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 کوهبنان؛ رسم نخستین اطلس گویشی استان کرمان آواییاطلس 
 

  چکیده

به عنوان اولین اطلس زبانی ثبت شده در  ،کوهبنان ضر  اطلس زبانی منطقةپژوهش حادر   

توزین  غررافینایی   اس اسن ر اینن  . بشده استعرفی م ،سازمان میراث فرهنگی استان کرمان

انند و بنا توغنه بنه     ه کوهبنان منورد بررسنی انرار گرفتنه    های واغی و واژگانی منطقمتریر

، اطلس زبانی مناطق مورد نظر رسن   سی منطقة مورد بررسیهای موغود در گویش تفاوت

ای، متریرهنای همونوانی و   های واغی، در االب متریرهنای واکنه  شده است. بررسی متریر

دهد کنه گنویش منناطق    و نیز متریرهای واژگانی نشان می مربوط به ساخت هجامتریرهای 

. اطلس زبانی منطقه نینز نشنان دهنندۀ    ای استهای تمایز دهندهگیمورد بررسی دارای ویژ

آن است که بنه غهنت وغنود تفناوت در رفتنار زبنانی گویشنوران دو منطقنة کوهبننان و          

 وت در این مناطق شد.باید اائل به وغود دو لهجة متفا ،خرمدشت

 اطلس زبانی، گویش کوهبنانی، فرایند واغی، فرایند واژگانی.: ها کلید واژه

 مقدمه   .1

شناسنی در  شناسی در ایران سابقة چندانی ندارد و نوستین کارهای گنویش گویش مطالعات

( 63:  6931اند. براسناس نظنر ارانسن)ی جترغمنه ینادای،      ها انجام دادهایرانیاین زمینه را غیر

شناسنی اروپنا از آغناز انرن ننوزده  آشن)ار شند و آثنار         های ایرانی در زباناهمیت مواد زبان

هنای موتلنا ایراننی انجنام     های خاص آواشناسی و نظام دسنتوری زبنان  متعددی دربارۀ غنبه

 زبنانی  تریینرات  در غررافیایی عوامل که ییآنجا از (911: 6911غهانگیری جبه اعتقاد  . گرفت

 کنه  آید می وغود به زمینه این در غررافیا و شناسیزبان بین مشترکی وغه هستند، نقش دارای

( انجنام  631: 7002. بنر طبنق تراسن  ج   شنود یمن  یناد  غررافیایی شناسی شگوی عنوان با آن از
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-انجنام منی   «ایمقایسنه »و  «توینیفی »شناسی غررافیایی به دو شنیوۀ  هش در زمینة گویشوپژ

شنود  شناسی غررافیایی محسوب منی ترین شیوه در مطالعات گویشرایجپذیرد. شیوۀ توییفی 

ای، اغلنب  رود. در شیوۀ مقایسنه های ی  کشور یا ی  منطقه به کار میکه برای معرفی گویش

هنای آن بینان   هنا و شنباهت  شود و تفاوتگویش ی  منطقة خاص با گویش معیار سنجیده می

های همگنویی، ترسنی    غررافیایی کشا خط مرز شناسیشود. از غمله کارهای مه  گویشمی

هنای زبنانی بنوده    به عنوان مجموعه ای از نقشنه  2های گویشیو تهیه اطلس1های گویشینقشه

های گویشنی  ، نواحی غررافیایی موتلفی را که در آنها تنوعات و ویژگیهای زبانیاست. نقشه

دهنند. براسناس   نمایش می ،بندیاخایی در گفتار گویشوران نواحی گویشی گوناگون واوع می

باشنند   می «4تفسیری»و  «3نمایشی»های گویشی به دو یورت ( نقشه7001چمبرز و ترادگیل ج

های فهرست شده برای ی  عنصنر خناص را روی نقشنه نشنان     پاسخ های نمایشی یرفاًنقشه

هنای  نقشهدر کنند، در حالی که دهند و مواعیت آن را بر روی نقشة غررافیایی مشوص میمی

های غالنب در منناطق   توضیحات بیشتری در مورد چگونگی توزی  گونه شودمیتفسیری سعی 

هنای زبنانی مشنهور    بدهند. چمبرز و ترادگیل عقیده دارند تاکنون اکثر اطلسداده شود موتلا 

همچون اطلس زبانی فرانسه از گیلیرون، اطلنس زبنانی انگلسنتان غدیند از کنوراث و اطلنس       

انند و تنهنا در اطلنس    های نمایشی انتشنار یافتنه  به یورت نقشه 5شمالی از کلپ واغی منطقة

هنا  های تفسیری استفاده شده است. تقسیمات گویشاز نقشه 6از ارتون و رایتزبانی انگلستان 

گنویی دو ینا چنند ناحینة     شوند. خط مرزهنای هن   به وسیلة خط مرزهای زبانی نشان داده می

( خط مرزهنای زبنانی را   13: 6923کنند. کامری جترغمه گلفام، می را از ی)دیگر غدا 7گویشی

ای از داند که روی نقشه، نمایش دهندۀ م)ان غدایی المرو ینورت ینا تلفنا واژه   خطوطی می

ها گاهی اوانات بسنیار   یورتی یا تلفا دیگری از آن واژه است. وی عقیده دارد که این تفاوت

 تدریجی هستند. 

                                                           
1. Dialect Maps 

2. Dialect Atlases 

3. Display 

4. Interpretive 

5. Kolp 

6. Orton & Wright 

7. Dialect Areas 
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تهیه شده  در دو منطقة کوهبنان و خرمدشت واا  در شهرستان کوهبنان اطلس زبانی کوهبنان 

های فارسی میانه مشاهده شده در گفتار نامه، فهرستی از یورت. در تهیة پرسشاست

از برگرفته های زبان فارسی میانه با یورت ها کهگنجانده شده است   این یورتگویشوران 

 (6923ترغمه مهشید میرفورایی ج ،«د نیل م)نزیدیوی»تالیا  ،«فرهنگ کوچ  زبان پهلوی»

