
 - 

[  

 

 
1464

-

-

-  
-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( )  
-



37

یادداشت

ا
ااس
ژاد
ی
با
 ژ
زاا
رژ
ژد
ا1
0ژ
2ا
02
8
ژ(
ژ1
ات
تس
ا
ا
ست
سا
ژا
ار
 ز
اژ
بل
 ی
دژ
راا
ا

ی
دق

صا
ف 

شر
ی ا

عل

دورۀ سوم، سال دوم

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹6

مقارن سال های 1340 و 1341 بود که از طریق یک دانشجوی 

یوگسالو ساکن پاریس، که به اتفاق همسر فرانسوی اش برای 

یادگیری زبان فارسی به تهران آمده بود، با نام ژیلبر الزار و 

»دستور زبان فارسی معاصر« او آشنا شدم. 

در 1341 تحصیل من در دورۀ لیسانس ادبیات فارسی در 

دانشگاه تهران تمام شد و من حائز رتبۀ اول شدم. در آن زمان، 

و شاید تا قبل از انقالب، به حائزین رتبۀ اول در تمام رشته ها 

یک بورس چهارساله برای تحصیل در خارج از کشور تعلق 

می گرفت. من از همان دوران لیسانس به زبان پهلوی و دیگر 

زبان های قدیم ایران عالقه پیدا کرده بودم و قصد داشتم در 

همین رشته ادامۀ تحصیل بدهم. سه سال قبل از من مرحوم 

احمد تفضلی با استفاده از همین بورس به لندن رفته بود و در 

رشتۀ زبان های ایرانی ثبت نام کرده بود. من و تفضلی هر دو در 

به وزارت  ادارۀ کل موزه ها، وابسته  تابع  ادارۀ فرهنگ عامه، 

فرهنگ و هنر کار می کردیم که دکتر صادق کیا، استاد زبان 

پهلوی ما، ریاست آن را به عهده داشت. دکتر کیا به من پیشنهاد 

کرد که در خارج زبان شناسی عمومی بخوانم. من از این پیشنهاد 

استاد  بهنام،  عیسی  دکتر  مرحوم  کمک  به  و  کردم  استقبال 

باستان شناسی دانشگاه تهران که در ادارۀ کل موزه های وزارت 

فرهنگ و هنر هم سمتی داشت و روزها او را می دیدم، به 

سالنامۀ ُسربُن مراجعه کردم و دیدم استاد زبان شناسی دانشگاه 

پاریس آندره مارتینه نام دارد و کالس های او دو بار در هفته در 

سربن و مدرسۀ عملی تحقیقات عالی تشکیل می شود. 

همان روزهای اول ورود به پاریس به کالس دکتری او 

رفتم. در آنجا با مرحوم ابوالحسن نجفی آشنا شدم. پس از 

ن 
َ
کالس با او به یکی از کافه های نزدیک سربن در کارتیه الت

رفتیم و او مرا در جریان کالس های زبان شناسی و سایر مسائل 

مربوط به آن گذاشت. به او گفتم یک بورس چهارساله دارم و 

می خواهم در رشتۀ زبان شناسی پایان نامه بنویسم. گفت نامه ای 

به ژیلبر الزار بنویس و از او وقت بگیر و با او صحبت کن. 

الزار در آن زمان در زبان شناسی شهرت نداشت. گفتم می خواهم 

 با مارتینه پایان نامه بگیرم. 
ً
با یک استاد زبان شناسی و مرجحا

گفت الزار هم زبان شناس خوبی است هم بسیار خوب فارسی 

می داند. پذیرفتم و او متن نامه را به من دیکته کرد و من آن را به 

آدرس الزار در مدرسۀ ملی زبان های زندۀ شرقی که در آنجا با 

عنوان استاد زبان فارسی کار می کرد فرستادم. پس از چند روز 

جواب الزار آمد و برای من وقت معین کرد. 

در زمان مقّرر به آنجا رفتم و با الزار به فرانسه مشغول 

صحبت شدم. الزار تعجب کرد و پرسید چطور شما فرانسه 

بلدید. گفتم در دبیرستان و دانشکده به جای انگلیسی فرانسه 

بگیرم. گفت در زمینۀ  پایان نامه  خوانده ام. گفتم می خواهم 

فارسی یهودی پایان نامه ات را بگیر. تا آن موقع این اصطالح را 

نشنیده بودم. پرسیدم فارسی یهودی چیست و او توضیح داد. 

با او خداحافظی کردم و بیرون آمدم و دیگر تا حدود دو سال 

ژاراادژ یبلاژ زارژ)ساستااتسات
1ژ(2028ا0ژا1ژدرژزاا ژبایژادااسا

ژعباژاشافژصادقا
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او را ندیدم، ولی دستور زبان فارسی معاصر او و پایان نامۀ 

دکتری اش را که مربوط به توصیف زبان فارسی در قرن های 

چهارم و پنجم هجری بود به دقت خوانده بودم و از آنها چیزهای 

زیادی یاد گرفته بودم. پایان نامۀ الزار از نظر روش علمی و 

عمق مطلب و کثرت منابع اعجاب آور بود و من در ایران چنین 

کتابی ندیده بودم. 

در این مدت، عالوه بر کالس های زبان شناسی مارتینه و 

وِمناش 
ُ
سایر استادان این رشته، در کالس درس پهلوی ژان پیر د

و نیز کالس زبان های ایرانی قدیم امیل َبنِونیست، زبان شناس، 

هند     و  اروپایی شناس و ایران شناس بزرگ فرانسوی هم شرکت 

دوست  پایان نامۀ  دفاع  جلسۀ  در  سال  دو  از  پس  می کردم. 

