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چکیده
گونۀ کرمانی ،برخی آثار واجی و واژگانی فارسی دورۀ میانه را در خود حفظ کرده است که بررسی این
آثار به عنوان بخشی از مطالعات درزمانی زبان فارسی در زبانشناسی امروز از اهمیت باالیی برخوردار
است .عالوه براین ،گونۀ کرمانی دارای برخی ویژگیهای واجی و واژگانی نیز هست که آن را از
فارسی معیار متمایز میکند .این پژوهش به بررسی برخی آثار واجی و واژگانی باقیمانده از فارسی
میانه در گونۀ کرمانی پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که اعمال فرآیندهای واجی از
قبیل سایشیشدگی ،واکدارشدگی ،حذف ،افراشتگی واکهای و افتادگی واکهای در برخی واژگان
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
است .عالوه بر این ،صورت واژگانی برخی از واژگان فارسی میانه که در فارسی نو تغییر کردهاند
همچنان در گونۀ کرمانی به کار می رود .برخی از این واژگان با مفهوم دوران میانۀ خود در گونۀ کرمانی
به کار میروند و برخی دیگر دچار فرآیندهای کاهش یا گسترش معنایی شدهاند .وجود این آثار در گونۀ
کرمانی نشانۀ قدمت تاریخی این گونۀ زبانی است.
کلمات کلیدی :فارسی میانه ،فارسی نو ،تغییرات زبانی ،گونۀ کرمانی.
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 .1مقدمه
زبان فارسی گویشها و لهجههای مختلفی دارد که جمعآوری آنها از اهمیت باالیی برخوردار است.
با نفوذ رسانههای جمعی و گسترش آموزش زبان رسمی به جوانان و افزایش ارتباطات ،زبان معیار به
تدریج جای بسیاری از گویشها را گرفته است که با ادامۀ این روند ،نابودی و حذف کامل بسیاری از
گویشهای محلی ،دور از انتظار نیست .این وضعیت زبانشناسان را بیش از پیش به گردآوری سریعتر
گویشهای محلی ترغیب کرده است .زبانی که امروزه به عنوان زبان فارسی معیار شناخته میشود در
واقع بازماندۀ زبان فارسی میانه است .بر اساس نظر سارلی( )25:1387زبان فارسی معیار کنونی از
حدود دو قرن پیش یعنی از زمانی که تهران به عنوان پایتخت انتخاب شد شکل گرفت؛ زبان فارسی
معیار دنبالۀ لفظ قلم است که پس از انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران از سوی نخبگان علمی و
ادبی ،مقامات دیوانی و کشوری و اهل قلم به کار گرفته شد.
مفاهیم «گویش» (« ،)dialectلهجه» ( )accentو «گونۀ زبانی» ( )varietyدر علم زبانشناسی
ً
با تعاریف مختلفی به کار میروند و اصوال تعریف جامعی در مورد آنها که مورد قبول تمامی
زبانشناسان باشد ،وجود ندارد .برای تمایز بین لهجه و گو یش ،اکثر زبانشناسان بر این حقیقت اتفاق
نظر دارند که میزان تفاوت گویشهای یک گونۀ زبانی در سطوح تلفظی ،دستوری و واژگانی است در
حالی که تفاوت لهجهها تنها محدود به تمایزهای تلفظی است(ر.ک.مدرسی .)5:1384 ،چمبرز و ترادگیل
( )53:2004گونۀ زبانی را مفهومی خنثی میدانند که به طور کلی در مورد هر نوع زبانی به کار گرفته
میشود .بر اساس همین ،در این پژوهش از گونۀ کرمانی برای اشاره به نوع گفتار مردم شهر کرمان
استفاده شده است .رضایی باغ بیدی ( )45:1383عقیده دارد که گویشهای کنونی زبان فارسی در دو
دستۀ جنوب غربی و شمال غربی قرار میگیرند .گونۀ کرمانی به واسطۀ همخانواده بودن با فارسی
معیار در دستۀ گویشهای جنوب غربی قرار میگیرد.
تمامی زبانهای دنیا دستخوش تغییر میشوند؛ چرا که زبان همچون سایر پدیدههای اجتماعی
همواره در حال تغییر است .بنابراین تغییرات زبانی ،نشاندهندۀ تاریخ اجتماعی ،سیاسی و یا نظامی
جامعۀ زبانی میباشند .تراسک ( )13-12 :2003( )Traskعقیده دارد که تغییرات زبانی از یک قرن به
قرن دیگر صورت نمیگیرد ،این تغییرات حتی به صورت ساالنه نیز نیست .از دیدگاه وی زبانها به
صورت روزانه در حال تغییر هستند؛ این در حالی است که بیشتر مردم از این حقیقت اطالعی ندارند.
یکی از انواع تغییرات زبانی ،تغییر در سطح واجی است که هر نوع تغییر در نظام واجها و توزیع آنها را
شامل میشود .به اعتقاد تراسک (همان) ،تغییرات واجی بیش از سایر تغییرات زبانی بررسی شدهاند و
قدمتی بیش از  200سال دارند.
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زبانشناسان ،تاریخ تطور زبان فارسی را به سه دورۀ باستان ،میانه و نو تقسیم کردهاند .براساس گفتۀ
ارانسکی ( )70 :1386( )Oranskyفاصلۀ زمانی بین سال  331پیش از میالد تا زمان ورود اسالم به ایران
را تحت عنوان دوران میانه میشناسند .در این دوران ،حکومت ساسانی در سرزمین ایران حکمفرما بود
و «فارسی میانۀ پهلوی ساسانی» زبان اصلی ایران محسوب میشد .بر طبق نظر آموزگار و تفضلی
( )53:1373بیشترین آثار باقی مانده از زبانهای ایرانی در دوران میانه مربوط به زبان فارسی میانه و در
قالب تألیفات ادبی وسیع مذهبی (زردشتی) و غیرمذهبی دوران حکومت ساسانیان است؛ تمامی این
آثار به خط فارسی میانه (پهلوی) نوشته شده است .آثار باقی مانده از فارسی میانه به پنج دسته تقسیم
میشوند :آثار کتیبهای پهلوی (غیرکتابی) ،کتابهای پهلوی ،زبور پهلوی ،آثار مانوی و جمالت و
لغات پراکنده در کتابهای عربی و فارسی.
هدف از این پژوهش ،بررسی برخی آثار واجی و واژگانی باقیمانده از فارسی میانه در گونۀ کرمانی
است .جمعآوری دادههای این پژوهش به دو صورت کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است .به این
منظور و در مرحلۀ اول ،واژگان راهنما پس از بررسی دو منبع در مورد گونۀ کرمانی (فرهنگ لغات و
اصطالحات مردم کرمان تالیف ابوالقاسم پورحسینی ( )1370و فرهنگ گویش کرمانی تألیف محمد
صرافی ( ) )1375و مقایسۀ آنها با «فرهنگ کوچک زبان پهلوی» اثر دیوید نیل مکنزی()Mackenzei
( )1379استخراج شدند .در مرحلۀ دوم ،به منظور تطبیق واژگان راهنما با کاربرد آنها در بین گویشوران
و همچنین بررسی برخی واژگان در قالب جمله ،از تعدادی از گویشوران گفتار آزاد ضبط شد .جامعۀ
زبانی این پژوهش را ساکنین بومی باالی پنجاه سال بیسواد یا کمسواد شهر کرمان تشکیل میدهند.
محدودۀ مورد بررسی در این پژوهش ،شهر کرمان است که بر مبنای نتایج سرشماری سال 1390با
جمعیتی بیش از  720هزار نفر ،پرجمعیتترین شهر استان کرمان محسوب میشود(سالنامۀ آماری استان
کرمان.)124:1392 ،

