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برخي تغييرات آوايي و فرايندهاي واجي فعال
در گويش مازندراني

فردوس آقاـگلزاده (دانشگاه تربيت مدّرس)

تحقيق حاضر با اتخاذ روش تحليليـ توصيفي به توصيف و تبيين برخي از ويژگيهاي فعال
ال٬ آوايي و فرايندهاي واج شناختي گويش مازندراني مي پردازد. منظور از فرايندهاي فّع

1) fake or apparent gemination 2) assimilation 3) weakening 4) lenition

فرايندهاي واجي از قبيل فرايند تشديد عارضي١ ٬ همگوني٢ و تضعيف٣ يا نـرم شـدگي٤
است.

ـگويش مازندراني در حاشيه سواحل جنوبي و جنوب غربي درياي خزر رايج است
(يارشاطر ١٣٧٧: ٢٣). از ديگر گويشهاي خزري مي توان گيلکي٬ تالشي٬ تاتي و سمناني را
نام برد (رضائي باغ بيدي ١٣٨٠: ٤). در گردآوري داده هاي اين تحقيق٬ داده هاي زبان پهلوي از
و فرهنگ کوچک زبان پهلوي نوشته ديويد نيل مکنزي و ترجمه مهشيد ميرفخرايي (١٣٧٩)٬
داده هاي زبان مازندراني مبتني بر تحقيق ميداني نگارنده (آقاـگلزاده ١٩٩٤: ٩٢-٩٩) است که

خود گويشور اين گويش است.

طبقه بندي داده ها٬ توصيف و تحليل واج شناختي
به نظر مي رسد که در گويش مـازندرانـي فـرايـندهاي واجـي مـتنوعي از قـبيل تشـديد
عارضي٬ همگوني٬ اعم از کامل و ناقص٬ نرم شدگي يا تضعيف و برخي از تغييرات آوايي

C:7 ٩ ص ١٣٨٤/٠٥/٢٣ ١٨:٢٥ 03M-MAZAN ١٣٨٣/٧/٣ ن٣ ـگويش شناسي

٤
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ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٥

برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

r] فارسي بسيار فـعال است. بـه داده هـاي [ ـ [l] در مازندراني در مقابل از قبيل کاربرد
طبقه بندي شده ذيل در گويش مازندراني توجه کنيد. همان طور که مشاهده مي شود٬ در
داده هاي گروه (الف) و گروه (ب) شاهد فرايند همگوني٬ و تشـديد عـارضي هسـتيم.
شايان ذـکر است که صورت واجي در فهرست داده هاي زير٬ بيشتر٬ در لهجه هاي مناطق
امسر٬ تنکابن و کالردشت٬ استفاده مـي شود٬ در حـالي کـه غربي مازندران٬ همچون ر
مازندرانيهاي ساـکن نواحي مرکزي اسـتان٬ هـمچون بـابل٬ بـلکنار٬ بـندپي٬ قـائم شهر٬
سوادکوه و ساري٬ غالبًا از صورتهاي آوايي موجود در ستون صورتهاي آوايي استفاده

مي کنند.

صورت آوايي صورت واجي معناي فارسي

§bas/ ريختن andy¡n/ ºØ [bas§ anny¡n] þ
®

/bak¡ndest¡n/ ـکندن ºØ [bak¡nn¡ss¡n] ®
®

/mond¡st¡n/ شبيه بودن ºØ [monn¡ss¡n] ®
®

/bamund¡st¡n/ ماندن ºØ [bamunn¡ss¡n] ¯ ـگروه (الف):
®

/bag¡nd¡st¡n/ ـگنديدن ºØ [bag¡nn¡ss¡n] ®
®

/b¡ndust¡n/ ـگل اندود کردن ºØ [b¡nnuss¡n] ®
®

/bust¡ndi¡n/ پاره کردن ºØ [buss¡nni¡n] î

b¡baª/ باريدن r¡st¡n/ ºØ [b¡vaª r¡ss¡n] þ
®

/dab¡st¡n/ بستن ºØ [dav¡ss¡n] ®
®

/erz¡st¡n/ ارزيدن ºØ [erz¡ss¡n] ®
¯ ـگروه (ب):

