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چكیده

زبانشناسان زبانهاي ایراني را از نظر تاریخي به سهه درر «باسهاان»،
«ميانه» ر «جدید» تقسيم كرده اند .زبان طبري یكي از زبانههاي درر

جدید است كه بهطور طبيعي در ادامه زبهانههاي ایرانهي ميانهه رهرار

دارد .از آثار برجاي مانده از زبان طبري ،نسخ خطي «ترجمه رهرآن

به زبان طبري» مكاوب درحدرد ررن  9ر 10هجري رمري مهيباشهد.

در این مقاله بعضي از ریژگيههاي آرایهي زبهان طبهري را در كاهاب

«ترجم ررآن به زبان طبهري» بها گهنینح حهدرد  2500راژه بررسهي

كرده ایم .بررسي تحوالت آرایي با توجه به «بسهامد ررهو » ر «تنهو

نمونهها» انجام گرفاه است .در این بررسي ررشهن شهده كهه ایهن اثهر
بعضي از خصوصيات زبانهاي ایراني درر «ميانه» را در خهود حظه
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كرده است .اهميت این موضو زماني مشخص ميشهود كهه بهه ایهن

نكاه توجه كنيم كه «ترجم ررآن به زبان طبري ردیم» در حدرد ررن

 9ر 10هجري رمري تأليف شهده اسهت ،در حهالي كهه درر «ميانهه»

زبانهاي ایراني با سقوط سلسهل ساسهاني در رهرن ارج هجهري نایهان
یافاههه بههود ر بعههد از گوشههت حههدرد  800-900سههاج از نایههان درر

«ميانه» ،همچنان بعضي از خصوصيات این درره بهریژه ریژگهيههاي

آرایي آن در زبان طبهري بهاري مانهده اسهت .ازجملهه ایهن تحهوالت

آرایي ميتوان به برخي از تغييرات آرایي ماننهد رجهود «ج» بههجهاي

«ز» مثل« :نماج» بهجاي «نماز» ،رجود «ر» بههجهاي «گ» مثهل« :رنهاه»

بهجاي «گناه» ،رجود «ر» بهجاي «ب» مثل« :شهاار» بههجهاي «شهااب»
اشاره كرد .این ریژگي ها در زبان طبهري امهررز نيهن دیهده مهيشهود
مانند رجود «ر» بهجاي «پ» ،مثل« :چاررا» بهجاي «چارنا» ر ...كه در
مان مقاله به آنهها اشهاره كهردهایهم .بررسهي تحهوالت آرایهي نشهان

مي دهد كه زبان طبري در طوج چند ررن اخيهر از نظهر آرایهي دچهار

تغييرات زیادي شده است به گونهاي كهه بعضهي از راژگهان موجهود
در این مان براي گویشوران امررزي رابلفهم نيست.

واژههایکلیدی :تحوالت زبهاني ،تحهوالت آرایهي ،زبهان طبهري،
ماون طبري ،ررآن طبري
 .1مقدمه

زبانشناسان زبانهاي ایراني را از نظر تاریخي به سه درر «باساان»« ،ميانه» ر «جدید» تقسهيم
ميكنند .طبق این تقسيمبندي ،از «زبان طبري» در درر «جدید» بهعنوان یكهي از زبهانههاي
ایراني نام برده مي شود .بدیهي است این زبان در ادام زبانهاي ایراني باساان ر ميانهه اسهت.
اطالعي از نيشين این زبان در دررههاي «باساان» ر «ميانه» رجهود نهدارد امها آثهاري مكاهوب ر
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درخور توجه از زبان طبري در درر «جدید» دیده ميشود كه براي مطالعات زباني نهاگنیر بهه
مطالعه ر بررسي آنها هسايم .در این مقاله به یكي از این ماون توجه كردهایم.
ررش مطالعه در این مقاله براساس مقایسه با ماون گوشاه ر امررز طبهري ر زبهان امهررز
طبري ،بسامد ر تنو نمونهها ميباشد.
 .2پیشینه

