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 به روش بسامد واكه  شرقي درياي مازندران سنجي كرانة جنوب اطلس گويشي و گويش

  

  چكيده

ـبه   هاي هاي ميان گويش گيري تفاوتسنجي روشي كمي براي اندازهگويش ـا محاس مختلف است كه ب
هاي زباني در يك منطقه گويشي به دست اي از ويژگيهاي گستردهآماري مقدار اين تمايزات در نمونه

ـاي روش  هدف پژوهش حاضر نيز ارائه نمونه. آيد مي ـاي   اي از اطلس گويشي استان مازندران بر مبن ه
زماني و دادگان ميـداني اسـت،    در پژوهش حاضر كه مبتني بر روش توصيفي هم. سنجي است گويش

ـاي  هاي گويشـي كرانـه   واژه مورد تحليل انبوهه قرار گرفت و منطقه 62هاي محلّي  آوانگاشت معادل ه
مصاحبه  73مواد زباني متشكل از . يابي شده است ها مكان جنوبي درياي مازندران بر اساس بسامد واكه

. آنها زن بودند %38نها در حد آموزش ابتدايي و سال، متوسط سواد آ 36ميانگين سني گويشوران . است
شـرقي، و   غربـي، غربـي، شـمال    هاي تفسيري حاصل ضمن تعيين چهار منطقـه گويشـي شـمال    نقشه
، بيشترين شاخص تأثير را /a/و / i/هاي پيشين  دهد كه واكه ، نشان مي84/0مركز با آلفاي كرنباخ  جنوب

  .اي دارند هاي منطقه ني در گوناگو
  .سنجي؛ روش بسامد واكه؛ زبان مازندراني اطلس گويشي؛ گويش: ها اژهكليدو

  مقدمه. 1

شناسي است كه به بررسي پراكنش جغرافيايي  اي از علم زبان زيرشاخه 1گويشي جغرافياي 
پردازد و آن را به صورت نقشه  هاي زباني مشّخص در پهنه جغرافيايي معين مي ويژگي

شناختي،  ابراين، پارامتر اوليه و مهمتر در اين دست مطالعات گويشبن. نماياند زبانشناختي بازمي

                                                           

1. linguistic geography 
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اي  شناختي، نقشه يك نقشه زبان. هاي زباني و پارامتر ثانويه فاصله جغرافيايي است گوناگوني
هاي  وران يك زبان، و يا خط هاي زباني يا گويش موضوعي است كه توزيع جغرافيايي ويژگي

در اين حوزه، به تبع تغييرات نظري . دهد يك زبان را نمايش ميدر پيوستار گويشي  1همگويي
هاي متعدد و  شناسي، رياضي، و رايانه روش شناسي، جامعه شناختي در علومي نظير زبان و روش

هاي آماري و كمي براي محاسبه رياضي  ، روش1970در دهه «ابتدا . متفاوتي بسط يافته است
، 2كروسكال(» هاي گسترده به تدريج شكل گرفت ر نمونههاي زباني د ميزان تمايزات ويژگي

هاي زباني حجيم ميسر شد و رهيافت  كارگيري رايانه نيز براي تحليل داده؛ بعدها به)1983
ها  سنجي روشي كمي است براي سنجش مقدار تفاوت گويش گويش. پاگرفت 3»سنجي گويش«

هاي زباني  اي از ويژگي هاي گسترده نمونهميزان تمايزات در  4با محاسبه آماري و تحليل انبوهه
هاي هلندي،  هاي زبان به تدريج، اين شيوه مقبول افتاد و براي گويش. در يك منطقه گويشي

  ).425: 2010و ديگران،  5اُسنُوا(سارديني، نروژي، آلماني، بلغاري، نروژي، و سوئدي اجرا شد 
هاي گويشي زبان  ست با تحليل انبوهه دادها در ادامه اين مسير در ايران، مقاله حاضر كوشيده

سنجي كرانة جنوبي درياي  ، به گويشطرح ملي اطلس زباني ايرانمازندراني مستخرج از 
. بپردازد) 2001( 6مازندران به روش تحليل بسامد واكه ملهم از هوپنبرووِرس و هوپنبرووِرس
نخست، الگوي : پژوهش حاضر با هدف پاسخگويي به دو پرسش به انجام رسيده است

هاي نواحي شرقي استان مازندران چگونه است؟ و دوم، آواهاي  پراكندگي آوايي در گويش
  مؤثّر در اين تنوع كدامند و ضريب تأثير آنها چقدر است؟

  

  پيشينه پژوهش. 2

اند، به اين دليل  ناميده شده انبوهه هاي تحليل  روشسنجي اصطالحا  هاي كمي در گويش روش
كنند و سپس  هاي زباني منفرد تفاوت بين چندين متغير را محاسبه مي توزيع ويژگي جايكه به

                                                           

1. isoglass 

2. Kruskal 

3. dialectometry 

4. aggregate analysis 

5. Osenova 

6. Hoppenbrouwers & Hoppenbrouwers 
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هاي گويشي، رايانه و  ها از داده در اين روش. شود ها در كل دادگان معين مي برآيند نسبي اين تفاوت
گيري و ترسيم مرزهاي  ، بسامد، و غيره براي اندازه1هاي آماري مبتني بر فاصله ويرايش روش
تري از  ايده اصلي آن است كه حجم باالي متغيرهاي متعدد تصوير درست. شود يشي استفاده ميگو