در این پژوهش برای واجنگاری واژگان فارسی معیار و گونۀ کرمانی ،از الفبای بینالمللی آوانگاری
استفاده شده است و واجنگاری صورتهای فارسی میانه طبق روش مکنزی صورت گرفته است.

.2پیشینۀ پژوهش
نظام واجی گونۀ کرمانی تفاوت چندانی با فارسی معیار ندارد و عوامل زبرزنجیرهای و واژگانی،
مهمترین عامل تمایز آن از سایر لهجههای فارسی است .به همین دلیل ،مطالعات چندانی در حوزۀ
واجشناسی گونۀ کرمانی صورت نگرفته است .اکثر پژوهشهای انجام شده در مورد گونۀ کرمانی به
جمعآوری واژگان و اصطالحات خاص این گونه پرداختهاند .از آن جمله میتوان به کتاب محمد
صرافی ( )1375اشاره کرد که در آن ،واژگان رایج در گونۀ کرمانی به ترتیب حروف الفبا در زبان فارسی

  84فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،شمارۀ  ،20تابستان 1397

معرفی و معنی هر واژه ذکر گردیده است .در اثر دیگر با عنوان «فرهنگ لغات و اصطالحات مردم
کرمان» ،ابوالقاسم پورحسینی ( )1370به بررسی تعدادی از آثار و واژگان کاربردی در این لهجه پرداخته
است .مهمترین کار در سالهای اخیر در رابطه با بررسی نظام آوایی گونۀ کرمانی مربوط به پایاننامه
کارشناسی ارشد یدا ...پرمون ( )1375با عنوان «نظام آوایی گونۀ کرمانی از دیدگاه واجشناسی زایشی و
واجشناسی جزء مستقل» است .پژوهش وی در نوع خود دیدگاهی نو به نظام آوایی گونۀ کرمانی
محسوب میشود .نگارنده در این پژوهش سعی کرده است تا از دو دیدگاه واجشناسی زایشی و
واجشناسی جزو مستقل برای توجیه در واکاوی جنبههای نظام آوایی گونۀ کرمانی استفاده کند .از این
طریق وی ضمن آزمودن کارایی آنها در توصیف نظام آوایی کرمانی ،پذیرفته بودن هر یک به لحاظ
روانشناختی هنگام ارجاع به جنبههای واجشناختی را سنجیده است .به بیان دیگر ،هدف نهایی این
پژوهش تالش برای ارائۀ شواهدی واقعی از نظام آوایی کرمانی در چارچوب نظریههای خطی (زایشی)
و غیرخطی (پسزایشی) و تعیین جنبههایی از این نظام آوایی است.
پیش از این ،مطالعهای در زمینۀ بررسی گونۀ گفتاری مردم شهر کرمان از لحاظ تاریخی صورت
نگرفته است .از اینرو میتوان به وجود نوآوری در این پژوهش قائل شد .با وجود این ،برخی
پژوهشگران در سالهای اخیر به بررسی ارتباط میان واژگان فارسی دوران میانه با واژگان برخی زبانها
و گویشهای دیگر پرداختهاند؛ از آنجمله میتوان به پژوهش نبیلو چهرقانی ( )1387با عنوان
«واژههای فارسی میانه در گویشهای وفسی و چهرقانی» اشاره کرد .در این پژوهش ،وی روشهای
بهرهگیری گویشوران گویشهای وفسی و چهرقانی از واژههای فارسی میانه را در قالب جملههای
رایج نشان میدهد .واژههای فارسی میانۀ رایج در این گویشها به چهار طبقه تقسیم میشوند)1 :
ً
واژههایی که عینا در این گویشها باقی مانده است؛  )2واژههایی که  wآغازی آنها به  vتبدیل شده
است؛  )3واژههایی که با تغییرات واجی به کار میروند؛  )4واژههایی که فقط برخی از مشتقات آنها
در این گویشها باقی مانده است .آقاگلزاده و داوری نیز ( )1388در پژوهشی با عنوان «بررسی
ریشهشناختی واژههای انگلیسی با ریشۀ فارسی میانه» به روند انتقال ده واژۀ فارسی میانه به زبان
انگلیسی و چند زبان دیگر اروپایی با میانجیگری بالفصل زبانهای عربی و یونانی پرداختهاند.
نگارندگان با ارائۀ چندین مدرک بر پایۀ برخی منابع معتبر ،فارسی بودن ریشۀ این واژگان انگلیسی را به
اثبات میرسانند .بررسی همزمانی و درزمانی قلب واجی در زبان فارسی عنوان پژوهش دیگری است
که در زمینۀ مقایسه زبان فارسی میانه و نو انجام گرفته است .احمدخانی ( )1387در این پژوهش
فرایند جابه جایی واجی را از دو منظر هم زمانی و تاریخی مورد بررسی قرار داده است و عوامل ایجاد
این فرایند در برخی آثار فارسی میانه را معرفی میکند.
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.3تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش به بررسی آثار واجی و واژگانی باقیمانده از فارسی میانه در گونۀ کرمانی خواهیم
پرداخت .به این منظور ،آثار واجی در قالب تعدادی از فرآیندهای واجی پربسامد تقویت ،تضعیف و
ً
همچنین تغییرات واکهای ارائه خواهند شد و سپس به بررسی آثار واژگانی در قالب واژگانی که عینا از
فارسی میانه در کرمانی حفظ شدهاند و همچنین واژگانی که با تغییر حوزۀ معنایی خودشان در این گونه
به کار میروند ،خواهیم پرداخت.
. 1-3آثار واجی
گونۀ کرمانی ،دارای برخی ویژگیهای آوایی و واژگانی است که آن را از فارسی معیار متمایز میکند.
در سالهای اخیر ،پژوهشهای مختلفی به بررسی نظام واجی گونۀ کرمانی و سایر گونههای نزدیک به
آن در استان کرمان اختصاص یافته است .نتایج این پژوهشها نشان میدهد که ِاعمال برخی
فرآیندهای واجی روی فارسی معیار در این گونۀ زبانی بسیار پر بسامد است که از آن جمله میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
 تضعیف همخوانهای ] [v],[f],[bدر پایانۀ هجا و تبدیل آنها به غلت ](.[wکرد زعفرانلو)111:1381،
 حذف همخوانهای چاکنایی ] [Ɂ],[hبعد از واکه و کشش جبرانی هستۀ هجا( .همان)111:
 حذف همخوان ] [tدر پایان خوشۀ همخوانی ](.[-xtهمان)111:
 حذف همخوان خیشومی ] [nدر پایان واژه و خیشومی شدگی واکۀ ماقبل آخر(.همان)112:

 حذف همخوانهای خیشومی
](.[uهمان)112:

][n

و

][m

در پایان واژۀ بعد از واکه

][a

و تبدیل این واکه به

 درج آغازی واکه در ابتدای خوشههای همخوانی(.همان)112:
 تبدیل همخوان ] [rبه ] [lدر برخی بافتهای زبانی(.همان)112:
 تبدیل همخوان ] [Gبه ] [xدر مجاورت همخوان بی واک و در جایگاه پایانی و میان دو واکه(.رزمدیده
و کرد زعفرانلو)105:1392 ،

 تضعیف همخوان انسدادی ] [bبه سایشی ] [vدر جایگاههای پایانی ،میان دو واکه و به ندرت در
جایگاههای آغازین(.همان)105:
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 تقویت همخوانهای
هجا(.موالیی)224:1390،

][v

یا

][f

در پایانۀ هجا و تبدیل آنها به غلت

][p

یا

][b

در آغازه

 افراشتگی واکۀ پیشین ،گسترده باز ] [aو تبدیل آن به واکۀ پیشین ،گسترده نیمهبستۀ ](. [eهمان)186:

اکثر فرآیندهای همخوانی ذکر شده در گونۀ کرمانی را میتوان در قالب فرآیندهای تقویت و
تضعیف دستهبندی کرد .فرآیندهای تقویت و تضعیف از فرآیندهای پربسامد واجی محسوب میشوند
که میتوان نمونههای زیادی از آنها را در گونههای مختلف زبان فارسی دید .به نظر برکوئست
( )168:2001( )Baerquestواجهای قوی تمایل به قرار گرفتن در جایگاه قویتر هجا و واجهای ضعیف
تمایل به جایگاه ضعیفتر دارند .از اینرو همخوانهای قوی در جایگاه آغازۀ هجا قرار میگیرند.
فرآیند تقویت ،در محیطهای قوی و فرآیند تضعیف در محیطهای ضعیفتر رخ میدهد .در واقع
محیط مرتبط با هجا عامل بروز این فرآیندها است .کنتسویچ ( )35:1994( )Kenstowiczنیز در این
زمینه عقیده دارد که جهت حرکت تغییرات آوایی در محور ناسوده-انسدادی -سایشی باعث ایجاد
فرآیندهای تقویت و تضعیف میشود؛ اگر جهت تغییرات آوایی از سمت چپ به راست باشد فرآیند
تضع یف و اگر جهت تغییرات آوایی از سمت راست به چپ باشد ،فرآیند تقویت رخ میدهد .کرد
زعفرانلو ( )112:1381در پژوهش خود نشان میدهد که به طور کلی در گویشهای استان کرمان (ازجمله
گونۀ کرمانی) فرآیند تضعیف بر فرآیند تقویت غلبه دارد .عالوه بر فرآیندهای تقویت و تضعیف
همخوانی ،میتوان نمونههایی از فرآیندهای واکهای را نیز در گونۀ کرمانی مشاهده کرد .فرایندهای
افراشتگی و افتادگی واکههای فارسی معیار از پربسامدترین فرایندهای واکهای گونۀ کرمانی محسوب
میشوند .نظام واکهای در روند انتقال فارسی میانه به فارسی نو دچار تغییراتی شده است .جدول زیر،
سیر تحول واکهها از فارسی میانه به فارسی نو را نشان میدهد(برگرفته از ابوالقاسمی. )18:1392،
فارسی میانه