ماون زیر نوشاههایي است كه ربل از «ترجم ررآن به زبان طبري ردیم» بهه زبهان طبهري نوشهاه
شدهاند:
« مرزباننامه» اثر «مرزبان بن رسام» كهه در رهرن چههارم ههه..ق .نوشهاه شهد امها
ماأسظانه مان طبري آن از بين رفاه ر تنها در ترجمه از آن به زبان فارسهي بهاري
مانههده كههه عبارتنههد از« :ررضهههالعقههوج» اثههر «محمههدبههنغههازي ملطيههوي» ر
«مرزباننامه» اثر سعدالدین رراریني.
« نيكينامه» نوشا مرزبان بن رسهام كهه در رارهي دیهوان شهعر ارسهت؛ بهاز ههم
مربوط به ررن چهارم هه..ق .است كه تاكنون اثري از آن یافت نشده است.
« بارندنامه» كه گویا تاریخ منظوم طبرساان ر مربوط به ررن ننجم ر ششم ههه..ق .بهوده
است .نویسند كااب نامعلوم ر مان آن نایاب است.
« ترجم مقامات حریري به زبان طبري» كه صادق كيا ( )13 :1326زمان نگهارش
آن را ررن ششم هه..ق .حدس ميزند رلهي فضهلاهلل نهاكناد ( )125 :1384آن را
به حدرد ررن نهم ر دهم هه..ق .مربوط ميداند .این ترجمه بنرگترین نوشاه بهه
زبان طبري است كه از نظر نو  ،سبک ر درر نگارش بسهيار بهه «ترجمه رهرآن
به زبان طبري» نندیک است ر بسياري از خصوصيات آن با این كاهاب مشهار
است.
 عالره بر این چهار كااب كه كامالً به زبان طبري نوشاه شدهانهد ،در بعضهي از
دیگر كاابها بهخصوص كاابهاي تاریخي هم به صورت نراكنهده ،راژههها،
عبارتها ،جملهها ر شهعرهایي بهه ایهن زبهان رجهود دارد كهه مههمتهرین آنهها
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عبارتند از« :رابوس نامه» نوشا كيكاررسبناسكندربن رابوس رشمگير؛ «تاریخ
طبرساان» نوشا ابن اسظندیار؛ «تاریخ طبرساان ر رریان ر مازنهدران» ر «تهاریخ
گيالن ر دیلمساان» نوشاه هاي ميرظهيرالدین مرعشي ر «تهاریخ رریهان» نوشها
ارلياءاهلل آملي.
اینها مهمترین ماوني هساند كه ربل از كااب «ترجم ررآن به زبان طبري» به ایهن زبهان
نوشاه شده است .از بين آنها تنها «ترجم مقامات حریري به زبان طبري» ر جمالت ر اشهعار
نراكنده موجود در كاابهاي تاریخي در دسارس ررار دارد ر از كاابههاي دیگهر تهاكنون
اثري بهدست ما نرسيده است.
 .1 .2ترجمۀ قرآن به زبان طبری

كااب «ترجم ررآن به زبان طبري» دیگر اثر مظصلي است كه از این زبان به جا مانده اسهت.
نندیكي این مان به آثار موجود از گوشاه ر امررزي مانند ماون تهاریخي ر ادبهي طبرسهاان،
نين زبان امررز طبري ما را بر آن مي دارد كه این مان را به زبان طبري بدانيم .نسخ خطهي
این اثر در كاابخان مجلس شوراي اسالمي ایران ،شمار  12278ر  4028موجهود اسهت ر
از سوي اناشارات كاابخان موز مركن اسناد مجلس شوراي اسالمي ایران با مقدمه آرهاي
سيد محمد عمادي حائري ،ساج  1388در در جلد بهه رطهي سهلطاني ر بههصهورت نظهيس بها
عنوان «كااب اهلل» مناشر شده است .بر این اثر آراي سهيد محمهد عمهادي حهائري مقدمههاي
محققانههه دربههار زیدیههه ر باررههها ر آثههار آنههان ر شناسههایي ایههن اثههر ر مباحههر تظسههيري آن
نوشههاهانههد .بههه گظا ه عمههادي حههائري «ایههن تظسههير از مههیلظي زیههديمههوهب اسههت بهها ن هام
ابوالظضلبنشهردریر بهن بهاءالهدین یوسهف ،از علمهاي منطقه دیلهم در اراخهر رهرن هشهام.
نسخه هاي این اثر كه همگهي در شهكل ،سهاخاار ر حاهي در انهدازه هماننهد یكدیگرنهد ،در
فهرستها به عنوان تظسيري از دانشمندي زیدي بر رهرآن بهه زبهان عربهي ،همهراه بها ترجمه
آیات ررآن به زبان طبري ردیم معرفي شده اند .زمان ر مكان این اثر ر نام ر نشان میلف آن
در هالهاي از ابهام ررار داشت ،تا آنكه از حاشي برافنرد نسهخهاي از نسهخهههاي اثهر گهره
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كار گشوده شد ر نام میلف این تظسهير ،هویهت ار ر زمهان ر مكهان تهأليف معلهوم گردیهد»
(عمادي حائري.)15 :1388 ،
اگرچه این اثر مربوط به ررن نهم ر دهم هجري رمري است ،رلي بعضي از خصوصهيات
زبانههاي ایرانهي درر «ميانهه» را در خهود حظه كهرده اسهت ر یكهي از ماهون غنهي بهراي
مطالعات زبانشناخاي ر زبانهاي ایراني است.از آنجا كه این اثر ترجمهاي از ررآن ،آن ههم
بهصورت مناخب است ،طبيعي است كه تحت تهأثير زبهان رهرآن (عربهي) ر نيهن تحهتتهأثير
ترجمهها ر تظسيرهاي فارسي باشد .مارجم جملههاي كوتاه یا كلمههههایي را در ههر صهظحه
اناخاب كرده ،در زیر همان كلمه یا جمله ر گاه در حاشي كااب معهادج آن را نوشهاه اسهت.
بنابراین ماأسظانه ما یک مان كامل ترجمه را در دسهارس نهداریم تها باهوانيم زبهان طبهري را از
جنبههههههاي مخالههف آن مههورد بررسههي ر تحليههل رههرار دهههيم .از ایههن مههان حههدرد  2500راژه
مازندراني را اساخراج ر ریژگيهاي زباني آن را بررسي كردهایم.
 .2 .2نسخههای شناختهشدة اثر

