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 ٧٤  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
همچنین موارد استثنا داده در زبان طبری باشد.   کنندۀ این تحول آوایی رخ قواعدی بپردازیم که توجیه
است، اشاره  ای که جایگزین تحول یادشده گشته کنیم و درنهایت، به قاعده زبان طبری را مرور می

های تحول زبان طبری دست خواهیم   ها، به شناسایی دوره  خواهیم کرد. سرانجام از میان همین یافته
  یافت.

  

رانی، متون کهن زبان طبری، زبان مازندهای ایرانی،   شناسی تاریخی، زبان : زبانها کلیدواژه
  طبری، فاِء اعجمی

  
  

  پیشینۀ تحقیق. ١
از زبان فارسی، زبان طبری بیشترین آثار مکتوب را داراست،  های ایرانی نو، پس در میان زبان

موالنا اولیاءالله  تاریخ رویانابن اسفندیار،  تاریخ طبرستاندر مندرج آثاری همچون اشعار 
ها و تفاسیر قرآن به زبان  ترجمه و ظهیرالدین مرعشی رستان و رویان و مازندرانتاریخ طبآملی، 

که تاریخ تألیف برخی از این آثار به سدۀ چهارم، تقریبًا برابر با پیدایش متون دری  جز آنطبری و 
طور کامل  . اگرچه تعداد این متون زیاد نیست و در برخی موارد، بهگردد بازمی 1،در ایران

  است. خواندن نیستند، همین مقدار، راه را برای مطالعات تاریخی زبان طبری هموار کرده  قابِل 
های  توان به وجود گونه با وجود شواهد گوناگونی که از متون مذکور در دست است، می

که ما آن را برای تفکیک بهتر میاِن دو برهۀ زمانی، زبان طبری ـ ـتر زبان مازندرانی  کهن
های کهن از ایرانی  برد؛ اطالعات ارزشمندی که ما را به چگونگی تحول واجپی  ــ نامیم می

واسطۀ همین اطالعات است که   شود. به به طبری رهنمون می 2باستان یا فارسی میانه
حال، دربارۀ  توانیم خاستگاه برخی از تحوالت را مستقیمًا از ایرانی باستان بدانیم و درعین می

ویژه فارسی میانۀ ساسانی  پای حضور پررنگ فارسی میانه، به برخی دیگر از تحوالت، ردِّ 
  یا حتی فارسی نو را در این ناحیه به اثبات برسانیم.(پهلوی) 

                                                            
  ، تصحیح و بررسی صادق کیا.نامۀ طبری واژهدیباچۀ کتاب  :کن ،بیشتراطالعات برای . ١
های زبان طبری که در این مقاله بررسی خواهد شد، بسیاری از کلمات مورِدنظر، مستقیمًا اصلی   بر اساس یافته. ٢

  های فارسی میانه یا نو هستند.  در ایرانی باستان ندارند و حاصل ورود صورت
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  βپیشینۀ واج دولبی  .٢
های دیگر همین  در قیاس با صورتـ ـمازندرانی های  واژهدر تعدادی از  ū̆یا   ō̆وجود

آورد که قاعدۀ تحول آوایی طبری  وجود می را بهاین پرسش  ـه ـکلمات در فارسی نو یا میان
  است؟ چه بودهها  هبرای این دسته از واژ

، (آسیاب) »asiyō/ūَاسیو «، (آب) »ō/ūاو «کلماتی نظیر در نگاه نخست در 
 » lō/ūلو«، (شب) » šō/ūشو«، (آفتاب) » aftō/ūَافتو«، (افراسیاب) » farsiyō/ūِفَرسیو«

، (توبره) » tō/ūrəتوِره«، (تاب) » tō/ūتو«، (خواب) » xō/ūوخ«، (تب) » tō/ūتو«، (لب)
، (آبستن) » o/usanاوَسن«، (افروختن) » o/urūjenاوروِجن«، (سبز) »sō/ūz سوز«
، (افسار) » o/usārاوسار«، (تاول، آبله) » o/ulāاوال«، (بیفشان، بریز) »hušanن هوَش «
 » vanō/ūšəنوشهَو «، (افسانه) » o/usāneاوسانه«، (ابریشم) » o/urīšamماوریَش «

 bهای  آید که واج  نظر می چنین به(کبک)،  » ko/ukکوک« و (کفش) » ko/ušکوش«، (بنفشه)
ها  این واژه 1تر تر به صورت کهن اند. اما با نگاهی دقیق بدل شده ū̆یا   ō̆فارسی در طبری به fیا 

 ـ a 2ویژه بهـ بعد از مصوت  وت است)بعد از مص pباستانی (که خود حاصل  bیابیم که واج   درمی
ای   چندگانه جا ختم نشده و مسیرهای  ای که به همین دهد. قاعده اصل این تحول آوایی را تشکیل می

دلیل پیدایش این  است. های مختلف زبان فارسی و هم در زبان طبری طی کرده گونه را هم در
 bوجو کرد؛ تحولی که در آن، واج   فارسی جست ترِ  های ثانویۀ فارسی را باید در تحوالت قدیم واج

  اند. که آن را فاِء اعجمی نیز خوانده است،  بدل شده β، به واج دولبی سایشی aپس از مصوت 
) ڤ= β(فاِء اعجمی «نویسد  ) میβدربارۀ فاِء اعجمی ( )۴۴: ١٣۵٠( اشرف صادقی علی

است. این  ن نشان داده شده، یعنی ف با سه نقطه روی آڤصورت   دیگر صامتی است که به
است.  بر) است و نزد قدما به فاِء اعجمی معروف بوده  تلفظ یک سایشی دولبی آوایی (واک

                                                            
  گیرد. است. در بعضی موارد، حتی فارسی دری را نیز دربر می  منظور هم ایرانی باستان و هم فارسی میانه. ١
 aنیز رخ داده و صرفًا منوط به مصوت  های دیگر بعد از مصوت bهایی هم وجود دارد که تحول  البته مثال. ٢

به دلیل آنکه بیشتر این تحوالت با در این مقاله شود.  که در ادامه به آن اشاره می» ə̄niβ«و » آو«است، مانند  نبوده
  ایم. طورکلی، این مصوت را مدنظر قرار داده است، به رخ داده aمصوت 
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است.  مستقلی نبوده و ظاهر شدن آن منوط به بعد از مصوت بوده 1فاِء اعجمی مسلمًا واج

نقل از به  )١٠٧: ١٣٨٠(و همو » است بعد از مصوت» ب«ای از  گونه ڤدیگر،  عبارت به
ترکیب » دفیره«کند که همه با  کتاب حمزۀ اصفهانی به خطوط ایرانی پیش از اسالم اشاره می

در این » ف«رسد که حرف  نظر می رم ُدفیره، َکشَته ُدفیره، ... و غیره. به«... اند، مانند  شده
ی آن را دار بوده و گاهی در متون فارس بوده که یک سایشی دولبی واک βکلمه، نمایندۀ تلفظ 

  ».اند نامیده نوشته و فاِء اعجمی می می ڤ به شکل
واو مخصوصی است که امروز در زبان «است:  نیز نوشته) ١٩٢: ١٣۵۵(الشعرا بهار   ملک

است، گاهی آن واو به فاء و گاهی به پاء  ما دیگر وجود ندارد و لغاتی که واو مذکور درآن بوده
است،... و آن فا را فاء اعجمی گویند و عربان  گردیده گاهی به واو عادی بدل و گاهی به باء و

همچنین  ».بر روی چنین فائی که اصل آن واو غلیظ است سه نقطه به عالمت گذارند...
غلط آن را معادل واو فارسی   کند، اما به    به فاء اعجمی اشاره می) ٢/۴۶: ١٣۶۵(ناتل خانلری 

صامت همان واک لب و دندانی آوایی است که در این «نویسد   باره می این داند. او در  می
های  نیز مثال پردازی تاریخ نسخهدر کتاب  ».فارسی وجود دارد، اما در عربی نیست و...

