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  بررسی و تحلیل فرایندهاي واجیِ گویش کوهمره سرخی

  
  abrak32@yahoo.com* حسن رنجبر

   دانشگاه هرمزگان ی فارساتی کارشناس ارشد زبان و ادبيدانشجو

  

  چکیده
داننـد و   ا لر مـی    سرخی خود ر   ۀطوایف ششگان . شود فارس محسوب می   رِایل سرخی از طوایف لُ    

ها رنگ و بـوي اصـیل لـري دارد کـه بـا عناصـر فرهنـگ بـومی دشـتی و                 فرهنگ و گویش آن   
 شی گـو یِ واج يندهای فرا لی و تحل  یبررس به   نگارنده در جستار حاضر    .ی آمیخته است  ندشتستا

روش  بـوده و  ايخانهکتاباین جستار  در روش گردآوريِ مطالب  .پرداخته است ی  کوهمره سرخ 
    نتـایج ایـن پـژوهش نـشان         .توصیفی بـوده اسـت     -تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی     نیز   پژوهش

در ایـن  . ترین فرایندهاي واجی در گویش کوهمره سرخی از نوع تضعیف است       عمدهدهد که   می
ف را  حـذ  و   گرفتگیواك،  خیشومی شدگی ،  روان شدگی ،  ناسوده شدگی ،  سایشی شدگی فرایند  

در ایـن  . ند همگونی از دیگر فراینـدهاي رایـج در ایـن گـویش اسـت     فرای. توان مشاهده کرد می
و در ] -mb[بـه  / -nb /ی تـوال لیو تبـد ] -ss[بـه  / st- /ی تـوال لیها تبـد  همخوانانیمفرایند از  

بـا  / u/ واکۀ یو هماهنگ/ i /واکۀبا / e/ واکۀ ی، هماهنگ/a/با واکۀ / â/ واکۀ  یها هماهنگ  واکه انیم
، کـامی شـدگی  سـخت ، رفتگی پایـانی واك، خنثی شدگی تقابل واجی . استپرکاربردتر/ o/واکۀ  

از دیگـر فراینـدهاي واجـی رایـج در گـویش       کشش جبرانیو جابجایی ، درج و افزایش، کاهش
  .کوهمره سرخی است

   13/10/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 6/10/1399: تاریخ دریافت مقاله

  

  

  واژگان کلیدي
  گویش *

  کوهمره سرخی *

 فرایند واجی *
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  دمهمق. 1
نـشین  کوهمره سلسله جبال وسیعی است در استان فارس کـه در آن روسـتاها و قبایـل کـوه                   «

امروزه طبق تقسیمات کـشوري، بخـش کـوهمرة نـودان جـزء شهرسـتان       . متعددي وجود دارند 
شـهبازي،  (».شـود کازرون و کوهمرة سرخی جرء بخش حومۀ شهرسـتان شـیراز محـسوب مـی              

محصوالتش عبارت . است و هوایی معتدل و نسبتاً سرد دارد      منطقه کوهستانی   این  ). 43: 1366
آب آشامیدنی و زراعـی  ). 18765: 1377دهخدا، (غالت، برنج، حبوبات، میوه و لبنیات  : است از 

.    داري اسـت  ی زراعـت، باغبـانی و گلـه       شـغل اهـال   . شـود سارهاي متعدد تأمین می   آن از چشمه  
  ).196: 1330آرا، رزم(

براساس شواهد و اسناد پراکندة موجود، یکی از مناطق کهن مسکونی فـارس   منطقۀ کوهمره،   « 
قدمت این منطقـه را بـه       ) از جمله غار پاپور   (هاي موجود در تنگ شاپور      نقشآثار و سنگ  . است

معروف است که در زمان ساسانیان گروهـی     ). 202: 1366شهبازي،  (».رساندزمان ساسانیان می  
اکنـون در غـرب کـوهمرة سـرخی     برند و هـم تار به کوهمره پناه میاز مزدکیان براي فرار از کش   

شود کـه گویـا مـأواي مزدکیـان         خوانده می ) »مروك«به گویش محلی    (» مزدك«کوهی به نام    
  ).همان(».فراري بوده است

داننـد و   طوایف ششگانۀ سرخی خود را لر مـی       . شودایل سرخی از طوایف لر فارس محسوب می       
رنگ و بـوي اصـیل لـري آمیختـه بـا عناصـر فرهنـگ بـومی دشـتی و                     ها  فرهنگ و گویش آن   

  ).206: همان(دشتستانی است 

  بیان مسأله. 1- 1
دهنـد، در زنجیـرة گفتـار در    ترین واحدهاي زبان را شکل مـی ها که کوچکبدیهی است که واج 

 را بـه  تـر زبـان  ها قرار گرفته و واحـدهاي بـزرگ  ها و جملهتر یعنی؛ هجاها، واژه   واحدهاي بزرگ 
شـود  ها معلوم مـی   هاي زبانی تولید شده توسط سخنوران زبان      از بررسی صورت  . آورندوجود می 

گـاه ممکـن اسـت واجـی        . گذارنـد دیگـر تـأثیر مـی     ها در برخی واحدهاي آوایی بر یـک       که واج 
مشخصات واج همجوار خود را بگیرد، گاه ممکن است واجی از زنجیـرة گفتـار حـذف شـود یـا                  

نیز گاه ممکن اسـت دو واج کـه در کنـار هـم قـرار      . به زنجیرة گفتار افزوده شودبرعکس واجی   
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بـه  «). 62: 1389رحیمیـان و رزمجـو،      ... (اند تحت شرایطی جاي خود را عـوض کننـد و          گرفته
. شـود هاي آوایی و تظاهرات ناشی از آن فرایندهاي واجـی گفتـه مـی             أثیرگذاري و تأثیرپذیري  ت

       ».هـاي ســطح آوایـی زبـان بـا سـطح واجـی اســت       رابطـۀ ویژگـی  فراینـدهاي واجـی نمایـانگر   
در نتیجۀ همنشینی آواها بر زنجیرة گفتار، شـرایطی بـه وجـود         «). 108: 1364الدینی،  ةمشکو(

هـاي آوایـی گونـاگون بـر        ظهور آواها و محیط   . نامیمآید که اصطالحاً آن را محیط آوایی می       می
: 1398افراشـی،  (».انجامـد ها مـی د و به بروز تغییراتی در آنگذارها تأثیر می  کیفیت تولیدي آن  

هـا یـا عناصـر واجـی زبـان      فرایندهاي واجی داللت بر نوعی تغییر ساختاري در مشخصه     «).54
  ). 185: 1397خان، جنبی(».دارند

در گـویش کـوهمره   . توان پیدا کـرد در هر زبان و گویشی، فرایندهايِ واجیِ پربسامدي را می           
در این پژوهش برآنیم تـا نـشان   ما . توان مشاهده کرد  ی بسیاري از فرایندهاي واجی را می      سرخ
   :دهیم

  ؟ کوهمره سرخی چه نوع فرایندهایی وجود دارددر گویش  

       هـا در  توان بـراي آن چه قواعدي را می    و   اندبه کدام دلیل ظهور کرده     هر یک از این فرایندها
  ؟ نظر گرفت

  پیشینۀ پژوهش. 1-2
. هاي ایرانـی انجـام شـده اسـت    هاي زیادي پیرامون فرایندهاي واجی در گویش      کنون پژوهش تا

  : توان به دو دسته تقسیم کردها را میاین پژوهش

هـاي  هایی که به صورت خالصه، گذرا و نه چندان جـامع در مقدمـۀ برخـی کتـاب         پژوهش-الف
نوشـتۀ  » توصـیف گـویش شـیرازي    «چه در مقدمۀ کتابمانند آن . ها آمده است  پیرامون گویش 