عالره بر نسخ درجلدي كهاملي كهه آرهابنرگ طهرانهي در نجهف دیهده (كاابهت شهده در

ساجهاي  871تا  )876ر در ذریعه آن را توصيف كرده ،تاكنون ننج دسهتنوشهت دیگهر از
مان درجلدي تظسير دیلمي شناسایي شده است؛ به ترتيب زیر:
الف -نسخ شمار  12278در كاابخان مجلس شوراي اسالمي -تهران :تاریخ كاابت:
ررن 9-10؛ خط :نسخ؛ تعداد برگهها319 :؛ اندازه 27 ×16/5 :سم.
ب -نسخ شمار  277در كاابخان ملي ملک -تهران :تهاریخ كاابهت :آغهاز رهرن 10؛
خط :نسخ؛ تعداد برگهها365 :؛ اندازه 29 ×21/7 :سم.
ج -نسخ شمار  17982در كاابخان مجلس شوراي اسالمي -تههران :تهاریخ كاابهت:
ررن 9؛ خط :نسخ؛ تعداد برگهها390 :؛ اندازه 28/5 ×22 :سم.
د -نسخ شمار  ketablik 127در كاابخان مغنيساگنل -مغنيسا :تاریخ كاابت :ررن 9؛
خط :نسخ؛ تعداد برگهها412 :؛ اندازه :؟.
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هه  -نسخ شمار  4028در كاابخان مجلس شوراي اسالمي ایران -تهران :تاریخ كاابهت:
ررن 9-10؛ خط :مان به نسخ ر تظسير نوعي نساعليق؛ تعداد برگهها375 :؛ اندازه 28×20 :سم.
نسخههاي الف ر ب جلد ارج (از آغاز تا نایان سور كهف) ر نسخهههاي ج ،د ،ه جلهد
درم (از سور مریم تا نایان ررآن) از مان را دربردارند .شاید ررزي نسخههایي دیگر از ایهن
اثر ر یا مجلد ارج یا درم برخي از این نسخهها -كه اینک تنها یک مجلد از آن را در اخايار
داریم -یافت شود .این ننج نسخه ،همگي كهن ر نظيس هسهاند ر در انهدازهههایي هماننهد ر
با یک ساخاار كاابت شدهاند.
 .3برخی از ویژگیهای آوایی «ترجمۀ قرآن به زبان طبری»

زبان این اثر ساخاار ساده ر راحدي ندارد ر داراي اجنا ر جلوههاي مخالظهي اسهت :آراهها،

راژهها ،جملهها ر معنا .بر همين اساس ،زبانشناسان این اجنا ر جلوههاي مخالهف زبهاني را
در سطوح مخالظي مورد مطالعه ررار ميدهند كه عبارتند از :آراشناسي ،ساختراژه ،نحهو ر
معناشناسي .در این مقاله تحوالت زبان طبري ردیم را به جهت «آرایي» بيان ميكنيم.
نكاه اي كه در هر مان تاریخي در ارلين نگاه به چشم ميآید ایهن اسهت كهه بسهياري از
راژههاي این ماون از نظر «تلظ » با ماهون دیگهر تظهارت دارنهد .گهاهي ایهن تظهارتهها تنهها
نشانهاي از نوعي گرایح به تحوج است كه به یک فرد یا زماني كوتهاه محهدرد مهيشهود ر
هنوز جنب همگاني ر هميشگي نيدا نكهرده اسهت .بهراي ایهن كهه باهوانيم ایهن تظهارتهها را
بهعنوان «تحوج آرایي» یک زبان به شمار آرریم ،تنها رجهود ایهن تظهارتهها كهافي نيسهت،
بلكه از آن مهمتر «بسامد ررهو » ایهن تغييهرات یعنهي ميهنان ررهو آنهها ر ههمچنهين «تنهو
نمونه»هاي آن است .با در نظر گرفان عامل بسامد در تغييرات آرایي ،مهمترین خصوصيات
آرایي كه در «ترجم ررآن به زبان طبري» رجود دارد عبارتند از:
 .1 .3وجود «ج» بهجای «ز»

این مخاصه یكي از خصوصياتي اسهت كهه در فارسهي ميانهه رجهود داشهت ر اثهرات آن در

فارسي جدید در درر تكوین زبان فارسي ر همين طور بعضي از زبانههاي ایرانهي ازجملهه
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زبان طبري ردیم باري مانده است .نگارنده در ميان راژگان اساخراج شده  58نمونهه را یافاهه
است كه این مخاصه را دارند .بعضي از این نمونه هها در ایهن مهان چنهدین بهار تكهرار شهده
است .در اینجا به بعضي از این نمونهها اشاره ميكنيم:
نماج ( = )nemājنماز
ررجهدار ( = ) ruje dārررزهدار
تح سوجي ( = )taš sujiآتحسوزي
كالجار ( = )kāljārكارزار
ررجي ( = )rujiررزي
نيررجي ( = )pirujiنيررزي
انداجه ( = )?andājeاندازه
بسوجه ( = )basujeبسوزد
سوجنا ( = )sujenāسوزنده
ساجن ( = )sājenسازند
كشاهجار ( = )keštejārكشانار
كالجار ( = )kāljārكارزار
راجين ( = )vājinبگنین
رجينه ( = )vejineگنیند
 .2 .3وجود «و» بهجای «گ»

