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 نیا يزرشناس که راهنما زهرهدانم از خانم دکتر  یمتعال بر خود الزم م زدانیبا سپاس از        
و لطف  ییکار از راهنما نیمراحل ا یتمام در و لینامه را  عهده دار بودند و در طول تحص انیپا
مزداپور که  ونیو خانم دکتر کتا یعاص یدکتر مصطف يآقامشاور دیبهره مند بوده ام و از اسات شانیا

ام  نامه استفاده کرده انیمراحل نگارش پا یو تذکرات سودمند آنها در تمام دگاههایاز د
 . مینما يسپاسگزار
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  چکیده
پهلوي اشکانی ، فارسی (مقایسۀ دستوري زبانهاي ایرانی میانۀ غربیموضوع پایان نامۀ حاضر 

نامه  انیپا نیا. است ، راق آنانتبا گویش مازندرانی و بررسی ارتباط و وجوه اشتراك و اف) میانه
ه فصل در س .باشد یو واژه نامه م يریگ جهینت، نحو ،صرف ،یشامل مقدمه و پنج فصل آواشناس

از نظر آواشناسی  یغرب ۀانیم یرانیا يهابا زبان شیگو نیاشتراك و افتراق ااول به ترتیب وجوه 
و در فصل چهارم نتایج این مقایسه ذکر شده و در  قرار گرفته است یمورد بررس صرف و نحو

اژه فصل پنجم نیز شماري از واژگان این گویش که از پیکره تحقیق گردآوري شده اند به صورت و
مقایسه که بر مبناي فاصلۀ زمانی و کاستی هاي موجود در شیوة رغم یعل. است نامه ذکر شده

با توجه به نتایج پایان نامه می و صورت امروزي گویش با زبانهاي ایرانی میانه غربی بوده است
توان چنین استنباط کرد که برخی از تشابهات موجود بین این گویش با زبانهاي ایرانی میانه غربی 
بخاطر خاستگاه مشترك آنان به عنوان زبانهاي ایرانی بوده و وجوه افتراق این گویش با زبانهاي 

میانه و سپس به  کهن به دوران یش از دورانایرانی میانه غربی بیانگر سیر تحول جداگانه این گو
هاي محلی اغلب ، گویشییکایزبانشناس آمر نا به گفته آنتونی آرالتوب .دوران جدید بوده است

د در نمی توان که يبه طور ،صورتهاي زبانی دوره هاي میانه و باستانی را در خود ضبط می کنند
 نیبنابرا. دنمعیار نقش اساسی داشته باش سی تاریخی دربارة تحول زباناشنزبان فرضیاتاثبات 

 .و مورد استفاده قرار گیرد باشدشاید بتواند علیرغم کاستی هاي خود در این راستا مفید رساله حاضر
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  مقدمه 

  اهمیت بررسی گویش )کی
ـ    کی هستند که از ییشاخه ها ها،شیگو  یواژگـان  ،یـی آوا يتفاوتهـا  یزبان واحد منشعب شـده انـد ول

از شـاخه   یکـ یکه خود  _یرانیهندوا يکه از زبانها نیشیپ یرانیمثال زبان ا يبرا. با هم دارند يوساختار
 ،يکـرد  ،یماننـد فارسـ   ییل زمان بـه شـاخه هـا   در طو ،منشعب شده _است ییهند و اروپا يهازبان يها

 مینـام  یمـ  شیگـو  شـاخه هـا را   نیـ از ا کیـ هـر   .شده اسـت  میو جز آن تقس یمازندران ،یلگیگ ،یبلوچ
آن  يخـارج از مرزهـا   زیـ و ن رانیمختلف ا یکه امروزه در نواح یی شهایگو نیبنابرا.  )2 :1388 ،یکلباس(
 يتوان به عنوان پشتوانه ا یآنها م یکه با بررس است)باستان ینرایا (زبان مشترك کی ةبازماند ،است جیرا
امـروزه بـا    .بهره گرفـت  یمل تیو هو یفرهنگ راثیم شتریو شناخت هر چه ب یزبان فارس يغنا يبرا يقو
حتـی در دورتـرین منـاطق     ،و راهیابی آنهـا  یارتباط جمع لیو گسترش وسا يروز افزون تکنولوژ شرفتیپ

رویـارویی بـا    يبـرا  نیبنـابرا  .اسـت  را در معرض نابودي قرار داده هاگویش ،هر زمانیبیشتر از  ،روستایی
هاي هر چه سـریعتر پژوهشـ   دادن انجام ،ینیگز هجوم واژه هاي بیگانه و انتخاب واژگان درست در معادل

اهمیـت دیگـر بررسـی     .رسد یم علمی در راستاي صیانت از این میراث گرانبهاي فرهنگی ضروري بنظر
شها را می توان در گردآوري و ثبت دستور زبان گویشها و واژگان آن دانست تا بدین گونه آنهـا را از  گوی

خطر زوال و نابودي رهایی بخشید و براي نسلهاي بعدي حفظ نمود و نیز از آنها در مقابـل زبـان رسـمی    
به دستور و قرائـت  همچنین از طریق بررسی گویشها می توان تا حد زیادي ابهامات مربوط . حمایت کرد

دوبـاره احیـاء نمـود و     ،متون کهن را بر طرف ساخت و بسیاري از واژگـانی را کـه فرامـوش گشـته انـد     
شفاهی و سینه به سینه در میـان   به طورسرانجام این که می توان بسیاري از رخدادهاي تاریخ محلی را که 

  .تروشن ساخ ،آن منطقه نقل شده و در حافظۀ آنها مانده استمردم 
  
  هدفهاي پژوهش)دو

تا کنون مقاالت و کتابهاي متعددي توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی دربارة گویش مازندرانی نوشته 
شده است هر کدام از آنها به نوبۀ خود بخشی از مقوالت زبـانی ایـن گـویش را در کـار هـاي خـود مـورد        

امـا دربـارة   . و فرهنگ ایـن منطقـه برداشـته انـد    بررسی قرار داده و گام موثري را در راستاي معرفی گویش 
تـا کنـون    ،موضوع پژوهش حاضر ، یعنی مقایسۀ دستوري گویش مازندرانی با زبانهاي ایرانـی میانـه غربـی   

