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چکیده

پژوهش حاضر در صدد است تا توزیع جغرافیایی تعدادی از صورتهاای

واکهای گویش کوهبنانی را در دو منطقة کوهبنان و خرمدشات ،از تواباع
شهرستان کوهبنان در استان کرمان ،مورد بررسی قرار دهد و باا توجاه باه

تفاوتهای موجود در نحوة توزیع آنها در این دو منطقه ،اطلا

زباانی را

رسم کند .در این راستا ،توزیع جغرافیایی تعادادی از صاورتهاای زباانی

که از فارسی میاناه در گاویش کوهبناانی در منااطر ماورد پاژوهش بااقی

ماندهاند نیز نشان داده خواهد شد .برای تعیین صورتهای زبانی راهنما در
1

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ ahangar@english.usb.ac.ir

3

دانشجوی دکتری زبانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)؛ hamed.mowlaei@yahoo.com

2

استادیار زبانشناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری؛ yadollahparmoon@yahoo.com

 / 34بررسی تعدادی از صورتهای واکهای زبان فارسی در بخشهای کوهبنان و خرمدشت در استان کرمان

سی نقطه از دو منطقة کوهبناان و خرمدشات ،از یا

یاا دو نفار از افاراد

باایسااواد بااانی پنجاااه و پاانت سااال گفتااار آزاد تهیااه شااد و باارای تعیااین
صورتهای اصلی نیز گفتاار آزاد و مصااحبه صاورت گرفات ،ساس

بار

اساس آنها پرسشنامههایی در قالاب فهرسات وا گاان تهیاه گردیاد و در

تمام سی نقطة مورد پژوهش به اجرا درآمد .در پایان ،بر اسااس دادههاای

بهدستآمده ،تفاوتها و شباهتهای موجود در توزیع صورتهای زبانی

مربوط و آثار باقیمانده از فارسی میانه در گاویش کوهبناانی ایان منااطر
بهصورت نقشههایی جداگانه نشان داده شاد .بادین منظاور و بارای تعیاین

دقیر حوزة هر صورت زبانی و رسم خط مرزهای هامگاویی از نارمافازار

جغرافیایی جایآیاس اساتفاده شاده اسات .نتاایت باهدساتآماده از ایان

پژوهش نشان میدهد که گویش کوهبنانی در مناطر مورد بررسای دارای

ویژگیهای تمایزدهندهای است که از آن میان میتاوان باه فراینادهایی از

قبیل کشش واکهای و حفظ تعدادی از واکههای دورة میانه که در فارسی

معیار دچار تغییرات شدهاند ،اشااره کارد .همچناین فراینادهای افراشاتگی
واکهای ،افتادگی واکهای ،پیشینشدگی واکهای ،پساینشادگی واکاهای،

سادهشدگی واکههای مرکاب و مرکابشادگی واکاههاای سااده نیاز در

مناطر مورد نظر قابلمشااهده مایباشاد .بررسای صاورتهاای واکاهای و

اطل های زبانی همچنین نشاندهندة آن است که واحدهای زبانی در این

دو منطقه تا حد نسبتاً زیادی بهصورت مشابه به کار میروند اماا باهجهات

وجااود تفاااوتهااا در رفتااار زبااانی گویشااوران در دو منطقااة کوهبنااان و

خرمدشت ،باید قائل به وجود دو لهجة متفاوت در این مناطر شد که دلیل
آن هممرز بودن منطقة خرمدشت با استان یزد میباشد چرا که گویشوران

این منطقه واحدهای زبانی را در اکثر موارد مشابه گاویش یازدی باه کاار

میبرند.

واژههای کلیدی :خط مرز هامگاویی ،افراشاتگی واکاهای ،افتاادگی

واکااهای ،پیشااینشاادگی واکااهای ،پسااینشاادگی واکااهای ،سااادهشاادگی
واکهای
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 .1مقدمه

در این پژوهش ،برخی از صورتهاای واکاهای مشااهدهشاده در پیرارة زباانی گویشاوران

کوهبنانی در دو منطقة کوهبناان و خرمدشات شهرساتان کوهبناان در اساتان کرماان ماورد
بررسی قرار میگیرند و تفاوتهای گویشی و توزیع جغرافیایی آنها در روساتاهای متتلا

دو منطقة مذکور با استفاده از روش ترسیم خط مرزهای همگویی 1بر روی نقشههای زباانی
مربوط توصی  ،تعیین و نشان داده میشاوند.کوهبنان در شامال رربای اساتان کرماان قارار
گرفته و فاصلة بین مرکز شهرستان تا مرکز استان  168کیلومتر است .کوهبناان از شامال باه
استان یزد و شهرستان بافر ،از جنوب به شهرستان زرند ،از مشرق به شهرستان راور و بهابااد
یزد و از مغرب به شهرستان رفسنجان محدود میشود .بتش کوهبنان شامل شهر کوهبنان و
دهستان خرمدشت میباشد .جامعة زبانی این پژوهش را یا

یاا دو نفار زن یاا مارد باانی

پنجاه و پنت سال بیسواد در سی روساتای منطقاة ماورد پاژوهش کاه در مجماوس بیسات و
هشت مرد و شانزده زن را شامل میشود ،تشریل میدهد .روستاهای منطقاة ماورد پاژوهش
اکثراً بهصورت انتتابی گزینش شدهاند و آزمودنیها نیز با توجه به عاواملی همچاون محال
دقیر تولد ،طول مدت زندگی در محل ،سن و بیسوادی انتتاب گردیدهاند .در هر نقطه از
مناطر مورد پژوهش ،از ی

یا دو نفر زن و مرد بانی پنجاه و پانت ساال -کاه در مجماوس

بیست و هشت مرد و شانزده زن را شامل میشد -گفتار آزاد تهیه شد و از آنها خواسته شاد
در مورد روستای خود ،وضعیت زندگی کنونی یا در ماورد دوران کاودکی خاود صاحبت
کنند و یا داستانی را نقل کنند .ضبط گفتار آزاد از گویشوران بین ده تا سی دقیقاه باود کاه
در این مرحله ضبط گفتار آزاد و جمعآوری دادهها در مجموس حدود هفتصاد دقیقاه طاول
کشید .پ

از تعیین صورتهای واکهای اصلی بر اساس گفتار آزاد و مصااحبة گویشاوران

و بر اساس صورتهای واکهای تعیینشده ،پرسشنامههایی بهصورت فهرست وا گان تهیاه
شد تا نحوة کاربرد وا ه در بافت جمله و بهتنهایی و خارج از بافت نیز بهطور دقیر مشات
گردد .در تهیة پرسشنامه ،همچنین ،فهرستی از صورتهای فارسای میاناة مشااهدهشاده در
گفتار گویشوران و تطبیر دادهشده باا صاورتهاای زباان فارسای میاناه از فرهناش فشارده
isogloss
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پهلوی (مرنزی )1971 ،1گنجانده شد .صورتهای زبانی جمعآوریشده پا

از چناد باار

گوش دادن با دقت کامل و طبر الفبای بینالمللای آوانگااری ،2واجنویسای شادند .پا

از

تهیة صورتهای زبانی واجنویسیشده از تمام سی روستای مورد بررسی ،دادهها توصی

و

مورد تحلیال قارار گرفتناد و توزیاع هار کادام از صاورتهاای واکاهای اساتتراجشاده از
پرسشنامه بر روی نقشهای جداگانه نشان داده شد .ترسیم خط مرزهای هامگاویی بار روی

نقشه باا اساتفاده از نارمافازار جغرافیاایی جای .آی .اس 3.کاه در علام جغرافیاا و در حاوزة

نقشهکشی نرمافزاری دقیر و پرکاربرد است ،انجام گرفت.
گویششناسی را یری از قدیمیترین و باسابقهترین شاخههای علم زبانشناسی میدانناد
که همگام با سایر شاخههای این علم دچار تغییر و تحونتی شده اسات .یرای از روشهاای
پرکاربرد در گویششناسی مطالعة توزیاع جغرافیاایی گوناههاای زباان مایباشاد کاه آن را
گااویششناساای جغرافیااایی مااینامنااد .جهااانگیری در تعری ا

گااویششناساای جغرافیااایی

میگوید:
گویششناسی جغرافیایی بتشای از گاویششناسای اسات کاه باا توزیاع ناحیاهای
گونههای زبانی و عناصر خاص آنها ارتباط پیدا میکند .از ساوی دیگار ،از آنجاا
که عوامل جغرافیایی در تغییرات زباانی دارای نقاش هساتند ،وجاه مشاترکی باین
زبااانشناساای و جغرافیااا در ایاان زمینااه بااه وجااود ماایآیااد کااه از آن بااا عنااوان
گویششناسی جغرافیایی یاد میشود (جهانگیری.)379 :1365 ،

