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 چکیده
 تأثیرها به بررسی تحلیل داده تحلیلی است که ضمن توصیف و-ای میدانی از نوع توصیفیپژوهش حاضر مطالعه

. اس ت هعوامل اجتماعی سن و منطقه جغرافیایی بر مازندرانی پرداخت   تأثیرآوایی و واجی زبان فارسی و بررسی 

ی س نی  ه ا گروه ازآماری  ۀنمون .استشدهمصاحبه و ضبط صدا استفاده ه، نامدر پژوهش حاضر، از ابزار پرسش
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اند. نتایج نش ان  که از مناطق شهری و روستایی ساری به روش تصادفی انتخاب شده هستندساالن( )بزرگ سال

تایی و های مختلف روس  هایی چون قیاس و تعمیم افراطی در نسلفرایندکه زبان مازندرانی، با دخالت  استهداد

افق تحلیلی جدیدی را دربارۀ تحول و تغییرات زبانی شدگی است. تحقیق حاضر فارسی در شرف تغییر و فارسی
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 مقدمه -1

ن فارسی، گذشته از نق ش  وشیده نیست. زبااهمیت و نقش زبان معیار در جوامع زبانی بر کسی پ

، همواره عاملی برای ایجاد وحدت میان اقوام و نژاده ای  یادگار کهن پیشینیان عنوانبه، ارتباطی

ه ا را در  عرص ه که گسترش زبان انگلیسی در عصر جهانی شدن همچناناست. ودهاین سرزمین ب

ه ا ننی زت تح ول و    گ ویش و  ه ا زب ان و برتری زبان فارسی بر س ایر خ رده  ، استیال استهنوردید

و  ه ا زب ان  (.1333 )داوری، اس ت هوجود آورده بخشی از فرهنگ و هویت قومی ب هایی دردگرگونی

ه ا و  آداب، رس وم، ارزش  ۀکنن د و م نعس  ت ق ومی  بخشی از فرهنگ و هوی  ایرانی ی هاگویش

 ب ودن گردشگری به مرکز کشور، مازندران با توجه به نزدیسی  (1)زبان مازندرانیاند. یباورهای قوم

تحوالت اجتماعی، سیاس ی،  زبان فارسی است.  تأثیرو افزایش نرخ باسوادی، شدیدا تحت  منطقه

ۀ تغییر ش یو شده و  هاگویشو  هازبانودی برخی ناب وتغییر تدریجی  فرهنگی و اقتصادی موجب

 ای ران  اسالمی جمهوری کلی هایی گروهی در کنار سیاستهاهو رسان زندگی و گسترش ارتباط

ارزش و پایگ اه  ، ش ده  هازبانو خرده هابانزبر فارسی برتری زبان باعث  (2)شدن جهانی زمینۀ در

رود است. با ادامه وضع موج ود ب یم آن م ی   کم کرده زبان فارسی برابردر را  هازباناجتماعی این 

 د.  به فراموشی سپرده شو هازبانکه این 

شهرهای مازن دران، در من اطقی از    برعالوه ان رایج اکثر مناطق مازندران است ومازندرانی زب

ان داوود و طالق  های ام امزاده شهمیرزاد، سنگسر، فیروزکوه، دماوند، لواسانات، مناطق شمالی کوه

از شرق ت ا گرگ ان و از    مازندرانی. گستردگی (8 :1323 و هومند، 7-2 ،1328 )جنیدی،هم رایج است 

؛ 1371 )وث وقی، . برخی دارد هایی متفاوتلهجه. این گویش استغرب به شهرهای رامسر و تنسابن 

بن دی  قس یم ها را به شرقی، مرکزی و غربی تاین لهجه (1327 و دهگان، 32: 1328 ،زاده بارفروشنجف

ای هایی از نوشهر و چالوس تفاوت لهجهمازندرانی تا قسمتۀ گسترۀ ترین نقطند. از شرقیانموده

یعن ی ش هرهای    ،من اطق غرب ی اس تان    گویش وران اما نینجامد آنقدر نیست که به درك متقابل 

عم دتا ب ه    ،تنسابن و رامسر به خاطر تأثیر گیلسی، برای برقراری ارتباط با گویش وران مازن درانی  

زب ان فارس ی ب ر تغییرآواه ای      تأثیرشوند. در این تحقیق سعی شده تا میزان میفارسی متوسل 

   شود. بررسیو سن گویشوران  براساس جغرافیا گونۀ سارویواژگان مازندرانی 

وج ود  به همین دلیل ب ا  است. زبان تصادفی نیست بلسه تابع قوانین و قواعد معینی تغییرات 

ز ش ده ا های منشعبزبانآن را با اصل و  ۀوان رابطتبانی از صورت اصلی خود، میدور شدن هر ز

شناسی، شناخت تغیی رات و تح والت زب ان    به همین دلیل در دانش نوین زبانتشخیص داد. آن 
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ه ای  در طول تاریخ و کشف قواعد و قوانین حاکم و ناظر بر تح والت زب انی، از اه داف پ ژوهش    

 تغیی ر و تح ول   .یابدمیزبان مانند یک امر طبیعی، تحول و تسامل (. 17: 1384 )باقری،است زبانی 

کند و ای ن تح ول ناچ ار در تغیی ر اب زاری ک ه ب ا        میطبعا نیازهای جامعه را دگرگون  یاجتماع

رود و م ی ثر است. از اینجاست که در طی زمان الفاظی از می ان  ؤنیازهای اجتماعی ارتباط دارد م

 (.72: 1377 )خانلری،شود میکند رایج و متداول میمعانی جدید داللت  الفاظی تازه که بر

ان اس ت  هو از شرق ب داردامتداد  به صورت نوار باریسی در ساحل جنوبی دریای خزرمازندران 

 ش ود. م ی های گیالن و قزوین، و از جنوب به تهران و سمنان مح دود  اناست هگلستان، از غرب ب

آب ادی   3203دهس تان و   131 مرک ز ش هری و   08 بخ ش،  02رستان، شه 22دارای   مازندران

تقریب ا نیم ی از جمعی ت    اس ت.  نف ر   082/283/3، ح دود 1330 سال. جمعیت استان در است

، بهشهر، بابلس ر، نوش هر، چ الوس و    شهرقائمساری، آمل، بابل،  .استان در روستاها ساکن هستند

 (.  10: 1384 یای استان،)جغراف رامسر از شهرهای مهم این استان هستند

ح ال ب ین آن دو گون ه    دارن د ام ا درع ین    1زبانی که س خنگویان آن فه م متقاب ل    ۀدو گون

 ان د ی ی ک زب ان  ه ا گ ویش ش ود،  م ی ی آوایی، واجی، واژگانی و یا دستوری مش اهده  هاتفاوت

 راحت ی ب ه  شهری تقریبامناطق مازندرانی ۀ گون ،ی موجودهاداده براساس (.120: 1387 )دبیرمقدم،