این خصوصيت آرایي هم (مثل تبدیل «ج» به «ز») یكي از ریژگهيههایي اسهت كهه از درر

ميانه در زبانهاي ایراني رجود داشت ر نمونههایي از آن حاي در درر معاصر ،هم در زبهان
فارسي ر هم در بعضي از زبانهاي ایراني رجهود دارد .زبهان طبهري نيهن ازجملهه زبهانههایي
است كه این خصوصيت را در خهود حظه كهرده اسهت ،بهه طهوري كهه نگارنهده در ميهان
راژگان كااب «ترجم ررآن به زبان طبري»  22مورد را با این ریژگي یافاه است:
رناه ( = )venāhگناه
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رشنا (= )vešnāگشنه = گرسنه
رشنائي ( = )vešnā?iگشنگي = گرسنگي
بوشا ( = ) bušāگشاده
رناهونا ( = )venāhunāگناهان
رناه كار ( = )venāhkarگناهكار
در رشاه ( = )dar vešāhدر گشاده
جالب این است كه در بعضي از راژگان این كااب  ،مواردي رجهود دارد كهه ههمزمهان
هم رجود مخاص آرایي «ج» بهجاي «ز» را نشان ميدهد ر هم رجود «ر» بهجاي «گ» ،مثهل
این راژگان:
رریجن ( = )verijenگرینند
رریج گاه ( = )verijgāhگرینگاه
نارجير ( = )nāvejirناگنیر
شكر راجارین ( = )šokr vājārinشكر گنارید
شكر بوجارین ( = ) šokr bujārinشكر بگنارید
رارجاردیم ( = )vāvejārimراگناردیم
راجين ( = )vājinبگنین
رارجاردي ( = )vāvejārdiراگواردي
رارجارد ( = )vāvejārdراگوارد
بوجارد ( = )bujārdبگوارد
رجينه ( = )vejineگنیند
رارریج ( = )vāverijراگرین
نارجير ( = )nāvejirناگنیر
همچنين از همين ماد فعلي (رریجن) ،صورت دیگري هم رجود دارد كهه فقهط تبهدیل
آراي «ر» به «گ» را نشان ميدهد:
رریان ( = )veritenگریخان
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 .3 .3وجود «و» ( )vبهجای «ب» ()b

این خصوصيت هم در بسياري از راژگان زبانهاي ایراني در درر ميانه رجود دارد كهه اثهر
آن در زبان طبري ردیم باري مانهد ر حاهي در زبهان امهررزي مهردم مازنهدران ههم مشهاهده

مي شود .نگارنده در ميان مجموعه راژگان جميآرريشده از كااب «ترجم رهرآن بهه زبهان
طبري»  54مورد را با این ریژگي ثبت كرده است:
شاار ( = )šetavشااب
رهشت ( = )veheštبهشت
رسه ( = )vasseبس است
بوین ( = )bavinببين
رینا ( = )vināبينا
ري راه ( = )virāhبيراه
ري زار ( = )vizārبينار
ري ترین ( = )vi tarinبدترین
ري بختترین ( = )vi baxttarinبدبختترین
ري جاگاه ( = )vi jāgāhبدجایگاه
ري عواب ( = )vi ?azābبد عواب
راگرد ( = )vāgerdبازگرد
راداره ( = )vādāreبازدارد
راجاردیم ( = )vājārdimباز آرردیم
رگيرا ( = )vagirāبگيرد
شيرراگان ( = )šir vāgitanاز شير باز گرفان
ركده = بكده ( = )vakadeبكرده
رخندسان ( = )vaxandestanبخندند
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 .4 .3وجود «و» بهجای «پ»

تنها موردي كه در این كااب بهجهاي «پ» از «ر» اسهاظاده شهده ،كلمه « چارنها » اسهت كهه

بهعنوان معادج كلم عربي «دابّه» یا «انعام» آمده است .این كلمه به سه صورت در این كااب
ثبت شده:
چاررا ارن ()čārvā?un
چاربا ارن ()čārbā?un
چارنایا ()čār pāyā

با توجه به گوناگوني آرایي كه در ثبت این كلمه مشاهده مهيشهود ،در فرضهيه بهه نظهر
ميرسد:
 .1هنوز این كلمه ،صورت تثبيتشدهاي نيدا نكرده بهود ر گویشهوران طبهري در
این درره از هم این صورت هها بهراي تلظه ایهن كلمهه در كنهار ههم اسهاظاده
ميكردند.
 .2این كلمه در آن درره ،صورت مشهخص ر تثبيهتشهدهاي داشهت ،امها ممكهن
است در طوج زمان ،این گوناگونيها بهرسيل كاتبان بهه رجهود آمهده ر یها در
اثر تحریف ر تصحيف ،اتظاق افااده باشد .آساطوریان معاقد است در مواردي
یک كلمه ممكن است  6 ، 5یا حاي  10گون مصهحف داشهاه باشهد كهه گهاه
تشخيص شكل اصلي راژه از صورتهاي تصحيف شهده بسهيار مشهكل اسهت
(آساطوریان1380 ،؛ براي اطال بيشار از چندگونگي راژگاني ر اشاباه كاتبان
نگاه كنيد به :صادري.)1368 ،
به هر حاج چون موارد دیگري از تبدیل «ر» به «پ» در این كااب رجود ندارد ،حهداكثر
ميتوان این مورد را نوعي گرایح آرایي به شمار آررد كه بسيار محدرد بوده ر تدارم نيهدا
نكرده است.
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 .5 .3وجود «د» بهجای «ت»