bexaª/ خواستن st¡n/ ºØ [bexaª ss¡n] ®
®

/bakust¡n/ خاريدن ºØ [bakuss¡n] ®
®

/bax¡nd¡st¡n/ خنديدن ºØ [bax¡nn¡ss¡n] î

از داده هاي زباني موجود در گروه (الف) و (ب) اين گونه استنباط مي شود که هر دو
ـگروه از داده ها تحت فرايند تشديد عارضي که حاصل عملکرد نوعي فرايند همگوني

است قرار گرفته اند. کامبوزيا (١٣٧٩: ٢٠٠) در تعريف تشديد عارضي مي گويد:
ـگاهي تشديد در زبان عربي در محل اتصال دو تکواژ و يا بين دو کلمه مستقل مي آيد که به آن
تشديد عارضي مي گويند. در اين نوع تشديد يا دو همخوان در ابتدا يکي هستند مانند «ـکَ ْم ـمِن»

و يا اين که در اثر همگوني کامل اين نوع تشديد به وجود مي آيد.
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ـگويش شناسي ١ /٣
٦ مقاله

برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

5) Goldsmith 6) autosegmental phonology

ـگلداسميت٥ (١٩٩٠: ٤٨) در باب صامتهاي مشّدد و مصّوتهاي کشيده معتقد است که
برخي از پديده هاي واجي داراي ويژگيهايي هستند که نظريه هاي سنتي نمي توانـند بـه
طور دقيق آنها را تحليل کنند. مصوتهاي کشيده و صامتهاي مشّدد دو پديده از اين نوع
هستند. گلداسميت با ديدگاه واج شناسي خود واحد٦ اين عناصر را نه واج کشـيده٬ نـه
توالي دو واحد واجي يکسان و نه يک واحد واجي به حساب مي آورد. تحليل خود واحد
با خطوط پيوندي چندگانه٬ راه حلي براي اين مشکل پيشنهاد مي کند و آن عبارت از اين
است که مصوتهاي کشيده و صامتهاي مشّدد داراي يک مصوت يا يک صامت در اليه
واجي هستند که به دو جايگاه در اليه مبنا متصل مـي شوند. کـامبوزيا (١٣٧٩: ١٩٠)٬ در
[k] در کلمه [a] در کلمه بام و صامت مشّدد توضيح گفته گلداسميت٬ مصوت کشيده

سکّه را در طرح ذيل نشان مي دهد:

V V C C Ñº اليه مبنا

a k Ñº اليه واج

در بازنماييهاي فوق٬ اليه مبنا که از اليه واج بنيادي تر است و مصوت و صـامت بـه آن
متصل مي شوند٬ کشش واحدهاي واجي را نشان مي دهد. هنگامي که يک مصوت يا يک
صامت به دو جايگاه مبنا متصل مي شود٬ در اين حالت مصوت کشيده يا صامت مشّدد
توليد مي شود. در واقع هر مصوت کشيده يا صامت مشّدد به دو جـايگاه مـبنا و سـاير

صامتها به يک جايگاه متصل مي شوند.
به نظر مي رسد آنچه که در داده هاي (الف) و (ب) گويش مازندرانـي آمـده تـحت

فرايند تشديد يا همگوني قابل انطباق و تحليل است.
[n] در مشخصه خيشومي هستيم که نوعي [d] به در گروه (الف): شاهد همگوني

تشديد عارضي محسوب مي شود. يعني در طي اين فرايند٬ خوشه:
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ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٧

برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

/-nd-/ ºØ [-nn-]

[-ss-] بدل شده است: /-st-/ به وليکن در گروه (ب): خوشه
/-st-/ ºØ [-ss-]