هدف این تحقیق ، ارتباط این گویش و نیز بررسی وجوه اشتراك و یا افتـراق  . تحقیقی صورت نگرفته است
 ،شاید بهتر بود که صورت میانه این گویش مبناي کار قرار می گرفـت . است آن با زبانهاي ایرانی میانه غربی
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از جمله ترجمـۀ مقامـات حریـري و ترجمـه      ،ولی این کار جز با ترجمۀ تمامی آثار بجا مانده از این گویش
. هاي قرآن و نیز سایر نوشته هاي پراکنده که صورت کهن تر این گویش را نشان مـی دهنـد، میسـر نیسـت    

بناچار صورت امروزي گویش مبناي تحقیق قرار گرفته است و چون هدف تحقیق شناسایی گویش  ،ینبنابرا
در همان حد  ،مثالهاي ارائه شده در متن است نبوده و فقط در جهت مقایسه صورت گرفته است، سعی شده

  .مثالهاي ارائه شده براي ایرانی میانه غربی باشد و از هر گونه قضاوت تاریخی پرهیز شود
  
  روش پژوهش )سه

 هاي ایرانـی میانـه غربـی بـوده    ه دستوري گویش مازندرانی با زبانمتناسب با موضوع تحقیق که مقایس
براي گردآوري واژگان و نکات دستوري این گویش ابتدا مکان تحقیق، که بر اسـاس ویژگیهـاي    ،است

انتخاب  ،کندرا منعکس  یخصیصه گویش است ستهجغرافیایی و دور بودن از منطقه شهري بهتر می توان
" گـویش  راهنمـاي گـردآوري  "و سپس عالوه بر اطالعات نگارنده به عنوان گویشور، کتاب  است شده

بـراي گـردآوري    ) 1376(ایران کلباسی "هاي ایرانیراهنماي گردآوري گویش" و )1340(نوشته صادق کیا 
ده و مـواد خـام مـورد نظـر بـراي      واژگان و نکات دستوري به عنوان پایه و روش کار در نظر گرفته شـ 

گویشـوران تحـت تـاثیر     ،سعی نگارنده بر آن بوده تا آنجا که ممکن اسـت . تحقیق گردآوري شده است
در  ،به عنوان مثال .زبان فارسی قرار نگرفته و معادل واژگان به صورت غیر مستقیم پرسیده و ضبط شود

و نیـز انـواع    تـه و اسـامی گیاهـان، درختـان    هر فرصتی که دست داده با گویشوران بـه قـدم زدن پرداخ  
ها و سنین مختلف و وسایل مورد مصرف از قبیل ظروف گلی و ابزار آالت کشـاورزي  حیوانات در رنگ

جمالت پرسشی از آنها پرسـیده  را که در گویش مردم منطقه وجود داشته با اشاره و یا از طریق  و غیره
بسیاري از واژگان نیز در قالـب ضـرب    ،واژگان طبیعیهمچنین عالوه بر گردآوري  .ده استکرو ضبط 

الزم به ذکر اسـت کـه   . گردآوري شده اندکه از گویشوران نقل شده ، و خاطرات المثل و شعر و داستان
و خود گویشور محسوب می شود براي پرهیـز از   است چون نگارنده با این گویش آشنایی کامل داشته

و از هـر   اسـت  خاصی بـه عنـوان گویشـور اسـتفاده نکـرده     خستگی و کم حوصلگی افراد از اشخاص 
فرصتی که دست داده از افراد متعدد و در عین حال مناسب براي ضبط و گـردآوري مـواد خـام جهـت     

از ضـبط   ،واژگان و نکات دستوري ،پس از اتمام کار و گردآوري مواد زبانی. تحقیق استفاده کرده است
 انـد  عالوه بر مطالبی که از طریق میدانی گـردآوري شـده  . فته اندو مورد استفاده قرار گر شده استخراج

گیتی " گویش ساري"نگارنده از مقاالت و کتاب هایی که در زمینۀ این گویش نوشته شده به ویژه کتاب
دسـتور  "کتاب نیز هاي ایرانی میانه غربیبراي زبان. ستوري بهره گرفته استبراي نکات د ) 1374(شکري

بـراي   ) 1971(و شـیوه مکنـزي   براي مقایسه دسـتوري  ،) 1375(محسن ابوالقاسمی" یتاریخی زبان فارس
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به عنوان مبنـاي کـار مـورد اسـتفاده     براي پهلوي اشکانی )  1977(واج نویسی فارسی میانه و مري بویس
در فصـل اول از لحـاظ آواشناسـی گـویش     . تحقیق در پنج فصل تنظـیم شـده اسـت   . قرار گرفته است
هاي صرفی هر کدام ارائـه  صل دوم ویژگیفدر . هاي ایرانی میانه غربی مقایسه شده استبانمازندرانی با ز

به طور خالصه ،  مطالب ارائه شده در فصل صرفدر فصل سوم خصوصیات نحوي . و بررسی شده اند
نتایج مباحثی که در فصـول قبـل ارائـه شـده انـد بررسـی و       در فصل چهارم . شده اند مقایسهدرجدول 
در فصل پـنجم بـراي آشـنایی    . استشده  ذکرایرانی میانه غربی  با گویش  تراك و افتراق ایننکات اش

که هنگام تحقیق گردآوري شده و داراي خصیصه گویشی مـی   ییواژه هابرخی از  ،بیشتر با این گویش
  .  ارائه شده اند ،باشند

  
  هاي تحقیقمحدودیت )چهار

بخش اول مربوط بـه تحقیقـات   . به دو بخش تقسیم کردهاي تحقیق را می توان محدودیت ،کلیبه طور
مشکالت مربوط به تحقیقات میـدانی را مـی   . میدانی و بخش دیگر مربوط به موضوع تحقیق بوده است

دور بودن مکان تحقیق از منطقه شهري و عدم امکان رفـت و آمـد   . توان به طور خالصه چنین بر شمرد
مشـکل دیگـر در   . اد زبانی از مشکالت اولیه کار بوده اسـت و نیز محدودیت زمانی براي گرد آوري مو

 ًهاي فرهنگی از ضبط صدایشان اکثرات بویژه آنکه زنان بخاطر محدودیتبرقراري ارتباط با افراد بوده اس
پرهیز کرده و آن را ناپسند می دانستند و ارتباط با مردان نیز به خاطر خستگی و یا کم حوصلگی آنان تا 

