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چکیده
گویش شوشتری را ساکنان بومی شوشتر در منطقۀ شمال استان خوزستان تکلم میکننـد .ایـن گـویش
بهلحام مشخصههای آوایی و تولیدی ،تفاوتهایی با فارسی معیار دارد .برخی از مشخصههـای آوایـی
و نمودهای آنها که در زمان گذشته (پیش از اسالم تا حدود قرن هشتم هجری که نشانههـایی از آنهـا
در متون فارسی به جا ماندهاست) و در میان فارسیزبانان به کار میرفـت؛ هنـوز در گـویش شوشـتری
وقوع آوایی دارد .یکی از نشانههای آوایی بازمانده در این گویش« ،واو معدوله» است کـه در تعـامالت
گفتاری گویشوران این منطقه در ساخت آوایی کلمات نمود مییابد .به همین سبب ،هـدف از پـژوهش
حاضر آن است تا تحوالت آوایی «واو معدوله» را در موقعیتها و بافت گفتـاری و بـومی فارسـیزبـان
مورد کنکاش قرار دهد .برای رسیدن به اهداف مورد نظر در این جستار ،از تعداد  70گویشـور بـومی در
محدودۀ سنی  35تا  75سال مصاحبه به عمل آمد .این مصاحبهها در یک موقعیت و بافت طبیعـی در
منطقۀ جغرافیایی شوشتر صورت گرفت .از ّ
شم زبانی یکی از نگارندگان و نیز برخی منابع مکتوب برای
دقت در فرآیند جمعآوری دادهها استفاده شد .دادهها با شواهد کافی و بـا توجـه بـه برخـی فرآینـدهای
واجی مانند «ابدال» مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتنـد .روش پـژوهش ،توصـیفی-تحلیلـی و از نـوع
همزمانی است .نتایج حاصل از جستار حاضر بیانگر آن است که خوشۀ صوتی «واو معدوله» در برخی
از واژهها به صورتی که در گذشته به کار میرفته ،باقی مانده است و در برخی دیگر ،بر اثر فرآیند واجـی
مصوت بلند یا ّ
ابدال ،به ّ
مصوتی دیگر با درجات دیرش آوایی متفاوت تبدیل شدهاست.
کلمات کلیدی :زبان فارسی معیار ،گویش شوشتری ،واو معدوله ،ابدال
 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.
 .2دانشیار زبانشناسی همگانی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.

E-mail: kadxoda1350@gmail.com
E-mail : elkhas@yahoo.com

  94فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،4پیاپی  ،30زمستان 1399

 .1مقدمه
بررسی گویشها عالوه بر ثبت و ماندگاری آنها ،برای شناسـایی بیشـتر پیشـینۀ غنـی زبـان فارسـی و
دستیابی به اطالعات مرتبط با تغییرات آوایی و واژگانی گونههای زبانی برگرفته از آن نیز ضروری است.
با بررسی علمی گویشها و همچنین با ضبط نمونههای گفتاری و ثبت مشخصههای آوایـی ،تکـواژی،
واژگانی و سایر ویژگیهای آنها میتوان برای بررسی علمی تحول ساختاری زبان فارسی و تغییـرات آن
در بافتهای مختلف گفتاری و مطالعۀ ناهمگنیهای تاریخی در قالب یافتههای زبانشناسـی تـاریخی
(درزمانی) و همزمانی به نتایج تازهای دست یافت.
روند بروز تغییرات در زبانها و گونههای مرتبط با آنها به صـورتهـای مختلـف رخ مـیدهـد .در
همین راستا ،زبانشناسی تاریخی و روششناسی مرتبط با آن میتواند ما را در درک پویایی و چگـونگی
عملکرد پدیدۀ بروز تغییرات در گونههای زبانی در ادوار مختلـف یـاری رسـاند و در مقیـاس بـاالتـر و
کلینگرانهتر در جهت فهم طبیعت زبانهای انسانی در موقعیتهای جغرافیایی ،بسیار مؤثر عمل کند.
بنابراین ،بررسیهای زبانشناسی گویشها در دو گسترۀ تاریخی (درزمـانی و هـمزمـانی) ،تغییـرات در
حوزههای مختلف را در فراخنای تاریخ گذشته و امروز قرار میدهد.
در گذشته ،اکثر گـویششناسـان بـر مطالعـۀ گـو یشهـا در منـاطق روسـتایی تمرکـز داشـتند و در
ً
بررسیهای خود صرفا در قالـب تغییـرات سـاختاری و سـاختگرایانۀ هـمزمـانی بـه کنکـاش پیرامـون
مشخصههای آوایی و فرآیندهای واجی بر اساس پیکرههای گردآوریشده بسنده میکردند و لـذا سـایر
تحوالت تاریخی و ابعاد اجتماعی در فرآیند بررسی گویشها بهندرت مورد توجه قرار میگرفت .این در
حالی است که در ادوار مختلف ساختارهای زبانی تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر یافتهانـد .در همـین
راستا ،هایمن معتقد است« :گویشوران ممکـن اسـت گونـهای خـاص را در یـک موقعیـت تـاریخی و
جامعهشناختی بکار ببرند ،درحالیکه گونهای دیگر را در موقعیتی دیگر»(هایمن.)157 :1368 ،
گردآوری و ثبت گویشهای کهن فارسی به حفظ بخشی مهـم از میـراث فرهنگـی باشـکوه ایرانـی
میتواند کمک کند .بدین سبب ،نزدیکی و خویشاوندی گویش شوشتری با ساخت آوایی زبان فارسـی
در ادوار تاریخی گذشته و نیز خویشاوندی این گویش با شماری از گـویشهـای اقـوام ایرانـی در درون
سرزمین و همسانی آنها در پارهای از مشخصـههـای آوایـی و واجـی ،پـژوهش حاضـر را مـیتوانـد از
سودمندیها و جنبههای نوآورانهای برخوردار کند .در گویش شوشتری بسیاری از واژهها و عبـارات را
میتوان یافت که با کاربرد آنها در تعامالت گفتاری میان گویشوران بومی معلوم میگردد کـه برخـی از
ویژگیهای زبان فارسی ادوار گذشته در آن حفظ شدهاست و از سـویی ایـن ویژگـیهـا قـادر بـه رفـع
نیازهای ارتباطی گویشوران در منطقۀ جغرافیایی مورد نظر بودهاند .با بررسیهای بهعملآمده در میان
پژوهشهای پیشین به نظر میرسد در راستای محور تحقیق حاضر پیرامون گویشهای مناطق شـمالی
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استان خوزستان و مقایسۀ ویژگیهای آوایی آن با توجه به بستر تحوالت آوایی در بستر گذشته ،چنـدان
تالش قابل توجهی صورت نگرفتهاست و شاید این تالش مختصر برای پـژوهشهـای مشـابه در آینـده
الهامبخش باشد.
یکی از ویژگیهـایی کـه در بـاال بـدان اشـاره شـد ،کـاربرد خوشـۀ آوایـی «واو معدولـه» در میـان
گو یشوران بومی در منطقۀ جغرافیایی شوشتر میباشد که در برخی از واژهها بـه نظـر مـیرسـد صـورت
تلفظی آن در گفتار عامیانه با همان نمودهای گذشته در گفتار بازنمایی آوایی دارد و در برخـی دیگـر بـر
اثر فرآیند واجی ابدال» به مصوت بلند یا مصوتی کوتاه تبدیل شدهاست.
شوشتر شهری در شمال استان خوزستان است .این شهر از شمال به گتونـد و از شـمال غربـی بـه
دزفول و شوش و از جنوب به بخش باوی و از جنوب غربی بـه اهـواز و از مشـرق و شـمال شـرقی بـه
مسجد سلیمان محدود است .گویش اصلی آن به گویش شوشـتری موسـوم اسـت کـه از گـویشهـای
جنوب غربی ایران محسوب میشود .به دلیل پدیدۀ مهاجرت ،در بخشهای تازهساز ایـن شـهر کهـن،
ً
زبان عربی و گویش بختیاری نیز تکلم میشود .لذا در اسـتان خوزسـتان عمـدتا سـاکنان بـومی شـهر
شوشتر به این گویش تکلم میکنند.
هدف از پژوهش حاضـر ،تعیـین میـزان تغییـرات صـوتی «واو معدولـه» و درجـات همگنـیهـا و
ناهمگنیهای این واحد آوایی در گویش شوشتری است .همچنین بررسی شباهتها و تفاوتهـایی کـه
با فارسی معیار کنونی دارد و این که در این راستا تغییرات آوایی خوشۀ صوتی مورد نظر با فارسـی معیـار
در چه حد است.

