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پسوندِ «الف و نونِ» نسبتِ فارسی يا عالمتِ مثنّایِ عربی؟
نقدی بر سخنان ناجی معروف و جستوجويی در اَعالم تاريخی بصره
ناصر زارع
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استاديار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس
(از ص  127تا )142
تاريخ دريافت ،1395/5/6 :تاريخ پذيرش1396/9/29 :

چکیده
غالباً گمان بر اين است که پيوند زبان فارسی با زبان عربی ،محدود به واژگان معرّب است؛ ولیی ویوا د
تاريخی نشان مید د که ارتباط ميان اين دو زبان ،ريشه دارتر از واژ گان معیرّب اسیتپ پنیوند «الی و
نون» ،وا دی مهم در پيوند با تأثير و نفوذ ريشه دار زبان فارسی در زبان عربی استپ از خويشکاری ای
اين پنوندِ فارسی ،ننبت ساز بودن آن است؛ اما نکتۀ جالب توجه ،حضور اين پنوند در وماری از اَعالم
تاريخی بصره استپ نخنتين کنی که به اين نکته اواره کرده ،ياقوت حموی در کتیاب معجیم البدیدان
استپ سده ا پس از ياقوت ،ناجی معروف ،مورخ معاصر عراقی به اين موضوع پرداخت و سخن يیاقوت را
نادرست انگاوت و اين پنوند را نه پنوندِ ننبتسازِ فارسی بدکه نشانۀ مثنای عربیی تدییی نمیودپ او بیه
تخطئۀ سخن ياقوت بننده نکرد ،بدکه فراتر از اين ،پنوند «ال و نونِ» جمع فارسی را نيز مان الی و
نونِ مثنّای عربی داننت که واردِ زبان فارسی وده و معنای جمع پيدا کرده استپ ووا دِ عينیِ تیاريخی
و زبانی نشان می د د که سخن ناجی م در ارتباط با نظر ياقوت و م در پيوند با نشانۀ جمع فارسیی،
نادرست مینمايدپ
واژههای کلیدی :اَعالم« ،ال و نون» ،ياقوت حموی ،ناجی معروف ،نحو عربی و فارسیپ

* پ رايانامۀ نويننده:

naserezare@gmail.com
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 .1مقدمه
ياقوت حموی ( 626-574هپق) در جایجایِ کتاب معجم البددان ،به کاربنتِ الی و نیونِ
ننبت ،در ميان مردم بصره اواره کرده استپ مو به عنوان نمونه ،در ذيی ِ سیه میدخ ِ

«بصره» و «وبالن» و «يزيدان» ،به اين ال و نون تصريح میکند« :و من صطنح أ ل ن
صلبصرة لن يزيدوص يف صسم صلرج صلذي تنسب إليه صلقرية للفا ونونا ،حنو قوهلم طلحتان :هنر ينسب
إىل طلحة ب ليب رصفع موىل طلحة ب عبيد صللّه» ()435/1 :1977پ «شب ن ،هنر بالبصنرة ،ينسنب
إىل رج صمسه شب  ،وعند م عدة موصضع يزيدون على صسم من نسنبإ إلينه صلفنان و نوننان» ( میان:
)322/3پ «يزيدصن ،هنر بالبصرة و ذص صطح أ أل صلبصنرة يزيندون يف صسسنم صلفنان ونوننان إسص نسنبوص
لرضا إىل رج  ،منسوب إلی يزيند بن ع نرو صألُسنيّدي وانان رجن ل ن صلبصنرة يف زماننه» ( میان:
)436/5پ در سال 1962مپ ناجی معروف ،میورخ و اسیتاد فیيید دانشیگاه بدیداد ،میالیهای
وانزده صفحهای با عنوان «صلتثنينة يف صألمسناا صلتارةينة ،لسنلوب عنريب قندم» ،در رد و تخطئیۀ

سخن ياقوت نووتپ اساس میالۀ يادوده بر اين جمده است که الی و نیون پیي گفتیه،
ال و نون مثنای عربی است و نه چيز ديگر و ياقوت حموی سخت به خطا رفتیه کیه آن
را عالمت ننبت فارسی تدیی کرده استپ ايشان در آن میالیه ،افیزون بیر خطیا انگاویتنِ
گفتۀ ياقوت ،ال و نون جمع فارسی را نيز برگرفته از ال و نون مثنای عربیی مییدانید؛
زيرا بر اين باور است که زبان فارسی از آنجا که نشانۀ جمع ندارد ،عالمت مثنای عربی را
گرفته و در معنای جمع به کار بنته استپ
چنانکه ذکر ود ياقوت حموی ،گذرا به اين نکته اواره کرده است؛ اما ايین نوویتار،
چندانکه در جنتوجویِ درستی يا نادرستیِ سخن ياقوت است ،در پیِ اين نينیت کیه
ياقوت آيا به اين ال و نون اواره کرده است يا نه تا اين نووتار بخوا د آن را بیاز نمايیدپ
روونتر اينکه اين جنتار با استناد به ووا د عينیِ تاريخی و زبیانی ،چنیانکیه بیر آنهیا
اعتماد توان کرد ،و نيز با توصي و تحدي ِ آنها ،جويایِ پاسخ برای اين پرس است :آيا
پنوندِ ال و نون موجود در اعالم تاريخی بصره ،چنانکه ناجی معروف میگويد ،عالمیت
مثنّایِ عربی است و يچ پيوندی با ال و نون فارسی ندارد؟ يا که اين پنیوند ،برگرفتیه
از زبان فارسی است و م از اين روی ،با ال و نون مثنای عربی ،بییارتبیاط اسیت؟ آيیا
سخن ياقوت ،قولی است خالف و گفتار ناجی ،عين صواب؟ يا اين سیخن نیاجی معیروف
است که خدوهپذير مینمايد و با ووا د تاريخی و زبانی ،نا مناز است؟ آيا نشانۀ جمیع
فارسی ،چنانکه ناجی معروف به تأکيد میگويد ،مان ال و نون مثنای عربی است کیه
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معنای جمع به خود گرفته است؟ يا اينکه ر چند به ظا ر ،مانندِ الی و نیون مثنیای
عربی است ،ولی ريشه در درازنایِ تاريخ زبان فارسی دارد و با ال و نیون مثنیای عربیی،
بیارتباط است؟ سخن کداميک از اين دو به لحاظ تاريخی و زبیانی ،موجهیه و پیذيرفتنی
است؟ پي از پرداختن به سخنان ياقوت و ناجی معروف و پاسخ دادن به اين پرس ا،
بيانِ سخنی چند دربارة بصره و چند و چونِ اوضاع تاريخی و فر نگی و زبانی آن ،ویايد
از نکتهای که به کارِ وناختِ موضوع آيد ،خالی نباودپ
 .2ايرانیان و زبان فارسی در بصره
ارتباط ميانِ ايرانيان و عرب ا تا آنجا که اسناد و ووا د به دست آمده ،نشان مید د بیه
زمان خامنشيان برمیگردد (آذرنوش)42 :1374 ،پ در عهد اویکانيان نيیز سیواح ویرقی
عربنتان و عمان و يمامه ،متعدق به ايیران بیوده اسیت ( میان)40 :پ در عصیر ساسیانيان،
تمامی وهر ای عراق کنونی و حتی بنياری از وهر ايی که در غرب عیراق و در داخی
صحرا قرار داوت ،تحت تندط ساسانيان بود ( مان ،)197 :حتی در ومال عراق ،حاکمیان
تدمر (منتعمرة روم) به تیديد از ساسانيان ،بر خود الیابی چون «مدیک مدکیا» (وا نشیاه) و
«ارگَپِت» (ارجبذ -ارگبذ) مینهادنید ( میان)54 :پ عیراق قبی از اسیالم بیه عنیوان يکیی از
بخ ای ايران بزرگ« ،سورستان» خوانده میود که سپس «سیواد» و آنگیاه «عیراق»
نام میگيردپ اين سرزمين سورستان يا مان عراق به دليی قرارداویتن در ميانیۀ ديگیر
بخ ای ايران بزرگ« ،دل ايرانشهر» بود و اين دل ايرانشهر ،خود به دوازده اسیتان يیا
کوره تینيم میود که مگی نام ای فارسی داوتهاند و يکیی از آن اسیتان یا ،اسیتان
«وادْ بهمن» بوده است (ابنرسته104 -103 :1892 ،؛ ابن خردادبیه 8-5 :1889 ،و يناقو صم نوي،
 )289/1 :1977که بر اساس آنچه ابن خردادبه از اين استان به دست مید د ،زمينیی کیه
پس از اسالم بصره در آنجا ساخته ود ،در محدودة مين استان بوده استپ
باری ،افزون بر حيره که اميران دستنشاندة ساسانيان بودند و بیزرگتیرين مرکیز
تأثير فر نگ ايرانی در ميان عرب ا بود و پس از  530سیال ،کوفیه جیای آن را گرفیت
(آذرنوش 154 :1374،و نولدکه )53 :1378 ،و نيز افزون بر وهر انبار (نزديک بدداد کنونی) که در
زمان واپور اول ،پيروزْ واپور نام گرفت و ا ميت تجاری و نظامی بااليی داوت (آذرنیوش،
 196 :1374و نولدکه ،)88 :1378 ،وهر ايی ديگر نيز بودند که در گنیترة قدمیرو ساسیانی،
جايگا ی بنيار مهم داوتند؛ از اين وهر ا در منايگی بصره میتوان يکی به «اُبُدّیه» و
ديگری به «بهشتآباد» اواره کردپ اُبده که بزرگترين مدخ خديج فارس بیود ،از میان
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از آن ،پيوسته ا ميیت داویته (آذرنیوش،

