
 

 

 

 

 

 

 

 ؟عربی مثنّایِ يا عالمتِ فارسی نسبتِ« الف و نونِ» پسوندِ

 در اَعالم تاريخی بصره وجويیجست ونقدی بر سخنان ناجی معروف 
  *زارعناصر 

  دانشگاه خلیج فارسگروه زبان و ادبیات عربی استاديار 

 (142تا  127)از ص 

 29/9/1396، تاريخ پذيرش: 6/5/1395تاريخ دريافت: 

 

 هچکید
غالباً گمان بر اين است که پيوند زبان فارسی با زبان عربی، محدود به واژگان معرّب است؛ ولیی ویوا د   

الی  و  »دارتر از واژ گان معیرّب اسیتپ پنیوند     د د که ارتباط ميان اين دو زبان، ريشه تاريخی نشان می

 ای  ن عربی استپ از خويشکاری، وا دی مهم در پيوند با تأثير و نفوذ ريشه دار زبان فارسی در زبا«نون

ساز بودن آن است؛ اما نکتۀ جالب توجه، حضور اين پنوند در وماری از اَعالم  اين پنوندِ فارسی، ننبت

 معجیم البدیدان  تاريخی بصره استپ نخنتين کنی که به اين نکته اواره کرده، ياقوت حموی در کتیاب  

عراقی به اين موضوع پرداخت و سخن يیاقوت را    ا پس از ياقوت، ناجی معروف، مورخ معاصر استپ سده

بیه   اوسازِ فارسی بدکه نشانۀ مثنای عربیی تدییی نمیودپ     نادرست انگاوت و اين پنوند را نه پنوندِ ننبت

جمع فارسی را نيز  مان الی  و  « ال  و نونِ»تخطئۀ سخن ياقوت بننده نکرد، بدکه فراتر از اين، پنوند 

وده و معنای جمع پيدا کرده استپ ووا دِ عينیِ تیاريخی   فارسیزبان  واردِ عربی داننت که مثنّای نونِ

و زبانی نشان می د د که سخن ناجی  م در ارتباط با نظر ياقوت و  م در پيوند با نشانۀ جمع فارسیی،  

 نمايدپ نادرست می
 

 پ، نحو عربی و فارسیمعروف ناجی ،حموی ، ياقوت«ال  و نون»اَعالم،  :ی کلیدیها واژه

 

 

                                                 
 naserezare@gmail.com                                                                           پ رايانامۀ نويننده: *

 2 شمارة، 9 سال، عربی ادب

 1396پايیز و زمستان 
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 مقدمه. 1

 به کاربنتِ الی  و نیونِ   ،معجم البددانکتاب  جایِ جای( در هپق 626-574ياقوت حموی )

 میدخ ِ سیه   ذيی ِ در به عنوان نمونه،  پ  مواست در ميان مردم بصره اواره کرده ننبت،

و من  صطنح أ ل ن  »: کند میتصريح به اين ال  و نون  ،«يزيدان»و « وبالن»و  «بصره»
يدوص يف صسم صلرج  صلذي تنسب إليه صلقرية للفا ونونا، حنو قوهلم طلحتان: هنر ينسب صلبصرة لن يز 

ينسنب  شب ن، هنر بالبصنرة،»پ (1/435  :1977) «إىل طلحة ب  ليب رصفع موىل طلحة ب  عبيد صلّله
:  میان )« إىل رج  صمسه شب ، وعند م عدة موصضع يزيدون على صسم من  نسنبإ إلينه صلفنان و نوننان 

يزيندون يف صسسنم صلفنان ونوننان إسص نسنبوص  ة ذص صطح أ أل   صلبصنر و  ةيزيدصن، هنر بالبصر »پ (3/322
 : میان ) «يف زماننه ةرو صأُلسنّيدي وانان رجن  ل ن  صلبصنر لرضا إىل رج ، منسوب إلی يزيند بن  ع ن

ای  و اسیتاد فیيید دانشیگاه بدیداد، میالیه     ناجی معروف، میورخ   پم1962در سال  پ(5/436

تخطئیۀ  رد و در  ،«، لسنلوب عنريب قندمصلتثنينة يف صألمسناا صلتارةينة»ای با عنوان  فحهوانزده ص

گفتیه،   الی  و نیون پیي     است که جمده اينبر وده میالۀ ياد پ اساسنووتسخن ياقوت 

سخت به خطا رفتیه کیه آن   ياقوت حموی و  نه چيز ديگرو ال  و نون مثنای عربی است 

 افیزون بیر خطیا انگاویتنِ     ايشان در آن میالیه،  استپتدیی کرده  عالمت ننبت فارسی را

؛ دانید میی برگرفته از ال  و نون مثنای عربیی   نيز ال  و نون جمع فارسی راگفتۀ ياقوت، 

، عالمت مثنای عربی را ندارد نشانۀ جمع جا کهاز آن که زبان فارسی استبر اين باور  زيرا

 پبنته است کاربه  گرفته و در معنای جمع

 ايین نوویتار،  اما  ؛به اين نکته اواره کرده است گذراکر ود ياقوت حموی، که ذنانچ

نينیت کیه    اين در پیِجویِ درستی يا نادرستیِ سخن ياقوت است، وکه در جنتچندان

 پرا بیاز نمايید   آن اين نووتار بخوا د  تاآيا به اين ال  و نون اواره کرده است يا نه  ياقوت
هیا  کیه بیر آن  چنیان ، تاريخی و زبیانی  عينیِ ستناد به ووا دبا ا که اين جنتارتر اين روون

آيا  :ست ا پرس  اين برای  خپاس جويایِ ها،نآ تحدي ِتوصي  و با نيز و  ،اعتماد توان کرد

میت  عال ،يدگو که ناجی معروف میچنان ،موجود در اعالم تاريخی بصرهال  و نون  پنوندِ

برگرفتیه   ،پنیوند اين که يا  ؟ون فارسی نداردبا ال  و ن و  يچ پيوندیعربی است  مثنّایِ

آيیا  ؟ ارتبیاط اسیت   با ال  و نون مثنای عربی، بیی   م از اين روی، و است فارسی از زبان

 سیخن نیاجی معیروف   اين يا ؟ و گفتار ناجی، عين صواب قولی است خالف ،سخن ياقوت

جمیع   آيا نشانۀ ؟نا مناز است ،و با ووا د تاريخی و زبانی نمايد میپذير  خدوهاست که 

کیه   ،  مان ال  و نون مثنای عربی استگويد می به تأکيد که ناجی معروفچنان ،فارسی
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الی  و نیون مثنیای      مانندِ ، ر چند به ظا ر کهيا اين ؟ه استمعنای جمع به خود گرفت

با ال  و نیون مثنیای عربیی،     دارد وزبان فارسی  درازنایِ تاريخريشه در  عربی است، ولی

يک از اين دو به لحاظ تاريخی و زبیانی، موجهیه و پیذيرفتنی    سخن کدام است؟اط ارتب بی