نویسی شده از تمام سی های زبانی به یورت واجپس از تهیة یورت .گند.تطبیق داده شد

های زبانی و توزی  هر کدام از یورت شد ها توییا و تحلیل منطقة مورد بررسی، داده

-ه شد. ترسی  خط مرزهای ه ای غداگانه نشان دادبر روی نقشه ،نامهاستوراج شده از پرسش

نجام گرفت. در این ا 1غررافیایی غی آی اسگویی بر روی نقشه با استفاده از نرم افزار 

تنها به بررسی فرایندهای واغی مشاهده شده در پی)رۀ زبانی  ،پژوهش با توغه به حج  مقاله

طلس زبانی کوهبنان گویشوران کوهبنانی پرداخته خواهد شد و از اشاره به فرایندهای واژگانی ا

اغتناب شده است. براین اساس از هر فرایند واغی تنها ی  مثال ذکر شده است و به منظور 

حفا تناسب ساختاری مقاله تنها سیزده نقشة زبانی به طور تصادفی به عنوان نمونه ارائه شده 

رست های فهچراکه پاسخ  باشندنمایشی میهای گویشی این پژوهش به یورت . نقشهاست

 دهند.شده برای هر واژه را روی نقشه نشان می

 پژوهش پیشینۀ  .2

های ایرانی بنا اسنتفاده از اطلنس    یورت گرفته در حوزۀ توییا گویش کارهای بیشتردر 

 3و ویدوسنون  2اورتنن و راینت، ساندرسنون    توسط ( که 6323، اطلس زبانی انگلستان جزبانی

های پس از معرفی اغمالی گویش ،انی انگلستانمبنای کار بوده است. در اطلس زب ،تدوین شده

کشورهای دنیا  بیشترارائه شده است. در  آوایی، واژگانی، یرفی و نحویانگلیسی، چهار نقشة 

تدوین شده و یا در حال تدوین است که در ادامه به برخی از آنها اشاره  ،هااطلس زبانی گویش

 تنوعنات  و هنا گنویش  گردآوری به علمی ای بار با شیوه نوستین (6313کوراث جخواهد شد. 

 سناکنان  تلفظنی  تنوعنات  و هنا تتفناو  انگینزۀ شناسنایی   بنا  کرد. وی اادام آمری)ایی انگلیسیِ

 اینن  هاییافته سپس و پرداخت تنوعات این ثبت و گردآوری به آمری)ا کشور شمالی شهرهای

                                                           
1. ARC GIS 

2. S.Sanderson 

3. J.Widdowson 
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دهنندۀ گسنتردگی   نشنان ی نتایج پنژوهش و  کرد. ثبت های غررافیایینقشه در تحقیق میدانی را

( در پژوهش خود که به ننوعی متفناوت بنا    7006باشد. یوهانسون جها در این منطقه میگویش

-گوننه  غررافینایی  پراکندگی مرور به ،شودهای متداول در این زمینه محسوب میسایر پژوهش

 آن من  ک بنه  تنوان نمنی  ،بننابراین   نقشه است فااد پردازد. این پژوهشترکی می موتلا های

 یوهانسون تنها به. داد تشویص ه  از را موتلا ترکی هایگونه غدایی نسبی یا دایق مرزهای

 چین کشور تا آن و همسایگان ترکیه کشور در ترکی زبان موتلا هایگونه پراکندگی توییا

 معیار ترکیِ زبان حاضر بیست حال در دهد کهپردازد. نتایج این پژوهش نشان میمی سیبری و

 تنرکمن،  آذربایجنانی،  ترکنی،  عبارتنداز هاآن ترینمه  که شودمی ت)ل  نفر میلیون 671 طتوس

 تنایوان،  کشنور  زبنانی  اطلنس  ( نیز در گزارشنی از 7003برور ج. یاکوت و تاتار ازب)ی، ازاای،

 سنابقة  و شرل تحصیالت، اومیت، غنسیت، سن، چون عواملی تأثیر تحت را آن زبانی تنوعات

 مورد هزار و چهار ید از بیش ، وی طرح این در دهد.ارائه می، های زبانینقشه االب در ااامت

پیناده کنرده و نتنایج آن را روی     فشنرده  لوح یا یوت ضبط نوار مردم را روی روزمرۀ گفتار از

 100 تننوع  ( نیز به بررسنی چگنونگی توزین    7003است. بلنچ ج نشان داده اطلس های زبانی 

 تنوعنات  کنند کنه  است. وی در این پژوهش عنوان می پرداخته نیجریه کشورآفریقایی در ،زبان

 دارد. زینادی  بسیار ارزش این ترییرات ثبت و ضبطکه  است گسترده بسیار این کشور در زبانی

 این در، آنها غررافیایی بندیِ به طبقه تنها و ن)رده تنوعات زبانی این البته وی اشاره ای به دلیل

   است. کرده کتفاا آفریقا اارۀ از بوش

در االب اادامی مشنتر  از   ،نوستین کار در مورد مطالعات مربوط به اطلس زبانی در ایران

طرح فرهننگ  »با عنوان  6919سوی فرهنگستان زبان ایران و سازمان غررافیایی کشور در سال 

کنار بررسنی   6913و  6912هنای به انجام رسید که پس از چهار سال متواا شد. در سال «ساز

ها به منظور تهیه اطلس زبانی از سر گرفته شد و اطالعاتی به دادهای غمن  آوری شنده   گویش

از  ،زبانی ایران پنس از وافنه ای چنند سناله     های اولیه برای تهیه اطلسریزیبرنامهاضافه شد. 

کنه در مرحلنه    این پروژه به یورت عملی کلیند خنورد   31انجام شد و از سال  31تا  30سال 

هنزار   60آوا نویسی بوش بسنیار ارزشنمندی از    31تا  31های طی سال عات زبانی،ورود اطال

به کوشش پرمون تدوین شده است. عالوه براین  6931. این طرح در سال داده زبانی انجام شد

( در 6933اسنماعیلی و کنعنانی ج  های اخیر مقاالتی در این زمینه به چاپ رسیده اسنت.  در سال
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پردازند. بنه اعتقناد   های مناطق کویری میگویی برای تهیة اطلس زبانی گویشای به ارائه المقاله

ها با توغه به تنوعات گستردۀ گویشی در منناطق کنویری ی)نی از بهتنرین راه)ارهنا بنرای       آن

ها ترسی  مرزهای زبانی بین گنویش هنا و تهینه اطلنس زبنانی اینن       تر این گویشبررسی دایق

اسنتان کنویری    3های مناطق کویری مورد اسنتفاده در  کلیة گویشباشد. در این مقاله مناطق می

( در مقالنه ای  6930فامینان ج  بصیرت و رضناالی  شوند.ایران به یورت فهرست وار معرفی می

واژه  یند  مبننای  بنر  اطلسی به معرفیگیل)ی  گویش زبانی اطلس طراحی سوی تحت عنوان به

 تالشی های گیل)ی،گویش مرز توانمی اطلسی نچنی کم  به اعتقاد نگارندگان به پرداخته اند.

