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اب ای ِد لکامن هوارت و صادق کیا

زابن مرتوک گرگان:
دس تور ،رده ،تبار



حبیب برجیان

چکیده
حرویف قرن
گرگاین ای اسرتآابدی زابین است فرومرده که آن را بهواسطه آاثر
ِ
هش مت و هنم جهری میش ناس می .از آغاز انتشار متون حرویف بیش از قرین
میگذرد ،اما گرگاین هنوز انش ناس مانده و در فقهاللغه ایراین جایی نیافتهاست.
این مقاهل نست به تدوین دس تور زابن گرگاین میپردازد (خبش  )Iو نتاجی آن
را به مرصف ردهش نایس در تقابل اب زابنهای پریامون میرساند (خبش .)II
خبش  IIIدر چارچوب ْدرزماین واجهای گرگاین را اب زابنهای خویشاوند
مقایسه میکند .از این برریسها آشاکر میشود که گرگاین زابین مس تقل از
بار اس تو ِار شاملغریب
دیگر زابنهای ایراین غریب است و برخالف طربی ت ِ
دارد و ازاینرو به مهسایه جنویب خود –کومشی– نزدیک است.
لکیدواژهها :امال ،دس تور ،ردهش نایس ،تبار ،آمیختگی زابین ،مازندراین ،اکس پیی،
کومشی ،بلوچی ،پاریت

 راتگرز ،دانشگاه اایلیت نیوجریس

hb146@columbia.edu
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درآمد
مقاهل حارض اتیل گفتاری است که در هامیش «ایران و قفقاز :وحدت و واگرایی» (ایروان،
 )2008خواندم و سپس منترش منودم ( .)Borjian 2008آن مقاهل مش متل بود بر معریف آاثر
زماین واجهای گرگاین و
گرگاین ،مناس بات اترخیی گرگان اب پارت و طربس تان ،برریس ْدر ِ
فهرس یت از لغات آن .در اینجا یبآنکه قصد تکرار داش ته ابمش ،انچارم بریخ مطالب اصالیح
ای انگفته را در مقدمه بیاورم.
۞
۞
۞
نس تنی ذکرها از زابن راجی در گرگان از قرن دمه جهری است:
اسرتآابد شهری است بر هامون هناده … و ایشان به دو زابن خسن میگویند :یکی
به لوترا[ی] اسرتآابدی و دیگری به پاریس گرگاین (حدودالعامل .)88 :1362
لون هاده و هاکن و َ ُهل َحال َوةٌ
جرجان
لسان قومس و
ِ
و ُ
لون ِال ٰـه ًا یقو َ
متقارابن یس تع ِم َ
َ
َ
لسان اهلِ طربس تان ُمقا ِربٌ ل َها ِاال یف َجع ِهل (مقدیس .)368 :1877
و ُ

یعین:
«زابن کومش و گرگان به مه نزدیک است؛ میگویند هاده و هاکن و آن را حالویت
است و زابن اهل طربس تان بدانها نزدیک است مگر در آن ش تاب هست».

مقصود صاحب حدودالعامل از «لوترای اسرتآابدی» دانس ته نیست؛ «پاریس گرگاین» در
معنای زابن ایراین گرگان میتواند هامن زابین ابشد که چهار قرن بعد وس یهل نگارش متون
حرویف قرار گرفت.
تعبری مقدیس از نزدیکی گرگاین اب کومشی (در مسنان و پریامون آن) و طربی را حتقیقات
امروزی تأیید میکند و مثال هاده (یعین « ِب ِده!») را مه درست آورده ،لیکن در هاکن راه خطا
رفته ،زیرا معین « ِب ُکن!» مه در گرگاین و مه در کومشی اب لفظ هاکر ادا میشود و از این نظر اب
هاکن طربی تفاوت بنیادی دارد (نکـ  .جدول  ،8ردیف .)15

زابن مرتوک گرگان :دس تور ،رده ،تبار

63

ام جغ

خفرادلین اسعد گرگاین (قرن  )5از زابن «پـهلوی» مثایل میآورد (خور آسد پـهلوی ابشد
خور آید ← خفرادلین اسعد گرگاین  )171 :1314که حایک از آن است که منظور او از
«پـهلوی» هامن گرگاین (احیا ًان زابن مادری خودش) است ،زیرا ( ās-بن مضارع «آمدن») جز
در گرگاین در زابنهایی اس تعامل میشود که ای قرنها مرتوک بوده (پاریت و سغدی) ای
«پـهلوی» خوانده منیشدهاند (پامریی) (.)Borjian 2008: 685-687
در گنزیه قاهره ،متین یـهودی به خط عربی و زابین خملوط از آرامی و زابین ایراین به
دست آمدهاست ( .)Shaked 1988این زابن اب آنکه تفاوتهای چشمگری اب گرگاین دارد،
نزدیکترین گونه ش ناختهشده به گرگاین است و از این رو جعالت ًا «گرگاین یـهودی» انمیده
شدهاست (.)Borjian 2015: 236-238
۞

۞

۞

از آاثر حرویف پنج اثر به گرگاین در دست است:
 -1جاودانانمه کبری ،از فضلهللا اسرتآابدی از  788بهبعد .زابن این کتاب اب فاریس
خست درآمیخته و بریخ از صفحات آن متام ًا فاریس است (ملخص این کتاب ،جاودانانمه
صغری ،فاریس است) .پاره هایی از آن را صادق کیا مهراه اب ترمجه فاریس منترش کرد (درابره
نسخ خطی ،نکـ  .کیا .)47-34 :1330
 -2نومانمه ،خوابگزاری است از رؤایهای فضلهللا که خود عبارت است از پیشگوییها و
الهامات و پاخسهای او به اس تفتاءهاست .زابنش مکرت از جاودانانمه آمیخته به فاریس است .کیا
پارههایی از این کتاب را اب ترمجه فاریس منترش کرد (هامن.)246-236 :
 -3حمبتانمه ،بعض ًا تکرار مطالب جاودانانمه است اب زابین حیت آمیختهتر و هتیی از
لغات و اصطالحات اتزه.
َ -4محرمانمه ،نوش ته امریاحساق ،داماد فضلهللا و معروف به مرشد خراسان .این کتاب
یکرسه به گرگاین است و زابنش پاکتر از آاثر فضلهللا است و از نظر امالء و رصف
قدری متفاوت است .منت کتاب را لکامن هوارت ( )1909: 13-58, 20-94مهراه اب ترمجه فرانسه
منترش و کیا ( )338-334 :1330آن را نقد کرد.
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 -5لغت اسرتآابدی ،تدوینشده به دست حروفیان در اترخیی انمعنی به منظور درایفت
زابن متون حرویف .کیا در تدوین واژهانمه گرگاین از این فرهنگ بـهره برد.
جز اینها ،در نوش تههای فاریس پریوان حروفیه ،پارههایی از زابن گرگاین ایفت شدهاست ،مانند
این مرصع دو َرگه در کریسانمه:
از خنان نطق سره حرفی

بواژ1

منکر این نطق گو میخوای ژاژ

(کیا )305 :1330

گرگاین حرویف زابین بهغایت آمیخته به فاریس دارد و از نظر لغوی فقری است
متون ِ
چنانکه اگر به شامرش آید ،گامن ندارم تعداد لغات گرگاین به چهارصد برسد .رصف فعل
«خوردن» را در هیچ یک از متون نیافمت.
انگزیه نگارش حروفیه به زابن گرگاین دانس ته نیست .گامن من این است که در آن زمان
که دوره عریبنوییس مدتها پیشتر به س رس یده بود فضلهللا و ایرانش به دنبال زابین
اسارآمزی برای دعوت خود بودند ات یبمایگیشان در خسن پوش یده مباند .ازاینرو ،عالوه بر
تعداد زایدی نشانههای رمزی ،زابن مادری خویش را برگزیدند .هیچ دور منیدامن که گرگاین
در هامن زمان زابین روبهزوال بوده ابشد ،زیرا پریوان فضلهللا احامت ًال اندیک پس از او حمتاج
تدوین فرهنگ شده بودند.
گزینش زابن حمیل در متون مذهیب در آن سوی مازندران در میان زیدیه نزی رواج داشت
و بعید منیدامن که حروفیان و زیداین مهزمان بوده و از رویکرد زابین یکدیگر آگاه بوده ابش ند.
از آاثر حرویف که بگذرمی ،لغات گرگاین در جایجای بریخ آاثر فاریس ذکر شدهاست ،از
مجهل در الصیدنه بریوین (کیا/راشدحمصل  67 :1357ببـ) ،ذخریه خوارزمشاهی و اغراضالطبیة
اسامعیل جرجاین (قامسی  )1383و دس تورالادویه( 2صادیق  .)40 :1381این لغات شامل
اصطالحات داروش نایس است که میتواند از زابن گرگاین ای فاریس گرگاین ابشد و در هر
حال از نظر گویشش نایس واجد امهییت نیست.