 ، ا به اين پرس  دادن پاسخ و ناجی معروف ان ياقوت وپي  از پرداختن به سخن است؟

 ویايد  و زبانی آن، تاريخی و فر نگی اوضاع ه و چند و چونِبصر دربارة چند سخنی بيانِ

 پخالی نباود ،آيد وضوعوناختِ م ای که به کارِ نکته از
 

 ايرانیان و زبان فارسی در بصره  .2

د د بیه   نشان می ،ناد و ووا د به دست آمده ا تا آنجا که اس ايرانيان و عرب ارتباط ميانِ

سیواح  ویرقی    در عهد اویکانيان نيیز  (پ 42: 1374)آذرنوش، گردد  برمی زمان  خامنشيان

در عصیر ساسیانيان،   (پ 40 :) میان  بیوده اسیت  متعدق به ايیران   ،عربنتان و عمان و يمامه

تمامی وهر ای عراق کنونی و حتی بنياری از وهر ايی که در غرب عیراق و در داخی    

حتی در ومال عراق، حاکمیان   ،(197) مان: تحت تندط ساسانيان بود  ،صحرا قرار داوت

و )وا نشیاه(   «مدیک مدکیا  »بر خود الیابی چون  ،به تیديد از ساسانيان (منتعمرة روم)تدمر 

بی  از اسیالم بیه عنیوان يکیی از      عیراق ق (پ 54) میان:  نهادنید   میارگبذ(  -)ارجبذ «ارگَپِت»

 «عیراق »گیاه  و آن «سیواد »سپس  که ود خوانده می «سورستان» ای ايران بزرگ،  بخ 

ديگیر   داویتن در ميانیۀ  عراق به دليی  قرار  گيردپ اين سرزمين سورستان يا  مان نام می

خود به دوازده اسیتان يیا    ،ايرانشهر بود و اين دل «دل ايرانشهر»بزرگ،   ای ايران بخ 

اسیتان   ، یا  اند و يکیی از آن اسیتان   ارسی داوته ای ف ود که  مگی نام م میکوره تیني

 ،ييناقو  صم نو  و 8-5: 1889بیه،  ؛ ابن خرداد104 -103: 1892رسته،  )ابنبوده است  «بهمن وادْ»
، زمينیی کیه   د د خردادبه از اين استان به دست می ابننچه که بر اساس آ (1/289 :1977

 استپ  بودهاستان   ميندر محدودة  ،از اسالم بصره در آنجا ساخته ود پس

تیرين مرکیز    ساسانيان بودند و بیزرگ  نشاندةره که اميران  دستباری، افزون بر حي 

ای آن را گرفیت  کوفیه جی   ،سیال  530 ا بود و پس از  ر فر نگ ايرانی در ميان عربتأثي

که در  (ک بدداد کنونینزدي) و نيز افزون بر وهر انبار( 53: 1378نولدکه،  و 154: 1374،آذرنوش)

، آذرنیوش )ی داوت ت تجاری و نظامی بااليگرفت و ا ميواپور نام  پيروزْ ،زمان واپور اول

 ،ساسیانی نيز بودند که در گنیترة قدمیرو    وهر ايی ديگر ،(88: 1378، نولدکه و 196: 1374

و  «اُبُدّیه »توان يکی به  ن وهر ا در  منايگی بصره میاز اي ؛ندجايگا ی بنيار مهم داوت

از  میان   ،ن مدخ  خديج فارس بیود تريبده که بزرگه کردپ اُاوار «آبادبهشت»به  یديگر 
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، آذرنیوش )داویته  پيوسته ا ميیت   ،آن   در زمان ساسانيان و يا کمی پي  ازآغاز پيداي

در حالی که پانصید   که در سال چهارد م  جری است بودهو بندرگاه مهمی ( 200 :1374

، 3/594 ، دپت:صلحنيي)وود  گشوده می ،به جنگ ،عهده داوتند راسوار ايرانی دفاع از آن را ب

وجیود داویت    یايی در آن    ا و عمارت و کاخ بده از مراکز مهم سپاه ساسانيان بوداُ (پ596

 ،يناقو  صم نوي)بیوده اسیت    پابرجابطوطه در قرن  شتم  جری  روزگار ابنتا آثاروان  که

ویهر ای مهیم   ومار به نيز از آباد يا خُرَي بهشت(پ 232 /1 :1376ابن بطوطیه،   و  1/77 :1977

 «روَ ِشتاباد اردویي »ايرانيان بود و  (مندحه) آباد، مرکز سپاه يا زيننتاناستپ بهشتبوده 

ویيبانی،   حارثیۀ  دن به دست مثنی پنیر و س از ويراننام داوت که پ ر(آباد اردوي)بهشت

 مچهیارد  سال در  وهر بصره کوچک نام نهادندپ ويرانۀبه معنای  «يبهرَخُ» ا آن را  عرب

 ،ياقو  صم نو ين)  ای  مين خُرَيبه بنياد نهاده وید  خالفت عمر، کنار ويرانه به وقت جری 
 یای    یا از مکیان   کیم عیرب  کیم  ،ود بناکه بصره از  نگامی (پ 2/363 و 1/430-432 :1977

 انو مهیاجر  انفاتحی  اما تنها اين ؛ن منکن گزيدنددر آ ند ومختد  به آنجا مهاجرت کرد

 ساکن بودنید ر مجاورت آن ايرانيانی نيز دتر،  پي ، بدکه منتیر ودندنبودند که در بصره 

، سريصلنب ) دداویتن در اختيیار  خیود   ا و نهر ايی  م برای  زميندر ازای پرداختِ جزيه و 

 ،دآي میبرعمر به عتبه پنر غزوان  که از نامۀچناناز موجبات ساختن بصره، (پ 342: 1988

، صلحنيي)جدوگيری از کمک رساندن  مين ايرانيان مجاور بصره به مردم حيره بوده اسیت  

 استه يیا ناخواسیته بیه بصیره    توان ايرانيانی را افزود که خو به اينان می(پ 591 -3/590 دپت:

آوردن بیه بصیره   توان اواره کرد کیه پیس از اسیالم    جمده به اصفهانيان می؛ ازکردند کوچ 

کرد که پیس از فیتح ویوش بیا      ياداسوارانی بايد  ازو نيز  ؛(355 :1988، صلنب سري)کوچيدند 

م نهیری بیرای خیود    به بصره رفتند و در آنجا   پيوستند و گذاردن وروطی به مندمانان

ر آنجیا  د«  یزارْ در »به نیام فارسییِ   پ قصری  م معروف ود «الساورهانهر »کندند که به 

بیرای   ااسیواری آن ر  يکی از  مان اسیواران بیه نیام ویيرويۀ     ،که به روايتی وجود داوت

