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 چکیده

 

 یگانه ایراین مازندراین ای طربی های زنده  میان زابناگر فاریس را کنار بگذارمی، در 

ایراین  اللغه  در فقه روینازارسد و زابین است که قدمِت آ اثرش به هزار سال می

 (1388) متوِن طربیبندِی آ اثِر طربی را این نگارنده در جایگاهی ویژه دارد. دوره

یف منود. لیکن مقایسه   گانهسهپیش نهاد و ادواِر  م ز اجنامیان این سه دوره هنو  را معر 

است. بت مانده و کجا دگرگوین روی دادهنشده ات روشن شود در چه مواردی زابن اث

ت به مازندراین، خنس های زنده  یِل آ اثِر طربی و گونهگفتار حارض پس از معریِف اجام

ِی رالِت دس تو پردازد، سپس حتو  مازندراین می –طربی اصواِت تطبیقِی  –یاترخی مطالعه  

 دهد.دست میه کند و ساجنام مجمیل از لغات را بزابن را ش ناسایی می
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 های اترخییدوره -1

سوم  ول و دوم او   ه  سه دورمانده از زابِن طربی را بر حسب زمان و نوع به ایدگارهمتوِن ب

ن نِق زابل عبارت از ابیات و عبارات و الفاظی است از عرِص رواو   ه  توان تقس می کرد. دورمی

وم د ه  حامیِت اس پهبدان ات قرن هنم جهری دوام داشت. دور ه  و ادب در طربس تان که در سای

 ِر آ هنااست که در زیِر سطو  مقاماِت حریری ه ازو یک ترمج قرآ ن مرتجم  ه  عبارت از چند نسخ

  دوازدمهدمه ات احیااًن در قرونِ  هااند. این ترمجهاللفظ کردهحتت ه  عباراِت عریب را به طربی ترمج

 ست ازسوم آ اثری ا ه  است. دور ابخرتِی مازندران اجنام گرفتهای از نوایحِ جهری و در انحیه

د. وت ندار ندراین کنوین تفازابن آ هنا اب ماز است و قاجار به ما رس یده ه  نظم و نرث که از دور

 است مگر مأ خذ ترصحی شود. (1388 ،)برجیانمتوِن طربی  این مقاهل از مواد

تاو   ه  دور -1-1     یس جغرافیانویِس قرِن چهارِم س تنی اشاره به طربی گوای از مقدخن  (.ل )طربای 

 هاده ه  داند و دو لکمو جرجان میجهری ابشد که زابِن اهِل طربس تان را نزدیک به زابِن قومس 

. اگر عرصی (368 :1906 )مقدیس،آ ورد را مثال می 1(«!بکن»و « !بده» معینِ )به هاکنو 

ین برای ادبیاِت طرب است. ی بتوان قائل شد، این عرص در طی ِ قروِن چهارم ات ششم بودهزر 

از  انمهنیکیو  انمهمرزابنهای اسفندایر، کتاببر ابنِ  ه این عرص، بنامنسوِب ب ه  آ اثِر مفقود

ادلوهل شهرایِر حسام ه  ابوندانمرشویِن ابوندی )قرن چهارم( و بن شهرایر بن رس مت بن  مرزابن

کرهانِم ه . مهچننی از کتایب ب(137، 4 /1: 1320اسفندایر، )ابنِ قاِرن )قرن پنجم( است  در  شم

که دو حتریِر  انمهزابناینکه اصِل طربِی مر ذکراین شااید شده است.  (57 :1312) نوروزانمه

، 13–12 :1388 )برجیان،است  تردید قرار گرفتهفاریس از آ ن به زماِن ما رس یده در مظاِن  

57–58). 

 خیِ طربس تانِ اترویژه در های فاریِس مربوط به طربس تان، بهل در کتاباو   ه  آ اثِر طربِی دور     

 زیر است:  قراربهطربایت این  ه  معد اسفندایر، پراکنده است.ابن

  ؛هارم(چ دیلمی )قرن  وهل  املعایل قابوس زایری و عضدادل  بییت از عیل پریوزه، معارص مشس – 1

                                                                            
دچار خطا  هاکنکند، لیکن در خصوص را مشرتک میان طربی و کومشی و گرگاین ذکر می هادهدرس یت مقدیس به 1

 است، نکـ . -ker« کردن»مضارع  کومشی ماده   های زنده  شود، زیرا در زابن مرتوک گرگان و در زابنمی

Borjian, 2008; idem., 2021: III. 1.2.1..  



الِت اترخیِی زابِن طربی 15  حتو 

س ته دوازدهدو قطعه، مجموعًا  – 2 رد ای دیوارهبیت، از مم ز که حمسود عیل پریومم   ؛زه بودوم

  ؛)قرن پنجم( انمهقابوسدر  اسکندربناکوساز عنرصاملعایل کی ییتدوب یک  – 3

بن عیل بن از اس پهبد خورش ید ماِمطری )مامطریی(، معارص اس پهبد رس مت  ییتدوب یک  – 4

 ؛شهرایر بن قارن )قرن ششم(

اح اس پهبد رس مت اخریاذلکر – 5  ؛یک بیت از ابربِد جریر، مد 

  ؛از گرده ابزو، پرس اس پهبد رس مت ییتدوب یک  – 6

  ؛در وصف ُمجری، وزیر اس پهبد رس مت« شاعران ساری» ه  یک بیت سود – 7

  ؛انم اش تاده ای بچهار مرصاع از آ ُمهل، دخرت خشصییت افسانه – 8

  ؛در وصِف سام و اژدها« شاعر طربی»بیت از تک – 9

  ؛استمندرج بوده انمهنیکیاز ابراهمی معیین در مورد بییت که در  ییتدوب یک  – 10

ع مش متل بر در قصیدههجده مرصاع طربی  – 11 م به ان« زاهد و عاملی»بیت از  32ای ملم 

 ؛قایض جهمی )قرن ششم(

اح مشسبییت از قطبند چهاردهترجیع – 12 قرن اردشری ابوندی )بنامللوک دمحمب روایین، مد 

  ؛(هفمت

  ؛امللوک اخریاذلکرای در راثی مشسبیت از شاعری به انم امریعیل از قصیدهتک – 13

  ؛بییت از کیا افراس یاب چالوی )قرن هش مت(پنج دو – 14

  ؛بییت از امری داود، خویشاوند کیا افراس یاب اخریاذلکریک دو – 15

  ؛بییت از حسن کیا، گوای معارص کیا افراس یابسه دو – 16

 ؛دو دوبییت از مریعبدالعظمی مرعشی )قرن هنم( – 17

  ؛طربس تان )قرون هفمت ات هنم(الفاظ و عبارات پراکنده در توارخی  – 18
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 ؛عبدالقادر مراغی )قرن هنم( جامع الاحلاندو دوبییت در  – 19

 . ش یخ عیل )قرن ایزدمه(نقل از مال  تمیور به املثیل در محهل  رضب – 20

بیت( و از  71نظم )مجموعا   بیش ترتیِب زماین دارد، بیشرت بهفقراِت مذکور در فوق که کام     

دست ه های اصیِل ایرایِن طربس تان است که در قرِن هش مِت جهری ب خاندانس یادِت  ه  دور

عِر ساداِت مرعشی منقرض شدند. اب عنایِت به اینکه پس از این حادثه در طربس تان تنها ش

 – استکه بر خانداِن خویش طاغی بوده –ت های مریعبدالعظمِی مرعشی اسدار دوبییتاترخی

انیان ها پس از ساسهلوایِن طربس تان که ات قرنـ دانست از عرِص پ توان طربایت را پژوایک می

 یعین دشتِ  اکرِث طربایت از مازندراِن خاص   لهجه   .(56-55 :1388)برجیان، برقرار بود 

ِ کوهس تاین است، ب خصوص آ مل و مهچننی ساری که پیش از صفویه دو همازندران و توابع

  رفتند.شامر میه اکنوِن مدیِن طربس تان ب

 ،)کیاد و در تفسری آ هنا کوش یگردآ ورد  (20–9 :1326)شده را صادِق کیا اکرِث آ اثِر اید     

-27 :1388)و برجیان  (1969)زاده منشی . داود(246-225 :1326 مهو، ؛1323–1322

-60: نهام نکـ .برای آ گاهی از جزئیات منابع و مطالعات، )اکِر او را پیی گرفتند  (102 -61، 49

51). 

