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چکیده
«رودباری» وابسته به گروه گـويشهـای بَشْـکَرْدی و از اعضـای كمتـر شـناختهشـدة خـانوادة
زبــانهــای ايرانــی جنــوب غربــیاســت كــه گونــههــای آن بــا چنــد مختصّـة واكــهای و همخــوانیِ
منحصربهفرد واجْگانی در جنوب استان كرمان رواج دارند مختصّاتی كـه تـاكنون مـورد یـژوهش
دقیق زبانشناختی واقع نگرديدهاند و مطالعة علمیِ آنهـا بریايـة اصـول یذيرفتـة زبـانشناسـی نـوين
ترورتی بسیار بديهی دارد گفتنیاست برخی از اين مختصّات ،بازماندة مختصّـات واجـی فارسـی
میانه و یارهای ديگر نتیجة وقوع تحوّل در واجْگانِ فارسی میانه به شیوهای خاص در اين گويشاند
البتّه یژوهش حاتر میكوشد بر یاية تحلیل ییکرة زبانیِ حاصل از كار میدانی و تـبط گفتـار آزاد
گويشوران بیسواد و سالخوردة گونة رايج در شهرستان قلعهگنج ،ینج مورد از آن مختصّات واجیِ
بارز را از منظر زبانشناسی هَمْزمانی بررسی و معرّفی نمايد به بیان دقیقتر ،اين یژوهش سـعی دارد
با بهكارگیری آزمون «جفتهای كَمینة مطلق» ارزش واجیِ ینج آوای خاصِ واجْگانِ اين گـويش
را بیازمايد كه عبارتند از :واكههای مركّب فُرودين ] [ɪəو ] ،[ʊəهمخوان روانِ تَکْزنشیِ ] ،[ɾو
همخوانهای لبیشدة ] [gwو ] [xwدر آغازة هجا يافتههای یژوهش نشان میدهد تمامیِ آواهای
مزبور در واجْگانِ گويش رودباری تمايزدهندة معنا و لذا دارای یايگاه و ارزشِ واجیاند ،امّا میزان
تًابل واجی آنها يکسان نیست يعنی از حیـث میـزان تًابـل واجـی ،آنهـا در امتـداد يـک ییوسـتار

*تاريخ ارسال مًاله 4311/21/21 :

تاريخ یذيرش نهايی مًاله 4311/40/06 :

 -1دانشجوی دکترای زبانشناسی همگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نويسندة مسئول)
E-mail: seddiqi_nejad@yahoo.com
 -2استادیار زبانشناسی همگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
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عمودیِ چهارجايگاهی قرار میگیرند كه واكههـای ] [ɪəو ] [ʊəمشـتركاه در بـاالترين جايگـاه و
همخوانهای ] [gw] ،[ɾو ] [xwنیز به ترتیب در جايگاههای دوّم تا چهارم جای میگیرند
واژههای کلیردی :گـويش رودبـاری ،واجْگـان ،واكـة مركّـب فُـرودين ،همخـوان روان،
همخوانِ لبیشده

-1مقدّمه
شرْوُو )4111( 4با ییگیری سیر تحوّالت تاريخیِ همخـوانهـایِ گـويشهـای الرِسْـتانی،
كُمْزاری و بَشْـکَرْدی (=بَشـاگَرْدی) اثبـات مـیكنـد كـه ايـن سـه گـروه گويشـیِ از لحـاظ
خويشاوندی به خانوادة گويشهای ايرانی جنوب غربی تعلق دارند بهعهوه ،شرْوُو ()4111
معتًد است «رودباری» نامیاست كـه اوّلـین بـار گرْشـوي  0بـرای نامیـدن گـويش سـاكنان
«رودبارزمین» 3و بهعنوان عضوی از گروه گويشهای بَشْکَرْدی بـهكـار بـردهاسـت (ن

:

شــرْوُو 1 )116 :4111 :امّــا امــروزه از نظــر تعــداد گويشــورانِ ســاكن در منطًــة یهنــاور
رودبارزمین ،گويش رودباری يا به اختصار ،رودبـاری ،زبـان بلـوچی ،زبـان فارسـی و زبـان
بَراهويی به ترتیب چهار گونـة زبـانیِ رايـج در ايـن منطًـهانـد البتّـه رواج گونـة خاصّـی از
رودباری در هر شهر از اين منطًه ،بههمـراه تفـاوتهـای انـد

آوايـی ،وا گـانی و نـدرتاه

نحوی با ديگر گونههای آن ،مسلّماه امری اجتنابنایذير و البتّه نتیجة طبیعیِ تحوّل و برخورد
زبانهاست طوری كه میتوان گفـت مجموعـة ايـن گونـههـای قابـلِ در

متًابـل ،يـک

ییوستار زبانی را تشکیل دادهاند كه گونههای واقع در منتهیالیه جنوبیِ آن 1در نتیجة تعامـل
و برخورد زبانی با ز بـان بلـوچی تـأثیر زيـادی از آن یذيرفتـه و شـباهت زيـادی بـه آن ییـدا
كردهاند و در مًابل ،گونههای واقع در منتهیالیه شمالی 6نیز بیشتر تحت تـأثیر زبـان فارسـی
قرار گرفته و «فارسی شده» )(Persianizedاند ،امـری كـه رخـداد آن در مطالعـات زبـان
شناختی و گويششناختی یديدهای كامهه بديهی قلمداد میشود از ايـن رو ،ییوسـتارِ زبـانیِ
گونههای رودباری را میتوان حلًة اتّ صـال و تعامـل زبـان فارسـی بـا زبـان بلـوچی در نظـر
گرفت امّا با وجود اين اختهفات راهری ،تمام اين گونههـای گويشـی دارای مختصّـههـای
واجی ،ساختوا ی و نحویِ بنیادين و مشتركیاند كه سبب دسـتهبنـدی آنهـا در قالـب يـک
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متًابـلِ كامـل میـان آنهـا