کتابت / قا/ در کلمات «اند و  است که فاِء اعجمی را با دو نقطه ضبط کرده متعددی آمده
البته باید توجه  2.)٣٠٠: ١٣٧٩ایل هروی (م» شود دیده میاقزونی و اقروختن ، قام دادن، براقراشتن

  اند.  بوده ڤها تصحیف نویسۀ   شود که این
  
  شواهد. ٣

در زبان طبری استوار  βگونۀ   اثبات این ادعا که این تحوالت آوایی بر مبنای وجود واج
های  متأسفانه، در شواهد گویش است، خود به شواهد زبانی گفتاری و متنی نیاز دارد. بوده
هایی از  رانی، شاهدی برای اثبات این ادعا وجود ندارد، اما در متون کهن طبری نمونهمازند

در این مقاله، در  در دست است. ،با امالیی که گویای فاِء اعجمی است ها  واژهثبت برخی 

                                                            
1. phoneme 

  .٣٠٠-٢٩٩: ١٣٧٩مایل هروی  :کن ،های بیشتر برای بررسی مثال. ٢
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، اما در آوانویسی و است بررسی شواهد صورت اصلی کلمات مطابق با امالی منابع آمده
  ایم. شده را لحاظ کرده توضیحات صورت تصحیح

  
  افروج.  ١ . ٣

گذاشتن شهر آمل است، متنی طبری   ، در داستانی که مربوط به بنیانتاریخ طبرستاندر کتاب 
کند. در این داستان، حکایتی  است که وجود فاِء اعجمی در زبان طبری را تأیید می نقل شده

  اشاره ،ه اهل طبرستان استوگوی شاه و همسرش ک روایت شده که در بخشی از آن به گفت
 را شما والیت زنان که پرسید ازو و مشاوره محاوره اثناء در روزی ...شهنشاه است: شده
 بلغت دختر چیست، سبب و موجب ترست.  بشره نرم و خوشبوتر دهان و تر  خوب ها چشم

 یند سفر بامدادان اج ورجاوید    خدای انوشه  خسرو فّرخ 1جاوید که: داد جواب خویش
 انکسم و سیر اج اُ  ،3افروج تن پرنیان پوشین زمستان و کّتان تاوستان اج اُ  2افروج چشم
  .)٧٠: تاریخ طبرستان ابن اسفندیار(، ... افروج دمش خوردن

  

ǰāvēd farrox xusrō xwadāy anōša var-ǰāvand4/ aǰ bāmdādān saβza diyan čašm 
aβrōǰē 
u aǰ tāvistān kattān u zamistān parniyān pōšiyan tan aβrōǰē  / u aǰ šīr u angubīm 
xwardan damiš aβrōǰē. 

  جاوید فرخ خسرو خدای انوشه ورجاوند / از بامدادان سبزه دیدن چشم افروزد 
  5.افروزد و از تابستان کتان و زمستان پرنیان پوشیدن تن افروزد/ و از *شیر و انگبین خوردن دمش

  
  سفزه. ٢ . ٣

، »ڤ«ۀ دیگری است از گونو  6»سفزه«که تصحیف » سفر«واژۀ در » ف«ویسۀ ندر این شعر، 
                                                            

: تاریخ طبرستان، رد (ابن اسفندیارباالی خط قرار دا» و«است که حرف  ای نوشته شده گونه در تصحیح اقبال به. ١
را در » جاوید«عنوان نسخۀ اصلی در متن نگه داشته و  است. اما کیا آن را به هنگام چاپ از قلم افتاده  گویی به ،)٧٠

  اند. را ثبت کرده» جاوید«ها همان   است. این در حالی است که سایر نسخه پاورقی ارجاع داده
  .١پاورقی شمارۀ . نک: ٣  .)Browne 1905: 24افروخ (. ٢

٣   

  ).١٣٢: ١٣٢٧است (کیا  تصحیح و ترجمه کرده »ورجاوند«کیا آن را به . 4
  .٢٣١: همان :کن ،برای اطالعات بیشتر. ۶  ).٢٣٠ همان:(و از بادرنگبویه؟ خوردن دهن افروزد . 5

٦ .  
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تلفظ  βدار  صورت صامت سایشی دولبی واک  دهد که این واژه، زمانی در طبری به نشان می

  1.دهندۀ همین تلفظ است نیز بر همین اساس، نشان» افروز«به معنی  افروجاست. واژۀ  شده می
دانست. برای  )β(را همان فاِء اعجمی » ف«ان، نویسۀ شاید هنوز هم نتوان با اطمین

داریم؛  های باستانی نیاز ها در زبان تر شدن به چنین ادعایی، به بررسی اشتقاق این واژه نزدیک
پیش   بهباشد، یک گام ما را در رسیدن به نتیجه  bیا  pاشتقاقی که اگر گویای وجود واج 

تلفظ  sōzو  sūz صورت  که در زبان مازندرانی به» سبز«از لغت » سفزه«*برد. دربارۀ واژۀ   می
» spz, sbz (sabz)«، صورت فارسی میانۀ فرهنگ کوچک زبان پهلویشود، در کتاب  می

است:  نیز آمده شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشهدر کتاب  ذکر شده و )١٣٢: ١٣٧٣(مکنزی 
نبات، گیاه، « -sapa*از  -sapači*ظاهرًا مشتق از ایرانی باستان  sabz/saβzفارسی میانه «

البته برای این لغت، دو اشتقاق دیگر هم در نظر  .)٣/٢٩٢٧: ١٣٩۵دوست   (حسن» رستنی
و هنینگ معتقد اند  دانسته  -saspa*اند؛ مایرهوفر و مولر این لغت را از ایرانی باستان گرفته

  .جا) اندوست، هم (به نقل از حسن است مشتق شده -spiz*است این لغت از 
رسد برای ورود این واژه به طبری، نباید اصلی  نظر می به ،اشتقاق این واژه به باتوجه

 čاین واژه از اصلی با واج  ،زیرا ؛تصور کرد sabzتر از فارسی میانه، یعنی لغت  کهن
به طبری رسیده، یعنی  zشد، ولی اینکه صورت  بدل می ǰاست و باید در طبری به  آمده

  البته در صورت قبول اشتقاق لغت از  2.است دار بوده zبه زبان طبری، خود  صورت واردشده
  

اصلی در ایرانی باستان خواهد داشت. اما اگر  ،ظاهر است، این لغت، به آنچه هنینگ گفته
مازندرانی را در » سوز«بگذاریم و بخواهیم ریشۀ  -spiz* مطابق نظر هنینگ فرض را بر

                                                            
توان  رسی باشد. در رد این احتمال میفا» افروز«تحول » افروج«شود که شاید  البته در اینجا این احتمال مطرح می. ١

باره رجوع کنید به اصل   این کند. در ایرانی باستان است، این نظر را رد می *čتحول که خود حاصل  ǰگفت وجود واج 
مادۀ مضارع از مصدر آموختن) و... ( همین متن)، آموز در(روز، پز (مادۀ مضارع پختن)، حرف اضافۀ از های  هواژ

  اند. روج، َپج، آج (جا) و آموج تبدیل شده که در طبری به
اند، نه لزومًا آنهایی که در خوشۀ  بدل شده ǰهای پس از واکه به čممکن است این ایراد وارد شود که در طبری، . ٢

 sabzفارسی میانۀ  نیز در اشتقاق واژه ازامر همخوانی هستند. در پاسخ به این مسئله، باید گفت که حتی پذیرش این 
نمایاند و این  در کنار مصوت را بازمی z، وجود »سوز«کند، زیرا صورت نهایی کلمه در طبری، یعنی  دی وارد نمیایرا

در واژه باقی مانده باشد و پس  čقدری قدیمی نبوده که همچنان  به . بنابراین این تحولتر خود یعنی تحول از اصل کهن
  است. یانه یا نو انجام شدهبدل شود، بلکه تحول روی واژۀ فارسی م ǰاز آن به 
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 p/bال کنیم، بازهم اشکالی وجود دارد و آن اینکه در زبان طبری ایرانی باستان این واژه دنب
در طبری  sp. همچنین خوشۀ جدول) :کن( 1شوند ای مشمول این تغییر نمی واکه  های میان
به » espeاسپه/ «مانند  ــ کم در یک مورد شاهد معتبری وجود دارد دست ــماند  باقی می

این اشتقاق را بپذیریم، بازهم صورت کلمه از  معنی سفید. پس در این مورد هم حتی اگر
  است. یافتۀ فارسی میانه یا نو، به طبری وارد شده گونۀ تحول

از مصدر افروختن » افروز«درمورد اشتقاق افروج نیز باید به سراغ اشتقاق مادۀ مضارع 
 -abi-rauča* مادۀ مضارع ایرانی باستان از نویسد: می )١/۴٠۶: ١٣٩۵( دوست  برویم. حسن

واژه را در فارسی  )14 :2004(مایسترارنست ـ . دورکین است aβrōzدر فارسی میانۀ ترفانی و 
نویسی   حرف »ʾbrwc (aβrōž)«اشکانی پهلوی و » ʾbrwc (abrōz)«صورت   بهفانی رتمیانۀ 

ۀ بسیار مهمی در شناخت اشتقاق این کلمه وجود دارد؛ اینکه نکتاست.  و آوانویسی کرده
ایرانی باستان، از اصلی در ایرانی  čحاصل از  ǰۀ پیشین، این واژه به دلیل وجود ژوابرخالف 

