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موسسۀ فرهنگی هنری دکتر محمود افشار

                             
دکتر   سید مصطفی محقق داماد )رئیس هیأت مدیره( -   دکتر  محمد افشین وفایی ) مدیر  عامل  ( - 

آرش افشار )بازرس(  

هیأت گزینش کتاب و جوایز

دکتر  سید مصطفی محقق داماد - دکتر   محمد رضا شفیعی کدکنی- دکتر  ژاله آموزگار - 
دکتر  جالل خالقی مطلق - دکتر  حسن انوری - دکتر  فتح اهلل مجتبایی- دکتر  محمود 

امید ساالر - کاوه بیات- دکتر  محمد افشین وفایی )مدیر  انتشارات(

 درگذشتگان
دکتر  مهدی آذر - حبیب اهلل آموزگار - دکتر   جمشید آموزگار - کریم اصفهانیان- ایرج افشار، سرپرست عالی و بازرس 
)منصوب واقف، از  1363-1389(- مهربانو  دکتر  افشار- مهندس نادر  افشار- بهروز افشار یزدی-  دکتر  سید 

 جعفر  شهیدی، رئیس هیأت مدیره ) از  1363 تا 1383(- دکتر  جواد شیخ االسالمی- اللهیار  صالح-  
دکتر منوچهر  مرتضوی - دکتر  اصغر  مهدوی - دکتر  یحیی مهدوی- دکتر  محمدعلی هدایتی



با سپاس از آقایان محسن طالبی آبکناری، پژمان فیروزبخش و سعید لیان  که در تهیۀ این کتابچه صمیمانه همکاری کردند.
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار



مقررات مربوط به جایزه های ادبی و تاریخی

مادة ۳4 وقفنامۀ اول
چنانچه درآمد موقوفات به مقدار قابلی افزایش  یابد واقف یا شورای تولیت می تواند عالوه بر  تألیف 
و ترجمه و چاپ کتب،  مبلغی از  آن را تخصیص به جوایز   برای تشویق دانشمندان، دانش پژوهان، 
نویسندگان و شاعران بدهند، باالخص برای بهترین نویسندگان و شاعران در مجلۀ آینده.  بنابر این باید 
شعرا  و  نویسندگان را به سرودن اشعار  و تصنیف قطعات نظم  و  نثر   وطنی و ملی و اجتماعی، طرح 
اقتراحات و مسابقه ها و دادن جوایز    از  درآمد موقوفات تشویق و ترغیب نمود.  تشخیص این امور در 
زمان حیات با واقف است که با مشورت دوستان مطلع خود انجام می دهد، سپس با هیئت شش نفره 
 است که دو سوم از متولیان و یک سوم از هیئت مدیرۀ شرکت مطبوعاتی آینده یا هر کس را که آنها 

و  اینها به جایشان معیّن کنند، مرّکب خواهد  بود.

مادة 5 وقفنامۀ پنجم
به سبب انحالل شرکت مطبوعاتی آینده آنچه در مورد  تشخیص امور مربوطۀ بدان جوایز  طبق مادۀ 
34 وقفنامۀ اول مورخ دی ماه 1337 به عهدۀ آن شرکت محّول بوده از میان رفته و انجام آن امور 
منحصراً به عهدۀ واقف و سپس شورای تولیت است که می توانند از  اهل بصیرت یاری بخواهند.

یادداشت واقف
جوایزی که در این موقوفات تعیین شده نیز   مانند سایر   امور  آن پیرامون هدف آن است، تکمیل 
وحدت ملی به وسیلۀ زبان فارسی یعنی کتب و رساالت و مقاالت و  اشعاری که در   پیرامون 
این هدف نوشته شود، خواه به زبان فارسی، خواه به زبان های دیگر، خواه به وسیلۀ ایرانیان یا 
ملل دیگر، خواه در خود ایران، خواه در خارج می تواند نامزد دریافت جایزه گردد. برای این کار   

آیین نامه ای باید تهیه شود، اجماالً اصول آن را یادداشت می کنم.

دکتر محمود افشار
گراس، ۷8/8/4 ]۱۹[



جایزه های داده شده و تاریخ اعطای آنها

دانشمند هندی، استاد دانشگاه علیگره
دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه فردوسی )مشهد(

دانشمند مصری، متخصص ادبیات فارسی، استاد دانشگاه 
عین شمس )قاهره(

دانشمند ایرانی، از مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا
دانشمند پاکستانی، استاد دانشگاه پنجاب )الهور( 

دانشمند چینی، استاد و رئیس بخش فارسی دانشگاه پکن
دانشمند تاجیکستانی، استاد و متخصص ادبیات فارسی )دوشنبه( 

دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران
دانشمند انگلیسی، استاد دانشگاه منچستر

دانشمند ایرانی، استاد  دانشگاه تهران
سخنسرای نامور ایرانی

دانشمند ژاپنی، استاد ممتاز دانشگاه مطالعات خارجی توکیو
دانشمند آمریکائی، استاد زبان فارسی دانشگاه هاروارد 

دانشمند هلندی، استاد زبان فارسی دانشگاه لیدن
دانشمند افغانستانی، پژوهشگر و مصّحح متون عرفانی

دانشمند فرانسوی، استاد دانشگاه پاریس
دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

دانشمند اتریشی، استاد دانشگاه های آلمان و اتریش 
دانشمند ایرانی، کتابشناس و فهرست نگار برجسته

دانشمند ایتالیائی، استاد  دانشگاه رم
دانشمند ایرانی
دانشمند ایرانی

سخنسرای نامور ایرانی
دانشمند فرانسوی، استاد دانشگاه پاریس

دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

1(  1368/9/28    نذیر احمد   
2(  1369/9/28    غالمحسین یوسفی  

3(  1369/7/31    امین عبدالمجید بدوی    

4(   1371/9/28   سید محّمد دبیرسیاقی
۵(  1371/9/28    ظهورالدین احمد

6(  1377/2/12    جان هون نین
7(  1377/12/22  کمال الدین عینی

8( 1379/12/11   منوچهر ستوده
9(  1380/7/14    کلیفورد ادموند باسورث

10(  1382/6/24  عبدالحسین زرین کوب
11(  1382/6/24  فریدون مشیری

12(  1382/9/1    تسونه ئوکورویاناگی
13(  1383/4/2    ریچارد نلسون فرای 

14(  138۵/3/10  هانس دوبروین
1۵(  138۵/9/28  نجیب مایل هروی

16(  1386/3/30  شارل  هانری دوفوشه کور
17(  1387/10/8  بدرالزمان قریب
18(  1389/3/20  برت گ. فراگنر

19(  1390/2/22  احمد منزوی
20(  1390/9/12  آنجلو میکله پیه مونتسه

21(   1392/9/28     احمد اقتداری
22(  1393/9/28  محمد علی موحد

23(  139۵/7/10      امیرهوشنگ ابتهاج )سایه( 
24(  1396/4/13  ژیلبر الزار

2۵(  1397/3/29  علی اشرف صادقی



Ali Ashraf Sadeghi
علی اشرف صادقی



اهداشده به دانشمند ایرانی، دکتر علی اشرف صادقی
 قالیچۀ ابریشمی، به ابعاد 220×143سانتی متر، یا 1300×2000 گره؛

و با استفاده از 9۵ درصد مواد طبیعی از منطقۀ  تودشک و جوشقان، طراحی و بافت در نائین، کارگاه داوود زمانی نائینی
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زندگی نامۀ خودنوشت

بنده در 2۵ اردیبهشت 1320 در قم در یک خانوادۀ فرهنگی متولد شده ام. البته در شناسنامه ام 
تاریخ 27 خرداد نوشته شده است، اما پدرم در پشت قرآن موروثی پدرش تاریخ تولدم را 
2۵ اردیبهشت ثبت کرده است. پدربزرگ من آقا نصراهلل ملقب به اشرف الواعظین واعظ 
مشهور شهر بوده است که در 1317 قبل از تولد من درگذشته است. جدم مرحوم حاجی 
مال محمدصادق قمی فقیه بسیار معروف زمان ناصرالدین شاه بود که شرح حالش در منابع 
دورۀ قاجاری از قبیل المآثر و اآلثار اعتمادالسلطنه درج است. از فتاوی منحصر او جواز 

تراشیدن ریش یا کوتاه کردن آن در حد تراشیدن بوده است.
تحصیالت ابتدایی من در مدرسۀ شایگان )به نام دکتر سید علی شایگان، وزیر فرهنگ( به 
مدیریت پدرم تا کالس چهارم ابتدایی و دبستان بَِدر )به نام بَِدر، وزیر فرهنگ زمان پهلوی( 
در کالس های پنجم و ششم ابتدایی و در دبیرستان حکیم نظامی قم )امام صادق کنونی( 
بوده است. دبیران ادبیات من در دورۀ دوم دبیرستان، یعنی سه سال رشتۀ ادبی علی اصغر 
قم،  تاریخ مذهبی  آل بویه، شاهنشاهی عضدالدوله، وهابیان،  تاریخ  کتاب  فقیهی صاحب 
ترجمۀ نهج البالغه و غیره و مرحوم علی محمد فاطمی قمی بوده اند. در دورۀ اول دبیرستان 
ابوالفضل مصفا  امیرحسن یزدگردی، دکتر حسن سادات ناصری و دکتر  مرحومان دکتر 
)مصفی( دبیران ادبیات من بوده اند. پس از گرفتن دیپلم متوسطۀ ادبی در 1338 در کنکور 
رشتۀ ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران شرکت کردم و در همان سال قبول 
شدم. در سه سال دورۀ کارشناسی )لیسانس( نزد مرحومان بدیع الزمان فروزانفر، جالل الدین 
همایی، ابراهیم پورداود، محمدتقی مدرس رضوی، میرجالل الدین محدث ارموی، دکتر 
محمد معین، دکتر ذبیح اهلل صفا، دکتر پرویز ناتل خانلری، دکتر صادق کیا، دکتر صادق 
گوهرین و غیره تلّمذ کرده ام و در پایان دوره با رتبۀ اول در سال 1341 فارغ التحصیل شده ام.
رشتۀ  در  و  شدم  عازم  فرانسه  کشور  به  دولتی  بورس  از  استفاده  با   1342 سال  در 
زبان شناسی عمومی در دانشگاه سربن ثبت نام کردم و در سال 1346 )1967م( موفق به اخذ 
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 André( دکترای سیکل سوم در رشتۀ زبان شناسی شدم. استاد راهنمای من آندره مارتینه
Martinet( زبان شناس معروف و بنیان گذار مکتب نقش گرایی فرانسه در زبان شناسی است. 
نیز شرکت می کردم. استاد زبان  ایران  در این مدت در کالس های درس زبان های قدیم 
پهلوی من ژان پیر دومناش )Jean Pierre de Menasce( بود. استاد زبان های دیگر ایرانی 
من امیل بنونیست )Émile Benveniste( زبان شناس و ایران شناس معروف فرانسوی بود.

مهم ترین فعالیت ها و سمت هایی که داشته ام به قرار زیر است:
همکاری با مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و تدوین بخشی از حرف گاف  1342 -1340

شروع خدمت سربازی در شیراز   1346
استخدام به عنوان استادیار زبان شناسی در دانشگاه تهران   1348

معاونت امور خدمات آموزشی دانشگاه تهران به مدت ده ماه آبان 1349- 13۵0 
ویراستاری دانشنامۀ ایران و اسالم  13۵7 -1349

در این مدت بسیاری از مقاالت دانشنامۀ ایران و اسالم را از روی متن انگلیسی و فرانسۀ 
Encyclopedia of   ترجمه کرده و مقاالت دیگران را ویرایش کرده ام.  Islam

ازدواج با خانم پوران یمین   13۵0
تولد بابک، اولین فرزند   13۵2
تولد بیژن، دومین فرزند   13۵7

ویراستاری دانشنامۀ جهان اسالم  1364 -1362
تأسیس و سردبیری مجلۀ زبانشناسی )تا انتشار شمارۀ اول، سال بیست ودوم(  1386 -1363

تولد آذین، سومین فرزند   1364
ویراستاری دایرةالمعارف بزرگ اسالمی  1372 -1364

عضویت در شورای علمی دایرةالمعارف بزرگ اسالمی 1364 تا کنون 
عضویت در شورای ویرایش زبان فارسی در صدا و سیما  1393 -1370
عضویت پیوسته و دائمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1370 تا کنون 

استاد اعزامی زبان فارسی به دانشگاه چارلز پراگ در جمهوری چک  1374 -1372
مدیریت گروه دستور زبان فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی  1392 -1373

مدیریت گروه فرهنگ نویسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 137۵ تا کنون 
بازنشستگی از دانشگاه تهران   1386

سردبیری مجلۀ فرهنگ نویسی 1386 تا کنون 

¨



۱5

فهرست آثار دکتر علی اشرف صادقی

 اردوان امیری نژاد

۱. کتاب ها

الف. تألیف، تصحیح و ترجمه
- دستور ]زبان فارسی[، مؤلفان علی اشرف صادقی و غالمرضا ارژنگ، ]برای رشتۀ[ فرهنگ 
و ادب، آموزش متوسطۀ عمومی، سال دوم تا چهارم، تهران، وزارت آموزش و پرورش، 

.13۵7 -13۵۵
- تکوین زبان فارسی، تهران، دانشگاه آزاد ایران، 13۵7.

- لغت فرس )لغت دری(، نوشتۀ ابومنصور احمد بن علی اسدی طوسی، به تصحیح و تحشیۀ 
فتح اهلل مجتبائی و علی اشرف صادقی، تهران، خوارزمی، 136۵.

- زبان شناسی نوین، نتایج انقالب چامسکی، نوشتۀ نیل اسمیت، دیردری ویلسون، ترجمۀ 
ابوالقاسم سهیلی، علی اشرف صادقی، علی صلح جو، مجدالدین کیوانی، یحیی مدرسی، 

رضا نیلی پور، تهران، آگاه، 1367.
- زبانهای ایرانی، یوسیف م. ارانسکی، ترجمۀ علی اشرف صادقی، تهران، سخن، 1378.

- نگاهی به گویش نامه های ایرانی )مجموعه ای از نقدها و بررسی ها(، تهران، فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی و مرکز نشر دانشگاهی، 1379.

- فارسی قمی، قم، باورداران، 1380.
- فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر، منسوب به قطران، تصحیح علی اشرف صادقی، تهران، 

سخن، 1380.
- مسائل تاریخی زبان فارسی، مجموعه مقاالت، تهران، سخن، 1380.

)زنده  کاشانی  تقی الدین  میر  تألیف  قم و ساوه(،  )بخش  خالصة االشعار و زبدة االفکار   -
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در 1016 هـ. ق(، تصحیح و تحقیق علی اشرف صادقی، تهران، مرکز پژوهشی میراث 
مکتوب، 1392.

ب. گردآوری و ویرایش
- یادنامۀ دکتر احمد تفّضلی، تهران، سخن، 1379.

- فرهنگ امالیی خط فارسی، با همکاری زهرا زندی مقدم، تهران، فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، 138۵.

- فرهنگ جامع زبان فارسی، زیر نظرِ علی اشرف صادقی، جلد اول: حرف آ، تهران، فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی، 1392.

- جشن نامۀ دکتر فتح اهلل مجتبائی، با همکاری ابوالفضل خطیبی، تهران، هرمس، 1393. 
- سخن عشق، جشن نامۀ دکتر حسن انوری، با همکاری محمود عابدی، تهران، سخن، 139۵.

- فرهنگ جامع زبان فارسی، زیر نظِر علی اشرف صادقی، جلد دوم: حرف الف- اخیی، 
تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 139۵.

2. مقاالت۱

الف. به زبان فارسی
 ۱۳48 !

- »عالمت های جمع در فارسی معاصر«، سخن، دورۀ 19، ش 8، دی 1348، ص 777- 786.
- »نظریۀ زبان شناسی آندره مارتینه و زبان فارسی«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 

]دانشگاه تهران[، دورۀ 17، ش 2، پیاپی 72، دی - اسفند 1348، ص143- 160.
- »دربارۀ خطوط ایران باستان«، سخن، دورۀ 19، ش 10، اسفند 1348، ص 1037- 1047.

۱۳4۹ !
- »زبان فارسی و گونه های مختلف آن«، فرهنگ و زندگی، ش 2، خرداد 1349، ص 61- 66.

- »ساختمان های زبانی و ساختمان گروه های اجتماعی«، ترجمه ای از الف. سامرفلت، فرهنگ و 
زندگی، ش 2، خرداد 1349، ص 69- 73.

- »علم زبان در ایران باستان«، سخن، دورۀ 20، ش 1، خرداد 1349، ص 29- 37.
- »’را‘ در زبان فارسی امروز«، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز، س 22، پیاپی 93، 

بهار 1349، ص 9- 22.
  1 مقاالت نقد و بررسی کتاب با نشان ستاره در آغاز متمایز شده اند.



۱۷

- »خطوط ایرانیان باستان«، سخن، دورۀ 20، ش 2، تیر 1349، ص 140- 142.
*- »واژه نامۀ مینوی خرد«، ]تألیف احمد تفّضلی[، راهنمای کتاب، س 13، ش ۵- 7، مرداد 

- مهر 1349، ص 427- 430.
- »چند لغت عامیانۀ فارسی«، سخن، دورۀ 20، ش 4- ۵، شهریور و مهر 1349، ص 389- 394.

- »از بین رفتن گروه صامت آغازی در زبان فارسی«، سخن، دورۀ 20، ش 6، آبان 1349، 
ایرانی، ج 1،  تحقیقات  کنگرۀ  نخستین  در: مجموعه خطابه های  نیز  ص ۵43- ۵۵0. 
به کوشش مظفر بختیار، تهران، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 13۵0، 

ص 213- 224.
- »حروف اضافه در فارسی معاصر«، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز، س 22، 

پیاپی 9۵- 96، پاییز و زمستان 1349، ص 441- 470.
*- »تاریخ زبان فارسی«، ]تألیف دکتر پرویز ناتل خانلری[، راهنمای کتاب، س 13، ش 

10- 12، دی - اسفند 1349، ص 787- 797.
- »زبان عامیانه )توضیح(«، ارمغان، س ۵2، دورۀ 39، ش 11- 12، بهمن و اسفند 1349، ص 

.740 -732
- »تحول افعال بی قاعدۀ زبان فارسی«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد، س 6، 

ش 4، پیاپی 24، زمستان 1349، ص 791- 801.

 ۱۳50!
- »مصدر و اسم مصدر در فارسی معاصر 1«، راهنمای کتاب، س 14، ش 4- 6، تیر- شهریور 13۵0، 

ص 306- 313.
- »مصدر و اسم مصدر در فارسی معاصر 2«، راهنمای کتاب، س 14، ش 9- 12، آذر- اسفند 13۵0، 

ص 771- 778.
- »یادی از محمد معین«، راهنمای کتاب، س 14، ش 9- 12، آذر - اسفند 13۵0، ص 731- 741.

- »خصوصیات زبانی تفسیر قرآن پاک«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ]دانشگاه تهران[، 
دورۀ 18، ش 3، پیاپی 77، اسفند 13۵0، ص 39- 6۵.

انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکدۀ  مجلۀ  فرشیدورد[،  خسرو  ]تألیف  امروز«،  »دستور   -*
]دانشگاه تهران[، دورۀ 18، ش 3، پیاپی 77، اسفند 13۵0، ص 162- 170.

*- »توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بر بنیادِ یک نظریۀ عمومی زبان«، ]تألیف محمدرضا 
باطنی[، راهنمای کتاب، س 14، ش 1- 3، فروردین – خرداد 13۵0، ص 72- 82.
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۱۳5۱!
*- »زبان و زبان شناسی«، ]تألیف رابرت ا. هال، ترجمۀ محمدرضا باطنی[، راهنمای کتاب، 

س 1۵، ش 10- 12، دی - اسفند 13۵1، ص 77۵- 781.
]دانشگاه  انسانی  ادبیات و علوم  دانشکدۀ  «، مجلۀ  قباله نامچه، قصبچه...  »اجاره نامچه،   -

تهران[، دورۀ 19، ش 3- 4، پیاپی 79- 80، اسفند 13۵1، ص 147- 1۵0.

۱۳52!
- »دیگر، ددیگر، ودیگر«، راهنمای کتاب، س 16، ش4- 6، تیر- شهریور 13۵2، ص 238- 

.241
*- »زبان فارسی امروز«، ]تألیف یو. آ. روبینچیک[، راهنمای کتاب، س16، ش 7- 9، مهر 

- آذر 13۵2، ص 480- 490.
- »استقالل نحوی و عناصر مستقل در جمله«، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز، 

س 2۵، پیاپی 107، پاییز 13۵2، ص 327- 346.
*- »در جوارِ سنگسر«، ]تألیف چراغعلی اعظمی و گرنات ل. ویندفور[، کتاب امروز، پاییز 

13۵2، ص 3- ۵.
- »زبان فارسی و فرهنگستان«، راهنمای کتاب، ضمیمۀ جلد شانزدهم، س 16، ش 10- 11، 

دی و بهمن 13۵2، ص 8- 31.
- »دربارۀ بعضی پسوندهای نسبت در فارسی معاصر«، جشن نامۀ محمدپروین گنابادی، زیر 
نظر محسن ابوالقاسمی و با همکاری محمد روشن، تهران، توس، 13۵2، ص 246- 260.

۱۳5۳!
- »ده، دهی، دهید... «، یغما، س 27، ش 2، مسلسل 308، اردیبهشت 13۵3، ص 82- 83.

- »دربارۀ ترکیبات ’ال‘دار عربی در فارسی«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ]دانشگاه 
تهران[، دورۀ 21، ش 2- 3، پیاپی 86- 87، آذر 13۵3، ص 129- 136.

*- »فرهنگ فارسی دکتر معین«، ]تألیف دکتر محمد معین[، راهنمای کتاب، س 17، ش10- 12، 
دی - اسفند 13۵3، ص 741- 7۵6.

۱۳55!
- »دربارۀ وجه تسمیۀ دهخوارقان«، سیمرغ، ش 3، آبان 13۵۵، ص 66- 72.
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۱۳6۱!
*- »مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی«، ]تألیف ابوالحسن نجفی[، نقد آگاه، 

تهران، آگاه، 1361، ص 82- 86.

۱۳62!
- »زبان معیار«، نشر دانش، س 3، ش 4، خرداد و تیر 1362، ص 16- 21. نیز در: مسائل نثر 
فارسی، مجموعه سخنرانیهای اولین سمینار نگارش فارسی، 1۵- 18 آبان 1361، تهران، 
ستاد انقالب فرهنگی و مرکز نشر دانشگاهی، 1363، ص 4۵- ۵۵. نیز در: دربارۀ زبان 
فارسی، برگزیدۀ مقاله های نشر دانش )7(، به کوشش نصراهلل پورجوادی، تهران، مرکز 

نشر دانشگاهی، 137۵، ص 29- 40.
*- »کتاب کوچه«، ]تألیف احمد شاملو[، نقد آگاه، تهران، آگاه، 1362، ص 177- 190.

۱۳6۳!
*- »کتاب تاریخ نیشابور«، نشر دانش، س 4، ش ۵، مرداد و شهریور 1363، ص 36- 4۵.

- »تبدیل ’آن‘ و ’آم‘ به ’اون‘ و ’اوم‘ در فارسی گفتاری و سابقۀ تاریخی آن«، مجلۀ زبان شناسی، 
س 1، ش 1، بهار و تابستان 1363، ص ۵2- 71.

حمیدیان[،  سعید  تصحیح  تویسرکانی،  مقیم  محمد  ]تألیف  جعفری«،  »فرهنگ   -*
مجلۀ زبان شناسی، س 1، ش 1، بهار و تابستان 1363، ص 100- 111.

- »نخستین شاعر فارسی سرای و آغاز شعر عروضی فارسی«، معارف، دورۀ 1، ش 2، مرداد 
- آبان 1363، ص 87- 11۵.

- »دربارۀ رسم الخط فارسی«، مجلۀ زبان شناسی، س 1، ش 2، پاییز و زمستان 1363، ص 2- 12.
*- »فرهنگ تاتی و تالشی«، ]تألیف علی عبدلی[، مجلۀ زبان شناسی، س 1، ش 2، پاییز و 

زمستان 1363، ص 109- 112.
*- »نمونه ای مطلوب از پژوهش علمی در تاریخ اسالم«، ]تألیف آدم متز، ترجمۀ علیرضا 

ذکاوتی قراگوزلو[، نقد آگاه، تهران، آگاه، 1363، ص 149- 160.

۱۳64!
- »سپهبَد ـ سپهبُد، هیربَد ـ هیربُد، باربَد ـ باربُد«، مجلۀ زبان شناسی، س 2، ش 1، پیاپی 3، 

بهار و تابستان 1364، ص 2۵- 30.
*- »مجموعه مقاالت مردم شناسی ویژۀ شناسایی گویش های ایران )1(«، ]پژوهنده مسعود 
پورریاحی با همیاری فرزاد فروزانفر[، مجلۀ زبان شناسی، س 2، ش 1، پیاپی 3، بهار و 
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تابستان 1364، ص 103- 10۵.
- »لغات الری و گرمسیری از قرن نهم«، مجلۀ زبان شناسی، س 2، ش 2، پیاپی 4، پاییز و 

زمستان 1364، ص 33- 42.
*- »درآمدی بر دستور زبان اوستایی )بررسی یسن نهم(«، ]تألیف محمدتقی راشد محصل[، 

مجلۀ زبان شناسی، س 2، ش 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1364، ص 109- 111.
*- »زبانشناسی عملی، راهنمای بررسی گویش ها«، ]تألیف ویلیام سامارین، ترجمۀ لطیف 

عطاری[، مجلۀ زبان شناسی، س 2، ش 2، پاییز و زمستان 1364، ص 103- 108.

۱۳65!
 *- »بررسی لغات اروپایی در زبان فارسی« ]تألیف نورمحمد خان[، مجلۀ زبان شناسی، س 3، 

ش 1، پیاپی ۵، بهار و تابستان 136۵، ص 89- 92.
- »سورآبادی، سورابانی، سوریانی«، مجلۀ زبان شناسی، س 3، ش 1، پیاپی ۵، بهار و تابستان 

136۵، ص 4۵- ۵2.
*- »کتاب تمثیالت سغدی مانوی«، ]به کوشش ورنر زوندرمان[، مجلۀ زبان شناسی، س 3، 

ش 1، پیاپی ۵، بهار و تابستان 136۵، ص 93- 94.
*- »نوای گفتار در فارسی«، ]تألیف دکتر تقی وحیدیان کامیار[، مجلۀ زبان شناسی، س 3، 

ش 1، پیاپی ۵، بهار و تابستان 136۵، ص 8۵- 92.
- »التقای مصوت ها و مسألۀ صامت های میانجی در زبان فارسی«، مجلۀ زبان شناسی، س 3، 

ش 2، پیاپی 6، پاییز و زمستان 136۵، ص 3- 22.
*- »ساخت آوایی زبان، بحثی دربارۀ صداهای زبان و نظام آن«، ]تألیف دکتر مهدی مشکوةالدینی[، 

مجلۀ زبان شناسی، س 3، ش 2، پیاپی 6، پاییز و زمستان 136۵، ص 10۵- 107.
*- »واژه نامۀ شایست نشایست«، ]تألیف دکتر محمود طاووسی[، مجلۀ زبان شناسی، س 3، 

ش 2، پیاپی 6، پاییز و زمستان 136۵، ص 108- 109.

۱۳66!
*- »فارسی شوشتری«، ]تألیف عبداهلل وزیری[، مجلۀ زبان شناسی، س 4، ش 1- 2، پیاپی 

7- 8، 1366، ص 1۵9- 166.
- »لغات فارسی کتاب التلخیص ابوهالل عسکری«، مجلۀ زبان شناسی، س 4، ش 1- 2، 

پیاپی 7- 8، 1366، ص 26- ۵7.
*- »ماتیکان یوشت فریان«، ]ترجمۀ محمود جعفری[، مجلۀ زبان شناسی، س 4، ش 1- 2، 

پیاپی 7- 8، 1366، ص 167- 168.
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۱۳6۷!
- »تحول زبان و تثبیت یا معیارسازی آن: دو جریان مخالف و ناگزیر«، مجلۀ زبان شناسی، 
س ۵، ش 1، پیاپی 9، بهار و تابستان 1367، ص 2- 12. نیز در: رشد، آموزش ادب 
فارسی، س 4، ش 14، تابستان 1367، ص 4- 7. نیز در: ویراستار، کتاب دوم، زیر نظر 

شورای ویراستاران، تهران، شرکت انتشارات فنی ایران، تابستان 139۵، ص 31- 42.
*- »فرهنگ سمنانی، شرح حال و نمونۀ آثار محلی شاعران در گویش سمنانی«، ]تألیف 
محمِد احمد پناهی سمنانی[، مجلۀ زبان شناسی، س ۵، ش 1، پیاپی 9، بهار و تابستان 

1367، ص 113- 114.
*- »واژه نامۀ سیستانی«، ]تألیف ایرج افشار سیستانی[، مجلۀ زبان شناسی، س ۵، ش 1، پیاپی 

9، بهار و تابستان 1367، ص 109- 112.
- »دربارۀ فقاع«، نشر دانش، س 8، ش 6، مهر و آبان 1367، ص 38- 40.

)لنگرودی([،  پاینده  محمود  ]تألیف  گیلکی(«،  به  )فارسی  دیلم  و  گیل  »فرهنگ   -*
مجلۀ زبان شناسی، س ۵، ش 2، پیاپی 10، پاییز و زمستان 1367، ص 127- 129.

*- »فرهنگ نائینی«، ]تألیف منوچهر ستوده[، مجلۀ زبان شناسی، س ۵، ش 2، پیاپی 10، پاییز 
و زمستان 1367، ص 119- 126.

*- »موادی از لهجه های ایرانی غربی، از مجموعۀ دی. ال. الریمر، جلد 1، موادی دربارۀ 
مردم نگاری بختیاری ها«، ]تألیف فریدون وهمن و ج. س. آساطریان[، مجلۀ زبان شناسی، 

س ۵، ش 2، پیاپی 10، پاییز و زمستان 1367، ص 130- 131.
- »یادداشتی دربارۀ ساختمان واجی لهجۀ دوانی«، مجلۀ زبان شناسی، س ۵، ش 2، پیاپی 10، 

پاییز و زمستان 1367، ص 2- 8.

۱۳68!
- »لولی و مغ«، نشر دانش، س 9، ش ۵، مرداد و شهریور 1368، ص 28- 33.

- »فارسی قدیم و فارسی امروز«، دانش، ]پاکستان[، ش 19، پاییز 1368، ص 19- 24.
- »عوض شدن جای تکیه در بعضی  از کلمات فارسی«، مجلۀ زبان شناسی، س 6، ش 1، 

پیاپی 11، دی 1368، ص 23- 28.
*- »مجموعه مقاالت مردم شناسی ویژ ۀ شناسایی گویش های ایران )2(«، ]پژوهنده مسعود 
پورریاحی با همیاری طیبه بهزادی کیا[، مجلۀ زبان شناسی، س 6، ش 1، پیاپی 11، دی 

1368، ص 107- 108.
*- »بررسی گویش قاین«، ]تألیف دکتر رضا زمردیان[، مجلۀ زبان شناسی، س 6، ش 2، 

پیاپی 12، پاییز و زمستان 1368، ص 118- 123.
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- »یک قاعدۀ آوائی زبان فارسی«، مجلۀ زبان شناسی، س 6، ش 2، پیاپی 12، پاییز و زمستان 
1368، ص62- 74.

۱۳6۹!
- »تحول پسوند حاصل مصدر از پهلوی به فارسی«، مجلۀ زبان شناسی، س 7، ش 1، پیاپی 

13، بهار و تابستان 1369، ص 81- 88.
*- »واژه های اصیل نهاوندی«، ]تألیف منیر عبدالملکیان[، مجلۀ زبان شناسی، س 7، ش 1، 

پیاپی 13، بهار و تابستان 1369، ص 123- 124.
- »تأثیر شاهنامه در زبان مردم«، گردون، س 1، ش 1، آذر 1369، ص 10- 11. نیز در: فرهنگ 
مردم، س 7، ش 24- 2۵، بهار 1387، ص 46- ۵0. نیز در: کاخ بلند هزارساله، زیر نظِر 

غالمعلی حداد عادل، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1390، ص 409- 41۵.
- »تأملی در دو تاریخ قدیم اصفهان«، مجلۀ باستان شناسی و تاریخ، س 4- ۵، ش 1- 2، پیاپی 

8- 9، اسفند 1369، ص 27- 46.
ـَت‘ -at«، مجلۀ زبان شناسی، س 7،  ـَـِه‘ -a/e و ’ - »دربارۀ کلمات عربی االصل مختوم به ’

ش 2، پاییز و زمستان 1369، ص 32- 43.
*- »سه اثر دربارۀ لهجۀ مازندرانی«، مجلۀ زبان شناسی، س 7، ش 2، پیاپی 14، پاییز و 

زمستان 1369، ص 63- 71.
*- »واژه نامۀ یزدی«، ]تألیف ایرج افشار[، مجلۀ زبان شناسی، س 7، ش 2، پیاپی 14، پاییز و 

زمستان 1369، ص 100- 103.
- »آتا«، دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، زیر نظِر محمدکاظم موسوی بجنوردی، ج 1، تهران، 

مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، 1369، ص 8۵.
دکتر  به  فرهنگی  ارمغان  مقاله،  هفتاد  است؟«،  بوده  چه  جبائی  ابوعلی  تفسیر  »زبان   -
غالمحسین صدیقی، به کوشش یحیی مهدوی و ایرج افشار، تهران، اساطیر، 1369، جلد 

دوم، ص ۵۵1- ۵۵7.

۱۳۷0!
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )1(«، نشر دانش، س 11، ش 4، 

خرداد و تیر 1370، ص 12- 18.
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )2(«، نشر دانش، س 11، ش ۵، 

مرداد و شهریور 1370، ص 6- 12.
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )3(«، نشر دانش، س 12، ش 1، آذر 
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و دی 1370، ص 28- 33.
*- »آالله های همدان یا گزیدۀ اشعار همدانی«، ]تألیف عباس فیضی[، مجلۀ زبان شناسی، 

س 8، ش 1- 2، پیاپی 1۵- 16، ]1370[، تاریخ انتشار زمستان 1371، ص 138- 139.
*- »ساوه نامه، مجموعه مقاالت مجمع تاریخ و فرهنگ ساوه«، مجلۀ زبان شناسی، س 8، ش 

1- 2، پیاپی 1۵- 16، ]1370[، تاریخ انتشار زمستان 1371، ص 140- 143.
*- »واژه نامۀ همدانی«، ]تألیف هادی گروسین[، مجلۀ زبان شناسی، س 8، ش 1- 2، پیاپی 

1۵- 16، ]1370[، تاریخ انتشار زمستان 1371، ص 122- 137.
- »واژه های فریب کار در فارسی تاجیکی«، مجلۀ زبان شناسی، س 8، ش 1- 2، ]1370[، 

تاریخ انتشار زمستان 1371، ص 12- 22.
زریاب خوئی،  عباس  دکتر  استاد  باران، جشن نامۀ  قطره  یکی  آن«،  زبان  و  »امّ الکتاب   -

به کوشش احمد تفّضلی، تهران، نشر نو، 1370، ص 60۵- 639.
- »جاسبی یا جاستی؟«، یغمای سی ودوم، یادنامۀ حبیب یغمایی، گردآوری ایرج افشار، 

با همکاری قدرت اهلل روشنی زعفرانلو، تهران، انتشارات ایران، 1370، ص 28۵- 289.

۱۳۷۱!
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )4(«، نشر دانش، س 12، ش 3، 

فروردین و اردیبهشت 1371، ص 21- 2۵.
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )۵(«، نشر دانش، س 12، ش 4، 

خرداد و تیر 1371، ص 39- 4۵.
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )6(«، نشر دانش، س 12، ش ۵، 

مرداد و شهریور 1371، ص 1۵- 19.
- »اشعار محلی جامع  االلحان عبدالقادر مراغی«، مجلۀ زبان شناسی، س 9، ش 1، پیاپی 17، 
بهار و تابستان 1371، ص ۵4- 64. نیز با اندکی تغییر در: فصلنامۀ موسیقی ماهور، س 7، 

ش 28، تابستان 1384، ص ۵9- 69.
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )7(«، نشر دانش، س 12، ش 6، مهر 

و آبان 1371، ص 19- 23.
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )8(«، نشر دانش، س 13، ش 2، 

بهمن و اسفند 1371، ص 22- 29.
- »خطاهای تلفظی و بیانی در صدا و سیما«، دومین سمینار زبان فارسی در صدا و سیما، 

تهران، سروش، 1371، ص 146- 1۵2.
- »زبان معیار«، دومین سمینار زبان فارسی در صدا و سیما، تهران، سروش، 1371، ص 38- 44.
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۱۳۷2!
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )9(«، نشر دانش، س 13، ش 3، 

فروردین و اردیبهشت 1372، ص 9- 1۵.
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )10(«، نشر دانش، س 13، ش 4، 

خرداد و تیر 1372، ص 1۵- 22.
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )11(«، نشر دانش، س 13، ش ۵، 

مرداد و شهریور 1372، ص 21- 2۵.
- »اشعار تازۀ رودکی«، نشر دانش، س 13، ش 4، خرداد و تیر 1372، ص 6- 14؛ ش ۵، مرداد 
و شهریور 1372، ص 81- 82. نیز در: یاد یار مهربان )سیری در زندگی و سروده های 

رودکی(، به کوشش علی دهباشی، تهران، صدای معاصر، 138۵، ص 24۵- 266.
*- »القند فی ذکر علماء سمرقند«، ]تصحیح یوسف الهادی[، آینۀ پژوهش، س 4، ش 2، 

پیاپی 20، مرداد و شهریور 1372، ص 63.
- »اشعار تازه ای از منوچهری«، نشر دانش، س 13، ش 6، مهر و آبان 1372، ص 18- 23.

*- »اشعار فارسی کاشی های تخت سلیمان«، ]تألیف عبداهلل قوچانی[، نشر دانش، س 13، 
ش 6، مهر و آبان 1372، ص 3۵- 39.