.1-1روش پژوهش
روش پژوهش پیش رو ،میدانی و توصیفی -تحلیلی اسـت .پیکـره و دادههـای مـورد نظـر بـه دو روش
گردآوری شدهاست؛ در مرحلۀ اول به روش میـدانی ،دادههـای پیکـرۀ پـژوهش از طریـق مصـاحبه بـا
گویشوران بومی با دامنۀ ّ
سنی متفاوت جمعآوری گردید .به هنگام ضبط پیکرۀ گفتاری تـالش شـد کـه
این کار بدون مقدمه انجام نگیرد و مسبوق به مقدمات و رعایت سنتهای معاشرتی معمول و آشنایی با
گویشوران یا اطرافیان آنها باشد .الزم به ذکر است که یکی از نگارندگان ،خود از شم زبـانی شوشـتری
ً
گویشوران کامال بومی و گـزینش نمونـههـا در تعـامالت گفتـاری
برخوردار است که این امر در انتخاب
ِ
اثرگذار بودهاست .برای جمعآوری پیکرۀ دادهها از گویشوران نسل گذشـته و میـانسـاالنی کـه بیشـتر
حافظ گویش بومی خود بودند و از شرایط فیزیکی سالم برای تولید گفتار برخوردار بودند استفاده شـد.
در این میان ،تمهیدات فنی مطلوب برای ضبط صدا در بافت گفتاری گویشور الزامـی تلقـی گردیـد .در
همین راستا ،برای دستیابی به نتایج دقیقتر در راستای اهداف تحقیق بهمنظور اعتبارسنجی دادههـا بـه
لحام تعیین بسامد کاربرد «واو معدوله» در نمونههای گفتاری،گویشـوران بـومی بـه گـروههـای سـنی
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ً
مختلف ( )75-50( ، )50-30و  75به باال که عمدتا بومی و بیسواد یا کمسواد بودند ،تقسیم شـدند و
گویشـوران برگزیـده بررسـی
نتایج حاصل از بازتولید «واو معدوله» در نمونـههـای گفتـاری  70تـن از
ِ
گردید .در مرحلۀ دوم بهمنظور دستیابی بـه برخـی از تحـوالت تـاریخی خوشـۀ آوایـی واو معدولـه ،بـا
بهرهگیری از منابع کتابخانهای به منابع مکتوب مراجعه شد.
در این جستار با تحلیل و استناد به پیکرۀ گردآوریشده مشخص گردید خوشـۀ صـوتی «خـو» کـه

ً
مثال در کلمۀ «خوردن» نمایندۀ واجی لبی و مالزی بوده و به صورت ترکیبی از « » و «و» ] [xwتلفـظ
میشدهاست ،در فارسی معیار به ّ
مصوت کوتاه « »oابدال شده است ولی در بعضی گویشهـای ایرانـی
از جمله گویش شوشتری باقی ماندهاست کـه در بخـشهـای پـیش رو در ایـن پـژوهش بـدان بیشـتر
پرداخته میشود .لذا ،آنچه در این پژوهش به عنوان محور اصلی تحلیل مورد تأکیـد قـرارگرفتـهاسـت،
تغییرات آوایی در خوشۀ صوتی«واو معدوله» است که هنـوز در بعضـی از واژههـای گـویش شوشـتری
باقیماندهاست و در بعضی واژهها به ّ
مصوت دیگری ابدال شده است .در این بررسی مشخص میگـردد
که گویش شوشتری از نظر مشخصههای آوایی ذکرشده ،نزدیکی و قرابت بیشتری با زبـان گذشـته دارد
تا با فارسی معیار.

.1-3پیشینۀ تحقیق

1

در بخش پیشینه به نقد و بررسی کارهایی پرداخته میشود که به روش اسنادی ،مستقیم و غیـر مسـتقیم
شواهدی را در بارۀ «واو معدوله» و تغییرات درزمانی آن در فارسی باستان و پهلوی و گویش شوشتری
آشکار میسازد .قابل ذکر است که پیشینهای قابل توجه ،بهجز نوشتههایی پراکنده در خصوص بررسـی
همزمانی ساختار آوایی و واژگانی گویش شوشتری ،توجه نگارندگان را به خود جلب نکرد.
پیرامون واژهشناسی ،صرف و نحو گویش شوشتری ،پژوهشهایی صـورت گرفتـهاسـت .نخسـتین
موردی که از آن آ گاهی حاصل شد ،واژهنامهای است حاوی لغات گویش شوشتری که بنا بر قرائن ،در
ً
اوائل دورۀ قاجار نوشته شدهاست و نسخۀ خطی ظاهرا منحصربهفرد آن ،که صفحاتی از آغـاز و انجـام
آن افتادهاست ،متعلق به کتابخانۀ مرحوم دهخدا بودهاست و متأسـفانه اکنـون اصـل نسـخه نیـز مفقـود
است .منزوی نسخۀ مذکور را اینگونه وصف کردهاست« :از برادرزادۀ سید نعمت اللـه جزایـری کـه بـه
هند رفته و انگلیسی نیز میدانستهاست ،این فرهنگ ویـژۀ واژههـای لهجـۀ شوشـتری اسـت و پـس از
روزگار نادر شاه نگاشته شدهاست و در آن از شـرحالنخبۀ عمـوی خـود یـاد کـردهاسـت»(منـزوی:1350 ،
 .)1938او دربارۀ این نسخه نوشتهاست« :نستعلیق سدۀ  ،12آغاز و انجام افتاده و از ثور است تا کـافج»
(همان).
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امام شوشتری در کتاب فرهن واژههای فارسی در زبان عربی ،گاه بهمناسـبت ،بـه واژههـایی از
گویش شوشتری اشاره کردهاست و با یاری از صورت شوشتری واژههای معرب ،نظراتی ارائه دادهاسـت
که اگر این واژهها از این کتاب استخراج شوند ،میتوانند در تکمیل دو کتابی کـه از ایـن پـس بـه آنهـا
پرداخته میشود ،مورد استفاده قرار گیرند؛ مانند واژۀ «گـردنقـاز» کـه در کتـاب مـذکور توضـیح داده
شدهاست(امام شوشتری 87 :1347 ،و .)88
نیرومند کتابی به نام نصاب شوشتر فراهم آورده و آن را به نظم فارسی سرودهاسـت .اگرچـه اغلـب
این منظومه در بیان معانی واژههای گویش شوشتری به فارسی است ،اما گاهی نیز بـه برخـی از قواعـد
صرفی گویش شوشتری اشاره کردهاست؛ مانند این دو بیت:
مشک گر کوچک است مشکول است
خیگ گر کوچک است خیگول است
بـاز دیـگلوزه مثـل دیـگول است
دیگ گر کوچک است دیگول است
(نیرومند)44 :1349 ،

که بهطور ضمنی ،دو پسوند سازندۀ اسم ّ
مصـغر گـویش شوشـتری یعنـی « -ول» و «َ -
لـوزه» را ذکـر
کردهاست.
او صورت مفصلتر همین کتاب را با نام «واژهنامهای از گـویش شوشـتری» ّ
مـدون کـرد کـه بیـان
معانی واژههای گویش شوشتری به فارسی ّاما این بار به نثر است .در این کتاب نیز گاه به قواعد صرفی
گویش شوشتری اشاره شدهاست؛ مانند آنچه دربارۀ واو معدوله و ّتلفظ آن در گویش شوشـتری نوشـته
است که البته به نظر میرسد دیدگاه او درست نیست (ر.ک :نیرومنـد 175 :1355 ،و  )176و در جای خود بـه
آن خواهیم پرداخت.
امام جمعه (  )1363مثلهای شوشتری را گردآوری کرده و آنها را به ترتیـب الفبـائی تنظـیم کـرده و
عالوه بر اینکه هر مثل را به گویش شوشتری و خط فارسی ثبت کرده ،به خط آوانگار نیـز ضـبط کـرده
است لیکن در مواردی که مثلی حاوی واژهای با «واو معدوله» بـوده« ،واو معدولـه» را بـه صـورت/
 /vaآوانگاری کرده است نه. /wa/
وزیری درکتاب فارسی شوشتری ،دستور گویش شوشتری را بررسی کردهاسـت و اگرچـه کتـاب او
حاوی مطالب ارزندهای دربارۀ این گویش است ،اما هم نواقصی دارد و هم اشتباهاتی .نکتـهای دربـارۀ
واو معدوله در گویش شوشتری بیان کردهاست به این مضمون که مـردم شوشـتر ،واو معدولـه را در «دو
واژۀ خوش و خوردن و مشتقات و ترکیبات آنها به نحو صحیح و کامل تلفـظ مـیکننـد»(وزیـری:1384 ،
 .)13البته مردم شوشتر واو معدوله را تنها در این دو واژه به نحـو صـحیح تلفـظ نمـیکننـد و واژههـای
دیگری نیز هست که این خوشۀ صوتی را در آنها بـه شـکل کهـن تلفـظ مـیکننـد .ضـمن اینکـه همـۀ
مشتقات و ترکیبات «خوردن» را هم به شکل کهن تلفظ نمیکنند .به موارد مـوردنظـر در جـای خـود،
خواهیم پرداخت.