گرديدهاست یژوهش حاتر در یی آن است تـا بـه بررسـی و معرّفـی یـارهای از مختصّـات
واجیِ منحصربهفرد و بنیادينِ رودباری ب ردازد
 -1-1بیان مسئله
عملکرد یژوهش حاتر محدود به حوزة واجشناسی است ،آن زيرشاخه از زبـانشناسـی
كه به مطالعه و بررسی عناصر زنجیری (=همخوان و واكه) و زِبَرزنجیری (=تکیـه ،نواخـت،
ساخت هجايی و غیره) در واجْگان (=دستگاه واجیِ) يک گونة زبـانی مـییـردازد از يـک
منظر ،یژوهشهای واجشناختی میتوانند بهصورت دَرْزمانی ) ،(diachronicيعنی مطالعـه
و ییگیری خط سیر تحوّالت تاريخی آواهـای يـک گونـة زبـانی در درازنـای زمـان و اَدوار
مختلف تاريخی ،و يا بـهصـورت هَمْزمـانی ) ،(synchronicيعنـی بررسـی آواهـای يـک
گونة زبانی در يک برهة زمانی خاص و بدون توجّه به تاريخیة تحولّات آن گونـه صـورت
یذيرند یژوهش حاتر نیز با اتّخـاذ رويکـردی هَمْزمـانی ،مـیكوشـد برخـی از اشـتراكات
واجیِ بنیادين در گونههای متعدّد رودباری را بررسی و توصیف نمايد به بیـان رسـاتر ،ايـن
یژوهش قصد دارد با طرح شواهد و اعمال يک آزمون زبانشـناختی نـوين كـه همـان بهـره
گیــری از جفــتهــای كمینــة مطلــق (absolute minimal pairs) 0در انــواع و/يــا
جايگاههای مختلف ساخت هجاست ،به بررسی ارزش و یايگاه واجیِ ینج مورد از آواهـای
خاصّ واجْگانِ رودباری از منظر هَمْزمانی ب ردازد
 -2-1پیشینة تحقیق
بهطور كلّی ،ییشینة مطالعات مدوّن زبانشناختی در خصـوص واجْگـانِ رودبـاری بـه ده
سال نمیرسد كه در ادامه مهمترين آنها به ترتیب تاريخی فهرست میشوند:
مطلّبی ( )04-66 :4311با بررسی دادههـای گونـة زبـانیِ رايـج در رودبـار جنـوب و بـه
كارگیری آزمون جفتهای كمینة نسبی ) ،(partialواجها و واجگونههـای مهـمّ واجْگـانِ
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اين گويش را استخراج و توصیف نموده و الگوی هجايی ،خوشههای همخوانیِ یايان هجا،
واجهای میانجی ،فرايندهای واجی و جايگاه تکیه را در گونة مزبور بهدست میدهد
كردستانی ( )40-63 :4311نیز با الگوبرداریِ كامل از یژوهش بـاال ،تمـام مـوارد مـورد
بررسیِ آن را بر روی گونة زبانی مُحْمدیِ جبالبارز (عنبرآباد) ییـاده نمـوده و يافتـههـای آن
در مطلّبی و كردستانی ( )4313ارائه شدهاست
بهعهوه ،مطلّبی و شیبانیفرد ( )4310و كردستانی ( )4314خـط سـیر تحولّـات تـاريخی
یارهای از واجهای گونههای گويشیِ رايج در رودبارِ جنوب ،كهنوج و جبالبـارز جنـوبی را
از دوران باستان تا امروز بهتصويركشیدهاند
اما مدّتها قبل از همـة ايـن یـژوهشهـای جديـد و زبـانشـناختی ،نیـکنَفْـس دهًـانی
( )4300در یژوهش سنّتی و ادبیاتی خـود بـه تشـريح و مًايسـة حـوزههـای مختلـف زبـانیِ
گونههای گويشیِ رايج در جیرفت و كهنوج یرداختهاست
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
در بخش قبل نشان داديم كه گويشِ كمتر شناختهشده و نسبتاه بِکْـر رودبـاری بـه لحـاظ
تعداد و تاريخیة شروع یژوهشهای زبانشناختیِ خود ،ییشینة بسیار محـدودی دارد امّـا از
سوی ديگر ،همین اند

توصیفات واجشناختیِ ارائه شده از آن نیـز از كاسـتیهـايی چـون

ناهماهنگی ،نداشتن دقّت ،صراحت و بنیان علمی ،و عدم انطباق بر اصول واجشناسـی نـوين
رنج میبرند با درنظرگرفتن اين نارسـايیهـای عمـده ،تـرورت و اهمیّـت غیرقابـل انکـارِ
دست يازيدن به یژوهشهای زبانشناختیِ نوين ،نظاممنـد ،صـريح و دقیًـی ماننـد یـژوهش
حاتر آشکارا روشن میگردد تا بتوان گام علمی مؤثّری در جهـت نیـل بـه اهـداف مهمـی
چون شناسايی و شناساندن هرچه بیشترِ ابعاد و خصوصیّات زبانشـناختی نـاب ايـن گـويش،
ورود به مطالعات فرهنگی و ادبیات عامّة مردمان اين ديـار ،ثبـت و جلـوگیری از زوال ايـن
میراا گرانبها و يادگار كهن و كمک به مطالعات تاريخی زبانهـای ايرانـی ،بـهويـژه زبـان
فارسی ،برداشت
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 -2بحث
در اين بخش با هدف ايجاز كهم ،ابتدا با استناد به مطلّبی ( )4311بهعنوان یذيرفتهتـرين
یژوهش واجشناختی دربارة رودباری ،كلّیاتی دربارة واجْگانِ اين گويش مطرح مـیشـود و
در ادامه ،یس از طرح نکاتی ییرامون واكـههـای مركّـب رودبـاری ،ارزش و یايگـاه واجـیِ
آواهای مورد نظر یژوهش در واجْگانِ گويشِ مذكور به ترتیب واكه و همخـوان و از منظـر
هَمْزمانی ،بررسی زبانشناختی خواهد شد و به ییشبینی ابًـا يـا زوال ارزش واجـیِ آنهـا در
آينده نیز اشارهای خواهیم داشت
 -1-2واجْگانِ رودباری
ییشتر گفته شد كه رودباری از خانوادة زبانهای ايرانی جنوب غربیاست و به طور حتم
از نظر مختصّات واجیِ بنیادين و تعداد اعضای واجْگان ،اشتراكات زيادی با ديگـر اعضـای
اين خانواده و از جمله زبان فارسی دارد نگاهی اجمالی بـه واجْگـانِ  30عضـویِ رودبـاری
كه مطلّبی ( )14-10 :4311با بهكارگیری روش جانشینی و به تفکیک واكـه و همخـوان بـه
دست میدهد (جداول  4و  ،)0اين نکته را بهطور نسبی تأيید میكند:

جدول  .1دستگاه واکهای رودباری
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جدول  .2دستگاه همخوانی رودباری

البتّه طرح اين نکات تروری مینمايد كه مطلّبی (:)4311
 )4تعداد واكههای ساده و مركّب اين گويش را به ترتیب  6و  1مورد دانسته كـه از ايـن میـان،
واكههای ] [eyو ] [owرا تنها بهلحاظ آوايی ،و نه واجی ،واكة مركّب شـمرده و سـاخت
واجی آنها را توالی واكه و همخوان ،يعنی  /e+y/و  ،/o+v/میداند

1

 )0تعــداد همخــوانهــای ايــن گــويش را  01مــورد مــیدانــد ،يعنــی ] [žو ] [wرا بــه ترتیــب
واجگونههای  /ǰ/و  /v/در نظر میگیرد ،امّا در یايان ،آنها را بـهعنـوان واجهـای مسـتًل در
جدول همخوانها میآورد ( 1ن

 :همان)04-14 :

 )3معتًد است  /gw/و  /xw/را بهدلیـل داشـتن مشخّصـة آوايـیِ تولیـد ثانويـة «لبـیشـدگی»