ممریاِث زابِن طربی به اعتباِر وجوِد چند قرآ   .دوم )ترمجه از عریب( ه  دور -2-1      و ِن مرتجم

است که در معوِم این متون اختیار شدهرویش  ممتاز است. مقاماِت حریریای از ترمجه

وشن قصد ر سطوِر منِت عریب است و از این حلاظ حنِو زابن ِ م الیِ هاللفظ در الببرگرداِن حتت

ه قوِف بشده اترخِی حتریر ندارد و کشف زماِن تقرییِب آ هنا مو یک از متوِن ترمجهنیست. هیچ

 فرامه منظوِر ترمجههها بحائِز امهیت آ نکه اصِل عریِب نسخه ه  ش نایس است. نکتحتلیِل زابن

 خِی تأ لیِف اند، ذلا اترتولیِد نسخه به منِت عریب افزودهدر زماین پس از ها را نیامده بوده و ترمجه

های طربی از اترخِی افزودِن ترمجه –که این نزی قطعیت ندارد  –ها را کتب ای اس تنساخِ نسخه

ریب ابن عمناید که غرض از فرامه آ وردن این نسخ تدریس قرآ ن و زچننی می ابید جدا دانست.

ب طربی   است.ن بودهزاببه طال 
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  شده بدین قرار است:ترامجی که قطعًا ش ناسایی     

 1ساتن–برگ. ل. پ. الول 530ساکتلند، درقرآ ن حمفوظ در لُژ بزرگ ا ه  نسخ -1

طربی این نسخه را مطالعه کرده، بر اساس کیفیت اکغذ و امال و  ه  که ترمج (1963)

داند و هفدمه میالدی )ایزدمه جهری( منی ه  سد ه  تر از نمیاخلط، اس تنساخ نسخه را قدمیرمس

 های طربی مربوط به زماین دیرتر است.بر آ ن است که افزوده

 289در (، 2487 ه  شامر هملک هتران )ب ه  حمفوظ در کتاخبان مقامات حریری ه  نسخ – 2

 خنست منت ه   که از چند مقامهاییدر مطالعه (1384)و پاکزاد  (2004)برگ. خمتاراین 

 از قرن هنم برای آ ن قائل نیستند. ترمیقداند، اترخیی ل آ وردهبه مع

ز تفسری قرآ ن ا»جملس، اب عنوان  ه  حمفوظ در کتاخبان 17982 ه  ی شامر خط   ه  نسخ – 3

 هللابرگ. آ یت 388، حاوی «فاریس کهنه و طربی کهن ه  مرمی ات آ خر قرآ ن اب ترمج ه  سور

تعلق به پریوان مذهب زیدیه تفسری را م مرعشی جنفی در دس تخطی در پااین نسخه، 

است. تخط متفاوت نوش ته شدههای طربی این نسخه اقاًل اب دو دس   کرد. افزودهش ناسایی

 (1392)و ابراهمیی  (105-134 :1388)های این نسخه را برجیان  از طربیهاییپاره

 اند.مطالعه کرده

 تفسری قرآ ن اب»جملس، اب عنوان  ه  حمفوظ در کتاخبان 12278 ه  ی شامر خط   ه  نسخ – 4

ا طربی این نسخه هنوز مطالعه نشده ام ه  برگ. ترمج 318، در «جدل اول ،طربی ه  ترمج

 زیدی مذکور در فوق نزدیکی منااین دارد. ه  اب نسخ

ای توان گفت که از گونهجعالتا  می مزبور به یکدیگر نزدیک است و ه  زابِن چهار ترمج     

 ییاکس پ  ه  ساتن گویِش قرآ ِن اساکتلند را از حوز–اکس پیی است. الولهای واحد از زابن

درس یت درایفت که شامری از خصوصیاِت آ ن نه گیلکی است نه مازندراین  کرد و بهش ناسایی

مه اب  ،ها اختالِف چشمگریاکررفته در ترمجهبه ه  . در حقیقت گون(111 :1963 ،ساتن–)الول

 2ش نایسِ ها از نظِر ردهنزدیکی ترمجه به هتوج   ابل مه اب مازندرایِن معارص دارد. او   ه  طربِی دور

( 12ات  9ای حمدود )احیااًن قرون ِت ترمجه از عریب به طربی در دورهزابن دور نیست که سن  

                                                                            
1 L. P. Elwell-Sutton 
2 typology 
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 ،حالایناست. ابپریامون آ ِب چالوس( روایج داش ته  حمدود )احیاانً درجغرافیایی ه  و در حوز

م اب هیچ مکندتطبیق منیاکس پیی  های زنده  یک از گونهمتوِن مرتجم  ،. برای مثال، در متوِن مرتجم

؛ (§1-2)گرید صورت منی uپیشنی شدِن  ،خالِف مازندراین و هامنند اکس پیِی مرکزیهب

است مطابق اب گیلکِی غریب ر ؛ ضامی(§1-3)نیست  šān-خالِف اکس پیِی مرکزی نشاِن مجع هب

ها اب اکس پیِی مرکزی و گیلکی انباز است نه اب مازندراین ترمجه« برو!»؛ در لفظِ (2)جدول 

در گیلکی مناسبت  -kudآ مده و این صورت اب  -r-گاه بدون « کردن»بن مایض فعل  ؛(4§)

 اکس پیی نیست. های زنده  در زابن )4§)« بزرگ» وزرک؛ )4§) دارد

صورِت امروزین عرضه هکه زابِن طربی را ب ترین متوینقدمی .سوم )معارص( ه  دور -3-1     

دارد از قرِن نوزدمِه میالدی است. گردآ ورِی این آ اثر مرهوِن کوشِش خاورش ناسان و می

، 3، ِبرهنارد دارن2، ایلیا بِِرزین1کنجاکوِی هجانگردان است. در صدِر اینها آ لکساندر خوجکو

ای اثر مجموعهاین آ   ترینامینپروپ. 6گریندمی قرار 5و ژاک دو ُمرگان 4گرِگوری واِلرنُوچی ِملگونف

از مازندران که برهنارد دارن آ هنا را در دو  گردآ وردهو اشعاِر دیگر  «امریی»های است از ترانه

انم امرِی ه ای ب( منترش کرد و به شاعری افسانه1866-1860) کزنالاسارجدل اب عنواِن 

ها حایک از آ ن است که گردآ وری (1388 ،)برجیانآ اثِر مزبور  . مطالعه  7پازواری منسوب منود

 از نقاِط خمتلِف مازندران است.