يناقو   و 362 و 349:  میان )که به زنی او درآمده بود، ساخته بیود   (زياد مادر عبيداهللِ)مرجانه 
 کیرد زندگی میی آور  زبان سخندانیتبار  مين اسواران،  زدر بصره ا پ(5/404 :1977 ،صم وي

بیه گفتیۀ جیاحظ، از     ايین موسیی   کنیدپ  از او به نام موسیی اسیواری يیاد میی    که جاحظ 

 منیان و   ،در عربیی و فارسیی  بالغیت    يۀت فصاحت و ماقوهو  ه ای جهان بود وگفتی

بیر   ايرانيیان  انید و  نشنته می راست بر دستِ ا  وی، عرب دسپ در مجاست  مننگ بوده

عربیی و  زبیان   یا بیه    بار بیرای عیرب   کفصاحت، ي در غايتای را  هيو آا ؛ آنگاهچپ تِدس
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داننیت بيیان    کس نمیی  کهطوری؛ بهکرد فارسی تفنير میزبان برای ايرانيان به  ديگربار

بیه اسیواران    (پ1/368 :1998 ،لجاحظ)اويواتر است نکوتر و يک از اين دو زبان، وی در کدام

 چیون که کنیانی   اسيرانی افزوده وونداگر به اينها  پرا افزود 1«سيابجه»و  «زط»وان ت می

 ايرانيیانِ  ویمارِ  ،با خود به بصیره آورده بودنید   (365: 1988، صلنب سري) زياد از بخارا اهللِعبيد

دو  یزار   ،افیراد  افیزون بیر ايین    ،زيیاد  اهللِعبيداند که  آوردهفراوان بوده استپ  بس ،بصره

  (پ5/298 ، دپت:صلحيي) ه استبا خود از بخارا به بصره آورده بود نيز دستيرهچ ازِاندتير

 بیه  ،آنچیه گفتیه وید   زبان، در کنار  تبار و عرب زيدِ مفرّغ، واعر عربداستان معروف ي

اين عبيداهللِ زياد  ؛استزبان در بصرة آن روز  حضور پر رنگ ايرانيانِ فارسی بيانگرِ روونی

دارويیی  بیرای عیوبیت   اش عديیه خانیدان وی،     ای تند و گزنده ب  جويهبه موجرا يزيد 

او را  ،منیه   آن داروی کهطوری ؛ بهچرخاند سوار بر االغ در بازار بصره  و دمنه  خوران

بیا   ، کودکیان بصیره  االغیانی در  الفرج اصفهانیپ به روايت ابودکر روشوکم گرفتارِ سخت

نید:  اپرسیيده از وی میی به فارسی  اند ورفتهمی او دوان از پیدوان، ای ديدن چنان صحنه

سیت و نبيیذ   ا : آباسیت  هگفتی  ها چنين میفارسی در پاسخ به آن زيد بهاين چينت؟ و ي

 ،يصلحني  ؛18/193 :2008 ،صبنوصلفر  صسطنفناي)ت زبيب است/ سميه روسیبيذ اسیت   ااست/ عصار
زيیاد کیه در    اهللِکه  مين عبيدب توجه اينلجا(پ 1/143 :1998 الجاحظ، و 319-318 /5 دپت:

عربی  «ایِح» کهچنان ؛فارسی داوت لهجۀ ،جاحظ به گفتۀ ،وده بودبصره زاده و بزرگ 

اسیواری   ویيرويۀ زيرا در ميان اسیواران و نیزد    ؛کرد تدفظ می « ا»زبانان، را مث  فارسی

 پ (73-1/72 :1988 ،الجاحظبزرگ وده بود )

 ةبدکیه در سید   ،آغیازين نبیوده   ه  میان روزگیار  فارسی، محدود بزبان گفتن به سخن

بیه تعبيیر    زبانشیان  ،میردم بصیره در آن سیده    که رواج داوتهچندان نيز  جری شتم  

منیتوفی،  )انید   گفتیه  میی  و به فارسی نيیز سیخن   است ر بودهمديَّعربی  ،حمداهلل منتوفی

بصیره،   حدیۀ يکی از سه م ،گويد ابن بطوطه می کهچنان ،در  مان قرن  شتم پ(78 :1381

 نيیز  هحتیی امیروز  (پ 230-1/229: 1376ابن بطوطیه،  )نام داوته است  )ايرانيان( ا  عجم محدۀ

برنید کیه بیرای     را به کار میی   ای فارسی فراوانی واژهخود،  روزانۀ در گفتارِ ان بصرهمردم

(، 1/233: 2006 ،ملفنن ص)چهییره  و اوییاره کییرد: چنگییالتییوان بییه ايیین واژگییان،  نمونییه مییی

بهیاری   (،92 :) میان بیوس  (، 88:  میان )بنیدر  (، 145 :) میان تَنگ (، 286 :) مانفروش  خرده

 :) میان پروانیه بیه معنیی بیادبزن      و پیرده ( 131:  مان)پخته (، 111:) مانپاچه (، 89 :) مان

 (،298) مان: خوب (، 211) مان: وه گي(، 142 :) مانتنب   ياتمب   (،130 :) مانتخته (، 114
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) مان: زور و زورخانه (، 2/75: 2009، صملفن ) وودبنته می اَرناگ  م جمع رَنگ که حتی به

ویاخه بیه معنیای ویاخابه     (، 135) میان:  سنگين و چای سنگين به معنای پررنگ (، 104

نامرد (، 150) مان: مردانه (، 45) مان: کشم  (، 3/40: ) مانکوچک کُچک يا  (،157) مان: 

يعنیی کیار عیار     ؛«الکار مو عیار »حتی مَثَ  که طرفه اين پ(278) مان:  وش ( و 233) مان: 

  پ(35) مان: رواج دارد  در آنجا نيز ،نينت

آن اينکه يیاقوت   و نمايد نمیخالی از فايده  ،یتوجه ديگرقاب   ۀنکتدر اينجا اواره به 

اصیفهانی   گونیاگون بیرای بصیره، بیه نیی  از حمیزة      پس از ذکر معانی  البددان معجمدر 

 ؛اسیت  «بیس راه » ودةاسو شت ونيده که بصره، عربی  از وخصی به نام موبدِ :گويد می

 :1977 ،يناقو  صم نوي)ویود   ای فروانی به جا یای مختدفیی منشیعب میی     راه ،از آنجا زيرا

انیی را در بصیره   حضور و رواج پر رنگ زبان فارسی و فر نگ اير ،آنچه گفته ود (پ1/430

روزگارانی دراز،  نوز  م ردپای زبیان   حتی با گذوتِکه چندان ؛کند می آينگی ،خوبیبه

برجنیته و   ،کنید  ديگر کنی به ايین زبیان تکدیم نمیی     ،رفارسی به رغم اينکه در اين وه

 پيداستپ  
 

 عربی؟ مثنای عالمتيا  است فارسی نسبتِ نشانة آيا ،الف و نون. 3 

زبیان  بازمانیده از  بیه گفتیۀ پهو شیگران،    پنوند ال  و نون که   ایِ کاریخوي يکی از  

