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شدگي و درج، انسدادي"پژوهش حاضر به بررسي فرآيندهاي واجي تقويت 

 نظير بافت، بردسير، بم، رابر، رفسنجان، ، كرمانية گون12در  "دارشدگيواك

 زايشي ةبر اساس نظري ،، سيرجان، شهربابك، كرمان، گلباف، گوغِر و ميمندزرند

هاي زباني با توجه به گستردگي استان كرمان و تنوع باالي گونه .پرداخته است

تفاوت . است آن، در برخي از شهرها تلفظ بعضي از آواها با يكديگر متفاوت 

هاي جزئي ه همراه تفاوت ب، واحد با معني واحد در هر شهرةهاي يك واژتلفظ

 هاي اين ها و شباهت توجه نگارنده را به خود جلب كرده و تفاوت،آوايي

 بررسي و ،شناسي زايشي با توجه به سه فرآيند مذكور در چارچوب واج،هاگونه

هاي زباني مذكور را با توجه به پراكندگي  گونه،نگارنده. تحليل شده است

هاي زباني اغلب گونه.  انتخاب كرده است به صورت تصادفي،استان كرمان

 نگارنده با ،هاي بيشتركرماني داراي آثار مكتوب هستند و در صورت نياز به داده

: برخي از نتايج حاصل از اين پژوهش عبارتنداز. گويشوران مصاحبه كرده است

 بعدي با واكه آغاز شود، ة، اگر واژ/h/ بعد از حذف همخوان چاكنايي پاياني -1

شود كه اين درج در جايگاه ميان دو واكه، بستگي به  درج مي/w/ يا /j/لت غ

 ،هاي كرماني در برخي از گونه-2 ؛ افزوده شده داردةهاي واكمشخصه
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����] و [z]، [d]دار خود  به جفت واك،به ترتيب، /c/ و /t/ ،/s/يهمخوان ها  در [

هاي ر برخي از گونه د-3 ؛ هجا يا پايان واژه تبديل شده استةجايگاه پايان

 در [b] يا [p]به جفت انسدادي خود ؛  /v/ يا /f/ همخوان پيوسته و لبي ،كرماني

 .شود هجا يا ابتداي واژه تبديل ميةآغاز

شناسي زايشي، تقويت، هاي زباني استان كرمان، واجگونه: واژه هاي كليدي

  .شدگيدرج، انسدادي

  مقدمه. 1

بر اساس آخرين تقسيمات ي ايران و Ĥنها پهناورترين استجاكه استان كرمان يكي ازاز آن
، از تنوع بااليي در  بخش است48 دهستان و 144 شهر، 62 شهرستان، 20كشوري، داراي

 تلفظ بعضي از آواها با يكديگر ،در برخي از شهرها. هاي زباني برخوردار استگونه
-  به همراه تفاوت، هر شهر واحد با معني واحد درةهاي يك واژتفاوت تلفظ.استمتفاوت 

- هاي لهجهها و شباهت توجه نويسنده را به خود جلب كرده و تفاوت،هاي جزئي آوايي

همخوان  3دارشدگيو واك2شدگي، انسدادي1 هاي درج با توجه به فرآيند،هاي كرماني
شناسي زايشي بررسي و تحليل شده است؛  از ديدگاه واج،ي گرفته نوعي فرآيند تقويتها
 صورتدر فارسي معيار، به /colɑh -o- ΣΑλ/ "كاله و شال"هاي نند واژهما

[kolɑwoΣɑl] اصغر" ة كرماني، واژةدر گون"/ ʔasGar  /صورت در فارسي معيار، به
[ʔazΡar]آويشن" ةهاي بافتي، رابري و گلباف و واژ در گونه"/ ΑviΣan / در فارسي
هاي  و گويش4ها فرآيند تقويت در لهجه. بردسيرية در گون[ΑpiΣan?]صورت معيار، به

 مخصوص به خود را 5 بافت،ايشود و در هر گويش و لهجهايراني به وفور مشاهده مي
شدگي، از جمله درج واحد آوايي، انسدادي؛  داراي انواع مختلفي است ،تقويت. داراست
مخوان تبديل ه، تبديل همخوان رسا به انسداديي گرفته، همخوان هادارشدگي واك

 بررسي اين فرآيندها در .شدگي و غيرهخيشومي به سايشي، مشددشدگي، دميدگي، مركب
شود، توجه  ظاهر مياي متعددي كه اين فرآيندها در آنهاه بافتة زباني و مقايسةچند گون
 از ميان فرآيندهاي فوق به هاي شد تا نگارندهمين امر انگيزه.  را به خود جلب كردهنگارند

-شدگي و واك سه فرآيند تقويت درج، انسداديةيق و تحليل موشكافانبررسي دق

بافت، بردسير، بم، رابر، رفسنجان،  از جمله ، زباني استان كرمانة گون12دارشدگي در 
 12كه اين با توجه به اين. زرند، سيرجان، شهربابك، كرمان،گلباف، گوِغر و ميمند بپردازد
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 آنهاگيرند و مشخص ساختن مرز ميان اني قرار مي زباني بر روي يك پيوستار زبةگون
    استفاده آنها براي " زبانيةگون" از اصطالح خنثي و عام ،دشوار است، طي اين تحقيق

ها در ارتباط با شغل لهجه" :گويد زباني ميةدر تعريف گون) 3: 1388(كلباسي . شودمي
 را آنها صورت هررند كه گيهاي متفاوتي مي، گونهآنهاگويشوران، سن و تحصيالت 

كار برد و تري نيز بهتوان در مفهوم عام زباني را ميةاصطالح گون. گويند مي" زبانيةگون"
طور دقيق نتوان آن وقتي است كه با نوعي از زبان در يك جامعه روبرو شويم كه به

عي شده در اين مقاله س. "كار برداصطالح زبان، گويش، لهجه و غيره را در مورد آن به
 به سه فرآيند تقويت مذكور ،شناسي زايشي واجةشناختي و در حوز از ديدگاه زبان تااست
  : كرماني در تناوب با فارسي معيار پرداخته و به سؤاالت ذيل پاسخ داده شودة گون12در 

در ي گرفته همخوان هاشدگي دارشدگي و واكدرج، انسدادي از ميان فرآيندهاي -1
  يك از بسامد بيشتري برخوردار هستند؟ كدام،ي كرمانة گون12

ي همخوان هاشدگي دارشدگي و واكهاي درج، انسدادي عملكرد فرآيندةدامن -2
  شود؟ در چه ساختي مشاهده مي،هاي زباني استان كرمانگرفته در گونه

 سه ،شناسي زايشي واجة در چارچوب نظري كهنگارنده در اين پژوهش بر آن است   ضرورت و اهميت تحقيق-1-1
 زباني استان كرمان مورد بررسي قرار دهد كه تاكنون ة گون15فرايند واجي تقويت را در 

 در چارچوب نظري مذكور صورت  وشناسي واجة در حوزآنهاشناختي بررسي زبان
شود تا هر به عبارت ديگر، اين مقاله، اولين پژوهش در اين زمينه محسوب مي. نگرفته است
  .هاي زباني را نشان دهدهاي موجود ميان اين گونهها و تفاوت شباهت،چه بيشتر

