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 چکیده

برخی آثار واجی و واژگانی فارسی دورۀ میانه را در خود حفظ کرده است که بررسی این  ،گونۀ کرمانی
شناسی امروز از اهمیت باالیی برخوردار زمانی زبان فارسی در زبانآثار به عنوان بخشی از مطالعات در

که آن را از  هستزین یژگانواو واجیهایویژگیاین، گونۀ کرمانی دارای برخیبراست. عالوه
مانده از فارسی برخی آثار واجی و واژگانی باقیبررسی کند. این پژوهش به فارسی معیار متمایز می

دهد که اعمال فرآیندهای واجی از میانه در گونۀ کرمانی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می
ای در برخی واژگان ای و افتادگی واکهدارشدگی، حذف، افراشتگی واکهشدگی، واکقبیل سایشی

فارسی میانه باعث تغییر این واژگان در فارسی نو شده است؛ با این حال گونۀ کرمانی تحت تاثیر این 
فرآیندها قرار نگرفته است و در نتیجه برخی آثار واجی زبان فارسی میانه در این گونۀ زبانی باقی مانده 

اند برخی از واژگان فارسی میانه که در فارسی نو تغییر کرده است. عالوه بر این، صورت واژگانی
رود. برخی از این واژگان با مفهوم دوران میانۀ خود در گونۀ کرمانی همچنان در گونۀ کرمانی به کار می

اند. وجود این آثار در گونۀ روند و برخی دیگر دچار فرآیندهای کاهش یا گسترش معنایی شدهبه کار می
 شانۀ قدمت تاریخی این گونۀ زبانی است.کرمانی ن
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 . مقدمه1
ها از اهمیت باالیی برخوردار است. آوری آنهای مختلفی دارد که جمعها و لهجهزبان فارسی گویش

ان و افزایش ارتباطات، زبان معیار به گسترش آموزش زبان رسمی به جوان های جمعی وبا نفوذ رسانه
ها را گرفته است که با ادامۀ این روند، نابودی و حذف کامل بسیاری از تدریج جای بسیاری از گویش

تر آوری سریعشناسان را بیش از پیش به گردهای محلی، دور از انتظار نیست. این وضعیت زبانگویش
شود در امروزه به عنوان زبان فارسی معیار شناخته می های محلی ترغیب کرده است. زبانی کهگویش

زبان فارسی معیار کنونی از ( 25:1387)اساس نظر سارلی واقع بازماندۀ زبان فارسی میانه است. بر
حدود دو قرن پیش یعنی از زمانی که تهران به عنوان پایتخت انتخاب شد شکل گرفت؛ زبان فارسی 

از انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران از سوی نخبگان علمی و  که پس استمعیار دنبالۀ لفظ قلم 
 ادبی، مقامات دیوانی و کشوری و اهل قلم به کار گرفته شد.

شناسی در علم زبان (variety) «گونۀ زبانی»و  (accent) «لهجه» (،dialect)« گویش»مفاهیم   
ها که مورد قبول تمامی د آنمور تعریف جامعی در روند و اصوالً با تعاریف مختلفی به کار می

قت اتفاق ین حقیشناسان بر اش، اکثر زبانیتمایز بین لهجه و گو یشناسان باشد، وجود ندارد. برا زبان
های یک گونۀ زبانی در سطوح تلفظی، دستوری و واژگانی است در نظر دارند که میزان تفاوت گویش

ل ی. چمبرز و ترادگ(5:1384مدرسی، ر.ک.)استتلفظی  ها تنها محدود به تمایزهایحالی که تفاوت لهجه
رد هر نوع زبانی به کار گرفته دانند که به طور کلی در مورا مفهومی خنثی می یگونۀ زبان( 53:2004)

، در این پژوهش از گونۀ کرمانی برای اشاره به نوع گفتار مردم شهر کرمان همین شود. بر اساس می
های کنونی زبان فارسی در دو عقیده دارد که گویش( 45:1383)بیدی  است. رضایی باغ استفاده شده

خانواده بودن با فارسی گیرند. گونۀ کرمانی به واسطۀ همدستۀ جنوب غربی و شمال غربی قرار می
 گیرد.های جنوب غربی قرار میمعیار در دستۀ گویش

های اجتماعی  ن سایر پدیدهچرا که زبان همچو ؛شوندهای دنیا دستخوش تغییر میتمامی زبان 
دهندۀ تاریخ اجتماعی، سیاسی و یا نظامی نشان ،همواره در حال تغییر است. بنابراین تغییرات زبانی

عقیده دارد که تغییرات زبانی از یک قرن به ( 2003 :12-13) (Trask) تراسک باشند.جامعۀ زبانی می
ها به . از دیدگاه وی زباننیستساالنه نیز  گیرد، این تغییرات حتی به صورتقرن دیگر صورت نمی

صورت روزانه در حال تغییر هستند؛ این در حالی است که بیشتر مردم از این حقیقت اطالعی ندارند. 
ها را ها و توزیع آنیکی از انواع تغییرات زبانی، تغییر در سطح واجی است که هر نوع تغییر در نظام واج

و  اند شدهسک )همان(، تغییرات واجی بیش از سایر تغییرات زبانی بررسی شود. به اعتقاد تراشامل می
 سال دارند. 200قدمتی بیش از 
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 گفتۀ  اند. براساسر زبان فارسی را به سه دورۀ باستان، میانه و نو تقسیم کردهشناسان، تاریخ تطو  زبان
د تا زمان ورود اسالم به ایران پیش از میال 331فاصلۀ زمانی بین سال ( 1386 :70) (Oransky) ارانسکی

فرما بود حکومت ساسانی در سرزمین ایران حکم ،شناسند. در این دورانرا تحت عنوان دوران میانه می
شد. بر طبق نظر آموزگار و تفضلی زبان اصلی ایران محسوب می «فارسی میانۀ پهلوی ساسانی»و 

انی در دوران میانه مربوط به زبان فارسی میانه و در های ایربیشترین آثار باقی مانده از زبان( 53:1373)
مذهبی دوران حکومت ساسانیان است؛ تمامی این لیفات ادبی وسیع مذهبی )زردشتی( و غیرأقالب ت