ی مشهور به تمیوِر قاجاِر سارو، اثِر طبعِ امری«نصاِب طربی»مهنی عرص،  ه  ایدگاِر برجس ت     

 لغِت طربی و برابر فاریسِ  853است. در این نصاب  1264/1848امرِی مازندراین در سال 

 ه  انمواژهاست. این لغات را صادِق کیا در نظم آ مده ه  رش ته هر یک در چند حبِر عروض ب

 حایک از تنوعِ « نصاب» یسنو دست و مطالعه منود. تدقیق در سه نسخه  تنظمی  (1326) طربی

 .(Borjian, 2010a)ها مهه مازندرایِن خاص است اینکه لهجهگو ؛پردازان استنسخه لهجه  

                                                                            
1 Chodzko   
2 Berezin 
3 Dorn  
4 Melgunov 
5 de Morgan 

 .18-16: 1388؛ برجیان،  ,2004Borjian :297-300نکـ .  6
 .19-18هامن:  7



الِت اترخیِی زابِن طربی 19  حتو 

 توان به سه گروه خبشمازندرایِن زنده را که از مرِز گرگان ات روِد چالوس رواج دارد می     

 کرد: 

ارت از عب –های راجی در دشِت مازندران که مراِد از آ ن گویش 1( مازندرایِن خاص1)

های راجی آ هناست. از اینها فقط گونه و توابع کوهس تاین – و اببل و آ مل شهرقامئساری و 

 ,Yoshie؛1374،)شکریاست: ساروی و پریامون گردآ ورِی اکیف شده اریدر س

رد (1996  ,Borjian)ُرس تاق یجان، لکم (Borjian/Borjian, 2007; idem, 2008)، ِاسپیوم

2019a) فریوزکوه ،(Voskanian, 1998; Borjian, 2018)؛ 

 ,Borjian)( مازندرایِن غریب، شامل کُجور و نور، جز خمترص ش ناخته نیست 2)

2013d,e )؛ 

 ;idem., 2013a,b,c)های جنویِب الربز مازندراین و فاریس در دامنه های آ میخته  ( گونه3)

idem., 2019b) . 

رِس تایق  2های اکس پیِی مرکزیزابن       ؛1376 ،)لکبایسواقع در غرِب روِد چالوس: لَکم

Borjian, 2010b ی این انحیه تُناکبن است که متوِن  . اکنوِن معده  (1385 ،)شکری(، رامرسم

این  اصیِل اوست؛ مأ خذ (Borjian, forthcoming) های نگارندهق ندارد، ذلا گردآ وردهموث  

کند که رامرسی و تناکبین در حقیقت دو گویش از اثبات می ش نایسردهمقاهل اب اس تفاده از 

 یک زابن است.

ه ش ناسایی کرد (2001)دواندل استیلو  هایش راِن اکس پیی دیگر گیلکی است که ردهزاب     

( منترش 2018اکس پیی و اتتیک ) هایزابن مهه   انمربده مهچننی پژوهشی تطبیقی دراست. 

 است.کرده

 دشِت مازندران و هناوِر حائل میانِ ـ جاینامی است که به کوهس تاِن پ رواین  .رواین -4-1     

اش کُجور و نور بود. لیکن رواین دامن به شد و هس تهاطالق می هزارسهدلتای روِد 

                                                                            
1 Mazandarani Proper 
2 Central Caspian 
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و گاه قلمرِو فرمانرواایِن رواین که ابدوس پان  ندکشا̊آ ِب چالوس می یسوآ نلَکرس تاق در 

 رس ید. شدند به تناکبن مه میخوانده می

س پیِی اکیب و های مازندرایِن غر کنویِن لهجهرواجِ  کمن که حمل ِ روی مطرح میاینرواین را از     

یک س ند  دوم از مهنی نوایح ابشد. دوره   مِ دمه که متون مرتجم زی است و احامتل میمرک

 مذهب سادات کیا در قرن هش متکند حکومت خاندان زیدیاترخیی که این گامن را تقویت می

 در حدود رامرس و تناکبن کنوین است. هیچ دور نیست (. ببـ17 :1364، مرعشی ین)ظهریادل  

ده حامیت این خاندان صورت پذیرفته و در قرون آ ین از قرآ ن در سایه  های زیدی ترمجه که

 ادامه ایفته ابشد.

 ش نایِس اترخییواج -2

تهاتمصو   -1 -2 یقنی توان بهها را منی. نظر به نقص امالی متون طربی، ماهیت مصو 

خنست، گرد و ت است. ی  ل اترخیِی زابن حائز امه  ابزایفت، مگر دو مورد زیر که از نظر حتو  

ت ابِز پسنی پیش از غن ه است که در طربی از هامن ابتدا، از مجهل در افراش ته شدن مصو  

س ته "کیهان".  گیهون"هنان"،  هنون)مردمان(،  مردمونمرد )قرن چهارم( آ شاکر است: شعر مم

 . 1های ایراین استدر زابن unبه   anل ترین شاهد رصحی حتو  ها کهناین منونه

ل و  ا ه  های ابرز زابن مازندراین است، در دورکه از ویژگی uمورد دیگر، پیشنی شدن      

ابرز  لدوم این حتو   ه  در دور«. تو» یت/توو « خون» خون/خنیو « موم» ممی: طربی منونه دارد

امروز در « دود» دو)که امروز مرتوک است(؛ « خان، چشمه» خون ،نیست: برای مثال

دال در برای توزیع جغرافیایی این اب) dudشود، ویل در تناکبین تلفظ می diزابن مازندراین 

 .(1 جدول شامره  .  های اکس پیی، نکـزابن

و  (11)مس ته مرد، « بیداد» اویدادایراین میانه در دو لفظ مشاهده شد:  یِ  -aابقای      

  یک از ادوار طربی نیست.وار برای هیچ. این ویژگی منونه)قرآ ن زیدی(« عیبیب» اوی عیب

 

                                                                            
 .89: 1380قس. صادیق،  1



الِت اترخیِی زابِن طربی 21  حتو 

 های طربی نشان ازتطبیقی صامت –اترخیی ه  . مطالعهاِی ایرایِن ابس تانصامت -2-2     

مهچون )حائز امهیت آ ن است که اب وجودی که مازندراین  ه  ها دارد. نکتواج ساهل  هزار تداوم

امن هشود، از بندی میطبقههای ایران های اکس پیی( عرفاً در گروه شامل غریب زابندیگر زابن

ر از ی منااین است. شواهد زیگروه جنوب غریب در طرب ه  ل وایج ویژ ل چندین حتو  او   ه  دور

 دوم ترصحی شود.  دوره   آ نکه ل طربی است مگراو   دوره  

)در کیا « پرس» پرسدر  θr* < sصامت  ه  ل خوشهای ایراین حتو  ابس تاِن زابن از مرحهل       

 دلبه دو صورت « دل»در مدلول  *dzدر گروه شامل غریب(. حتول  puhr افراس یاب؛ قس.