فارسی نو

a
ā
i
ī
u
ū
ō
ē

a

)ɑ( ā
e
i/ī
o
u/ ū
u/ ū
i/ī
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برایناساس ،واکۀ فارسی میانۀ  /i/در فارسی نو تبدیل به  /e/میشود و واکۀ  /u/در فارسی میانه
نیز تبدیل به  /o/در فارسی نو میگردد .عالوه بر این /ō/ ،فارسی میانه در فارسی نو به دو صورت
 /ū/و  /u/تغییر مییابد و واکههای  /ī/و  /i/در فارسی نو ،بازماندۀ واکۀ  /ē/فارسی میانه
محسوب میشوند .در سایر موارد تغییری در واکههای فارسی میانه و نو دیده نمیشود .اعمال برخی
فرآیندهای واجی روی صورت میانۀ واژگان ،باعث ایجاد تفاوتهای واجی میان این صورتها و
صورتهای فارسی نو میشود .در این بخش به تعدادی از این فرآیندهای واجی اشاره خواهیم کرد که
عدم اعمال آنها روی گونۀ کرمانی باعث کاربرد یکسان تعدادی از واجهای گونۀ کرمانی با فارسی
میانه میشود.
.1-1-3تضعیف
ینسن ( )65:2004( )Jensenفرآیند تضعیف را نوعی فرآیند همگونی میداند که در آن بست انسدادی با
درجۀ بست آوایی مجاور همگون میشود .به اعتقاد وی تضعیف بیشتر در جایگاه بین دو واکه رخ
میدهد .هایمن ( )165:1975( )Hymanنیز محیط واکهای را بهترین محل برای وقوع فرآیند تضعیف
معرفی می کند .فرآیند تضعیف شامل فرآیندهایی از قبیل حذف ،تبدیل انسدادی و سایشی به ناسوده،
تبدیل سایشی به خیشومی ،همگونی انسدادیها و خیشومیها ،واکرفتگی غیررساها و  ...میشود.
.1-1-1-3سایشیشدزی

بر اساس نوشتۀ کار ( )144-143 :2006( )Carrهمخوانهای انسدادی دارای بستی کامل در مجرای
تولیدیاند ،در حالی که همخوانهای سایشی دارای چنین بستی نیستند؛ به عبارت دیگر در
همخوانهای سایشی ،فضای کافی برای عبور جریان هوا وجود دارد اما اندامهای گفتاری چنان به هم
نزدیک هستند که به هنگام عبور هوا ،سایش ایجاد میشود .شرایطی که همخوانهای انسدادی به
همخوانهای سایشی تبدیل میشوند را «سایشیشدگی» و حالت برعکس آن را «انسدادیشدگی»
مینامند .در ادامه به دو مورد از اعمال فرآیند سایشیشدگی همخوانهای فارسی میانه در روند انتقال
به فارسی نو اشاره خواهد شد .هر دو مورد نشان میدهند که گونۀ کرمانی تحت تأثیر این فرآیندها قرار
نگرفته است و برخالف فارسی نو ،همچنان از واجهای فارسی میانه استفاده میکند.
الف)تبدیل  /p/فارسی میانه به  /f/در فارسی نو

در مثال شمارۀ  1همخوان انسدادی  / p/فارسی میانه در روند انتقال به فارسی نو تبدیل به همخوان
سایشی  /f/شده است .صورتهای کاربردی این واژه در گونۀ کرمانی نشان میدهد که واج /p/
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میانه در این گونه حفظ شده است .گونۀ کرمانی در برخی موارد عالوه بر حفظ همخوان  /p/میانه،
همخوان پایانی را نیز حذف میکند که در نتیجۀ آن واکۀ ماقبل آخر ،خیشومیشده میگردد.
شماره

فارسی معیار

زونۀ کرمانی

فارسی میانه

نوشتار

1

gusfand

̃guspand,guspa

gōspand

گوسفند

مقایسۀ صورت فارسی معیار این واژه با گونۀ کرمانی نشان میدهد که برای تبدیل صورت فارسی معیار
به گونۀ کرمانی ،انسدادیشدگی همخوانی رخ داده است .به طور کلی ،انسدادیشدگی همخوان /f/
فارسی معیار به /p/در آغازۀ هجا ،یکی از فرآیندهای واجی پر بسامد در گونۀ کرمانی است.
نمونههایی از این مورد را میتوان در گونۀ کرمانی مشاهده کرد:
شماره

فارسی معیار

زونۀ کرمانی

نوشتار

1
2
3

ʔesfand

ʔespand

ʔesfandiār

ʔespandijār

felfel

pelpel

اسفند
اسفندیار
فلفل

ب)تبدیل  /b/فارسی میانه به  /v/در فارسی نو

در مثال شمارۀ  ،2همخوان انسدادی  /b/فارسی میانه در روند انتقال به فارسی نو تبدیل به همخوان
سایشی /v/شده است .صورت کرمانی این واژه نشان میدهد که واج  /b/میانه در این گونه حفظ شده
است .گونۀ کرمانی این واژه عالوه بر حفظ همخوان  /b/فارسی میانه ،همخوان پایانی را هم حذف
میکند که در نتیجۀ آن ،واکۀ ماقبل آخر خیشومیشده میگردد.
شماره

فارسی معیار

زونۀ کرمانی

فارسی میانه

نوشتار

1

neve∫tan

̃nebe∫ta

nibištan

نوشتن

در این مثال نیز مقایسۀ صورتهای فارسی معیار و گونۀ کرمانی نشان میدهد که برای تبدیل صورت
فارسی معیار به صورت گونۀ کرمانی ،انسدادیشدگی همخوانی رخ داده است.
در گونۀ کرمانی ،تبدیل همخوان سایشی  /v/به  /b/در مقایسه با نوع انسدادیشدگی قبلی
کمبسامدتر است .نمونههایی از این فرآیند را میتوان در واژههای زیر مشاهده کرد:
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شماره