به گفتة تراس

 ،)2007( 4انجام پژوهش در زمینة گویششناسی جغرافیایی به دو شایوة

توصاایفی و مقایسااهای انجااام ماایپااذیرد .شاایوة توصاایفی رایااتتاارین شاایوه در مطالعااات
گویششناسی جغرافیایی محسوب میشود که برای معرفی گویشهای ی
منطقه به کار میرود .در شیوة مقایسهای ،ارلب گویش ی

کشور یاا یا

منطقة خاص باا گاویش معیاار

سنجیده میشاود و تفااوتهاا و شاباهتهاای آنهاا بیاان مایشاود .از جملاه کارهاای مهام
1

Mackenzie
)International Phonetic Alphabet (IPA
3
)Geographic Information System (GIS ARC
4
Trask
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گویششناسی سنتی یا گویششناسای جغرافیاایی کشا

خاطمرزهاای هامگاویی ،ترسایم

نقشههای زبانی یا گویشی 1و تهیة اطل هاای زباانی یاا گویشای ،2باهعناوان مجموعاهای از
نقشههای زبانی بوده است .خطمرزهای همگویی دو یا چند ناحیة گویشی 3را کاه از لحاا
کاربرد ،بود و یا نبود ی

عنصر زبانی مانند عنصری وا گانی ،تلفظ یا

وا ة خااص و یاا

عنصر یا الگویی نحوی متفاوت میباشند ،از یرادیگر جادا مایکنناد .نقشاههاای زباانی یاا
گویشی ،به نوبة خود ،ناواحی جغرافیاایی متتلفای را کاه در آنهاا تنوعاات و ویژگایهاای
گویشی خاصی در گفتار گویشاوران ناواحی گویشای گونااگون وقاوس ماییابناد ،نماایش
میدهند .تقسیمات گویشها بهوسایلة خاطمرزهاای زباانی نشاان داده مایشاوند .کاامری

4

( ،1378ترجمة گلفام) خطمرزهای زبانی را خطوطی میداند که روی نقشه ،نماایشدهنادة
مران جدایی قلمرو صورت یا تلفظ وا های از صورتی یاا تلفاظ دیگاری از آن وا ه اسات.
وی عقیده دارد که این تفاوتها گاهی اوقات بسیار تدریجی هستند؛ با وجود ایان ،اگرچاه
استفاده از روش خطمرز همگویی روشی سنتی در توصی های گویشی محسوب میگردد
اما در پژوهش حاضر ساعی شاده اسات تاا تفااوتهاای گویشای در دو منطقاة کوهبناان و
خرمدشت با استفاده از این روش نشان داده شود زیارا کااربرد ایان روش در ایاران قادمت
دیرینهای ندارد؛ همچنین این پژوهش اولین کاری است کاه در زمیناة تهیاة اطلا

زباانی و

تعیین خطمرزهای زبانی در مورد گویش کوهبناانی انجاام شاده اسات کاه خاود مایتواناد
گامی در جهت پژوهشهای آتی محسوب شود .از طرف دیگر ،استفاده از روشهای دیگر
نیاز به آمار ،محاسبه و همچنین نرمافزارهای ویاژهای دارد کاه ناهتنهاا کاار باا آنهاا مشارل
میباشد بلره دسترسی به آنها برای نگارندگان امرانپذیر نبوده است.
 .2پیشینة پژوهش

تاکنون پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر کاه باه توصای

توزیاع صاورتهاای واکاهای در

گویش کوهبنانی پرداخته باشد ،انجام نشاده و اکثار پاژوهشهاای موجاود درباارة گاویش
1
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شهرستان کوهبنان تنها مربوط به جمعآوری وا هها و اصطالحات این گاویش باوده اسات.
با این حال ،در سالهای اخیر کارهایی در زمینة توصی
از اطل

سایر گویشهای ایرانی باا اساتفاده

زبانی انجام گرفته است .در اکثر کارهای انجامشاده در ایان زمیناه ،اطلا

زباانی

انگلستان ( )1978که از سوی اورتن ،1ساندرسون 2و ویدوساون 3تادوین شاده ،مبناای کاار
بوده است .در اطل

زبانی انگلستان ،پ

از معرفی اجماالی گاویشهاای انگلیسای ،چهاار

نقشة آوایی ،وا گانی ،صرفی و نحوی ارائاه شاده اسات .در اکثار کشاورهای دنیاا ،اطلا
زبانی گویشها تدوین شده و یا در حال تدوین است که در اداماه باه برخای از آنهاا اشااره
خواهد شد.

4

شایوهای علمای باه

کوراث ()1949یری از نتستین زبانشناسانی بود که نتستین بار باا

گردآوری گویشهاا و تنوعاات انگلیسای ِآمریراایی اقادام کارد .وی باا انگیازة شناساایی
تفاوتها و تنوعات تلفظی ساکنان شهرهای شمالی کشور آمریرا به گردآوری و ثبات ایان
تنوعات پرداخت و سس

یافتههای این تحقیار میادانی را در نقاشهاای جغرافیاایی کشاور


ثبت کرد .نتایت پژوهش وی نشاندهندة گستردگی گویشها در این منطقه میباشد.

یوهانسون )2001( 5در پژوهش خود که به نوعی متفاوت با سایر پاژوهشهاای متاداول

در این زمینه محسوب میشود ،به مارور پراکنادگی جغرافیاایی گوناههاای متتلا

باهکما
نمایتاوان 
میپردازد .این پژوهش فاقاد نقشاه اسات بناابراین 
گونههای متتلا


گونههای متتل


ترکای را از هام تشاتی

ترکای

آن مرزهاای دقیار

داد .یوهانساون تنهاا باه توصای

پراکنادگی

زبان ترکای در کشاور ترکیاه و همساایگان آن تاا کشاور چاین وسایبری

میپردازد .نتایت این پژوهش نشان میدهاد کاه در حاال حاضار بیسات زباان ترکایِ معیاار


مهامتارین آنهاا عبارتناد از :ترکای ،آذربایجاانی،
میشاود کاه 
توسط  125میلیون نفر ترلم 
ترکمن ،قزاقی ،ازبری ،تاتار و یاکوت.
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باارور )2008( 1نیااز در گزارشاای از اطلا

زبااانی کشااور تااایوان ،تنوعااات زبااانی آن را

تحتتأثیر عواملی چون سن ،جنسیت ،قومیت ،تحصایالت ،شاغل و ساابقة اقامات در قالاب


نقشههای زبانی ارائه میدهد .دراین طرح ،وی بایش از هازار و چهاار صاد ماورد از گفتاار
روزمرة مردم را روی نوار ضبط صوت یاا لاوح فشارده پیااده کارده اسات و نتاایت را روی
اطل های زبانی پیاده کرده است.

در پژوهشی دیگر ،بلنچ)2009( 2به بررسی چگاونگی توزیاع تناوس 500زباان درکشاور

آفریقایی نیجریه پرداخته است .وی در این پژوهش عنوان میکند که تنوعات زبانی در ایان
کشور بسیار گسترده است و بنابراین ضبط و ثبات ایان تغییارات ارزش بسایار زیاادی دارد؛

البته وی اشارهای به دلیل این تنوعات زبانی نررده و تنها باه طبقاهبنادیِ جغرافیاایی آنهاا در

این بتش از قارة آفریقا اکتفا کرده است.
نتستین کار در مورد مطالعات مربوط به اطل

زبانی در ایران در قالب اقدامی مشترک

از سوی فرهنگستان زبان ایران و سازمان جغرافیاایی کشاور در ساال  1353باا عناوان طارح
فرهنشساز به انجام رسید که پ

از چهار سال متوق

بررسی گویشها بهمنظاور تهیاة اطلا

شد .در سالهای 1367و  1368کار

زباانی از سار گرفتاه شاد و اطالعااتی باه دادههاای

جمعآوریشده اضافه شد .برنامهریزیهای اولیه برای تهیة اطل

زبانی ایران پ

از وقفهای

چندساله از سال  80تا  85انجام شد و از سال  85این پرو ه بهصورت عملی کلیاد خوردکاه
در مرحلة ورود اطالعات زبانی ،طی سالهای  85تا  86آوانویسی بتاش بسایار ارزشامندی
از  10هزار دادة زبانی انجام شد .این طارح در ساال  1385باهکوشاش پرماون تادوین شاده
است.
عالوه براین ،در سالهای اخیر تعدادی مقاله و پایاننامه در این زمینه انجام گرفته اسات.
عباسی ( )1386به بررسی توزیع متغیرهای تاریتی زبان فارسی در بستر جغرافیاایی و تعیاین
مرزهااای هاامگااویی در اسااتان خراسااان جنااوبی در سااه منطقاة بیرجنااد ،سربیشااه و نهبناادان
میپردازد .وی در پژوهش خود صاورتهاای واجای ،سااختوا ی ،وا گاانی و نحاوی را
مورد تحلیل و بررسی قرار داده و چگونگی توزیع آنها را بر روی اطل

