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 :چکیده
 

هاي  ها و گویش ها و گویش ها باید در بررسی و توصیف زبان براي جلوگیري از انقراض زبان
 به همگراییبا توجه به . ها بصورت نظامند کوشید قومی همراه با کارکرد اجتماعی فرهنگی آن

 همراه به نیز را مازندرانی گویش درون در گونه اي که نوعی همگرایی معیار فارسی زبان سمت
 از یکیکه (کالردشتی و رامسري)  مازندرانیو هم چنین  کاهش کاربرد گویش  است داشته

در قالب این پژوهش به نگارنده بر آن شد تا  است، کشورمان شمال در محلی گویش هاي
گونـه  معـدود جزء مذکور گویشکه  در مقاله حاضر آمده است. اختصار به این گویش بپردازد

 حالت چنین هم و«  »اسم ازي و بایی حالت« هنـوز تصریف کـه اسـت پارسـی زبـان هـاي
ساختمان عبارت اسمی در گویش مازندرانی، برخالف فارسی و  مـی شـود دیـده آن در »رایی

 صورت به معیار فارسی اسمی ساختمانمعیار به صورت هسته آخر است در صورتی که 
می باشد. در گویش مازندرانی (کالردشتی و رامسري) فعل مجهول از ترکیب  »آغازین هـسته«

صفت مفعـولی و در مـواردي مصدر با فعل کمکی ساخته می شود. هم چنین در گویش هاي 
که گـویش  مازندرانی، ساخت ارگتیو در افعال ماضی متعدي دیده نمی شود. از آنجایی

مازنـدرانی آثـار مکتـوب نـدارد و نیـز سـنت معیارسـازي  و دستورنویسی را به خود ندیده 
است انتظـار مـی رود میـزان انعطـاف پـذیري ترتیـب ارکان جملۀ آن نسبت به زبان فارسی 

از اهمیت  زبان شناسی مطالعـات براي می تواند گویش این بررسیرسمی بیشتر باشد و لذا 
  ویژه اي برخوردار باشد.
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 مقدمه.1
 دارد نزدیکی ارتباط خود زبانی جامعه ساختار با اطالع رسانی وسیله مهم ترین به عنوان زبان  

 هیچ گاه و می شود متحول آن نیازهاي با متناسب گونه اي به و جامعه تحوالت با همگام و
 پیدا ویژگی هایی خود تاریخ از دوره هر در زبان تغییرات این در نتیجه. ندارد ثابتی صورت

       از یکی به عنوان نیز فارسی زبان. می کند متمایز قبل دوره از را آن شکل که می کند
. است گذاشته سر پشت را مختلفی تحولی دوره هاي خود تاریخ طول در دنیا کهن هاي زبان

هاي  جهانی  یافتن  به منظور هاي متفاوت، طالعه و مقایسه ساختارهاي صرفی و نحوي در زبانم
اي از  امروزه این مطالعات شاخه شناسان بـوده اسـت. همواره مورد عالقه بسیاري از زبان زبانی،
 اساس براین شناسی رده اختصاص داده است.شناسی زبان به خود  شناسی را با عنوان رده زبان

 مشترك  صوري  هاي ویژگی  براساس زبانی، اجزاي یا و  ها زبان  بندي طبقه  از است عبارت
چنین تعیین  ها و هم بندي زبان شناسی تنها ابزاري در جـهت تـقسیم رده .1)1997(والی،

 .رود زبان نیز به شمار می  اهیتم  شناخت  بلکه خود روشی در ها نیست، الگوهاي کلی در زبان
رده شناسی ضمن اشاره به طبقه بندي ساختاري زبان هاي مختلف، به مطالعه الگوها و یا 
تعمیم هاي موجود میان زبان ها (تعمیم زبانی) نیز اطالق می شود. این شاخه جذاب از زبان 
شناسی به دنبال دسته بندي زبان هاي جهان و یافتن روابط موجود میان آن ها به لحاظ 

رده « اولیۀ هدفو در نهایت، ارائه اهمیت رده شناختی آن ها است.  ساختارهاي دستوري
 برخالف. بوده است زبان ها بین تنوع خاص حوزه هاي طبقه بندي و بررسی ،»زبان شناسی
زبان  همۀ ممکن یا الزم خصوصیات کردن محدود دنبال به که »زبانی همگانی هاي« مطالعۀ

 و محدودیت ها این در تنوعات ماهیت کشف دنبال به زبان رده شناسی است، بشري هاي
 و تجربی عینی، رده شناسی زبان، در بررسی ها. می باشد است، موجود به واقع آنچه بیان

و قاعده مندي  تعمیم ها به رسیدن براي زبانی واقعی و عینی داده هاي با و هستند داده بنیان
 شده تعریف گوناگون صورت هاییبه  »رده شناسی« اصطالح). 2،1993سر و کار دارند (کرافت

 رده شناسی، آن که نخست: است آورده اصطالح این از را است چنان که کرافت چهار تعریف
 طبق. نمی شود منحصر زبان به و است عام تعریف، این .پدیده هاست طبقه بندي از عبارت

                                                             
1 Whaley 1997 
2 croft 
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 که تعریف سومین در او. است زبانی طبقه بندي ساختارهاي رده شناسی، او، تعریف دومین
 بین زبانی الگوهاي بررسی از عبارت را رده شناسی است، بین زبانی مقایسه هاي برپایۀ

بررسی  در )نقشی رویکرد درترکیب با( رویکردي را رده شناسی نهایت، در وي .است دانسته
  ). 1993 کرافت،( است کرده معرفی زبانی هاي

 بیان مسأله.2
 سطوح در را بسیاري تغییرات امروز به تا زمان ترین قدیمی از فارسی مکتوب آثار بررسی   

 اهمیـت حـایز مختلـف دیدگاه هاي از گویش ها مطالعۀ امروزهمی دهد.  نشان زبانی مختلف
 زبانی، اقلیت زبانی، تماس قوم نگاري، زبان شناسی زبانی، اکولوژي تنـوع زبانی،. اسـت بـسیار
 می توان آن ها به توجه با که هستند حوزه هایی جزو همگی رده شناسی زبانی زبانی و حقوق

آن  در زبان یک از بیش که جوامعی در). 1381داد (عموزاده، قرار بررسی را مورد گویش ها
 این پیامدهاي ازجمله هستیم، مختلف شکل هاي به زبان ها برخورد شاهد دارد، وجود ها

 تحوالت تأثیر تحت که است محلی گویش هاي موقعیت و جایگاه رفتن دست از زبانی برخورد
 گرایش موجب ارتباطات، و تکنولوژي صنعت، توسعه به همراه اخیر سال هاي گوناگون

 براي عاملی روند این و است شده معتبر و رسمی زبان هاي به بومی زبان هاي گویشوران
 از یکی مازندرانی. می باشد آن ها بقاي براي تهدیدي و اقلیت زبان هاي جایگاه تضعیف