ۀ فهم است و آن را بای د گ ویش مازن درانی خط اب ک رد، ام ا گون         قابل فارسی گویشوران برای

درك  نب ود ب ا زب ان فارس ی و    آن و با توجه به تف اوت  گونه نیست اینمازندرانی نواحی روستایی 

 رویگون ۀ س ا  در ای ن پ ژوهش، زب ان مازن درانی      .زبانان، باید به آن زبان گف ت فارسیبا متقابل 

و ای ن   اس ت ش ده  گرفت ه  واماز فارس ی   ه ای بس یاری  مازندرانی واژه. در استشدهترجیح داده 

زب ان  ک ه   اس ت هاین موجب گشتاست.  بیشترگان کردتحصیلان و در گفتار شهرنشین هاواژهوام

در اصیل مازندرانی که هن وز   ۀمطمئنا گون زبانان تا حدود زیادی قابل فهم باشد.برای فارسی آنها

سه برای نسل حاض ر  زبانان بلتنها برای فارسینه شودمی برخی نقاط کوهستانی و دوردست تسلم

 (.23: 1331 )بشیرنژاد، ستنیمازندرانی نیز قابل فهم 

ی هن دوایرانی و از گ روه   هازبان ۀواروپایی، از شاخی هندهازبان ۀاز خانواد ،مازندرانی )تبری(

ان د ک ه   زبان مازندرانی کردهشناسان اروپایی تحقیقاتی در ، ایرانم1770ی ایرانی است. از هازبان

فهرس تی از   (1372)کلباس ی   و (1374) 2اثر کریستن س ن  ۀزاده در تحشیمیخما (،1374) شسری

                                                           
1. Mutual Intelligibility  

2. K.San  
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منتش ر  « جن وبی دری ای خ زر    ۀی کن ار ه ا گویش» ۀگزارشی دربار 1گملین: اندذکر کردهرا آنها 

 3گیگ ر اس ت؛  دس ت داد ک ه بس یار مغل وط     ه از این زبان را ب  ای نمونه ،2(1842) دزکوخو ؛نمود

زب ان  تحقیق اتی در  نی ز  دارد. دو ژاپن ی   4«خزر ۀی کنارهاگویش»به نام مفصل ای آلمانی مقاله

 «.گویش ساری» (،1332) 2یوشیه و ؛«مازندرانی» (،1384) 0مازندرانی دارند: ناواتا

پژوهش ی در  »با عن وان  ( 1323)اهلل هومند نوشتۀ نصرتوصیف زبان مازندرانی  نخستین کتاب

در اث ر دیگ ری    (1380)را نوش ت. وی  « گویش ساروی»( 1374)است. سپ  شسری « زبان تبری

ه ای  ایران کلباس ی در س ال  به توصیف ساخت آوایی، صرفی و نحوی گویش رامسری پرداخت. 

حلیل ساختاری افع ال  نیز به ت( 1327) و ثمره (1372)را نوشت. کلباسی « گویش کالردشت»بعد 

ه ای فرهنگ ی و اجتم اعی    به بررسی و تشریح جنب ه ( 140: 1381)عموزاده  .اندهاین زبان پرداخت

گ اهی اعم ال    گرایی،های تج دد فراین د  برعالوهکه  هوال زبان مازندرانی پرداخته و نتیجه گرفتز

 ه ا زبان نابودیموجب های ارزشی غیرعلمیِ مردم های فرهنگی نادرست و قضاوتبرخی سیاست

 ه ای ویژگیی روسی و هاواژهوامبه بررسی  (1330) گلسار و دیگران گردد.میی محلی هاگویشو 

 .اندهگیری در زبان مازندرانی پرداختکلی روند وام
 

   تحقیقروش  -2

  عن وان ب ه بررس ی ت أثیر عوام ل اجتم اعی     و ب ه   توصیفی و تحلیلی اس ت ، این پژوهش میدانی

ب رای  پ ردازد.  م ی  یک متغیر وابسته عنوانبهبر مازندرانی  تأثیربر میزان  کنندهیلتغیرهای تعدم

 .  استشدهاستفاده  نامه، مصاحبه و ضبط صدامیدانی، از پرسش آوری اطالعات در پژوهشجمع

 ی ک اربردی انتق ادی   شناساست. زبان 7شناسی کاربردی انتقادیتحقیق زبانچارچوب نظری 

 ثابتی از دان ش اس ت، بلس ه رویس ردی دائم ا       پیسرۀها و نه ای از مهارتوعهه یک روش یا مجمن

   8ک وك  پن ی  نظ ر  ۀده د. برپای   میال قرار ؤهای چندگانه مورد ستغیر است که زبان را در بافتم

 است: زیر به شرح آن هایویژگی ترینمهم (1330)

                                                           
1.Gmelin  

2. Chodzko  

3. Giger  

4. die kaspischen Dialekte 

5. T.Nawata 

6. S.Yoshie  

7. Critical Applied Linguistics  

8. P.Cock  
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 )پن ی ک وك،  رای ج   ک اربردی  یشناس  زب ان  به بود واکنشی انتقادی کاربردی یشناسزبان الف(

 فضای در گسترش و ظهور دلیل به رایج کاربردی یشناسزبانرویسرد،  این مبدع باور به .(0: 2001

 از پ ذیری تأثیر نی ز  و گرای ی تحصیل یا گراییاثبات یعنی فضای علمی، بر حاکم سنت و1 نوگرایی

 رویس ردی  ،اس ت هیافت   تبل ور  آن در گرای ی س نت س اخت   ک ه  سوس وری  ن وین  یشناس  زب ان 

 یشناس  زبان تلقی پنی کوك، دیدگاه از شود.میمحسوب  غیرتاریخی و غیرسیاسی غیراجتماعی،

 الگوه ا،  ک ه  اس ت هب ود  بیس تم، ای ن   قرن دوم ۀنیم بر حاکم و هوای حال از متأثر رایج، کاربردی

 از و اش ته د اعتب ار  جه ان در سراسر  غرب، یعنی در خاستگاهش شدهتدوین یهاهنظری و هاهشیو

 ب ه ص راحت   را غلب ه  ای ن  کوك پنی ندارد. آن فردمنحصربه هایویژگیو  بافت به رو توجهیاین

 رای ج  کاربردی یشناسزبان بر که استهخواند معاصر بر دنیای غرب علمی تفسر 2هژمونی عنوانبه

 پسانوگرایی یهاهشاندی از جوییبهره انتقادی، رویسرد این در وی رو، نگرشازاین .هافسند سایه نیز

 .استهبود 3«اصول مبتنی بر پسانوگرایی»پیشنهادیِ  عنوان با

 وی اس ت.  تح ول  و نق د  از تلفیقی انتقادی، مفهوم از مراد رویسرد، این نخستین ۀچهر در ب(