و بـا   اسـت  البته گویشور بودن نگارنده تا حد زیادي این مشکل را رفع کـرده . ه استحدي دشوار بود
مشکل دیگـر گـرد آوري   . برقراري ارتباط با افراد مختلف توانسته مواد زبانی را براي تحقیق فراهم کند

تا با افرادي کـه حوصـله بیشـتري     است واژگان در محیط طبیعی گویشوران بوده که نگارنده سعی کرده
ان را به صورت غیر مستقیم و با گـویش محلـی   داشته اند در طبیعت به قدم زدن پرداخته و معادل واژگ

شکالت بـوده کـه   ماز آنها پرسیده و ضبط کند و باالخره تاثیر زبان فارسی در تلفظ گویشوران از دیگر 
ي که به خاطر موقعیت تا از افراد بی سواد و کم سواد و نیز افراد است براي رفع آن نگارنده سعی کرده

از مشکالت مربوط به موضوع تحقیق نیـز  . استفاده کند ،شغلی خود همواره در محل سکونت داشته اند
بدیهی است کـه  . می توان به فاصله زمانی بین گویش مازندرانی و زبانهاي ایرانی میانه غربی اشاره کرد

دشوارتر از مقایسۀ بین دو زبان هـم عصـر    مقایسۀ دستوري زبانهایی که به دو دورة تاریخی تعلق دارند
 ؛بویژه آنکه تاثیر پذیري گویش مازندرانی از زبان فارسی تا حد زیادي بر مشکالت افزوده است ،است 

واژه آغازي و میانی ایرانـی باسـتان در بسـیاري از     jمیانی و  čبه عنوان مثال در فصل آواشناسی تبدیل 
ي قـرآن بـه ایـن گـویش     هـا  مقامات حریـري و ترجمـه   ترجمه ه، که در متون کهن طبري از جملییها
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و  )نمـاز ( nm,j) سـزاوار ( sj,w,r) تیزي( ,tyjy) روز( rwjمانند  ،شود شواهد بسیاري از آن یافت می
، امروزه است  و این ویژگی حتی در سروده هاي طبري نیما یوشیج نیز تا حد زیادي وجود داشته، غیره

تلفظ واژگانی ماننـد خـدا،    ،تلفظ می شود و یا zثیر زبان فارسی به صورت در بسیاري از مواردتحت تا
در متـون کهـن    m,yhو  xy,  ،xy,wnd، به صورت  yمیان واکه اي به  dخداوند و ماده که با تحول 
این چنین باعث شده تا در مقایسه، قوانین آوایی ایـن گـویش    تاثیراتی .است طبري به چشم می خورده

این تاثیرات تا حد زیادي به  ،نیز ییواژه هانحو  و در موارد مربوط به صرف. تنزل یابدبه سطح گرایش 
اکثـر  . مشکل دیگر در ارتباط با کمبود منابع در زمینه دستور گـویش مازنـدرانی اسـت   . چشم می خورد

 در این گویش است و کمتر به دستور آن به ییواژه هاکارهاي صورت گرفته مربوط به حوزه فرهنگ و 
با توجه به این مشکالت و نیز تازگی موضوع تحقیق که بـراي نخسـتین   . طور کامل پرداخته شده است

  .و جاي بحث و اختالف نظر در آن باقی می ماند است بار صورت گرفته، کار مقایسه دشوارتر شده

  
  زمان و مکان انجام تحقیق  )پنج

در روستاي سـید خیـل صـورت گرفتـه      1388 گردآوري مواد زبانی براي انجام این تحقیق در تیر ماه
ن ار جریب است و در هفتاد و سه کیلومتري شهرسـتا زاین روستا جزء دهستان زارم رود بخش ه. است

مکانی مناسب براي انجـام   ،هاي جغرافیایی و دور بودن از منطقۀ شهرينکا قرار دارد و بر اساس ویژگی
خانوار است که شـمار آنهـا در زمسـتان کمتـر و در     جمعیت این روستا حدود پنجاه . تحقیق بوده است

از لحـاظ   .رهیو غ آکرد، ارم، چناربن، برما، فریمک :ي اطراف آن عبارتند ازهاروستا. تابستان بیشتر است
آب و هوایی این روستا در منطقه سرد و کوهستانی قرار دارد و در زمستان سراسر این منطقه پوشیده از 

بزرگ زارم از کنـار آن مـی    ًرودخانه نسبتا. در آن به سختی انجام می شود برف می گردد و رفت و آمد
گذرد و به رودخانۀتجن می ریزد و حدود هشت الی نه چشمه در گوشه و کنار این روستا به چشم مـی  

حیوانـات و   هـاي اطـراف آن زیسـت گـاه    ین روستا بسیار متنـوع اسـت و جنگل  پوشش گیاهی ا. خورد
ت و فراورده هاي کشاورزي آن شـامل  سپیشۀ مردمانش کشاورزي و دامپروري ا. پرندگان مختلفی است

گندم، جو، ارزن، کنف، آفتابگردان، سویا، لوبیا و غیره است و براي خانه سازي بیشتر از خشت، چوب 
 .فاده می شودتو نی اس

  
 پیشینه پژوهش و ضرورت انجام آن )شش

از آنها عبارتند از  یبرخ. زبانها صورت گرفته است نیب سهیدر ارتباط با مقا يمتعدد يتا کنون کارها 
 ،یو فارسـ  یسـ یسـاخت واژه در زبـان انگل   یقـ یتطب یبررس ،رفتیو ج یبافت یزبان يگونه ها سهیمقا: 
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بنـدر عبـاس،    شیو گـو  انـه یم یفارسـ  يدسـتور  سهیمقا ،یسیو انگل يکرد يزبانها یینظام آوا سهیمقا
بـا زبـان    انـه یم یفارسـ  يدسـتور  سـه ی،مقايدر یو فارس انهیم یفارس يواژه ها يو معنا ییسنجش آوا

ـ پا یفهرست موضـوع (باستان رانیا يبا زبانها یزبان بلوچ سهیمقا ،يکرد در  .) 1388،... ينامـه هـا   انی
در شمار نخستین   1گملین .صورت گرفته است يادیز قاتیتا کنون تحق ز،ین یمازندران شیارتباط با گو

. منتشر نموده اسـت  "خزر  دریاي یهاي کنارة جنوبگویش"ت که گزارشی دربارة دانشمندان اروپایی اس
در لندن بـه   1842ترجمه انگلیسی در سال  ای ٣" نمونه شعر هاي عامیانه ایران" نام  بهکتابی  ،2خوجکو

