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 درآ مد

ن، )ایروا «واگراییایران و قفقاز: وحدت و »حارض اتیل گفتاری است که در هامیش  مقاهل  

 یف آ اثر. آ ن مقاهل مش متل بود بر معر  (Borjian 2008)خواندم و سپس منترش منودم  (2008

های گرگاین و واج زماینِ گرگاین، مناس بات اترخیی گرگان اب پارت و طربس تان، برریس درْ 

یح اصالآ نکه قصد تکرار داش ته ابمش، انچارم بریخ مطالب رس یت از لغات آ ن. در اینجا یبفه

 مه بیاورم.ای انگفته را در مقد  

۞ ۞ ۞ 

 گرگان از قرن دمه جهری است:در نس تنی ذکرها از زابن راجی 

گویند: یکی زابن خسن میدو و ایشان به … اسرتآ ابد شهری است بر هامون هناده 

 (. 88: 1362 حدودالعامل) رتآ ابدی و دیگری به پاریس گرگایناس [ی]به لوترا

 ةٌ وَ الحَ  و هَلُ  هاده و هاکن یقولونَ  هاً ٰـ ل اِ  لونَ یس تعمِ  متقارابنِ  جرجانَ  قومس و و لسانُ 

 (.368 :1877 )مقدیس هِل  یف جعََ ال  ها اِ لَ  بٌ قارِ طربس تان مُ  لِ اه و لسانُ 

 یعین:

 و آ ن را حالویت هاکنو  ههادگویند زابن کومش و گرگان به مه نزدیک است؛ می»

 .«اب هستزدیک است مگر در آ ن ش تها ناست و زابن اهل طربس تان بدان

ر د «پاریس گرگاین» ؛دانس ته نیست «لوترای اسرتآ ابدی» از حدودالعاملمقصود صاحب      

تون نگارش م  تواند هامن زابین ابشد که چهار قرن بعد وس یهل  معنای زابن ایراین گرگان می

 حرویف قرار گرفت.

قیقات حت ( و طربی را مسنان و پریامون آ ن تعبری مقدیس از نزدیکی گرگاین اب کومشی )در     

اه خطا ر  هاکنرا مه درست آ ورده، لیکن در  «(!هدِ بِ »یعین ) هادهکند و مثال یید میأ  امروزی ت

ظر اب شود و از این نادا می هاکرمه در گرگاین و مه در کومشی اب لفظ  «!نکُ بِ »زیرا معین  ،رفته

 .(15، ردیف 8 )نکـ . جدول طربی تفاوت بنیادی دارد هاکن
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 ام جغ

ی ابشد هلوـ پ  خور آ سدآ ورد )مثایل می «هلویـ پ »( از زابن 5ین اسعد گرگاین )قرن خفرادل       

که حایک از آ ن است که منظور او از  (171 :1314 اسعد گرگاین ینخفرادل   ← آ ید خور

جز  («آ مدن»)بن مضارع  -āsزابن مادری خودش( است، زیرا  هامن گرگاین )احیاانً  «هلویـ پ »

ای )پاریت و سغدی(  ها مرتوک بودهای قرنشود که هایی اس تعامل میدر گرگاین در زابن

 (. Borjian 2008: 685-687)پامریی( ) اندشدهخوانده منی «هلویـ پ »

یراین به ا آ رامی و زابینعربی و زابین خملوط از  هودی به خط ـ قاهره، متین ی  در گنزیه        

های چشمگری اب گرگاین دارد، (. این زابن اب آ نکه تفاوتShaked 1988است )دست آ مده

میده ان «هودیـ گرگاین ی »شده به گرگاین است و از این رو جعالتًا ش ناخته ترین گونه  نزدیک

 (. Borjian 2015: 236-238است )شده

۞ ۞ ۞ 

 از آ اثر حرویف پنج اثر به گرگاین در دست است:     

اریس ف. زابن این کتاب اب بعدبه 788هللا اسرتآ ابدی از ، از فضلکبری انمه  جاودان -1    

 انمه  جاودانص این کتاب، خ  لفاریس است )م درآ میخته و بریخ از صفحات آ ن متاماً خست 

 ره  )دراب فاریس منترش کرد ، فاریس است(. پاره هایی از آ ن را صادق کیا مهراه اب ترمجه  صغری

 . (47-34 :1330 . کیاـ نسخ خطی، نک

ها و هللا که خود عبارت است از پیشگوییاست از رؤایهای فضل خوابگزاری ،انمهنوم -2    

کیا  .آ میخته به فاریس است انمهجاودانزابنش مکرت از  ءهاست.های او به اس تفتاالهامات و پاخس

 .(246-236)هامن: فاریس منترش کرد  هایی از این کتاب را اب ترمجه  پاره

تر و هتیی از  آ میختهاست اب زابین حیت   انمهجاودانتکرار مطالب  ، بعضاً انمهتحمب   -3    

 لغات و اصطالحات اتزه.

کتاب  هللا و معروف به مرشد خراسان. اینداماد فضل ،امریاحساق ، نوش ته  انمهحرممَ  -4    

و رصف  ءهللا است و از نظر امالتر از آ اثر فضل است و زابنش پاکیکرسه به گرگاین

انسه فر  مهراه اب ترمجه   (94-20 ,58-13 :1909) تاوت است. منت کتاب را لکامن هوار قدری متف

 آ ن را نقد کرد.  (334-338: 1330)و کیا منترش 
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فت  به منظور درایشده به دست حروفیان در اترخیی انمعنی  ، تدوینلغت اسرتآ ابدی -5    

 هره برد.ـ از این فرهنگ ب  گرگاین انمه  واژهن متون حرویف. کیا در تدوین زاب

است، مانند گرگاین ایفت شده زابنهایی از های فاریس پریوان حروفیه، پارهجز اینها، در نوش ته     

 :انمهکریسدر َرگه دواین مرصع 

 خوای ژاژمنکر این نطق گو می    1واژباز خنان نطق سره حرفی     

 (305: 1330 )کیا

ست ا فقریغایت آ میخته به فاریس دارد و از نظر لغوی هحرویف زابین ب متون گرگاینِ      

 گرگاین به چهارصد برسد. رصف فعللغات تعداد  اگر به شامرش آ ید، گامن ندارمکه چنان

 را در هیچ یک از متون نیافمت. «خوردن»

 زمان آ ن که در گامن من این است .به زابن گرگاین دانس ته نیست هروفیح نگارش انگزیه       

ین ایرانش به دنبال زابهللا و تر به س رس یده بود فضلها پیشتمد   نوییسعریب دوره   که

عالوه بر  ،رواینشان در خسن پوش یده مباند. ازمایگیبرای دعوت خود بودند ات یب اسارآ مزی

گرگاین  دامن کههیچ دور منیهای رمزی، زابن مادری خویش را برگزیدند. تعداد زایدی نشانه

تاج حم  او زاندیک پس ا هللا احامتالً زوال بوده ابشد، زیرا پریوان فضلبهزمان زابین رو هامندر 

 تدوین فرهنگ شده بودند. 

 داشتدران در میان زیدیه نزی رواج  در متون مذهیب در آ ن سوی مازنگزینش زابن حمیل       

و از رویکرد زابین یکدیگر آ گاه بوده ابش ند. زمان بوده داین مهیدامن که حروفیان و ز و بعید منی

است، از جای بریخ آ اثر فاریس ذکر شده که بگذرمی، لغات گرگاین در جایاز آ اثر حرویف

 ةیالطب  اغراضو  خوارزمشاهی ذخریه  ، (ـبب 67: 1357 ل)کیا/راشدحمص  بریوین  الصیدنه  مجهل در 

این لغات شامل  .(40: 1381 ادیقص) 2دس تورالادویهو  (1383 )قامسیاسامعیل جرجاین 

در هر  و این ابشدتواند از زابن گرگاین ای فاریس گرگاصطالحات داروش نایس است که می

 یت نیست.ش نایس واجد امهی  حال از نظر گویش

                                                                        
 .«از نطق نیک ایشان حریف بگوی» 1
 رن هش مت جهری.اثری از ق 2
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ای از آ ن انمهواژه انمهحرممَ  فرانسه   عالوه بر طبع و ترمجه   ت )اوار(لکامن هوار  .پژوهش پیشینه  

است. صادق کیا به دست داده (Huart 1909: 192-212)س توری اندک اب توضیحات د

 است.آ ورده تی بلند از خطاهای چاپ هوار اس یاهه (347-334: 1330)

 دیگر آ اثر و لغت اسرتآ ابدی ست که بر پایه  ا صادق کیا گرگاین انمه  واژه ترین پژوهْش جامع     

اسامی و  شده  های رصفبلکه صیغه یستلغت ن  انمهواژههای است. مدخلحرویف تدوین شده

ده آ ور تاست و بریخ از لغایت را که هوار الفبای فاریس تنظمی شده ردیِف به افعال است که

 های گرگاینحاوی مجمیل از دس تور زابن گرگاین و تطبیق صامت انمهواژهندارد. افزون بر این، 

َ اب فاریس است. متأ سفانه حروف  انمه  هامات کرده و غلطـ شار از اب کتاب را س  ویْ دَ چیین ب

 (.Borjian 2008: 638. ـ افزاید )نکهامات میـ احلایق بر اب 

–ش نایس اترخییگرفته شد: واجها از نو پییعه در زابن متون حرویف پس از دههمطال     

 (.idem 2021ش نایس )( و اندیک ردهidem 2008تطبیقی )

Iدس تور زابن گرگاین . 

