
 

 نشريّة ادب و زبان

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  4316بهار و تابستان ، 14، شمارة 02سال 
 

 (کرمان) فرد گویش رودباریمنحصربه واجیات ای از مختصّفی پارهمعرّ

 * پژوهشی( –می ) عل 

 
 2لودکتر سیّد فرید خلییه ،1 نژادیقیسپهرصدّ

 

 چکیده
خـانوادة   شـدة كمتـر شـناخته   بَشْـکَرْدی و از اعضـای   هـای گـويش گروه  وابسته به« رودباری»  
ــاســت كــه گونــههــای ايرانــی جنــوب غربــیزبــان  ای و همخــوانیِواكــهة هــای آن بــا چنــد مختصّ

اتی كـه تـاكنون مـورد یـژوهش     مختصّ  استان كرمان رواج دارند در جنوب واجْگانی فرد منحصربه
 نـوين شناسـی  زبـان ة اصـول یذيرفتـ  ة علمیِ آنهـا بریايـ  ة اند و مطالعشناختی واقع نگرديدهدقیق زبان
بازماندة مختصّـات واجـی فارسـی    ات، اين مختصّبرخی از است بديهی دارد  گفتنیبسیار  یترورت
اند  در اين گويشای خاص به شیوهفارسی میانه  در واجْگانِل تحوّوقوع ة نتیج ای ديگریارهو  میانه
زبانیِ حاصل از كار میدانی و تـبط گفتـار آزاد   ة تحلیل ییکرة كوشد بر یايه یژوهش حاتر میالبتّ

 واجیِات گنج، ینج مورد از آن مختصّرايج در شهرستان قلعهة گون سالخوردةسواد و گويشوران بی
تر، اين یژوهش سـعی دارد  فی نمايد  به بیان دقیقشناسی هَمْزمانی بررسی و معرّنظر زبانبارز را از م

اين گـويش   واجْگانِارزش واجیِ ینج آوای خاصِ « مطلقة مینهای كَجفت»كارگیری آزمون هبا ب
، و [ɾ] زنشیِکْتَ ، همخوان روانِ[ʊə]و  [ɪə]های مركّب فُرودين را بیازمايد كه عبارتند از: واكه

دهد تمامیِ آواهای های یژوهش نشان میهجا  يافتهة در آغاز w[x[و  g]w[ة شدهای لبیهمخوان
اند، امّا میزان ارزشِ واجییايگاه و معنا و لذا دارای ة گويش رودباری تمايزدهند واجْگانِمزبور در 

يـک ییوسـتار   متـداد  در ا آنهـا میـزان تًابـل واجـی،     حیـث از  يعنی  يکسان نیستتًابل واجی آنها 

                                                 
 06/40/4311تاريخ یذيرش نهايی مًاله :                                                    21/21/4311تاريخ ارسال مًاله : * 

 
                            

ويسندة مسئول()ن    دانشگاه سیستان و بلوچستانهمگانی شناسی دانشجوی دکترای زبان -1   
E-mail: seddiqi_nejad@yahoo.com 

دانشگاه سیستان و بلوچستانهمگانی شناسی استادیار زبان -2  
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و جايگـاه  بـاالترين  در  اهمشـترك  [ʊə]و  [ɪə]هـای  ند كه واكهگیرقرار میچهارجايگاهی عمودیِ 
 گیرند می جایچهارم  تام وّدهای به ترتیب در جايگاهنیز  w[x[و  g]w[، [ɾ] هایهمخوان
 

ن، فُـرودين، همخـوان روا  ة مركّـب  ، واكـ گـان واجْگـويش رودبـاری،    :ی کلیردی هاواژه
 شده همخوانِ لبی

 

 مهمقدّ-1

ـ هـای الرِ هـایِ گـويش  الت  تاريخیِ همخـوان ( با ییگیری سیر تحو4111ّ) 4وُوش رْ تانی، سْ

ـ كُمْ از لحـاظ  سـه گـروه گويشـیِ    ايـن  كنـد كـه   اثبـات مـی   دی(دی )=بَشـاگَرْ کَرْزاری و بَشْ

( 4111وُو )ش رْ، عهوه  بههای ايرانی جنوب غربی تعلق دارندگويشة به خانواد خويشاوندی

بـرای نامیـدن گـويش سـاكنان      0ش ـوي  لـین بـار گ رْ  است كـه اوّ نامی« رودباری»معتًد است 

)ن   :  اسـت بـرده كـار  هدی بـ های بَشْکَرْعنوان عضوی از گروه گويشهو ب 3«رودبارزمین»

ــرْ ــروزه   1 (116: 4111: وُوش  ــا ام ــرامّ ــداد از نظ ــورانِ  تع ــاكن در گويش ــس ــاور ة منطً یهن

زبـان  فارسـی و  زبـان  زبـان بلـوچی،    يا به اختصار، رودبـاری،  دبارزمین، گويش رودباریرو

ـ  رايـج در ايـن منطًـه    ة زبـانیِ بَراهويی به ترتیب چهار گونـ  ـ ة ه رواج گونـ انـد  البتّ ی از خاصّ

هـای انـد   آوايـی، وا گـانی و نـدرتاه      همـراه تفـاوت  هرودباری در هر شهر از اين منطًه، ب

ل و برخورد طبیعیِ تحوّة نتیجالبتّه نایذير و امری اجتنابمسلّماه ، آنهای نهنحوی با ديگر گو

هـای قابـلِ در   متًابـل، يـک     ايـن گونـه  ة توان گفـت مجموعـ  هاست  طوری كه میزبان

تعامـل  ة در نتیج 1الیه جنوبیِ آنهای واقع در منتهیاند كه گونهییوستار زبانی را تشکیل داده

بـان بلـوچی تـأثیر زيـادی از آن یذيرفتـه و شـباهت زيـادی بـه آن ییـدا          و برخورد زبانی با ز

نیز بیشتر تحت تـأثیر زبـان فارسـی     6الیه شمالیهای واقع در منتهیاند و در مًابل، گونهكرده

 اند، امـری كـه رخـداد آن در مطالعـات زبـان     )(Persianized «فارسی شده»قرار گرفته و 

ییوسـتارِ زبـانیِ     از ايـن رو،  شودمی قلمدادامهه بديهی ای كشناختی یديدهشناختی و گويش

صـال و تعامـل زبـان فارسـی بـا زبـان بلـوچی در نظـر         اتّة توان حلًهای رودباری را میگونه

هـای  هدارای مختصّـ گويشـی  هـای  گونهاين اختهفات راهری، تمام اين وجود با گرفت  امّا 

بنـدی آنهـا در قالـب يـک     دسـته كه سبب  دانیمشترك و بنیادين نحویِ و ساختوا ی ،واجی
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میـان آنهـا    كامـل  ايجـاد يکدسـتی و امکـان در  متًابـلِ    ، و نیـز  «رودبـاری »گويش، با نام 

ای از مختصّـات  یژوهش حاتر در یی آن است تـا بـه بررسـی و معرّفـی یـاره      است گرديده

 فرد و بنیادينِ رودباری ب ردازد واجیِ منحصربه

 

 لهئبیان مس -1-1

شناسـی  از زبـان  زيرشاخهشناسی است، آن واجة رد یژوهش حاتر محدود به حوزعملک

زنجیری )=تکیـه، نواخـت،   زِبَركه به مطالعه و بررسی عناصر زنجیری )=همخوان و واكه( و 

یـردازد  از يـک   زبـانی مـی  ة يک گون )=دستگاه واجیِ( گان( در واجْغیرهساخت هجايی و 

