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یقداص فرشا یلع

یسراف نابز رد »ظ« و
»ض« یبرع یاه تماص ظفلت

ظ است که تلفظ کناری ،یعنی تلفظ ثانوی ،با کنارۀ زبان
به آن اضافه شدهاست ( .)FLEISCH: 1956: 11زبانشناسان این
تلفظ را کناریشده ( )lateralisedمینامند .کنارۀ زبان جایگاه
تلفظ ل است .ظ همان صامت سایشی میاندندانی واکدار
ّ
مفخم تلفظ میشود و بهشکل  ḏآوانویسی 
ذ است که
میشود ( ḏآوانویسی ذ است و نقطۀ زیر آن نشانۀ تفخیم .بعضی 
شرقشناسان ذ را بهصورت   ̮ dآوانویسی میکنند).
عربها تصور میکردند تلفظ ض مخصوص آنان است
و بدین جهت خود را تلفظکنندگان ض (الناطقون بالضاد)
مینامیدند .متنبی در قصیدهای میگوید:

تلفظ صامت های عربی «ض» و «ظ»
ص
 در زبان فارسی
ص
علی اشرف صادقی

َ
نفسی ف َخ ُ
فت َب َ
بقومی ش ُر ُ
َ
رت ال ب ُ
جدودی
ل ش ُرفوا بی و ِب
ال
ِ
َ
ُ
َ
َ ُ
ُ ُ ّ
َ
َ
َ
و بهم فخر کل من نطق الضا د و عوذ الجانی و غوث الطری ِد

یک .ض

(یازجی1957 ،م)625 /7-4 :
ِ

یعنی :من بهواسطۀ قوم خود بزرگی و شرف نیافتم ،بلکه
آنان بهواسطۀ من بزرگی یافتند و من به خود افتخار کردم
نه به پدرانم؛ حال آنکه افتخار تلفظکنندگان ضاد (اعراب)
به پدران من است و آنان پناهگاه جانیان و مطروداناند.

صامت ض مطابق توصیف سیبویه (1889م )453/2 :و
زمخشری و ابنیَعیش شارح زمخشری (1900م-124/10 :
 )125یک صامت مجهور (واکدار) است که محل تلفظ یا 
واجگاه آن کنارۀ انتهایی زبان و دندانهای آسیا است ،خواه
کنارۀ راست باشد خواه کنارۀ چپ ،اما تلفظ آن با کنارۀ
راست صحیحتر است .بهگفتۀ اینان ض یک صامت ّ
مفخم  1
ُ ْ
(مطبَق) است ،اما تأکید میکنند که تفخیم وجه افتراق این
صامت با سایر صامتها نیست (نقل از CANTINEAU, 1960
ً
 .)(1946): 169در موقع تلفظ این صامت نوک زبان ظاهرا در
میان دندانها قرار میگرفتهاست .بدین ترتیب ض همان

تلفظ ض که در دستگاه واجهای عربی منفرد و خارج از
نظام بود خیلی زود تحول پیدا کرد و در بعضی مناطق ،مانند
مصر کنونی ،با تلفظ ظ ( )ḏیکسان شد .از این روی برخی 
علمای عرب رسالههایی دربارۀ فرق میان ض و ظ نوشتند.
یکی از این رسالهها که نگارنده به آن برخوردهاست بهقلم
صاحب بن عبّاد است (صاحب بن عبّاد1377 ،ق1958 /م) .ض
در بعضی مناطق دیگر به یک صامت انسدادی دندانی 
ّ
واکدار مفخم ( )dتبدیل شد (& FLEISCH: 1956: 11; BLACHÈRE
.)GAUDEFROY - DEMOMBYNES, 1970: 25

 .1صامتهای ّ
مفخم ( )emphaticصامتهایی هستند که هنگام تلفظ آنها بیخ
زبان به نرمکام نزدیک میشود .صامتهای ص ،ض ،ط ،و ظ در عربی 
ّ
مفخم هستند.
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یسراف نابز رد »ظ« و