 .استهکرد معرفی اخالقی و سیاسی رویسردی به توسل گروِ در را هدف این نیل به

 شناس ی جامع ه  ،4انتق ادی  یشناس  زبان ۀحوز چهار در رویسرد نای ۀاولی پیشنهادی ۀدامن ج(

 .شودمی خالصه 7انتقادی آموزش و2 انتقادی نگاریقوم ،0زبان انتقادی

  پنی ک وك  بسط و تبیین با 1330ۀ ده نوظهور انتقادی فضای از متأثر نخستین، ۀچهر این اما

 چ الش   ب ه  ب ا  ک ه  اس ت  م دعی  س رد روی این (.133-132: 1334)داوری،  شد همراه (2004و  2001

 میزان سنجش پی در کاربردی یشناسزبانی هاهشاخ در مطرح مبانی و مفروضات مداوم شانیدن

  آن س وگیری  از واست  رویسرد امتیازهای این از که ملقابل تأ ۀنست اما آنهاست. رد و ییدأت صحت،

 انتق ادی  نگ اهی  با نیز انتقادی ایرویسرده در اصول مطرح و ادعاها مفروضات، کلیه آنسه کاهد،ی

 انتقادی، خاص مفهوم و ویژگی خودانعساسی دلیل به تر،روشن بیان شوند. بهمی کشیده چالش به

 .گرفت بهره توانمی نیز انتقادی هایگیریجهت نقد در رویسرد این از

                                                           
1. Modernism 

2. Hegemony  

3. Principled Postmodernism  

4. Critical Linguistics   

5. Critical Sociolinguistics    

6. Critical Ethnography   

7.Critical Education  
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 اس ت  هانتقادی، اندیشه، عنصر اساسی منطق و عقل اس ت و در مفه وم آین     ۀاز دیدگاه نظری

کنیم، تصویر آن را م نعس  ی ا بازت اب    میچیزی را درك دهد. وقتی میکه هر چیزی را بازتاب 

 ش ود م ی دهیم. این بازتاب از خودش نیست بلسه چیزی است که در آن لحظه برای ما ظاهر می
 (. 32: 1382، )علی احمدی و نهائی

، مسیری ک ه در آن هس تند   اندهمدوجود آه ب بارۀ اینسه چگونه اشیاانتقادی همیشه در ۀنظری

 (.1382 )کت ز،  اس ت ه، نظر داشتحالدر  د و حقانیت و اعتبار آننر آینده ممسن است باشآنچه دو 

 ۀش ده درب ار  ق ایق مع ین  واقعی دانش هم ان ح  ۀزمین»گوید: می (1334)طور که مارکوس همان

 درآم د، پ یش  عن وان ب ه نه ا  طور که آنها هستند نیست، بلس ه ارزی ابی انتق ادی آ   چیزها و همان

 (.33: 1382 احمدی و نهائی،)علی «ستآنها ۀشدگذشتن و رسیدن به ورای شسل معین

هدف آن، توص یف عین ی، واقع ی و     وپژوهش حاضر، از حیث ماهیت و روش، توصیفی است 

. اس ت و بررسی برتری زبان فارسی بر این زبان  گونۀ سارویمند خصوصیات زبان مازندرانی نظام

بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش کنیم تا ضمن دس تیابی ب ه   را سعی کردیم تا آنچه هست 

، با شناخت بیش تر ش رایط   گونۀ سارویزبان فارسی بر زبان مازندرانی  تأثیرنتایج عینی از میزان 

   نتیجه برسیم.موجود، به 

و  18-14 س نی  متوس طه درگ روه  و دوم اول ۀ آم وزان دخت ر و پس ر دور   دانش ،هاآزمودنی

س االن و  ب ا عن اوین جوان ان، می ان     ه ا از آنک ه  بودن د   سال 00باالی و  40-30 ی سنیهاگروه

استان مازندران، شهر ساری و من اطق روس تایی ای ن     . پژوهش دراستشدهساالن نام برده بزرگ

ی ب ود.  اجتماع -انتخاب روستاها با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط فرهنگیبود. شهرستان 

آش نایی  ، شهرس تان س اری مرکزی ت سیاس ی، اجتم اعی، اقتص ادی و فرهنگ ی       دلیل انتخ اب  

 .استهبودازندران در م گونۀ سارویمعیار بودن و  با آنگان نگارند

 

 تحقیق هاییافته -3

واج ی در واژگ ان   -آوای ی  ه ای ویژگ ی تغییر  فرایندصرفا توصیفی از  ،بخشهدف عمده در این 

. تحلیل تحوالت زب انی در دو بخ ش آوای ی و    استاز دیدگاه تحول زبانی  ساروی گونۀمازندرانی 

ی سنی مختل ف ب ا زب ان فارس ی     هاگروهگفتار گویشوران شهری و روستایی در  ۀواجی با مقایس

 .استهمعیار و غیرمعیار )محاوره( صورت گرفت
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 واجی تحوالتتغییر و  -3-1

احی شهری و روستایی، محوری را ترس یم نم ودیم ک ه    بررسی رفتار زبانی گویشوران در نو برای

 اس ت. روس تایی س اروی   س ال  بزرگدر یک طرف آن گویشور فارسی و سمت دیگر آن گویشور 

ک ه زب ان    آنجارا شاهد بودیم. از گونۀ سارویتنوع گوناگونی از زبان مازندرانی  ،بین این دو قطب

زبان معتبر و زب ان مازن درانی    عنوانبهالست، فارسی در این پیوستار زبانی با موقعیت اجتماعی با

. وج ه تم ایز گ ویش اف راد     (01: 2008 )ش هیدی، شود میتر شناخته زبانی با اعتبار پایین عنوانبه

 واجی این افراد بستگی دارد. هایویژگیشهری و روستایی به 
 
 تفاوت در ساختارهای واجی    -3-2

ی زیادی هاتفاوتروستایی و شهری،  نساالبین بزرگ سارویگونۀ واجی زبان مازندرانی  ۀمقایس

گونۀ ی مازندرانی هاهمخوانبه ضریب نفوذ فارسی منسوب باشد. نظام تواند میدهدکه مینشان 

 ند از:  اعبارت ساروی
 

الفبای  براساس( و اصالح 78: 1334) زادهبرگرفته از آقاگل ،مازندرانیهای زبان همخوان -1 شمارۀ جدول

 IPAالمللی آوانگاری بین

 

زبانان کاربرد دارد شهری و هم برای فارسی مازندرانی گویشورانبرای هم  نظام همخوانی، این    

ی فارسی مانن د م ژده   هاواژهوامفقط در  گونۀ سارویکه در بین شهرنشینان مازندرانی  ʒ/به جز/

/moʒde/، -   / به ج ای مش تالقmoʃtelaq     ژال ه /  و -/ ب ه معن ای اخب ار خ وبʒale /   ب ه معن ی

گیری اقالم واژگانی از فارسی به نظام واج ی ش هری وارد   با قرضرود. این آوا میه کار ب« شبنم»