به چنين فرايند واجي (فرايند از نوع گروه «ب») عالوه بر همگوني يا تشديد عارضي در
تحليل نظريه واج شناسي خودآوا فرايند نرم شدگي يـا تـضعيف نـيز مـي گويند. فـرايـند
نرم شدگي يا تضعيف فرايندي است که طي آن انسداديها بـه سـايشي يـا پـيوسته بـدل
مي شوند. آرالتو (١٣٧٣: ١٢٠) فرايند تضعيف را نوعي همگوني توصيف مـي کند کـه از
دگرگوني صامتها هنگامي که در ميان دو مصوت واقع شوند٬ حاصل مي شود که بر اثر آن
صامتهاي انسدادي به صامت پيوسته بدل مي شوند. شبيه همان تغييرات در گروه (ب)
را٬ که به نوعي دستخوش فرايند نرم شدگي يا تضعيف شده اند٬ در ديگر داده هاي زير از

ـگويش مازندراني نيز شاهد هستيم (شکري ١٣٨١: ٣٠٩):

صورت آوايي صورت واجي معناي فارسي

ger¡baª/ نوعي بيل z/ [ger¡vaª z]

mabaª/ مستراح l/ [mavaª l]

/dab¡st¡n/ بستن [dav¡ss¡n]

b¡baª/ باريدن r¡st¡n/ [b¡vaª r¡ss¡n]

/baberd¡n/ بردن [baverd¡n]

براي تحليل پديده تضعيف يا نرم شدگي داده هاي فوق به طرح درختي مشخصه هاي دو
/v/ به شرح زير مي پردازيم: /b/ واج

ºØ ـاليه واجي x=b x=v

+ ـهمخوان³ þ ـ + ـهمخوان³ þ ـ
® ® ® ¢ اليه خودواحد® î ـ- رسا ¢ î - رسا

[ ـ- ـپيوسته] + پيوسته] [ ـ

حلقي دهاني دهاني حلقي

ـــــچاـکنايي ـلبي ـلبي ـچاـکنايي

+ واـک] + واـک] ـ[ ـ ــــ[ ـ
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ـگويش شناسي ١ /٣
٨ مقاله

برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

تحليل:
با مقايسه دو طرح فوق٬ اين دو واج فقط در ارزش مشخصه شيوه توليد پيوسته بـا
يکديگر متفاوت هستند. با توجه به اين که توليد سايشيها ا ز توليد انسداديها آسـان تر
/b/ است و با عنايت به اصل کم کوشي مي توان صورت زيرساختي بـين ايـن دو واج را

فرض کرد که واج/v/ صورت روساختي آن است.
/b/ حداقل بايک مصوت در کنار هم قرار گرفته اند و از آنجا در داده هاي فوق صامت
+ پيوسته] در همه مصوتها ذاتي است٬ لذا اين مشـخصه در [ ـ ـکه مشخصه شيوه توليد
/b/ قالب خود ـ واحد درآمده و در اليه اي مستقل جاي مي گيرد و از مصوت بـه صـامت
/v/را به صامت نرم و سـايشي /b/ بسط و گسترش مي يابد. درنتيجه٬ صامت انسدادي
/t/ به صامت سايشي/s/ بدل مي شود. بدل مي کند و به همين صورت صامت انسدادي
اـگر بخواهيم مراحلي را که از زيرساخت تا مرحله روساخت در شرايطي که صامت
/b/ بين دو مصوت يا پس از مصوت قرار گيرد نشان دهيم٬ الزم است سه مرحـله زيـر

تحقق يابد.