باستان برخوردار است. اگرچه وجود آوانویسی دوگانه برای فارسی میانۀ مانوی توسط 
گونه در   دوست خود محل بحث است، وجود این واج  مایسترارنست و حسنـ دورکین 

  است. در زبان بوده اشکانی، خود مؤید این تحول آوایی
  
  آؤ.  ٣ . ٣

  :2مرد وز یا مسته شعری از دیواره
: تاریخ طبرستان ،ابن اسفندیار( و مستو آتش بیانبا 4آؤهست  کیهون ای خور خورمی وندا/ 3وا

١٣٩.( 
                                                            

ت. این خود یعنی تحول واژه را اس sapiz*ای صورت بعدی کلمه یعنی   واکه  های میانp/bدر اینجا منظور از . ١
در که روی داده طور جداگانه همان تحولی   طبری هم بهدر اساس آنچه اصل آن بوده دنبال کنیم و فرض نکنیم که بر

 .spiz   >sabzیعنی ، است رخ دادهفارسی 
 زیست و به دربار عضدالدوله دیلمی و قابوس  ها لقب شاعری طبری است که در سدۀ چهارم می  هر دوی این نام. ٢

  .١٣٩، ص تاریخ طبرستان :کن ،وشمگیر رفته بود. برای اطالعات بیشتر
  . دا. تصحیف ٣
است (کیا  بدل ارجاع داده عنوان نسخه  به »او«بر صورت مذکور به  ). کیا عالوهBrowne 1905: 89نک: ( »آو«. 4

١١: ١٣٢٧.(  



 ٨٠  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
dā gēhūn ay xor xurramī vindā / mast āw u mast vā taš biyenā 

  

است  »bineبینه/«حتماًال صورت گویشی از و ا» بینا«تصحیف » بیانبا«رسد   نظر می به
  شخص جمع)، ترجمۀ این بیت چنین خواهد بود: (فعل ماضی سوم

  

  = سرمست) بودند.(آب مست و باد و آتش مست  تا گیهان از خور (= خورشید) خرمی یافت / 
  

نظر  شاهد دارد، در نگاه اول به) ō/ū( اوصورت   در طبری به» آب«که واژۀ   ازآنجایی
زاده  که منشی  فارسی، چنان آبطبری است یا تصحیف  اورسد که این واژه یا تصحیف  می

 . اما با درنظر)Monchi-Zadeh 1969: 168نک: (است  آوانویسی کرده ōبا این تصور، واژه را 
خاص  صورِت   به باتوجه در زبان طبری و تحول ثانویۀ آن و همچنین βگونۀ   گرفتن وجود واج

 āwبعدی آن    ای از فاِء اعجمی یا صورت توان این را هم نویسه ژه، میشدۀ این وا ضبط
 ābو فارسی میانۀ ) ١/١: ١٣٩۵دوست   (حسن  -āp. اصل این واژه که از فارسی باستاندانست

دهخدا  نامۀ لغتکند. همچنین در  مشتق است، این نظر را تأیید می )٢٧: ١٣٧٣(مکنزی 
اشاره » او«و » آو«، »آف«صورت   به ،ها ه در گویشهای دیگر این واژ به صورت )١٣٧٧(

  است. شده
که از این صورت نوشتاری در منابع طبری  یابیم یدرمبا بررسی متون دیگر طبری، 

که » ف«یسۀ نوبا چنین شرایط آوایی را با هایی  هزبان طبری، واژ متأخرترنشانی نیست. متون 
ود نشان از تحول این واج در زبان طبری دهد. این خ ینمبیانگر فاِء اعجمی باشد نشان 

های زبان  یشگواست. اما برای آنکه به چگونگی این تحول آوایی در زبان طبری و  داشته
است یا خیر، ضروری است  مازندرانی پی ببریم و بدانیم که این تحول، خاص این زبان بوده

  ی مختلف فارسی نو از نظر بگذرانیم.ها گونهتا چگونگی آن را در 
های مختلف زبان  گونه در زبان فارسی (درواقع گونه  صادقی دربارۀ تحول بعدی این واج

غیر از  گشت، اما به بازمی» ب«فارسی)، معتقد است که در اصل، این تحول باید از فاِء اعجمی به 
و  دناوگن، وامهمچون هایی  هکنند، واژ که تحول مذکور را تأیید می لبو  شبمتعددی مانند های  هواژ
گویای تحول فاِء » پام (= بام)« همچنین موارد نادری چونو و غیره،  افگندن، افزار، افزونو  نهیو

  .)۴۶: ١٣۵٠(نک: صادقی  هستند pو  v ،f های واج ترتیب به  اعجمی به
  جج



مقاله
٨١ ١٣ایرانی  های و گویش ها زبان

 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...
 

  اوروجن.  ۴ . ٣
مختلف  های در گونه βگونۀ   آید، استعمال واج الذکر برمی  که از چند نمونۀ فوق گونه همان

اما زبان طبری  ،است های دیگری تحول یافته مرور زمان، به واج زبان فارسی رایج بوده و به
است. این تحول از  های ایرانی، راه دیگری را در این تحول برگزیده عنوان یکی از زبان به

و شواهد متعددی از آن را  است های ایرانی آغاز شده های آغازین دورۀ نو زبان همان سده
  توان در برخی از اشعار طبری یافت. یم

  فهبد خورشید بن ابوالقاسم مامطیری:سدو بیت از ا
در عهد اسپهبد رستم بن علی بن شهریار بن قارن، ملقب به شاه  تاریخ طبرستاندر 

عصیان کند با  1است: و چنین شنیدم که کیکاوس استندار چون خواست درو غازی آمده
تا شاه غازی برویان شد تا  او را بر آن دلیری رخصت دادقاضی والیت خویش مشورت کرد، 

  گوید، طبری کران تا کران والیت آتش بفرمود کشید، اسفهبد خورشید بن مامطیری می
  

  بلوجن تا اونی که سی کوشک پرنده تدبیر کرده کادی کی کوشک بسوجن/
سفندیار، (ابن ا 2تدبیر کر کاری دیر هار موجن /اوروجننون کشور بوین سوجن کهون 

  )١٠٨: تاریخ طبرستان
  

tadbīr karde kādī kē kōšk e ba-sōǰan / ūn ē kē* say/še kōšk … tā ba lōǰan 
nūn kišvar bavēn sōǰan gēhūn ōrōǰan / tadbīr kar kādī re diyar hāmūǰan 

(؟) تدبیر کرده قاضی که کوشک را بسوزند (بسوزانند)/ آنی که کوشک خوِد او (یا صد کوشک) پر
  .است تا به سقف

  دیگر آموزند ]چیز[تدبیرگر قاضی را  ]اکنون ببین [اکنون کشور ببین سوزان، جهان افروزان / 
  

دانست، اما باید  ذکرشدهۀ قاعدۀ دنبالمعنی افروزان را نیز باید    به اوروِجنۀ واژدر اینجا 

                                                            
  منظور شاه غازی است.. ١
 اند: تدبیر گر کادی ره ِدَیر هاموِجن   گونه تصحیح کرده  نگارندگان این مصرع را این. ٢

  است:  گونه ترجمه کرده  و کیا این
  زن؟) تا به رو(آنکه کوشک خود او پر بوده  تدبیر کرده قاضی که کوشک بسوزند/

  ).٢٢٩: ١٣٢٧کیا ( تدبیر کرده قاضی... اکنون کشور ببین سوزان جهان افروزان/



 ٨٢  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
صحیح برای  ، خوانش aβ/w/vrōǰenیا  orōǰen دو صورتیک از  کداممشخص نمود که 
ۀ دنبالاست، درواقع افروختن از که این واژه قید حالت   ازآنجایی شود. یماین واژه محسوب 

اینکه این واژه در مازندرانی  به باتوجه(با فاِء اعجمی) است که در باال ذکر شد. اما  افروج
ن با اطمینان توا ینماند)، همچنان   نگارندگان آن را در جایی نیافته کم دستوجود ندارد (یا 

کرد و بیان نظر نهایی، باید به بعد از بررسی شواهد متنی و گویشِی دیگر  اظهارنظرآن  بارۀدر
  موکول شود.