بابکیان،  زريیران،  مثی    ؛اسیت  مکیان  فرزندی يا ننبتِ ننبتِ بيانِ ،است ساسانیپهدوی 

امیا در بنیياری از    ؛ربرد نداردديگر در زبان فارسی کا سپا ان که ظا راً و دارايان، گرگان

 و 3/14 :1382)ناتی  خیاندری،    ای جدرافيايی باقی مانده است   ای خاص کهن يا در نام نام

 ای مِهرنرسیيان، زَروانیداذان، کیارداران،     توان به نام  مچنين می(پ 13: 1392ادگار زريران، ي

مننوب به مهیر نرسیی،   اند  بوده ايی  آتشکده  ای رد که  مگی نامماه گُشنَنپان اواره ک

 ،يصلحني )زَروانداذ، کاردار و ماه گشننپ در زمان ساسانيان به  نگام پادوا ی بهیرام گیور   
 (پ 141: 1378نولدکه،  و 2/80: دپت

نیون    میين الی  و   ،از اواره به ال  و نونی که در بصره معمیول بیوده   میصود ياقوت

س از اواره به اين ال  و نون، پ وی پرفته است  م به کار میبنيار  ننبت است که ظا راً

چنیان   البتیه  ؛کنید  ذکیر میی  مختوم به ال  و نیون را در بصیره    تاريخیِ از سی نامِ افزون

زيیرا   ؛بالذری نظر داویته اسیت   البددان فتوح ا به  کردِ اين نام ياقوت در يادنمايد که  می

آن  بیه تمیامی   تیريبیاً  ،ح البدیدان فتیو در ( هپق 279 -180)، بالذری چند سده پي  از وی
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ر به وا نمونه، ادامهپ در پنجاه نام است تیريباًاواره کرده که  ، ايی ديگر ، افزون بر نام ا نام

 پووداواره می  ا نام  وماری از آن
 

 های تاريخی بصره  نامجایْ شماری از. 4

، مننوب به مهدیب پنیر   «مهدّبان» ؛خيرتان، مننوب به خيره، زن مهدّب پنر ابو صفره»

 ؛، مننوب به روهاد پنر ابو بکره«روهادان» ؛مننوب به جبير پنر جبهه «جُبَيران» ؛ابو صفره

مننیوب بیه حکیم پنیر ابیو       «میان حَکَ» ؛به عبيد الدّه پنر ابو بکره ، مننوب«عُبيدالن»

ميهیه پنیر   ، مننوب بیه ا «اميتان» ؛، مننوب به مديره پنر ابو العاصی«نمُدِيرتا»؛ العاصی

، «ادانزيی » ؛ب به محمد پنیر عدیی پنیر عثمیان حنفیی     ، مننو«محمهدان» ؛ابی العاصی

عبید  »؛ نوب به عبيد پنر کعب نميیری ، من«دانعُبَي» ؛ثممننوب به زياد موالی بنی  ي

، مننیوب بیه نیافع پنیر حیار       «عانناف» ؛الرحمن پنر زياد، مننوب به عبد«الرحمانان

، مننوب به قتيبیه پنیر   «قتيبتان» ؛ه کالبی، مننوب به اسدم پنر زرع«اسدمان» ؛ثیفی

نیوب  ، من«عُمَران» ؛، مننوب است به حُمران پنر ابان، موالی عثمان«حُمرانان» ؛مندم

، مننوب به بیالل  «بالالن» ؛، مننوب به کثير پنر سيهار«کثيران» ؛به عمر پنر عبيد الدّه

، مننیوب بیه انیس پنیر     «نَنیان اَ»؛ ، مننوب به وب  پنر عمير«وِبالن» ؛برده پنر ابو

، مننیوب بیه   «قاسیمان » ؛النَدوسیی ، مننوب به سُوَيد پنر مَنجیوف  «دانسُوي» ؛مالک

 ؛، مننوب معیی  پنیر ينیار   «مَعیِالن» ؛، مننوب به ماسور«نماسورا» ؛قاسم پنر عباس

،  یر دو  «اءخالیدان  بنی  »و  «خالیدان الیصیر  » ؛، مننوب به عَبهاد پنر حُصَين«ادانعَبه»

المدک مننوب به عباس پنر وليید پنیر عبید    ،«عباسان» و اهللمننوب به خالد پنر عبد
 پ( 358 -350: 1988 ،يلب سر ص؛ 436،  1/435 :1977،يياقو  صم و )
 

 سخن ياقوت حموی و نظر ناجی معروف. 5

ثبیت و   ، ايی بوده که به نام صاحبان آنها ين مگی نهر ا و يا قطعه زم ، ای مذکور مکان

کتیاب   ، ياقوت حموی در دو جا ازآمد از اين  که پي اندپ چنان وده و مشهور میمننوب 

رواج در بصیره   ویبه گفتۀ داند که  اين ال  و نون را ال  و نون ننبت می ،البددان معجم

اين ال   :دگوي می ،خرده گرفته ، سختسخن ياقوتاين بر اما ناجی معروف  ؛داوته است

نیه برگرفتیه از    ،آمیده  معجم البددانو  فتوح البددانوده در  ای ياد و نونی که بر سر نام

عربی  ۀمت تثنيبدکه عال ،بصره است گويد ويهة که ياقوت مینانزبان فارسی است و نه چ

العربِ پي  از اسالم دارد  ةريشه در جزير ،گذارینام ةاست و نه چيز ديگر؛ زيرا اين ويو
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عکس، اين زبان فارسیی   رب؛ (5: 1962)معروف،  داوته باودپيوندی با زبان فارسی  بی آنکه

اثبیات   برای ايشان، (پ10-9) میان:   از زبان عربی اثر پذيرفته است ،اطاست که در اين ارتب

: کنید  یای چند اویاره می   به نکته ،ندا گرفتهنچنين اسدوبی را از زبان فارسی   ا  عربکه اين

 ،بالذری و ياقوت با عالمت ننبت عربیی  ة ای مورد اوار که مننوب ساختن نام اين  يکی

ننبت عربی  «هي»اين افزودن ؛ بنابراست ل  و نون برای  مان میصوداز افزودن ا تر آسان

 از افزودن الی  و نیونِ   ،«سديمانيه»، «سعديه»، «بالليه»، «هعبيدي»، «زياديه» و ساختن

تیر   سیاده  «سیديمانان »و  «سعدان»، «بالالن»، «عبيدان»، «زيادان»ساختن  ننبت برای

 ای  ز ظهور اسالم در برابر زبان فارس ا بعد ا عرب که پذيرفتتوان  اينکه نمی دوم ؛است

 یا بیود و    وکوه عربجالل و ، سرآغاز آن زمان از يک سوی زيرا ؛مددوب سر فرود آوردند