آغاز پيداي در زمان ساسانيان و يا کمی پي
 )200 :1374و بندرگاه مهمی بوده است که در سال چهارد م جری در حالی که پانصید
اسوار ايرانی دفاع از آن را بر عهده داوتند ،به جنگ ،گشوده میوود (صلحنيي ،دپت،594/3 :
)596پ اُبده از مراکز مهم سپاه ساسانيان بود و کاخ ا و عمارت یايی در آن وجیود داویت
که آثاروان تا روزگار ابن بطوطه در قرن شتم جری پابرجا بیوده اسیت (يناقو صم نوي،
 77/1 :1977و ابن بطوطیه)232 /1 :1376 ،پ بهشتآباد يا خُرَيبه نيز از ومار ویهر ای مهیم
بوده استپ بهشتآباد ،مرکز سپاه يا زيننتان (مندحه) ايرانيان بود و «وَ ِشتاباد اردویير»
(بهشتآباد اردوير) نام داوت که پس از ويران ودن به دست مثنی پنیر حارثیۀ ویيبانی،
عرب ا آن را «خُرَيبه» به معنای ويرانۀ کوچک نام نهادندپ وهر بصره در سال چهیارد م
جری به وقت خالفت عمر ،کنار ويرانه ای مين خُرَيبه بنياد نهاده وید (يناقو صم نوي،
 432-430/1 :1977و )363/2پ از نگامی که بصره بنا ود ،کیمکیم عیرب یا از مکیان یای
مختد به آنجا مهاجرت کردند و در آن منکن گزيدند؛ اما تنها اين فاتحیان و مهیاجران
نبودند که در بصره منتیر ودند ،بدکه پي تر ،ايرانيانی نيز در مجاورت آن ساکن بودنید
و در ازای پرداختِ جزيه زمين ا و نهر ايی م برای خیود در اختيیار داویتند (صلنب سري،
)342 :1988پ از موجبات ساختن بصره ،چنانکه از نامۀ عمر به عتبه پنر غزوان برمیآيد،
جدوگيری از کمک رساندن مين ايرانيان مجاور بصره به مردم حيره بوده اسیت (صلحنيي،
دپت)591 -590/3 :پ به اينان میتوان ايرانيانی را افزود که خواسته يیا ناخواسیته بیه بصیره
کوچ کردند؛ ازجمده به اصفهانيان میتوان اواره کرد کیه پیس از اسیالمآوردن بیه بصیره
کوچيدند (صلنب سري)355 :1988 ،؛ و نيز از اسوارانی بايد ياد کرد که پیس از فیتح ویوش بیا
گذاردن وروطی به مندمانان پيوستند و به بصره رفتند و در آنجا م نهیری بیرای خیود
کندند که به «نهر االساوره» معروف ودپ قصری م به نیام فارسییِ « یزارْ در» در آنجیا
وجود داوت که به روايتی ،يکی از مان اسیواران بیه نیام ویيرويۀ اسیواری آن را بیرای
مرجانه (مادر عبيداهللِ زياد) که به زنی او درآمده بود ،ساخته بیود ( میان 349 :و  362و يناقو
صم وي)404/5 :1977 ،پ در بصره از تبار مين اسواران ،سخندانی زبانآور زندگی مییکیرد
که جاحظ از او به نام موسیی اسیواری يیاد مییکنیدپ ايین موسیی بیه گفتیۀ جیاحظ ،از
وگفتی ای جهان بوده و قوهت فصاحت و مايۀ بالغیت در عربیی و فارسیی ،منیان و
مننگ بوده استپ در مجدس وی ،عرب ا بر دستِ راست مینشنتهانید و ايرانيیان بیر
دستِ چپ؛ آنگاه او آيهای را در غايت فصاحت ،يکبار بیرای عیرب یا بیه زبیان عربیی و
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ديگربار برای ايرانيان به زبان فارسی تفنير میکرد؛ بهطوریکه کس نمییداننیت بيیان
وی در کداميک از اين دو زبان ،نکوتر و ويواتر است (الجاحظ)368/1 :1998 ،پ بیه اسیواران
میتوان «زط» و «سيابجه» 1را افزودپ اگر به اينها اسيرانی افزوده ووند که کنیانی چیون
عبيداهللِ زياد از بخارا (صلنب سري )365 :1988 ،با خود به بصیره آورده بودنید ،ویمارِ ايرانيیانِ
بصره ،بس فراوان بوده استپ آوردهاند که عبيداهللِ زيیاد ،افیزون بیر ايین افیراد ،دو یزار
تيراندازِ چيرهدست نيز با خود از بخارا به بصره آورده بوده است (صلحيي ،دپت)298/5 :پ
داستان معروف يزيدِ مفرّغ ،واعر عربتبار و عربزبان ،در کنار آنچیه گفتیه وید ،بیه
روونی بيانگرِ حضور پر رنگ ايرانيانِ فارسیزبان در بصرة آن روز است؛ عبيداهللِ زياد اين
يزيد را به موجب جويه ای تند و گزندهاش عديیه خانیدان وی ،بیرای عیوبیت دارويیی
منه خوراند و سوار بر االغ در بازار بصره چرخاند؛ به طوریکه آن داروی منیه  ،او را
سخت گرفتارِ وکمروش کردپ به روايت ابوالفرج اصفهانی در االغیانی ،کودکیان بصیره بیا
ديدن چنان صحنهای ،دواندوان از پی او میرفتهاند و به فارسی از وی مییپرسیيدهانید:
اين چينت؟ و يزيد به فارسی در پاسخ به آنها چنين میگفتیه اسیت :آب اسیت و نبيیذ
است /عصارات زبيب است /سميه روسیبيذ اسیت (صبنوصلفر صسطنفناي193/18 :2008 ،؛ صلحنيي،
دپت 319-318 /5 :و الجاحظ)143/1 :1998 ،پ جالب توجه اينکه مين عبيداهللِ زيیاد کیه در
بصره زاده و بزرگ وده بود ،به گفتۀ جاحظ ،لهجۀ فارسی داوت؛ چنانکه «حایِ» عربی
را مث فارسیزبانان « ،ا» تدفظ میکرد؛ زيرا در ميان اسیواران و نیزد ویيرويۀ اسیواری
بزرگ وده بود (الجاحظ)73-72/1 :1988 ،پ
سخنگفتن به زبان فارسی ،محدود به میان روزگیار آغیازين نبیوده ،بدکیه در سیدة
شتم جری نيز چندان رواج داوته که میردم بصیره در آن سیده ،زبانشیان بیه تعبيیر
حمداهلل منتوفی ،عربی مديَّر بوده است و به فارسی نيیز سیخن مییگفتیهانید (منیتوفی،
)78 :1381پ در مان قرن شتم ،چنانکه ابن بطوطه میگويد ،يکی از سه محدیۀ بصیره،
محدۀ عجم ا (ايرانيان) نام داوته است (ابن بطوطیه)230-229/1 :1376 ،پ حتیی امیروزه نيیز
مردمان بصره در گفتارِ روزانۀ خود ،واژه ای فارسی فراوانی را به کار مییبرنید کیه بیرای
نمونییه میییتییوان بییه ايیین واژگییان ،اوییاره کییرد :چنگییال و چهییره (صملفن ،)233/1 :2006 ،
خردهفروش ( مان ،)286 :تَنگ ( میان ،)145 :بنیدر ( میان ،)88 :بیوس ( میان ،)92 :بهیاری
( مان ،)89 :پاچه ( مان ،)111:پخته ( مان )131 :پیرده و پروانیه بیه معنیی بیادبزن ( میان:
 ،)114تخته ( مان ،)130 :تمب يا تنب ( مان ،)142 :گيوه ( مان ،)211 :خوب ( مان،)298 :
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رَنگ که حتی به اَرناگ م جمع بنته میوود (صملفن  ،)75/2 :2009 ،زور و زورخانه ( مان:

 ،)104سنگين و چای سنگين به معنای پررنگ ( میان ،)135 :ویاخه بیه معنیای ویاخابه
( مان ،)157 :کُچک يا کوچک ( مان ،)40/3 :کشم ( مان ،)45 :مردانه ( مان ،)150 :نامرد
( مان )233 :و وش ( مان)278 :پ طرفه اينکه حتی مَثَ «الکار مو عیار»؛ يعنیی کیار عیار
نينت ،نيز در آنجا رواج دارد ( مان)35 :پ
در اينجا اواره به نکتۀ قاب توجه ديگری ،خالی از فايده نمینمايد و آن اينکه يیاقوت
در معجم البددان پس از ذکر معانی گونیاگون بیرای بصیره ،بیه نیی از حمیزة اصیفهانی
میگويد :از وخصی به نام موبدِ اسو شت ونيده که بصره ،عربی ودة «بیس راه» اسیت؛
زيرا از آنجا ،راه ای فروانی به جا یای مختدفیی منشیعب مییویود (يناقو صم نوي:1977 ،
)430/1پ آنچه گفته ود ،حضور و رواج پر رنگ زبان فارسی و فر نگ ايرانیی را در بصیره
بهخوبی ،آينگی میکند؛ چندانکه حتی با گذوتِ روزگارانی دراز ،نوز م ردپای زبیان
فارسی به رغم اينکه در اين وهر ،ديگر کنی به ايین زبیان تکدیم نمییکنید ،برجنیته و
پيداستپ
 .3الف و نون ،آيا نشانة نسبتِ فارسی است يا عالمت مثنای عربی؟
يکی از خوي کاری ایِ پنوند ال و نون که بیه گفتیۀ پهو شیگران ،بازمانیده از زبیان
پهدوی ساسانی است ،بيانِ ننبتِ فرزندی يا ننبتِ مکیان اسیت؛ مثی زريیران ،بابکیان،
دارايان ،گرگان و سپا ان که ظا راً ديگر در زبان فارسی کاربرد ندارد؛ امیا در بنیياری از
نام ای خاص کهن يا در نام ای جدرافيايی باقی مانده است (ناتی خیاندری 14/3 :1382 ،و
يادگار زريران)13 :1392 ،پ مچنين میتوان به نام ای مِهرنرسیيان ،زَروانیداذان ،کیارداران،
ماه گُشنَنپان اواره کرد که مگی نام ای آتشکده ايی بودهاند مننوب به مهیر نرسیی،
زَروانداذ ،کاردار و ماه گشننپ در زمان ساسانيان به نگام پادوا ی بهیرام گیور (صلحنيي،
دپت 80/2 :و نولدکه)141 :1378 ،پ