  98فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،4پیاپی  ،30زمستان 1399

فاضلی ( )1383که خود زبانشناس است ،در کتاب فرهن گگویش شوشگتری بـه ریشـهشناسـی
واژههایی از گویش شوشتری و فارسی پرداختـهاسـت و تعـدادی ضـربالمثـل و نمونـههـایی از متـون
شوشتری ،هم به خط فارسی و هم آوانگار ذکر کردهاست .البتـه مطلبـی دربـارۀ «واو معدولـه» در ایـن
کتاب به نظر نگارندگان نرسید.
فاضلی ( )1385در کتاب دیگری با نام بررسی تطبیقی گویش شوشتری با فارسی دری ،با آنکه نظـام
آوایی گویش شوشتری را دقیق توصیف کردهاست  ،مطلبی درباره «واو معدوله» ذکر نکردهاست.
سپنتا در مقالهای ضمن اشاره به جنبۀ مردمشناسی پژوهشهای گویشی و تأثیرپذیری گویشهـا از
فارسی معیار ،تاریخچهای از مطالعات مربوط به گویش شوشتری را بیـان کـردهاسـت و بـا اسـتفاده از
آنچه وزیری در کتاب فارسی شوشتری در باب گویش شوشتری نوشتهاست با توجه به اینکـه «توجیـه و
تحلیل زبانشناختی نمونههای گویش شوشتری کتاب مذکور جای خالی دارد» ،خود «بـه فرآینـدهای
واجی گویش مذکور» پرداختهاست(سپنتا )5 :1385 ،لـیکن ضـمن تحلیـل دو ّ
مصـوت ّمرکـب  owو  eyو
برخی صامتهای این گویش ،هیچ نکتهای دربارۀ واو معدوله در گویش شوشتری و تحـوالت آن بیـان
نکردهاست.
کلباسی و زردشتی ( )1395به بررسی مقابلـهای گـویش لـری بختیـاری مسـجد سـلیمان و گـویش
شوشتری در استان خوزستان پرداختهاند .آنان در بررسیهای خود تمرکز را بر ردهشناسی و تفاوتهای
آوایی ،صرفی ،نحوی و واژگانی این دو گویش و فارسی معیار قرار دادهاند و به یـک بررسـی تطبیقـی و
توصیف همزمانی در این راستا پرداختهاند .نتایج حاصل از بررسی و تجزیه و تحلیل آنهـا حـاکی از آن
است که تفاوتهای آوایی ،صرفی ،نحوی و واژگانی قابل مالحظهای در این دو گویش و فارسی معیـار
وجود دارد ،درحالیکه به لحام نحوی ،تفاوت چندانی وجود ندارد .آنچـه در ایـن بررسـی قابـل بیـان
است این است که همۀ مشخصههای آوایی مورد نظر در دو گویش ،مورد توجه قرار گرفتهاسـت ّامـا در
هیچ مبحثی از این مقال به خوشۀ آوایی «واو معدوله» و تحوالت آن در دو گویش اشارهای نشدهاست.
فاضلی و موحد نساج ( )1396عوامل ایجاد دگـرگـونیهـای واجـی ماننـد ابـدال و قلـب را بررسـی
کردهاند که گرچه به «واو معدوله» نپرداختهاند ،برای پژوهش حاضر مفید است.
در باب «واو معدوله» در پژوهشهای مربوط به زبان فارسی ،میتوان این موارد را ذکر کرد:
قریب و همکاران او «واو معدوله» را تعریف کرده و حروفی (و به تعبیر علمی امـروز واجهـایی) را
که پس از آن میآید ذکر کردهاند .نکتۀ مهمی که بدان اشاره کردهاند ،دلیل نامیدن آن به «معدوله» است
ّ
علت این نامگذاری ،عدول از ّ
ضمه به فتحه هنگام تلفظ آن است (قریب.)12 :1368 ،
که بنا به نظر آنان،
ناتل خانلری از یک نوع صامت که در یک حال از دو مخرج متفاوت ادا میشـود یـاد کـرده و آن را
واکی «لب و ومالزی» نامیدهاست که «از انقباض میان بیخ زبان و مالزه ،و مخرج میان دو لب حاصل
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میشود» و «در فارسی دری شش هفت قرن نخستین اسالمی وجـود داشـته ،بـه صـورت خرو نوشـته
میشده و آن را بیتوجه به آن که حـرف واحـدی مرکـب از" " و "و" اسـت در نوشـتههـای قـدیم ،واو
معدوله خواندهاند» (ناتل خانلری.)50/2 :1374 ،
وی همچنین نوشتهاست« :این صامت عبارت است از واکی که در ِآن واحـد از دو مخـرج مـالزه و

لب ادا میشود .صوتی که از گلو میآید مانند « و» صوتی که از لـب حاصـل مـیشـود ماننـد ( wواو
عربی) است (همان .)50 :به عقیدۀ او« ،چون این واک را در خط عربی بـه صـورت «خـو» نوشـتهانـد و
بعدها تلفظ اصیل آن از میان رفته آن را نوعی واو دانسته و واو معدوله نامیدهاند»(همان).
چنانکه دیدیم ،او این خوشۀ صوتی را «حرف واحدی مرکب از و و» دانستهاست درحالیکه این
خوشۀ صوتی ،حرف واحدی نیست و پس از صامت «خ» ّ
ضمهای قرار دارد که بعد از آن فتحه مـیآیـد
و درواقع دلیل نامیدن آن به «واو معدوله» ،همچنانکه قریب و همکاران او نوشتهانـد ،عـدول از ّ
ضـمه
به فتحه در هنگام تلفظ آن است نه اینکه همینطور آن را «معدوله» نامیده باشند.
همایی دربارۀ واژۀ «خواش» که در بیتی از مختـاری غزنـوی بـهکار رفتـهاسـت در حاشـیه ،ضـمن
ً
توضیح مختصری دربارۀ «واو معدوله» ،به این نکته اشاره کردهاسـت کـه «کاتبـان قـدیم احیانـا بـرای
امتیاز این قسم که به آهنگ مخصوص تلفـظ میشـدهاسـت روی آن سـه نقطـه شـبیه سـه نقطـۀ ث
میگذاردهاند که گاهی به شکل دایرۀ کوچک درآمدهاست»(همایی.)396 :1384 ،
ّ
مصفا تلفظ «خو» یعنی همان «واو معدوله» را – بر اساس امالی مورد پسند خودش که مبنـی بـر
حذف «ق» از خط فارسی است_ «غورباغهیی» دانسته و افزودهاست که چون تلفظ آن «دریـن زمـان
از میان رفته» بهتر است کلماتی از قبیل استخوان و خـواب و خواجـه و خـوار را بـدون «واو» نوشـت
( )59 :1343و دقت نکردهاست که تلفظ «واو معدوله» در زبان رسمی از میان رفته ،نه در زبانهای دیگر
ُ
مانند کردی و نه در همۀ گویشها .بنابراین صحیح نیست که شیوۀ تلفظ مـردم را بـا تصـرف در امـالی
«واو معدوله» که نشاندهندۀ امالی تاریخی آن است تغییر دهیم .همچنین تصـرف بـیمـورد در امـالی
کلماتی مانند ارسطو و سقراط یا قورباغه و نوشتن آنها به شـکل «ارسـتو» و «سـغرات» (همـان )40 :و
«غورباغه» (همان )59 :درست نیست زیرا در بعضی گویشهـا ازجملـه گـویش شوشـتری ،میـان تلفـظ
ً
«غ» و «ق» تفاوت هست و مثال مغز را  /maγz/و قاشق را/ qâšoq /تلفظ میکنند.
ادیب سلطانی(« )39 :1378واو معدوله» را واوی دانسته کـه «در مرحلـههای پیشـین فارسـی دری،
پیش از مصوتهای «َ »-و «آ» و «ی» (چه مجهول و چه معروف ،ولی اکثر مجهـول) قـرار گیـرد» و
«خ» را صامتی مالزی-سایشی بیواک خوانده که با «و» که آن را «نیمه ّ
مصوت دولبـی دانسـتهاسـت،
«یک صدای واحد تلفظ میشده و پس از آن مصـوت قـرار مـیگرفتـهاسـت»(همـان .)40:بـه عقیـدۀ او
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قسمت دوم این واج /w /،است نه/ v /؛ پس نوشتن  / w/از  /v/منطقیتر اسـت و چـون خـو «در
نمایانده میشود» ،توصیه میکند «خو» را در حرفنگـاری اوسـتائی»xw« ،
اوستائی با حرف
بنویسند (همـان .)42:آنچه با دقت در تلفظ چند گویشور مشهود بود همین است که ادیب سـلطانی گفتـه
است؛ یعنی تلفظ قسمت دوم این خوشه (و) به صورت  wاست نه . v
انوری و احمدی گیوی این واو را صامت مستقلی دانستهاند که در فارسی جدید از میـان رفتـه و
در برخــی لهجــههــا و زبــانهــای محلــی بــاقی مانــدهاســت چنانکــه در خــوار ) ،(xārخــواب(،)xāb
خواستن( )xāstanو واژههائی مانند خود و خوردن و خوش را ذکر نکـردهانـد و شـاید ایـن مـوارد را از
مقولۀ «واو معدوله» ندانستهاند(انوری و گیوی.)5 :1385 ،
فرشیدورد نوشتهاست«:در قدیمّ ،
مصوتی بودهاست که همـراه و بـه صـورت «خـو» مـیآمـده
2