اي پارامتر و غيرِ رايانه هاي تحليل، تك بسياري از روش. دهد ها بدست مي ارتباط بين زبانگونه
ان آنها را دهند؛ به همين دليل شايد نتو را مدنظر قرار مي هاي زبانيهستند و تعداد كمي از ويژگي

تحليل انبوهه ضمن تأكيد بر تعدد  هاي به عالوه، در روش. مطالعات جامعي در نظر گرفت
گيرد و برآيند  اي يكسان مورد تحليل قرار مي ها به شيوه هاي زباني منتخب، همه اين ويژگي ويژگي
  .گيرد ها بدون سوگيري فردي مبنا قرار مي هاي همه پارامتر يافته

را  3بسامد آواييو  2بسامد حروفهاي  روش) 1984(نبرووِرس و هوپنبرووِرس نخستين بار هوپ
در روش بسامد حروف، براي مقايسه دو گويش . بنيان هستند ها پيكره اين روش. معرفي كردند

اندازه  ها يك از آنجا كه همه پيكره. سنجند ميزان بسامد حروف را در پيكره مربوطه دو گويش مي
دو گويش برابر است با مجموع  4شاخص فاصله زباني. شود درصد تبديل مينيستند بسامدها به 

از معايب اين روش نخست اين است كه هميشه هجي . هاي بسامد حروف آن دو گويش تفاوت
درهلندي در مقابل  academieهاي مختلف نيست و بالعكس؛ مثال  متفاوت كلمات، متناظر با تلفظ

academy ما تلفظ يكسان دارند و بالعكس در فريزي امالي متفاوت اwe  انگليسي در مقابلwe 
. نيز از اين روش بهره جستند) 1988(نربن و هيرينگا . هلندي امالي يكسان و تلفظ متفاوت دارند

در روش بسامد آوايي، . روشي آواشناختي را اتخاذ كردند) 1: 2001(بنابراين برادران هوپنبرووِرس 
شود و سپس مانند روش بسامد حروف شاخص فاصله  خّص ميدر هر پيكره بسامد آواها مش

، پيكره زباني از )2001(در بررسي برادران هوپنبرووِرس . گردد ها از يكديگر محاسبه مي زبان
با استفاده از ) 1949( 5المللي آوانگاري اساسنامه انجمن بينكه در  خورشيد و باد مغربداستان 

در هر متن بسامد آواها مشخّص . ان آوانويسي شده، ايجاد گشتزب 51المللي به  عالئم آوانگار بين
                                                           

1. Edit distance 

2. letter frequency 

3. phone frequency  

4. Linguistic Distance Index 

5. The Principles of the International Phonetic Association 
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زباني  فاصله شاخص. ها يك اندازه نبودند قاعدتاً بسامد نسبي آنها محاسبه شد چون همه متن. شد
. بين دو زبان برابر است با مجموع قدر مطلق تفاضل بين بسامد نسبي هر يك از آواهاي مربوطه

هاي هر كلمه را نيز وارد محاسبات  وش را بسط دادند و نسبت نويسهاين ر) 2001(نربن و هيرينگا 
  .نمودند

 

  روش پژوهش. 3

مـدخل واژگـاني از    62در پژوهش حاضر، پيكره زباني متشكل است از آوانگاشت معادل محّلـي  

قلمرو مكاني پـژوهش حاضـر حدفاصـل كرانـة     . در پنج شهرستان شرقي استان مازندران 1سايت 73

تـا   رياي مازندران و دامنه شـمالي البـرز شـرقي اسـت؛ البرزشـرقي از دره فيروزكـوه       شرقي د جنوب

بنابراين، محدوده قلمرو پـژوهش  ).  37: 1368جعفري، (كشيده شده است  رود و مرز خراسان گرگان

شامل شهرهاي بهشهر، گلوگـاه و  (هاي بهشهر  طبق تقسيمات كشوري از شرق به غرب به شهرستان

، قائمشـهر و جويبـار بخـش    )شامل شهرهاي ساري، كياسر، فريم، و سورك(، ساري ، نكا)رستمكال

در پايگـاه  . نقطه گويشي انتخـاب شـد   73هاي زباني در اين پهنه گسترده  براي تدوين نقشه. شود مي

. ها يك مصـاحبه بـا يـك گويشـور منتخـب وجـود دارد       دادگان پژوهش براي هر يك از اين سايت

البرز، تقسـيمات كشـوري    كوه ساخت رشته ، زمين)1(كاني پژوهش در تصوير نقشه راهنماي قلمرو م

دهـد؛ در ايـن نقشـه     مورد پژوهش را نشـان مـي   سايت 73شرق استان مازندران، پراكنش و محدوده 

چـون درج نـام   . دهنده مرز استان و شهرستان بـر اسـاس تقسـيمات كشـوري هسـتند      خطوط نشان

فهرست شـده  ) 1(ساخت، نام آنها در جدول پيوست  ر ممكن ميها در نقشه خواندن آن را غي سايت