( نینز در پژوهشنی ااندام بنه معرفنی      6936جالیاسنی  داد.  نمایش گیالن استان در نیز را ترکی و

ر پاینة اطلنس   تا شهر مشهد کرده است. اینن اطلنس بن   غام اطلس زبانی منطقة حدفایل تربت 

های ایرانی ر پژوهشبت به سایدو غهت نسزبانی انگلستان رس  شده است. پژوهش الیاسی از 

زبانی از هر سه متریر واغی،واژگانی  یورت 600باشد. نوست این)ه وی در بررسی متمایز می

باشد که بنرخال  بناور   و نحوی استفاده کرده است. ویژگی متمایز دیگر این اطلس نیز این می

تا  60بین  -راد غوانشناسی غررافیایی، غامعة زبانی این پژوهش را افعمومی در حوزۀ گویش

نقطنه از   61نقطنه از تربنت غنام و     60 –نقطه  71دهند. پژوهش وی در تش)یل می -سال 70

توانند اطالعنات بسنیاری از گفتنار     این اطلنس منی   معتقد است انجام گرفته است. وی -مشهد

 گویان این منطقه در این مرحله از تاریخ زبان فارسی به دست دهد.سون

 اده هاتجزیه و تحلیل د .3

ای، واغنی جواکنه   آوری شده در االب فرآیندهایهای غم دادهاطلس زبانی کوهبنان شامل 

 می باشد. راهنمای مناطق مورد پژوهشهمووانی و ساخت هجا( و واژگانی روی نقشة 

آوری شده را می توان بر اسناس شنیوۀ   متریرهای واغی شناسایی شده در پی)ره زبانی غم 

ای، متریرهنای همونوانی و متریرهنای    به سه طبقة متریرهنای واکنه   ،شانتولید و طبیعت واغی

 مربوط به ساخت هجا تقسی  کرد.
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 نقشه راهنمای مناطق مورد پژوهش. 1نقشه 

 ایمتغیرهای واکه. 1. 3

ای مشاهده شده در االب تبدیل ی  واکه به واکة دیگر و یا حفنا واکنه بنه    متریرهای واکه

ای از لحاظ کیفینت گفتنار بنه    ن با دورۀ میانه می باشند. متریرهای واکهزمانی آلحاظ بررسی در

شوند. در گویش کوهبنانی هنر شنش واکنة سنادۀ      دو دستة واکه های ساده و مرکب تقسی  می

ای در گنویش  فارسی معیار وغود دارد. در ادامه به بررسی چگنونگی تحقنق فرآینندهای واکنه    

 پردازی .کوهبنانی می

 ایی واکهالف( افراشتگ

do∫nɑm : PH1 : واکة/ɑ /  در کلیة مناطق مورد پژوهش افراشته و بنه ینورت /u/   تلفنا

-به کار منی  /do:∫num/دشت که یورت شود. این افراشتگی به غز در چهار روستای خرممی

باشد. بننابراین، اینن واژه   می /m/ رود، در بقیة مناطق، همراه با حذ  همووان خیشومی پایانی

 رود.به کار می / do∫nũ/و / do∫pũ/ ،/do∫bũ/ هایبه یورت

gozɑ∫t : PH2/  واکۀ :ɑ/   در این متریر در هشت روستای منطقة کوهبنان دچار افراشنتگی

-/ پاینانی منی  tشود که این فرآیند همراه بنا حنذ  /  / تلفا میoشود و به یورت /ای میواکه

رود. در / به کار می∫gozoوهش به یورت/این واژه در این هشت نقطة مورد پژ ،باشد. بنابراین

رود که احتماال بازماندۀ یورت زبانی این / به کار میne:hɑdسه روستای رت ، کهن و بیدان /

هجنای اول اینن   باشند.  ( منی (736: 6923/ جم)نزی، nihɑd/جواژه در دوران میانة زبان فارسی 

ی دوم طبنق فراینند افراشنتگی    / هجنا ɑشود و واکنة / متریر در نوزده روستای دیگر حذ  می
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 هنای شود. بنابراین، این متریر در منطقة کوهبنان به ینورت / میeشدگی تبدیل به واکة /پیشین

/Ɂe∫t /و  /he∫tشود. در هشت روستای خرمدشت، یورت / / تلفا میle∫tرود./ به کار می 
 

 
 /gozɑ∫tواجی/ متغیر توزیع نقشه . 2نقشه 

 

PH3 :pæ∫imɑn/ واکه :æشود و به // در این متریر در تمامی مناطق افراشته میe  تبندیل /

/ و در منطقنة  pe∫emũ/ و /  pe∫imũ/هنای  شود. این واژه در منطقة خرمدشت به ینورت می

 رود. / به کار میpe∫ejmũ/ / وpe∫emũ/های کوهبنان به یورت

 ب ( افتادگی واکه ای

rismɑn:PH4/ واکة :i  ͂نطقنة خرمدشنت کنه ینورت /    / به غز در ننه روسنتای مri:smu /

شنود و بنه   شود، در سایر مناطق مورد پژوهش افتناده منی  دچار کشش آوایی می کاربرد دارد و

/ عنالوه بنر    rismɑnشود. در هشت منطقنه مشناهده شنده کنه در واژۀ /    / تلفا میeیورت /

کناربرد پیندا    /resbu͂کند تا ینورت / / ترییر میb/ به همووان / mای، همووان /افتادگی واکه

 .رود/ به کار میresmu͂کند و در سایر مناطق مورد پژوهش یورت /

hefdæh : PH5/ واکة :e    دچنار   هشنت نقطنه از کوهبننان کنه    /  فارسی معیار بنه غنز در

رود، در بقیة / به کار میhivdæشود و این واژه در این مناطق به یورت /ای میافراشتگی واکه

دهد. کناربرد واکنة /   ای رخ میشود و افتادگی واکه/ تبدیل میæواکة / مناطق مورد پژوهش به