زبانی تعیین کارده
Brewer
Blench

1
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است .نتایت این پژوهش نشان میدهد که در این مناطر آثار بااقیماناده از دورة میاناة زباان
فارسی همچون برخی پسوندها و پیشوندها و بعضی واجها و وا گان همچناان قابالمشااهده
است .بررسی متغیرها و نقشهها همچنین نشان میدهد که گویشها نسابتاً مشاابه و در برخای
موارد متفاوتند که وجود بعضی از اینها نشانگر ویژگی خاص هر گویش میباشد.
کدخدا ( )1388باه بررسای توزیاع صاد و هشاتاد و چهاار متغیار زباان فارسای در بساتر
جغرافیایی و تعیین مرزهای همگویی در گویش سیستانی در بتشهاای شاهرکی ناارویی و
میانرنگی پرداخته است و با توجه به تفااوتهاای موجاود در گاویش سیساتانی در ایان دو
بتش اطل

زبانی این متغیرهای زبانی را ترسیم کرده است .پژوهش وی محدودة بیسات و

هشت روستای بتشهای یادشده را شامل مایشاود .در ایان پاژوهش متغیرهاای زباانی آن
منطقه از جنبههاای واجای ،سااختوا ی ،وا گاانی و نحاوی ماورد تحلیال و بررسای قارار

گرفتهاند .نتایت این پژوهش نشان میدهد کاه واکاههاای  /e/و /o/کوتااه فارسای میاناه در
بتشهای مورد پژوهش بهوفور دیده میشود .همچناین ،یافتاههاای ایان پاژوهش مشات
میکند که در این مناطر فرایندهای افراشتگی و افتادگی واکهای بسامد باانتری نسابت باه
دیگر تغییرات واکهای دارند و میزان پسینشدگی بهمراتب کمتار اسات .حاذف واکاههاا و
تشریل خوشههاای همتاوانی در ابتادای یا

واحاد زباانی و همچناین حفاظ خوشاههاای

همتوان آرازی از دورة میانه از خصوصیات بارز گویشی در دو بتش مورد بررسی در این
پژوهش میباشد.
آقاگلزاده ( )1389در پژوهشی با عنوان «الگویی برای گردآوری دادههاای گویشای و
تنوعات لهجهای و تهیة نقشه زبانشناسی (اطل

زبانی)» ،شیوة تهیة اطل

زباانی در منااطر

جغرافیایی را ارائه میدهد و کار خود را در نهایت منتهای باه تهیاة بتشای از اطلا

زباانی

ایران در مورد گویش مازندرانی معرفی مایکناد .وی در پایاان الگاوی پیشانهادی خاود را
بهعنوان طرحی که قابلیت تعمیم و عملیاتی شدن به ساایر زباانهاا و گاویشهاای ایرانای را
دارد ،معرفی میکند.
اسااماعیلی و کنعااانی ( )1389در مقالااهای بااه ارائااة الگااویی باارای تهیااة اطل ا

زبااانی

گویشهای مناطر کویری میپردازند .به اعتقاد آنها ،با توجه به تنوعاات گساتردة گویشای
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در مناطر کویری ،یری از بهترین راهرارها بارای بررسای دقیارتار ایان گاویشهاا ترسایم
مرزهای زبانی بین گویشها و تهیة اطل

زبانی ایان منااطر مایباشاد .در ایان مقالاه ،کلیاة

گویشهای مناطر کویری مورد استفاده در  8استان کاویری ایاران باهصاورت فهرساتوار
معرفی میشوند.
بصیرت و رضاقلی فامیان ( )1390در مقالهای با عنوان «باه ساوی طراحای اطلا

زباانی

گویش گیلری»کوشیدهاند ضمن تهیة اطلسی برمبنای صد وا ه ،به دو پرسش اساسی پاساخ
دهند؛ پرسش اول اینکه در گویش گیلری چه فرایندهای آوایای رخ مایدهاد و پرساش
شهرساتانهاای ریرمرکازی چاه تفااوتی از نظار

دوم این که شهرستانهای مرکزی استان باا

بهکم
وقوس فرایندهای آوایی دارند به اعتقاد نگارندگان ،

مایتاوان مارز
چنین اطلسای 

گویشهای گیلری ،تالشی وترکی را نیز در استان گایالن نماایش داد .نتاایت ایان پاژوهش

نشان میدهد که در شهرستانهای ریرمرکزی ،بهویژه شهرستان رودسار ،بساامد فراینادهای
آوایی نسبت به شهرستانهای مرکزیِ استان بیشتر است.
 .3توصیف و تحلیل دادههای واکهای

صورتهای واجی شناساییشده در این پژوهش را میتوان بر اساس شایوة تولیاد و طبیعات

واجیشان به سه طبقةصورتهای واکهای ،صورتهای همتوانی و صورتهای مرباوط باه
ساخت هجا تقسیم کرد.

کار  )2006( 1در معرفی ویژگی واکهها از عدم وجود هیچ مانع و بست در مسیر جریاان

هوا به هنگام تولید آنها یاد میکند و عقیده دارد که واکههاا بار خاالف همتاوانهاا دارای
ویژگی رسایی هستند .در این پژوهش ،صورتهای واکهای مشااهدهشاده در قالاب تبادیل
ی

واکه به واکة دیگر و یا حفظ واکه بهلحا بررسی درزمانی آن با دورة میانه میباشاند.

صورتهای واکهای از لحا کیفیت گفتار باه دو دساتة واکاههاای سااده و مرکاب تقسایم
میشوند .آنها همچنین بر طبر جهت تغییرشان باه فراینادهای افراشاتگی واکاهای ،افتاادگی
واکهای ،پسینشدگی واکهای ،پیشینشدگی واکاهای ،افراشاتگی -پساینشادگی واکاهای،
Carr

1

 / 42بررسی تعدادی از صورتهای واکهای زبان فارسی در بخشهای کوهبنان و خرمدشت در استان کرمان

افراشتگی -پیشاینشادگی واکاهای ،حفاظ واکاه ،ساادهساازی واکاهای1و مرکابشادگی
واکهای 2قابلتقسیم میباشند.3

 .1 .3صورتهای واکهای ساده

بهاعتقاد حرشناس ( ،)120 :1380هرگاه در تولید یا

واکاه انادامهاای گویاایی در یا

حالت بمانند ،بهطوری که در تمام مراحل تولید شرل آنهاا ،ارتفااس و حالات زباان یرساان
بماند ،آن واکه را ساده مینامند .وی عنوان میکند که واکاههاای  æ,e,o,i,uو ɑباهعناوان
واکههای سادة زبان فارسی شناخته میشوند .کار ( )2006نیز میگوید در تولیاد واکاههاای
ساده ،لبها و زبان بیشترین نقش را ایفا میکنند .در گویش کوهبناانی نیاز هار شاش واکاة
س اادة فارساای معیااار وجااود دارد .در ادامااه ،بااه بررساای فرایناادهای افراشااتگی ،افتااادگی،
پسااینشاادگی ،پیشااینشاادگی ،افراشااتگی-پسااینشاادگی ،افراشااتگی-پیشااینشاادگی و
مرکبشدگی واکههای ساده و همچنین حفاظ واکاههاای فارسای دوران میاناه در گاویش
کوهبنانی میپردازیم.
 .1 .1 .3افراشتگی واکهای

جهانگیری ( )2000عقیاده دارد کاه فرایناد قدرتمناد برخاساتگی [افراشاتگی] واکاهای ،در
زمانی در دورة میانه آراز شده و تا امروز ادامه یافته است .واکههای سادة گویش کوهبناانی

در دو منطقة مورد پژوهش در سه حالت دچار افراشتگی واکهای میشوند :تبدیل ɑباه،u

تبدیل ɑبه oو تبدیل æبه .e

 )1افراشتگی واکة  ɑو تبدیل آن به واکة  uدر گویش کوهبنانی
bɑrɑn :PH2 do∫nɑm:4PH1

monophthongization
diphthongization

1
2

3

با توجه به تعداد متغیرهای ارائه شده ،نمودار درصد فراوانی تعادادی از متغیرهاای واکاهای باهصاورت تصاادفی ارائاه

4

در این پژوهش نشانه  PHبهمنظور معرفی هر متغیر آوایای ( )phonological variableیاا صاورت آوایای باه کاار

خواهد شد.