آمـده اسـت و در هـشت        » فراینـدهاي واجـی   «دکتر جالل رحیمیان و همکارانش تحت عنوان        
  .اندرا توضیح داده) حذف(سازي صفحه برخی از فرایندهاي واجی حذف، تبدیل و کوتاه

خـی یـا   اي جـامع بر اند و به گونـه  به فرایندهاي واجی پرداختهویژههایی که به طور    پژوهش-ب
هـاي  ها نسبت به گویشاین دسته از پژوهش. اندگویش را شرح دادهیک  تمامِ فرایندهاي واجیِ    

  :ایرانی بسیار اندك هستند
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، فـصلنامۀ پازنـد، سـال       )1390(نوشتۀ والـی رضـایی،      » تحوالت آوایی در گویش الري    «مقالۀ  -
هـاي فارسـی نـو،    ن زبـان  فرایندها بـا درنظـر گـرفت      بررسی  در این مقاله    . 25-24هفتم، شماره   

  .فارسی میانه و فارسی باستان انجام شده است

نوشـتۀ عالیـه کـرد زعفرانلـو       »  گونۀ زبانی استان کرمان    15برخی فرایندهاي واجی در     «مقالۀ  -
هاي محلـی ایـران زمـین، دورة سـوم،     ، فصلنامۀ ادبیات و زبان)1392(دیده، کامبوزیا و پریا رزم 

هـا،  ایـن جـستار بـه برخـی فراینـدهاي واجـی از جملـه برخـی درج            نگارندگان در   . شمارة یک 
  .اندانسدادي شدگی و تبدیل پرداخته

، مجلـۀ  )1390(نوشـتۀ محمـد پارسانـسب،    » توصیف آوایـی گـویش تـاتی اشـتهاردي     «مقالۀ  -
نگارنـده در ایـن مقالـه پـس از توصـیف ویژگـی       . مطالعات زبانی بالغی، دورة دوم، شمارة چهار   

هاي گویش مورد نظر به فرایندهاي واجی ابدال، حذف، اضافه و قلـب در ایـن        واکهها و   همخوان
  . گویش پرداخته است

، )1386(نوشتۀ کتایون نمیرانیان و جعفـر آقـایی،         » بررسی آواشناسی گویش کوردهی   «مقالۀ  -
. مجلۀ علوم اجتمـاعی و علـوم انـسانی دانـشگاه شـیراز، دورة بیـست و شـشم، شـمارة چهـارم                   

هاي گویش کوردهی به برخـی     ها و واکه  ان در این مقاله پس از توصیف ویژگی همخوان        نگارندگ
   فراینــدهاي واجــی از قبیــل کــشش، همگــونی و نــاهمگونی، ابــدال، کــاهش، افــزایش و قلــب  

  .اندپرداخته

  روش پژوهش. 3- 1
داختـه  هاي گویش کوهمره سـرخی پر اي به بررسی واژه  نگارنده در این جستار با روش کتابخانه      

 با گویشوري از کوهمره سرخی ارتباط برقرار کـرده اسـت تـا از بـروز               هاست و هرجا که نیاز بود     
  دسـتور زبـان و فرهنـگ       «در این پـژوهش، نگارنـده دو کتـاب          . هرگونه خطایی جلوگیري شود   

نوشتۀ » ایل ناشناخته «پور و عظیم جباره و      نوشتۀ دکتر سعید حسام   » هاي کوهمره سرخی  واژه
بـراي   . شهبازي را مورد بررسی و واکاوي قرار داده و مطالب اولیه را حاصل کـرده اسـت              عبداهللا

روش پـژوهش نیـز     . برداري استفاده کرده اسـت     فیش ة از شیو   پژوهش گردآوري مطالب در این   
  . توصیفی بوده است-تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی
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  هاارائه و تحلیل داده. 2

  ابدال. 2-1
زمانی دلیلی ارائـه داد و مـثالً آن را          دادن یک تغییر آوایی نتوان به لحاظ هم        هرگاه براي روي  «

بنـدي کـرد، تغییـر    در زمرة یکی از فرایندهاي همگونی، ناهمگونی، قلب، حذف و اضـافه طبقـه      
  ).60: 1398افراشی، (»کنیمآوایی مورد نظر را به عنوان ابدال معرفی می

   به واکهابدال واکه. 2-1-1
/u /← ]i[  

  ]angur/ ← ]angir/انگور 
  ]pušâl/ ← ]pišâl/پوشال 
  ]puk/ ← ]pik/پوك 

  ]pul/ ← ]pil/ پول
  ]pahlu/ ← ]pa:li/پهلو 
  ]tut/ ← ]tit/ توت

/â /← ]u[  
  ]azân/ ← ]azun/اذان 

  ]bahrâm/ ← ]ba:rum/بهرام 
  ]jâme/ ← ]juma/جامه 

  ]xâm/ ← ]xum/خام 
  ]bâmâd/ ← ]duma/ داماد

/o /←] u[  
  ]fenduq[ ← /fandoq/فندق   ]nâxon/ ← ]nâxun/ناخن 

/â /← ]o[  
  ]âyena/ ← ]oyna/ آینه
  ]pâye/ ← ]poya/پایه 

  ]xâye/ ← ]xoya/خایه 

  ]dampâyi/ ←] dampoyi/دمپایی 
 ]vâya/ ← ]voya/وایه 



                               1399چهاردهم، پاییز شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ...بررسی و تحلیل فرایندهاي
        

 

35

مید و آرزو هاي فارس به معنی اهاي ایرانی به ویژه گویش در برخی از گویشvâya» وایه«واژة 
 و نمیرانیان(اند دانسته» خواست و آرزو«به معنی » بایست«برخی آن را از ریشۀ . رودبه کار می
 :vâye ←کازرونی ). 179: 1385خدیش،  (vâya ←شیرازي  ).12: 1394، همکاران

 vâya ←ساچونی / گونویی، دشتی و مزیجانیاي، جویمی، چاهباشتویه). 236: 1386خاتمی، (
  ).41: 1372موسوي،  (vâya ←گاوکشکی ). 209 و 208: 1390، سالمی(

/u /← ]o[  

  ]xuše/ ← ]xoša/خوشه 

  ]suxtan/ ← ]soxtan/سوختن 

  ]kuftan/ ← ]koftan/کوفتن 

  ]guš/ ←  ]goš/ گوش

/i /← ]e[  

  ]boridan/ ← ]boreδa/بریدن 

  ]bixtan/ ← ]bextan/ بیختن

  ] pâšidan/ ← ]pâšeδa/پاشیدن 

  ]pusidan/ ← ]puseδa/ن پوسید

  ]xâgina/ ← ]xâgena/ خاگینه

 ]rismân/ ← ]resmun/ریسمان 

غالباً در /) e/) /i/ ←/ e/ به واکۀ کوتاهِ iآید، کوتاه شدنِ واکۀ بلندِ که از شواهد باال برمیچنان
 /idan ← eδa. (هستند» ـیدن«افتد که در فارسی رسمی، مختوم به مصدرهایی اتفاق می

eδan( . را ي، پسوند مصدر»هاي کوهمره سرخیدستور زبان و فرهنگ واژه«نگارندگان کتاب 
ها، مصدر و در میان واژه »a «انددر این گویش، در ابتداي کتاب که به مباحث دستور پرداخته

  !اندثبت کرده» an«ها با پسوند برخی فعل

پربسامد / e/و  / a/هاي  بجاي واکه / o/هاي استان فارس، جایگزین کردن واکۀ       در برخی از گویش   
نگارنـدگان کتـاب   . رودهـا بـه شـمار مـی    گویش کوهمره سرخی نیز از جملۀ این گـویش        . است

در «: اندنیز به این موضوع، چنین اشاره کرده      » هاي کوهمره سرخی  دستور زبان و فرهنگ واژه    «
بـه مـرور   . شـود تفاده میهاي رایج در منطقه اس تر از دیگر گویش   بیش) ـُ(این گویش از مصوت     