  .است

                                                           

كنيم كه بسته به گونه زباني  استفاده مي) Site( سايتراي اشاره به موقعيت جغرافيايي مورد نظر ازين پس از كليدواژه ب. 1
زباني  تقسيمات جغرافيايي كه آن گونهمورد بررسي برابر است با نقطه جغرافيايي، نقطه جمعيتي، مكان گردآوري، يا حوزه 

در اين مقاله به دليل رايج تر بودن و گوياتر بودن اين اصطالح انگليسي به . ور اهل آنجاست بدانجا تعلق دارد يا گويش
 .سازي فارسي آن اجتناب شده است ناچار از معادل
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  )درج شده است 1ها در پيوست  نام سايت(نقشه راهنماي قلمرو مكاني پژوهش  -)1(تصوير 

در آغاز . 1وام گرفته شد طرح ملي اطلس زباني ايرانبخشي از مواد زباني اين پژوهش از 
شناسي پژوهشكده زبان و  شناسي و گويش زبان گروهمرحله جديد اين طرح در  1380دهه 

در اين طرح مواد زباني به صورت . از سر گرفته شد گويش سازمان ميراث فرهنگي كشور
ها و جمالت مندرج  از جنبه محتوايي كوشش شد واژه. اي تهيه گرديد هدايت شده و پرسشنامه

، با تنوعات جغرافيايي و در اين پرسشنامه ضمن در بر داشتن واژگان پايه، در حد امكان
بايست  اعضاي گروه مصاحبه با حضور در محل مي. فرهنگي پهنه ايران سازگاري داشته باشند

بايست بومي،  ور مورد مصاحبه مي هاي زباني را روي نوار كاست ضبط كنند؛ گويش داده
بود و  اري ميسال، و فاقد مشكالت گفت زبانه، ساكنِ دائمِ محل و دست كم ميان سواد و يك بي

هاي زباني زبان مازندراني مورد تحليل در مقاله  بخشي از داده. 2گفت پروا سخن مي شيوا و بي

                                                           

گي، صنايع دستي و گردشگري، دكتر رياست وقت پژوهشگاه سازمان ميراث فرهن مزدك انوشهسخاوت علمي دكتر . 1
طرح سرپرست مرحله جديد  داله پرمونيها و متون و دكتر  شناسي، كتيبه عضو هيئت علمي پژوهشكده زبان فريار اخالقي

 .در اجازه دسترسي به اين مواد زباني شايسته قدرداني است ملي اطلس زباني ايران

 ).1385(پرمون . ك.ها، و نقشه اين طرح ر گاه دادهبراي كسب اطالعات كامل اندر مستندسازي، پاي .2
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است؛ به علّت  1384الي بهار  1383حاضر برگرفته از طرح مذكور و جمع آوري شده  از پاييز 
، مواد و قائمشهر) بجز شهر كياسر(هاي ساري  هاي بخشي از شهرستان عدم دسترسي به  داده

گويشي مورد نياز اين پژوهش در اين مناطق، مجدداً توسط نگارنده اين مقاله به همان شيوه 
واژگانيِ نخست پرسشنامه  1مدخل 62در گام بعد، معادل مازندراني . آوري شد قبلي جمع

اين . ها استخراج شد سايت قلمرو پژوهش از اين داده 73براي هر يك از ) معادل 4526جمعا (
اند و شامل روابط خويشاوندي، اعضا بدن، اسامي  فهرست شده) 2(گان در جدول پيوست واژ

 36ميانگين سني گويشوران . حيوانات، عناصر طبيعت، ابزار، وسايل و مفاهيم انتزاعي است
  .آنها زن بودند% 38سال، متوسط سواد آنها در حد آموزش ابتدايي بود و 

 29394جمعاً (اي .پي.نويسه آي 38اين واژگان با استفاده از ها، در گام اول،  براي پردازش داده
اين پژوهش، در آوانگاري رفتار توزيعي يا رابطه همنشيني آواها را مد نظر . آوانگاري شد) نويسه

هاي آوايي آن فارغ از  نداشته است؛ بلكه هر آوا به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و ويژگي
نشان داده شده ) 3(گونه كه در تصوير همان. تعريف شده است» مميز معنا بودن«نقش تقابلي و معيار 

، و ]u،ɒ،ɔ[، سه واكه پسين ]i،I،a[هاي مازندراني در اين منطقه، سه واكه پيشين  است، براي نظام واكه

تقابل يادآور ] i[با ] ɪ[ايم، كه تقابل  بر اساس پايگاه دادگان پژوهش بازشناخته] ɐوə[دو واكه مركزي 
 .هاي ايراني است اي از دوره ميانه زبان كشش واكه

  
  هاي مازندراني بكاررفته در در پيكره زباني واكه -3تصوير

  

                                                           

است كه  -اعم از آوا، واج، تكواژ، يا واحد نحوي–دالّ بر متغير زباني ) linguistic item or parameter(مدخل . 1
 .گيرد سازد و  مبناي بررسي گونه مورد مطالعه و يا محاسبه شاخص فاصله زباني قرار مي پيكره دادگان را مي
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گونه  همان. ها از اين پيكره زباني استخراج شده، مورد تحليل آماري قرار گرفتند در گام دوم، واكه
اني شاخصي ميان مناطق گويشي نيست و هاي همخو جايي كه تفاوتها خواهيد ديد، از آن كه در مثال