   پژوهشة پيشين-2 -1

 در ايران مطالعات بسياري اعم ،شناسي زايشي فرآيندهاي واجي از ديدگاه واجةدربار
 به فرآيند واجي تقويت نيز ،در اين ميان. نامه صورت گرفته استاز كتاب، مقاله و پايان

 دقيق ة تقويت و انواع آن مورد بررسي و مطالع،آنهاچ يك از هياست اما در پرداخته شده 
 فرآيندهاي تقويت درج، ةنوآوري پژوهش حاضر در آن است كه به مقايس. اندواقع نشده
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 زباني استان كرمان با ة گون12ي گرفته در همخوان هاشدگي دارشدگي و واكانسدادي
گردد كه به تحقيق ه به اختصار مطالعاتي ذكر ميدر ادام. رويكرد زايشي پرداخته است

  .6اندهاي كرماني و يا فرآيندتقويت اختصاص داده شده گونهةدربار
  ):1376( باقري -

با اتخاذ ،نويسنده در اين تحقيق. پردازدشناختي گويش رفسنجاني ميوي به بررسي زبان
 ،هاستر بررسي گويشآوري اطالعات دهاي جمعترين روش كه از مهم"روش مصاحبه"

حاوي اطالعات دستوري، آوايي ،اين مجموعه. به شناسايي گويش رفسنجاني پرداخته است
 .است اين گويش ةو واژگاني دربار

هايي در دستگاه صوتي و آوايي گويش نواحي مختلف وي به بررسي وجود دگرگوني  ):1381( بصيري -
 گويش استان كرمان به ،در اين مقاله. ردازدپ نسبت به گويش معيار و زبان نوشتار مي،ايران

هاي نواحي ايران برگزيده شده و دگرگوني ترين گويشترين و اصليعنوان يكي از غني
 به صورت ابدال، حذف، ادغام و تركيب ، در مقايسه با گويش معيار و زبان نوشتار،آن
 .بندي شده استطبقه

  ):1375( پرمون -

 غالب در آن ة كرماني در چارچوب دو نظريةآوايي گونوي سعي دارد به بررسي نظام 
اين . بپردازد) SPE، 1968(شناسي زايشي چامسكي و جزء مستقل هله دوره، يعني واج

 شواهدي واقعي از نظام آوايي يك نظام زباني زنده و ةپژوهش، ضمن تالش براي ارائ
   غالب در ) ي زايش- پس(و غير خطي ) زايشي(هاي خطي طبيعي، در چارچوب نظريه

 در يكي آنهاهايي از اين نظام آوايي است كه توجيه شناسي امروز، سعي در تبيين جنبهواج
سرانجام . شان در ديگري استتر از توجيهشناختي، پذيرفتني به لحاظ روان،از اين دو نظريه

 ةالعشناختي ديگر، اين رساله، به عنوان يك هدف فرعي، در پي مطمانند هر بررسي گويش
  . كرماني با توجه به ديدگاه مذكور استةنظام آوايي گون

  ):1381( كامبوزيا -
در اين مقاله فرآيندهاي . وي درصدد بررسي فرآيندهاي واجي در استان كرمان است

 واقع در استان "سيرجاني" و "بردسيري"، "زرندي"، "كرماني"واجي چهار گويش 
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اي كه از بررسي فرآيندهاي واجي نتيجه. استكرمان مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته 
 فرآيند ي،دهد كه به طور كلآيد، نشان ميدست ميمشترك در اين چهار گويش به

  . غالب است"تقويت"ها بر فرآيند  در اين گويش"تضعيف"
  ):1381(الديني  معين-

 گويش هاي آوايي و صرفياي از ويژگي اين مقاله را به منظور بررسي پاره،نگارنده
هاي وي پس از بيان ويژگي.  آن با زبان فارسي نوشتاري معيار نوشته استةكرماني و مقايس

هاي رايج در آن، ابتدا تغييرات واجي  و واكههمخوان هاآوايي اين گويش و توصيف 
 تلفظ ةگويش كرماني را با زبان نوشتاري معيار مقايسه كرده است و نشان داده كه شيو

 . ، ميانه و پايان واژگان چه تفاوتي با زبان نوشتاري داردها در آغازواكه

هايي كه نامهها و پايانها، مقالهاي از كتابآوري مجموعهوي در اين مقاله به جمع ):1381(طبع  نيك-
 . پرداخته است،هاي ايراني در ايران منتشر شدهها و لهجه گويشةتاكنون در زمين

 پسته بر زبان و ةاند كه بازتاب مقولنگارندگان در اين مقاله به تحقيقي ميداني پرداخته  ):1389( يوسفيان و عباسلو -
بندي برخي از آوري و طبقهگويش محلي منطقه مورد توجه است و هدف اصلي آن، جمع

  .استها و اصطالحات مربوط به پسته در گويش محلي سيرجان واژه
   روش تحقيق-3 -1

 زباني استان كرمان را با توجه به پراكندگي استان ةگون 12در اين پژوهش، نگارنده 
 زباني استان كرمان را مد نظر ةدر واقع نگارنده، كليتي به نام گون. كرمان برگزيده است
 هر چه به سمت مركز آن پيش برويم و از مرزهاي كناري آن جدا ،دارد كه در اين استان
در . توانيم به نتيجه برسيم و بهتر ميويم مي شتر نزديك)  كرمانيةگون(شويم، به مركز آن 

گويش خاص خود را دارد، در اين تحقيق ،كه هر منطقه  و اينعين گستردگي استان كرمان
 ِشماي ، در نظر بگيريم و در واقع را7 اعالة از هر منطقه يك نمون است كهسعي براين بوده

 كلي، نگارنده مدعي است كه به طور. شودكلي در ارتباط با نظام آوايي هر گونه لحاظ مي
هاي ايراني متمايز هاي زباني استان كرمان را از ساير گونههاي بارز كه گونهيكي از ويژگي

هاي روستايي اين سازد، كاركرد عام فرايند تقويت است و اين فرايندها هم در گونهمي
هاي  ساير گونهالبته اين فرايندها در.8هاي شهري و هم در گونه استاستان مشاهده شده
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آوري  به ترتيب اولويت جمع،در اين پژوهش.شوندزبان فارسي نيز به وفور مشاهده مي
  : از منابع زير بهره گرفته شده است، زبانيةهاي پيكرداده
نامه و ، مقاله، پايان)المثلنامه، ديوان شعر و ضربواژه( اسناد مكتوب از قبيل كتاب -1
 .اند زباني مذكور نوشته شدهة گون12 ةرهايي كه تاكنون دربارساله

 زباني بافتي و تأكيد بر صحت ديگر ةبه عنوان گويشور بومي گون، شم زباني نگارنده-2
 .هاي زبانيگونه
 گويشور بومي دو مرد و دو 4(هاي زباني  ثبت و ضبط گفتار گويشوران اين گونه-3

  ). ساعت ضبط صدا4زن و حدود 
ها، كلماتي به ها و براي جلوگيري از تكرار دادهكثرت دادهدليل ه در اين پژوهش، ب