« 1از نطق نیک ایشان حریف بگوی».
 2اثری از قرن هش مت جهری.
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پیشینه پژوهش .لکامن هوارت (اوار) عالوه بر طبع و ترمجه فرانسه َمحرمانمه واژهانمهای از آن
اب توضیحات دس توری اندک ( )Huart 1909: 192-212به دست دادهاست .صادق کیا
( )347-334 :1330س یاههای بلند از خطاهای چاپ هوارت آوردهاست.
جامعترین ْ
پژوهش واژهانمه گرگاین صادق کیا است که بر پایه لغت اسرتآابدی و دیگر آاثر
حرویف تدوین شدهاست .مدخلهای واژهانمه لغت نیست بلکه صیغههای رصفشده اسامی و
افعال است که به ِ
ردیف الفبای فاریس تنظمی شدهاست و بریخ از لغایت را که هوارت آورده
ندارد .افزون بر این ،واژهانمه حاوی مجمیل از دس تور زابن گرگاین و تطبیق صامتهای گرگاین
وی کتاب را سشار از ابـهامات کرده و غلطانمه
اب فاریس است .متأسفانه حروفچیین ب َدَ ْ
احلایق بر ابـهامات میافزاید (نکـ .)Borjian 2008: 638 .
مطالعه در زابن متون حرویف پس از دههها از نو پییگرفته شد :واجش نایس اترخیی–
تطبیقی ( )idem 2008و اندیک ردهش نایس (.)idem 2021
 .Iدس تور زابن گرگاین
 -1امال
درابره امالی متون حرویف پیشاپیش حبث کردم و بهویژه اختالف در ثبت بریخ صامتها را
در میان هنادم (Borjian 2008: 690 f؛ نزی ،نکـ  .مهنی مقاهل ،خبش  – IIIایزوگلوس .)29
در مورد اعراب مه اصویل رعایت نشده و حرکتگذاری در متون مک است .لفظی مانند اَ اغلب اب
عالمت زبر آمده ات ابعث خطا نشود .گاه کَی «کرد» اعراب گرفته ات کی «که» خوانده نشود ،ای آنکه
کُوَ «افتد» اب کُو «جا» ای کو «ابید» اشتباه نشود (برای تفصیل دراینابره ،نکـ  .کیا .)1330
 -2رصف و حنو
نظر به اینکه نویس ندگان متون حرویف عبارتهای گرگاین را آزادانه اب فاریس آمیختهاند و در این راه
گاه راه افراط رفتهاند ،رصف و بهویژه حنو گرگاین رصف ًا از راه آمارگریی خصوصیات دس توری متون
بهدست منیآید .صورتهای اصیل گرگاین را اب منظور کردن ردهش نایس جغرافیایی ،از راه تطبیق اب
زابنهای مهسایه ابزش ناختهامی.
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برای آنکه چند و چون آمیختگی زابن روشن شود ،مجهل ( )1-1را برای منونه میآورم .در
این مجهل رص ِف ْ
افعال گرگاین است و حنو عبارت خویشتن مار … مطابق حنو گرگاین است
(خبش  ،7در زیر) .لیکن زبان خنان به جای *خنانن زوان (خبش  )1-6رصف و حنو فاریس
دارد .حرف اضافه در با هر کس ابیس یت پساوند ﯿـا میبود (خبش  .)1-8حالت نکره (خبش
 )4در زبانی صورت اصیل گرگایناش *هیزوان است .مضری سومخشص مجع (جدول  )1دو
گرگاین اصیل اژ بودهاست.
امال در مهنی یک مجهل پذیرفتهاست و از در ِ
( )1-1با هر کس که سخن واتی بزبان خنان واتی یا بزبانی که خونان اَ لغت از خویشتن
مار و پﯿر و استاد و غﯿره اشنوابند.

«اب هر کس که خسن گفت به زابن ایشان گفت ای به زابین که ایشان آن لغت را از
مادر و پدر و اس تاد خویش و غریه شنیده بودند» (جاودانانمه ← کیا :1330
.)230
در زیر ،به رصف و حنو امس (خبشهای  3ات  ،)7حروف اضافه و ضامیر و ادات (8
ات ،)10ساخت فعل ( 11ات  ،)18زمانها و وجوه ( 19ات  ،)22بریخ افعال ()24 ،23

پرداخته میشود.
 -3مجع اب ان است ،مث ًال جنان «زانن» ،خنان ،اونان «ایشان» ،دیران «دیگران».
معین «یک») میگرید :هﯿچی ،هﯿجی ،هجی «چزیی»،
 -4امس نکره پیشوند هﯿـ (به ِ
«اکری» ،هﯿاکاه «جایی ،جایگاهی».

هﯿکار

( )1-4اگر هﯿتن اژ ترسا سوال کره …

«اگر خشیص از ترسا سؤال کند ( »...جاودانانمه ← کیا .)227 :1330
( )2-4ازن فرض کر که هﯿتن خویشتن دیم در آینه هوینه (حمرمانمه ←)Huart 1909: 20

«چننی فرض کن که کیس روی خویشنت در آینه میبیند».
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میاجنی ـو و
 -5مفعول ای حالت رایی پسون ِد ه ای فتحه ای (بهندرت) ا 1و پس از مصو ْت ِ
بهندرت ـﯿـ میگرید :دیمَ ،دیمه «روی را» ،هَمَوَ(ه) «مهه را» ،خُوَ ،خوا «او را» ،اسبا
«اسب را» ،آدمﯿا «آدم را».
حالت رایی چند اکربرد دارد :مفعول (مثالهای  1-5ات  ،)3در معنای «داشنت» اب فعل بنی
«بودن» (مثال  ،)4-5اب فعل انقص ای مصدر (مثالهای :)6-5 ،5-5
( )1-5هر روژه اژرا قسمت بکی …

«هر روز را برای این قسمت کرد» (جاودانانمه ← کیا .)210 :1330
( )2-5واتی توا که خوشتنه آدم هزانی

«گفت :تویی که خویشنت را آدم میداین» (هامن.)244 :
( )3-5بعد اژه پنداشتم که این خواوه درویشان خوشتﯿنا هواتی

درویشان خود میگفمت» (هامن.)242 :
«بعد از آن پنداش مت که این خواب را به
ِ
( )4-5من بخواو دین که … منه صدوچهل فرزند بی

«من به خواب دیدم که … مرا صدوچهل فرزند بود» (نومانمه ← کیا .)240 :1330
( )5-5هَمَوَ دیم در خو کو کﯿن

«مهه را روی در او ابید کردن» (کیا .)193 :1330

( )6-5مرده هجی بجن هﯿنکو دان

«مرد را چزیی به زن میابید دادن» (هامن.)203 :

 -6حالت اضایف و ملکی ( ُابلیک) اب ـن در موارد زیر اس تعامل میشود:
ٌ -1-6
مضافالیه :معوم ًا پیش از مضاف میآید:
( )1-6آدمن دیمی

«روی آدم است».

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

«در ِ
گردش روز خورش ید درآید».

 1قس .حرف اضافه ـﯿا در خبش .1-8
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در مواردی حالت اضایف پس از مضاف آمدهاست:
( )3-6حوا کرسی بو خدین
( )4-6مخالفت خُوَیِن کﯿبو

کریس خدا ابشد» (کیا .)257 :1330
«حوا ِ
«خمالفت او کرده ابشد» (هامن جا).

( )5-6عدد نماژن جرا جندین است

«عدد مناز چرا چندین است؟»

 -2-6اب حروف اضافه (نـکـ  .خبش )8
 -3-6ملکی .بهویژه اب ضامیر (جدول  )1میآید .اب امس مه به اکر رفته :سالن و ماهن در مثال
(.)7-6
( )6-6همه روی زمﯿن خُوَیِن بو

«مهه روی زمنی مال او ابشد» (کیا .)256 :1330
()7-6

تعﯿن هر روژ اژ وراهﯿن خوی 1از مشرق و تعﯿن شو از پنهان بﯿن خو و ماهن و

سالن همازن (حمرمانمه ← )Huart 1909: 15

«تعنی هر روز از برآمدن اوست از مرشق و تعنی شب از پنهان شدن او و مالِ
تعنی ماه و سال] مهچننی».
ماه و سال [= ِ
 -7عبارت امسی– چیدمان حنوی هس ته اب صفت و انم (مضاف) و حرف اضافه در گرگاین
معکوس فاریس است ،بدین رشح که در گرگاین هس ته معوم ًا مؤخر میآید.
 -1-7صفت پیش از موصوف میآید ،مانند شل مرد «مر ِد شل» ،ظاهر ًا بدون تکواژ پیوند
(این کیفیت بهعلت قلت شواهد قطعی نیست).
ٌ -2-7
مضافالیه اب پسوند ــن (نکـ  .خبش  )6پیش از مضاف میآید :صورن آواژ «آو ِاز صور»،
رسولن سخن «خسن رسول» ،امﯿن کتاب «کتاب ما» ،خنانن جا «جای آهنا».
 -3-7حرف اضافه معوم ًا پیش از انم میآید .هس ته غالب ًا پسوند ندارد لیکن حالت ُابلیک (اب
ـن ،نکـ  .ابال) در چند شاهد دلیل اصالت آن تواند بود :خُوین زیر «زیر او»،
xū-ī

1
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«پیش رسول میآمد»

زابن منت اب فاریس پیشاوندی
 -8حروف اضافه اصالت ًا پساوندی است ،ویل اغلب در اثر آمزیش ِ
آمدهاست.
 -1-8ـﯿا «اب ،به» از مجهل حروف اضافه اصیل و پربسامد گرگاین است .تفاوت این پساوند اب
نشان حالت رایی (ـا) (خبش  )5مهیشه آشاکر نیست .مثالها:
( )1-8خدا رسولﯿا واته بی «خدا به رسول گفته بود»« ،خدا رسول را گفته بود» (کیا .)204 :1330
( )2-8بحث … خوین ماریا هشوی « ِ
حبث  ...اب مادر او میرفت» (هامن.)254 :
( )3-8مقابل کامه بﯿن اَمویﯿا که بدیم دو فرشته بو (هامن)204 :

«مقابل خواهد بود اب/به آن موی که به روی دو فرش ته ابشد».
-2-8
بیین».