درگذشته ام، هرمز میالنیان، دوباره الزار را دیدم. در همین ایام 

ومناش به من پیشنهاد کرد که به کالس های دستور 
ُ
یک روز د

زبان فارسی الزار هم بروم. همین کار را کردم، ولی بعدها معلوم 

شد که الزار خود از دومناش خواسته بوده است مرا تشویق کند 

او در کالس مسائل  بروم. در حقیقت  او  به کالس های  تا 

دستوری زبان فارسی را مطرح می کرد و می خواست از شم 

زبانی من استفاده کند. من بعد از چند جلسه و اظهار نظر در 

مسائل دستوری زبان فارسی دیگر کالس های او را ادامه ندادم 

و این مسئله موجب کدورت او شد. 

موضوع  و  مارتینه  آندره  استادم  من  پایان نامۀ  راهنمای 

فارسی  زبان  در  دستوری  نقش های  »بررسی  من  پایان نامۀ 

معاصر« بود. مارتینه فارسی نمی دانست و توصیه کرد پایان نامه ام 

را فصل به فصل به الزار نشان بدهم و نظر او را بگیرم. او فصل 

مربوط به »را« را به دقت خواند و راجع به نکاتی از آن با هم بحث 

کردیم. در این ایام با دومناش به علل سیاسی اختالف پیدا کردم 

 این مسئله در الزار هم اثر گذاشته بود.
ً
و ظاهرا

چند روز بعد از دفاع بار سفر بستم و به سالمت به ایران 

تهران  دانشگاه  وارد  نظام  انجام خدمت  از  پس  بازگشتم. 

شدم و رفته رفته شروع به چاپ مقاالتم در مجالت مختلف 

کردم. به مرور یخ ها میان من و او آب شد و و او مقاالت 

 همین کار را 
ً
خود را برای من می فرستاد و من هم متقابال

 برای او می فرستادم، تا 
ً
می کردم و مجلۀ زبان شناسی را مرتبا

برای جلد ششم  مقاله ای که  جایی که در سال ۱۹7۰ در 

کتاب Current Trends in Linguistics )گرایش های جاری در 

زبان شناسی( نوشت و در آن به شرح و فهرست اجمالی آثاری 

به زبان های فارسی و روسی و زبان های غربی دربارۀ  که 

دستور زبان و آواشناسی و واج شناسی و واژگان زبان های 

فارسی و تاجیکی نوشته شده پرداخت، دربارۀ پایان نامۀ من 

س )1941( به روسی 
ْ
نوشت: در نحو، به استثنای کتاب آِرند

و دستورهایی که ذکر آن رفت و

Sadeghi’s tentative systematic survey of 
syntactic functions (1967)

معرفی  مذکور(.  مقالۀ  )ص۶8  نیست  دست  در  دیگری  چیز 

چکیده های  مجلۀ  در  فارسی  زبان  تکوین  از  هم  خوبی 

ایران شناسی )Abstracta Iranica, 1980: Vol 3, p 28( کرد و 

گذشته ها فراموش شد.

بازگردم به فعالیت های علمی و آموزشی و آثار الزار. الزار 

بعد از گرفتن دیپلم متوسطه در رشتۀ فلسفه و ریاضیات در 

۱۹37 و گذراندن دورۀ سربازی و سپس وارد شدن به جرگۀ 

مقاومت در برابر آلمان نازی و دستگیر شدن در ژوئیۀ 1944 و 

آزادی در ماه ِمی ۱۹۴۵، وارد مدرسۀ زبان های شرقی پاریس 

ـ  دو جلسه سر چند کالس از  می شود و برای آزمایش یکی  

کالس های زبان های شرقی حاضر می شود و از میان آنها زبان 

فارسی را می پسندد و در آن رشته نام نویسی می کند. استاد او در 

این رشته ایران شناس معروف، هانری ماسه )H. Massé( بوده 

موفقیت  با  را   )agrégation( دبیری  امتحان  در ۱۹۴۶  است. 

می گذراند و نخست به عنوان عضو وابسته و سپس به صورت 

فرانسه  علمی  تحقیقات  ملی  مرکز  وارد  وابسته   پژوهشگر 

)C. N. R. S( می شود. 

الزار در فاصلۀ  سال های 1948 تا 1951  بورسیۀ انستیتوی 

فرانسه در ایران می شود. در این دوره در کالس های درس 

استادان ایرانی، از جمله ملک الشعرای بهار، حاضر می شود و 

ضمن تحصیل، در کتابخانه ها به گردآوری مواد، به ویژه از 

برای  پنجم هجری،  و  قرون چهارم  متون  نسخه های خطی 

پایان نامۀ دکترای خود می پردازد )الزار، در پایان نامۀ خود، از بهار 

برای آنکه نسخۀ خطی ملکی اش از تاریخ بلعمی را به او امانت داده بوده 

مواد بعضی مقاالت  نظر می رسد  به  سپاسگزاری کرده است(. 

مربوط به گویش های ایرانی و بعضی از دیگر آثار خود را هم 

در این دوره گردآوری کرده باشد. اولین کتاب او دستور زبان 



3۹

یادداشت

ا
ااس
ژاد
ی
با
 ژ
زاا
رژ
ژد
ا1
0ژ
2ا
02
8
ژ(
ژ1
ات
تس
ا
ا
ست
سا
ژا
ار
 ز
اژ
بل
 ی
دژ
راا
ا

ی
دق

صا
ف 

شر
ی ا

عل

دورۀ سوم، سال دوم

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹6

فارسی معاصر است که در سال 1957 )= 1336ش( به چاپ 

رسیده و تا کنون، با وجود نقدهای متعددی که بر آن نوشته شده، 

بهترین دستور زبان فارسی امروز است.