 از بسامد بااليي در ، كه نسبت به ساير كلمات استهاي خام برگزيده شدهعنوان داده
هايي كه در فارسي معيار معادل نداشته در مورد واژه. نداهاي زباني مذكور برخوردارگونه
 آنهاساختي  به استدالل صورت زير،زباني خودبر اساس شم   نگارنده،روندكار نمييا به

 را در آنها بيابد، جاي آنهاكه نتواند معادل مناسبي براي پرداخته است و در صورتي
ها كه دو  در برخي از جدول.گذارد خط تيره مي"نويسي معيارواج" و "صورت نوشتاري"

 متفاوت ة، واژآنهار ميان اند، در صورت تفاوت تلفظ د زباني با هم آورده شدهةيا سه گون
هاي  گويشوران ردهبر گفتاردر اينجا سعي شده . شود زباني درون پرانتز نوشته ميةآن گون

 سپس اين گفتارها بر اساس الفباي  وسني مختلف بخصوص افراد مسن تكيه شود
  .شوندآوانويسي مي IPAالمللي آوانگاري بين
    هاي زباني وايي و صورت واجي داده ايجاد دو تناوب ميان صورت آ، بعديةمرحل
 با فارسي معيار خانواده هم،هاي زباني استان كرمانكه گونه از آنجا.دست آمده استبه

 نگارنده ،رواز اين. گيرندي ايراني  قرار ميزبان ها جنوب غربي ة همگي در دست،هستند
جا صورت در اين. ر داده استهاي كرماني را در مقايسه با فارسي معيار در تناوب قراگونه

صورت . شودها تعيين ميبر اساس شكل اماليي واژه، نگاري شده هاي واجواجي داده
هاي زباني استان كرمان نويسي همان صورت نوشتاري فارسي معيار است چراكه گونهواج

 همان نظام نوشتاري ،آنهاشوند و نظام نوشتاري هاي فارسي معيار محسوب مياز گونه
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. شود دو تناوب واجي در نظر گرفته مي،رو، ميان اين دو صورتاز اين. فارسي معيار است
اي كه دو فرضيه براي تعيين  به گونه،شودسازي آغاز مي فرضيهةها، مرحلبعد از تناوب

هاي بار صورت موجود در گونهيك،در هر فرضيه . شودصورت زيرساختي مطرح مي
 صورت موجود در فارسي ، واجية و با اعمال يك قاعد صورت زيرساختي است،زباني

 صورت زيرساختي، صورت فارسي معيار است و ، ديگرةشود و در فرضيمعيار تعيين مي
  .شود واجي توليد مية با اعمال يك قاعد،هاي زبانيصورت موجود در گونه
. ار گرفتكهاي مورد نظر شواهدي بهسازي بايد براي تأييد و رد فرضيهپس از فرضيه

در . ها استناد جست و لهجهزبان هاتوان به مالحظات آوايي ساير  شواهد ميةدر ارائ
توان به مالحظات هاي مربوطه كارساز نباشد، ميكه مالحظات آوايي در تحليلصورتي

  .صرفي، نحوي و در نهايت تاريخي مراجعه كرد
  در ) Kenstowicz & Kisseberth) (1979: 39- 38(برت كنستوويچ و كيسه

 & Chomsky( نوآم چامسكي و موريس هله 9شناسي الگوي آوايي زبان انگليسيروش

Halle) (1968(داند معيار زير مي4شناسي را ، معتبرترين معيارهاي روش: 
اي كه بتواند ، آن مشخصهB و A در تناوب ةاز دو مشخص: 10 گرايشات جهاني-1

  .زبان متجلي گردد، احتماالً بازنمايي زيرين استبدون نياز به ديگري، به تنهايي در 

تري كه توزيع متنوع، آنB و A در تناوب ةاز دو مشخص: 1١)بسامد وقوع( توزيع -2
  .دارد، احتماالً بازنمايي زيرين است

اي كه بر اساس ، آن مشخصهB و A در تناوب ةاز دو مشخص: 12 پذيرفتگي آوايي-3
تر، به ديگري تبديل گردد، احتماالً بازنمايي اي پذيرفتهونهمنطق آواشناختي پيرامونش، به گ

  .زيرين است
اي ، آن مشخصهB و A در تناوب ةاز دو مشخص: 1٣شناختي طبيعي بودن واج-4

اي در االمكان، سابقهمندش به ديگري، حتيبازنمايي زيرين است كه تبديل قاعده
  .العه شده داشته باشدي مطزبان هاهاي آوايي هاي پيشين از نظامتوصيف

 ،هاي زيرين به بازنمايي آوايي مربوطهبندي قواعد ناظر بر بازنمايي به صورت،در نهايت
قواعد ،  SPEطور كه گفته شد، قواعد همان. پردازيم مي SPEبا توجه به قواعد مطرح در 
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رت  يعني با هر با اعمال شدن بر صو؛كننداي عمل ميصورت مرحلهخطي هستند كه به
 به توليد بازنمايي آوايي يا صورت ،گردد تا در نهايتزيرين، يك تغيير بر آن اعمال مي

   )30: 1385كامبوزيا،  (.شودمورد نظر منجر مي) بازنمايي زيرين(اشتقاقي 
   بحث-2

   تعريف تقويت-2-1

 در اينجا به ذكر. اندشناسان و آواشناسان تعاريفي ارائه داده زبان،در توصيف تقويت
 :پردازيم ميآنهااي از پاره

 ):Baerquest() 2001 :168(بركوئست 

به عبارت . تر هجا قرار گيرند تمايل دارند تا در جايگاه قوي،تري قويهمخوان ها"
تر هاي ضعيفدهند در آغازه حضور يابند، برعكس، واج ترجيح ميهمخوان هاديگر، اين 
به نظر وي، فرآيند تقويت در محيط قوي و . كنندتر را انتخاب ميهاي ضعيفكه جايگاه

رسد كه اين تغييرات به گونه به نظر مياين. افتدفرآيند تضعيف در محيط ضعيف اتفاق مي
  ".شوندمحيط مرتبط با هجا، مربوط مي

  ):35 -36: 1994(يچ وكنستو
 انسدادي، -  سايشي – در محور ناسوده ،تغييرات آوايي از سمت چپ به راست"
 "تقويت" فرايند ،كه اين تغيير از سمت راست به چپدر حالي. شود ناميده مي"تضعيف"

اند، بهترين محيط براي تبديل ها واقع شدهها قبل از انسداديواكهكه بافتي . نام دارد
  ".ها استها به سايشيانسدادي
  ):Hyman) (1975 :165(هايمن 

اي را بهترين وي محيط واكه. انددفرآيند تقويت را معادل پر توان شدن يك آوا مي"
  ".داند هجا را مناسب فرآيند تقويت ميةمحيط براي فرآيند تضعيف و محيط آغاز

  ):Hayes) (2009 :260(ز هي
 ي آغازي هجا، تارآواها همخوان هاشود كه در تغييرات آوايي اغلب باعث مي"
 فرآيند تقويت ،ن ترتيبشود و به اي ميآنهاتر شدن  باعث قوي،تر شود كه اين امرسفت