رفته است .
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صورت زبانی  PH1نشان میدهد کاه واکاة  ɑدر وا ة do∫nɑmدر کلیاة منااطر ماورد

پژوهش افراشته میشود و بهصورت  uتلفظ میشود .این افراشتگی بهجاز در روساتاهای ده
علی ،شررآباد ،گراکوییه و فیدکوییه کاه صاورت  do:∫numرا باه کاار مایبرناد ،در بقیاة
مناطر ،همراه با حذف همتوان خیشاومی پایاانی mمایباشاد .بناابراین ،ایان وا ه در ساایر

مناطر بهصورتهای do∫bũ ، do∫pũو  do∫nũبه کارمیرود .افراشتگی واکهای در صورت
زبانی PH2نیز بهجز درکوهبنان و شانزده روستای بیدان ،گیتری ،درگزگ ،دولاتآبااد ،ده
علی ،گراکوئیه ،فید کوئیه ،شررآباد ،رت

 ،کاروانگاه ،عباسآباد ،گردوکت ،سرآسایاب،

درب هود ،درب جیزی و کوه قلعاه کاه صاورت ∫ bɑreکااربرد دارد ،در سایزده روساتای
شورک ،ده خواجه ،کهن ،گازکهن ،اهللآباد ،ده شور ،شورک ،کهان ،بیادان ،حساینآبااد،
مگسو ،فتحآباد و جور اتفاق میافتد تا این وا ه بهصورت  bɑrũبه کار رود.
 )2افراشتگی واکة  ɑو تبدیل آن به واکة  oدر گویش کوهبنانی
gozɑ∫t : PH3

در صورت زبانی  PH3واکاة  ɑتنهاا در هشات روساتای منطقاة کوهبناان دچاار افراشاتگی
واکهای میشود و بهصورت  oتلفظ میشود که این فرایند همراه با حذف  tپایانی میباشد.

بنااابراین ایاان وا ه در ایاان منطقاة کوهبنااان شااامل کوهبنااان ،جااور ،ده خواجااه ،گااازکهن،
دولتآباد ،درگزگ ،سرآسیاب و افزاد بهصورت ∫ gozoباه کاار مایرود .در ساایر منااطر
مورد پژوهش این صورت زبانی دچار تغییرات بیشاتری مایشاود .در ساه روساتای رتا
کهن و بیدان از منطقة خرمدشت صورت  ne:hɑdبه کار مایرود کاه یا

،

صاورت زباانی

وا گانی محسوب میشود و احتمانً بازماندة صورت زباانی ایان وا ه در دوران میاناة زباان
فارساای ماایباشااد کااه بااهصااورت ( nihɑdمرناازی )291 :1379 ،بااوده اساات .در ایاان وا ه
همچنین هجای اول ا یعنی هجای  goا در نوزده روستای دیگار حاذف مایشاود و واکاة ɑ

هجای دوم طبر فرایند افراشتگی تبدیل به واکة  eمیشود .بناابراین صاورت زباانی PH3در
پنت روستای گیتری ،ده سیدها ،کاروانگاه ،عباسآبااد ،گاردوکت باهصاورت  Ɂe∫tکااربرد
دارد و در شااش روسااتای شااورک ،حسااینآباااد ،درب هااود ،درگاازگ،درب جیاازی و
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دولتآباد بهصورت  he∫tتلفظ میشود .در هشت روستای منطقة خرمدشت شامل ده علای،
گراکوئیه ،فیدکوئیه ،شررآباد ،مگسو ،فتحآباد کاوه قلعاه و ده شاور صاورت  le∫tباه کاار
میرود.

1

شکل  : 1نمودار درصد فراوانی افراشتگی واکة  ɑدر وا ة gozɑ∫t

koʤɑ:PH4

این صورت زبانی نشان میدهد که واکاة  ɑفارسای معیاار در بیشاتر منااطر ماورد پاژوهش
افراشته میشود و بهصورت oتلفظ میشاود .بناابراین ایان وا ه باهصاورت koʤoباه کاار
میرود .در چهار روستای گراکوئیه ،فیدکوئیه ،شررآباد و رتا

هماین صاورت باههماراه

کشیدگی آوایی  oهجاای اول و باهصاورت  ko:ʤoکااربرد دارد .تنهاا در شاش روساتای
دیگر این منطقه ،ازجمله ده علی ،واکة  ɑحذف میشود و وا ة  ko:ʤباه کاار مایرود .در
روستای ده علی عالوه بر صورت  ko:ʤصورت معیار نیز رایت است.
 )3افراشتگی واکة  æو تبدیل آن به واکة  eدر گویش کوهبنانی

pæ∫imɑn:PH6 zænʤir:PH5

صورتهای زبانی PH5و PH6نشان میدهند که واکاة  æفارسای معیاار در ایان وا ههاا در
تمامی مناطر مورد پژوهش به eتبدیل میشود و افراشتگی واکهای صورت میگیرد .واکة
 æدر متغیر  PH5در تمامی نقاط مورد پاژوهش دچاار افراشاتگی مایگاردد و باه  eتبادیل
میشود .بنابراین این وا ه بهجز در هشت منقطة کوهبنان ،افزاد ،شاورک ،جاور،ده خواجاه،
گازکهن ،دولتآباد ،و گیتری که بهصورت  zenʤirبه کار میرود ،در بقیة مناطر همراه با
1

در این پژوهش برای جلوگیری از حجیمتر شدن مقاله تنها نمودار توزیع چند صورت واکهای ارائه شده است.
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حذف همتوان خیشومی ،nبهصاورت  zẽʤirتلفاظ مایشاود .در شاش روساتای ده علای،
گراکوئیه ،فیدکوئیه ،شررآباد ،شورک و فتحآباد عالوه بر افراشاتگی و خیشاومیشادگی،
این واکه دچار کشش واکهای نیز میشود و بهصورت  zẽ:ʤirبه کار میرود .واکاة  æدر
وا ة  PH6نیز در تمامی مناطر افراشته میشاود و باه واکاة  eتبادیل مایشاود .ایان وا ه در
منطقة خرمدشت بهصورتهای  pe∫imũو  pe∫emũو در منطقاة کوهبناان باهصاورتهاای
 pe∫emũو pe∫ejmũبه کار میرود.
 .2 .1 .3افتادگی واکهای
بر عر

واکههای افراشته ،در واکههای افتاده میزان افراشتگی زبان در حد صفر مایباشاد.

در هنگام فراگویی واکههای افتاده لبها از هم کاامالً دور مایمانناد ،از هماین رو باه آنهاا
واکههای باز میگویند .در زبان فارسی واکههای ɑو æبهعناوان واکاههاای افتااده شاناخته
میشوند (مشروهالدینی .)22: 1377 ،همانند پدیدة افراشتگی ،جایگزینی ی

واکه با واکاة

دیگری که نسبت به آن افتادهتر محسوب میشود ،در برخی گاویشهاا امراان دارد کاه باا
عنوان فرایند افتادگی واکهای شناخته شود .نمونههایی از فرایند افتادگی واکهای در گویش

کوهبنانی بهصورت تبدیل  iبه  ،eتبدیل  eبه  ،æتبدیل  uبه  oو تبدیل oبه ɑمیباشد.
 )1افتادگی واکة  iو تبدیل آن به واکةeدر گویش کوهبنانی

واکة  iاز جمله واکههای زبان فارسی باستان است که خود باقیماندة واکاههاای i

و eهند و اروپایی میباشد .این واکه نیز از دورة باساتان تاا فارسای جدیاد دچاار
تحونتی شده است .واکة  iکوتاه دوران میانه ارلب در فارسی جدید تبادیل باه e

میشود (باقری.)32-33 : 1380 ،
rismɑn:PH7
بهجزدر شش روستای منطقة خرمدشات شاامل
صورت زبانی PH7نشان میدهد که واکة  i

رت

 ،شررآباد ،فیدکوییه ،ده علی ،گراکوئیه و کهن که دچاار کشاش آوایای مایشاود و

بهصورت ͂ ͂ ri:smuکاربرد دارد ،در سایر مناطر ماورد پاژوهش افتااده شاده و باهصاورتe

تلفظ میگردد .درروستاهای افزاد ،شورک ،گازکهن ،گیتری ،ده خواجه و بیادان مشااهده
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شده است که وا ة  rismɑnعالوه بر افتاادگی واکاهای ،همتاوان  mباه همتاوان  bتغییار
میکند تا صورت ͂ resbuکاربرد پیدا کند و در سایر مناطر مورد پژوهش صاورت ͂resmu

به کار میرود.
 )2افتادگی واکةeو تبدیل آن به واکة  æدر گویش کوهبنانی

hefdæh:PH8
صورت زبانی PH8نشان میدهد که واکةeباهجاز در کوهبناان ،جاور ،اهللآبااد ،ده شاور،

درب گزک ،دولتآباد افزاد و ده خواجه که دچاار افراشاتگی واکاهای مایشاود ،در بقیاة
مناطر مورد پژوهش به واکة  æتبدیل میشود و افتادگی واکهای رخ میدهد .کاربرد واکة
 æبهجای واکة  eدر این مناطر نشان میدهد که در روند تغییر واکة æبه eاز فارسی میاناه
به فارسی جدید ،این مناطر دچار تغییر نشدهاناد و همچناان واکاة  æفارسای میاناه را ماورد
استفاده قرار میدهند .بنابراین این وا ه در این مناطر به صورتهاای  hævdæو hæbdæباه
کار میرود .در مناطقی که افتادگی واکهای رخ نمیدهد ،متغیر فوق باهصاورت  hivdæباه
کار میرود.