الزار از ۱۹۵8 تا ۱۹۶۶ استاد زبان فارسی در مدرسۀ ملی 

زبان های زندۀ شرقی بود و بخش فارسی این مدرسه را به سطح 

با عنوان تمدن   معادل لیسانس(، 
ً
تحصیالت سیکل دوم )تقریبا

ایرانی، در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی پاریس )سربن( تغییر 

داد و در سال ۱۹۶۶ کرسی زبان ها و تمدن ایرانی را در همین 

 به دانشگاه سربن جدید 
ً
دانشکده ایجاد کرد. این کرسی بعدا

)پاریس 3( وابسته شد. در ۱۹7۱ مدیر مطالعات زبان شناسی و 

فقه اللغۀ ایرانی در بخش چهارم مدرسۀ عملی تحقیقات عالی 

پاریس شد و تا سال ۱۹8۱ به تدریس در آنجا اشتغال داشت. 

در ۱۹8۰ به عنوان عضو در »فرهنگستان کتیبه ها و ادبیات« 

وابسته به انستیتوی فرانسه )Institut de France( پذیرفته شد. 

فعالیت های او در مرکز تحقیقات علمی ملی فرانسه زیاد بوده 

است. از جمله در ۱۹7۲ یک گروه تحقیقاتی مربوط به زبان ها، 

تمدن و فرهنگ ایران، وابسته به دانشگاه پاریس سه، تأسیس 

کرد و تا سال ۱۹8۴ خود مدیریت آن را بر عهده داشت.

از سال ۱۹7۲ که مدیریت انستیتو مطالعات ایرانی سربن 

را به عهده گرفت این مرکز را به یک مرکز جدی تحقیقات 

تبدیل کرد و نشر دو سری آثار را در آنجا پایه گذاری کرد. یکی 

)آثار   Travaux de l'Institut d'études iraniennes عنوان  با 

 Documents et ouvrages de انستیتوی مطالعات ایرانی( و دیگری

référence )اسناد و آثار مرجع(. دو ِسَمت از سمت های دیگر او 

را نیز باید ذکر کنیم، یکی مدیریت »انجمن پیشبرد مطالعات 

ایرانی« و دیگر نیابت رئیس »انجمن زبان شناسی پاریس«.

الزار به تدریج دامنۀ مطالعات خود را از زبان فارسی به 

نیز که  ایرانی گسترش داد. یک حوزۀ دیگر  تمام زبان های 

به ویژه به آن پرداخت مسئلۀ شعر در زبان های ایرانی بود. وی 

در این راه دنبال کنندۀ راه استاد خود بنونیست بود که سه مقاله 

راجع به شعر در زبان پهلوی نوشته بود، یکی دربارۀ منظوم 

بودن درخت آسوریگ، دیگر دربارۀ یادگار زریران، و سومی 

دربارۀ جاماسب نامگ. الزار ۱3 مقاله دربارۀ شعر در ایران 

نوشت که مجموع آنها در سال ۱3۹۵ با عنوان بررسی وزن 

ضیاء  لیال  قلم  به  هرمس  انتشارات  سوی  از  ایرانی  شعر 

مجیدی به فارسی درآمد. بعضی از مقاالت او در این زمینه 

تحقیقات در شعر ایرانی را بسیار به پیش برده است.

وده نیز متوقف نماند و از اوایل دهۀ هفتاد  او در این محد

به ویژه  عمومی،  زبان شناسی  مطالعات  زمینۀ  وارد  میالدی 

 اولین مقالۀ او در این زمینه 
ً
رده شناسی زبان ها، شد. ظاهرا

مقالۀ La catégorie de l'éventuel )مقولۀ وجه احتمالی( است که 

 Mélanges linguistiques( در سال ۱۹7۵ در جشن نامۀ بنونیست

offerts à E. Benveniste( چاپ شده است.

در ۱۹8۴ یک گروه تحقیقاتی برای بررسی تغییرات در 

ارتباطات  و  مفعول...(  )فاعل،  فعل  عمل  در  شرکت کنندگان 

متقابل آنها در زبان های مختلف دنیا تشکیل داد. وی به همین 

 
ً
منظور در ۱۹8۵ مجله ای به نام Actances تأسیس کرد که تقریبا

سالی  یک جلد منتشر می شد و تا شمارۀ 7 مدیریت آن را خود 

او بر عهده داشت و پس از آن Zlatka Guentchéva به مدیریت 

آن انتخاب شد. الزار مقداری از مقاالت خود در این زمینه را 

در همین نشریه به چاپ رساند. نام اختصاری این گروه ابتدا 

 Recherche interlinguistique sur les بود که سرنام RIVALC

variations d'actance et leurs corrélats )تحقیقات میان زبانی دربارۀ 

تغییرات صوری در شرکت کننده ها در عمل فعل و ارتباطات متقابل آنها( 

 مجله این نام به RIVALDI تغییر یافت 
ِ
است، ولی از جلد نهم

که سرنام عنوان زیر است: 

Relations intercatégorielles: les variations 
aspecto-temporelleset les structures 
diathétiques 
و  ـ  زمان  نمود   به  مربوط  تغییرات  میان مقوله ای:  ارتباط های 