- »پیشینۀ تفاوت های فارسی تاجیکی و فارسی ایران«، کیهان فرهنگی، س 10، ش 8، آبان 
1372، ویژۀ فرهنگ تاجیکستان، ص 40- 42. نیز در: دّر دری )موقعیت ادبیات فارسی 
در جهان معاصر(، به کوشش محمود اسعدی، تهران، سازمان انتشارات کیهان، 1373، 

ص 1۵- 26.
- »شیوه ها و امکانات واژه سازی در زبان فارسی معاصر )12(«، نشر دانش، س 14، ش 1- 2، 

آذر - اسفند 1372، ص 12- 1۵.
*- »نحو عربی و تفسیر قرآن«، نشر دانش، س 14، ش 1- 2، آذر - اسفند 1372، ص 49.

- »دربارۀ فعل های جعلی در زبان فارسی«، مجموعۀ مقاالت سمینار زبان فارسی و زبان 
علم، زیر نظِر علی کافی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1372، ص 236- 246.

۱۳۷۳!
- »بعضی تحوالت ناشناختۀ کلمات عربی در زبان فارسی«، مجلۀ زبان شناسی، س 11، ش 

1، پیاپی 21، بهار و تابستان 1373، ص 2- 11.
*- »لهجۀ بخارایی«، ]تألیف احمدعلی رجایی بخارایی[، مجلۀ زبان شناسی، س 11، ش 2، 

پیاپی 22، پاییز و زمستان 1373، ص 62- 63.
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۱۳۷5!
- »نقش فرهنگستان در برنامه ریزی برای زبان فارسی«، نامۀ فرهنگستان، س 2، ش 2، پیاپی 

6، تابستان 137۵، ص 148- 161.
- »ضایعه ای جبران ناپذیر«، کلک، ش 80- 83، آبان - بهمن 137۵، ص ۵27- ۵33.

*- »آداب و رسوم مردم سمنان«، ]َمثَل ها، افسانه ها، لطیفه ها، باورهای عامه، ِحَرف و فنون 
سنتی، تألیف محمِد احمد پناهی سمنانی[، مجلۀ زبان شناسی، س 13، ش 1- 2، پیاپی 

2۵- 26، 137۵، تاریخ انتشار آذر 1377، ص 1۵1- 1۵2.
*- »دستورنویسی فارسی در شبه قاّرۀ هند و پاکستان«، ]تألیف شفقت جهان ختک[، مجلۀ 
زبان شناسی، س 13، ش 1- 2، پیاپی 2۵- 26، 137۵، تاریخ انتشار آذر 1377، ص 14۵- 1۵0.

- »فهلویات عبید زاکانی«، مجلۀ زبان شناسی، س 13، ش 1- 2، پیاپی 2۵- 26، 137۵، تاریخ 
انتشار آذر 1377، ص 2- 8.

- »متن کوتاهی به گویش لری از قرن یازدهم هجری«، مجلۀ زبان شناسی، س 13، ش 1- 2، 
پیاپی 2۵- 26، 137۵، تاریخ انتشار آذر 1377، ص 9- 1۵.

۱۳۷۷!
*- »تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم« ]تألیف احمد تفّضلی[، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، 

س 2، ش 4، پیاپی 16، بهمن 1377، ص 12- 13.
- »دکتر منصور شکی«، نامۀ فرهنگستان، س 4، ش 4، پیاپی 16، زمستان 1377، تاریخ انتشار 

آذر 1379، ص 2- ۵.

۱۳۷8!
- »باد شرطه«، نشر دانش، س 16، ش 1، بهار 1378، ص 48- ۵1.

*- »کتیبه های ایرانی«، نشر دانش، س 16، ش 1، بهار 1378، ص 79.
- »لهجۀ قدیم کازرون«، فارس شناخت، س 1، ش 1، بهار 1378، ص 1۵7- 163.

*- »فن شعر فارابی و ابن سینا«، نشر دانش، س 16، ش 4، زمستان 1378، ص 91- 92.
*- »بررسی گویش بویراحمد و...«، ]تألیف افضل مقیمی[، مجلۀ زبان شناسی، س 14، ش 

1- 2، پیاپی 27- 28، 1378 )دورۀ جدید(، ص 142- 144.

۱۳۷۹!
- خالصۀ لغت فرس اسدی طوسی، ضمیمۀ شمارۀ 9 نامۀ فرهنگستان، تهران، فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی، تیر 1379.
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- ترجمۀ فارسی االبانة، شرح السامی فی االسامی میدانی، ضمیمۀ شمارۀ 10 نامۀ فرهنگستان، 
تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تیر 1379.

*- »بررسی گویش بیرجند«، ]تألیف جمال رضائی[، مجلۀ زبان شناسی، س 1۵، ش 1، پیاپی 
29، بهار و تابستان 1379، ص 9۵- 98.

- »تحول پسوند اسم فاعل به اسم مصدر«، مجلۀ زبان شناسی، س 1۵، ش 1، پیاپی 29، بهار 
و تابستان 1379، ص 2- 13.

- »توضیح دربارۀ فهلوی های اصفهانی و همدانی«، مجلۀ زبان شناسی، س 1۵، ش 1، پیاپی 
29، بهار و تابستان 1379، ص 21- 23.

*- »واژه نامۀ گویش بیرجند«، ]تألیف جمال رضائی[، مجلۀ زبان شناسی، س 1۵، ش 1، 
پیاپی 29، بهار و تابستان 1379، ص 99- 100.

- »یک فهلوی دیگر از عبید زاکانی )؟(«، مجلۀ زبان شناسی، س 1۵، ش 1، پیاپی 29، بهار 
و تابستان 1379، ص 1۵- 17.

- »باْزـ  بازِ، بازانکه، چنْدـ  چنِد«، مجلۀ زبان شناسی، س 1۵، ش 2، پیاپی 30، پاییز و زمستان 
1379، ص 2- 13.

- »چند شعر به زبان کرجی، تبریزی و غیره«، مجلۀ زبان شناسی، س 1۵، ش 2، پیاپی 30، 
پاییز و زمستان 1379، ص 14- 17.

*- »فارسی هروی«، ]تألیف محمد آصف فکرت[، مجلۀ زبان شناسی، س 1۵، ش 2، پیاپی 
30، پاییز و زمستان 1379، ص 112- 116.

تفّضلی،  احمد  دکتر  یادنامۀ  شروه سرایی«،  و  دشتبی  شروین  عشق نامۀ  یا  »شروینیان   -
به کوشش علی اشرف صادقی، تهران، سخن، 1379، ص 233- 243.

۱۳80!
نامۀ  او«،  االدویۀ  تقویم  لغات  بررسی  به همراهِ  تفلیسی،  ُحبیش  الطب  فارسی کفایة  »لغات   -

فرهنگستان، دورۀ ۵، ش 1، پیاپی 17، اردیبهشت 1380، ص 13- 29.
 *- »بررسی زبان شناختی گویش زرند«، ]تألیف علی بابک[، مجلۀ زبان شناسی، س 16، 

ش 1، پیاپی 31، بهار و تابستان 1380، ص 91- 9۵.
*- »بررسی گویش جیرفت و کهنوج«، ]تألیف اسالم نیک نفس دهقانی[، مجلۀ زبان شناسی، 

س 16، ش 1، پیاپی 31، بهار و تابستان 1380، ص 96- 99.
- »تحول خوشۀ صامت آغازی در زبان فارسی«، نامۀ ایران باستان، س 1، ش 1، بهار و 

تابستان 1380، ص 1۵- 24.
- »ابیات تازه ای از کسائی«، محّقق نامه، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی و جویا جهانبخش، 
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تهران 1380، ج 2، ص 883- 887.
- »ام ّ الکتاب«، دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، زیر نظِر محمدکاظم موسوی بجنوردی، ج 10، 

تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، 1380، ص 232- 234.
- »راه های فعال کردن واژه سازی در زبان فارسی«، مجموعۀ مقاالت نخستین هم اندیشی 
مسائل واژه گزینی و اصطالح شناسی، تهران - اسفند ماه 1378، تهران، فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی و مرکز نشر دانشگاهی، 1380، ص 241- 2۵1.

۱۳8۱!
- »آیا فرهنگ تحفة االحباب از حافظ اوبهی است؟«، نشر دانش، س 19، ش 1، بهار 1381، 
ص 38- 46. نیز در: مجموعۀ مقاالت نخستین همایش مّلی ایران شناسی، 27- 30 خرداد 

1381، ادبیات ایران، ج 1، تهران، بنیاد ایران شناسی، 1383، ص 473- 497.
- »دربارۀ توبه نامۀ باب«، نشر دانش، س 19، ش 2، تابستان 1381، ص 32.

- »قطعه هایی بازیافته از کتاب الموازنۀ حمزۀ اصفهانی«، نامۀ ایران باستان، س 2، ش 1، پیاپی 
3، بهار و تابستان 1381، ص 3- 62.

مجلۀ زبان شناسی،  مرکزی«،  گویش های  فارسی:  متون  اساس  بر  ایران  »گویش شناسی   - 
س 17، ش 1، پیاپی 33، بهار و تابستان 1381، ص 2- 8.

- »واژه هایی تازه از زبان قدیم مردم اّران و شروان و آذربایجان«، مجلۀ زبان شناسی، س 17، 
ش 1، پیاپی 33، بهار و تابستان 1381، ص 22- 41.

*- »واژه نامۀ نسخه شناسی«، ]تألیف آدام گاچک[، نامۀ بهارستان، س 3، ش 1، دفتر ۵، بهار 
و تابستان 1381، ص 231- 233.

- »کلمات ایرانی در قاموس«، فارس شناخت، س 4، ش 6، تابستان 1381، ص 133- 138.
- »چند بیت تازه از منوچهری و بعضی نکات دیگر«، نامۀ فرهنگستان، س ۵، ش 4، پیاپی 

20، آذر 1381، ص 38- 64.
*- »سیری در انوارالمشعشعین«، میراث شهاب، س 8، ش 3، پیاپی 29، پاییز 1381، ص ۵1- 62.

- »استاد فروزانفر آنطور که من دیدم«، زیباشناخت، ش 7، نیمسال دوم 1381، ص 349- 3۵6.
- »چند توضیح مربوط به مقالۀ قطعه هایی بازیافته از کتاب الموازنۀ حمزۀ اصفهانی«، نامۀ 

ایران باستان، س 2، ش 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1381، ص 113- 114.
- »بحثی دربارۀ فرهنگ عربی به فارسی»المرقاة« و مؤلف آن«، نشر دانش، س 19، ش 4، 

زمستان 1381، ص 18- 31.
 - »دستور سخن، تألیف میرزا محمدتقی کمال الدین متخلص به سنجر ایرانی«، کتابداری، 

س 36، دفتر 38، 1381، ص 163- 167.
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- »لزوم تسلط فارسی آموزان بر گوناگونی های زبان فارسی«، آموزش زبان فارسی، مشکالت 
و راهکارها، به کوشش محسن سلیمانی، نیویورک، شورای گسترش زبان فارسی در 

آمریکای شمالی، 1381، ص 3۵- 41.
- »لغات شیرازی و سایر لغات گویشی در اختیارات بدیعی«، مجموعۀ مقاالت نخستین 
هم اندیشی گویش شناسی ایران، 9- 11 اردیبهشت 1380، به کوشش حسن رضایی باغ بیدی، 

تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1381، ص 349- 376.

۱۳82!
*- »دربارۀ گویش الرستانی«، ]تألیف لطفعلی خنجی[، مجلۀ زبان شناسی، س 18، ش 1، 

پیاپی 3۵، بهار و تابستان 1382، ص 120- 137.
*- »فرهنگ اصطالحات دورۀ قاجار: قشون و نظمیه«، ]تألیف یحیی مدرسی، حسین سامعی و 
زهرا صفوی مبرهن[، مجلۀ زبان شناسی، س 18، ش 1، پیاپی 3۵، بهار و تابستان 1382، 

ص 139- 1۵4.
- »فهلویات عین القضاة همدانی و چند فهلوی دیگر«، مجلۀ زبان شناسی، س 18، ش 1، پیاپی 3۵، 

بهار و تابستان 1382، ص 13- 24.
- »معارضۀ ترکی با فارسی در اّران و شروان: چند بیت به یک گویش اّرانی و شروانی«، 

مجلۀ زبان شناسی، س 18، ش 1، پیاپی 3۵، بهار و تابستان 1382، ص 1- 12.
- »تدقیقی در تحفة الملوک«، نشر دانش، س 21، ش 3، پاییز 1382، ص ۵2- 62.

*- »فرهنگ عامۀ اردکان«، ]تألیف سید محمود طباطبایی اردکانی[، آینۀ میراث، دورۀ جدید، 
س 1، ش 3، پیاپی 22، پاییز 1382، ص 77- 82.

- »لغت فرس اسدی در سفینۀ تبریز«، نامۀ بهارستان، س 4، ش 1- 2، دفتر 7- 8، بهار - زمستان 1382، 
ص 16۵- 194.

 - »دربارۀ نام امین الدین حاج بُله«، نامۀ بهارستان، س 4، ش 1- 2، دفتر 7- 8، بهار - زمستان 1382، 
ص 277- 280.

- »محل آذربرزین مهر«، نامۀ ایران باستان، س 3، ش 2، پیاپی 6، پاییز و زمستان 1382، ص ۵- 17.
- »فهلویات شیخ صفی الدین اردبیلی«، مجلۀ زبان شناسی، س 18، ش 2، پیاپی 36، پاییز و 

زمستان 1382، ص 1- 33.
- »بَتروِن، بَتراِی، براِی«، نامۀ فرهنگستان، س 6، ش 2، پیاپی 22، بهمن 1382، ص 9- 14.

- »داستان وامق و عذرا و اصل یونانی آن«، نشر دانش، س 20، ش 4، زمستان 1382، ص 4- 16.
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۱۳8۳!
*- »توضیح دربارۀ گویش الری و خنجی«، مجلۀ زبان شناسی، س 19، ش 1، پیاپی 37، بهار 

و تابستان 1383، ص 14۵- 147.
- »گویش قدیم کازرون«، مجلۀ زبان شناسی، س 19، ش 1، پیاپی 37، بهار و تابستان 1383، 

ص 1- 41.
مردم،  فرهنگ  مظلوم زاده[،  ]تألیف محمدمهدی  کازرون«،  مردم  فرهنگ  در  »آشپزی   -* 

س 3، ش 11- 12، پاییز و زمستان 1383، ص 1۵9- 160.
- »دو تحول آوایی در زبان فارسی: حذف و اضافه شدن صامت ’ن‘ بعد از مصوت های 

بلند«، مجلۀ زبان شناسی، س 19، ش 2، پیاپی 38، پاییز و زمستان 1383، ص 1- 9.
- »نمونه هایی از گویش تجریشی از بیش  از هشتاد سال پیش«، مجلۀ زبان شناسی، س 19، 
ش 2، پیاپی 38، پاییز و زمستان 1383، ص 37- 47. نیز در: فرهنگ مردم، ش 4۵- 46، 

بهار و تابستان 1392، ص 97- 107.
- »کلمات مرّکب ساخته شده با ستاک فعل«، دستور )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، جلد 1، ش 

1، اسفند 1383، ص ۵- 11.
*- »نسخه برگردان دیوان لغات الترک«، ]تألیف محمود بن حسین کاشغری[، نامۀ بهارستان، 

س ۵، ش 1- 2، دفتر 9- 10، بهار و زمستان 1383، ص 381- 383.
- »تهرانی، لهجه«، دانشنامۀ جهان اسالم، زیر نظِر غالمعلی حداد عادل، ج 8، تهران، بنیاد 

دائرة المعارف اسالمی، 1383، ص 748- 749.

۱۳84!
- »یک تحول آوایی دیگر زبان فارسی: فرآیند افزوده شدن صامت ’ر‘ به بعضی از کلمات«، 

مجلۀ زبان شناسی، س 20، ش 1، پیاپی 39، بهار و تابستان 1384، ص 1- 16.
- »ریشه شناسی نام های جغرافیای فارس«، فارس شناخت، دورۀ جدید، ش 3، تابستان و 

پاییز 1384، ص 7- 12.
- »کلمات روسی در زبان فارسی و تاریخچۀ ورود آنها«، مجلۀ زبان شناسی، س 20، ش 2، 

پیاپی 40، پاییز و زمستان 1384، ص 3- 46.
- »199 رباعی منسوب به شمس گنجه ای در جنگی کهن«، جشن نامۀ استاد دکتر محمد خوانساری، 

به کوشش حسن حبیبی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1384، ص 371- 417.
- »زبان قدیم فارسی از چه زمان معیار شده است؟«، زبان و رسانه، با گرایش به زبان فارسی 
و رادیو: مجموعه مقاالت هم اندیشی زبان و رسانه، به کوشش محمد پروری، تهران، 
طرح آینده، 4138، ص 449- 463. نیز در: شناختنامۀ استاد علی اصغر فقیهی، به کوشش 
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محمدرضا رهبریان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1393، ص 231- 243.
- »متنی منظوم از پندنامۀ انوشیروان به خط داراب هرمزدیار«، نامۀ ایران باستان، س ۵، ش 

1- 2، پیاپی 9- 10، 1384، ص 41- ۵4.
- »وجه تسمیۀ چند نام جغرافیایی مربوط به خاک یزد«، پژوهش های ایرانشناسی )ناموارۀ 
دکتر محمود افشار(، ج 16: ستوده نامه )2(، به کوشش ایرج افشار و با همکاری کریم 
اصفهانیان و محمدرسول دریاگشت، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1384، 

ص 613- 623. نیز در: فرهنگ یزد، س 7، ش 28، پاییز 138۵، ص 113- 123.

۱۳85!
- »ضوابط تصحیح متن های کهن«، نامۀ بهارستان، س 6- 7، دفتر 11- 12، 1384- 138۵، 

ص 207- 210.
- »کهن ترین فرهنگ فارسی«، نفوذ فرهنگ و زبان و ادب فارسی در هند، به کوشش آزرمیدخت 

صفوی، علیگره، دانشگاه اسالمی علیگره، 2006، ص 91- 99.
- »تحول صامت ’ق‘ عربی در زبان فارسی«، مجلۀ زبان شناسی، س 21، ش 1- 2، پیاپی 41- 42، 

138۵، ص 3- 32.
- »چند فهلوی«، مجلۀ زبان شناسی، س 21، ش 1- 2، پیاپی 41- 42، 138۵، ص 33- ۵6.

- »دربارۀ سبک شناسی بهار«، ارج نامۀ ملک الشعراء بهار، به کوشش علی میرانصاری، تهران، 
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 138۵، ص ۵21- ۵48.

ح مرحوم یغمایی«، ارج نامۀ حبیب یغمایی،  - »نکاتی در باب ترجمۀ تفسیر طبری مصحَّ
به کوشش سید علی آل داود، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 138۵، ص 349- 368.