  
  او وشو .  ۵ . ٣

  :1شعر قاضی هجیم
  

  2 )١۵: ١٣٢٧(کیا من برای چرا نخنداؤ  یضحکون می ریشی/ بشودا 
dā ba šō yazhakūn a mē rīše / man barāy ī čerā naxandāʔon 

  ).٢٣۴من برای چه نخندم (همان:  خندند به ریش من/ تا به شب می
 )١۵حی و الم حلواؤ (همان:  اوییا  کشمشی اون چنون کی مین دنبو

kišmiš-ē ūn čōnūn kē men dānam / yā ō-ye hay-y u lām halvāʔon 
  )٢٣۵یا آب زنده و... حلوا (همان:  که من دانم/ چنان کشمشی آن

  

است،  ō/ūدانیم که آنچه در خط است، بیانگر تلفظ  شک می های باال، بی ژهدرمورد وا
   رایج است.های زبان مازندرانی هم به همین صورت  که در گویش  ، چنانō/ūو  šō/ūیعنی 
  

  اوگتن.  ۶ . ٣
  وز: دیوارهبیتی دیگر از 

  

 ای کس 3مست هو بی مونس / بدای شمسی دل دنمهشو آین بیم یکی 
                                                            

قاضی هجیم، زاهد و عالم، تربت بر در «است جز اینکه:  ابن اسفندیار نیامده تاریخ طبرستانچیزی دربارۀ او در . ١
  ).١٣١: تاریخ طبرستان، (ابن اسفندیار» مقدس مشهد آل رسول الله، به محلۀ عوامه کوی دارد

  .١٣۵-١٣۴: همان :کن برای متن کامل شعر. ٢
  .)Browne 1905: 89( : ونهراسن  C(م.ا)/ دنهراسن. ٣
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  )١٣٩: تاریخ طبرستان ،(ابن اسفندیاربزیندون  2ها گتن بردن ازو یکی دو نادون / 1وگتنانا گا بمن 
  

āyan bīme yakē šō mast u bē mūnes / bad ay šams e dil da-na-harāsān ay kas 
nāgā ba man ōkatan yakē dō nādūn / hā-gitan burdan zanan ba zēndūn 

  .ناهراسان از کس   جز شمس (شمس المعالی) را  دل به بودم یک شبی مست و بی مونس /آیان 
  ناگاه به من افتادند یکی دو نادان / گرفتند و بردند زنان به زندان.

  

است؛  اوکتنبرای ما ابهامی ندارد، اما مسئلۀ اصلی بر سر تلفظ واژۀ  شودر اینجا واژۀ 
های بیشتر  نیز به بررسی ؟ پاسخ این سؤال aβ/v/wkatan بخوانیم یا  o/ukatanباید آن را 

  زبانی نیازمند است و در ادامه، به تبیین آن خواهیم پرداخت.
  

  فرسیو.  ٧ . ٣
است  آمده تاریخ طبرستان و رویان و مازندرانبیتی طبری منسوب به کیا افراسیاب در کتاب 

یا افراسیاب به فرمان کآنها که مربوط به پایان درگیری او با فرزندان فخرالدوله بر سر قتل پدر 
است: چون ملک فخرالدوله حسن بن کیخسرو، آخرین  چالوی است. در کتاب چنین آمده

مرعشی (پسران کیا افراسیاب چالوی به قتل رسید...  دست بهامیر کینخواری از آل باوند 
١٣۴۵ :۴٧(.  

  3آمل بنتونی/ بنه تونی کیتن وازی وازی ملک رستمدار پسر شاه غازی/
  )٢٧٠: ١٣۶٣ مرعشی( من باین درازی فرسیومه 5اسپان تازی / پره جنگی دارمه 4مردان

malek ī rostamdār ī pesar šāh ī qāzī / āmol ba-na-tūn-ni gitan vāzī vāzī 
mardūn ī ǰangī dārme aspān ī tāzī / pēr farsiyō me man ba īn dirāzī 
 

  آسانی) بگیری  بازی بازی (بهتوانی به این   پسِر ملِک رستمدار، شاه غازی / آمل را نمی
  مردان جنگی دارم، اسبان تازی / پدر، افراسیاب هستم من به این درازی

  

                                                            
به معنی  کتنآن را از  کیا ).Browne 1905: 89است ( آمده اوکتنصورت   این واژه در متن اصلی تصحیح براون به. ١
  کار خواهیم برد. ر ادامه به) و ما نیز صورت دوم را د٢١٨: ١٣٢٧داند (کیا  می» افتادن«
  ).Browne 1905: 89( زنن. تصحیح براون: ٢
  است. این بیت در تصحیح تسبیحی نیامده و فقط در تصحیح دارن ذکر شده. ٣
  ).٨٢: ١٣٨٨برجیان نک: است ( را در پرانتز آورده» ه«برجیان . ۵  مردون. 4

٥  
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 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
های مازندرانی  که مشابه دیگری در متون و حتی گویش» فرسیو«در این شعر نیز واژۀ 

است، در  باقی مانده» افراسیاب«صورت   ندارد، حائز اهمیت است. این واژه که در فارسی به
گرفتن  . با درنظر)١٢۴: ١٣۴۵بهار ( است کار رفته به frāsiyābصورت   سی میانۀ زردشتی بهفار

توان دریافت که این واژه و تحول آن در طبری قدمت زیادی  واژه از صورت فارسی میانه، می
» او«، مؤید همان تحولی است که برای واژۀ »آب«دارد. همچنین شباهت بخش دوم واژه به 

  .است رخ داده »آب«به معنی 
  
  لو.  ٨ . ٣

  :مسائل پاریسیهدوبیتی منقول در 
  ها دمن مشکی به تی کش خوش / بوی یاسنه لِو نرکیسه چش آزورمه بتی 

(محمدی خوانند مرا سوِروش / نه تونند به می دل کشتن تی عشق تش  هرچند 1خوبان
  2.)٣۶٩: الف١٣٩۶

nargisa češ āzur me ba tē lō-e xaš / bave yāse hā daman miški ba tē kaš 
xubān harčand xānand marā sūrevaš (?) / na tunand ba mē dil kuštan tē ešq ī taš 

  ها در بغل تو باشد یاسمن ]که[دامن مشکی  ]یا[ۀ لب تو حریص هستم / بوسنرگس چشم، به  ]یا[
/ به دل من کشتن 3انند)وش: هر چند خوبان مرا بخوانند (یا: هرچند خوبان مرا سرووش بخووسر ]ای[

  توانند. ینمعشق تو را 
  

دار در زبان مشتق است، مشمول همین قاعده bکه از اصل  لوۀ واژدر این ابیات نیز 
  است. شده

صورت ضبط  نظر بدین موردِ های  هآمده از طبریات کهن، واژ دست اطالعات به به باتوجه
. لوو یک بار  اوروِجن، یک بار ِفَرسیوار ، یک باوکتن، یک بار او، یک بار شواند: دو بار  شده

و لو تردیدی وجود  )(به دلیل یکسان بودن تحول با واژۀ اوفرسیو ، او، شوهای  دربارۀ تلفظ واژه

                                                            
  آخر نقطه ندارد. حرف. ١
  است. رسیده چاپ عالمه قزوینی به مسائل پاریسیۀشده و در  استخراج های خطی این طبریات از نسخه. ٢
  ).٣٧١الف: ١٣٩۶است: خوبان هرچند مرا نادان بخوانند (محمدی   این مصرع را میثم محمدی چنین ترجمه کرده .٣



مقاله
٨٥ ١٣ایرانی  های و گویش ها زبان

 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...
 

ها  برای سایر واژه -vیا  ū̆یا  ō̆ها  یک از تلفظ ندارد، اما در اینجا برای تبیین دقیق اینکه کدام
  ازندرانی راهگشا خواهد بود.های زبان م صحیح است، رجوع به گویش

  
  تبیین شواهد.  ۴

  ū̆یا ō̆های مازندرانی است که در آن مصوت  ای از واژگان گویش جدول زیر مجموعه
های  ها در زبان هستند. همچنین در این جدول، برخی از صورت واژه bحاصل تحول واج 
  است. پیش از خود نیز آمده



 ٨٦  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
  

  انه مانوي (ترفاني)فارسي مي  فارسي ميانه ايراني باستان
  بويس  مكنزي  ـ مايستر ارنست دوركين  نيبرگ  مكنزي  دوست حسن  هرن

*āp 1  _ ʾp (āb) 27 āp 20 ʾʾb, ʾb (āb) 7 ʾb  27 ʾʾb, ʾb (āb) 4 

  _ 
ʾp̄ystan 

(ābestan) 30, 
ʾp̄ws-tn 

(ābustan) 32 
āpustan 28 ʾbwws (ābus) 

15 ʾbwws  32 ʾbwws (ābus) 
6 

  _ ʾp̄lk (ābilag) 31- _ _ _ 

*ās- 7 
+ *āp 1 _ ʾsyʾp̄ (āsyāb) 

44 - _ _ _ 

_  *āf + *tāb 
88 _ _ ʾptʾb (āftāb) 50_ ʾptʾb (āftāb) 

14 

*abhra-  *abra- 148 ʾbl (abr) 31 avr 39 ʾβr (aβr) 14 ʾβr 31 - 

_  
*upa-

raiš(a)ma 
151  

ʾp̄lyš(w)m 
(abrēšom) 31 - ʾbryšwm 

(abrēšom) 14 
ʾbryšwm 

31 - 

_  *abi-rāza  ʾp̄lʾc 31 - _ _ _ 

_  *abi-rāšta 
 234 _ _ _ ʾbrʾst 31 ʾbrʾst  

(aβrāst) 6 

_  *abi-rauča 
236 

ʾp̄lwc (abrōz) 
31 - ʾbrwc (abrōz) 

14 ʾbrwc 31 ʾbrwc (aβrōz) 
6 

_  *abi-sāra 240 plysʾl (padisār) 
117 - _ _ _ 

_  
*abi-spāna 
*abi-sāhana 

242-3 
ʾp̄sʾn (afsān) 33- ʾfsʾng 

(afsānag) 28 ʾʾpsʾng 33 - 

_  
*abi-sāv(a)na, 

*abi-spāna 
247-8 

ʾp̄swn 33 afsōn ʾpswn, ʾfswn 
(afsōn) 50 ʾpswn 33 ʾpswn, ʾfswn 

(afsōn) 

_  _ bpl (babr) 49 - _ _ _ 

 



مقاله
٨٧ ١٣ایرانی  های و گویش ها زبان

 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...
 