  ".گيردصورت مي
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   درج-2 -2

  ):274: 1385(كامبوزيا 
 مفهومي كلي است كه يك عنصر ساختاري جديد را در يك زنجيره اضافه ،درج"
 ،شناسي اما در واج  مثالً درج تكواژ منفي يا درج ضمير در جايگاه فاعل در جمله؛كندمي

در اين . شود گفته مي"هشتميان" به آن شود كهيك عنصر واجي در يك واژه درج مي
 جلوگيري كند يا "هاالتقاي واكه"شود تا از  درج مي،فرآيند، يك همخوان بين دو واكه

  ".  همخواني را بشكندةشود تا خوشبين دو همخوان درج مي، يك واكه 
  ):139: 1388(كامبوزيا و هاديان 

 يك ةواژشود كه در ساختي يافت مي معموالً جايزبان هافرآيند درج در بسياري از "
اي  واكهة همخواني يا خوشةآرايي آن تخطي شده و يك خوش از قواعد واج،زبان

با استفاده ، قبل از اينكه به روساخت برسند،هاييچنين صورت. وجود آمده استغيرمجاز به
pɑdgɑ] "پادگان" ة مانند واژ؛شونداز فرآيند درج اصالح مي ͂n]ةاك كه با درج و /e/ بين 

pɑd - egɑ]صورت  به،ستاك و پسوند ͂n]گردد اصالح مي."   

 /w/ و /j/هاي  درج غلت-1 -2 -2

 ، كه در بافت ميان دو واكهاستترين نوع درج  از معمول/w/ و /j/هاي درج غلت
ي چاكنايي همخوان ها ،هاي زباني استان كرماندر گونه. شوندبراي راحتي تلفظ درج مي

/h/ و /ʔ/قبل ة واك،ها هجا حذف شده و در برخي از واژهة در جايگاه پاياني واژه يا پايان 
گلداسميت . گويند مي1٤كشش جبراني،شود كه به اين پديده  كشيده ميآنهااز 
)Goldsmith) (1990 :73 (به ،كشش جبراني": نويسددر تعريف كشش جبراني مي 

كند كه اين كشش، پاسخي به فرايند ه ميفرايندي از كشش يك واج، اكثراً واكه، اشار
چه كه حذف شده ، به جبران آندر واقع يك واج. شدگيِ واج ديگر استحذف يا كوتاه
بندي، كشش جبراني را هم به عنوان فرايند تاريخي اين نوع صورت. شوداست، كشيده مي

 - 85: 1375(همچنين درزي  ."گيردزماني در نظر ميو هم به عنوان بخشي از دستور هم
 به عنوان كشش يك واحد ،كشش جبراني": گويددر تعريف كشش جبراني مي )58

اين . شدگي واحد زنجيري مجاور استشود كه حاصل حذف يا كوتاهزنجيري تعريف مي
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 هم مشروط به جايگاه عنصر زنجيري حذف شده در داخل هجاست و هم مشروط ،فرايند
 اين فرايند، وزن هجايي كه ةدر نتيج. د كشيده شودبه انتخاب عنصر زنجيري مجاور كه باي
  ."ماند ثابت مي،پيونددكشش جبراني در آن به وقوع مي

گيرد كه آن هجا به لحاظ وزني ، كشش جبراني، هميشه در هجاهايي صورت مي
ي همخوان ها پس از حذف هيهاي زباني استان كرمان، گادر گونه. هجايي سنگين باشد

 . گرددهادرج مي در هنگام التقاي واكه/w/ يا /j/هاي ، غلت/ʔ/ يا /h/چاكنايي 

   هجا يا پايان واژهةي چاكنايي در جايگاه پايانهمخوان ها حذف -1جدول 
ي )ها(گونه تلفظ

 زباني
نويسي معيارواج صورت  

 جمع ʤamʔ بافتي ʤa:m نوشتاري

to:mat / tɑmat   بافتي tohmat تهمت 

sarbƽrɑ بافتي sarberɑh سر براه 

kɑne بردسيري cohne كهنه ʔa:mijat بمي ʔahammijjat تياهم 

ma:tew رابري mahtɑb مهتاب 

ba:dan هاي اغلب گونه
 كرماني

baʔdan ًبعدا 

ma:rƽce زرندي maʔrece معركه 

tu ba:rƽ ʧizi raftan سيرجاني dar bahre ʧizi raftan 
در بحرچيزي 

 1٥رفتن

me:rƽbun شهربابكي mehrabɑn مهربان 

sƽpɑ  كرماني و
 ميمندي

sepɑh سپاه 
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cahcin > [ca:cin] 1٦-  گوغري ʔɑrvɑh  زرندي، كرماني
 و ميمندي

ʔarvɑ ارواح 

 ،هاي زباني مورد بررسيگونه% 90توان گفت كه در بيش از  مي1با توجه به جدول 
 هجا تمايل ةيان واژه و ميان هجا يا پاةهاي پايان در جايگاه/?/ و /h/ي چاكنايي همخوان ها

 ة واك، به جبران همخوان حذف شده و حفظ وزن هجا،در برخي موارد.به حذف دارند
هاي زباني استان كرمان كه شامل هاي زير در برخي از گونهداده. شودماقبل كشيده مي

 همخوان چاكنايي در جايگاه پاياني هستند، در دو بافت پيش از سكوت و در بافت قبل از
-]و "نسبت يا اسم ساز" [i-] وقتي وندهاي ،هاي زباني زيردر گونه. شوندواكه بررسي مي

o] "شوند، براي جلوگيري از التقاي واكه هايي كه به واكه ختم مي به ستاك"واو عطف
  .شوند درج مي[w] و [i]هاي غلت

  بافتية در گون[w] و [j]هاي  درج غلت-2جدول 

صورت 
نوشتاري با 
ش افزاي
 /i/پسوند 

- واج
 نويسي معيار

صورت   بافتيةگون
 با  نوشتاري
افزايش 
 /o/پسوند 

نويسي واج
 معيار

  بافتيةگون

آه و  ɑh-i ʔɑji هيآ
 )ناله(

ʔɑh-o ʔɑwonɑle 

چاه و  ʧɑʧɑʧɑʧɑh-i ʧɑji هيچا
 )گودال(

ʧɑh-o ʧɑwogewdɑl 

صبح و  sobh-i soji صبحي
 )شب(

sobh-o sɑwoΣew 

 ماه و mɑh-i mɑji هيما
 )خورشيد(

mɑh-o mɑwoΞorΣid 

   زرندية در گون[w] درج غلت -3جدول 
صورت 
نوشتاري با 
افزايش 

- واج
 نويسي معيار

 ةگون
 زرندي

صورت 
 با  نوشتار
افزايش 

- واج
 نويسي معيار

  زرنديةگون
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 /o/پسوند  /i/پسوند 