یقداص فرشا یلع

»ض« یبرع یاه تماص ظفلت

جستار

گفته شد که ض بهشکل ثانوی با کنارۀ زبان تلفظ میشده
و از این نظر با ل قرابت داشتهاست .دو نکته این مطلب را 
نشان میدهد .یکی اینکه ض در بعضی کلمات عربی که
وارد زبان اسپانیایی شده به  ldبدل شدهاست (مانند alkalde
در اسپانیایی ،بهمعنی شهردار ،که از القاضی عربی گرفته شده) ،دیگر 
َ
منطقۀ دثینه ،مانند  lمفخم (= )l
اینکه در عربی جنوبی ،در
تلفظ میشود ( .)CANTINEAU, 1960 (1946): 168مثال تحول اخیر 
«الطجع» بهجای «اضطجع» است (زمخشری.)106 :1879 ،
ً
در زبان فارسی ،از سدههای اول بعد از اسالم تا ظاهرا
حدود قرن ششم ،ض مانند د ( )dتلفظ میشدهاست.
ابوحاتم رازی میگوید ایرانیان ض عربی را مانند د تلفظ
َ
«ض َر َب ُه» میگویند َ
«د َر َب ُه» (رازی۱۹۵۷ ،م  :
میکنند و بهجای
65؛ صادقی .)127 ،120 :۱۳۵۷ ،شواهد متعددی از قبل و بعد
از زمان زندگی ابوحاتم این گفتۀ او را تأیید میکند.

که جمالت و ترکیبات فارسی را نقل کردهاند ،فراوان
ً
به کار رفتهاست (رک .صادقی :1395 ،زیر «ا») ،اما ظاهرا
در اینجا بهجای مصوت خنثی یا شوا  ( )schwaمیان
کلمۀ «درو» که به دو صامت ختم میشود و کلمۀ بعد
که با صامت شروع میشود به کار رفتهاست .دربارۀ  
«جرو» در ادامه گفتوگو خواهیم کرد.
ُ ُ
«حضض» که
4 .4در الصیدنۀ بیرونی  معادل فارسی 
دارویی است تلخ «هدل» (= ُه ُدل) دانسته شدهاست
(بیرونی .)217  :1370 ،در ترجمۀ فارسی این کتاب نیز
«هدل» و در نسخهبدلها «حذل» و «حدل» آمدهاست
(بیرونی .)233 :1358 ،در لسان العرب ابنمنظور بهنقل
حاشیۀ الصیدنه (بیرونی ،)218 :1370 ،نیز ُ
«ح ُدل»
ُ
آمدهاست .میدانی نیز معادل فارسی حضض
را «ح ُدل»
ضبط کردهاست (میدانی .)197 :1345 ،این کلمه در
مهذب االسماء به َ
«جدل» تصحیف شدهاست (زنجی 

1 .1در متن پهلوی گجستک (= ِگ ِزستگ) ابالش که به احتمال
قوی میان سالهای ( ۲۰۲سال درگذشت فضل بن سهل،
وزیر مأمون) و  ۲۱۸ق (سال درگذشت مأمون) تألیف شده
«قاضی» در خط پهلوی «کادیک» (= کادیگ) نوشته
شدهاست (« .)BARTHÉLEMY, 1887: 17, 18, 43ک» بعد از
مصوت بلند  īدر این کلمه مطابق سنت خط تاریخی 
پهلوی است ،که به پایان برخی کلمات فارسی و عربی 
که گهگاه به این خط نوشته شدهاند نیز افزوده
میشدهاست .گجستک ابالش یک حرف /آوانویسی نیز
به پارسی 1دارد .در این حرف /آوانویسی «قاضی»
بهشکل «قادی» نوشته شدهاست.

ُ َ
ضض» و «الحضظ»َ :
«جدل» و
سجزی ،94 :1364 ،ذیل «الح
ّ ُ ُ
ُ
«الح َضظ»« :جدل»)ُ .
ذیل ُ
ح ُدلُ /هدل مبدل حضض است

و ما در ادامه دوباره به آن باز خواهیم گشت.

ً
5 .5در ورقه و گلشاه عیوقی (قرن چهارم و احتماال اوایل قرن
پنجم) «قضا» با «جذا» قافیه شدهاست (عیوقی:۱۳۴۳ ،