ها است، در اين پژوهش روش بسامد واكه مد نظر  وجه تمايز عمده در اختالف بسامد وقوع واكه
در پيكره زباني پژوهش در هيچ يك از اين مناطق جايگزيني واكه با همخوان رخ نداده . قرار گرفت

براي اين كار، در ابتدا بسامد مطلق هر واكه . ستها با يكديگر روا ا است؛ بنابراين مقايسه بسامد واكه
سپس بسامد نسبي هر واكه در نواحي گويشي محاسبه و بر مبناي درصد . در كل پيكره محاسبه شد

اي  اي را بر اساس متغير دستگاه واكه ها در وهله نخست علّت تمايزات منطقه اين يافته. بهنجار شد
شناختي  اي زبان اين بسامدها بر روي نقشه جغرافيايي، نقشه نگاشت همچنين با مكان. كند تبيين مي
براي تبيين بيشتر نواحي گويشي و پيوستار . دهد شود كه پيوستار گويشي ناحيه را نشان مي رسم مي

زباني حاصل، شاخص تأثير هر واكه در ايجاد منطقه گويشي را محاسبه كرديم كه برابر است با قدر 
هاي  براي سنجش روايي يافته. هر واكه نسبت به بسامد آن در كل پيكره مطلق ميانگين بسامد نسبي

براي جزئيات (است  70/0بهره جستيم كه آستانه قابل قبول براي آن  1پژوهش از روش آلفاي كرنباخ
  ).170: 2004هيرينگا، . ك.بيشتر ر

  

  ها يافته. 4

 62هاي محّلي  از معادليك كنيم هر واكه در كدام اكنون، در اين بخش، ابتدا بررسي مي
سپس، همانگونه كه در بخش روش پژوهش اشاره شد، . مدخل واژگاني تظاهر پيدا كرده است

شود، و دست آخر، پس از محاسبه بسامد  ها در پيكره زباني معين مي بسامد هر يك از واكه
اي  نطقهمبناي تبيين تمايزهاي م -تا به همراه شاخص تأثير هر واكه-شود  نسبي بهنجار مي

شود تا از اين طريق  نمايانده مي 2هاي تفسيري پرتوي ها در نقشه بسامد نسبي واكه. گردد
شود كه  در نقشه پرتوي بين هر دو سايت يك خط رسم مي. نواحي گويشي مشّخص شود

ها از نقشه راهنماي  براي خواندن نقشه. تيرگي بيشتر اين خط واصل متضمن بسامد بيشتر است
  .مك بگيريدك) 1(تصوير 

                                                           

1.Cronbach’s α method for reliability 

2.beam map 
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 235اي نزديك به بسته، نزديك به پيشين، گسترده، و كوتاه است كه در  واكه/ �/واكه  4-1
، /p�yər/ ،/m�ʃ/ ،/x�ʃ/ ،/d�znʉn ،/ʃ�rin/ ،/n�na(�at)/مدخل گويشي از پيكره همچون 

/n�yaz/ ،/h�mə/،/d�r/ ،و/bald�n/ بسامد مطلق اين واكه با بسامد . تظاهر پيدا كرده است
جز اندك تفاوت  -همراه است؛ همه مناطق گويشي  1بيشتر در جنوب و نيز در نواحي گذار
تصوير .ك.ر(بسامد نسبي بهنجار نسبتاً يكساني دارد  -مثبت در شمال غربي و منفي در شرق 

هاي  هاي پيكره زباني، اين واكه با كمترين شاخص تأثير بر تفاوت از اين روي، بين واكه). 4
  .شود غربي منطقه مي- سبب تمايز گويشي شرقي -95/0يعني-اي  گويشي منطقه

  
  

  /.�/نقشه تفسيري بسامد نسبي بهنجار واكه  -4تصوير

مدخل گويشي از  1000اي پيشين، بسته، گسترده، و كشيده است كه در  واكه/ i/واكه  4-2

، /d�yi/ ،/pandir/ ،/dir/ ،/nazdic/ ،/miʃ/ ،/mardi/ ،/�ati/ ،/rica/پيكره همچون 

/saŋin/ ،/çəm�ri/ ،/ʔ�mi/ ،/damni/ ،/ci��/ ،/diznʉn/ ،/ʃirin/ ،و /himə/  تظاهر
ها پراكنده است؛ بسامد نسبي بهنجار اين  بسامد مطلق اين واكه در بين سايت. پيدا كرده است

                                                           

دهد،  ها، هنگامي كه يك متغير زباني جاي خود را به متغير ديگر مي طبق مشاهدات انجام شده، در مناطق مرزي گويش. 1
بسامد متغيرهاي زباني در نقاط . است) gradual transition(نيست بلكه تدريجي ) relic transition(اين گذار آني 

 .نامنظم است و لذا الگوي مشخصي قابل تشخيص نيست) transition zone(ختلف اين منطقه گذار م



  87                        ...   كرانة سنجي گويش و گويشي اطلس                              دوم شمارة ،ششم سال

 