شکل  :2نمودار درصد فراوانی افتادگی واکة eدر وا ة hefdah

 )3افتادگی واکة  uو تبدیل آن به واکة oدر گویش کوهبنانی

واکة uدر زبان فارسی باقیماندة واکةuاز زبان هند و اروپایی اسات .ایان واکاه
در طول سه دورة تحولی ،یا بدون تغییر به دورة جدید رسیده اسات و یاا باه کلای
حذف شده و یا تبدیل به واکههای دیگر شده اسات .در زباان فارسای جدیاد نیاز
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واکة uدر برخی از وا هها تبدیل به مصوتuمیشاود و هار دو صاورت آن در
زبان به کار میروند (باقری.)38-42: 1380،
bute: PH9

ایاان صااورت زبااانی نشااان ماایدهااد کااه واکااةuدر تمااامی مناااطر مااورد پااژوهش

بهصورتoتلفظ میشود و در نتیجه فرایند افتادگی واکهای رخ میدهد .بناابراین ایان وا ه
در کلیة مناطر مورد پژوهش بهصورت  boteکاربرد دارد.
 )4افتادگی واکة  oو تبدیل آن به واکةɑدر گویش کوهبنانی

∫irxor: PH10
صورت زبانی  PH10نشان میدهد که واکة oبهجز در روستاهای درب هود ،درب جیزی،

سرآسیاب ،افزاد و ده خواجه که بدون تغییر باقی میماناد و صاورت معیاار  ∫irxorکااربرد
دارد ،در بقیة مناطر مورد پژوهش تبدیل باهɑمایشاود و افتاادگی واکاهای رخ مایدهاد.
بنابراین در بیست و پنت روستای مورد پژوهش صورت  ∫irxɑrکاربرد دارد.
tævæqoʔ: PH11

صورت زبانی PH11نشان میدهد که واکة  oدر بیشتر مناطر مورد پژوهش تبدیل باه واکاة
 ɑمیشود و افتادگی واکهای انجام میشود .واکاة  oدر ایان وا ه تنهاا در روساتاهای درب
هود ،درب جیزی ،سرآسیاب ،افزاد و ده خواجه دچار افراشتگی واکهای نمیشاود؛ در ایان
مناااطر حااذف همتااوان پایااانی  Ɂباعااک کشااش جبراناای واک اة  oماایشااود و ایاان وا ه
بهصورت tevæqo:به کار میرود .در سایر مناطر مورد پاژوهش واکاة  oدچاار افراشاتگی
واکهای میشود و تبدیل به واکة  ɑمایشاود .در هفات روساتای کهان ،رتا

 ،شاررآباد،

فیدکوئیه ،گراکوئیه ،ده علی و کوه قلعه واکاة  eهجاای اول دچاار کشایدگی واکاهای نیاز
ماایشااود و ایاان متغیاار بااهصااورت  te:væqɑبااه کااار ماایرود و در روسااتاهای ده خواجااه،
دولتآباد ،گیتری ،گازکهن ،درگازگ ،کوهبناان ،جاور ،بیادان ،شاورک ،کاروانگااه ،ده
جبار ،ده سیدها ،عباسآباد ،مگسو و فتح آباد  tevæqɑکاربرد دارد.
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kohne : PH13،zohr :PH12

این صورتهای زبانی نشان میدهند که واکاة oباهجاز در روساتاهای شاورک ،ده جباار،

گازکهن ،گیتری و کاروانگاه در منطقة کوهبناان ،در وا ة  zohrو روساتاهای شاورک ،ده
جبار ،گازکهن ،گیتری ،کاروانگاه و شررآباد در وا ة kohneدر بقیة مناطر دچار افتادگی
میشود و بهصورت  ɑبه کار میرود .بنابراین این وا هها در بیشتر مناطر بهصورتهای zɑr

و kɑneتلفظ میشاوند .در شاررآباد نموناهای از کااربرد صاورت معیاار  PH13هماراه باا
کشیدگی واکة  oبهصورت  ko:hneمشاهده شده است .

شکل :3نمودار درصد فراوانی افتادگی واکة oدر وا ة kohne

 .3 .1 .3پیشینشدگی واکهای

به واکههایی که به هنگام تلفظ آنها ،حجم زبان به طرف دندانهاای پیشاین راناده

میشود و زبان به درجات بلند و میانی افراشاته مایگاردد و یاا در کا

دهاان در

پشت دندانهای پیشین پایین قرار میگیرد ،واکههای پیشین گفته مایشاود ،مانناد

واکههای  e ،و ( æمشروهالدینی.)2 : 1377 ،

فرایند پیشینشدگی در گویش کوهبنانی در سه حالت زیر مشاهده شده است :تبادیل u

به  ،iتبدیل  oبه  eو تبدیل  ɑبه .æ

 )1پیشینشدگی واکة  uو تبدیل آن به واکة  در گویش کوهبنانی

bud :PH14
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واکة  uدر صورت زبانی  PH14در تمامی نقاط مورد پاژوهش باا پیشاینشادگی تبادیل باه
واکة  میشود و این وا ه بهصورت  bidکاربرد دارد.1

 )2پیشینشدگی واکة  oو تبدیل آن به واکة  eدر گویش کوهبنانی

bodo: PH15

ایاان صااورت زبااانی نشااان ماایدهااد کااه واک اة  oدر کلی اة مناااطر مااورد پااژوهش دچااار
پیشینشدگی شده و تبدیل به  eمیشود .بنابراین این وا ه بهصورتbodeکاربرد دارد.
 )3پیشینشدگی واکة  ɑو تبدیل آن به واکة  æدر گویش کوهبنانی

Ɂɑftɑb : PH16

این صورت زبانی نشان میدهد که در کلیة منااطر ماورد پاژوهش ،واکاة  ɑدر هجاای اول

بهصورت  æتلفظ میشود و بنابراین پیشینشدگی واکهای رخ میدهد .واکة  ɑهجاای دوم
نیز در روستاهای کوهبنان ،بیدان ،افزاد ،جور ،درگزگ ،گازکهن ،گیتری ،دولاتآبااد ،ده
خواجه ،کهن ،درب هود ،درب جیزی ،گردو کت ،عباسآباد ،سار آسایاب و ده سایدها باه

واکة مرکب  euتبدیل میشود؛ بنابراین در این مناطر متغیر  PH16باهصاورت  2Ɂæfteuباه
کار میرود .واکة  ɑهجای دوم در شاش روساتای ده علای ،رتا

 ،فیدکوئیاه ،گراکوئیاه،

شررآباد و کوه قلعة منطقة خرمدشت طبر فرایند افراشتگی به واکة  oتبادیل شاده اسات و
در هفت روستای فتحآباد ،مگسو ،درب گزک ،دولتآباد ،شورک ،ده جباار و کاروانگااه
نیز به واکة  eتغییر میکند .بنابراین ،در ایان منااطر متغیار  PH16باهصاورتهاای  Ɂaftoو
Ɂafteکاربرد دارد.

1

در کوهبنان ،اکثریت سادات کوهبنان در ناحیهای خاص در شهر کوهبنان زندگی میکنناد کاه باه محلاة پاایین شاهر

مشهور میباشد  ،به گفتة کردی کریمآبادی ( ،) 1377اکثریات ایان ساادات اعرابای هساتند کاه ساالهاا پایش سااکن

کوهبنان شدهاند و بهتدریت زبان فارسی را برای گفتار خود انتتاب کردهاند .در کوهبنان ،واکاة  در متغیار  budتنهاا
در بین مردم این محله از شهر کوهبنان دچار پیشینشدگی میشود.