 یافته کاهش آن کاربرد اخیر سال هاي در که است کشورمان شمال در محلی گویش هاي
  .است

 با گـاهی اوقات حتـی و طبـري گویش نام تحت نوشته ها از بعضی در که مازندرانی گویش  
. دارد پیچیده اي و گـسترده پراکندگی جغرافیایی لحاظ از .است شده گیلکی آورده زبان نام
 از زیادي شمار دارنـد اما سـکونت مازندران استان در گویش این عمده گویشوران چه اگر

 گستردگی این. می خورند چشم به نیز سمنان و تهران گلستان، استان هاي در آنان
 در است ممکن کـه داشـت خواهـد پـی در را مختلفی گونه هاي بروز مسلماً جغرافیایی

 .سازد مواجه مشکل با ”منطقـه اي گویشِ“ این افراد بین ”متقابل فهم پذیري“  موارد بعضی
 فرایند بروز اثر در ایـن گویش هاي گونه تنوع میزان کاهش اینجا در مهم نکتۀ مع الوصف

به . است گرفته منشأ از سوادآموزي عمـداً خـود کـه باشـد مـی معیار زبان به همگرایی شدید
 میزان از اخیر، دهۀ دو در خصوص به سـوادآمـوزي، از ناشـی همگرایـی شدید فرایند لحاظ
 افراد گونۀ در متقابل فهم پذیري تعبیري شرط به و است کاسته گویش این گونه هاي تنوع
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 پس. است حاصل تقریباً مازندران مناطق مختلف گویشوران براي گویش این کرده تحصیل
 را مازندرانی گویش درون در گونه اي نوع همگرایی یک معیار فارسی زبان سمت به همگرایی

است. لذا در پژوهش حاضر به رده شناسی زبان ایران در گویش مازنی  داشته همراه به نیز
  خواهیم پرداخت.

 پیشینه پژوهش.3
زمان  از. رفت به کار شناسی زبان درحوزة 1901 سال در بار، نخستین رده شناسی اصطالح   

 مقایسه سابقه مطالعه اما نمی گذرد؛ زیادي مدت زبانشناسی، در اصطالح این به کارگیري
 در نخست، جدید، زبانشناسی علم در رده شناسی. برمی گردد هفدهم قرن به هاي بین زبانی

 و (دبیرمقدم یافت آن ها نمود صرفی ساختار بر پایه دنیا مختلف هاي زبان طبقه بندي قالب
 به نحوي و صرفی، واج شناختی از اعم رده شناسی انواع تاکنون، زمان آن ) از1384شریفی،

شریفی و  . است گرفته شکل گوناگون رویکرد هاي انواع، این از هریک دربارة و آمده اند وجود
) به معرفی رویکرد معیار در رده شناسی صرفی و نمود آن در برخی گویش ها 1391اخالقی (

 برخالف معیار، رویکرد که درو زبان هاي رایج در ایران پرداختند. نتایج حاکی از آن بود 
 پدیده هاي به می پردازند، پربسامد زبانی پدیده هاي به که صرفی دیگر رویکردهاي بیشتر

نیست؛  کم اهمیت دلیل کم، بسامد رویکرد، این از منظر و می شود نیز توجه کم بسامد
 گذاشته کنار دیگر رویکردها ازسوي معموالً که غیرمعمول موارد یا بی قاعدگی ها بنابراین،

رده بندي  این ازطریق و می شوند رده بندي معیارهایی به توجه با رویکرد، این در می شوند،
 معیار، رویکرد در مطرح پدیدة دو. می شوند زبان ها مشخص در ممکن صورت هاي ها،

 فارسی، نادرند، زبان صرف در پدیده دو این گرچه. مکمل صورت هاي و همایندي از: عبارتند
 در موجود زبان هاي و از گونه ها دیگر برخی بررسی. یافت می توان را آن از استثنایی مواردي

 کرمانشاهی، کردي زبان هاي در صیغه هاي فعل در همایندي که می دهد نشان ایران
پدیده  فردوسی، و خانیکی کاخکی، خراسانی، سیستانی، کرمانجی مهابادي، کزیکی، کردي

 متداول نه چندان به صورتی هم ترکمنی و لري گویش هاي در و رایج است و غالب هاي
 رامسري، خوافی،دلبري، شویالشتی، رقهاي، کاشمري، تایبادي، گویش هاي در اما وجود دارد؛

  .ندارد وجود همایندي اصفهانی کلیمی و اصفهانی
) نگاهی رده شناختی به نحو زبان فارسی میانه پهلوي پرداختند. 1386منشی زاده و ناصح (  

آن ها ضمن معرفی حوزه رده شناسی زبان و رویکردهاي مطالعاتی آن، با بهره گیري از برخی 
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مثال ها و تحلیل نحوي آن ها، آرایش انواع سازه ها در فارسی میانه پهلوي را مشخص کرده و 
ه این زبان در رده هاي ممکن نحوي با نگاه رده شناختی معین سازد. ساخت ها و سپس جایگا

سازه هاي نحوي مورد مطالعه عبارتند از: ساخت جمله، حرف اضافه، صفت و موصوف، قید، 
ساخت تفصیلی، بند موصولی، فعل کمکی، ادات منفی ساز، فعل ربطی، وندها، ساخت اضافه 

به شیوه مکنزي بوده و داده هاي مورد مطالعه، عمدتأ بر  عدد، پرسشواره. آوانویسی متون
گرفته از متون سده هاي نخست دوره اسالمی است. در کل می توان گفت که پهلوي، زبانی 
است پیوندي با لعاب ضعیفی از ترکیبی در عین حال ، این زبان داراي آرایش آزاد بوده و به 

 اص محدود کرد.طور مشخص، نمی شود آن را به یک رده زبانی خ
 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.4

کند. اهمیت نتایج  هاي جهان بحث می مند میان زبان هاي نظام درباره تفاوت زبان شناسی رده  
تواند ما را در نظریه پردازي درباره ماهیت و چیستی  پژوهش در این شاخه این است که می

دهند راهنمایی کند. از  هاي زبانی را نشان می زبان و قوه نطق و کشف الگوهایی که گوناکونی
هاي قومی یک کشور بسیار ضروري است و سبب  بندي زبان طبقه بندي، حفظ و طرفی رده

شود که ریشه در ادواري  نگهداري و ماندگار کردن یک میراث فکري، فرهنگی و انسانی می
 که است قومی هاي زبان طریق از دارد که راه دیگري براي کسب آگاهی از آن زمانه نیست.