 يعنی مطالعـه  ،(diachronic)زمانی صورت دَرْهد بنوانتشناختی میهای واجمنظر، یژوهش

دوار زبـانی در درازنـای زمـان و اَ   ة يـک گونـ   آواهـای الت تاريخی و ییگیری خط سیر تحوّ

يـک   آواهـای يعنـی بررسـی   ، (synchronic)صـورت هَمْزمـانی   بـه و يا  ،مختلف تاريخی

صـورت  ات آن گونـه  تحولّة ه به تاريخیزمانی خاص و بدون توجّة زبانی در يک برهة گون

برخـی از اشـتراكات     كوشـد حاتر نیز با اتّخـاذ رويکـردی هَمْزمـانی، مـی    یژوهش  یذيرند 

های متعدّد رودباری را بررسی و توصیف نمايد  به بیـان رسـاتر، ايـن    واجیِ بنیادين در گونه

 رهشـناختی نـوين كـه همـان بهـ     و ا عمال يک آزمون زبان ا طرح شواهدیژوهش قصد دارد ب

ــری از  ــتگی ــجف ــای كمین ــقه ــا  minimal pairs (absolute( 0ة مطل ــواع و/ي در ان

از آواهـای   ینج موردواجیِ  و یايگاه  ارزشهای مختلف ساخت هجاست، به بررسی جايگاه

 ب ردازد  رودباری از منظر هَمْزمانی  گانِواجْ خاصّ
 

 تحقیق ةپیشین -1-2

بـه ده  رودبـاری   گـانِ واجْ در خصـوص شناختی زبانمدوّن مطالعات طور كلّی، ییشینة به

 شوند:آنها به ترتیب تاريخی فهرست می ترينرسد كه در ادامه مهمسال نمی

 هزبـانیِ رايـج در رودبـار جنـوب و بـ     ة هـای گونـ  ( با بررسی داده04-66: 4311مطلّبی )

 گـانِ جْوا هـای مهـمّ  ها و واجگونه، واج(partial)ة نسبی های كمینكارگیری آزمون جفت
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های همخوانیِ یايان هجا، خوشهو الگوی هجايی،  اين گويش را استخراج و توصیف نموده

 دهد دست میمزبور بهة و جايگاه تکیه را در گون واجیهای میانجی، فرايندهای واج

با الگوبرداریِ كامل از یژوهش بـاال، تمـام مـوارد مـورد     نیز ( 40-63: 4311كردستانی )

آن  هـای يافتـه  وییـاده نمـوده   گونة زبانی مُحْم دیِ جبالبارز )عنبرآباد( ر روی بررسیِ آن را ب

 است  ( ارائه شده4313مطلّبی و كردستانی )در 

ـ   4314كردستانی ) و (4310فرد )مطلّبی و شیبانی عهوه،به ات تـاريخی  ( خـط سـیر تحولّ

ج و جبالبـارز جنـوبی را   جنوب، كهنو های گويشیِ رايج در رودبارِهای گونهای از واجیاره

 اند تصويركشیدهدوران باستان تا امروز بهاز 

ـ نَشـناختی، نیـک  هـای جديـد و زبـان   ايـن یـژوهش  ة ها قبل از همـ تاما مدّ  س دهًـانی فْ

 هـای مختلـف زبـانیِ   حـوزه ة و مًايسـ  تشـريح خـود بـه   و ادبیاتی  سنّتی یژوهش( در 4300)

 است داختههای گويشیِ رايج در جیرفت و كهنوج یرگونه

 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-3

ـ  شدهگويشِ كمتر شناختهدر بخش قبل نشان داديم كه  بـه لحـاظ    ر رودبـاری و نسبتاه بِکْ

ة بسیار محـدودی دارد  امّـا از   ییشینشناختیِ خود، های زبانتعداد و تاريخیة شروع یژوهش

هـايی چـون   یـز از كاسـتی  شناختیِ ارائه شده از آن نسوی ديگر، همین اند  توصیفات واج

شناسـی نـوين   ناهماهنگی، نداشتن دقّت، صراحت و بنیان علمی، و عدم انطباق بر اصول واج

و اهمیّـت غیرقابـل انکـارِ    تـرورت  هـای عمـده،   برند  با درنظرگرفتن اين نارسـايی رنج می

ش منـد، صـريح و دقیًـی ماننـد یـژوه     نظام نوين، شناختیِهای زبانیژوهش دست يازيدن به

در جهـت نیـل بـه اهـداف مهمـی      گردد تا بتوان گام علمی مؤثّری حاتر آشکارا روشن می

ايـن گـويش،    شـناختی نـاب  زبان خصوصیّاتچون شناسايی و شناساندن هرچه بیشترِ ابعاد و 

مردمان اين ديـار، ثبـت و جلـوگیری از زوال ايـن     ة ورود به مطالعات فرهنگی و ادبیات عامّ

زبـان   ويـژه بـه  ،هـای ايرانـی  ار كهن و كمک به مطالعات تاريخی زبانمیراا گرانبها و يادگ

  برداشتفارسی، 
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 بحث -2

 تـرين یذيرفتهعنوان ه( ب4311در اين بخش با هدف ايجاز كهم، ابتدا با استناد به مطلّبی )

شـود و  اين گويش مطرح مـی  گانِواجْة یاتی درباررودباری، كلّ دربارة شناختییژوهش واج

هـای مركّـب رودبـاری، ارزش و یايگـاه واجـیِ      ه، یس از طرح نکاتی ییرامون واكـه در ادام

گويشِ مذكور به ترتیب واكه و همخـوان و از منظـر    گانِآواهای مورد نظر یژوهش در واجْ

ارزش واجـیِ آنهـا در   ا بًـا يـا زوال   بینی شناختی خواهد شد و به ییشزمانی، بررسی زبانمْهَ

 اهیم داشت ای خوآينده نیز اشاره

 

 رودباری   گانِواجْ -2-1

و به طور حتم  استهای ايرانی جنوب غربیزباناز خانوادة رودباری  ییشتر گفته شد كه

گان، اشتراكات زيادی با ديگـر اعضـای   ات واجیِ بنیادين و تعداد اعضای واجْمختصّاز نظر 

عضـویِ رودبـاری    30 نِگـا   نگاهی اجمالی بـه واجْ دارداين خانواده و از جمله زبان فارسی 

ه كارگیری روش جانشینی و به تفکیک واكـه و همخـوان بـ   ه( با ب14-10: 4311كه مطلّبی )

 د:  كنطور نسبی تأيید میه، اين نکته را ب(0و  4جداول ) دهددست می

 

 
 ای رودباری. دستگاه واکه1جدول 
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 . دستگاه همخوانی رودباری2جدول 

 :(4311نمايد كه مطلّبی )می نکات تروریاين ه طرح البتّ

 ،مورد دانسته كـه از ايـن میـان    1و  6و مركّب اين گويش را به ترتیب  های سادهتعداد واكه (4

 شـمرده و سـاخت   ة مركّب لحاظ آوايی، و نه واجی، واكرا تنها به [ow]و  [ey]های واكه

  1داند ، می/o+v/و  /e+y/يعنی  ،واجی آنها را توالی واكه و همخوان

را بــه ترتیــب  [w]و  [ž]يعنــی  ،دانــدمــورد مــی 01هــای ايــن گــويش را تعــداد همخــوان (0

هـای مسـتًل در   عنـوان واج هگیرد، امّا در یايان، آنها را بـ در نظر می /v/و  /ǰ/های واجگونه