42

) (labializationنمیتوان در جدول همخوانها جای داد
 -2-2نکاتی پیرامون واکههای مرکّب رودباری
برخهف واكههای ساده ،بـههنگـام تولیـد واكـههـای مركّـب شـکل لـبهـا و ارتفـاع و
وتعیت زبان دستخوش تغییر شده و در نتیجه ،كیفیّت آوايی آنهـا نیـز دگرگـون مـیشـود
البتّه حركت اندامهای گفتار در فرايند تولید همة واكههـای مركّـب ،حركتـی ییوسـته ،و نـه
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فرايندی منًطع است يعنی واكة مركّب حاصلِ ايجاد تغییـر و غَلْـت آوايـی در واكـة سـاده
است
بايد دانست از نظر جهت حركت زبان در بُعد ارتفاع ،میان واكههـای مركّـب رودبـاری
اين تمايز دوشًّی وجود دارد كه  /ie/و  /ue/از نـوع فُـرودين )(falling diphthongs
هستند و در فرايند تولید آنها ارتفاع زبان از سطح افراشته بـه نـیمافراشـته فـرو مـیافتـد ،امّـا
] [eyو ] [owاز نوعِ فَرازين ) (rising diphthongsمـیباشـند و بـههنگـام تولیـد آنهـا
زبان از ارتفاع نیمافراشته به افراشته صعود میكند

44

بر یاية تمايز تولیدیِ باال میتوان شواهدی را به شرح زير مبنی بر ترورت ايجـاد تمـايزِ
واجی میان اين دو دسته از واكههای مركّب رودباری ارائه نمـود :اوّاله نحـوة وقـوع آنهـا در
ساخت هجا يکسان نیست ،يعنی یس از واكههای مركّب فُرودين ،همانند واكـههـای سـاده،
میتواند يک خوشة ) (clusterدو/سه همخوانی در یايان هجا بیايد 40،حـال آنکـه یـس از
واكههای مركّب فَرازين هی خوشة همخوانی یايانیای راهر نمیشود
ثانیاه در فرايند هجابندیِ دوباره ) (re-syllabificationممکن است دو جـزء سـازندة
واكههای مركّب فَرازين از يکديگر جدا شوند ،امّا اجزای سازندة واكههای مركّب فُـرودين
همواره در يک هجا باقی مانده و انسجام آوايی خود را حفظ میكنند بهعهوه ،اين دو نوع
واكة مركّب ،از نظر تغییر الگوی تکیه و وزن هجايی نیز اختهف دارند

43

برآيند نهايی شواهد باال آن خواهد بود كه در واجْگانِ رودباری ،هركدام از واكـههـای
مركّب فُرودين بهلحاظ آوايی و واجی ،يک كلِّ تجزيهنایذير و در نتیجه ،يک واج مسـتًلّ
میباشند امّا هركدام از واكههای مركّب فَرازين ،گرچه از نظر آوايـی يـک كـلِّ ییوسـته را
میسازند ،امّا بهلحاظ واجی ،توالی دو واج مجزا (واكه و نیمواكـه) ،و نـه يـک واج واحـد،
محسوب میشوند به بیان ديگر ،از نظر ساخت واجی ،واكههای مركّب فُـرودين رودبـاری
را واكههای يکواجی ،و واكـههـای مركّـب فَـرازين آن را واكـههـای دوواجـی بـه شـمار
میآوريم اما با وجود اين تفاوتها ،نگارندگان حاتر بر اين ايدهاند كه بايسـتی دو سـطح
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بازنمايیِ مجزّا ،يعنی نمايش زيربنايی/واجی و نمايش آوايی/تولیدی ،برای اين چهـار واكـة
مركّب به شرح جدول ییشنهادیِ زير در نظر گرفت:

جدول  .3نشانههای پیشنهادی برای نمایش زیربنایی و آوایی واکههای مرکّب رودباری

منظور از سطح زيربنايی همان جايگاههای اصلیِ تولید دو جزء سازندة هر واكة مركّـب
است كه زبان در میان آنها حركـت نمـوده و بریايـة آن ،سـاخت آوايـی و تولیـد عینـیِ آن
واكة مركّب حاصل میشود
نشانههای ییشنهادی برای نمايش زيربنايی واكههـای مركّـب فُـرودين همـان نشـانههـای
مورد استفادة مطلّبی ( )4311میباشند ،امّا ییرامون واكههای مركّب فَـرازين بايـد يـادآوری
گردد كه تنها تفاوت تولیدی میان نیمواكههای حاتر در آنها ،يعنی  ،/w/-/y/با واكههـای
سادة افراشتة متنارر خود ،يعنی  ،/u/-/i/در مشخصة ديرِش است به بیان روشنتر ،نیمواكه
همان تولید آنیِ واكة سادة افراشتهاست و بهدلیل وجود همین قرابت تولیدیاست كـه /w/-
 /y/را نیمواكه خواندهاند بر اين اساس و اينکـه حركـت انـدام گفتـار در تولیـد واكـههـای
مركّب ،حركتی ییوستهاست ،لذا منطًیتر آن مینمايد كه نمايش زيربنايیِ ايـن واكـههـای
مركّب را حركت ییوستة زبان از جايگاه واكة نیمافراشته به واكة افراشتة باالی خود بدانیم
گفتنیاست بهلحاظ آواشناختی ،در همة واكههای مركّب معمواله جزء اوّل برجستهتـر و
جزء دوّم اغلب آنقدر كوتـاه و گذراسـت كـه تعیـین كیفیّـت دقیـق آن مشـکل اسـت امّـا
شواهد و استداللهای حمايت كنندة نشانههای ییشـنهادی بـرای نمـايش آوايـی واكـههـای
مركّب رودباری از اين قرار است:
در فرايند تولید عینیِ واكههای مركّب فُرودين در گونة زبانیِ مورد بررسی( ،تیغه/بدنـة)
زبان از ارتفاعِ افراشته به ارتفاع میانی و اندكی جلوتر از مركز حفرة دهان فرود میآيـد ،بـه
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گونهای كه عهوه بر كاهش میزان كشش جزء اوّلِ آنها ،يعنی  ،/u/-/i/كیفیّت آوايـی و در
نتیجه ،ارزش واجیِ جزء دوّم آنها ،يعنی  ،/e/نیز خنّی میشـود لـذا بـه منظـور نشـان دادن
خنّیشدگیِ ارزش واجیِ جزء دوّم اين واكهها و يکجزئـی شـدن آنهـا در سـطح آوايـی،
نشانههای ] [ʊə]-[ɪəییشنهاد میگردد