 2واکة مرکب  euدر گویش کوهبنانی مشاهده شده است.
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 .4 .1 .3پسینشدگی واکهای

بر خالف واکههای پیشین ،واکههایی که به هنگام فراگاوییشاان ،حجام زباان باه
طرف عقب دهان کشیده میشود و در همان حال زبان به درجات متفاوت افراشته

میشود ،و یا در ک

دهان قرار میگیرد ،واکههاای پساین گفتاه مایشاود؛ مانناد

واکه های  o،uو( ɑمشروهالدینی.)21 :1377 ،

در گویش کوهبنانی در دو ماورد پساینشادگی واکاهای رخ مایدهاد کاه عبارتناد از:
تبدیل  eبه  oو تبدیل  æبه .ɑ

 )1پسینشدگی واکة  eو تبدیل آن به واکة  oدر گویش کوهبنانی

re∫ve: PH17
صورت زبانی  PH17نشان میدهد کاه واکاة  eدر گاویش کوهبناانی باهجاز در کوهبناان،

افزاد ،ده خواجه ،جور ،ده شور و اهللآباد ،در سایر مناطر مورد پژوهش بهصاورت  oتحقار
پیدا میکند و دچار پسینشدگی واکهای میشود و وا ه بهصورت  ro∫veیاا  ro∫beباه کاار
میرود .در مناطقی که پسینشادگی واکاهای رخ نمایدهاد ،وا ه باهصاورت  re∫beتلفاظ
میشود.

شکل  :4نمودار درصد فراوانی پسینشدگی واکة  eدر وا ة re∫ve

 )2پسینشدگی واکة  æو تبدیل آن به واکة  ɑدر گویش کوهبنانی
باقری در مورد پسینشدگی واکة  æو تبدیل آن به واکة  ɑدر زباان فارسای مایگویاد کاه
گاهی برای حفظ هماهنگی واجای در یا

وا ه جاای واکاة  æبااɑعاو

مایشاود .در
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برخی وا هها نیز که صورت باستانی آنهاا دارای واکاة  æمایباشاد در دورة میاناه و جدیاد
تبدیل به  ɑمیشود (.)24-25 : 1380
Ɂarus:PH18

این صورت زبانی نشان میدهد که واکة  æدر تمامی نقاط مورد پژوهش به واکاة  ɑتبادیل
شده است و بنابراین پسینشدگی واکهای صورت گرفته است .در تمامی روساتاهای منطقاة

خرمدشت ،واکة مورد نظر عالوه بر پسینشدگی دچار کشیدهشدگی آوایای نیاز مایشاود.
بناابراین متغیار  PH18در منااطر ماورد پاژوهش باهصاورتهاای  Ɂɑ:rusو Ɂɑrusباه کاار
میرود.
 .5 .1 .3افراشتگی -پیشینشدگی واکهای

فرایند افراشتگی -پیشاین شادگی واکاهای زماانی رخ مایدهاد کاه یا

واکاه جاایگزین

واکهای شود که بهطور همزمان هم افراشتهتر و هم در جایگاه پیشین آن قارار داشاته باشاد.
در گویش کوهبنانی این فرایند در دو حالت اتفاق میافتاد کاه عبارتناد از :تبادیل  ɑباه  iو

تبدیل  ɑبه .i

 )1افراشااتگی -پیشااینشاادگی واک اة  ɑفارساای معیااار و تباادیل آن بااه واک اة در گااویش
کوهبنانی

Ɂoftɑd:PH19
صورت زبانی  PH19نشان میدهد که بهجز در چهار روستای شورک ،ده جبار ،گاازکهن

و کاروانگاه که صورت معیار  Ɂoftɑdکاربرد دارد ،در سایر مناطر مورد پژوهش واکة  ɑبه
واکة  تبدیل میشود و افراشتگی -پیشینشدگی واکهای رخ میدهاد .در کلیاة روساتاهای
منطقة خرمدشت بهجز در حسین آباد ،بیدان و کهن واکة  oهجاای اول باهصاورت کشایده
تلفظ میشود و این وا ه بهصورت Ɂ o:ftidکااربرد دارد و در ساایر منااطر ماورد پاژوهش
بهصورت Ɂ oftidتلفظ میشود .این فعل در صیغة سوم شت

مفرد هرگااه در جملاه قارار

گیرد امران دارد dپایانی آن حذف شود و بهصورت Ɂ oftiبه کار رود.
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 )2افراشتگی -پیشین شدگی واکة  ɑو تبدیل آن به واکة  eدر گویش کوهبنانی
bɑvær: PH20

این صورت زبانی نشان میدهاد کاه واکاة  ɑباهجاز درکوهبناان ،جاور ،ده شاور ،اهللآبااد،
دولتآباد و درگزگ که دچار مرکبشدگی میشود و باعک کاربرد ایان وا ه باهصاورت

 beuværمایشاود ،در بقیاة نقااط ماورد پاژوهش باهصاورت  eتلفاظ مایشاود و بناابراین
افراشااتگی -پیشااینشاادگی رخ ماایدهااد .صااورت زبااانی  PH20در شااش روسااتای منطقاة
 ،شاررآبااد ،گراکوئیاه ،فیدکوئیاه و کاوه قلعاه باهصاورت

خرمدشت شامل ده علی ،رت

 be:værبه کاار مایرود و در بقیاة منااطقی کاه افراشاتگی– پیشاینشادگی رخ مایدهاد،

بهصورت  beværکاربرد دارد.
 .6 .1 .3افراشتگی– پسینشدگی واکهای

در این فرایند واکهای نیز ی

واکه جایگزین واکة دیگری میشود که بهطور همزماان هام

افراشتهتر و هم در جایگاه پسین قرار دارد .در گویش کوهبنانی این فرایند در حالت تبادیل
 æبه oاتفاق میافتد.
 )1افراشتگی -پسینشدگی واکة  æوتبدیل آن به واکة  oدر گویش کوهبنانی

در بعضی از وا ههای چند هجایی اگر واکة یری از هجاها  oیا  uباشد مصوت æ
ممرن اسات تحاتتاأثیر واکاة هجاهاای جاانبی بادل باه  oشاود کاه گوناهای از
همسانگردی واجی است (باقری.)20 : 1380،

xonæk: PH21

این صورت زبانی نشان میدهد که واکة  æدر تعدادی از مناطر بهصورت  oتلفظ میشاود
و افراشااتگی -پسااینشاادگی صااورت ماایگیاارد .ایاان وا ه بااهجااز در ده روسااتا کااه فراینااد

افراشااتگی -پسااینشاادگی رخ نماایدهااد و صااورت  xonekکاااربرد دارد ،در سااایر مناااطر
بهصورت  xonokتلفظ میشود.
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شکل  :5نمودار درصد فراوانی پسینشدگی واکة  æدر وا ة xonæk

pælæng : PH22

ایاان صااورت زبااانی نشااان ماایدهااد کااه واک اة  در تمااامی مناااطر مااورد پااژوهش دچااار

افراشتگی– پسینشدگی واکهای میشود و به واکة oتبدیل مایشاود و بناابراین باهصاورت
 polængبه کار میرود .
 .7 .1 .3مرکبشدگی واکهای

حرشناس در تعری

فرایند مرکبشادگی واکاهای مایگویاد کاه فرایناد مرکابشادگی

واکهای هنگامی رخ میدهد که در برخی موارد بهمنظور تسهیل در گفتار ی
جایگزین واکة ساده در صورت معیار ی

واکة مرکب

وا ه مایشاود (حارشاناس .)14 :1380 ،فرایناد

مرکبشدگی واکهای در گویش کوهبنانی در دو حالت مشاهده شده است که عبارتناد از:
تبدیل ɑبه  ،euتبدیل  æبه . eu

 )1مرکبشدگی واکة  ɑو تبدیل آن به واکة مرکب  euدر گویش کوهبنانی

ʔɑb: PH23

در گویش کوهبنانی میتوان مواردی را یافت که ی

واکة ساده با حذف همتاوان بعادی

خود تبدیل به واکاة مرکاب گاردد .صاورت زباانی  PH23نشاان مایدهاد کاه واکاة  ɑدر
تعدادی از مناطر مورد پژوهش ،همراه با حذف همتوان پا

از خاودش ،تبادیل باه واکاة

مرکب  euمیشود .این واکه در صورت زبانی  PH23بهجاز در کوهبناان ،جاور ،ده شاور،
اهللآباد ،درب گزگ ،دولتآباد ،افزاد و ده خواجه که به واکة  eتبدیل میشاود و صاورت
 Ɂeکاربرد دارد ،در سایر مناطر تبدیل به واکة مرکبمایشاود و مرکابشادگی واکاهای
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صورت میگیرد .واکة  ɑدر بیدان ،حسینآباد ،فتحآباد و مگسو تبدیل به واکاة مرکاب ou

میشود و این وا ه در این مناطر بهصورت  ʔouبه کار میرود .در هجده منطقاة بااقیماناده
نیز این واکه به واکة مرکب  euتبدیل میشود و صورت  ʔeuتلفظ میشود .همتوان  bایان