 (04-14)ن   : همان:  1آورد ها میجدول همخوان

 42«شـدگی لبـی »یِ تولیـد ثانويـة   ة آوايـ صـ دلیـل داشـتن مشخّ  هرا ب w/x/و  w/g/معتًد است  (3

(labialization) ها جای داد توان در جدول همخواننمی 

 

 های مرکّب رودباری  نکاتی پیرامون واکه -2-2

هـا و ارتفـاع و   هـای مركّـب شـکل لـب    هنگـام تولیـد واكـه   های ساده، بـه برخهف واكه

شـود   نیـز دگرگـون مـی   ت آوايی آنهـا  زبان دستخوش تغییر شده و در نتیجه، كیفیّ وتعیت

ـ  واكهة های گفتار در فرايند تولید همه حركت اندامالبتّ ب، حركتـی ییوسـته، و نـه    هـای مركّ
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 سـاده ة آوايـی در واكـ   و غَلْـت   حاصلِ ايجاد تغییـر ة مركّب يعنی واك  فرايندی منًطع است

 است 

رودبـاری  هـای مركّـب   بايد دانست از نظر جهت حركت زبان در بُعد ارتفاع، میان واكه

 (falling diphthongs)از نـوع فُـرودين    /ue/و  /ie/ی وجود دارد كه اين تمايز دوشًّ

افتـد، امّـا   افراشـته فـرو مـی   در فرايند تولید آنها ارتفاع زبان از سطح افراشته بـه نـیم  و هستند 

[ey]  و[ow]  از نوعِ فَرازين(rising diphthongs)  نگـام تولیـد آنهـا    هبـه  وباشـند  مـی

 44كند افراشته به افراشته صعود میان از ارتفاع نیمزب

تمـايزِ   ايجـاد  توان شواهدی را به شرح زير مبنی بر ترورت تمايز تولیدیِ باال میة بر یاي

آنهـا در   نحـوة وقـوع   الههای مركّب رودباری ارائه نمـود: اوّ واجی میان اين دو دسته از واكه

، هـای سـاده  همانند واكـه  ،های مركّب فُرودينيعنی یس از واكه ،ساخت هجا يکسان نیست

حـال آنکـه یـس از     04،دو/سه همخوانی در یايان هجا بیايد )(clusterة خوشيک تواند می

 شود   راهر نمی اییايانی همخوانیة های مركّب فَرازين هی  خوشواكه

ة ازندممکن است دو جـزء سـ   (re-syllabification)ثانیاه در فرايند هجابندیِ دوباره 

های مركّب فُـرودين  واكهة های مركّب فَرازين از يکديگر جدا شوند، امّا اجزای سازندواكه

عهوه، اين دو نوع به  كنندهمواره در يک هجا باقی مانده و انسجام آوايی خود را حفظ می

 34  نیز اختهف دارندوزن هجايی  و تغییر الگوی تکیهاز نظر ب، مركّة واك

هـای  واكـه گانِ رودباری، هركدام از در واجْشواهد باال آن خواهد بود كه برآيند نهايی 

، يک واج مسـتًلّ  و در نتیجه نایذيرجزيهيک كلِّ ت ،لحاظ آوايی و واجیمركّب فُرودين به

آوايـی يـک كـلِّ ییوسـته را      از نظرگرچه  ،های مركّب فَرازينواكههركدام از امّا  باشندمی

 ، و نـه يـک واج واحـد،   واكـه( )واكه و نیممجزا ظ واجی، توالی دو واج لحا، امّا بهسازندمی

های مركّب فُـرودين رودبـاری   واجی، واكه از نظر ساخت    به بیان ديگر،وندشمی محسوب

شـمار  ه هـای دوواجـی بـ   هـای مركّـب فَـرازين آن را واكـه    واكـه  وواجی، های يکرا واكه

كه بايسـتی دو سـطح    اندايدهارندگان حاتر بر اين ها، نگاما با وجود اين تفاوت  آوريممی
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ة واكـ اين چهـار  برای  ،تولیدی/و نمايش آوايی /واجینمايش زيربنايی يعنی ،ابازنمايیِ مجزّ

 به شرح جدول ییشنهادیِ زير در نظر گرفت: مركّب 

 
 های مرکّب رودباریهای پیشنهادی برای نمایش زیربنایی و آوایی واکه. نشانه3جدول 

ة مركّـب  هر واكة دو جزء سازند تولیداصلیِ های نظور از سطح زيربنايی همان جايگاهم

آن، سـاخت آوايـی و تولیـد عینـیِ آن     ة است كه زبان در میان آنها حركـت نمـوده و بریايـ   

 شود   حاصل میة مركّب واك

هـای  هـای مركّـب فُـرودين همـان نشـانه     های ییشنهادی برای نمايش زيربنايی واكهنشانه

های مركّب فَـرازين بايـد يـادآوری    ا ییرامون واكهباشند، امّ( می4311مطلّبی )ة مورد استفاد

 هـای ، با واكه/w/-/y/های حاتر در آنها، يعنی واكهنیمگردد كه تنها تفاوت تولیدی میان 

واكه تر، نیم  به بیان روشناستش ديرِمشخصة در ، /u/-/i/ة متنارر خود، يعنی افراشت سادة

-/w/است كـه  تولیدی دلیل وجود همین قرابتاست و بهافراشتهة سادة آنیِ واك تولیدمان ه

/y/ هـای  اساس و اينکـه حركـت انـدام گفتـار در تولیـد واكـه      اين اند  بر واكه خواندهرا نیم

هـای  نمايد كه نمايش زيربنايیِ ايـن واكـه  تر آن میاست، لذا منطًیب، حركتی ییوستهمركّ

 باالی خود بدانیم  ة افراشتة افراشته به واكنیمة زبان از جايگاه واكة ركت ییوستمركّب را ح

تـر و  ل برجستههای مركّب معمواله جزء اوّواكهة لحاظ آواشناختی، در هماست بهگفتنی

ـ     م اغلب آنجزء دوّ ت دقیـق آن مشـکل اسـت  امّـا     قدر كوتـاه و گذراسـت كـه تعیـین كیفیّ

هـای  های ییشـنهادی بـرای نمـايش آوايـی واكـه     نشانهة يت كنندهای حماشواهد و استدالل

 مركّب رودباری از اين قرار است: 

( ةزبانیِ مورد بررسی، )تیغه/بدنـ ة گوندر های مركّب فُرودين در فرايند تولید عینیِ واكه

ه آيـد، بـ  دهان فرود میة زبان از ارتفاعِ افراشته به ارتفاع میانی و اندكی جلوتر از مركز حفر
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ت آوايـی و در  ، كیفیّ/u/-/i/ا، يعنی آنه لِای كه عهوه بر كاهش میزان كشش جزء اوّگونه

شـود  لـذا بـه منظـور نشـان دادن      ، نیز خنّی می/e/م آنها، يعنی نتیجه، ارزش واجیِ جزء دوّ

جزئـی شـدن آنهـا در سـطح آوايـی،      ها و يکم اين واكهشدگیِ ارزش واجیِ جزء دوّخنّی

 41 گردد ییشنهاد می ə][ʊ-[ɪə]های نشانه

ة صـ زبانیِ مورد بررسی، مشخّة های مركّب فَرازين در گوناما در فرايند تولید  عینیِ واكه

متنـارر خـود و در    ةواكـ م آنها حذف، و سبب تبـديل آنهـا بـه نـیم    كشش از جزء دوّآوايیِ 

گـردد و لـذا   های مركّب در سطح آوايـی مـی  واجیِ اين واكه نتیجه، دوجزئی ماندن ساخت 