ً
 .)4قضا مسلما در اینجا «قدا» تلفظ میشده که با جذا 
 /ǰoδā/قافیه شدهاست (رک .صادقی ،)200 :1390 ،جز
آنکه طبق قاعدۀ کلی آواشناسی زبان فارسی ،در آن
دوران که تمام دالهای بعد از مصوت ذال تلفظ
میشدهاند« ،قدا» نیز در اینجا «قذا» تلفظ میشده
است .ضبط «حذل» در حاشیۀ صیدنه که در باال نقل
شد تأییدی بر این تلفظ است .تأیید دیگر ضبط کلمۀ
ناشناختۀ «فروضی» در تفسیر شنقشی است .در این
کتاب ،در ترجمۀ بخشی از آیۀ  27سورۀ یونس ،یعنی 
َّ ٌ
ُ
«و َت ْر َهق ُهم ِذلة» آمدهاست:

2 .2در بعضی متون فارسی یهودی (فارسی به خط عبری) نیز
گاهی د و ض بهجای هم به کار رفتهاند (رکMAINZ, .
.)1982: 148; SHAKED, 1982: 307; PAUL, 1913: 32
3 .3حمزۀ اصفهانی نوشتهاست که صمغ ضرو «درو ا زد»
نامیدهمیشود و خود آن «الجرو» (بیرونی.)250 :1370 ،
«درو» در «درو ا زد» ّ
مبدل ضرو است و «ا» نشانۀ
اضافه است که در بعضی متون عربی ،مانند تاریخ قم

او نرسد به رویهای ایشان هیچ سیاهی و تروشی و فروضی 
و زشتی او نه هیچ خواری( .گزارهای از بخشی از قرآن کریم،
تفسیر شنقشی)241 :

 .1پارسی در اصطالح ایرانشناسان متخصص متون زردشتی  به حرف/
آوانویسی متون پهلوی به خط فارسی گفتهمیشود.

مصحح کتاب در واژهنامۀ پایان کتاب (همان،)292 :
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ش ،12-7ص 544و  537که به غلط بودن امالی «بیاضه» و

معادلهای عربی و مترادفهایی که برای این واژه به کار
رفته است ،نشان میدهد که باید معنایی داشته باشد در
حدود «خواریی که از چهرۀ طرف هویدا باشد از سیاهی 
و گرفتگی چهره و.»...

به نظر میرسد که «فروضی» در اینجا امالی «فروذی»
بهمعنی «حقارت و ذلت و خواری» باشد .از آنجا که
ً
در نسخۀ خطی این کتاب ظاهرا ذال معجمه به کار
نرفته ،باید امالی «فروضی» بهجای «فروذی» را 
مربوط به مادرنسخۀ دستنویس حاضر دانست که در
زمانی که هنوز در زبان کاتب آن ذال وجود داشته
کتابت شدهاست.
«بضام» بهجای َ
تأیید دیگر ضبط َ
«بذام» (باذام ،بادام)

اصل کذا .جایی است که امروز بیاض نوشته میشود.
ممکن است که کتابت پیشین «بیاذ» بوده ،همانند بیاذۀ
بیابانک (سفرنامۀ ناصرخسرو) که اکنون بیاضه مینویسند.

آیلرس (همانجا) نیز به این «بیاز» و بر اساس فارسنامه
(ناصری) به یک «بیاده» از توابع داراب در فارس اشاره
میکند .وی برای «بیازه» اشتقاقهایی پیشنهاد میکند،
اما خود به قانعکننده نبودن آنها اعتراف میکند.

در اشعاری است که از گویش قدیم شیراز در دست
است (برای مثالهای آن رک .ماهیار نوابی.)91 :1356 ،

6 .6در تاریخ طبرستان ،در شعری از اصفهبد خورشید
پسر ابوالقاسم مامطیری (= بابلی) از سدۀ ششم« ،قاضی»
بهشکل «کادی» به کار رفتهاست (ابن اسفندیار:1320 ،
« .)108 /1کادی» بعدها در زبان طبری به «قادی»
تبدیل شده و امروز در مازندران جاینامهایی هست
که در آنها «قادی» به کار رفتهاست ،مانند «قادی
محله» (دهی از دهستان هزارپی بخش مرکزی آمل ،دهی از

شاید امالی «بیاضه» بهجای «بیاذه» (= بیاده) ،روستایی 
در بیابانک سمنان ،نیز در اینجا قابل استناد باشد.
ناصرخسرو در سفرنامه مینویسد:
 ...از آنجا به راه صحرا و کوه مس ِکنان (= ُمشکنان امروزی) به
قصبۀ نایین آمدیم ،و از سپاهان تا آنجا سی فرسنگ بود.
َ
و از نایین چهل و سه فرسنگ برفتیم به دیه گرمه از ناحیۀ
بیابان (= بیابانک) ـکه این ناحیه ده دوازده پاره دیه باشد   ـ
رسیدیم ،و آن موضعی گرم است و درختهای خرما بود،
َ
و این ناحیه کوفجان داشته بودند در قدیم ،و در این تاریخ
که ما رسیدیم امیر گیلکی این ناحیه از ایشان بستده و
آن خود به دیهی که حصارکی دارد ـ  و آن را پیاده
نایبی از ِ
میگویند      ـ بنشانده و آن والیت را  ضبط میکند.