کـرده و گویـشوران   دار و مضحک جلـوه مـی   زمان کاربرد این مصوت براي ساکنان منطقه خنده       
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کرده که هنگام ورود به روستاهاي دیگر، گویش خود را به گویش آنـان            این گویش را ناگزیر می    
  ).17: 1390پور و جباره، حسام(».نزدیک کنند

/a /←/ o/  

  ]deylam/ ← ]deylom/دیلَم 

  ]galu/ ← ]goli/ گلو

]vabâ/ ← ]vobâ/وبا 

/a /← ]e[  

  ]rez[ ←) درخت انگور (/raz/ رز

  ]gaz/ ← ]gez/گز 

  ]gonbad/ ← ]gombeδ/گنبد 

 ]mard/ ← ]merd/مرد 

/e /← ]o[  

  ]engâri/ ← ]ongâri/ انگاري

  ]âberu/ ← ]âboru/ آبرو

 ] sâlem/ ← ]sâlom/ سالم

  ]kâseb/ ← ]kâsob/ کاسب

/o /← ]e[  

  ]âjor/ ←  ]âjer/ آجر

  ]šola/ ← ]šela/ شُله 

  ]mozd/ ← ]mez/مزد 

  همخوان به همخوانابدال . 2-1-2
]γ[به همخوان سایشی / x/تبدیل همخوان سایشی 

  ]ostoxân/ ← ]assaγun/ استخوان

  ] xazân/ ← ]γazun/ خزان

  ]surâx/ ← ]silâγ/ سوراخ

]x[به همخوان سایشی / γ/ابدال همخوان سایشی 
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  ]âšγâl/ ←] ašxâl/آشغال 

]q[به همخوان انسدادي / g/ابدال همخوان انسدادي 

  ]lagad/ ← ]laqat/ لگد

]s[به همخوان سایشی / š/ابدال همخوان سایشی 

 sos سس ←شش 

ها را باید اختالف اند که ریشۀ تلفظ شین به جاي سین در برخی واژهبرخی بر این عقیده
هاي شمال در جنوب تر شینبیش«.هاي باستان و میانه دانستخی از حروف در زبانصداي بر
گفته » فرشتن«که در جنوب بوده در شمال » فرستادن«جا به جاي از این. شده استسین می

  ).6: 1331کسروي، (».شدهمی

  همگونی و ناهمگونی. 2-2

  همگونی. 2-2-1
ی خـود را از  اي از مختـصات آوایـ  ري پـاره  یک همخوان در همنشینی با همخـوان دیگـ        هیگا«

ایـن فراینـد را   . پذیردی همخوان مجاور را به خود میدهد و به جاي آن مختصات آوای     دست می 
  ). 152: 1393شناس، حق(».گویندی باشد همگونی مییهاي آواکه شاید از جهانی

وان و واکه با واکه هاي همخوان با واکه، همخوان با همخوان، واکه با همخهمگونی در حوزه
 معموالً همگونی را به انواع مختلفی ).165: 1393نژاد و میرسعیدي، علی(پذیر است امکان

همگونی - 1: اندوم سه نوع همگونی را مشخص کردههیکلمنتس و کنند براي مثال تقسیم می
زیا، زعفرانلو کامبو کرد(همگونی یک مشخصه - 3همگونی ناکامل یا ناقص، - 2کامل یا تام، 

  ).32: 1395نژاد، حجازي و رحمتی
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  همگونی همخوان با همخوان. 2-2-1-1
  )همگونی کامل پیشرو؛ ]-ss[به  /st-/تبدیل توالی ( t و s همگونی بین

قرار بگیرد ویژگی / s/پس از همخوان / t/در گویش کوهمره سرخی هنگامی که همخوان 
  . گیردز همخوان مجاورِ پیش از خود میانسدادي خود را از دست داده و ویژگی سایشی را ا

  ]estexâra/ ←] essexâra/استخاره 

  ]bastani/← ]bassani/بستنی 

  ]:basta /←] bassa/بسته 

  ]daste(a) /←] dassa/دسته 

  ]hasta /←] hassa/هسته 

  )؛ همگونی ناقص]- mb[به / - nb/تبدیل توالی  (b و nهمگونی بین 

واقع شود، ویژگی / b/پیش از همخوان / n/اي یشومی و تیغهدر این گویش هرگاه همخوان خ
تبدیل ] m[شود و در نتیجه به همخوان خیشومی و دولبی همگون می/ b/گیرد و با دولبی می

  . شودمی

  ] anbâr/←]  ambâr/ انبار     ← sonbâde/ [sombâδa]/سنباده 

 ]zambil[ ← /zanbil/ زنبیل  ] anbor/ ←] ambor/انبر 

  )؛ همگونی کامل پیشرو]- zz[به / - zd/تبدیل توالی  (d و zمگونی بین ه

  ]sizde /←] sizza/سیزده 

)؛ همگونی ناقص]- nd[به / - md/تبدیل توالی  (d و mهمگونی بین 

  ]onda?[ عنده ← /omde?/عمده 

  همگونی همخوان با واکه. 2-2-1-2
یا / i/یان یا در پایانِ واژه و در مجاورت واکۀ در م/ ?/یا / h/هايِ چاکناییِ هرگاه یکی از همخوان

/e / قرار گیرد، به همخوان ناسودة]y [شودتبدیل می.  



                               1399چهاردهم، پاییز شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ...بررسی و تحلیل فرایندهاي
        

 

39

  ]moyi [← /mâhi/ماهی    ]masnu?i /←] masnuyi/مصنوعی 

  همگونی واکه با واکه. 2-2-1-3
      هاي واجی با یکدیگر همگون هاي موجود در یک کلمه، در بعضی مشخصهوقتی واکه«

  ).190: 1397کرد زعفرانلو کامبوزیا، (».آیداي به وجود میشوند، در این صورت هماهنگی واکهمی

  /a/با واکۀ / â/هماهنگی واکۀ 

  ]šana[ ←/ šâna/شانه   ]čâna/ ← ]čana/چانه 

  /i/با واکۀ / e/هماهنگی واکۀ 

  ]delir/ ←] dilir/دلیر 

  ]sebil/ ←] sivil/سبیل 

  ]fešang/←] fišaŋg/ فشنگ 

  /i/با واکۀ / o/هماهنگی واکۀ 

  ]omid/ ←] emiδ/اُمید 

  /â/با واکۀ / o/هماهنگی واکۀ 

  ]do?â/ ←] da`â/دعا 

  /o/با واکۀ / u/هماهنگی واکۀ 

  ]foroxtan [←/ foruxtan/فروختن   ]šoluγ /←] šoloq/شلوغ 

  /i/با واکۀ / â/هماهنگی واکۀ 

  ]lubiyâ/ ←] lubiye/لوبیا 
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  ناهمگونی .2-2-2
در این فرایند یک همخوان که در یک یا چند . فرایند ناهمگونی عکس فرایند همگونی است«

 مشترك را از ۀی با همخوان همنشین خود مشترك است، در ترکیب آن مختص آوایۀمختص
  ).155: 1393شناس، حق(».آوردی دیگري را به دست میهاي آوایدهد و مختصهدست می

  ی همخوانیناهمگون. 1- 2-2-2
  ])s/ )/n/ ←] m/ با همخوان سایشی و لثوي /n/ناهمگونی 

  ]pânsad/ ←] pumsaδ/ صدپان

  اي ناهمگونی واکه. 2- 2-2-2
  در یک واژه/â/ با واکۀ / a/ناهمگونی واکۀ 

  ]henâ [← /hanâ/حنا   ] talâš/ ←] telâš/تالش 

  در یک واژه/ â/ناهمگونی دو واکۀ 

  ]bâdâm/ ← ]bâδom/بادام 

  ]âšγâl/ ←] ašxâl/آشغال 

  ]bâqelâ /←] bâqela/باقال 

  ]sâlâd/ ←] salât/ساالد 

   در یک واژه/a/ ۀناهمگونی دو واک

]maters [← /matars/متَرس    ]tabar/ ←] tuwar/تبر 

  تضعیف و تقویت. 2-3

  تضعیف . 1- 2-3
واك بـه واکـدار تـا     ي بـی  اي از فرایندهاي مختلف و متنوع را از تبدیل یک آوا          مجموعهتضعیف  