فارسی معیار

زونۀ کرمانی

نوشتار

1
2
3

vāfur

bɑfur

mive

mebe ،mejbe

ʔāvi∫an

̃ʔɑbi∫a

وافور
میوه
آویشن

.2-1-1-3حذف همخوانی

یکی دیگر از فرآیندهای تضعیف ،فرآیند حذف همخوانی است .گاهی یک واحد زنجیری تحت شرایط
خاصی ،از زنجیرۀ گفتار حذف میشود .حقشناس ( )158:1380در مورد انواع حذف میگوید« :حذف
در زبان به دو صورت انجام میشود که تمایز آنها از هم ضروری است؛ یکی «حذف تاریخی» است که
در اثر آن به مرور زمان و طی مراحل تاریخی مختلف یک واحد زنجیری به پیروی از قواعد تاریخی از
زنجیرههای واجی زبان حذف میشود .نوع دوم «حذف ساختاری» است که تابع قواعد نظام صوتی
زبان است که حاکم بر ترکیب واجها در زنجیرۀ گفتار است .به این ترتیب که هرگاه در ترکیب واجها با
هم ،نوعی همنشینی بین واحدهای زنجیرهای به وجود آید که بر خالف نظام صوتی زبان باشد ،آن
زنجیرۀ گفتار حذف میشود .بنابراین حذف ساختاری طبق قواعد همزمانی روی میدهد»(حقشناس،
.)158:1380
الف)حذف همخوان پایانی

در مثالهای زیر ،همخوان پایانی فارسی میانه در روند انتقال به فارسی نو حذف شده است که طبق
ادعای حقشناس نوعی حذف تاریخی محسوب میشود .با این حال ،صورت کرمانی این واژگان نشان
می دهد که همخوان پایانی صورت فارسی میانه بر خالف فارسی معیار در گونۀ کرمانی حفظ شده
است.
شماره

فارسی معیار

زونۀ کرمانی

فارسی میانه

نوشتار

1
2
3

som

somb

sumb

dom

dom

)dum(b

nɑf

nɑfk-nɑfg

nāfag

سم
دم
ناف

مقایسۀ صورتهای فارسی معیار و گونۀ کرمانی در این مثالها نشان میدهد که فرآیند درج همخوانی
در این مورد رخ داده است .علیرغم اینکه گونۀ کرمانی تمایل بیشتری به پیروی از فرآیندهای تضعیف
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دارد ،میتوان مواردی از درج واجی را نیز در این گونه مشاهده کرد .کرد زعفرانلو ( )112:1381در مقایسۀ
گویش های استان کرمان با فارسی معیار بر اولویت داشتن فرآیند تضعیف نسبت به تقویت در این
گویشها تأکید میکند .با این حال ،درج همخوانی را میتوان در جایگاه میانی ( /dɑrs/به جای واژۀ
 )/dɑs/و یا پایانی ( /bɑle∫t/به جای واژۀ )/bɑle∫t/مشاهده کرد .حقشناس ( )84:1380عقیده
دارد فرآیند درج تابع قواعد نظام صوتی زبان است؛ به این تعبیر که هرگاه در ترکیب واجها با هم ،نوعی
همنشینی بین واحدهای زبانی به وجود آید که یا بر اساس طبیعت زبان ثقیل باشد و یا بر خالف نظام
صوتی زبان محسوب شود ،برای رفع این اشکال یك واحد زنجیری به زنجیرۀ گفتار اضافه میشود.
کامبوزیا ( )274:1385نیز درج را مفهومی کلی میداند که براساس آن ،یک عنصر ،ساختاری جدید را در
یک زنجیره اضافه میکند .این فرآیند در سطوح مختلف زبانی رخ میدهد اما هر گاه در سطح واجی
دیده شود ،عنصری که در واژه درج میشود «میانهشت» نام دارد .وی عقیده دارد که در این فرآیند
یک همخوان بین دو واکه درج میشود تا از التقای واکهها پیشگیری شود و یا یک واکه بین دو
همخوان درج میشود تا خوشۀ همخوانی را بشکند.
ب)حذف واکۀ آغازی

بر اساس نظر کرد زعفرانلو ( ،)128 :1381در دورۀ میانۀ زبان فارسی بخصوص در زبان پهلوی،
خوشههای همخوانی آغازی دیده میشود .در زبان فارسی جدید به دلیل تغییرات ساختار هجایی
فارسی امروز ،دیگر خوشههای همخوانی آغازی دیده نمیشود؛ به عبارت دیگر بنا بر قواعد واج آرایی
زبان فارسی امروزی ،دو همخوان متوالی در آغاز واژه واقع نمیشوند .زبان فارسی معیار برای حل این
مشکل واکهای را میان دو همخوان درج میکند .مثالهای زیر نشان میدهند که در روند انتقال فارسی
میانه به فارسی نو واکههای آغازی حذف شدهاند و در عوض درج واکهای رخ داده است .با این حال،
گونۀ کرمانی ،واکههای آغازی فارسی میانه را همچنان حفظ کرده است .مثالهای  1و  2نشان
میدهند که این واکهها در گونۀ کرمانی دچار افراشتگی واکهای نیز شده اند .در مثال  3نیز واکۀ /o/
فارسی نو بازماندۀ واکۀ  /u/فارسی میانه است(ابوالقاسمی .)18:1392،در این مثال واکۀ هجای دوم
فارسی میانه  /a/طبق فرآیند افراشتگی -پسینشدگی در گونۀ کرمانی به  /o/تبدیل شده است.
شماره

فارسی معیار

زونۀ کرمانی

فارسی میانه

نوشتار

1
2
3

∫ekam

)ʔe∫kam(b

)aškamb,aškom(b

∫enidan

̃ʔe∫nafta

ašnūdan

∫otor

ʔo∫tor

uštar

شکم
شنیدن
شتر
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ً
به طور کلی این فرآیند در گونۀ کرمانی بسامد نسبتا باالیی دارد و روی تعداد دیگری از واژگان فارسی
معیار نیز قابل مشاهده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
شماره