آثار به خط فارسی میانه )پهلوی( نوشته شده است. آثار باقی مانده از فارسی میانه به پنج دسته تقسیم 
های پهلوی، زبور پهلوی، آثار مانوی و جمالت و لوی )غیرکتابی(، کتابای پهشوند: آثار کتیبهمی

 های عربی و فارسی. لغات پراکنده در کتاب
ز فارسی میانه در گونۀ کرمانی مانده ابرخی آثار واجی و واژگانی باقیبررسی  ،این پژوهشاز هدف  

یدانی صورت گرفته است. به این ای و مهای این پژوهش به دو صورت کتابخانهآوری داده.  جمعاست
)فرهنگ لغات و واژگان راهنما پس از بررسی دو منبع در مورد گونۀ کرمانی  ،در مرحلۀ اولو منظور 

محمد  لیفأتفرهنگ گویش کرمانی  و( 1370) ینیتالیف ابوالقاسم پورحس اصطالحات مردم کرمان
 (Mackenzei)اثر دیوید نیل مکنزی« یفرهنگ کوچک زبان پهلو»ها با و مقایسۀ آن ( (1375) صرافی

ها در بین گویشوران استخراج شدند. در مرحلۀ دوم، به منظور تطبیق واژگان راهنما با کاربرد آن( 1379)
از تعدادی از گویشوران گفتار آزاد ضبط شد. جامعۀ  ،و همچنین بررسی برخی واژگان در قالب جمله

دهند. سواد شهر کرمان تشکیل میسواد یا کمنجاه سال بیزبانی این پژوهش را ساکنین بومی باالی پ
با  1390سالسرشماری مبنای نتایج  که بر استشهر کرمان  ،محدودۀ مورد بررسی در این پژوهش

)سالنامۀ آماری استان شودترین شهر استان کرمان محسوب میپرجمعیت ،هزار نفر 720جمعیتی بیش از 
 (.124:1392کرمان، 

المللی آوانگاری  از الفبای بین ،نگاری واژگان فارسی معیار و گونۀ کرمانیش برای واجدر این پژوه 
 های فارسی میانه طبق روش مکنزی صورت گرفته است.نگاری صورتاستفاده شده است و واج

 پیشینۀ پژوهش.2
 ،ژگانیای و واوامل زبرزنجیرهنظام واجی گونۀ کرمانی تفاوت چندانی با فارسی معیار ندارد و ع

مطالعات چندانی در حوزۀ  ،. به همین دلیلاست های فارسیتمایز آن از سایر لهجه  ترین عامل مهم
های انجام شده در مورد گونۀ کرمانی به شناسی گونۀ کرمانی صورت نگرفته است. اکثر پژوهشواج

ه کتاب محمد توان باند. از آن جمله میآوری واژگان و اصطالحات خاص این گونه پرداختهجمع
واژگان رایج در گونۀ کرمانی به ترتیب حروف الفبا در زبان فارسی  ،آناشاره کرد که در  (1375)صرافی 
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فرهنگ لغات و اصطالحات مردم »معرفی و معنی هر واژه ذکر گردیده است. در اثر دیگر با عنوان 
ان کاربردی در این لهجه پرداخته به بررسی تعدادی از آثار و واژگ( 1370) ینیابوالقاسم پورحس ،«کرمان

نامه های اخیر در رابطه با بررسی نظام آوایی گونۀ کرمانی مربوط به پایانترین کار در سالاست. مهم
شناسی زایشی و نظام آوایی گونۀ کرمانی از دیدگاه واج»با عنوان  (1375)کارشناسی ارشد یدا... پرمون 

در نوع خود دیدگاهی نو به نظام آوایی گونۀ کرمانی است. پژوهش وی « شناسی جزء مستقلواج
شناسی زایشی و دو دیدگاه واجشود. نگارنده در این پژوهش سعی کرده است تا از محسوب می

های نظام آوایی گونۀ کرمانی استفاده کند. از این  مستقل برای توجیه در واکاوی جنبه وشناسی جز واج
بودن هر یک به لحاظ  ر توصیف نظام آوایی کرمانی، پذیرفته ها د طریق وی ضمن آزمودن کارایی آن

شناختی را سنجیده است. به بیان دیگر، هدف نهایی این  های واج شناختی هنگام ارجاع به جنبه روان
های خطی )زایشی(  شواهدی واقعی از نظام آوایی کرمانی در چارچوب نظریه ۀپژوهش تالش برای ارائ

 هایی از این نظام آوایی است.  عیین جنبهزایشی( و تو غیرخطی )پس
ای در زمینۀ بررسی گونۀ گفتاری مردم شهر کرمان از لحاظ تاریخی صورت مطالعه ،پیش از این 

، برخی این شد. با وجودقائل آوری در این پژوهش توان به وجود نورو مینگرفته است. از این
ها ه با واژگان برخی زبانواژگان فارسی دوران میان ارتباط میان به بررسیهای اخیر در سالپژوهشگران 

با عنوان  (1387)لو چهرقانی نبیتوان به پژوهش جمله میاز آن ؛اندهای دیگر پرداخته و گویش
های روشره کرد. در این پژوهش، وی ااش «های وفسی و چهرقانیهای فارسی میانه در گویش هواژ»

های ا در قالب جملههای فارسی میانه ر هو چهرقانی از واژهای وفسی گیری گویشوران گویشبهره
( 1شوند: ها به چهار طبقه تقسیم میهای فارسی میانۀ رایج در این گویش هدهد. واژ رایج نشان می

تبدیل شده   vها به آغازی آن wهایی که  ه( واژ2 ؛ها باقی مانده استدر این گویش هایی که عیناً  هواژ
ها هایی که فقط برخی از مشتقات آن ه( واژ4 روند؛ به کار میی که با تغییرات واجی های ه( واژ3 ؛است

بررسی »در پژوهشی با عنوان  (1388)زاده و داوری نیز آقاگل ها باقی مانده است.در این گویش
ن به روند انتقال ده واژۀ فارسی میانه به زبا «های انگلیسی با ریشۀ فارسی میانه هشناختی واژ ریشه