س ته )در شعر قطب روایین( و مهچننی  زیلمرد و دیگران، اب بسامد چهار ابر( و )در اشعار مم

در  zil ه  است؛ گونآ مده وندشریذیلو جاینام  ،«شریدل» زیلشریهدر انم جد  آ ل بویه، 

شود. مصداق ای ظاهر می حاش یهصورِت هب (1860) کزنالاسارهای بعدی فقط در دوره

سوم  ه  )دور دینهدوم طربی( و  ه  )دور دیروجدر الفاظ « دیروز»ل مدلوِل دیگر مهنی حتو  

 خوازدر طالشی. در مهنی ردیف ابید از  zinaغریب  طربی( است در قیاس اب ابزدِه شامل

ایراین معلومی ندارد وهند ه  اول طربی( اید کرد که گرچه ریش ه  در دور« خواسنت»)بن مضارع 

 .1غریب است وفاق دارد پاریت که زابین شامل wxʾz-اب 

های غریب زابن بر سس یِت جایگاه طربی در گروه شامل وق اب وجود اندک بودنشواهد ف     

ِ جنوب ایراین داللت دارد. مهنی داللت در مواد    ن مضارع)بُ  نـک  :غریب نزی منااین استلغوِی ممزی 

؛ «گفنت»های مضارع و مایض )بن گتـ : گوـغریب( و  های شاملدر زابن -kar ؛ قس«کردن»

توان تطبیقی می–ش نایس اترخییاز نظر واجین بنابرا (.غریب در گروه شامل -wāxt- :waǰ .قس

 طربی را زابین دورگه دانست.

های ایراین، طربی هر زابن ه  میان دوره  . در چارچوب غریب هاِی ایرایِن میانه  صامت -3-2     

ل غریب مش مت ل از نوع جنوبدهد. حتو  غریب را نشان می غریب و شامل دو گرایش جنوب

 ل طربی(:او   )شواهد از دوره   است بر

rz* > l  دل» زل/  دلدر» 

                                                                            
 . ,2007Cheung :459 ؛2135شامره  : 1393دوست، قس. حسن 1
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dw-*  >d  مس، دیگر» ادیو ظاهراً  «در» دردر  «پ

ǰ-*  >z  ن!» هازندر د» بزوهو « بزم  است.ل نیامدهاو   در متون دوره  « زن«. »زم

y* < ǰ  از« جامه» جومهدر(yāmaka- *.) 

ل طربی: او   ه  از دور اهد فراواناست، اب شو   č*  >ǰ لغریب حتو   ابرزترین گرایش شامل      

 موجن، «فروزان» اروجن، «روزن» لوجن، «روز» روج، «از» جا، اج، «زیر» جر

؛ «ساخنت» ساجـ، «سوخنت» سوجـهای مضارع ، بن«خرد کردن درخت» دارجنن، «آ موزگار؟»

، «دویدن» جتـ، «دوزخ» دوجه، «مناز» مناج، «روز» روج، «از، به» م جه، جادوم:  از دوره  

 «.پرداخنت» پرداجـ

 ه  وردست در متایز طربی از فاریِس دری؛ شواهد از ا آ غازی ویژگی دیگری یِ  -wابقای      

ه» وره، «برف» ورف، «ابد» وااول:   ونوشه، «بیشه» وشه، «هشتـ ب » وهشت، «بر 

ع )بن مضار  وینـ، «بیاابن» وایبون، «ابزی» وازی، «بیست» ویست، «هارـ ب » وهار، «بنفشه»

، «هشتـ ب » وهشت، «بزرگ» وزرکدوم:  ؛ از دوره  «(ُگزیدن»)بن مضارع  وجینـ، «(دیدن»

 .(-ba)اب پیشوند  «گسس ته» بوس نه، «(گرخینت»)بن مایِض  وریتـ، «بگزار! جبای آ ر!» وجار

 راین کنوین است و در مازندجغرافیایی ه  الت صویت زیر از گونحتو  الِت اخریتر. حتو   -4 -2     

 قاعده است. 

 ت: غریب در جایگاه میان دو مصو   های انسدادی ایراین میانه  شدگی صامتنرم      

 هکی، «رودابر» روابر، «سود» سو، «سفید» اس پیی، «آ زاد» آ زایل: او   ه  : دور-d-از 

 دایر، «زود» زودوم:  ه  ؛ دور«مهدان؟» مهیون ،«آ شاکر( »dīdār> ) دایر، «خانه»

 «. خدا» خیا، «جدا» جوا ،«دیدار»

 یوس  ، «گریبان» گریون، «بیداد» (avēdād) اویداد، «کبود» کهول: او   ه  : دور-b-از 

 «. عیبیب» اوی عیبدوم:  ه  ؛ دور«لب» لو، «شب» شو، «سیب»

 «.دیگر» دیردوم :  ه  ؛ دور«گرفت» هاییتل: او   ه  : دور-g-از     



الِت اترخیِی زابِن طربی 23  حتو 

 تهگ ل: او   ه  در بن مایض افعال معومیت دارد. دور -xt-و  -ft-های صامت اکهش خوشه     

«. آ هیخت» دهیت، «خفته» خته؛ «شکفت» وشکوت، وشکت، «گرفتند» هاگنت، «گفت»

این «. گرخیت» بوریت، «ساخت» بساته؛ «گفت» کوت، «کفتند، افتادند» کنتدوم:  ه  دور

دست ه ب دوم( ه  )دور« دخرت» دترل( و او   ه  )دور« کبوتر» کرتابدال در الفاظ دیگر نزی مانند 

 dətər، «دویدن» batətən؛ «خفنت» baxətən، «افتادن» dakətən: سوم ه  آ ید. دورمی

 «.دخرت»

ر هر د -fr-ها مشهود است. اما دوره در مهه   -هوو  -هادر پیشوندهای  hبه  -frابدال      

 افروجـ، «فروشـ» روشـ، «فروزان» اروجنل: او   ه  های متفاوت دارد. دوره ابزدهرسه دو 

 بفرس تا، «ژرف» جلفدوم:  ه  ؛ دور«افراس یاب» فرس یو، «برف» ورف، «-افروز»

 «.فروش» -ruš، «برف» varf ،«رفژ » ǰulسوم:  دوره  ؛ «فرس تاد»

بدال ا( نزی هست. این čalهای آ ینده )ل( در دورهاو   ه  )دور« چرخ» چلدر  -xr-ابدال      

 مازندراین نزی هست. زابن زنده  « تلخ» talدر 

 هزیانـ( xدوم(: )از  ه  ها از دورنرماکمی و مالزی )مثالهای شدگی صامترنگمک     

 چنری؛ « گس تایخ»  وس تاهی، «فراخ»فرا)ه( ، «ملخ» مهل، «دوزخ» دوجه، «خزیانـ»

، «شغال» شال، «روغن( »ruvan) رون، «چراغ» چال، «دروغ» درو( γ؛ )از «خنچری»

 مازندراین راجی است. زنده  ها در زابن این ابدال«. ابر» میهو ظاهراً  1،«شلغم» شمل

کرده است:  k به را نپذیرفته و آ ن را بدل قاف عریبل او   ه  که طربِی دوراین ذکراین شا     

 «.قداره» کتاره  2،«قایض» اکدیک /اکدی

های اکس پیی زابن هنه  ـ های وایج در پ لع جغرافیایی حتو  ه انظر بر توزیک 1 شامره   جدول     

  شود.مقایسه اب متون طربی آ ورده می منظورِ بهاست، 

 