 است ییشنهاد گرديده [əʊ]-[eɪ]های برای نشان دادن اين نکته، نشانه

هـای  انـد، از نشـانه  هـای مختلـف  رودبـاری را بررسـی كـرده     یژوهشگرانی كـه گونـه  اما 

انـد كـه از آن   های مركّب فُرودين در ايـن گـويش بهـره جسـته    متنوعی برای بازنمايی واكه

يا عهئـم نامـأنوس و بسـیار نـامتوازنِ      41 ،[ey]-[ov]46[ō]-[ē]های توان به نشانهجمله می

[îy]-[ȗow]40   ای ، یـاره بازنمـايی هـای  بـه هركـدام از ايـن شـیوه    بدون ترديد اشاره نمود

آنهـا   ،لاوّ دسـتة  هـای شناختی بدين شرح وارد است: نشانهايرادات نظریِ آواشناختی يا واج

د كنـ مـی  قلمداد ،های مجهول فارسی میانهواكه سان با، و كامهه همكشیدهة های سادرا واكه

م دوّة هـای دسـت  دهد  نشانهرا نشان نمیرودباری های مركّب ت  آوايیِ موجود در واكهلْو غَ

هـا را بـه   لِ ايـن واكـه  جـزء اوّ  و ثانیاه نمايدل به اشتباه آنها را دوواجی قلمداد میاوّة در درج

ناهماهنـگ نشـان   صـورت  ههـای قرينـه را بـ   اين واكـه  ثالّاه داند، ومیانی میة اشتباه يک واك

دانـد، و  را توالی واكه و همخوان مـی  [ov]واكه و را توالی واكه و نیم [ey] دهد، يعنیمی

  و عملی وارد است م نیز بیشترين ايراد نظری سوّة های دستنشانهبر 

طـور  و همـان  انـد نمودهشنهاد را یی 41[ue]-[ie]ترِ های متناسبنیز نشانهديگر اما برخی 

واجی/آوايـی آنهـا   نمايش ساخت ها، و نه تواند بازنمايی زيربنايیِ اين واكهكه ذكر شد، می

هـای ايرانـی مجـاز    هـا و گـويش  در ساخت واجی/آوايی زبـان  دو واكهباشد  چرا كه توالی 

  نیست
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)و در مـورد   ة مطلـق هـای كمینـ  آزمـون جفـت   گیـری از ا بهرهبیس از طرح نکات باال، 

یژوهش  آواهای مورد نظرِ ارزش واجی های كمینة نسبی( به بررسیها، بعضاه جفتهمخوان

 41:یردازيممیهجا  های مختلف ساختجايگاهدر انواع و/يا و به ترتیبِ واكه و همخوان 

 هاواکه -2-3

 تر(، گسترده[تر )بسته]پیشین، افراشته [ɪə]ة واک -2-3-1
[ɪə]-[i]: 

[šɪəɾ] «  )شـیر )حیـوان »[šiɾ] «دوغ»  [ˈrəʊ.t-ɪə] « رفتیـد »[ˈrəʊ.t-i] «رفتــی»  [gɪəš] 

 « بادی )تفنگ(» [bā.ˈd-i]« باديه )ررف(» [bā.ˈdɪə]  «خرزهره» [giš]« تربیش»

[eɪ]-[ɪə]: 
[dɪəɾ] «دير »[deɪɾ] «دوران»  [rɪəs] «)تعًیب )كردن »[reɪs] «رئیس » 

[e]-[ɪə]: 

 [rɪəz] «ريختن»ی بُن مضارع گذرا»»  [rez] « ِريخـتن »بُن مضارع ناگذر»»  [zɪəɾ] « زيـر »

[zeɾ] «نام روستا»  [bɪəl] «بیل »[bel] «جفت » 

[a]-[ɪə]: 

[rɪəg] «ريــگ »[rag] «در كمــین»  [mɪəš] «گوســفند »[maš] «مگــس»  [be.-ˈrɪə] 

  ««رفتن»امر از » [be.-ˈra]« «ريختن»امر از »

[ʊə]-[ɪə]: 
[dɪəg] «ديگ »[dʊəg] «دوغ»  [bɪə-] «سـاز( منفیتکوا  ) -بی »[bʊə] « بـو»  [pɪəš] 

  ««یوشیدن»بن مضارع » [pʊəš]« قبل»

[u]-[ɪə]: 

 [lɪət] «َتلْغ »[lut] «برهوت»  [dɪəɾ] «دير »[duɾ] «دور»  

[əʊ]-[ɪə]: 

[yɪəɾ] «)ینهــان )كــردن »[yəʊɾ] «ــاران ــوه» [nəʊk]« یســنديده» [nɪək]  «ب  [kɪəl]  «ن

 « قول» [kəʊl]« جلويی دام بستن یای»

[o]-[ɪə]: 
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[pɪəh] « ییییــدن»بُــن ماتــیِ از »»[poh] «فــوت»  [hɪəš] «وســاز بــدنســوخت »[hoš] 

 « جارو زدن»بُن مضارعِ  [moš]« گوسفند» [mɪəš]  «یريدن )آب/غذا( در گلو»

[ā]-[ɪə]: 

[wa.ˈɾ-ɪə] («اين سمت )به »[wa.ˈɾ-ā] («آن سمت )به»  [dɪəɾ] «دير »[dāɾ] «هیزم»   

 

 تر(، گرد[تر )بسته]پسین، افراشته [ʊə]ة واک -2-3-2
[u]-[ʊə]: 

[rʊə] «خورشید »[ru] «صورت»  [bʊə] «بو »[bu] « 02 «شـد [pʊəč] «  )یوسـت )میـوه »

[puč] «ــی ــرف(ب ــی» [a.-ˈb-ʊə]  «ارزش )ح ــودم ــی» [a.-ˈb-u]« ش ــدم  [kʊəš]  «ش

  «ینیر خرما» [kuš]« دامن»

[əʊ]-[ʊə]: 

[čʊə] «چــوب »[čəʊ] «ــايعه ــ» [hʊəl]  «ش  [kʊəš]  «حــرص» [həʊl]« انگــورة خوش

  «كفش» [kəʊš]« دامن»

[o]-[ʊə]: 
[tʊə] «ــل ــو» [to]« داخ ــس حصــیری » [ko.ˈɾʊək]  «ت ــرچ » [ko.ˈɾok]« قف ــرغِ كُ   «م

[sʊəh(t)] « سوختن»بُن ماتیِ گذرای »»[soh(t)] « ِسوختن»بُن ماتیِ ناگذر»»    

[ā]-[ʊə]: 

[gʊər] «قبر »[gār] «گم»  [ba.ˈɾʊət] « )سبیل )انسـان »[ba.ˈɾāt] « نصـیب»  [dʊək] 

 « اسم مرد» [ǰa.ˈmāl]  «دوقلو» [ǰa.ˈmʊəl]  «رشید» [dāk]« سنگتخته»

[ɪə]-[ʊə]:  در باال مًايسه شدند 

[i]-[ʊə]: 

[čʊəl] «نابسامان »[čil] «مسیل»  [dʊəst] «دوست »[dist] « ديدن»بُن ماتی»»  

[eɪ]-[ʊə]: 

[šʊəɾ] « ِشستن»بُن مضارع »»[šeɪɾ] «شعر»  [bʊə] «بو »[beɪ] «عهد»  

[e]-[ʊə]: 
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[pʊərt] «رشوه »[pert] «)لفظ )تعجب»  [gʊə] « ِگفـتن »بُن مضارع »»[ge] «   ِبُـن ماتـی