میصود ياقوت از اواره به ال و نونی که در بصره معمیول بیوده ،میين الی و نیون
ننبت است که ظا راً بنيار م به کار میرفته استپ وی پس از اواره به اين ال و نون،
افزون از سی نامِ تاريخیِ مختوم به ال و نیون را در بصیره ذکیر مییکنید؛ البتیه چنیان
مینمايد که ياقوت در يادکردِ اين نام ا به فتوح البددان بالذری نظر داویته اسیت؛ زيیرا
چند سده پي از وی ،بالذری ( 279 -180هپق) در فتیوح البدیدان ،تیريبیاً بیه تمیامی آن
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نام ا ،افزون بر نام ايی ديگر ،اواره کرده که تیريباً پنجاه نام استپ در ادامه ،نمونهوار به
وماری از آن نام ا اواره میوودپ
 .4شماری از جایْنامهای تاريخی بصره
«خيرتان ،مننوب به خيره ،زن مهدّب پنر ابو صفره؛ «مهدّبان» ،مننوب به مهدیب پنیر
ابو صفره؛ «جُبَيران» مننوب به جبير پنر جبهه؛ «روهادان» ،مننوب به روهاد پنر ابو بکره؛
«عُبيدالن» ،مننوب به عبيد الدّه پنر ابو بکره؛ «حَکَمیان» مننیوب بیه حکیم پنیر ابیو
العاصی؛ «مُدِيرتان» ،مننوب به مديره پنر ابو العاصی؛ «اميتان» ،مننوب بیه اميهیه پنیر
ابی العاصی؛ «محمهدان» ،مننوب به محمد پنیر عدیی پنیر عثمیان حنفیی؛ «زيیادان»،
مننوب به زياد موالی بنی يثم؛ «عُبَيدان» ،مننوب به عبيد پنر کعب نميیری؛ «عبید
الرحمانان» ،مننوب به عبدالرحمن پنر زياد؛ «نافعان» ،مننیوب بیه نیافع پنیر حیار
ثیفی؛ «اسدمان» ،مننوب به اسدم پنر زرعه کالبی؛ «قتيبتان» ،مننوب به قتيبیه پنیر
مندم؛ «حُمرانان» ،مننوب است به حُمران پنر ابان ،موالی عثمان؛ «عُمَران» ،مننیوب
به عمر پنر عبيد الدّه؛ «کثيران» ،مننوب به کثير پنر سيهار؛ «بالالن» ،مننوب به بیالل
پنر ابو برده؛ «وِبالن» ،مننوب به وب پنر عمير؛ «اَنَنیان» ،مننیوب بیه انیس پنیر
مالک؛ «سُويدان» ،مننوب به سُوَيد پنر مَنجیوف النَدوسیی؛ «قاسیمان» ،مننیوب بیه
قاسم پنر عباس؛ «ماسوران» ،مننوب به ماسور؛ «مَعیِالن» ،مننوب معیی پنیر ينیار؛
«عَبهادان» ،مننوب به عَبهاد پنر حُصَين؛ «خالیدان الیصیر» و «خالیدان بنیاء» ،یر دو
مننوب به خالد پنر عبداهلل و «عباسان» ،مننوب به عباس پنر وليید پنیر عبیدالمدک
(ياقو صم وي436 ، 435/1 :1977،؛ صلب سري) 358 -350: 1988 ،پ

 .5سخن ياقوت حموی و نظر ناجی معروف
مکان ای مذکور ،مگی نهر ا و يا قطعه زمين ايی بوده که به نام صاحبان آنها ،ثبیت و
مننوب و مشهور میودهاندپ چنانکه پي از اين آمد ،ياقوت حموی در دو جا از کتیاب
معجم البددان ،اين ال و نون را ال و نون ننبت میداند که به گفتۀ وی در بصیره رواج
داوته است؛ اما ناجی معروف بر اين سخن ياقوت ،سخت خرده گرفته ،میگويد :اين ال
و نونی که بر سر نام ای يادوده در فتوح البددان و معجم البددان آمیده ،نیه برگرفتیه از
زبان فارسی است و نه چنانکه ياقوت میگويد ويهة بصره است ،بدکه عالمت تثنيۀ عربی
است و نه چيز ديگر؛ زيرا اين ويوة نامگذاری ،ريشه در جزيرة العربِ پي از اسالم دارد
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بی آنکه پيوندی با زبان فارسی داوته باود (معروف)5 :1962 ،؛ بر عکس ،اين زبان فارسیی
است که در اين ارتباط ،از زبان عربی اثر پذيرفته است ( میان)10-9 :پ ايشان ،برای اثبیات
اينکه عرب ا چنين اسدوبی را از زبان فارسی نگرفتهاند ،به نکتهای چند اویاره مییکنید:
يکی اين که مننوب ساختن نام ای مورد اوارة بالذری و ياقوت با عالمت ننبت عربیی،
آسانتر از افزودن ال و نون برای مان میصود است؛ بنابراين افزودن «يه» ننبت عربی
و ساختن «زياديه»« ،عبيديه»« ،بالليه»« ،سعديه»« ،سديمانيه» ،از افزودن الی و نیونِ
ننبت برای ساختن «زيادان»« ،عبيدان»« ،بالالن»« ،سعدان» و «سیديمانان» سیادهتیر
است؛ دوم اينکه نمیتوان پذيرفت که عرب ا بعد از ظهور اسالم در برابر زبان فارس ای
مددوب سر فرود آوردند؛ زيرا آن زمان از يک سوی ،سرآغاز جالل و وکوه عرب یا بیود و
از سوی ديگر ،آنها بر ايرانيان نيز چيره وده بودنیدپ سیوم اينکیه عیرب یا در آن زمیان،
سخت ناخوش میداوتند زبان و يا دين خود را از عجم ايی بگيرند که سرزمينشیان بیه
دستِ خود آنها گشوده وده بود ( مان)10-9 :پ نکتهگيیری یای نیاجی معیروف ،از چنید
جهت ،قاب تأم و خدوهپذير مینمايد؛ دربارة نکتۀ نخنت ،بايد گفت که دليدی عدمیی
وجود ندارد که کاربنتِ «يه» عربی از الی و نیون فارسیی ،بیه ويیهه در محيطیی پیر از
فارسیزبان ،سادهتر بوده باودپ بديهی است که در آن زمان ،حضور آن مه فارسیزبان و
وجود آن مه نام مورد اوارة ياقوت ،نشان از رواج و طبعاً سهولتِ کاربنیت الی و نیون
داوته است؛ البته اين بدين معنا نينت که زبان عربی در اين زمينه نیاتوان بیوده اسیت،
بدکه مبيهن حضور چشمگير زبان فارسی و فارسیزبانان در آنجا بوده استپ چگونه ايشیان
بر اين باور است که پنوند ال و نون جمع فارسی با اينکه ريشیه در زبیان پهدیوی دارد،
اثر پذيرفته از نشانۀ مثنای عربی است؟ اما قرارگیرفتن پنیوند ننیبتسیاز فارسیی را در
وماری از نام ای بصره که دالي متین تاريخی و زبانی دارد ،ناممکن میدانید؟ وانگهیی
سخن بر سر اين نينت که مننوب ساختن با عالمت ننبت عربی ،آسانتر از ال و نیون
فارسی است يا دووارتر ،بدکه سخن بر سر يک واقعيیت تیاريخی در يیک محیيط کیامالً
آميخته با زبان فارسی استپ رواج و نفوذ زبان فارسی در بصره و حضور گنتردة ايرانيیان
در آنجا ،مؤيدِ چنين رخداد زبانی است؛ چندانکه نوز م ردپای آن را در بصیرة امیروز
در نام ايی مث ِ «حَمدان» و «حَمرانان» و جز اين دو ،چنانکه اویاره خوا ید وید ،بیه
روونی میتوان ديدپ در پيوند با نکتۀ دوم و سوم ،گفتنی است کیه اوالً ،اثیر پیذيرفتن از
يک زبان به معنی سرفرود آوردن در برابر ا