 

                                                                            
ل مه  از دوره   1  هست.« شلغم» شمل، «شغال» شالاو 
 انم اکدیالک در مازندران هست.ه چند آ ابدی ب 2
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 1های اکس پییل اصوات در زابنحتو   گزیده   ا: شامره   جدول

 ایراین
 ابس تان

 گیلکی 
 غریب

 گیلکی 
 رشیق

 اکس پیی 
  مرکزی

 مازندراین

*fra- fa ha 

*-ft- ft t 

*-xt- xt t 

*-γ- γ - 

*-fr- fr r 

*-xr- lx l 

*-rd- rd l 

*-rz- rz l 

*-št- št ss 

*ū, *ō u i 

 رصف و حنو -3

 . مازندراین نزدیک است ه  های زندگویش همتون طربی در اصول لکِی دس تور زابن ب

برای  ihā-و  -ā(h)بیشرت برای ذیروح و  un-های بست. شامر مجع اب پییشامر -1 -3     

 هاوهشت، «هابنیان» هابنیون، «هاصورت» دمیادوم:  ه  ها از دورآ ید. مثالجان به دست مییب

 ،«پدران( »piarun) پریون؛ «هاس تون» هاس توین، «هاها، کتابانمه» هانومی، «هاهشتـ ب »

التقای دو «. گناهان»وانهون ، «مرغان» مرغون، «هااسب»اس پون ، «نیکواکران» جخریاکرون

–مواضع رصیفو دیگر «( فرش تگان» اونفرش ته )مانند آ وایی –در این موضع رصیف 2تمصو  

م، فراوان است. پیی در متون طربی، آ وایی ه متون مرتجم های در معوم گونه un-بست خاص 

را  ihā-نزی به اختالف درجات هست، اما  -ā(h) هاندراین قاعده است و در اکرث گونهماز  زنده  

که در اکس پیی  šon-مجع  اینکه نشانه   ذکراین شا. اماکس پیی ندیده های زنده  یک از گونهدر هیچ

دوم هنوز  ه  اول ایفت نشد و در متون دور ه  مرکزی فراوان است، در متون طربی دور

 ام.مشاهده نکرده

                                                                            
1 Borjian, 2017. 
2 hiatus  



الِت اترخیِی زابِن طربی 25  حتو 

 شود. تکواژِ امس در سه حالت فاعیل و مفعویل و اضایف رصف میرصِف امس.  -2 -3     

هفمت(  قطب روایین )قرن ل ابر در شعرِ است که گوای او   -ā(r) (مفعویل )رایی و برایی حالتِ 

. (45 هامن:)ا حضور آ ن در قرن هش مت آ شاکر است ، ام  (77 :1388)برجیان، شود ظاهر می

که ات آ ن ی فاریس گرفته ابشد«را»بنابراین دور نیست که در هامن اایم طربی این تکواژ را از 

 مریاث برده ابشد. ه ابس تان ب *rādi  واسطه ازیب

م بر مضافخالف فاریس، مهالیه، بمضاف در ترکیبات اضایف      اگر  – آ ید و در امالمی قد 

وهاِر « نگیال ابد» واگیلونهگرید، مانند نشاِن کرسه )ای ایء ای مهزه ای ـه( می –منعکس شود

م صفت بر موصوف نزی از در شعر قطب روایین. تقد  « هارـ رخسار زیبای ب » هجرِی دمی

ن زابن طربی رعایت شدهس های حنوی است که در ساویژگی  است.اترخی مدو 

لکی مطراز اب اسامی، سه حالِت رصیِف فاعیل و مفعویل و ر خشیص، مه. ضامیمضری -3 -3     

ابن ز ه  گانهای سهآ مده، در دوره 2 شامره   که در جدولها، چنانبلیک( دارند. این حالت)ای اُ 

تون ( در م اتو  ماخشص مفرد )خشص مفرد و دوملر مفعویل او  طربی وفاق لک ی دارند مگر ضامی

ام. یدهمازندراین ند ه  شدهای ش ناختهسان است اما در گونه مرتج که در گیلکی رشیق به مهنی

 ر اب گیلکی رشیق )رودس و الهیجان( ایزوگلویس است درشت که احامتل غریبتوافق ضامی

م را تقویت می  کند.بودن زادگاِه متوِن مرتجم

 ر خشیص مفردضامی – 2 جدول شامره  

 ملکی مفعویل فاعیل 

 ه  دور خشص

 لاو  

 ه  دور

 دوم

 ه  دور

 سوم

 ه  دور

 لاو  

 ه  دور

 دوم

 ه  دور

 سوم

 ه  دور

 لاو  

 ه  دور

 دوم

 ه  دور

 سوم

 مرا، mǝn من من 1

 مین

می  می mǝrǝ ما

 )امی(

me/mi, 

mǝne 

 ,te/ ti یت یت tǝrǝ ، تراات ترا tǝ تو/ ته تو 2

tǝne 

وی،  3

 اون

وی/ و، 

 او)ن(

vǝ   ،وی

ورا، 

 اوان

vǝrǝ  وی ve/ vi, 

vǝne 
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روز( ادا در زابن ام še/ši )برابر یش ل که اب صورت انمتغری  او   ه  ر انعاکیس در دورضامی     

 و جز اینها. صورت اخری تنها خویشنت، خه، شهاست:  شد، در متون مرتج به چند گونهمی

 شود.در اکس پیی مرکزی و خاور مازندران شنیده می

مازندراین معومًا پساوندی  ه  های زند. حروف اضافه که در گویشحرِف اضافه -4 -3    

و در متون  (45: 1388)برجیان، ل طربی بیشرت پیشاوندی است او   ه  است، در متون دور

ترمجه از هر دو نوع هست. این کیفیت از فرایند پساوندی شدن حروف اضافه در طربی 

 حاکیت دارد. 

م –که در متون « ات» دا ه  حرف اضاف      ، در معومیت دارد –خواه طربایت خواه متون مرتجم

 است. ه سوِد صورِت فاریس مرتوک گش تهمازندراین ب زابن زنده  

( čibā) جیبال(، او   ه  )دور« چرا» واچهاست: « برایِ » bā/-vā- ک دیگرپسایند مرتو     

 ربردِ اک دامنه  (. مقامات حریری)« بش تافت برای رفنت» بتیج کد ش ینبادوم(،  ه  )دور« برای چه»

 وهش است.پژ  درخورِ اکس پیی  های زنده  این پسایند در زابن

اوندی و پیشدر مازندراین کنوین، به چند صورت « از، به» jā/-je-پُراکربرِد  ه  حرف اضاف     

ر دو جز اینها  جاو  اجهو  اِ ل و او   ه  در دور جاو  اجو  ایاست: پساوندی در متون آ مده

 دوم. ه  دور

یکن اوار هنایت اعتناست ل تطبیقی س –ییل حروف اضافه در چارچوب اترخییتفص  مطالعه       

س پیی اک های زنده  نشده، اثنیًا گونه وحتلیلیهجتز  متاماً ممکن نیست زیرا اوال  متون مرتج  جعالتاً 