 « هاناخن» [pen.ˈč-on]« ملزومات  خواب» [pʊən.ˈč-on]  ««گرفتن»

[a]-[ʊə]: 
[gʊəl] «گول »[gal] «حالخوش»  [dʊək] «سنگتخته »[dak] «دشت»  

-[ʊə]های مركّب فُـرودين  واكهدهد كه جفتهای آوايیِ باال آشکارا نشان میسنجش

[ɪə] اند و هركـدام از  ای رودباری امروز دارای ارزش و تًابل واجیِ كاملدر دستگاه واكه

ـ  04رود بشمار می آنها يک واج مستًلّ حـاكی از آن اسـت كـه    ای هـای ییکـره  ه بررسـی البتّ

ــت    ــن جف ــاربرد اي ــدم ك ــر ع ــهوه ب ــت  ع ــس از جف ــله ی ــه بهفاص ، w[g-]w[x[آوای واك

 00های مزبور است:های زير نیز نارر بر كاربرد واكهمحدوديت

4-  /ɪə/  صـــرفاه بعـــد از/p/ ،/b/ ،/t/ ،/d/ ،/k/ ،/g/ ،/s/ ،/z/ ،/š/ ،/x/ [[xɪəš «خـــويش» ،

/h/ ،/č/ ،/ǰ/ [[ǰɪəl «یـر غل و زنج» ،/m/ ،/n/ ،/l/ ،/y/ ،[r]  و[ɾ] [[pa.ˈɾɪəɾ « یريـروز» 

 شود مشاهده نمی/w/و  /f/ ،/v/ ،/ž/ ،/ɣ/، /?/از  یسرود و كار میهب

0- /ʊə/  ــد از ــا بعـــــ  /š/ ،/x/، «زور» p/ ،/b/ ،/t/ ،/d/ ،/k/ ،/g/ ،/s/ ،/z/ [[zʊəɾ/تنهـــــ

[[xʊə.šā.ˈla «نوعی خورجین» ،/h/ ،/č/ ،/ǰ/ ،/m/ ،/n/ [[nʊə.ˈdan «  فرزنـد ارشـد» ،

/l/ ،/w/ [ha.ˈwʊəg] «هَوو» ،[r]  و[ɾ]  از یـس كاربرد دارد و/?/ ،/f/ ،/v/ ،/ž/ ،/ɣ/  و

/y/ شود مشاهده نمی 

 1ساده و ة واك 6 متشکل ازای رودباری بخش آن است كه دستگاه واكه اينی كلّة نتیج

و  [eɪ] هـای مركّـب فَـرازينِ   ه)فُرودين و فَرازين( است كه از ايـن میـان، واكـ   ة مركّب واك

[əʊ] تنهـا در   چـرا كـه  نًشـیِ تـعیفی هسـتد      تًابـل تًابل واجی نـاقص و  و ارزش  دارای

  كنندو تمايز معنايی ايجاد می شدهراهر  cv(c)هجايی  ساخت

 

 هاهمخوان -2-1

 زنشی[تک ،]لثوی، روان [ɾ]همخوان  -2-1-1

كـه  اسـت  طرح اين مطلـب تـروری  ، [r]-[ɾ]ی آواارزش واجی جفت بررسی ییش از

دارای و ت كـاربردی  محـدوديّ هرگونـه  زنشـی[ فاقـد   ]چند [r]همخوان روان  در رودباری»
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و  آغـازين  یهجاهـا  هـای جايگـاه هجاسـت  يعنـی در تمـام     كامل در ساخت توزيعِويژگیِ 

همخـوان   جايگـاه در توانـد  زنشـی[ نمـی  ]تَـکْ  [ɾ] كـه در حـالی رود كـار مـی  هب غیرآغازين

    «وا ه راهر شود غازينِآ

[ɾ]-[r]:   
[ger] «بهانه »[geɾ] «  گـرفتن »بُن مضـارع»»  [pa.ˈr-and] «    ِیرانـدن »بُـن ماتـیِ سـببی »»

[pa.ˈɾand] «ابزارِ باال رفتن از درخت خرما»  [por] «یُر» [poɾ] « خاكستر 

[l]-[r]: 

[gʊər] «قبر »[gʊəl] «گول»  [por] « یُـر »[pol] «  )تکـه )گوشـت»  [reh] «   ِبُـن ماتـی

 « ل ه» [leh]«« ريختن»ناگذرِ 

[l]-[ɾ]: 

[kʊəɾ] «كور »[kʊəl] «  )قرص )نان[ča.ɾ-an.ˈd-en] « چرانـدن »[ča.l-an.ˈd-en] 

  «خالیخال» [čāl]« چهار» [čāɾ]  «ويران كردن»

[r]-[ɾ]:  در باال مًايسه شدند 

در  [r]-[ɾ]آوای تسـت كـه جفـ   ا ای بیـانگر آن های ییکرهشواهد فوق در كنار بررسی

 سبب بـروز تمـايز  نسبتاه زيادی ة مطلق های كمینجفتهای مختلف ساخت هجا و در جايگاه

دارای میـزان بـااليی از تًابـل واجـی در      عنوان دو همخوان مسـتًلّ هد و لذا بشونمیمعنايی 

 نهمخـوا    زيرا از يـک سـو،  حفظ شودتواند سالیان زيادی رودباری هستند كه می گانِواجْ

/r/ ّت نارر بـر  ، و از ديگر سو، تنها محدوديّدر ساخت هجا نداردت كاربردی هی  محدودي

خـاطر كـاربرد و ايجـاد    هوا ه، نیـز بـ   آغـاز در جايگاه  وقوع، يعنی عدم /ɾ/ همخوان كاربرد

 شود اثر میزيادی كم هجاهای غیرآغازين تا حدّ (onset)ة تًابل واجیِ آن در آغاز

 

 w[x[و  g]w[شدۀ ای لبیههمخوان -2-1-2

زيـر   ت دو محـدوديّ بـا طـرح    را ودبـاری ة رشدآوای لبیارزيابی یايگاه واجی اين جفت

 باشند:می آنها وقوع كنیم كه نارر برآغاز می
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هجـا )در  ة در آغاز   يعنی ص رفاهباشندكامل در ساخت هجا می توزيعِويژگیِ اين آواها فاقد  -4

 روند  و كار میهمركب( ب-مشتق های بسیط، مشتق، مركّب ووا ه

، امـری  شوند و الغیرمیهجای شاملِ آنها راهر ة عنوان هستهب /ā/و  /a/ة های افتادتنها واكه -0

 03ای آنهاست ت شديد همنشینی/گزينشِ واكهبیانگر محدوديّ كه

 

 دولبی، انسدادی، واکدار[-]نرمکامی w[g[همخوان  -2-1-2-1

]w[g-[g] : 

āz]w[g « دو دست  بازیهنای »[gāz] «گاز»  ač]w[g «شاخه »[gač] « گ»  az]w[g « بُن

 « گر-)یسوند ( » [gaɾ] «نزد» aɾ]w[g  «درخت گز» [gaz]«« از ريشه كندن»مضارعِ 

]w[g-[w]: 

aɾ]w[g «نــزد »[waɾ] «ــه ــن مضــارعِ » az]w[g  «ب   «عــوض» [waz]«« از ريشــه كنــدن»بُ

alm]w[g «آبگیر كوچک »[walm] «وقت»  ak]w[g «قورباغه »[wak] «باز » 

]w[g-[k]: 

am]w[g «روال »[kam] «ــم ــاخه» ač]w[g  «ك ــاتومی( » [kač]« ش ــن )آن  ak]w[g  «لگ