است و تلفظی خاص داشته که امروز از بین رفتهاست ولی آثار آن در بعضی لهجهها بـاقی مانـدهاسـت
مانند َخردن و َح َردن (خوردن) و ُخوار (خواهر) در لرستان . ...واو معدوله امروز تحت تـأثیر خـط مـا
گاهی به ضمه بدل شدهاست؛ مانند خود و خوش و خورد که «و» در این موارد نمایندۀ ضـمه ...اسـت
درحالیکه این صدا در قدیم با فتحه قافیه میشده»(فرشیدورد .)588 :1382 ،ایشان بـه عنـوان «یـادآوری»
نوشته است« :میتوان گفت «واو معدوله» امروز در واژههایی مانند «خود» و «خوش» و نظایر آنهـا
هم صدایی ندارد زیرا میتوان گفت که «و» در ایـن کلمـات عالمـت ّ
ضـمه نیسـت؛ همـانطـور کـه در
کلمات «خواب» و «خواهر» نمایندۀ صدایی نمیباشد» (همان.)589 :
آنچه فرشیدورد دربارۀ باقیماندۀ آثار این واو در «لهجۀ لرستان» نوشته ،صحیح نیست زیرا بنا به
ـردن» و « َحـ َ
حرکــتگــذاری ایشــان بــاالی دو واج «خ» و «ح» در « َخـ َ
ـردن» (کــه دومــی ابــدال واج
نخستین؛ یعنی «خ» است) نشان میدهد که در «واو معدوله» ابدال صورت گرفته و بدل به  /a/شـده
است.
باقری ،واو معدوله را «خوشۀ صوتی  xvبخو» دانستهاست که از «گروه صوتی  svهند و اروپـایی
در فارسی باستان بدل به  (h)uvو در اوستایی بدل به  xvمیشود .این گروه صوتی در صورت میانـه نیـز
باقیمانده و در فارسی جدید « »vحذف شده و « »xباقی میماند  ....با وجـود حـذف  vدر فارسـی
جدید هنوز در رسمالخط ،تلفظ قدیمی را نشان میدهد»(باقری1380،ب 289 :و  .)290او سپس ّ
تحـول ایـن
«خوشۀ صوتی» را بهاختصار چنین نشان میدهد:
فارسی نو
xv > X

فارسی میانه
>

xv

اوستایی
>

xv

فارسی باستان

=

(h)uv

هندواروپایی
>

sv
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باقری ،پس از ذکر چند مثال و بیان ّ
تحول آنها از اوستایی به فارسی میانه و سپس فارسـی جدیـد
میافزاید« :در این موارد باید ّ
توجه داشت کـه چنانچـه واکـۀ جـانبی « »xvواکـهای بلنـد باشـد تغییـر
نمیکند ولی اگر « »aباشد با حـذف « »vبـار صـوتی آن بـه « »aمنتقـل شـده و آن را تبـدیل بـه «»o
میکند؛ مانند
v
 Xorخور (خورشید) ...
x ar
 ostoxânاستخوان»
astaxvan
رضائی باغبیدی در مورد تحول گروههای صامت در زبان پارتی نوشتهاست hv« :ایرانی باستان که
در اوستا به  xvبدل شده ...در پارتی بهصورت  wxدرآمدهاست» ( .)41 :1388برای نمونه ،تحـول واژهای
را که امروزه «خویش» شدهاست بدین گونه نشان دادهاست:
اوستایی
xvaēpaiƟya

فارسی باستان
huvaipašiya

پارتی
Wxēbeh

«خویش»

سیروس شمیسا درباب قافیه و «چند مبحـا قـدیمی قافیـه» معتقـد اسـت کـه «واو معدولـه در
کلماتی ازقبیل «خود ،خوش ،خوردن »و نظایر آنها  aتلفظ میشدهاست نه ( »oشمیسا.)142 :1389 ،
این سخن که «واو معدوله»  /o/تلفظ نمیشده درست است اما اینکه  /a/تلفظ مـیشـده بـه
هیچ وجه صحیح نیست بلکه چنانکه خواهیم دید و نمونههـایی از شـعر گذشـته را مثـال خـواهیم زد و
همچنانکه در گویش شوشتری هنوز هم کاربرد دارد ،تلفظ آن « »waاست نه  aوگرنـه نوشـتن «و» در
امالی کلماتی مانند خود و خوردن و خوش چه لزومی داشتهاست .اگر این واو  aتلفـظ مـیشـده بایـد
«خود» را مانند بد ،صد و گنبد« ،خوردن» را مانند کردن و گردن ،و «خوش» را مانند کش (بـه معنـی
بغل) ،لش و آتش بی«و» مینوشتند.
چنانکه مالحظه گردید ،هریک از محققان معاصر به ویژگیهایی از «واو معدوله» پرداختهاند و در
پارهای موارد با یکدیگر اختالف دارند؛ بعضی آن را صامت خواندهاند و بعضی ّ
مصوت و بعضـی خوشـۀ
صوتی و بعضی دیگر گروه صامت .گروهی تلفظ آن را / xv/میدانند و گروهـی ./xa /اگـر بخـواهیم
بهاختصارنظر پژوهشگران معاصر دربارۀ این واو را ذکر کنیم می توانیم بگو ییم:
در زبان اوستایی ،واجی بوده که به زبان فارسی دری رسیده و امروزه از تلفظ کهن آن در فارسـی
معیار اثری نمانده است لیکن امالی آن باقی ماندهاست .این واج که آن را «واو معدوله» نامیدهانـد ،در
هند و اروپائی /sv /بوده و در فارسی باستان به  /(h)uv/و در اوستایی به  /xv/یا  / xw/بـدل شـده
است .در فارسی امروز در بعضی کلمات به  /o/ابدال شدهاست .تلفـظ آن در برخـی گـویشهـا بـاقی
ً
هایزیرمییآیی :دد،ر،ز،،،،،،،

ماندهاست.درفارسیدریپسازاینواج،الزامایکیازواج
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ه،ید؛برایمثالدر واژههای خود ،خوردن ،خوزه ،آبخوست ،خـوش ،خـوان ،خوهـل و خـوی (بـه
معنی َع َرق).
در ادامه ،پس از ارائۀ شواهدی در زمینۀ کاربرد «واو معدوله» و قبـل از ورود بـه تحلیـل نمونـه بـه
صورت همزمانی در گویش شوشتری ،الزم است به اختصار تعریفی از این خوشۀ آوایی بیان گردد.