  فارسي نو  طبري  پهلوي اشكاني
ـ مايستردوركين  مكنزي

 دهخدا    دوست  حسن  بويس ارنست

_ ʾʾb, ʾb (āb) 
7 ʾʾb, ʾb (āb) 1  

ō 
ū 

آب/ آو/َاو/آف (در 
 های فارسی)  لهجه

ʾbystn 30 _  - us os 
us  آبسَتن/آبستان 

_ _ _ ūlə  آِبِله/آبُله 

 _ _ asyū 
asyō  آسیاب 

 _ - afto  آفتاب 

 _ _ aver 
aber  ابر  

_ _ _  orišam /ابریشم/ابریسم/بریشم 
 افریشم 

_ _ _ heprāz  افراز 

_ 
ʾbrʾštg 

(abrāštag) 
14

-  heprāšt  افراشته 

_ ʾbrwc 
(aβrōž) 14    *afrūj  افروز 

_ _ _ 
usār, 

 مازندرانی:
osāl/usāl

owsār 
usār  افسار/فسار 

_  
ʾfsʾng 

(afsānag) 
28 

ʾfsʾng (afsānag) 
osāne 
usāne  افسانه/فسانه/آفسانه و اوسانه

_ _ _  
osūn 
usūn (معین) افسون/فسون 

_ _ _  baber  ببر 



 ٨٨  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
  

  فارسي ميانه مانوي (ترفاني)  فارسي ميانه ايراني باستان
  بويس  مكنزي  ـ مايستر ارنست دوركين  نيبرگ  مكنزي  دوست حسن  هرن

  _ wnpšk 
(wanafšag) 152- _  _ 

_  *tāfta- *tāpa 
817-8 

tʾp̄ytn, tʾp-tn 
(tāftan) 144 

tāftan, tāp 
189 _ _ _ 

_  *tapa(h)- 828-
9tp (tab) 144 - tb (tab) 323 _ tb (tab) 86 

  *tapara 831 _ - tbr (tabar) 323_ tbr (tabar) 86

_  *tūbraka 912-
3_ _ _ _ _ 

*svapa- 
110  *hvāpa 1180 

hwʾb (xwāb) 
hwmn, ẖmn 

(xwamn) 164-5
hwmn 

(xuamn) 220
xwmn 

(xwamn) 368 xwmn 164 _ 

*jrayas- 
125  *drai-āp 1309 dlydʾ(p̄) 

(daryā(b)) 66 Drayāp 66 dryʾb (daryāb) 
141 dryʾb dryʾb 

(daryāb) 35 

_  _ hcpl (azabar) 
48

hačapar 
(azabar) 88_ ʾc ʾbr 48 ʾc ʾbr (az 

abar) 6, 8 

_  
*sapači-

   )*-sapa(از
1657-8

spz, sbz (sabz) 
132 - _ _ _ 

*kšap-
171  _ šp (šab) 140 šap 184 šb (šab) 315 šb 141 šb (šab) 84 

_  *skaufaka 
1889-90

škwpg (škōfag) 
143- wyšqwẖ

(wiškōb) 359_ _ 

*kapōta- 
187  

*kapauta-ar, 
*kapauta-tara, 
*kapauta-taru 

2126-7

kpwt (kabōd) 
kpwtl (kabōtar) 

95 
- 

qbwtr, kbwtr, 
qbwţr, 

[kabōttar] 203
kbwtr 

qbwtr, kbwtr 
[kabōttar] 

51 

_   
kptn (kaftan) 

96 - kf, kp, qf, qp 
(kaf) 204 _ qp (kaf) 52 

_  *kafša- 2215 kpš (kafš) 96 - _ _ _ 

_  _ lp (lab) 102 lap 121 _ lb 102 _ 
  



مقاله
٨٩ ١٣ایرانی  های و گویش ها زبان

 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...
 

  

  فارسي نو  طبري  پهلوي اشكاني
ـ مايستردوركين  مكنزي

 دهخدا    دوست  حسن  بويس ارنست

_ _ _  
vanuša, 519

  مازندرانی:
venuše

vanō 
šə 

vanūše 
بنفشه (ُب/ِب/َب َن َش/ِش) 

 معرب آن بنفسج 

_ tʾb, ţʾb (tāb) 
321 tʾb (tāb) 86    tū تابیدن  ،تافتن  

_ _  86)tabag( tbg  tū  تب 

_ tbr (tabar) 
323 - _ tōr 

tūr  تبر 

_ _ _ tūrə  توبره/تبره 

_ 
xwmr 

(xwamr) 
368 

_  
xō 
xū  اب خو 

_ _ - deryū  (آنندراج) یه یا/ دریاب و در در

_ _ ʾž ʾbr (až abar)
6, 8ǰōr  َبر/زور   ِز

_ _ _   
sōz 
sūz  سبز 

_ šb (šab) 315- šō 
šū  شب 

_ _ _ veškū  شکوفه 

_ _ _ 
kutar, 
  :مازندرانی

ketar 
kotǝr 
kutǝr 

کبوتر/ کفتر (مبدل کبوتر)/ 
کبتر/کوتر/کپتر (مخفف 

 ر) کبوت

_ kf, kp, qf, 
qp (kaf) 204-  

ūkatan 
ōkatan  َکفتن  

_  _ _ 
kuš, 
 :مازندرانی

koš 
kūš 
kōš 

کفش/کوش/ معرب آن قفش 
 و کوث (منتهی االرب) 

_ lb (laβ) 222-lū  لب 



 ٩٠  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
اند، دو ویژگی  که مشمول این قاعدۀ آوایی شدههایی  هیابیم واژ  با نگاهی به جدول باال، درمی

  ند:مهم دار
  .āیا  a بعد از مصوت bوجود واج . ١
 .bنبودن آوایی دیگر بعد از واج . ٢

رغم داشتن این شرایط، چنین تحولی در آنها رخ   البته موارد استثنایی هم وجود دارد که علی
  که در جای خود به توضیح آن خواهیم پرداخت. ،است یا برعکس نداده

  
  اوکتن.  ١ . ۴

 bشود، قاعدۀ کلی زبان طبری، تمایل به تبدیل  باال مشاهده میآنچه در جدول  به باتوجه
و اوکتن توان کلمات  ای، می گرفتن چنین قاعده است. با درنظر ū̆یا   ō̆به واکۀ ای واکه پس

کار  بهاین واژه که در فارسی نو دیگر  ،»o/ukatanاوکتن «گونه بازشناخت:  را ایناوروجن 
دوست  حسننک: (اشکانی پهلوی در فارسی میانه و » ادنافت«معنی  به kaftanبه  رود نمی
 به باتوجهمربوط است. اما مسئلۀ مهم در اینجا، پیشوند فعلی آن است.  )۴/۴٠٣٩: ١٣٩۵

و آن در باال) » : افروزafrūǰ«واژۀ  :کن( است با شرایط آوایی مشابه رخ دادهها  واژهآنچه در سایر 
  درنظر گرفت، یعنی: -abi*توان پیشوند را  می کند، های مازندرانی تأیید می را گویش

*abi-kafta- > ab-kaftan > aβ-katan > av-katan > aw-katan > ow-katan 
> o/u-katan1 

صورت   به )٣۶٧: ١٣٨۴(امیر پازواری در دیوان این فعل  ،این است کهاوکتن نکتۀ مهم دربارۀ 
بیتی از دیوان او، ست. همچنین در ا آمده »تعقیب کرد و دنبال گرفت«معنی  به» هوکته«
  است: کار رفته معنی افتادن به به

  هوکته/ یا زنگی وابیارده گل بچین هوکتهمشک بییته دوس گله باغ ره 
جا را گرفت، یا زنگی آن را آورد و به گل چیدن افتاد   باغ دوست و همه مشک افتاد در گل

  .)٢٢٠-٢١٩(همان: 
                                                            

  .ُگَتنبه  گفتنمانند  شود، تبدیل می tدر طبری به  ftتوجه شود که خوشۀ همخوانی . ١



مقاله
٩١ ١٣ایرانی  های و گویش ها زبان

 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...
 

