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 گویش مازندرانی های موجود در ها و واکه واج

 (زبان تبری کهن  )=

 

های کهن ایرانی و دارای قواعد و اساس و زبان تَبَری که به زبان مازندرانی مشهور است، یکی از زبان

 ی زبانی است.ریشه

ها به کار می رود و هر واژه همان گونه که در هر زبان، برای سخن گفتن و نوشتن، کلمات، یا واژه

 رنیمازٌزبان مازندرانی )=  اند ؛برخوردار از اصوات یا حرکات  تلفظ ماز حروفی است که به هنگا یترکیب

rn^ɐm@z)9  های مشروح آنها در پیکره : دارای حروف و اصواتی است که در ذیل به آنها اشاره می شودنیز

ا اخذ شده تنظیم المعارف بریتانیک هکه بر اساس جدول الفبای بین المللی آوانگاری از دایر 4و  6،  2،  9

 گردیده است.

 26زبان مازندرانی، با توجه به واج )= حرف( صامت انسدادی بی آوای گلویی )= چاکنایی( دارای 

 است.« همخوان»یا  صامت

 ، ب، پ، ت، ج، چ، خ، د، ر، ز، ژ، س، ش، غ، ف، ک، گ، ل، م، ن، و، ه، ی.2ء

 است. بوده واکه )مصوّت( 9دارای  با توجه به پیشینگی تاریخی و موقعیت اقلیمی این زبان

                                                      
های ی نام مازندران و نام، برای دست یابی به ریشهه استی مازندران ارائه نشدظاهراً در هیچ یک از کتب، معنای دقیقی از واژه :   1

در این  فنون دانش زبان شناسی با توجه به تحقیقات باستان شناسی سود جست. زی کامل اها و آبادی های آن، باید با استفادهباستانی جای

را در نظر داشت. چرا که خویشاوندی و نزدیکی زیادی  ) پهلویِ اشکانی / پهلویِ ساسانی ( پویش باید لغات و آیین های رایج ایران باستان

مازندران و دیگر ایرانیان وجود دارد. حاصل این گونه پژوهش کمک بزرگی به شناخت  ویژه زیربنای فرهنگی میان مردمان از هر حیث، به

چیزی در یک جا را « نگرد کرد»و یا « انباشتن»ی واژه های فارسی و غیره خواهد بود. مثالً در زبان تبری به مصدر متعدی بسیاری از ریشه

ا توجه به ابدال حروف به واژه های هم ریشه و هم معنا در این زمینه می گویند. ب« ، روی هم انباشتن kut h@k*rdanکوت هاکردن »

توان به شکل ذیل مورد تحقیق قرار  ی مازندران را می ، کُتل، کوه. کلمهk*r ر، کٌکوفه، کُپّه، &k*lلو کٌ، ^k*tتی کٌتوجه شود: کوت، 

سرزمین ایندرای  )یا مازندران(، یعنی« مَزایندران»ایندرا ]= ایندرا ملقّب به )مَه ایندرا([ پس:  ←ندران اَمَه ) = بزرگ(  مَز= مَغ= ←داد: ماز 

نوسده در اصول »به کتاب  در این زمینه خوانند،« ایندرا»که هندوان، فریدون را باید دانست  بزرگ. ایندرا، سرور و خدیو گیاهان است.

 رجوع شود.  79ش. پرتو، ص  نوشته «عرفان

 ی تینه با آپتین، نام پدر فریدون مقایسه شود.[] کلمه *t^nه یادآوری: در کوهستان الریجان آمل روستایی وجود دارد که نام آن تینٌ

 تخت و بارگاه فریدوناد سالخورده به بنده گفتند؛ که: است که در گذشته مرکز جشن های باستانی بود. به هنگام تحقیق، چند تن از افر

آک: ده عیب. کسی که دارای ده عیب باشد( در ی دماوند( بوده و ضحاک )= دهقله پیرامونروستا )بخش جنوب غربی این  ، دراسفیان 

 همین حوالی به چاه انداخته شد.

 

 ( است. # ء = همزه و عین، عالمت آوانگاری آن )  2
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 (eاِ ( )oاُ ( )aاَ سه مصوّتِ کوتاه : ) .9

 (iای ( )uاو ( )@آسه مصوّتِ بلند : ) .2

 (^ای ( )&او دو مصوّتِ کشیده : ) .6

  ( # * ؛ که در تحریر چنین است = ɐ اٌ : ) شِوا مصوّتِ میانی خنثی .4

 ( در تلفظ کلماتی مانند: این به یوراشباعی = ضمّه �̅�ی معادل )بعضی نقاط مازندران، مصوّتدر 

#inb*y�̅�𝒓  استفاده می شود. البته این کلمه در بیشتر جای ها به این گونه #inb*yur  .تلفظ می شود 

 در میان واژه ها تلفظ می شود. (u)او و ( i)ای مصوّت های 

ی مرکب( کماکان استفاده )واکهدر بعضی از نقاط مازندران به ویژه در میان مردمان کوه نشین دو صوتی 

 می شود.