اند. های عربی و یونانی پرداختهگری بالفصل زبانانگلیسی و چند زبان دیگر اروپایی با میانجی
نگارندگان با ارائۀ چندین مدرک بر پایۀ برخی منابع معتبر، فارسی بودن ریشۀ این واژگان انگلیسی را به 

ان پژوهش دیگری است زمانی قلب واجی در زبان فارسی عنوبررسی همزمانی و در رسانند.اثبات می
( در این پژوهش 1387که در زمینۀ مقایسه زبان فارسی میانه و نو انجام گرفته است. احمدخانی )

جایی واجی را از دو منظر هم زمانی و تاریخی مورد بررسی قرار داده است و عوامل ایجاد  هفرایند جاب
 کند.این فرایند در برخی آثار فارسی میانه را معرفی می
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 هاجزیه و تحلیل دادهت.3
مانده از فارسی میانه در گونۀ کرمانی خواهیم در این بخش به بررسی آثار واجی و واژگانی باقی

آثار واجی در قالب تعدادی از فرآیندهای واجی پربسامد تقویت، تضعیف و  ،پرداخت. به این منظور
از  واژگانی در قالب واژگانی که عیناً ای ارائه خواهند شد و سپس به بررسی آثار همچنین تغییرات واکه

اند و همچنین واژگانی که با تغییر حوزۀ معنایی خودشان در این گونه فارسی میانه در کرمانی حفظ شده
 روند، خواهیم پرداخت.به کار می

 
 آثار واجی. 3-1

کند. تمایز میکه آن را از فارسی معیار م است یواژگانو ییآواهایویژگیدارای برخی ،گونۀ کرمانی
یک به های نزدهای مختلفی به بررسی نظام واجی گونۀ کرمانی و سایر گونهژوهشپهای اخیر، در سال

عمال برخی دهد که اِ ها نشان می. نتایج این پژوهشاختصاص یافته استآن در استان کرمان 
توان به از آن جمله می کهاست فرآیندهای واجی روی فارسی معیار در این گونۀ زبانی بسیار پر بسامد 

یر اشاره کرد:  موارد ز

 های تضعیف همخوان[v],[f],[b] ها به غلت در پایانۀ هجا و تبدیل آن[w].،(111:1381)کرد زعفرانلو 

 های چاکنایی حذف همخوان[Ɂ],[h]  .(111)همان:بعد از واکه و کشش جبرانی هستۀ هجا 

  حذف همخوان[t]  در پایان خوشۀ همخوانی[-xt].:(111)همان 

  حذف همخوان خیشومی[n] .(112)همان:در پایان واژه و خیشومی شدگی واکۀ ماقبل آخر 

 های خیشومی حذف همخوان[n]  و[m]  در پایان واژۀ بعد از واکه[a]  و تبدیل این واکه به
[u].:(112)همان 

 (112)همان:ی همخوانی.ها درج آغازی واکه در ابتدای خوشه 

 همخوان  تبدیل[r]  به[l] (112)همان:های زبانی.در برخی بافت 

  تبدیل همخوان[G]  به[x] .دیده  )رزمدر مجاورت همخوان بی واک و در جایگاه پایانی و میان دو واکه
 (105:1392و کرد زعفرانلو، 

  تضعیف همخوان انسدادی[b]  به سایشی[v] ت در ی پایانی، میان دو واکه و به ندرها در جایگاه
 (105)همان:های آغازین.جایگاه
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 های تقویت همخوان[v] یا[f]  ها به غلت در پایانۀ هجا و تبدیل آن[p]  یا[b]  در آغازه
 (224:1390)موالیی،هجا.

  افراشتگی واکۀ پیشین، گسترده باز[a] بستۀ  به واکۀ پیشین، گسترده نیمه و تبدیل آن[e] .:(186)همان 

های تقویت و توان در قالب فرآیندخوانی ذکر شده در گونۀ کرمانی را میاکثر فرآیندهای هم 
شوند بسامد واجی محسوب میفرآیندهای پراز های تقویت و تضعیف بندی کرد. فرآیندتضعیف دسته

های مختلف زبان فارسی دید. به نظر برکوئست ها را در گونههای زیادی از آنتوان نمونهکه می
(Baerquest) (168:2001 )های ضعیف تر هجا و واجهای قوی تمایل به قرار گرفتن در جایگاه قویواج

گیرند. های قوی در جایگاه آغازۀ هجا قرار میرو همخوانتر دارند. از اینتمایل به جایگاه ضعیف
دهد. در واقع تر رخ میهای ضعیفهای قوی و فرآیند تضعیف در محیطدر محیط ،فرآیند تقویت

نیز در این ( 35:1994) (Kenstowicz). کنتسویچ استمرتبط با هجا عامل بروز این فرآیندها  محیط
سایشی باعث ایجاد  -انسدادی-زمینه عقیده دارد که جهت حرکت تغییرات آوایی در محور ناسوده

شود؛ اگر جهت تغییرات آوایی از سمت چپ به راست باشد فرآیند های تقویت و تضعیف میفرآیند
دهد. کرد یف و اگر جهت تغییرات آوایی از سمت راست به چپ باشد، فرآیند تقویت رخ میتضع

های استان کرمان )ازجمله دهد که به طور کلی در گویشدر پژوهش خود نشان می( 112:1381)زعفرانلو 
گونۀ کرمانی( فرآیند تضعیف بر فرآیند تقویت غلبه دارد. عالوه بر فرآیندهای تقویت و تضعیف 

ای را نیز در گونۀ کرمانی مشاهده کرد. فرایندهای هایی از فرآیندهای واکهتوان نمونهمی ،همخوانی
ای گونۀ کرمانی محسوب بسامدترین فرایندهای واکههای فارسی معیار از پرافراشتگی و افتادگی واکه

 ،اتی شده است. جدول زیردچار تغییردر روند انتقال فارسی میانه به فارسی نو ای نظام واکهشوند. می
 .( 18:1392)برگرفته از ابوالقاسمی،دهد را نشان میها از فارسی میانه به فارسی نو سیر تحول واکه