كاه و  cɑh-i kɑji هيكا
 )دانكاه(

cɑh-o kɑwokɑdun 

به و  beh-i beji هيب
 )رانا(

beh-o bewoʔanɑr 

ده و  deh-i deji هيد
 شهر

deh-o dewoΣa:r 

-cutɑh هيكوتا

i 

kutɑji  كوتاه و
 بلند

cutɑh-

o 

kutɑwoboland 

   كرمانية در گون[w] درج غلت -4جدول 
صورت 
نوشتاري با 
افزايش 
 /i/پسوند 

- واج
 نويسي معيار

 ةگون
 كرماني

صورت 
  نوشتاري
با افزايش 
پسوند 

/o/ 

  كرمانيةگون  معيارنويسيواج

كاله  colɑh-i kolɑji هيكال
 )شال(و 

colɑh-o kolɑwoΣɑl 

سپاه  sepɑh-i sƽpɑji هيسپا
 )ارتش(و 

sepɑh-o sƽpɑwoʔart

eΣ 

سياه  sijɑh-i sijɑji هيسيا
 )سفيد(و 

sijɑh-o sijɑwos(ƽ)f

id 

� هيگنا onɑh-

i 

gõnɑji  گناه
و 
 )تقصير(

� onɑh-o gonɑwotaΞ

sir 

 meh-o mewoʔɑbr )ابر(مه و  meh-i mƽji هيم

  
   ميمندية در گون[w]درج غلت  -5جدول 
صورت 
نوشتاري با 
افزايش 
 /i/پسوند 

- واج
 نويسي معيار

صورت   ميمنديةگون
نوشتاري 
با افزايش 
پسوند 

  ميمنديةگون نويسي معيارواج
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/o/ 

شاه و  Σɑh-i Σɑji هيشا
 )گدا(

Σɑh-o Σɑwo� ƽdɑ 

dɑ�ne ايدانشكده

Σcade-i 

dɑ�neΣc

ƽdƽji 

دانشكده 
و 
 )دانشگاه(

daneΣcad
e-o 

dɑneΣcƽdƽ

wodɑneΣgɑ 

راه و  rɑh-i rɑji هيرا
 )راهبي(

rɑh-o rɑwobirɑ 

  
هاي  در اغلب گونه/w/ و /j/هاي  درج غلت،5 الي 2هاي هاي جدولبا توجه به داده

  .شودزباني مذكور مشاهد مي
 [2] ~ [w]، [j]نگر يك تناوب واجي ميان  بيا،5 الي 2هاي هاي جدولبررسي داده

  :شودساختي دو فرضيه در نظر گرفته ميبه منظور تعيين صورت زير. است
 ،ساخت وجود ندارند و در بافت قبل از واكه در زير/w/ و /j/هاي غلت:  اولةفرضي

  .شوندها درج ميهنگام التقاي واكه
 از پايان آنها هستند و براي حذف ساختي صورت زير/w/ و /j/هاي غلت:  دومةفرضي
  .اي نياز است به قاعده،واژه

ها قرار دارند، در ساخت اين واژهي چاكنايي كه در زيرهمخوان ها ،1با توجه به جدول 
 به /o/ يا /i/اي نظير كه واكهزماني.  گرايش شديدي به حذف دارند،جايگاه پاياني واژه

هاي شود، بين دو واكه، غلتچاكنايي افزوده ميي همخوان هاانتهاي واژه بعد از حذف 
/j/ يا /w/به منظور جلوگيري ،در واقع، اين غلت به عنوان همخوان ميانجي. شود درج مي 

  .گيردها قرار مياز التقاي واكه
 آنهاشود كه يك همخوان ميان نشيني دو واكه معموالً موجب ميدر زبان فارسي، هم"

همخوان . شود گفته مي"همخوان ميانجي"ن افزوده شده معموالٌ به اين همخوا. ظاهر گردد
 تنها براي امكان ، معنايي ندارد بلكه به طور طبيعيةدهندگونه نقش تمايزچهي ،ميانجي

: 1374الديني، مشكوة (".گردد پياپي ظاهر مية ميان دو واك،هاي زبانيفراگويي صورت
142.(  
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 در جايگاه ميان دو واكه، به /w/ و /j/هاي هاي فوق، درج غلتدر برخي از واژه
 در "راه"اي مانند  اگر به واژه/i/ مثالً پسوند ؛ بستگي دارد، افزوده شدهةهاي واكمشخصه
 نيز به آن /j/جاكه اين واكه پيشين است، غلت پيشين ، از آن ميمندي افزوده شودةگون

 نيز درج /w/وده شود، غلت پسين  پسين به اين واژه افز/o/شود اما اگر پسوند افزوده مي
  ها در بافت ميان دو واكه، بستگي به انتخاب هريك از اين غلت، در واقع.شودمي

  :گونه است اين درج اينةقاعد.  افزوده شده داردةهاي واكمشخصه
   در التقاي دو واكه/j/درج غلت : 1 ةقاعد

2 > j  V            + i 
 

  +               [_همخواني ]             < 2

 افراشته و ة قبل از افزودن واك، ميان دو واكه[j]گر درج غلت ميانجي ، بيان1 ةقاعد
 نماد + نماد واكه، Vدر اين قاعده، .  است"نسبت يا اسم ساز"به عنوان تكواژ ، /i/پيشين 

  .مرز تكواژ است
 /w/درج غلت : 2 ةقاعد

  
2 > w  V            +o 

 

  +              [_همخواني ]          < 2
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 افراشته و ة قبل از افزودن واك، ميان دو واكه[w]گر درج غلت ميانجي  ، بيان2 ةقاعد
 نماد مرز + نماد واكه، Vدر اين قاعده، .  است"واو عطف"به عنوان تكواژ ،  /o/پسين 

 . تكواژ است

  ي گرفتههمخوان هادارشدگي  واك-3 -2

  ):494: 2003و  Crystal) (1992 :416(كريستال 
به عبارت ديگر، . داري گويند را واكآنها عبور هوا از ميان ة در نتيج،ارتعاش تارآواها

ست كه به عملكرد شنيداري بندي آواهامورد كاربرد در طبقهداري اصطالحي واك
دار واك واكي بيآواي، آن ةرو، به فرايندي كه در نتيجاز اين. پردازدارتعاش تارآواها مي
     اي و همخوان انسدادي تيغه[ketɑb] ة مثالً در واژ؛گوينددارشدگي ميگردد، واك

ي همخوان هااز آنجاكه . شوددار مي واك،با قرار گرفتن در ميان دو واكه، /t/واك بي
 نياز به صرف انرژي آنهادار كردن واك هستند و براي واك بي،نشانگرفته در حالت بي

  .شودرو جزء فرآيند تقويت محسوب مياينيشتر و نيروي مضاعف است، ازب

 ة در پايان، در محيط پس از واكه[d] به /t/ تبديل همخوان -1 -3 -2

  دار هجاي اول و قبل از همخوان واك

  هاي كرماني در گونه[d] به /t/ تبديل -6جدول                       
ي زباني)ها(گونه تلفظ يسي معيارنوواج   صورت نوشتاري 

Ξadmi بافتي، رابري Ξatmi خطمي 
modvaΞ  ،بافتي، بمي

 رابري، رفسنجاني
matbaΞ مطبخ 

هاي مورد بررسي  در تعداد معدودي از گونه[d] به /t/تبديل ، 6با توجه به جدول 
  .يافت شده است
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 ة در پايان، در محيط پس از واكه[z] به /s/ تبديل همخوان -2 -3 -2