هـاي  تـرین فراینـدهاي آوایـی در زبـان       این فرایند، یکی از رایج    . شودحذف یک آوا را شامل می     
فراینـدهایی ماننـد تبـدیل انـسدادي بـه سایـشی،             .)64: 1395زاهدي و سـلیمانی،      (.دنیاست
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تـوان  مـی واك به واکدار و حـذف آواهـاي ضـعیف شـده را     سایشی به ناسوده، تبدیل آواهاي بی     
  ).51: 1395رشیدي و رهسپار،  (.تحت عنوان فرایند تضعیف قرار داد

  :توان نمایش دادمراحل فرایند تضعیف را به صورت زیر می
   حذف← چاکنایی← ناسوده← روان← خیشومی← سایشی←دار انسدادي واك←واكانسدادي بی

  سایشی شدگی. 1-1- 2-3
در این فرایند، یک همخوان انسدادي یا . سایشی شدگی از جمله فرایندهايِ تضعیف است

  . شودسایشی به همخوان سایشی تبدیل می- انسدادي

  /v/ و /b/تناوب میان 

توان آن را یکی از  است و میکوهمره سرخیاین فرایند از جمله فرایندهاي پرکاربرد در گویش 
  .هاي ایرانی نو به شمار آورد سایر گویشازوجوه تمایز این گویش 

  ]abr/ ← ]avr/ اَبر

  ]ja?be/ ← ]ja:va/ جعبه

  ]xabar/ ← ]xavar/ خبر

  ]sabz/ ← ]savz/ سبز

  ]tabl/ ← ]tavl/ طبل

  ]qabâ/ ← ]qavâ/ قبا

آمده باشد، به جاي ابدال آن به همخوان / u/یا / o/هاي یکی از واکه/ b/اگر پیش از همخوان 
  .شودبدیل میکه دولبی و گرد است ت] w[به همخوان ] v[دندانیِ -لبی

  ]tabar/ ← ]tuwar/ تبر

  ]rubâh/ ← ]ruwa/روباه 

  ]zardčube/ ← ]zarčuwa/ زردچوبه

] f[به همخوان سایشی / p /و/ b/تبدیل همخوان انسدادي 

    کـه سایـشی و    / f/که هـر دو انـسدادي و دولبـی هـستند، بـه همخـوان                / p/و  / b/گاه همخوان   
  .شونددندانی است تبدیل می-لبی
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  ]zabt/ ← ]zaft/ ضبط

  ]tanâb/ ← ]tanâf/ طناب

  ]motâbeq/ ← ]motâfeq/ مطابق

  ]šeypur/ ← ]šeyfur/ شیپور

]x[به همخوان سایشی / q/تبدیل همخوان انسدادي 

- ها یکی از همخوانهاي دو همخوانی که عضو دوم آندر خوشه/ q/در این گویش گاه همخوان 
  .شود تبدیل می/x/هاي انسدادي یا سایشی باشد به 

  ]taqsir /←] taxsir/تقصیر 

  ]raqs /←] raxs/رقص 

  ]tâqče/ ← ]tâxča/ طاقچه

]γ[به همخوان سایشی / q/تبدیل همخوان انسدادي 

  ]aqrab/ ← ]aγrab/ عقرب

  ]noqre/ ← ]noγra/ نقره

  ]noql/ ← ]noγl/ نقل

  ]z[به همخوان سایشی / d/تبدیل همخوان انسدادي  

  ]xedmat/ ← ]xezmat/ خدمت

  ]γ[ سایشی به همخوان/ b/انسدادي تبدیل همخوان 

  ]čubbast/ ← ]čuγ-ba:s/ بستچوب

  ]ž[به همخوان سایشی / j/تبدیل همخوان انسدادي 

  ]hejdah/ ← ]hižda/ هجده

  ]δ[به همخوان سایشی / d/تبدیل همخوان انسدادي 

  ]âdam/ ←] âδam/آدم 

  ]bâd /←] bâδ/باد 

  ]vâzadan/ ←] vâzaδan/وازدن 

  ]va?da/ ←] va:δa/وعده 
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   ]w[به غلت / f/، و / b / ،/v/هاي همخوانتبدیل 

 هايهمخوانهاي ایرانی نو رایج است، ابدال نوعی از فرایند تضعیف که در بسیاري از گویش
/b/ ،/v/ و ،/f / غلتبه] w [ي هاگذارد و واکهاین ابدال بر واکۀ هستۀ هجا نیز تأثیر می. است/â/ 

  .کندتبدیل می] o[ را به /a/و 

  ]ow[ به /âb/ابدال زنجیرة 

] ow[ها واکۀ مرکب هاي ایرانی رایج است که در برخی از واژهها و لهجهدر بسیاري از گویش
   براي مثال . آیدنیز می/ af/ها به جاي گاه در برخی از گویش. آیدمی/ âb/و / ab/به جاي 

  :هاي زیردر گویش» افسار«و » خواب«، »شب«هاي واژه

). 111: 1335سروشیان،  (šow ←بهدینی ). 54: 1390رضایی،  (šow ←الري : شب 
). 128: 1370برومندسعید،  (šow ←بردسیري ). 168: 1386خاتمی،  (šow ←کازرونی 

  ).128: 1385زمردیان،  (šow ←قاینی 

،  و همکارانرحیمیان (xow ←شیرازي ). 111: 1335سروشیان،  (xow ←بهدینی : خواب
: 1370برومندسعید،  (xow ←بردسیري ). 52: 1391ایزدپناه،  (xow ←لکی ). 149: 1391

  ).89: 1385زمردیان،  (xow ←قاینی ). 84

صیادکوه و  (owsâr ←زاخردي ). 60: 1396،  و همکارانعامري (owsâr ←طرد  :افسار 
 owsâl ←کازرونی ). 111: 1335سروشیان،  (owsâr ←بهدینی ). 7: 1394وجدي، 

  ).30: 1385زمردیان،  (owsâr ←قاینی ). 103: 1386خاتمی، (

   در گویش کوهمره سرخی نیز این فرایند در جایگاه آغازین، پایانی و به ندرت میانی روي 
  :دهدمی

  ]âbestan/ ←] owsan/آبستن 

  ]âftâb/ ←] aftow/آفتاب 

  ]tâbestân/ ←] towsun/تابستان 

   ]xâb/ ←] xow/ خواب

  ]ow[به / âv/ابدال زنجیرة 
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  ]konjokow [← /konjkâv/کنجکاو  ]gâv/ ←]  gow/گاو 

  ]ow[به  / ab/ابدال زنجیرة 

  ]tab/ ←] tow/تب 

  ]sabzi/ ←] sowzi/سبزي 

  ]lab/ ←] low/لب 

  ]ow[به  / af/ابدال زنجیرة 

]derowš [← /derafš/درفش   ]afsâr/ ←] owsâr/افسار 

  ناسوده شدگی. 1-2- 2-3
  ] y[به همخوان ناسودة / g/تبدیل همخوان انسدادي 

  ]age/ ←] aya/اگه 

  ]tâzagi/ ←] tâze-yi/تازگی 

  ]hamdige/ ←] ham-diya/دیگه هم

  ]y[به همخوان ناسودة / j/تبدیل همخوان انسایشی 

  ]majles/ ←] mayles/مجلس 

  روان شدگی. 1-3- 2-3
 /l/ به همخوان روان /r/ ابدال همخوان لرزشی

 /kork/کرك ] barge/ ←] balga/برگه 
←] kolk[  

  