æ/ به غای واکة /eدهد که در روند تریینر واکنة /   / معیار در این مناطق نشان میæ / بنه /e از /

/ فارسی میانه æفارسی میانه به فارسی غدید، این مناطق دچار ترییر نشده اند و همچنان واکة /
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/ و در سنایر منناطق   hævdæینورت /  نقطنه دهنند. بننابراین، در ده   ارار منی را مورد استفاده 

 رود./ به کار میhæbdæیورت / 

bute : PH6 / واکة :u / فارسی معیار در تمامی مناطق مورد پژوهش به ینورت /o  تلفنا /

ورد این واژه در کلیة منناطق من   ،دهد. بنابراینای رخ میشود و در نتیجه فرآیند افتادگی واکهمی

 / کاربرد دارد. boteپژوهش به یورت /

kohne : PH7/واکة :o  فارسی معیار به غز در ی  مورد در روستای ش)رآباد که ینورت /

/ko:hne        کاربرد دارد و پنج روسنتای شنور ، ده غبنار، گنازکهن، گیتنری و کاروانگناه کنه /

شنود و  ای میگی واکهرود، در سایر مناطق مورد پژوهش دچار افتاد/ به کار میko:neیورت /

-/ تلفا می kɑneاین متریر به یورت / نقطهشود. بنابراین، در بیست و چهار می /ɑتبدیل به /

 شود. 

 
 /kohneواجی / متغیر توزیع نقشه .3نقشه 

 پ ( پیشین شدگی واکه ای

tufɑn : PH8/ واکة :u  / فارسی به غز در شش روستای منطقنة کوهبننان در واژۀ /tufɑn /

/ iشدگی شنده اسنت و بنه ینورت /     ماند در بقیة نقاط مورد پژوهش دچار پیشینای میکه با

 گردد.تلفا می

bodo : PH9/ واکة  :o   شندگی  / فارسی معیار در کلیة مناطق مورد پنژوهش دچنار پیشنین

 / کاربرد دارد.bodeشود. بنابراین، این واژه به یورت // میeشده و تبدیل به /
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ɑftɑb : PH10Ɂلیة مناطق مورد پژوهش، واکة /: در کɑ فارسی در هجای اول به یورت /

/æدهند. واکنة /  ای رخ منی شدگی واکهشود و بنابراین پیشین/ تلفا میɑ   هجنای دوم نینز در /

شود  بنابراین در اینن منناطق ینورت    / تبدیل میeuهفده منطقة مورد بررسی به واکة مرکب /

/æfteuɁ/ / کاربرد دارد. واکةɑ دوم در شش روستای منطقة خرمدشنت نینز بنه واکنة     / هجای

هفنت  رود و در / بنه کنار منی   æftouɁ/ تبدیل شده است و این متریر به ینورت/  ouمرکب /

 /(æfteɁج/ ایشندگی واکنه  کند و افراشتگی پیشین/ ترییر میeنیز به واکة /کوهبنان روستاهای 

 دهد.رخ می

 ایشدگی واکه( پسینت

re∫ve : PH11: / واکةe شش نقطنة کوهبننانج/  / در گویش کوهبنانی به غز درre∫be)/ در ،

 د. / کاربرد دارro∫be/ یا /ro∫veهای /و یورتتبدیل شده / oسایر مناطق مورد پژوهش به /

 

 
 / re∫veواجی / متغیر توزیع نقشه. 4نقشه 

 

Ɂærus : PH12/ واکة :æ/ در تمامی نقاط مورد پژوهش به واکة /ɑ در .ت/ تبدیل شده اسن

شندگی  شدگی دچنار کشنیده  تمامی روستاهای منطقة خرمدشت، واکة مورد نظر عالوه بر پسین

/ Ɂɑrusرود و در سایر مناطق بنه ینورت /   / به کار میɁɑ:rusشود و یورت / آوایی نیز می

 شود.تلفا می
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 ایشدگی واکهپیشین –ث ( افراشتگی 

Ɂoftɑd : PH13 کنه ینورت معینار کناربرد دارد ، در      کوهبنان:  به غز در چهار روستای

-در کلیة روستاهای خرم .شودتبدیل می /i/ فارسی به واکة /ɑسایر مناطق مورد پژوهش واکة /

 شنود / هجای اول به یورت کشیده تلفا میoدشت به غز در حسین آباد، بیدان و کهن واکة /

 شود./ تلفا میoftidɁدر سایر مناطق به یورت /  /( o:ftidɁج/
 

 
 / Ɂoftɑdواجی / متغیر توزیع نقشه . 5نقشه 

 

bɑvær : PH14 / واکة :ɑ شدگی منی دچار مرکب کوهبنانشش نقطة / فارسی به غز در-

شود، در بقیة نقاط مورد پژوهش به ینورت  / میbeuværشود و باعث کاربرد آن به یورت /

/eدشت ینورت / . در شش روستای خرمدشو/ تلفا میbe:vær   رود و در بقینة  / بنه کنار منی

 / کاربرد دارد.beværدهد یورت / شدگی رخ میپیشین –مناطقی که افراشتگی 

 ایشدگی واکهپسین –ج ( افراشتگی 

xonæk : PH15 / واکة :æ      فارسی در بیشتر منناطق منورد پنژوهش دچنار افراشنتگی /- 

ه روسنتا کنه فرآینند    شود. بنابراین، این متریر به غنز در د / میoپسین شدگی و تبدیل به واکة /

/ کاربرد دارد، در سایر مناطق مورد پژوهش بنا توغنه   xonekدهد و یورت /افراشتگی رخ می

اینن   رود./ به کار منی xonokای به یورت / شدگی واکهپسین –به به اعمال فرآیند افراشتگی 

 ای نیز توغیه کرد.توان از غنبة اعمال فرایند همگونی واکهکاربرد را می
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 ایشدگی واکهمرکب چ (

PH16: Ɂɑb / واکة :ɑ    فارسی معیار در تعدادی از مناطق مورد پژوهش، همراه بنا حنذ /

هشنت نقطنة    شود. این واکه به غز در / میeuهمووان پس از خودش، تبدیل به واکة مرکب /

کنة  / کاربرد دارد، در سایر مناطق تبندیل بنه وا  Ɂeشود و یورت // تبدیل میeکه به /کوهبنان 