41

اما در فرايند تولید عینیِ واكههای مركّب فَرازين در گونة زبانیِ مورد بررسی ،مشخّصـة
آوايیِ كشش از جزء دوّم آنها حذف ،و سبب تبـديل آنهـا بـه نـیمواكـة متنـارر خـود و در
نتیجه ،دوجزئی ماندن ساخت واجیِ اين واكههای مركّب در سطح آوايـی مـیگـردد و لـذا
برای نشان دادن اين نکته ،نشانههای ] [əʊ]-[eɪییشنهاد گرديدهاست
اما یژوهشگرانی كـه گونـههـای مختلـف رودبـاری را بررسـی كـردهانـد ،از نشـانههـای
متنوعی برای بازنمايی واكه های مركّب فُرودين در ايـن گـويش بهـره جسـتهانـد كـه از آن
جمله میتوان به نشانههای ] 46[ov]-[ey] ،41[ō]-[ēيا عهئـم نامـأنوس و بسـیار نـامتوازنِ
] 40[ȗow]-[îyاشاره نمود بدون ترديد بـه هركـدام از ايـن شـیوههـای بازنمـايی ،یـارهای
ايرادات نظریِ آواشناختی يا واجشناختی بدين شرح وارد است :نشانههـای دسـتة اوّل ،آنهـا
را واكههای سادة كشیده ،و كامهه همسان با واكههای مجهول فارسی میانه ،قلمداد مـیكنـد
و غَلْت آوايیِ موجود در واكههای مركّب رودباری را نشان نمیدهد نشانههـای دسـتة دوّم
در درجة اوّل به اشتباه آنها را دوواجی قلمداد مینمايد و ثانیاه جـزء اوّلِ ايـن واكـههـا را بـه
اشتباه يک واكة میانی میداند ،و ثالّاه اين واكـههـای قرينـه را بـهصـورت ناهماهنـگ نشـان
میدهد ،يعنی ] [eyرا توالی واكه و نیمواكه و ] [ovرا توالی واكه و همخوان مـیدانـد ،و
بر نشانههای دستة سوّم نیز بیشترين ايراد نظری و عملی وارد است
اما برخی ديگر نیز نشانههای متناسبترِ ] 41[ue]-[ieرا ییشنهاد نمودهانـد و همـانطـور
كه ذكر شد ،میتواند بازنمايی زيربنايیِ اين واكهها ،و نه نمايش ساخت واجی/آوايـی آنهـا
باشد چرا كه توالی دو واكه در ساخت واجی/آوايی زبـانهـا و گـويشهـای ايرانـی مجـاز
نیست
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یس از طرح نکات باال ،با بهرهگیـری از آزمـون جفـتهـای كمینـة مطلـق (و در مـورد
همخوانها ،بعضاه جفتهای كمینة نسبی) به بررسی ارزش واجی آواهای مورد نظرِ یژوهش
41

به ترتیبِ واكه و همخوان و در انواع و/يا جايگاههای مختلف ساخت هجا مییردازيم:
 -3-2واکهها
 -1-3-2واکة ][ [ɪəپیشین ،افراشتهتر (بستهتر) ،گسترده]
]:[i]-[ɪə

]« [šɪəɾشـیر (حیـوان)» ]« [šiɾدوغ» ]« [ˈrəʊ.t-ɪəرفتیـد» ]« [ˈrəʊ.t-iرفتــی» ][gɪəš
«بیشتر» ]« [gišخرزهره» ]« [bā.ˈdɪəباديه (ررف)» ]« [bā.ˈd-iبادی (تفنگ)»
]:[eɪ]-[ɪə
]« [dɪəɾدير» ]« [deɪɾدوران» ]« [rɪəsتعًیب (كردن)» ]« [reɪsرئیس»
]:[e]-[ɪə
]« [rɪəzبُن مضارع گذرای «ريختن»» ]« [rezبُن مضارع ناگذرِ «ريخـتن»» ]« [zɪəɾزيـر»
]« [zeɾنام روستا» ]« [bɪəlبیل» ]« [belجفت»
]:[a]-[ɪə
]« [rɪəgريــگ» ]« [ragدر كمــین» ]« [mɪəšگوســفند» ]« [mašمگــس» ][be.-ˈrɪə
«امر از «ريختن»» ]« [be.-ˈraامر از «رفتن»»
]:[ʊə]-[ɪə
]« [dɪəgديگ» ]« [dʊəgدوغ» ]« [bɪə-بی( -تکوا منفی سـاز)» ]« [bʊəبـو» ][pɪəš
«قبل» ]« [pʊəšبن مضارع «یوشیدن»»
]:[u]-[ɪə
]« [lɪətغَلْت» ]« [lutبرهوت» ]« [dɪəɾدير» ]« [duɾدور»
]:[əʊ]-[ɪə
]« [yɪəɾینهــان (كــردن)» ]« [yəʊɾبــاران» ]« [nɪəkیســنديده» ]« [nəʊkنــوه» ][kɪəl
«بستن یای جلويی دام» ]« [kəʊlقول»
]:[o]-[ɪə

بهار و تابستان 69

معرّفی پارهای از مختصّات واجی منحصربهفرد گویش رودباری (کرمان)

193

]« [pɪəhبُــن ماتـیِ از «ییییــدن»» ]« [pohفــوت» ]« [hɪəšســوختوســاز بــدن» ][hoš
«یريدن (آب/غذا) در گلو» ]« [mɪəšگوسفند» ] [mošبُن مضارعِ «جارو زدن»
]:[ā]-[ɪə
](« [wa.ˈɾ-ɪəبه) اين سمت» ](« [wa.ˈɾ-āبه) آن سمت» ]« [dɪəɾدير» ]« [dāɾهیزم»
 -2-3-2واکة ][ [ʊəپسین ،افراشتهتر (بستهتر) ،گرد]
]:[u]-[ʊə
]« [rʊəخورشید» ]« [ruصورت» ]« [bʊəبو» ]« [buشـد» « [pʊəč] 02یوسـت (میـوه)»
]« [pučبــیارزش (حــرف)» ]« [a.-ˈb-ʊəمــیشــود» ]« [a.-ˈb-uمــیشــد» ][kʊəš
«دامن» ]« [kušینیر خرما»
]:[əʊ]-[ʊə
]« [čʊəچــوب» ]« [čəʊشــايعه» ]« [hʊəlخوشــة انگــور» ]« [həʊlحــرص» ][kʊəš
«دامن» ]« [kəʊšكفش»
]:[o]-[ʊə
]« [tʊəداخــل» ]« [toتــو» ]« [ko.ˈɾʊəkقفــس حصــیری» ]« [ko.ˈɾokمــرغِ كُــرچ»
])« [sʊəh(tبُن ماتیِ گذرای «سوختن»» ])« [soh(tبُن ماتیِ ناگذرِ «سوختن»»
]:[ā]-[ʊə
]« [gʊərقبر» ]« [gārگم» ]« [ba.ˈɾʊətسبیل (انسـان)» ]« [ba.ˈɾātنصـیب» ][dʊək
«تختهسنگ» ]« [dākرشید» ]« [ǰa.ˈmʊəlدوقلو» ]« [ǰa.ˈmālاسم مرد»
] :[ɪə]-[ʊəدر باال مًايسه شدند
]:[i]-[ʊə
]« [čʊəlنابسامان» ]« [čilمسیل» ]« [dʊəstدوست» ]« [distبُن ماتی «ديدن»»
]:[eɪ]-[ʊə
]« [šʊəɾبُن مضارعِ «شستن»» ]« [šeɪɾشعر» ]« [bʊəبو» ]« [beɪعهد»
]:[e]-[ʊə
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]« [pʊərtرشوه» ]« [pertلفظ (تعجب)» ]« [gʊəبُن مضارعِ «گفـتن»» ]« [geبُـن ماتـیِ
«گرفتن»» ]« [pʊən.ˈč-onملزومات خواب» ]« [pen.ˈč-onناخنها»
]:[a]-[ʊə
]« [gʊəlگول» ]« [galخوشحال» ]« [dʊəkتختهسنگ» ]« [dakدشت»
سنجشهای آوايیِ باال آشکارا نشان میدهد كه جفتواكههای مركّب فُـرودين [ʊə]-
] [ɪəدر دستگاه واكهای رودباری امروز دارای ارزش و تًابل واجیِ كاملاند و هركـدام از
آنها يک واج مستًلّ بشمار میرود  04البتّـه بررسـیهـای ییکـرهای حـاكی از آن اسـت كـه
عــهوه بــر عــدم كــاربرد ايــن جفــتواكــه بهفاصــله یــس از جفــتآوای ]،[xw]-[gw
00