افزايش قابل توجهي دارد ) غربي(واكه از شرق به سوي غرب، بويژه در منطقه گويشي دوم 
در  �به  aهاي پيشين مانند تبديل واكه  شدگي واكه يكي از موارد بسامد پسين). 5صوير ت.ك.ر(
  .در اين منطقه است) 1مثال (

/ʔ�mi/→/ʔamu/ )1مثال ) (عمو  
در توزيع تكميلي است، جايگزيني آنها / �/نيز در پيكره زباني آنجا كه اين واكه با واكه 

ه موقعيت جغرافيايي گويشور است اما مميز معنا دهند اي و نشان هاي لهجه سبب بروز تفاوت
) داماد/ (x�ʃ/، )دور/ (d�r/و ) دير/ (dir/هاي كمينه  نيست؛ وانگهي، اين جايگزيني در جفت

/ ʃir/هاي كمينه  هاي ديگر در زبان مازندراني جفت نمونه. مميز معنا است) خويشاوند/ (xiʃ/و 

/ p�r/و ) پير/ (pir/،)صفت سير/ (s�r/و ) اه سيرگي/ (sir/،)شيرِ آب/ (ʃ�r/و ) شير خوراكي(
اي  مركز بيشتر از ديگر مناطق دچار كشش واكه اين واكه در منطقه گويشي جنوب. است) پدر(
هاي پيكره زباني اين واكه با بيشترين شاخص  بدين ترتيب از بين واكه). ʃirمانند (شود  مي

باعث تفاوت گويشي از شرق به سوي  -340/2عني ي–اي  هاي گويشي منطقه تأثير بر تفاوت
 .غرب و متمايز ساختن منطقه غربي شده است

  
  /.i/نقشه تفسيري بسامد نسبي بهنجار واكه  -5تصوير
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مدخل  1110اي مركزي، نزديك به باز، نيم گسترده، و كوتاه است كه در  واكه/ �/واكه  4-3

/، /ʔ�b�ssən/ ،/cut�r/ ،/c�lə/ ،/s�rə/ ،/c�ɾc/گويشي از پيكره همچون əz�l�n/ ،

/t�l�/ ،/d�tər/ ،/��ft/ ،/t�c/ ،/d�ccə/  و/��l/ بسامد مطلق اين . تظاهر پيدا كرده است
دهد، بسامد  نشان مي 6هاي شمالي بويژه شرق بيشتر است؛ همانگونه كه تصوير  واكه در سايت

بيشتر است، و  هاي گويشي شرق و شمال غرب نسبي بهنجار اين واكه به ترتيب در منطقه
هاي پيكره زباني  از بين واكه. شود مركز و غرب مي هاي گويشي جنوب سپس سبب تمايز منطقه

  .را دارا است -41/1يعني -اي  هاي گويشي منطقه اين واكه ششمين شاخص تأثير بر تفاوت

 
  ./�/نقشه تفسيري بسامد نسبي بهنجار واكه -6تصوير

مدخل گويشي از  1830گسترده، و كوتاه است كه در  اي پيشين، باز، واكه/ a/واكه  4-4
 /val�/ ،/�app�/ ،/pander/ ،/saŋ/ ،/nar/ ،/varf/ ،/vaçə/ ،/ʔamu/ ،/vaɾə/پيكره همچون 

ها نسبتاً همگن و اندكي  بسامد مطلق اين واكه در بين سايت. تظاهر پيدا كرده است /taʃ/و 
و تبديل  شدگي اين واكه علّت پسيناين واكه بهپراكنده است؛ پايين بودن بسامد نسبي بهنجار 

هاي واژگاني متفاوت  و بكارگيري معادل) عمو( /ʔ�mi/→/ʔamu/مانند  �آن به واكه 
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/)�əl�m / به جاي/var� (/گويشي شمال غرب قابل توجه است نيز اندك كشش آن در منطقه .
اي  هاي گويشي منطقه ر تفاوتهاي پيكره زباني اين واكه با سومين شاخص تأثير ب از بين واكه

  .غرب است سبب تفكيك منطقه گويشي شمال -55/1يعني-

  
  /.a/نقشه تفسيري بسامد نسبي بهنجار واكه -7تصوير

مدخل گويشي از  2797مركزي، و كوتاه است كه در  مياني، خنثي،اي  واكه/ ə/واكه  4-5

، /s�t�rə/ ،/c�lə/هاي واژگاني همچون  اي مدخل پيكره در هسته و پايان هجاي معادل منطقه
/v�rəʃ/ ،/cəɾc/ ،/p�sər/ ،/x�xər/ ،/vaçə/ ،/nəm�z/ ،/vaɾə/ ،/bəɾ�r/ ،/çəʃ/ ،
/dəh�n/ ،/s�rə/  و/himə/  هاي  مطلق اين واكه در بين سايتبسامد . تظاهر پيدا كرده است

هاي مركزي و جنوبي بيشتر است؛ بسامد نسبي بهنجار اين واكه، با  شرقي كمتر و در سايت
اي  ، به علّت هماهنگي واكه02/1يعني-اي  هاي گويشي منطقه هشتمين شاخص تأثير بر تفاوت