فارسی معیار

زونۀ کرمانی

نوشتار

1
2
3
4

stāndan, gereftan

̃ʔesuda

∫etāb

ʔe∫tow

∫ekastan

̃ʔe∫kasa

∫enāxtan

̃ʔe∫nāta

ستاندن
شتاب=عجله
شکستن
شناختن

 .2-1-3تقویت
هایز ( )260:2009( )Hayesدر رابطه با وقوع فرآیند تقویت عنوان میکند که تغییرات آوایی اغلب باعث
میشود که در همخوانهای آغازی هجا ،تارآواها سفتتر شود که این امر باعث قویتر شدن آنها
میشود .هایمن ( )165:1975فرآیند تقویت را معادل پرتوان شدن یک آوا میداند .هایمن نیز همچون
برکوئست محیط آغازۀ هجا را به عنوان مناسبترین محل برای فرآیند تقویت معرفی میکند .فرآیند
تقویت دارای انواع مختلفی همچون درج ،تبدیل رسا به انسدادی ،تبدیل خیشومی به سایشی،
مرکبشدگی ،دمیدگی ،واکداری همخوانهای گرفته و  ...است.
 .1-2-1-3واکدارشدزی

براساس نظر مدرسی قوامی( )42:1390واک عبارت است از ادراک ما از ارتعاش پردهای صوتی .در
صورتی که تولید یک آوا با ارتعاش پردههای صوتی همراه باشد ،ما آن را واکدار و در غیر این صورت
بیواک میشنویم« .واکدار شدگی» فرآیندی است که طی آن یک همخوان بیواک به همخوان
واکدار متناظر خودش تبدیل میشود .در مثال زیر همخوان انسدادی بیواک  /p/فارسی میانه در
روند انتقال به فارسی نو تبدیل به همخوان انسدادی واکدار  /b/شدهاست .صورت کرمانی این واژه
نشان میدهد که واج  /p/بیواک فارسی میانه در این گونه حفظ شده است.
شماره

فارسی معیار

زونۀ کرمانی

فارسی میانه

نوشتار

1

ʔasb

ʔasp

asp

اسب
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مقایسۀ صورت فارسی معیار و گونۀ کرمانی این واژه نشان میدهد که برای تبدیل صورت فارسی
معیار به صورت گونۀ کرمانی ،واکرفتگی رخ دادهاست .واکرفتگی همخوانهای فارسی معیار یکی از
فرآیندهای پربسامد تضعیف در گونۀ کرمانی و اکثر گویشهای زبان فارسی است .نمونههایی از
واکرفتگی در گونۀ کرمانی در جدول زیر ارائه شده است.
شماره

فارسی معیار

زونۀ کرمانی

نوشتار

1
2
3

dāmād

dumɑt

gard

gart

ārd

ɑrt

داماد
گرد
آرد

 .3-1-3فرآیندهای واکهای
 .1-3-1-3افراشتگی واکه ای

براساس نظر مشکوة الدینی ( )21 :1384یکی از مشخصههای واکهها ،میزان افراشتگی زبان و یا
قرارگرفتن آن در کف دهان است .بر این اساس ،بیشترین میزان افراشتگی زبان ،مشخصۀ افراشتگی
واکهای را نشان میدهد .جهانگیری ( )92:1378عقیده دارد که فرآیند قدرتمند افراشتگی واکهای ،در
زمانی در دورۀ میانه آغاز شده و تا امروز امتداد یافته است .مثالهای زیر نشان میدهند که واکۀ /a/
فارسی میانه در روند انتقال به فارسی نو تحت عمل افراشتگی واکهای تبدیل به واکۀ /e/شده است .با
این حال ،صورت کرمانی این واژگان نشان میدهد که واکۀ افتادۀ  /a/فارسی میانه در این گونه حفظ
شده است.
شماره

فارسی معیار

زونۀ کرمانی

فارسی میانه

نوشتار

1
2
3

hevdah

havda

haftdah

heʤdah

haʤda

haštdah

hezɑr

hazɑr

hazār

هفده
هجده
هزار

مقایسۀ صورتهای فارسی معیار و گونۀ کرمانی این واژگان نشان میدهد که برای تبدیل صورت
فارسی معیار به صورت گونۀ کرمانی ،افتادگی واکهای رخ داده است .افتادگی واکهای یکی از دو فرآیند
واکهای پر بسامد گونۀ کرمانی است که در ادامه به مواردی از آن اشاره میشود.
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شماره

فارسی معیار

زونۀ کرمانی

نوشتار

1
2
3
4

rismān

̃resmu

hiʧ

heʧ

bute

bote

kohne

kɑne

ریسمان
هیچ
بوته
کهنه

 .2-3-1-3افتادزی واکهای

به نظر مشکوةالدینی( )22:1384میزان افراشتگی زبان در واکههای افتاده ،در حد صفر است .در فرآیند
«افتادگی واکهای» واکهای جایگزین واکۀ دیگر میشود که نسبت به آن افتادهتر باشد .مثال زیر نشان
میدهد که واکۀ  /e/فارسی میانه در روند انتقال به فارسی نو ،تحت عمل افتادگی واکهای تبدیل به
واکۀ  /a/شده است اما صورت کرمانی این واژه همچنان واکۀ  /e/فارسی میانه را حفظ کرده است.
شماره

فارسی معیار

زونه کرمانی

فارسی میانه

نوشتار

1

ʔɑhan

ʔɑhen

āhen, āhan

آهن

مقایسۀ صورت فارسی معیار و گونۀ کرمانی این واژه نشان میدهد که برای تبدیل صورت فارسی معیار
به صورت گونۀ کرمانی ،افراشتگی واکهای رخ داده است .به طور کلی در گونۀ کرمانی ،فرآیند
افراشتگی واکهای بسامد باالیی دارد و روی تعداد دیگری از واژگان فارسی معیار نیز قابل مشاهده
است که در ادامه به برخی از آنها میشود:
شماره