  دارهجاي اول و قبل از همخوان واك

  هاي كرماني در گونه[z] به /s/ تبديل -7                         جدول 
ي زباني)ها(گونه تلفظ نويسي معيارواج   صورت نوشتاري 

tazbi هاي اغلب گونه
 زباني

tasbih تسبيح ʔazΡar  ،بافتي، رابري
 گلباف 

ʔasGar 17اصغر  

هاي  در اغلب گونه"تسبيح" ة در مورد واژ[z] به /s/تبديل  ، 7با توجه به جدول 
  .شودمذكور مشاهده مي

����] به /c/ تبديل همخوان -3 -3 -2  در محيط پس از واكه يا بافت [

  دارواحدهاي واجي واك

�] به /c/ تبديل - 8جدول                              هاي كرماني در گونه[
ي زباني)ها(گونه تلفظ يسي معيارنوواج   صورت نوشتاري 

dogme هاي اغلب گونه
 زباني

docme دكمه 

tƽlabgɑr كرماني talabcɑr طلبكار 
ne� vat بافتي necbat نكبت 
cewg 

(kowg) 
بافتي، بمي، 

 رابري و زرندي 
cabc كبك 

����] به /c/تبديل   به جفت /s/ و t/ي همخوان ها نسبت به تبديل ،هاي كرماني در گونه[
����] و [d]خود دار واك   .بسامد بيشتري دارند، 7 و 6هاي  در جدول[

-  به جفت واك/c/ و /t/ ،/s/واك ي بي، همخوان ها 8 و 7، 6هاي هاي جدولدر داده

�] و [z]، [d]دار خود  توان ها ميهاي اين جدولاز بررسي واژه. شوند تبديل مي[g] يا [
-ي واكهمخوان هاجواري با  هم،ها ناشدگي اين همخودارنتيجه گرفت كه علت واك

به عبارت ديگر، بين دو همخوان در مرز دو هجا يا در .  است/G/ و /m/ ،/b/داري نظير 
كه از به اين صورت. شود نوعي همگوني مشاهده مي،دارمحيط واحدهاي واجي واك
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       و اين استدار  واك،واك و دومي بي،توالي دو همخوان، در اغلب موارد، اولي
  . ١٨ صورت همگوني پسرو گسترش يافته است به،شدگي از همخوان دوم به اولدارواك

 [d] ~ [t] يك تناوب واجي ميان ،توان به عنوان نمونه مي6هاي جدول با توجه به داده
  :شود دو فرضيه مطرح مي،ساختيبراي تعيين صورت زير. در نظر گرفت
اي نياز است تا اين است و به قاعدهساختي  صورت زير/t/همخوان :  اولةفرضي

  .دار شود هجا واكةهمخوان در پايان
 فرآيند همگوني با همخوان مجاور اتفاق افتاده است و از طرف ،در اينجا از طرفي

 فرآيند تقويت ،هاي تضعيف استترين جايگاه در جايگاه پس از واكه كه از اصلي،ديگر
 كه هيگايگوني بر فرآيند تضعيف غلبه دارد، در جاكه فرآيند هم شود اما از آنجاديده مي
 فرآيند ،هاي مجاور به دليل همگوني با واج،رود فرآيند تضعيف ديده شودانتظار مي

ساخت، در مواردي كه داري در زير نشانةاين، در نظريبرعالوه. شودتقويت مشاهده مي
به عبارت . گرددست كه آشكار مينشان ارود، تنها مقدار بيها از بين ميتقابل ميان واج

ي گرفته همخوان هادر مورد  و شودنشان ظاهر مي صورت بي،ديگر، در جايگاه پايان كلمه

دار  نشاندار،ي واكهمخوان ها يعني، ؛ استنشان ها مقدار بياز جمله انسدادي

ند و اين بر ارفته شده واك، هجاةي گرفته در پايانهمخوان ها ،جادر اين. شوندمحسوب مي
ي گرفته ها ناداري، همخوبا توجه به موضوع نشان. داري استخالف فرآيند طبيعي نشان

 نياز به نيروي مضاعف ،دنشدار واك هستند و براي واك بي،نشان و طبيعيدر حالت بي
 ،ي رساها نادر مورد همخو. گيرد تقويت قرار مية در حوز،افزايش قدرت واجي. دارند

بايد نيروي ، آنهاكردن دارواك ست و براي بيآنهادار بودن  واك،ن و طبيعينشاحالت بي

 ةدر حوز واك شدن واحدهاي واجيبه عبارت ديگر، بي. كار برده مضاعف ب

هاي موجود در فارسي معيار  داده،نشانهاي بيرو، صورتاز اين .گيردتقويت قرار مي
دار تلقي كنند و نشانعد خاص خود پيروي ميهاي زباني استان كرمان از قواهستند و گونه

 : اين فرآيند به صورت زير استةقاعد .شوندمي
  :3 ةقاعد

t > d   V — C (V) 
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 [ واك+  ] 

 >         V                

( ) 

دار به جفت واك [t]واك دارشدگي همخوان انسدادي و بيگر واك،بيان 3 ةقاعد
 هجا يا در ةدار در جايگاه پايانقبل از همخوان واكو يط پس از واكه  در مح[d]خود 

  .دار استمحيط واحدهاي واجي واك
  
  :4 ةقاعد

s > z    V — C (V) 
 
 [ واك+  ]  

 به [s]واك دارشدگي همخوان انسدادي و بيگر واك،بيان 5 ة نيز مانند قاعد4 ةقاعد
 ةدار در جايگاه پايانقبل از همخوان واكو در محيط پس از واكه  [z]دار خود جفت وا

  .دار استهجا يا در محيط واحدهاي واجي واك

�] به C تبديل ةقاعد: 5 ةقاعد    زبانية با توجه به گون[G] يا [

c >>>> �     

 در محيط پس از واكه و قبل از /c/واك دارشدگي همخوان بيگر واك، بيان5 ةقاعد
دار  همخوان واكC نماد ،در اين قاعده.  هجا استةدار، در جايگاه پايانهمخوان واك

 .است
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  شدگي انسدادي-4 -2

به عبارت . است نوعي همخوان است كه داراي بست كامل در مجراي توليد ،انسدادي"
 توليد ة بر اساس نحو،بندي آواها اصطالحي است مورد استفاده در طبقه،ديگر، انسدادي

 آن آوا ،گاه گفتار در توليد آوايي ايجاد شوديعني هرگاه بست كاملي در دست ؛ آنها
گويند كه در مجراي ي سايشي را آواهايي ميهمخوان ها  ./p/ و /b/ مانند ؛انسدادي است

كه فضاي كافي براي عبور جريان هوا وجود داشته يا اين بست كاملي وجود ندارد آنهاتوليد 
 سايش ايجاد  ،در هنگام عبور هواهاي گفتاري چنان به هم نزديك شوند كه باشد اما اندام

شوند، ي سايشي به انسدادي تبديل ميهمخوان هارو، به فرآيندي كه درآن از اين. شود
، Carr( ،1999 :118 (، كار369: 1992كريستال،  (".شودشدگي گفته ميانسدادي
 ).189 و 433 - 434: 2003كريستال، 