ساخت های مربوط به جهت معلوم مجهول

الزار در ۱۹۹۴ نیز کتابی به نام L'Actance منتشر کرد. در 

۲۰۰۱ نیز مجموعه ای از مقاالت خود در زمینۀ رده شناسی 

دستوری را در ۴7۱ صفحه در بلژیک )انتشارات پیترز( به چاپ 

رساند، با این عنوان:

Études de linguistique générale, I: typologie 
grammaticale
بررسی های مربوط به زبان شناسی عمومی: رده شناسی دستوری

جلد دوم این کتاب در سال 2012 در همان انتشارات منتشر 

شد. عنوان این جلد چنین است: 



۴۰

یادداشت

ی
صادق

ف 
شر

ی ا
عل

ا
یژادااس

0ژا1ژدرژزاا ژبا
2028ا

اتساتژ1ژ(
ا
 زارژاساست

راادژ یبلاژ
ا

دورۀ سوم، سال دوم

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹6

Études de linguistique générale, II: La 
linguistique pure
بررسی های مربوط به زبان شناسی عمومی: زبان شناسی محض

قبل از این جلد نیز مجموعۀ زیر از او منتشر شده بود: 

La quête des invariants interlangues; la lin-
guistiques est-elle une science? (Paris, Champi-
on, 2006, 338 pp)

علم  زبان شناسی  آیا  بینازبانی:  غیرمتغیرهای  جست وجوی 

است؟

  

اکنون، پس از این اشارات، به تحقیقات او در زمینۀ ادبیات 

فارسی و زبان های ایرانی بپردازیم. 

اولین مقالۀ او در سال ۱۹۵۶ با عنوان »یک متن فارسی 

 Un texte persan sur la légende de( کیومرث«  داستان  دربارۀ 

Gayōmart( در مجلۀ آسیایی )Journal Asiatique( به چاپ رسید. 

بعضی  در  که  را  کیومرث  داستان  مشروح  روایت  این  او 

نسخه های بلعمی آمده، ولی کریستن سن در کتاب نخستین 

انسان و نخستین شهریار و هارتمن در کتاب گیومرت متوجه 

آن نبوده اند، در مقالۀ خود به فرانسه ترجمه کرده است. 

 Histoire( در همین سال دو فصل از کتاب تاریخ ادبیات ها

 ،)Pléiade( از انتشارات دایرةالمعارف پلئیاد )des Littératures

مربوط به »ادبیات های ایرانی قدیم« و »ادبیات فارسی« را به 

چاپ رساند.

در سال ۱۹۵7 ترجمۀ اصالح شدۀ رباعیات خیام را که 

کلود آنه )Anet( و میرزامحمد ]قزوینی[ به فرانسه ترجمه کرده 

بودند همراه با اضافات و تحقیقی جداگانه منتشر کرد.

باز در همین سال مقالۀ مهم او با عنوان »ویژگی های ممیز 

زبان تاجیکی« در بولتن انجمن زبان شناسی پاریس )ج۵۱، 

ش۱، ص117-186( منتشر شد.

 Grammaire du persan( کتاب دستور زبان فارسی معاصر

contemporain( او در همین سال منتشر شد. کتاب چند دهه 

با همکاری هرمز  و   Shirly A. Lyon قلم  به  در ۱۹۹۲  بعد 

میالنیان به انگلیسی ترجمه و در آمریکا منتشر شد. الزار خود 

ویراست  دادن  دست  به  و  تجدیدنظر  فرصت  وقت  هیچ 

جدیدی از آن را نیافت و تنها در ۲۰۰۶ یان ریشار، پولت 

ساموئلیان و رخساره حشمتی )استادیار زبان شناسی در فرانسه( آن 

را با تغییراتی در تهران تجدید چاپ کردند. مهستی بحرینی 

به ترجمۀ  با توجه  این کتاب را، بر اساس چاپ اول آن و 

انگلیسی، به فارسی ترجمه کرده و در سال ۱38۴ همراه با 

یادداشت های هرمز میالنیان در ردیف انتشارات هرمس به 

چاپ رسانده است.

در ۱۹۶۱ مقالۀ »گویش شناسی زبان فارسی بر اساس متون 

 Dialectologie de la langue( هجری«  پنجم  و  چهارم   قرون 

 )persane d'après les textes des Xme et Xlme siècles ap.J.-C. 

در نشریۀ دانشکده ادبیات تبریز )سال سیزدهم، 1340ش، ش۲، 

ص241-258( همراه با ترجمۀ فارسی آن از منوچهر مرتضوی 

)ص۱۲۹-۱۴۵ از همین شماره( به چاپ رسید.

در ۱۹۶3 پایان نامۀ اصلی دکترای دولتی او تحت عنوان 

 La langue des plus anciens( »زبان قدیم ترین آثار نثر فارسی«

monuments de la prose persane( به چاپ رسید. الزار در این 

پایان نامه هفتاد متن چاپی و خطی از قرن های چهارم و پنجم 

هجری را بررسی و ویژگی های آوایی، صرفی و نحوی آنها را 

توصیف کرده است. توصیف او در این کتاب در چهارچوب 

نوین،  زبان شناسی  تأثیر  از  و  است  سنتی  زبان شناسی 

ساخت گرایی، و مکتب های دیگر در آن اثری نیست. با این 

مورد  منابع  کثرت  و  تحقیق  عمق  به سبب  کتاب  این  حال 

استفاده در آن تا به امروز بی رقیب مانده و ابزار مطمئنی در 

دست محققان فقه اللغۀ ایرانی و پژوهندگان زبان فارسی در 

دو قرن چهارم و پنجم بوده است. الزار در مقدمۀ کتاب خود 

حق سبک شناسی بهار را آنچنان که باید ادا کرده و دربارۀ آن 

گفته است: برای این کتاب، از نظر تحقیق در زبان فارسی در 

صدر  جایگاه  بلکه  جداگانه،  جایگاه  باید  گذشته،  قرون 

تحقیقات زبانی )place d'honneur( را در نظر گرفت.