 4دارن. نمونه اي که این دانشمند از گویش مازندرانی به دست داده پر از غلط اسـت . چاپ رسیده است
پطرزبـورگ بـه چـاپ     -در دو جلد در سن 1866و  1860رشناس روس دیوان امیر پازواري را در خاو

در رسـاله اي دربـارة   " 5ملگانف. ترجمه هاي او پر از لغات فارسی و اغلب غلط و گنگ است ،رسانید
،  7گیگر. چند واژه طبري با ترجمه آورده که مختصر و آمیخته با غلط است " 6گویش مازندران و گیالن
 دارد که مفصل است و با دقـت انجـام گرفتـه    ٨"گویشهاي کناره خزر"به نام  اي زبانشناس آلمانی مقاله

قسـمتی در بررسـی گویشـهاي     10در جلد پنجم کتابش 9مرگاندو. اما براي روزگار ما کامل نیست است
سبک سخن گفتن و هاي طبري که او در این کتاب آورده به ، ولی متنگیلکی و مازندرانی و سمنانی دارد

در کتابی که بنام سه 11لمتن. نوشتن فارسی است و در واژگان و جمله هاي طبري او غلط دیده می شود
در لندن به چاپ رسانده از گویش والترو و چند ده نزدیک آن که از دهات  1938در سال 12لهجه ایرانی

ملـه هـا و واژه هـا و هـم در     کـه هـم در ج   است باختري مازندران هستند جمله ها و واژه هایی آورده
توسـط موسسـه   کـه   14در کتاب کوچک مازندرانی 13تتسوناواتا.ترجمه انگلیسی آنها غلط دیده می شود

هاي آسیا و آفریقا در توکیو به چاپ رسیده است بیشتر به ویژگیهاي صرفی ایـن  مطالعات زبان و فرهنگ
ر آن بر خـالف نظـر نویسـنده نمـی     با بررسی کتاب می توان دریافت که گویشو. گویش پرداخته است

                                         
 1- Gmelin                                                                          

2- Chodzko 
        3-specimen of popular poetry of persia   

4- Bernhard doren 
5- Melgounof 

- Essai  sur  les  dialects  du  Mazandaran  et  de  Ghilan(ZDMG 1868) 6  
  7-W.GEIGER  

8-Die.kaspischen Dialekte  
9- J.demorgan 
10- Mission  scientifique  en  perse 
11- A.K.S.lambton 
12-Three  Persian  Dialects 
13- Tetsuo  nawata 
14-Mazandarani  



 

6 
 

معرفـی شـده    13کتاب مذکور توسط گیتی شکري در مجله فرهنگ شـماره  . تواند از اهالی ساري باشد
نیـز در ایـن زمینـه     3نـا یالخو پا 2زاویـالووا  1ساکالووا) سابق(ایران شناسان اتحاد جماهیر شوروي. است

قد آواشناسی بوده و به زبان فارسی نیـز ترجمـه نشـده    مطالعاتی انجام داده اند که متاسفانه این کتابها فا
هاي ایرانـی  رانسوي نیز در کتاب راهنماي زبانپیرلوکوك ف ). 26-27:  1374شکري، :  21-23:  1327کیا، (اند

از محققـین ایرانـی   .  ) 503 – 505:  1383(چند صفحه اي دربارة دستور گویش مازنـدرانی نوشـته اسـت   
 اسـت  هبـه چـاپ رسـید    1330و  1316ژه نامه طبري و گرگانی که در سـالهاي  صادق کیا با کتابهاي وا

منوچهر ستوده محقق دیگر ایرانی با چـاپ  . برخی از واژگان این گویش را مورد بررسی قرار داده است
کتاب فرهنگ سمنانی، سـرخه   ). 272 – 243:  1343(" امثال فیروزکوهی"مقاالت و کتابهایی مانند مقاله

لهجۀ علـی آبـاد   "و مقالۀ )  1332(، کتاب فرهنگ گیلکی) 1356(ي، سنگسري، شهمیرزادياي، السگرد
سهم زیـادي در شناسـاندن گویشـهاي ایـن منطقـه داشـته اسـت، اسـماعیل          ) 470 -437 :1341(فریم

مانند فرهنـگ مازنـدرانی و مثلهـا و ترانـه هـا، نکـات دسـتوري و واژه         ،مهجوري نیز در کارهاي خود
فخرالدین سـورتیچی نیـز مقـاالتی    . فرهنگ و گویش منطقه را مورد بررسی قرار داده است ) 1345(نامه

. اسـت " وندهاي مازنـدرانی در گـویش سـاري   " در این زمینه نوشته و رسالۀ تحصیلی ایشان در مورد 
از جمله تجدید چاپ دیـوان امیـر پـازواري کـه      ،کاظم گلباباپور نیز مطالعاتی در این زمینه داشته است

نصراهللا هومنـد نیـز بـا چـاپ کتـاب      . تاسفانه به جز مقدمه ، بقیه از روي کتاب دارن افست شده استم
 ) 1368(و محمد باقر نجف زاده بارفروش با کتاب واژه نامه مازندرانی  ) 1369(پژوهشی در زبان تبري

شناسی انین زبانصول و قوتا با رعایت ا است در کتاب اول تالش شده .تالش جدیدي را آغاز نموده اند
کتاب دوم فقط واژه نامه است و واژه  . تحقیق انجام شود که بسیار مختصر و ایرادهایی بر آن وارد است

  ). 26 -27:  1374شکري، (هاي گویش مازندرانی را به صورت عام در نظر گرفته است
 ) 1385(ريگویش رامس ) 1374(گیتی شکري با نوشتن مقاالت و کتابهاي متعدد چون گویش ساري 

گویش این و غیره گامهاي مهمی را در شناسایی  ) 1387(واژه نامه و واژه هاي کنزاالسرار مازندرانی 
شناسی نوشته شده و تالش او در بانهاي او مطابق اصول و قوانین زکار. منطقه برداشته است

  .زمینۀآواشناسی و دستور این گویش ستودنی است
قائم (گان طبري، جلد پنجم، تقسیم بندي افعال را در گویش شاهیبهروز مجیبی در کتاب فرهنگ واژ

نیز از جدیدترین کارها کـه بسـیار    ). 2593 – 2675: 1381(مورد بررسی قرار داده است) شهر و سواد کوه