۱۳86!
- »تحول کلمات فارسی در دورۀ اسالمی«، ادب پژوهی، س 1، ش 1، بهار 1386، ص 9- 1۵.
- »شکل های تحبیبی نام های خاص ایرانی در دورۀ اسالمیـ  بخش اول«، مجلۀ زبان شناسی، 

س 22، ش 1، پیاپی 43، بهار و تابستان 1386، ص 3- 20.
- »تحقیق در زبان کتاب النقض شیخ عبدالجلیل رازی«، کتاب ماه کّلیات، س 10، ش 11، 

پیاپی 119، آبان 1386، ص 16- 17.
 - »دربارۀ یازگار«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، دورۀ 1، ش 1، دی 1386، 
ص 290. نیز در: به فرهنگ باشد روان تندرست، مقاله ها و نقدهای نامۀ فرهنگستان 
دربارۀ شاهنامه، به کوشش احمد سمیعی گیالنی و ابوالفضل خطیبی، تهران، فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی، 1390، ص 49۵.
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تهران،   ،2 ج  سعادت،  اسماعیل  سرپرستی  به  فارسی،  ادب  و  زبان  دانشنامۀ  »البلغة«،   -
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1386، ص 39- 41.

- »ترجمۀ تفسیر طبری«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج 2، 
تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1386، ص 312- 319.

- »تفسیر کیمبریج«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج 2، 
تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1386، ص 386- 391.

دکتر محمدعلی  استاد  آستان قدس«، جشن نامۀ  کتابخانۀ  تفسیر طبری  ترجمۀ  »نسخۀ   -
 ،1386 فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان  تهران،  حبیبی،  حسن  به کوشش   موّحد، 

ص 2۵۵- 278.

۱۳8۷!
*- »فرهنگ مردم همدان«، ]تألیف پرویز اذکائی[، فرهنگ مردم، س 7، ش 26، تابستان 

1387، ص 136- 137.
- »دربارۀ بعضی واژه های مربوط به تاب بازی«، فرهنگ مردم، س 7، ش 27- 28، پاییز و 

زمستان 1387، ص 237- 2۵0.
- »اشعار تازه ای از آفرین نامۀ ابوشکور بلخی«، جرعه بر خاک، یادنامۀ استاد دکتر یحیی 
ماهیار نوابی، به کوشش محمود جعفری دهقی و علی شهیدی، تهران، مرکز دایرة المعارف 

بزرگ اسالمی، 1387، ص 6۵- 70.
- »تحول -a پایانی کلمات فارسی به -e«، جشن نامۀ استاد اسماعیل سعادت، به کوشش 

حسن حبیبی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1387، ص 397- 410.
- »تسمیه: نام گذاری در ایران«، دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، زیر نظِر محمدکاظم موسوی 

بجنوردی، ج 1۵، تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، 1387، ص 304- 311.
- »چهل وچهار رباعی منسوب به خیام، در جنگی از آغاز قرن هشتم هجری«، شاخه های 
 شوق، یادگارنامۀ بهاءالدین خرمشاهی، به کوشش علی دهباشی، تهران، قطره، 1387، 

ص 1237- 1247.
- »دربارۀ وجه اشتقاق کلمۀ سیبویه«، آفتابی در میان سایه ای، جشن نامۀ استاد دکتر بهمن 
سرکاراتی، به کوشش علیرضا مظفری و سجاد آیدنلو، تهران، قطره، 1387، ص2۵3- 263.

۱۳88!
- »شیوه های فرهنگ نویسی در لغت نامۀ دهخدا«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، 

ج 2، مهر 1388، ص 2- 39.
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- »اشعار تازه ای از منجیک«، جشن نامۀ استاد عبدالمحمد آیتی، به کوشش غالمعلی حداد 
عادل، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388، ص 289- 29۵.

- »خاطراتی از دکتر غالمحسین مصاحب«، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم 
دکتر غالمحسین مصاحب، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1388، ص 107- 114.
تهران،   ،3 ج  سعادت،  اسماعیل  سرپرستی  به  فارسی،  ادب  و  زبان  دانشنامۀ  »دری«،   -

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388، ص 169- 171.
- »دستور سخن«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج 3، تهران، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388، ص 182- 186.
- »دستور اللغة«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج 3، تهران، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388، ص 188- 192.
النفس(،  منفعة  و  األنس  االدویة )روضة  االبنیة عن حقایق  کتاب  االبنیه«،  زبانی  »ویژگی های   -
 A. F. 340 ابومنصور موفّق بن علی الهروی، نسخه برگردان به قطع اصل نسخۀ خطی شمارۀ
کتابخانۀ مّلی اتریش )وین(، به خط علی بن احمد اسدی طوسی، با مقدمۀ فارسی ایرج 
افشار و علی اشرف صادقی، با مقدمۀ انگلیسی برت. گ. فراگنر، نصرت اهلل رستگار، 
کارل هولوبار، اوا ایربلیش و محمود امیدساالر، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 

1388، ص سی وهفت - هشتادوشش.

۱۳8۹!
- »بعضی ویژگی های ابیات شیرازی سعدی در مثلثات«، سعدی شناسی، دفتر 13، اردیبهشت 

1389، ص 106- 110.
- »برگی از مقدمۀ سرمۀ سلیمانی«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 3، بهمن 

1389، ص 249- 2۵1.
- »کیار، تنبان ـ تبّان، چاپلوس«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 3، بهمن 
1389، ص 1۵۵- 171. نیز: »کیار«، به فرهنگ باشد روان تندرست، مقاله ها و نقدهای نامۀ 
فرهنگستان دربارۀ شاهنامه، به کوشش احمد سمیعی گیالنی و ابوالفضل خطیبی، تهران، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1390، ص 91- 9۵.
- »یک معنی ناشناختۀ کلمۀ پهلوی در زبان فارسی«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، 

ج 3، بهمن 1389، ص 2- 32.
- »اشتقاق صفت فاعلی )اسم فاعل( از بن ماضی«، دستور )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 

6، اسفند 1389، ص 4۵- ۵3.
- »برخی نشانه های نادر جمع در زبان فارسی«، با همکاری اکرم السادات حاجی سیدآقایی، 
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دستور )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 6، اسفند 1389، ص ۵4- 76.
- »اشعاری تازه از المعی دهستانی«، پژوهش های ایرانشناسی )ناموارۀ دکتر محمود افشار(، 
به  ریاحی،  محمدامین  دکتر  شادروان  به  اهداشده  مقاله  هفتادودو  آفرین نامه،   :20 ج 
خواستاری دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و ایرج افشار، به کوشش نادر مطلبی کاشانی، 

تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1389، ص 104- 113.
- »دربارۀ برهان قاطع«، ارج نامۀ محمد معین: زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی، به کوشش 

محمد غالمرضایی، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1389، ص 467- ۵1۵.
- »سه مسّمط تازه از مسعود سعد«، چون من در این دیار، جشن نامۀ استاد دکتر رضا انزابی نژاد، 
با همکاری  به کوشش محمدرضا راشد محصل، محمدجعفر یاحقی، سلمان ساکت، 
قطب علمی فردوسی شناسی و ادبیات خراسان دانشگاه فردوسی مشهد، تهران، سخن، 

1389، ص 223- 232.
- »غزلی از قطب الدین شیرازی به گویش قدیم شیراز«، مزدک نامه، یادبود سومین سالگرد 
تهران،   ،3 ج  استخری،  پروین  کیان فر،  جمشید  خواهان:  کیان فر،  مزدک  درگذشت 

خواهان، 1389، ص 13۵- 141.
- »من و دکتر معین«، ارج نامۀ محمد معین: زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی، به کوشش 

محمد غالمرضایی، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1389، ص 79- 87.

۱۳۹0!
- »ایرج افشار دانشمندی با توانایی های استثنایی«، گزارش میراث، دورۀ 2، س ۵، ش 44، 

فروردین و اریبهشت 1390، ص 117- 121.
- »آوازه، مدری، آلنگ، آزیغ یا آریغ، میغ ـ مه«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، 
ج 4، بهمن 1390، ص 238- 268. نیز: »مِدَری )= مِدرا(«، کاخ بلند هزارساله، زیر نظِر 

غالمعلی حداد عادل، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1390، ص 417- 423.
- »برگزار یا برگذار«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 4، بهمن 1390، ص 

.1۵ -2
- »فرهنگ شمس الدین محمد کشمیری«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 4، 

بهمن 1390، ص 319- 32۵.
السادات  اکرم  همکاری  با  قدیم«،  فارسی  در  شناسه ها  ناشناختۀ  شکل های  »بعضی   -

حاجی سید آقایی، دستور )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 7، اسفند 1390، ص 3- ۵7.
- »بیت شیرازی سعدی در گلستان )پیشنهادی تازه برای قرائت و معنی آن(«، جشن نامۀ 
استاد دکتر سلیم نیساری، زیر نظِر عالمعلی حداد عادل، تهران، فرهنگستان زبان و ادب 
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فارسی، 1390، ص 393- 399.
جستارهای  و  آثار  بررسی  و  نقد  صفا:  ذبیح اهلل  ارج نامۀ  صفا«،  ذبیح اهلل  دکتر  »دربارۀ   -
متن شناسی، به کوشش سید علی آل  داود، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1390، 

ص 107- 110.
- »دربارۀ ورقه و گلشاه عیّوقی«، ارج نامۀ ذبیح اهلل صفا: نقد و بررسی آثار و جستارهای 
متن شناسی، به کوشش سید علی آل داود، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1390، 

ص 197- 223.
- »من و ابوالحسن نجفی«، جشن نامۀ ابوالحسن نجفی، به کوشش امید طبیب زاده، تهران، 

نیلوفر، 1390، ص 27۵- 279.
- »وزن فهلویات«، وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز، مجموعه سخنرانی های نخستین 
و 10   9 ایران،  زبان شناسی  انجمن  در  ایرانی  اشعار  و  فارسی  شعر  وزن  هم اندیشی 
اردیبهشت 1389، به کوشش امید طبیب زاده، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

1390، ص 137- 148.

۱۳۹۱!
- »ابیات شیرازی سعدی در مثلثات«، زبان ها و گویش های ایرانی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، 
دورۀ جدید، ش 1، شهریور 1391، ص ۵- 38. نیز در: مجموعه مقاالت نخستین همایش 
محمود جعفری  به کوشش  و حال(،  )گذشته  ایرانی  گویش های  و  زبان ها  بین المللی 

دهقی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، 1393، ص 1- 36.
- »ضبط های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو ُجنگ و یک تذکره«، جستارهای 

ادبی، س 4۵، ش 3، پیاپی 178، پاییز 1391، ص 1- 28.
 - »اضافه شدن پسوند -ī مصدری به اسامی معنی«، دستور )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، 

ج 8، اسفند 1391، ص 2- 9.
- »بحثی در باب کتاب »پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی در دو قرن اول هجری« از 
دکتر احمدعلی رجایی«، خرد بر سر جان، نامگانۀ استاد دکتر احمدعلی رجایی بخارایی، 
به درخواست و به کوشش محمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشد محصل، سلمان ساکت، 

تهران، سخن، با همکاری قطب علمی فردوسی شناسی، 1391، ص 349- 388.
- تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی، ضمیمۀ 23 آینۀ میراث، تهران، مرکز پژوهشی 

میراث مکتوب، 1391.
- »شرفنامۀ منیری«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج 4، 

تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1391، ص 22۵- 228.
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الفرس«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج 4،  - »صحاح 
تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1391، ص 399- 402.

- »غیاث اللغات«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج 4، تهران، 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1391، ص 744- 746.

تهران،  اسماعیل سعادت، ج 4،  به سرپرستی  فارسی،  ادب  زبان و  دانشنامۀ  »فارسی«،   -
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1391، ص 7۵6- 7۵7.

- »یک قصیده و یک مثنوی منسوب به قطران«، سایۀ سرو سهی، یادنامۀ دکتر منوچهر 
طاهری  محمد  به کوشش  علوی،  محمدتقی  سید  اشراف  و  به خواستاری  مرتضوی، 

خسروشاهی، تبریز، ستوده، 1391، ص ۵49- ۵۵6.

۱۳۹2!
- »تشدید در زبان فارسی«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج ۵ و 6، اردیبهشت 

1392، ص 3- 43.
- »زه، جمس، کالتهـ  کالدجه، مجیز گفتن، آگور«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، 

ج ۵ و 6، اردیبهشت 1392، ص 206- 222.
ایران نامه، س 28، ش 2،  از لغت فرس اسدی«،  از شعرای قدیم در نسخه ای  »ابیاتی   -

تابستان 1392، ص 60- 67.
- »فاوا، ُمروارید ـ َمروارید، گان ـ گاد«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 7، 

دی 1392، ص 97- 113.
- »فوائد زبانی و لغوی تصحیح الفصیح ابن درستویۀ فسائی«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ 

فرهنگستان(، ج 7، دی 1392، ص 3- 22.
- »دربارۀ تلفظ بعضی کلمات شاهنامه«، مجموعه مقاالت همایش هزارۀ شاهنامه، 24 و 2۵ 
اردیبهشت 1390، به کوشش محمدجعفر یاحقی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

1392، ص 369- 377.
- »کلمات فارسی مربوط به دریانوردی از متون عربی«، مروارید خلیج فارس، پژوهش های 
ایران شناسی در بزرگداشت استاد احمد اقتداری، به اهتمام میثم کرمی، تهران، گستره، 

1392، ص 41۵- 420.

۱۳۹۳!
- »اسم فاعل ها و اسم مفعول های باب های مزید عربی در فارسی«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ 

نامۀ فرهنگستان(، ج 8، مرداد 1393، ص 3- 11.
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شغاد«،  ـ  شغال  اَسقاط،  ـ  اسقاطی  ـ  اِسقاط  شدن،  پاپی  پفیوز،  گیازنده،  یا  »گیارنده   -
فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 8، مرداد 1393، ص 94- 111.

- »غزلی ملّمع از ناصرالدین خطیب شفعوی به سه زبان عربی، فارسی و شیرازی«، زبان ها و 
گویش های ایرانی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، دورۀ جدید، ش 4، آذر 1393، ص 117- 128.
- »اشعار تازه ای از عسجدی«، به دانش بزرگ و به هّمت بلند، جشن نامۀ استاد احمد سمیعی 

)گیالنی(، به کوشش سایه اقتصادی نیا، تهران، هرمس، 1393، 43- ۵0.
- »اشعار نویافته ای از عنصری«، دانش و آزادگی و... ، ارج نامۀ استاد دکتر محمدرضا راشد 
محصل، به  درخواست و اشراف محمدجعفر یاحقی، سلمان ساکت، آرش اکبری مفاخر، 

تهران، سخن، 1393، ص 441- 448.
- »فرهنگ جهانگیری«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج ۵، 

تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393، ص 37- 44.
- »فرهنگ رشیدی«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج ۵، 

تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393، ص 44- 47.
- »فرهنگ شعوری«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج ۵، 

تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393، ص ۵4- ۵7.
- »فرهنگ قّواس«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج ۵، تهران، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393، ص ۵8- ۵9.
- »فرهنگ نظام«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج ۵، تهران، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393، ص ۵9- 62.
- »فرهنگ وفایی«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج ۵، تهران، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393، ص 66- 69.
- »فرهنگ نویسی در ایران«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج 

۵، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393، ص 63- 6۵.
- »قدیمی ترین فرهنگ فارسی چه بوده است«، جشن نامۀ دکتر فتح اهلل مجتبائی، به کوشش 

علی اشرف صادقی و ابوالفضل خطیبی، تهران، هرمس، 1393، ص ۵89- 600.
- »لغت فرس«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج ۵، تهران، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393، ص 601- 61۵.
- »مجمع الفرس«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج ۵، تهران، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393، ص 716- 720.
- »نسخۀ تازه ای از ورز نامه«، این گونه ماندگار، یادنامۀ استاد اسماعیل رفیعیان، زیر نظر و اشراف 
مطالعات  تهران، مؤسسۀ  به کوشش محمد طاهری خسروشاهی،  دکتر مهدی محّقق، 
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اسالمی دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل، 1393، ص 7۵9- 762.
- »یک قصیدۀ تازه از عنصری«، با قافلۀ شوق، ارج نامۀ دکتر محمدعلی موّحد، به خواستاری 
عباس عباس زاده و باقر صدری نیا، به کوشش محمد طاهری خسروشاهی، تبریز، ستوده، 

1393، ص 713- 720.

۱۳۹4!
- »دربارۀ ’هفت لشکر‘«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 9، اردیبهشت 1394، 

ص 139.
 - »صامت /θ/ ’ث‘ در زبان فارسی و پهلوی«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، 

ج 9، اردیبهشت 1394، ص 3- 36.
- »ُکشَخر ـ کشخور ـ کشور، چشمه، جادو جنبل، جعّلق، یُُغر، گزاردن«، فرهنگ نویسی 

)ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 9، اردیبهشت 1394، ص 103- 118.
ـَک‘«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 10، اسفند  - »پسوند های ’ـا‘، ’ـاک‘ و ’

1394، ص 3- 16.
دریوزه«،  غنجموس،  ـ  َغنجموش  ـ  غنج َمِرش  ـ  َغنج َرش  قبراق،  داهیم،  ـ  »دیهیم   -

فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 10، اسفند 1394، ص 93- 106.

۱۳۹5!
- »زبان فارسی در نقض عبدالجلیل رازی«، ایرانشهر امروز، س 1، ش 1، فروردین - خرداد 

139۵، ص 9- 14.
- »ارابه ـ عرابه«، ایرانشهر امروز، س 1، ش 3، شهریور و مهر 139۵، ص 48- ۵1.

- »کسرۀ اضافه به جای کۀ موصول«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 11، دی 
139۵، ص 3- 8.

- »هنجیدن ـ فنجیدن، دانِستن ـ دانَستن، خجنده ـ خزنده، طاق باز، آالخون واالخون«، 
فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 11، دی 139۵، ص ۵7- 80.

- »تغییر صامت های واکدار آغازی به بیواک در زبان فارسی«، زبان و کتیبه، س 1، ش 1، 
زمستان 139۵، ص 9- 13.

- »ابیات و مصراع های شیرازی در غزل ملّمع حافظ«، سخن عشق، جشن نامۀ دکتر حسن انوری، 
به خواستاری علی اشرف صادقی و محمود عابدی، تهران، سخن، 139۵، ص 327- 334.

تهران،  به کوشش غالمعلی حداد عادل،  یادنامۀ دکتر حسن حبیبی،  »فرهنگ سامانی«،   -
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 139۵، ص 349- 3۵8.
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- »معیار جمالی«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج 6، تهران، 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 139۵، ص 9۵- 98.

- »مهّذب االسماء«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج 6، 
تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 139۵، ص 262- 266.

- »ویژگی های زبانی ضیاء الشهاب«، پیر گلرنگ، یادنامۀ استاد فقید دکتر رشید عیوضی، به 
خواستاری رحمان مشتاق مهر و احمد گلی، به کوشش محمد طاهری خسروشاهی، قم، 

ادبیات، 139۵، ص 727- 738.

۱۳۹6!
فرهنگ نویسی  آن«،  به  وابسته  آوایی  مسئلۀ  چند  و  آغازی   /w/ حذف  آوایی  »قاعدۀ   -

)ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 12، شهریور 1396، زیر چاپ.
- »گرازیدنـ  رازیدن، دست باف، َخفتهـ  َخفتنـ  خوفتن، سیخ«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ 

فرهنگستان(، ج 12، شهریور 1396،  زیر چاپ.
- »پسوندهای تحبیبی در زبان فارسی«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 13، 

اسفند 1396، زیر چاپ.
نامۀ  )ویژه نامۀ  فرهنگ نویسی  عنبرنسارا«،  فات فاته،  موشک،  ـ  دواندن  موش  »سوری،   -

فرهنگستان(، ج 13، اسفند 1396، زیر چاپ.
- »تأملی در قرائت بیتی از حافظ«، جشن نامۀ م. پ. جکتاجی )سه کتاب اول، دوم و سوم(، 

به کوشش رحیم چراغی، رشت، نشر فرهنگ ایلیا، 1396، ص 107۵- 1076.