با عنوان  او  پایان نامۀ تکمیلی دکترای  در 1964/۱3۴۲ 

اشعار پراکندۀ قدیم ترین شعرا در دو جلد چاپ شد. جلد 

انتشارات  در ردیف  بود  اشعار  فارسی  متن  اول که حاوی 

شامل  که  دوم  و جلد  منتشر شد  تهران  در  فرانسه  انستیتو 

ترجمۀ فرانسوی اشعار و مقدمه دربارۀ شرح حال شعرایی 

در  در سال ۱۹۶3  است  ترجمه شده  اشعارشان  که  است 

پاریس به چاپ رسید. الزار در پایان جلد دوم این کتاب 
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نوشته است: »من تا این لحظه از وجود گنج بازیافته تألیف 

محمد دبیرسیاقی که در آن اشعار پراکندۀ شعرای قدیم را 

آوانویسی و ترجمۀ  نداشتم«؛ سپس  گردآوری کرده اطالع 

چند بیت اضافه را که در گنج بازیافته آمده و او آنها را ندیده 

بوده در آخر کتاب اضافه کرده است.

مهم ترین مقاالت تحقیقی ای که الزار از این سال به بعد 

دربارۀ زبان ها و گویش های ایرانی نوشته از این قرار است:  

- “Un amateur de sciences au Ve siècle de 
l'hégire, Shahmardan de Rai”

یک دوستدار علم در قرن پنجم هجری: شهمردان رازی

در مجموعۀ مقاالت تحقیقی اهدائی به هانری ماسه )تهران، 

.)228-219 :1963

* “Les emprunts arabes dans la prose persane du 
Xe au XIIe siècle: aperçu statistique”. Revue de 
l'École Nationale des Langues Orientales, 2, 
1965, pp 53-67.

در  تعیین درصد کلمات عربی  برای  آماری است  تحقیقی 

فارسی در فاصلۀ قرن های چهارم تا ششم بر اساس چهار متن 

تاریخی و چهار تفسیر قرآن. 

- “L'enclitique nominal -i en persan: un ou deux 
morphèmes?” 

 Bulletin de la Société( »در »بولتن انجمن زبان شناسی پاریس

de Linguistique de Paris- BSL؛ ج61، ش1، 1966، ص264-249(.

تحقیق دقیقی است دربارۀ »یای نکره« و »یای معرفه« در 

است  سفید  ریشش  که  مردی  »می خواهم  مانند:  جمالتی 

بیاید« و »می خواهم مردی که ریشش سفید باشد بیاید« و 

اینکه این دو »یاء« یک تک واژند یا دو تک واژ.

- “Abu l-mu’ayyad Balxi”. Yádnáme-ye J. Rypka. 
Prague 1967, pp. 95-101.

* “La dialectologie du Judéo-Persan”. Studies in 
Bibliography and Booklore, 8, 1968, pp. 77–98.

گویش شناسی فارسی یهودی

- (with A. Tietze) “Persian Loanwords in Anatolian 

Turkish”. Oriens 20, 1967 (1969), pp. 125-168.

- “À quelle époque a vécu l'astronome Moham-
mad b. Ayyub Tabari?”. Yádnáme-ye irani-ye 
Minorsky. Téhéran 1969, pp. 96-103.

محمد بن ایوب طبری منجم در چه زمانی می زیسته 

است؟

- “Étude quantitative de l'évolution d'un mor-
phème: la postposition râ en persan”. Mélang-
es Marcel Cohen, Paris-La-Haye, 1969, pp. 
381-388.

بررسی کّمی یک تکواژ: حرف »را« در فارسی

* “Pahlavi, parsi, dari: les langues de l'Iran d'après 
Ibn al- Muqaffaʿ”. Iran and Islam. in memory of 
the late V. Minorsky. 1971, pp. 361-391. 

الزار در این مقالۀ ارزنده کوشش کرده است مشخص کند 

ابن مقفع کدام زبان ها  فارسی در گفتۀ  پهلوی و  از  منظور 

بوده است. 

- “Les origines de la poésie persane”. Cahiers de 
Civilisation Médiévale 14, 1971, pp. 305-317.

سرچشمه های شعر فارسی

* “Pahlavi / Pahlavâni dans le Šâhnâme”. Studia 
Iranica, 1, 1972, pp. 25-42. 

پهلوی/ پهلوانی در شاهنامه

ترجمۀ فارسی آن از ژاله آموزگار در سیمرغ، ش 5، 1357: 

.61-47

- “'Le poète Manteqi de Rey”. Melanges s. Naficy. 
Téhéran 1972, pp. 56-82. 

منطقی رازی شاعر

- “Une neutralisation en phonologie persane”. 
Langues et techniques, nature et société, 
Mélanges A. G. Haudricourt, vol. I, 1972, pp. 
145-148.

خنثی شدگی یک واج فارسی

- “Morphologie du verbe dans le parler persan du 
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Sistân”. Studia Iranica 3, 1974, pp. 65-85. 

ساختواژۀ فعل در فارسی سیستانی

- “The Rise of the New Persian Language”. 
Cambridge History of Iran. vol. IV, Cambridge 
1975, pp. 595-632 and 692-696.