 : دوشیدن.  baw%tanی مصدری مثل : بَوشتندر واژه aw اَو .9

 : باریدنdaytan  ی مصدری مثل: دَیتندر واژه  ayاَی .2

 است. &#ba : نوعی حشره که شکل دیگر آن چنین: بَئو bauای مثل: بَوُ در واژه  auاَو .6

-شود که میای تلفظ میگونهدر نواحی گوناگون مازندران، بهدر غالب اوقات « و»عطف توضیح : حرف

 رجوع شود. پژوهشی در زبان تبری کتاب 22ی [ به شمار آورد. به صفحها aتوان آن را نوعی مصوّت ]

 

 

 

 

 

 

                                                      
  شمار می رود. به نمونه های زیر توجه شود :واکه میانی خنثی ) = شِوا ( در زبان مازندرانی یک ممیّزه ی معنائی به 

 بستن راه یا گذر گاه با شاخه ها و سرشاخه ها (.  jar bazu#anانبوه شاخه ها و سرشاخه ها. ) جَر بَزوئَن :  jar   جَر

 به زیر افتادن (.  j*r dak*tan: زیر. ) جٌر دکٌتَن   j*rجٌر  

 باال(.  jur: پایین. ) مقابل جور   jerجِر  

 : سر ، کلّه. sarو یا : سَر 

 : کِرِخت ، بی حس. s*rسٌر         

 : سیر ، پُر ) مقابل وَشنا : گرسنه (.  serسِر        
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های موجود، جهت استفاده در ی واجنشانه ها و یادآوری ها درباره

 متون زبان تَبَری )=تپوری( ]مازندرانی[

های معادل در جدول نشانه

 [IPAالمللی ]بینآوانگارِ الفبایِ

 B                   [b] صامتِ )همخوان( انسدادی، بی آوا، لبی ب

                    P[p] صامتِ )همخوان( انسدادی، آوایی، لبی پ

                     T[t] صامتِ )همخوان( انسدادی، بی آوا، دندانی ت

                    D[d] صامتِ )همخوان( انسدادی، آوایی، دندانی د

                    K[k] صامتِ )همخوان( انسدادی، بی آوا، پسکامی ک

                    G[g] صامتِ )همخوان( انسدادی، آوایی، پسکامی گ

                    #[?] گلوییصامتِ )همخوان( انسدادی، بی آوا،  ء

                    F[f] لب و دندانی، بی آوا، سایشیصامتِ )همخوان(  ف

                   V[v] آوایی، لب و دندانی، سایشی صامتِ )همخوان(  و

                    X[x] مالزی، بی آوا، سایشی صامتِ )همخوان(  خ

                    ([ⱴ] آوایی، مالزی، سایشی صامتِ )همخوان(  غ

                   H[h] گلویی، بی آوا، سایشی صامتِ )همخوان(  ه

                    S[s] دندانی، بی آوا، صفیریصامتِ )همخوان(  س

                    Z[z] صفیری ، آوایی، دندانیصامتِ )همخوان(  ز

                    %[∫] پیش کامی، بی آوا، تَفِشیصامتِ )همخوان(  ش

                    $[ᴈ] آوایی، پیش کامی، تَفِشی صامتِ )همخوان(  ژ

                    L[l] آوایی، پیش کامی، کناریصامتِ )همخوان(  ل

                    R[r] آوایی، پیش کامی، تکریریصامتِ )همخوان(  ر

                  M[m] لبی، آوایی، خیشومی صامتِ )همخوان(  م

                   N[n] آوایی، پیش کامی، خیشومی صامتِ )همخوان(  ن

                    ![G  ] بی آوا، پیش کامی، مرکبصامتِ )همخوان(  چ

                    j [Z  ] آوایی، پیش کامی، مرکبصامتِ )همخوان(  ج

                   Y[y] نیم مصوّت، میان کامی، آوایی ی

 1(1ی )پیکره

 

 

                                                      

مطالب مربوط به : )آواشناسی و الفبای  791، 799، 777، 777، 779المعارف بریتانیکا، جلد هجدهم، صفحات  رهینگاه شود به دا:   1