 .2تحلیل نمونهها
 .2-1تعریف واو معدوله -تحلیل نمونههایی از فارسی معیار
چنانکه در پیشینۀ پژوهش اشاره شد ،باقری «واو معدوله» را «خوشۀ صوتی» نامیدهاست .نگارندگان
نیز چون این گفته را درست یافتند ،همین اصطالح را به کار میبرند زیـرا در تلفـظ آن ،فتحـه بـه ضـمه
متصل میشود و یک خوشه را به وجود میآورد و میدانیم که این هر دو ،مصـوت کوتاهانـد ،بنـابـرایـن
ترجیح دادیم آن را به همین نام بخوانیم مگر اینکه اصطالح دقیقتری برای آن وضع شود .البته مشخصـۀ
خوشه با آنچه که در مورد خوشۀ همخوانی( )consonant clusterهمواره در متون آواشناسی بیـان گردیـده
متفاوت است.
با توجه به آنچه محققان معاصر گفتهاند و با عنایت به وجـود «واو معدولـه» در بعضـی گـویشهـا
ازجمله گویش شوشتری و نحوۀ تلفظ آن در این گویش«،واو معدوله» عبارت است از واوی که پس از
مصوت کوتاه  /a/یا مصوت بلند /â /میآید و هنگام تلفظ آن از ّ
صامت «خ» و پیش از ّ
ضمه بـه فتحـه
ً
یا مصوت بلند  /â/عدول میکنند و پس از مصوت ،منحصرا یکی از واجهای «د ،ر ،ز ،س ،ن ،و ،هـ،
ی» میآید.
در ادامه مثالهایی در ارتباط با توزیع »واو معدوله» بیان میگردد.
الف -مثالها برای واقع شدن «واو معدولـه» پـیش از مصـوت کوتـاه ( /a/شـیوۀ آوانگـاری مـتن
فرهنگ مکنزی رعایت شدهاست):
خــود :در پهلــوی( / xwat /مکنــزی ،236 :1383 ،ذیــل «/) xwad-dōšag/خــودخــواه») ،خــوردن:
(/ xwardan/همان) ،خوزه /xwaza/:در مکنزی و تبریزی نیامدهاست لیکن دهخـدا آن را بـه عنـوان
مدخلی ذکر کرده و آن را «طـاق نصـرت» معنـی کـرده و پـس از ایـن معنـی ،صـورت دیگـر آن؛ یعنـی
«خوازه» را آورده تا مراجعهکننده به این واژه رجوع کند ،پایخوست ./pâyxwast/ :در برهان قگاع
ضمن تصریح به اینکه «با واو معدوله» است ،معنی آن را چنین نوشتهاست« :زمین یا چیزی دیگر کـه
در زیر پای کوفتـه شـده باشـد» (تبریـزی ،)263 :1361 ،خـوش ( / xwaš/مکنـزی ،)236 :1383 ،خـونیره/
( /xwanirahهمان ،)237 :در همین فرهنگ و در بخش پیوستها ذیل نام کشورها آمدهاست ،خوهـل/
( / xwahlهمان )235:به معنی خمیده ،خوی ( / xwěy/همـان )237 :بـه معنـی عـرق .در برهـان قـاطع
(تبریزی )797 :1361 ،آمدهاست که «خوی  ...با ثانی معدوله بر وزن می ،عـرق انسـان و حیوانـات دیگـر
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باشد» .در مکنزی (همان )309 :می در زبان پهلوی  /may/آوانگاری شدهاست .گویا بر اسـاس بعضـی
خطی اعرابگذاریشده (مانند مثنوی معنوی که نیکلسون نیز به اعـرابهـا توجـه داشـته و
نسخههای ِ
آنها را در متن اعمال کردهاست) می به فتح اول ضبط شدهاست (برای تفصـیل ،ر.ک:مولـوی :1363 ،بیسـت و
چهار) .در بیت زیر از مولوی (همانَ « ) 3 :می» در متن چاپی به فتح اول ثبت شده و پیداسـت مصـحح از
متن نسخه پیروی کردهاست:
جوشش عشق است کاندر می فتاد
آتش عشق است کاندر نی فتاد
ب -مثالها برای واقع شدن «واو معدوله» پیش از مصوت بلند:/â/
خوار( / xwār/ :مکنزی ،)235 :1383 ،خوازه ( /xvâza/تبریزی ،)781 : ،1361 ،خواستنxwāstan /:
( /مکنزی ،)235 :1383 ،خواندن( / xwāndan /همان) ،خـواو  / xwâv/بـه معنـی خـواب کـه تبریـزی
( )784 :1361تأکید کردهاست «با ثانی معدوله» .در مکنزی (همان )235 :آمدهاست که در پهلـوی xwāb/
 /بودهاست ،خواهر ( / xwāhar/همان).
اینک چند مثال برای «واو معدوله» از شـعر فارسـی کـه در آنهـا ،واژههـای دارای ایـن «واو» بـا
کلماتی که واج ماقبل آخرشان مفتوح است قافیه شدهاست:
نــه بــا مــن کــه بــا نفــس خــود مــیکنــد
بگفتـــا گـــر ایـــن مـــرد بـــد مـــیکنـــد
(سعدی)61 :1372،

چــو بیــنم کــه درویــش مســکین نخــورد

بــه کــام انــدرم لقمــه زهــر اســت و درد
(همان)58 :

دل تخــــمکــــاران بــــود رنــــجکــــش

چـــو خـــرمن برآیـــد بخســـبند خـــوش
(همان)105 :

ساقی بیـا کـه شـد قـدح اللـه پـر ز مـی

طامات تا به چند و خرافات تا به کی...

زان می که داد حسن و لطافت به ارغـوان

بیرون فکند لطف مزاج از رخش به خوی
(حافظ297 :1369 ،و )298

«واو معدوله» در زبان فارسی امروز ،تحول یافته و ابدال شدهاسـت؛ اگرچـه امـالی آن در واژههـا
wâ

باقی مانده و نشان و نمودار امال و تلفظ تاریخی آن است .در پارهای کلمات در زبان فارسی معیار/،

 /به  /â/ابـدال شـدهاسـت؛ ماننـد :اسـتخوان ،خواسـتن و خـواهر کـه در روزگـار مـا ،/ostoxân/
 /xâstan/و /xâhar /تلفظ میشوند.
در چند واژۀ دیگر« ،واو معدوله» به مصوت کوتاه  /o/ابدال شدهاست؛ مانند« :خود ،خـوردن و
خوش» که در در فارسی معیار امروز به /xordan / ،/ xod/و  / xoš /بدل شدهاند.
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در واژۀ «خوی» به معنی عرق ،بارها شنیدهایم که هنگام خواندن متون قـدیم ،آن را  / xey/تلفـظ
میکنند؛ بنا براین در این واژه /wa/ ،به ّ
مصوت کوتاه  /e/ابدال شدهاست.
حال در ادامه به بررسی فرآیند کاربرد خوشۀ آوایی «واو معدوله» در نمونههای گفتـاری گویشـوران
بومی شوشتری پرداخته میشود تا میزان همگنی و وجه افتراق کاربرد آن با آنچه که در فارسی باسـتان و
فارسی معیار و با توجه به آنچه که در پیشینه بیان شد آشکار گردد.

 .2-2تحلیل کاربرد و توزیع «واو معدوله» در گویش شوشتری
در این بخش از مقاله به تحلیل نمونههایی پرداخته میشود که به روش میدانی از گویشوران بومی شـهر
شوشتر جمعآوری گردیدهاست.
چنانکه در نمونههای فارسی معیار مشاهده شد« ،واو معدوله» ابدال شدهاست لیکن در چنـد واژۀ
گویش شوشتری به همان صورت مسـتعمل در زبـان ادوار گذشـته تلفـظ مـیشـود .در ادامـه بـا ارائـۀ
نمونههایی از کاربرد «واو معدوله» در تعامالت گفتاری گویشـوران شوشـتری مشـخص مـیگـردد کـه
شکل آوایی این خوشۀ آوایی چگونه به ویژگیهای آوایی این خوشۀ آوایی در زبان فارسی گذشـته شـبیه
است .در اینجا به تحلیل کاربرد «واو معدوله» در قالب واژهها بهطور مجزا پرداخته مـیشـود .در ایـن
تحلیل بر کاربرد واژهها در قالب جمالت و نمونههای گفتاری تمرکز شدهاست.
 .2-2-1خوردن  xwardan/و صیغه های مختلف آن
در اینجا به تحلیل کاربرد «واو معدوله» در کلمۀ خوردن « »xwardanتوجه کنید:
آش خورده که نوم شوت بقله َن ّ
دونسه بو
?âš xwarda ke num ševet boqlana dunessa bu

« مگر پلو خوردهاست که نام شوید باقال را شنیده باشد »
اوب خوره ،دساش بلیسه.
owb xwara dasâšab lisa.