 یا در آن زمیان،    کیه عیرب  اين سیوم وده بودنیدپ   بر ايرانيان نيز چيره ، آنهااز سوی ديگر

يرند که سرزمينشیان بیه    ايی بگ ن و يا دين خود را از عجمداوتند زبا سخت ناخوش می

از چنید   نیاجی معیروف،    یای  یيیر گنکته(پ 10-9) مان: ا گشوده وده بود نه خود آ دستِ

 عدمیی  یدليد که بايد گفت، نخنت نکتۀبارة در ؛نمايد یم پذيرقاب  تأم  و خدوه ،جهت

بیه ويیهه در محيطیی پیر از      ،عربی از الی  و نیون فارسیی    «هي» وجود ندارد که کاربنتِ

ان و زبدر آن زمان، حضور آن  مه فارسیبديهی است که  تر بوده باودپزبان، سادهفارسی

 کاربنیت الی  و نیون    سهولتِ نشان از رواج و طبعاً ،مورد اوارة ياقوت وجود آن  مه نام

 ،اين بدين معنا نينت که زبان عربی در اين زمينه نیاتوان بیوده اسیت   البته  ؛داوته است

ونه ايشیان  چگزبانان در آنجا بوده استپ فارسیگير زبان فارسی و چشمحضور  نمبيهبدکه 

 ،که ريشیه در زبیان پهدیوی دارد   با اين نون جمع فارسی پنوند ال  و که تبر اين باور اس

در را سیاز فارسیی    پنیوند ننیبت   گیرفتن قراراما ؟ استمثنای عربی  اثر پذيرفته از نشانۀ

؟ وانگهیی  ددانی  ناممکن می ،دارد تاريخی و زبانی ره که دالي  متین ای بص وماری از نام

نیون    تر از ال  و آسان ،با عالمت ننبت عربی ب ساختنسخن بر سر اين نينت که مننو

 ت تیاريخی در يیک محیيط کیامالً    بدکه سخن بر سر يک واقعيی  ،دووارتر فارسی است يا

ايرانيیان   ةآميخته با زبان فارسی استپ رواج و نفوذ زبان فارسی در بصره و حضور گنترد

امیروز   ة نوز  م ردپای آن را در بصیر  کهچندان ؛استچنين رخداد زبانی  مؤيدِ ،آنجادر 

بیه   ،خوا ید وید  که اویاره  چنان، و جز اين دو «حَمرانان»و  «حَمدان»  ايی مث ِ در نام

پیذيرفتن از   ، اثیر اوالً گفتنی است کیه  ،و سوم نکتۀ دوم در پيوند با توان ديدپ روونی می

ویود  میی زبانی يافت مگر  ؛يک زبان به معنی سرفرود آوردن در برابر ا   آن زبان نينت
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وام نیداده  بیه آن  وام نگرفته باود يیا  که به طريیی از زبان ديگر، خاصه وقتی  مجوارند، 

عربی در فارسی و بالعکس، معنايی جیز داد و   ی ا هژوا اين  مه وامْرسد  به نظر میباود؟ 

بیرای   کیم  دسیتِ  ا در آن زمان  عرب ،آيد می ادامهکه در چنانوانگهی،  پستد زبانی ندارد

امیا ايین سیخن     ؛يازمند بودندنمددوب و زبانشان سخت  به ايرانيانِرتق و فتق امور خراج 

 ،مددیوب  ايرانيیانِ  زبیانِ  فتوحات، پیذيرفتنِ  آغازينِ  ای فاتح در آن روزگارِ برای عربکه 

گذوته ،ود پي  از اين گفتهکه پ چنانهحجتی است ناموجه ،ه استسخت ناخووايند بود

 بنيیاد نو ةزبانیان در بصیر  ،  م فارسیپي  از اسالم عراقِ بصره و سراسرِ رانیِاي ۀاز پيشين

بصیره،  زبان فارسی در آنجا رايج بوده استپ پرس  کودکیان   اند و  م طبيعتاً فراوان بوده

 اسیوارانِ  يیافتن در ميیانِ   نشو و نمیا زياد به عدت  عبيداهللِ فارسیِ ۀمفرغ، لهج يزيدِ وعرِ

آن  ة مگی بر ان قاطع بر رواج زبان فارسی در بصیر  ،ن موسی اسواریايرانی و نيز داستا

ا پیذيرفتن از آن ر  در آن روزگیار، زبیان فارسیی و اثیر      یا  عرب ميگير ،ندپ وانگهی روزگار

، گزيیر  تاريخی است که در آن زمانه  ِمنجه ولی اين واقعيتِ ،اند داوته سخت ناخوش می

 یا و چرخانیدن امیور     ا برای ضبط و ربیط خیراج  زير ؛و گريزی از زبان فارسی نبوده است

 مالی و اداری، سخت به آن نياز بوده استپ وا د بارز اين سخن، ديوان خراج عراق اسیت 

نخنت  جری به زبان فارسی بوده استپ اين  ةتا اواخر سد ،گويد ه بالذری میکچنان که

 ق و بیه سیرجنبانیِ  فی بیر عیرا  وس ِ ثیيدر زمان امارت حجاجِ به گفتۀ  مو ديوان خراج 

 یای   ن سالميا ،پ اين رخداد مهم(429: 1988 ،صلنب سري) عربی ود ،الرحمانعبد صالح پنر

 ،پس از میرگ زادان فیرّخ  ديوان خراج  ،بالذری ۀگفت بهزيرا  ؛ جری بوده است 95تا  83

بیه فارسیی و   و  می  دسیتِ زير ،نالرحماعبید  پنر صالح وود؛  مان وخصی که می عربی

اویع  کشیته    محمد بین  پنرِ ،الرحمنعبد فتنۀدر خ زادان فرّاين  پاست تهنوو عربی می

 82در سیال  يوسی    و حجیاجِ  بن اویع  ميان ا جنگ در ايامِيعنی  (؛429 :) مان وود می

 نيیز حجاج  پ(350-342 /6 دپت: ،صلحيي) است طبری دادِ آن جنگ به تمامی داده که جری 

 نشان از حضورِ ،فارسی بودنِ ديوان خراجاين  پ( 6/493 :) مان ردمي  جری می 95سال  به

 جیری   سیدة نخنیتِ   پايیانِ تیا   وبي کمکه چنان ؛زبان فارسی در آن زمان دارد ناگزيرِ

  نبوده استپ آن زبان جز کاربنتِه بای  ، چارهخراجامور  ادارةبرای 

میی  عالگويد به دلي  وجیود اَ  می گيرد وبه کار میديگر  ای نکته ، سپسناجی معروف

، بیرعکس  «ما یان »و  «طخارستان»، «طَبنان»، «طَبَران»، «طالیان»، «طابَران»از قبي ِ 

 ،انید  کار بنیته به  عربی را در زبان خود ۀتثني که اسدوبِاند  ياقوت، اين ايرانيان بوده ۀگفت
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زيیرا   ؛پذيرفتنی نينیت اين سخن، (پ 10: 1962 ،)معروففارسی را  ِ  ا اسدوب ننبت نه عرب