 عنوان به فارسی زبان در مثال( ها زبان آن نخواهرا ساختار در تحوالتی چه دریافت توان می
 جالب نکتهاند.  رسمی و ملی کشور) روي داده است و چه مراحلی را پشت سر گذرانده زبان
 مفیـد نیـز تـاریخی زبان شناسی مطالعـات براي می تواند گویش این بررسی که است این

 کـه اسـت پارسـی زبـان هـايگونـه  معـدود جزء مذکور گویش مثال، عنوان شـود. به واقـع
 .مـی شـود دیـده آن در »رایی حالت همچنین و«  »اسم ازي و بایی حالت« هنـوز تصریف

 رده شناسی زبان.5
هاي  هاي ساختاري بین زبان شناسی است که به مطالعه شباهت اي از زبان شاخه  شناسی رده  

پردازد تا بر اساس آن مبنایی براي  میها  گـرفتن پیـشینه آن  نـظر  در  مختلف بدون
بایست بین مقایسه رده بنیاد و مقایسه  کند. بنابراین مـی  ها ارائه بندي زبان بندي یا رده طبقه

کاربردهاي گوناگونی در زبانشناسی امروز » شناسی رده«واژه  .شد  ها تمایز قائل تاریخی زبان
 گویند). شود (که به آن تعمیم زبانی می اطالق میها نیز  هاي موجود میان زبان دارد و با تعمیم

ساله در زبانشناسی دارد و  250اي  سابقه -و نه یک عنوان -شناسی به عنوان یک رویکرد رده
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) آغاز شد. با وجود این، کاربرد این 1745-1677( 3هاي زبانشناسی به نام جرارد با تالش
توسط زبان  1901مفاهیم زبانی از سال  بندي اصطالح براي مطالعات مربوط به مقایسه و رده

شناسی زبان دو هدف عمده  ). رده1990: 27 5رواج یافته است (کرافت 4شناسی به نام گابلنتز
  گیرد: را در مطاعات خود پی می

 هاي جهان (چه مرده و چه زنده) بندي زبان دسته.1
دست دادن  ها به لحاظ ساختارهاي دستوري و به یافتن روابط موجود میان زبان.2

 ها شناختی آن هاي رده اهمیت
 شناسی  . انواع رده6 

 شناسی زبانی باور دارند: ) به دو نوع رده1995( 6شیباتانی و باینون
  )holistic typology(الف) رده شناسی کل گرا 

 ) partial typology( شناسی جزء گرا ب) رده
  گرا شناسی کل رده 6- 1
به لحاظ  –و نه اجزا و عناصر آن  –گرا گرایشی است که در آن کلیت زبان  شناسی کل رده 

زبان فارسی «که بگوییم:  گیرد؛ مثالً این قرار میهاي خود مورد بررسی  عیت و ویژگیموق
شناسی  گراي ما در رده دهنده دید کل ، نشان»باستان در نگاهی کلی، زبانی تصریفی است

ها را به دو دسته  روپایی است. فریدریش شلگل در آغاز قرن نوزدهم، زبانهاي هند و ا زبان
هاي درون  هایی است که تغییرات معنا را از طریق دگرگونی تقسیم کرده است: گروه اول زبان

ها تغییرات معنا از وندافزایی به ریشه  هایی که در آن دهد و گروه دوم زبان اي نشان می واژه
ها به نام  ). این دو گروه بتدریج به چهار گروه از زبان39:1990(کرافت  آید واژه به وجود می

افزایش یافته  11یا انضمامی 10و چندترکیبی 9، تحلیلی یا گسسته8، پیوندي7هاي تصریفی زبان
 . است

 

                                                             
3 G. Gerard 
4 Gabelentz 
5W. Croft  
6Shibatani and Baynon  
7 inflectional/ fusional 
8 agglutinative 
9 isolating 
10polysynthetic  
11 incorporating 
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  گرا شناسی جزء رده 2-6
هاي  نیان زباهاي برجسته زبان واحد به همانندي م گرا به جاي بررسی ویژگی شناسی جزء رده

هاي زبان  شناسان در جستجوي همگانی شناسی، زبان در این گونه ردهپردازد.  مختلف می
تقسیم  "هاي تلویحی همگانی"و  "هاي مطلق همگانی"هستند که به طور مشخص به دو گروه 

هایی است که همه  ، ویژگی"هاي مطلق همگانی"). منظور از 1990: 47شود (کرافت  می
زمان و مکان و از هر اصل و نسبی که باشند در آن ها مشترکند (ثمره  هاي دنیا از هر زبان
هاي تلویحی در پاسخ این سواالت پدید آمده است که   ). از سوي دیگر، همگانی1369: 64
توان بین مشاهدات ساختی و رفتارهاي ساختی در هر زبان به نوعی همبستگی  آیا می"

د آن زبان مشخص مصداق دارد یا جهانی و آیا این همبستگی فقط در مور "و  "رسید؟ 
 - شناسان زبان است که نگرش مطلوب رده -ها . چنین نگرشی به همگانی"همگانی است؟ 

سپس  است؛ مثال اگر زبانی در ساخت اضافه خود اول هسته را بیاورد و  "شرطی"نگرشی 
الیه را در این صورت انتظار داریم که در ساخت صفت و موصوفی خود نیز ابتدا موصوف  مضاف

داشته SOV) 12(فعل  -مفعول -اي فاعل را بیاورد و سپس صفت را یا اگر زبانی آرایش سازه
باشد (مثل گیلکی، مازندرانی، ترکی، ژاپنی و فارسی)، توقع داریم که آن زبان بر اعطاي حالت 

ها،  هاي مطابقه، آرایش سازه استفاده کند. مطالعه همگانی) (POST POSITIONس اضافه از پ
گرا قراردارد.  شناسی جزء مجهول، ساخت موصولی و امثال آن همگی در حوزه مطالعات رده

و مطالعات او  13هاي جوزف گرینبرگ گرا به طور مشخص به فعالیت شناسی جزء پیدایش رده
زبان  30هاي گرد آمده از  گردد. گرینبرگ بر اساس داده باز می )1960(به ویژه در دهه 

 ). 506:1996 14همگانی تلویحی موفق شد (باسمن 45مختلف به ارائه 
  شناختی بندي رده دسته.7
ها در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ریشه دارد و به گفته کرافت نشانگر  بندي زبان دسته   
ها براساس  شناختی است که طبق آن زبان بندي رده تهاز مفهوم دس "کاربردي کالسیک"

: 312( 15. آنتیال)1990: 1(کرافت شود هاي مختلف تقسیم می هاي صرفی خود به گروه ویژگی

                                                             
12  S: subject/ O: object/ V: verb 
13  J. H. Greenberg 
14 H. Bussman  
15 R. Anttila 
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) تصور غالب چنین بود که با گذر زمان، 18کند که در آن زمان (قرن  ) نیز تصریح می1972
هاي تصریفی مبدل  وندي سر انجام به زبانهاي پی هاي پیوندي و زبان هاي منفرد به زبان زبان
ها بر پایه یک متغیر استوار بود و آن  شناختی زبان بندي رده شود. در چنین دورانی، دسته می

شناختی امروزین، بیشتر به تمرکز  هاي رده بندي دستهدر متغیر نیز نظام صرفی آن زبان بود. 
تواند  ها می هاي صرفی. این واقعیت که زبان ویژگیها گرایش دارد تا  هاي نحوي زبان بر ویژگی
بندي شود، نخستین بار توسط گرینبرگ، صورت عینی به خود  هاي دیگري هم دسته به شیوه

هاي  گرفت. گرینبرگ با تعیین متغیرهاي مختلفی ازعوامل نحوي، معنایی و صرفی زبان
) نتایج این پژوهش در 3:1983گوناگون، چهل و پنج همگانی معرفی کرد و به گفته هاکینز (