 فارسی میانه فارسی نو
a a 

)ɑ  ( ā ā 
e i 
i/ī ī 
o u 

u/ ū ū 
u/ ū ō 
i/ī ē 
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فارسی میانه در / uو واکۀ / شود/ میe/ در فارسی نو تبدیل به /iواکۀ فارسی میانۀ / ،اساسبراین
میانه در فارسی نو به دو صورت فارسی / ō/ ،. عالوه بر اینگرددفارسی نو میدر / oنیز تبدیل به /

/ū/ و /u /های /و واکه یابد تغییر میī/ و /i / بازماندۀ واکۀ / ،فارسی نودرē فارسی میانه /
شود. اعمال برخی رسی میانه و نو دیده نمیهای فاشوند. در سایر موارد تغییری در واکهمحسوب می

ها و های واجی میان این صورتباعث ایجاد تفاوت ،فرآیندهای واجی روی صورت میانۀ واژگان
شود. در این بخش به تعدادی از این فرآیندهای واجی اشاره خواهیم کرد که های فارسی نو میصورت

های گونۀ کرمانی با فارسی یکسان تعدادی از واجها روی گونۀ کرمانی باعث کاربرد عدم اعمال آن
 شود.میانه می

 تضعیف.3-1-1
داند که در آن بست انسدادی با فرآیند تضعیف را نوعی فرآیند همگونی می( 65:2004)( Jensen)ینسن 

شتر در جایگاه بین دو واکه رخ شود. به اعتقاد وی تضعیف بیدرجۀ بست آوایی مجاور همگون می
ای را بهترین محل برای وقوع فرآیند تضعیف نیز محیط واکه( 165:1975)( Hyman)ایمن دهد. ه می

کند. فرآیند تضعیف شامل فرآیندهایی از قبیل حذف، تبدیل انسدادی و سایشی به ناسوده، معرفی می
 شود.رساها و ... میرفتگی غیر ها، واکها و خیشومیتبدیل سایشی به خیشومی، همگونی انسدادی

 شدزیسایشی.3-1-1-1
های انسدادی دارای بستی کامل در مجرای همخوان (2006 :143-144)( Carr)کار نوشتۀ اساس  بر

نیستند؛ به عبارت دیگر در های سایشی دارای چنین بستی در حالی که همخوان اند، تولیدی
گفتاری چنان به هم  هایبرای عبور جریان هوا وجود دارد اما اندام  فضای کافی ،های سایشی همخوان

های انسدادی به شود. شرایطی که همخواننزدیک هستند که به هنگام عبور هوا، سایش ایجاد می
« شدگیانسدادی»و حالت برعکس آن را « شدگیسایشی»شوند را های سایشی تبدیل میهمخوان

سی میانه در روند انتقال های فارشدگی همخواننامند. در ادامه به دو مورد از اعمال فرآیند سایشیمی
ثیر این فرآیندها قرار أگونۀ کرمانی تحت تکه دهند به فارسی نو اشاره خواهد شد. هر دو مورد نشان می

 کند.های فارسی میانه استفاده مینگرفته است و برخالف فارسی نو، همچنان از واج

 / در فارسی نو f/ فارسی میانه به /pتبدیل /الف(

/ فارسی میانه در روند انتقال به فارسی نو تبدیل به همخوان p همخوان انسدادی / 1در مثال شمارۀ 
/ pدهد که واج /های کاربردی این واژه در گونۀ کرمانی نشان می/ شده است. صورتfسایشی /
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/  میانه، pمیانه در این گونه حفظ شده است. گونۀ کرمانی در برخی موارد عالوه بر حفظ همخوان /
 گردد.شده می خیشومی ،نتیجۀ آن واکۀ ماقبل آخر کند که درایانی را نیز حذف میهمخوان پ

 نوشتار فارسی میانه کرمانی ۀزون فارسی معیار شماره
1 gusfand guspand,guspã gōspand گوسفند 

 ی معیاردهد که برای تبدیل صورت فارسمقایسۀ صورت فارسی معیار این واژه با گونۀ کرمانی نشان می
/  fشدگی همخوان / خ داده است. به طور کلی، انسدادیهمخوانی ر  شدگی به گونۀ کرمانی، انسدادی

 . استبسامد در گونۀ کرمانی یکی از فرآیندهای واجی پر ،/  در آغازۀ هجاp/فارسی معیار به
 توان در گونۀ کرمانی مشاهده کرد:از این مورد را می یهای نمونه

 نوشتار کرمانی ۀزون فارسی معیار شماره
1 ʔesfand ʔespand اسفند 
2 ʔesfandiār ʔespandijār اسفندیار 
3 felfel pelpel فلفل 

 

 / در فارسی نوvفارسی میانه به / /b/تبدیل ب(

فارسی میانه در روند انتقال به فارسی نو تبدیل به همخوان  /b/همخوان انسدادی  ،2در مثال شمارۀ  
میانه در این گونه حفظ شده  /b/دهد که واج کرمانی این واژه نشان می / شده است. صورتvسایشی/

انه، همخوان پایانی را هم حذف فارسی می /b/است. گونۀ کرمانی این واژه عالوه بر حفظ همخوان 
 گردد.شده می واکۀ ماقبل آخر خیشومی ،کند که در نتیجۀ آن می

 تارنوش فارسی میانه کرمانی ۀزون فارسی معیار شماره
1 neve∫tan nebe∫tã  nibištan نوشتن 

 

دهد که برای تبدیل صورت های فارسی معیار و گونۀ کرمانی نشان میدر این مثال نیز مقایسۀ صورت
 شدگی همخوانی رخ داده است.فارسی معیار به صورت گونۀ کرمانی، انسدادی

شدگی قبلی یبا نوع انسداد سهدر مقای /b// به vدر گونۀ کرمانی، تبدیل همخوان سایشی /  
 :های زیر مشاهده کردتوان در واژهاز این فرآیند را می یهای. نمونهاستتر بسامد کم
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 نوشتار کرمانی ۀزون فارسی معیار شماره
1 vāfur bɑfur وافور 
2 mive mejbe ،mebe میوه 
3 ʔāvi∫an ʔɑbi∫ã آویشن 

 حذف همخوانی.3-1-1-2
. گاهی یک واحد زنجیری تحت شرایط استهای تضعیف، فرآیند حذف همخوانی یکی دیگر از فرآیند