گیرد. این واکه در بیدان، حسنین آبناد، فنت     ای یورت میشدگی واکهشود و مرکبمرکب می

رود. / به کار میou?شود و این واژه در این مناطق به یورت / / میouآباد و مگسو تبدیل به /

/ ʔeuشنود و ینورت /   دیل منی / تبeuمانده نیز این واکه به واکة مرکب /در هجده منطقة باای

 شود.ا میتلف
 

 
 / Ɂɑbواجی / متغیر توزیع نقشه .6نقشه 

 

∫æb : PH17 / واکة :æکوهبنان که تبدیل به / هشت نقطة / فارسی معیار به غز درeمی /-

 شود. بنابراین/ میeuشود، در سایر مناطق با حذ  همووان بعدی خود تبدیل به واکة مرکب /

 رود. / به کار میeu∫طق یورت / / و در سایر مناe∫در هشت نقطة یاد شده یورت /

 فارسیمیانه  ۀحفظ واکه های دورح ( 

PH18 :hezɑr / واکة :æ/  ،بنه غنز در شنش روسنتای      (977 :6923فارسی میانه جم)نزی

 / کناربرد دارد، در سنایر  hezɑ/ شده است و یورت زبانی /eکه تبدیل به واکة معیار / کوهبنان

فارسنی   /æدر هشت روستای خرمدشت واکة /ت. شده اس مناطق مورد پژوهش همچنان حفا
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رود و در سنایر  / به کار میhæ:zɑrشود و این واژه به یورت /دچار کشش آوایی نیز میمیانه 

 / کاربرد دارد.hæzɑrمناطق مورد پژوهش یورت /
 

 
 / hezɑrواجی / متغیر توزیع نقشه . 7نقشه 

 

در  هنا ثابنت اسنت،   لنب  وضعیت زبنان و ها های ساده که به هنگام تولید آنواکهبر خال  

در وضنعیت زبنان    ترییر غایی یاهباها نیز هست که از راه غواکهدیگری از ة ها، دستبرخی زبان

شندگی برخنی   سناده د در این بوش به اعمنال فرآینن  (. 99:  7001جکار، دنشوها تولید میلب و

  .های مرکب فارسی معیار در گویش کوهبنانی خواهی  پرداختواکه

: PH19 ∫ouhær :مرکب کة وا/ou /واکنة  بنه  تبندیل  کنه   کوهبننان  ةمنطقهشت  به غز در

ۀ سادة مناطق تبدیل به واک ةبقی در/ کاربرد دارد، euhær∫و یورت زبانی / شودمی/ eu/ مرکب

/u /چاکننایی  ذ  همونوان همراه با ح خرمدشت. در هشت روستای شودمی /h  و کشنیدگی /

رود. در چهارده منطقة دیگر نیز اینن  / به کار میu:r∫باشد و این واژه به یورت /واکة ساده می

 شود./ تلفا میuhær∫واژه به یورت /

Ɂoulɑd : PH20: مرکب کة وا/ou / که بدون تریینر  دشت در هفت روستای خرمغز در به

 ةبنه واکن  / در این مناطق کاربرد دارد، در سنایر منناطق   oulɑdɁماند و یورت معیار / باای می

 دهد.رخ می/( olɑdɁج/ای شدگی واکهو سادهشود می بدیلت/ o/ ساده 

 یهمخوان هایمتغیر .2. 3

فراینندهای حذ ،درج،تبندیل،همگونی و النب     شنامل  یرهای همووانی این پنژوهش  متر

 شود.پرداخته میدر گویش کوهبنانی  یانهموو نمونه های حذ برخی  به ،. در ابتداهستند
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kæbk : PH21/ همووان :b/ همووان انسندادی /  و مناطق حذ ة در کلی میانی فارسیk /

شنش نقطنة    بنه غنز در   /bشود. حنذ  همونوان انسندادی /   / میgپایانی تبدیل به همووان /

/ æیل واکنة / برند، در شانزده منطقة دیگر باعث تبند / را به کار میkægکه یورت /خرمدشت 

کند. در هشنت روسنتای دیگنر    / کاربرد پیدا میkeugشود و یورت / / میeuبه واکة مرکب /

 رود./ به کار میkeشود و بنابراین در این مناطق یورت زبانی // تبدیل میeنیز این واکه به /
 

 
 / kæbkواجی / متغیر توزیع نقشه . 8نقشه 

 

ʔestekɑn: PH21/ همووان میانی :tکه بناای   چهار نقطة کوهبنان ر این متریر به غز در/ د

کلینة منناطق    در. عالوه بر این، این مترینر  شودمناطق مورد پژوهش حذ  می سایردر ماند، می

یی که همووان انسدادی روستا شود. در چهار/ نیز میnدچار حذ  و یا ترییر همووان پایانی /

 /t شنود، زنجینرۀ آواینی    / حذ  نمنی‘ɑn’  / بنهu͂  شنود و اینن واژه بنه ینورت     / تبندیل منی

/ʔestekũدر یازده روستای دیگر زنجیرۀ آوایی  رود./ به کار می‘ɑn’ / بهɑ͂ شنود و  / تبدیل منی

رود و در شش روستای منطقة خرمدشنت نینز همنین    / به کار میʔesekɑ͂این واژه به یورت /

رود. در ننه  / بنه کنار منی   ʔe:sekα̃یورت، همراه با کشش آوایی واکة هجای اول به یورت /

این واژه به ینورت   و/ تبدیل m/ به /nروستای منطقة کوهبنان نیز، همووان پایانی خیشومی / 

/ʔesekɑm.به کار رود / 

næzdik : PH22/ همووان انسدادی  :d /  منناطق منورد پنژوهش     ةدر کلین  معینار فارسنی

/ بنه  æوان میانی، واکنة / عالوه بر حذ  همو ،. در هجده روستای مورد پژوهششودحذ  می

/eشود تا یورت زبانی // تبدیل میnezik/ به کار برود. واکة /æفارسی معیار در نه روستای / 
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شنود و در  تلفنا منی  / næ:zik / به یورتو این متریر  شودش آوایی میکش دچاردشت خرم

 رود./ به کار میnæzikسه روستای سر آسیاب، درب غیزی و درب هود یورت /

xo∫k : PH23  : انسدادی /همووانk / پننج نقطنة   غز در ه پایانی بمعیار در غایگاه فارسی