 امال -1

ها را ویژه اختالف در ثبت بریخ صامتهامالی متون حرویف پیشاپیش حبث کردم و ب درابره  

 .(29ایزوگلوس  – III مهنی مقاهل، خبش .ـ نک ،؛ نزیBorjian 2008: 690 fدر میان هنادم )

غلب اب ا اَلفظی مانند  گذاری در متون مک است.عراب مه اصویل رعایت نشده و حرکتدر مورد ا     

 ، ای آ نکهخوانده نشود «که» کیاعراب گرفته ات  «کرد» کَی آ مده ات ابعث خطا نشود. گاه عالمت زبر
 .(1330 کیا نکـ . ابره،اینبرای تفصیل در)اشتباه نشود  «ابید» کوای  «جا» کُواب  «افتد» کُوَ

 رصف و حنو -2

ین راه ااند و در آ میخته های گرگاین را آ زادانه اب فاریسنظر به اینکه نویس ندگان متون حرویف عبارت

ون وری متآ مارگریی خصوصیات دس ت هاز را ویژه حنو گرگاین رصفاً هاند، رصف و بگاه راه افراط رفته

 یق ابب ش نایس جغرافیایی، از راه تط صیل گرگاین را اب منظور کردن ردههای اآ ید. صورتدست منیبه

 امی.های مهسایه ابزش ناختهزابن
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در  م.آ ور( را برای منونه می1-1) و چون آ میختگی زابن روشن شود، مجهل   برای آ نکه چند     

ت مطابق حنو گرگاین اس …خویشتن مار گرگاین است و حنو عبارت  افعالْ  ِف این مجهل رص 

حنو فاریس رصف و  (1-6)خبش  خنانن زوان*به جای  زبان خنان. لیکن ، در زیر(7)خبش 

 )خبش. حالت نکره (1-8)خبش بود می اـی  پساوندابیس یت با هر کسدارد. حرف اضافه در 

 دو (1)جدول خشص مجع است. مضری سوم زوانهی*اش صورت اصیل گرگاین زبانیدر  (4

 است.بوده ژادر گرگایِن اصیل  ازو  استپذیرفتهدر مهنی یک مجهل  امال

تن ویشز خات خنان واتی یا بزبانی که خونان اَ لغبا هر کس که سخن واتی بزبان   (1-1)

 مار و پیر و استاد و غیره اشنوابند. 

اب هر کس که خسن گفت به زابن ایشان گفت ای به زابین که ایشان آ ن لغت را از »

 :1330 کیا ← انمهجاودان) «شنیده بودندو اس تاد خویش و غریه مادر و پدر 

230.) 

 8)ات ادو  ضامیر، حروف اضافه و (7ات  3های و حنو امس )خبشر، به رصف در زی     

 (24، 23)، بریخ افعال (22ات  19)ها و وجوه ، زمان(18ات  11)، ساخت فعل (10ات

 شود.پرداخته می

 .«دیگران» دیران، «ایشان» اونان، خنان، «زانن» جنان است، مثالً  نااب  مجع  -3

 هیکار، «چزیی» هجی، هیجی، هیچیگرید: می( «یک» معینِ )به ـهیپیشوند  امس نکره -4

 «.، جایگاهیجایی» هیاکاه، «اکری»

 …اگر هیتن اژ ترسا سوال کره ( 1-4)

 .(227: 1330 کیا ← انمهجاودان) «...اگر خشیص از ترسا سؤال کند »        

 (Huart 1909: 20← انمهحمرم) خویشتن دیم در آینه هوینه که هیتن رازن فرض ک( 2-4)

 .«بیندآ ینه میکیس روی خویشنت در  چننی فرض کن که»        
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و  وـ میاجنیِ  ْت و پس از مصو   1اندرت( ای فتحه ای )به ه پسوندِ  ای حالت راییمفعول  -5

 اسبا ،«او را» خوا، خُوَ  ،«مهه را» (ه)هَمَوَ  ،«روی را» دیمه، دیمَ گرید: می ـیـندرت به

 .«آ دم را» آدمیا ،«اسب را»
 بنیل اب فع «داشنت»معنای  ، در(3ات  1-5ی ها)مثالحالت رایی چند اکربرد دارد: مفعول      

 :(6-5، 5-5های )مثالای مصدر  صفعل انق اب ،(4-5مثال ) «بودن»

 …اژرا قسمت بکی  هر روژه( 1-5)

 .(210 :1330کیا   ← انمهجاودان) «هر روز را برای این قسمت کرد»        

  واتی توا که خوشتنه آدم هزانی( 2-5)
 .(244 :هامن) «داینکه خویشنت را آ دم میگفت: تویی »        

 بعد اژه پنداشتم که این خواوه درویشان خوشتینا هواتی( 3-5)
  .(242 :هامن) «متگفخود می بعد از آ ن پنداش مت که این خواب را به درویشانِ »        

 چهل فرزند بیوصد منه …دین که  ومن بخوا( 4-5)

 .(240 :1330 کیا ← انمهنوم) «فرزند بود چهلوصد مرا… من به خواب دیدم که »        

 .(193 :1330 )کیا «مهه را روی در او ابید کردن»  کین هَمَوَ دیم در خو کو( 5-5)

  .(203 :هامن) «ابید دادنمرد را چزیی به زن می»  کو دانینمرده هجی بجن ه( 6-5)

 شود:امل میدر موارد زیر اس تع ـناب  بلیک()اُ حالت اضایف و ملکی  -6

 آ ید: پیش از مضاف می الیه: معوماً مضاٌف  -1-6

 .«روی آ دم است»  یمآدمن دی (1-6)

   (Huart 1909: 14 ← انمهحمرم) در روژن گردش خو]ر[ در آسه (2-6)

 .«روز خورش ید درآ ید در گردِش »             

 

                                                                        
 .1-8در خبش  ـیا قس. حرف اضافه   1
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 است:اردی حالت اضایف پس از مضاف آ مدهدر مو 

 .(257: 1330 )کیا «خدا ابشد ا کریسِ حو  »  خدینکرسی بو   حوا (3-6)

 .)هامن جا( «خمالفت او کرده ابشد»  مخالفت خُوَیِن کیبو( 4-6)

 «عدد مناز چرا چندین است؟»  عدد نماژن جرا جندین است( 5-6)

 (8. خبش  ـکـاب حروف اضافه )ن -2-6

ر مثال د ماهنو  سالن اکر رفته: آ ید. اب امس مه بهمی (1)جدول ویژه اب ضامیر به  .ملکی -3-6

(7-6.) 

 همه روی زمین خُوَیِن بو( 6-6)
 .(256: 1330 )کیا «مهه روی زمنی مال او ابشد»        

 ماهن و بین خو ون شو از پنهان از مشرق و تعی   1یین خوهن هر روژ اژ وراتعی  ( 6-7)

 (Huart 1909: 15  ← انمهحمرم) نزسالن هما
  شب از پنهان شدن او و مالِ برآ مدن اوست از مرشق و تعنی    هر روز ازتعنی  » 

ِ = ه و سال ]ما  .«مهچننی [ماه و سال تعنی 

چیدمان حنوی هس ته اب صفت و انم )مضاف( و حرف اضافه در گرگاین  –عبارت امسی -7

 آ ید.ر میخ  ؤ م معکوس فاریس است، بدین رشح که در گرگاین هس ته معوماً 

تکواژ پیوند بدون  ، ظاهراً «شل مردِ » شل مردآ ید، مانند میصفت پیش از موصوف  -1-7

 ت شواهد قطعی نیست(.ت قل  عل  )این کیفیت به

، « صورآ وازِ » صورن آواژ آ ید:پیش از مضاف می (6خبش  )نکـ . نــاب پسوند  الیهمضاٌف  -2-7

 .«جای آ هنا» خنانن جا، «کتاب ما» امین کتاب، «خسن رسول» سخن نرسول

)اب بلیک پسوند ندارد لیکن حالت اُ  آ ید. هس ته غالباً پیش از انم می اً حرف اضافه معوم -3-7

 ،«زیر او» خُوین زیردر چند شاهد دلیل اصالت آ ن تواند بود:  (ابال ـ .، نکنـ

                                                                        
1 xū-ī 
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 «آ مدپیش رسول می»  پیش همیایی نرسول( -1-7)

ندی پیشاو  زابِن منت اب فاریسدر اثر آ مزیش ویل اغلب  ،پساوندی است اصالتاً  حروف اضافه -8

 است.آ مده

اوند اب این پساصیل و پربسامد گرگاین است. تفاوت  حروف اضافه   از مجهل   «اب، به» یاـ -1-8

 ها: مهیشه آ شاکر نیست. مثال( 5)خبش ( اـنشان حالت رایی )

 .(204: 1330 )کیا «خدا رسول را گفته بود»، «خدا به رسول گفته بود» اته بیخدا رسولیا و (1-8)

 .(254: هامن) «رفتاب مادر او می...  حبِث » ماریا هشوی خوین …بحث ( 2-8)

 (204: هامن) موییا که بدیم دو فرشته بومقابل کامه بین اَ ( 3-8)
 «.آ ن موی که به روی دو فرش ته ابشد مقابل خواهد بود اب/به»        

در » دهوینی، «در مناز» نماژده است:دهنزی در مواردی پساوندی آ م «در» دَه، دَ -8-2

 .«بیین

 است: ثری حنو فاریس پیشنی آ مدهأ  تحتت ظاهراً  «از» اژ -3-8

 .«از آ جنا برآ ید»  در آسه 1وکاژه (8-4)

 .(237: هامن ← انمهنوم) «آ یدآ ب از بریون ابغچه می» آو اژ بیرون باغجه هشو (5-8)