 «IPA»المللی( آوانگار بین

 ، رجوع کرد.11ی دکتر علی محمد حق شناس، ص نوشته« آواشناسی»در این زمینه می توان به کتاب 
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ه گانه برای آوانویسی مصوّت های زبان تَبَری های نُی واکهنشانه ها و یادآوری ها درباره

 ) = تَپوری( ]مازندرانی[

نشانه های معادل در جدول 

 [IPAالفبای آوانگار بین المللی ]

 ^#[:i] مدوّر(، کشیده، بسته.]یـ[ و ]ی[ : مصوّت )واکه( پیشین، گسترده )غیر 

 i#[i] ، بسته.کوتاه]یـ[ و ]ی[ : مصوّت )واکه( پیشین، گسترده )غیر مدوّر(، 

 e#[e] ]اِ[ : مصوّت )واکه( پیشین، گسترده )غیر مدوّر(، نیم بسته.

 a#[a] ]اَ[ : مصوّت )واکه( پیشین، گسترده )غیر مدوّر(، باز.

 &#[:u] )مدوّر(، کشیده، بسته.]اُو[ : مصوّت )واکه( پسین، گرد 

 u#[u] ]او[ : مصوّت )واکه( پسین، گرد )مدوّر(، کوتاه، بسته.

 o#[o] ]اُ[ : مصوّت )واکه( پسین، گرد )مدوّر(، نیم بسته.

 @#[a] ]آ[ : مصوّت )واکه( پسین، گرد )مدوّر(، باز.

 * #[*] [ : مصوّت )واکه( میانیِ خنثی.اٌ]

 2ی پیکره

 

 1ها و جایگاه شانجدول واج 

 گلویی مالزی پسکامی میان کامی پیش کامی دندانی لب و دندانی لبی 

 انسدادی
 ء  ک   ت  پ بی آوا

   گ   د  ب با آوا

ی
ض

با
انق

 

 سایشی
 هـ خ     ف  بی آوا

  غ     و  با آوا

 صفیری
      س   بی آوا

      ز   با آوا

 تَفِشی
     ش    بی آوا

     ژ    آوابا 

     ل    آوایی کناری

     ر    آوایی تکریری

   )ن(  ن   م آوایی خیشومی

 مرکب
     چ    بی آوا

     ج    آوایی

    ی     آوایی نیم مصوت

 3ی پیکره

 

 

                                                      
 «ق»/ با کسر حرف  91پرویز ناتل خانلری، ص  شادروان دکتر ،1تاریخ زبان فارسی جلد   1
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 ) شِوا (  واکه میانیِ خنثی

به  « ɐ »واکه  : نوشته شده است 9در کتاب آواشناسی ) شِوا (  مصوت )واکه( میانی خنثی یدرباره

جز اینکه هنگام تولید آن، ارتفاع آن  می باشد.«  ə »ی میان زبان تولید می شود. و از هر لحاظ مانند وسیله

در  –نه باز، یا نیم باز است و نه بسته یا نیم بسته «  ə »است. این واکه «  ə »کمتر است در نتیجه بازتر از 

محسوب  جایگاه میانی   از نظر هستند و  حالت طبیعی  ؛ بلکه در  گرد و نه گسترده اندها نه  تولید آن لب

ها از هم جدا می مانند و زبان خنثی می گویند. هنگام تولید آن لب میانی یمی شود. به همین دلیل آن را واکه

 به صورت تقریباً نامحسوس به باال رانده می شود.

آمده  2ی بر صوت شناسی و فونتیک و رفع مشکالت تلفظ در زبان انگلیسیامقدمهدر این زمینه در کتاب 

ها ادا می کنند می توان  را با باز کردن فک«  ə »ی : فارسی زبانانی که اهلِ شمال ایران هستند واکه است

 مصوتی )تقریباً( مابین فتحه و کسره است. ) شِوا ( ی میانی خنثینشان داد. واکه« *»تلفظ آنها را با عالمت 

: خیلی کم ، کمترین واحد وزن. مثالً مقداری نمک یا آرد یا هر چیز دیگری که P*rik ریکپٌمانند: 

 بتوان در میان دو انگشت دست قرار داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .193و  191، صفحات 1131آواشناسی، علی محمد حق شناس، آگاه، چاپ اول، :   1