۱۳۹۷!
- »خوهر ـ خواهر«، دیهیم هفتاد، مهرنامۀ استاد دکتر محمدجعفر یاحقی، به خواستاری و 
اشراف محمود فتوحی رودمعجنی، سلمان ساکت و اصغر ارشاد سرابی، تهران، سخن، 
با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی، 1397، 

ص 221- 224.
- »دستور االفاضل«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ذیل، 

تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1397، ص 174- 176.

ب. به زبان های اروپایی
- “L’influence de l’arabe sur le système phonologique du persan”, La 

Linguistique, Vol. 11, Fasc. 1975 ,2, pp. 152 -145.
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- “Sepahbad - Sepahbod, hīrbad - hīrbod, bārbad - bārbod”, Luqmān, 
Première année, No. 1, Automne - hiver 1985 -1984, pp. 66 -60.

- “Arabic Language, i. Arabic Elements in Persian”, Encyclopaedia Iranica, ed. 
by Ehsan Yarshater, Vol. II, Fasc. 3, December 1986, pp. 231 -229.

- “Quelle était la langue du tafsīr d’abū ‘Alī al-Djubbā’ī?”, Luqmān, Vol. 2, 
No. 1986 ,2, pp.79 -71.

- “,,rā،، im modernen persischen Sprachgebrauch”, Spektrum Iran, 1. Jahrgang 
1988, Heft 2, pp. 58 -45.

- “Some Comments on Persian Words Used in al-Bīrunī’s Arabic Writings”, 
Acts of  the International Symposium on Ibn Turk, Khwārazmī, Fārābī, Beyrūnī 
and Ibn Sīnā )Ankara 12 -9 September 1985), Ankara, 1990, pp. 58 -55.

- “Sur la langue de l’Umm al-Kitāb”, Luqmān, Vol. 7, No. 1, Automne - hiver 
1991 -1990, pp. 101 -95.

- “Hiatus und hiatustilgende Konsonanten in der persischen Sprache”, 
Spektrum Iran, 4. Jahrgang 1991, Heft 2, pp. 24 -3.

- “Dictionaries, i. Persian Dictionaries”, Encyclopaedia Iranica, ed. by Ehsan 
Yarshater, Vol. VII, Fasc. 4, December 1995, pp. 397 -387.

- “Eżāfa”, Encyclopaedia Iranica, ed. by Ehsan Yarshater, Vol. IX, Fasc. 2, 
December 1999, pp. 128 -127 (in collaboration with John R. Perry).

ترجمۀ فارسی: »اضافه«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، ج 1، 
تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1384، ص 448- 4۵0.

- “Language planning in Iran: a historical review”, International Journal of  the 
Sociology of  Language, 2001 ,148, pp. 30 -19.

- “The Persian Language”, The Different Aspects of  Islamic Cultures, Vol. V: 
Culture and Learning in Islam, ed. by E. Ihsanoglu, Unesco Publishing, 
Paris, 2003, pp. 54 -49.

- “Kazerun, iii. Old Kazerun Dialect”, Encyclopaedia Iranica, ed. by Ehsan 
Yarshater, Vol. XVI, Fasc. 2, May 2013, pp. 217 -216.

- “Rare Forms of  Personal Endings in Some Classical Persian Texts”, From 
As. l to Zā’id: Essays in Honour of  Éva M. Jeremiás, ed. by Iván Szántó, 
Piliscsaba, 2015, pp. 247 -239.
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۳. یادداشت و مقدمه بر آثار دیگران و مجالت
- »هدف و روش مجله«، مجلۀ زبان شناسی، س 1، ش 1، بهار و تابستان 1363، ص 2- 3.

- »پیشگفتار فارسی«، بر: فرهنگ اصطالحات پزشکی و داروسازی، یوهان شلیمر، زیر نظِر 
علی اشرف صادقی، قم، مؤسسۀ انتشارات باورداران، زمستان 1380، ص پنج- شش؛ 

ترجمۀ مقدمۀ نویسنده از فرانسه، ص سیزده- پانزده.
- »پیشگفتار«، بر: نامنامۀ ایرانی، فردیناند یوستی، تهران، اساطیر، 1382، ص 7- 17.

- »سرمقاله«، زبان های ایرانی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ج 1، ش 1، خرداد 1384، ص 2- 3.
- »سرمقاله«، فرهنگ نویسی )ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان(، دورۀ 1، ش 1، دی 1386، ص 2- 3.
- »مقدمه«، بر: گنجینۀ گویش شناسی فارس، عبدالنبی سالمی، دفتر 4، تهران، فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی، 1386، ص 9- 12.
- »پایان پانزده دورۀ نامۀ فرهنگستان«، نامۀ فرهنگستان، دورۀ 1۵، ش 4، مسلسل 60، تابستان 

139۵، ص 48- ۵0.
- »پیشگفتار«، بر: فرهنگ نویسی، مباحث نظری و کاربردی، ترجمۀ عاطفه ابهری، زهرا جعفری، 
ندا زادگان، کبری سلسله سبزی، سوسن سمراد، مرضیه صناعتی، فرزانه طاهری، فریبا 

قطره، ندا گرکانی، تهران، کتاب بهار، 139۵، ص هفت- هشت.
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به مهمانی زبان شیرین فارسی خوش آمدید!
ژاله آموزگار

امروز همه مهمان زبان فارسی هستیم. میزبان اصلی ما روانشاد دکتر محمود افشار یزدی و خاندان 
افشار است. مهمان ویژۀ ما دکتر علی اشرف صادقی و من هم مانند شما یکی از مهمانان.

و  آذربایجانم  از  من  است،  قم  زادۀ  ما  ویژۀ  مهمان  است،  یزدی تبار  ما  اصلی  میزبان 
تک تک شما هر کدام به خّطه ای از این سرزمین دوست داشتنی تعّلق دارید، ولی آنچه همۀ 

ما را در این محفل یک دل کرده است، زبان فارسی است.
همۀ ما به جز این زبانی که هویت دیرینۀ ما را با شاهنامۀ فردوسی، با قصائد رودکی، 
عنصری، فّرخی و... ، با رباعیات خیّام، با تک بیت های فراموش نشدنی صائب، با نثر روان 
بیهقی، با سخنان حکمت بار سعدی، با غزلیات آسمانی حافظ، با معنویت سروده های مولوی 
بزرگ رقم می زند، با زبان زادگاه خود نیز آشنایی تنگاتنگ داریم؛ همچنان که همۀ بزرگانی 
را که نام بردم و بسیاری دیگر را که می بایست برشمارم، از جای جای ایران عزیز برخاسته اند 
و مانند من و شما با زبان زادگاه خود نیز آشنایی داشته اند. من با حیدربابای شهریار به 
دوردست های آذربایجان سفر می کنم، و با ترانۀ آن روستایی هم زبان می شوم که جلوی در 
خانه را آب می پاشد که وقتی یارش می آید غباری برنخیزد که پرده ای میان او و دلدار باشد. 
دوست دیگری از میان شما با ترانه ای ُکردی هم نوا شده است و دیگری با روایتی بلوچی 
و دوستان دیگر با سروده های گیلکی و مازندرانی و خراسانی و... . اما همۀ ما با یک زبان 
واحد شعر فردوسی را می خوانیم و توانایی را در دانایی ها می یابیم، با ضرب آهنگ زیبای 
شعر »زلف آشفته و خوی کرده و خندان  لب و مست« به دنیای آسمانی حافظ گام می نهیم، 
با همین زبان با مولوی هم آواییم و از جمادی می میریم و نامی می شویم، با همین زبان 
با منوچهری دختر رز را قربانی می کنیم، با همین زبان ارادت بیهقی را به بونصر مشکان 
درمی یابیم و بر حسنک وزیر اشک می ریزیم، با همین زبان بر خرابه های ایوان مدائن با 
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دیدۀ حسرت می نگریم، با همین زبان با خیّام بر لب جوی می نشینیم و گذر عمر می بینیم و 
با همین زبان با سهراب سپهری زمزمه می کنیم که »چشم ها را باید شست، جور دیگر باید 
دید« و با همین زبان با قیصر امین پور با دریغ می گوییم: »ای دریغ و حسرت همیشگی، 

ناگهان چقدر زود دیر می شود.«
و اینجاست که همه با هم یکی می شویم و با هم با همین زبان خدا را به یاری می طلبیم 
که نگاهدار ایران ما و فرهنگ و زبان ما باشد و همگی ایمان می آوریم به جادوی کالم در 

زبان فارسی.
دکتر محمود افشار یزدی هم، چون شما و من عاشق این سرزمین بوده است و راز 
بقای آن را در حفظ زبان فارسی دیده است. او به نسل عاشقان راستین ایرانی تعلق دارد که 
صمیمانه، عاقالنه، بدون شعار و از ته دل غم ایران داشته اند. او ازاین رو دارایی خود را وقف 
بنیادی کرده است که در خدمت زبان فارسی باشد. چون رمز پایداری و جادوی جاودانگی 
ایران را در این دیده است و به بازماندگانش تکلیف کرده است که این زبان را بپایید و 

خدمتگزاران این زبان را دلگرم و بزرگ دارید.
این بار با انتخابی بسیار به جا از سوی موقوفات خاندان افشار، علی اشرف صادقی به 
عنوان یکی از خدمتگزاران و دلسوزان واقعی این زبان برگزیده شده است. کارنامۀ درخشان 
او در خدمات فرهنگی و فهرست کتاب ها و مقاالت او در شناسایی و اعتالی زبان فارسی 

در اختیار شماست و مرا از دوباره برشمردن آنها بازمی دارد.
آشنایی من و دکتر صادقی به بیش از نیم قرن پیش و به سال های آغازین دهۀ چهل 
خورشیدی برمی گردد. در محوطۀ دانشگاه سوربن، در جوار دیوارها و مجسمۀ سنگی آن 
جوان الغراندامی را دیدم. گفتند فالنی است، جزء دانشجویان بورسیۀ شاگردان اول است، 
بسیار جّدی است و شدیداً طالب علم. غالباً در کتابخانه هاست و به دنبال منابع برای رشتۀ 
زبانشناسی که برگزیده است، از این کالس به آن کالس می رود و هیچ فرصتی را برای 
پیشبرد اهداف تحصیلی اش از دست نمی دهد. در کالس های بنونیست هم دیگر را می دیدیم 
و در همان سال ها کالسی را به همراهی او و فیلیپ ژینیو و زنده یاد احمد تفّضلی در محضر 

دومناش، استاد راهنمای دکتری من، متون پهلوی و دینکرد خواندیم.
او با موفقیت از رسالۀ دکتری خود با راهنمایی آندره مارتینه در سال 1346 دفاع کرد و 

به ایران بازگشت.
قریب به اتفاق ما بورسیه های آن دوران، همگی از بختی که یارمان شده بود نهایت 
استفاده را بردیم. خوب درس خواندیم و برگشتیم و به خدمت ایران کمر بستیم. از آن  
پس در ایران آشنایی من و دکتر صادقی به  دوستی انجامید. در گروه زبانشناسی و زبان های 
باستانی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران همکار شدیم؛ گروهی که در دانشکدۀ ادبیات به دلیل 
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استادان ارزنده اش بسیار خوش درخشید. دکتر صادقی از آن پس از مسیری که از جوانی 
در پیش گرفته بود، منحرف نشد و همیشه پژوهشگری ماند وفادار و در خدمت مسائل 

زبان فارسی.
دوستان ما به خاطر دارند که او همیشه با مدادی کوچک که در جیب دارد نکته های 
جالب را با نکته سنجی های خاص خودش، می بیند، یادداشت می کند و همۀ اینها تبدیل به 

مقاالتی سودمند می شوند که فهرست باالبلند آن در دسترس همگان قرار دارد.
او زبانشناسی است که ارتباطی تنگاتنگ با ادبیات فارسی و ادبیات و زبان های باستانی 
ایران دارد و از این نظر در میان زبانشناسان ایران از برتری خاصی برخوردار است و او همۀ 
این اطالعات خود را در خدمت زبان فارسی قرار داده است و ازاین رو در این رشته فرد 

بسیار موفقی است.
دالیل موفقیت های او را می توانیم به این صورت برشماریم:

استعداد و هوش ذاتی او، عالقه به تحصیل از ابتدای نوجوانی، زیربنای خوب تحصیالت 
دبیرستانی به دلیل داشتن دبیران باسواد، انتخاب رشتۀ دانشگاهی مطابق ذوق و استعداد، 
یعنی به دلیل دانش آموز برجسته بودن برخالف خواستۀ درونی خود به سوی تحصیالت 
پزشکی و مهندسی کشیده نشد و ظاهراً در این راه ممانعتی هم از جانب خانواده ندید. بخت 
این را داشت که محضر استادان برجسته ای همچون زنده یادان فروزانفر، همایی، پورداود، 
مدّرس رضوی، محّدث ارموی، محمد معین، صفا، پرویز ناتل خانلری، صادق کیا و صادق 

گوهرین را دریابد.
بورس تحصیلی  را که به دست آورد، مانند همۀ هم دوره های ما، حاصل کوشش های 
علمی او بود، نه چیز دیگر. در فرانسه از هر موقعیتی برای پیشبرد مطالعاتش بهره گرفت و 
در بازگشت، دانشگاه تهران جذبش کرد و با کسانی همکار شد که همچون خود او با تالش 

و علم خود به این مقام رسیده بودند.
در فرصت های مطالعاتی که برایش پیش آمد سعی کرد بر دانسته های خود بیفزاید. 
تسلط به چند زبان خارجی یاریگر او بود برای استفاده از پژوهش های دانشمندان کشورهای 
دیگر در زمینۀ زبان فارسی. آگاهی های او از زبان های باستانی، به مطالعات او زیربنای علمی 
بیشتری بخشید و باألخره این علی اشرف صادقی شد که ما به وجودش افتخار می کنیم. اما 
فراموش نکنیم که بخش اعظم موفقیت های دکتر صادقی مرهون همسر همراه، صمیمی، 
قدرشناس و فداکار اوست. همزیستی با دانشمندان و عاشقان پژوهش کار آسانی نیست. 
فداکاری های بسیار می طلبد که پوران عزیز به حد کافی از آن برخوردار بوده است. فرزندان 
آرامش بخشیده اند و هرگز  این زوج  به زندگی  آذین،  بیژن و  بابک،  او  برومند و موفق 

مسئله ساز نبوده اند.
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من بسیار خوشحالم که دکتر صادقی دانشمند برگزیدۀ امسال موقوفات افشار است. 
خداوند بر تعداد چنین خدمتگزاران و عاشقان زبان فارسی بیفزاید.

زمان غریبی است! و زبان فارسی ما با این گذشته و حال درخشان و با این زبان آوران 
گذشته و حال به کجا چنین شتابان می شتابد؟ او را دریابیم که دلش گرفته است، افق ها را 
برایش تنگ کرده ایم، در برابر یورش ها تنهایش نگذاریم، همگی با هم هوشمندانه یاری اش 
کنیم و برای پاسداری از سرزمینمان، برای افتخارات گذشته و حال و آینده مان، برای حفظ 

هویتمان زبان شیرین فارسی را پاس بداریم.

¨
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علی اشرف صادقی
حسین سامعی

مطالعات زبانی نوین در ایران تاریخی تقریباً یکصدساله دارد. این گفتار می کوشد جایگاه 
علی اشرف صادقی1 را در این مطالعات نشان دهد و بر اهمیت تاریخی مرتبۀ علمی او تأکید کند.
حوادث سال های آغازین قرن بیستم میالدی نقطۀ عطفی در تغییر نگاه جامعۀ ایران به 
خود و زبان خود است. این تغییر هم در تحوالت زبان و شیوۀ کاربرد آن بازتاب دارد و 
هم در مطالعات زبانی. رویکرد انتقادی به علوم انسانی، و به ویژه زبان، از اوایل قرن بیستم 
در میان اهل فکر و قلم در ایران شکل می گیرد. این رویکرد محصول آشنایی مستقیم یا 
غیرمستقیم با شیوه های مطالعاتی اروپاییان در دنیای مدرن است ـ رویکردی که تأکید را 
بر مشاهدۀ واقعیت عینی، آن گونه که دریافت می شود، و تالش بر گردآوری هرچه بیشتر 
شواهد و سنجش آنها، با روشی تعریف شده، برای اثبات موضوع و استنتاج می گذارد. این 
رویکرد مدرن به زبان، از سویی، به تاریخ تحوالت زبانی و ارتباط زبان ها می پردازد و، از 
سویی دیگر، می کوشد نظریه هایی عمومی برای مطالعۀ ساختمان زبان ها بپروراند. از آنجا که 
فارسی زبانان از قرن ها پیش نه تنها حجم عظیمی از متون زبانی و ادبی را تولید کرده بودند، 
بلکه رویکردهای مطالعاتی خاص خود را برای ارزیابی و نقد این متون نیز پدید آورده 
بودند، مطالعات زبانی خیلی زود در کانون توجه اهل فکر در ایران مدرن قرار می گیرد. در 

1  نگارنده ترجیح می دهد از دانشور موضوع این گفتار نه با عنوان »دکتر« یاد کند و نه »استاد«. اولی حاکی از دارا بودن 
درجه ای دانشگاهی است، که در این سطح از حیثیت علمی نه اهمیتی دارد و نه ـ در صورت وجود ـ نیازی به 
اثبات؛ و دومی این روزهاـ  اگرنه از روی تمّلقـ  بیشتر یا به کار تعارف می آید و یا برای جبران فقدان درجۀ دکتری. 
وانگهی در معرفی کدامیک از دانشوران بزرگ ایران مدرن نیازی به ذکر این عنوان ها بوده است؟ آنها فقط با نامشان 
شناخته می شده اند که تداعی کنندۀ کارشان بوده است: بدیع الزمان فروزانفر، محمدتقی بهار، علی اکبر دهخدا، ایرج 
افشار یا محمدرضا شفیعی کدکنی و بسیاری دیگر. پس، با نهایت ادب و خضوع، ما در اینجا از علی اشرف صادقی 

صحبت می کنیم که خود اسمی معتبر است و اعتبارش را از مسمّی می گیرد.
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همین زمان است که برای نخستین بار کلمۀ »زبانشناسی« را محمد قزوینی به مفهومی بسیار 
عام برای توجه به امور زبانی به کار می برد، بی آنکه ضرورتاً به شاخه ای علمی اشاره کند.