ال  و نون مثنی  ، ا کدام از اين ال  و نون يچ ، د ودکه به آن اواره خوا «نانطب»جز 

 ،که پنوند اين کدمه نه ال  و نون بر  مه روون است «طخارستان»نينتندپ در پيوند با 

 -)تبرسیتان  «طبرسیتان »و )کو نیتان(   «قهنیتان »درسیت  ماننیدِ    ؛اسیت  «ستان»بدکه 

مختوم به ال  و نون  ،«طبنان»مگر  ، ا کدام از آن نام يچ ،که گفته ودپ چنانتپورستان(

نصیبی و   دو حالیتِ بیی در  در متون عر باينت می ،بودند میزيرا اگر مثنی  ؛مثنی نينتند

الی  و   بیا  میان  به وکدی ثابت حال آنکه  ميشه و در  مه حالت  ؛بيايند «ني»جرّی با 

، صلعبنا  طنابرصنو ِمن  »ویود:   می بننده ير ای ز نمونه به نی ، ؛ در اينجااند نون به کار رفته
علنی بناب صطنفنان بعند  طنيصنن َوَطنلنا إلنی ل» (؛4/3 :1977 ،ييناقو  صم نو )« ب  حم ند بن  صبنی منصنور

و  و]حم ند بن  حم ند بن  حم ند صلحالقنانی  ِمن  »(؛ 9/86 :1423 ،يصلع نر )« نا شندصدد فنی صلحرين ن قاطيل
ينناقو  )«   بنن  يوسننق صلقزوينننی صلحالقننانیمساعيننصخلري لمحنند بنن  إبننو قننزوي  ص طالقننانطالقننان مننرو صلننروس  ِمنن  

حرف جر آمده و طبیران   ،«طالیان»و  «طابران»بر سر  در اين عبارات (پ4/7 :1977 ،يصم نو 

ا هی اندپ اگر ال  و نونی که بر سر آن   و نون آمدهاما  مگی با ال ،نيز در حالت نصبی است

 ،ویوند  لمبیده  «طالِیَين»و  «طَبَرَين»و  «رَينطابِ»ه باينتی ب ،آمده ال  و نون مثنی بود

ا که دو طبس در کنار  یم  از آنج ، بايد گفت«طبَنان»بارة استپ اما در نشده ولی چنين

تی که اين دو طیبس  ندپ ا ميهابرای آن به کار برده ا اسدوب مثنای عربی را  عرب ،اندبوده

تیأثير نبیوده    کردن آن بی در مثنی ،اندته ا داو برای عرب 2فتح خراسان ةبه عنوان درواز

که را  «طبنان»نه وک   ا  ايرانی ياقوت، خود ۀگفت ۀجالب توجه اينکه بر پاي ۀاستپ نکت

تنهیا در ميیان    «طبنیان »انید و   کیرده  استفاده می را «طبس»يعنی  ،وک  مفرد آن تنها

 (پ  20:  مان) ا رايج بوده است  عرب

 ، ای تاريخی بصره که پنوند ال  و نون در نامايناثبات برای  در نهايت ،ناجی معروف

 یايی را از سیرزمين حجیاز     فارسی، نام سازِ ننبت ست نه پنوندِعربی ا ال  و نون مثنایِ

تیاريخی از ايین     ا نامِ صد ،وعر عربی  ا و دواوينِ کتابدر  :گويد می کند ومی همايدست

نه ال  و نون  ، ای تاريخی بصره ن در نامنود د اين ال  و  دست وجود دارد که نشان می

 ةدر سراسیر جزيیر   ،ديیرين  روزگیارانِ  بهعربی است که  عالمت مثنای که ،فارسی ننبتِ
ه کی  ویمارد  برمیی  یايی را   مکیان  ايشیان (پ 10: 1962 ،)معروف العرب نيز رواج داوته است

 یای زيیر    امنی  ؛و مکیان کنند و وماری ديگیر بیر د   وماری از آنها بر يک مکان داللت می

 ،«األجرعییان» ،«األبرقییان»: کنیید هییا اوییاره میییبییه آن ویکییه  مییواردی اسییتجمدییه از
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کیدام نیام يیک    ؛ کیه  ر «الیريتان» و «يدانالنِ»، «األقدحان»، «األحوران»، «األحصبان»

و  «األمدحیان »، «الیريتیان »، «اناألغیرّ »، «األخشیبان »، «األخرجیان »  اینام و ؛اند مکان

بیر دو    م بنيارند و  یم  ،پيشين ومارِاندک عکس مواردِکه براين دست اَعالمی ديگر از 

کیه يیاقوت   چنیان  ،«يتانالیر» که استگفتنی (؛ 13 -10: 1962معروف، ) مکان داللت دارند

در سر راه مکه و نيیز نیام     م نام روستايی و وده اطالق می طائ  م بر مکه و گويد  می

نيیز  « االجرعیان » دربارة پ(335-4/336 :1977 ،ي نوياقو  صم) در حمص بوده است روستايی

 ؛«جرعیان األ»نیه   ،آمیده اسیت   «األجیرعين »بیه ویک     معجم البدیدان در  بايد گفت که

اين نیام را کیه    است توضيح بيشتری گفتهی معروف آورده استپ ياقوت، بی که ناج چنان

ی او نيیز بیه   گويی اين وک  بیرا اندپ  نی  کرده، «اجرعين»به وک   ،اسم يک مکان است

 صهل ندصي صلعنرِب  ةطنفة جزينر امیا در کتیاب    ،(1/102 : میان ) نمیوده اسیت   نحوی عجيب میی 

 صلنر   و علنى مشنرفتان وخلَّن  وصخلننف  مرفوع نيز آمده اسیت:  صورتبه  (هپق280-334)
نيیز   «النیيدان » ةدربار پ(261: 1990) صألجرعنان فينه يندفع صلعنر  فرع  و و خشب يس وصدي

به معنیی   «سيد»مثنی نينت، بدکه جمع اين واژه  ،ياقوت اساس گفتۀبره کگفت  بايد می

ویودپ   ظیا ر میی   «ن»حیرف   بیر آن  ؛ لذا اِعراب(3/294  :1977 ،ييناقو  صم نو)گرگ است 

 ة یای میورد اویار    نیام  رسد کیه  میه به اين نتيج، گونهی از اينموارد ذکربا  ايشانباری، 

نه  اند ی عربی مگی مختوم به ال  و نون مثنا  ا،  مانند اين نامبالذری و ياقوت، درست 

 يرا ميیانِ ؛ زنمايد می روانا تعميمی ، ای تاريخی بصره بر نام هاتعميم آن پال  و نون فارسی

وجیود   بنيیادين  تتفاو ،ووا د ناجی معروفمختوم به ال  و نون در بصره و   ایِ نام جایْ