  خیشومی شدگی. 1-4- 2-3
  /m/ به همخوان خیشومی /b/ابدال همخوان انسدادي 

  ]kamutar [← /kabutar/کبوتر   ]kasb/ ←] kasm/کسب 
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  ]najib/ ←] najim/نجیب 

  گرفتگیواك. 1-5- 2-3
]v[همخوان سایشی به / f/ابدال همخوان سایشی 

-kavš [← /kafšduzak/دوزك کفش  ]lafz/ ←] lavz/لفظ 

duzak[   

]j[به همخوان انسایشی / č/ابدال همخوان انسایشی 

  ]parčin/ ←] parjin/پرچین 

]q[به همخوان انسدادي / k/ابدال همخوان انسدادي 

  ]jolbak/ ←] jolbaq/جلبک 

  ]kâγaz/ ←] qâγaz/کاغذ 

  ]kalâγ/ ←] qalâ/کالغ 

  حذف. 1-6- 2-3
تر هرچه یک واج ضعیف. سازي استسازي یا نرمحذف اغلب آخرین مرحله از فرایند ضعیف«

  ).70: 1386نمیرانیان و آقایی، (».تر در معرض حذف شدن قرار داردباشد بیش

  ]dâmâd/ ←] dumâδ [←  ]duma/داماد 

   صفر← سایشی ←انسدادي 

  ]konjed/ ← ]konjiδ[ ←] konji/کنجد 

   صفر← سایشی ←انسدادي 

  ]morvârid/ ←] morvâriδ [←] morvâri/مروارید 

   صفر← سایشی ←انسدادي 
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  تقویت . 2- 2-3
در این گویش به ندرت . گویندبه تبدیل همخوان سایشی یا غلتی به انسدادي تقویت می

  .شوند تبدیل میهاي انسداديهاي سایشی به همخوانهمخوان

  ]b[به همخوان انسدادي / v/شی تبدیل همخوان سای

  ]div/ ← ]dib/ دیو

  ]sarv/ ← ]salb/ سرو

  ]vafâ/ ← ]bafâ/وفا 

  ]p[به همخوان انسدادي / f/تبدیل همخوان سایشی 

   ]nesf/ ← ]nesp/ نصف

  ]q[به همخوان انسدادي / x/تبدیل همخوان سایشی 

  ]malax/ ← ]malaq/ ملخ

  ]q[انسدادي به همخوان / γ/تبدیل همخوان سایشی 

]šoloq[ ← /šoluγ/ شلوغ  ]asγar/ ← ]asqar/ اصغر

  ]g[به همخوان انسدادي / γ/تبدیل همخوان سایشی 

  ]γure/ ← ]gora/ غوره

  ]j[به همخوان انسایشی / ž/تبدیل همخوان سایشی 

  ]jândâr[ ← /žândârm/ ژاندارم  ]žâket/ ← ]jâkat/ ژاکت

  ]d[ن انسدادي به همخوا/ z/تبدیل همخوان سایشی 

  ]zarf/ ← ]darf/ ظرف
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  خنثی شدگی تقابل واجی . 2-4
ها تمایز واجی دو دهد که در آنها، بافت آوایی خاصی را نشان میصورت آوایی تعدادي از واژه

ها در برابر دیگري موجب تمایز صدا از میان رفته است یعنی؛ دو صدایی که کاربر هریک از آن
ت آوایی خاصی تمایز معنایی خود را از دست داده و به طور یکسان و شود، در بافمعنایی می

ظاهر شدن هریک از دو صدا که تمایز . شوندبدون ایجاد تمایز معنایی در یک جایگاه ظاهر می
این پدیده را خنثی شدگی تقابل . ها خنثی شده است، تنها یک تفاوت آوایی استواجی آن

  ). 150: 1377الدینی، ةمشکو. (واجی گویند

  ]fekr/ ←] fekr/ fegr/فکر 

  ی پایانرفتگیواك. 2-5
 ای و ها از واك آنی واژه، بخشانی در پاای و واكی بآواهاي مجاورت در دار واكيمعموالً آواها«

            رفته مورد بحث را واكي و آواهارفتگی حالت را واكنیا. شودی میتمام آن منتف
  ).   25: 1388ثمره، (».منامیمی

  ]hargez/ ←] harges/هرگز 

  ]e?teqâd/ ←] e:teqât/اعتقاد 

  ]tord/ ←] tort/ترد 

  ]rošd/ ←] rošt/رشد 

  کامی شدگیسخت. 2-6
]k[به همخوان انسدادي / q/ابدال همخوان انسدادي 

  ]kadim [← /qadim/قدیم   ]qeble/ ←] kebla/قبله 

  :آورده است» ایل ناشناخته«ی قابل توجه در کتاب پیرامون این ابدال، عبداهللا شهبازي حکایت

هاي پیش از انقالب مشروطه مصادف است، در ایـل سـخی      در دوران استبداد که با آخرین سال      
 حکومت شیراز دسـتور دسـتگیري        در هاست که در این سال  . مشهور است » سرخی بگیرون «به  

همراهـانش دسـتگیر و در بـرج    اي از در نتیجه رئیس ایل و عـده  . شودعمومی سرخی صادر می   
دو نفر از همراهـان رئـیس ایـل بـا زنجیـر موفـق بـه فـرار شـده و بـه             . شوندشکفت زندانی می  
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از ایـن  . کننـد برند و رئیس ایـل را آزاد مـی  برند و زن و مرد به برج حمله می      مردمشان خبر می  
حکومتی نیـز هرکجـا   مأموران . کندشود و از ورود به روستاها اجتناب می    زمان سرخی یاغی می   

جـا او را زنـده   فرسـتادند و در آن اند و به شـیراز مـی   کردهاند وي را دستگیر می    دیدهسرخی می 
طریقۀ شناسایی سرخی بدین گونه بوده که در کـوهمره افـراد را دسـتگیر             . گرفتندزنده گچ می  

  کـرده و    مـی  تلفـظ » کـاف «را  » قـاف «سرخی  ! »قبله«یا  » به قرآن «بگو  : گفتندکردند و می  می
  ).210: 1366شهبازي، (شده استلذا شناسایی و دستگیر می» به کبله«یا » به کرون«: گفتهمی

  :اندین گویش رسیدهدهاي فارسی میانه که ب در واژهبررسی فرایند تبدیل. 2-7
منظور از تبدیل در این جا، هریک از فرایندهایی است که طی آن یک واج به واج دیگـر تبـدیل       

در ایـن انـدك   از ایـن رو  . طلبدمیجانبۀ این موضوع مجالی فراتر از این   بررسی همه . استشده  
  نگریم و تعدادي واژة دیگـر را نیـز بـراي نمونـه ذکـر           ها با دیدي جامع می    به یکی از واژه   مجال  

  .کنیممی

ایـن  .  اسـت  تبدیل شـده  ]i [به/ u/ و واکۀ    ]r[به  / l/در این واژه همخوان      . ]lut/ ← ]rit/لوت  -
  .)75: 1388وشی، فره( است lutakواژه در فارسی میانه، 

 و  1553: 1386معین،  (» لوت، برهنه، عریان  « : lujنیز لوج   . برهنه : lūt لوت   ←فرهنگ معین   
 به ضم اول و سکون ثانی و فوقانی، به معنی برهنه باشـد کـه          –لوت   «←برهان قاطع   ). 1554

 ←فرهنـگ عمیـد  ). 1910: 1342 بـن خلـف تبریـزي،    محمدحـسین (»به عربی عریان گوینـد  
  ).1063: 1387عمید، (»برهنه، عریان، لخت، روت نیز گفته شده»  lutakپهـ«.  س-لوت«