١. مرحله بازنمايي (زيرساختي):

ºØ اليه مبنا V C

ºØ اليه واج X b

ºØ اليه خودواحد + پيوسته] [ ـ [ ـ- پيوسته]

٢. مرحله دوم: بسط و گسترش مشخصه شيوه توليد از منبع به هدف و قطع شـدن
همزمان مشخصه توليد به شکل زير:

V C

X b

+ پيوسته] [ ـ [ ـ- پيوسته]
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ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٩

 برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

٣. مرحله سوم: بازنمايي روساختي:
V C

X v

+ پيوسته] [ ـ

[vaª ] [varf] برف ٬ [v] ـهاي موجود در واژه هايي همچون شايان ذـکر است که برخي از
[vang] بانگ ٬ قبل از آن که متأثر از فرايند تضعيف باشند٬ ريشه تاريخي دارند. به باد و
سخن ديگر٬ صورت اوليه (قديمي) اين واژه ها در زبانهاي اوستائي و مـيانه بـه شکـل
امروزي بوده و در برخي از گويشها٬ و از آن جمله در گويش مازندراني٬ همچنان حفظ
شده است. بنابراين٬ صحيح نيست که همه اين گونه تغييرات را در مـقايسه بـا فـارسي
معيار حاصل عملکرد فرايند تضعيف بدانيم زيرا فرايند تضعيف از لحـاظ واج شـناسي
غالبًا در موقعيت پاياني و ميان مصوتي رخ مي دهد٬ در حـالي کـه در واژه هـايي چـون
vaª] فرايند تـبديل واج در مـوقعيت آغـازين واژه است و در چـنين ng] vaª] يا ] [varf] ـ٬

7) fortition

موقعيتي معموًال فرايند تقويت٧ عمل مي کند. در داده هاي زير٬ تنها زبان فارسي تـحت
/b/ فارسي بدل شده است /w/ پهلوي) به تأثير فرايند تقويت قرار گرفته و طي آن/v/ (از

(آقاـگلزاده ١٩٩٤؛ مکنزي ١٣٧٩):
فارسي مازندراني پهلوي
/wa¦ d/ /vaª / /baª d/ باد
/warrag/ /vare/ /barre/ بره
/wafr/ /varf/ /barf/ برف
/was/ /vas/ /bas/ بس
/warg/ /valg/ /barg/ برگ
/wa¦ ra¦ n/ /vaª r(¡s§ )/ /baª raª n/ باران
/wac§ c§ ag/ /vac§ ¡/ /bac§ c§ e/ بّچه
/war/ /var/ /bar/ بر (آغوش)
/wahman/ /vahman/ /bahman/ بهمن
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ـگويش شناسي ١ /٣
١٠ مقاله

برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

تغييرات آوايي
برخي از تغييرات آوايي در گويش مازندراني که در طيف گسترده اي رايج است به شرح

زيراند:
/r/ فارسي٬ در موضع مياني و پاياني واژه ها: /l/ در مازندراني در مقابل ١. کاربرد

مازندراني فارسي
[mordar] مردار [m¡rdaª l]

§ßanj] انجير ir] [ßanj§ il]

§zanj] زنجير ir] [zanj§ il]

§c] چرک erk] [c§ ¡lk]

suraª] سوراخ x] [sulaª x]

[zahre] زهره [zahle]

[barg] برگ [valg]

§c] چرب arb] [c§ alb]

kaftaª] ـکفتار r] [kaftaª l]

٢. همگوني که در مشخصه محل توليد (لبي) در گويش مازندراني٬ همانند فارسي٬
بسيار فّعال است٬ با اين تفاوت که در گويش مازندراني منجر به تشديد شده که حاصل
عملکرد دو فرايند واجي متوالي است. همگوني يک قاعده واجي است که در آن آواهاي

8) Hudson

ـکنار يکديگر شبيه هم مـي شوند (هـادسون٨ ٢٠٠٠: ٢٠٩). بـه عـنوان نـمونه اي از فـرايـند
همگوني در گويش مازندراني مي توان به داده هاي زير توجه کرد:
مازندراني فارسي

[zambil] زنبيل [zammil]

[tambal] تنبل [tammal]

[ßambor] انبر [ßammor]

§s] شنبه ambe] [s§ amm¡]

ßambaª] انبار r] [ßammaª r]

dumbaª] دنبال l] [d¡mmaª l]

[pambe] پنبه [pamme]

همان طور که مشاهده مي شود٬ در فرايند همگوني مشخصه محل توليد (لبـي) در
ـگويش مازندراني٬ دو فرايند واجي متوالي تحقق مي يابد:
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ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ١١

 برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

الف) همگوني در مشخصه توليد (لبي)
/b/ قرار دارد که /n/ انسدادي بر اساس اين همگوني٬ در کليه داده ها٬ بعد از خيشومي
/n/ در اين مشخصه٬ در فارسي و مازندراني٬ با صامت پس از داراي مشخصه لبي است.