حذف »: گویددر مورد انواع حذف می (158:1380)شناس شود. حقاز زنجیرۀ گفتار حذف می ،خاصی
است که  «حذف تاریخی»یکی  ؛استها از هم ضروری شود که تمایز آندر زبان به دو صورت انجام می

زمان و طی مراحل تاریخی مختلف یک واحد زنجیری به پیروی از قواعد تاریخی از در اثر آن به مرور 
است که تابع قواعد نظام صوتی  «حذف ساختاری»شود. نوع دوم زبان حذف می یهای واجزنجیره

ها با . به این ترتیب که هرگاه در ترکیب واجاستدر زنجیرۀ گفتار  ها زبان است که حاکم بر ترکیب واج
زبان باشد، آن  ید که بر خالف نظام صوتیبه وجود آ یارهیزنج ینشینی بین واحدهاعی همهم، نو

شناس،  حق)«دهدیم یرو یزمانطبق قواعد هم ین حذف ساختاریشود. بنابرایرۀ گفتار حذف میزنج

158:1380). 

 حذف همخوان پایانی الف(

ال به فارسی نو حذف شده است که طبق همخوان پایانی فارسی میانه در روند انتق ،های زیردر مثال
شود. با این حال، صورت کرمانی این واژگان نشان شناس نوعی حذف تاریخی محسوب میادعای حق

دهد که همخوان پایانی صورت فارسی میانه بر خالف فارسی معیار در گونۀ کرمانی حفظ شده می
 است.

 نوشتار فارسی میانه کرمانی ۀزون فارسی معیار شماره
1 som somb sumb سم 
2 dom dom dum(b) دم 
3 nɑf nɑfk-nɑfg nāfag ناف 

 

دهد که فرآیند درج همخوانی ها نشان میهای فارسی معیار و گونۀ کرمانی در این مثالمقایسۀ صورت
که گونۀ کرمانی تمایل بیشتری به پیروی از فرآیندهای تضعیف  رغم این در این مورد رخ داده است. علی
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در مقایسۀ ( 112:1381)توان مواردی از درج واجی را نیز در این گونه مشاهده کرد. کرد زعفرانلو می،  رددا
های استان کرمان با فارسی معیار بر اولویت داشتن فرآیند تضعیف نسبت به تقویت در این گویش
/ به جای واژۀ dɑrs)/توان در جایگاه میانی کند. با این حال، درج همخوانی را میکید میأها تگویش

/dɑs/( و یا پایانی )/bɑle∫t/به جای واژۀ /bɑle∫t .عقیده ( 84:1380)شناس حق/( مشاهده کرد
 ینوع ،ها با همب واجیر که هرگاه در ترکین تعبیبه ا ؛زبان است یند درج تابع قواعد نظام صوتیدارد فرآ

ا بر خالف نظام یل باشد و یعت زبان ثقیطبا بر اساس ید که یبه وجود آ یزبان ین واحدهایب ینینش هم
شود. یرۀ گفتار اضافه میبه زنج یریك واحد زنجین اشکال یرفع ا یزبان محسوب شود، برا یصوت

یک عنصر، ساختاری جدید را در  ،داند که براساس آننیز درج را مفهومی کلی می( 274:1385)کامبوزیا 
دهد اما هر گاه در سطح واجی وح مختلف زبانی رخ میکند. این فرآیند در سطیک زنجیره اضافه می

نام دارد. وی عقیده دارد که در این فرآیند « هشتمیان»شود دیده شود، عنصری که در واژه درج می
گیری شود و یا یک واکه بین دو ها پیششود تا از التقای واکهمییک همخوان بین دو واکه درج 

 ی را بشکند.شود تا خوشۀ همخوانهمخوان درج می

 حذف واکۀ آغازی ب(
فارسی بخصوص در زبان پهلوی، میانۀ زبان  ۀدر دور ،(128: 1381)کرد زعفرانلو اساس نظر  بر

شود. در زبان فارسی جدید به دلیل تغییرات ساختار هجایی های همخوانی آغازی دیده می خوشه
بنا بر قواعد واج آرایی   عبارت دیگربه  ؛شودهای همخوانی آغازی دیده نمیدیگر خوشه ،فارسی امروز

شوند. زبان فارسی معیار برای حل این دو همخوان متوالی در آغاز واژه واقع نمی ،زبان فارسی امروزی
دهند که در روند انتقال فارسی های زیر نشان میکند. مثالای را میان دو همخوان درج میمشکل واکه

ای رخ داده است. با این حال، اند و در عوض درج واکهف شدههای آغازی حذمیانه به فارسی نو واکه
نشان  2و  1های رده است. مثالهای آغازی فارسی میانه را همچنان حفظ کواکه ،گونۀ کرمانی

/ oنیز واکۀ / 3ای نیز شده اند. در مثال ها در گونۀ کرمانی دچار افراشتگی واکهدهند که این واکه می
در این مثال واکۀ هجای دوم  .(18:1392)ابوالقاسمی،است/ فارسی میانه uکۀ /فارسی نو بازماندۀ وا

 / تبدیل شده است.oشدگی در گونۀ کرمانی به /پسین -/ طبق فرآیند افراشتگیaفارسی میانه /

 نوشتار فارسی میانه کرمانی ۀزون فارسی معیار شماره
1 ∫ekam ʔe∫kam(b) aškamb,aškom(b) شکم 
2 ∫enidan ʔe∫naftã ašnūdan شنیدن 
3 ∫otor ʔo∫tor uštar شتر 
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باالیی دارد و روی تعداد دیگری از واژگان فارسی  به طور کلی این فرآیند در گونۀ کرمانی بسامد نسبتاً 
 :شود میها اشاره  که در ادامه به برخی از آن استمعیار نیز قابل مشاهده 

 نوشتار کرمانی ۀزون فارسی معیار شماره
1 stāndan, gereftan ʔesudã ستاندن 
2 ∫etāb ʔe∫tow شتاب=عجله 
3 ∫ekastan ʔe∫kasã شکستن 
4 ∫enāxtan ʔe∫nātã شناختن 

 

 تقویت .3-1-2 
کند که تغییرات آوایی اغلب باعث در رابطه با وقوع فرآیند تقویت عنوان می( 260:2009)( Hayes)هایز 