 ،وز است و در دو نسخۀ مربوط به شعر دیواره بیشترز بسیار و که قدمت شعر دیواره  ازآنجایی
دار   با امالی الفافروختن فعل که  ازآنجاییهمچنین  و ،است آن ذکر شدهبرای دار   صورت الف

ماند که صورت   است، تردیدی باقی نمی» افروختن«تری از صورت   ضبط کهن» اروجن«
در تبدیل به یکدیگر در زبان طبری شواهدی  ʔو  hاست و چون  تر این واژه با الف بوده  کهن

این ساخت فعلی  ،مرور زمان  توان تصور کرد به  ، می1در داستان سامهشتر و اژدر دارد، مانند 
است و آن را در قالب افعال پیشوندی مرسوم زبان طبری  نظر رسیده زبانان غریب به  برای طبری
احتماًال همین قیاس ». هو«افعال دارای پیشوند  قیاِس  به» هو«به » او«اند، یعنی تبدیل   درآورده

هم رخ  )٣۶٧: ١٣٨۴پازواری ( »بیفشان، بریز«به معنی  هوشنبرای افعال دیگری چون 
روشنی مؤید وجود مصوت   های مضبوط در شعر امیر پازواری به  از طرفی صورت 2.است داده
o/u اند.  های قیاس واقع شده  ها پایه  مصوت اند، زیرا همین  تر این افعال بوده در تلفظ قدیم  

  
  اوروجن.  ٢ . ۴

  توان مسیر تحول آوایی زیر را درنظر گرفت: نیز می» اوروِجن«همچنین برای 
*abi-rauča- > ab-rōǰ > aβ-roǰ > av-roǰ > aw-roǰ > ow-roǰ > o/urūǰ 

  

  ū̆سپس   ō̆ۀبه واک a/ābحال باید به این سؤال پاسخ دهیم که چه چیزی باعث تبدیل 
در ـ ـ» ُدفیره«در واژۀ  oبه  aدربارۀ تبدیل مصوت  )١٠٨-١٠٧: ١٣٨٠(شود؟ صادقی  می

رفتن ضّمه در ُدفیره  کار  به«نویسد:  می ــ تر ذکر آن رفت نوشتۀ حمزه اصفهانی که پیش
) در oیا ( uبه  aاست و این تغییر یعنی تبدیل  aپس از  bعلت وجود صامت  شک به بی

                                                            
  .٨٩: تاریخ طبرستانابن اسفندیار، نک: متن  مشاهدۀبرای . ١
درنظر  هواین ایراد وارد باشد که چرا مستقیم آن را فعل پیشوندی با پیشوند  هوشنالبته ممکن است دربارۀ . ٢

» افشاندیم«به معنای  دپشونّسیماگیریم. در پاسخ به این سؤال، باید به ساخت ماضی این فعل اشاره کرد، یعنی   نمی
و فعل » ف«تری از   خوبی گویای بقای صورت کهن  در این ساخت، به» پ«). حرف ٣۶١: ١٣٨۴ی (پازوار
هم  فشانستیمادر زبان طبری باشد، حتی گونۀ  βیافتۀ   احتماًال صورت تحول pاست که  da-apšūnessimāشدۀ   کوتاه

  ).٣۶٣رسد (همان:   نظر می است که متأخر به مشاهده شده



 ٩٢  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
شده، در  پهلوی گرفته  1nibīgکه از نبی که کلمۀ  در زبان فارسی نظیر دارد؛ چنان b مجاورت

نیز نام ) ١١٨-١١٧  ص( مفاتیح العلوماست. خوارزمی در  بدل شدهُنوی بعضی از متون به 
 .)جا همان(» برد کار می جا َدفیره با دال مفتوح به ا همهکند، ام تعدادی از این خطوط را ذکر می

است که کامًال درست است. اما مطلب ایشان  ادقی این توجیه را برای ُدفیره آوردهالبته ص
اگر فرض  تر مفید خواهد بود.  گیری کلی  دارای اطالعات سودمندی است که برای یک نتیجه

درستی  ، بهایشان است، آنگاه مطلب bبه دلیل وجود واج  oیا  uبه  aکنیم که تغییر آوایی از 
های میانه وجود دارد که  یی مذکور نخواهد بود، زیرا شواهد بسیاری در زبانگویای تحول آوا

مصوت  aβبرخوردارند، حتی در صورت تحول به  abیا  apدر آن، کلماتی که از گروه آوایی 
a که گروه آوایی دهد  میاند و این نشان  را حفظ کردهab خود شرایط الزم برای  خودی به

با فاِء اعجمی، خود گویای حفظ » َدفیره«برآن، ثبت  عالوه 2.درا ندار ubیا  obتبدیل به 
است  vدارای واج  bجای واج  ، بهُنویاست. همچنین کلمۀ  bپس از تحول واج  aمصوت 
 pو  b ،v ،f های ) به واجβرسد با آنچه خود ایشان از تحول دوبارۀ فاِء اعجمی ( نظر می که به

هم دارد، از  ُنپیو  ُنبیهای  که صورت ُنوییعنی  اند، همخوانی بیشتری دارد، شرح داده
را گرفته بود. درواقع، تبدیل همین  bواج  است که فاِء اعجمی جای صورتی تحول یافته

نزدیکی دارد، سبب تغییر  uو  oکه در شیوۀ تولید با مصوت  wو سپس  vبه  βگونۀ   واج
 ə̄niβ صورت  به پازند، این واژه است. همچنین باید افزود که در متن مصوت پیش از خود شده

توانیم مسیر  کلی، میطور . پس به)١، بند١٣، فصل شکندگمانیک وزارنک: (است  آوانویسی شده
  گونه تصور کنیم: این تحول را این

V3p > Vb > Vβ > o/aβ > o/av > ow > ō/o > ū/u 
  

 βدار  شی واکتوانیم با اطمینان بگوییم که مصوت سای آنچه مطرح شد، می به باتوجه
ایفا گفته شد، در ابتدای بحث هایی که  ه گونه، نقش میانجی را در تحول واژ  عنوان واج به

                                                            
  ).١١١: ١٣٧٣مکنزی نک: ( ēبا یاِء مجهول ،  nibēg. قس پهلوی: ١
  ه.های ایرانی میان زبانذیل های افروز، لب، سبز و آفتاب  واژهجدول: نگاه کنید به  نمونهبرای . ٢
  .مصوت. ٣



مقاله
٩٣ ١٣ایرانی  های و گویش ها زبان

 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...
 

پس از مصوت است،  bبر اینکه بیانگر وجود  است. این تحول در زبان طبری عالوه کرده
قاعدۀ دوم همان  .نباید مصوت دیگری آمده باشد bشرط مهم دیگری دارد که پس از واج 

(به معنی کهو/ کوو ، تابه، 1تاوستاندر کلمات  ū̆یا   ō̆به مصوت bه مانع از تبدیل واج است ک
 ،)٢۶(ذاریات، (فربه)  farwi«2فروی «، )١٨١(شعرا، (کویز، قفیز) » kawīǰکویج «کبود)، 

  است. و غیره شده) ۴٠-١: ب١٣٩۶) (محمدی ۵٣دخان، (دیبا) ( dīwā«3دیوا «
  
  های نقض  تبیین مثال.   ۵

 جورو » کبوتر«معنی  به کوترهای  هواژ :خورد چشم می میان، چند مثال نقض نیز به اما دراین
نگاهی ». تاول«معنی  به اوله/ اوالو » کفش«معنی  به کوش، »تبر«معنی  به تور، »باال«معنی  به

  .کندتر   تواند مطلب را روشن ها می به اصل هرکدام از این واژه
  
  کوتر.  ١ . ۵

اشرفی نصری (رایج است  kutǝrو  kotǝr های صورت های مازندرانی به در گویشاین واژه 
 kapōtarیانۀ مو فارسی  kapauta-tara*رسد از ایرانی باستان  نظر می بهو  ،)١٧٠٨: ١٣٨١

 نفیسینک: (کبتر و کفتر صورت   . این واژه به)۴/٣٨٧٢: ١٣٩۵دوست   حسن(است  شدهمشتق 
با تحوالتی که در  bیا صورت دیگر آن  pکه واج دهد  نشان می، اج)آنندرنک: (ُکوَتر و  )١٣۴٣

مصوت بعدی آن  ی خارج شده وا واکه  ، از حالت میان ی فارسی نو رخ دادهها گونهبرخی از 
در خود طبری بوده و در طبری هم تحول ثانویه صورت این . احتماًال است بین رفتهاز

  است: یافته

                                                            
  گذاردن آمل در همین مقاله.   داستان بنیان :ک. ن١
است،  آمده frabīhصورت   اژه در فارسی میانه بهکه این و  نظر نگارندگان، این واژه اصًال طبری نیست. ازآنجایی . به٢
رفتن مصوت،    ازمیان ،ازپس که است  تبدیل شده fǝraβīh > fəravī > farvīای به   رسد در مرحله  نظر می به

  دار باقی مانده باشد.vصورت 
  باشد. vصورت   ها به»و«تر آوانویسی این   رسد شیوۀ صحیح  نظر می به .٣



 ٩٤  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
 1*kabtar > *kaβtar > kavtar > kawtar > kowta/ǝr > ko/uta/ǝr.  