« آب که میخورد ،دستهایش را میلیسد».
جملۀ باال کنایه از ّ
خست بسیار است.

ُپرخور منجیخوس.

porxware menjixows.

خور درمیانخواب»
«پر ِ
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خور درمیانخواب»؛ کنایه از شخص زرنگی است که برای خوردن بهترین خـوراک ،گوشـۀ سـفره
«پر ِ
مینشیند و در هنگام خواب ،وسط اتاق میخوابد تا شب اگر کسی برای کاری برخاست و از کنار دیوار
عبور کرد ،او لگدمال نشود.
خور که سازت ،پوش که برازت.
xwar ke sâzat puš ke berâzat.

«به اندازهای بخور که با تو سازگار باشد ،به اندازهای بپوش که برازندهات باشد».
با توجه به نمونههای فوق ،معلوم میشود کـه تلفـظ «واو معدولـه» در «خـوردن» و صـورتهـای
مختلف صرفی آن در گویش شوشتری مانند «واو معدوله» در زبان گذشته است.
اشاره شد که صورتهای صرفی متفاوت مصدر خوردن در گویش شوشتری به همان گونۀ معمـول
در ادوار گذشته تلفظ میشود .برای مثال ،مضارع اخباری این مصدر به این صورت صرف میشود:
مفرد
اول شخص« bexwarom :میخورم»
دوم شخص« bexwari :میخوری»
سوم شخص« bexwara :میخورد»

جمع
« :bexwarimمیخوریم»
« :bexwaritمیخورید»
« :bexwarenمیخورند»

در دیگر مشتقات این مصدر نیز غالب واژهها با تلفظ «واو معدوله» به همان صورت گذشته (چنانکه

ناتل خانلری50 :1374،؛ ادیب سـلطانی 40 :1378 ،و  42و ابوالقاسـمی 23 :1375 ،و  24نوشـتهانـد) تلفـظ مـیشـوند کـه
عبارتند از:
 .2-2-2خورند(/xwarand/درخور ،سزا ،مناسب)
این واژه از ستاک حال «خور» و پسوند اسممصدرساز « -ند» ساخته شدهاست .نظیر این سـاخت را
در واژههای گزند و روند نیز میبینیم( .بـرای تفصـیل ،ر.ک :کلباسـی 112 :1388 ،و فرشـیدورد .)415 :1386 ،حـال
نمونهای از کاربرد واژۀ «خورند» در گویش شوشتری را ذکر میکنیم:
ای چی که گفتی خورندت نبید.
i či ke gofti xwarandet nbid.

«چیزی که گفتی مناسب و سزاوار تو نبود».
با توجه به مثال فوق ،تلفظ «خو» در این واژه ،مانند تلفظ آن در زبان قدیم ایران است.
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ّ .2-2-3
خوره/xwarra /

(خوره ،جذام)

این واژه از بن مضارع و پسوند «ه» ساخته شدهاست و معنی فاعلی دارد .شبیه ساخت ایـن واژه ،کنـه
و خزه و انگیزه است .به نمونۀ استعمال آن در جملۀ زیر توجه کنید:
ّ
خوره ونهس به بووهش.
xwarra vanhes be buvaš.

«پدرش به جذام مبتال شد».
با توجه به تلفظ «خوره» در جملۀ نمونه ،معلوم میشود که تلفظ «واو معدوله» در این کلمه همچون
تلفظ آن در فارسی ادوار گذشته است.
 .2-2-4خور خون( /xware xows /خور و خواب)
ّ
نظیر ساختار صرفی این کلمۀ مرکب که از دو بن مضارع و کسرۀ عطفی ساخته شـده باشـد در گـویش
ُ
فت رو « /rofte ru/روفـت
زن رخص « /zane raxs /بزن و برقص» ،ر ِ
شوشتری کاربرد دارد؛ مانند ِ
کن کو « / kane ku /کند و کوفت ،کندن و کوفتن» .در زبان فارسی چنـین سـاختاری بـا
و روب» و ِ
حرف عطف «و» ایجاد میشود؛ مانند :گفتوگو ،جستوجو و شستوشو.
اینک به مثالی برای این واژه در گویش شوشتری توجه کنید:
ایان تینا فکر خورخوسه.
iyân tēnâ fekre xware xowsa.

« این شخص ،تنها به فکر خور و خواب است».
تلفظ «واو معدوله» در واژۀ مورد نظر ،مانند تلفظ آن در زبان فارسی کهن است.
گفتنی است که در دو واژۀ «خورش»و «خورشت» که از بن مضـارع و پسـوندهـای « -ش» و «-
شت» ساخته شدهاند ،شکل معمول در فارسی؛ یعنی « »xorešو « »xoreštکاربرد دارد کـه نشـانهای
از تأثیر فارسی معیار در گویش شوشتری است.
 .2-2-5خوش( /xwaš /خوش)
به استعمال آن در جملۀ زیر توجه شود:
بیتو خوشم نی ،پی تو خوش ندارم.
bi to xwašom ni pē to xwaš nadârom.

«بیتو خوش نیستم و با تو خوش نمیگذرانم».
تلفظ «خوش» در جملۀ باال مانند تلفظ آن در زبان کهن است.
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 .2-2-6کچهخول( / kaččaxwal /کسی که بر انجام کاری اصرار لجوجانه دارد).
این واژه از دو جزء تشکیل شدهاست« kačča :چانه» و « xwalکج» .جزء دوم آن؛ یعنی «»xwal
همان است که در بعضی از متون فارسی به دو شکل «خوهل» و «خول» به کار رفتهاست:
پــــس ار ژاژ و خوهــــل آوری پــــیش مــــن همــــت خوهــــل پاســــخ دهــــد پیــــرزن
(ابوشکور بلخی ،به نقل از ّ
مدبری)104 :1370 ،

بر کـنار جـوی بیـنم رسـتۀ بـادام و سـیب
پشت خول و سر تویل و روی برکردار نیل

راسـت پنـداری قـطـار اشـترانـند انـبره
ساق چون سوهان و دندان برمثال استره

ّ
به نمونهای از کاربرد این واژۀ مرکب در گویش شوشتری توجه کنید:
َصفر ّ
کچهخوله.

(غواص ،به نقل از همان)326 :

safar kaččaxwala.

«صفر یکدنده و لجوج است».
در ادامه به بررسی نمونههائی پرداخته میشود که «واو معدوله» در آنها بر اثر فرایند واجـی ابـدال،
دچار ّ
تحول آوایی شدهاست .واژههایی هستند که در فارسی گذشته« ،واو معدوله»اشان تلفـظ میشـده
است اما در گویش شوشتری »wâ« ،و « »waدر آنها به ّ
مصوت بلند « »âابدال شدهاست .ایـن واژهـا
عبارتند از:
 .2-2-7خاج ( / xâj/خواجه)
ّ
همین کلمه در واژۀ مرکب خـاجنشـین « xâjnešinدو سـکوی کوچـک طـرفین درگـاه بـرای نشسـتن
دربان» است (نیرومند . )164 :1355 ،البته این واژه امروزه به معنای «دو سکوی کوچـک طـرفین درگـاه»
است برای هرکس که بخواهد بنشیند ،چون دیگر دربانی وجود ندارد .اینـک بـرای کـاربـرد هـر یـک،
مثالی ذکر میشود:
خاج رضا دومادی َ
کوکش خیلی خوب گرفت.
xâj razâ dumâdi kuvakša xēli xub geroft

«خواجه رضا دامادی پسرش را خیلی خوب برگزار کرد».
خاجنشین خونی َ
امان اس حسن معمار ساخته.
xâjnešin xunē amâna os ḥasan mecmâr sâxta.