ي سايشي به انسدادي در خوان هاهم تبديل ،هاي زباني استان كرماندر ميان گونه
  .شود هجا، واژه و در پايان واژه مشاهده ميةجايگاه آغاز

 به جفت انسدادي خود /v/ يا /f/ تبديل همخوان پيوسته و لبي -1 -4 -2

[p] يا [b]هجا يا ابتداي واژهة در آغاز   

  .9                      جدول 
زباني) هاي(گونه تلفظ نويسي واج 

 معيار
ورت ص

 نوشتاري
guspan 19      بافتي، بردسيري، گوغري و رابري � usfand گوسفند 

pƽtir كرماني fatir فتير 

?espan بافتي esfand اسفند ʔespannijɑr بافتي esfandijɑr اسفنديار 

piΣanɑ ʔ بردسيري و كرماني viΣan ɑ آويشن 

bɑfur ،بمي، رابري، رفسنجاني، بردسيري
، شهربابكي، كرماني، زرندي، سيرجاني

 گلباف، گوغري و ميمندي

vɑfur وافور 
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 هجا يا ة در آغاز[p]ي همخوان ها به /f/تبديل همخوان ،  9هاي جدول با توجه به داده
 ة  در واژ/v/ همخوان ،همچنين. شودهاي بافتي و كرماني مشاهده مي بيشتر در گونه،واژه
  .گرددهاي كرماني مشاهده ميلب گونه در اغ[bɑfur]به صورت ، / /vɑfur "وافور"

 هجا يا ةها در آغاز در برخي داده/v/ و /f/ ةي پيوستهمخوان ها،  9با توجه به جدول 
رو، از اين. شود تبديل مي[b] يا [p] يعني ، به همخوان انسدادي متناظر خود،ابتداي واژه

براي تعيين . ر گرفت در نظ[b] و [p] ~ [v] و [f]توان يك تناوب واجي را ميان مي
  :شود دو فرضيه در نظر گرفته مي،ساختيصورت زير
       ساختي هستند و  صورت زير،هاي موجود در فارسي معيارواژه:  اولةفرضي
ي همخوان ها به ، هجاة در جايگاه ابتدايي كلمه يا آغاز/v/ و /f/ ةي پيوستهمخوان ها
  .شود تبديل مي[b] يا [p]انسدادي 
ساختي  صورت زير،هاي زباني استان كرمانهاي موجود در گونهواژه: وم دةفرضي
 به ، هجاة در جايگاه ابتدايي كلمه يا آغاز/b/ يا /p/ي انسدادي همخوان هاهستند و 
  .شود تبديل مي[v] يا [f] ةي پيوستهمخوان ها

-ه ديده مي هجا يا ابتداي واژةهاي باال، تناوب واجي در جايگاه آغازبا توجه به داده

 جايگاه تقويت هستند و تبديل ،ها، اين جايگاه"پذيرفتگي آوايي"بر اساس معيار . شود
عالوه براين، بر اساس معيار . رودشمار مي نوعي تقويت به،ي پيوسته به انسداديهمخوان ها

 ةرو، فرضيازاين.  فرآيندي رايج است، نيز، فرآيند تقويت در موضع آغازي"طبيعي بودن"
 ةساختي است و در جايگاه آغاز صورت زير/f/ سايشي  يعني همخوان؛شود پذيرفته مياول

 ، اين فرآيندةشود و قاعد تبديل مي[p] يعني ، به جفت انسدادي خود، واژهةهجا يا آغاز
  :شودصورت زير نشان داده ميبه

  :8 ةقاعد

f > p    
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  >             

 هجا يا در جايگاه ة در جايگاه آغاز/f/ و مالزي بديل همخوان پيوستهبيانگر ت، 8 ةقاعد
 $در اين قاعده، .  است[p] يعني ،به همخوان انسدادي هم محل توليد خود ،  واژهةآغاز

  . نماد واكه استV نماد مرز واژه و #نماد مرز هجا، 
 :9 ةقاعد

v > p / b    

 

  >             

 

 و [p]ي انسدادي همخوان هابه ،  vدار تبديل همخوان پيوسته و واكگر ، بيان 9 ةقاعد
[b]هجا يا ابتداي واژه استةهاي آغاز در جايگاه .  

  ي ايرانيزبان هاهاي زباني استان كرمان در نمودار  وضعيت گونه-5 -2

يده  به نتايج زير رس،هاي زباني استان كرمان گونهةنگارنده با مراجعه به چهار منبع دربار
     :است
هاي ايران كنوني را به چند گروه تقسيم  و لهجهها نا زب، دهخداة يارشاطر در مقدم-1

هاي آوايي، واژگاني و نحوي مشترك ميان بندي بر اساس ويژگياين تقسيم. كرده است
  . شوند غربي و شرقي تقسيم مية به دو دستها نا زب، است در ابتدازبان هااين 
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 زبان - 2 ، زبان آسي-1:  بدين قرار است،رقي كه امروزه رايج هستندي ايراني شزبان ها
  . هاي فالت پامير  لهجه- 4 ، زبان پشتو- 3 ،يغنوبي

 - 1: ي زير هستندزبان ها غربي كه كثرت و تنوع بيشتري دارند، شامل ةي دستزبان ها
 -5 ،يهاي مركز لهجه-4 ،هاي ساحل درياي خزر لهجه-3، زبان كردي -2 ،زبان بلوچي

ها وجود دارد كه  و لهجهزبان ها ديگري از ة دست،هاي مركزيدر نواحي شمالي لهجه
  .اندي ايراني متعلقزبان ها غربي ةاغلب به دست
در اين منبع به . شوند شمالي و جنوبي تقسيم ميةي غربي ايراني نيز به دو دستزبان ها
هاي مركزي ايران گفته  لهجهةر دست تنها د،هاي زباني استان كرمان اشاره نشده استگونه

هاي هاي شمال و لهجه حد فاصل ميان لهجه،ها در برخي از جهاتشده كه اين لهجه
شوند و از حوالي قم تا حوالي يزد و كرمان و نزديكي  غربي محسوب ميةجنوبي دست

 ةكرمان يا لهج زرتشتيان يزد و ةالبته نويسنده در اينجا تنها به لهج. باشندشيراز متداول مي
  )21 -35: 1377يارشاطر . (اشاره كرده است) اندكه اندكي با يكديگر متفاوت(بهدينان 
شوند، اكنون در ايران صحبت ميهايي كه همبيدي معتقد است گويشباغ رضايي-2

، همان فارسي معيار  جنوب غربيةشاخ.  شمال غربي و جنوب غربي هستندةشامل دو شاخ
 همگي در ، با فارسي معيار هستندخانواده هم،هاي زباني استان كرمانگونهجاكه از آن. است
  ).1: 1383بيدي، باغرضايي (.گيرند جنوب غربي قرار ميةدست
وار بيان كرده و به هاي ايراني را به صورت فهرست و گويشزبان ها ،ويندفور -3
ي موجود، بر اساس معيارهاي هابندياز جمله يكي از طبقه.  پرداخته استآنهابندي طبقه