َد ،دَه

«در» نزی در مواردی پساوندی آمدهاست:

نماژده

«در مناز»،

وینیده

«در

 -3-8اژ «از» ظاهر ًا حتتتأثری حنو فاریس پیشنی آمدهاست:
( )4-8اژهکو 1در آسه

«از آجنا برآید».

( )5-8آو اژ بﯿرون باغجه هشو «آب از بریون ابغچه میآید» (نومانمه ← هامن.)237 :
 -9مضری
 -1-9ضامیر خشیص در جدول  1در چهار حالت طبقهبندی شدهاند )1( :فاعیل (یب پسوند)،
( )2رایی (ای مفعویل ،غالب ًا مفعول رصحی ،اب پسوند  )3( ،)-aابیی (اب پسوند ـﯿا) )4( ،ملکی
(اب پسوند ـن) .مثالها (کیا :)144 :1330
( )1-9مُنِن « َم َمن»؛ مَنِی «من است».
( )2-9نامة مُنَه ببر «انمه مرا برب!».
až aku

1
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( )3-9منﯿا هواتی «به من میگفت»« ،مرا میگفت»؛ مُن یا سخن واتی «اب من خسن گفت».
( )4-9مُنِن پﯿر رسول خدایی «پدر من رسول خداست».
 -2-9مضری مشرتک خوشتن (خویشتن ،خشتن) است:
( )5-9پادشاهی خشتن پوره سه نصﯿحت و پند هدی

رس خود را سه نصیحت و پند میداد» (نومانمه ← کیا .)242 :1330
«پادشاهی پ ِ
( )6-9من خوشتنه چﯿنده هدین

«من خود را زنده میدیدم» (نومانمه ← هامن.)246 :
 -3-9ضامیر و قیود اشاره عبارتند از :اِ ،ان «این» ،اِکُو ،انکو «اینجا»؛ اَ «آن» ،اَکُو «آجنا».
 -10قیود و ادات .لکامت پربسامد عبارتند از:
کی «که» (موصول) ،کُوکُو «کجا» ،کامن «کدام» ،کو (« )guابید» ،ابی ،ادی «ابز،
دوابره» ،واژ ،واز «ابز ،دوابره» ،دیر «دیگر» ،اسا «اکنون» ،پش «پس» ،اَپَش «بعد»،
اِزِن ،ازین ،اژن «چننی» ،همازن ،همزن «مهچنان ،مهچننی ،چون» ،اژیرا «زیرا».
جدول  .1ضامیر خشیص
مفرد 1
2
3
مجع 1
2
3

فاعیل

رایی

ابیی

من
تو
خو

مُنه ،مُنَ
تُوَ
خُوَ ،خوه ،خوا

منﯿا
تﯿا
خُﯿا

مُنِن
تِن ،تﯿن ،تنی
خوِن ،خوِیَن

امه
شُمه ،شما
خُنان ،اونان

اَمَ َو
شمَوَ

اَمﯿا

اَمﯿن ،امن

خُنانﯿا

خُنانِن ،خُنان ،خنانه

خُنانه ،اونانه ،اوهاوه

ملکی

زابن مرتوک گرگان :دس تور ،رده ،تبار

71

جدول  .2ش ناسههای فعل
 .Iمضارع اخباری و الزتامی
مفرد

مجع

1
2
3
1
2
3

ـان
ـی ،ـا
ـه ،ی ،ـد
ـﯿد
ـنه ،ـن ،ـان ،ـند ،ـﯿند

 .IIمایض ساده و نقیل
ـن
ـا ،ـﯿا
ـی
ـنی ،ـانی
ـند ،ـﯿند

 -11فعل -حنو گرگاین ارگاتیو ندارد .ناکت چشمگری در ساخامتن فعل عبارت است از پیشوند
اس مترار (خبش  ،)16امس مفعول (خبش  ،)13آینده (خبش  ،)21وجه رشطی (خبش ،)22
افعال انقص (خبش  .)24ش ناسهها در جدول  2و منونه رصف افعال در جدولهای  3ات 5
آمدهاست.
 -12بُ ِن فعل بر دو پایه مضارع و مایض است:
ساز : -ساتـ «ساخنت» ،خواز : -خواشتـ «خواسنت» ،وینـ  :دیــ «دیدن»،
«آمدن» ،جنـ  :جﯿــ «زدن» ،کر : -کﯿـ «1کردن».

آسـ  :آهﯿــ

 -1-12در افعال «اب قاعده» ،بن مایض اب افزودن ـﯿـ (>  )-id-به بن مضارع ساخته میشود.
برای مثالِ ،
جفت زانــ  :زانﯿــ را میتوان از این صیغهها اس تقرا کرد:
بزانان

-zān-ān

«بدامن»

نﯿزانان

-zān-ān

«منیدامن»

هزانﯿن

-zānī-n

«میدانس مت»

 1درابره ریشه بنهای خمتوم به  ،-īنکــ  .خبش  IIمهنی مقاهل ،ایزوگلوس 28؛ نزیBorjian 2008: §8.2 :
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لیکن از مصدر (زانان) و صفت مفعویل (زانا) بن مضارع زانـ به دست میآید (به جای *زانﯿان

و *زانﯿا) .این اسامی فعیل البد کواتهشده صورتهای اصیلاند و راه تشخیص آهنا موضع تکیه
بر هجا ابیس یت بوده ابشد .1شااین ذکر اینکه متایز مصدر از صیغههای اولخشص مفرد در
بس یاری از افعال دشوار است.
در فعل «گرداندن» ،صورت امالیی بکاردنی دو خوانش دارد:
بگردان َد (مضارع الزتامی)
گردان ْد (مایض ساده) bə-gārdənī-Ø
bə-gārdən-ī

 -2-12بن سبیب اب پسوند  -ăn-از بن مضارع به دست میآید:
بسوژنه «بسوزاند» ،بﯿاموژن «بیاموزان!» ،هرسنه ،هرسانه «میرساند»
 -13مصدر و امس مفعول .مصدر اب پسوند ـان ای ـَن و امس مفعول اب پسوند ـا ای ـه از بُ ِن
مایض ساخته میشود:
اشتان «ایس تادن» ،اشتا «ایس تاده»
آهِﯿَن «آمدن» ،آهی «آمده»
کﯿتن «گرفنت» ،کﯿته «گرفته»
چنانکه آمد (خبش  ،)12در افعال اب قاعده ،مصدر و صفت مفعویل بر ِبن مضارع بنا میشوند.
مثال دیگر این کیفیت فعل «شنیدن» است:
صیغه
مایض ساده ،اولخشص مفرد
مضارع الزتامی ،سومخشص مفرد
امس مفعول
مصدر

امال
بشنوین ،اشنوین
بشنوه ،اشنوه
اشنوا

بن
ešnawīešnaw-

اشنوان

 1اگر تکواژ مایضساز را  -ād-فرض کنمی ،مصدر و صفت مفعویل ابیس یت *زاناین و *زانایه میشد.
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 -14پیشوندهای قامویس عبارت است از:(y)er ،vā- ،var- ،va- ،da- ،hā- :
هاکر« -کردن» ،دکﯿر« -گرفنت» ،وریژ« -رخینت» ،ورآس« -برآمدن» ،واوین« -ابزدید
کردن» ،یرآس« -فرود آمدن» ،اِرشو« -فرس تادن».
 -15جزء رصیف بـ  .این تکو ِاژ مقید در امال کرار ًا اب َزبَر آمدهَّ ،لا ظاهر ًا –بهخالف انتظار–
 -baبوده ای منطقیتر اینکه مانند مازندراین  bə-تلفظ میشدهاست .بـــ در صیغه های امریو الزتامی و مایض و صفت مفعویل و مصدر آمدهاست:
بکر «بکن!» ،بکران «بکمن» ،بکﯿا «کردی» ،بکﯿه بی «کرده بود» ،بکﯿن «کردن».
 -16جزء رصیف هﯿـ ،همﯿـ  .منود اس متراری ای اناکمل اب پیشوند  he-ای ( hī-اغلب پیش از
صامت) و تکواژگونه ( hamī-پیش از مصوت) بیان میشوند:
هکره ،هﯿکره« ،میکند» ،هکی ،هﯿکی «میکرد»؛
همﯿاسه «میآید» ،همﯿاهی «میآمد».
هر دو جزء رصیف در فعلهایی که پیشوند قامویس دارند حذف میشوند:
«بکنید» ،دمﯿاسه «در میآید».

هاکریه

 -1-16گذشته از این ،گاه وجه امری 1اب مهنی جزء رصیف «اسمترار» بیان شدهاست (کیا :)276 :1330
هِکَر «بکن!» ،هخوان «خبوان!» ،هوین «ببنی!» ،هﯿشو «برو!».
 -17نفی اب  na-و هنیی اب  ma-پیش از بن فعل میآید:
نواژه «نگوید» ،بنکره «نکند» ،مزان «مدان!» ،دمَکَر «مکن!».
عالمت نفی اب پیشوند اس مترار مهنشنی منیشود:
هﯿکی «میکرد» ،نﯿکی «منیکرد».