- “Le préverbe moyen-perse bē/ba”. Monumen-
tume H. S. Nyberg, vol. II = Acta Iranica 5, 
1975, pp. 1-13.  

پیشوند فعل »بی/به« در فارسی میانه

- “Notes de vieux-perse”. BSL 71/1, 1976, pp. 
347-358. 

یادداشت هایی دربارۀ فارسی باستان

- “Le langage symbolique du ghazal”. Convegno 
internazionale Sulla poesia di Hāfiz (Roma 30-
31 marzo 1976), Roma 1978, pp. 59-71. 

زبان نمادین غزل

- “Note sur le Jargon des Juifs d'Iran”. Journal 
Asiatique, 1978, pp. 252-255. 

یادداشتی دربارۀ لوتر/ زبان خاص یهودیان ایران

- “Le dialecte Tâleši de Mâsule (Gilân)”. Studia 
Iranica 7, 1978, pp. 259-268.  

گویش تالشی ماسوله

- “Remarques sur le style des anciennes traduc-
tions du Coran et de la Bible”. Bulletin d' Études 
Orientales (Damas), 30, 1978, pp. 45-49.

مالحظاتی دربارۀ سبک ترجمه های قدیم قرآن و تورات

- “Textes en Tâleši de Mâsule”. Studia Iranica  8,  
1979, 269-275. 

متون تالشی ماسوله

- “Glossaire mâsulei”. Studia Iranica 8, 1979, 
pp. 269-275. 

واژه نامۀ ماسوله ای 

- “Le dialecte des juifs de Kerman”. Monumen-
tum G. Morgenstierne, vol. 1= Acta Iranica 
21,1981, pp. 333-346. 

گویش یهودیان کرمان

- “Structures d'actance dans les langues ira-
no-aryennes”. Actes de la session linguistique 
d'Aussois (septembre 1978), paris 1981, pp. 1-8. 

 ساخت های شرکت کنندگان در عمل فعل در زبان های 

ایرانیـ  آریائی

- “Le morphème râ en persan et les relations act-
ancielles”. BSL 77/1, 1982, pp. 177-208. 

تک واژ »را« در فارسی و روابط فعلـ  مفعول

* “La source en "farsi" de Vis-o-Ramin”. in: 
Trudy Tbilisskogo ordena Trudovogo znameni 
gosudarstvennego Universiteta, Tiflis 1983, 
pp. 34-39. 

اصل فارسی ویس و رامین

- “Deux questions de linguistique iranienne:  
La construction passive du parfait transitif –La 
versification du moyen - iranien occidental”.  
E. Benveniste aujourd'hui: Actes du colloque 
international du CNRS, vol. II, Taillardardat, 
Jean, Gilbert Lazard and Guy Serbat (eds.),  
Louvain, 1984, pp. 239-248. 
دو مسئلۀ زبان شناسی ایرانی: 1. ساخت مجهول ماضی 

کامل افعال متعدی، 2. شعر ایرانی میانۀ غربی

- “Les modes de la virtualité en moyen-iranien 
occidental”. Middle Iranian Studies, proceeding 
of the International Symposium, 1984, pp. 1-13. 

وجوه بیان احتمال در ایرانی میانۀ غربی 

- “L'Inférential ou passé distancié en persan”. 
Studia Iranica 14, 1985, pp. 27-42.  

ماضی استنباطی یا ماضی دور در فارسی

- “Les études de philologie iranienne”. The First 
European Colloquium of Iranology, Roma, 
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1985, pp. 53-71. 
تحقیقات فیلولوژی ایرانی

- “Mots arabes en persan, mots romans en 
anglais: esquisse de comparaison quantita-
tive”. Robin, Christian (ed.), Melanges linguis-
tiques offerts à Maxime Rodinson, Paris, 1985, 
pp. 239-248.

کلمات عربی در فارسی، کلمات رومیائی در انگلیسی: 

طرح مقایسۀ کّمی

- “Les classes de lexèmes en persan”, Modèles 
linguistiques 8, 1986, pp. 85-93. 

طبقات تکواژها در فارسی

* “Les prépositions pa(d) et bē(ō) en persan et en 
pehlevi”. Studia Grammatica Iranica, Fest-
schrift für H. Humbach, 1986, pp. 245-255. 

حروف اضافۀ )d(pa و )bē)ō در فارسی و پهلوی

* “Le judéo-persan ancien entre le pehlevi et le 
persan”. Transition Periods in Iranian History = 
Studia Iranica, Cahier 5, 1987 , pp. 167-186. 

فارسی یهودی قدیم حد فاصل میان پهلوی و فارسی

- “Catégories fonctionnelles et effets de sens: 
l'exemple de l'imparfait persan”. Etudes de 
Linguistique Générale… offertes à Guy Serbat, 
1987, pp. 347-354.  

مقوالت نقشی و اثرات معنی: مثال ماضی استمراری 

فارسی

- “L'aspect dans les langues irano-aryennes”. 
Cahiers Ferdinand de Saussure 41, 1987, pp. 
109-116. 

نمود در زبان های ایرانیـ  آریائی

* “Remarques sur le fragment judéo-persan de 
Dandān-Uiliq”. A Green Leaf: Papers in Hon-
our of Professor Jes Peter Asmussen = Acta 
Iranica 28, 1988, pp. 205-209. 

یادداشت هایی دربارۀ نامۀ دندان اویلیق به فارسی یهودی

- “Du nouveau sur les origines de la langue per-
sane”. Luqman, Téhéran, 4/1, 1987-8/1366. 