   كرماني و ةبه گون، نگارنده در اين كتاب . شناختي استتاريخي، جغرافيايي و گويش
   )Windfur, 2010:9 (.هاي زباني استان كرمان اشاره نكرده استچنين گونههم
. داند مي1صورت نمودار هاي زباني استان كرمان را بهبندي گونهتقسيم، كلباسي -4
بافت، بردسير، بم، جيرفت، رابر،  نظير ، زباني استان كرمانه هايز ميان برخي از گونوي ا

رفسنجان، رودبار جنوب، زرند، سيرجان، شهربابك، كرمان، كهنوج، گلباف، گوِغر و 
 از جمله جيرفتي، ، ديگرة گون3داند و  زباني را مانند فارسي معيار مية گون12، ميمند

از آنجاكه . دهدهاي جنوبي ايران قرار مي گويشةرا در دسترودبار جنوب و كهنوجي 
هاي كرماني تا زبانان گونهزبانان و همچنين فارسيهاي جيرفتي براي فارسيدرك گونه
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بافت، بردسير، بم، رابر، هاي حدي دشوار است، نگارنده در اين پژوهش به بررسي گونه
پردازد كه همگي ف، گوِغر و ميمند ميرفسنجان، زرند، سيرجان، شهربابك، كرمان، گلبا

  ).1388، 20كلباسي(قرار دارند ) 1نمودار ( فارسي امروز ةدر زير شاخ
  

  )1388 21كلباسي، (ي ايراني زبان هانمودار : 1نمودار 
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  گيري نتيجه-3

 - 3 - 4 و 1 -2 - 4، 1 -1 -4هاي هاي موجود در زير بخشها و تحليلبا توجه به بررسي
 نسبت به ساير فرآيندهاي تقويت ،هاي زباني استان كرمان فرآيند درج در گونهبسامد،  1

. شدگي از بسامد بيشتري برخوردارنددارشدگي و انسداديفرآيند واك، سپس وبيشتر است
     از ، هجاةشدگي در آغازدارشدگي و واك، انسدادي  عملكرد فرآيندهاي درجةدامن
 زايشي رفتار ة خالف نظري،شود كه در موارديسوب ميهاي تقويت محترين جايگاه مهم

 هجا و پايان ةهاي ميان دو واكه، پايانكرده و فرآيندهاي تقويت مورد بررسي در جايگاه
 ، رخ داده است؛ مثالً بعد از حذف همخوان چاكنايي  اندهاي تضعيفواژه كه از جايگاه

اين، عالوه بر. شود درج مي/w/ يا /j/ بعدي با واكه آغاز شود، غلت ة، اگر واژ/h/پاياني 
 افزوده شده ةهاي واكهاي مربوطه در جايگاه ميان دو واكه، بستگي به مشخصهدرج غلت
 ةشود و براي واك درج مي/j/ باشد، غلت /i/ ة غير افتادة واك، افزوه شدهةاگر واك. دارد
 ،هاي زباني استان كرماندر گونه). 1 - 1 -4زير بخش (گردد  درج مي/w/ غلت /o/ ةافتاد

    شود و توزيع اين همخوان در  در ابتداي واژه درج مي/ʔ/ انسداد چاكناي همخوان
در . شود ناقص است و براي جلوگيري از التقاي واكه درج مي،هاي زباني مذكورگونه

 دار خودبه ترتيب به جفت واك، /c/ و /t/ ،/s/ي همخوان ها ،هاي كرمانيبرخي از گونه
[d] ،[z] و [� ). 1 - 2 - 4زير بخش (شوند  هجا يا پايان واژه تبديل مية در جايگاه پايان[

 هجا يا ابتداي ة در آغاز/v/ و /f/ ةي پيوستهمخوان ها ،هاي كرمانيدر برخي از گونه
در برخي از . شود تبديل مي[b] يا [p]يعني ، به همخوان انسدادي متناظر خود ،واژه

 به /t/ شدگيدارشود ؛ مانند واك زايشي نقض مية نظري،مورد بررسيفرآيندهاي تقويت 

[d] شدگي دارداري، واك نشانة هجا و نقض نظريةدر پايان/s/ به [z]هجا، ة در پايان 
�] به /c/شدگي دارواك نگارنده با توجه به وسعت و  . هجا يا پايان واژهة در پايان[

 نظير بافت، بردسير، بم، جيرفت، ،ي موجود در آنهاگستردگي استان كرمان و تنوع گونه
رابر، رفسنجان، رودبار جنوب، زرند، سيرجان، شهربابك، كرمان، كهنوج، گلباف، گوِغر 

بافت، بردسير، بم، رابر، رفسنجان، زرند، ( زباني مذكور ة گون12 به بررسي ،و ميمند
 فارسي امروز از نمودار ةاخكه در ش) سيرجان، شهربابك، كرمان، گلباف، گوِغر و ميمند

 ،رودبار جنوب و كهنوج زباني جيرفت،ةسه گون. پرداخته است،يي ايراني قرار دارندزبان ها
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 تا حدي براي گويشوران آنهاهاي جنوبي قرار دارند و درك  گويشءازآنجاكه جز
 ة هم1با توجه به نمودار.هاي كرماني دشوار استوران گونهزبان و از جمله گويشفارسي
    ي ايراني نو محسوب زبان هاهاي جنوب غربي از  گويشةهاي كرماني در شاخگونه
  . شوندمي

  يادداشت ها
1- insertion 
2- stopping 
3- voicing 
4-. accent  
5-. context  

به دليل ) هاي زبانيآوري دادهبويژه منابع مربوط به جمع( ديگر آثار مورد مطالعه در اين پزوهش -6
 .شوندديت حجم مقاله تنها در بخش منابع و مأخذ ذكر ميمحدو

٧- prototype  
  .هاي كرماني از مشاوره با دكتر يداهللا پرمون بهره برده استي انتخاب گونه نگارنده در شيوه-8

9- The Sound Pattern of English (SPE) 
10- universal tendencies 
 11- distribution (frequency of occurance) 
 12- phonetic plausibility 
 13- phonological naturalness 
14  - compensatory lengthening 

  متفكر و مبهوت بودن-15

  كن مقني، چاه-16
ي دار به جفت پيوسته انسدادي، مالزي و واك/s/ ،/G/دارشدگي همخوان  عالوه بر واك"اصغر"ي  در واژه-17
 .دشو نيز تبديل مي[Ρ]خود 
صورت همگوني پيشرو گسترش  از همخوان اول به دوم به"كبك" و "طلبكار"هاي شدگي در واژهدار واك-18

  .يافته است
  .شود در گونة بافتي حذف مي/nd-/ پاياني از گروه دو همخواني /d/ "گوسفند"واژة در  -19
 .ا دكتر ايران كلباسي بهره برده استهاي زباني استان كرمان، از مشاوره ببندي گونه نگارنده در تقسيم-20
هاي فارسي امروز و برخي ديگر در زير هاي كرماني در زير شاخه با توجه به تحقيقات نگارنده برخي از گونه-21

همراه با ) 1388(هاي ايراني كلباسي رو، نمودار زباناز اين. گيرندهاي جنوبي از جنوب غربي ايراني نو قرار ميگويش
  .آورده شده استتغييراتي 
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