  
  جور.  ٢ . ۵
حسن ( است مشتق شده azabar و فارسی میانۀ hača-upari*ایرانی باستان  از» َزَبر«ۀ واژ

تحول   aǰ-abarصورت   ، بهǰبه  čاما در طبری به دلیل تبدیل واج  ،)٣/٢٧٢٣: ١٣٩۵دوست 
 است، یعنی یافته

aǰ-abar > aǰ-aβar > aǰ-avar > aǰ-awar > jōr  
 tbr (tabar)اشکانی پهلوی از فارسی میانۀ ترفانی و  تورهمچنین دربارۀ واژۀ 

ای به مصوت تحول   واکه  میان b/pبرخالف سایر موارد که . )٢/١۴١۶: ١٣٩۵دوست   (حسن
در این مورد گروه آوایی  ،درواقع 2است. تحول یافته ūو سپس  ōیابد، در این مورد به   نمی

ap/ba اند.  با هم تحول یافته  
  
  اوله/اوال.  ٣ . ۵

بدانیم، کمی کار دشوار است، زیرا صورت پهلوی این واژه » آبله«را تحولی از اوله/ اوال اگر 
ʾplk' [ābilag]  ٣١: ١٣٧٣(مکنزی (b دهد و هم وجود   ای قرار می  واکه  را هم در موقعیت میان

ر کند. اما توجه به چند نکته در اینجا راهگشا ممکن است تحلیل را دشوا aجای   به āمصوت 
                                                            

 است. ایشان از دست پرداخته ، به توجیه تحوالت آوایی واژگانی ازاین»سه اثر در لهجۀ مازندرانی«ۀ صادقی در مقال .١
شود. وی دربارۀ  تبدیل می uآورد که درنهایت، به مصوت  سخن به میان می) ...» awتر  مرحلۀ قدیم (در owرشتۀ «

 دراو ). ٨۶: ١٣۶٩(صادقی » kawutar > *kowtar > kutar«به چنین تحولی است: قائل  کوترتحول واژۀ 
را » سبز« sowzحاصل در واژۀ  owتر از این کلمه،  است که اندکی قبل تبدیل کرده owرا به  awuحالی گروه آوایی 

ای قائل  ای و پساواکه واکه  در موقعیت میان bداند و این یعنی تفاوتی میان واقع شدن واج  می  awحاصل تحول 
های p/bدهد که   های آمده در باال نشان می  مثال ،ارندگان، خالی از اشکال نیست. همچنیننظر نگ که بهاست  نبوده
  اند.  بدل نشده uو  oای جز در یک مورد خاص به   واکه  میان
کند، با شواهد مذکور همخوانی ندارد. برای مثال،  طورکلی، آنچه صادقی در تحلیل این تحول آوایی مطرح می به. ٢

و  شبرسد اینکه ایشان در جای دیگر درمورد  نظر می اشاره کرد. به کوشو  لو، شوتوان به  های ایشان می از میان مثال
اند، به دلیل   )، ولی در مازندرانی چنین تحولی را مدنظر نداشته١٣۵٠صادقی  :کناند ( قائل به فاِء اعجمی بوده لب

  است. گونه در طبری بوده  در دست نبودن شواهد این واج



مقاله
٩٥ ١٣ایرانی  های و گویش ها زبان

 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...
 

. دوم نیستنشانی  bخط پهلوی لزومًا از مصوتی بعد از  ، درنخست اینکه :خواهد بود
و سوم اینکه این واژه به دو  1باشد aحتمًا  bضرورتی وجود ندارد تا مصوت پیش از  ،اینکه

» ʔāfleآفله «صورت   ل بهصورت در مازندرانی کاربرد دارد. صورت دوم که در گویش آم
خوبی مسیر تحول واژه را نشان   رود، به  کار می به اولهدر کنار ــ  fبدون مصوت بعد از  ــ
  دهد، یعنی:  می

 āble > āβle > āvle > awle > owle > ole > ule.2  
  
  کوش.  ۴ . ۵

، در )٩۶: ١٣٧٣مکنزی نک: (است  کار رفته به kpš [kafš] صورت به در متون پهلویاین واژه 
را حاصل  کوشوجود دارد. صادقی واژۀ ) ١٣٧٧دهخدا نک: (کوش و کفش فارسی به دو صورت 

های fاست که خود محل بحث است، زیرا  درنظر گرفته kafš > kowš > kušتحول 
حذف  ftو  frهای همخوانی  ها در خوشهfشوند. البته برخی از این  بدل نمی uطبری به 

، این ها واژهولی مسئله این است که اوًال برای همۀ  .»فروختن«معنی  به وَتنَبرشوند، مانند  می
است و دیگر اینکه  شده» َافتو«تحول نیافته، بلکه » اوتو«است. مثًال آفتاب به  اتفاق نیفتاده

به  kafšشد، یعنی   حذف می fگرفت، باید  صورت می fاگر هم تحول آوایی براساس وجود 
kaš آمدن آوای  در این صورت، دلیلی برای پدیدشد.   تبدیل میow .وجود ندارد  

دار و fاشاره کرد که با داشتن اصل » هفده«و » هفت«در تأیید این نظر، باید به اعداد 
اند. از سویی واژۀ کفش   بدل نشده u/o، بازهم به مصوت »کفش«شرایط آوایی مشابه با واژۀ 

» قفش«، همراه »َکوث«صورت   به» الُخّف «خل ذیل مد شده های فارسی عربی  واژهدر کتاب 
دار از v/w. گونۀ معرب )٨٨: ١٣٨۶(شیر اند   هایی برای واژۀ کفش آورده شده  عنوان معرب  به

                                                            
و » deryāwدریاو «دو واژۀ  ،است. همچنین ābاز  اوهای آوایی، واژۀ   ترین مثال این دسته از گروه  مهم .١
  ). ۴٠: ب١٣٩۶های طبری قرآن، نشان از این تحول دارند (محمدی   در ترجمه»  wištāwوشتاو«
: ١٣۶٩(صادقی  ābela > *awla > *owla > ola: ستا  صادقی این راه را برای تحول واژه پیشنهاد کرده .٢
  .نیستچندان ضروری  aبه  āتبدیل مصوت رسد  مینظر  بهاما  ؛)٨۶



 ٩٦  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
بدل شده  v/wها به   ترین دوره  دهد این واژه از قدیم  واژۀ کفش نمونۀ خوبی است که نشان می

پس لزومًا نیازی به  .است را تولید کرده v/wکه  های بود گونه بود، یعنی شرایط آوایی واژه به
توان تحول واژه را بدین شکل   بیانی دیگر، می  وجود ندارد. به fگرفتن اصل واژه با واج  درنظر

  تصور کرد:
 kuš>  ō̆šū̆/k>  kowš>  kawš>  *kavš>  *kaβš>  *kabš  

  

که آن دسته از کلماتی  شود  طبری این نتیجه حاصل میهای  هاز بررسی این دسته از واژ
مانند  ،باشد p، چه حاصل تحول هفتآنها اصلی باشد مانند  fدار هستند، چه fکه در طبری 

عنوان واجی مستقل در زبان طبری وجود   به fاند که    ، زمانی وارد زبان طبری شدهَافتوو هفراز 
در خود زبان طبری  پدید آمده بودند، این تحول صرفاً  pو برای آنهایی که از  است هداشت

است. به همین دلیل،  ها بوده  دهندۀ این واژه  احتمال بسیار زیاد، زبان دیگری وام  نیفتاده و به
 fشوند؛ یکی آنهایی که همچنان   در طبری با این شرایط آوایی دیده می ها واژهدو دسته از 

و این بدان ، = افسانهاوسانه = افسار یااوسارمانند دارند  ū̆یا   ō̆هایی که  دارند و دیگری آن
(و ورود آنها به طبری) در زبان طبری تحول  fبه  pتر از تبدیل   دارها، قبلū̆یا  ̆ ōمعناست که
رغم داشتن شرایط  ماند که به یمۀ دیگر نیز باقی دست، یک مذکوربر موارد  عالوه یافته بودند.