 کنند.میاستفاده  /d̠ʒ« /ج»از ندارند و  ʒ// «ژ»ی روستایی هاگویش. استشده

 محل تولید

 نحوۀ تولید

 لب و دولبی

 دندانی

 (3)لثوی لثوی دندانی

 کامی -

 چاکنایی مالزی کامی

 p,b  t,d   k,g q ʔ انفجاری

 f,v  s,z ʃ, ʒ  x h  سایشی

    tʃ, dʒ     سایشی-انفجاری
     r    لرزشی

     m   n ای(خیشومی )غنه
   l  y    روان
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  2 شمارۀ جدول

 گونه                

 واژه                                               
 گونۀ سارویرانی شهری مازند گونۀ سارویمازندارنی روستایی 

 /d̠ʒɒpon/ /ʒɒpon / ژاپن

های واج ی  در نظام هاهسال مصداق دارد. واک 40این برای گویشوران شهری ساروی تا حدود     

 و زبان فارسی یسسان است. گونۀ سارویروستایی و شهری مازندرانی 

 
 (78: 1334) زادهی ساده و مرکب زبان مازندرانی برگرفته از آقاگلهاهواک -1نمودار 

 
 در نمود آوایی تفاوت -3-3

 شدگیلبی -1- 3 -3

ه ا  ها هنگام تولید همخوانی که جایگ اه تولی د آن ل ب   از گرد شدن و پیش آمدن لب شدگیلبی
همخوانی ک ه دارای ای ن   به نویسند و می ]w[را در آوانویسی با  شدگیلبیشود. مینباشد حاصل 
گونۀ های ی آوایی همخوانهاتفاوتاز (. 113-112 :1372 ق شناس،)ح شده گویندد لبیمختصه باش
 ش دگی لب ی نب ود   . w, gw, kw/x, k, g/[ x[x, k, g]<[. ستهاهمخوان شدگیلبیویژگی  ،ساروی

ای ن ویژگ ی در    ۀ. ب ا مقایس   اس ت فارس ی )جدی د(    تأثیردر تلفظ شهرنشینان ساروی به دلیل 
تدریجی در شرف وقوع اس ت.  شود که این تغییر میده مختلف مشاههای و مسانی سنی هاگروه
 دهد:میاین تغییر را نشان  3جدول

 3 شمارۀ جدول
 گونه      
 

 واژه                                      
 فارسی معیار

جوان          ان و 
 ساالن شهری  میان

ساالن بزرگ
 شهری  

 جوانان روستایی  
س  االن می  ان
 روستایی  

س  االن ب  زرگ
 روستایی  

 xoʃk xoʃk xoʃk gʃg/ xoʃowx gʃowx gʃewx خشک

mi-kon-ad kon-de kon-de de/ -onwk کندمی
konde 

de-onwk de-enwk 

 kodʒɒ kodʒe kodʒe eʒkod /eʒodwk eʒodwk eʒedwk کجا

 mi-gu-yad go-ne go-ne ne-ne/ go-owg ne-owg ne-ewg گویدمی
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تغیی ر  ۀ ش ود ک ه نش ان   م ی ه بی ان  در نسل جوان روستایی با اش سال میان    شدگیلبیحذف     

 تأثیر با سارویدر گفتار شهرنشینان  w[g،]w[k،]w[x[ 1یهاهبا این توصیف واجگون است.تدریجی 

آواها در بین گویشوران ش هری  این دهند. امروزه میرا از دست  شدگیلبیزبان فارسی ویژگی  از

 شوند.میه گونه در نظر گرفتییی روستایآواها ،گونۀ سارویمازندرانی 
 

 2کشش جبرانی -2- 3-3
اس ت،  ران آنچ ه ح ذف ش ده   ب  به ج واج یکدهد که زمانی رخ می کشش جبرانی ،آواشناسی در

کند که ای ن کش ش،   اشاره می (واکه ی از کشش یک واج )بیشترفرایندبنابراین، به  .کشیده شود
جبران ی، ی ک واک ه،     در کش ش . ش دگی واج دیگ ر باش د   ح ذف ی ا کوت اه    فراین د پاسخی ب ه  

ش ده،  ها حذف شود، به جبران واج حذفکه یسی از همخوانبه دنبال دارد و هنگامی همخوان دو

 ش ود صوری زیر بیان می ۀشود. کشش جبرانی معموال به صورت قاعدپیشین آن کشیده می ۀواک
 VCC ----> Vː C :(147: 1330 )صفری،
همانند زب ان فارس ی     /ʔ/و   /h/های همخوان عموما گونۀ سارویمازندرانی روستایی  ۀدر گون    

 شود:  میای باعث کشش واکهشوند که میدستخوش چنین حذفی 

 4 شمارۀ جدول
 گونه          

 واژه
 ردیف ساروی روستایی ساروی شهری ایفارسی محاوره فارسی معیار

 sahari saːri saːri saːri 1 سحری

 ʃahr ʃaːr ʃaːr ʃaːr 2 شهر

 ʃeʔːr ʃeːr ʃeːr ʃeːr 3 شعر

ب ه تبعی ت از زب ان     ،ی ش هری و روس تایی س اروی   ه ا هدر گون /ʔ/و   /h/یهاهمخوانحذف     

زب ان  با کند. این با قیاس میرا بیان  گونۀ سارویمستقیم زبان فارسی بر مازندرانی  تأثیرفارسی، 

ش هری و   گون ۀ س اروی  ای( و با لحاظ اصل سهولت زب انی، در زب ان مازن درانی    فارسی )محاوره

 .  استهروستایی روی داد

                                                           
1. Allomorphs  

2. Compensatory lengthening  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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همخ وان،  پ   از ح ذف   بدین صورت ک ه   ،دهدمینیز روی   هاهمخوانبرای کشش جبرانی    

ب ه    /ʔ/ک ه پ   از ح ذف      /dafʔe/«دفع ه » درنمون ه   ب رای  .ش ود میقبل آن مشدد  همخوان

 (4)(.233-232 :1332، کرد زعفرانلو کامبوزیا)شود میبیان   [daffe]صورت

 

 ی واژگانیهاتفاوت-4- 3

 شود:میزبان فارسی متفاوت ادا  تأثیران ساروی به دلیل در گفتار شهریان و روستایی واژگان برخی

 0 شمارۀ جدول
 گونه

 واژه
 ردیف ساروی روستایی ساروی شهری ای(ه)محاور فارسی

 ʔamu ʔamu ʔamɔ 1 عمو

 dʒavun dʒevun dʒɛvɔn 2 جوان

 ʔun ʔun ʔɔn 3 آن

 ʃab ʃu ʃɔ 4 شب

 ʔɒb ʔu ʔɔ 0 آب

مس تقیم   ت أثیر ب ه دلی ل    3و  2، 1ی ه ا هواژی مستقیم نیس ت.  فراینداین جایگزینی ضروتا     