ها تر شدن آنین امر باعث قویتر شود که اتارآواها سفت های آغازی هجا،شود که در همخوانمی
داند. هایمن نیز همچون فرآیند تقویت را معادل پرتوان شدن یک آوا می( 165:1975)شود. هایمن  می

کند. فرآیند ترین محل برای فرآیند تقویت معرفی میبرکوئست محیط آغازۀ هجا را به عنوان مناسب
دی، تبدیل خیشومی به سایشی، ی همچون درج، تبدیل رسا به انسداتقویت دارای انواع مختلف

 .استهای گرفته و ... شدگی، دمیدگی، واکداری همخوان مرکب

 دارشدزیواک .3-1-2-1
واک عبارت است از ادراک ما از ارتعاش پردهای صوتی. در  (42:1390)مدرسی قوامیبراساس نظر 

دار و در غیر این صورت ای صوتی همراه باشد، ما آن را واکه هصورتی که تولید یک آوا با ارتعاش پرد
واک به همخوان یک همخوان بی فرآیندی است که طی آن« شدگی دار واک»شنویم. واک میبی

فارسی میانه در  /p/واک شود. در مثال زیر همخوان انسدادی بیدار متناظر خودش تبدیل می واک
صورت کرمانی این واژه  .استشده /b/دار مخوان انسدادی واکروند انتقال به فارسی نو تبدیل به ه

 واک فارسی میانه در این گونه حفظ شده است.بی /p/دهد که واج نشان می

 نوشتار فارسی میانه کرمانی ۀزون فارسی معیار شماره
1 ʔasb ʔasp asp اسب 
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ه برای تبدیل صورت فارسی دهد کمقایسۀ صورت فارسی معیار و گونۀ کرمانی این واژه نشان می 
های فارسی معیار یکی از رفتگی همخواناست. واکرفتگی رخ دادهمعیار به صورت گونۀ کرمانی، واک

هایی از . نمونهاستهای زبان فارسی فرآیندهای پربسامد تضعیف در گونۀ کرمانی و اکثر گویش
 رفتگی در گونۀ کرمانی در جدول زیر ارائه شده است. واک

 نوشتار کرمانی ۀزون فارسی معیار شماره
1 dāmād dumɑt داماد 
2 gard gart گرد 
3 ārd ɑrt آرد 

 ایفرآیندهای واکه .3-1-3

 افراشتگی واکه ای .3-1-3-1
میزان افراشتگی زبان و یا  ،هاهای واکهیکی از مشخصه( 21: 1384)الدینی  ةبراساس نظر مشکو

ین اساس، بیشترین میزان افراشتگی زبان، مشخصۀ افراشتگی گرفتن آن در کف دهان است. بر اقرار
ای، در عقیده دارد که فرآیند قدرتمند افراشتگی واکه (92:1378)دهد. جهانگیری ای را نشان میواکه

/ aدهند که واکۀ /های زیر نشان میمثال زمانی در دورۀ میانه آغاز شده و تا امروز امتداد یافته است.
با  ت.شده اس /eای تبدیل به واکۀ/روند انتقال به فارسی نو تحت عمل افراشتگی واکه فارسی میانه در

/ فارسی میانه در این گونه حفظ aدهد که واکۀ افتادۀ /این حال، صورت کرمانی این واژگان نشان می
 شده است.

 نوشتار فارسی میانه کرمانی ۀزون فارسی معیار شماره
1 hevdah havda haftdah هفده 
2 heʤdah haʤda haštdah هجده 
3 hezɑr hazɑr hazār هزار 

 

دهد که برای تبدیل صورت های فارسی معیار و گونۀ کرمانی این واژگان نشان میمقایسۀ صورت
یکی از دو فرآیند  ایای رخ داده است. افتادگی واکهفارسی معیار به صورت گونۀ کرمانی، افتادگی واکه

 .شود میکه در ادامه به مواردی از آن اشاره  استنۀ کرمانی ای پر بسامد گوواکه
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 نوشتار کرمانی ۀزون فارسی معیار شماره
1 rismān resmũ ریسمان 
2 hiʧ heʧ هیچ 
3 bute bote بوته 
4 kohne kɑne کهنه 

 ایافتادزی واکه .3-1-3-2
. در فرآیند استدر حد صفر  ،افتاده هایدر واکهمیزان افراشتگی زبان  ( 1384:22)الدینیةمشکوبه نظر 

مثال زیر نشان  تر باشد.شود که نسبت به آن افتادهای جایگزین واکۀ دیگر میواکه« ایافتادگی واکه»
ای تبدیل به تحت عمل افتادگی واکه ،فارسی میانه در روند انتقال به فارسی نو /eدهد که واکۀ /می

 / فارسی میانه را حفظ کرده است.eن واژه همچنان واکۀ  // شده است اما صورت کرمانی ایaواکۀ /

 نوشتار فارسی میانه زونه کرمانی فارسی معیار شماره
1 ʔɑhan ʔɑhen             āhen, āhan آهن 

دهد که برای تبدیل صورت فارسی معیار مقایسۀ صورت فارسی معیار و گونۀ کرمانی این واژه نشان می
فرآیند  ،ای رخ داده است. به طور کلی در گونۀ کرمانیواکه افراشتگیبه صورت گونۀ کرمانی، 

بسامد باالیی دارد و روی تعداد دیگری از واژگان فارسی معیار نیز قابل مشاهده ای افراشتگی واکه
 :شود میها که در ادامه به برخی از آن است

 نوشتار زونه کرمانی فارسی معیار شماره
1 zanʤir zenʤir زنجیر 
2 zabɑn zebũ زبان 
3 pa∫imɑn pe∫emũ پشیمان 
4 tavaqoʔ tevaqɑ توقع 

 

 آثار واژزانی.3-2
کاربردی  ،به بررسی برخی واژگان گونۀ کرمانی خواهیم پرداخت که در فارسی معیار قسمتدر این 

ن ( نشا1379لیف دیوید نیل مکنزی )أت« فرهنگ کوچک زبان پهلوی»ندارند. تطابق این واژگان با 
اند. ثبت و بررسی این  که در فارسی معیار منسوخ شده اند ها بازماندۀ زبان فارسی میانهآن که دهدمی
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برخی از این واژگان با مفهوم دوران میانۀ خود  زمانی زبان فارسی اهمیت دارد.واژگان در مطالعات در
اند. به گسترش معنایی شدهروند و برخی دیگر دچار فرآیندهای کاهش یا در گونۀ کرمانی به کار می

های معنایی درون حوزه ،ها را با توجه به شرایط الزمتوان آنمنظور تسهیل در امر بررسی واژگان، می
 مختلفی قرار داد.