). 219 و 218: 1386سـالمی،   (lit ←کیـشی، شـورابی    تنـگ  lut ←اسیري، خنجـی، قالتـی      
ــایی  ــیرانی، گرگن ــافی، دوس ــسقانی  / بن ــشکی، م ــالمی،  (lit ←گاوک ). 177 و 176: 1384س

اشرفی خوانـساري،   (lit ←خوانساري  ). 117: 1394 و همکاران،    طباطبایی (luč ←سرکویري  
 ←کرشـی ). 369: 1379محمدي خمـک،   (ličč/ ličč-ak ←سکزي / سیستانی). 330: 1383

lut بلوچی ← lušt قشقایی ← litera)  ،41: 1383سالمی.(  

  )]q[←/ k/ و ]w /←] b (/]baq[ ←). 283: 1373مکنزي، ( به معناي قورباغه /wak/وك -

  )]u /← ]o(/] mošk[ ←). 308: همان( به معناي موش /mušk/موشک -
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  )]u /← ]i (/]sik[ ←). 440: 1388وشی، فره( به معناي گوشه /su:k/سوك -

  )]r /← ]l(/] kalpok[ ←). 317: همان( به معناي سوسمار /karpak/کرپک -

  )]u /← ]o (/]alom[ ←). 182: 1373مکنزي، (زن  به معنی ار/alum/الوم -

  )]w /← ]b (/]bâhenda[ ←). 209: همان( به معنی پرنده /wâyendag/وایندگ -

 )]w /← ]b (/]barm[ ←). 175: همان( به معنی آبگیر /warm/ورم -

   کاهش. 2-8
 دو قسم حذف بر. شودگاهی یک واحد زنجیري تحت شرایط خاصی از زنجیرة گفتار حذف می

که به مرور » بندك«و » نامک«حذف تاریخی مانند . حذف تاریخی و حذف ساختاري: است
درآمده » بنده«و » نامه«واك انسدادي خود را از دست داده و به صورت زمان صامت کامی بی

حذف ساختاري تابع نظام صوتی زبان است که حاکم بر ترکیب آواها در زنجیرة گفتار . است
آواهاي زنجیري به به این تعبیر که هرگاه در ترکیب آواها با هم نوعی همنشینی بین باشد، می

خالف نظام صوتی زبان باشد یا براساس طبیعت آوایی زبان، ثقیل به نظر برسد، وجود آید که بر
 به 42: 1379: زمردیان. (شودبراي رفع این اشکال یک واحد آوایی از زنجیرة گفتار حذف می

زبانان مرسوم است اما میزان آن در  این فرایند واجی در گفتار تمام فارسی).ناسشنقل از حق
: 1392حسینی معصوم و حسینی، (میان افراد تحصیل کرده و تحصیل نکرده متفاوت است 

131.(  

  /s/پس از همخوان / t/کاهش همخوان 

  ]bist/ ← ]bis/ بیست

  ]pestânak/ ← ]pesunak/ پستانک

  ]râsti/ ← ]râsi/ راستی

  ساکن/ n/پس از همخوان / d/کاهش همخوان 

  ]xanda/ ← ]xana/خنده 

  ]dandân/ ← ]danun/ نادند

  ]čandtâ/ ← ]čan-tâ/چندتا 

  ]gandom/ ← ]ganom/ گندم
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  پایانی/ n/کاهش همخوان 

 ]dandân/← ]danu/دندان 

  ]šâhnešin/ ← ]šâ-neši/ نشینشاه

  ]haminqadr/ ← ]hami-qa/ قدرهمین

  : در متون کهن نیز آمده است- به ویژه در واژة زمین- این کاهش 

خاقانی، (»کانگه که رفت سوي فلک فوت شد دوا/  اکنون طلب دوا که مسیح تو بر زمی است«
1316 :12.(  

  ).144: 1389فردوسی، (»زمی را جز از گور گهواره نیست/ کزین رزم وز مرگمان چاره نیست«

  / m/کاهش همخوان 

 ]češ-ak[ ← /čašmak/ چشمک  ]čašm/ ← ]češ/ چشم

  کاهش واکۀ آغازین

  ]ettefâq/ ← ]tefâq/ اتفاق

  ]âtaš/ ← ]taš/ آتش

  ]anâr/ ← ]nâr/ انار

  هادیگر کاهش

  ]peydâ/ ←] peδâ/پیدا 

  ]tasbih/ ←] tazbi/تسبیح 

  ]xošhâl/ ← ]xošâl/خوشحال 

  ]daridan/ ←] derdan/دریدن 

  ]dehdâr/ ←] de:δâ/دهدار 

  ]digar/ ←] da/دیگر 

  ]ruz/ ←] ro/روز 

  ]širja/ ←] šija/شیرجه 

  ]kalâγ/ ←] qalâ/کالغ 
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   افزایش درج و. 2-9
هـاي میـانجی   در این مورد همخوان. شود آوایی به زنجیرة گفتار افزوده می،در این فرایند واجی   

اي  واکه، یک واحد زنجیـره گاه تحت شرایطی چون کنار هم قرار گرفتن دو   . تر است از همه رایج  
  ).  با تصرف159: 1380شناس، حق(. نامندشود، این فرایند را افزایش میبه زنجیرة گفتار افزوده می

هـاي مختـوم بـه واکـه،        بـا واژه   alنـشانۀ جمـعِ     در پیوند    براي مثال در گویش کوهمره سرخی     
   .شودمیان دو واکه میانجی می/ y/همخوان 

  درج. 2-9-1
  ]y[درج 

 اي مختوم به واکـه را جمـع ببنـدیم   هرگاه بخواهیم واژه . است» al«نشانۀ جمع در  این گویش       
/ + y /درج+ واژة مفـرد  : تـوان نـشان داد  این فرایند را بدین صورت مـی  .  هستیم ]y[درج  شاهد  

  »al«نشانۀ جمعِ 

bače/ + y + /al ← bače-y-al) هابچه(  

kola/ + y + /al ← kola-y-al) اهکاله(  

 či/ +y + /al ← či-y-al) چیزها(  

  افزایش. 2-9-2
شود که علت نیاز بدان افزایش معلوم نیست گاهی واحدي زنجیري به زنجیرة گفتار افزوده می«

: 1399رنجبر، (».هايِ مشابه، چنین فرایندهایی رخ داده باشدرسد تحت تأثیر واژهو به نظر می
56.(  

  در آغاز ] h[افزایش همخوان 
 . شوندآغاز می)/e/، /?a/ ،/?o?/ (هایی است که با واکۀ کوتاه نوع افزایش مخصوص واژهاین 

  ]af?i/ ← ]hafi/ افعی
  ]oq/ ← ]hoq/اُق 

  ]alâj/ ← ]helâj?/ عالج
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  )قلب(جابجایی . 2-10
کنند به طوري کـه  گاهی دو همخوان در ترکیب بر اثر همنشینی جاي خود را با هم عوض می  «

   گیرد و همخـوان دومـین بـه جـاي همخـوان نخـستین            ین جایگاه دومین را می    همخوان نخست 
فراینـد واجـی قلـب موجـب        ). 156: 1380شـناس،   حـق (».این فرایند را قلب گویند    . نشیندمی

  ).152: 1388باقري، . (شودها میتر تلفظ شدن واژهآسان

  ]ašrafi/ ← ]aršafi/ اشرفی

  ]tubre/ ← ]torba/ توبره

  ]zebr/ ← ]zerb/زِبر 

  ]sofre/ ← ]sorfa/ سفره

  ]tabl/ ← ]talb/ طبل

  ]fasx/ ← ]faxs/ فسخ

  ]kasr/ ← ]kars/کسر 

  ]kofr/ ← ]korf/کفر 

   کشش جبرانی. 2-11
. هاي ایرانی بسیار رایج استدر فارسی محاوره و گویش/ ؟/و / h/چاکنایی  هايکاهش همخوان