                                         
1- V.S.Sokolova 
2- V.I.Zaviyalova 

 3- I.N.Pakhalina  
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تالیف فضل اهللا پاکزاد است که با توصیف مختصر  ،ات حریريممقالۀ ترجمه طبري مقا ،پر اهمیت است
طبري در مجله زبان شناسی، شماره دوم به چاپ رسـیده اسـت کـه اولـین گـام در      دستور گویش قدیم 

و باالخره آخرین کاري کـه در ایـن    ). 125 – 152:  1384(بررسی دستور و واژگان قدیم این گویش است
ه مولفـان زیـر نظـر جهـانگیر     گروکار  ،انتشار فرهنگ واژگان طبري در پنج جلد ،راستا انجام شده است

تهیه این فرهنگ بیش از یـک دهـه وقـت     ). 1381(به چاپ رسیده است  1381ت که در سال اشرفی اس
ولی این مجموعه علیرغم تـالش  . و حدود سیصد نفر در تهیه و تکمیل آن شرکت داشته اند است گرفته

اسـت   یان الزم به ذکـر در پا. بانیان آن به علت عدم استفاده از شیوه هاي علمی نیاز به بازبینی کلی دارد
هاي این محققان که هر کدام گامهایی در زمینۀ شناخت این گویش برداشـته انـد قابـل سـتایش     که تالش
ولی از نظر ارتباط این گویش با زبانهاي ایرانی میانه غربی تا کنون اثري منتشر نشده است و بدین .است

 .باشد تواند نو آورانه می است لحاظ بررسی آن در میان پژوهشهایی که صورت گرفته

  
  مازندران )هفت
  .مشخصات طبیعی و تقسیمات استان مازندران )الف

درصد مساحت کشـور را در بـر مـی     6/14کیلومتر مربع ، 4/23756استان مازندران با مساحتی حدود 
حد غربـی آن گـیالن و حـد     ،حد شمالی آن دریاي خزر، حد جنوبی آن استانهاي تهران و سمنان. گیرد

 17این اسـتان داراي   ،1387بر اساس آخرین تقسیمات کشوري در سال  .استان شرقی آن استان گلست
رشته اصلی سلسله جبال البرز مانند سدي در جنوب .استدهستان  115بخش و  45شهر،  52شهرستان،

  . و مانع ورود رطوبت دریاي خزر به نواحی مرکزي ایران می گردد است مازندران کشیده شده
  
  آب و هوا .1

 : ي معتدل و مرطوب جلگه ايآب و هوا

مام سـال بـا   تدر  ًجلگۀ غربی و بخشی از مناطق میانی استان داراي این نوع آب و هوا است، باران تقریبا
 . میلیمتر و با شدت بیشتر در فصل پاییز می بارد و خشکی ممتد در آن به چشم نمی خورد 1800بیش از 

  
  آب و هواي کوهستانی 

البـرز بـه دلیـل وجـود ارتفاعـات ، آب و هـواي معتـدل کوهسـتانی و در          در دامنه جنوبی و مرتفـع 
بیشتر از سایر نقـاط   ،آب و هواي سرد کوهستانی غالب است، اختالف درجه حرارت،کوهستانهاي بلند

  .استان بوده و روز هاي یخبندان نیز در آن دیده می شود
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  طبیعی استان مازندران  يهایژگیومهمترین . 2
      ارتفاعات      

ر جنـوب تقسـیم   ها استان مازندران به دو قسمت جلگه اي در شـمال و کوهسـتانی د  از نظر ناهمواری
رشته کوه البرز با رود هاي . هاي آن از غرب به شرق به موازات دریاي خزر استشده و شیب ناهمواری

ي و شـرقی  کوچک و بزرگی که در امتداد شمالی جنوبی آن جریان دارند بـه سـه منطقـه غربـی، مرکـز     
شامل چین هاي موازي است که از درة سفید رود در غرب تا دره کـرج  : منطقه غربی. تقسیم شده است

وسـیعترین قسـمت    ،منطقه مرکزي . و چالوس امتداد داشته و رشته کوه معروف آن تخت سلیمان است
از دره هـاي  : شـرقی  منطقه. کوهستانی البرز است که از درة چالوس تا دربند و بابل در شرق ادامه دارد

  .و به سمت شرق امتداد می یابد شود یمدربند در غرب شروع 
  رود خانه ها

رود خانه هـاي بسـیاري در اسـتان     ،ارتفاعات و باران ساالنۀ قابل توجه ،با توجه به ویژگیهاي طبیعی
  .جریان دارد که همگی به دریاي خزر می ریزند

  دریاي خزر
. دریاچـۀ جهـان بـه شـمار مـی رود     بزرگتـرین   ،کیلومتر مربـع  438000دریاي خزر با وسعت حدود 

وجـود  . نامیده شده است" ینپکاس" و در نقشه ها و کتب خارجی " هیرکانی" ترین نام این دریاچه کهن
هاي بـی نظیـر   و زیبایی است در آب و هواي ساحل شمال ایران داشته يا دریاي خزر نقش تعیین کننده

  .شرایط زیستی این دریا بستگی داردمازندران به موجودیت و حفظ 
  هاجنگل

بـرگ   هـا از درختـان پهـن   هکتار بر آورد شده کـه ایـن جنگل   1107255هاي مازندران مساحت جنگل
  .هاي ایران متمایز استتشکیل یافته و از سایر جنگل

  مراتع 
ییالقـی،   هکتار بر آورد شده است که از نظر جغرافیایی به سه منطقه 584712وسعت مراتع مازندران 

  ) 3-5 : 1387سالنامه آماري مازندران، .( مراتع قشالقی و مراتع میان بند تقسیم می شود
  اوضاع اقتصادي و اجتماعی ) ب

صنایع دستی آن عبـارت اسـت   . شغل بیشتر مردم مازندران کشاورزي، دامپروري و ماهیگیري است
راب پشـمی و غیـره، همینطـور    بافتن فرش، چوخا، گلیم، چادر شـب، کـاله سـبد، حصـیر، جـو      :از 