تنها موردي كه از تبدیل «د» به «ت» در كااب «ترجم ررآن به زبان طبري» مشاهده ميشهود

كلمه «تا» است كه در همه جا بهصورت «دا» ثبت شده ر نشان ميدهد كهه در ایهن درره در
زبان طبري ،كلم «تا» فقط بهصورت «دا» تلظه مهيشهده اسهت .ایهن كلمهه  21بهار در ایهن
مجموعه راژگان ثبت شده است:
داشما بخوریاا ()dā šemā bexoritā
دا ایمون ناررین ()dā ?imun nāverin
دا ایمون ناررن ()dā ?imun nāveran

گظاني است در اشعارامير نهازراري ههم در بهار كلمه «تها» بههصهورت «دا» آمهده اسهت
(شكري.)146 :1387 ،
 .6 .3وجود «م» بهجای «ن»

در بعضي موارد تغييرات آرایي به شرایط خاصي بسهاگي ندارنهد ر در همه مورعيهتهها در

ارج یا رسط ر آخر كلمه اتظاق ميافاند ر رجود صداهاي ربل ر بعد تأثيري در آنهها نهدارد.
اما بعضي از تغييهرات آرایهي فقهط در بافهت ر مورعيهت خاصهي رري مهيدهنهد ر بسهاه بهه
خصوصيات صداهاي ربلي ر بعدي ،تغييرات خاصي به رجود ميآیند .ازجمل این تغييهرات
آرایي كه به بافت ر مورعيت بساگي دارد ،تبدیل «ن» به «م» است؛ معموالً رراي در كلمههاي
در صداي «ن» ر «ب» به دنباج هم بياینهد ،طبهق رهوانين آراشناسهي نهوعي «همگهوني» اتظهاق
ميافاد ر صداي «ن» به «م» تبدیل ميشود؛ مثل كلمات :شنبه ،منبر ر انبار در فارسهي .علهت
این تغيير هم این است كه چون صداي «ب» از نظر مخرج اصطالحاً جنر صداهاي «در لبي»
است ،براي این كه اهل زبان دچار زحمت كماري شوند ،صداي ربلي را كه در اینجا «لب ر
دنداني» است به صداي «در لبي» تبدیل ميكنند تا هر در صداي مجارر هم «در لبهي» باشهند
ر راحتتر تلظ شوند .در كااب «ترجم ررآن به زبان طبري» در كلمه شامل ایهن تغييهرات
شدهاند كه عبارتند از:
همباز = هنباز (  = ) hambāzانباز
دمباج ( = )dembālدنباج
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 .7 .3وجود «ی» بهجای «د»

ندید آرایي كه در این بخح به آن مينردازیم جنر ندیدههاي نادري است كه نمونهههاي

محدردي از آن در زبانها ر گهویحههاي ایرانهي مشهاهده شهده اسهت ،بههعنهوان نمونهه در
«تظسير شنقشي» كلمه «مهاده» بهه صهورت «مایهه» آمهده اسهت (راشهد محصهل.)91 :1371 ،
همچنين در ماون كهن فارسي كلم «آذربایجان» یا «آذربادگهان » بههصهورت «آذربایگهان»
هم ثبت شده است (خانلري ،1387 ،جلد  .) 83 :2در «ترجمه رهرآن بهه زبهان طبهري» نهنج
نمونه از این ندیده رجود دارد كه دليل ررو آن معلوم نيست .این نمونهها عبارتند از:
خيا ( = )xayāخدا
خيارند ( = ) xayāvandخدارند
رريِ ها ( = )royehāرردهها
رريها ( = )royhāرردخانهها
خوي ( = )xeviخود
 .8 .3وجود «همزه» بهجای «ی» و «گ» و «و»

در اكثر زبانهاي ایراني ازجمله زبان فارسي راعدهاي آرایي رجود دارد كه براساس آن ،در
یک راژه هيچ گاه در مصوت دركنار هم ررار نميگيرند .در شرایطي كه چنين همنشينياي
به رجود بياید ،یعني اصطالحاً هنگام «الاقاي مصوتها» ،بههصهورت خودكهار یهک صهامت