هﯿکره

«میکند»،

نﯿکره

«منیکند»؛

 1قس .پیشوند فاریس  mī-در «میابش به معر خود حسرخزی!» .برای سابقه اترخیی اکربرد این جزء رصیف ،نکـ .
خانلری  301/2 :1366ببــ 313 ،ببــ .
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 -18ش ناسه .ش ناسههای فعل را میتوان بر پایه زابنهای اکس پیی به دو گروه خبش کرد
(جدول  .)2گروه نست در زمانهای حال و گروه دوم در زمانهای گذش ته اس تعامل
میشود .در امر ،ش ناسه مفرد صفر و ش ناسه مجع ـﯿد و ـﯿه است.
صورتهای امالیی بریخ ش ناسهها ،چنانکه در جدول  2آمده ،خمتلف است و بنابراین
اس تقرای زیرساخت برای آهنا نیازمند پژوهش بیشرت در متون گرگاین است.
منونه رصف افعال در جدولهای  3ات  5آمدهاست.
 -19مایض بعید و مایض الزتامی اب صفت مفعویل و بهترتیب صیغههای گذش ته و الزتامی فعل
«بودن» رصف میشوند :آهی بی «آمده بود» ،آهی بو «آمده ابشد».
()1-19

محمد همﯿن مفرداته بتقلﯿد اشنوا بی همازن که خنان اشنوا بند

«حم د مهنی مفردات را به تقلید شنیده بود مهچنان که ایشان شنیده بودند»
(جاودانانمه ← کیا .)230 :1330
 -20مایض نقیل .این زمان گوای صیغه خاص نداش ته 1و اغلب بهجایِ آن مایض ساده به اکر
مایض نقیل امس مفعول را آسان میتوان ایفت
رفتهاست؛ مث ًال کﯿن «کردم ،کردهام» .گاه نزی در ِ
(شاید حتت تأثری فاریس):
بکﯿتهاند «گرفتهاند» ≠ بکﯿتند «گرفتند» (کیا  138 :1330ببــ 277 ،ببــ).

در فعل «گفنت» صفت مفعویل واته است (واته بی «گفته بود») که در صیغههای مایض نقیل
ابزاتب ایفته:
واتﯿن «گفتهام» ≠ واتن «گفمت» ،واته «گفته است» ≠ واتی «گفت».
اب این حال ،این صیغهها مکرت به اکر رفتهاست ،مث ًال:
( )1-20واتی هفتاد بار بخو اوشنوین که صاحب قران فالن کسی (نومانمه ← کیا .)238 :1330

«گفت :هفتاد ابر به خواب شنیدم/شنیدهام که صاحب قرآن فالن کس است».
 1زابنهای اکس پیی نزی مایض نقیل ندارند.
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( )7-21اَ کسـه که  ...فهـم نکی بو  ...جاودان نامه  ...مسائـله و قـواعـد ازن که حق ابو
نﯿزانه و فهم نکامه کﯿـن و تا کسی خـوشتنن *آهﯿن و شون و *مﯿن و *جﯿنده
[بﯿـن] خـوشتنه ازن نﯿـزانه  ...از روی مـعنی و صـه نـکامه زانان و در زمـﯿـن

این ادراک کامه بنی (حمرمانمه ← Huart 1909: 33؛ نزی ،نکـ  .کیا .)340 :1330
«آن کس که فهم نکرده بود مسائل جاودانانمه را و قواعد[ش را] چنانکه حق آن
بود نداند و فهم نواهد کردن و ات کیس آمدن و رفنت و مردن و زنده شدن
خویشنت را چننی نداند ،از روی معین و صورت نواهد دانسنت و در زمنی این
ادراک نواهد بود».
 -21آینده اب صیغههای رصیف فعل معنی  kām-و مصدر اکمل ای مرخم ساخته میشود:
( )1-21عﯿسی واتی که من کامان آهﯿن «عییس گفت که من خوامه آمد» (کیا .)275 :1330
( )2-21هرچه از ازل تا ابد بی و بو و کامه بﯿن

«هرچه از ازل ات ابد بود و ابشد و خواهد بودن (جاودانانمه ← هامن.)212 :
( )3-21هر اسم که در جهان هستی و بی و کامه بی مرکب از حروف تهجی هستی

«هر امس که در هجان هست و بود و خواد بود مرکب از حروف هتجی است» (کیا
.)275 :1330
( )4-21برای اَ که اصل علوم بخو ظاهر کامی بﯿن

«برای آنکه اصل علوم بدو ظاهر خواست بودن».
( )5-21دنﯿی بعﯿسی و حسﯿن بماندی بَشُمه ای کافران نکامه ماندن

«دنیا به عییس و حسنی مبان َد؛ به شام ای اکفران نواهد ماندن» (نومانمه ← کیا
.)275 :1330
( )6-21به هر طرف که تو دیم دکری اجﯿز در مقابلة وجه تو کامه بﯿن

«به هر طرف که تو روی کین آن چزی در مقابهل وج ِه تو خواهد بودن» (جاودانانمه

← هامن.)229 :
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 -22وجه رشطی .1این وجه برای بیان فعیل است که به ِ
صورت فریض مطرح میشود .در
متون حرویف مواردی که وجه رشطی خاص گرگاین به اکر رفته مهگی در صیغه سومخشص مفرد
است و برای فعلهای «بودن» و «کردن» .صورت رصیف وجه رشطی مرکب است از بن
مایض (« bi-بودن»« ki- ،کردن»)  + -nd- +ش ناسه سومخشص مفرد (.)-ī
این صیغه مه در فراکرد پریو که متضمن رشط است و مه در جواب رشط به اکر میرود.
فاریس وجه رشطی که اب افزودن پسوند  -īبه آخر صیغههای فعل به
گذش ته از این ،صورت ِ
دست میآید (خانلری  331/2 :1366ببـــ) ،در متـون گرگاین دیده میشود؛ در مجهلهای
( )5-22و ( )6-22صورتهای فاریس آمده :نﯿمﯿاهی؛ ب َ ِوس ین (از ُب ِن متعدی .)vəsn-
( )1-22اکر خلقت مرد همازن بندی که خلقت جن …

«اگر خلقت مرد مهچنان بودی که خلقت زن( »...کیا .)81 :1330
( )2-22اکر در حدیث … آهی بندی متوهم همازن توهم کﯿبندی که …

«اگر در ِ
حدیث … آمده بودی ،متومه مهچنان تومه کرده بودی که …» (هامن.)51 :
( )3-22اکر بمثل در عالم ظاهر وضع لغت مرکب نبندی انسان قابلﯿت درک عذاب و … کﯿندی

«اگر به َمث َل در عا ِمل ظاهر وضع ِ لغت مرکب نبودی ،انسان درک عذاب و … کردی»
(هامن.)142 :
( )4-22اگر صورة خو و تعلﯿم خو نبندی اسماءَ هﯿج کس … پرستش نکﯿندی
«اگر صورت او و تعلمی او نبودی ،اسامء را هیچ کس … پرستش نکردی» (هامن.)157 :
()5-22

اگر خونان نبندی اَ عرش وادی نمﯿاهی

«اگر ایشان نبودندی ،آن عرش پدید منیآمد» (هامن.)148 :

()6-22

آواژی از آو وراهی ازن که من احساس کﯿن که مکر زمﯿن بَوِسنی

«آوازی از آب برآمد چنانکه من احساس کردم که مگر زمنی بگس یخت»
(جاودانانمه ← هامن.)244 :

irrealis
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در مجهل ( ،)22-7حرف خیشومی بخوآزنان «خبوامه» (قس .هﯿخوازان «میخوامه») زائد
میمناید .این حرف ممکن نیست تکواژ سبیبساز (خبش  )2-12ابشد زیرا بن سبیب این فعل
که خود متعدی است در متون گرگاین نیامده .کیا ( )63 :1330احامتل تصحیف *بخوازان
میدهد .لیکن از نظر ردهش نایس (نکـ  .خبش  ،IIایزوگلوس  )16تکواژ خیشومی احامتل دارد
به حالت  irrealisمربوط ابشد:
be-xwāz-ǝn-ān
bǝ-want.PRES-IRREALIS-1SG
( )7-22خوشتن یا واتن که هَی دوُت بخوآزنان از خنان پادشاه پادشاه تا منه پوری

اژه کو وادی آسه (نومانمه ← کیا .)237 :1330
« اب خود گفمت که یک دخرت خبوامه از پادشاه ایشان ات م را پرسی از آ جنا
پدید آید» (قس .هامن.)237 :
« -23بودن» اب دو فعل بیان میشود:
 -1-23فعل اس نادی بِﯿَن «بودن» ،اب صیغه های سومخشص مفر ِد بی «بود» ،بو «ابشد» ،بی

بی «بوده بود» ،بی بو «بوده ابشد» ،بی بی بو «بوده بوده ابشد».
 -2-23دبﯿن «وجود داشنت» ای «در جایی بودن» .مثالها:
( )1-23اَ منن دست دبی «آن در دست من بود» (نومانمه ← کیا )245 :1330
( )2-23واتن که بروم دری «گفتند که در روم هس یت» (نومانمه ← کیا )243 :1330
( )3-23من در هزاره کری دبن «من در هزارجریب بودم» (کیا )265 :1330
( )4-23جرا واتی که وقتی که شمه باحرام دبﯿه صﯿد مکریه