محدوديتهای زير نیز نارر بر كاربرد واكههای مزبور است:

 /ɪə/ -4صـــرفاه بعـــد از « [xɪəš[ /x/ ،/š/ ،/z/ ،/s/ ،/g/ ،/k/ ،/d/ ،/t/ ،/b/ ،/p/خـــويش»،
« [ǰɪəl[ /ǰ/ ،/č/ ،/h/غل و زنجیـر» [r] ،/y/ ،/l/ ،/n/ ،/m/ ،و ]« [pa.ˈɾɪəɾ[ [ɾیريـروز»
بهكار میرود و یس از  /ɣ/ ،/ž/ ،/v/ ،/f/ ،/?/و /w/مشاهده نمیشود
 /ʊə/ -0تنهـــــــا بعـــــــد از « [zʊəɾ[ /z/ ،/s/ ،/g/ ،/k/ ،/d/ ،/t/ ،/b/ ،/p/زور»/x/ ،/š/ ،
[« [xʊə.šā.ˈlaنوعی خورجین»« [nʊə.ˈdan[ /n/ ،/m/ ،/ǰ/ ،/č/ ،/h/ ،فرزنـد ارشـد»،
« [ha.ˈwʊəg] /w/ ،/l/هَوو» [r] ،و ] [ɾكاربرد دارد و یـس از /ɣ/ ،/ž/ ،/v/ ،/f/ ،/?/و
 /y/مشاهده نمیشود
نتیجة كلّی اين بخش آن است كه دستگاه واكهای رودباری متشکل از  6واكة ساده و 1
واكة مركّب (فُرودين و فَرازين) است كه از ايـن میـان ،واكـههـای مركّـب فَـرازينِ ] [eɪو
] [əʊدارای ارزش و تًابل واجی نـاقص و تًابـل نًشـیِ تـعیفی هسـتد چـرا كـه تنهـا در
ساخت هجايی ) cv(cراهر شده و تمايز معنايی ايجاد میكنند
 -1-2همخوانها
 -1-1-2همخوان ][ [ɾلثوی ،روان ،تکزنشی]
ییش از بررسی ارزش واجی جفتآوای ] ،[ɾ]-[rطرح اين مطلـب تـروریاسـت كـه
«در رودباری همخوان روان ][ [rچندزنشـی] فاقـد هرگونـه محـدوديّت كـاربردی و دارای
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ويژگیِ توزيعِ كامل در ساخت هجاسـت يعنـی در تمـام جايگـاههـای هجاهـای آغـازين و
غیرآغازين بهكـار مـیرود در حـالیكـه ][ [ɾتَـکْزنشـی] نمـیتوانـد در جايگـاه همخـوان
آغازينِ وا ه راهر شود »
]:[ɾ]-[r
]« [gerبهانه» ]« [geɾبُن مضـارع «گـرفتن»» ]« [pa.ˈr-andبُـن ماتـیِ سـببیِ «یرانـدن»»
]« [pa.ˈɾandابزارِ باال رفتن از درخت خرما» ]« [porیُر» ]« [poɾخاكستر
]:[l]-[r
]« [gʊərقبر» ]« [gʊəlگول» ]« [porیُـر» ]« [polتکـه (گوشـت)» ]« [rehبُـن ماتـیِ
ناگذرِ «ريختن»» ]« [lehله»
]:[l]-[ɾ
]« [kʊəɾكور» ]« [kʊəlقرص (نان) ]« [ča.ɾ-an.ˈd-enچرانـدن» ][ča.l-an.ˈd-en
«ويران كردن» ]« [čāɾچهار» ]« [čālخالخالی»
] :[r]-[ɾدر باال مًايسه شدند
شواهد فوق در كنار بررسیهای ییکرهای بیـانگر آن اسـت كـه جفـتآوای ] [ɾ]-[rدر
جايگاههای مختلف ساخت هجا و در جفتهای كمینة مطلق نسبتاه زيادی سبب بـروز تمـايز
معنايی میشوند و لذا بهعنوان دو همخوان مسـتًلّ دارای میـزان بـااليی از تًابـل واجـی در
واجْگانِ رودباری هستند كه میتواند سالیان زيادی حفظ شود زيرا از يـک سـو ،همخـوان
 /r/هی محدوديّت كاربردی در ساخت هجا ندارد ،و از ديگر سو ،تنها محدوديّت نارر بـر
كاربرد همخوان  ،/ɾ/يعنی عدم وقوع در جايگاه آغـاز وا ه ،نیـز بـهخـاطر كـاربرد و ايجـاد
تًابل واجیِ آن در آغازة ) (onsetهجاهای غیرآغازين تا حدّ زيادی كماثر میشود
 -2-1-2همخوانهای لبیشدۀ ] [gwو ][xw
ارزيابی یايگاه واجی اين جفتآوای لبیشدة رودبـاری را بـا طـرح دو محـدوديّت زيـر
آغاز میكنیم كه نارر بر وقوع آنها میباشند:
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 -4اين آواها فاقد ويژگیِ توزيعِ كامل در ساخت هجا میباشند يعنی صرفاه در آغازة هجـا (در
وا ههای بسیط ،مشتق ،مركّب و مشتق-مركب) بهكار میروند و
 -0تنها واكههای افتادة  /a/و  /ā/بهعنوان هستة هجای شاملِ آنها راهر میشوند و الغیر ،امـری
كه بیانگر محدوديّت شديد همنشینی/گزينشِ واكهای آنهاست