بهعنوان صامت ميانجي در بين آنها ررار ميگيرد .در دررههاي ارلي تكوین زبهان فارسهي از
صامت «همنه» بهعنوان ميانجي اساظاده ميشد ،رلي در دررههاي بعد بهتدریج بهجاي آن از
صامتههاي دیگهري مثهل «ي»« ،گ» ر گهاهي ههم «ر» بههعنهوان ميهانجي اسهاظاده مهيشهد
(صههادري1365 ،؛ خههانلري ،1387 ،جلههد  .) 88 :2جالههب ایههن اسههت كههه زبههان طبههري ایههن
خصوصيت را هم در درر ردیم یعنهي در كاهاب «ترجمه رهرآن بهه زبهان طبهري» ر ههم تها
حدردي در درر معاصر حظ كرده است .در اینجا به نمونههایي از رجود «همنه» بههعنهوان
صامت ميانجي در این كااب اشاره ميكنيم:
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الف) بيشارین موارد كاربرد «همنه» به عنوان صامت ميانجي در این كااب بهه عالمهت جمهي
مربوط ميشود .رراي كه عالمت جمي «رن» به كلمهاي كه به مصوت خهام مهيشهود اضهافه
شود ،براي جلوگيري از الاقاي مصوتها یک «همنه» بين آنها ررار ميگيرد .نمونهها:
درنا ارن ( = )dunā ?unدانایان
بندء رن ( = ) bande?unبندگان
بدر كرده ارن ( = )bedar kerde ?unبهدركردگان ( اخراجشدگان )
ب) یكي دیگر از كاربردهاي «همنه» بهعنوان صامت ميانجي» در حاصل مصهدر اسهت كهه
حدارل در نمونه از آن در این مان دیده ميشود:
زنداي( = )zendāiزندگي
رشنائي(  = ) vešnā?iگشنگي = گرسنگي
نكا جالب دیگر در این مورد آن است كه در این درره عالره بر «همنه» از صهامت «ر»
نين بهعنوان ميانجي اساظاده ميشود:
ساارش ( = )setāvešساایح
 .9 .3وجود «ی» بهجای «الف»

این ریژگي در اصطالح ردما «اِماله» ناميده ميشود ر به كلماتي كه این خصوصيت را داشاه

باشد «مماج» گظاه ميشود« .اماله» در لغت یعني ميهل «الهف» بهه سهوي «ي» .دكاهر سهيررس
شميسا معاقد است كه «اماله» یكي از سيسام هاي تدافعي زبان فارسي در مقابهل زبهان عربهي
بوده است ،به این صهورت كهه از ایهن طریهق كلمهات «الهفدار» عربهي را بههصهورت «یهاء
مجهوج» تلظ ميكردند (شميسا .)200 :1372 ،كلمهات ممهاج در دررهههاي ارليهه در زبهان
فارسههي بسههيار رایههج بههوده ،بههه طههوريكههه در ایههن درره در بعضههي از ماههون كلمه «سههالح»
به صورت «سليح» ،كلم «كااب» بهصورت «كايب» ر كلم «حجاب» بههصهورت «حجيهب»
آمده است (براي اطال بيشار نگاه كنيهد بهه :بههار411 - 413 :1369 ،؛ الزار 61 :1366 ،ر
 65؛ رراري.)12 :1362 ،

5/28/2015 5:59:36 PM

Text [14] ed. 3.indd 19

 / 20ویژگیهای آوایي «ترجمۀ قرآن کریم به زبان طبري قدیم»

به نظر ميرسد این خصوصيت در زبان طبري ردیم هم تحتتأثير زبان فارسي به رجود
آمده است چرا كه در دررههاي بعد همهانطهور كهه كهاربرد كلمهات بههصهورت ممهاج در
فارسي از بين رفاه ،دیگهر چنهين خصوصهياي در زبهان طبهري یها مازنهدراني رجهود نهدارد.
نگارنده در كااب «ترجم ررآن به زبان طبري» هظت نمونهه از ایهن نهو كلمهات «ممهاج» را
یافاه است:
ریجب( = )vijebراجب
كايب(  = )katibكااب
مليک( = )malikمالک
خليف ( = )xalifetخالف
ارریر ( = )?eqrirاررار
اسریف ( = )?esrifاسراف
اسليم ( = )?eslimاسالم
 .10 .3وجود «ون» و «وم» بهجای «آن» و «آم»