 مضری -9

 ( فاعیل )یب پسوند(،1) اند:بندی شدهچهار حالت طبقه در 1ول ضامیر خشیص در جد -1-9

( ملکی 4)(، یاـ )اب پسوند ( ابیی3) (،-a مفعول رصحی، اب پسوند غالباً  مفعویل،ای ( رایی )2)

 (:144 :1330 )کیاها (. مثالنـ)اب پسوند 

 .«من است» نِیمَ؛ «مَن مَ » مُنِن( 1-9)

 .«مرا برب! انمه  » ه ببرمُنَ  ةنام( 2-9)

                                                                        
1 až aku 



 1400هبار و اتبس تان ، (6)پیاپیی  2 ، شامره  / سال دوم ادیب قفقاز و اکس پنی –های زابین پژوهش 70
 

 .«گفت اب من خسن» واتیمُن یا سخن ؛ «گفتمرا می»، «گفتبه من می» هواتی نیام( 3-9)

 .«پدر من رسول خداست» مُنِن پیر رسول خدایی( 4-9)

 ( است:خشتن، خویشتن) خوشتنمضری مشرتک  -2-9

 پوره سه نصیحت و پند هدی تنپادشاهی خش( 5-9)     

 .(242: 1330 کیا  ← انمهنوم) «دادمی  خود را سه نصیحت و پندپادشاهی پرسِ »  

  من خوشتنه چینده هدین( 6-9)     

 .(246 ن:هام  ← انمهنوم) «دیدممی من خود را زنده»  

 .«جناآ  » وکُ اَ ، «نآ  » اَ؛ «اینجا» انکو، اِکُو، «این» نا، اِضامیر و قیود اشاره عبارتند از:  -3-9

 از:. لکامت پربسامد عبارتند قیود و ادات -10

 ابز،» دیا ،ابی، «ابید»( gu) کو، «کدام» نمکا، «کجا» کُوکُو، )موصول( «که» کی

، «عدب» شپَ اَ، «پس» پش ،«اکنون» اسا ،«گردی» دیر، «ابز، دوابره» واز، واژ، «دوابره

 .«زیرا» اژیرا، «مهچنان، مهچننی، چون» همزن، همازن، «چننی» نژا، ازین، اِزِن

 

 ضامیر خشیص .1جدول 

 ملکی    ابیی      رایی       فاعیل     

  1مفرد     

         2 

         3 

 من       

 تو       

 خو      

 مُنه، مُنَ    

 تُوَ       

 خُوَ، خوه، خوا

 منیا     

 تیا      

 خُیا     

 مُنِن     

 تِن، تین، تنی

 خوِن، خوِیَن 

 1مجع      

         2 

         3 

 امه      

 شُمه، شما   

 خُنان، اونان 

 اَمَوَ      

 شمَوَ      
 خُنانه، اونانه، اوهاوه

 اَمیا     

 

 نانیاخُ   

 اَمین، امن   

 
 ، خنانهخُنانِن، خُنان
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 های فعلش ناسه. 2جدول 

 I. مضارع اخباری و الزتامی II. مایض ساده و نقیل 

             1      مفرد       

2                

3 

 ـان           

 اـی، ـ         

 دـه، ی، ـ       

 نـ           

 یاـا، ـ         

 یـ           
 1    مجع          

2 

3 

 

 یدـ            

 یندـنه، ـن، ـان، ـند، ـ 

 

 انیـنی، ـ        

 یندـند، ـ        

 

وند از پیش ستان فعل عبارت حنو گرگاین ارگاتیو ندارد. ناکت چشمگری در ساخامت -فعل -11

(، 22(، وجه رشطی )خبش 21(، آ ینده )خبش 13(، امس مفعول )خبش 16اس مترار )خبش 

 5ات  3های رصف افعال در جدول و منونه   2ها در جدول (. ش ناسه24ال انقص )خبش افع

 است.آ مده

 مضارع و مایض است: بر دو پایه   فعل نِ بُ  -12

 ــآهی:  ـآس، «دیدن» ــدی:  ـوین، «خواسنت» ـتخواش:  -زخوا، «ساخنت» ـتسا:  -ساز 

 .«کردن»1 ـکی:  -کر، «زدن» ــجی:  ـجن، «آ مدن»

شود. ی( به بن مضارع ساخته م-< -id) ـیـ، بن مایض اب افزودن «اب قاعده»در افعال  -1-12

 :ها اس تقرا کردتوان از این صیغهمی را ــزانی:  ــزان برای مثال، جفِت 

 «بدامن»                     zān-ān- بزانان          

 «دامنمنی»                    zān-ān- نیزانان         

 «دانس متمی»                   zānī-n-   هزانین         

 

                                                                        
  2008Borjian: §8.2؛ نزی: 28مهنی مقاهل، ایزوگلوس  II، نکــ . خبش -īهای خمتوم به بن ریشه   درابره   1
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 زانیانآ ید )به جای *به دست می ـزان( بن مضارع زانا( و صفت مفعویل )زانانلیکن از مصدر )

راه تشخیص آ هنا موضع تکیه اند و های اصیلصورت شده  این اسامی فعیل البد کواته (.ازانیو *

خشص مفرد در لهای او  ن ذکر اینکه متایز مصدر از صیغهشاای .1بر هجا ابیس یت بوده ابشد

 بس یاری از افعال دشوار است.

 دو خوانش دارد: بکاردنی، صورت امالیی «گرداندن»در فعل      

 َ  bə-gārdən-ī)مضارع الزتامی(  د بگردان
  bə-gārdənī-Ø)مایض ساده(     دنْ گردا

 آ ید:از بن مضارع به دست می -a ̆n-بن سبیب اب پسوند  -2-12

 «رساندمی» نههرسا، هرسنه، «بیاموزان!» نژبیامو، «بسوزاند» بسوژنه          

 نِ ز بُ ا هـای  اـ پسوند و امس مفعول اب نـَ ای  ناـاب پسوند مصدر  .مصدر و امس مفعول -13

 شود: مایض ساخته می

 «ایس تاده» اشتا، «ایس تادن» تانشا

 «آ مده» آهی،  «آ مدن»  آهِیَن

 «گرفته» کیته، «گرفنت» کیتن

شوند. یمضارع بنا م در افعال اب قاعده، مصدر و صفت مفعویل بر بنِ  ،(12)خبش چنانکه آ مد      

 :است «شنیدن»مثال دیگر این کیفیت فعل 

 بن             امال        صیغه            

ل      ešnawī-            بشنوین، اشنوین   خشص مفردمایض ساده، او 

 خشص مفردمضارع الزتامی، سوم

 امس مفعول         

 مصدر           

 بشنوه، اشنوه    

 اشنوا        

 اشنوان       

             

ešnaw-              

                                                                        
 شد.می زانایهو * زاناینفرض کنمی، مصدر و صفت مفعویل ابیس یت * -ād-ساز را اگر تکواژ مایض 1



، تبارزابن مرتوک گرگان: دس تور، رده 73  

 :hā- ،da- ،va- ،var- ،vā-، (y)er از: است عبارت پیشوندهای قامویس -14

د ابزدی» -واوین ،«دنبرآ م» -ورآس ،«رخینت» -وریژ ،«گرفنت» -دکیر ،«کردن» -هاکر

 .«فرس تادن»  -واِرش ،«فرود آ مدن»  -رآسی ،«کردن

 –خالف انتظارهب– ا ظاهراً ر آ مده، َّلبَ اب زَ  د در امال کراراً مقی   . این تکواژِ  ـبجزء رصیف  -15

ba--  اینکه مانند مازندراین تر منطقیبوده ایbə-   ی امری در صیغه ها ـــب است.شدهظ میتلف

 است:و صفت مفعویل و مصدر آ مده و الزتامی و مایض

 .«کردن» بکین، «کرده بود» بکیه بی، «کردی» بکیا، «بکمن» بکران، «بکن!» بکر      

یش از )اغلب پ  -hīای  -he. منود اس متراری ای اناکمل اب پیشوند  ـهمی ،ـهیجزء رصیف  -16

 شوند: ت( بیان می)پیش از مصو   -hamīصامت( و تکواژگونه 

 ؛«کردمی» هیکی، هکی، «کندمی»، هیکره، هکره      

 .«آ مدمی» همیاهی، «آ یدمی» همیاسه      

 هاکریهشوند: یس دارند حذف میهایی که پیشوند قامولعدر ف و جزء رصیفهر د      

 . «آ یددر می» دمیاسه، «بکنید»

  :(276: 1330 )کیااست بیان شده «اس مترار» اب مهنی جزء رصیف 1گذش ته از این، گاه وجه امری -61-1

 .«!وبر » هیشو، «ببنی!» هوین، «خبوان!» هخوان، «بکن!» رهِکَ       

 آ ید:میپیش از بن فعل  ma-و هنیی اب  na-اب  نفی -17

 .«مکن!» رکَ دمَ  ،«مدان!» مزان ،«نکند» بنکره ،«نگوید» نواژه      

؛ «کندمنی» نیکره، «کندمی» هیکرهشود: یمنعالمت نفی اب پیشوند اس مترار مهنشنی      

 . «کردمنی» کینی، «کردمی» هیکی

                                                                        
اترخیی اکربرد این جزء رصیف، نکـ .  برای سابقه   .«ابش به معر خود حسرخزی!می»در  mī-پیشوند فاریس  قس. 1

 ببــ . 313ببــ،  2/301: 1366خانلری 
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 خبش کرد های اکس پیی به دو گروهنزاب توان بر پایه  های فعل را میش ناسه ش ناسه. -18