وا ه در کلیة مناطر مورد پژوهش حذف میشود.1

 )2مرکبشدگی واکة  æو تبدیل آن به واکة مرکب  euدر گویش کوهبنانی

∫æb: PH24 læb:PH25

این دو صورت زبانی نشان میدهند که واکة  æبهجز درکوهبناان ،جاور ،ده شاور ،اهللآبااد،
گازکهن ،گیتری ،گردوکت و عباسآباد که تبدیل به واکة  eمیشود ،در سایر مناطر ماورد
پژوهش با حذف همتوان بعدی خود تبدیل به واکة مرکب  euمایشاود و مرکابشادگی

واکهای رخ میدهد .بنابراین  PH24در مناطر متتل

به دو صورت  ∫eو ∫euبه کار میرود

و  PH25بهصورت  leیا  leuکاربرد دارد.
kæf∫ : PH26

این صورت زبانی نشان میدهد که واکة  æدر برخی مناطر با حذف همتاوان بعادی خاود
تبدیل به واکة مرکب  euمیشود .واکة  در صورت زبانی  PH26در سیزده منطقاه تبادیل
به واکة مرکب  euمیشود و این وا ه بهصورت ∫ keuبه کار میرود .در شش منطقاة دیگار
نیز مرکبشدگی واکهای رخ میدهد و واکة  æبه واکة مرکب  ouتبدیل میشاود .در ایان
شش منطقه صورت زباانی ∫ kouکااربرد دارد .واکاة  æدر هفات منطقاه بادون تغییار بااقی
میماند و صورت  kaʃکاربرد پیدا میکند و در چهار منطقة دیگر باه واکاة ساادة  eتبادیل
میشود .در این چهار منطقه صورت زبانی  keʃبه کار میرود.
 .8 .1 .3حفظ واکههای دورة میانه

واکه های زبان فارسی در مسیر انتقال از دوران میانه به دوران جدید تغییار چنادانی
از لحا کیفی و کمای نداشاتهاناد.گاهی اتفااق مایافتاد کاه در گاویش و لهجاة

1

نمونة همین فرایند در وا ة  gɑvنیز مشاهده شده است .
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جغرافیایی خاصی تغییرات واکهای میانه به فارسی معیار جدید اعماال نمایشاود و
همان واکههای دوران میانةگویشاوران خااص آن منطقاة جغرافیاایی کااربرد پیادا
میکنند (ابوالقاسمی.)264 : 1386 ،

نمونههایی از این فرایند درگویش کوهبنانی مشاهده شاده اسات کاه عبارتناد از :حفاظ
واکة  æفارسی میانه بهجای واکة  eفارسی معیار ،حفظ واکة  eفارسی میانه بهجای واکاة æ

فارسی معیار و حفظ واکة  فارسی میانه  eبهجای واکة  iفارسی معیار.
hefdæh: PH8
صورت زبانی  PH8نشان میدهد که واکة æفارسی میاناه (مرنازی )421-422 :1379 ،در

بیشتر مناطر مورد پژوهش همچنان حفظ شده اسات .هماان گوناه کاه در مبحاک افتاادگی
واکهای عنوان شد ،واکة  æفارسی میانه در متغیار  PH8باهجاز در هشات منطقاة کوهبناان،
جور ،اهللآباد ،ده شور ،درب گزک ،دولتآباد ،افازاد و ده خواجاه کاه تبادیل باه واکاة i

شده است و صورت  hivdæبه کار میرود ،در کلیة مناطر مورد پژوهش دیگر حفظ شاده
اساات .در بیاادان ،کهاان ،گااردوکت ،عباااسآباااد ،درب هااود ،درب جیاازی ،سرآساایاب،
حسینآباد ،مگسو و فتحآبادکه واکة  æمیانه حفاظ شاده اسات ،همتاوان  vباه همتاوان b

تبدیل میشود و این وا ه بهصاورت hæbdæباه کاار مایرود و در ساایر منااطر صاورت
 hævdæکاربرد دارد.1

hezɑr : PH27

این صورت زبانی نشان میدهد که واکة  æفارسای میاناه (مرنازی )322: 1379 ،باهجاز در
شش روستای افزاد ،ده خواجه ،سرآسیاب ،درب هود ،درب جیازی و کهان کاه تبادیل باه

واکة معیار  eشده است و صورت زبانی  hezɑکاربرد دارد ،در سایر منااطر ماورد پاژوهش
همچنان حفظ شده است .در هشت روستای منطقة خرمدشات واکاة میاناة  æدچاار کشاش

1

نمونة این فرایند در وا ة  heʤdahنیز مشاهده شده است.

 / 56بررسی تعدادی از صورتهای واکهای زبان فارسی در بخشهای کوهبنان و خرمدشت در استان کرمان

آوایی نیز میشود و این وا ه بهصاورت  hæ:zɑrباه کاار مایرود و در ساایر منااطر ماورد
پژوهش صورت hæzɑrکاربرد دارد.

شکل  :6نمودار درصد فراوانی حفظ واکةمیانة  æدر وا ة hezɑr

næ: PH28

این صورت زبانی نشان میدهد که واکة eفارسی میانه (مرنزی )238 :1379در کلیة مناطر
مورد پژوهش همچنان حفظ شده است؛ بناابراین ایان وا ه در تماام منااطر ماورد پاژوهش

بهصورت  neبه کار مایرود .البتاه در برخای منااطر عاالوه بار ایان صاورت زباانی از وا ة
 næ:xerنیز استفاده می شود که ی

صورت زبانی وا گانی محسوب میشود.

gorixt: PH29

این صورت زبانی نشان مایدهاد کاه واکاة  eفارسای میاناه (مرنازی)352: 1379 ،در کلیاة
مناطر مورد پژوهش حفظ شده است .عالوه بر ایان همتاوان  tپایاانی نیاز در تماام منااطر
مورد پژوهش حذف میشود و این وا ه بهصورت gorexبه کار میرود.

 .2 .3متغیرهای واکهای مرکب

کار نیز عقیده دارد برخالف واکههای ساده که بههنگام تولید آنها وضاعیت زباان و لابهاا
ثابت است ،در برخی زبانها دستة دیگری از واکاههاا نیاز هسات کاه از راه جاباهجاایی یاا
تغییردر وضعیت زبان و لبها تولید میشوند ( .)2006طبر نظار مشاروهالادینی ،واکاههاای
مرکب از راه حرکت رلت یا جابهجایی از پسین به پیشین و یا برعر

از پیشین باه پساین و

نیز از افتاده به افراشته و یا از نیمافراشته به افراشته تولید میشوند .بنابراین برعر

واکههای
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ساده ،این واکهها از دو جزء سازنده و تحلیلرونده تشریل شدهاند (مشاروهالادینی:1377 ،
 .)25باب

در پژوهش خود عنوان میکند که در گویش کوهبنانی مثل بیشتر گاویشهاای

استان کرمان همچون کرمانی ،زرندی ،بردسایری و ...دو واکاةمرکب  euو ouوجاود دارد
که بسامد بانیی نیز دارند (باب

 .)3: 1375 ،در این بتاش باه اعماال فرایناد ساادهشادگی

برخی واکههای مرکب در گویش کوهبنانی خواهیم پرداخت.
 .1 .2 .3سادهشدگی واکههای مرکب

در گویش کوهبنانی میتوان مواردی را یافت که یا

واکاة مرکاب باهمنظاور تساهیل در

تلفظ تبدیل به واکة ساده میشود .حانت زیر نمونههاایی از ایان فرایناد مایباشاند :تبادیل
واکة مرکب  ouبه واکة سادة  ،uتبدیل واکة مرکب  euبه واکة سادة  ،eتبدیل واکة مرکب
 ouبه واکة سادة  eو تبدیل واکة مرکب  ouبه واکة سادة .o
 )1سادهشدگی واکةمرکب  ouو تبدیل آن به واکة سادة uدر گویش کوهبنانی

∫ouhær: PH30

ایاان صااورت زبااانی نشااان ماایدهااد کااه واکااة مرکااب  ouبااهجااز در هشاات منطقااة
کاروانگاه،گازکهن ،جور ،عباسآباد ،ده شور ،شاورک ،ده جباار و گیتاری کاه تبادیل باه
واکاة مرکااب  euماایشااود ،و صااورت زبااانی ∫euhærکاااربرد دارد ،در بقیاة مناااطر مااورد
پژوهش تبدیل به واکة سادة  uمیشود .صورت زباانی  PH30در هشات روساتای ده علای،
کوه قلعاه ،رتا