معادن آن عبارت است از زغال سنگ، آهن، نمک، گـچ،  . مصنوعات چوبی و گلی نیز ساخته می شود
کارخانـه  . سنگ مرمر، نفت، طال، سرب و غیره که بعضی از آنها مورد بهره برداري قرار گرفتـه اسـت  
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ی، پنبـه پـاك کنـی، کارخانجـات     پارچه بافی، حریر بافی، برنج پاك کن: هاي مهم آن عبارت است از 
چاي، چوب بري، روغنگیري، صابون پزي، کنسرو سازي، گـونی بـافی، شـیر،فرش بـافی، پالسـتیک      
سازي، آب میوه گیري، ریخته گري فوالد و غیره، در منـاطق روسـتایی بـراي خانـه سـازي بیشـتر از       

نف، کتـان و سـفال   خشت، چوب و نی استفاده می شود و براي پوشش سقف بیشتر از چوب، نی، ک
اداره کـل آمـار   (اسـت  2922432جمعیـت ایـن اسـتان حـدود      ) 16-17 : 1364شایان، (بهره برده می شود

  .)1387،مرکز آمار ایران –عمومی 
  شناسی و تاریخمختصر از باستان ) ج

شناسی زیسـتگاه انسـانهاي نئانـدرتال در دورة پارینـه     ی دریاي خزر بنا بر شواهد باستانکرانه جنوب
 1949کیلـومتري شهرسـتان بهشـهر در سـال      8بررسی و حفاري غـار کمربنـد در   . نگی بوده استس

مـیالدي کـه هـر دو توسـط پروفسـور       1951میالدي و غار هوتو در فاصله یکصد متري آن در سـال  
م در ایـن منطقـه   . ق 9500کارلتون انجام شده است حاکی از زیستگاه انسان دورة پارینـه سـنگی در   

جهـت شناسـایی و ثبـت محوطـه هـاي       1379هاي میـدانی  در پی بررسی ). 98 : 1375زادي،شهمیر(است
باستانی شرق استان مازندران، گوهر تپه در دو کیلومتري شمال غربی شهر رستم کاله با توجه به گـرد  

هاي گونـاگون آن بـه عنـوان بزرگتـرین     هاي فرهنگی در بخشوري مجموعۀ عظیمی از آثار و شاخصآ
 ). 1 : 1384مـاهفروزي،  ( دوران برنز و آهن در حاشیه جنوبی دریاي خزر شناخته شده اسـت  استقرارگاه

نخسـتین  . مازندران همیشه داراي مفهـوم و گسـتردگی جغرافیـایی و تـاریخی امـروزي نبـوده اسـت       
اطالعات ما از مردمان و منطقه جنوب دریاي خزر از نوشته هاي بازماندة چند تن از جغرافی نگـاران  

ریخ نویسان بیگانه به ویژه یونانی، مانند هرودوت و استرابون و گزنفون و بطلمیوس و پلوتارك و و تا
از لحاظ جغرافیایی، در نوشته هاي ایـن نویسـندگان   . دیودور و آریان و کنت کورث به دست می آید

نیامده ) اینگرما نام هایی مانند تپورستان، هیرکانیا و( نام واحدي بر همه یا بخشی از سرزمین مازندران
 هايدن نام اقوامی کـه در آنجـا و سـرزمین   راز این منطقه و ب یایشان به وصف جغرافیایی کوتاه. است

استرابون از آماردها و تپورها در کنار دیگر اقوام که در این . پیوسته بدان می زیسته اند اکتفاء کرده اند
این دو قوم کهن ترین اقوامی هسـتند   ). 19-20: 1381مهجوري، (کرده است دیا ردند،منطقه زندگی می ک

ریشۀ واژه مازندران و تاریخ پیدایش و دگرگـونی آن بـه    .گان قدیم از آنها نام برده اندسندیکه اکثر نو
نخستین مـورخی کـه واژه مازنـدران را در نوشـته     ) ه575 -626(یاقوت حموي. درستی دانسته نیست

هاي پیشین نیافته و نمی داند کـه ایـن   می گوید که نشانی از آن در کتاب هاي تاریخی به کار برده است
برخی نیز معتقدنـد کـه ایـن واژه پـیش از اینکـه در      ).  22همان، ( واژه از چه زمانی به کار رفته است

سده هفتم هجري جانشین نام کالسیک تبرستان شود، گـاهی بـه معنـی بخـش بزرگـی از تبرسـتان و       
دربارة  .) 32 : 1381، مهجوري،  225-226،  22 : 1365نک، رابینو، (به کار می رفته استن آگاهی مترادف با 
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برخی آنرا محل زندگی اقوام تپور دانسـته  . وجه تسمیه تبرستان نیز اظهار نظر هاي مختلفی شده است
ه تـ برگرفهمچنانکه نام آمل را نیـز   ،رستان و بعد تبرستان نامیده شده استتپواند که در دورة ساسانی 
نـام  )  1901برلین (بنا به قول مارکوارت در کتاب ایرانشهر . ) 10  : 1365رابینو، (از اقوام آمارد می دانند

 tho-pa-ssetanآمده و نویسندگان چینی در آثار خود آن را  2و تپویروي 1تبرستان به یونانی تپیروي

وب بـه روزگـار پـیش از اسـالم در     نخستین باري که در نوشته منسـ . نوشته اند tho-pa-sa-tanیا  
موبدموبدان اردشیر  ،است چنانکه معروف است "نامه تنسر " ایران به واژه تبرستان بر می خوریم در 

( خوانـده اسـت  " ... شاه پذشخوارگر و تبرسـتان و  "نوشته و او را " ماه جسنف"اول به شاه تبرستان 
  ). 35 :1381مهجوري، 

از نظر اوضاع  ،حاظ طبیعی و جغرافیایی از سایر نقاط ایران متمایز استمازندران عالوه بر آنکه از ل
آماردها را در  ،فرهاد اول که ذکر شده است تاریخی در منابع ،تاریخی نیز سرگذشت جداگانه اي دارد

 ،برسـتان اصـلی  تممکن است که  .نیز کوچانید ير نزدیک ،منطقه آمل شکست داد و به شهر خارکس
تنسر نیز در نامۀ خود ادعا مـی کنـد کـه     .بوده باشد )گرگان( شکانی در هیرکانیجز حکومت گودرز ا

همزمان بـا ساسـانیان   . سنف شاه بوده استجدر پایان حکومت اشکانیان این منطقه تحت فرمانروایی 
سلسله هاي مختلفی در قسمتهاي کوهستانی و صعب العبور منطقه با عنـاوین خاصـی حکومـت مـی     