03

 -1-2-1-2همخوان ][ [gwنرمکامی-دولبی ،انسدادی ،واکدار]
]: [g]-[gw
]« [gwāzیهنای دو دست باز» ]« [gāzگاز» ]« [gwačشاخه» ]« [gačگ » ]« [gwazبُن
مضارعِ «از ريشه كندن»» ]« [gazدرخت گز» ]« [gwaɾنزد» ](« [gaɾیسوند) -گر»
]:[w]-[gw
]« [gwaɾنــزد» ]« [waɾبــه» ]« [gwazبُــن مضــارعِ «از ريشــه كنــدن»» ]« [wazعــوض»
]« [gwalmآبگیر كوچک» ]« [walmوقت» ]« [gwakقورباغه» ]« [wakباز»
]:[k]-[gw
]« [gwamروال» ]« [kamكــم» ]« [gwačشــاخه» ]« [kačلگــن (آنــاتومی)» ][gwak
«قورباغه» ]« [kakكَنه» ]« [gwā.ˈziبازی» ]« [kā.ˈziقاتی»
]: [xw]-[gw
]« [gwahبُن ماتیِ «از ريشه كندن»» ]« [xwahخواهر» ]« [gwaɾنزد» ]« [xwaɾخور»»-
]:[x]-[gw
]« [gwāhبُن مضارع «بافتن» ]« [xāhمنّت» ]« [gwaɾنزد» ]« [xaɾاالغ»
شواهد زبانی باال نشان میدهد كه تًابـل واجـیِ ] [gwتنهـا محـدود بـه آغـازة هجـا در
جفتهای كمینة مطلق (عمدتاه يکهجايیِ) نسبتاه محدودیاست ،ولی میتوان استدالل كرد
كه اين آوا در آغازة هجا دارای ارزش و یايگاه واجی بوده و يک همخوان مسـتًل در ايـن
گويش بهشمار میرود البته محدوديّتهای كاربردی باال نشان از تًابل واجی تـعیف ايـن
همخوان در واجْگانِ رودباری دارد و به عـهوه ،شـواهد درون/بـرون زبـانی ديگـری نیـز بـه
شرح زير وجود دارد كه میتواند تًابل واجی آن را در آينده تا حدودی به خطر بیندازد:
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01

 -0زايايی تصريفی و اشتًاقی بسیار محدود اكّر وا ههـای دارای ايـن واج ،آنگونـه كـه وا ه-
های مزبور حتّی در فرايند تركیب نیز حضور چندان مؤثّری ندارند
 -3سختتر بودن تلفّظ آن نسبت به واجهای سادة رقیب ،يعنـی  /g/و  ،/w/كـه مطـابق «اصـل
كَمْكوشی» موجبات تعف آن را فراهم میسازد
 -1رواج موازی دو گونة تلفّظی از يک مـدخل واحـد ماننـد ]« [g(w)a.ɾām.ˈpɪəlحمايـل»
كه نشانگر از بین رفتن تًابل واجی جفتآوای ] [g]-[gwاست
 -1حذف تدريجی اين واج در برخی از وا ههای گونههای شمالیترِ رودباری و جايگزينی آن
با ] [gمانند ]« [gāšآغل»« [gāzi] ،بازی» و نیز عدم كاربرد روزمرّة بسیاری از مـدخلهـا
در آن گونــههــا ،از جملــه« [gwār.-geš] :مســمومیّت غــذايی»« [gwan.ˈdʊəh] ،نیّ ـت
درونی»« [gwāh.ˈt-en] ،بافتن» ،و غیره
مباحث باال بدين نتیجة كلّی میانجامد كـه علـیرغـم مسـتًلّ بـودن همخـوان  /gw/در
واجْگانِ رودباری ،جفتهمخوان  /g/-/gw/تًابـل واجـی تـعیفی دارد و ممکـن اسـت در
آينده به طور كامل از میان برود يعنـی  /gw/بـه یايگـاه واجگونـة ( /g/و نـه  )/w/كـاهش
مرتبه يابد
 -2-2-1-2همخوان ][ [xwمالزی-دولبی ،سایشی ،بیواک]
]:[x]-[xw
]-« [-xwāɾخــوار (جــزء دوّمِ وا ههــای مركّ ـب)» ]« [xāɾخــوار» ]« [xwaɾبُــن مضــار ِع
«خوردن»» ]« [xaɾاالغ»
]:[w]-[xw
]« [xwaɾبُــن مضــارعِ «خــوردن»» ]« [waɾبــه» ]« [x ahخــواهر» ]« [wahآوايــی بــرای
w

ترساندن ناگهانی» ]-« [-xwāɾخوار (جزء دوّمِ وا ههای مركّب)» ]« [wāɾتوان»
]:[g]-[xw
]« [xwahخواهر» ]« [gahوقت» ]« [xwaɾبُن مضارعِ «خوردن»» ](« [gaɾیسوند) -گر»
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] : [gw]-[xwدر باال مًايسه شدند
سنجشهای آوايی باال نشان میدهد كـه ] [xwتنهـا در آغـازة هجـا در وا ههـای تـک
هجايیِ بسیار معدودی سبب ايجـاد تمـايز معنـايی و شـکلگیـری جفـتهـای كمینـة مطلـق
گرديده و لذا در واجْگانِ رودبـاری بـهعنـوان يـک همخـوان مسـتًلّ دارای تًابـل و ارزش
واجیاست امّا افزون براين ،شواهد و قراين درون/برون زبانی قابل اتّکـای زيـر نیـز فرتـیة
محو آن را یشتیبانی میكند:
 -4محدود بودن دامنة كاربرد امروزیِ آن به مشتًّات هشت مدخل وا گانی
 -0جايگزينی آن با ] [wدر برخی مدخلهای وا گانی و تمـامیِ صـورتهـای مشـتق از آنهـا
مانند مصدرِ ]« [wās.ˈt-enخواستن» و بُنهای مضارع و ماتی آن يعنی ]« [weɪ-خواه-
» و ]« [wāst-خواست»-
 -3جايگزينی آن با ] [xدر برخی مدخلهای وا گـانی و تمـامیِ صـورتهـای مشـتقّ از آنهـا
مانند مصـدرِ ]« [xon.ˈd-enخوانـدن» ،و بُـنهـای ماتـی و مضـارع آن يعنـی ][xond-
«خواند »-و ]« [xon-خوان»-
 -1جايگزينی آن با ] [xدر برخی از مشـتًات يـک مـدخل وا گـانی مـّهه ][xow.t-a.ˈkā
«در حالت خوابیده» صورت قیدی از مصدرِ ]« [xwāw.t-enخوابیدن» اسـت ،ولـی اسـم و
بُن ماتیِ آن ]« [xwāwخواب/خوابید ،»-و بُن مضارع آن ]« [xwasخواب »-میباشد
 -1جايگزينی آن با ] [xدر برخی مدخلهای وا گانی در گونههـای شـمالیتـر ماننـد كـاربرد
]« [xowخواب» و ]« [xeɪبا ،همراه» در گونههای كهنوجی و عنبرآبادی
 -6عــدم كــاربرد برخــی مــدخلهــای وا گــانی در گونــههــای شــمالی ماننــد ][xwa.ˈsug
«مادرزن/مادرشوهر» و ]« [xwa.ˈseɾkیدرزن يـا یدرشـوهر» كـه در گونـههـای جیرفتـی و
فاريابی رواج ندارند بلکه تحت تأثیر زبان فارسی ،معادلهای فارسی آنها بهكار میرود
بر اين اساس ،یر واتح است در واجْگـانِ رودبـاری جفـتهمخـوان مسـتًلّ /x/-/xw/
دارای كمترين میزان تًابل واجیِ ممکن هستند كه به احتمال زياد در طول زمـان بـهكلـی از
میان خواهد رفت و  /xw/به یايگاه واجگونة  /x/كاهش مرتبه خواهد يافت
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برآيند كلّی مباحث مربوط به بررسی همخوانهای مورد بحث آن است كه اوّاله بايسـتی
همخــوان  /r/در جــدول  0را بــه دو همخــوان مجــزای  /r/و  /ɾ/تفکیــک نمــود و ثانیــاه
همخوانهای لبیشدة  /gw/و  /xw/را همانند جـدول زيـر در دسـتگاه همخـوانی رودبـاری
06