 ،بیادان ،حساینآبااد ،شاررآباد ،گراکوئیاه و فیدکوئیاه هماراه باا حاذف

همتوان چاکنایی  hو کشیدگی واکة سااده مایباشاد و ایان وا ه باهصاورت  ∫u:rباه کاار
میرود .در چهارده نقطه باقیمانده نیز این وا ه بهصورت  ∫uhærتلفظ میشود.
 )2سادهشدگی واکة مرکب  euو تبدیل آن به واکة سادة  eدر گویش کوهبنانی

hejrɑn:PH31

این صورت زبانی نشان میدهد که واکة مرکب  euبهجز درهفات روساتای ده علای ،کاوه

قلعه ،رت

 ،حسینآباد ،شررآباد ،گراکوئیه و فیدکوئیه که گویشورانشان از وا ة ma:tæl
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(شرل محلی وا ة « moʔatælمعطال» اسات) و ناوعی صاورت زباانی وا گاانی محساوب
میشود ،استفاده میکنند ،در سایر مناطر مورد پژوهش به واکة سادة  eتبدیل مایشاود .در
این بیست و سه نقطه واکة هجای دوم این متغیر نیز دچار افراشتگی واکهای میشود.
 )3ساده شدگی واکة مرکب  ouو تبدیل آن به واکة سادة  eدر گویش کوهبنانی

qoum: PH32
صورت زبانی  PH35نشان میدهد که واکة مرکب ouبهجز در ده منطقة کوهبنان ،اهللآباد،

جور ،ده شور ،شورک ،کاروانگاه ،گیتری ،گازکهن ،ده سیدها و ده جبار کاه بادون تغییار
باقی میماند و صورت معیار  qoumدر این مناطر کاربرد دارد ،در بقیة نقاط مورد پاژوهش
به واکة سادة  eتبدیل میشود .بنابراین ،این وا ه در بیست روستای مورد پژوهش بهصورت
 qemتلفظ میشوند.
doure:PH33
صورت زبانی  PH33نشان میدهدکه واکة مرکاب ouباهجاز در دو منطقاة عبااس آبااد و

گردوکت که بدون تغییر باقی میماند و صورت معیار  doureدر ایان منااطر کااربرد دارد،
در سایر مناطر مورد پژوهش به واکة سادة  eتبدیل میشود .بررسی دادههای بهدساتآماده
نشان میدهد که واکة سادهشدة  eدر شش روستای رت

 ،ده علای ،کاوه قلعاه ،گراکوئیاه،

فیدکوئیه و کهن دچارکشش آوایای نیاز مایشاود؛ بناابراین صاورت زباانی  PH33در ایان
مناطر بهصورت  de:reبه کار میرود و در بیست و دو منطقة دیگار صاورت  dereکااربرد
دارد.
 )4سادهشدگی واکة مرکب  ouو تبدیل آن به واکة سادة  oدرگویش کوهبنانی

Ɂoulɑd: PH34

این صورت زبانی نشان میدهد که واکة مرکب ouباهجاز در ده علای ،رتا

 ،کاوه قلعاه،

شررآباد ،گراکوئیه ،فیدکوئیه و کهن که بدون تغییر بااقی مایماناد و صاورت  Ɂoulɑdدر
این مناطر کاربرد دارد ،در سایر مناطر مورد پژوهش به واکة سادة  oتبدیل میشود و ایان
وا ه بهصورت  Ɂolɑdبه کار میرود.
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 .4نتیجهگیری

نتایت حاصل از بررسی شاواهد زباانی نشاان مایدهاد کاه گاویش کوهبناانی در دو منطقاة
کوهبنان و خرمدشت بهصورت یرسارچه میباشد و واحدهای زبانی تا حد زیادی مشاابه باه

هم به کار میروند اماا باهجهات وجاود برخای تفااوتهاای قابالمالحظاه در رفتاار زباانی
گویشوران در دو منطقة کوهبنان و خرمدشت میتوان قائل به وجاود دو لهجاة متفااوت در
این دو منطقه شد .دلیل این تفاوتهای لهجهای ،همجواری منطقة خرمدشت با استان یازد و
تأثیرپذیری گویش کوهبنانی این منطقه از گویش یزدی مایباشاد .نتاایت باهدساتآماده از
بررسی صورتهای آوایی نشان مایدهاد کاه فراینادهای افراشاتگی و افتاادگی واکاهای و
همچنااین کشااش واکااههااای سااده نساابت بااه سااایر فرایناادهای واکااهای از بسااامد بااانتری
برخوردارند .تفاوتها و ویژگیهای زبانی در دو منطقه در مقایسه با فارسای معیاار عبارتناد
از:
 .1فرایند افراشتگی واکهای در ایان دو بتاش باهطاور قابالمالحظاهای مشااهده
میگردد .بررسی دادههای زبانی نشان میدهد که افراشتگی واکة  ɑباه  uدر
پایان زنجیرة آوایی  ɑnو ɑmدر کلیاة منااطر ماورد پاژوهش دیاده مایشاود.
عالوه بر این افراشتگی واکههای  ɑبه  oو  æبه  eنیز بهطور قابلمالحظهای در
هر دو منطقة مورد پژوهش مشااهده مایشاود .در برخای صاورتهاای زباانی
مشاااهده شااده اساات کااه افراشااتگی واکااهای در برخاای روسااتاهای منطقااة
خرمدشت همراه با کشش آوایی میباشد که ویژگی بارز این منطقه محساوب
میشود .سایر موارد از فرایند افتادگی واکهاینیز تاحاد نسابتاً زیاادی در ایان
دو منطقااه دیااده ماایشااود کااه در تعاادادی از صااورتهااای زبااانی ،در اکثاار
روستاهای منطقة خرمدشت همراه با کشش آوایی میباشد.
 .2بررساای دادههااای زبااانی نشااان ماایدهااد کااه پیشااینشاادگی واکااههااای  uبااه
o،iبهeو  ɑبه  æبهطور قابالمالحظاهای در هار دو منطقاة ماورد پاژوهش
مشاهده میشود ،بهویژه در صورتهای زبانی  bodoو  budکه در کلیة مناطر
مورد پژوهش بهصورتbodeو  bidبه کار میروند .فرایند پسینشادگی در
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مقایسه با فرایندهای باان در منااطر ماورد پاژوهش بساامد کمتاری دارد .ایان
فرایند نیز در برخی صورتها همراه با کشش آوایی میباشد.
 .3فرایند افراشتگی -پیشینشدگی در هر دو منطقه بسامد کمتری نسبت باه ساایر
فرایندهای واکهای دارد .نتایت حاصل از پاژوهش بیاانگر ایان اسات کاه ایان
فرایند در مورد تبدیل واکههای  ɑبه  iوɑبه  eدر گویش کوهبناانی هار دو
منطقه رخ میدهد .فرایند افراشتگی-پسینشدگی نیاز تنهاا در تبادیل واکاة æ

بهoمشاهده میشود .بررسی دادههای زبانی در مورد این فرایند نشان میدهد
کااه افراشااتگی -پسااین شاادگی واکااهای بااا بسااامد پااایین در وا ههااایی
مانندxonækو  baranدیده میشود.
 .4نتایت بهدستآمده نشان میدهد که مرکبشادگی واکاههاای  æو aباه واکاة
مرکب  euبهطور قابلمالحظهای در کلیة مناطر مورد پژوهش دیده مایشاود.
این فرایند در اکثر مواقاع هماراه باا حاذف همتاوانهاای بعاد از واکاة سااده
میباشاد ،باهویاژه در وا ههاایی نظیار  læbو  Ɂabکاه در اکثار منااطر ماورد
پژوهش بهصورتهای  leuو  Ɂeuبه کار میروند .همچنین مشات

شاد کاه

سادهشدگی واکههای مرکب  ouو  ejوتبدیل آنها به واکههای سادة  o، eیاا a

در کلیة مناطر مورد پژوهش بهطور قابلمالحظهای دیده میشود.
 .5هر چند آثار بهجامانده از فارسی میاناه در گاویش کوهبناانی نااچیز اسات اماا
همچنان میتوان مواردی را یافت که واکاههاای دوران میاناه زباان فارسای در
گویش این منطقه باقی مانده است .برخی واکههای دوران میاناة زباان فارسای
که در فارسای معیاار افراشاته یاا افتااده شادهاناد ،در گاویش کوهبناانی بااقی
ماندهاند؛ وجود واکة  aدر وا ههای hefdæhو hezarکه در اکثار منااطر باه
صورتهای  havdæو hæzarبه کاار مایروناد و حفاظ واکاة  eدر وا ة næ

نمونههایی از حفظ واکههای دورة میانه در این دو منطقه محسوب میشوند.
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راهنمای نقشههای اطلس زبانی

1

شکل  :7نمونهای از نقشة توزیع متغیر واکهای

شکل  :8نقشة راهنمای مناطر مورد پژوهش

1

در این مقاله با توجه به تعداد زیاد نقشههای زبانی ،فقط نقشة راهنما و ی

نمونه از نقشههای زبانی ارائه شده است.
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