و چه  چه آنهايی که بر يک مکان داللت دارند) با رجوع به ووا د ناجی معروف آن اينکهو دارد 

انید،   که اسم خیاص با اينکه  مگی  وود می روون ،در معجم البددان (آنهايی که بر دو مکیان 

  «پين»، جریو  نصبیگيرند و در حالت  می« ان»در حالت رفعی،  واند  مُعرَب

اند  مبنی ی معروف،ناجووا دِ  بر خالفِ ای مختوم به ال  و نون در بصره،  تمامیِ نام

 یای   در نیام  «ن» مچنیين  انیدپ   الی  و نیون   بیا  ميشه  ،عرابی ای مختد  اِ و در حالت

مانند و حیذف   ودن  م ثابت میحتی در حالت اضافه ،بصره به دلي  مبنی بودن تاريخیِ

تیر بیه آن    است که پي  «خالدان  بناء»و  «خالدان الیصر» ووند که نمونۀ بارزش، نمی

به  ،اين درست  ودن،  مچنان باقی است؛به رغم اضافهدر  ر دو خالدان  نون پاواره ود

 یای   مثی  ديگیر نیام    ،ویدن اضیافه  است که در حالت ای گونه مثنی و مثنی اَعالم خالفِ

يیک مکیان    را که بر «ابرقان» ،ياقوت، ؛ برای نمونهوود آنها حذف می «ن»، مثنای عربی
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 يريندون بنه لبَرقَن  ُرانر صلي امنة»گونه آورده اسیت:  اين در حالت نصبی و اضافه، دارد داللت
نيیز   «بحیرين »بیه   ،در اينجا برای دفیع دخی  مییدر    ؛(66: 1 ،1977 ،ييناقو  صم نو)« صسنإ

در سه حالت رفع و نصیب   «البَحرَين»گويد:  می معجم البدداندر  ياقوتپ وود می اوارتی

در دو را  «البحیرين » کنید کیه   اما  مو از زمخشری نی  میی  ،و جر به  مين وک  است

برخیی از   (پ346:  میان )گوينید   میی  « ذه صلبحنرصن و صنتنيننا إلنی صلبحنري »، حالت رفعی و جری

معدیوم نينیتپ    دقيییاً  ،وجه تنميۀ بحیرين »که باورند   بر اين ما روزگارِ م نظرانِصاحب

« (صألطن  يفکنذص ) فارسیی  ممکن است  مان تثنيۀ بحر باود و يا بحر+ ال  و نون ننیبتِ 

 مدخ ِ نوينندگانِ، .Mulligan) (W.E و موليگان (G.Rentz)  تزرنپ (201: 1374،ش)آذرنو

کیه در  و نیامیبولی   مختدی   اقوال کهبر اين باورند المعارف اسالم نيز  ةرئدادر  «بحرين»

ايین نیام،   اصی   نید کیه   ا بیر ايین   دالِ  مه ،منابع عربی در پيوند با نام بحرين وجود دارد

   .(1/941 :1999، موليگان و رنتز) نتنيص مشخ

سیاز   الی  و نیون ننیبت     یايی از نشیانه   م امروزه ،گفته ود واراواره کهچنان ،باری

تیوان بیه    میی جمدیه  ؛ ازباقی اسیت  کنونی ةی بصر ای جدرافياي سی، در وماری از نامفار

 «کُتيبیان »يیا   «يبانقُت» ،«نيانعُوي» ،«عَبداليان» ،«حَمرانان» ،«حَمدان» ايی چون  نام

است نام نهری در بصره  «حُمرانان» ؛اند اواره کرد که  مگی در بصره واقع «جرانمُهَي»و 

 ؛(1/262 :2006 ،صملفن )مننیوب اسیت    ،موالی عثمان پنیر عفیان   ،که به حمران پنر ابان

نیام روسیتايی    «انعبیدالي » ؛(1/262:  میان ) استنام نهری  نيزنام روستا و  م  «حمدان»

مننیوب  ابیی بکیره    به عبيداهلل پنرقرار گرفته و  «مُهيجران»و  «عُوينان»است که بين 

کیه در  است نی نامی نوب به عينام روستايی من «يانعوين» ؛(2/270 ،2009 :صملف )است 

نیام روسیتايی   ، «قُتيبیان »يیا   «کُتيبان»؛ (2/293  مان:)وته از مالکان آنجا بوده است گذ

  میان: )نيز نام روستايی است  «يوسفان» ؛(3/40  مان:)است مندم به پنر مننوب به قتي

آن را مهاجرت وخصی به نام  ۀکه وجه تنمياست ، روستايی بزرگ «مهيجران» ؛(3/324

که بیه   «ميتان»و  (3/204  مان:)اند  صد سال پي  گفتهدخي  آل راود به آنجا در چهار 

حتی روستا و نهری نيیز در بصیره بیه     ،(3/209  مان:)مننوب است ه پنر ابی العاصی امي

صیفره   بیه مهدّیبِ ابیی   مننوب  ،«مهدبان» دگرگشتۀتواند  وجود دارد که می «لدبانا»نام 

ندارد که  موجبیوگرنه  ؛فارسی است ال  و نون ننبتِ ، ا تمامی اين نام ال  و نونِ باودپ

و نون باویدپ ايین    مختوم به ال  ،«مهيجران»و  «ينيانعو»نام روستا ايی مانند امروزه 

نخنیت رواج   ةسید  ةای اسیت کیه در بصیر    قاعدهاص  و  مان  ةگذاری، بازماندنام ةويو
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 ،گیون دگربه وکدی  ولو،  ای کهن ری از آن ناموما ،که مالحظه ودداوته است و چنان

 اندپ  مچنان با ال  و نون باقی مانده
    

 نای عربی است؟گرفته از الف و نون مثآيا الف و نون جمع فارسی بر. 6

 ،را نيیز بیه خطیا    الی  و نیون جمیع فارسیی    وت، سخن يیاق  ۀتخطئپس از ناجی معروف 

 ۀنشیان  از آنجیا کیه  زبیان فارسیی    :گويید  می واپ داند میپذيرفته از عالمت مثنای عربی اثر

مانند مردان و زنیان   ؛جويد می بهرهاز عالمت مثنای عربی  برای جمع بنتن ،مثنی ندارد

يیاقوت   سخنِ صوابِدريافتِ نا از برخاسته ،ايشانپنداوتِ (پ 13/1962)د در جمع زن و مر

 ۀکیه دو ناحيی   «جقصران الداخ  و قصیران الخیار  » آنجا که ياقوت ال  و نون را در ؛است

دانید   جمیع فارسیی میی    ۀال  و نون در مردان و زنان، نشیان  مانند ،اند بزرگ در ری بوده

که يکی از کارکرد یایِ   اق  نبودهاين نکته و به گويی ايشان (پ4/353 :1977 ،ييناقو  صم نو )

