ديگر فارسي٬ نتيجه مي گيرد که اصل کتاب به
عربي بوده و بي شک به فارسي قديم (زبان اواخر قرن پنجم و قرون ششم و هـفتم)
نوشته شده است. نويسنده٬ پس از ارائه شرح مفصلي از ويژگي هاي آوايي٬ دستوري
و واژگاني متن٬ خصوصيات زباني آن را شرح مي دهد و بر اساس ويژگي هاي گويشي
ـکتاب حدس مي زند که اين متن در قلمرو «لهجه هاي مرکزي» و منطقه فهله قديم يا

عراق عجم بعدي و يا احتماًال در کناره درياي خزر نگاشته شده است.

در پايان٬ دو کمبود در اين مجموعه به نظر مي رسد: نخست فهرست راه نـمايي شـامل
واژه ها و اجزاي دستوري که درباره آنها بحث شده است٬ ديگر عنوان و شناسنامه کتاب
انگليسي. سرانجام٬ بايد اظهار داشت که٬ به رغم وجود انبوه واژگان نـادر و ثـقيل و به 

حرف نگاري ها و آوانگاري ها در متن کتاب٬ خطاهاي مطبعي آن بسيار اندک است.
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