های گذش ته اس تعامل های حال و گروه دوم در زمانگروه نست در زمان .(2 )جدول

 است. یهـو  یدـمجع  مفرد صفر و ش ناسه   شود. در امر، ش ناسه  می

 آ مده، خمتلف است و بنابراین 2که در جدول ها، چنانهای امالیی بریخ ش ناسهصورت     

 پژوهش بیشرت در متون گرگاین است.اس تقرای زیرساخت برای آ هنا نیازمند 

 است.آ مده 5ات  3های رصف افعال در جدول منونه       

عل های گذش ته و الزتامی فترتیب صیغهاب صفت مفعویل و به مایض الزتامیو  مایض بعید -19

 .«آ مده ابشد» آهی بو، «آ مده بود» آهی بیشوند: رصف می «بودن»

 د اشنوا بی همازن که خنان اشنوا بندیقلبت همحمد همین مفردات(  1-19)

 «دندکه ایشان شنیده بو  تقلید شنیده بود مهچناند مهنی مفردات را بهحم  »

            .(230: 1330کیا   ← انمهجاودان)

آ ن مایض ساده به اکر  جایِ و اغلب به 1ش تهخاص ندا . این زمان گوای صیغه  مایض نقیل -20

توان ایفت ا آ سان مینقیل امس مفعول ر  گاه نزی در مایضِ . «ام، کردهکردم» کین است؛ مثالً رفته

 ثری فاریس(:أ  )شاید حتت ت

 .(ــبب 277، ــبب 138: 1330 )کیا «گرفتند» بکیتند ≠ «اندگرفته» اندبکیته     

های مایض نقیل که در صیغه( «گفته بود» واته بی)است  واتهصفت مفعویل  «گفنت»در فعل 

 ته:ابزاتب ایف 

 .«گفت» تیاو ≠ «گفته است» واته ،«گفمت» نوات ≠ «امگفته» واتین     

 :است، مثالً ها مکرت به اکر رفتهاب این حال، این صیغه

 .(238: 1330 کیا  ← انمهنوم) واتی هفتاد بار بخو اوشنوین که صاحب قران فالن کسی( 1-20)

 .«ن فالن کس استآ  که صاحب قر ام خواب شنیدم/شنیده گفت: هفتاد ابر به»         

                                                                        
 .های اکس پیی نزی مایض نقیل ندارندزابن 1
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 بوا حق که ازن دـواعـق و لهـمسائ ... نامه جاودان...  بو نکی مـفهه ... ه کـاَ کس( 7-21)

 دهنیج* ومین *ین و شون و هآ*وشتنن ـخ کسی ن و تاـامه کیکن فهم و نیزانه          

 نـیـانان و در زمز امهکـن هـص و عنیـم روی ازه ... زانـوشتنه ازن نیـخ [نـبی]           

 .(340: 1330 . کیاـ نک ،؛ نزیHuart 1909: 33 ← انمهحمرم) یبنادراک کامه  این           

ن آ   چنانکه حق   [ش را]انمه را و قواعدود مسائل جاودانآ ن کس که فهم نکرده ب»

بود نداند و فهم نواهد کردن و ات کیس آ مدن و رفنت و مردن و زنده شدن 

ا چننی نداند، از روی معین و صورت نواهد دانسنت و در زمنی این خویشنت ر 

 «.ادراک نواهد بود

 شود:م ساخته میو مصدر اکمل ای مرخ   kām-های رصیف فعل معنی اب صیغه آ ینده -21

 .(275: 1330 )کیا «من خوامه آ مد عییس گفت که» آهین امانعیسی واتی که من ک( 1-21)     

 از ازل تا ابد بی و بو و کامه بینهرچه ( 2-21)     

 .(212: هامن  ← انمهجاودان)هرچه از ازل ات ابد بود و ابشد و خواهد بودن »               

  هر اسم که در جهان هستی و بی و کامه بی مرکب از حروف تهجی هستی( 3-21)     

 کیا) «ی استحروف هتج  هر امس که در هجان هست و بود و خواد بود مرکب از »              

                1330 :275). 

  برای اَ که اصل علوم بخو ظاهر کامی بین( 4-21)     

 «.دنبرای آ نکه اصل علوم بدو ظاهر خواست بو »              

 بَشُمه ای کافران نکامه ماندن یبعیسی و حسین بمانددنیی ( 5-21)     

« َ  اکی ← انمهنوم) « ای اکفران نواهد ماندن؛ به شامددنیا به عییس و حسنی مبان

1330 :275). 

 وجه تو کامه بین ةرف که تو دیم دکری اجیز در مقابلبه هر ط( 6-21)     

 انمهجاودان) «تو خواهد بودن وجهِ  به هر طرف که تو روی کین آ ن چزی در مقابهل  »

 .(229هامن:  ←
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در شود. فریض مطرح می صورِت به که. این وجه برای بیان فعیل است 1وجه رشطی -22

خشص مفرد سوم گرگاین به اکر رفته مهگی در صیغه   متون حرویف مواردی که وجه رشطی خاص  

ب است از بن صورت رصیف وجه رشطی مرک   .«کردن»و  «بودن»های برای فعل و است

 (.ī-خشص مفرد )سوم ش ناسه   + -nd- + «(کردن» ki-، «بودن» bi-مایض )

رود. ن رشط است و مه در جواب رشط به اکر میصیغه مه در فراکرد پریو که متضم   این     

های فعل به به آ خر صیغه ī-ه اب افزودن پسوند وجه رشطی ک گذش ته از این، صورت فاریسِ 

 هایشود؛ در مجهلون گرگاین دیده میـ، در مت(ـــبب 2/331: 1366 )خانلریآ ید دست می

  (.-vəsnی )از بُِن متعد   بَِوس ین؛ نیمیاهیای فاریس آ مده: هصورت (6-22و ) (5-22)

 … که خلقت جن بندیاکر خلقت مرد همازن ( 22-1)     
 .(81: 1330 )کیا «...چنان بودی که خلقت زنلقت مرد مه اگر خ»              

 … که کیبندیمتوهم همازن توهم  بندی یهآ …اکر در حدیث ( 22-2)     
 .(51ن: )هام «… کرده بودی که چنان تومه  مه مه آ مده بودی، متو  … اگر در حدیِث »              

 ندییک … انسان قابلیت درک عذاب و نبندیاکر بمثل در عالم ظاهر وضع لغت مرکب ( 22-3)     
 «کردی …نبودی، انسان درک عذاب و  بلغت مرک   ل در عامِل ظاهر وضعِ ثَ مَ اگر به»              

 .(142)هامن:                  

 ندینکی پرستش …ج کس یه اسماءَ  نبندیخو و تعلیم خو  ةاگر صور ( 22-4)     

 .(157 )هامن: «پرستش نکردی… ، اسامء را هیچ کس اگر صورت او و تعلمی او نبودی»                

  عرش وادی نمیاهی اگر خونان نبندی اَ  ( 5-22)     
 .(148)هامن:  «آ مدان نبودندی، آ ن عرش پدید منیاگر ایش»               

 آواژی از آو وراهی ازن که من احساس کین که مکر زمین بَوِسنی ( 6-22)     

 «ن احساس کردم که مگر زمنی بگس یختکه مآ وازی از آ ب برآ مد چنان»               

 .(244هامن:  ← انمهجاودان)               

                                                                        
1 irrealis 
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زائد ( «خوامهمی» هیخوازان .)قس «خبوامه» بخوآزنانحرف خیشومی  ،(22-7) در مجهل       

 ( ابشد زیرا بن سبیب این فعل2-12ساز )خبش د. این حرف ممکن نیست تکواژ سبیبمنایمی

 بخوازان*احامتل تصحیف  (63: 1330)کیا  .ی است در متون گرگاین نیامدهکه خود متعد  

 احامتل دارد یشومی( تکواژ خ 16، ایزوگلوس IIخبش . ـ )نکش نایس دهد. لیکن از نظر ردهمی

 مربوط ابشد: irrealisبه حالت 

be-xwāz-ǝn-ān 

bǝ-want.PRES-IRREALIS-1SG 

 ریمنه پو ت بخوآزنان از خنان پادشاه پادشاه تاوُخوشتن یا واتن که هَی د (7-22)     

 .(237: 1330 کیا  ← انمهنوم) اژه کو وادی آسه           

 از آ جنا اب خود گفمت که یک دخرت خبوامه از پادشاه ایشان ات مرا پرسی»               

 .(237هامن:  .)قس «پدید آ ید           

 شود:اب دو فعل بیان می «بودن» -23

 بی ،«ابشد» بو ،«بود» بی خشص مفردِ های سوم، اب صیغه «بودن» نیَ بِفعل اس نادی  -1-23

 .«بوده بوده ابشد» بی بی بو ،«ه ابشدبود» بی بو ،«بوده بود» بی

 ها:مثال. «در جایی بودن»ای  «وجود داشنت» دبین -2-23

 (245: 1330کیا   ← انمهنوم) «آ ن در دست من بود» اَ منن دست دبی( 1-23)     

 (243: 1330 کیا  ← انمهنوم) «گفتند که در روم هس یت» واتن که بروم دری( 2-23)     

 (265: 1330کیا ) «من در هزارجریب بودم» در هزاره کری دبن من( 3-23)     

 ریهکه وقتی که شمه باحرام دبیه صید مجرا واتی ک( 4-23)     

 (110)هامن:  «که شام در احرام ابش ید صید مکنیدچرا گفت که وقیت »              

 ند از:اآ یند، عبارتم( ای مضارع الزتامی میکه پیش از مصدر )اکمل ای مرخ   افعال انقص -24

 «ابید» هنکو(، gu) کو •          
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 های نفی(در صیغه )معوماً  «وانسنتشایسنت، ت» شین •         

 های نفی(در صیغه )معوماً  «توانسنت» تانای  تیان •         

 (136: 1330کیا ) «روی در او ابید کردن» دیم در خو کو کین( 1-24)     