نخستین آثار این رویکرد تازه به زبان در مطالعات متن شناختی یا فیلولوژیک ظاهر 
ایران  علمیۀ  مدارس سنتی و حوزه های  در  که  ادب شناسانی  و  می شود. درس خواندگان 
پرورده شده بودند و عمیقاً با مسائل زبانی عربی و فارسی و آثار ادبی آشنا شده بودند به 
این نگاه انتقادی تازه جلب می شوند، آن را می آموزند و در تنقیح و تصحیح متون زبانی و 
مطالعات ادبی تاریخی به کار می گیرند. در نخستین دهه های قرن بیستم میالدی )چهاردهم 
فارسی  متون ویرایش شدۀ  از  انبوهی  انتشار  در  این رویکرد  اثرات  نخستین  خورشیدی( 
نمودار می شود که در دقت علمی و اتکاء بر مستندات تاریخی دست کمی از مشابهات 
اروپایی خود ندارند. برای نسل ادب شناسان و متن شناسان عصر مشروطه، کسانی همچون 
محمدتقی بهار، محمد قزوینی یا حسن تقی زاده، متون و مطالعات زبانی محور و ستون 
همه گونه بررسی تاریخی و اجتماعی است. در این راه آنان نه تنها به میراث ادب فارسی 
و عربی ـ که به اندازه کافی با آن آشنا هستند ـ توجه می کنند، بلکه از رهگذر مطالعات 
و،  کنند  دنبال  نیز  اسالمی  ماقبل  دوران  در  را  میراث  این  زمینه های  می کوشند  اروپاییان 
ازاین رو، به یادگیری زبان های دوره های قدیم و میانۀ ایرانی و خواندن و ترجمۀ متون آنها 

همت می گمارند.
عطش »شناختن« و »بررسیدن« زبان به این شیوه در تمام دهه های بعد ادامه می یابد. 
نسل دوم و شاگردان این گروه از اهل ادب، در زمان پهلوی اول و یکی دو دهه بعد از آن، 
همچنان پایی در سنت و پایی دیگر در مطالعات فیلولوژیک به شیوۀ اروپایی دارند. کسانی 
همچون بدیع الزمان فروزانفر، جالل همایی یا ابراهیم پورداود زباندانان و متن شناسانی متبحر 
هستند که با نکته سنجی های زبانی و ادبی فوق العاده ای متون را می کاوند و، ضمن تنقیح و 
تصحیح آنها، از دلشان صورت درست عبارات، ریشۀ  کلمات، قواعد تاریخی کاربرد زبان، و 
صحت و سقم مطالب و حوادث را استخراج می کنند. از رهگذر همین کوشش ها است که 
رفته رفته بسیاری از نسخه های خطی فارسی موجود در گوشه و کنار جهان شناخته، تصحیح 
و منتشر می شود. نسل سوم این کوشندگان نیز کمابیش به همین راه می رود. کسانی همچون 
مجتبی مینوی، محمد معین یا محمدامین ریاحی در دهه های بعد و عصر پهلوی دوم راه 

استادانشان را ادامه می دهند.
اما از اواسط دهۀ پنجاه میالدی )دهۀ سی خورشیدی(، با ورود دانش آموختگانی که در 
کشورهای غربی زبانشناسی جدید خوانده اند، نگاه تازه ای به مطالعات زبانی در ایران سر 
بر می آورد. در این نگاه تازه زبان پدیده ای صرفاً تاریخی و خاص متون ادبی نیست، بلکه 
نهادی انسانی و اجتماعی است که از سویی ساختار و قواعد درونی ویژۀ خود را دارد و 
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از سوی دیگر در جریان تعامالت اجتماعی همواره در معرض تغییر و تبدیل است. در این 
زمان دیگر بیش از نیم قرن از پیدایش زبانشناسی نوین به عنوان یک شاخۀ علمی جدید در 
جوامع غربی، از روسیه تا آمریکای شمالی، گذشته است و دستاوردهای آن بر تمام مطالعات 
زبانی، ادبی و متن شناختی )فیلولوژیک( اثری چشمگیر گذارده است و تمام رویکردها و 
روش ها را متحول کرده است. در همین زمان است که کسانی همچون احسان یارشاطر یا 
پرویز ناتل خانلری، که در اروپا تحصیل کرده اند، با نوشته هایشان پای مفاهیمی تازه را به 

حوزۀ مطالعات زبانی باز می کنند.
این گروه تازه از دانشوران زبان و روش های پیشنهادی آنان مسیر تازه ای را در مطالعات 
زبانی می گشاید که، دست کم در آغاز، از سوی گروه سنت گرای نخست دنبال نمی شود. 
این دوگانگی رویکرد و روش، بیش از هر چیز، در برنامه های دانشگاهی بازتاب می یابد. 
وقتی در نیمۀ دهۀ 60 میالدی بخش »زبانشناسی و فرهنگ و زبان های باستانی« در دانشکدۀ 
ادبیات دانشگاه تهران تأسیس می شود، این بخش به سرعت به کانون تجمع دانشورانی بدل 
می شود که در کشورهای غربی تحصیل کرده اند و با نظریات زبانشناسی نوین آشنا هستند. 
حتی آن دسته از استادان این بخش که رشته شان زبان ها و متون ایرانی پیش از اسالم است 
نیز، به دلیل نوع و محل تحصیلشان، با زبانشناسی نوین قرابت بیشتری احساس می کنند تا 
با مطالعات فیلولوژیک نسل های قبل. در مقابل، بخش »ادبیات فارسی« همین دانشکده مرکز 
تجمع استادانی است که همچنان به روش های نسخه شناسی، متن شناسی و نقد ادبی سنتی 
وفادارند و از نزدیکی به روش های زبانشناسی نوین پرهیز می کنند، بلکه حتی نوعی رقابت 
نیز با گروه اخیر احساس می کنند یا می پرورانند. نتیجۀ این دوگانگی تا سال ها تربیت دو 
گروه از دانش آموختگانی بود که هر یک راه خود را دنبال می کرد و از کار دیگری بی خبر 
بود. دانشجویان زبانشناسی غالباً با ادبیات و متون ادبی کالسیک بیگانه بودند، و دانشجویان 
ادبیات فارسی نیز رغبت چندانی به روش های پژوهشی مدرن نشان نمی دادند ـ  وضعیتی که 

تا حدودی تا امروز نیز آثارش مشهود است.
بدین ترتیب، بخش »زبانشناسی و فرهنگ و زبان های باستانی« دانشکدۀ ادبیات از دهۀ 
70 میالدی مهم ترین مرکز آموزش شیوه های نوین مطالعات زبانی شد. استادان این بخش، 
کسانی همچون محمدرضا باطنی، هرمز میالنیان، یداهلل ثمره و علی محمد حق شناس، هریک 
معناشناسی  به ساخت های نحوی و  نظر  نظر داشتند. یکی  این مطالعات  از  به گوشه ای 
ادبی می پرداخت و دیگری  نظریه های  به  زبان؛ یکی  به ساختار عمومی  داشت، دیگری 
به نظام آوایی. مطالعۀ فرهنگ و زبان های باستانی هم موضوع کار کسانی همچون احمد 

تفضلی و ژاله آموزگار بود.
تقریباً در همین زمان است که علی اشرف صادقی نیز به این بخش می پیوندد. او از 
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شهری مذهبی و از خانواده ای روحانی و فرهنگی می آید و در مدارسی آموزش دیده است 
که در آنها همچنان شیوه های سنتی آموزش علوم انسانی، زبان و ادبیات غلبه دارد. بنابرین 
طبعاً تربیت او در نوجوانی و جوانی مبتنی بر نگرش های سنتی زندگی و تفکر است. سپس، 
وارد رشتۀ ادبیات دانشگاه تهران می شود که در سال های دهۀ 60 دژ مستحکم مطالعات 
سنتی است و در مجلس درس استادانی همچون بدیع الزمان فروزانفر، ابراهیم پورداود و 
محمد معین می نشیند. ولی سرانجام گذارش به پاریس می افتد، که در آن سال ها یکی از دو 
مرکز مهم اروپایی مطالعات زبانشناسی نوین است، و زبانشناسی عمومی می خواند. آندره 
مارتینه، که رشدیافتۀ مکتب زبانشناسی ساختگرای اروپایی است، استاد او است. در این 
مکتب، بر خالف نظریات رایج زبانشناسی آن زمان در آمریکای شمالی، جنبه های تاریخی، 
اجتماعی و تطوری زبان با مطالعات ساختگرایانه در هم تنیده است. این محیط آکادمیک و 
آن عالئق قبلی او را به یادگیری زبان های باستانی ایرانی و شاگردی ژان پیر ُدمناش می کشاند 
زبانشناس و هندواروپایی شناس  بنونیست،  امیل  به حضور در جلسات درس  آنجا  از  و 

برجستۀ قرن بیستم.
این مجموعۀ چندسویۀ مطالعات زبانی علی اشرف صادقی را در موقعیتی خاص قرار 
می دهد. او از سویی در کار با استادان ادیب، زباندان و متن شناس ایرانی دانشی قابل مالحظه 
از میراث زبانی و ادبی فارسی اندوخته است و با روش های کار آنان به اندازۀ کافی آشنا 
است. با لغت شناس برجسته ای مثل محمد معین کار کرده است، با بدیع الزمان فروزانفر 
متون نظم و نثر فارسی را خوانده است و با ابراهیم پورداود به فرهنگ ماقبل اسالمی ایران 
سر زده است. در اروپا، در وهلۀ اول و مهم تر از هر چیز، با دانش نوین زبانشناسی عمومی 
ایرانی.  زبان های  تاریخی  مطالعات  با  آشنا می شود و سپس  زبانی  پژوهش  و روش های 
این جامعیت به او امکان می دهد نقشی واسط به عهده گیرد و او را بدل به رشتۀ پیوند 
زبانشناسی جدید، زبانشناسی تاریخی و مطالعات فیلولوژیک سنتی می کندـ  پلی میان بخش 
»زبانشناسی و فرهنگ و زبان های باستانی« و بخش »ادبیات فارسی« در دانشکدۀ ادبیات 

دانشگاه تهران.
این همه علی اشرف صادقی را در جایگاهی بی  بدیل در مطالعات زبان فارسی و محیط 
دانشگاهی ایران قرار می دهد. او زباندانی قابل است. فارسی، عربی، فرانسه و انگلیسی را به 
خوبی می داند، با آلمانی و روسی کار می کند، فارسی میانه را می داند، با زبان های باستانی 
دیگر آشناست و، دست آخر، زبان های ایرانی و گویش های فارسی را می شناسد. هر چند 
خود معتقد است بیش از هر چیز به لغت عالقمند است، اما حوزۀ مطالعاتش از آواشناسی 
و واجشناسی تا صرف و نحو و فرهنگ نگاری و نیز گویش شناسی را در بر می گیرد. و در 
همۀ این مطالعات هم نگاه به وضعیت کنونی زبان فارسی دارد و هم به گذشته و تاریخ آن. 
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هم بر منابع، آثار و متون زبانی کالسیک احاطه دارد، هم آثار نظری جدید را می شناسد و 
هم از تحقیقات دیگران در موضوع مورد مطالعۀ خود مطلع است. آنچنان دقیق النظر است 
که در مطالعۀ یک موضوع، از بررسی حروف اضافۀ مهجور گرفته تا معرفی یک متن تاریخی 
ناشناخته، از هیچ نکته ای فروگذار نمی کند و هیچ منبع ممکنی را نادیده نمی گذارد، به طوری 
که هر گفتار او ناگهان حاوی ده ها نکتۀ زبانی معاصر، تاریخی یا گویش شناختی می شود که 

بعید می نماید در هیچ جای دیگری با آن جامعیت و دقت یافت شود.
علی اشرف صادقی تا کنون صدها مقاله، گفتار یا یادداشت چاپ کرده است. هر یک از 
آنها حاوی نکته ای بدیع است که پیش از او کسی به آن صورت به آن نپرداخته است. در 
پشت هر یک از این مقاالت عالِمی نشسته است که می کوشد برای سؤاالت زبانی خود و 
دغدغه های علمی اش پاسخی بیابد. کار او عرضۀ معلومات و اطالعات حاصل از مطالعاتش 
نیست. همچنین نمی خواهد بازار انتشارات خود یا دیگران را داغ کند. در کار او، هر مقاله 
یک مطالعه است، سفری است از یک پرسش برای رسیدن به پاسخ های محتمل و ارائۀ 

سخاوتمندانۀ آنها به شاگردان یا خوانندگانش.
علی اشرف صادقی شیفتۀ زبان فارسی است، میراث آن را می شناسد و به آن ارج می نهد. 
با این همه، بر خالف بسیاری کسان، این شیفتگی چشم او را بر واقعیت نبسته است. او 
می تواند با ذهنی باز و نگاهی عالمانه و عاری از  تعصب تغییرات زبانی فارسی را مشاهده 
کند، مطالعه کند و، اگر الزم باشد، از وقوع ناگزیر آنها نیز دفاع کند. در ورای چهرۀ آرام او 
عالِمی نشسته است فراخ ذهن، بلندنظر و سخی با دانشی چشمگیر و روشی مجاب کننده. او 

نمونۀ اعالی یک دانشمند است.

¨
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سلسله جبال زبان فارسی
ابوالفضل خطیبی

استاد نازنین ما دکتر علی اشرف صادقی کوه نیست، سلسله جبال است با قّله هایی که سر 
بر آسمان می سایند. در بهاران، در دامنۀ این سلسله جبال برف ها آب می شوند و خلقی را 
سیراب می کنند. این سلسله جبال را چگونه توانم وصف کرد، در حالی که من که بیست 
سال آزگار زیر دست او کار و تحقیق کرده ام، فقط اندکی از آب های روان جاری از دامنۀ 
این کوه ها را نوشیده ام. بخش های وسیعی از این سلسله جبال هنوز برای من و برای بسیاری 
دیگر ناشناخته است و قله هایی که هنوز سر در مه دارند و کسی را یارای دیدن آنها نیست. 
افراد بسیاری چون من دیر راهشان را پیدا می کنند و تا پایان بر آن راه می پویند، ولی از 
بختیاری های زبان فارسی این بود که استاد صادقی از همان دوران دبیرستان راهش را یافت 
و در یک خانوادۀ فرهنگی با پدری که به شغل شریف معّلمی اشتغال داشت، اصرار داشت 
که زبان و ادبیات فارسی بخواند. همچنان که از بختیاری ایران شناسی این بود که تئودور 
نولدکۀ نابغه در اثر یک اتفاق - پیشنهاد یان دخویه به او برای تصحیح بخش ساسانیان تاریخ 

طبری - از مطالعات سریانی و عربی به ایران شناسی روی آورد.
استاد ما از همان دبیرستان زبان عربی را به خوبی فرا گرفت که پایۀ فهم زبان و ادبیات 
فارسی بود و با زبان فرانسه نیز آشنا شد. در زمانه ای که افراد باهوش به تشویق خانواده در 
دانشگاه پزشکی یا مهندسی می خواندند، استاد رشتۀ مورد عالقه اش زبان و ادبیات فارسی 
را برگزید. از نیک بختی های او این بود که نزد بزرگ ترین استادان این رشته مانند بدیع الزمان 
فروزانفر، ابراهیم پورداود، محمد معین، پرویز ناتل خانلری، جالل الدین همایی و دیگران 
درس خواند و برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ زبان شناسی راهی دانشگاه سوربن پاریس شد 
و باز هم از بختیاری زبان فارسی بود که استعداد و نبوغ ذاتی استاد ما زیر نظر بزرگ ترین 
زبان شناسان آن روز فرانسه یعنی آندره مارتینه و امیل بنونیست نیک شکوفا شد. استاد 
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همیشه به ما می گفت: در فرانسه در برابر غول های زبان شناسی عمومی من چه تحفه ای 
می توانستم داشته باشم و باید تا آخر عمر نظریه های آنان را درس می دادم و یا آثار آنان را 
ترجمه می کردم، ولی از دانش زبان شناسی عمومی آنچه برای من اهمیت داشت این بود که 

چگونه می توانستم این دانش را در خدمت زبان فارسی درآورم.
یکی دیگر از دستاوردهای استاد ما که او را نسبت به سایر استادان زبان فارسی متمایز 
می کند این بود که در همان زمان تحصیل نیک دریافت که زبان فارسی گیاه خودُرستی نبود 
که پس از اسالم یکباره سر برآورده باشد و طبعاً ریشه در دنیای باستان داشته است. پس 
برای فهم عمیق زبان فارسی باید ریشه های آن را در دورۀ باستان کاوید و به همین منظور 
همراه با دوستان صمیمی اش زنده یاد دکتر احمد تفّضلی و دکتر ژاله آموزگار نزد دومناش 
و بنونیست پهلوی خواند و همین مطالعات بعدها به او کمک کرد که بر زمینه های تاریک 

تکوین تاریخ زبان فارسی پرتوهای تازه ای افکند.
یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد استاد ما این است که او در چند زمینۀ اساسی در 
پژوهش های مربوط به زبان فارسی متخصص تمام عیار است: متن شناسی، فرهنگ نویسی، 
گویش شناسی، دستور، واج شناسی و آواشناسی تحواّلت تاریخی زبان فارسی، ریشه شناسی، 
زبان عربی، و به این مجموعه می توان آشنایی او به زبان فارسی میانه، زبان های اروپایی 
به ویژه انگلیسی، فرانسه، آلمانی و روسی را نیز افزود. بارها و بارها بیتی را در برابر استاد قرار 
دادیم تا معنی کنند و آنچه به خوبی درمی یافتم این بود که اگر نبوغ ذاتی و تخصص های 
او در چندین حوزه نبود، امکان نداشت بیت را چنان معنا کند که برای ما قانع کننده باشد 
و باز هم از بختیاری فرهنگ جامع زبان فارسی بود که چنین شخصیتی در رأس آن قرار 
گرفت، زیرا برای تدوین چنین فرهنگی بی گمان الزم است شخصی با دارا بودن چنین 

تخصص هایی - و البته تخصص های دیگر - راهنمای پژوهندگان باشد.
تردید ندارم که استاد ما نابغه است، هوشی سرشار دارد و حافظه ای قوی و گویی از 
خاطرات زندگی خود فیلمی طوالنی گرفته و ذخیره کرده است و هرگاه به هر بخشی از آن 
که نیاز اوفتد فالش بک می کند و آن را با جزئیات به نمایش می گذارد و بازگو می کند. بارها و 
بارها دربارۀ موضوع پژوهش خود با ایشان مشورت کرده ام و هیچ به یاد ندارم که دست مرا 
خالی گذاشته باشد. مثاًل می گوید: در این باره پورداود در هرمزدنامه مطلبی نوشته یا مقاله ای 
است در مجلۀ سخن سال فالن و یا بیلی یا هنینگ هم در کجاها بحث کرده اند. جالب اینکه 
همۀ این منابع را نیز در منزل دارد و از دوران دبیرستان متون مربوط به زبان فارسی را با 
وسواس تمام گرد آورده است و حتی غالب متون فارسی چاپ های سنگی هند و کتاب های 
ایران شناسی به زبان های اروپایی را با زحمت برای کتابخانۀ خود فراهم کرده است. بایگانی 
مجالت پژوهشی داخلی و خارجی استاد هم بی نظیر است. سال هاست که خود از نزدیک 
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شاهد هستم گاهی هر هفته مجالت خود را می برد جلوی دانشگاه و می سپارد به صّحاف 
مخصوصش تا هر دوره را تجلید کند و باز هفتۀ دیگر دسته ای دیگر از مجالت را می برد 
و مجالت تجلیدشدۀ هفتۀ پیش را می گیرد. تقریباً هر سال افتخار آن را داشتم که در فصل 
نمایشگاه کتاب، او را در خرید کتاب ها و مجالت همراهی کنم. با اینکه هجده سال از استاد 
جوان ترم، گاهی کم می آوردم و او چنان با انرژی و با چابکی به دنبال خرید کتاب های مورد 
نیازش گشت می زد که به راستی اعجاب مرا برمی انگیخت. باید همۀ غرفه های فارسی و 
عربی و دانشگاهی و زبان های خارجی را زیر پا می گذاشتیم و پس از ساعت ها گشت زنی 
با انبوه کتاب های خریداری شده بازمی گشتیم و حتی یک بار نشنیدم که بگوید خسته شدم.