گونی  اي که در گونه ها نشان داده است که از امکانات بالقوه هاي زبان حوزه آرایش واژه
انگیزي به گزینش تعداد بسیار محدودي از  ها به شیوه شگفت هاي واژه ها هست، زبان آرایش

ا از شش حالت هاي دنی کند. گرینبرگ توانست نشان دهد که آرایش واژه آن ها مبادرت می
 زیر خارج نیست:

OSV  ,SVO  ,SOV ,VSO ,VOS  و سرانجامOVS سیار نادر است. هاي سه مورد آخر ب که نمونه
  .)1369: 72(ثمره

   مازندرانی گویش .8
هاي دسته شمالی است که اکنون در  گویش مازندرانی(طبري) از نظر تاریخی یکی از گویش  

هاي خزر، و از  اي که از سوي مشرق به بهشهر، از مغرب به شهسوار، از شمال به کرانه منطقه
 ارتباط سبب به مازندرانیشود.  جنوب به بخش شمالی کوه هاي البرز، محدود است گفتگو می

 تحول دستخوش جدید، تمدن مظاهر سایر و گروهی هاي رسانه توسعه ی،فارس با نزدیک
 است ایرانی کهن زبان هاي از یکی مازندرانی ).1380شکري،( است فراموشی به رو و گشته

. است می داده تشکیل را ایران شمالی مناطق از بخشی در ساکن بومیان زبان سال سالیان که
 شاهد فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، سیاسی، تحوالت تحت تأثیر زبان این اخیر سال هاي در

 این وسعت و سرعت زمان، گذشت با می رود تصور که است بوده تحوالتی و دگرگونی ها
 از بعضی در که مازندرانی گویش. شود نیز چشم گیرتر غیرزبانی تحوالت تبع به تحوالت

 است، شده گیلکی آورده زبان نام با گـاهی اوقات حتـی و طبـري گویش نام تحت نوشته ها
 این عمده گویشوران چه اگر. دارد پیچیده اي گـسترده و پراکندگی جغرافیایی لحاظ از
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 گلستان، استان هاي در آنان از زیادي شمار دارنـد اما سـکونت مازندران استان در گویش
  .می خورند چشم به نیز سمنان و تهران

  شناختی واج تحلیل و توصیف ،ها داده بندي طبقه.9
 تشـدید قـبیل از مـتنوعی واجـی فـرایـندهاي مـازندرانـی گویش در که رسد می نظر به  

 آوایی از تغییرات از برخی و تضعیف یا شدگی نرم ،ناقص و کامل از اعم ،همگونی ،عارضی
 طبقه هـاي داده بـه. است فـعال بسیار فارسی] r[ مقابل در مازندرانی در] l[ کاربرد قبیل
 داده در ،شود می مشاهده که طور همان. کنید توجه مازندرانی گویش در ذیل شده بندي
 ذکر شایان .هسـتیم عـارضی تشـدید و ،همگونی فرایند شاهد) ب( گروه و) الف( گروه هاي
 ،مازندران غربی مناطق هاي لهجه در ،بیشتر ،زیر هاي داده فهرست در واجی صورت که است

 ساکن مازندرانی هاي کـه حـالی در ،شود مـی استفاده ،ردشتکال و تنکابن ،امسر ر هم چون
 ،ساري و سوادکوه ،شهر قـائم ،بـندپی ،کنار لاببـ ،بـابل هـم چون ،اسـتان مرکزي نواحی

 زیر مطالب .کنند می استفاده آوایی صورت هاي ستون در موجود آوایی صورت هاي از غالبا
 شهر قائم و ساري شهرستان هاي در رایـج گـویش هاي از کـه است مـوادي بـر مبتنی

 رایـج گــویش هاي. است آورده گرد ،اخیر سال هاي در ،بهشهر و) شاهی و آباد علی سابقا(
 متفاوت قدر آن اند مختلف گـرچـه هـریک تـابع دهسـتان هاي و شـهرستان ها ایـن در

. سازد ناموجه منطقه این  سراسـر بر را »شرقی مازندرانی« اصطالح شمول که نیستند
 تمایز وجه چند است رایج و آمل بابل در که) غربی یا( مرکزي مازندرانی با شرقی مازندرانی

  است. فعل هاي شناسه یکی که دارد
  푛푎푒푛푎푒−و در بابلی  nnي سوم شخص مفرد در مازندرانی شرقی  براي مثال، شناسه

 16است.
 
 
 

                                                             
، 1889در بارفروش، به خواهش دو مورگان، در سال » اگنط روس«نامی، » حاجی آقا«مثالً بنگرید به دو متنی که  16

  ):de Morgan, pp.248-260کتابت کرده (
  »کُنند می« Kaen- naenae  کَنَّنَه
  »کَنند می«  Kaend- naenae  کَنَّنَه
  »گویند می« Gae-naenae  گَنَّنَه
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 توان بازشناخت: در مازندرانی شرقی چهار گروه شناسه می

 
 
  
  I II III IV 

مفرد 








3
2
1

  
m   mbmm  /  m  -  
-i -ni -i   
  n  e  -  

جمع 








3
2
1

  
mi  mbimmi  /  im  -  
ni  nni  in  in  
n  nn  n  - 

 
  

  روند: ها در پنج ساخت بسیط فعل به صورت زیر به کار می این شناسه

                                                             
  شود. صرف می Iهاي گروه  مضارع اخباري فعل اسنادي با شناسه 17

  II  هاي گروه شناسه  +  ماده مضارع      :  17مضارع اخباري

 III  هاي گروه شناسه  +  ماده مضارع  +  پیشوند فعلی  :  مضارع التزامی

 IV  هاي گروه شناسه  +  مضارعماده   +  پیشوند فعلی  :  امري

 I  هاي گروه شناسه  +  ماده ماضی  +  پیشوند فعلی  :  ماضی ساده

 I  هاي گروه شناسه  +  ماده ماضی      :  ماضی استمراري
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 شود: براي نمونه ذکر می» بردن«هاي بسیط فعل  صرف زمان

  
 امر مضارع التزامی مضارع اخباري  

مفرد 








3
2
1

  
 mravmb 

''
/var  mrvab  

'
   

ninav 
'

 irvab  
'

 rvba  

nnav 
'

  ervab  
'

    

جمع 








3
2
1

  
miravmbi 

''
/var   imrvab  

'
    

nni
'

var   inrvab  
'

  inrvba    
 nn

'
var  inrvab  

'
    

  
 ماضی استمراري ماضی ساده  

مفرد 








3
2
1

  
 mrdvba 

'
  mrdav  

'
 

irdvba 
'
 irvab  

'
 

  rdvba
'

  rdav
'

  
  

جمع 








3
2
1

  mirdvba  
'

  mirdav  
'

  
nirdvba  

'
  nirdav  

'
  

 nrdvba 
'

   nrdav 
'

  
  
 