مریکایی قرن نوزدهم آشناسان مردم شناسان آلمانی ومربوط به زبان ،بندیریشۀ اولیۀ این تقسیم 
های معنایی را های هومبولت گرفته بودند. نظریۀ حوزهدیدگاه که چنین تصوری را از استمیالدی 

شناس زبان- ( Triyer) « تریر»در ابتدای قرن بیستم ارائه کرده است. ( Wisegerber)« وایزگربر»
های لغوی حوزۀ های لغوی معتقد بود که حوزههای مفهومی از حوزهنیز با جدا ساختن حوزه -آلمانی

و  کند. مطالعۀ درزمانی حوزهایی معنایی از سوی تریرهایی تقسیم میه بخشمفهومی را تجزیه و ب
 طبق نظرمورد توجه بوده است. ( Portsing)« پورتسینگ» وایزگربر و مطالعۀ هم زمانی آنها از جانب

امکانات مختلفی نمایانند،  رکی را میای که نظام مفاهیم مشت های معنایی مطالعۀ درزمانی حوزه ،صفوی
 کند که عبارتند از: از شش امکان در این زمینه یاد میدهد. وی  های معنایی نشان می ر تعبیر حوزهرا د

 ؛تغییر در روابط مفهومی میان این واحدها در دو حوزۀ معنایی ها و عدمتغییر در مجموعۀ واژه عدم  

 ؛ا در دو حوزۀ معناییتغییر در روابط مفهومی میان این واحده ها و عدمتغییر در مجموعۀ واژه  

 ؛ها همراه با تغییر در ساخت درونی حوزۀ مفاهیمتغییر در مجموعۀ واژه عدم 

 ؛ها و هم در روابط مفهومی میان این واحدهاتغییر هم در مجموعۀ واژه 

 ؛ها و تغییر در روابط مفهومیافزایش در مجموعۀ واژه 

  (192-189: 1384صفوی،)فهومیها و تغییر در روابط مواژهحذف در مجموعۀ. 

رغم داشتن برخی  علی ،دهد که این واژگانبررسی تعدادی از واژگان گونۀ کرمانی نشان می 
این واژگان در روند روند. مفهوم به کار میهای واجی با صورت فارسی دوران میانه، به همان  تفاوت

شاره به این مفاهیم از واژگان دیگری اند و فارسی نو برای اانتقال فارسی میانه به نو منسوخ شده
بندی وط به دستۀ اول از تقسیممرب ،از لحاظ درزمانیاین واژگان  توان گفت میکند. استفاده می

در گونۀ کرمانی به کار  ،ها بدون تغییر در روابط مفهومیچون صورت میانۀ آن اند؛ گانۀ صفوی شش
 د  حهای نزدیک به آن آشنا نباشد، تا کرمانی یا گونه رود. درک این کلمات برای افرادی که با گونۀمی

 است.زیادی غیرممکن 
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 نوشتار فارسی میانه زونه کرمانی فارسی معیار شماره
1 kolje gorde gurdag کلیه 
2 qatre pe∫∫engu paššing قطره 
3 qurbɑɣe gok wak قورباغه 
4 mɑrmulak Kalpak, kerpu karbūg مارمولک 

 

واکۀ  ،کرمانی؛ در روند انتقال فارسی میانه به است/ gurdag/ 1سی میانۀ مثال شمارۀ صورت فار
/u/ به /oشود. این واژه با حفظ مفهوم دوران میانه، در گونۀ کرمانی به صورت / تبدیل می
/gorde/ جایگزین این صورت زبانی شده است.« کلیه»واژۀ  ،رود. در فارسی معیاربه کار می 

است. گونۀ شده«  قطره»در فارسی معیار تبدیل به واژۀ  ،/paššing/ 2میانۀ مثال شمارۀ صورت فارسی 
 / به-u/ و اضافه کردن پسوند تصغیر ساز /e/ به /aای /کرمانی، با اعمال فرآیند افراشتگی واکه

 /  به کار می برد.pe∫∫enguصورت فارسی میانه، آن را به صورت /

شده است. به «  قورباغه»در فارسی معیار تبدیل به واژۀ  ،/wak/ 3 صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ
باشد. مطلبی و شیبانی فرد  /wak/بازماندۀ فارسی میانه  /gok/رسد که صورت کرمانی نظر می

شود. میبدل فارسی میانه در فارسی معیار به "ب" یا "گ"  / آغازِی wکنند واج /اشاره می( 318:1392)
/ در گویش رودباری جنوب استان کرمان gwakدهد که واژۀ /ر این زمینه نشان میها دنتایج کار آن

/ قرار گیرد در رودباری بدل به a/ قبل از واکۀ /wهرگاه / ،اساسنتیجۀ این فرآیند است؛ براین
/gw/ و در سایر موارد تبدیل به /gشود./ می 

 /kalpak/و  /kerpu/از دو واژۀ « لکمارمو»گونۀ کرمانی برای در دهد که نشان می 5مثال شمارۀ 
اند. در / گرفته شدهkarbūgرسد این واژگان از ریشۀ صورت دوران میانۀ /. به نظر میشوداستفاده می

تبدیل  /p/یعنی  ؛دار متناظرشمیانه به هخوان انسدادی واک /b/گونۀ کرمانی، واج انسدادی 
پس از اعمال دو فرآیند  /kerpu/ود. در واژۀ ششدگی محسوب میدارشود که نوعی فرآیند واک می

ایجاد  /kerpu/روی صورت میانه، صورت  /e/به  /a/ای حذف همخوان پایانی و افراشتگی واکه
 تبدیل شده است. /l/به همخوان  /r/نیز همخوان  /kalpak/شود. در واژۀ  می

روند که در فارسی معیار می های ذکر شده، واژگان دیگری در گونۀ کرمانی به کارعالوه بر مثال 
اما از لحاظ  استمشابه صورت دورۀ میانه  کاربرد ندارند. صورت زبانی گونۀ کرمانی این واژگان عیناً 

باید جزء دستۀ سوم از   اند. از این رو، این واژگان رامعنایی دچار تغییراتی در حوزۀ معنایی شده
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رغم حفظ صورت فارسی میانه، در  مانی علیچراکه گونۀ کر ؛بندی شش گانۀ صفوی دانست تقسیم
 روابط مفهومی این واژگان تغییراتی ایجاد کرده است. 