باز هم دربارۀ سرچشمه های زبان فارسی

- “Le Persan”. R. Schmit (ed.). Compendium 
Linguarum Iranicarum, 1989, pp. 263-293.  

زبان فارسی

* “Lumières nouvelles sur la langue persane: une 
traduction du Coran en persan dialectal et ses 
affinités avec le judéo-persan”. Irano-Judaica 
II, Jerusalem 1990, pp. 184-198. 

ترجمۀ آن: »پرتوهای تازه دربارۀ شکل گیری زبان فارسی: یک 

ترجمۀ قرآن به فارسی گویشی و خویشاوندی های آن با فارسی 

یهودی«، ترجمۀ احمد سمیعی گیالنی، مجلۀ زبان شناسی،  

سال 4 )1366(، ش 1-2، ص89-58.

- “Le dialecte de Rudbâr (Gilân)”. Papers in 
Honor of Professor Ehsan Yarshater = Acta 
Iranica 30, 1990, pp. 110-123. 

گویش »رودبار«

* “Pârsi et dari: Nouvelles remarques”. Bulletin 
of the Asia Institute, New Series, vol. 4. 1990, 
pp. 239-242. 

فارسی و دری: مالحظات تازه

* “Pazand, Pahlavi and New Persian”. K. R. 
Cama Oriental Institute International Con-
gress proceedings, Bombay 1991, pp. 247-253. 

پازند، پهلوی و فارسی نو

- “Comment traduire le robâi?”. Yād-Nāma In 
memoria di Alessandro Bausani, vol. II, Roma 
1991, pp. 399-409.

چگونه باید رباعی را ترجمه کرد؟

- “Tork-o tâjik”. Mélanges offerts à Louis Bazin. 
L'Harmattan, Paris 1992, pp. 37-40. 

ترک و تاجیک
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- “Subjonctif et optatif en ossète”. Studia Iranica 
21/1, 1992, pp. 57-66. 

وجه التزامی و تمنایی/ آرزویی در زبان آسی

- “Le dialecte laki d'Aleshtar (kurde méridion-
al)”. Studia Iranica 21/2, 1992, pp. 215-245. 

لِشتر
َ
گویش لکی ا

- “The Origines of Literary Persian”. The Foun-
dation for Iranian Studies, 1993, pp. 21-39. 

منشأ زبان فارسی ادبی

- “Le vocabulaire hybride du persan et de 
l'anglais”. Buschinger, D. and W. Spiewok 
(eds.). Études de linguistique et de litterature 
en l'honneur d' André Crepin, Greifswald, 
1993, pp. 235-237.

واژگان آمیختۀ فارسی و انگلیسی

- “Reconstructing the development of new  
Persian”.

العصور الُوسطى، ج5، ش2، 1993، ص30-28.

- “James Darmesteter, his life and works”. in: 
G. Lazard and D. R. SarDesai (eds.), James 
Darmesteter Memorial Lectures, Asiatic  
Society of Bombay, 1994, pp. 5-18.

زندگی و آثار دارمستتر

- “Le râ en persan et le ba en chinois”. Cahiers 
de linguistique Asie orientale, 23, 1994, pp. 
169-176.

»را« در فارسی و »َبه« در چینی

- “Le médiatif en persan”. in: Zlatka Guentchéva 
(ed.), L'énonciation médiatisée, Peeters. Lou-
vain- Paris 1996, pp. 21-30.

»وجه استنباطی« در زبان فارسی

- “Pourquoi le persan est appelé dari?”.
 Hans Robert Roemer و  ایرج  افشار،  در: 

پژوهشی  گفتار  پنجاه وپنج  سخنواره،  )ویراستاران(، 

 ،1997  /1376 تهران،  خانلری،  پرویز  دکتر  به یاد 

ص74-65.

چرا فارسی دری نامیده شده است؟

- “Un conte en persan local de Giv (région de 
Birjand)”. in: Eslami, Kambiz (ed.), Iran and 
Iranian studies: essays in honor of Iraj Afshar. 
Princeton, NJ: Zagros, 1998, p. 306- 316.

داستانی به فارسی محلی روستای گیو )منطقۀ بیرجند(

- “Le médiatif: Considérations théoriques et ap-
plication à l'iranien”. in: Lars Johanson & Bo 
Utas (eds). Evidentials: Turkic, Iranian and 
Neighbouring Languages, Mouton de Gruyter, 
Berlin- New York 2000, pp. 209-228.
به  آن  انطباق  و  نظری  مالحظات  استنباطی«:  »وجه 

زبان های ایرانی

- “Le persan: une langue de plus en plus SOV”. 
in: Cahiers de linguistique de l'INALCO 3, 
2000, pp. 29-35.

SOV فارسی: یک زبان بیش از پیش

- “Du pehlevi au persan: diachronie ou diatopie”. 
in L. Paul (ed.), Persian origines, Early  
Judaeo-Persian and the emergence of New 
Persian, 2003, pp. 95-102. 

از پهلوی به فارسی: وضعیت در زمانی یا همزمانی در 

دو  مکان مختلف

- “La construction des propositions relatives en 
persan contemporain”. in A. van Tongerloo 
(ed.), Iranica selecta: studies in honor of  
Professor Wojciech Skalmowski, Turnhout, 
Brepols, 2003, pp. 131-141. 