 (242هامن:   ← انمهنوم) «زمنی تو ابید سخ ابشد» زمین سرخ بوهنکو تن ( 2-24)     

 (155: 1330کیا ) «نند بَکش ندتواشرتان منی» ه کشانیشتران نش( 3-24)     

 باژ نیشی واتن در یک زبان تو اسبه هم اسب باژ و هم آت باژ و هم فرس( 4-24)     

 مه را مه "اسب" بگو، مه "آ ت" بگو، اسبتواین بگویی در یک زابن تو منی»              

 (262)هامن:  «س" بگورَ "فَ               

 .(262امن: )ه «توان کردیا مندآ ن دو کس را از مه ج» ان کینیا دو کس از هم جدا نت( 5-24)     

 

 

 «گفنت» واتنرصف فعل  -3جدول 

 مایض اس متراری مایض ساده  مضارع اخباری مضارع الزتامی 

 هواتن     ـ(واتِن، باتن)ب  بآژآن     1  مفرد    

  واتا      هِوِی، هِوا   ـ )و(اژیبـ     2          

 هواتی     باتی واتی،    ههوا)ژه(، هِوِیَ واژه، باژه                          3          

   هِوِینه      1مجع       

  واتانی        2          

 هواتند     ـ )د(، باتندواتن هِوِیند    واژند، باژند        3          

 واژنده؛ صفت فاعیل: هواتصفت مفعویل: ؛ !مواژهیی: ـ ؛ ن !باژ، !واژامر:     
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 «آ مدن» آهینرصف فعل  -4جدول 

 مایض اس متراری مایض ساده  مضارع اخباری مضارع الزتامی 

  آ هنی       بیاسان    1مفرد      

  آ هیا       بیایس        2          

 مهیاهی     آ هی      مهیاسه     بیاسه                            3          

     1مجع       

  آ هیاین       2          

 مهیاهند    آ هند، آ هیند  مهیاس ند    بیاس ند          3          

 

 «کردن» کین. رصف فعل 5جدول 

 مایض اس متراری مایض ساده  ضارع اخباریم مضارع الزتامی 

 هیکن      بکین      هِکران     بکران     1مفرد      

  بکیا      هِکَری         2          

 هکی      بکی      هِکَرَه     بکَرَه                             3          

 هیکند     بَکیند     هکرند     بکرند           3مجع      

 

II. ش نایسرده 

و سمشق این خبش  1است وهای ایراین دواندل استیلزابن ه  داو ش نایس برای خانگذار ردهحمک

ش نایس ایراین مهوار در رده واهی را که استیلهای او در این زمینه است. ر از مقاهل نوآ وری

 Borjian 2019: Tableراین )های مازندام، از مجهل در برریس زابناست من ابرها پمیودهکرده

( که ibid: Table I.11املویت ) –و طالقاین (idem 2021: Table III.14)( و کومشی 7

 اند.مربوطبرریس زیر  هب مس تقامیً جای دارند و  اکس پیی –اد زابین الربزمهگی در احت  

                                                                        
 .2018tilo S ت:اسیژه مورد اس تفاده  این مقاهل بودهو یان مقاالت پرشامر او این یکی بهاز م  1
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چهار ویسن منظور ین خبش است. برای ایهای ایراین مهسایه منظور نظر امتایز گرگاین از زابن     

(؛ صویت، 1-7)جدول  21 ات 1های گرامری، ایزوگلوس ده برگزیده شد:ایزوگلوس در سه ر 

 ها. ایزوگلوس34ات  30های ایزوگلوس ،(؛ لغوی2-7)جدول  29ات  22های ایزوگلوس

 کنند.های دیگر را نزی منعکس میزابن های برجس ته  های گرگاین بلکه ویژگیویژگیهامن نه

 های مورد مقایسه عبارت است از:زابن     
 گرگاین ابید بوده ابشد؛ پاریت که روزگاری مهسایه   •     

 اش بود؛گرگاین مهسایه معرِ  فاریس دری، زابن خراسان، که ات آ خرِ  •     

 د؛ده ابشهای گرگاین ابید بو در هامن پریامون جایی به جانب جنوبهبلوچی که ات پیش از جاب •     

 است؛بوده گرگانابخرتی  مازندراین که مهسایه   •     
 درج و مسناین که در جدول ای()سخه یخس عبارت ازاز مجهل اد زابین کومشی، احت   •     

 نط میاـساو  لقه  ـدانمی ویل گوای حمنی آ نطام که جز اندیک از ـبس مرتوک و زابن اندشده      

 .(Borjian 2021: §10.2) ابشد مسناین گرگاین و       

عبارت  ها بر هس ته  م وابس تهابرزترین ویژگی حنو گرگاین تقد   .3و  2و  1های ایزوگلوس    

خوانده 1چنیش نایس راستیدمان در اصطالح زابن. این چ (1)ایزوگلوس )امس، مضری( است 

اه مجهل به هرگالبت ه گرید )شود، بدین اعتبار که وابس ته در جانب راست هس ته قرار میمی

)ایزوگلوس پسایندی دارند  حروف اضافه   چنی معوماً های راستشود(. زابن التنی نوش ته خط 

ی کرده گرایی تلق  دی در متون حرویف، آ هنا را فاریسپیشاین رمغ فراواین حروف اضافه  . به(3

گروه اکس پیی و  های مهسایه، یعینویژه اینکه زابنکمن، بهپساوندی برآ ورد می گرگاین را اصالتاً 

 چنی نبوده ابشد.راست اند و بنابراین بعید است گرگاین متاماً چنیستنزی را ،گروه کومشی

 کرسه  »الیه است. این تکواژ در فاریس تکواژ پیوند میان مضاف و مضاٌف  2ایزوگلوس       

 است، فاریس غریب( است. در مازندراین که حنوش وارونه   در ایراین میانه   -ī)از  «اضافه

 ( و در-ǝn اً )ظاهر  نــچس بد. تکواژ پیوند در گرگاین ( به مضاف می-e اضافه )معموالً 

                                                                        
1 right-branching  
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اند های ترصیفی( که زابن 2009Jahani/Korn :§3.1.1.2وچی )و بل 1مسناینای صفر است. سخه

 د. مثال:نگنج در این ایزوگلوس منی

 *حسنن کتاب   گرگاین                                           

 حسِن کتاب  مازندراین                                           

 کتاب نْ حس ای      سخه                                      

 حسن کتاِب فاریس                                               

گاین وردم چون کیفیت آ ن در گر ایزوگلوس نیا عنوانِ تکواژ پیوند صفت به موصوف را به     

گرید. این تکواژ در مازندراین توان زد که صفت عالمت منیروشن نیست و فقط حدس می

 (.Borjian 2021: §I.3.3, III.5.2است ) -eای و در سخه -a و در مسناین -e  معوماً 

ار صیغه است: غریب مبتین بر چه ترصیف امس در ایراین میانه   .6و  5و  4های وگلوسز ای     

اند )مسناین جنسیت ین به مریاث بردهبلیک. این نظام را بلوچی و مسنامفرد و مجع، مس تقمی و اُ 

اند؛ مفعول را اب تکواژی شبیه 2س پیی و گرگاین در این خصوص پیوندیدس توری نزی دارد(. اک

نشان و یب مفعول رصحی . در سیخ-a، گرگاین ǝ(r)-کنند: مازندراین ی فاریس ممتاز می«را»

حمدود به  «را»(. در بلوچی اکربرد III§ :2021 rjianBo.5.2آ ید )می -ārاب  3مفعول بواسطه

 (.Jahani/Korn 2009, §3.1.1.2ای است )های حاش یهگونه

 رصف امس -6جدول 

 پیوندی ترصیفی 

 گرگاین مازندراین مسناین 5بلوچی 4پاریت
  مس تقمی مفرد

mard 

brās 
mird asb ādam    

 مجع مس تقمی
mírd-i   

asb-ún *ādam-ān 

 brās-ā ásb-e ādam-ən مفرد ابلیک

 mard-ān brās-ān mird-ón  asb-ún-e مجع ابلیک
    

*ādam-

ən-ōn(?) 

 «آ دم» «اسب» «مرد» «برادر» «مرد» 

                                                                        
  5.2III.§ :2021orjian B دارد، نکـ . -inشااین ذکر است که مسناین در حالِت اضایِف مؤن ث پسوند  1

2 agglutinative 
3 dative 
4 Skjarevo 2009: §4.2.1. 
5 Axenov 2006: Table 3.4. 
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اکر غریب فراوان بهایراین های صل در زابنضامیر خشیص مت   .8و  7های ایزوگلوس     

در  .ی اکس پیی و در گرگاین وجود ندارندهاا در زابنروند )اغلب در نقش ُابلیک(، ام  می

 های گذش ته  فعل در صیغه صل فقط در مقام ش ناسه  مسنان و سخه ضامیر مت   های کومشیِ زابن

اتیو نظام ارگ (. این اکربرد ابزمانده  Borjian 2021: §III.6.6شوند )ی اس تعامل میافعال متعد  

 ;Jahani/Korn 2009: §3.2.7د )شو تری دیده میطرز اکملکه در پاریت و بلوچی به است

Borjian 2021: §II.5.1.15 .) 

 د.های متفاوت دار های ایراین غریب ساختوجه اس متراری در زابن .11و  10و  9های ایزوگلوس     

ر شاکیس دری آ  ورش در فارط  ( که تhamēقید  شده  )کواته mī-ساز پیشوند وجه     

(. از این Borjian, 2021: §II.5.12-13است )چند گروه زابین دیگر سایت کرده است، به

مسناین  های حال و گذش ته  ای و در زمانسخه های گذش ته  مجهل است کومشی: در زمان

(ibid: §III.6.3.) 