  ها نکات زیر شایان ذکر است. شناسهدر مورد 
 پذیرند. ها تکیه نمی شناسه.1
اي باشد و شناسه با صامت آغاز  هرگاه ماده فعل مختوم به صامت غیرروان و غیر غنّه.2

شود، مصوت میانجی   آید: میان ماده و شناسه می 
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  خوابد  می nsx   ستدند   nbait   
nise  نگري می    گرفتید  nigeit   
  گفتم  می     mget   

 شود. بدل می  o، این مصوت پایانی گاه به هاي مختوم به  در شناسه.1
  در گفتار عاطفی  . 1- 3

alal ˆˆ  mbok  ,sibax  ad   mbok t  ssirh   
به جاي mbokجا  در این ».کنم [تا] تو برخیزي گویم [تا] تو بخوابی، دعا می الالیی می«

 mbk n  »آمده است.» کنم می  
 oبر اثر ادغام در حرف ربط  . 2- 3

kamkam  ».کم مادرم به هوش آمد و خوب شد کم«               me  ann   shu  muob  rax ˆ  bai  
omubجایگزین  muobدر این عبارت صورت     .شده است  

  
ویژه در جمالتی که فاعل در  شود، به ي سوم شخص مفرد گاه حذف می ، شناسهI. در گروه 4

 ها قید شود: آن
ngftv  »او تفنگ شلیک کرد.«    dar    adh   

 هاي اول شخص مفرد و اول شخص جمع دو صورت دارند: ، هر یک از صیغهII. در گروه 5
mb وmbi  (بیشتر در ساري) وmm وmmiشهر). (بیشتر در قائم  
مختوم باشد، گوینده مختار است در  1یا  rهاي روانِ  ي مضارع به صامت . هرگاه ماده6

  را حذف کند. mهاي اول شخص یک  شناسه
  

x   خوریم می
mbir    

x  یا mmir  x  یا  mir  

-Sor  شویم می  mb یا  Sor-  mm یا  Sor-m 
y  نهیم می mbil   یا  y mmil   یا  y mil  

g  گیرم می mbil   یا  g  mmr  یا  g  mr  
nis  نشینم می

 mbr  
nis  یا

 mmr  
nis  یا

 mr  
-Na-(u)r  گویم نمی

 mb 
-Na-(u)r  یا

 mm 
na-(u)r-m  یا
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 ge-mbeشود:  صرف می -ge ماده هاي مثبت مضارع اخباري از در صیغه» گفتن«(فعل  
  »).گویم می«

هاي دوم و سوم  شناسه nها با  هاي روان، این صامت هاي مضارع مختوم به صامت . در ماده7
  شوند. شخص مفرد همگون می

  
 Van-ni   بري می  ، Van-n  برد می  : -varماده 
 Dan-ni  داري  ، Dan-n  دارد  : -darماده 

xماده 
r 

x  خورد می  :  nn  ،  خوري می  x nin  

y-ماده  l :  نهد می  y  nn  ،  نهی می  y nin  
nis  نشیند می  : er(nis(- ماده  nn  ،  نشینی می  nis

nin  
 Na-n-ni  گویی نمی  ، na-n-n  گوید نمی  :  )r)u-ماده

-na-r(قیاس شود با  nni »خورید می(«  
 تنها استثنایی که نگارنده ثبت کرده، فعل گرفتن است: 1- 7
  gei-niگیري  ، میgei-nگیرد  : می-ge(i)rماده  

 
هاي اول  ختم شود، این صامت پیش از شناسه nهرگاه ماده مضارع به صامت خیشومی .8

  شود: شخص مفرد و جمع، و دوم شخص و سوم شخص جمع حذف می
Za  زنیم می  :zan–ماده  n -mbi/-mmi زنم می  za n -mb  mm/ 
 vi-mb  بینم می vi-mbi  بینیم می  :vin-ماده
k-ماده n: کنیم می  k mbi کنم می  k  mb 
 Tu-mb  توانم می Tu-mbi  توانیم می  :tun-ماده
v-ماده rin:  بریم می  v mbiri  برم می  v  mbri  
 Xari-mb  خرم می Xari-mbi  خریم می  :xarin-ماده
vi  بینند می  :vin-ماده n -nn بینید می  vi n -nni 
 Tu-nni  توانید می Tu-nn  توانند می  :tun-ماده
v-ماده rin برند می  v  nnri  برید می  v nniri  

در  dبه  nهاي مفرد و جمع موجب ناهمگونی  . پیرو قائده پیشین، لزوم تمایز میان شناسه9
 شناسه هاي دوم
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  و سوم شخص مفرد شده است. 
 Vin-di  می بینی  ،Vin-d  می بیند  :vin-ماده
 Zan-di  می زنی  ،Zan-d  می زند  :zan-ماده
 Dun-di  می دانی  ،Dun-d  می داند  :dun-ماده
v-ماده rin:  می برد  v  drin ،  می بري  v dirin  

هاي  هاي فعل مازندرانی، خاصه در صیغه شود که بازشناختن شناسه بنابراین، مالحظه می
ها بدون توجه به قواعد یاد شده کامل  مضارع اخباري و امري، ساده نیست و جدول شناسه

به آسانی  -که در مازندرانی کم بسامد نیستند - nهاي مضارع مختوم به  شود. در ماده نمی
vتوان میان مفرد و جمع خطا کرد؛ مثال با علم به اینکه  می rin » بریدن«ماده مضارع فعل  -

vاست،  rinni  را به صورتv nirin  معنی کرد؛ حال » بري می«تقطیع کرد و آن را
vتقطیع صحیح این کلمه  که آن nri -nni  است و صیغه دوم شخص » برید می«به معناي

vمفرد آن  dirin  هاي  ها به صامت هاي مضارع آن است. همین طور در افعالی که ماده
هایی که ممکن است  شود تشخیص ماضی استمراري از مضارع اخباري در صیغه روان ختم می

  هاي یکسان داشته باشند تنها از روي ماده است. شناسه
-Vard  بردم می  m برم می  Var-m 
 نهادیم می

  (نیزنهادیم)
Igu-mi نهیم می  y

mil 
 

 
  نیز در همین دسته از افعال باید مراقب تغییر مصوت در ماده مضارع بود. 

yنهید           می nin    
هاي فعل مازندرانی مدعی استقرا نیست؛  شایان  ذکر است که نگارنده در استخراج قواعد شناسه

ام و این متون  چه آمد حاصل استقرا از متونی است که از گفتار مردم مازندران فراهم آورده آن
 شود. بسا که با تحقیق بیشتر بتوان بر این قواعد طبعأ کلیه افعال و وجوه فعل را شامل نمی

 ترکیب از مجهول فعل) رامسري و کالردشتی( مازندرانی درها را اصالح کرد.  افزود یا آن
 کمکی فعل رامسري در .میشود ساخته کمکی فعل با مصدر مـواردي در و مفعـولی صفت

vagetən  یـاvaketən )شـدن( کالردشتی در و babiyan )8- 87 شکري،. نک( است) شدن 
  ):1376: 9 کلباسی، و 1385:
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 و وجـود ندارد مجهـول صورت فارسی زبان مانند رامسري گویش در) 87: همان( شکري نظر  