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

 -24افعال انقص که پیش از مصدر (اکمل ای مرخم) ای مضارع الزتامی میآیند ،عبارتاند از:
• کو ( ،)guهنکو «ابید»
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• شﯿن «شایسنت ،توانسنت» (معوم ًا در صیغههای نفی)
• تﯿان ای تان «توانسنت» (معوم ًا در صیغههای نفی)
( )1-24دیم در خو کو کﯿن «روی در او ابید کردن» (کیا )136 :1330
( )2-24هنکو تن زمﯿن سرخ بو «زمنی تو ابید سخ ابشد» (نومانمه ← هامن)242 :
( )3-24شتران نشﯿه کشان «شرتان منیتوانند ب َکش ند» (کیا )155 :1330
( )4-24نﯿشی واتن در یک زبان تو اسبه هم اسب باژ و هم آت باژ و هم فرس باژ

«منیتواین بگویی در یک زابن تو اسب را مه "اسب" بگو ،مه "آت" بگو ،مه
"فَ َرس" بگو» (هامن)262 :
( )5-24ا دو کس از هم جدا نتﯿان کﯿن «آن دو کس را از مه جدا منیتوان کرد» (هامن.)262 :

جدول  -3رصف فعل واتن «گفنت»
مضارع الزتامی
مفرد

مجع

1
2
3
1
2
3

مضارع اخباری مایض ساده
(بـ)واتِن ،باتن

بآژآن
بــ (و)اژی

هِوِی ،هِوا

واژه ،باژه

هوا(ژه) ،هِوِیَه

مایض اس متراری
هواتن

واتا
واتی ،باتی

هواتی

هِوِینه
واتانی
واژند ،باژند

هِوِیند

واتنـ (د) ،باتند

امر :واژ! ،باژ!؛ نـهیی :مواژ!؛ صفت مفعویل :واته؛ صفت فاعیل :واژنده

هواتند
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جدول  -4رصف فعل آهﯿن «آمدن»
مفرد

مجع

مضارع الزتامی
 1بیاسان
بیایس
2
بیاسه
3
1
2
 3بیاس ند

مضارع اخباری مایض ساده
آهنی
آهیا
آهی
مهیاسه

مهیاس ند

مایض اس متراری

مهیاهی

آهیاین
آهند ،آهیند

مهیاهند

جدول  .5رصف فعل کﯿن «کردن»
مضارع الزتامی
مفرد 1
2
3
مجع 3

بکران

مضارع اخباری مایض ساده

مایض اس متراری
هﯿکن

هِکران

بکﯿن

هِکَری

بکﯿا

بکَرَه

هِکَرَه

بکی

هکی

بکرند

هکرند

بَکﯿند

هﯿکند

 .IIردهش نایس
حمکگذار ردهش نایس برای خانواده زابنهای ایراین دواندل استیلو است 1و سمشق این خبش
از مقاهل نوآوریهای او در این زمینه است .راهی را که استیلو در ردهش نایس ایراین مهوار
کردهاست من ابرها پمیودهام ،از مجهل در برریس زابنهای مازندراین ( Borjian 2019: Table
 )7و کومشی ( )idem 2021: Table III.14و طالقاین– املویت ( )ibid: Table I.11که
مهگی در احتاد زابین الربز– اکس پیی جای دارند و مس تقامیً به برریس زیر مربوطاند.

 1از میان مقاالت پرشامر او این یکی بهویژه مورد اس تفاده این مقاهل بودهاست.Stilo 2018 :
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متایز گرگاین از زابنهای ایراین مهسایه منظور نظر این خبش است .برای این منظور یسوچهار
ایزوگلوس در سه رده برگزیده شد :گرامری ،ایزوگلوسهای  1ات ( 21جدول )1-7؛ صویت،
ایزوگلوسهای  22ات ( 29جدول )2-7؛ لغوی ،ایزوگلوسهای  30ات  .34ایزوگلوسها
نههامن ویژگیهای گرگاین بلکه ویژگیهای برجس ته زابنهای دیگر را نزی منعکس میکنند.
زابنهای مورد مقایسه عبارت است از:
• پاریت که روزگاری مهسایه گرگاین ابید بوده ابشد؛
• فاریس دری ،زابن خراسان ،که ات آخ ِر مع ِر گرگاین مهسایهاش بود؛
• بلوچی که ات پیش از جابهجایی به جانب جنوب در هامن پریامونهای گرگاین ابید بوده ابشد؛
• مازندراین که مهسایه ابخرتی گرگان بودهاست؛
• احتاد زابین کومشی ،از مجهل عبارت از سیخ (سخهای) و مسناین که در جدول درج
شده اند و زابن مرتوک بسـطام که جز اندیک از آن منیدانمی ویل گوای حـلقه واسـط میان
گرگاین و مسناین ابشد (.)Borjian 2021: §10.2
ایزوگلوسهای  1و  2و  .3ابرزترین ویژگی حنو گرگاین تقدم وابس تهها بر هس ته عبارت
(امس ،مضری) است (ایزوگلوس  .)1این چیدمان در اصطالح زابنش نایس راستچنی1خوانده
میشود ،بدین اعتبار که وابس ته در جانب راست هس ته قرار میگرید (البته هرگاه مجهل به
خط التنی نوش ته شود) .زابنهای راستچنی معوم ًا حروف اضافه پسایندی دارند (ایزوگلوس
 .)3بهرمغ فراواین حروف اضافه پیشایندی در متون حرویف ،آهنا را فاریسگرایی تلقی کرده
گرگاین را اصالت ًا پساوندی برآورد میکمن ،بهویژه اینکه زابنهای مهسایه ،یعین گروه اکس پیی و
گروه کومشی ،نزی راستچنیاند و بنابراین بعید است گرگاین متام ًا راستچنی نبوده ابشد.
ایزوگلوس  2تکواژ پیوند میان مضاف و ٌ
مضافالیه است .این تکواژ در فاریس «کرسه
اضافه» (از  -īدر ایراین میانه غریب) است .در مازندراین که حنوش وارونه فاریس است،
اضافه (معمو ًال  )-eبه مضاف میچس بد .تکواژ پیوند در گرگاین ــن (ظاهر ًا  )-ǝnو در

right-branching

1
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سخهای صفر است .مسناین 1و بلوچی ( )Jahani/Korn 2009: §3.1.1.2که زابنهای ترصیفیاند
در این ایزوگلوس منیگنجند .مثال:
گرگاین *حسنن کتاب
حسن کتاب
مازندراین
ِ
سخهای حس ْن کتاب
کتاب حسن
فاریس
ِ
تکواژ پیوند صفت به موصوف را بهعنو ِان ایزوگلوس نیاوردم چون کیفیت آن در گرگاین
روشن نیست و فقط حدس میتوان زد که صفت عالمت منیگرید .این تکواژ در مازندراین
معوم ًا  -eو در مسناین  -aو در سخهای  -eاست (.)Borjian 2021: §I.3.3, III.5.2
ایزوگلوسهای  4و  5و  .6ترصیف امس در ایراین میانه غریب مبتین بر چهار صیغه است:
مفرد و مجع ،مس تقمی و ُابلیک .این نظام را بلوچی و مسناین به مریاث بردهاند (مسناین جنسیت
دس توری نزی دارد) .اکس پیی و گرگاین در این خصوص پیوندی2اند؛ مفعول را اب تکواژی شبیه
«را»ی فاریس ممتاز میکنند :مازندراین  ،-(r)ǝگرگاین  .-aدر سیخ مفعول رصحی یبنشان و
مفعول بواسطه 3اب  -rāمیآید ( .)Borjian 2021: §III.5.2در بلوچی اکربرد «را» حمدود به
گونههای حاش یهای است (.)Jahani/Korn 2009, §3.1.1.2
جدول  -6رصف امس
پاریت4

ترصیفی
بلوچی5

مفرد مس تقمی

مجع مس تقمی
مفرد ابلیک
مجع ابلیک

brās
mard

پیوندی
مسناین

مازندراین

mird

asb

ādam

asb-ún

*ādam-ān

mírd-i

گرگاین

ásb-e

ādam-ən

mard-ān

brās-ān

mird-ón

asb-ún-e

*ādam-

«مرد»

«برادر»

«مرد»

«اسب»

brās-ā

 1شااین ذکر است که مسناین در ِ
حالت اضایفِ

)?(ən-ōn

«آدم»