«خواجهنشین خانۀ ما را استاد حسن معمار ساختهاست».
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بنا به نوشتۀ استاد معین در حاشیۀ واژۀ خواجه در برهان قاع (تبریزی )779 :1361 ،به نظـر پـورداود،
واژۀ مذکور از « hva = xvaاوستایی به معنی «خود  » cît +که در آخر کلمات اوستایی درآید به معنـی
ً
نیز و همچنین ،جمعا یعنی کسی که دارای خودی و شخصیت مستقل است» ساخته شـدهاسـت .نظـر
دیگری نیز هست که استاد معین (همان) از قول کسان دیگری آورده که اصل این واژه را «خواتـایچـک
از خواتای پهلوی (خدای)  +چک (پسوند تصغیر چه) دانستهانـد .اگـر عقیـدۀ دوم را در نظـر بگیـریم
میبینیم که در ساخت کهن آن ،پس از »واو معدوله» ،صامت  /t/بوده که بعـد بـه  /d /ابـدال شـده
است و با گذشت زمان ،این صامت نیز تضعیف آوایی شدهاست  .تراسک ( )20 :1996تضعیف را فرآیندی
میداند که در مورد همخوانها رخ میدهد و طی آن قدرت آوایی هم-خـوانهـا کـاهش مـییابـد .طـی
فرآیند تضعیف ،قدرت کل یک صدا چه به صورت درزمانی و چه به صورت همزمانی کاهش مییابد.
با توجه به دو نمونۀ کاربرد این دو واژه در گویش شوشتری ،درمییابیم که «واو معدوله» در هر دو،
مانند فارسی معیار به  /â/ابدال شدهاست.
 .2-2-8خاله( / xâla /کج ،خمیده)
از دیگــر واژههــایی اســت کــه  /wa /در آن بــه  /â/بــا دیــرش زمــانی قابــل تــوجهی 3ابــدال
شدهاست /Xâla/.صورت ابدالیافتۀ« /xwahl/کج» است .مثال آن در جملهای از گویش شوشتری
چنین است:
ّ
تیر سفق خاله بوس.
tire safq xâla buvess.

«چوب سقف خمیده شد».
جزء نخست واژۀ مرکب خالهپلیته « / xâlapelita/کج و معوج» نیز از همین مقوله است و می-
بینیم که در آن /wa/ ،به  /â/ابدال شدهاست .به نمونۀ زیر توجه کنید:
خالهپلیتهس.
xâlapelitas.

«کج و معوج است».
ّ
در صفت مرکب گردنخاله«/ gardanxâla /گردنکج که لقب شخصی بوده» ،جزء دوم ،همان
صورت ابدالیافتۀ «خوهل» /xwahl /است.
با توجه به دو نمونۀ کاربرد آن در گویششوشتری ،درمییابیم که در واژۀ مذکور« ،واو معدوله» به
مصوت بلند  /â/ابدال شدهاست.
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 .2-2-9خاسن ( /xâsan /خواستن)
این واژه نیز یکی دیگر از واژههایی است که در گویش شوشتری« ،واو معدوله»اش ( ) âبه  /â/ابدال
شدهاست .این واژه در پهلوی  / xwāstan/بودهاست (مکنزی . )235 :1383 ،به نمونهای از اسـتعمال ایـن
واژه در یک ضربالمثل شوشتری توجه شود:
w

ای یتیم مخواس وایهش درو ،بوهش نممرد.
ay yatim moxâs vâyaš daru buvaš nammord.

«اگر آرزوی یتیم میخواست برآورده شود ،پدرش نمیمرد».
با توجه به شیوۀ تلفظ این واژه در ضربالمثل فوق ،میبینیم که «واو معدوله» در آن مانند فارسی معیار
به  /â/ابدال شدهاست.
 .2-2-10خاهار ( / xâhâr/خواهر)
واژۀ دیگری است که در گویش شوشتری  /wâ/در آن به  /â/ابـدال شـدهاسـت .ایـن واژه در گـویش
شوشتری گاه به صورت « ُخهار» /xohâr /نیز به کار میرود که در ادامۀ مقاله بـه آن مـیپـردازیم .ایـن
ّ
واژه به صورت «خـار» / xâr/در دو واژۀ مرکـب «خـارمیـره»« /xârmira /خـواهرشـوهر» و «خـار
زونه»« /xârzuna /خواهرزن» نیز کاربرد دارد که در هر دو مورد /wâ/ ،به  /â/ابدال شـدهاسـت .بـه
نمونههائی از کاربرد آن در محاورۀ گویشوران شوشتری توجه شود:
خاهار علی او هفته شی کرد.
xâhâr cali u hafta ši kord.

«خواهر علی آن هفته شوهر کرد».
خوش به روز بییی که خارمیره نداره.
w

x aš be ruze bēyi ke xârmira ndâra.

«خوشا روز عروسی که خواهرشوهر ندارد».
چنانکه در نمونههای فوق دیده میشود؛ در گویش شوشتری «واو معدوله» در واژۀ «خواهر» به
 /â/ابدال شدهاست و با فارسی معیار تفاوتی ندارد.
 .2-2-11ع ّسخون(/ cssoxun/استخوان)
این واژه که به نوشـتۀ بـاقری (1380ب )290 :در فارسـی میانـه /astaxvān /بـوده ،در گـویش شوشـتری
« َع ّسخون»  / cssoxun/گفته میشود .در این کلمه« ،واو معدوله»؛ یعنی  /wâ/به ّ
مصوت بلند پسـین
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و مرتفع /u/1تبدیل شده است .عالوه بر این ،صامت انسـدادی چاکنـایی 2بـه «ع  »c /ابـدال شـده و
خوشۀ همخوانی /st/ 3ادغام شدهاست .به جملۀ زیر از گفتگوی گویشوران شوشتری توجه کنید:
ّ
عسخون پو عسب اشکس.
assoxun po casb eškas.

c

«استخوان پای اسب شکست».
با دقت در نمونۀ فوق درمییابیم که در واژۀ استخوان« ،واو معدوله» مانند نمونۀ فارسی محاورهای
ُ
به  /u/ابدال شدهاست .در فارسی محاورهای ،این واژه «ا ّسخون» گفته میشود.
حال در ادامه به بررسی نمونههایی میپردازیم که در آنها تغییر دو صورت آوایی «واو معدوله»؛ یعنی
 /wâ/و  /wa/به مصوت نیمافراشتۀ  /o/با دیرش زمانی کم صورت گرفتهاست.
در تعدادی از کلمات /wâ/ ،و  /wa/به مصوت کوتاه  /o/ابدال شدهاند .این واژهها عبارتند از:
 .2-2-12خو( /xo /خواب)
مانند این جمله که از قول گویشوران در بافت ازپیشتعیینشده به کار رفت:
علی سی خو رفت مین طنبی.
ali si xo raft min tanabi.

c

«علی برای خواب به طنبی رفت».
w
چنانکه مالحظه میشود ،در این جمله /wâ/ ،به  /o/ابدال شدهاسـت .در فارسـی معیـار / â/ ،بـه
 /â/ابدال شدهاست.
 .2-2-13خود /xod/
خود خود» که مثال آن چنین است:
خود خودولک» ِ « /xode xodulak/
«خود» در ضمیر تأکیدی « ِ
خود خودولکت گفتی بید که ای َ
کار بکنی.
ِ
xode xodulaket gofti bid ke I kâra bkoni.

«خود تو گفته بودی که این کار را انجام میدهی».
«واو معدوله» در واژۀ «خود» در گویش شوشتری مانند کاربرد آن در فارسی معیار به  /o/ابدال
شدهاست.

1

.high-back vowel
. glottal consonant
3
. consonant cluster
2
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 .2-2-14خهار( /xohâr /خواهر)
پیشتر اشاره شد که در گویش شوشتری ،گاه این واژه به صورت « »xohârنیز به کار میرود .در
صورتی که این واژه به شکل « »xohârتلفظ شود« ،واو معدوله»؛ یعنی  /wâ/به ّ
مصوت کوتاه /o/
ابدال شدهاست .اینک مثالی که از زبان گویشوران موردنظر در تحقیق در بافت تعیینشده استفاده شد:
ُخهارم کچک بید که رحمت خدا رفت.
xohârom kočok bid ke raḥmat xodâ raft.