ب ه عب ارتی    .های قیاس و تعمیم افراطیفرایندبا دخالت  0و  4های واژه اما اندهفارسی تغییر کرد

/ در فارسی به مواردی که مناسب نیست تعمیم داده uبا / گونۀ ساروی/ مازندرانی ɔقیاس / ،دیگر

 .استشده
 2 شمارۀ جدول

 گونه                 

 واژه
 ردیف ساروی روستایی ساروی شهری فارسی

 bidɒr bidɒr bɛːdɒr 1 بیدار
 ʃirini ʃirni ʃɛːɹni 2 شیرینی
 div Div dɛːb 3 دیو

 peIdɒ pidɒ pɛːdɒ 4 پیدا

در ام ا  زب ان فارس ی اس ت     ت أثیر  ۀدر سه مثال اول نتیج [i]به  [ɛː]ۀ تغییر واک، 2جدول در     

 نتیجه به وضوح به دلیل تعمیم افراطی است. 4مثال 
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 7 شمارۀ جدول

 گونه                 

 واژه
 ردیف اروی روستاییس ساروی شهری فارسی

 matlab matleb ------------- 1 مطلب
 forsat forset -------------- 2 فرصت
 pedar peder/piʔer piʔer 3 پدر

مازن درانی  ا کنند کلمات فارس ی را ب   میگویشوران ساروی، هنگام صحبت به مازندرانی سعی     

/ بای د ب ه   aفارسی / ۀجود دارد که واکانطباق دهند. احتماال تصوری ضمنی در ذهن گویشوران و

/e یی در ه ا هواژدلیل است که جفتاین / تغییر یابد تا واژه به مازندرانی تبدیل شود. این تغییر به

 2 و 1 کلم ات  ،. درواق ع اس ت  هفارسی و مازندرانی وجود دارد که تنه ا ف رق آنه ا در ای ن واک      

 ، ام ا اس ت هک اربرد نداش ت   گون ۀ س اروی  ی در مازن درانی روس تای   وگرفته از عرب ی هس تند   وام

/ این کلمات را به مازندرانی تب دیل  e/ به /a/ ۀگویشوران ساروی شهری با این تصور که تغییر واک

 کنند.  میکند از آنها استفاده می

. اس ت ش ده ای از فارسی قرض گرفته به صورت فزاینده گونۀ سارویاجزای کالم در مازندرانی     

رود. وقت ی  م ی ل صفات در مازندرانی قبل از اسم و در فارسی  بع د از اس م ب ه ک ار     مثا عنوانبه

معموال ترتی ب کلم ات نی ز همانن د فارس ی دچ ار        ،دشومیصفات قرضی در مازندرانی استفاده 

 :داردگیری صفت، قید و اسم از فارسی سه حالت شود. قرضمیتغییر 

 مستقیم از زبان فارسی گیریقرض -

 با اندکی تغییر آوایی گیریقرض -

 تغییرات صفات، قیود و اسامی مشابه در دو زبان -

شده که جایگزین صفات مازن درانی ش ده و   ، به طور اجمالی، صفات قرض گرفتهدر این بخش    

 د.شوانطباق آوایی در آنها صورت گرفته در جدول زیر بررسی می

 8 شمارۀ جدول
 گونه      

 واژه

 فارسی

 ایورهمحا

 ساالنجوانان/ میان

 شهری 

ساالن بزرگ

 شهری 

ساالن جوانان/ میان

 روستایی 

ساالن بزرگ

 روستایی 
 ردیف

 kasif kasif kasif/latʃer kasif/latʃer latʃer 1 کثیف

 Gaʃang Gaʃang/ Gaʃeng Gaʃeng/ Geʃang Gaʃeng/ Geʃang xoveʃ 2 قشنگ

 yek kam-i yek kam-i یک کمی
ʔat-ke/ʔatkam-e/ 

ʔatkam-i/yek-

kam-i/ 

dʒɒn-e-kandi/ʔat-

ke /ʔat-kam-e /ʔat-

kam-i 

dʒɒn-e-

kandi (0) 3 

 kutʃik kutʃik ketʃik/xurd/kutʃik xord /ketʃik/kutʃik xord 4 کوچک
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کنن د ک ه گویش وران روس تایی     میای تولید ساروی شهری بزرگسال اشسال میانه گویشوران    

د. گویشوران شهری ج وان و میانس ال ب ا ای ن توص یف      برنمیبه کار  آن را یزسال نجوان و میان

 برند.  میبه کار  آن( یا بدون 2و1فقط صفات فارسی را با تغییرات آوایی )مثال

 
 گونۀ سارویات آوایی زبان فارسی بر نظام فعلی مازندرانی تأثیر -2- 3

ا تولی د مص درهای جدی دی ک ه     ی فع ل را ب   هاهگویشوران جوان شهرنشین ساروی گاهی ریش

 دهند.میزبان فارسی است، تغییر  تأثیرک تحت شیب

 3 شمارۀ جدول
 گونه     

 واژه
 ردیف شهری   ساالن روستایی/بزرگ ساالن شهری  میان جوانان شهری   فارسی

 duxtan ba-duz-en ba-dut-en ba-duxt-en 1 دوختن

 zad-an ba-zad-en ba-zu-ʔen ba-zu-ʔen 2 زدن

 did-an ba-did-en ba-di-ʔen ba-di-ʔen 3 دیدن

 bord-an bord-en ba-verd-en ba-verd-en 4 بردن

وج ود  ه ب   گونۀ سارویگویشوران شهری جوان مصدر فعلی را در مازندرانی بینیم میچنانسه     

ی از ه ا ترکیب   فارس ی اس ت. ای ن ن وآوری     ت أثیر این زبان وجود ندارد و نتیجه  آورند که درمی

مص دری   ۀفعل فارس ی، پیش وند فعل ی و شناس      ۀریش؛ تسواژهای زبان فارسی و مازندرانی است

 گون ۀ س اروی  ، جفت مصدرهای فعلی فارسی و مازندرانی روستایی این مواردمازندرانی است. در 

گویش وران ج وان ش هری س اروی ب ه زب ان       مسلط نب ودن  از نظر تاریخی مرتبط هستند. دلیل 

فارس ی اس ت. ج دول زی ر      اندهچراکه زبان اول غالب آنها که در خانواده فراگرفت استمازندرانی 

 دهد.میمیزان تسلط بر فارسی و مازندرانی را به تفسیک گروه سنی نشان 

 به تفسیک گروه سنی گونۀ سارویدرصد فراوانی تسلط بر فارسی و مازندرانی  -10 شمارۀ جدول
 زبان        

 سن

 عجم مازندرانی فارسی

 فراوانی
2X  

 درصد فراوانی درصد فراوانی

18-14 130 8/82 27 2/17 107 07/27 

40-30 31 1/03 23 3/40 104 28 

 21/11 131 3/24 80 1/30 42 به باال00

 10/13 442 2/33 170 4/20 227 جمع
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مازن درانی  ه مسلط ب   به فارسی بیشتر از افرادمسلط  افرادکه شود میمشاهده در جدول باال      