-مناطق مورد پژوهش حذ  می سایردر  / کاربرد دارد، xo:∫kها یورت /که در آنخرمدشت 

 شود./ تلفا می∫xo. بنابراین حذ  همووانی رخ داده است و این واژه به یورت /شود

tævæqoʔ : PH24 : سدادی /انهمووانʔ      فارسی معینار در کلینة منناطق منورد پنژوهش /

شنود و  /  منی oباعث کشش غبرانی واکة / کوهبنان یشود. این حذ  در پنج روستاحذ  می

/ به کار می رود. در سنایر روسنتاهای منناطق منورد پنژوهش       :tevæqoاین متریر به یورت /

/ هجای اول eای خرمدشت واکة / شود. عالوه بر این در هفت روست/ تبدیل میɑ/ به /oواکة /

/ بنه کنار منی رود و در    te:væqɑشود و این متریر به ینورت / ای نیز میدچار کشیدگی واکه

 / کاربرد دارد.tevæqɑهجده روستای باای مانده یورت / 
 

 

 
 /tævæqoʔواجی / متغیر توزیع نقشه . 9نقشه 

 

kæf∫ : PH25 همووان سایشی : /fمنناطق منورد پنژوهش حنذ       / فارسی معیار در تمام

شود و این واژه به / میeuواکة مرکب / / هجای اول در سیزده منطقه تبدیل بهæشود. واکة /می

دهند و  ای رخ منی شدگی واکنه رود. در شش منطقة دیگر نیز مرکب/ به کار می∫keuیورت / 

ینورت زبنانی   شود. در این شش منطقنه  / تبدیل میou/ فارسی معیار به واکة مرکب /æواکة /

/kou∫/ کاربرد دارد.  واکة /æماند و یورت / فارسی معیار در هفت منطقه بدون ترییر باای می

/kæʃکند و در چهار منطقة دیگر به واکة ساده // کاربرد پیدا میeج/ شود/ تبدیل میkeʃ)/ . 
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Ɂemruz : PH26 : سایشیهمووان /z/   شنود در تمامی مناطق مورد پژوهش حنذ  منی .

/ به کنار  ʔemruیورت / که اهالی شان این واژه را به هفت نقطة کوهبنانحذ  به غز در  این

را نینز بنه همنراه دارد.     /m/ حذ  همونوان خیشنومی   مناطق مورد پژوهشبرند، در سایر می

/ ʔe:ruشنود و ینورت /   / نیز کشنیده منی  eدشت واکة /عالوه بر این در هشت روستای خرم

 رود./ به کار میʔeruیورت /مناطق مورد پژوهش کاربرد دارد و در سایر 

behtær : PH27همووان سایشی : /hکنه  دشنت  شش نقطة خنرم به غز در  / فارسی معیار

. در کاربرد دارد/ be:tærشود و یورت / میمورد پژوهش حذ  ماند در سایر مناطق باای می

 / کاربرد دارد.be:htær/  شود یورت/ حذ  نمیhشش روستایی که همووان سایشی /

do∫nɑm : PH 28 : خیشومیهمووان /m شود. عالوه بر اینن  / در بیشتر مناطق حذ  می

شنود. بنه   تلفنا منی   /u// در کلیة مناطق مورد پژوهش افراشنته و بنه ینورت    ɑحذ ، واکة /

کنه ینورت   دشنت  چهنار نقطنة خنرم   به غز در روستاهای  ’ɑm‘عبارت دیگر، زنجیرۀ آوایی 

/do:∫numبرند، در سایر مناطق منورد پنژوهش تبندیل بنه واکنة /     کار می / را بهu͂ شنود.  / منی

 نقطنة خرمدشنت  و در پننج   /do∫pũ/ نقطهدر شش  /،do∫nũ/یورت در پانزده نقطه بنابراین، 

/do∫bũ /.کاربرد دارد 

 

 
 / do∫nɑmواجی / متغیر توزیع نقشه .11نقشه 

 

ʤæ∫n : PH29همووان خیشومی : /n /  در گروه یوتی/∫n/ مناطق مورد پژوهش  ةدر کلی

/ بنه کنار   ∫ʤæبنه ینورت /   مورد پژوهش . بنابراین، این واژه درتمامی مناطق گرددحذ  می

 رود.می
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∫ælvɑr : PH30همووان : /l /شود تا این متریر بنه  در بیست نقطة مورد پژوهش حذ  می

-رت معیار بناای منی  به یور چهار نقطة کوهبنان داین همووان  کار رود. به/ ʃævɑrیورت /

-تبدیل می /r/ روانبه همووان روستای دیگر  ششدر / به کار رود و ælvɑr∫ماند تا یورت /

 (. / ʃærvɑr/دجشو
servæt : PH32 særmɑ : PH31 

حذ  این همووان باعث . شودمناطق حذ  میة در غایگاه میانی در کلی /rروان /همووان 

 روند.به کار می/ se:væt/ و / sæ:mɑ/ هایتیور و شودماابل از آن می ةکشیدگی واک

-ی)ی دیگر از فرایندهای همووانی مشاهده شده در گویش کوهبنانی تبدیل همونوانی منی  

 باشد:

dɑmɑd : PH33/ همووان :d/ حفا شده اسنت،  که کوهبنان ة روستای منطق به غز در نه

/ تبدیل می شود. بننابراین در  uه // بɑشود. عالوه بر این، واکة // میt/تبدیل به سایر مناطق در 

 / کاربرد دارد.dumɑt/ و در سایر مناطق یورت /dumɑdیورت / کوهبنان روستای نه
 

 
 / dɑmɑdواجی / متغیر توزیع نقشه . 11نقشه 

 

tɑbestɑn : PH34 :  همونوان/b/   مانند و  بناای منی   کنه  منطقطنة خرمدشنت   بنه غنز در

/ تبدیل vسایر مناطق مورد پژوهش به / درشود، میکاروانگاه، عباس آباد و گردوکج که حذ  

ة خیشومی شدۀ واکبه  هجای پایانی /ɑnزنجیرۀ آوایی /مناطق در تمامی عالوه بر این،  شود.می

 /ũ/ در مناطقی که همووان. شودتبدیل می/b /  به/v/  ۀشنود، تبدیل منی /ɑ طنی   / هجنای اول