مؤنث پسوند  -inدارد ،نکـ Borjian 2021: §III.5.2 .
2

agglutinative
dative
4 Skjarevo 2009: §4.2.1.
5 Axenov 2006: Table 3.4.
3
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ایزوگلوسهای  7و  .8ضامیر خشیص متصل در زابنهای ایراین غریب فراوان بهاکر
میروند (اغلب در نقش ُابلیک) ،اما در زابنهای اکس پیی و در گرگاین وجود ندارند .در
کومشی مسنان و سخه ضامیر متصل فقط در مقام ش ناسه فعل در صیغههای گذش ته
زابنهای
ِ
افعال متعدی اس تعامل میشوند ( .)Borjian 2021: §III.6.6این اکربرد ابزمانده نظام ارگاتیو
است که در پاریت و بلوچی بهطرز اکملتری دیده میشود ( ;Jahani/Korn 2009: §3.2.7
.)Borjian 2021: §II.5.1.15
ایزوگلوسهای  9و  10و  .11وجه اسمتراری در زابنهای ایراین غریب ساختهای متفاوت دارد.
پیشوند وجهساز ( mī-کواتهشده قید  )hamēکه تطورش در فاریس دری آشاکر
است ،به چند گروه زابین دیگر سایت کردهاست ( .)Borjian, 2021: §II.5.12-13از این
مجهل است کومشی :در زمانهای گذش ته سخهای و در زمانهای حال و گذش ته مسناین
(.)ibid: §III.6.3
گرگاین دو تکواژ مرتادف برای اس مترار دارد )1( :همﯿــ که هامن قید ایدشده در فوق
است؛ ( )2هـ و هﯿـ (خبش  .)16- Iدر این ایزوگلوس بسطامی اب گرگاین انباز است:
 بسطامی کهن (زابن مرتوک خرقان) :همﯿـ و مﯿـ ()Borjian 2021: §III. 10.2؛ گونههای فاریس بسطام و شاهرود( me-, hem(i)-, hen-, he- :.)§3.5.1
مشاب ِه پیشوند اس متراریِ  hi-در پاریت لکمه  hēbاست که پیش از مضارع اخباری میآید و به
آن مفهوم متنایی میخبشد« hēb wāžēd :بگوید» (رضایی ابغ بیدی .)135 :1388

idem 2013:

در زابنهای اکس پیی ( )Borjian 2019: Table 7صیغههای زمان حال ساده اب میانوند
خیشومی (مش تق از  )*-ant-ممتاز میشوند .این میانوند که در بریخ از زابنهای کومشی (از
مجهل سخهای) و در ابالطالقاین و طالشی و اتیت هرزند و ِ
اتت قفقاز نزی هست ،ایزوگلویس
پررنگ در ردهش نایس زابنهای ایراین غریب به شامر میآید (.)Stilo 2018: §6.5.1.4
ایزوگلوس  .12در مسناین و سیخ میانوند  -št-در صیغههای گذش ته ،بهویژه در افعال
الزم ،به اکر میآید ( .)Borjian 2021: §III.6. 4این تکواژ که منحرص به کومشی است از این

زابن مرتوک گرگان :دس تور ،رده ،تبار

83

رو حلاظ شد که ایزوگلویس برجس ته در منطقه است .این ساخت از زابنهای ایراین میانه
غریب سچشمه میگرید :در پاریت فعل مککی « išt-ایس تادن ،بودن» در نوعی مایض نقیل به
اکر میرود (رضایی ابغبیدی .)7 -3 -10 :1388
ایزوگلوسهای  13و  .14بن مایض افعال «ابقاعده» در ایراین میانه غریب عبارت از بن
مضارع است اب پسوند ( -id-ای  )-ist-در فاریس میانه و  -ād-در پاریت .ابزاتب این ثنویت
در دوره نو چننی است :زابنهای فالت مرکزی و بیاابنکی تکواژ پاریت را به اکر میبرند،
حال آنکه گرگاین و مسناین اب آنکه در جغرافیا مهسایه پاریتاند تکواژ فاریس میانه را مریاث
بردهاند (.)Borjian 2019: 97; Borjian 2021: §II.5.1. 10; Jahani/Korn 2009: §3.2.2.1
جزء مایضساز  -ist-به فاریس دری رس یده ویل به تعدادی اندک .در دیگر زابنهای
ایراین نو شامر اینگونه افعال بیشرت از فاریس نیست (در گرگاین هیچ ایفت نشد) ،بهجز
زابنهای اکس پیی و اتیت که در این مورد زاای بودهاند؛ چند فعل برای منونه در زیر آمدهاست:
«شنیدن»
«خواندن»
«مالیدن»
«ماندن»

گرگاین

مازندراین

مسناین

سخهای

اشنویـ
خواند-
مالﯿـ
ماند-

ešnâ-ss-

-ašnu-

-ešnuā-

xund-ess-

xond-

xͻnd-

mâl-essmund-ess-

ایزوگلوس  .15زمان آینده در گرگاین اب فعل معنیِ  kām-رصف میشود .این فعل در گروه
اکشاین زابنهای فالت مرکزی نزی هست :هنجین « kem-un yoštخوامه جست/ایفت»
(.)Borjian, 2011: Isogloss 6
در پاریت

kāmādan

«خواسنت» فعل خشیص اب مصدر ممتم است (رضایی ابغبیدی

 :1388خبش ،)7 -10اما مانند گرگاین معنیِ آینده نیست.
ایزوگلوس  .16وجه رشطی ،چنانکه در خبش  22-Iتوصیف شد ،اب میانوند  -nd-بیان
میشود(« ki-nd-i :اگر) میکرد» .تکواژ خیشومی را دواندل استیلو ( )2002: 665bدر چند زابن
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دیگر از مجهل گیلکی رشیق ،طالشی ،بریخ گونههای اتیت ،گوراین ،و بلوچی ( Jahani/Korn 2009:

 )§3.2.6.3پیدا کردهاست .مثالها از گیلکی و بلوچی ترمکنس تان:
æger tu mæ búttεnæ-bi, i ettefaq də́nkətεnæ-bu (Stilo 2002: 666a).

«اگر تو به من گفته بودی ،این اتفاق منیافتاد».
agar bēgunā ma-būt-ēn-ant, mnī tēz-ēn zām laṭṭ-ē nabūt (Axenov 2006: 199).

«اگر یبگناه نبودند ،دش نه تزی من چوب منیشد».
شااین ذکر اینکه اکرث زابنهای ایدشده در احتاد زابین الربز– اکس پیی قرار میگریند و
بنابراین جتانس وجه رشطی گرگاین اب آهنا دور از ذهن نیست.1
ایزوگلوس  .17صورت مکتوب کو («ابید») به رضس قاطع  gūتلفظ میشدهاست.
سبب این اطمینان آن است که سه گروه زابین – که مهراه اب گرگاین پیوس تاری جغرافیایی
نشان میدهند – مهنی معین را اب الفاظ مبدوء به  /g/دارند :کومشی)Borjian 2021: ( g(a
 ،)§III.6.8; Table III.9بیاابنکی  ،(ibid: §II.4-10) go(t)-فالت مرکزی  gi-؛ در این بن
معاین «ابیسنت» و «خواسنت» مالزم است.
ِ
اثری از این لغت را در بسطامی کهن خواهمی ایفت اگر «وارمنانکو» را
تقطیع و «ما را ابران ابید» تعبری کنمی (.)ibid: §III.15.2

vāron=mān gū

šah-

ایزوگلوس  .18فعل انقص « ši-شایسنت ،توانسنت» مهتراز است اب (بن مضارع)
در پاریت و  šāy-در فاریس میانه .این فعلِ اتبع که در فاریس الکس یک راجی بود (خانلری
 )368 ،357 :1366اکنون آراکئیک است ،اما در چندین زابن زنده ایراین غریب از مجهل در
اکس پیی و طالشی و زازا و فالت مرکزی و بیاابنکی و الرس تاین ثبت شدهاست (کیا :1330
322؛ حسن دوست  .)800 :1389در کومشی نبود این فعل را قطعی منیدامن؛ شایس ته است
حتقیق شود.

 1مازندراین این وجه را ندارد .بود و نبود آن در کومشی نیازمند پژوهش است.
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ایزوگلوس  .19ش ناسه اولخشص مفر ِد گرگاین ،-(ā)n ،اب پاریت تطابق دارد و مهنی مضری
در مسناین و سخهای و بلوچی  -ânای  -inو در هر حال اب نون است .در برابر ،فاریس و
مازندراین این مضری را فقط اب ممی دارند.
ایزوگلوسهای  20و  .21نظر به اینکه ضامیر خشیص نقشی همم در ردهش نایس دارند،
برای آهنا دو ایزوگلوس منظور میکمن.
مضری سومخشص مفرد خو و مجع ُخنان ظاهر ًا اب پاریت  hōو  hawīnخویشاوندند؛ قس.
کردی  ،(h)awخبتیاری ( hōحسن دوست  1031 :1389ببــ) .در زابنهای مهسایه اب
گرگاین ،این ضامیر از گونهای دیگرند :مازندراین « vəاو»« vəšun ،آهنا»؛ مسناین مذکر ،ö
مؤنث « únaاو»؛ قس .بلوچی ) ā(yو جز این «او».1
در گرگاین مضری سومخشص مفرد غریفاعیل خوا ،خیا ،خوین (جدول  )1مش تق از صورت
فاعیل خو هستند .این گونهها در تباین قرار میگریند اب ضامیر ُابلیک در کومشی :سخهای žin؛
مسناین مذکر  ،žoمؤنث « žinاو» .خویشاوند این گونهها  ǰunو نظایر آن در اتیت جنویب است
که در آن لفظ ابس تاین  *hačaمضمر است (.)Borjian 2021: §I.5.1.1; Table III.9
ایزوگلوسهای  22ات  .27حتولهای وایج که موضوع این خبش هستند بیش از آنکه
ریشه زابنها را نشان دهند به جایگاه جغرافیایی آهنا مربوطاند و بنابراین در مقوهل ردهش نایس
قرار میگریند.
فراز شدن  /ā/پیش از غنه که در قدمیترین متون طربی دیده میشود ،نه هامن در متون
حرویف قاعده نیست ،بلکه در لهجه زنده فاریس گرگان مه شنیده منیشود؛ این کیفیت ،گرگاین
و طربی را در دو انتهای طیف ایزوگلوس  22قرار میدهد .شااین ذکر اینکه اغلب لهجههای
فاریس ایران در این مورد اب مازندراین انبازند و دور منیدامن که ابدال  /ā/به  /ū/اکنون در
مازندران داش ته و از اینجا به پریامون سایت کرده ابشد.
ایزوگلوس بعد ،پیشنی شدن  ،/ū/نزی تباین دیگری را میان گرگاین و مهسایگانش در
مصوتها نشان میدهد .مثالها:
 1س نگرسی « xāشام» دارد ،نکـ .Borjian 2021: Table III.5 .
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پاریت
بلوچی
سخهای
مسناین
گرگاین
مازندراین