شده در فوق اید که هامن قید ــهمی( 1گرگاین دو تکواژ مرتادف برای اس مترار دارد: )     

 . در این ایزوگلوس بسطامی اب گرگاین انباز است: (I -16)خبش  ـهیو  ـه( 2است؛ )

 ؛(Borjian 2021: §III. 10.2) ـیمو  ـهمیبسطامی کهن )زابن مرتوک خرقان(:  -

 :me-, hem(i)-, hen-, he- (idem 2013 های فاریس بسطام و شاهرود:گونه -

§3.5.1.) 

آ ید و به است که پیش از مضارع اخباری میhēb  در پاریت لکمه   hi- راریِ پیشوند اس مت مشابهِ 

 .(135: 1388 )رضایی ابغ بیدی «بگوید» hēb wāžēdخبشد: ایی میآ ن مفهوم متن  

های زمان حال ساده اب میانوند ( صیغهBorjian 2019: Table 7های اکس پیی )در زابن     

 های کومشی )ازند. این میانوند که در بریخ از زابنشو ( ممتاز می-ant-*خیشومی )مش تق از 

 گلویسقفقاز نزی هست، ایزو ند و اتِت زی و اتیت هر شر ابالطالقاین و طال ای( و دمجهل سخه

 (.Stilo 2018: §6.5.1.4آ ید )های ایراین غریب به شامر میش نایس زابنرنگ در ردهپر

ژه در افعال ویهای گذش ته، بهدر صیغه -št- میانوند در مسناین و سیخ .12ایزوگلوس      

. این تکواژ که منحرص به کومشی است از این (Borjian 2021: §III.6. 4) آ یدالزم، به اکر می
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های ایراین میانه رو حلاظ شد که ایزوگلویس برجس ته در منطقه است. این ساخت از زابن

 به در نوعی مایض نقیل «بودن دن،ایس تا» -ištدر پاریت فعل مککی  گرید:غریب سچشمه می

 . (7 -3 -10: 1388  بیدی)رضایی ابغرود اکر می

ز بن اغریب عبارت  در ایراین میانه   «قاعدهاب»افعال  بن مایض .14و  13های ایزوگلوس     

ثنویت  در پاریت. ابزاتب این -ād-( در فاریس میانه و -ist-ای )-id- مضارع است اب پسوند 

برند، را به اکر می پاریتی فالت مرکزی و بیاابنکی تکواژ هانو چننی است: زابن در دوره  

ریاث ه را متکواژ فاریس میاناند پاریت حال آ نکه گرگاین و مسناین اب آ نکه در جغرافیا مهسایه  

 .(Borjian 2019: 97; Borjian 2021: §II.5.1. 10; Jahani/Korn 2009: §3.2.2.1) اندبرده

های یگر زابنبه فاریس دری رس یده ویل به تعدادی اندک. در د -ist-ساز مایض ءجز      

جز به ،گونه افعال بیشرت از فاریس نیست )در گرگاین هیچ ایفت نشد(ایراین نو شامر این

 :استمدهچند فعل برای منونه در زیر آ   ؛اندو اتیت که در این مورد زاای بودههای اکس پیی زابن

 ایسخه   مسناین     مازندراین    گرگاین    

    -ešnâ-ss-    -ašnu-          -ešnuā ـاشنوی    «شنیدن»
     -xund-ess-  xond-     xͻnd -خواند    «خواندن»
      -mâl-ess ـمالی     «مالیدن»
   -mund-ess -ماند     «ماندن»

 

روه شود. این فعل در گرصف می kām- زمان آ ینده در گرگاین اب فعل معنیِ  .15ایزوگلوس      

 «خوامه جست/ایفت» kem-un yoštهای فالت مرکزی نزی هست: هنجین اکشاین زابن

(Borjian, 2011: Isogloss 6 .) 

بیدی )رضایی ابغ م استفعل خشیص اب مصدر ممت   «خواسنت» kāmādanدر پاریت      

 نیست. آ ینده ، اما مانند گرگاین معنیِ (7 -10: خبش1388

بیان  -nd-توصیف شد، اب میانوند  I-22که در خبش وجه رشطی، چنان .16ایزوگلوس      

( در چند زابن 665b :2002تکواژ خیشومی را دواندل استیلو ). «کرداگر( می)» ki-nd-iشود: می
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 :Jahani/Korn 2009و بلوچی ) ،های اتیت، گوراینگونه دیگر از مجهل گیلکی رشیق، طالشی، بریخ

 ها از گیلکی و بلوچی ترمکنس تان:است. مثال( پیدا کرده3.2.6.3§

æger tu mæ búttεnæ-bi, i ettefaq də́nkətεnæ-bu (Stilo 2002: 666a). 
 .«افتادبه من گفته بودی، این اتفاق منی اگر تو»

agar bēgunā ma-būt-ēn-ant, mnī tēz-ēn zām laṭṭ-ē nabūt (Axenov 2006: 199).  

 .«شدتزی من چوب منی گناه نبودند، دش نه  گر یبا»

گریند و قرار می اکس پیی –الربزاد زابین شده در احت  های ایدزابن اکرثشااین ذکر اینکه      

 .1بنابراین جتانس وجه رشطی گرگاین اب آ هنا دور از ذهن نیست

است. شدهظ میتلف   gūرضس قاطع  به( «ابید») کوصورت مکتوب  .17ایزوگلوس      

پیوس تاری جغرافیایی که مهراه اب گرگاین  – اطمینان آ ن است که سه گروه زابینسبب این 

 :g(a)( Borjian 2021 دارند: کومشی /g/به  مبدوءمهنی معین را اب الفاظ  – دهندنشان می

§III.6.8; Table III.9)،  بیاابنکیgo(t)-  (ibid: §II.4-10) ، فالت مرکزی-gi  بن ؛ در این

  مالزم است. «خواسنت»و  «ابیسنت» معاینِ 

 vāron=mān gūرا  «کووارمنان»می کهن خواهمی ایفت اگر اثری از این لغت را در بسطا     

 .(ibid: §III.15.2)تعبری کنمی  «ما را ابران ابید»تقطیع و 

 šah- تراز است اب )بن مضارع(مه «شایسنت، توانسنت» ši- فعل انقص .18ایزوگلوس      

لری )خانیس الکس یک راجی بود اتبع که در فار در فاریس میانه. این فعلِ  šāy- در پاریت و

 در ایراین غریب از مجهل ا در چندین زابن زنده  اکنون آ راکئیک است، ام   (368، 357 :1366

: 1330)کیا است ی و بیاابنکی و الرس تاین ثبت شدهاکس پیی و طالشی و زازا و فالت مرکز

دامن؛ شایس ته است ل را قطعی منیع. در کومشی نبود این ف(800: 1389سن دوست ؛ ح 322

 حتقیق شود.

                                                                        
 .نیازمند پژوهش است مازندراین این وجه را ندارد. بود و نبود آ ن در کومشی 1
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نی مضری ، اب پاریت تطابق دارد و مهn(ā)-گرگاین،  خشص مفردِ لاو   ش ناسه   .19ایزوگلوس      

 وفاریس  ،و در هر حال اب نون است. در برابر in-ای  ân-ای و بلوچی خهدر مسناین و س 

 این این مضری را فقط اب ممی دارند.مازندر 

 ش نایس دارند،در رده ه ضامیر خشیص نقشی همم  نظر به اینک .21و  20های ایزوگلوس     

 کمن.برای آ هنا دو ایزوگلوس منظور می

خویشاوندند؛ قس.  hawīnو  hōاب پاریت  ظاهراً  نانخُ و مجع  خوخشص مفرد مضری سوم     

یه اب های مهسا. در زابن(ــبب 1031: 1389حسن دوست ) hō، خبتیاری aw(h)کردی 

، öر ؛ مسناین مذک  «آ هنا» vəšun، «او» vəای دیگرند: مازندراین گرگاین، این ضامیر از گونه

 .1«او» این جزو  )yā(؛ قس. بلوچی «او» naúث ن  ؤ م

صورت  مش تق از (1)جدول  خوین، خیا، خوا عیلفاخشص مفرد غریدر گرگاین مضری سوم     

 ؛žinای  بلیک در کومشی: سخهگریند اب ضامیر اُ ها در تباین قرار میهستند. این گونه خوفاعیل 

یب است و نظایر آ ن در اتیت جنو  ǰunها خویشاوند این گونه. «او» žinث ن  ؤ ، مžoر مسناین مذک  

 (.Borjian 2021: §I.5.1.1; Table III.9مضمر است ) hača*که در آ ن لفظ ابس تاین 

 که موضوع این خبش هستند بیش از آ نکه یجهای والحتو   .27ات  22های ایزوگلوس     

ش نایس دهر  هل  اند و بنابراین در مقوبه جایگاه جغرافیایی آ هنا مربوط ها را نشان دهندزابن ریشه  

 گریند.قرار می

تون م د، نه هامن در شو ترین متون طربی دیده میه که در قدمیپیش از غن   /ā/ فراز شدن     

گرگاین  شود؛ این کیفیت،فاریس گرگان مه شنیده منی زنده   حرویف قاعده نیست، بلکه در لهجه  

های اغلب لهجه دهد. شااین ذکر اینکهقرار می 22و طربی را در دو انتهای طیف ایزوگلوس 

اکنون در  /ū/ به /ā/دامن که ابدال فاریس ایران در این مورد اب مازندراین انبازند و دور منی

 مازندران داش ته و از اینجا به پریامون سایت کرده ابشد.