استاد ما به جّد اعتقاد دارد که نوشتن مقاله مهم تر از نوشتن کتاب است. بزرگ ترین 
محققان خارجی بیشتر به نوشتن مقاله اهمیت می دهند تا کتاب و همین درست است. اگر 
پژوهنده ای نظری دارد به سادگی می تواند در یک مقاله آن را بپروراند و عرضه کند و 
مخاطبان هم می توانند با صرف وقتی حدود یک ساعت آن را بخوانند و بهره ببرند. متأسفانه 
در کشور ما بسیاری به نوشتن کتاب آن هم در حجم و شمار زیاد بیشتر عالقه نشان می دهند 
و با افسونگری و کیمیاگری می توانند یک مقاله را به یک کتاب تبدیل کنند، ولی استاد ما 
گاهی محتوای یک کتاب را در یک مقاله خالصه می کند. اکنون مقاالت بسیاری از دکتر 
صادقی برای ما به یادگار مانده است و نگارنده به تجربه دریافتم که بیشتر این مقاالت را 
بارها و بارها باید خواند و به ذهن سپرد. گاهی بحث های استاد دربارۀ یک واژه می تواند 

راهنما و سرمشق پژوهندگانی باشد که پای در وادی پژوهش در زبان فارسی نهاده اند.
استاد ما اردیبهشتی است و می گویند متولدین این ماه سه ویژگی اساسی دارند: شکیبایی 
نه،  یا  دارند  ویژگی هایی  اردیبهشتی ها چنین  نمی دانم همۀ  نرم خویی.  و  پشتکار  فراوان، 
ولی این را خوب می دانم که هر سه ویژگی در وجود استاد ما نهادینه شده است. نیک 
به یاد دارم که حدود بیست سال پیش که فرهنگستان در خیابان بخارست قرار داشت، 
روزی به من گفت: برویم کتابخانۀ مینوی، می خواهم ضبط فالن واژه را در نسخه ای از 
مجمل التواریخ و القصص ببینم. کنار خیابان عباس آباد قدم زنان رفتیم تا کتابخانه در تقاطع 
شریعتی - عباس آباد. نسخه را برای او آوردند و با صرف وقت واژۀ مورد نظر را یافت 
و یادداشت کرد. همین رفتار استاد تأثیر ژرفی بر ذهن و روح من که در آن زمان در اوج 
جوانی بودم، نهاد و از همان زمان نیک دریافتم که برای عرضۀ یک پژوهش علمی کارآمد 
باید زحمت کشید و وسواس و شکیبایی به خرج داد تا نتیجۀ کار مقبول اهل نظر اوفتد. 
نمونۀ بارز شکیبایی استاد ما در مدیریت گروه فرهنگ نویسی رخ نمود. در اوایل کار گروه 
فرهنگ نویسی بود که به این گروه پیوستم و استاد را در فراز و نشیب های کار فرهنگ جامع 
زبان فارسی همراهی کردم و اکنون که به گذشته می نگرم، نیک معلومم می شود که اگر 
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شکیبایی خارج از تصّور و درایت و تدبیر دکتر صادقی نبود، طرح فرهنگ نویسی و فرهنگ 
جامع زبان فارسی هرگز پا نمی گرفت. در اوایل کار به خوبی دریافته بودیم که برای تهیۀ 
پیکرۀ زبانی فرهنگ باید از یک برنامۀ رایانه ای کارآمد بهره برد تا پژوهشگران به سادگی 
بتوانند به لغات و ترکیبات و شواهد متون دسترسی یابند. نزدیک یک سال با شرکت های 
مختلف رایانه ای مذاکره کردیم و بزرگ ترین مشکل ما این بود که مهندسان رایانه حرف های 
ما را درنمی یافتند و ما هم حرف های آنها را. ولی این همۀ ماجرا نبود، در مواردی هم که 
حرف های همدیگر را تا حدی می فهمیدیم، سودجویی و منفعت طلبی این شرکت ها از یک 
سو و وضعیت نابه سامان مالی فرهنگستان از سوی دیگر عقد قرارداد را با دشواری مواجه 
می کرد. امور مالی فرهنگستان گفته بود باید مناقصه برگزار شود و ما هم مناقصه برگزار 
کردیم. یک شرکت صدمیلیون تومان پیشنهاد داد و شرکتی دیگر ده میلیون ولی امور مالی 
فرهنگستان ایراد گرفت که اختالف زیاد است و باید مناقصه از نو برگزار شود و شد، ولی 
بازهم ایرادی دیگر و ایرادی دیگر و سرانجام برای نخستین بار دلگیری شدید دکتر صادقی 
را از این ماجرا آشکارا دیدم. در حالی که بر زحمت های بی حاصل یک سال گذشته افسوس 
می خورد، به من گفت: از خیر بانک رایانه ای گذشتیم، باید سریعاً پژوهشگر استخدام کنیم 
تا به صورت دستی متون را برگه نویسی کنند. پژوهشگران برگه نویسی را آغاز کردند و 
پس از مدتی با همکاری برخی مهندسان دلسوز رایانه، این برگه ها و در پی آن خود متون 
فارسی بر اساس شیوه نامه ای وارد رایانه شد و برنامه ای نیز برای آن طّراحی شد و اکنون 
بزرگترین پیکرۀ رایانه ای لغات و ترکیبات و شواهد متون فارسی از آغاز تا امروز در دسترس 
تعریف نگاران فرهنگ جامع زبان فارسی است و نرم افراز ویژه ای نیز برای تعریف نگاری 
فراهم شده است. مهم نیست که با انتشار سه جلد از فرهنگ جامع زبان فارسی، هنوز حرف 
»الف« به پایان نرسیده است، مهم این است که استاد ما با دانش منحصربه فرد و شکیبایی 
و تدبیِر خود سنگ بنای کاخ عظیمی را با شیوه هایی جدید پی ریخته  است که در آینده از 
هیچ باد و بارانی گزند نمی یابد. افزون بر اینها، دکتر صادقی در سال 1363 نخستین مجّلۀ 
تخصصی زبان شناسی را در مرکز نشر دانشگاهی بنیاد نهادند و پس از توقف انتشار آن در 
1386، در همین سال، مجلۀ تخّصصی فرهنگ نویسی را در فرهنگستان زبان پایه گذاری 
کردند تا پابه پای تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی، محّلی باشد برای چاپ مقاالت نظری 

فرهنگ نویسی و پژوهش های لغوی و نقد و بررسی فرهنگ ها.
و  کلمه شاگردپرور  واقعی  معنای  به  فرهنگستان  در  و چه  دانشگاه  در  ما چه  استاد 
از  کافی است  قرار می دهد.  آنان  اختیار  بی دریغ در  را  دانش خود  دانشجوپرور است و 
چهار تن از دانشجویان سال های گذشتۀ استاد نام ببرم که هم اینک هریک در شاخه هایی 
از زبان شناسی و زبان فارسی سرآمدند: دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر یحیی مدّرسی، دکتر 
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عالء الّدین طباطبایی و دکتر امید طبیب زاده.
و خارج  داخل  پژوهندگان  و  دانشجویان  و  استادان  همۀ  به روی  ما  استاد  اطاق  درِ 
فرهنگستان باز است. در بیشتر موارد، نیازی نیست کسی از رئیس دفتر ما وقت بگیرد، در 
می زنند و وارد می شوند و پرسش خود را مطرح می کنند و ایشان هم با حوصله ای مثال زدنی 
و دست و دل بازِی تمام و با صرف وقت و انرژی پاسخ می گوید و من هم تا جایی که امکان 
دارد، به اطاقش می روم و به سخنان او گوش می سپارم. بارها دیده ام که پاسخ استاد به یک 
پرسش، حدود یک ساعت و حتی بیش از آن هم به درازا انجامیده است. سال های سال در 
گروه فرهنگ نویسی در جلسات پرشمار گروه در کنار استاد حضور داشتم و هیچگاه به یاد 
ندارم که او نظر خود را در مقام مدیر گروه، بی آنکه آن را در جلسات با حضور همکاران 
به بحث بگذارد و نظر موافق و مخالف را بشنود، به اجرا بگذارد. بارها دیده ام که پس از 
شنیدن استدالل های همکاران، از نظر خود بازگشته و نظر مخالف خود را پذیرفته است. 
حتی نقدهایی که بر کتاب ها و مقاله های استاد نوشته اند، با روی گشاده پذیرای آنها بوده 
است و هیچگاه ندیدم که از آن نقدها دلگیر و آزرده شده باشد. همچنین داوری و ارزیابی 
علمی و اخالقی او از استادان درگذشته و هم روزگار ما همیشه منصفانه بوده و هست. دکتر 
صادقی همیشه برای ما خاطراتی شیرین و شنیدنی از استادان هم روزگار خود تعریف می کند 
که بسیاری از آنها را یادداشت کرده ام و از یکی دو ساِل پیش به تدریج در صفحۀ فیسبوکم 
به نام نامی او، با عنوان »صادقیات« منتشر کرده ام تا روزگاری شاید به صورت کتابی نیز به 
دست چاپ بسپارم. استاد ما بسیار خوش مشرب نیز هست، در سفر و حضر. من و دوستانم 

از هم سخنی با او هم بهرۀ علمی می بریم و هم وقتمان به تمام معنا خوش می شود.
یکی دیگر از ویژگی های اخالقی استاد ما میانه روی در هر کاری است و همین ویژگی 
ممتاز بعالوۀ جامعیّت علمی بی مانند او سبب شده است که از صدر تا ذیل فرهنگستان از 
مشورِت با او بی نیاز نباشند. گذشته از شرکت در جلسات گروه فرهنگ نویسی و شورای 
فرهنگستان، شرکت در جلسات واژه گزینی و نشر آثار و نامۀ فرهنگستان و داوری مقاالت آن 
و جلسات مختلف دیگر، کارِ همیشگی ایشان در فرهنگستان است. به طور کلی نقش اساسی 
دکتر صادقی را در سیاست گذاری های کالن فرهنگستان به هیچ روی نمی توان نادیده گرفت.

استاد ما دو سال پیش به بیماری سختی گرفتار آمد که حدود یک سال به درازا کشید و برخی 
از آثار آن هنوز هم با اوست. بعد از بهبودی به سراغش رفتم و گفتم: همۀ ما نگران شدیم، برای 
بهبودی شما بسیار دعا کردیم. گفت: به گمانم همین دعاهای دوستان مرا از مرگ نجات داد. 
خوشم آمد که با مشت کوبیدم تو دهن عزرائیل! در پایان، بازهم دعای همیشگی خود را تکرار 

می کنم که استادِ ما تندرستی خود را کاماًل بازیابند و عمرشان دراز باد، ایدون باد!
¨
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دکتر علی اشرف صادقی و زبان های ایرانی پیش از اسالم
احمدرضا قائم مقامی

ایران، که در سال 1343 شمسی در  باستانی  اولین اعضای گروه زبانشناسی و زبان های 
و  فرهنگ  و  زبانشناسی  به دو گروه  بعد  از سی سال  تأسیس شد و کم  تهران  دانشگاه 
زبان های باستانی ایران تجزیه گردید، بیشتر متخصص در زبان های ایرانی پیش از اسالم و 
گویش های ایرانی پس از اسالم بودند و این در مورد مؤّسس گروه، دکتر محمد مقدم، نیز با 
آنکه در زبانشناسی تحصیل کرده بود، تا حدی صادق بود. پنج سالی پس از تأسیس بود که 
دکتر علی اشرف صادقی نیز به این گروه پیوست. جمع میاِن زبانشناسی و زبان های باستانی 
ایران و ادبیات فارسی البته خصوصیت او تنها در آن گروه نبود، اما هیچ یک از همکارانش 
در میان متخصصان زبان های باستانی ایران به مانند او در زبانشناسی تحصیل نکرده بودند و 
آنچه در سال های بعد سبب امتیاز نوشته های او از آن دیگران شد در اصل همین دانش او 
در زبانشناسی بود. موضوع غالب این نوشته ها مسائل لغوی و آوایی و دستوری زبان فارسی 
است و آنچه هم دربارۀ گویش های ایرانی در نوشته های اوست، چنانکه خود تصریح کرده 
و از البالی سطور آنها پیداست، داعیه اش شناخت زبان فارسی بوده است. آموختن بعضی 
از زبان های ایرانی پیش از اسالم و وارد شدن در بعضی مسائل لغوی و آوایی و دستوری آن 
زبان ها نیز باز به همین جهِت شناخت زبان فارسی بوده و گذاری که از آن زبان ها به فارسی 
و از فارسی به آن زبان ها کرده و نکته سنجی ها که در این میانه کرده و مددی که از دانش 
زبانشناسی در فهم و تشریح و تبیین مسائل آن خواسته شاید منحصر در فردِ او باشد، یا با 

این جّدیت و مداومت و دقّت که در کار او است در کار فرد دیگر نباشد.
در گذشته نویسندگان را به یک اعتبار به ُمکثر و ُمقّل تقسیم می کرده اند و هریک از این 
دو گروه را به ُمجید و غیرُمجید. مقّل مجید البته قلیل نیست، ولی مکثر مجید کم شمار است. 
دکتر صادقی به گروه اخیر تعّلق دارد و اگر کسی بخواهد سهم او در مطالعاِت زبان های 
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ایرانی پیش از اسالم و سهم آموخته های او در این زبان ها را در مطالعات او در زبان فارسی 
دریابد، ناگزیر از خواندن همه یا غالب این نوشته های اوست و این بدبختانه برای نویسندۀ 
این سطور میّسر نشده است و با آنکه در گذشته بسیاری از این نوشته ها را خوانده، در این 
زمان آن  اندازه در حافظه ندارد که در ارزیابی آنها سخن بگوید. الزم است که روزی کسی 
نوشته ای مستقل، مثاًل رسالۀ کارشناسی ارشدی، در این  باره بپردازد و در ضمن آنکه فوائد 
و تبعاِت این شیوۀ تحقیق را در تتبّعات مربوط به زبان های ایرانی پیش از اسالم بازمی نماید، 
در نقد جزئیاِت آن نیز بکوشد و به واسطۀ آن به یک معنا راهی تازه برای تازه واردان در این 
قبیل تتبّعات بگشاید. به عالوه هر معّلم یا جویندۀ زبان های ایرانی پیش از اسالم نیز باید 
غالب این نوشته ها را بخواند تا به ذهن خود و به شیوۀ تحصیل و تحقیق خود نظمی ببخشد 
و از بعضی تکرارهای ناالزم بپرهیزد. چه بسیار مطالب، در کّلیات و جزئیات، که در حین 
مطالعات، گاه با زحمت بسیار، به دست می آید و در نوشته های او، گاه با تفصیل و شرح 

بیشتر یا شیوۀ تحلیل بهتر، بیان شده است.
موضوع این نوشته های پرشمار غالباً بحثی لغوی یا آوایی است و نویسنده در طی آن، 
به اقتضای بحث، پی دیگر عالیق خود، مثاًل جغرافیای تاریخی و نامشناسی را هم می گیرد 
و گاه به تاریخ و نسخه شناسی و تصحیح متون نیز سر می کشد. مقاالت درخشان »محل 
آذر بر زین مهر« )نامۀ ایران باستان، ش 6( و »تأّملی در دو تاریخ قدیم اصفهان« )باستانشناسی و 
تاریخ، ش 8- 9( دو نمونۀ عالی این نوع مقاالتند که نویسنده در آن اطالعات وسیع خود را در 
چندین شعبه از این علوم شاید بتوان گفت به نمایش گذاشته و مخصوصاً )»مخصوصاً« از 
جهت بحث حاضر( اشکاالتی که در مقالۀ اول بر بعضی پهلوی دانان بزرگ و تصحیحی که 
در کار آنان کرده و فایده ای که از این تصحیحات در تحقیق خود برده، آشنایی او را با این 
زبان بسی بیش از کسی که خود را در این شعبه از علم متفنّن می نماید نشان می دهد. بعضی 
دیگر از مقاالت او دربارۀ جغرافیای تاریخی یا وجه تسمیۀ مکان های جغرافیایی، مانند آنچه 
با نام »وجه تسمیۀ چند نام جغرافیایی مربوط به خاک یزد« )ناموارۀ دکتر محمود افشار، ج 16( 
نوشته در قبال آنچه در »تأّملی در دو تاریخ قدیم اصفهان« آورده رنگ می بازد و با این همه 
در موضوع وجه تسمیۀ مکان های جغرافیایی تتبّعات وسیع او هنوز مجال نشر نیافته و باید 
در آینده منتظر چاپ یادداشت های فراوان او در این باب بود تا به این شعبه از زبانشناسی 
تاریخی و جغرافیای تاریخی سر و سامانی بدهد و اهل این قبیل تحقیقات را از این همه 
بیهوده گویی که بعضی هموطنان به آن دچارند و خودِ این شعبه را از پراکندگی و بی نظمی 

که در ایران بدان گرفتار است رهایی بخشد.
از دیگر ثمراِت تتبّعات او برای زبانشناسی تاریخی ایران تجدید نظرها یا نوآوری هایی 
است که در آواشناسی و واجشناسی تاریخی فارسی در ادوار پیش و پس از اسالمِ آن کرده، 
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یا جمع و ترکیب متناسبی است که میان یافته های متخصصان زبان ها و گویش های مختلف 
ایرانی کرده است. در مقالۀ »فرایند افزوده شدن صامت ر به بعضی از کلمات« )زبانشناسی، 
ش 39( این تحول آوایی را در زبان های ایرانی پیش از اسالم، از جمله سغدی، و بقایای 
آن در فارسی نیز پی گرفته و سابقۀ آن را نشان داده است. مهم تر از آن نکتۀ مهمی است 
که در مقالۀ »گویش قدیم کازرون« )زبانشناسی، ش 37( آورده و آن اینکه واو فارسی میانه 
در بعضی مناطق دولبی )w( و در بعضی مناطق دیگر لبی و دندانی )v( تلفظ می شده و در 
ایالت فارس، یا الاقل بیشتر مناطق آن، واجی لبی و دندانی بوده است و دوگانگی تحول 
بعضی کلمات مانند برنج و گرنج از اینجا است. اینکه در چه مناطقی این تلفظ و در چه 
مناطقی آن تلفِظ دیگر متداول بوده حاصل دیگِر قسمتی از آن مقاله است. فهم همین نکته 
سرمایۀ اصلی یک مقالۀ دیگر او هم هست که عالوه بر احتوا بر اطالعات مفید در لغت و 
گویش شناسی ایرانی، مقاله ای آموزنده هم هست و آن مقالۀ »دربارۀ بعضی واژه های مربوط 
به تاب بازی« است )فرهنگ مردم، ش 27- 28(. باز مهم تر از این کشفی است که به واسطۀ 
شناخت گویش های جنوب و جنوب غرب ایران به آن نایل شده و در بیش از یک  جا از 
آن سخن گفته است )از جمله در »یادداشتی دربارۀ ساختمان واجی لهجۀ دوانی« )زبانشناسی، 
ش 10(؛ »گویش قدیم کازرون« )زبانشناسی، ش 37(؛ »فوائد زبانی و لغوی تصحیح الفصیح 
ابن درستویۀ فسایی« )فرهنگ نویسی، ش 7( و پیش از اینها در تکوین زبان فارسی، ص 12۵( و آن اینکه 
جیم و چ در فارسی میانه در بعضی مناطق dz و ts تلفظ می شده است )یعنی مانند جیم و 
چ در اصفهانی( و چون این تلفظ در گویش های بهبهانی و دوانی و کازرونی هم هست، 
مناطق نسبتاً وسیعی را از اصفهان تا خوزستان شامل می شده است. این معنا ممکن است در 
مورد j و c در فارسی باستان هم صادق باشد و تحول c فارسی باستان به z فارسی میانه در 