علي اشرف صادري معاقد است رهدیميتهرین سهندي كهه رجهود «رن» ر «رم» در زبهانههاي

ایراني را نشان مي دهد مربوط به ررن چهارم هه..ق .است ر در شعر یكي از شاعران طبري به
نام «دیواره رز» آمده است .در این شهعر ،كلمهات «مردمهان»« ،نههان» ر «كيههان» بههصهورت
«مردمون»« ،نهون» ر «كيهون» بهكار رفاه است (صادري .)61 :1363 ،ري معاقد است كه در
زبانهاي ایراني معموالً «آ» ربل از صداهاي «غنّه» (م ه ن) ،كوتاهتر ر كمي بساهتر از معمهوج
تلظ مي شود زیرا دهان موري توليد صداهاي غنه ،بساهتر ميشود .بنابراین كمكم صهداهاي
ماربل آن یعني «آ» هم به حالت بساهتر یعني «ار» تبدیل شده است (صادري .)61 :1363 ،این
تغيير بيشار در كلمات «دساوري» زبان فارسي مشاهده ميشود؛ مانند :كلمات اشهار «آن» ر
تركيبات آن ،شناسه هاي فعلي ،ضمایر ماصل مظعولي ر ملكي ر عالمت جمهي .در اینجها بهه
بعضي از این نمونهها در زبان طبري ردیم اشاره ميكنيم:
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 .1 .10 .3ضميرهاي اشاره:
ارنون ( = )?ununآنان
ارنگاه ( = )?un gāhآنگاه
 .2 .10 .3ضماير متصل ملکي
این مورد در این مجموعه 22 ،بار مشاهده شده كه چند نمونه از آن را ميآرریم:
رشون نوساها ( = )vešune pusthāنوستهایشان
رشون دیما ( = )vešun dimāصورتهایشان
رشون چشم ( = )vešune čašmچشمشان
 .3 .10 .3اسممصدرها
درنح ( = )dunešدانح
تونح ( = )tunešeتوانح
 .4 .10 .3صفتهاي فاعلي
درنا ( = )dunāدانا
تونا ( = )tunāتوانا
 .5 .10 .3عالمت جمع
بيشارین موارد این تغيير آرایي در كلماتي مشاهده ميشود كه با نسوند «رن» یا «ارنها» جمهي
بساه ميشوند .در این مجموعه حدرد  120بار این در عالمت به كار رفاه است ،بهه تعهدادي
از آنها اشاره ميكنيم:
اینون ( = )?inunاینان
اینونا ( = )?inunāاینان
مرغونا ( = )merqunāمرغان
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نيكون ( = )nikunنيكان
آدميون (  = )?ādemiyuninآدميان
سجدا كنونا ( = )sajdā konunāسجدهكنندگان
 .6 .10 .3فعلها
راگردرننا ( = )vāgardunenāبرگردانند
خوندنا ( = )xundenāخواند
درنسانا ( = )dunestenāدانساند
رادرنن ( = )vādunanبازدانند
 .7 .10 .3این تغيير در دساهاي از كلمات «راموسهي» یها «راژگهاني» ایهن زبهان نيهن مشهاهده
ميشود كه در اینجا به تعدادي از آنها اشاره ميكنيم:
نشيمون ( = )pašimunنشيمان
نشايبون ( = )peštibunنشايبان
زمون ( = )zamunزمان
زمونه ( = )zamuneزمانه
نمونههایي كه تاكنون آرردهایم به رجود «ارن» بهجهاي «آن» مربهوط اسهت .ایهن نمونهههها
نشان ميدهند كه این خصوصيت كاربرد زیادي را در زبان طبري ردیم داشهاه اسهت .حهاج بهه
نمونههایي از رجود «ارم» بهجاي «آم» مينردازیم كه تعداد آنها بسيار كمار اسهت ر همه آنهها
از كلمات «راموسي» یا «راژگاني» این زبان است:
نيومبر ( = )peyumberنيامبر
حررم ( = )harumحرام
سرانجوم ( = )saranjumسرانجام
جوميها ( = )jumihāجامهها
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 .11 .3جابهجایی صداها

رراي كه صداهاي زبان در كنار هم ررار مهيگيرنهد ،گهاهي در بعضهي از راژههها ،در صهدا

جاي خود را با هم عوض ميكنند به طوري كه صهداي ارج بههجهاي صهداي درم ر صهداي
درم بهجاي صداي ارج مينشيند .به این ندیده اصطالحاً «رلب» ميگویند .فرآیند «رلهب» در
زبانهاي محلي ر زبان محارر عوام بسيار رایج است .در زبان طبري ردیم ر زبان مازندراني
امررز نمونههایي از این ندیده رجود دارد كه نمونههاي آن در كااب «ترجم ررآن به زبهان
طبري» عبارتند از:
مجنده ( = )mejendeجمنده (جنبنده)
ررسا ( = )revsāرسوا (رسوا)
بچاشنيم ( = )bečāšnimبچشانيم (بچشانيم)
بریون ( = )beryunبریان(بيررن)
 .12 .3فرآیند «حذف» بعضی از صداها

رراي كه صداهاي زبان در كنار هم ررار ميگيرند ،به مررر زمهان بههخهاطر سههولت تلظه ،