خود همگون شده است و٬ در نتيجه٬ در مرحله اول تغيير خواهيم داشت.

zanbil ºØ zambil

þ + ـخيشومي³ ³ þ ـ + ـانسدادي³ þ ـ
® ® ºØ ® ® ® ــــ ®
¢ î + تيغه اي î + لبي¢ ¢ î + لبي

/b/ بيايد٬ مشخصه /n/ قبل از انسدادي لبي قاعده فوق نشان مي دهد که هرگاه خيشومي
/m/ مي شود. توليد لبي را از آن گرفته٬ تبديل به

ب) همگوني کامل
در اين مرحله شاهد فرايند همگوني کامل در گويش مازندراني هستيم٬ يعني مشخصه
خيشومي/m/ به صامت مجاور خود٬ يعني/b/ گسترش مي يابد. در واقع٬ اين دو صامت
در تنها مشخصه اي که عامل ايجاد تمايز بين آنهاست با يکديگر همگون مي شوند و در
روساخت شاهد دو صامت پيوسته متوالي هستيم و توالي دو صامت مشابه را تشـديد
ـگويند. اـگر تشديد حاصل همگوني کامل باشد٬ آن تشديد را عارضي مي گويند (ـکامبوزيا

٬ لذا خواهيم داشت: (١٣٧٩: ٢٠٠
zammilºØzambil
ßammorºØßambor

tammalºØtambal

به نظر مي رسد که در آينده بايد بر اساس اصل کم کوشي شاهد تحول روساختي اين گونه
ـکلمات در زبان فارسي معيار در قالب همگوني کامل همچون گويش مازندراني باشيم.

نتيجه
تغييرات آوايي و واج شناختي در گويش مـازندرانـي در چـارچـوب نـظريه واج شـناسي
خودواحد و خطي قابل توصيف و تبيين هستند. در اين تحقيق داده ها نشان داده اند که از
ميان فرايندهاي تضعيف٬ تقويت و همگوني٬ فرايند تضعيف و همگوني بيش از فرايند
تقويت در گويش مازندراني فّع ال اند. در گويش مازندرانـي٬ بـه خـصوص در بـخشهاي
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برخي تغييرات آوايي... گويش مازندراني

مرکزي و شرقي مازندران٬ واژه ها دستخوش فرايند همگوني کامل شده اند٬ در حالي که
در مناطق غربي مازندران اين گونه واژه ها هنوز به فرايند هـمگوني کـامل نـرسيده انـد.
شواهد موجود در داده هاي گروه (الف) و (ب) مؤيد اين گفته است. در زبـان فـارسي
معيار نيز٬ مانند مناطق غربي مازندران٬ هنوز فرايند همگوني کامل در مـورد واژه هـاي
مورد نظر محقق نشده است. به نظر مي رسد که بر مبناي اصل کم کوشي در زبان٬ تغيير
صورت روساختي (صورت آوايي) اين گونه واژه ها در آينده به سوي هـمگوني کـامل
باشد. از لحاظ روش شناختي٬ برخي از تفاوتهاي آوايي را در جايگاه آغازين واژه ها در
ـگويش مازندراني نبايد در تحقيقات گويش شناختي در مقايسه با معادل فارسي آنها طرح
و سپس به وسيله فرايند واجي تقويت به تبيين آنها مبادرت کرد٬ زيرا اين دسته از واژه ها
به لحاظ تاريخي صورت قديم خود را حفظ کرده اند٬ و شکل تغييريافته زبـان فـارسي

معيار نيستند.
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