 113، ص 1111ی تهران مصور، چاپ اول ای بر صوت شناسی و فونتیک و رفع مشکالت تلفظ در زبان انگلیسی، منصور اختیار، چاپخانهمقدمه :   2
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 عالئم آوایی
به زبان تَبَری )= مازندرانی( آشنا هستند به خوبی می دانند که این زبان از لحاظ آوایی، دارای  کسانی که

ویژگی هایی است که هنگام نوشتن نیازمند به عالئم یا نشانه ها می باشد. اما کمبود نشانه ها یا عالئم علمی 

مازندرانی آن گونه که تلفظ بر حروف رسمی کشور موجب شد که برخی از زبان های بومی از جمله زبان 

ی زبانی خویش می شود نوشته نشود. لذا می بینیم مردمان مازندران با توجه به داشتن فرهنگ غنی در حوزه

نیستند، به ناچار گویندگان و نویسندگان وابسته به این زبان نمی توانند به آسانی، همان چه را  تدارای کتاب

شناسی و آوانگاری و نیز با ان دریابند. از این رو با توجه به نکات زبانکه می گویند بنویسند تا خود و دیگر

 رعایت آسان نویسی و زیبایی عالمات روی حروف در واژه ها عالئم آوایی ذیل وضع و گزینش شده است.

[1 (     )2 (       )1 (       )1 (       )3 (        )1 (      )9 (      ]) 

در زبان تَبَری )= مازندرانی( با عنوان انسدادی بی آوایی  7و  3و  2ی عالئم شماره : با آگاهی اینکه

 گلویی )چاکنایی( در نظر بوده است.

از سوی وزارت فرهنگ و  91/97/9636 - 2772/36ی ی شمارهی فوق، برابر نامهعالئم گزینش شده

 ویسی متون تَبَری بالمانع اعالم شد.آموزش عالی )مرکز مردم شناسی( مورد تائید واقع، و جهت آوان

 ی مذکور و اعالم نظر کارشناس محترم وزارت فرهنگ و آموزش عالی موجود و محفوظ است.نامه
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 بیان عالئم آوایی

( نشانه ای است  *با عالمت بین المللی  – ) شِوا ( ی میانی خنثی، عالمت واکه     )ی نخست: نشانه

یک از حروف آن به هنگام تلفظ، برخوردار از مصوت میانی خنثی، یعنی  ی کلماتی که هرکه روی کلیه

 باشد قرار می گیرد.« کسره»، و نه «فتحه»مصوتی که نه 

 ی گفتار، ترکیب، واژه:نمونه

 ماه بو. هارٌگانی، بٌدٌنًزٌ رًه وَه تِنِدا هاکٌخٌ

X*d@ h@k*ne te var z*n*dg@n^ b*h@r* m@h b&. 

 زندگانی )به سان( سه ماه بهار باشد.خدا کند در کنار تو، 

 : چکّه چکّه، قطره قطره. k !*k*!ک ک چٌچٌ

 : قطره قطره. t*p t*pپ پ تٌتٌ

 : خانه، اتاق. *x*nه نٌخٌ

 : جامه، پیراهن *j*mه مٌجٌ

 

ی ی واکهملفوظ( نشانه ای است روی حرفی که بدون نشانه« هـ»عالمت ساکن بر       )ی دوم: نشانه

 *alleh d@r- e sar n^%t#                   ه.سر نیشتٌ دارِ هًلِّاَ  خنثی باشد. نمونه:میانی 

 شاهین )عقاب( روی درخت نشسته است.

 .*r&x*n*’ lah h@k*rd* kel* r* leh sar^t     روخٌنٌه، لَهً هاکٌردٌه، کِلٌه رٌ لِهً سریتٌه.

 و الی فرا گرفت.رودخانه سیل کرده، جویبار را گِل 

 

ی نشانه ای است که بر باالی کلیه عالمت تشدید همراه با عالمت واکه میانی خنثی(    )ی سوم: نشانه

 کلماتی که دارای حروف تشدید و صدای میانی خنثی باشد قرار می گیرد. نمونه :

 .Har !* d@%t* #& t*pp* bayy* b&rd* g*l- e b*n    ن.بٌ لِه گٌه بوردٌیٌّه بَپٌّه او تٌه داشتٌهرچٌ

 هرچه داشت قطره آب شد به زیر خاک رفت.