دهد که در واژگان گونۀ کرمانی فرآیند کاهش و گسترش معنایی رخ داده ها نشان میبررسی این داده
تعداد اشیایی که منظور از کاهش حوزۀ معنایی آن است که عقیده دارد که  (201-202: 1384)است. آرالتو 

تر پیدا کند. گسترش معنایی ها داللت دارد، کاهش یابد یا یک واژه مفهومی تخصصییک واژه بر آن
ها داللت دارد افزایش پیدا کرده باشد؛ به دارد که تعداد چیزهایی که یک واژه بر آناشاره نیز به حالتی 

 دهد.عبارت دیگر یک واژه حوزۀ معنایی خود را گسترش می
 

 نوشتار فارسی میانه زونه کرمانی فارسی معیار شماره
1 boland borz borz بلند 
2 jonʤe ʔespes aspast یونجه 
3 morɣ kork kark ،ماکیان  مرغ 
4 nok ba∫n bašn نوک 

 

شده است. صورت «  بلند»در فارسی معیار تبدیل به واژۀ  ،/borz/ 1صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ 
ثیر فرآیند کاهش معنایی قرار أتحت ت ،ر گونۀ کرمانی حفظ شده است اما از لحاظ مفهوماین واژه د

رود و در سایر موارد های کشاورزی به کار میگرفته است. این واژه در گونۀ کرمانی برای توصیف زمین
 کاربرد کمتری دارد. 

که واژۀ قرضی از زبان « یونجه»در فارسی معیار به واژۀ  ،/aspast/ 2صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ 
/ پایانی tشده است. در گونۀ کرمانی، صورت فارسی میانه پس از حذف همخوان /تبدیل ، استترکی 

رود. این واژه در گونۀ کرمانی به کار می /ʔespes/گی واکۀ هجای اول به صورت و اعمال فرآیند افتاد
ان هرز)علف( رای اشاره به بیشتر گیاهدچار گسترش معنایی شده است؛ چراکه این صورت زبانی ب

ای واژهانگلیسی وام /ʔālfālfā/( عقیده دارند واژۀ 39:1388گل زاده و داوری )شود. آقااستفاده می
 شود که از صورت زبان فارسی میانه وارد این زبان شده است.فارسی محسوب می

شده تبدیل «  مرغ و ماکیان»ژۀ در فارسی معیار به وا ،/kark/ 3صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ 
ای شدگی واکه پسین-س از اعمال فرآیند افراشتگیاست. در گونۀ کرمانی صورت فارسی میانه، پ

(a⇨o به صورت )/kork/ رود. این واژه در گونۀ کرمانی دچار کاهش معنایی شده است؛ به کار می
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شود. در گونۀ کرمانی، از واژۀ ده میها استفاچراکه این صورت زبانی برای توصیف طبقۀ خاصی از مرغ
/kork/  بیاورند.د تا جوجه ننشین می ای خانگی روی تخمهشود که مرغای استفاده میدوره در 

شده است. «  ءنوک شی»در فارسی معیار تبدیل به واژۀ  ،/bašn/ 4صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ 
ثیر فرآیند گسترش معنایی ألحاظ مفهوم تحت ت صورت این واژه در گونۀ کرمانی حفظ شده است اما از

 ءبرای اشاره به کل سطح یک شی «نوک»قرار گرفته است. در گونۀ کرمانی، این واژه عالوه بر معنی 
 رود.)از نوک تا انتها( نیز به کار می

 . نتیجه زیری4
 ،ه این منظورهدف اصلی این پژوهش تعیین آثار باقی ماندۀ فارسی میانه در گونۀ کرمانی بود. ب

نتایج این پژوهش نشان در قالب دو دستۀ آثار واجی و واژگانی ارائه شد.  ،های استخراج شده داده
ای و دارشدگی، حذف، افراشتگی واکهشدگی، واکدهد که اعمال فرآیندهای واجی از قبیل سایشی می

ر فارسی نو شده است؛ با این ای در برخی واژگان فارسی میانه باعث تغییر این واژگان دافتادگی واکه
ثیر این فرآیندها قرار نگرفته است و در نتیجه برخی آثار واجی زبان فارسی أگونۀ کرمانی تحت ت ،حال

بسامدترین عیف همخوانی از پرفرآیندهای تقویت و تض میانه در این گونۀ زبانی باقی مانده است.
در  ،کنند. عالوه بر ایننۀ کرمانی فراهم میشوند که چنین شرایطی را در گوفرآیندهایی محسوب می

بخش واژگانی نیز مشخص شد که تعدادی از واژگان گونۀ کرمانی که در فارسی معیار کاربردی ندارند 
دستۀ اول شامل واژگانی  هستند؛ . این واژگان در دو دسته قابل بررسیاند بازماندۀ صورت فارسی میانه

میانه در گونۀ کرمانی به کار  ییرات واجی و حفظ مفهوم دورانشود که همراه با اعمال برخی تغمی
اند اما دهدستۀ دوم واژگانی هستند که در گونۀ کرمانی به همان صورت فارسی میانه باقی مان و روند می

اند. حفظ این آثار در گونه ثیر فرآیندهای کاهش و گسترش معنایی قرار گرفتهأتاز لحاظ معنایی تحت
د ی  ؤو م غربی ایرانیجنوبهای قدمت گونۀ کرمانی به عنوان یکی از گونه ۀدهنداند نشانتوکرمانی می

 نزدیکی آن به زبان فارسی میانه باشد.
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