بعضی مواضِع کلمات از همین جا باشد.
کسانی که در زبان های ایران پیش از اسالم تحصیل کرده اند ممکن است در اول نظر 
این طور گمان برند که مقاالتی مانند »تحول صامت ق عربی در زبان فارسی« )زبانشناسی، 
ش 41- 42( به کار ایشان نمی آید، اما چنین تصّوری البته خطاست. این مقاله، عالوه بر 
فارسی  زبان  آواشناسی  از  آن هست، گوشه ای  در  دیگر  از جهات  که  فراوانی  اطالعات 
در قرون گذشته را روشن می کند و از جهت اهمیت در کنار مقاالت کثیرالفایده ای مانند 
»گویش قدیم کازرون« قرار می گیرد، ضمن آنکه اشتقاق بعضی کلمات را هم بر خوانندگان 
آشکار می سازد و فهرستی از معّرباِت فرهنگ ها و تحقیقات پیشینیان را تبدیل به مفّرسات 
و معّجمات می کند و مخصوصاً قواعد تعریب گاف فارسی میانه به قاف و جیم در عربی را 

در پایان مقاله به پهلوی دانان می شناساند.
در واقع تلقی درست او از آواشناسی تاریخی و تحوالت آوایی یک سبب اصلی این 
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توفیقات او در حل مسائل آواشناسی و واجشناسی تاریخی زبان فارسی است. او بهدرستی 
دریافته که تحوالت آوایی در یک زبان ممکن است محدود به زمان و مکان باشد و یک 
قاعدۀ کّلی بر آن حاکم نباشد و تحولی که در یک جا مّطرد است در جای دیگر اصاًل وجود 
نداشته باشد یا جزء شواذ باشد یا تأثیر زبان ها یا لهجه های مجاور باشد، یا قاعده ای که در 
یک منطقه در زمانی دیرتر شده در منطقۀ دیگر قرن ها سابقه داشته و احیاناً زودتر به پایان 
رسیده است. مقالۀ »صامت ث در زبان فارسی و پهلوی« )فرهنگ نویسی، ش 9(، که یک رسالۀ 
مفرد مستقل است، سوای بعضی مالحظات که ممکن است بتوان در بعضی جزئیات آن 
مطرح کرد، از جمله همین معنا را به خوبی می رساند. چنین نوشته ای در میان آثار محققان 

غربی نیز نمی توان سراغ کرد.
مقالۀ »تبدیل آن و آم به اون و اوم« )زبانشناسی، ش 1( باز مصداق دیگری است از این معنا 
و به عالوه جستجوی وسیعی است در گویش های مکتوب و غیرمکتوب و متون پیش از 
اسالم برای یافتن سابقۀ این تبدیل و شرایط آن. به  همین ترتیب، می توان از »تحول خوشۀ 
صامت آغازی« )نامۀ ایران باستان، ش 1( یاد کرد که جز آنچه در آن دربارۀ شکستن خوشۀ 
آغازی در زبان اوستایی گفته شده، همه  چیز در آن به اعتدال و استوار بر شواهد بسیار است.
همین آگاهی های درست او از آواشناسی تاریخی در ریشه شناسی هم مددکار او بوده 
است. در جایی که دیگران به ذکر ارتباط دو یا چند لفظ در این زبان و آن لهجه اکتفا 
کرده اند، او به دنبال تبیین آن ارتباط بهلحاظ آواشناسی برآمده و به سادگی از آن نگذشته 
است. یک نمونۀ آن ربط درویش و دریوزه است در یادداشتی که دربارۀ دریوزه نوشته است 
)فرهنگ نویسی، ش 10(. یک فایدۀ دیگِر ریشه شناسی به شیوۀ او - نه اینکه منحصر به فردِ او 
باشد - این است که مواد و اطالعات مختلف را با جستجویی در حد استقرا از این سو و آن 
سو، از این لهجه و آن زبان، از این نسخۀ خطی و آن نسخه بدل، از این کتاب لغت و آن متن 
کهن، بیرون می آورد و پیدا کردن اصل کلمه در هندواروپایی و خویشاوندی آن با فالن کلمۀ 
لیتوانیایی و گرمانی و یونانی- که البته خود جزئی از ریشه شناسی است - برای او که در 
این موضوعات متخصص نیست جذابیتی ندارد. در واقع دانستن چنین مطالبی را به خالف 
بعضی دیگر به خود برنمی بندد و در عوِض آن می کوشد که حق آنچه را یک فیلولوگ 
فارسی زبان باید بکند ادا کند و آن شعبه از ریشه شناسی را به اهل آن بسپارد و خود بی جهت 
به راه های ناراسِت نبهره نیفتد. مقاالتی مانند »هنجیدن و فنجیدن« )فرهنگ نویسی، ش 11( 
یک نمونۀ بسیار خوب از چنین ریشه شناسیی است که در ضمن آن اصل چندین کلمۀ 
مهجور مرتبط با هم، که غالباً نیز به صورت مصّحف در فرهنگ ها و نسخه ها ضبط بوده اند، 

به دست آمده است.
دیگر شیوۀ پسندیدۀ او در ریشه شناسی توجه به تاریخ لغت است و همین توجه به تاریخ 
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لغت است که سبب شده دریابد که به خالف رأی یک ایرانشناس بزرگ ممکن نیست مِه 
فارسی از -mid فارسی باستان مشتق شده باشد )فرهنگ نویسی، ش 4( و آالخون واالخون 
در تاریخ هون های سفید و سرخ ریشه داشته باشد )فرهنگ نویسی، ش 11(. در واقع، به واسطۀ 

پیروی از این شیوه تفّوه به بعضی آراء عجیب و غریب را بر خود حرام کرده است.
با آنکه با اندکی از اشتقاقاتی که این اواخر مخصوصاً در مجموعۀ »پژوهش های لغوی« 
چاپ شده می توان مخالفت کرد و در اشتقاق بعضی کلمات رأی گذشتگان را همچنان 
درست تر دانست و تعّرض به اشتقاق بعضی کلمات و عبارات را ناالزم شمرد، باز باید به 
درستِی غالب این اشتقاقات در قبال آرای پیشینیان معتقد شد و در بعضی قول به جز آن را 
روا ندانست؛ از آن جمله است اشتقاق آزیغ )احتماالً منهای آنچه در پایان مقاله از دیگران 
نقل شده( و آوازه و پیداوسی که در هر سه رأی او درست است و رأی پیشینیاِن او از میان 

استادان زبان های ایرانی پیش از اسالم نادرست.
به سه نمونۀ دیگر از هنرمندی های او در ریشه شناسی اشاره ای می کنیم و از این مبحث 
می گذریم. یکی رأی هوشمندانۀ اوست دربارۀ اشتقاق ارژنِگ مانی )در مقالۀ »صامت ث«(، 
دیگر رأی او دربارۀ باد شرطه است، که با رجوع به یک گویش ایرانی دورافتاده )ُکمزاری( و 
بعضی تحوالت آوایی در آن گویش توانسته سابقۀ این لغت را  قدری عقب تر ببرد، و سدیگر 
ابوهالل عسکری«  التخلیص  کتاب  فارسی  »لغاِت  پرمطلِب  مقالۀ  در  که  است  حاشیه ای 

)زبانشناسی، ش 7- 8( دربارۀ لغت براستن نوشته شده است.
باری کمتر نوشته ای از او هست که به کار متخصصان زبان های ایرانی پیش از اسالم 
آنها رفت، مثل  از مقاالتی که پیش تر ذکر  از جمله چند مقاله  از نوشته ها،  نیاید. بعضی 
اعالی تحقیق و تتبّعند. یکی دیگر از این نمونه های عالی تحقیق مقالۀ مفصل »قطعه هایی 
بازیافته از کتاب الموازنۀ حمزۀ اصفهانی« )نامۀ ایران باستان، ش 3( است که مشحون است به 
نکته سنجی ها و مطالب تازه یافته و خرده گیری های بجا از نوشته های پیشینیان و اشتقاقات 
درست و تصحیحات دقیق و هوشمندانه در متن کتاب ها )مثاًل توجه شود به اشکالی که 
در صفحۀ 46 بر دیوید مکنزی کرده و آنچه در پایان مقاله دربارۀ هکارچ، یعنی قارچ، 
گفته و آنچه در صفحۀ 30 و 32 در اشتقاق اسفیوش و اسفه ارزه و ُدخش انگشت آورده و 

هوشمندیی که در صفحۀ 18 در فهم اشتقاق عامیانۀ هنار به خرج داده است(.
یک شعبۀ دیگر از زبانشناسی تاریخی که از تتبّعات او برخوردار شده نامشناسی است. 
جای تأسف است که تا کنون از یادداشت های مفّصل او جز اندکی )»نامگذاری در ایران«، ذیل 
مدخل »تسمیه« در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی و »شکل های تحبیبی نام های خاص ایرانی در دورۀ اسالمی 
)بخش اول(«( منتشر نشده است. با این حال، همان نیز مبنای محکمی است که محققان دیگر 

می توانند اساس قسمی از مطالعات خود را بر آن استوار سازند.
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بعضی  همه،  این  با  می دهد.  ترجیح  کتاب  نوشتن  بر  را  مقاله نویسی  او  که  پیداست 
مقاالت مفّصل او در حکم رساله هایی مفرده و در واقع کتاب هایی مستقلند. از بعضی در 
سطور پیشین سخن گفته شد. یکی دیگر از این رساالت مفرده »تشدید در زبان فارسی« 
)فرهنگ نویسی، ش ۵- 6( است. متخصصان زبان های پیش از اسالم ممکن است پیش خود 
آرزو کنند که کاش او تکلیف تشدید در ایرانی باستان را هم معلوم می کرد و کار را بر اهل 
این حوزه نیز آسان تر می نمود. اکنون بر اهل همین حوزه است که با همین اسلوب او دربارۀ 

تشدید در ایرانی باستان، که بعضی محققان شاید به درستی منکر آنند، تحقیق کنند.
این مختصری بود دربارۀ اندکی از نوشته های استادی که عمر خود را وقف زبان فارسی 
کرده و آثار فراوانی دربارۀ وجوه مختلف آن نوشته و به قطع یادداشت های فراوان دیگری 
فراهم آورده که امیدوار به چاپ آنهاست. بعضی شاگردان و دوستداران او شاید بیش از هر 
کار دیگر چشم به راه تحریر تازه ای از تکوین زبان فارسی اویند و او خود امیدوار به اتمام 
فرهنگ جامع زبان فارسی و گویا محصور در انبوه یادداشت هایی که در طی سالیان با نظم 
و اسلوب مخصوص جمع  آورده است. آرزوی ما سالمت او و به سرانجام رساندن این 

همه است.

¨



تصاویر
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1342 1336

کالس پنجم ابتدایی، 1331
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ایام سربازی دوران دانشجویی در دانشکدۀ ادبیات، در یکی از روستاهای شمیران، 
1340

1348در پاریس، 1964 یا 196۵
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در کنار پدر )در وسط( که مدیر مدرسه بودند، کالس سوم ابتدایی، 1329

سال اول دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، با ایندوشیکهر استاد زبان سنسکریت، 1339
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پاریس، مدرسۀ آلیانس، 1963

با احمد تفضلی، ماهیار نوابی، هرمز میالنیان و جواد برومند سعید در عقب عکس
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1396 در بنیاد ایرانشناسی، خرداد 1386

1370
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با عبدالحسین زرین کوب و احمد تفضلی

در منزل محمدامین ریاحی، روز جشن فرهنگ بزرگ سخن
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با ایرج افشار در کوشکک، تابستان 1384

 با ژیلبر الزار در دانشگاه هامبورگ، تابستان 2013



در بنیاد ایرانشناسی، رونمایی از دیوان حافظ به تصحیح سلیم نیساری، آبان 1386

در فرهنگستان زبان و ادب فارسی )عکس از امید طاری فرد(

۷4
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Sadeghi, who wrote his dissertation in Paris, has “imported” Gilbert 
Lazard’s linguistic approach to Iran in the best sense of  the word, and he 
has further developed it: an empirically based typological approach that 
is not biased by any theoretical or methodological framework, and that 
investigates both New Persian and West Iranian dialects from the original 
sources, and at the highest academic level.

Any future study of  the historical and modern grammar(s) of  Persian 
will have to take into account Sadeghi’s works. Although he publishes also 
in French and English, it is a pity that so many of  Sadeghi’s important 
works, composed in Persian, are less accessible to the international 
linguistic community, who do not read Persian. Is it possible here to call 
for a remedy to this deplorable fact? Namely, for a translation into English, 
and publication, of  a selection of  his major articles?

¨



Ali Ashraf  Sadeghi
Ludwig Paul

I met Prof. Ali Ashraf  Sadeghi for the first time when I spent the academic 
year of  1988/89 in Tehran, studying Persian at the Dehkhoda Institute 
and attending classes at Tehran University with Ahmad Tafazzoli, Zhale 
Amuzgar and Ali Ashraf  Sadeghi. I remember Sadeghi’s class on the 
Grammar of  modern Persian very well: he combined an empirical and 
typological approach with an open-minded way of  teaching, asking the 
students to find out rules of  their native language of  which they were 
not aware. As a young student, I could not yet realize that Sadeghi was 
about to become, or was already, one of  the towering scholars of  Persian 
grammar, in all its varieties and aspects.

Sadeghi had published an impressive number of  important works 
already at that time, and he would add many more in the years to come. 
Besides his important book on the evolution of  New Persian (1357/1978), 
among his earlier works, I would just like to mention his article about the 
change of  ān/ām to ūn/ūm in modern spoken Persian (1363/1984). As a 
historical linguist, Sadeghi always shows full philological mastership of  all 
the texts from which he draws linguistic information, be it classical poetry, 
epics, or tafsirs.

Another important field to which Sadeghi contributed (and continues 
to contribute) a lot, is West Iranian dialectology. Sadeghi does not only 
work on modern living dialects (e.g. his book on the dialect of  Qom, 
1380/2001), he also has important studies on historical dialect poetry 
(Fahlavīyāt, e.g. those of  Sheikh Safi od-Din, 1382/2003), and on the 
many dialect words that are spread over, and hidden in, classical Persian 
literary works.

۷6





Recipients and Dates of  the Awards

1. 1989 Dec. 19 Nazir Ahmad  India: Aligarh University
2. 1990  Dec. 19 Gholamhossein Yousefi Iran: Ferdowsi University (Mashhad)
3. 1990 Oct. 23 Amin Abdolmajid Badawi Egypt: Ein al-Shams University (Cairo)
4. 1991 Dec. 19 Mohammad Dabirsiyaghi Iran: Dehkhoda Institute (Tehran)
5. 1991 Dec. 19 Zohuruddin Ahmad Pakistan: Punjab University
6. 1998 May 2 Zhang Hong-nein  China: Peking University
7. 1997 Mar. 13 Kamaluddin Aini                Tajikistan: Tajikistan Academy of Science
8. 2001 Mar. 1 Manuchehr Sotoudeh  Iran: Tehran University
9. 2001 Oct. 6 Clifford Edmund Bosworth  England: Manchester University
10. 2003 Sep. 15 Abdolhossein Zarrinkoub  Iran: Tehran University
11. 2003 Sep. 15 Fereydoun Moshiri   Iran: Prominent Persian poet
12. 2003 Nov. 22 Tsuneo Kuroyanagi  Japan: Tokyo University
13. 2004 June 22 Richard Nelson Frye   United States: Harvard University
14. 2006 May 31 Hans de Bruijn   Holland: University of  Leiden
15. 2006 Dec. 19 Najib Mayel Heravi  Afghanistan: Researcher and editor
16. 2007 June 20 Charles-Henri de Fouchecour France: University of  Paris III
17. 2008 Dec. 28 Badrozzaman Gharib    Iran: Tehran University
18. 2010 June 10 Bert G. Fragner  Austria: Institüt für Iranistik (Wien)
19. 2011 May 12 Ahmad Monzavi  Iran: Cataloguer
20. 2011  Dec. 3 Angelo Michele Piemontese Italy: University of  Rome
21. 2013  Dec. 19 Ahmad Eghtedari  Iran: Scholar
22. 2014  Dec. 19 Mohammad Ali Movahhed Iran: Scholar
23. 2016 Oct. 1 Amir Houshang Ebtehaj (Sayeh)  Iran: Prominent Persian poet
24. 2017 July 4 Gilbert Lazard  France: University of  Paris III
25. 2018 June 19 Ali Ashraf  Sadeghi  Iran: Tehran University



Provisions Concerning Literary and Historical Awards

Article 34 of  the first endowment document
Should there be a considerable increase in the income of  the Foundation, the endower 
or the endowment’s board of  trustees may use some of  the funds as prizes to encourage 
scholars, researchers, authors, and poets in their works – particularly those who have 
published their works in the journal, Ayandeh. Devoting part of  the income of  the 
foundation to award such authors and poets who take part in, and succeed in literary 
competitions encourages them to compose works of  a nationalist and social character. 
Management of  such affairs is the responsibility of  the endower during his lifetime. He 
will carry out this duty in consultation with experts of  his acquaintance. Following his 
death, this task is assigned to a panel of  six of  which two thirds may be member of  the 
board of  trustees of  the endowment, and one third may be members of  the editorial 
board of  the Ayandeh publishing firm, or alternatively, may be chosen from among 
individuals who are selected by these two entities.

Article 5 of  the fifth endowment document
Due to the dissolution of  the Ayandeh publishing firm, all the rights and duties that 
were assigned to it with respect to the dispersing of  awards in article 34 of  the first 
endowment document (dated Dey 1337/ January 1959), are hereby transferred to the 
endower and to the board of  trustees, who may rely on the advice of  experts in the 
field.

Endower’s note
Awards: Awards that are administered by this endowment are, like its other affairs, 
geared to its primary goal of  promoting national unity through support of  the Persian 
language. In other words, books, treatises, articles, and poems that may be composed 
with this goal in mind, be they in Persian or in other languages, and be they authored 
by Iranians or other nationals, in Iran or abroad, qualify for nomination. A set of  rules 
and regulations should be prepared for this purpose. I briefly list the principles features 
of  these rules ... .

Dr. Mahmoud Afshar
Gras, 4 August 1978
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