ژرف  فاعـل یـا مفعـول به فعل یعنی« دارند؛ تمایل معلوم فعل از استفاده به گویشوران
  : »شود می داده اسناد ساختی

  mərə bedan                                                               ).شدم دیده من( دیدند مرا 
  hasana vinən                                               ).میشود دیده حسن( میبینند را حسن 
 təre zanənna.                                                   )میخوري ها کتک تو( میزنندها ترا 
مواد اولیه این  .نمیشود دیده متعدي ماضی افعال در ارگتیو ساخت مازندرانی، گویش هاي در  

شده و بحث زیر درباره بررسی از گویش مازندرانی شهر ساري، مرکز استان مازندران انتخاب 
هاي ساخت فعل در این گویش، بر همین پایه است. در این گویش، فعل ساده  برخی ویژگی

شود و در  داراي دو زمان حال و گذشته است که به ترتیب از ستاك حال و گذشته ساخته می
د هاي مرکب از پیشون آید. زمان وجوه مختلف همراه با پیشوندهاي وجه و نفی و شناسه می
» بودن«هاي مختلف فعل کمکی  مصدري به اضافه ستاك گذشته یا اسم مفعول همراه با زمان

 شود. ساخته می
  
  شود: هاي افعال به دو دسته ساده و مرکب تقسیم می هاي افعال: زمان زمان - 9
  هاي ساده:  زمان -1- 9
  

  شود هاي شخصی اخباري ساخته می حال اخباري: از ستاك حال و شناسه -الف
  
  
  
  

  boöustə vaketə  شسته  شد: رامسري

  rutan vaket  شد رامسري : فروخته

  boxorde babiya  شد خورده: کالردشتی

  qonče v‚ babiya  .شکفت غنچه کالردشتی 
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 Karme  کارم می yarme  آورم می
 Karni  کاري می yarni  آوري می
 Karne  کارد می yarne  آورد می
 Karmi  کاریم می yarmi  آوریم می
 karneni  کارید می yarneni  آورید می
 karnene  کارند می yarnene  آورند می
    نفی   نفی
 nekarme  کارم نمی niyarme  آورم نمی

ها ختم شوند، دچار  که به وا که یا برخی همخوان اخباري بر حسب اینهاي حال  شناسه
  شوند: تغییراتی به شرح زیر می

  ها به شکل زیر هستند: / ختم شود، شناسهr/ و/lهاي / هرگاه ستاك حال به همخوان -1-1- 8
  هاي باال و نیز مثال زیر:   مانند مثال

    -ne   /  -neni                                 -ne  /  -nene 
 

 pelmi  گذاریم می pelme  گذارم می
 pelneni  گذارید می pelni  گذاري می
 pelnene  گذارند می pelne  گذارد می

ها به  / میانجی شناسهeهاي دیگري ختم شود با آمدن/ اگر ستاك حال به همخوان -1-2- 8
  صورت زیر در می آیند:

-embe   /  -embi            -eni    /   -enni(eneni)    -ene      / -enene(enne) 
  مثال:

 Paj-e-mbi  پزیم می Paj-e-mbe  پزم می
 Paj-e-neni  پزید می Paj-e-ni  پزي می
 Paj-e-nene  پزند می Paj-e-ne  پزد می

 
  گردد: / تکرار میz/ و/r/./sگاه همخوان پایانی/

dez- دزدم می  dezzembe 
Pes- ایستم می  pessembe 
Per-  پرم می  perrembe 
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  کند. مطابقت نمی -1-1- 8با قاعده perrembe شود مثال  چنان که مالحظه می

شود که  شنیده می nisermeو  nisembeبه معنی نشستن به دو صورت  henistenحال اخباري 
  / میانجی است.rدر دومی /

  آید: وجود می ها تغییرات زیر به / ختم شود در شناسهnاگر ستاك حال به همخوان /-1-3- 8
-de    /  -dene -di    /  -deni 

  
-mbe  /   -mbi 

  
 Vimbi  بینیم می Vin-vimbe  بینم می
 vindeni  بینید می Vindi  بینی می
 vindene  بینند می Vinde  بیند می

  یا:
 kombi  کنیم می Kon-kombe  کنم می
 kondeni  کنید می Kondi  کنی می
 kondene  کنند می Konde  کند می

  
ها به  شناسه) -tun)، توانستن (-xarin)، خریدن (-verin)، بریدن (-zan( در افعال دیگر از جمله زدن  

شود بتوان گفت که به ترتیب ستاك حال به دو شکل  شود، تصور می همین شکل دیده می
vin-  وvi،kon-  وko- ،zan  وza- ،verin-  وvery-،xari-  وxarin،tu- وtun-  ...شود. میظاهر و  

  آیند: ها به شکل زیر می اگر ستاك حال به وا که ختم شود شناسه-1-4- 8
-mbe  /    -mbi                 -ni   /   -neni          -ne   /   -nene  

  مثال:
 dembe  دهم می xambe  خواهم می

 deni  دهی می xani  خواهی می

 dene  دهد می xane  خواهد می

 dembi  دهیم می xambi  خواهیم می

 deneni  دهید می xaneni  خواهید می

 denene  دهند می xanene  خواهند می
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mbe - هاي دیگر این گویش و متون کهنه  در گونه–mma  است. در گونه امروزي شهر ساري
  اول شخص 

  آید که با فرمول زیر قابل تبیین است: می mbi–و  mbe–مفرد و جمع به ترتیب به صورت 
mm>mb 

شود.  لبی غیر غنه تبدیل می /b/ماند و دومی به  بدین معنی که از دو غنه در کنار هم، اولی می
است: بدین معنی که از  nn>ndدر دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع فرمول به صورت 

جا که  شود و از آن / دندانی تبدیل میdماند و دومی به / دو غنه دندانی در کنار هم، اولی می
/m/ و /b/هر دو داراي بست لبی و  /n/و /dها  / هر دو داراي بست دندانی هستند، شناسه

  بارزتر شده است.
هاي  شناسهو da،ha، ba حال التزامی: از ستاك حال فعل مورد نظر همراه با پیشوندهاي وجه-ب

  شود: حال التزامی ساخته می
 De-kar-em  بکارم biyarem  بیاورم
 De-kar-i  بکاري biyari  بیاوري
 De-kar-e  بکارد biyare  بیاورد

 De-kar-im  بکاریم biyarim  بیاوریم
 De-kar-in  بکارید biyarin  بیاورید
 De-kar-en  بکارند biyaren  بیاورند

        نفی
 Ne-kar-em  نکارم niyarem  نیاورم

 Na-kon-em  نکنم   یا

هاي آن نیست. در مصدر فعل گفتن  یا گونه baشود که پیشوند وجه التزامی لزوما  مالحظه می
)baputen(  حال التزامیbapurem  شود که / میr ).میانجی است / 8-1-2 (  
در دو صیغه مفرد و جمع  haو ba,daفعل امر: از ستاك حال همراه با پیشوند وجه  -ج