 « قاتی» [kā.ˈzi]« بازی» ā.ˈzi]w[g  «كَنه» [kak]« قورباغه»

]w[g-]w[x : 

ah]w[g « ِاز ريشه كندن»بُن ماتی »»ah]w[x «خواهر»  aɾ]w[g «نزد »aɾ]w[x «ورخ- »» 

]w[g-[x]: 

āh]w[g « بافتن» مضارعبُن »[xāh] «منّت»  aɾ]w[g «نزد »[xaɾ] «االغ » 

هجـا در  ة آغـاز تنهـا محـدود بـه     w[g[ واجـیِ كه تًابـل   دهدشواهد زبانی باال نشان می

توان استدالل كرد ولی می ،استنسبتاه محدودی (هجايیِکة مطلق )عمدتاه يهای كمینجفت

واجی بوده و يک همخوان مسـتًل در ايـن   و یايگاه هجا دارای ارزش  ةآغازكه اين آوا در 

ف ايـن  یتًابل واجی تـع  از های كاربردی باال نشانترود  البته محدوديّشمار میهگويش ب

عـهوه، شـواهد درون/بـرون زبـانی ديگـری نیـز بـه        و به دارد رودباری گانِهمخوان در واجْ

 واجی آن را در آينده تا حدودی به خطر بیندازد: تواند تًابلوجود دارد كه می شرح زير
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 01 مدخل وا گانی بیستآن به كمتر از امروزیِ كاربرد ة دامن بودن محدود -4

-گونـه كـه وا ه  ، آنهـای دارای ايـن واج  اكّر وا هبسیار محدود  زايايی تصريفی و اشتًاقی -0

 ری ندارند  مؤثّچندان ی در فرايند تركیب نیز حضور حتّ های مزبور

اصـل  »، كـه مطـابق   /w/و  /g/رقیب، يعنـی  ة های سادظ آن نسبت به واجتر بودن تلفّسخت -3

 سازد موجبات تعف آن را فراهم می« كوشیمْكَ

« حمايـل » a.ɾām.ˈpɪəl](w)[gظی از يک مـدخل واحـد  ماننـد    تلفّة رواج موازی دو گون -1

 است   w[g-[g][آوای كه نشانگر از بین رفتن تًابل واجی جفت

و جايگزينی آن رودباری  ترِهای شمالیهای گونهتدريجی اين واج در برخی از وا ه حذف -1

هـا  بسیاری از مـدخل ة و نیز عدم كاربرد روزمرّ« بازی» ]g[āzi، «آغل» ]āš]gمانند   [g]با 

ــه ــه: در آن گون ــا، از جمل ــ» w[g[an.ˈdʊəh، «ت غــذايیمســمومیّ» g]geš]-ār.wه ت نیّ

 غیره  ، و«بافتن» en]-āh.ˈtw[g، «درونی

در  w/g/رغـم مسـتًلّ بـودن همخـوان     علـی انجامد كـه  می ة كلّیين نتیجدمباحث باال ب

و ممکـن اسـت در    ی داردتًابـل واجـی تـعیف    /w/g-/g/همخوان جفت ،رودباری گانِاجْو

( كـاهش  /w/)و نـه   /g/ة بـه یايگـاه واجگونـ    w/g/طور كامل از میان برود  يعنـی   هآينده ب

 يابد  مرتبه

 

 واک[دولبی، سایشی، بی-]مالزی w[x[همخوان  -2-1-2-2
]w[x-:[x] 

āɾ]wx-[ «-ّــمِ وا هخــوار )جــزء دو ــن مضــارعِ » aɾ]w[x  «خــوار» [xāɾ]« ب(هــای مركّ بُ

 « االغ» [xaɾ]«« خوردن»

]w[x-:[w] 
aɾ]w[x « ِخــوردن»بُــن مضــارع »»[waɾ] «بــه»  ah]w[x «خــواهر »[wah] «آوايــی بــرای 

  «توان» [wāɾ]« ب(های مركّمِ وا هخوار )جزء دوّ-» ]-āɾ]wx  «انیترساندن ناگه

]w[x-:[g] 
ah]w[x «خواهر »[gah] «وقت»  aɾ]w[x « ِخوردن»بُن مضارع »»[gaɾ] « ) گر-)یسوند » 
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]w[x-]w[g :  در باال مًايسه شدند 

 هـای تـک  هجـا در وا ه  ةتنهـا در آغـاز   w[x[دهد كـه  های آوايی باال نشان میسنجش

ة مطلـق  هـای كمینـ  گیـری جفـت  معدودی سبب ايجـاد تمـايز معنـايی و شـکل    بسیار هجايیِ 

 دارای تًابـل و ارزش  همخـوان مسـتًلّ  عنـوان يـک   بـه رودبـاری   گانِگرديده و لذا در واجْ

 نیـز فرتـیة  کـای زيـر   است  امّا افزون براين، شواهد و قراين درون/برون زبانی قابل اتّواجی

 ند:كیرا یشتیبانی ممحو آن 

   مدخل وا گانی هشت ه مشتًّاتكاربرد امروزیِ آن ب ةدامن بودن محدود -4

  مشـتق از آنهـا  هـای  صـورت  یِتمـام های وا گانی و برخی مدخلدر  [w] جايگزينی آن با -0

-خواه» [-weɪ]های مضارع و ماتی آن يعنی و بُن «ستنخوا» [wās.ˈt-en]مصدرِ  مانند

  «-خواست» [-wāst]و « 

  مشـتقّ از آنهـا  هـای  صـورت  یِتمـام های وا گـانی و  مدخلدر برخی  [x]آن با جايگزينی  -3

 [-xond]هـای ماتـی و مضـارع آن يعنـی     ، و بُـن «نـدن خوا» [xon.ˈd-en]مصـدرِ   مانند

  «-خوان» [-xon]و « -خواند»

 [xow.t-a.ˈkā] مـّهه   وا گـانی  يـک مـدخل   از مشـتًات در برخی  [x]جايگزينی آن با  -1

اسـت، ولـی اسـم و    « خوابیدن» ]en]-āw.twxصورت  قیدی از مصدرِ  «دهدر حالت خوابی»

 باشد  می« -خواب» ]wx[as، و بُن مضارع آن «-خواب/خوابید» ]āw]wxبُن ماتیِ آن 

 كـاربرد    ماننـد تـر ی شـمالی هـا گونهدر  وا گانی هایدر برخی مدخل [x]جايگزينی آن با  -1

[xow] «و  «خواب[xeɪ] «های كهنوجی و عنبرآبادیدر گونه «با، همراه  

ــه ی وا گــانیهــابرخــی مــدخل عــدم كــاربرد -6 ــد  هــای شــمالی در گون  ]a.ˈsug]wxمانن

هـای جیرفتـی و   كـه در گونـه   «یدرشـوهر يـا   یدرزن» ]a.ˈseɾk]wxو « مادرزن/مادرشوهر»

 رود كار میهای فارسی آنها بهفاريابی رواج ندارند بلکه تحت تأثیر زبان فارسی، معادل

 /w/x-/x/ مسـتًلّ  همخـوان رودبـاری جفـت   گـانِ یر واتح است در واجْ ين اساس،بر ا

كلـی از  هستند كه به احتمال زياد در طول زمـان بـه   ممکن دارای كمترين میزان تًابل واجیِ

 01خواهد يافت  مرتبهكاهش  /x/ ةبه یايگاه واجگون w/x/میان خواهد رفت و 
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اله بايسـتی  آن است كه اوّ بحثهای مورد انی مباحث مربوط به بررسی همخوبرآيند كلّ