یان یـا سـوخرائیان، سلسـله باونـدیان، سلسـله      قارنسلسله : ها به ترتیب عبارتند ازاین سلسله . کردند
  . سبانانودابویهیان یا گاوباران، سلسله پاد

ال به خود جبیعنی ملک ال" شاه گر" این سلسله از قدیم االیام لقب :یان یا سوخرائیانقارنسلسله  .1
خسـرو انوشـیروان   . د و منسوب به سوخرا بودندداده بودند و بعد ها به اصفهبد یا اسپهبد ملقب شدن

که در آن هنگـام فرمـانرواي تبرسـتان     کیوس پس از کشتن برادرش ،در سال پنجاهم پیش از هجرت
متصـل بـه   " کـوه قـارن  " قـارن   لمحل حکومـت آ . بود حکومت را به قارن پسر سوخرا واگذار کرد

وهستان هاي تبرستان فرمانروایی کردند و با سال در ک 274فیروزکوه بود، قارنیان یا سوخرائیان مدت 
یعنی ربع قرن پیش از ظهور علویان تبرستان، حکومت این  يهجر 224مرگ مازیار بن قارن در سال 

  .سلسله به پایان رسید
اول کس از سلسله باوندیان که در تاریخ از او نام برده از شروین بن سـرخاب   :سلسله باوندیان .2

وذ از نام اوست، آل باوند مدت چهار صد سال، از سال خسر حد قومس، ما است و جبال شروین در
فرمانروایان این سلسله نیـز نخسـت ماننـد قارنیـان،     . هجري در تبرستان فرمانروایی کردند 450تا  45
پس از سقوط ایران به دست عرب، مردم تبرستان باو را که . ال و عنوان اسپهبد داشتندجبقب ملک الل

                                         
1-tapyroi 
2-tapoyroi 
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ر و نواده کیوس بود در سال چهلم هجـري بـه اسـپهبدي تبرسـتان برگزیدنـد و او جـد       فرزند شاهپو
مازنـدران از  .... از عهدا کاسره الی یومنا هـذا هرگـز   : خاندان آل باوند است،اولیاء اله آملی می گوید

ملوك باوند خالی نبود و اگر چه از کسان خلیفه و سادات علویـه و آل طـاهر و آل سـامان و ملـوك     
هم را درین والیت مدخل بود و تردد می کردند اما ایـن  تراك خوارزمشاهی و آل بویه و غیرلم و ادیا
سلطنت آنها در مازنـدران دیـر زمـانی شـکوه و جـالل      : رابینو می گوید. لوك پیوسته ثابت بوده اندم

در قسمت بسیار داشت و با آنکه قسمت جلگه را از دست داده بودند اقتدار ایشان همواره کم و بیش 
سلسـلۀ آل  . این خاندان همواره مامن و پناهگاه مخالفین خلفـاء و ملـوك بـود   . کوهستانی برقرار بود

. ه ق 606-466اسـپهبدیه  . ه ق  397-45کیوسـیه  . باوند از آغاز تا زوال به سه شاخه تقسـیم گردیـد  
 . ه ق 750-635کینخواریه 

ویه یا گاوبارگان که از طریق پدر به جاماسب، برادر آل داب -آل دابویه یا گاوبارگان: آل دابویهیان .3
 می پیوندند مدت صدوچهل سال در تبرسـتان حکومـت داشـتند   ) پدر انوشیروان و کیوس( سوم قباد

ار این سلسله جیل ابن جیالنشاه بود که فرمان حکومت تبرستان را از یزدگرد آخـرین پادشـاه   ذبنیانگ
جیالنشـاه دو پسـر    .تفشواز جرشاه را از مردم آن نواحی گرگیل گیالن فر و هساسانی و لقب گاوبار

 .دابویه در گیالن به تخت نشست و با دوسپان به امارت رویان رسید. دابویه و بادوسپان: داشت

هجـري یعنـی پیـدایی شـاه      1005تـا   45فرمانروایان این سلسله که از سال  .سبانیانوسلسله پاد .4
در آغاز عنوان اسپهبد و سـپس عنـوان   . کجور امارت داشتند و نورعباس کبیر بر رستمدار و رویان و 

سبانیان گاهی از امراي عـرب، زمـانی از علویـان و    وپاد. استندار و سرانجام عنوان ملک اختیار کردند
 علویان ،هم زمان با سلسله هاي محلی ). 1-4: 1368ان،یحکیم(وقتی از امراي خراسان اطاعت می کردند

معروف به داعـی کبیـر    ،هجري حسن بن زید علوي 250در سال  .کومت می کردندنیز بر تبرستان ح
سـادات  . در تبرستان حاکم بود سلسله نیا هجري 316سلسله سادات علوي را تشکیل داده و تا سال 

سادات مرعشی هـم کـه از   . در قسمتی از تبرستان حکومت می کردند. ه ق  304-337حسینی نیز در 
در زمـان مغـوالن   . در مازندران حکومت کردند. ه ق 760-880مرعشی بودند در نسل میر قوام الدین 

در اسـتر   ،طغا تیمور آخرین نمایندة سلسلۀ مغـوالن ایـران  . استر آباد و آمل مهمترین بلد تبرستان بود
میالدي تیمور از میان جنگل هاي انبوه به مازندران حمله کرد و راهی  1392در . آباد سلطنت می کرد

تیمور پس از گشودن قلعه ساري عده کثیري از سادات مازنـدران را بـا   . ستر آباد به ساري باز کرداز ا
ام بـه  داین اق ًظاهرا. کشتی از راه دریا و بعد از راه جیحون به خوارزم و سمرقند و تاشکند تبعید کرد

برستانی بـا اجـازه   سادات ت ،بعد از مرگ تیمور. قول وي براي تنبیه رافضیان شیعه به عمل آمده است
یران باجگزار تا اواخر قرن شانزدهم میالدي در آن مشاهرخ پسر او به مازندران بازگشتند و به عنوان ا
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از آن به بعد مازندران به کلی به دسـت شـاه عبـاس و پادشـاهان صـفویه       ،نواحی سلطنت می کردند
  ). 25:  1361مشکور، .(افتاد

  گویش مازندرانی و ادبیات آن)د
بازمانده یکی از جمله زبانهاي کهن ایرانی و جزء شاخه شمال غربی آن است که  ،مازندرانیگویش 