رو اي روبهد، با پدیدهنشواز زنجیرة گفتار حذف میها تر اوقات هنگامی که این همخوانبیش
اگر در زنجیرة گفتار واحد آوایی حذف شود واکۀ «. گویندشویم که آن را کشش جبرانی میمی

رحیمیان و رزمجو، (».گویندشود این کشش را کشش جبرانی میتر میهجاي مربوطه کشیده
کرد زعفرانلو (نشان داد  VCC → V:C توان با قاعدة صوريکشش جبرانی را می). 66: 1389

   ).35: 1386کامبوزیا و شعبانی، 

  /h/کشش به سبب کاهش همخوان 

ماهوتیان، (».شودف میذ در هر موضع هجا بجز آغاز آن به اختیار ح/h/در محاوره صامت «
1384 :319.(

  ]bahr/ ← ]ba:r/ بهر

  ]behel/ ← ]be:l/ بِهِل

  ]jahannam/ ←  ]ja:ndam/ جهنّم

  ]zahmat/ ← ]za:mat/ زحمت

  ]sobh/ ← ]so:b/ صبح

  ]solh/ ← ]so:l/ صلح
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  /?/کشش به سبب کاهش همخوان 

  ]ja?be/ ←] ja:va/جعبه 

  ]jam?/ ←] ja:m/جمع 

]jam?iyat/ ←] ja:miyat/جمعیت 

  گیرينتیجه. 3
وا بـا   تحلیل محت اي گردآوري شده و روش پژوهش نیز        خانه به صورت کتاب   این پژوهش مطالب  

ترین فرایندهاي واجـی یعنـی؛ ابـدال،        عمدهدر این جستار    .  بوده است  توصیفی-رویکرد تحلیلی 
کامی رفتگی پایانی، سخت، واك خنثی شدگی تقابل واجی    ، تضعیف، تقویت،   ناهمگونی ،همگونی
در گویش کوهمره سرخی مـورد    کشش جبرانی و)قلب( جابجایی درج، افزایش،   کاهش، شدگی،

  . گرفت و نتایج بسیاري در پی داشتبررسی قرار 

 بـه   را در دو سـطح ابـدال واکـه بـه واکـه و ابـدال همخـوان               ی کوهمره سـرخ   شی گو هايابدال
بـه  / i/، ابدال واکۀ   ]i[به  / u /واکۀ ابدال هاواکهن  ایدر م .  کرد ی بررس توان مشاهده و  ی م همخوان

]e[    ابدال واکۀ ،/e /  به]o [   و ابدال واکـۀ/â /  بـه]o [ زنیـ  هـا  همخـوان انیـ در م.  اسـت تـر عیشـا 
    لیتبـد ] γ [یشیـ  بـه همخـوان سا     یانیـ  و پا  یانیـ  م ن،ی آغاز گاهیدر سه جا  / x /یشیهمخوان سا 

از این  . هاي لري است  گیر در گویش  هاي چشم  از جمله ابدال   ]i [ واکۀ به/ u / ابدال واکۀ  .شودیم
صـحه  ) کهگیلویـه (ه سـرخی بـا لـري    توان با توجه به این فرایند بر ارتباط گویش کوهمر    رو می 

  .گذاشت

 همخوان بـا واکـه و   ی همخوان با همخوان، همگونی در سه سطحِ همگونی همگونشی گو نیدر ا 
 لیو تبـد ] -ss[بـه  / st- /ی تـوال لیها تبـد  همخوانانیدر م. افتدی واکه با واکه اتفاق م   یهمگون

بـا  / e/ واکـۀ  ی، همـاهنگ /a/با واکـۀ  / â/ واکۀ   یها هماهنگ  واکه انیو در م  ] -mb[به  / -nb /یتوال
هـا   واکـه انیـ  در مترشی را بیناهمگون. پرکاربردتر است/ o/با واکۀ  / u/ واکۀ   یو هماهنگ / i /واکۀ

 رخ  ی نـاهمگون  نـد ی به کار رفتـه باشـد، فرا       يا دوبار در واژه   ياهرگاه واکه .  مشاهده کرد  توانیم
   . قابل مشاهده استهای ناهمگونری از ساشی واژه بکیدر / â /ۀ دو واکیناهمگون .دهدیم

انـد در ایـن گـویش       هاي فارسی میانه که امروزه در فارسی رسـمی متـروك شـده            برخی از واژه  
  .روندهمچنان با اندك تغییرات آوایی به کار می
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در . با در نظر گرفتن نظریۀ قوت آوایی فرایندهاي تضعیف و تقویت در این گویش رایج است
 و گرفتگیواك، خیشومی شدگی، روان شدگی، ناسوده شدگی، سایشی شدگییف فرایند تضع

در فرایند تقویت . در تضعیف اغلب شاهد سایشی شدگی هستیم. توان مشاهده کردف را میحذ
هاي انسدادي تبدیل هاي سایشی به همخوانکه عکس فرایند تضعیف است، برخی از همخوان

  . شوندمی

، درج و افزایش، کاهش، کامی شدگیسخت، رفتگی پایانیاكو، خنثی شدگی تقابل واجی
از دیگر فرایندهاي واجی رایج در گویش کوهمره سرخی  کشش جبرانی و )قلب(جابجایی 

هاي ایرانی و همچنین فارسی محاوره، حذف دو در این گویش همانند بسیاري از گویش. است
  . شود باعث کشش جبرانی می/?/ و /h/همخوان چاکنایی 

  منابع

  هاکتاب
 ، تهران، به اهتمام دکتر محمد معینبرهان قاطع، ،)1342 (، محمدحسین،بن خلف تبریزيا

  .ابن سینا

 پژوهشگاه علوم انسانی و ، تهران.گویش خوانساري ، )1383 (،اشرفی خوانساري، مرتضی
  .مطالعات فرهنگی

 سازمان مطالعه و تدوین ، چاپ سیزدهم، تهران،ساخت زبان فارسی ،)1398 (،افراشی، آزیتا
  . هاکتب علوم انسانی دانشگاه

  . اساطیر، تهران، فرهنگ لکی،)1391 (،ایزدپناه، حمید

  . قطره، چاپ چهاردهم، تهران،تاریخ زبان فارسی ،)1388 (،باقري، مهري

  . مرکز کرمان شناسی، کرمان، گویش بردسیريۀنامواژه ،)1370 (،برومندسعید، جواد
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 سازمان مطالعه و ، چاپ ششم، تهران، نظریۀ بهینگی،شناسیواج ،)1397 (،مودخان، محجنبی
  . هاتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ، چاپ هشتم، تهران، آواها و ساخت آوایی هجا،آواشناسی زبان فارسی ،)1388 (،ثمره، یداهللا
  .مرکز نشر دانشگاهی

 ،هاي کوهمره سرخی و فرهنگ واژهدستور زبان ،)1390 (،پور، سعید و جباره، عظیمحسام
  .  آوند اندیشه،شیراز

  .  انتشارات آگاه، چاپ هفتم، تهران،آواشناسی زبان فارسی .)1380 (،شناس، علی محمدحق

  . آگه، چاپ پانزدهم، تهران،)فونتیک(آواشناسی  ،)1393 (،........................................