ــوان  ــدول  /r/همخ ــزای    0در ج ــوان مج ــه دو همخ ــاه    /ɾ/و  /r/را ب ــود و ثانی ــک نم تفکی

را همانند جـدول زيـر در دسـتگاه همخـوانی رودبـاری       w/x/و  w/g/ ةشدهای لبیهمخوان

   06مورد ارتًا داد: 00د و تعداد اعضای آن را به گنجانْ

 
 27)اصالو شده( اه همخوانی رودباری. دستگ1جدول 

 

   گیرینتیجه -3
هـای مركّـب   رودبـاری از واكـه   گانِواجْكه دهد نشان میدر درجة اوّل یژوهش حاتر 

 /ē/ مجهـولِ  ةهای كشیدواكهخاصّ ل تحوّ ةكه نتیج - /ʊə/و  /ɪə/ فرد فُرودين و منحصربه

تًابل واجـی  امکان ايجاد با  -01باشندمیدر رودباری های مركّب فارسی میانه به واكه /ō/و 

عـهوه،  بـرد  بـه  تمام انواع هجاهای خـود بهـره مـی    ةدر جايگاه هست امکان وقوعبسیار باال و 

 مسـتًلّ  همخـوان در كنار جفـت  ،w/x/ و w/g/ ةشدلبیو  مستًلّ هایاثبات وجود همخوان

/r/ (چندزنشی ) و/ɾ/ (زنشیتک ) غنـای   نشان از ،آن اعضای دستگاه همخوانیدر فهرست

خـاصّ  ل تحـوّ وقـوع   ةنتیج w/g/گردد همخوان يادآوری می  داردگويش مزبور ی گانواجْ

نیـز نتیجـة ابًـای     w/x/ بـه رودبـاری امـروز، و همخـوان    فارسـی میانـه    در دستگاه  همخوانیِ

ـ  اسـت  امّـا    يـن گـويش  همخوان مذكور از فارسی میانـه در ا   ی تحلیـل هَمْزمـانیِ  برآينـد كلّ

ارزش از نظـر میـزان    كـه  خواهـد بـود  رودبـاری آن   ويـژة  هـای واجییرامون حاتر هش یژو
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را تشـکیل  چهارجايگاهی عمودیِ يک ییوستار های مزبور ، واجتًابل( نًشی=بارِ ) واجی و

قــرار گرفتــه و دارای  جايگــاهبــاالترين در  اهمشــترك [ʊə]و  [ɪə]هــای كــه واكــه دهنــدمــی

 /w/x-/x/و  /r/-/ɾ/ ،/w/g-/g/گانـة  های سههمخوانجفتو  دانبیشترين میزان تًابل واجی

 گیرند می تا چهارم جای مدوّ هایدر جايگاه به ترتیب

 

   هایادداشت 
4- P. O. Sᴋᴊᴁʀᴠø 

0- I. Gershevitch 
گـنج، كهنـوج، منوجـان، و    های كنونی رودبارِ جنوب، عنبرآباد، فاريـاب، قلعـه  شامل شهرستان -3

  فتبخش گرمسیریِ شهرستان جیر

وسـیعی از   ةدر منطً دیکَرْبَشْهای دارد گروه گويش( به نًل از گ رْش وي  بیان می4111ش رْوُو ) -1

 و دی جنــوبیکَرْبَشْــ ،دی شــمالیکَرْبَشْــ شــاخةبــه ســه زير رواج دارنــد و جنـوب شــرقی ايــران 

، بنـدری، مینـابی   ،رودبـاری  هایگويش كه شوندمیتًسیم  دکَرْبَشْ ةاز منطً خارجهای گويش

  ( 116: 4111: وُوش رْگیرند  )ن   : جای می سوّم زيرشاخةرودانی و هرمزی در 

 گنج و رودبارِ جنوب های رايج در قلعهگونه -1

 های رايج در عنبرآباد، جیرفت و فارياب گونه -6

عـهوه، در مـتن مًالـه      بـه آوايی اختهف دارنـد  ةصهايی كه تنها در يک مشخّوا هيعنی جفت -0

 است شده به ذكر يک معنا بسندهتنها  ،ی چندمعناهاوا هبرای 

تـوالیِ  بايسـتی  كـه  آنهاسـت  های واجیِ مزبور، نامتوازن نشان دادن سـاخت واجـی   ايراد توالی -1

 شود  ( درنظر گرفتهsemi-vowelواكه )واكه و نیم

مطـابق اصـول    و همینـین  نـد كلحـاظ مـی   واج مسـتًلّ  را ت از او، اين یژوهش نیز آنهـا به تبعیّ -1

هوه، بـرای  عـ انـد  بـه  آورده شـده  //هـا درون  و واج []شناختی، آواها درون های زبانیژوهش

برای نشان دادن مرز تکوا هـا، هجاهـا و   و  ،لنمايش آوايیِ غیرمفصّاز های زبانی نمونهنوشتن 

 است استفاده شده« ˈ»و « .»، «-»ر نیز به ترتیب از عهئم بَهجای تکیه

از بـه روشـنی   های یژوهشگران ییشین آن است كـه منظـور خـود را    ر بررسیايراد نظریِ وارد ب -42

ـ  ةاند  بریايـ بیان نکردههمخوان در توصیف اين جفتشدگی اصطهح لبیكاربرد   .H)مَن باسْ

Bussmann) (0226 :601لبی )ّتولیـد   آوايـیِ  صةشدگی اصطهحی كلی برای اشاره به مشخ
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برای ارجاع به سه مفهـوم   شناسی به طور خاصّدر علم زبانهاست، امّا امروزه ثانوية گ ردی لب

ـ  اوّلیّةصة تولید رود: الف( مشخّكار میهمتفاوت ب ماننـد تولیـد     هـا رد كـردن لـب  يک آوا با گ 

  هـا گ رد شدن لـب با ة يک آوا صة تولید ثانويّدر فارسی  ب( مشخّ /o/يا  /u/های اصلی واكه

در فارسـی  ج(   /dom/و  /kur/های به ترتیب در وا ه /d/ و /k/های مّهه در تولید همخوان

 شدگیِ همخوان دارای ارزش و یايگاه واجـی ها كه لبیشده در برخی از زبانهای لبیهمخوان

«  -خور» /aɾ/wxو « خر» /aɾ/xهای رودباریِ در وا ه w/x/و  /x/است، مانند دو واج متفاوت 

-نظر نگارندگان بودهم آن مدّشدگی در مفهوم سوّیژوهش حاتر اصطهح لبی است درگفتنی

 است 

ايـن یـژوهش    هـای ییشـنهادی خـاصّ   های مركّب چهارگانه از نشـانه برای آوانويسی اين واكه -44

 شود فی و داليل انتخاب آنها یرداخته میاستفاده شده كه در ادامه به معرّ

 ةهجـای كشـید   ةايگـاه هسـت  جدر « رشـوه » rtʊə[p[ وا ة در ]ʊə[فُـرودينِ  مركّب  واكةمّهه  -40

ccvc فُـرودينِ  مركّـب   واكـة و یايانیِ دو همخـوانی،   با خوشة]ɪə[  در وا ة]hnkɪə[pe.ˈč 

رود، كار مییايانیِ سه همخوانی به با خوشة cccvcهجای سنگینِ  در جايگاه هستة «نفوس بد»

گـر در بـن مضـارعِ    فَـرازين وجـود نـدارد، م   مركّب  واكةطور كلی اين امکان برای جفتامّا به