بعضي از صداها از زنجير گظاار حوف مهيشهوند .ایهن ندیهده در خيلهي از زبهانههاي دنيها
رجود دارد .در «ترجم ررآن به زبان طبري» نين نمونههاي زیادي از فراینهد «حهوف» رجهود
دارد كه در اینجا به آنها اشاره ميكنيم:
 .1 .12 .3حذف صامت «ن» در پايان واژهها
علي اشرف صادري این ریژگي را یكي از گهرایحههاي زبهان فارسهي مهيدانهد كهه از رهرن
چهارم تا هظام هه..ق .رجود داشاه رلي بعداً از بين رفاه است .در مورد علت حهوف ،بعضهي
از محققان معاقدند در این كلمات صداي «ن» كه معموالً بعد از «مصوت بلند» راري شده بهه
علت كشيده بودن این مصوتها ،به مررر ضعيف ر بعداً حوف شده ر ریژگهي «غنّهه بهودن»
آن به مصوت ربلي مناقل شهده اسهت( .صهادري 1-2 :1383 ،ر 8؛ خهانلري ،1387 ،جلهد :2
87ه)86
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این خصوصيت در «ترجم ررآن به زبان طبري» هم مشاهده ميشود كهه نمونههههاي آن
عبارتند از:
سنگي ( = )sangiسنگين
زمي ( = )zamiزمين
زميا ( = )zamiyāزمين
زمي لرز ( = )zami larzزمينلرز
كلم «زمين» در زبان فارسي ميانه بهصورت «زميگ» بهكار ميرفهت .ایهن كلمهه بعهد از
حوف «گ» به «زمي» تبدیل شده ،رلي بعدها در ماون فارسي بهصورت «زمين» بهكهار رفاهه
است.
 .2 .12 .3حذف صامت «د»
امي ( = )?omiاميد
سو ( = )suسود
در () = )du (diدرد
مرراري ( = )mervāryمررارید
 .3 .12 .3حذف صامت «خ»
تل ( = )talتلخ
تل تر ( = )taltarتلخ تر
فراچشمون ( = )farā češmunفراخچشمون
 .4 .12 .3حذف صامت «غ»
درر ( = )deruدررغ
دررگو ( = )deruguدررغگو
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 .5 .12 .3حذف صامت «گ»
دیررني ( = )diruniدیگر
یكدي ( = )yekdiیكدیگر
یكدیا ( = )yekdiyāیكدیگر
گظاني است كه این راژه چندین بار هم بهصورت امررزي آن یعنهي «یكهدیگر» در ایهن
كاههاب آمههده كههه ایههن درگههانگي مههي توانههد ناشههي از دخالههت كاتبههان باشههد (یكههدیگر
(.))beyekdiger
 .6 .12 .3حذف صامت «ف» در ميان افعال
گايم ( = )gotimگظايم
گوتيم ( = )gotimگظايم
گان ( = )gotanگظاند
گوتن ( = )gotenگظاند
بوته ( = )buteبافاه
بيكني ( = )beyakaniبيظكني
 .7 .12 .3حذف صامت «خ» در ميان افعال
درآموته ( = )?āmuteدرآموخاه
ها ساته ( = )hāsāteساخاه
 .8 .12 .3حذف صامت آخر در حروف اضافه
اَ = از؛ مانند این نمونهها:
اَ خوي رحمه بدر كدي ( = )?axoye rahmet bedar kadiاز رحمت خود بهدر كرده
اَ راه حق بكاه ( = )?a rāhe haq bekateاز راه حق دررافااده
اَ راه دكاه ارن ( = )?a rāh dakate ?unاز راهافاادگان
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اَ چشم دیاري بشون ( = )češm diyāri bešunاز چشمرس خارج شده
اَ خونه كعبه ( = )?axune ka?beاز خانه كعبه
اَ نوساها ( = )?abusthāاز نوستها
د = در؛ مانند این نمونهها:
دَ دج ( = )dadelدر دج
دَ گورها ( = )da gurhāدر گورها
 .13 .3وجود «ل» بهجای «ر»

این خصوصيت در زبان مازندراني امررز بسيار فعاج ر رایج است ر نمونههاي زیهادي از آن

در راژگان مازندراني امررز رجود دارد اما در كل كااب «ترجم ررآن به زبان طبري» فقهط
یک كلمه با این خصوصيت مشاهده شده است:
كالجار ( = )kāljārكارزار
 .14 .3وجود «س» بهجای «ز»

این خصوصيت آرایي در زبان مازندراني امررز بسهيار فعهاج اسهت رلهي در كاهاب «ترجمه

ررآن به زبان طبري» كه نشاندهند خصوصيات زبان طبري ردیم است فقط در نمونه رجود
دارد كه عبارتند از:
ماس ( = )māsماز (مگس)
هركست ( = )harkestهرگن
 .15 .3نمونههای آوایی دیگر

تعدادي راژه در «ترجم ررآن به زبان طبري» رجهود دارد كهه برخهي گهرایحههاي آرایهي را
نشان ميدهد .این گرایح ،محدرد به یک راژه بوده ر در كل كااب تنها یک بار به كهار رفاهه
است ،بنابر این آنها را بهصورت مجنا دساهبندي نكردهایم .این راژهها عبارتند از:
هموش ( = )hamušخموش
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شاهساه كاررن ( = )šaheste kārunشایساهكاران
چایي بنه ( = )čāyi beneبن چاه
فریشاه ( = )ferišteفرشاه
ایمه ( = )?imeهيمه
گاهره ( = )gāhreگهواره
ميک ( = )mikميخ
 .4نتیجهگیری

یكي از آثار مكاوب زبانهاي ایراني درر جدید ،كااب «ترجم ررآن كریم به زبان طبهري

ردیم» است .بررسي تحوج آرایي این اثر نشان ميدهد با رجود آن كه زبان فارسهي ميانهه بها
سقوط حكومت ساساني از ررنق افاهاد امها ایهن كاهاب برخهي از ریژگهيههاي آرایهي زبهان
فارسي ميانه را حظه كهرده اسهت .از دیگهر مشخصههههاي آرایهي ایهن ترجمهه ،اسهاظاده از
راژههاي رایج ر مارر

طبري ر راژهسازي میلف در صورت ضهرررت ر بههره جسهان از

جمله در ترجم یک راژه است.
تنظيم این ترجمه بهصورت راژههاي مناخب است نه كل ررآن ر این امر مبين آن اسهت
كه برخالف برخي از زبانها كه صرفاً جنبه گظااري دارنهد ،ایهن زبهان ارزش نوشهااري نيهن
دارد .همچنين از این نوشاه ميتوان تحوالت لهجهها ر یا زبانهاي نواحي دریاي خهنر را بها
تقسيم درر كالسيک طبري ر یا درر كهن طبري جویا شد.
تشخيص تظارت راژههاي «ترجم ررآن به زبان طبري ردیم» از نظر تلظ با ماهون دیگهر
بهعنوان تحوج آرایي یک زبان ر از آن مهمتر ،عوامل بسامد ر مينان ررهو ایهن تغييهرات ر
تنو نمونههاي آن اصليترین خصوصيات آرایي در «ترجمه رهرآن كهریم بهه زبهان طبهري
ردیم» است.
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