/ به کار tevesũو این متریر به یورت /شود یتبدیل م /e/پیشین شدگی به  - یند افراشتگیآفر
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غایگزین  /ou/ مرکب  ةواک، شودحذ  می / b/ که همووان انسدادی سه روستاییدر رود. می

/ɑ/ تا یورت /  شودمیtousũ/ به کار رود و در هشت روستای خرمدشت یورت /tɑbesũ /

 کاربرد دارد.

quʧ : PH35: وا بی همووان انسدادی /q/ بنه همونوان   ،مناطق مورد پژوهش ةدر کلی  /

ɣ/  بنابراین، این واژه در تمام مناطق به یورت / .شودمیتبدیلɣuʧرود./ به کار می 

lægæd : PH36 : همووان انسدادی /g / همووان به در تمامی مناطق/ ɣ / شود. تبدیل می

 ایهافراشنتگی واکن   ینند آنیز طنی فر  / هجای اولæ/ ة، واک/ ɣ/ به /g/ تبدیل همووانعالوه بر 

 رود./ به کار میleɣætبه یورت /تمامی مناطق . بنابراین، این واژه در شودمی /e/ تبدیل به 

mive : PH37/ همووان :v/ بهمناطق  یةدر کل /b / هشنت  در اینن مترینر   شود. تبدیل می

دچار اول هجای  /iة /واک روستای دیگر که رود. در چهارده/ به کار میmibeیورت / نقطه به

رود و / به کار میmebeاین متریر به یورت / .شودتلفا می / e/شود و به یورت می افتادگی

 / کاربرد دارد.mejbe/ ، یورتشودمی / ej/ ةاین واکه تبدیل به واک که هشت نقطة دیگردر 

beræhne : PH38 : همووان /h/  در اکثر نقاط مورد پژوهش به/x/ در  .تبدیل شده است

-تلفنا منی  بنه ینورت کشنیده     این واژه نیزی یابتداة واکعالوه بر تبدیل همووانی،  روستانه 

کنه ین     رود/ به غای این واژه به کار میloxیورت / نقطه نیز. در هفت (/be:ræxne/شودج

/ کناربرد  beræxneینورت / ورد پنژوهش  شود و در سایر مناطق ممتریر واژگانی محسوب می

 دارد.

 
  /beræhneواجی / متغیر توزیع نقشه . 12نقشه 
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divɑr : PH39 : همووان/r/ هنا  کند و اهالی آنکوهبنان که ترییر نمی هفت نقطة در غزه ب

 شنود. منی  /l/ نقاط مورد پژوهش تبدیل بنه همونوان   سایردر  برند،یورت معیار را به کار می

 ارد./ کاربرد دdivɑlبنابراین، این متریر در بیست و سه روستابه یورت /

 اشاره خواهد شد.گویش کوهبنانی در سازی همگون یندهایآتعدادی از فربه  ادامهدر 

mætbæx : PH40 :همووان انسدادی /t/   دشنت کنه بنه    خنرم روسنتای   ینازده به غنز در

دار دیل به همونوان وا  بت یطی فرآیند همگوننقاط  ةدر بقی یورت فارسی معیار کاربرد دارد،

شنود تنا همونوان    / هجنای دوم باعنث منی   bدار بودن همووان /وا  .شودمی / d/خود یعنی 

داری واکی خود را از دسنت بدهند و ویژگنی وا    بی ویژگی _/ tیعنی همووان / _ نٱر مجاو

/ dدار متناظر خود یعنی همونوان / / تبدیل به همووان وا tدریافت کند و در نتیجه همووان /

منی   ماابل آن ةپسین شدگی واک - همراه با افراشتگی این همگونی در منطقة کوهبنان، شود.می

-/ به کار منی  modbæxباشد و در نتیجه این متریر در بیست و ی  نقطة کوهبنان به یورت /

شود. بنابراین، / معیار به یورت کشیده تلفا میæرود. در یازده روستای خرمدشت تنها واکة /

 رود.ار می/ به کmæ:tbæxاین واژه در این منطقه به یورت /
 

 
 /mætbæxواجی / متغیر توزیع نقشه. 13نقشه 

 

zænbur : PH41 : خیشومی لثوی /همووانn/ ه بن  رویشپطبق همگونی  ،مناطقتمامی  در

 /m/  به یورت /تمامی نقاط مورد پژوهش شود. بنابراین این واژه در میتبدیلzæmbur  بنه /

 رود.کار می
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 ارائه خواهد شد.گویش کوهبنانی ب همووانی در ال یندآاز فر نمونه هایی ادامهدر 

sofre : PH42 :هایهمووان /r/  و/f/ کننند  کوهبنان که ترییری نمیهشت نقطة در  غزه ب

. شنوند غنا منی  بهبا ه  غاطبق فرآیند الب واغی  مناطق، در سایر برد داردو یورت معیار کار

 رود./ به کار میsorfeبنابراین، این واژه در بیست و دو نقطة به یورت /

 ارائه خواهد شد.گویش کوهبنانی درج همووانی در  یندآاز فر نمونه هایی این اسمتدر 

bɑle∫ : PH43 :،همووان  در تمامی مناطق مورد پژوهش/t/   به پایان این واژه اضنافه منی-

/ ɑ/ ةواکن دشنت  شش نقطنة خنرم  البته، در  .رودبه کار می /bɑle∫tشود و این واژه به یورت /

 .کاربرد دارد /bɑ:le∫tشود و در نتیجه یورت /ه تلفا میکشیدبه یورت هجای اول 

دست یافنت کنه ین  همونوان بنه همنان        متریرهای زبانیتوان به در گویش کوهبنانی می

در واان  در اینن متریرهنای    معینار.   خودش کاربرد دارد نه به ش)ل فارسنی ة میان ۀیورت دور

اند، در گویش کوهبننانی ثابنت   نه که در فارسی غدید ترییر کردههای دوران میاهمووان ،زبانی

 ها اشاره خواهی  کرد.غا به سه نمونه از این داده این اند. درباای مانده

gusfænd : PH44 :اینن مترینر    ةیورت فارسی میان/guspænd / (731: 6923، جم)ننزی 

کوهبنان هشت نقطة ار به غز در / فارسی معیfدهد که همووان /نشان میاین متریر . است بوده