آن زبان نينت؛ مگر زبانی يافت مییویود
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که به طريیی از زبان ديگر ،خاصه وقتی مجوارند ،وام نگرفته باود يیا بیه آن وام نیداده
باود؟ به نظر میرسد اين مه وامْواژه ای عربی در فارسی و بالعکس ،معنايی جیز داد و
ستد زبانی نداردپ وانگهی ،چنانکه در ادامه میآيد ،عرب ا در آن زمان دسیتِکیم بیرای
رتق و فتق امور خراج به ايرانيانِ مددوب و زبانشان سخت نيازمند بودند؛ امیا ايین سیخن
که برای عرب ای فاتح در آن روزگارِ آغازينِ فتوحات ،پیذيرفتنِ زبیانِ ايرانيیانِ مددیوب،
سخت ناخووايند بوده است ،حجتی است ناموجههپ چنانکه پي از اين گفته ود،گذوته
از پيشينۀ ايرانیِ بصره و سراسرِ عراقِ پي از اسالم ،م فارسیزبانیان در بصیرة نوبنيیاد
فراوان بودهاند و م طبيعتاً زبان فارسی در آنجا رايج بوده استپ پرس کودکیان بصیره،
وعرِ يزيدِ مفرغ ،لهجۀ فارسیِ عبيداهللِ زياد به عدت نشو و نمیا يیافتن در ميیانِ اسیوارانِ
ايرانی و نيز داستان موسی اسواری ،مگی بر ان قاطع بر رواج زبان فارسی در بصیرة آن
روزگارندپ وانگهی ،گيريم عرب یا در آن روزگیار ،زبیان فارسیی و اثیر پیذيرفتن از آن را
سخت ناخوش میداوتهاند ،ولی اين واقعيتِ منجه ِ تاريخی است که در آن زمانه ،گزيیر
و گريزی از زبان فارسی نبوده است؛ زيرا برای ضبط و ربیط خیراج یا و چرخانیدن امیور
مالی و اداری ،سخت به آن نياز بوده استپ وا د بارز اين سخن ،ديوان خراج عراق اسیت
که چنانکه بالذری میگويد ،تا اواخر سدة نخنت جری به زبان فارسی بوده استپ اين
ديوان خراج به گفتۀ مو در زمان امارت حجاجِ يوس ِ ثیفی بیر عیراق و بیه سیرجنبانیِ
صالح پنر عبدالرحمان ،عربی ود (صلنب سري)429 :1988 ،پ اين رخداد مهم ،ميان سال یای
 83تا  95جری بوده است؛ زيرا به گفتۀ بالذری ،ديوان خراج پس از میرگ زادان فیرّخ،
عربی می وود؛ مان وخصی که صالح پنر عبیدالرحمان ،زيردسیتِ میو بیه فارسیی و
عربی مینووته استپ اين زادان فرّخ در فتنۀ عبدالرحمن ،پنرِ محمد بین اویع کشیته
میوود ( مان)429 :؛ يعنی در ايامِ جنگ ميان ابن اویع و حجیاجِ يوسی در سیال 82
جری که طبری دادِ آن جنگ به تمامی داده است (صلحيي ،دپت)350-342 /6 :پ حجاج نيیز
به سال  95جری میميرد ( مان) 493/6 :پ اين فارسی بودنِ ديوان خراج ،نشان از حضورِ
ناگزيرِ زبان فارسی در آن زمان دارد؛ چنانکه کموبي تیا پايیانِ سیدة نخنیتِ جیری
برای ادارة امور خراج ،چارهای به جز کاربنتِ آن زبان نبوده استپ
ناجی معروف ،سپس نکتهای ديگر به کار میگيرد و میگويد به دلي وجیود اَعالمیی
از قبي ِ «طابَران»« ،طالیان»« ،طَبَران»« ،طَبنان»« ،طخارستان» و «ما یان» ،بیرعکس
گفتۀ ياقوت ،اين ايرانيان بودهاند که اسدوبِ تثنيۀ عربی را در زبان خود به کار بنیتهانید،
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نه عرب ا اسدوب ننبتِ فارسی را (معروف)10 :1962 ،پ اين سخن ،پذيرفتنی نينیت؛ زيیرا
جز «طبنان» که به آن اواره خوا د ود ،يچکدام از اين ال و نون ا ،ال و نون مثنی
نينتندپ در پيوند با «طخارستان» بر مه روون است که پنوند اين کدمه نه ال و نون،
بدکه «ستان» اسیت؛ درسیت ماننیدِ «قهنیتان» (کو نیتان) و «طبرسیتان» (تبرسیتان-
تپورستان)پ چنانکه گفته ود ،يچکدام از آن نام ا ،مگر «طبنان» ،مختوم به ال و نون
مثنی نينتند؛ زيرا اگر مثنی میبودند ،میباينت در متون عربیی در دو حالیتِ نصیبی و
جرّی با «ين» بيايند؛ حال آنکه ميشه و در مه حالت به وکدی ثابت بیا میان الی و
نون به کار رفتهاند؛ در اينجا ،به نی نمونه ای زير بننده میویود« :و ِمن طنابرصن ،صلعبنا
طنلنا طنيصن علنی بناب صطنفنان بعند
ب حم ند بن صبنی منصنور» (يناقو صم نوي)3/4 :1977 ،؛ «إلنی لن َو َ
لن قاطينا شندصدد فنی صلحرين » (صلع نري)86/9 :1423 ،؛ «و و[حم ند بن حم ند بن حم ند صلحالقنانی ِمن
طالقننان مننرو صلننروس ِمن طالقننان قننزوي صبننوصخلري لمحنند بن إمساعين بن يوسننق صلقزوينننی صلحالقننانی» (ينناقو