اکس پیی بس یار  ه در حوزه  است. گفتین است که حروف اضافمرکزی جز اندیک مطالعه نشده

 ی râ-است که دومی از  rereو  dâni« برای»در تناکبین مدلول  ،ع است؛ برای مثالمتنو  

م هست؟مفعول رصحی م   تفاوت است. آ ای این الفاظ در متون مرتجم

 پیشوندیب و  )ارگاتیو(نظام کُنایی بودن یبغاها ویژگی . در گروه فعل ابرزترینِ فعل -5 -3    

 در هر سه دوره است. یهای مضارع اخباربودن صیغه

مه ه ب -st(e)و  i-های بن مضارع اب افزوده ه  بُن مایض جعیل امروز بر پایفعل.  ماده   -6 -3    

)نه  هادانس متهو « توانست» تونستل تنها در او   ه  که در طربی دور est-ساز رسد. جعیلمی
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دوم فراوان است، نه هامن اب فعل الزم، مانند  ه  مشاهده شد، در دور« دانس مت»*هادونس مته!( 

 کس را نزاده،» کس را نزائیس ته، او را کس نزائیس تهی: ، نزی اب فعل متعد  «ابزگشت» دکردس ته

 .(122 :1388برجیان  .؛ نکـ 112/3 ،)قرآ ن« او را کس نزاده

 i- وده  حاصل شده و اب افز  -ən-ساز دوم، هامنند اکنون، اب ماده ه  سبیب در دور ماده       

اند. اش تهایراین ابس تان را نگه د ابالنده   ر این ساخت، گروهی از افعال ریشه  شود. دمایض می

 -tārs-ən-iدر برابر« ترس یدن» -tars-est؛ «بلرزانند» بالرزنندوم:  دوره  ها از مثال

 این خصایص«. گرداندن» -de-gārd-ən-iدر برابر « گشنت» -de-gard-est؛ «ترساندن»

 .شودگهگاه ایفت مینزی  های کنوین مازندراینگویشدر 

روه اعضای گ مازندراین و دیگر های رصیف ممزِی  زابن زنده  از ویژگیمیانونِد خیشومی.  -7 -3    

است. این ساخت در اکس پیی )جز گیلکی غریب( ساخت مضارع اخباری اب میانوند خیشومی 

 (goni) کینشده عبارت است از انعاکیس ضعیف دارد؛ موارد ایفته لاو   متون طربی دوره  

 از خوانِش  دور از احامتل نیست که امالی انقص مانع حالینابا«. دارد» دارنه، «میگویی»

ه وین باب میانوند ن šən-n-əد خبوانمی تقطیع را اگر مشد  « پاشدمی» ش نه صیح ابشد؛ مثالً 

« پرس متمی» پرس مت/پرستمن(، مقامات حریری)« خوامهمی» خوازمندوم:  آ ید. از دوره  دست می

 )قرآ ن اساکتلند(.

ِ از ویژگی      بن  اس متراری بر پایه   مایضِ  مرکزی ساختِ  های اکس پیِی زابن های رصیف ممزی 

نیامد و در  به دستل او   ه  این ساخت در متون طربی دور 1خیشومی است. مضارع اب افزوده  

 است.این نگارنده نرس یده دوم اگر ابشد هنوز به نظرِ  ه  متون دور

ها دوره ه  فراواین در مه( به-hā- ،hu- ،va ̌- ،daپیشوندهای قامویس )پیشوند.  -8 -3    

، «بپرس!» واپرس، «فرو فرس تاد» هوفرس تاد، «گرفت» هاگتشوند. مثال از تراج: ایفت می

 این پیشوندها مانند امروز جایگزینِ «. چسبیدن، چنگ زدن» دماسنی، «بگریید!» وگریین

 ه  . نکتاندشدهمی«( کرد» بکردهای امری و الزتامی و مایض )مثاًل در صیغه -be رصیفِ  پیشوندِ 

)قرآ ن زیدی،  اشون دمی ها یت قبهل نکنن: استپیشوند قامویس از فعل  هل گرفنتِ گفتین فاص

 «. تو نکنند ایشان روی به قبهل  ( »45 ه  بقره، آ ی ه  سور

                                                                            
1  Stilo, 2018; Borjian, 2017; idem, forthcoming. 
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( معادل ش ناسه در 1است: )به سه گونه راجی بوده از دیرابز «بودن»فعل «. بودن» -9 -3    

 نیه)در دوبییت کیاکوس(، « هجان گردان است» کهون وردونههای اس نادی، مانند مجهل

( اب پیشوند 3؛ ))در طربایت( «هستمی» هستمیه، مانند hast-( اب بن مضارع 2؛ )«نیست»

dar در طربایت(. فعل اخری که در مازندراین کنوین « هستند» درن، «هست» دره، مانند(

 1قدمی ایفت نشد.های اس متراری دارد، در این نقش در متون نقش ُمِعنی در صیغه

ن در متو وانکه فرا eš-خمتوم به  ه  از اسامی مش تق از فعل، گونامِس مصدر.  -10 -3    

 وارهش، «س تایش» س تاوش، «نظارت» پایش، «زندگی» زیوشاست، مانند ه اکر رفتهمرتج ب

 ا زاای نیست.ام   ،، امروز مه هست«تدارک» پچارش، «جنات»

 واژگان -4

 وش تاسف، «سام» سومهای ایراین است، مهچون ل حاوی انماو   ه  متون طربی دور

 که آ ن« ایران»جاینام « . پریوزه»  پروجه، «بژین» وجین، «افراس یاب» فرس یو، «گش تاسپ»

، 13 )مس ته مرد، سطر« نیزمایران» ایرونه بوماست: رو به فرامویش بود در دو جا آ مدهزمان 

هد )ابربد، سطر ا، در خطاب به اس پ  شاه ایروندیلمی( و  و عضدادلوهل  اخرس فن   در مدحیه  

 رس مت بن عیل بن شهرایر بن قارن(.

 سهونآ ید که در زابِن کنویِن مازندراین مرتوک است، دست میه از طربایت لغایت ب     

 اروجن، «روز» روج، «ابزی» وازی 2،«همر» مر /مری، «بیل» گرواز، «خانه» کیه، «خسن»

لیکن در «. جسنت، پریدن» -وز، «چهره» چری /چر، «انم» نوم، «زمنی» بوم، «انفروز »

 ش باناکره   شود؛ برای مثال در طایفه  مازندران ابزاتیب از لغات مرتوک ایفت می وکنارگوشه

 num، «لرزهنیزم«( »لرزبوم» :اللفظحتت) bim-lazپروری، میان دودانگه و مسنان: 

 .(1392 ،)گودرزی پروری« دویدن» -vaz، «خادلار چهره  بز اب » čir، «انم»

ریشه جایگزین اصطالحاِت دییِن مذکور در متون مرتج اکنون اب الفاظ فاریِس مه     

، «هشتـ ب » وهشت، «دوزخ» دوجه، «روزه» روجه، «مناز» مناج، «خدا» خیااست : شده

 «. گناه» وانه

                                                                            
 ساخت اس متراری در فاریس نزی اخری است. 1
 است.مانده« همرماه» âməmirاز این لفظ در مازندراین فقط  2
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، «برکه» انآ بند: رواج دارد، مانند ل کاماکناو   ه  واژگاِن طربِی دور رتبزرگخبِش  حالینابا     

 جر، «آ تش» تش، «تری سقف( »pǝlvar) پلور، «ابز، پس( »ay) ای، «اشک» اسی

 دمی، «آ شاکر» دایر، «پارو( »fiǝ)امروز بیشرت  خیه، «بوسه» خوش، «چرخ» چل، «زیر»