«خواهرم کوچک بود که درگذشت».
با دقت در جملۀ نمونه درمییابیم که  /wâ/در این واژه به  /o/ابدال شدهاست درحالیکه در فارسی
معیار به  /â/بدل گردیدهاست.
 .2-2-15در واژۀ خویش که بنا به نوشتۀ باقری (1380ب )290 :در فارسی میانـه /x v ēš /بـوده »ē« ،در
گویش شوشتری به ّ
مصوت بلند  /ī /ابدال شـده و واژۀ مـذکور بـه صـورت / xiš /درآمـده کـه همـان
صورت مستعمل در فارسی معیار است.
ّ
واو خوردن و مشتقات آن کـه در زبـان فارسـی
نیرومند ( )75 :1355در حاشیۀ صفحه نوشتهاستِ « :
واو معدوله است ،در گویش شوشتری معدوله نیست و حرف " " با نیم ّ
ضمه ادا و واو بـا صـدای فتحـه
به حرف "ر "زده میشود» .او همچنین دربارۀ خوشومد( / xwašumad/خوشامدگو یی) نوشتهاسـت
«واو ّاول خوشــومد ماننــد خــوردن در گــویش شوشــتری بــه طــرز خاصــی ادا میشــود و معدولــه
نیست»(همان.)176 :
ً
بنا بر توضیحات محققان معاصر مانند خانلری ،باقری و ابوالقاسمی ،واو معدوله دقیقـا بـه همـان
صورت که در واژههای «خوردن» و «خوش» در گویش شوشـتری معمـول و مسـتعمل اسـت؛ تلفـظ
میشدهاست و اینکه نیرومند« ،واو»در واژههای «خـوردن» و «خـوش» را معدولـه ندانسـته ،اشـتباه
ً
است .به عقیدۀ نگارندگان ،اگر منظور ایشان از «زبان فارسی» ،فارسـی امـروز اسـت کـه اصـال «واو
معدوله»ای در آن رعایت نمیشود و اگر منظور ،فارسی دری تـا قـرون هفـتم و هشـتم اسـت ،شـواهد
موجود در متون نظم حاکی از آن است که «واو معدوله» همان است کـه در پـارهای واژههـای گـویش
شوشتری هنوز کاربرد دارد و تلفظ آن به صورت « »waاست؛ یعنی همان گونه که خانلری نوشتهاسـت،
«مانند ( wواو) عربی» تلفظ میشود(ناتل خانلری)50/2 :1374 ،

:
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 .3نتیجهگیری
محور اصلی بحا در این جستار حول پاسخ به این سؤال بود که :میزان تغییرات آوایی «واو معدوله» در گویش

شوشتری و فارسی گذشته (پیش از اسالم تا حدود قرن هشتم هجری) و فارسی معیـار چـه قـدر بـوده
است یا اینکه میزان تغییـرات و توزیـع آوایـی «واو معدولـه » در ایـن گـویش بـه لحـام تقریـب ،بـه
صورتها و نمودهای آوایی و تلفظی در ادوار گذشته بیشتر نزدیک است یا فارسی معیار
تحلیل نمونههای گفتاری گویشوران در بررسی میدانی و نیز بررسی اسنادی پیکرۀ دادههـا در منـابع
مطرحشده در بخش( )4در پژوهش حاضر بیـانگر آن اسـت کـه گـویش شوشـتری بـه عنـوان یکـی از
گویشهای حوزۀ جنوب غربی زبان فارسی ،ویژگی آوایی خوشـۀ صـوتی مـورد نظـر در ایـن جسـتار را
مانند گذشته در میان گویشوران بومی خود حفظ کردهاست .در همین راسـتا ،بررسـی نمونـههـا نشـان
میدهد که گویش شوشتری با وجود تأثیرپذیری از زبان فارسی معیار ،هنوز ویژگی آوایـی زبـان فارسـی
ادوار گذشته را در تولید و تلفظ خوشۀ صوتی «واو معدوله» در ساختار واژههـا و در گفتـار گویشـوران
بومی و کهنسال حفظ کردهاست .این خوشۀ صوتی در پارهای کلمات مانند «خـوردن» و مشـتقات آن
و «خوش» و «خول»( کج و ناراست) به همان صورت قدیم باقی ماندهاست و تلفـظ مـیشـود امـا در
بعضی واژهها مانند «خواستن» و «خواهر» (آنگاه که / xâhâ r/تلفظ شود) ،به ّ
مصوت بلنـد  /â /و
در «استخوان» به ّ
مصوت بلند  /u /و در برخی دیگر از واژهها مانند «خواب»« ،خـود» و «خـواهر»
(آنگاه که به صورت / xohâr /به کار رود) به ّ
مصوت کوتاه  /o /ابدال شدهاست.
صورت اشتقاقی تازه با مشخصههای آوایی جدید در قالب فرآیند واجی ابدال میتواند قابـل تبیـین
باشد .بر اساس این فرآیند واجی ،تبدیل این خوشۀ آوایی به ّ
مصوت ،میتواند به اشتقاق صورت تلفظی
جدید منجر شود؛ یعنی صورت زیرساختی و همنشینی دو واج در کنار همدیگر ایـن صـورت تلفظـی را
به دست میدهد .با توجه به بررسیهای بهعملآمده ،در سطوح بازنمایی زیرساختی این خوشۀ آوایی و
نماد روساختی و تلفظی آن میتوان دریافت که این تبدیل از طرف گویشـوران ،بیشـتر بـرای تسـهیل در
فرایند تولید آوا بر اساس ویژگیهای آوایی آنها صورت گرفتهاست .در سه مورد ،این خوشۀ صـوتی بـه
ّ
مصوت کوتاه  /O/ابدال شدهاست؛ دو مـورد آن در دو واژۀ « »xorešو « »xoreštاسـت کـه ایـن ابـدال
تحت تأثیر فارسی معیار صورت گرفتهاست زیرا پیش از این روزگار و بنا بر گفتۀ ّ
معمـرین ،ایـن دو واژه
در مفهوم امروزی کاربرد نداشتهاست .مورد دیگر ابدال در این خوشه و تبدیل آن به ّ
مصوت کوتـاه /O/
در واژۀ « »xodاست اما به نظر نمیرسد که در این مورد ،ابدال به  /O/تحت تأثیر فارسی معیـار باشـد
ً
صرفا برای سهولت در تلفظ است .در چند مورد نیز که ایـن خوشـۀ صـوتی بـه ّ
مصـوت بلنـد /â/
بلکه
ابدال میشود ،برای سهولت در تلفظ است.
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در راستای بحا پیرامون یافتههای حاصل از این پژوهش ،باقری نیز بر این باور است کـه «گـاهی
در یک واژه یک واج به واج دیگر بدل مـیشـود بـیآنکـه بتـوانیم بـرای آن در چـارچـوب فراینـدهـای
همگونی یا ناهمگونی توجیهی بیابیم (باقری1380 ،الف )70 :ولی باید بدانیم که تعیـین و تشـخیص اصـل از
بدل مشکل است.
ّ
فاضلی و موحد نساج نیز معتقدند که «در فرایندهای ایجادشـده ،برخـی بـه دلیـل کـمسـوادی یـا
بیسوادی مردم و عدم آ گاهی گویشوران از زبان معیار بروز میکند؛ مانند فراینـد قلـب و ابـدال .یکـی
دیگر از دالیل بروز فرایندها سیر زبان بهسوی سادگی است .بهطور طبیعی زبان میـل بـه سـادهشـدن و
تلفظ روان واژههـا دارد .بسـیاری از حـذفهـایی کـه در واژههـا روی مـیدهـد تنهـا بـه همـین دلیـل
است»(فاضلی و موحد نساج .)47 :1396 ،البته تعیین اینکه کدام ابدال تحت تأثیر کمسـوادی یـا بـیسـوادی
است مجالی دیگر و البته وسیع میطلبد که خارج از این مقال است.

پینوش ها
( .)1در این پژوهش از منابعی نقل قول شده که در شیوۀ آوانگاری با هم تفـاوت دارنـد ،چنانکـه مرحـوم دکتـر معـین در
حواشی برهان قاطع ،صامت «چ» را با « »cنشان داده و «واو معدوله» را با « »vaو مکنزی ّ
مصوت بلند «آ» را با «.»ā
چون در گویش شوشتری فتحۀ کشیده نیز هست و آن را با « »āنشان میدهند ،این نشانه برای فتحۀ کشیده برگزیده شد.
برای رعایت امانت ،هر جا نقل قولی از محققان معاصر شدهاست ،شیوۀ آوانگاری هر محقق رعایت شده است.
(.)2ادیب سلطانی «واو معدوله» را به صورت  /wa/آوانگاری کردهاست نه  ./wa/برای رعایت امانت ،شیوۀ مؤلف را
در متن نقل قول اعمال کردیم.
( .)3اندازهگیری دیرش زمانی واکهها در این گویش ،بر اساس نرمافزار تحلیل گفتار  PRAATقابـل انـدازهگیـری اسـت
ولی از آنجا که محور تحلیل ما بررسی اکوستیکی و تحلیل تغییرات آوایی حاصل از آن نیست ،لذا در ایـن مقـال مجـالی
برای پرداختن به آن وجود نداشته و جستاری ّ
مجزا را میطلبد.
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