شدگي  زي، افراشتگي واكه همراه با مرك/n�m�z/→/nəm�z/مانند افراشتگي واكه در
/ʔ�ft�b/→/ʔ�ft�b/→/ʔəft�b/شدن هسته  ، و پسين/d�hun/→/dəh�n / سبب تمايز



 دوم شمارة ،ششم سال                 مشهد فردوسي دانشگاه خراسان هاي گويش و زبانشناسي مجلة                                 90

 

هاي  در ادبيات پژوهش. مركز گشته است غربي و متمايز شدن منطقه گويشي جنوب-شرقي
. در نظام آوايي مازندراني مورد بحث است/ e/، و /ə/، /�/گانه  هاي سه شناختي وجود واج زبان

» عدد سه«/ �s/هاي  همچون پايان واژه/ ə/و / �/پژوهش حاضر تمايز بين  هاي بر اساس داده
 .مميز معناست» سيب«/ sə/و 

  
  /.ə/نقشه تفسيري بسامد نسبي بهنجار واكه -8تصوير

مدخل گويشي از  516اي پسين، نيم باز، نيم گرد، و كوتاه است كه در  واكه/ �/واكه  4-6
، /l�m��m/ ،/�/ ،/b�d��/ ،/�ʃ/واژگاني همچون هاي  اي مدخل پيكره در معادل منطقه

/x�nə/ ،/ʔ�ft�b/ ،/ʔ�ːs/ ،/�rad/ ،/dəh�n/  و/zəv�n/ بسامد . تظاهر پيدا كرده است
هاي مركزي و جنوبي بيشتر است؛  هاي شرقي كمتر و در سايت مطلق اين واكه در بين سايت

ار كم، در غرب كم، و در شرق غرب بسي بسامد نسبي بهنجار اين واكه در منطقه گويشي شمال
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ابدال واكه مركب ناپايدار پاياني به واكه ساده پايدار ). 9تصوير .ك.ر(بيشترين است 
}��→�/�,�,ʃ—# { /مانند��/→/��هاي شرقي  يكي از داليلي تفاوت بسامدي در سايت/ �

ي ا مركز بيشتر از ديگر مناطق دچار كشش واكه اين واكه در منطقه گويشي جنوب. است
هاي  هاي پيكره زباني اين واكه با چهارمين شاخص تأثير بر تفاوت ازين روي بين واكه. شود مي

  .شود مركز و شرقي مي غرب از جنوب سبب تميز گويشي شمال -52/1يعني-اي  گويشي منطقه

  
  /.�/نقشه تفسيري بسامد نسبي بهنجار واكه -9تصوير

مدخل گويشي از  1131شيده است كه در اي پسين، بسته، گرد، و ك واكه/ u/واكه  4-7
، /hun/ ،/xun/ ،/cutər/ ،/zəvun/ ،/ʔamu/ ،/ruːz�nun/ ،/d/هايي همچون  پيكره در معادل

/m�huri/ ،/�u/ و /ʃu/  هاي  بسامد مطلق اين واكه در بين سايت. تظاهر پيدا كرده است
؛ بيشترين )راست 10تصوير .ك.ر(هاي مركزي و غربي بيشتر است  شرقي كمتر و در سايت

مركز و  غرب، غرب، جنوب هاي گويشي شمال بسامد نسبي بهنجار اين واكه به ترتيب در منطقه
ابدال واكه مركب ناپايدار پاياني به واكه ساده پايدار ). چپ 10تصوير . ك.ر(شرق است 

}��→u/�,�,ʃ—# { مانند/ʃu/→/ʃ�� /هاي  يكي از داليلي تفاوت بسامدي در سايت
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غرب بيشتر از ديگر مناطق دچار  نيز اين واكه در منطقه گويشي شمال. و مركزي استشمالي 
هاي پيكره زباني اين واكه با پنجمين شاخص  بدين ترتيب بين واكه. شود اي مي كشش واكه

غرب  سبب تميز گويشي با محور شمال -50/1يعني-اي  هاي گويشي منطقه تأثير بر تفاوت
  .شود شرقي مي جنوب

  
  /.u/نقشه تفسيري بسامد نسبي بهنجار واكه -10رتصوي

مدخل گويشي از پيكره  2736اي پسين، باز، گرد، و كشيده است كه در  واكه/ �/واكه  4-8
، /�m�r/ ،/ci��/ ،/v�rəʃ/ ،/x�l/ ،/bər�r/ ،/nəm�z/ ،/d�yi/،/təl/، [��l�m]همچون 

/v�/ ،/d�r/  و/m�/ ن واكه با بسامد بيشتر در شمال و بسامد مطلق اي. تظاهر پيدا كرده است
جز اندك تفاوت   –؛ همه مناطق گويشي )11تصوير .ك.ر(نيز در نواحي گذار همراه است 
ازين روي بين . بسامد نسبي بهنجار نسبتاً يكساني دارد –مثبت در شمال و منفي در شرق 

- اي  شي منطقههاي گوي هاي پيكره زباني اين واكه با هفتمين شاخص تأثير بر تفاوت واكه
  .شود جنوب منطقه مي-سبب تميز گويشي شمال -06/1يعني
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  /.�/نقشه تفسيري بسامد نسبي بهنجار واكه -11تصوير