دهستان رودبست بابلسر ،دهی از روستاهای هزارجریب ،دهی 

ُ

از تنکابن)« ،قادی کال» (دهی از قائمشهر ،دهی از آمل ،از

هزارجریب ،از فرحآباد)« ،قادی کالیه» (در گرگان)« ،قادی
کباب» (در بهشهر) (رک .رابینو :1343 ،فهرست؛ دهخدا،
 :1377ذیل همین مدخلها) .نام روستایی از الیگودرز نیز
«چل قادی» است (دهخدا :1377 ،ذیل مدخل ،بهنقل از
فرهنگ جغرافیائی ایران).

(ناصرخسرو)168-167 :۱۳۸۹ ،

«پیاده» در اینجا غلط و «بیاده» درست است« .پیاده»
ً
ظاهرا ناشی از اشتباه کاتبان سفرنامه است که «بیاده»
را امالی ناقص «پیاده» تصور کردهاند .ساکنان محل
این جاینام را «بیایه» تلفظ میکنند (رکEILERS, 1953: .
 ،41حاشیه) که ّ
مبدل «بیاذه» است .اگر امالی «بیاضه»
در نوشتههای کهن دیدهشود مؤید این نکته است که
ً
تلفظ ض در این کلمه  d / δبودهاست ،ولی ظاهرا این

7 .7در گویشهای فارسی  و فارسیهای محلی  هنوز
بعضی از کلماتی که با ض نوشتهمیشوند با د ( )dتلفظ
میشوند .نمونههایی از این موارد:
ـ ـدر رسالۀ روحی انارجانی ،در فصلی  که به
«اصطالحات و عبار[ا]ت جماعت اناث و اعیان و
اجالف تبریز» اختصاص یافته «قضا و بال» بهشکل
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«بیاض» برای «بیاز» کرمان اشاره کردهاست).
در مختصر مفید که کتابی در جغرافیای ایران در
دورۀ صفوی است از «انار و بیاز» که «والیتی است
محقر اما در کمال آبادی» گفتوگو شدهاست (ص.)332
افشار در همین صفحه ،در حاشیه ،در توضیح بیاز
مینویسد:

یقداص فرشا یلع

جلوی «فروضی» نشانۀ پرسش گذاشته و در پانویس
مربوط به این کلمه نوشتهاست:

یسراف نابز رد »ظ« و

امال جدید است (رک .ایرج افشار ،آینده ،سال هجدهم،

جستار

«قدا و بال» به کار رفتهاست (رک .ماهیار نوابی:1336 ،

ـ

یسراف نابز رد »ظ« و

یقداص فرشا یلع

»ض« یبرع یاه تماص ظفلت

جستار

افشار .)269 :1382 ،در روستای ِک ْرمجگان قم «هادر»
بهشکل َ
«ه ِدر» تلفظ میشود و در ترکیب با کلمۀ
«باش» بهصورت َ
«ه ِدرباش» بهمعنی نگهبان باغ به
کار میرود  .
ـ ـدر پارهای از کلمات عربی متداول در ترکی ترکیه ،که
از فارسی گرفته شدهاند ،نیز ض بهشکل  dتلفظ
میشود ،مانند « :darbeضربه ،ضربت»؛ :darbe mesel
«ضرب مثل ،ضربالمثل» (در این ترکیب به کسرۀ اضافه

ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ

 .)5بهنوشتۀ ماهیار نوابی (همانجا) در ترکی آذربایجانی 
امروز این ترکیب بهصورت «گادا باال» به کار میرود.
ـدر خوی محلی خارج از شهر هست که آن را «رباط»
را «ر َبط» تلفظ میکنندَ .
مینویسند ،اما اهالی آن َ
«ر َبط»
«ر َبض» باشد (ریاحیَ .)21 :1372 ،
باید مبدل َ
«ر َبط» که
تلفظ آن  /rabat/است باید مبدل َر َبد  /rabad/باشد که
 dپایانی آن به  tبدل شدهاست و ما نمونههای دیگری
از این تبدیل را در دنبالۀ مقاله نقل خواهیم کرد.
ـدر کردی قضا بال به شکل «قدا بال» تلفظ میشود.
خدر» تلفظ میشو دش(برای خدر رکMACKEN� .
خضر نیز « ِ
.)ZIE, 1961: 1/ 60
خدر» تلفظ
ـدر همدان غافل قضا «غافل ِ قدا» و خضر « ِ
میشود.
خداب» تلفظ میشود 
ـدر فارسی شوشتری ِ
خضاب « ِ
(نیرومند154 :]1349[ ،؛ همو :2535 ،ذیل کلمه).
َ
ـدر گویش تاتی بلوک زهرا قضا «قدا» تلفظ میشود (آل
احمد( 126 :1337 ،قدا)؛ همان( 154 :قدا بال)).
ـدر گویش کرینگان ،از گویشهای ایرانی آذربایجان،
َ
قرض «قرد» تلفظ میشود (ذکاء.)۱۳ :۱۳۳۱ ،
َ
ـدر فارسی کرمانشاهی قرض «قرت» تلفظ میشود.
ـدر گویش خوری حوض َ
«هوت» ( )hautتلفظ میشود 
(ّ haut .)IVANOW, 1929: 50
مبدل  haudاست که  dپایانی 
آن بیواک شدهاست ،همانطور که  dپایانی  qard
بیواک شده و به  qartتبدیل شدهاست.
ـدر سواحل خلیج فارس نیز خضر «خدر» گفته میشود 
(ساعدی ،204-203 :۱۳۴۵ ،عکسهای آخر کتاب).
َْ
ضجر «جدر» گفته میشود که مقلوب
ـدر بندرعباس
َ
«د ْ
جر» است.
ـدر تاجیکستان در بعضی گویشها «ضیق» به معنی 
دلتنگ و ناراحت «دیق» تلفظ میشود.
ـ«حاضر» نیز در بسیاری از شهرهای ایران «ه ِادر»
تلفظ میشود و به معنی مراقب و گوشبهزنگ به کار
میرود (برای تربت حیدریه ،رک .شکورزاده528 :1345  ،؛

و تلفظ  sبهجای /θث توجه شود که نشاندهندۀ فارسی بودن

مأخذ ترکیب است)؛ « :kadiقاضی» .اما کلمات مریض،
منظره ،ظفر ،منظوم ،ضبط ،ضمنی ،ظالم ،ظریف و ...با z
تلفظ میشوند که نشاندهندۀ تأخر تاریخ وامگیری
آنها از فارسی است.
ـ ـدر کو ِدکس کومانیکوس ( )Codex Cumanicusکه فرهنگی 
سهزبانه به فارسی ـالتینی متأخر ـترکی قپچاقی است
و در حدود 1303م /حدود 682ق برای استفادۀ تجار
ونیزی و ژنوایی و مبلغین مسیحی که به آسیای مرکزی
سفر  میکردهاند تهیه شده ،کلمات قاضی ،حوض،
قرض ،رمضان و مقراض به خط التینی بهشکل قادی،
هود ،قرد ،رمدان و مقرات نوشته شدهاست ( dپایانی مقراد 
به  tبدل شدهاست؛  .)BODROGLIGETI, 1971: 59این کتاب
دو بخش دارد و در اینجا بخش اول آن مورد نظر است.
مؤلف بخش فارسی آن یک ایتالیایی و محل تألیف آن
شبهجزیرۀ کریمه بودهاست .وجود د بهجای ض در
کلمات یادشده نشان میدهد که این تلفظها مربوط به
غرب ایران است.
این نکته هم باید یادآوری شود که ایرانیان در ابتدای ورود 
کلمات عربی به زبان فارسی ،یعنی زمانی که هنوز زبان
فارسی میانه (پهلوی) رسمیت داشته ،کوشش میکردهاند
ض را با حرف  ǰفارسی میانه که در خط با حرف ( čچ)
نوشته میشود نشان دهند .بیشک تلفظ این / ǰج مرکب
از  dو  ،zیعنی  [ ]dzبودهاست ،نه مانند تلفظ ج امروز
فارسی مرکب از  dو  ،žیعنی  [ .]džنخستین مثالی که
نگارنده در این مورد  میشناسد در نام «ابوحاضر  بن
حاجان (یا :حاج)» بر روی سکهای از سال ۷۶ق است که