گنجانْد و تعداد اعضای آن را به  00مورد ارتًا داد:

27

جدول  .1دستگاه همخوانی رودباری (اصالو شده)

 -3نتیجهگیری
یژوهش حاتر در درجة اوّل نشان میدهد كه واجْگانِ رودبـاری از واكـههـای مركّـب
فُرودين و منحصربهفرد  /ɪə/و  - /ʊə/كه نتیجة تحوّل خاصّ واكههای كشیدة مجهـولِ /ē/
و  /ō/فارسی میانه به واكههای مركّب در رودباری میباشند -01با امکان ايجاد تًابل واجـی
بسیار باال و امکان وقوع در جايگاه هستة تمام انواع هجاهای خـود بهـره مـیبـرد بـهعـهوه،
اثبات وجود همخوانهای مستًلّ و لبیشدة  /gw/و  ،/xw/در كنار جفـتهمخـوان مسـتًلّ
( /r/چندزنشی) و ( /ɾ/تکزنشی) در فهرست اعضای دستگاه همخوانی آن ،نشان از غنـای
واجْگانی گويش مزبور دارد يادآوری میگردد همخوان  /gw/نتیجة وقـوع تحـوّل خـاصّ
در دستگاه همخوانیِ فارسـی میانـه بـه رودبـاری امـروز ،و همخـوان  /xw/نیـز نتیجـة ابًـای
همخوان مذكور از فارسی میانـه در ايـن گـويش اسـت امّـا برآينـد كلّـی تحلیـل هَمْزمـانیِ
یژوهش حاتر ییرامون واجهـای ويـژة رودبـاری آن خواهـد بـود كـه از نظـر میـزان ارزش
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واجی و بارِ (=تًابل) نًشی ،واجهای مزبور يک ییوستار عمودیِ چهارجايگاهی را تشـکیل
مــیدهنــد كــه واكــههــای ] [ɪəو ] [ʊəمشــتركاه در بــاالترين جايگــاه قــرار گرفتــه و دارای
بیشترين میزان تًابل واجیاند و جفتهمخوانهای سهگانـة  /g/-/gw/ ،/ɾ/-/r/و /x/-/xw/
به ترتیب در جايگاههای دوّم تا چهارم جای میگیرند
یادداشتها
P. O. Sᴋᴊᴁʀᴠø -4
I. Gershevitch -0
 -3شامل شهرستانهای كنونی رودبارِ جنوب ،عنبرآباد ،فاريـاب ،قلعـهگـنج ،كهنـوج ،منوجـان ،و
بخش گرمسیریِ شهرستان جیرفت
 -1شرْوُو ( )4111به نًل از گرْشوي بیان میدارد گروه گويشهای بَشْکَرْدی در منطًة وسـیعی از
جنـوب شــرقی ايــران رواج دارنــد و بــه ســه زيرشــاخة بَشْـکَرْدی شــمالی ،بَشْـکَرْدی جنــوبی و
گويشهای خارج از منطًة بَشْکَرْد تًسیم میشوند كه گويشهای رودبـاری ،بنـدری ،مینـابی،
رودانی و هرمزی در زيرشاخة سوّم جای میگیرند (ن

 :شرْوُو)116 :4111 :

 -1گونههای رايج در قلعهگنج و رودبارِ جنوب
 -6گونههای رايج در عنبرآباد ،جیرفت و فارياب
 -0يعنی جفتوا ههايی كه تنها در يک مشخّصة آوايی اختهف دارنـد بـهعـهوه ،در مـتن مًالـه
برای وا ههای چندمعنا ،تنها به ذكر يک معنا بسنده شدهاست
 -1ايراد توالی های واجیِ مزبور ،نامتوازن نشان دادن سـاخت واجـی آنهاسـت كـه بايسـتی تـوالیِ
واكه و نیمواكه ( )semi-vowelدرنظر گرفته شود
 -1به تبعیّت از او ،اين یژوهش نیز آنهـا را واج مسـتًلّ لحـاظ مـیكنـد و همینـین مطـابق اصـول
یژوهشهای زبانشناختی ،آواها درون ][ و واجهـا درون  //آورده شـدهانـد بـهعـهوه ،بـرای
نوشتن نمونه های زبانی از نمايش آوايیِ غیرمفصّل ،و برای نشان دادن مرز تکوا هـا ،هجاهـا و
هجای تکیهبَر نیز به ترتیب از عهئم « ».« ،»-و «ˈ» استفاده شدهاست
 -42ايراد نظریِ وارد بر بررسیهای یژوهشگران ییشین آن است كـه منظـور خـود را بـه روشـنی از
كاربرد اصطهح لبیشدگی در توصیف اين جفتهمخوان بیان نکردهاند بریايـة باسْـمَن (H.
) )601 :0226( Bussmannلبیشدگی اصطهحی كلی برای اشاره به مشخّصة آوايـیِ تولیـد

بهار و تابستان 69

معرّفی پارهای از مختصّات واجی منحصربهفرد گویش رودباری (کرمان)