مـورد   ،واقع در بین کوههاي البرز و کرانه هاي جنوب شرقی دریاي خـزر  ،امروزه در منطقه مازندران
ان این گویش در نقاط مختلف مازندران به علت تغییرات آوایـی کـه در واژگـ   . استفاده قرار می گیرد

رو بـه   ،کمابیش داراي اختالفاتی است که دامنه آن از شرق بـه غـرب و یـا بـالعکس     ،صورت گرفته
امروز واژگان بسیاري از . فزونی گذارده ولی گویش مازندرانی را از صورت یک گویش در نمی آورد

این گویش فراموش شده است و در میان مردم شهرنشین تا حد زیـادي بـا زبـان رسـمی در آمیختـه      
است ولی در میان مردمان کوه نشین هزارجریب به علت دور بودن از مراکز شهري تا حـدي اصـالت   

و ممالک در نخستین قرنهـاي اسـالمی در ذیـل گفتـار      مسالکنویسندگان . خود را حفظ نموده است
 زبان کومش و گرگان بـه هـم   "ابو عبداهللا مقدسی گوید. دیلمان و تبرستان از این گویش یاد می کنند

ی گویند هاده و هاکان و در آن شیرینی است و زبـان تبرسـتان بـدان    مها بکار می برند . نزدیک است
ا پیداست که گـویش تبـري را در   از اینگونه نوشته ه. " نزدیک است جز آنکه در آن شتابزدگی است

چـون  . هاي همسایه اش می دانسـتند نرا با گویششناختند و نزدیکی آ می هاي نخستین اسالمی بازقرن
تبرستان پس از بر افتادن شاهنشاهی ساسانی مدتها از دایره نفوذ خالفت بیرون بـوده و چنـدین قـرن    

بازمانـده  . هایی است که از سنت ادبی کهن برخـوردار اسـت  متهاي محلی داشته از معدود گویشحکو
  :هاي این گویش و نوشته هاي از دست رفتۀ آن عبارتند از

بان پسر رستم پسر شروین که در سدة چهارم هجري نوشـته شـده، مـتن    مرزبان نامه از اصفهبد مرز
 .ته و دو ترجمه از آن به فارسی بازمانده استفن از دست رآتبري 

 از ) 137، صفحه  1جلد(در تاریخ تبرستان . دیوان شعر همین اسپهبد مرزبان پسر رستم: نیکی نامه

 م طبرسـتان ظـ که نیکی نامه می گویند دستور نم طبري او را دیوانی است ظنبه و  "آن چنین یاد شده
  ".ستا

  ). 139، ص  1تاریخ تبرستان جلد (نه بیت شعر از دیواره وز یا مسته مرد 
بـاب بیسـتم   (که در قابوسنامه) سدة پنجم(دو بیت شعر از کیکاوس پسر اسکندر پسر قارن وشمگیر

  .آمده است) اندر آئین کارزار کردن
به شعر تبري بوده است که در میانـه سـده هـاي پـنجم و ششـم هجـري       تاریخ تبرستان : باوندنامه

  .گردآورده بودند
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  )57-(نام این نوشته دیده می شود ،در نوروز نامۀ خیام: شکره
،  1، در تاریخ تبرسـتان جلـد  ) سدة ششم(دو بیت شعر از اصفهبد خورشید پسر ابوالقاسم مامطیري

  ). 61، برون ص  97و تاریخ رویان، ص  108ص 
، تاریخ رویان ص  113ص  1تاریخ تبرستان جلد ) (سده ششم(یک بیت شعر از باربد جریر تبري 

  ). 65، برون ص  65، تاریخ ظهیر الدین ص  14
تـاریخ تبرسـتان   ) (سده ششـم (پسر اصفهبد عالءالدوله شرف الملوك حسن  ،دو بیت از گرده بازو

  ). 115، ص  2جلد 
یگانه نسخۀ این کتـاب در کتابخانـه ملـی ملـک در     : ش تبري ترجمه اي از مقامات حریري به گوی

این ترجمه بزرگترین نوشته بازمانده تبـري اسـت و در   . ورق 286سانتیمتر در  20×28تهرانست بقطع 
تـاریخ ایـن    ). 9-13:  1327کیـا،  (آن بسیاري از واژه هاي فراموش شده این گویش را می تـوان یافـت  

اما مقایسـۀ دقیـق تـر ایـن ترجمـه باآثـار       . شم هجري حدس می زندترجمه را دکتر صادق کیا قرن ش
متاخرتري مانند ترجمه هاي قرآن به این گویش شاید حدس ایشان را تائیـد نکنـد و نتـوان تـاریخی     

  ). 125:  1384پاکزاد، (ل شدئاققدیم تر از قرن نهم و دهم هجري براي آن 
مـان زنـدگانی   زنیز هست که نام گویندگان یا در این کتاب یک عبارت و چند شعر : تاریخ تبرستان

دو بیـت از شـاعري بـه نـام  معینـی و یـک بیـت از یکـی از          137در صـفحه   .ایشان روشن نیسـت 
قصیدة ملمعی از شـاعري بنـام قاضـی هجـیم کـه از       135تا  132سرایندگان سدة چهارم و در صفحه 

جمع الفصحا دربارة او نوشـته از همـین   آنچه هدایت در جلد اول م .زمان و زندگانی او آگاهی نداریم
) . سدة ششم(ساري  یک بیت شعر از شاعران 97و در جلد دوم این تاریخ صفحه . تاریخ گرفته است

  .در این تاریخ واژه هاي تبري دیده می شود که گاهی نویسنده آنها را معنی کرده است

 و تاریخ ظهیر الدین)  111ص (ترجیع بند قطب رویانی سراینده سده هفتم که در تاریخ رویان 

دو بیت از آن و در ترجمۀ خالصه تاریخ تبرستان از ادوارد براون نیز سه بند از آن آمده )  86ص ( 
  . است

  . آمده است 114یک بیت از امیر علی نام سرایندة سدة هفتم که در تاریخ رویان صفحه 
  . است خ ظهیرالدین آورده شدهکه در تاری) سدة هشتم(شش بیت شعر از کیا افراسیاب چالوي

که در تـاریخ ظهیرالـدین   ) سده نهم( چهار بیت شهر از سید عبدالعظیم از دودمان علویان مازندران
  . آمده است 560صفحه 

جمالت و واژه هاي تبري که در کتاب تاریخ تبرستان و رویان مازندران نوشته ظهیرالدین مرعشـی  
  .  آمده است) سده نهم( 