شنود.  / فارسنی میاننه منی   pماند، در سایر مناطق مورد پژوهش تبدیل به همونوان / که باای می

 ةواکن تبندیل بنه    منناطق منورد پنژوهش    تمنام  پایانی نینز در  /nd/گروه یوتی عالوه بر این، 

ه یورت کشنیده  / بuو در تعدادی از روستاهای خرمدشت، واکة / شودمی/  ã/ ۀخیشومی شد

 / کاربرد دارد.guspã/ و /gusfã/، /gu:spã/های به یورتشود. بنابراین، این متریر تلفا می

 هجامربوط به ساخت متغیرهای  .3. 3

سنه   ین  تنا   و هی پیوسته اسنت کنه از ین  واکن    ة واغهجا در فارسی عبارت از ی  رشت 

هجنا طنی    ۀسنازند  یاست که اغنزا  واغی پیوسته آنة منظور از رشتشود. همووان تش)یل می

ت و همونوان  سهسته یا محور هجا مرکز، ،هواک. شوندیند تولیدی بدون م)ث تولید میآی  فر

اسنت و  / cv/تنرین هجنا دارای سناختمان    کوچن   امنروز  در فارسی .آن است ةشیه یا دامناح

از  یینموننه هنا   اینن اسنمت  در (. 6931جمشن)وه الندینی،   باشند منی  /cvcc/ تنرین نینز  بزرگ

ارائنه خواهند   گویش کوهبنانی های مربوط به ساخت هجا از ابیل درج و حذ  هجا در یندآفر

 شد.
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di∫æb : PH45  هجای مستقل : در سیزده روستای منطقة کوهبنان ی/ne  بین دو هجنای /

/ پاینانی اینن مترینر حنذ  و      bشود. عالوه بر این، در کلیة مناطق همووان /این واژه درج می

این متریر در اینن سنیزده    ،شود. بنابراین/ تبدیل میeuهجای دوم نیز به واکة مرکب / /æواکة /

همونوان  رود. در هشنت روسنتای دیگنر درج ین      / به کنار منی  dine∫euمنطقه به یورت / 

-نه روسنتای منطقنة خنرم    درشود. / میdin∫eu/یورت  / به این واژه باعث کاربردn/ میانجی

 .رودبه کار می /di:∫eu /، یورت شودیا هجایی دیده نمی انیهموو درجهیچ گونه دشت که 

 

 
 / di∫æbواجی / متغیر توزیع نقشه . 14نقشه 

 

dæqiqe : PH46  :این واژه به یورت ساختار هجای cv ،cv،cv کنه در گنویش    باشدمی

دشنت و  خنرم ة در منطقن  شنود. مناطق حذ  منی  تمامیه در واژکوهبنانی هجای باز میانی این 

بنه   .دباشن ه نینز منی  واژهجنای اول   ةرخی نقاط کوهبنان این حذ  همراه با کشیده شدن واکب

 .کاربرد دارد/ dæqe/مناطق یورت  سایردر  و/ dæ:qe/ یورت نقطه،دوازده طوری که در 

 نتیجه گیری  .4

دهند کنه گنویش کوهبننانی در دو منطقنة      نتایج حایل از بررسی شواهد زبانی نشنان منی   

باشد و واحدهای زبانی تا حد زیادی مشابه به ه  دشت به یورت ی)پارچه میکوهبنان و خرم

وران های اابل مالحظه در رفتار زبانی گنویش اما به غهت وغود برخی تفاوت  روندبه کار می

توان اائل به وغود دو لهجنة متفناوت در اینن دو منطقنه شند. دلینل اینن        می این دو منطقهدر 
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پنذیری گنویش کوهبننانی    دشت با استان یزد و تاثیراری منطقة خرمای، همجوهای لهجهتفاوت

دهد که های آوایی نشان میباشد. نتایج حایله از بررسی یورتاین منطقه از گویش یزدی می

نسنبت بنه سنایر     ،هنای سناده  ای و همچنین کشنش واکنه  فرایندهای افراشتگی و افتادگی واکه

رخوردارند. در رابطه با فرایندهای همونوانی نینز فرآینند    ای از بسامد باالتری بفرایندهای واکه

شنود. بررسنی اطلنس    بسامدترین فرآیند در گونة کوهبننانی محسنوب منی   حذ  همووانی پر

گر این است که فرآیند حذ  همووانی در هر دو منطقه بسامد بناالیی دارد   گویشی منطقه بیان

شنود. فرآینند حنذ     ها دیده مییر همووانهای پایانی بیش از سااین فرآیند در مورد همووان

تننری نسننبت بننه سننایر فرآیننندهای حننذ  کننه از بسننامد پننایین/ l/و  /r/هننای روان هموننوان

ها در اکثر منناطق منورد   هایی از فرآیند حذ  در موض  میانی یا پایانی واژهنمونهبرخوردارند، 

هنای اسنتان کرمنان تماینل     دهند. در گونة کوهبنانی همچون اکثنر گنویش  پژوهش را نشان می

کوشی زبان وغود دارد و بنه همنین دلینل    وران برای پیروی از ایل ک زیادی از غانب گویش

توان در اکثر واژگان مورد استفاده در هر دو بوش مورد پنژوهش  فرآیند حذ  همووانی را می

باشند  وانی میمشاهده کرد. دومین فرآیند پر بسامد واغی در گونة کوهبنانی فرآیند تبدیل همو

دهند  اینن فرآینند نینز بنه واسنطة پینروی        که در اکثر موارد به پیروی از ایل رسایی رخ منی 

تنر  کوشی زبان و به منظور تسهیل در تلفنا واژگنان و سنری    گویشوران این مناطق از ایل ک 

شود. در مقابل، فرآیندهای درج همووانی و همگونی همووانی بسامد یحبت کردن، ایجاد می

-مورد پژوهش دارند. عالوه بر این، نتایج حایله همچنین نشان منی  ةمنطقتری در هر دو یینپا

امنا همچننان     دهد که هر چند آثار به غا مانده از فارسی میانه در گونة کوهبنانی نناچیز اسنت  

توان مواردی را یافت که همووان های دوران میانة زبنان فارسنی کنه در فارسنی معینار بنه       می

 اند، در گونة کوهبنانی این دو منطقه همچنان باای مانده است.شدهای دیگر تبدیل همووان ه
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