. اند دستهاز این  ببرو  ابرهای  هاژاست. و رخ نداده آنها، چنین تحولی برای نظرموردِ آوایی 
این دسته،  ی کوتاه بها اشارهنیست، اما  ها واژهاگرچه مقصود این مقاله بررسی این دسته از 

زبان در  متأخرتررسد این تحول آوایی، مربوط به زمان  یمنظر  سودمند خواهد بود. به
 oو سپس به مصوت  βۀ گون  اجوبه  bۀ تبدیل واج قاعدکه دیگر  مازندرانی باشد، یعنی زمانی

 βۀ گون  واجرفتن تمایل زبان به ایجاد    است و این خود به دلیل ازبین میان رفتهاز u و
ی که در آن، زبان طبری ا قاعده ،است ۀ دیگری جایگزین آن شدهقاعداست. سپس  بوده

و  قبرمانند تبدیل کند. کلمات غیرفارسی  cvcو  cvرا به  cvccتمایل دارد تا هجای سنگین 
یی دوهجایی به کلمات هجا تک. در زبان مازندرانی، این دسته از کلمات اند دستهاز این  صبر

. همچنین باید اشاره کرد که برخی از saberو  aber ،baber ،ɤaberشوند، یعنی  یمتبدیل 
فارسی  یها گونهرود تحول معمول زبان را طی کرده باشند،  یمکه انتظار ها  هاین دسته از واژ



مقاله
٩٧ ١٣ایرانی  های و گویش ها زبان

 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...
 

: ١٣٨١اشرفی نصری (» افراشته«به معنی  هفرازو هپراز اند، مانند  یرفتهپذی تحول طبری جا بهرا 
» -abrāz«مضارع یافته از مادۀ   ی تحولها صورتی فارسی با ها واژه وام درواقعکه  )٢٠۵٠

  .اند بوده) در طبری )١/۴٠۵: ١٣٩۵دوست   (حسن -abi-rāza*از (فارسی میانه 
  
  گیری جهینت.  ۶

عنوان فاِء اعجمی شناخته شده بود، حاصل   که نزد قدما به βدار دولبی  گونۀ سایشی واک  واج
پس از مصوت است که در متون کهن فارسی نو شواهد بسیاری دارد. این  bتحول واج 

مهمی را ایجاد  پرسِش است،  اشکانی نیز در خط نشان داده شدهپهلوی گونه که در منابع   واج
اصل  که  ییآنجااصل این تحول آوایی مربوط به چه زمانی است؟ از ،د و آن اینکهکن یم

ین تر سادهگردد، شاید  یبرمفقط به فارسی میانه (پهلوی)  بحث موردِ های  هبرخی از این واژ
احتمال چنین گمانی  هرچنددادن آغاز این تحول آوایی به زبان پهلوی باشد.   راه، نسبت

دن این دسته از کلمات ناممکن نیست، اما شاید بهتر باشد تا راه دیگری پرشمار بو به باتوجه
دنبال  یامدهای دیگری را نیز بهپبگیریم، زیرا پذیرفتن چنین نظری  نظردررا برای خاستگاه آن 

  دارد.
 βۀ گون  واجیجۀ نهایی گذار از نتیی که ها واجبا نگاهی به قواعد این تحول آوایی و 

شود که شاید پای  یمدر فارسی، این احتمال به ذهن متبادر  fو  p ،v ،b، یعنی اند شده
یی که حاصل آن، ها گونهاست؛  ی مختلف زبان پهلوی در کتابت آثار در میان بودهها گونه
اند.  در خود پهلوی شده afsōnو afsān یانۀ ترفانی)، م(در فارسی  afsār ،āftābهای  هواژ

اند و در فارسی نو نیز این روند ادامه  را حفظ کرده bهای دیگر کلمات که واج  اما گونه
شده،  هایی به زبان پهلوی ثبت می ای که نوشته کم در دوره دهد که دست است، نشان می یافته

پس باید  1.است چنین تحول واجی در برخی از مناطق تحت نفوذ فارسی میانه رخ نداده
زمان با دورۀ  تقریبًا هم(تر  های کهن ه از دورهبرای این قاعدۀ آوایی، این نکته را قائل شویم ک

                                                            
  شناسی زبان فارسی و فارسی میانه نیازمند است.  حل این مسئلۀ مهم به گونه. ١



 ٩٨  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
های محلی  های مختلف فارسی و زبان این قاعده در گونه )تر از آن ساسانی و شاید کمی قبل

طورکلی، دربارۀ  اند. به ها در متون مختلفی ثبت شده این واژهطورکه  هماناست،  وجود داشته
یا به تعبیر بهتر، زبان (بان طبری بوده توان گفت این تحوالت حاصل خود ز زبان طبری می

زبانی دارا   عنوان یک ویژگی درون طبری هم جزو آن مناطقی بوده که این ویژگی زبانی را به
است.  هایی داشته های دیگر ایرانی، تفاوت عصر خود در زبان است) و با تحوالت هم بوده

اند، نشان از دو   صل آوایی یکسانی داشتهدار که اfهای   دار در کنار واژهū̆یا   ō̆های  وجود واژه
و  bدورۀ زمانی مختلف برای تحوالت موجود در زبان طبری دارد. دورۀ نخست وجود واج 

یافتۀ   های تحول  دار حاکی از ورود صورتfهای   که گونه  کند، درحالی  را تأیید می βگونۀ  واج
در زبان، امتداد  βگونۀ   رفتن تولید واج   مرور زمان، با ازبین بهواژه به زبان طبری هستند. 

نیز از بین رفت و جای خود را به شکستن هجای سنگین به دو  ū̆یا   ō̆به مصوت bتحول واج 
  هجای سبک داد.
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 هر ستوده و محمد داودی درزی کالیی، تهران.منوچکوشش  ، بهدیوان امیر پازواری، ١٣٨۴، ، امیرپازواری
 .تهرانج، ۵ ،شناختی زبان فارسی  فرهنگ ریشه ،١٣٩۵، دوست، محمد  حسن

  .تهران ،هنام  لغت، ١٣٧٧، اکبر  دهخدا، علی
 .Jāmāsp-Āsānā ←وزرا  شکندگمانیک

  ران.، ترجمۀ سید حمید طبیبیان، تهشده های فارسی عربی  واژه، ١٣٨۶، السّید اّدی ،شیر
دانشگاه  ادبیات و علوم انسانی ۀدانشکد، »خصوصیات زبانی تفسیر قران پاک«، ١٣۵٠اشرف،   صادقی، علی
 .۵۶-١۴، ص٣ش  ،١٨ س ،تهران
 .٧١-۶٣  ، ص٢، ش ٧، س شناسی  مجلۀ زبان، »سه اثر در لهجۀ مازندرانی«، ١٣۶٩،  ــــــــــ
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 ن.، تهرامسائل تاریخی زبان فارسی، ١٣٨٠،  ــــــــــ
 ، تهران.نامۀ طبری  واژه ،١٣٢٧کیا، صادق، 

  ، تهران.های خطی  پردازی و تصحیح انتقادی نسخه  تاریخ نسخه، ١٣٧٩مایل هروی، نجیب، 
به کوشش ، اسطورۀ بنیادها، »طبریات نسخۀ نظامی کتابخانۀ ملی پاریس«، الف١٣٩۶محمدی، میثم، 

 . ٣٧٣-٣۵٠ ، صتهرانمحمد شکری فومشی، 
کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و  رسالۀ، های طبری زیدی  بررسی ویژگی، ب١٣٩۶،  ــــــــــ

  مطالعات فرهنگی.
 .١٣۴۵ ، تهران،کوشش محمدحسین تسبیحی به تاریخ طبرستان و رویان و مازندران،مرعشی، ظهیرالدین، 

  .١٣۶٣، تهرانبنهارد دارن، کوشش  ، بهتاریخ طبرستان و رویان و مازندران،  ــــــــــ
  .تهران ،، ترجمۀ مهشید میرفخراییفرهنگ کوچک زبان پهلوی ،١٣٧٣، مکنزی، دیوید نیل

  ، تهران.تاریخ زبان فارسی، ١٣۶۵ناتل خانلری، پرویز، 
  .تهران ،بریطفرهنگ واژگان  ،١٣٨١، نصری اشرفی، جهانگیر

  نفیسی، تهران.  ، فرهنگ١٣۴٣االطبا)،  اکبر (ناظم نفیسی، علی
  ، تهران.٢، جدستورنامۀ پهلوی، ١٣٨١گ، هنریک ساموئل، نیبر
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