، نزی تباین دیگری را میان گرگاین و مهسایگانش در /ū/ ایزوگلوس بعد، پیشنی شدن     

 ها:مثال دهد.ها نشان میتمصو  

                                                                        
 . Table III2021Borjian :.5 ـ .دارد، نک «امش» āxس نگرسی  1
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 «دود»             «شوهر»                 «زابن»               

 izwān                   šōy       dūd                    پاریت            

 zabān                 šū(w)       dūt                  بلوچی            

 zabͻn          šu                 ایسخه           

 zabün          ši         di                  مسناین            

 دو                    شو           زوان                   گرگاین            

 zəvun            ši         di               مازندراین           

های ایراین های صامت که در زابنها از خوشهرند بر حذف واجظان سه ایزوگلوس بعد     

 نو فراوان منونه دارد:
   «فروخنت»               «افتادن»               «دوخنت»                                 

 ـهروش         ـکت      ـدوت   گرگاین          

 dōt    kapt-                        šawašk  بلوچی          

 ودقاعده است:  تنی نزی در گرگایناملصو  در موضع بنی *-t-حذف صامت ایراین ابس تان      

 .«آ دینه» آیینه، «دود»

 ـمیو  «نکرد» ـکیهای مایض ل صویت است که منجر به مادهانظر بر حتو   .28ایزوگلوس      

 های موردِ یک از زابنهیچ .(I –12 )خبششود می «آ وردن» ــآویو  «بردن» ـبیو  «مردن»

 دهند.یت را نشان منیمقایسه چننی خصوصی  

دانمی از چنانکه میاست.  ابس تان از دوره   -č-بقای صامت بیواک  .29ایزوگلوس      

دی ابس تان را سیس امتتیک حفظ های انسداتاین غریب تنها بلوچی است که مصو  های ایر زابن

 1.«روز» معینِ ( بهšroدیگر:  )گونه   čro در است، مثالً کرده

های خمتلف در نسخه ژروو  روجهای اب گونه «روز» روچدر متون حرویف امالی      

 ت: در الفاظ دیگر مه هست، اگرچه اتمیولوژیک نیس ژو  جمیاب  چ ءاست. اختالف امالآ مده

 «زنده» ژنده، جینده، چنده      «زدن» جین ،چین      «زن» جن، چن   

                                                                        
های مهراه اب صورت) čōr، زازا های دیگر()در کنار صورت ôšrکردی ؛  čur ، ušrپراچی و اورموری قس.  1

 .63-61: 1389. حسن دوست ـ نک (؛دیگر
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ز مجهل ( مطرح کردم و تفاسریی، اBorjian 2008: 691دیگری ) ا را من در مقاهل  این معم       

ن ردارابما ساجنام گناه را به گردن نسخهل اختالف لهجه در گرگان، در میان هنادم، ااحامت

ظری این ن( را ندیده بودم ات درایمب Shaked 1988) «گرگاین–هودیـ ی »انداخمت. در آ ن زمان منت 

 ، منعکس است:/č/، اب ارزش آ وایی צاختالف امالیی در خط عربی مه اب حرف صاد 

  rwc                                        ،rwz          «روز» 

     wc-                                   ،wš-           «گفنت» 

    swc-                                                   «سوخنت» 

                          cny     ،šny          «زن» 

 دارد. تمیولوژیکتوجیه ا /č/در سه لغت نست      

مک در مواردی امالی چ در متون حرویف اصیل دامن که دستاین، هیچ دور منی اب وصِف      

را در  -č-شود هرگاه واجگونگی بوده ابشد. این گامن تقویت می žو   ǰ ای ازگونهجوا čابشد و 

. این حبث را به 1میبپذیر – استنشان داده ( 2010Korn) رنکه اگنس کُ چنان –پاریت 

 کمن.ه دارم موکول میدر دست هتی   «گرگاین–هودیـ ی »مورد در ای که مقاهل

۞ ۞ ۞ 

های آ هنا در زابنجدول نیاوردم زیرا پراکندگی و چگونگی  های لغوی را درایزوگلوس     

 317: 1330)کیا  «چننی» نزِ اِ  ،«اکنون» سااه: ل نیست. چند مورد ابلقو  ل  مورد مقایسه مد

 .«مسجد» تگمز، «آ الچیق» تالر، (ببــ

 ردیسگال :های مجع()صیغه ؛ کومشیbərfə ،bəfrə، مازندراین «بروا» برفه .30ایزوگلوس     

bɔfronافرتی ، burfεun (Borjian 2021: Table.III. 12, no. 54.) 

   السگردی –ای، سخهxəǰir، مازندراین )کهنه( «خوب، قش نگ» یرجخ .31ایزوگلوس      

xuǰi(r) (ibid: Table III.12, no. 86.) 

                                                                        
 .wāž / -w ʾc-مثاًل پاریت  1
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نظریش . «منتظر ماندن» bōs-، قس. پاریت «نگریسنت» ـدبوسدر  būs .32ایزوگلوس      

 .( Borjian 2008: §15؛322: 1330)کیا های دیگر ایفت نشد در زابن

 . )هامن جاها( «نگریسنت» ـیسَ  .33ایزوگلوس      

ی و اتیت های فالت مرکزدر زابن  -̆ gaع بَ تَ ، به/agō/ ظاهراً . «آ جنا» اکو .34ایزوگلوس      

، aguت بس ته: کرینگاین . اب مصو  vɔ(n)ǰigâ ایسخه و اوراماین و زازا و کومشی؛ مثالً 

 .(944-943: 1389)حسن دوست  ū-gulس یوندی 

و مانندش؛  ǰigâ؛ افرتی، س نگرسی، گیلکی gā؛ قس. س یوندی /gō/، «جای» کو     

 ، فاریسwyāg، پاریت gāh؛ پاریت و فاریس میانه óka؛ یغنایب yāgāت مرکزی و اتیت فال

 .(1665 : فقره  1393؛ مهو 593: 1389 )حسن دوست gyāgمیانه 

۞ ۞ ۞ 

 بهها را نزدیکی زابن ردیف زیرینْ  ها درابزگردمی. حاصل مجع ایزوگلوس 1-7به جدول      

ها گلوسه این است که هر زابن حداکرث در نمیی از ایزواز مه تردهد. انمنتظر گرگاین نشان می

شامِر و تطابِق اندک ستش نایس این مهپویش اندک ا گرگاین انباز است. در عامل ردهاب

ز ااست و اب هیچ یک گرامر، زابین جمز   حلاِظ بدین معین است که گرگاین، به هاایزوگلوس

 مهسایگانش در یک رده نیست.

س زاید آ ید چون واراینچشمگریی به دست منی ها اب یکدیگر نتیجه  مجعِل صحا از مقایسه       

تر توافق به گرگاین قدری نزدیک 11توان مشاهده کرد که مازندراین اب نیست. مهنی را می

 را مازندراناین نتیجه دور از انتظار نیست زیتوافق اب گرگاین دارد و  9است ات مسناین که فقط 

دی تر است. لیکن اینکه در مجع عدفرهنگش مه نزدیکجغرافیایی دارد و اب گرگان پیوس تار 

 ،این گرگدهند که مازندراین اببلوچی و فاریس کامبیش به هامن مزیان اب گرگاین توافق نشان می

 ند و به هامناکمقوالیت از گرامر به گرگاین نزدیها در هر کدام از این زابنتفسریپذیر نیست. 

راگراف ر پادمذکور  ت ما را ابز به هامن نتیجه  در مقوالت دیگر دورند و این کیفی   اندازه ای بیشرت

 ق ندارد.شده تعل  گرگاین به هیچ گروه زابین ش ناختهند که رساپیشنی می
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 های دس توریایزوگلوس -1-7جدول 

 پاریت بلوچی سیخ مسناین گرگاین مازنـ فاریس §1 ایزوگلوس     

 – + + + + + + – 7 وابس ته + هس ته 1

 – – – – + – – n 6-مضاف +  2

 – – + + + + + – 8 دیساونپ  حروف اضافه   3

 – – + – + + +  نبود حالت دس توری 4

 – – + – + + + 5 ای مانندش« را»مفعول اب  5

 + + + – + + +  نبود جنس دس توری 6

 – – + +  + + –  امسی بارتنبود ضامیر متصل در ع  7

 – – – – + + +  ی از ارگاتیونبود رد   8

 + – – – – + – – hi- 16 وجه اس متراری اب  9

 – – – + + + – +  -mī وجه اس متراری اب  10

 + + – + + – +  -ant-* مضارع اخباری یب  11

 – + – – + + +  -št- گذش ته یب  12

 – + + + + + + īd- 13-1-*بن مایض از  13

 + + + + + – +   -ist-* ندرت ابهبن مایض ب 14

 + – – – – + – – kām- 21 آ ینده اب  15

 – + – – + – – 22 خیشومی وجه رشطی اب میانوند 16

 – – + + + – – gu- 24 « ابید» 17

 + – – – + + + – ši- 24 « ابیسنت، توانسنت» 18

 + + + + + – –  ān, -in- خشص مفرد لاو   19

 + – – – + – – xy, hw 9 خشص مفرد سوم 20

 + + – – + + +  hača*سوم خشص مفرد یب  21

 8.5 9.5 10.5 9 21 11 10.5  هامجع ایزوگلوس 

 

 

 

 

                                                                        
 های دس توری در خبش نست این مقاهل است.ها به مقوهلارجاع 1



 1400هبار و اتبس تان ، (6)پیاپیی  2 ، شامره  / سال دوم ادیب قفقاز و اکس پنی –های زابین پژوهش 90
 