 : کف زدن، شادی نمودن، دست افشانی.  akk* baz&#an!نه بزوئَکٌّچَ
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 : پای ، پایین، انتهای هر چیز، دمپای شلوار، یا دامن پیراهن. l*mm*rرمٌّلٌ/      : تپه، تل.  *tappهپٌّتَ

 

عربی.  –در زبان فارسی « واو»نشانه ای است معادل حرف  «(و»عطف عالمت حرف    ) ی چهارم:نشانه

و  –یعنی میان دو مصوت پسین، گرد، باز « a#اَ »و  «@#آ »کشش صوتی این عالمت واکه ای است مابین 

 پیشین، گسترده و باز قرار دارد. نمونه:

 .*a r&z taj*n* k@r s& nak*nn &%      ه.نٌّه، کار سو نکٌنٌجٌروز تَ شو اٍ

 شب و روز می دود )کوشش می کند( اما بهره ای در کار نیست.

  : چشم و لب. &l @ %*! لو اٍچش .   /   : دست و پا dass @ l^ng لینگ اٍ سّدَ

 : ماه و ستاره. *mung @ s*t@r تارهو سٌ اٍمونگ 

 

انسدادی بی آوای «( *»بین المللیی آوانگاری عالمت واج چاکنایی یا گلویی با نشانه      ) ی پنجم:نشانه

 :ی میانی خنثی است. نمونهی واکهگلویی، بدون نشانه

#att@ da#& #amz*n@ t^m b@)!* h*%*nn^m*.    َه.یمٌنّشٌه هٌنا تیم، باغچٌا دئو امزٌتّا  

 به مقدار یک کف دست تخم گشنیز در باغچه کِشتم. )بذرافشانی کردم(

 .&me j@n me ra#^- y( d@ b       بو. دا ه رئیِه جان، مِمِ

جانم فدای فرزندم باد. این عبارت را مادران به هنگام ستایش از فرزندان خویش می گویند. دو معنی دیگر 

 .رَئی: دلبند و نازدانه است

 .*S* da#& x*n* sar d@rn         ه.ر دارنٌه سَنٌه دئو خٌسٌ

 است.« آر»دئو برابر یک متر مربع زمین خانه سرا دارد. هر 677به مقدار 

 

ی میانی خنثی( که در میان واژه ها قرار می گیرد. عالمت واج چاکنایی، بدون واکه     ی ششم: )نشانه

 نمونه:

Ka#^ b@)e  d*l* sag la#&  k*nn*.        َه.نٌّه، سگ لئو کٌلٌدٌ ئی باغِک  

 در باغ کدو، سگ پارس )عوعو( می کند.

ی میانی خنثی( که در بخش میانی یا پایانی کلمات، عالمت واج چاکنایی همراه با واکه    ی هفتم: )نشانه

 به ویژه افعال قرار می گیرد. نمونه:
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 .Zam^ v*j^n k*nn^ !&#r r* b&j      بوج. ر رٌی، چوئٌنّمی وجین کٌزَ

 وئر )نوعی علف هرز( را از ریشه در آور.چهنگامی که نشای برنج را وجین می کنی 

 .&% *#&ft@b b&rd* m@r, #ay bem*#      ه شو.موئٌی بِه مار، اَفتاب بوردٌاٌ

 آفتاب نهان گشت؛ )غروب کرد( باز، شب آمد.

 .*#&an*ss*r-* tan d@rn*, f*r@m-* g#          ه.گوئٌ رامٌه، فٌن دارنٌتَ رٌسٌّنٌاَ

عبارتِ فوق، کنایه است نسبت به کسی  سه.: گاو یأفٌرامتن عقیم دارد، مانند گاوی، که دیگر نخواهد زائید. 

 9یر.که خود را به تن پروری بزند. فرد بی حاصل، بی خِ

 

 ی کهن نیز تلفظ می شود. نمونه:( به گونه ئـ ، ـئـ ، ئٌـواج چاکنایی )

 : پس ، عقب.^pe#^← peyئی پِ

 : پس رفتن، عقب رفتن.  pey^ burdanپیی بوردن

 عالمت نسبت است و به معنی فاعلی به کار می رود. ) ییج( «ئیج»: زایا.  z@#ij  ← z@yij ائیجز

 : گاو یا گوسفندی که زایا باشد. &z@#ijg&← z@yij*gگو  جٌزائی

 / می رفت. .گپخته و پرورده است. آغوز. شیرما گ: ما *y^% ←  *#^%هشی ئٌ
 

 .ست که در آتیه به آن پرداخته خواهد شدا( تَبَری  مازندرانی ) ی دستور زبان در زمینه گفتار یادامه

                                                      
رام، به گاو ماده ای گویند که پس از چند زایش ، تا زمانی دراز با گاو نر، آمیزش نکرده و بچه ای نزاید ولی در صورت آمیزش در بعضی نقاط، فٌ:   1

 تواند زایش کند.می 