 18-14ی در گ روه س ن  ؛ و با توجه به عامل سن این میزان به شدت در حال افزایش اس ت است 

 .     استمازندرانی ها به مسلطنیم برابر تقریبا بیش از چهاروبه فارسی  هامسلطسال درصد 

س ال  زرگمستقیم زبان فارسی بر زبان گویشوران شهری ب   تأثیراین، موارد دیگری از  برعالوه    

که آنها بدون هیچ ارتباط تاریخی نوآوری ب ین دو مص در را در دو زب ان انج ام     جایی ؛وجود دارد

 دهد:میجدول زیر این موضوع را نشان  .دهندمی

 11 شمارۀ جدول
 گونه         

 واژه
 ردیف روستایی  ساالن بزرگ ساالن شهری  بزرگ ساالن شهری  جوانان/ میان فارسی

-busid-an ba-busi-ʔen xoʃ he-dɒ-ʔen/ba-busi بوسیدن

ʔen / matʃ ha-kord-en 
enʔ-ɒd-he ʃe wx 1 

-rixt-an ba-rixt-en da-ʃendi-ʔen/da-kel ریختن

ess-en/ ba-rixt-en 
da-ʃendi-ʔen/ dɒ-

kel-ess-en 
2 

 پیشوند فعلی و شناسه مص دری ؛ ددهمیمشابهی همانند مثال قبلی روی  فراینددر این مورد     

مواردی وج ود دارد ک ه گویش وران ج وان ش هری از       البتهشود. میفعل فارسی افزوده  ۀبه ریش

  کنند.  میزیر استفاده  ۀتعمیم افراطی همانند نمون فرایند

 12  شمارۀ جدول
 گونه         

 واژه
 ردیف ساالن روستایی / شهری  بزرگ ساالن شهریمیان جوانان شهری فارسی

 ʃenid-an be-ʃness-en be-ʃnoss-en be-ʃdoss-en 1 شنیدن

، اس ت ش ده کنن د مازن درانی   م ی ک ه جوان ان فس ر     -be-ʃne/ در eبه / -be-ʃno/ در oتغییر /    

از موارد گویش وران س اروی ج وان    که در بسیاری است چرافعل  ۀای از تعمیم افراطی ریشنمونه

ک ه   تا کلمات را به مازندرانی شبیه کنند دهندمی/ تغییر e/ را به /o/ و /aتسلط به مازندرانی، /کم

فارس ی   ت أثیر وان د  تم ی احتمال دیگر است. در دو زبان  هاهواژیک احتمال نتیجه قیاس با جفت

 .دارد/ e/ ۀواک ʃenid  باشد چراکه
 

 گونۀ سارویات آوایی زبان فارسی بر ضمایر مازندرانی تأثیر -3- 3

را در مازن درانی ثب ت    شی، نامعین، متقابل و انعساسیای، پرسضمایر شخصی، اشاره (1374)شسری 

 شود:میاشاره  اندهضمایر که دستخوش تغییر یا جایگزینی شداست. در ادامه به برخی کرده
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 گونۀ سارویآوایی زبان فارسی بر ضمایر شخصی مازندرانی  تأثیر -1- 3- 3

بن دی ای ن   تقس یم مبن ای  ای ن  ان د.  مفع ولی  یا ضمایر شخصی در فارسی فاعلی ،در دستور سنتی
. گویش وران ش هری   باش د مس تقیم   گی ری قرضضمایر ممسن است در  . تحوالتهستتحقیق نیز 

 کنن د. م ی غالبا از ضمایر فاعلی فارسی به جای ضمایر فاعلی مازندرانی برای تمام اشخاص اس تفاده  
 دهد.این موضوع را نشان می 13جدول 

 13 شمارۀ جدول
 گونه            
 واژه

 ایفارسی محاوره ارسی معیارف
 ساالنجوانان و میان
 شهری  

س   االن ب   زرگ
 شهری  

س    االن ب    زرگ
 روستایی

 man man man/men man/men men من

 to to te/to te/to te تو

 ʔu ʔun u ʔun /ʔve/  ve ve آن او/

 mɒ mɒ ɒemʔ/ɒm ɒemʔ/ɒm ʔemɒ ما

 ʃomɒ ʃomɒ ʃemɒ/ ʃomɒ ʃemɒ/ ʃomɒ ʃemɒ شما

 ɒnhɒʔn/ʃɒiʔ ʔɒunʔ/ unʃi ɒunʔun/ʃiʔun/ʃve unʃiʔun/ʃve veʃon/ veʃonɒ آنها ایشان/

کنن د ام ا   م ی ای و هم مازندرانی اس تفاده  مایر فارسی محاورهضچه گویشوران شهری هم از اگر    
 فراوانی کاربرد ضمایر فارسی در گفتار بسیار بیشتر از مازندرانی است.  

ده د. در ض میر اول ش خص مف رد،     م ی این تغیی رات در ض مایر شخص ی مفع ولی نی ز روی          
و ض میر ف اعلی   « م ن »  manای و ج وان ش هری دو ش سل فارس ی مح اوره     سال گویشوران میان
از فق ط   ،برند. در ضمیر دوم شخص مفرد و سوم شخص جم ع میرا به کار « من»  menمازندرانی 

 شود.میو برای سایر اشخاص هم از مازندرانی و هم فارسی استفاده  ،ایفارسی محاوره
 

 گونۀ سارویمازندرانی  ۀضمایر اشار آوایی زبان فارسی بر تأثیر -2 -3 -3

دهد که گویشوران شهری ساروی به جای ضمایر اشاره جمع مازن درانی، از ض مایر   میشان ن هاداده
 کنند.میای استفاده ۀ فارسی محاورهاشار

 14  شمارۀ جدول
   گونه       
 واژه

 فارسی معیار
فارسی 
 ایمحاوره

 ساالنجوانان و میان
 شهری 

 ساالن شهریبزرگ
 

ساالن بزرگ
 روستایی

 ʔin ʔin ʔin ʔin ʔin(-tɒ) این

 ʔɒn ʔun ʔun ʔun ʔun(-tɒ) آن

 ʔinhɒ ʔinɒ ʔinɒ ʔinɒ ʔenɒ(n) اینها

  ʔɒnhɒ ʔunɒ ʔunɒ ʔunɒ ʔunɒn آنها

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 203 9911پاییز و زمستان ، ة دومدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش آثیر تلفظی زبان فارسی بر زبان مازندرانی ...ت

 

 گیرینتیجه -4

آواشناس  ی و  ۀدر ح  وز گون  ۀ س  ارویی فارس  ی در مازن  درانی ه  اواژهوامو  ه  ادادهب  ا بررس  ی 

 دست آمد:ه شناسی نتایج زیر بواج

 اقالم واژگ انی ب ه مازن درانی ش هری راه یاف ت      گیریقرض با/ از فارسی ʒج /شناسی وادر واج    