صم نوي)7/4 :1977 ،پ در اين عبارات بر سر «طابران» و «طالیان» ،حرف جر آمده و طبیران
نيز در حالت نصبی است ،اما مگی با ال و نون آمدهاندپ اگر ال و نونی که بر سر آنهیا
آمده ال و نون مثنی بود ،باينتی به «طابِرَين» و «طَبَرَين» و «طالِیَين» مبیدهل ویوند،
ولی چنين نشده استپ اما دربارة «طبَنان» ،بايد گفت از آنجا که دو طبس در کنار یم
بودهاند ،عرب ا اسدوب مثنای عربی را برای آن به کار بردهاندپ ا ميهتی که اين دو طیبس
به عنوان دروازة فتح خراسان 2برای عرب ا داوتهاند ،در مثنی کردن آن بیتیأثير نبیوده
استپ نکتۀ جالب توجه اينکه بر پايۀ گفتۀ ياقوت ،خود ايرانی ا نه وک «طبنان» را که
تنها وک مفرد آن ،يعنی «طبس» را استفاده میکیردهانید و «طبنیان» تنهیا در ميیان
عرب ا رايج بوده است ( مان)20 :پ
ناجی معروف ،در نهايت برای اثبات اينکه پنوند ال و نون در نام ای تاريخی بصره،
ال و نون مثنایِ عربی است نه پنوندِ ننبتسازِ فارسی ،نام یايی را از سیرزمين حجیاز
دستمايه میکند و میگويد :در کتاب ا و دواوينِ وعر عربی ،صد ا نامِ تیاريخی از ايین
دست وجود دارد که نشان مید د اين ال و نون در نام ای تاريخی بصره ،نه ال و نون
ننبتِ فارسی ،که عالمت مثنای عربی است که به روزگیارانِ ديیرين ،در سراسیر جزيیرة
العرب نيز رواج داوته است (معروف)10 :1962 ،پ ايشیان مکیان یايی را برمییویمارد کیه
وماری از آنها بر يک مکان داللت میکنند و وماری ديگیر بیر دو مکیان؛ نیام یای زيیر
ازجمدییه مییواردی اسییت کییه وی بییه آنهییا اوییاره میییکنیید« :األبرقییان»« ،األجرعییان»،
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«األحصبان»« ،األحوران»« ،األقدحان»« ،النِيدان» و «الیريتان»؛ کیه رکیدام نیام يیک
مکاناند؛ و نام ای «األخرجیان»« ،األخشیبان»« ،األغیرّان»« ،الیريتیان»« ،األمدحیان» و
اَعالمی ديگر از اين دست که برعکس مواردِ اندکومارِ پيشين ،م بنيارند و یم بیر دو
مکان داللت دارند (معروف)13 -10 :1962 ،؛ گفتنی است که «الیريتان» ،چنیانکیه يیاقوت
میگويد م بر مکه و طائ اطالق میوده و م نام روستايی در سر راه مکه و نيیز نیام
روستايی در حمص بوده است (ياقو صم نوي)335-336/4 :1977 ،پ دربارة «االجرعیان» نيیز
بايد گفت که در معجم البدیدان بیه ویک «األجیرعين» آمیده اسیت ،نیه «األجرعیان»؛
چنانکه ناجی معروف آورده استپ ياقوت ،بی توضيح بيشتری گفته است اين نیام را کیه
اسم يک مکان است ،به وک «اجرعين» ،نی کردهاندپ گويی اين وک بیرای او نيیز بیه

نحوی عجيب میینمیوده اسیت ( میان ،)102/1 :امیا در کتیاب طنفة جزينرة صلع ِ
نرب صهل ندصي
(334-280هپق) به صورت مرفوع نيز آمده اسیت :وصخلننف وخلَّن مشنرفتان علنى صلنر و
وصدي سي خشب و و فرع صلعنر يندفع فينه صألجرعنان ()261 :1990پ دربارة «النیيدان» نيیز
میبايد گفت که براساس گفتۀ ياقوت ،اين واژه مثنی نينت ،بدکه جمع «سيد» به معنیی
گرگ است (يناقو صم نوي)294/3 :1977 ،؛ لذا اِعراب آن بیر حیرف «ن» ظیا ر مییویودپ
باری ،ايشان با ذکر مواردی از اينگونه ،به اين نتيجه میرسد کیه نیام یای میورد اویارة
بالذری و ياقوت ،درست مانند اين نام ا ،مگی مختوم به ال و نون مثنای عربیاند نه
ال و نون فارسیپ تعميم آنها بر نام ای تاريخی بصره ،تعميمی ناروا مینمايد؛ زيرا ميیانِ
جایْنام ایِ مختوم به ال و نون در بصره و ووا د ناجی معروف ،تفاوت بنيیادين وجیود
دارد و آن اينکه با رجوع به ووا د ناجی معروف (چه آنهايی که بر يک مکان داللت دارند و چه
آنهايی که بر دو مکیان) در معجم البددان ،روون میوود که مگی با اينکه اسم خیاصانید،
مُعرَباند و در حالت رفعی« ،ان» میگيرند و در حالت نصبی و جری« ،ين»پ
تمامیِ نام ای مختوم به ال و نون در بصره ،بر خالفِ ووا دِ ناجی معروف ،مبنیاند
و در حالت ای مختد اِعرابی ،ميشه بیا الی و نیونانیدپ مچنیين «ن» در نیام یای
تاريخیِ بصره به دلي مبنی بودن ،حتی در حالت اضافهودن م ثابت میمانند و حیذف
نمیووند که نمونۀ بارزش« ،خالدان الیصر» و «خالدان بناء» است که پي تیر بیه آن
اواره ودپ نون در ر دو خالدان به رغم اضافهودن ،مچنان باقی است؛ اين درست ،به
خالفِ اَعالم مثنی و مثنیگونهای است که در حالت اضیافهویدن ،مثی ديگیر نیام یای
مثنای عربی« ،ن» آنها حذف میوود؛ برای نمونه ،ياقوت« ،ابرقان» را که بر يیک مکیان
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لبرقَن ُرانر صلي امنة
داللت دارد در حالت نصبی و اضافه ،اينگونه آورده اسیت« :يريندون بنه َ
صسنإ» (يناقو صم نوي)66 :1 ،1977 ،؛ در اينجا برای دفیع دخی مییدر ،بیه «بحیرين» نيیز
اوارتی می وودپ ياقوت در معجم البددان میگويد« :البَحرَين» در سه حالت رفع و نصیب
و جر به مين وک است ،اما مو از زمخشری نی مییکنید کیه «البحیرين» را در دو

حالت رفعی و جری « ،ذه صلبحنرصن و صنتنيننا إلنی صلبحنري » مییگوينید ( میان)346 :پ برخیی از
صاحبنظرانِ مروزگارِ ما بر اين باورند که «وجه تنميۀ بحیرين ،دقيییاً معدیوم نينیتپ
ممکن است مان تثنيۀ بحر باود و يا بحر +ال و نون ننیبتِ فارسیی (کنذص يف صألطن )»
(آذرنوش)201 :1374،پ رنتز ) (G.Rentzو موليگان ) ،(W.E. Mulliganنوينندگانِ مدخ ِ