برای کرمان ،رک .ستوده :1335 ،ذیل «هادر»؛ برای یزد ،رک.
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دو .ظ
چنانکه گفته شد ظ در عربی یک صامت سایشی 
مفخم است ،یعنی ظ نوع ّ
میاندندانی واکدار ّ
مفخم ذ است.
بهنوشتۀ ابوحاتم رازی ،ایرانیان این صامت را مانند د تلفظ
ََ
ََ
«دل َم ُه» (رازی،
میکردهاند و بهجای «ظل َم ُه» میگفتهاند
1957م65 /1 :؛ صادقی .)127 ،120 :1357 ،امروز ما این صامت
را  zتلفظ میکنیم .بهدرستی معلوم نیست این تغییر تلفظ
از چه زمانی پیش آمدهاست .شاید این تغییر ،طبق قراین،

 .1پیسوویچ ( )1985: 102معتقد است تحول تلفظ ض به ز در فارسی ناشی 
از خلط شدن ض و ظ در بعضی گویشهای عربی مجاور ایران بودهاست!
جالب است که امروز ایرانیان  /θ/و  /ð/انگلیسی را در کلمات  thinkو
ً
 thisبهترتیب به  tو  dبدل میکنند ،در حالی که مثال آلمانیزبانان سویس
آنها را به  sو  zبرمیگردانند.

2. Maxime Rodinson.
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دوم ،ج ،۱ص ،۳۰۳ستون  ،2سطر .)8

یسراف نابز رد »ظ« و

از ماکسیم ُر َدنسون 2در دائرةالمعارف اسالم ،متن انگلیسی ،تحریر 

»ض« یبرع یاه تماص ظفلت

ّ
یعنی ارجان ضرب
در «وِه از آ ِمد کواد» (= به از آ ِمد کواد)
شدهاست .نام این شخص در خط پهلوی بهشکل
ثبت شدهاست (رضایی 
باغبیدی .)58 :۱۳۹۳ ،حرفی که در حرفنویسی این نام به c
برگردانده شده همان  ǰفارسی میانه است  .
مثال دیگر ضبط کلمۀ «قاضی» در متن پازند گجستک
ابالش است .در این متن یک بار «قاضی» با امالی «کاجی»
و یک بار دیگر با امالی «کاژی» آمدهاست .بارتلم یش(�BAR
 )THÉLEMY, 1887: 43نوشتهاست شاید این دو امال برای نشان
دادن تلفظ ض باشد .بیشک این حدس او درست است.
مثال سوم امالی کلمۀ «ضرو» در نوشتۀ حمزۀ اصفهانی 
به نقل بیرونی در الصیدنه (بیرونی )250 :1370 ،است که
پیشتر نقل شد .امالی حمزه ،چنانکه دیدیم« ،جرو» است.
«جرو» با ج اصفهانی و  ǰفارسی میانه نیز کوششی برای
ً
رساندن تلفظ ض بودهاست .این کوشش ظاهرا در همان
سدههای نخستین دورۀ اسالمی ،یعنی دورۀ عقبنشینی 
زبان پهلوی ،متوقف شده و ض با همین امال با تلفظ d
متداول شدهاست .در فارسی امروز ،تلفظ ض ،مانند تلفظ
ظ و ذ عربی z ،است .بهدرستی معلوم نیست چرا تلفظ d
اولیه بعدها به  zتبدیل شدهاست d .یک صامت انسدادی
یا انفجاری است و  zیک صامت سایشی .از نظر جایگاه
تلفظ ض و  dباهم قرابت دارند ،اما از نظر نحوۀ تلفظ ض
ً
با  zمشابهت دارد .ظاهرا در تبدیل  dبه  zدر تاریخ زبان
ّ
ّ
1
فارسی کفۀ نحوۀ تلفظ بر کفۀ جایگاه تلفظ چربیدهاست.
ً
مسلما این تغییر مانند سایر تغییرات آوایی از یک نقطۀ
جغرافیایی شروع شده و بهتدریج به سایر مناطق سرایت
ْ
زبانی بعد از شروع بهتدریج پیشروی
کردهاست .تحوالت
میکنند و در این پیشروی هر چه بیشتر مواردی را که باید
مشمول تحول شوند در بر میگیرند ،اما همیشه برخی موارد 
به دالیلی مشمول تحول نمیشوند .یکی از این دالیل به
کار رفتن این موارد در مناطق دور از دسترس ،مانند مناطق