بیا الی  و نیون     پيونیدی  و انیدک ساختن اسم است جمع ،فارسی ال  و نون نِکه پنوندِ

   پمثنای عربی ندارد

 دربیه گفتیۀ وی    دانید و  ال  و نون مثنای عربی می مان که ناجی آن را  یال  و نون

سی است کیه ريشیه در   ل  و نون جمع فاراکه پيداست  ،گرفته معنای جمعفارسی  زبان

جمیع   ،«ان» يعنیی  ،با اين نشیانه در آن زبان   ا را نام زيرا ؛دارد (فارسی ميانه) زبان پهدوی

زبیان   در نيیز  امروزهجمع،  سالِ ديرينه اين اسدوبِ پ(67: 1389 تفضدی، )آموزگار، اند بنته می

 ،از فیرط رواج  کیه  رايیج اسیت   انچند و گنا ان، واژگانی مث  مردان و زنان فارسی و در

 یايی را    نیام از زبیان پهدیوی    توان میبرای نمونه  ؛نباود وايد نيازی به ذکر نمونۀ بيشتر

بیه   «خرَسیتَران »، جمیع  فیت   « َفتان» :اند وده با اين نشانه جمع بنته می برومرد که

 و 128، 125 ،120 ) میان:  به معنیی بزرگیان   «وُزُرگان»و « آزادان»معنای حيوانات موذی، 

دگردينیی پيیدا    فارسیی  جمیع  ۀنشیان  عربی به مثنای عالمت چگونه ممکن استپ (142

 اگر قرار ؟ وانگهیاست رايج بوده دارِ جمع فارسی از ديرباز نشانۀ ريشه که ، خاصه اينکند

 آن و دور از تکدی   صواب ،بپذيردعربی  ای از زبان نشانه بود زبان فارسی برای بيان جمع،

 «يین »و  «ون» عالمت جمع آن زبان، يعنی ،مثنای عربی «ان» کاربنتِه جای بود که ب

بیا  را عربی   ایِ نام، به ويهه  ا بنياری از نام ، امروزهانزبان فارسی که؛ چنانکار بنددبه  را

روحیانيون، انیالبيیون، مدّيیون، معصیومين، معدیولين،      : بندنید  میاين دو نشانه  م جمع 

 میددينپ  
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  نتیجه. 7

چنیان   ،است  ای تاريخی بصره آمده نام جایْال  و نونی که در که پنوند  آخر اين خنِس

الی  و نیون    سیخن اوسیت،   ی و زبانی، مؤيیدِ اواره کرده و ووا د مندم تاريخکه ياقوت 

نیه الی  و نیون     ،لذا اين سخن ناجی معروف که اين الی  و نیون   ؛است ساز فارسی ننبت

 اينکیه  : يکینمايد می ناصوابربی است به دالي  مختد  بدکه ال  و نون مثنای ع ،فارسی
تن در کنیار  گرفاسیت و بصیره پیي  از بنيیاد    ای ايرانیی   پيشیينه  ،تاريخی بصیره  ۀپيشين

در قدمرو ايیران بیزرگ قیرار داویته     بوده که بهمن ای از استان وادْ آباد و ابده، تکهبهشت

 ،گیار نوبنيیاد آن روز  ةبیان در بصیر  زاينکه قشر ای گوناگونی از ايرانيان فارسی مدو؛ است

فارسیی   ویعرِ سرودن بصره و  کودکانِ گفتنِسخن فارسیبه  ؛اندداوته ی گنترده حضور

و  آن ویهر  انکودکی  فرغ در پاسخ بیه م زيدِيچون  ،زبان تبار و عرب واعری عرب از سوی

 یا و فارسیی    بیرای عیرب زبیان    اسیواری موسی  سخندانی چون گويیِ عربی و فارسی نيز

بیر   و موجیه  ناپیذير  ویوا دی خدی     میه  ،زياد عبيداهللِ فارسیِ ۀ ا و  مچنين لهج بانز

زبیان فارسیی    اينکه کاربنتِ است؛ سوم  آن روزگار ةدر بصر انزبانفارسی ةحضور گنترد

 یایِ   تیا سیال   ی درازسیاليان  ،ان ضرورت داوته که ديوان خراج عراقدچن ،در آن روزگار

 ای تاريخی مختوم به  چهارم اينکه نام ؛بان فارسی بوده استبه ز اول  جری ةسد پايانیِ

 ای  حالت ۀ ميک حالت ثابت دارند و در   ا پ اين ناماند ال  و نون در بصره  مگی مبنی

رب،  یای معی   ودن بر خالف نامی در حالت اضافهآيند و حت تنها با ال  و نون می ،اعرابی

بیرای  مثنای عربی کیه نیاجی معیروف      ایِ حال آنکه ديگر نام ،وود آنها حذف نمی« ن»

 ماننیدِ   به ايین معنیا کیه    ؛اند معرب ،است آورده و ابطال سخن ياقوت خود سخناثبات 

ا و يی » ،و در حالت نصبی و جری «ال  و نون»حالت رفعی،   ای مثنای عربی در ديگر نام

هیا حیذف   معیرب بیودن، نیون آن    ودن نيز به میتضیایِ د و در حالت اضافهگيرن می «نون

بصیره،   تاريخیِ  ایِ نامجایْکه پنوند ال  و نون در است  مهم خود وا دی اين وودپ می

نکیه الی  و نیون جمیع     پینجم اي  ؛نه عالمت مثنای عربی ،فارسی است زِسا ننبت پنوندِ

بدکیه   ،برگرفته از ال  و نون مثنیای عربیی نينیت    ،ف گفتۀ ناجی معروفخالفارسی، بر 

واژگان فارسی  ةگنترد اينکه کاربنتِ سرانجام پداردريشه پهدوی زبان فارسی است و در 

  ايی چیون  روستا ساز فارسی را در نامِ ننبت منتمر ال  و نون پایِامروز و رده ةرا در بصر

 میان   ةبازمانید  ،پنیين  نمونیۀ   ايین دو ) «قتيبان»و  «انعَبدالي»و  «مُهَيجران»و  «عُوَينيان»
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 تسخن يیاقو  درستیِ گواهِآنچه گفته ود، تمامیِ  چشم داوتپ بايد پي ِ (انید   ای کهن نام

 پ است ناجی معروف  ای گيری نکته درستیِو نا
 

 نوشت پی
و درخیدمت  در دوردسیتِ سیند    اند مردمانی بوده ،گويد که بالذری میچنان ،«سيابجه»و  «زط»اين  پ1

و  زينندگ و در آنجا سکنا می ووند که پس از اسيرودن به دست مندمانان به بصره آورده میسپاه ايران 
 (پ365-364: 1988، صلب سري) آورند سپس اسالم می

داده « طبنیان » یا بیه    که به گفتیۀ يیاقوت، عیرب    است اين دروازة فتح خراسان، نامی بوده پ2
 پ(4/20: 1977، يياقو  صم و )بودند 
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