101

ثانوية گردی لبهاست ،امّا امروزه در علم زبانشناسی به طور خاصّ برای ارجاع به سه مفهـوم
متفاوت بهكار میرود :الف) مشخّصة تولید اوّلیّة يک آوا با گـرد كـردن لـبهـا ماننـد تولیـد
اصلی واكههای  /u/يا  /o/در فارسی ب) مشخّصة تولید ثانويّة يک آوا با گرد شدن لـبهـا
مّهه در تولید همخوانهای  /k/و  /d/به ترتیب در وا ههای  /kur/و  /dom/در فارسـی ج)
همخوانهای لبیشده در برخی از زبانها كه لبی شدگیِ همخوان دارای ارزش و یايگاه واجـی
است ،مانند دو واج متفاوت  /x/و  /xw/در وا ههای رودباریِ « /xaɾ/خر» و « /xwaɾ/خور»-
گفتنیاست در یژوهش حاتر اصطهح لبیشدگی در مفهوم سوّم آن مدّنظر نگارندگان بوده-
است
 -44برای آوانويسی اين واكه های مركّب چهارگانه از نشـانه هـای ییشـنهادی خـاصّ ايـن یـژوهش
استفاده شده كه در ادامه به معرّفی و داليل انتخاب آنها یرداخته میشود
 -40مّهه واكة مركّب فُـرودينِ ] [ʊəدر وا ة ]« [pʊərtرشـوه» در جايگـاه هسـتة هجـای كشـیدة
 cvccبا خوشة یايانیِ دو همخـوانی ،و واكـة مركّـب فُـرودينِ ] [ɪəدر وا ة ][pe.ˈčɪəhnk
«نفوس بد» در جايگاه هستة هجای سنگینِ  cvcccبا خوشة یايانیِ سه همخوانی بهكار میرود،
امّا بهطور كلی اين امکان برای جفتواكة مركّب فَـرازين وجـود نـدارد ،مگـر در بـن مضـارعِ
]« [weɪstايست »-در گونههای كهنوجی و جیرفتی
 -43مّهه با افزودن یسوندهای نکرهسازِ « -ɪəيک» و جمعسازِ -« -onها» به ]« [mo.ˈreɪاحمـق» و
]« [čəʊشايعه» كه دارای واكة مركّب فَرازين هستند ،بُرِش هجايی و الگوی تکیـة آنهـا تغییـر
میيابد و بهترتیب بهصـورت ] [mo.re.ˈy-on]/[mo.re.ˈy-ɪəو [čə.ˈw-on]/[ˈčə.y-
] ɪəهجابندیِ دوباره میشوند كه دو جزء سازندة واكة مركّب فَرازين در دو هجای مجزّا قـرار
میگیرند ،در حالیكه بـا افـزودن ايـن دو یسـوند بـه وا ههـای ]« [bā.ˈdɪəباديـه (رـرف)» و
]« [čʊəچوب» كه دارای واكة مركّب فُرودين هستند ،در هجابندی دوبـاره ،بُـرِش هجـايی و
الگوی تکیة آنها بدين صورت بدون تغییر باقی میماند [bā.ˈdɪə-wn]/[bā.ˈdɪə.y-ɪə] :و
][ˈčʊə.-wn]/[ˈčʊə.y-ɪə
 -41كاربرد اين نشانه ها نبايد سبب اين برداشت نادرست شود كه در رودباری واكة خنّای سـاده و
میانیِ  /ə/بهكار میرود
 -41ن

 :رستمی ابوسعیدی ()4310
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 -46ن

 :دُری و همکاران ()4310

 -40ن

 :نیکنفس دهًانی ()4300

 -41ن

 :مطلّبی ( ،)4311كردستانی ( )4311و ( ،)4314و مطلّبی و شیبانیفـرد ( )4310و مطلّبـی

و كردستانی ()4313
 -41بهدلیل محدود بودن تعداد صفحات مًاله ،برای هر مورد از مًايسهها ،تنها به ارائة شواهد زبانیِ
اندكی بسنده شدهاست
 -02بــهعــهوه ،كشــش واكــهای نیــز در ايــن وا ه تمــايز معنــايی ايجــاد مــیكنــد« [bu:] :لفــظ
(تعجّب/ترس)»
 -04جهانی و كُرْن ) )0221( (C. Jahani and A. Kornو نیز اُكاتی ) )0240( (F. Okatiبـه
كاربرد اين دو واكة مركب در برخی گويشهای بلوچی ايران اشاره كردهاند
 -00تنها برای مواردی كه در متن مًاله شاهدی يافت نمیشود ،نمونهای آورده شدهاست
 -03تنها در وا ة ]« [xweɪبا ،به» بعد از ] [xwواكة مركّب ] [eɪبهكار میرود و نمونهای از تبـديل
 /ē/فارسی میانه به ] [eɪاست به طور كلی ،اين آواهای لبیشده تنهـا بـا برخـی از واكـههـای
ییشین (گسترده) و نه با هی كدام از واكههای یسین (گرد) ،همنشین میشوند
 -01اطّهعات مربـوط بـه تعـداد مـدخلهـای وا گـانیِ دارای ] [gwو ] [xwبرگرفتـه از «وا هنامـة
رودباری» میباشد كه توسّط نويسندة اوّل اين مًاله در حال گردآوریاست
 -01بهعهوه ،تبديل  /xw/فارسی میانه به  /x/در رودبـاری در وا ههـايی ماننـد ]« [xɪəšخـويش»،
]« [xo.ɾā.ˈsonخراسان»« [xo.ˈdā] ،خدا»« [xon.ˈd-en] ،خواندن» نیز فرتیة محو شدن
همخوان  /xw/از واجْگانِ گويش مزبور و جايگزينیِ تًريباه كامـل آن بـا ( /x/و بـه نـدرت بـا
 )/w/را یشتیبانی میكند
 -06هرچنــد الزم اســت یــژوهشهــای بیشــتری در خصــوص تعیــین دقیــق ارزش واجــی آواهــای
]( [ɣ] ،[ž] ،[v]،[wو حتّی ] [qدر برخی از گونههای) اين گويش صورت گیرد
 -00اوّاله به ییروی از سنّت ،آواهای بیوا

در سمت چع و آواهای واكْدار در سمت راسـت هـر

خانة جدول آورده شدهاست و ثانیاه بهدلیل داشتن تولید دوجايگـاهی ،همخـوانهـای لبـیشـدة
 /xw/-/gw/را میتوان در ستون دولبیها نیز جای داد
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 -01در مطالعات واجشناسی تاريخی ،فرايند تحوّل واكـة سـاده بـه واكـة مركـب را «واكـة مركّـب
شــــدگی» ) ،(diphtongizationو فراينــــد عکــــس آن را «واكــــة ســــادهشــــدگی»
) (monophtongizationگويند
فهرست منابع
الف)کتابها
4

نیکنَفْس دهًانی ،اسهم ( )4300بررسی گویش جیرفت و کهنوج چاپ اوّل كرمان:
مركز كرمانشناسی

ب) مقالهها
4

دُرّی ،نجمه و خیرانديش ،سیّد مهدی و مريدی ،زينب (« )4310توصیف سـاختمان فعـل در
گويش كوهشهری» ادبیّات و زبانهای محلی ايران زمین سال سوّم شمارة 60-11 ،1

0

رستمی ابوسعیدی ،علیاصـغر (« )4310وجـه تمـايز گـويش بَشـاكَردی و فارسـی در بعضـی
جنبههای آوايی و دستوری» ادب و زبان فارسی شمارة 421-400 ،43

3

كردستانی ،سارا ( )4314گويش مُحْمدی در مجموعـه مًـاالت اوّلـین همـايش بـینالمللـی
گويشهای مناطق كويری ايران ،ويراستة گهله هنری ،سمنان :دانشگاه سمنان 4031-4014

1

مطلّبی ،محمّد و شیبانیفرد ،فاطمه (« )4310مواردی از واجشناسی تاريخی گويش رودباری
كرمان» ادب و زبان سال  46شمارة 344-301 ،31

1

مطلّبی ،محمّد و كردستانی ،سارا (« )4313بررسی زبـانشـناختی گـويش مُحْمـدی جبالبـارز
كرمان» زبانشناسی و گويشهای خراسان سال  6شماره 10-402 ،42

ج) پایاننامهها
4

صــديًینــژاد ،بختیــار ( )4311بررســی توصــیفی ســاختوا ة گــويش بَشــاكَرْدی یايــاننام ـة
كارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

0

كردستانی ،سارا ( )4311بررسی زبانشناسانة گويش مُحْمدی (جبالبارز جنـوبی) یايـاننامـة
كارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه شهید باهنر كرمان

11شماره
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