 صویتهای ایزوگلوس -2-7جدول 

 پاریت بلوچی سیخ مسناین گرگاین مازنـ فاریس 1§ ایزوگلوس 

22 *ān ≯  un  – – + – + + + 

23 *u ≯ i  + – + – + + + 

24 *-xt- > t 8.3 – + + + + + – 

25 *-ft- > t 8.4 – + + + + – – 

26 *fra- > ha- 3.3 – + + + + – – 

27 *-t- > Ø, y 8.1 – + + + + – – 

28 *-ṛta- > iy 8.2 – – + – – – – 

29 *-č- > č 6 – – +? – – + + – 

 2.5 4 6 4 8 4 1  مجع       

 

.III  تبار گرگاین 

ن آ  (. اینک حاصل Borjian 2008گرگاین را سابقًا منترش کردم ) تطبیقی –ش نایس اترخییواج

های امرهها در یک نگاه منااین ابشد. شکمن ات توزیع ایزوگلوستنظمی می 8مطالعه را در جدول 

 های هامن مقاهل است. ارجاع مربوط به خبش

ای جز آ نکه سخهمنظور شد،  IIهایی است که در خبش های مورد مقایسه هامنزابن     

 تفاوت نداشت. مسناینهای آ ن اب حذف شد زیرا داده

ل اصوات را در متون اترخیی زابداده      ن طربی های مازندراین قطعی نیست. نتاجیی از حتو 

ا در گونه(1399 )برجیاندر جای دیگر به دست دادم   نتیجه   مازندراین هنوز به های زنده  ، ام 

یست؛ های گروه اکس پیی ن زابن مهه   گفنت است که مازندراین مناینده   ام. شااینقطعی نرس یده

 . (Stilo 2002: 660a)دهد های ایراین نشان میغریب زابنگیلکی توافق بیشرتی اب گروه شامل

گذرد و می (Tedesko 1921) پاول تدسکو درست یک قرن از انتشار جس تار پیشگامانه       

ترین هایش، راجیرمغ اکس یتهای ایراین غریب، بهجنویب زابن –امیلی آ ن یعین ثنویت شلک   فرضیه  
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هاست. دو قطب مورد مقایسه پاریت و فاریس تطبیقی این زابن –بندی اترخییسمشق طبقه

 جای دارند. 8های راست و چپ جدول است که در س تون

 چند توضیح:     

 است.« سپ»معین به  pasاب  pašانظر به تقابل 5ایزوگلوس      

 است. «ایس تادن»، بر اساس فعل /št/و   /st/، تقابل 6ایزوگلوس      

 در دو لفظ برریس شده: dغریب جنوب bغریب ، شامل7ایزوگلوس      

 «دیگر، ابز، پس»  «در»

 bar             bid  پاریت

 bar           digεri  مسناین

 ، ادیایب          ?  گرگاین

 dar               adi  مازندراین

 «جدا» جواو « جای» گاهیادر گرگاین از الفاظ  -y*: دوگانگی حاصل 10ایزوگلوس      

 است.

دهد. در فاریس را در بن چند فعل نشان می –ثنویت پاریت 17ات  12های ایزوگلوس     

 غریب انباز است.روه شاملاب گ زابن مرتوک بسطام )خرقاین(« گفنت»فعل 

۞ ۞ ۞ 

)اب  سازد که گرگاینآ شاکر می 8جدول  زیرینِ  گانه در ردیِف های هفدهیزوگلوسشامرش ا     

 21ی غریب دارد، حال آ نکه مازندراین دارادرصد ژن شامل 71وافق اب پاریت( تدوازده فقره 

 درصد از این ژن است.
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 تطبیقی –های اترخیی ایزوگلوس – 8جدول 

 پاریت بلوچی مسناین گرگاین ازنـم فاریس §1 ایزوگلوس             

1 *ś > s 1.1 – – – + + + 

2 *ź > z 1.1 –  ± + + + + 

3 *θr > hr 3.1 – – + + – + 

4 *ǰ, *-č- > ǰ / ž 6, 7 – + + + + + 

5 *paš-ča > paš   – – + + + + 

6 *st > št 8.5 – – + + + + 

7 *dw- > b 2 – – ± ± ± + 

8 *hw- > w, h, wx 10 – – – – + + 

9 l ≯ źr* 11 – – – + + + 

10 *y- > y 4 – – ± – – + 

11 *w- > v 5 – + + + – + 

12 < *wak- «گفنت »  – – + + + + 

13 <*kap- «افتادن»   – + + + + + 

14 <*dṛta-  داشنت»ماضـ»   – – – + – + 

15 <*kṛ-  کردن»مضـ»   – – + + – + 

16 <*ā-gata-  آ مدن»ماضـ»   – – + – + + 

17 ās-  آ مدن»مضـ»   – – + – – + 

 17 10.5 12.5 12 3.5 0     هامجع ایزوگلوس 

 

 حاصل خسن

ر دزابن گرگاین متون حرویف زابین است خست آ میخته به فاریس. هیچ دور نیست که گرگاین 

والت که بتوان مق قدر هستاست. اب این مهه آ نپمیودهمیهامن زمان به سود فاریس راه زوال 

 (.Iدس تور زابن گرگاین را اس تخراج کرد )خبش  معده  
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نشان داد که گرگاین نه کومشی است نه اکس پیی )جدول  (IIش نایس )خبش رده برریس     

 مهسایه تعل ق ندارد.های زابین یک از گروهدیگر، گرگاین به هیچ ِعبارت(؛ به7

تبار مه –و بلوچی یکومش–اش سایگان اترخیی جنویبگرگاین اب مه  (IIIاز نظر ژنتیک )خبش      

 گریند.های ایراین جای میغریب زابنخویب در گروه پاریت ای شاملابن بهاست؛ هر سه ز

ی را مازندراین گیلک جایِ اب مازندراین نزدیک نیست. اگر بهلیکن خویشاوندی گرگاین      

ژنتیکی  شد و فاصهل  ثبت میم  9و  6های ایزوگلوس 8کردمی، شاید در جدول منظور می

های نچناچنه از زابد. نْ ماشد اما هنوز شاکیف ژرف میان گرگاین و اکس پیی ابیق میقدری مک می

ز انظر کنمی، پاریت و گرگاین و کومشی و اتیت و طالشی اکس پیی )مازندراین و گیلکی( رصف

 معلومدر زماین ان ور نیست کهنظر ژنتیک پیوس تاری جغرافیایی را تشکیل خواهند داد. هیچ د

 ابتیلو ابره دواندل اس اینه مازندراین، تزریق شده ابشد. درعنرص جنوب غریب به اکس پیی، خاص  

 خواهد و جای آ ن اینجا نیست.رای است. اما این حبث فرصت دیگر میمن مه

اد زابین کومش البت ه انمهگون است، چنان      ، که اب ای )سخهسیخ 7دول که در جاحت 

ش ناسانه دهد( مکی بیش از مسناین اب گرگاین مهساین ردهالسگردی زابین واحد را تشکیل می

وک ابن مرت واسط گرگاین و کومشی ز ، حلقه  (Borjian 2021) که قباًل نوش متنشان داد. چنان

. منحرص به گرگاین و بسطامی است -hiدائر بر پیشوند اس متراری  9 ایزوگلوسبسطام است. 

 تر گردد.ات تصویر روشن شدمیهای بیشرتی از بسطامی پیدا دادهش اک

ه توج   ِقابل )و قسامً پاریت( یزوگلوس منحرص بدین دو زابنْ توافق گرگاین اب بلوچی در سه ا     

 است:

 (16، ردیف 7وجه رشطی اب میانوند خیشومی )جدول  –     

 (29، ردیف 7)جدول  čپایداری  –     

 (16، ردیف 8)جدول  ، بُِن مایض«آ مدن»فعل  –     

 دانست. خزرتوان گواهی دیگر بر خاس تگاه بلوچی در نزدیکی حبر این شواهد را می     

جنوب )کومش و بلوچ(، ات اینجا سه هجت جغرافیایی را بررس یدمی: ابخرت )مازندران(،      

وطن قوم  –هس تان بود اترخیی گرگان دَ  = خراسان(.  در جانب شامل، مهسایه   خاور )پارت
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هیچ عنرص رشیق  نایراین رشیق داشتند. لیک تردید از خانواده  که زابین انش ناخته اما یب داهه

های دهس تان که گوای مهواره مأ من مردم ش باناکره بوده در متون گرگاین به نظرم نیامد. استپ

ض تراکن قرار گرفت و ساجنام نصیب ترکامان ن شد. جالب اینکه از اوایل اسالم مورد تعر 

یان و ای از مهسایگی اب ترک ندارد و هنوز مه در زمان ما گرگان حرویف نشانه متون گرگاینِ 

 اند.مه نیامیختهزیس یت دررمغ مهبه نترکامان
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The Extinct Language of Gorgān: 

Grammar, Typology, Lineage 
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Abstract 

Known exclusively from historical documents of the 14th-15th 

centuries, Gorgāni is largely overlooked in Iranian dialectology. 

This paper is organized in three parts: (I) grammar, (II) typology, 

(III) diachrony. The right-branching noun phrase places Gorgāni 

within the Caspian-Alborz Sprachbund. Such continuum does 

not hold in other typological features when Gorgāni is 

compared areally with Caspian and Komisenian. Morphological 

idiosyncrasies include: possessor with oblique marker -n; 

imperfective with hī-; future with kām-; irrealis with -nd-; 3sg 

pronoun <xw>. These characteristics substantiate that Gorgāni 

belongs to none of the recognized West Iranic language groups. 

Gorgāni shows exclusive isoglosses with its historical neighbor 

Balochi. Genealogically, Gorgāni displays a strong Northwest 

Iranian pedigree, as expected of a language that could once be in 

contact with Parthian. 
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