«زابن»

«شوهر»

«دود»

izwān
zabān
zabͻn
zabün

šōy
)šū(w
šu
ši

dūd
dūt
di

زوان

شو

دو

zəvun

ši

di

سه ایزوگلوس بعد انظرند بر حذف واجها از خوشههای صامت که در زابنهای ایراین
نو فراوان منونه دارد:
«فروخنت»
«افتادن»
«دوخنت»
گرگاین
بلوچی

دوتـ

کتـ

هروشـ

dōt

kapt-

šawašk

حذف صامت ایراین ابس تان  *-t-در موضع بنیاملصوتنی نزی در گرگاین قاعده است:
«دود» ،آیﯿنه «آدینه».

دو

ایزوگلوس  .28انظر بر حتول صویت است که منجر به مادههای مایض کﯿـ «کردن» و مﯿـ

«مردن» و بﯿـ «بردن» و آویــ «آوردن» میشود (خبش  .)12– Iهیچیک از زابنهای مور ِد
مقایسه چننی خصوصییت را نشان منیدهند.
ایزوگلوس  .29بقای صامت بیواک  -č-از دوره ابس تان است .چنانکه میدانمی از
زابنهای ایراین غریب تنها بلوچی است که مصوتهای انسدادی ابس تان را سیس امتتیک حفظ
معین «روز»1.
کردهاست ،مث ًال در ( ročگونه دیگر )roš :به ِ
در متون حرویف امالی روچ «روز» اب گونههای روج و روژ در نسخههای خمتلف
آمدهاست .اختالف امالء چ اب جمی و ژ در الفاظ دیگر مه هست ،اگرچه اتمیولوژیک نیست:
چن ،جن «زن»

چﯿن ،جﯿن «زدن»

 1قس .پراچی و اورموری  ruš ، ruč؛ کردی ( rôšدر کنار
دیگر)؛ نکـ  .حسن دوست .63-61 :1389

چنده ،جﯿنده ،ژنده «زنده»

صورتهای دیگر) ،زازا rōč

(مهراه اب صورتهای
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این معما را من در مقاهل دیگری ( )Borjian 2008: 691مطرح کردم و تفاسریی ،از مجهل
احامتل اختالف لهجه در گرگان ،در میان هنادم ،اما ساجنام گناه را به گردن نسخهبرداران
انداخمت .در آن زمان منت «یـهودی–گرگاین» ( )Shaked 1988را ندیده بودم ات درایمب نظری این
اختالف امالیی در خط عربی مه اب حرف صاد צ ،اب ارزش آوایی  ،/č/منعکس است:
،rwc
،wc-

rwz
wš-

swc-

،cny

šny

«روز»
«گفنت»
«سوخنت»
«زن»

در سه لغت نست  /č/توجیه اتمیولوژیک دارد.
اب ِ
وصف این ،هیچ دور منیدامن که دستمک در مواردی امالی چ در متون حرویف اصیل
ابشد و  čواجگونهای از  ǰو  žبوده ابشد .این گامن تقویت میشود هرگاه واجگونگی  -č-را در
پاریت – چنانکه اگنس کُرن ( )Korn 2010نشان دادهاست – بپذیرمی .1این حبث را به
مقاهلای که در مورد «یـهودی–گرگاین» در دست هتیه دارم موکول میکمن.
۞

۞

۞

ایزوگلوسهای لغوی را در جدول نیاوردم زیرا پراکندگی و چگونگی آهنا در زابنهای
مورد مقایسه مدلل نیست .چند مورد ابلقوه :اسا «اکنون» ،اِزِن «چننی» (کیا 317 :1330
ببــ) ،تالر «آالچیق» ،مزگت «مسجد».
ایزوگلوس .30برفه «ابرو» ،مازندراین bəfrə ،bərfə؛ کومشی (صیغههای مجع) :السگردی
 ،bɔfronافرتی .)Borjian 2021: Table.III. 12, no. 54( burfεun
ایزوگلوس  .31خجﯿر «خوب ،قش نگ» ،مازندراین (کهنه)  ،xəǰirسخهای–السگردی
).)ibid: Table III.12, no. 86( xuǰi(r

 1مث ً
ال پاریت .w ʾc- / wāž-
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ایزوگلوس  būs .32در دبوسـ «نگریسنت» ،قس .پاریت « bōs-منتظر ماندن» .نظریش
در زابنهای دیگر ایفت نشد (کیا 322 :1330؛ .)Borjian 2008: §15
ایزوگلوس  .33سَﯿـ «نگریسنت» (هامن جاها).
ایزوگلوس  .34اکو «آجنا» .ظاهر ًا  ،/agō/بهت َ َبع ̆ -gaدر زابنهای فالت مرکزی و اتیت
و اوراماین و زازا و کومشی؛ مث ًال سخهای  .vɔ(n)ǰigâاب مصوت بس ته :کرینگاین ،agu
س یوندی ( ū-gulحسن دوست .)944-943 :1389
کو «جای»/gō/ ،؛ قس .س یوندی gā؛ افرتی ،س نگرسی ،گیلکی  ǰigâو مانندش؛
فالت مرکزی و اتیت yāgā؛ یغنایب óka؛ پاریت و فاریس میانه  ،gāhپاریت  ،wyāgفاریس
میانه ( gyāgحسن دوست 593 :1389؛ مهو  :1393فقره .)1665
۞

۞

۞

به جدول  1-7ابزگردمی .حاصل مجع ایزوگلوسها در ردیف زیر ْین نزدیکی زابنها را به
گرگاین نشان میدهد .انمنتظرتر از مهه این است که هر زابن حداکرث در نمیی از ایزوگلوسها
شامر
تطابق اندک ِ
اب گرگاین انباز است .در عامل ردهش نایس این مهپویش اندک است و ِ
ایزوگلوسها بدین معین است که گرگاین ،به ِ
حلاظ گرامر ،زابین جمزاست و اب هیچ یک از
مهسایگانش در یک رده نیست.
از مقایسه حاصلِ مجعها اب یکدیگر نتیجه چشمگریی به دست منیآید چون واراینس زاید
نیست .مهنی را میتوان مشاهده کرد که مازندراین اب  11توافق به گرگاین قدری نزدیکتر
است ات مسناین که فقط  9توافق اب گرگاین دارد و این نتیجه دور از انتظار نیست زیرا مازندران
اب گرگان پیوس تار جغرافیایی دارد و فرهنگش مه نزدیکتر است .لیکن اینکه در مجع عددی
بلوچی و فاریس کامبیش به هامن مزیان اب گرگاین توافق نشان میدهند که مازندراین اب گرگاین،
تفسریپذیر نیست .هر کدام از این زابنها در مقوالیت از گرامر به گرگاین نزدیکاند و به هامن
اندازه ای بیشرت در مقوالت دیگر دورند و این کیفیت ما را ابز به هامن نتیجه مذکور در پاراگراف
پیشنی میرساند که گرگاین به هیچ گروه زابین ش ناختهشده تعلق ندارد.
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جدول  -1-7ایزوگلوسهای دس توری
پاریت بلوچی سیخ مسناین گرگاین مازنـ فاریس
–

§1

ایزوگلوس

+

+

+

+

+

–

7

وابس ته  +هس ته

1

–

–

–

+

–

–

6

مضاف -n +

2

+

+

+

+

–

8

حروف اضافه پساوندی

3

–

–

+

–

+

+

+

نبود حالت دس توری

4

–

–

+

–

+

+

+

مفعول اب «را» ای مانندش

5

+

+

+

–

+

+

+

نبود جنس دس توری

6

–

–

+

+

+

+

–

نبود ضامیر متصل در عبارت امسی

7

–

–

–

–

+

+

+

نبود ردی از ارگاتیو

8

–

–

–

+

–

–

وجه اس متراری اب hi-

9

+

+

–

+

وجه اس متراری اب mī-

10

+

+

–

+

مضارع اخباری یب *-ant-

11

+

+

+

گذش ته یب -št-

12

+

+

بن مایض از *-īd-

13

+

بن مایض بهندرت اب *-ist-

14

21

آینده اب kām-

15

وجه رشطی اب میانوند خیشومی

16
17

+
–
–

+

–

–

+

–
+

+

–

–

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

+

–

–

–

+

–

–

+

–

–

22

–

–

+

+

+

–

–

24

«ابید» gu-

+

–

–

–

+

+

24

«ابیسنت ،توانسنت» ši-

18

+

+

+

+

+

–

–

اولخشص مفرد -ān, -in

19

+

–

–

–

+

–

–

سومخشص مفرد xy, hw

20

+

+

–

–

+

+

+

سوم خشص مفرد یب *hača

21

8.5

9.5

10.5

9

21

11

10.5

+

–

16

–

–

+

5

+

 1ارجاعها به مقوهلهای دس توری در خبش نست این مقاهل است.