1
2
3
4

فارسی معیار

زونه کرمانی

نوشتار

zanʤir

zenʤir

zabɑn

̃zebu

pa∫imɑn

̃pe∫emu

tavaqoʔ

tevaqɑ

زنجیر
زبان
پشیمان
توقع

.2-3آثار واژزانی
در این قسمت به بررسی برخی واژگان گونۀ کرمانی خواهیم پرداخت که در فارسی معیار ،کاربردی
ندارند .تطابق این واژگان با «فرهنگ کوچک زبان پهلوی» تألیف دیوید نیل مکنزی ( )1379نشان
میدهد که آنها بازماندۀ زبان فارسی میانهاند که در فارسی معیار منسوخ شدهاند .ثبت و بررسی این
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واژگان در مطالعات درزمانی زبان فارسی اهمیت دارد .برخی از این واژگان با مفهوم دوران میانۀ خود
در گونۀ کرمانی به کار میروند و برخی دیگر دچار فرآیندهای کاهش یا گسترش معنایی شدهاند .به
منظور تسهیل در امر بررسی واژگان ،میتوان آنها را با توجه به شرایط الزم ،درون حوزههای معنایی
مختلفی قرار داد.
ریشۀ اولیۀ این تقسیمبندی ،مربوط به زبانشناسان آلمانی و مردمشناسان آمریکایی قرن نوزدهم
میالدی است که چنین تصوری را از دیدگاههای هومبولت گرفته بودند .نظریۀ حوزههای معنایی را
«وایزگربر» ( )Wisegerberدر ابتدای قرن بیستم ارائه کرده است« .تریر» ( - )Triyerزبانشناس
آلمانی -نیز با جدا ساختن حوزههای مفهومی از حوزههای لغوی معتقد بود که حوزههای لغوی حوزۀ
مفهومی را تجزیه و به بخشهایی تقسیم میکند .مطالعۀ درزمانی حوزهایی معنایی از سوی تریر و
وایزگربر و مطالعۀ هم زمانی آنها از جانب «پورتسینگ» ( )Portsingمورد توجه بوده است .طبق نظر
صفوی ،مطالعۀ درزمانی حوزههای معناییای که نظام مفاهیم مشترکی را مینمایانند ،امکانات مختلفی
را در تعبیر حوزههای معنایی نشان میدهد .وی از شش امکان در این زمینه یاد میکند که عبارتند از:
 عدم تغییر در مجموعۀ واژهها و عدم تغییر در روابط مفهومی میان این واحدها در دو حوزۀ معنایی؛
 تغییر در مجموعۀ واژهها و عدم تغییر در روابط مفهومی میان این واحدها در دو حوزۀ معنایی؛
 عدم تغییر در مجموعۀ واژهها همراه با تغییر در ساخت درونی حوزۀ مفاهیم؛
 تغییر هم در مجموعۀ واژهها و هم در روابط مفهومی میان این واحدها؛
 افزایش در مجموعۀ واژهها و تغییر در روابط مفهومی؛
 حذف در مجموعۀ واژهها و تغییر در روابط مفهومی(صفوی.)192-189 :1384،
بررسی تعدادی از واژگان گونۀ کرمانی نشان میدهد که این واژگان ،علیرغم داشتن برخی
تفاوتهای واجی با صورت فارسی دوران میانه ،به همان مفهوم به کار میروند .این واژگان در روند
انتقال فارسی میانه به نو منسوخ شدهاند و فارسی نو برای اشاره به این مفاهیم از واژگان دیگری
استفاده میکند .میتوان گفت این واژگان از لحاظ درزمانی ،مربوط به دستۀ اول از تقسیمبندی
ششگانۀ صفویاند؛ چون صورت میانۀ آنها بدون تغییر در روابط مفهومی ،در گونۀ کرمانی به کار
میرود .درک این کلمات برای افرادی که با گونۀ کرمانی یا گونههای نزدیک به آن آشنا نباشد ،تا حد
زیادی غیرممکن است.
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شماره

فارسی معیار

زونه کرمانی

فارسی میانه

نوشتار

1
2
3
4

kolje

gorde

gurdag

qatre

pe∫∫engu

paššing

qurbɑɣe

gok

wak

mɑrmulak

Kalpak, kerpu

karbūg

کلیه
قطره
قورباغه
مارمولک

صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ  /gurdag/ 1است؛ در روند انتقال فارسی میانه به کرمانی ،واکۀ
 /u/به  /o/تبدیل میشود .این واژه با حفظ مفهوم دوران میانه ،در گونۀ کرمانی به صورت
 /gorde/به کار میرود .در فارسی معیار ،واژۀ «کلیه» جایگزین این صورت زبانی شده است.
صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ  ،/paššing/ 2در فارسی معیار تبدیل به واژۀ «قطره» شدهاست .گونۀ
کرمانی ،با اعمال فرآیند افراشتگی واکهای  /a/به  /e/و اضافه کردن پسوند تصغیر ساز  /-u/به
صورت فارسی میانه ،آن را به صورت  /pe∫∫engu/به کار می برد.
صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ  ،/wak/ 3در فارسی معیار تبدیل به واژۀ «قورباغه» شده است .به
نظر میرسد که صورت کرمانی  /gok/بازماندۀ فارسی میانه  /wak/باشد .مطلبی و شیبانی فرد
آغازی فارسی میانه در فارسی معیار به "ب" یا "گ" بدل میشود.
( )318:1392اشاره میکنند واج /w/
ِ
نتایج کار آنها در این زمینه نشان میدهد که واژۀ  /gwak/در گویش رودباری جنوب استان کرمان
نتیجۀ این فرآیند است؛ برایناساس ،هرگاه  /w/قبل از واکۀ  /a/قرار گیرد در رودباری بدل به
 /gw/و در سایر موارد تبدیل به  /g/میشود.
مثال شمارۀ  5نشان میدهد که در گونۀ کرمانی برای «مارمولک» از دو واژۀ  /kerpu/و /kalpak/
استفاده میشود .به نظر میرسد این واژگان از ریشۀ صورت دوران میانۀ  /karbūg/گرفته شدهاند .در
گونۀ کرمانی ،واج انسدادی  /b/میانه به هخوان انسدادی واکدار متناظرش؛ یعنی  /p/تبدیل
میشود که نوعی فرآیند واکدارشدگی محسوب میشود .در واژۀ  /kerpu/پس از اعمال دو فرآیند
حذف همخوان پایانی و افراشتگی واکهای  /a/به  /e/روی صورت میانه ،صورت  /kerpu/ایجاد
میشود .در واژۀ  /kalpak/نیز همخوان  /r/به همخوان  /l/تبدیل شده است.
عالوه بر مثالهای ذکر شده ،واژگان دیگری در گونۀ کرمانی به کار میروند که در فارسی معیار
ً
کاربرد ندارند .صورت زبانی گونۀ کرمانی این واژگان عینا مشابه صورت دورۀ میانه است اما از لحاظ
معنایی دچار تغییراتی در حوزۀ معنایی شدهاند .از این رو ،این واژگان را باید جزء دستۀ سوم از
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تقسیمبندی شش گانۀ صفوی دانست؛ چراکه گونۀ کرمانی علیرغم حفظ صورت فارسی میانه ،در
روابط مفهومی این واژگان تغییراتی ایجاد کرده است.
بررسی این دادهها نشان میدهد که در واژگان گونۀ کرمانی فرآیند کاهش و گسترش معنایی رخ داده
است .آرالتو ( )201-202 :1384عقیده دارد که منظور از کاهش حوزۀ معنایی آن است که تعداد اشیایی که
یک واژه بر آنها داللت دارد ،کاهش یابد یا یک واژه مفهومی تخصصیتر پیدا کند .گسترش معنایی
نیز به حالتی اشاره دارد که تعداد چیزهایی که یک واژه بر آنها داللت دارد افزایش پیدا کرده باشد؛ به
عبارت دیگر یک واژه حوزۀ معنایی خود را گسترش میدهد.
شماره