«بحرين» در دائرة المعارف اسالم نيز بر اين باورند که اقوال مختدی و نیامیبولی کیه در
منابع عربی در پيوند با نام بحرين وجود دارد ،مه دالِ بیر ايینانید کیه اصی ايین نیام،
مشخص نينت (رنتز و موليگان.)941/1 :1999 ،
باری ،چنانکه اوارهوار گفته ود ،امروزه م نشیانه یايی از الی و نیون ننیبتسیاز
فارسی ،در وماری از نام ای جدرافيايی بصرة کنونی باقی اسیت؛ ازجمدیه مییتیوان بیه
نام ايی چون «حَمدان»« ،حَمرانان»« ،عَبداليان»« ،عُوينيان»« ،قُتيبان» يیا «کُتيبیان»
و «مُهَيجران» اواره کرد که مگی در بصره واقعاند؛ «حُمرانان» نام نهری در بصره است
که به حمران پنر ابان ،موالی عثمان پنیر عفیان ،مننیوب اسیت (صملفن )262/1 :2006 ،؛
«حمدان» م نام روستا و نيز نام نهری است ( میان)262/1 :؛ «عبیداليان» نیام روسیتايی
است که بين «عُوينان» و «مُهيجران» قرار گرفته و به عبيداهلل پنر ابیی بکیره مننیوب
است (صملف )270/2 ،2009 :؛ «عوينيان» نام روستايی مننوب به عينی نامی است کیه در
گذوته از مالکان آنجا بوده است ( مان)293/2 :؛ «کُتيبان» يیا «قُتيبیان» ،نیام روسیتايی
مننوب به قتيبه پنر مندم است ( مان)40/3 :؛ «يوسفان» نيز نام روستايی است ( میان:
)324/3؛ «مهيجران» ،روستايی بزرگ است که وجه تنميۀ آن را مهاجرت وخصی به نام
دخي آل راود به آنجا در چهار صد سال پي گفتهاند ( مان )204/3 :و «ميتان» که بیه
اميه پنر ابی العاصی مننوب است ( مان ،)209/3 :حتی روستا و نهری نيیز در بصیره بیه
نام «الدبان» وجود دارد که میتواند دگرگشتۀ «مهدبان» ،مننوب بیه مهدّیبِ ابیی صیفره
باودپ ال و نونِ تمامی اين نام ا ،ال و نون ننبتِ فارسی است؛ وگرنه موجبی ندارد که
امروزه نام روستا ايی مانند «عوينيان» و «مهيجران» ،مختوم به ال و نون باویدپ ايین
ويوة نامگذاری ،بازماندة مان اص و قاعدهای اسیت کیه در بصیرة سیدة نخنیت رواج
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داوته است و چنانکه مالحظه ود ،وماری از آن نام ای کهن ،ولو به وکدی دگرگیون،
مچنان با ال و نون باقی ماندهاندپ
 .6آيا الف و نون جمع فارسی برگرفته از الف و نون مثنای عربی است؟
ناجی معروف پس از تخطئۀ سخن يیاقوت ،الی و نیون جمیع فارسیی را نيیز بیه خطیا،
اثرپذيرفته از عالمت مثنای عربی میداندپ او میگويید :زبیان فارسیی از آنجیا کیه نشیانۀ
مثنی ندارد ،برای جمع بنتن از عالمت مثنای عربی بهره میجويد؛ مانند مردان و زنیان
در جمع زن و مرد ()1962/13پ پنداوتِ ايشان ،برخاسته از دريافتِ ناصوابِ سخنِ يیاقوت
است؛ آنجا که ياقوت ال و نون را در «قصران الداخ و قصیران الخیارج» کیه دو ناحيیۀ
بزرگ در ری بودهاند ،مانند ال و نون در مردان و زنان ،نشیانۀ جمیع فارسیی مییدانید
(يناقو صم نوي)353/4 :1977 ،پ ايشان گويی به اين نکته واق نبوده که يکی از کارکرد یایِ
پنوندِ کهنِ ال و نون فارسی ،جمعساختن اسم است و انیدک پيونیدی بیا الی و نیون
مثنای عربی نداردپ
ال و نونی که ناجی آن را مان ال و نون مثنای عربی میدانید و بیه گفتیۀ وی در
زبان فارسی معنای جمع گرفته ،پيداست که ال و نون جمع فارسی است کیه ريشیه در
زبان پهدوی (فارسی ميانه) دارد؛ زيرا نام ا را در آن زبان با اين نشیانه ،يعنیی «ان» ،جمیع
میبنتهاند (آموزگار ،تفضدی)67 :1389 ،پ اين اسدوبِ ديرينهسالِ جمع ،امروزه نيیز در زبیان
فارسی و در واژگانی مث مردان و زنان و گنا ان ،چندان رايیج اسیت کیه از فیرط رواج،
وايد نيازی به ذکر نمونۀ بيشتر نباود؛ برای نمونه میتوان از زبیان پهدیوی نیام یايی را
برومرد که با اين نشانه جمع بنته میودهاندَ « :فتان» جمیع فیت« ،خرَسیتَران» بیه
معنای حيوانات موذی« ،آزادان» و «وُزُرگان» به معنیی بزرگیان ( میان 128 ،125 ،120 :و
)142پ چگونه ممکن است عالمت مثنای عربی به نشیانۀ جمیع فارسیی دگردينیی پيیدا
کند ،خاصه اينکه نشانۀ ريشهدارِ جمع فارسی از ديرباز رايج بوده است؟ وانگهی اگر قرار
بود زبان فارسی برای بيان جمع ،نشانهای از زبان عربی بپذيرد ،صواب و دور از تکدی آن
بود که به جای کاربنتِ «ان» مثنای عربی ،عالمت جمع آن زبان ،يعنی «ون» و «يین»
را به کار بندد؛ چنانکه فارسیزبانان ،امروزه بنياری از نام ا ،به ويهه نام ایِ عربی را بیا
اين دو نشانه م جمع میبندنید :روحیانيون ،انیالبيیون ،مدّيیون ،معصیومين ،معدیولين،
میددينپ
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 .7نتیجه
سخنِ آخر اين که پنوند ال و نونی که در جایْنام ای تاريخی بصره آمده است ،چنیان
که ياقوت اواره کرده و ووا د مندم تاريخی و زبانی ،مؤيیدِ سیخن اوسیت ،الی و نیون
ننبتساز فارسیاست؛ لذا اين سخن ناجی معروف که اين الی و نیون ،نیه الی و نیون
فارسی ،بدکه ال و نون مثنای عربی است به دالي مختد ناصواب مینمايد :يکی اينکیه
پيشينۀ تاريخی بصیره ،پيشیينهای ايرانیی اسیت و بصیره پیي از بنيیادگرفتن در کنیار
بهشتآباد و ابده ،تکهای از استان وادْبهمن بوده که در قدمرو ايیران بیزرگ قیرار داویته
است؛ دوم اينکه قشر ای گوناگونی از ايرانيان فارسیزبیان در بصیرة نوبنيیاد آن روزگیار،
حضوری گنترده داوتهاند؛ به فارسی سخنگفتنِ کودکانِ بصره و سرودن ویعرِ فارسیی
از سوی واعری عربتبار و عربزبان ،چون يزيدِ مفرغ در پاسخ بیه کودکیان آن ویهر و
نيز عربی و فارسیگويیِ سخندانی چون موسی اسیواری بیرای عیرب زبیان یا و فارسیی
زبان ا و مچنين لهجۀ فارسیِ عبيداهللِ زياد ،میه ویوا دی خدی ناپیذير و موجیه بیر
حضور گنتردة فارسیزبانان در بصرة آن روزگار است؛ سوم اينکه کاربنتِ زبیان فارسیی
در آن روزگار ،چندان ضرورت داوته که ديوان خراج عراق ،سیاليانی دراز تیا سیال یایِ
پايانیِ سدة اول جری به زبان فارسی بوده است؛ چهارم اينکه نام ای تاريخی مختوم به
ال و نون در بصره مگی مبنیاندپ اين نام ا يک حالت ثابت دارند و در مۀ حالت ای
اعرابی ،تنها با ال و نون میآيند و حتی در حالت اضافهودن بر خالف نام یای معیرب،
«ن» آنها حذف نمیوود ،حال آنکه ديگر نام ایِ مثنای عربی کیه نیاجی معیروف بیرای
اثبات سخن خود و ابطال سخن ياقوت آورده است ،معرباند؛ به ايین معنیا کیه ماننیدِ
ديگر نام ای مثنای عربی در حالت رفعی« ،ال و نون» و در حالت نصبی و جری« ،يیا و
نون» میگيرند و در حالت اضافهودن نيز به میتضیایِ معیرب بیودن ،نیون آنهیا حیذف
میوودپ اين خود وا دی مهم است که پنوند ال و نون در جایْنام ایِ تاريخیِ بصیره،
پنوندِ ننبتسازِ فارسی است ،نه عالمت مثنای عربی؛ پینجم اينکیه الی و نیون جمیع
فارسی ،بر خالف گفتۀ ناجی معروف ،برگرفته از ال و نون مثنیای عربیی نينیت ،بدکیه
فارسی است و در زبان پهدوی ريشه داردپ سرانجام اينکه کاربنتِ گنتردة واژگان فارسی
را در بصرة امروز و ردهپایِ منتمر ال و نون ننبتساز فارسی را در نامِ روستا ايی چیون
«عُوَينيان» و «مُهَيجران» و «عَبداليان» و «قتيبان» (ايین دو نمونیۀ پنیين ،بازمانیدة میان
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نام ای کهنانید) بايد پي ِ چشم داوتپ تمامیِ آنچه گفته ود ،گواهِ درستیِ سخن يیاقوت
و نادرستیِ نکتهگيری ای ناجی معروف استپ
پینوشت
1پ اين «زط» و «سيابجه» ،چنانکه بالذری میگويد ،مردمانی بودهاند در دوردسیتِ سیند و درخیدمت
سپاه ايران که پس از اسيرودن به دست مندمانان به بصره آورده میووند و در آنجا سکنا میگزينند و
سپس اسالم میآورند (صلب سري)365-364 :1988 ،پ