13-1

–

9
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جدول  -2-7ایزوگلوسهای صویت
پاریت

بلوچی

سیخ

مسناین

گرگاین

مازنـ فاریس

§1

+

+

+

–

+

–

–

+
–
–
–

+
+
–
–

+
+
+
+

–
+
+
+

+
+
+
+

–
+
+
+

+
–
–
–

8.3
8.4
3.3

–
–

–
–
+

+
–
–

+
–
–

+
+
?+

+
–
–

–
–
–

8.1
8.2
6

4

6

4

8

4

1

+

–

2.5

ایزوگلوس
*ān ≯ un

22

*u ≯ i
*-xt- > t
*-ft- > t

23
24
25

*fra- > ha-

26

*-t- > Ø, y

27
28
29

*-ṛta- > iy

*-č- > č

مجع

 .IIIتبار گرگاین
واجش نایس اترخیی– تطبیقی گرگاین را سابق ًا منترش کردم ( .)Borjian 2008اینک حاصل آن
مطالعه را در جدول  8تنظمی میکمن ات توزیع ایزوگلوسها در یک نگاه منااین ابشد .شامرههای
ارجاع مربوط به خبشهای هامن مقاهل است.
زابنهای مورد مقایسه هامنهایی است که در خبش  IIمنظور شد ،جز آنکه سخهای
حذف شد زیرا دادههای آن اب مسناین تفاوت نداشت.
دادههای مازندراین قطعی نیست .نتاجیی از حتول اصوات را در متون اترخیی زابن طربی
در جای دیگر به دست دادم (برجیان  ،)1399اما در گونههای زنده مازندراین هنوز به نتیجه
قطعی نرس یدهام .شااین گفنت است که مازندراین مناینده مهه زابنهای گروه اکس پیی نیست؛
گیلکی توافق بیشرتی اب گروه شاملغریب زابنهای ایراین نشان میدهد (.)Stilo 2002: 660a
درست یک قرن از انتشار جس تار پیشگامانه پاول تدسکو ( )Tedesko 1921میگذرد و
فرضیه لکی آن یعین ثنویت شامیل– جنویب زابنهای ایراین غریب ،بهرمغ اکس یتهایش ،راجیترین
 1ارجاعها به مقوهلهای فنولوژیک است در مقاهل .Borjian 2008
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سمشق طبقهبندی اترخیی– تطبیقی این زابنهاست .دو قطب مورد مقایسه پاریت و فاریس
است که در س تونهای راست و چپ جدول  8جای دارند.
چند توضیح:
ایزوگلوس  5انظر به تقابل  pašاب  pasبهمعین «پس» است.
ایزوگلوس  ،6تقابل  /st/و  ،/št/بر اساس فعل «ایس تادن» است.
ایزوگلوس  ،7شاملغریب  bجنوبغریب  dدر دو لفظ برریس شده:

پاریت
مسناین
گرگاین
مازندراین

«در»

«دیگر ،ابز ،پس»

bar

bid

bar

digεri

?

ایب ،ادی

dar

adi

ایزوگلوس  :10دوگانگی حاصل  *y-در گرگاین از الفاظ یاگاه «جای» و جوا «جدا»
است.
ایزوگلوسهای  12ات  17ثنویت پاریت– فاریس را در بن چند فعل نشان میدهد .در
فعل «گفنت» زابن مرتوک بسطام (خرقاین) اب گروه شاملغریب انباز است.
۞

۞

۞

شامرش ایزوگلوسهای هفدهگانه در ِ
ردیف زیر ِین جدول  8آشاکر میسازد که گرگاین (اب
دوازده فقره توافق اب پاریت)  71درصد ژن شاملغریب دارد ،حال آنکه مازندراین دارای 21
درصد از این ژن است.
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جدول  – 8ایزوگلوسهای اترخیی – تطبیقی
پاریت بلوچی مسناین گرگاین مازنـ فاریس
+
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+
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+
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–
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+

–

+

+

–

–

+

+

–

+

–

–

+

–

–

+

–

–

17

10.5

12.5

12

3.5

0

§1

ایزوگلوس

1.1
1.1
3.1
6, 7

*ś > s
*ź > z
*θr > hr
*ǰ, *-č- > ǰ / ž
*paš-ča > paš
*st > št
*dw- > b
*hw- > w, h, wx
*rź ≯ l
*y- > y
*w- > v
« < *wak-گفنت»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

« <*kapافتادن» <*dṛtaماضـ «داشنت»̣ <*krمضـ «کردن» <*ā-gataماضـ «آمدن» āsمضـ «آمدن»مجع ایزوگلوسها

13

8.5
2
10
11
4
5

14
15
16
17

حاصل خسن
زابن گرگاین متون حرویف زابین است خست آمیخته به فاریس .هیچ دور نیست که گرگاین در
هامن زمان به سود فاریس راه زوال میپمیودهاست .اب این مهه آنقدر هست که بتوان مقوالت
معده دس تور زابن گرگاین را اس تخراج کرد (خبش .)I

 1ارجاعها به مقوهلهای فنولوژیک است در مقاهل .Borjian 2008
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برریس ردهش نایس (خبش  )IIنشان داد که گرگاین نه کومشی است نه اکس پیی (جدول
عبارتدیگر ،گرگاین به هیچیک از گروههای زابین مهسایه تعلق ندارد.
)7؛ به ِ
از نظر ژنتیک (خبش  )IIIگرگاین اب مهسایگان اترخیی جنویباش –کومشی و بلوچی– مهتبار
است؛ هر سه زابن بهخویب در گروه پاریت ای شاملغریب زابنهای ایراین جای میگریند.
لیکن خویشاوندی گرگاین اب مازندراین نزدیک نیست .اگر بهجایِ مازندراین گیلکی را
منظور میکردمی ،شاید در جدول  8ایزوگلوسهای  6و  9مثبت میشد و فاصهل ژنتیکی
قدری مک میشد اما هنوز شاکیف ژرف میان گرگاین و اکس پیی ابیق میمانْد .چناچنه از زابنهای
اکس پیی (مازندراین و گیلکی) رصفنظر کنمی ،پاریت و گرگاین و کومشی و اتیت و طالشی از
نظر ژنتیک پیوس تاری جغرافیایی را تشکیل خواهند داد .هیچ دور نیست که در زماین انمعلوم
عنرص جنوب غریب به اکس پیی ،خاصه مازندراین ،تزریق شده ابشد .دراینابره دواندل استیلو اب
من مهرای است .اما این حبث فرصت دیگر میخواهد و جای آن اینجا نیست.
احتاد زابین کومش البته انمهگون است ،چنانکه در جدول  7سیخ (سخهای ،که اب
السگردی زابین واحد را تشکیل میدهد) مکی بیش از مسناین اب گرگاین مهساین ردهش ناسانه
نشان داد .چنانکه قب ًال نوش مت ( ،)Borjian 2021حلقه واسط گرگاین و کومشی زابن مرتوک
بسطام است .ایزوگلوس  9دائر بر پیشوند اس متراری  hi-منحرص به گرگاین و بسطامی است.
اکش دادههای بیشرتی از بسطامی پیدا میشد ات تصویر روشنتر گردد.
قابلتوجه
زابن (و قسامً پاریت) ِ
توافق گرگاین اب بلوچی در سه ایزوگلوس منحرص بدین دو ْ
است:
– وجه رشطی اب میانوند خیشومی (جدول  ،7ردیف )16
– پایداری ( čجدول  ،7ردیف )29
– فعل «آمدن» ،بُ ِن مایض (جدول  ،8ردیف )16
این شواهد را میتوان گواهی دیگر بر خاس تگاه بلوچی در نزدیکی حبر خزر دانست.
ات اینجا سه هجت جغرافیایی را بررس یدمی :ابخرت (مازندران) ،جنوب (کومش و بلوچ)،
خاور (پارت = خراسان) .در جانب شامل ،مهسایه اترخیی گرگان َدهس تان بود – وطن قوم
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داهه که زابین انش ناخته اما یبتردید از خانواده ایراین رشیق داشتند .لیکن هیچ عنرص رشیق
در متون گرگاین به نظرم نیامد .استپهای دهس تان که گوای مهواره مأمن مردم ش باناکره بوده
از اوایل اسالم مورد تعرض تراکن قرار گرفت و ساجنام نصیب ترکامانن شد .جالب اینکه
گرگاین حرویف نشانهای از مهسایگی اب ترک ندارد و هنوز مه در زمان ما گرگانیان و
متون ِ
ترکامانن بهرمغ مهزیس یت درمه نیامیختهاند.
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The Extinct Language of Gorgān:
Grammar, Typology, Lineage
Habib Borjian
Rutgers, The State University of New Jersey

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.

Keywords: Northwest Iranian Languages, Gurgan, Caspian,
Komisenian, Semnani, Balochi, Parthian, Orthography, Morphosyntax,
Typology, Historical-Comparative Phonology, Language Contact