مازن درانی   ۀیی برای گون  هاهنشان عنوانبه w[k،]w[g،]w[x[ ۀشدهای لبیهمخوان (.2 شمارۀ )جدول

بدین مفهوم ک ه ای ن ویژگ ی در ک الم گویش وران س اروی        ،ندروستایی فاقد اعتبار شناخته شد

ای ب ا  همچنین، کش ش واک ه   (.3 شمارۀ )جدول استهاز بین رفت زبان فارسی تأثیرشهری به دلیل 

ی شهری و روستایی ساروی به تبعی ت از زب ان فارس ی،    هاهدر گون /ʔ/و  /h/ یهاهمخوانحذف 

با قیاس از زبان فارس ی  کند. این میرا بیان  گونۀ سارویمستقیم زبان فارسی بر مازندرانی  تأثیر

من د،  ز تحوالت نظام. ج(2-3-3)بخش  فارسی به وقوع پیوست تأثیره به دلیل ای( است ک)محاوره

زب ان   ت أثیر از نظر آوای ی تح ت    گونۀ سارویمشاهده شد که اقالم واژگانی در مازندرانی شهری 

هایی از واژگان بود ک ه در فارس ی و  مازن درانی    که حاصل آن ساخت اندهفارسی، تغییراتی داشت

وج ود آم ده بودن د. در    ه ای ب  تعمیم افراطی از فارس ی مح اوره   ۀدر نتیج وجود نداشت و اغلب

ای از فارسی آن را به جای مع ادل  گویشوران ساروی با تغییرات آوایی بر روی واژه ،بسیاری موارد

دلی ل اس تنتاج و تحلی ل ض منی گویش ور نس بت ب ه        ه بردند. این روش ب  میمازندرانی به کار 

یک واژه را در زبان فارسی تغیی ر ده د آن واژه ب ه مازن درانی تب دیل      ه کمازندرانی بود که اگر وا

: 1382) موارد تعمیم افراطی سنتی اس ت ک ه ترودگی ل   این  ./e/ به /aمثال تبدیل /رای بشود می

 اشاره کرده بود. (22

س ایر اج زای ک الم    بس یاری داش تند.   در تغییرات و تحوالت اجزای ک الم، افع ال تغیی رات        

ات و ورود ت أثیر و ای ن   ندو نفوذ فارسی بود تأثیرنیز تحت  اسامی، ضمایر، صفات و قیود همچون

 اس ت ش ده نه تنها باعث افزایش لغ ات در ای ن زب ان ن    گونۀ سارویاین کلمات به زبان مازندرانی 

 ،ه ا دادهب ا توج ه ب ه     (.8 ش مارۀ  )جدولشده بلسه باعث از بین رفتن بسیاری از کلمات مازندرانی 

پ ذیری از فارس ی.   تأثیرپ ذیری و  تغییرب دون  دارن د  ساالن روستایی تقریبا نظام منظم ی  رگبز

ای ب ین فارس ی و   ه ای میان ه  دارند و س اخت پذیرتری نظام تغییرساالن روستایی جوانان و میان

کنن د. گویش وران بزرگس ال ش هری نظ م کمت ری نس بت ب ه         میتولید  گونۀ سارویمازندرانی 

های جدید، تعم یم افراط ی   ی خاصی را در بافتهاهو شناسدارند ل روستایی ساگویشوران بزرگ

سال ترند. گویشوران جوان و میانسال شهری منظمنسبت به گویشوران جوان و میانهند و دمی
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کردند نظ ام زب انی فارس ی را ب ا     میهای تعمیم افراطی و قیاس سعی فرایندشهری با استفاده از 

 منطبق کنند.   گونۀ ساروین مازندرانی الگوهای موجود در زبا

ت ر باش د، ک اربرد    چه گویشور ج وان یابیم که هردرمیو نتایج تحوالت زبانی  هادادهبا نگاه به     
گویش وران   ویاز گویش وران ش هری ب ه س     ی ا  چه به گروه س نی ب االتر   هرفارسی بیشتر است. 

ای ن مقی اس ش امل تع دادی از      ،یمخ ور میبر (a1331 )فسولد، 1به مقیاس ضمنیبرویم روستایی 

ب دین   ،2گیرن د م ی مشخص و معین با یس دیگر ق رار    ۀمختلف است که در یک رابط هایویژگی
. ب ر هم ین   هس ت تر از خ ود نی ز   ینپای هایویژگیشامل  ،صورت که هر ویژگی در مراتب باالتر

ی باشد، به ص ورت  ای فارسی یا شبیه فارسسال روستایی، واجد ویژگیشور بزرگاگر گوی ،اساس
را دارن د.  ی سنی در نواحی دیگر همان ویژگی هاگروهکه سایر  استخودکار و تلویحی مبین این 

شود و در عناصری که در دو زبان خیل ی ب ه   میدقیقا از گفتار گویشوران شهری آغاز  فراینداین 

نی تغیی ر از  درك مهم ی از مس یر و حال ت کن و     ،یابد. ای ن میهم شباهت و قرابت دارند ظهور 
 کند.میمازندرانی به فارسی را فراهم 

-مح اوره  ۀویژه گونهفارسی، ب تأثیرشدیدا تحت  گونۀ سارویمازندرانی  ،تحلیل واجی و آواییدر     

شان فارسی نیس ت  کسانی که زبان مادریکه اکثر است. علت احتمالی این است ای فارسی تهرانی 
ای ن  ب ر   را تقلی د کنن د.   دارد،که موقعیت اجتماعی ب االتری   ،تهرانی فارسیۀ کنند تا گونمیسعی 

در نواحی شهری به دلیل تغیی ر   گونۀ سارویاز بین رفتن زبان مازندرانی بگوییم که وانیم تمی ،پایه
ب ه دلی ل قراب ت و    اس ت و  تدریجی مازندرانی به زبان با موقعیت و جایگاه اجتماعی ب االتر حتم ی   

 .    است، سرعت این تغییر بیشتر سی و ارتباط این دوبا فار نزدیسی مازندرانی
 در. اس ت در حف ظ ی ا تغیی ر آن م ؤثر      ،زبانهۀ دوامعجدر  زباننقش، کاربرد و جایگاه اجتماعی     

. از طرف ی، فارس ی   اس ت فارسی زبان اصلی و مازندرانی زبان فرعی  شده،زبانی مطالعه ۀمنظر جامع

ای چون رسمی، مل ی، می انجی،   های گستردهاست. فارسی نقش زبان معیار و مازندرانی زبان محلی
برق راری ارتب اط ب ین اعض ای ی ک گ روه        ۀمازندرانی تنها وظیفد اما دار در کشورآموزشی و ادبی 
پیچی ده و کام ل اس ت ک ه از      یجغرافیایی مشخص دارد. اگرچه هر زب ان نظ ام   ۀقومی در محدود