  گيري بحث و نتيجه 5

شناسي ضمن  هاي تحليل انبوهه رايج در گويش آيد روش هاي پژوهش برمي همانگونه كه از يافته
تر ازروش  تر ومطمئن بخشد، جامع شناختي را بهبود مي شناختي و جامعه مند زبان آنكه مطالعات روش

- طرفانه و بدون سوگيريِ عامل انساني به هاي انبوهه به كار رفته در آن، نتايجي بي تحليل. سنّتي است

در روش پرتُوي با تحليل انبوهه . يابي نيست هاي سنّتي قابل دست دهد كه از طريق روش دست مي
هاي سنّتي و تأثير گويش  توان ضعف آماري روش تر، مي زش پيكره حجيمها به دليل قابليت پردا داده

هاي رويكرد سنّتي بر پايه مطالعات يكپارچه صورت نبسته است، چه  يافته. تر ساخت رنگ فردي را كم
گرايانه و تحليل انبوهه دادگان در اما بررسي كل. از لحاظ دادگان، چه از لحاظ جغرافياي گويشي

تر پيوستار گويشي و مناطق عالوه ميزان آن، و مهمتعيين جهت اين تغييرات، به روش پرتُوي ضمن
طرفانه به  مسأله ديگر توجه جامع و بي. نمايانده است هاي پرتُوي باز گذار را با استفاده از ترسيم نقشه

نظر قرار  هاي زباني را مد بسياري از مطالعات كيفي و غير رايانشي تعداد كمي از ويژگي. ها است داده
  .دهند و لذا شايد نتوان آنها را مطالعات جامعي در نظر گرفت مي
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در اين مقاله براي يافتن و تحليل تنوعات زباني و پراكنش جغرافيايي كرانه جنوب شرقي درياي 

استفاده شده است تا از طريق ) 2001(مازندران از روش بسامد واكه ملهم از برادران هوپنبرووِرس 

هاي زباني منطقه مورد بررسي قرار  پارامتر در كنار تحليل انبوهه تفاوت ني و تحليل تكسنجش همزما

بنيا است كه نقش يك پارامتر زباني را در كنار ديگر پارامترها  روش بسامد واكه روشي پيكره. گيرد

تواند مبناي  همچنين اطالعات بدست آمده مي. سنجد كند و وزن تأثير آن را نيز مي بررسي مي

ها در بخش  دهنده بسامد نسبي بهنجار واكه هاي تفسيري نشان نقشه. شناختي قرار گيرد هاي رده بررسي

. كنند هاي گويشي مختلف را بر اساس متغير بسامد واكه تبيين مي قبل، چگونگي و سبب تظاهر منطقه

اي تفسير  ههاي منطق شاخص تأثير محاسبه شده در بخش قبل نيز وزن هر واكه را در بروز تفاوت

و به عبارت ديگر،  –را برهم نگاشت كنيم  11تا  4هاي پرتوي تصويرهاي  حال اگر نقشه. كند مي

 12نقشه تصوير  - ها را به صورت انبوهه محاسبه و نقشه مربوط را رسم كنيم بسامد نسبي همه واكه

ظاهر چهار منطقه هاي تفسيري حاصل از تحليل بسامد واكه ت به كوتاه سخن، نقشه. آيد به دست مي

  .كنند و مركز را ارائه مي شرقي، و ناحيه كوهستاني جنوب غربي، غربي، شمال گويشي شمال

  
  )84/0= آلفاي كرنباخ(پرتوي چهار منطقه گويشي  نقشه -12تصوير



  95                        ...   كرانة سنجي گويش و گويشي اطلس                              دوم شمارة ،ششم سال

 

اي در هر چهار بخش يكسان است، بسامدهاي  همانطور كه مشاهده شد، هرچند نظام واكه
ها شاخص تأثير  ه به عّلت فرآيندهاي آوايي متفاوت است، لذا واكهها در هر منطق نسبي واكه

بر  -ذكر شدند) 3(كه بر اساس محل توليد و تصوير –هاي مورد تحليل  واكه. مختلفي دارند
توصيف و بسامد ) 3(هاي زباني، در جدول  گيري منطقه اساس شاخص تأثيرشان در شكل
  .اند گانه درج شدههاي چهار نسبي بهنجار آنها به تفكيك منطقه

  ها به ترتيب شاخص تأثير توصيف و بسامد نسبي واكه –3جدول 
 شاخص بسامد نسبي بهنجار واكه در منطقه گويشي% 

 توصيف آوايي واكه

 نويسه

4 

 شرقي شمال

3 

 مركز جنوب

2 

 غربي

1 

 غربي شمال

 واكه تأثير

57/3 75/3 17/4 71/3 34/2 
پيشين، بسته، گسترده، 

 كشيده
i 

 a پيشين، باز، گستردة، كوتاه 55/1 57/5 36/6 38/6 20/6

 ���� كوتاه گرد، نيم باز، پسين،نيم 52/1 76/0 12/1 47/2 17/2
 u پسين، بسته، گرد، كشيده 50/1 80/4 45/4 62/3 37/3