  . کازرونیه، تهران،سی تطبیقی گویش کازرونیبرر ، )1386 (،خاتمی، سید هاشم

، به تصحیح و تحشیه و تعلیقات علی دیوان خاقانی شروانی .)1316 (،خاقانی، ابراهیم بن علی
  . سعادت، تهران،عبدالرسولی

  . انتشارات نوید شیراز، شیراز،فرهنگ مردم شیراز ،)1385 (،خدیش، حسین

 انتشارات و چاپ ۀ مؤسس، تهران،، جلد دوازده دهخداۀناملغت ،)1377 (،اکبردهخدا، علی
  . دانشگاه تهران

 انتشارات ، شیراز،1مبانی زبان شناسی  .)1389 (،رحیمیان، جالل و رزمجو، سید آیت اهللا
  .دانشگاه شیراز

 دانشگاه شیراز، نشر ، شیراز،توصیف گویش شیرازي ،)1391 (، و همکارانرحیمیان، جالل
  . مرکز

  . ارتشۀ چاپخان، جلد هفتم، تهران،فرهنگ جغرافیایی ایران ،)1330 (،آرا، حسینعلیرزم

 انتـشارات دانـشگاه   ،مـشهد  ،هـا راهنماي گـردآوري و توصـیف گـویش     ،)1379 (،زمردیان، رضا 
  .فردوسی مشهد
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نشر ( فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران، گویش قاینۀنامواژه ،)1385 (،.........................
  ).آثار

  . فرهنگ ایران زمین ، تهران،فرهنگ بهدینان .)1335 (،سروشیان، جمشیدسروش

  .   نشر آثار ، تهران،، دفتر دوم گویش شناسی فارسۀگنجین ،)1384( ،سالمی، عبدالنبی

  .   نشر آثار ، تهران،، دفتر چهارم گویش شناسی فارسۀگنجین .)1386 (،..............................

  .   نشر آثار ، تهران،، دفتر ششم گویش شناسی فارسۀگنجین .)1390 (،..............................

  .  نشر نی، تهران،)نشینان سرخی فارسپژوهشی در کوه (ایل ناشناخته ،)1366 (،شهبازي، عبداهللا

  . امیرکبیر، چاپ سی و نهم، تهران،فرهنگ فارسی عمید ،)1387 (،عمید، حسن

  .پیام عدالت:  تهران.، براساس چاپ مسکو فردوسیۀشاهنام ،)1389 (،فردوسی، ابوالقاسم

 انتشارات دانشگاه ، چاپ چهارم، تهران،فرهنگ فارسی به پهلوي ،)1388 (،وشی، بهرامفره
  .تهران

 سازمان مطالعه و ، تهران،بنیاد رویکرد قاعده،شناسیواج ،)1397 (،کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه
  . ها انسانی دانشگاهتدوین کتب علوم

  . چاپ دوم، تهران،، گردآوري یحیی زکاءکافنامه ،)1331 (،کسروي، احمد

 ، ترجمۀ مهدي سمائی،شناسیدستور زبان فارسی از دیدگاه رده ،)1384 (،ماهوتیان، شهرزاد
  . نشر مرکز،چاپ چهارم، تهران

  . سروش، تهران،)فرهنگ لغات سیستانی( سکزي ۀنامواژه ،)1379 (،محمدي خمک، جواد

  .دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد،ساخت آوایی زبان ،)1364(، الدینی، مهديةمشکو

 انتـشارات   ، چـاپ چهـارم، مـشهد      ،ساخت آوایی زبـان فارسـی      ،)1377 (،الدینی، مهدي ةمشکو
  . دانشگاه فردوسی مشهد
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 چـاپ  ،ده دو جلـدي، گردآورنـده عزیـزاهللا علیـزا         ة، دور فرهنگ فارسـی   ،)1386 (، محمد ،معین
  ).کتاب راه نو( ادنا ،چهارم، تهران

 ، تهــران، مهــشید میرفخرایــیۀ، ترجمــفرهنــگ کوچــک زبــان پهلـوي  ،)1373 (،ن.مکنـزي، د 
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  . نوید شیراز، شیراز،نامه و گویش گاوکشکواژه ،)1372 (،موسوي، سیدحسن

  هامقاله
بررسـی فراینـدهاي واجـی در      «،  )1392(تکـتم،   نی، سـیده  حسینی معصوم، سیدمحمد و حسی    

مجلـۀ  ، »گفتار کاربران لهجه مشهدي با تحصیالت مختلف در مقایـسه بـا زبـان فارسـی معیـار            
  .141-119، صص 9ن، سال پنجم، شمارة دوم، شمارة پیاپی هاي خراسازبانشناسی و گویش

اینـدهاي واجـی در گــویش   بررســی برخـی فر «، )1395 (،رشـیدي، ناصـر و رهـسپار، فرخنـده    
  . 11 ة، شمارهاي محلی ایران زمین ادبیات و زبانۀفصلنام، »دارابی

 پازنـد، سـال هفـتم، شـماره     ۀ، فصلنام »تحوالت آوایی در گویش الري    «،  )1390 (،رضایی، والی 
24-25.  

        هــاي واجــی ابــدال، افــزایش و کــاهش در گــویش بررســی فراینــد«، )1399(رنجبــر، حــسن، 
  .64-43، صص 1 ة شمار سال ششم،زمین،هاي محلی ایران ادبیات و زبانۀفصلنام ،»زنگانیالي

تحلیل بهینگی فراینـد تـضعیف در کـردي      «،)1394 (،زاهدي، محمدصدیق و سلیمانی، حبیب    
  .78-63، صص 8دوم، شمارة سال ، رانی غرب ايهاشیمطالعات زبان و گو ،»سنندجی

 ۀ نامـ  ۀ، گـویش شناسـی ضـمیم      »رسی اجمالی گویش کُرُشـی    بر«،  )1383 (،سالمی، عبدالنبی 
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد اول، شماره سوم

کـاربرد بـومی    واژگان، ترکیبـات و اصـطالحات کـم       «،  )1394 (،صیادکوه، اکبر و وجدي، شهین    
، دانـشگاه  زمـین دومین همایش ملی ادب محلی و محلی سـرایان ایـران  ، »روستاي زاخرد شیراز 

  .اد اسالمی واحد یاسوجآز
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بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در «، )1394 (، و همکارانطباطبایی، سیدحسین
 جدید، سال اول، ة، دورزمبن ایرانهاي محلی ادبیات و زبانۀفصلنام، »مقایسه با زبان پهلوي

  . دومةشمار

 ۀی در نظام آوایی گونبررسی و تحلیل فرآیندهاي واج«، )1396 (، و همکارانعامري، جواد
  .16 ة، شمارزمینهاي محلی ایران ادبیات و زبانۀفصلنام، »زبانی طرد

 با همخوان همگونی واجی فرایند «،)1393 (،ساداتنژاد، بتول و میرسعیدي، عاطفهعلی
، 11، سال ششم، شمارة پژوهیفصلنامۀ زبان ،»شناختیصوت  بررسی،فارسی زبان در همخوان

  .186-163صص 

 شی در گو  ی واج يندهای از فرآ  یبرخ «،)1386 (،کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و شعبانی، منصور      
  .38-21، صص 5، دورة سوم، شمارة شناسیزبان و زبان ،» رودسریلکیگ

 یهمگـون  «،)1395 (،نـژاد، لـیال   کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه، حجـازي، محمـدجواد و رحمتـی          
          ، »ی واجــيهــا هندســه مشخــصه هیــ نظر،يماونــد دشیهمخــوان بــا همخــوان در گــو   

  .52-23اول، صص  شمارة اول، ، سال دانشگاه شیرازیرانی ايهاشی گویشناس زبانۀدوفصلنام

مجلـۀ علـوم   ، »بررسی آواشناسی گویش کـوردهی     «،)1386 (،نمیرانیان، کتایون و آقایی، جعفر    
  .76-55، صص 4 ، شمارة26، دورة اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

شـناختی تطبیقـی تعـدادي از واژگـان     بررسـی ریـشه   «،  )1394 (،و همکاران  نمیرانیان، کتایون 
، دانـشگاه آزاد  زمـین دومین همایش ملی ادب محلی و محلـی سـرایان ایـران        ،  »گویش شیرازي 

  . اسالمی واحد یاسوج