  شود: مخاطب ساخته می
 dekar  بکار biyar  بیاور

 baxor  بخور hakon  بکن

 baxorin  بخورید dakef  بیفت

 naxor  نخور nakon  نکن
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  گاه در یک فعل تغییرات واجی قابل مالحظه است:
 Germe  گیرم می  حال اخباري

 bayr  بگیر  امر

هاي گذشته  د. گذشته ساده: این زمان با پیشوند مصدري و ستاك گذشته به همراه شناسه
  شود. ساده ساخته می

 De-kast-e-me  کاشتم Bi-yard-e-me  آوردم

 De-kast-i  کاشتی Bi-yard-i  آوردي

 De-kast-e  کاشت Bi-yard-e  آورد

 De-kast-e-mi  کاشتیم Bi-yard-e-mi  آوردیم

 De-kast-e-ni  کاشتید Bi-yard-e-ni  آوردید

 De-kast-e-ne  کاشتند Bi-yard-e-ne  آوردند

        نفی

 Ne-kast-e-me  نکاشتم Ni-yard-e-me  نیاوردم

  
شود.  هاي زمان گذشته ساخته می گذشته استمراري ساده: از ستاك گذشته به همراه شناسه -ه

 آید: اما قبل از گذشته استمراري پیشوند مصدري نمی
  

 Kast-e-me  کاشتم می Yard-e-me  آوردم می
 Kast-i  کاشتی می Yard-i  آوردي می
 Kast-e  کاشت می Yard-e  آورد می
 Kast-e-mi  کاشتیم می Yard-e-mi  آوردیم می
 Kast-e-ni  کاشتید می Yard-e-ni  آوردید می
 Kast-e-ne  کاشتند می Yard-e-ne  آوردند می
        نفی
 Ne-kast-e-me  کاشتم نمی Ni-yard-e-me  آوردم نمی
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  هاي مرکب زمان- 9
  تفاوتی وجود ندارد.گذشته نقلی: در گویش مازندرانی بین گذشته ساده و نقلی -1- 9
گذشته دور: از اسم مفعول فعل مورد نظر به اضافه زمان گذشته ساده فعل بودن ساخته -2- 9

  شود: می
  De-kast-e-bi-me  کاشته بودم Biyard bime  آورده بودم
 De-kast-e-bi  کاشته بودي Biyard bi  آورده بودي

 De-kast-e-bi-ye  کاشته بود Biyard biye  آورده بود
 De-kast-e-bi-mi  کاشته بودیم Biyard bimi  آورده بودیم
 De-kast-e-bi-ni  کاشته بودید Biyard bini  آورده بودید
 De-kast-e-bi-ne  کاشته بودند Biyard bine  آورده بودند

        نفی
 Ne-kast-e-bi-me  نکاشته بودم Ni-yard-bi-me  نیاورده بودم

 
اسم مفعول فعل مورد نظر و حال التزامی فعل بودن ساخته گذشته التزامی: این زمان از -3- 9

 شود: می
  

 De kast e bum  کاشته باشم Biyard bum  آورده باشم
 De kast e bupi  کاشته باشی Biyard bupi  آورده باشی
 De kast e bpe  کاشته باشد Biyard bupe  آورده باشد

 De kast e bupim  کاشته باشیم Biyard bupim  آورده باشیم
 De kast e bupin  کاشته باشید Biyard bupin  آورده باشید
 De kast e bupen  کاشته باشند Biyard bupen  آورده باشند

    نفی    نفی
 Ne kast bum  نکاشته باشم Niyard bum  نیاورده باشیم

 
  آید.  توانست) می (می tunesseبایست) و  (می  sayed،vesseگاه قبل از کاربرد فعل باال کلمات 

 
Vesse biyard bum                         باید آورده باشم  

(اندر بودن) و  »dayyen«گذشته در حال انجام: این زمان با گذشته ساده فعل بودن -4- 9
 ).1384شود (برجیان، گذشته استمراري فعل مورد نظر ساخته می
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 Dayme kasteme  کاشتم میداشتم  Dayme yardeme  آوردم داشتم می
 Day kasti  کاشتی داشتی می Day yardi  آوردي داشتی می

 Dayye kaste  داشت می کاشت Dayye yarde  داشت می آورد
 Daymi kastemi  کاشتیم داشتیم می Daymi yardemi  آوردیم داشتیم می
 Dayni kasteni  کاشتید داشتید می Dayni yardeni  آوردید داشتید می
 Dayne kastene  کاشتند داشتند می Dayne yardene  آوردند داشتند می

  
(اندر بودن) و حال » dayyen«حال در حال انجام: این زمان از صرف زمان حال ساده فعل -5- 9

 شود: اخباري فعل مورد نظر ساخته می
  

 Dareme karme  کارم دارم می Dareme yarme  آورم دارم می
 Dari karni  کاري داري می Dari yarni  آوري داري می
 Dare karne  کارد دارد می Dare yarne  آورد دارد می

 Daremi karmi  کاریم داریم می Daremi yarmi  آوریم داریم می
 Dareni karneni  کارید دارید می Dareni yarneni  آورید دارید می
 Darene karnene  کارند دارند می Darene yarnene  آورند دارند می

 نحـوي ویژگیهایی و واژگـانی آوایـی،: سـه گانـۀ ساختاري سطوح تمام در مازندرانی گویش  
 گرفتن نظر بـدون در اگـر واقع، در. سازد می متمایز معیار فارسی زبان از را آن که دارد

 گونۀ براي ”گویش“ اصـطالح اطـالقِ کنـیم تکیه زبانی معیارهاي بر تنها و غیرزبانی عوامل
] 2[ و] 1[ هاي مثال رابطه این بود. در خواهد مشکل آفرین علمی لحاظ از مسلماً مازندرانی

 معیار فارسی زبان و مازندرانی) 10( گویش بین واژگانی و ساختواژي آوایی اختالف ترتیب به
  دهد: می نشان را
 ساختواژي آوایی اختالف) 1
 مازندرانی گویش       معیار فارسی          مازندرانی                              گویش        معیار فارسی   

 /šo/         شب                                                               /o/                    آب                     
 /xo/                   خواب                                                    / to/   تب                         
 /piyer/       پدر                                                              / mâr/مادر                          
 /dâr/      درخت                                                               / detær/ دختر                    
  /xi/ یا/xu/                خوك                                                              vâreš/باران                       
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  واژگانی اختالف) 2
 گویش مازندرانی        معیار فارسی        مازندرانی                                     گویش    معیار فارسی  

 / duri/            بشقاب           /                                                 kæče/                قاشق      
 / telâ/         خروس                                                    /    karg/                   مرغ      

 /tâs/       کاسه                  /                                                  âquz/                 گردو      
 /šab/               قدم                                                    / jikâ/              گنجشک     
  /kâlom/        طویله           /                                                     læve/         قابلمه            
  