2پ اين دروازة فتح خراسان ،نامی بوده است که به گفتیۀ يیاقوت ،عیرب یا بیه «طبنیان» داده
بودند (ياقو صم وي)20/4 :1977 ،پ
منابع
آذرنوش ،آذرتاش ،راه ای نفوذ فارسی در فر نگ و زبان عرب جا دی ،تهران ،توس ،چاپ دوم1374 ،پ
ابن بطوطه ،سفرنامه ،ترجمۀ محمدعدی موحد ،تهران ،آگاه ،چاپ وشم1376 ،پ
آموزگار ،ژاله و احمد تفضدی ،زبان پهدوی؛ ادبيات و دستور آن ،تهران ،معين ،چاپ فتم1389 ،پ

صب خردصدبه ،صبوصلقاسم عبيدصهلل ،صملسالک و صمل الک ،ليدن ،بري 1889 ،
صب رسته ،لبوعلی صمحد ،صألع ق صلنفيسة ،تصحيح دخويه ،ليدن ،بري 1892
صبوصلفر صسطفناي ،علی ب صمسني ،صألغاي ،حتقي إرسان عبا  ،إبرص يم صلسنعافني ،برنر عبنا  ،بنريو  ،دصر
طادر ،صلحبعة صلثالثة2008 ،
صلب سري ،لبوصمس لمحد ،فتوأ صلبلدصن ،بريو  ،دصر و مكتبة صهل ل1988 ،
صجلننارا ،صبوعث ننان ع ننرو ،صلبيننان وصلتبيننني ،بتحقي ن و شننرأ عبدصلس ن ه حم نند ننارون ،صلقننا رة ،مرتبننة صخلننا ی،
صلحبعة صلسابعة1998 ،
صملف  ،لمحد عبدصلرزصق و بثينه عبدصلو اب صملف  ،قنامو صللنانة صلعامينة صلبصنرية أمنع لمثنال و لشنعار شنعبية ،
بغدصد ،محبعة صلبعد صلثالث للحباعة وصلتص يم2006 ،
 ،ق ننامو صللنا ننة صلعامي ننة صلبصن نرية أم ننع لمث ننال و لش ننعار ش ننعبية  ،بغ نندصد ،دصرصلعب نناد للحباع ننة
وصلنشر2009 ،
صلحننيي ،حم نند ب ن جريننر ،تنناريل صلرس ن وصمللننو  ،حتقي ن حم نند صبوصلفا ن إب نرص يم ،صلقننا رة ،دصرصملعننارف ،صلحبعننة
صلثانية ،د
صلع ري ،شنابصلدي لمحد ،مسالك صألبصار فی ممالك صألمصار ،لبوظيب ،صجمل ع صلثقايف1423 ،ق
منتوفی ،حمداهلل ،نز ة الیدوب ،به کوو محمد دبيرسياقی ،قزوين ،حدي امروز1381 ،پ
معننروف ،ننناج « ،صلتثنينة يف صألمسنناا صلتارةيننة لسننلوب عننريب قنندم» ،جامعنة بغنندصد ،کليننة صادصب ،صلعنندد صخلننام ،

 ،16-5نيسان 1962
نات خاندری ،پرويز ،تاريخ زبان فارسی ،تهران ،فر نگ نشر نو ،چاپ فتم1382،پ

 /142پسوندِ «الف و نون»ِ نسبتِ فارسی يا عالمتِ مثنّایِ عربی؟...

نولدکه ،تئیودور ،تیاريخ ايرانيیان و عربهیا در زمیان ساسیانيان ،ترجمیۀ عبیاس زريیاب ،تهیران،
پهو شگاه عدوم اننانی و مطالعات فر نگی ،چاپ دوم1378 ،پ

صهل دصي ،صمس بن لمحند بن يعقنوب ،طنفة جزينرة صلعنرب ،حتقين حم ند بن علن صألانوع صمنوصا ،طننعاا ،مكتبنة
صسرشاد1990 ،
يادگار زريران ،برگردان ژاله آموزگار ،تهران ،معين1392 ،پ

ياقو صم وي ،شنابصلدي صبوعبدصهلل ،معام صلبلدصن ،بريو  ،دصر طادر1977 ،
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