ساخت جمله های موصولی در فارسی معاصر

- “Qu'est-ce que le pehlevi”. in: Âtaš-e Dorun, 
Jamshid Soroush Soroushian Memorial Volume, 
II, First Book Library, Indiana 2003, 269-274.
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»پهلوی« یعنی چه؟

- “La structure d'actances dans les langues ira-
no-aryennes modernes”. in: Dieter Weber (ed.), 
Languages of Iran: Past and Present: Iranian 
Studies in Memoriam, David Neil MacKenzie, 
Wiesbaden 2005, pp. 81-93.

ساخت های فعل-مفعول در زبان های ایرانی

- “Prosody III. Middle Persian”. Encyclopædia 
Iranica, online edition 2017, Originally Pub-
lished: November 15, 2006.

عروض در فارسی میانه

- “Quʼest devenue la préposition ō?”. in: E. Pirart 
& X. Tremblay (eds.), Etudes indo-iraniennes… 
offertes à Jean Kellens, 2009, pp. 169-176.

حرف اضافۀ »ō« چه شده است؟

- “Homonymie et polysémie: brève note à propos 
des deux enclitiques -i du persan”. in: M. Maggi 
and P. Orsatti (eds.), The Persian Language in 
History, 2011, pp. 89-93. 

دو  دربارۀ  کوتاه  یادداشتی  چندمعنایی:  و  هماوایی 

واژه بست »ـ ی« در فارسی

- “Le verbe persan zadan ‘frapper’, ses construc-
tions et ses emplois”. Studia Iranica 42/1, 
2013, pp. 7-21. 

فعل »زدن« در فارسی و ساخت ها و کاربردهای آن

- “La dialectologie du persan préclassique à la 
lumière des nouvelles données judéo-per-
sanes”. Studia Iranica 43/1, 2014, pp. 83-97.  

گویش شناسی ماقبل فارسی کالسیک در پرتو داده های 

جدید فارسی یهودی

- “Les racines de la langue persane”. in: Studia 
Philologica Iranica, Gherardo Gnoli Memori-
al Volume, Roma 2017, pp. 208 – 215. 

ریشه های زبان فارسی

  

الزار در ۱۹۹۵ دوازده مقاله از مقاله های مذکور در اینجا )یکی 

مقالۀ "...Dialectologie de la langue" که در صفحۀ 4 مقالۀ حاضر 

با ستاره  یازده تای دیگر مقاالتی که در فهرست اخیر  معّرفی شد و 

 La formation de مشخص شده است( را در یک جلد با عنوان

به  در ۱۹۰ صفحه  پیترز  انتشارات  در   la langue persane

چاپ رسانید. مهستی بحرینی این کتاب را در سال ۱38۴ با 

انتشارات  فارسی ترجمه کرد و در  زبان  شکل گیری  عنوان 

هرمس به چاپ رساند.

با  ذکر شد الزار  که  کتاب هایی  و  کتاب  این  بر  عالوه 

ـ   فرانسه با  همکاری م. قوام نژاد یک فرهنگ کوچک فارسی   

عنوان Dictionnaire persan-français تهیه کرده که در سال 

۱۹۹۰ در لیدن، انتشارات بریل، به چاپ رسیده است. الزار 

استاد سابق  میالنیان،  هرمز  دکتر  که  گفته  کتاب  مقدمۀ  در 

زبان شناسی دانشگاه تهران که در آن ایام ساکن پاریس بوده 

است، کتاب را از سر تا ته بازبینی و در موارد زیادی آن را 

اصالح کرده است. در زمینۀ ادبیات فارسی نیز کتاب های زیر 

از قلم او بیرون آمده است:

- Z. Safâ, Anthologie de la poésie persane (XIe - 
XXe siècle)

با همکاری روژه  ذبیح هللا صفا  گنج سخن  منتخب  ترجمه 

لِسکو و هانری ماسه است که در سال 1964 در 424صفحه 

در پاریس، گالیمار چاپ شده است.

- Ferdowsi, Le Livre des Rois, Paris, 1979, 310 p. 

منتخب ترجمۀ شاهنامۀ ژول مول )Jules Mohl( با تجدید نظر.

- Nouvelles persanes: l'Iran d'aujourd'hui évoqué 
par ses écrivains , Paris 1980, 269 p. 

منتخبی از داستان های نویسندگان معاصر ایران.

- Sâdeq Hedayat, Trois gouttes de sang, paris 
1988, 190 p.  

ترجمۀ سه قطره خون صادق هدایت.

- Omar Khayyâm, Rubâiyât, Paris 1979, 101 p. 
 )J. Gaucheron( ترجمۀ شاعرانۀ رباعیات خیام توسط گوشرون

بر اساس ترجمۀ تحت اللفظی الزار.
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الزار کتابی نیز دربارۀ دستور زبان تائیتی دارد که با همکاری 

خانم لوئیز پِلتِزر )L. Peltzer( تهیه شده است:

 Structure de la langue tahitienne, Peeters,  
Paris-Louvain, 1991.

ساخت زبان تائیتی

همچنین در ژوئیۀ 2011 یک سمینار بین المللی سه روزه با 

عنوان »سمینار بررسی آثار ژیلبر الزار« در پاریس تشکیل شد 

که خود الزار هم در آن مقاله ای با عنوان ”Transitivité“ »تعدی« 

)در فعل( خوانده است. عنوان سمینار چنین است:

 Colloque international autour de l'œuvre de 
Gilbert Lazard.

 Faits de در پایان باید اضافه کرد که شمارۀ هشتم مجلۀ

langues با این عنوان منتشر شده است:

 Du Persan à la typologie: l'apport de Gilbert 
Lazard
از زبان فارسی تا رده شناسی زبان ها: دستاورد ژیلبر الزار