 جملـه اختالف سطح در ظاهراً دهیم قرار بررسی مورد نحوي لحاظ از را وضعیت این اگر  

 گویش در جمله ارکان ترتیب که این بویژه نمی خورد، چشم به گونه دو این بین عمده اي
 مفعول فاعل، :آن بینشان شکل اصلی نوع یعنی باشد معیار فارسی همانند می باید مازندرانی

 در جمله ارکان موارد ترتیب از بسیاري در که باشیم داشته توجه بایستی. است )SOV( فعل و
 گـویش که آنجایی از ولی. می گردد تعیین شناختی کاربرد عوامل به توجه با فارسی زبان

 ندیده خود به را دستورنویسی و  معیارسـازي سـنت نیـز و نـدارد مکتـوب آثـار مازنـدرانی
 فارسی زبان به نسبت آن جملۀ ترتیـب ارکان انعطـاف پـذیري میـزان رود مـی انتظـار است

 نحوي اختالف یک مازندرانی گویش سـاختمان اسمی در حـال، هر در. باشد بیشتر رسمی
 خالف بر مازندرانی، گویش در )NP( عبـارات اسمی ساختمان دیگر، عبارت به. است نهفته

 به معیار فارسی اسمی ساختمان که صورتی در. اسـت»آخر هسته« صورت به معیار، فارسی
  است. »اول هـسته« صورت

  :مثال عنوان به
 مازندرانی گویش معیار                                                               فارسی

 /esbe æsb/ اسب اسبِ      سفید                                                           اسب
 /qešnge kijâ/ کیجا قشنگ                                                              قشنگ دختر
 /xæle qæšnge kijâ/ کیجا قشنگ خلِ                                                     قشنگ خیلی دختر
  /me qæšnge kijâ/ کیجا قشنگ مه        من                                                 قشنگ دختر

 
 ملمـوس است، زبـانی سـطوح دیگـر در کـه تفاوت هـایی دیگر با همراه نحوي اختالف این  

    عبارتی به و سـازد مـی متمـایز معیـار فارسـی زبـان از زیـادي حـد تا را مازندرانی گویش
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 طوري همان ایـن، بر عالوه. دارد را مستقل زبان یک قابلیت که کرد استدالل چنین توان می
ویژگی  جزء مـی خـورد که چشم به گویش این در نیز ”ازي و بایی حالت“ شد ذکر پیشتر که

 زبان یک به باسـتان بیشتر ایـران زبان هـاي. می شود محسوب باستان ایرانی زبان هاي هاي
  تحلیلـی. زبـان یـک بـه تـا داشته انـد شباهت تصریفی

  . بحث و نتیجه گیري 11
رده شناسی زبان ها و اجزاي زبان را بر اساس ویژگی هاي صوري مشترك طبقه بندي می  

و در ادامه به یافته  کند. در پژوهش حاضر به رده شناسی زبان در گویش مازنی پرداختیم
است هاي ایرانی میانه  . گویش مازنی یکی از زبانحاصل از این پژوهش اشاره شده استهاي 

همان طور که پیش تر هم که در دوره فرمانروایی اشکانیان زبان دولتی اداري ایران بوده است. 
هاي دسته شمالی است که در بعضی از نوشته ها  عنوان شد گویش مازندرانی یکی از گویش

گویش  .تحت نام گویش طبـري و حتـی گـاهی اوقات با نام زبان گیلکی آورده شده است
نحـوي با زبان فارسی متمایز می  و واژگـانی در تمام سه سطح ساختاري ، آوایـی،مازندرانی، 

باشد. ساختمان عبارت اسمی در گویش مازندرانی ، برخالف فارسی معیار به صورت هسته 
است. مانند  »اول هـسته« صورت به معیار فارسی اسمی آخر است در صورتی که ساختمان
یم قشنگ ئدختر قشنگ در حالیکه در گویش مازنی می گواینکه در زبان فارسی می گوییم 

   کیجا .
گفته شد، در  توصیف و تحلیل واج شناختی ،همان طور که در بخش طبقه بندي داده ها  

اعم از  ،همگونی ،گویش مـازندرانـی فـرایـندهاي واجـی مـتنوعی از قـبیل تشـدید عارضی
] در lنرم شدگی یا تضعیف و برخی از تغییرات آوایی از قبیل کاربرد [ ،کامل و ناقص

] فارسی بسیار فـعال است. پر واضح است که در بسیاري از موارد rمازندرانی در مقابل [
ترتیب ارکان جمله در زبان فارسی با توجه به عوامل کاربرد شناختی تعیین می گردد. ولی از 

و دستورنویسی نـدارد و نیـز سـنت معیارسـازي  آثـار مکتـوبآنجایی که گـویش مازنـدرانی 
را به خود ندیده است انتظـار مـی رود میـزان انعطـاف پـذیري ترتیـب ارکان جملۀ آن 
نسبت به زبان فارسی رسمی بیشتر باشد. مازندرانی شرقی با مازندرانی مرکزي (یا غربی) که 

ي سوم  ارد که یکی شناسه هاي فعل است. شناسهدر بابل و آمل رایج است چند وجه تمایز د
یکی دیگر از موارد  است.  푛푎푒푛푎푒−در بابلی  و nnشخص مفرد در مازندرانی شرقی 
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از دیگر ویژگی هاي زبانی  پذیرند. ها تکیه نمی قابل ذکر این است که در این گویش شناسه
  این گویش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اي باشد و شناسه با صامت آغاز شود،  هرگاه ماده فعل مختوم به صامت غیر روان و غیر غنّه ◙
مصوت میانجی   آید. میان ماده و شناسه می  

 شود. بدل می  o، این مصوت پایانی گاه به هاي مختوم به  در شناسه ◙
هاي دوم و سوم  شناسه nها با  هاي روان، این صامت هاي مضارع مختوم به صامت در ماده ◙

 شوند. شخص مفرد همگون می
هاي اول  ختم شود، این صامت پیش از شناسه nهرگاه ماده مضارع به صامت خیشومی  ◙

  شود. شخص جمع حذف میشخص مفرد و جمع، و دوم شخص و سوم 
توان  به آسانی می - که در مازندرانی کم بسامد نیستند - nهاي مضارع مختوم به  در ماده ◙

vمیان مفرد و جمع خطا کرد، به عنوان مثال با علم به اینکه  rin ماده مضارع فعل  -
v است، می توان» بریدن« rinni  را به صورتv nirin  بري می«تقطیع کرد و آن را «

vکه تقطیع صحیح این کلمه  معنی کرد؛ حال آن nri -nni  است و » برید می«به معناي
vصیغه دوم شخص مفرد آن  dirin   .است  

شود تشخیص ماضی  هاي روان ختم می ها به صامت هاي مضارع آن در افعالی که ماده ◙
هاي یکسان داشته باشند  هایی که ممکن است شناسه استمراري از مضارع اخباري در صیغه

  تنها از روي ماده است.
در مازندرانی (کالردشتی و رامسري) فعل مجهول از ترکیب صفت مفعـولی و در مـواردي  ◙

  ر با فعل کمکی ساخته می شود. مصد
  شود. در گویش هاي مازندرانی، ساخت ارگتیو در افعال ماضی متعدي دیده نمی ◙
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