31/4 39/3 33/3 19/4 41/1 
باز،  مركزي، نزديك به 

 ���� گسترده، كوتاه نيم

 ���� ، باز، گرد، كشيدهپسين 06/1 35/9 45/9 01/9 43/9

18/9 08/10 82/9 78/9 02/1 
 نيم مركزي، مياني، خنثي،

 كوتاه گسترده،
ə 

76/0 79/0 79/0 82/0 95/0 
پيشين،نزديك به  نزديك

 ���� بسته،گسترده،كوتاه 

در . باال گرد هم آمده است 3ها در بخش قبل درون جدول  هاي حاصل از پردازش داده افتهي
، بيشترين شاخص /a/و / i/هاي پيشين  دهد كه واكه نشان مي 3جدول تبيين مناطق گويشي، 
داراي كمترين /  ə/اي دارند؛ در حالي كه واكه خنثي مركزي  هاي منطقه ني تأثير را در گوناگو
از فرآيندهاي آوايي قابل توجه كه باعث تمايزات گويشي در منطقه . شاخص تأثير است

به جاي واكه پسين / �/و / ə/هاي خنثي مياني و مركزي  واكه تمايل بيشتر به استفاده از شود مي
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به جاي گرد / a/نيز بسامد باالي واكه گسترده پيشين كوتاه . در مركز و غرب است/ u/گرد 
هاي  مشّخصه سايت/ �/گرد پسين كوتاه  به جاي نيم/ u/، و گرد پسين كشيده /�/پسين باز 

هاي  در سايت/ i/تر بودن واكه گسترده پيشين  ههمچنين كوتا. غربي بويژه شمال غربي است
غربي را نيز به  ها در منطقه شمال توان كشش بيشتر واكه مي. شرقي موجب تمايز گويشي است

  .عنوان عوامل مؤثّر در اين تمايزات دخيل دانست
را بدست ) 13(نقشه تفسيري تصوير ) 12(هاي واصل غير مرزي از نقشه تصوير  حذف خط

اين نقشه مرزهاي گويشي با حفظ ميزان تفاوت گويشي بين مناطق در تيرگي  در. دهد مي
هاي گويشي  همانگونه كه پيداست اين نقشه خطوط مرزي گروه. خطوط رسم شده است

هاي گويشي ارائه شده توسط نجفيان و همكاران  ها با گروه اين يافته. نماياند چهارگانه را باز مي
غربي و غربي در  هاي شمال ن ذكر است تفاوت بين منطقهشايا. همسو است) در دست چاپ(

در اين پژوهش . تر است كمرنگ) در دست چاپ(هاي نجفيان و همكاران  اينجا نسبت به يافته
هاي گويشي حاصل از  بدست آمده است، بنابراين تحليل گوناگوني 84/0آلفاي كرنباخ برابر 

  .ها روا و قابل اعتماد است بسامد واكه

  
  )84/0= آلفاي كرنباخ(پرتوي چهار منطقه گويشي  نقشه -12تصوير
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  ها پيوست

  )2تصوير (هاي مشّخص شده در نقشه راهنما  فهرست سايت -1پيوست
 توك كهي 61 آزادبن 46 ميستان 31 استخرپشت 16 پاشاكال 1

 سفيدچاه 62 همحل ترك 47 چال دون 32 محله كچب 17 برارده 2

 تپه قره 63 محله ماندي 48 الكدشت 33 سفيدكوه 18 تيركال 3

 زاغمرز 64 بيزيكي 49 ملك ميان 34 پاسند اليي 19 مقام 4

 ارزت 65 فوتم 50 تلنار 35 ارزك 21 كنده عيسي 5

 لنگه عقوبي 66 سيدكال 51 آباده 36 بندبن 22 خارميان 6

 آباد حسين 67 كال جيحا 52 كال زرين 37 سورك 22 دامير 7

 وند زينه 68 محله غريب 53 الريم خرده 38 چلمردي 23 سر جره 8

 سر آسياب 69 محمدآباد 54 چوباغ 39 چاه نيم 24 دلمرز 9

 كوهستان 70 شيرداري 55 ده عشيره 40 كال سياوش 25 لته تجن 10

 محله گرجي 71 چالكده 56 شوركا 41 لو دغان 26 آباد بزمين 11

 كنت 72 پايان قلعه 57 بن چهارطاق 42 تراشان الك 27 ده طبق 12

 اندورات 73 محله كرماني 58 محله قوشچي 43 شوراب 28 دشت الك 13

   ارسمي 59 سفرخيل 44 كميشان 29 آباد نبي 14

   كياسر 60 محله تالش 45 كتي چرخ 30 كال گالش 15

 

 هاي واژگاني پرسشنامه مدخل -2پيوست

 دايي عمو بچه دختر پسر خواهر برادر مادر پدر

 خورشيد پدرِ مادري پدرِ پدر عروس داماد شوهر زن خاله عمه

 برف باران خاك آتش باد روز شب ستاره ماه

 ميش بره بز گاو خون زبان دهان چشم سنگ

 گل برگ چوب كبوتر خروس مرغ سگ قاطر گرگ

 پنير نان هيزم اجاق خانه وغي بادام جو درخت

  حيوان آبستن آبستن انسان نزديك دور شيرين دهما نر نماز

 