( māng) مانگ، «خاکسرت» لکنی، «بغل( »kaš) کش، «بزرگ( »gat) کت، «صورت»

 از زوـبِن مایض «. کج» ول، «علف، گیاه» واش، «(ابری» miā)امروز:  «ابر» میه، «ماه»

اجی ر هنوز « بنگر!» هارشاز وجوه متایز مازندرایِن کنوین اب اکس پیی مرکزی است. « زدن»فعل 

« خواس تگاری» معینِ به xāzəndiه مرتوک است ویل از مهنی ماد  « اسنتخو » -خوازاست، اما 

 است.ابیق مانده

در  burهای اکس پیی است: مازندراین ایزوگلویس شاخص در زابن« رفنت» امرِ  ه  صیغ     

؛ گیلکی boš، رامرسی bašo, baš(i)، تناکبین bašoبرابِر اکس پیِی مرکزی: لَکرس تایق 

bušu ِم بور  در طربایت« برو!» . ابزده ِل است. این ایزوگلوس احامت بشوو در متوِن مرتجم

متعل    کند.به ابخرِت روِد چالوس را تقویت می ِق متوِن مرتجم

م       قابِل در ت )«کردن»، بِن مایِض فعِل -kard)توآ م اب  -kadاز خصوصیاِت متوِن مرتجم

یی، اکس پ  های زنده  در زابنگرید. ل و سوم قرار میهای او  در دوره -kardش ناخیت اب رده

 گیلکی ایفمت. -kudاز بن مایض این فعل را فقط در  rحذف 

م      فت که در توان در آ هنا لغایت ایانمه فرامه نیامده، میهنوز واژه اگرچه از متوِن مرتجم

زی در مازندراین و اکس پیِی مرک« بزرگ» وزرکاند. برای مثال اکس پیی بیگانه های زنده  زابن

gat  و در گیلکیpillə دیب ا جنبه   وزرکرود. شاید اکر میه ب است و در طالقان هر دو لفظ

 است.داش ته

و « ساخت آ مادگی، ترتیب، تدارک،» پچارشبینمی از لکامیت که در متون مرتجم فراوان می     

 های گردآ ورده  این فعل در تصنیف .(125 :1388)برجیان، است  پچاردن(هافعل آ ن )

ی امروز ها، اما در گویش(173 :هامن)آ مده  دپ چارس ته صورِت هب 1830 خوجکو در دهه  

و  -pečārdو مایض  -pečār طربی مضارعهای ها مادهمشاهده نشد. از این داده

pečārest- پس از انتشار کتاب مذکور، چندین شاهد در آ اثر فاریس پریامون رسد. مه میهب

که در نقل از  «مکر زدن، آ ماده شدنه دامن ب» اردنژ هاپفعل طربس تان ایفمت؛ بدین رشح: 
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( در چند اثر اترخیی ؛ قرون چهارم و پنجمس تاین بسطامه خرقاین )از دهات کو ابواحلسن 

در  Borjian, 2021: III.10.2). ؛ نزی، نکـ .98 ،89 :1383 کدکین، )شفیعیاست فه آ مدهمتصو  

« آ ماده»در معین  چباردهو  بژاردهآ اثر طیب  اسامعیل جرجاین )قرون پنجم و ششم( الفاظ 

است: در مهچننی در تراج فاریس قرآ ن این لغت فراوان آ مده(. 1384)قامسی، است آ مده

ی حمفوظ در کتاخبانه   نسخه   142ای که از فرهنگنامه )ایحق ی است آ س تان قدس فرامه آ مده خط 

ابر  هفده چباردنو  جباردنهای فعل م صیغهمرتجم  در نُه نسخه   (1376-1372و مهاکران، 

های دیگر ساخنت، ساخته کردن/ گردانیدن/ داشنت، لغت در ترمجهاست؛ معادل این آ مده

« دست هنادن، هناده کردنداشنت، ساز کردن/ دادن، آ راسنت، ابز هنادن، به آ ماده کردن/

گانه از قرون ششم ات هنم است و اگرچه حمل  آ هنا دانس ته نیست، واقفان های نُهاست. نسخه

: 1381)روایق و مهاکران، « آ ماده» بیجارهشاهد دیگر  رازی و قزویین دارند. دو نسخه نس به  

 .(1400)آ ساطوراین، است « وجنی کردن» ردنجِبا کِ و فعل خراساین  (785

یل متوازی اب لفظ  جباردن، (1400)آ ساطوراین  عقیده  اش تقاق این فعل چیست؟ به      حتو 

 ، از ریشه  (*wi-؛ اب پیشوند wcʾl-تواند داشت )از هپلوی « به جای آ وردن» گزاردنفاریس 

ل  1«.گذار کردن، حرکت کردنوگشت» *čarH-ای « کردن، ساخنت» *kar-ایراین ابس تان  حتو 

نزی هست. لیکن اگر صورت « زیدن، ش ناخنتگُ » bžārtinدر صورت کرماجنی  bبه  *-wاز 

توان احضار کرد که میرا  *-patiرا اصیل بگریمی، آ نگاه پیشوند ایراین ابس تان  (-p)اب  پجاردن

 است.مذکور در فوق ترکیب شده اب یکی از دو ریشه  

 

 کتابنامه

 . 1400خشیص، خرداد  آ ساطوراین، گارنیک، ماکتبه  

  خاور. لَکهل   :، طهرانآ شتیاین اس اقبالعب   ، تصحیحاترخی طربس تان، (1320) اسفندایرابن

 انگلییس از ادوارد براون، لیدن.  ه  تلخیص و ترمج(، 1905) ـــــــــــــــــــ

                                                                            
 : فقره  1393دوست، ؛ حسن237و  ببـ  33ص  ، ,2007Cheungاین فعل، نکـ .  ریشه   ه  برای حبث درابر  1

 .1390)پمژار(؛ نزی: صادیق،  1182 )گزاردن( و فقره   4410
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 .اقبال کتاخبانه   اس خلییل، هتران:عب   تصحیح، اترخی رواین، (1313) اولیاءهللا آ میل

نیاد فرهنگ ب : منوچهر س توده، هتران تصحیح و حتش یه  ه ب، اترخی رواین(، 1348ـــــــــــــــــــــ )

 ایران.

 مریاث مکتوب.هتران:  ،متون طربی، (1388) برجیان، حبیب

–125 :2، مشـ 20، سزابنش نایس ،«طربی مقامات حریری ه  ترمج»، (1384) هللاپاکزاد، فضل

152. 

: فرهنگس تان زابن ، هترانج( 5) ش ناخیت زابن فاریسفرهنگ ریشه، (1393) ددوست، محم  حسن

 .و ادب فاریس

 هتران: هرمس.، های فاریسذیل فرهنگ (،1381روایق، عیل )اب مهاکری مرمی مشیس( )

 ،«های زابن قومس در خسنان ابواحلسن خرقاینابزمانده»(، 1383رضا )شفیعی کدکین، محم د

 .100 -81 :4 و 3 ـا، مش ، سمطالعات و حتقیقات ادیب

 .: پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی، هترانگویش ساری، (1374) شکری، گییت

 .فرهنگی اه علوم انساین و مطالعاتپژوهشگ ، هتران:رامرسی گویش، (1385ـــــــــــــــــــــــ )

ـ ، مش9، سزابنش نایس ،«اشعار حمیل  جامع الاحلان عبدالقادر مراغی»(، 1371ارشف )صادیق، عیل

1 ،1371: 54- 64. 