کوهستانی ،روستاهای واقع در میان جنگلها  و نقاط
دیگری مانند جزیرهها و جز آنهاست .چنانکه دیدیم،
بیشترین مثالهای باقی ماندن تلفظ  dبرای ض در نیمۀ
غربی ایران است .به این جهت به نظر میرسد که این
تحول ،مانند بیشتر تحوالت دیگر زبان فارسی ،از شرق
ایران شروع شده و بهتدریج به مناطق دیگر رسیدهباشد.
ُ ُ
در باال ،زیر شمارۀ  ،۴اشاره شد که
«حضض» در یک
ُ ُ
مورد به ُ
«ه ُدلُ /ه ُذلُ /
حذل» تبدیل شدهاست .قبل
ح ُدل/
از آن نیز گفتهشد که ض در وامواژههای عربی در اسپانیایی 
به  ldبدل شدهاست .در اینجا میخواهیم دربارۀ تبدیل ض
به  lدر زبان فارسی  گفتوگو کنیمُ .
«ه ُدل» و سایر 
ُ ُ
«حضض» است .در
گونههای آن ،چنانکه گفتیم ،مبدل
اینجا ض دوم کلمه به  lبدل شدهاست ،اما «حضض» در
ُُ
«هلل» بدل شده ،که نشاندهندۀ
گویش قدیم شیراز به
تغییر هر دو ض کلمه به  lاست .بهنوشتۀ انصاری در
اختیارات بدیعی« ،حضض» در شیراز سدههای گذشته
ُُ
ُُ ُ ْ َ
مشکک» نامیده میشدهاست
«هلل» و یک نوع آن «هلل
(رک .صادقی .)360 :1381 ،در برهان قاطع ،ذیل ُ
«ه ُدل» ،نیز
به «هللمشکک» و شیرازی بودن آن اشاره شدهاست .مأخذ
برهان قاطع بیتردید اختیارات بدیعی بودهاست.
ض عربی در زبان فولبه ( ،)Fulbeاز زبانهای آفریقایی 
جنوب مراکش ،نیز به  lبدل شدهاست ،چنانکه «القاضی»
در این زبان  alkāliتلفظ میشود (رک .مقالۀ “‟Ahmadu Lobbo
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***
دوست فاضل آقای پژمان فیروزبخش که موضوع پایاننامۀ
ُ
س ناصر 
دکتری خود را تحلیل و توصیف دیوان شمس پ ِ
(د763 .ق) به گویش شیرازی قدیم قرار دادهاند ،سه صفحه
از پایاننامۀ خود را که مربوط به نحوۀ تلفظ ض ،ظ و ذ
عربی در گویش شیرازی است برای نگارنده فرستادهاند که
مطالب زیر از آن استخراج شدهاست:

همانند تغییر تلفظ ض به  zاز حدود قرن ششم به بعد اتفاق
افتادهباشد .اسدی طوسی هنگام کتابت االبینۀ ابومنصور
هروی ،کلمۀ «مواظبه» (= مواظبت) را بهشکل «مواضبه»
نوشتهاست (هروی ،252 :1345 ،ذیل «قیصوم») .همچنین
«قرظ» را بهصورت «قرض» کتابت کردهاست (هروی،
 :1388گ23ر = ص 34متن چاپی) .از این نکته معلوم میشود 
که اسدیشظ و ض را یکسان ،و به احتمال قوی بهشکل
 δ/dتلفظ میکردهاست .در بخشی از تفسیر سورابانی
(بهخطا معروفشده به «سورآبادی») که در کتابخانۀ بادلیان
آکسفورد نگهداری میشود ،در صفحۀ ( ۱۵۴مطابق ج 1متن
چاپی ،ص ،420سطر« )19لفظ» بهشکل «لفد» نوشته
شدهاست .آثار تلفظ قدیم ض هنوز در فارسی و بعضی 
گویشها باقی است:
ـ ـدر افغانستان «حظیره» ،بهمعنی «محوطۀ محصور و
چهاردیواری» ،بهشکل َ
«هدیره» و بهمعنی گورستان
به کار میرود (فکرت25 :۱۳۷۷ ،؛ انوشه ـ خدابندهلو:۱۳۹۱ ،
ذیل «حظیره» و «هدیره»).
ـ ـدر دربید یزد بنای چهارطاقی کهنی بر سر قبرستانی 
قدیمی که هنوز دایر است َ
«هدیله» نامیدهمیشود.
بهگفتۀ اهالی ،در این بنای سرپوشیده قبری وجود 
داشتهاست (افشار .)165 :1348 ،افشار نوشتهاست:
«اینکه به آن هدیله گفته میشود به علت آن است که
سالهایی چند است که مردهشوخانه شده است و در
زبان مردم یزد هدیله گفته میشود» (همانجا) و در
حاشیه« :ترکیب "هدیلهشده" در لهجۀ یزدی که جملۀ
نفرینی است مرادف است با "مردهشوربرده" در تهران».
اما «هدیله» ّ
مبدل «حظیره» است.
ُ َ
ک کازرون فارس« ،ظرف» بهصورت
ـ ـدر گاوکش ِ
«درف» تلفظ میشود (موسوی.)۹۵ :۱۳۷۲ ،
ـ ـدر گویش لری بویراحمدی و گویش لری کهگیلویه
نیز «ظرف» بهصورت «درف» تلفظ میشود (طاهری،
۳۲۹ :1395؛ مقیمی.)۲۸۱ :۱۳۹۵ ،
ـ ـدر بندرعباس «مظفر» بهشکل  modofarتلفظ میشود.
ً
حتما خوانندگان میتوانند مثالهای بیشتری برای تلفظ
کهن ظ بیابند.

1 .1در دیوان شمس کلمات حاضر ،قراضه ،قاضی ،عوض،
فضولی ،حضور و قرض با امالی هادر ،غراده ،قادیِ ،ا َود،
فدولی ،هدور و قرد نوشته شدهاند .بادام نیز بهشکل بضام
خضر یک بار بهشکل خضر و دو
نوشته شدهاست ،اما  ِ
خذر نوشته شدهاست .به نظر فیروزبخش
بار بهصورت ِ
صامت ض عربی در فارسی ابتدا به  dبدل شده ،سپس
 dدر جایگاه بعد از مصوت به سایشی پشت دندانی 
واکدار  =[ δذ] بدل شدهاست .به همین جهت «*بذام»،
برای پیشگیری از تصحیف ،بهصورت «بضام» نوشته
شدهاست«،خضر»نیزبهشکل«خذر»نوشته شدهاست.
در قرن هفتم هجری ذالها به دال بدل شده و به همین
جهت کلمات هادر ،غراده ...با دال نوشته شدهاند؛ اما از
ً
آنجا که هنوز تبدیل ذال به دال کامال در این قرن تمام
نشدهبوده ،خذر و بضام با دال نوشته نشدهاند.
2 .2در زبان گورانی ادبی «رضا» «ردا» تلفظ میشود ،اما 
تلفظ «ریا» نیز وجود دارد (صفیزاده.)516 ،75 :1375 ،
3 .3در دیوان شمس ناصر «لحظه» بهصورت «لهده» به کار
رفتهاست.
4 .4در نوشتههای مانویان ایران در سه سدۀ اول هجری،
کلمۀ «حوض» با دال ،بهصورت هوود  hwwd /نوشته
شدهاست (.)de BLOIS & SIMS-WILLIAMS, 2013: 96
***
ُ
دوستان من آقای دکتر علیاصغر قهرمانی مقبل و خانم
دکتر فاطمۀ نعمتی نیز مقالهای دربارۀ ض و تحول آن در
زبان فارسی با عنوان «بررسی تاریخی "ض" در زبان عربی 
و سیر تحول آن در زبان فارسی» در مجلۀ علمی  ـپژوهشی
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (ش ،43تابستان
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1396ش2017/م ،ص )108-87منتشر  کردهاند .مؤلفان این
مقاله بر اساس منابع عربی قدیم به توصیف ض و تفاوت
آن با ظ در عربی قدیم ،معادلهای ض در چند زبان سامی،
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ً
و ظ در فارسی به ذال است که بعدا به ز بدل شدهاست.
ً
مطابق فرضیۀ سوم آنان ض مستقیما به ز تبدیل شدهاست
و در تأیید این نظر به قول ابن َ
ج َزری استناد کردهاند که
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