آی د، ام ا عام ه ک ه     خ وبی برم ی  فرهنگی خود به ۀحدودبرقراری ارتباط میان گویشوران در م ۀعهد
زب ان فارس ی را    ،درك درستی از نقش و کارکرد زبان ندارند ممسن است به خاطر موقعیت و اعتبار

 تر تلقی کنند.اسبفرزندان منزبان اول ها و حتی برای فراگیری مامی حوزهتبرای کاربرد 
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Abstract 
The study of language in the social context as well as the influence of 
language on another language has always been of interest to sociolinguistics. 
In this study, the effect of phonetics and phonology of Persian language on 
Mazandarani (Saravi variety) has been investigated. The present study is a 
descriptive-analytical field study that describes and analyzes data to 
investigate the effect of phonetic and phonology of Persian language as an 
independent variable (and the effect of social factors of age and geographical 
area as a moderating variable) on Mazandarani as a dependent variable. In 
this study, questionnaire, interviews and audio recordings were used and the 
participants included different age groups of girls and boys ages 14-18 
(youth), women and men between 30-40 years (middle age) and over 50 
years (adults). They were classified randomly from urban and rural areas of 
Sari. The results show that the Mazandarani language is about to change and 
become Persianized by interfering with processes such as analogy and 
overgeneralization in different rural and  urban generations. The present 
study can be used by sociolinguistics and language planners to provide a 
new analytical horizon for language development and change. 
 
Keywords: Persian, Mazandarani, Saravi variety, Overgeneralization, 
Analogy 
 
1. Introduction 
The dominance of Persian over other local languages has led to changes in the 

culture  of Mazandarani people. In this study, considering the developments of 
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literacy and teaching Persian, media and development of communication and 

tourism, and the neighbor hood of Tehran, Persian impacts on Mazandarani 

pronunciation of Saravi variety. Two Japanese researchers called Navata 

(1984)   and Yoshie (1996) did surveys titled " Mazandarani  " and  another 

as "Sari  dialect"  . The Saravi dialect was written  " by Shukri (1995). 

Another research was done about the structural analysis of Mazandarani 

verbs  by Samare (1988).  Amouzadeh (2002) studied and explained the 

cultural and social aspects that play a role in the decline of the Mazandarani 

languageAnalogy and overgeneralization are the processes that have been 

studied in this research as influential factors on the Mazandarani language. 

 

2. Theoretical framework 

Theoretical framework of this research is Critical Applied Linguistics   based 

on the newfound approach of  Cook (1990). The main objective in 

this study   is  a description of the process of changing the characteristics of 

phonetic  - phonological of Mazandarani  Saravi variety from the perspective 

of the change of language by comparing urban and rural speakers speech 

in different age with  standard and colloquial of Persian language. 

 

3. Methodology 
This research is a field study, data analysis and description of the available 

facts, it surveyed the effect of pronunciation of Persian on the Mazandarani 

language as a dependent variable by some social factors as moderating variables. 

Questionnaire and interview were used to collect data  . Participants included 

girls and boys in the age groups of 14-18 years (youth) and age groups of 

30-40 years (middle-aged) and over 50 years (adults) who were randomly 

selected from urban and rural areas of Sari. 

 

4. Results & Discussion 

In the original phonetic system of Mazandarani (Sarvai variety), the number 

of consonants is 22 and the number of vowels is 7 and  the difference with 

Persian was due to the phoneme / ʒ / . One of the phonetic differences 

between the urban and rural consonants of Mazandarani is labialization 

feature of consonants: / x, k, g / [ x w , k w , g w ]> [x, k, g]  .  The lack of 

labialization feature in pronunciation urban Saravi is due to the influence of 

Persian. Elimination of this feature in the young rural generation is 

expressed in moderate forms , which indicates a gradual change.  The 

deletion of /h/  and /ʔ/ consonants   has occurred in terms of the ease of 

Persian language in the urban and rural Saravi variety by analogy. Parts of 
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speech in Mazandarani   were increasingly borrowed from Persian.   For 

example, adjectives are used before nouns in Mazandarani and after nouns 

in Persiam. When borrowed adjectives are used in Mazandarani, the order of 

words usually changes as in Persian. 

Young urban Saravi speakers sometimes change verb roots by producing 

a new infinitive to be under the influence of interference of Persian. The 

change of /o/ in be-ʃno- ‘hear’to /e/ in be-ʃne- which young people think has 

become Mazandarani, is an example of the overgeneralization of the root of 

the verb, because in many cases the young Sarvai speakers are less fluent in 

Mazandarani. They change /a/ and /o/ to /e/ to make the words look like 

Mazandarani, which is a possible result of comparison with a pair of words 

in two languages, and another possibility could be the result of the influence 

of Persian because ʃenid ‘heard’ has a vowel /e/. Moreover, the urban young 

and middle aged speakers are doing innovation between the two infinitives 

in two languages, without any historical connection. In this case, a similar 

process occurs in which the verb prefix and the identifier are added to the 

root of the Persian verb. There are some cases where young urban speakers 

use overgeneralization process such as : /pɛːdɒ/ in the speech of rural 

speakers  -  /pidɒ/ in the speech of urban speakers and /peidɒ / in Persian 

which means ‘visible’. 

Urban speakers often use Persian subject pronouns instead of Mazandarani 

subject pronouns for all persons. 

The data show  that  urban speakers used   the plural reference pronouns of 

colloquial Persian   rather than Mazandarani subject pronouns. 

 

5. Conclusions & Suggestions 
In the field of phonology,  / ʒ/, as a result of lexical borrowing items is 

borrowed from Persian and is added to urban Mazandarani consonants  Labial 

consonants are recognized as non-prestigious signs of  rural Mazandarani 

variety. In the evolution of the parts of speech, the verbs have undergone 

several changes.  Other parts of speech such as nouns, pronouns, adjectives, 

and adverbs have also been influenced by Persian so that the effects and the 

entry of these words have caused many local words of Mazandarani to be 

disappeared. Rural adults  have almost regular system without any 

variability or any influence of Persian in comparison with other groups. As 

we compare younger age groups with the older age groups and urban 

speakers with the rural ones, we face with a scale which implies that if the 

rural adult speaker, mainly uses a distinguished feature of Persian or semi-
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Persian, it demonstrates that the other age groups do certainly use the same 

features. 

This pronunciation analysis proves that Mazandarani is strongly influenced 

by Tehrani colloquial Persian. A possible cause is that the people whose 

native language is not Persian try to imitate Persian variety of Tehran that 

bears a higher social status. 

It is predicated that Saravi variety of Mazandarani in urban areas is in 

the risk of complete disappearance regarding the gradual change of 

Mazandarani to a higher social status  which was also proved through the 

results of Bashirnezhad(2000),Shahidi(2008). This study can be used by 

sociolinguists and language planners to open a new analytical perspective 

on the development and change of the language.  
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