 .، هتران: خسنمسائل اترخیی زابن فاریس، (1380) ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15 -2: 4، مشـ نوییسفرهنگ، «برگزار ای برگذار»(، 1390ــــــــــــــــــــــــــــــ )

، برهنارد دارن اهامتمه ، باترخی طربس تان و رواین و مازندران، (1850) ین مرعشیظهریادل  

 .پطرزبورگ

اس شااین، عب   اهامتم تصحیح و، به اترخی طربس تان و رواین و مازندران(، 1333) ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فردویس چاپخانه   :هتران

دحسنی تسبیحی، کوشش محم  ه ب ،اترخی طربس تان و رواین و مازندران(، 1345ــــــــــــــــــــــــــــــ )

 .مطبوعایت رشق مؤسسه   هتران:
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 :وچهر س توده، هترانمن یه   تصحیح و حتش  ، اترخی گیالن و دیلمس تان، اب(1364) ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اطالعات

، هپژوهشگا انمه  ، «لغات و ترکیبات در دو کتاب طیب  اسامعیل جرجاین»(، 1384قامسی، مسعود )

 .62 -23: 8، مشـ 8س

 .پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی :، هترانگویش لَکردشت، (1376) لکبایس، ایران

 . پطرزبورگکوشش برهنارد دارن، ه ، ب(1860-1866) کزنالاسار

-344، 136-135 :1مشـ  ،خسن ،«چند واژه از اترخی طربس تان»، (1323 -1322) کیا، صادق

346 ،440 – 441 ،514. 

دانشگاه  اراتانتش: چاپ دوم) 9 ودهکایران ،طربی انمه  واژه، ش(1326یزدگری/1316)ـــــــــــــــ ـ

 .(1327هتران، هتران، 

مه و حوایش، ابانمهقابوس، (1312) اسکندر، امری عنرصاملعایلبنکیاکوس  :رانهتسعید نفییس،   مقد 

 .جملس چاپخانه  

مه و حوایش ،(1335) ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .سیناابن :دوی، هترانامنی عبداجملید ب اب تصحیح و مقد 

گاه ترمجه و نرش بن: غالحمسنی یوسفی، هتران تصحیحه اهامتم و ب ،(1345) ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .کتاب

 رود.مسنان: حبهل ،دایری فراموش شده ،پرور، (1392) رضادگودرزی پروری، محم  

  دخویه، لیدن. ، تصحیحیف معرفة الاقالمی احسن الت قاس می، (1906) مقدیس

 ایران. بنیاد فرهنگ :، هتراناترخی مازندران، (1352)  ش یخعیل گیالینمال  

 .روش نایی : مطبعه  جمتیب مینوی، هتران ه سعی و تصحیحب (،1312انمه )نوروز

آ ن بر قرآ ین: فرهنگ برابرهای فاریس قر  فرهنگنامه  (، 1372-1376جعفر و مهاکران )ایحق ی، محم د

ی کهن در کتاخبانه   نسخه   142اساس  ج(، مشهد: بنیاد  5) مرکزی آ س تان قدس رضوی خط 
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-------------- (2010a), “Neṣāb-e Ṭabari Revisited: A Mazandarani Glossary from 

the Nineteenth Century,” Acta Orientalia Academiae Scientiarum 

Hungarica 63.1: 39-62.  

-------------- (2010b), “Kalārestāq”, Encyclopaedia Iranica, vol. XV.4: 367-373.  

-------------- (2013a), Is there Continuity between Persian and Caspian? Linguistic 

Relationships in South-Central Alborz, New Haven: American Oriental 

Society. 

-------------- (2013b), “Perso-Tabaric Dialects in the Language Transition Zone 

Bordering Mazandaran”, Studia Iranica 42.2: 195-225. 

-------------- (2013c), “The Tabaroid Dialects of South-Central Alborz”, Acta 

Orientalia 66.4: 427-441. 

-------------- (2013d), “Yushij: A Dialect of Central Alborz,” Persica 24: 127-153. 

-------------- (2013e), “The Caspian Dialect of Kujūr in the Central Alborz”, Iran: 

Journal of the British Institute of Persian Studies 51: 237-248. 

-------------- (2017), “Is There Continuity between Gilaki and Mazandarani?” 

The First North American Conference in Iranian Linguistics (NACIL 1), 

Stony Brook University, NY, April 27-30. 

-------------- (2018), “The Caspian Dialect of Māhā,” Studia Iranica 47.2: 275-292.  

-------------- (2019a), “The Mazandarani Dialect of Kalijān Rostāq,” Iranian 

Studies 52.3-4: 551-573. 

-------------- (2019b), “The Caspian Language of Šahmirzād,” Journal of the 

American Oriental Society 139.2: 361-379. 

-------------- (2021), Essays on Three Iranian Language Groups: Taleqani, 

Biabanaki, Komisenian, American Oriental Society, forthcoming. 

-------------- “The Central Caspian Language of Tonekābon”, Studia Iranica, 

forthcoming. 



 1399پایزی و زمس تان ، (5)پیاپیی  1 ، شامره  / سال دوم ادیب قفقاز و اکس پنی –های زابین پژوهش 34
 

--------------/Maryam Borjian (2007), Marriage Rites in South Caspian Villages, 

Archiv orientální, 75.2: 191–214. 

--------------/Maryam Borjian (2008), The Last Gālesh Herdsman: ethno-linguistic 

materials from South Caspian Rainforests. Iranian Studies 41.3: 365–402. 

Borjian, M./ Borjian, H. (2007), Ethno-Linguistic Materials from Rural 

Mazandaran, Iran and the Caucasus 11.2: 226–254. 

Cheung, J. (2007), Etymological Dictionary of the Iranian Verb, Leiden. 

Elwell-Sutton, L. P. (1963) “An Eighteenth Century (?) Caspian Dialect”, pp. 

110-140, Mélanges dˈorientalime offerts à Henri Massé, Tehran. 
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The Historical Evolution of Tabari 
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Abstract 

Tabari or Mazandarani has a history of documentation of nearly a 

millennium, that is, a language second in age, among the living Iranian 

languages, only to New Persian. It is the only language of the same 

family besides Persian into which the Koran is translated in pre-

modern times. A historical periodization of Tabari is proposed by this 

author in Motun-e Ṭabari/ Tabari Texts (2009): Period I, 10-15 centuries, 

consisting of poems and individual verses, sentences, and words 

preserved in otherwise Persian works; Period II, interlinear translation 

of three manuscript of Koran's exegesis by the Zaydi sect, and of 

Maqāmāt al-Ḥarīrī, all sharig strong dialectal features once spoken in 

western Mazandaran and in early modern history; Period III, 

contemporary Mazandarani documented since the first half of the 19th 

century. A comparative study of the proposed three periods is 

attempted in this article. After a brief discussion of the sources and the 

current distribution of Caspian varieties, I propose a historical-

comparative analysis of phonology and morphosyntax among the 

periods and conclude with a brief lexical inquiry. 
 

Keywords:  Caspian Language Family, Tabari, Historical Linguistics