]steɪ[w «های كهنوجی و جیرفتی در گونه« -ايست 

و « احمـق » [mo.ˈreɪ]به « ها-» on-سازِ و جمع« يک» ɪə-سازِ یسوندهای نکره افزودنمّهه با  -43

[čəʊ] «تغییـر  آنهـا   ةش هجايی و الگوی تکیـ رِبُفَرازين هستند، مركّب  كه دارای واكة« شايعه

-čə.yˈ]/[čə.ˈw-on]و  [mo.re.ˈy-ɪə]/[mo.re.ˈy-on]صـورت  هترتیب ببهيابد و می

ɪə] فَرازين در دو هجای مجزّا قـرار  مركّب  واكة شوند كه دو جزء سازندةهجابندیِ دوباره می

و « باديـه )رـرف(  » [bā.ˈdɪə]هـای  یسـوند بـه وا ه   ايـن دو بـا افـزودن    كهدر حالی گیرند،می

[čʊə] «ش هجـايی و  رِبُـ ودين هستند، در هجابندی دوبـاره،  فُرمركّب  كه دارای واكة «چوب

            و [bā.ˈdɪə.y-ɪə]/[bā.ˈdɪə-wn] :ماندبدون تغییر باقی میبدين صورت آنها  ةالگوی تکی

[ˈčʊə.-wn]/[ˈčʊə.y-ɪə]  

و  خنّای سـاده  ةشود كه در رودباری واكنادرست  برداشت اينسبب ها نبايد كاربرد اين نشانه -41

 رود  كار میهب /ə/میانیِ 

 ( 4310رستمی ابوسعیدی ) :   ن -41



 212 11نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

 ( 4310دُری و همکاران ) :   ن -46

 ( 4300نفس دهًانی )نیک :   ن -40

بـی  ( و مطل4310ّفـرد ) (، و مطلّبی و شیبانی4314( و )4311(، كردستانی )4311مطلّبی ) :   ن -41

 ( 4313و كردستانی )

ها، تنها به ارائة شواهد زبانیِ رد از مًايسهدلیل محدود بودن تعداد صفحات مًاله، برای هر موبه -41

 است اندكی بسنده شده

ــه -02 ــهوه، ب ــهع ــی  كشــش واك ــايی ايجــاد م ــايز معن ــن وا ه تم ــز در اي ــد: ای نی ــظ » [:bu]كن لف

 « ب/ترس()تعجّ

 ( بـه 0240) (F. Okati)اُكاتی  نیز ( و0221) (C. Jahani and A. Korn)ن جهانی و كُرْ -04

 اند كردههای بلوچی ايران اشاره ويشگدر برخی كب مر ةواكدو اين  كاربرد

 است شده آوردهای شود، نمونهتنها برای مواردی كه در متن مًاله شاهدی يافت نمی -00

ای از تبـديل  رود و نمونهكار میهب ][eɪمركّب  ةواك x]w[بعد از « ا، بهب» x]eɪ]w ةتنها در وا  -03

/ē/  فارسی میانه به[eɪ] هـای  واكـه  تنهـا بـا برخـی از    شدههای لبیاين آوا طور كلی،ه است  ب

 د نشوهای یسین )گرد(، همنشین میكدام از واكهییشین )گسترده( و نه با هی 

 ةنامـ وا ه»برگرفتـه از   w[x[و  g]w[دارای وا گـانیِ  هـای  هعات مربـوط بـه تعـداد مـدخل    اطّ -01

 است  ردآوریگل اين مًاله در حال اوّ ةط نويسندباشد كه توسّمی «رودباری

، «خـويش » [xɪəš]هـايی ماننـد   در رودبـاری در وا ه  /x/فارسی میانه به  w/x/تبديل عهوه، به -01

[xo.ɾā.ˈson] «خراسان» ،[xo.ˈdā] «خدا» ،[xon.ˈd-en] «محو شدن  ةنیز فرتی« خواندن

بـا   )و بـه نـدرت   /x/گويش مزبور و جايگزينیِ تًريباه كامـل آن بـا    گانِاز واجْ w/x/همخوان 

/w/كند ( را یشتیبانی می 

هــای بیشــتری در خصــوص تعیــین دقیــق ارزش واجــی آواهــای  یــژوهش الزم اســت هرچنــد -06

[w]،[v] ،[ž] ،[ɣ] ّو حت( ی[q]  اين گويش صورت گیرد  گونهاز در برخی )های 

راسـت هـر    دار در سمتوا  در سمت چع و آواهای واكْت، آواهای بیاله به ییروی از سنّاوّ -00

 شـدة لبـی هـای  ، همخـوان دوجايگـاهی دلیل داشتن تولید هاست و ثانیاه بجدول آورده شده ةخان

/w/g-/w/x داد  جایها نیز توان در ستون دولبیرا می 
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 واكـة مركّـب  »شناسی تاريخی، فرايند تحوّل واكـة سـاده بـه واكـة مركـب را      در مطالعات واج -01

« شــــدگی كــــة ســــاده وا»، و فراينــــد عکــــس آن را  (diphtongization)« شــــدگی

(monophtongization)  گويند 

  

 فهرست منابع 

 هاکتاب(الف

ل  كرمان:   چاپ اوّبررسی گویش جیرفت و کهنوج ( 4300س دهًانی، اسهم  )فْنَنیک  4

 شناسی كرمانمركز 

 

 ها( مقالهب

توصیف سـاختمان فعـل در   (  »4310  )و خیرانديش، سیّد مهدی و مريدی، زينب ی، نجمهدُرّ  4

  60-11، 1 ةم  شمارهای محلی ايران زمین  سال سوّات و زبانادبیّ«  شهریيش كوهگو

وجـه تمـايز گـويش بَشـاكَردی و فارسـی در بعضـی       (  »4310اصـغر  ) رستمی ابوسعیدی، علی  0

  421-400، 43 ةادب و زبان فارسی  شمار«  های آوايی و دستوریجنبه

المللـی  لـین همـايش بـین   مجموعـه مًـاالت اوّ     دردیم (  گويش مُح4314ْكردستانی، سارا  )  3

 4031-4014 دانشگاه سمنان سمنان:  ، ويراستة گهله هنری،های مناطق كويری ايرانگويش

شناسی تاريخی گويش رودباری مواردی از واج(  »4310فرد، فاطمه  )د و شیبانیمطلّبی، محمّ  1

  344-301، 31 ة  شمار46ادب و زبان  سال «  كرمان

ـ شـناختی گـويش مُحْ  بررسی زبـان (  »4313د و كردستانی، سارا  )ی، محمّمطلّب  1 دی جبالبـارز  م 

  10-402، 42  شماره 6های خراسان  سال شناسی و گويشزبان«  كرمان
 

 هانامهپایان( ج

ــژاد، بختیــار  )صــديًی  4  ةنامــدی  یايــانگــويش بَشــاكَرْ ة(  بررســی توصــیفی ســاختوا 4311ن

 دانشگاه سیستان و بلوچستان   ناسی همگانیشكارشناسی ارشد زبان

 ةنامـ م دی )جبالبارز جنـوبی(  یايـان  گويش مُحْ ةشناسان(  بررسی زبان4311كردستانی، سارا  )  0

  كرمان دانشگاه شهید باهنر  های باستانیكارشناسی ارشد فرهنگ و زبان
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های فرهنگ و زبانی ادكتر ة(  بررسی گويش رودباری )كرمان(  رسال4311د  )مطلّبی، محمّ  3

 یژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   باستانی
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