فارسی معیار

زونه کرمانی

فارسی میانه

نوشتار

1
2
3
4

boland

borz

borz

jonʤe

ʔespes

aspast

morɣ

kork

kark

nok

ba∫n

bašn

بلند
یونجه
مرغ ،ماکیان
نوک

صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ  ،/borz/ 1در فارسی معیار تبدیل به واژۀ «بلند» شده است .صورت
این واژه د ر گونۀ کرمانی حفظ شده است اما از لحاظ مفهوم ،تحت تأثیر فرآیند کاهش معنایی قرار
گرفته است .این واژه در گونۀ کرمانی برای توصیف زمینهای کشاورزی به کار میرود و در سایر موارد
کاربرد کمتری دارد.
صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ  ،/aspast/ 2در فارسی معیار به واژۀ «یونجه» که واژۀ قرضی از زبان
ترکی است ،تبدیل شده است .در گونۀ کرمانی ،صورت فارسی میانه پس از حذف همخوان  /t/پایانی
و اعمال فرآیند افتادگی واکۀ هجای اول به صورت  /ʔespes/به کار میرود .این واژه در گونۀ کرمانی
دچار گسترش معنایی شده است؛ چراکه این صورت زبانی برای اشاره به بیشتر گیاهان هرز(علف)
استفاده میشود .آقاگل زاده و داوری ( )39:1388عقیده دارند واژۀ  /ʔālfālfā/انگلیسی وامواژهای
فارسی محسوب میشود که از صورت زبان فارسی میانه وارد این زبان شده است.
صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ  ،/kark/ 3در فارسی معیار به واژۀ «مرغ و ماکیان» تبدیل شده
است .در گونۀ کرمانی صورت فارسی میانه ،پس از اعمال فرآیند افراشتگی-پسینشدگی واکهای
( )a⇨oبه صورت  /kork/به کار میرود .این واژه در گونۀ کرمانی دچار کاهش معنایی شده است؛
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چراکه این صورت زبانی برای توصیف طبقۀ خاصی از مرغها استفاده میشود .در گونۀ کرمانی ،از واژۀ
 /kork/در دورهای استفاده میشود که مرغهای خانگی روی تخم مینشینند تا جوجه بیاورند.
صورت فارسی میانۀ مثال شمارۀ  ،/bašn/ 4در فارسی معیار تبدیل به واژۀ «نوک شیء» شده است.
صورت این واژه در گونۀ کرمانی حفظ شده است اما از لحاظ مفهوم تحت تأثیر فرآیند گسترش معنایی
قرار گرفته است .در گونۀ کرمانی ،این واژه عالوه بر معنی «نوک» برای اشاره به کل سطح یک شیء
(از نوک تا انتها) نیز به کار میرود.

 .4نتیجه زیری
هدف اصلی این پژوهش تعیین آثار باقی ماندۀ فارسی میانه در گونۀ کرمانی بود .به این منظور،
دادههای استخراج شده ،در قالب دو دستۀ آثار واجی و واژگانی ارائه شد .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که اعمال فرآیندهای واجی از قبیل سایشیشدگی ،واکدارشدگی ،حذف ،افراشتگی واکهای و
افتادگی واکهای در برخی واژگان فارسی میانه باعث تغییر این واژگان در فارسی نو شده است؛ با این
حال ،گونۀ کرمانی تحت تأثیر این فرآیندها قرار نگرفته است و در نتیجه برخی آثار واجی زبان فارسی
میانه در این گونۀ زبانی باقی مانده است .فرآیندهای تقویت و تضعیف همخوانی از پربسامدترین
فرآیندهایی محسوب میشوند که چنین شرایطی را در گونۀ کرمانی فراهم میکنند .عالوه بر این ،در
بخش واژگانی نیز مشخص شد که تعدادی از واژگان گونۀ کرمانی که در فارسی معیار کاربردی ندارند
بازماندۀ صورت فارسی میانهاند .این واژگان در دو دسته قابل بررسی هستند؛ دستۀ اول شامل واژگانی
میشود که همراه با اعمال برخی تغییرات واجی و حفظ مفهوم دوران میانه در گونۀ کرمانی به کار
میروند و دستۀ دوم واژگانی هستند که در گونۀ کرمانی به همان صورت فارسی میانه باقی ماندهاند اما
از لحاظ معنایی تحتتأثیر فرآیندهای کاهش و گسترش معنایی قرار گرفتهاند .حفظ این آثار در گونه
کرمانی میتواند نشاندهندۀ قدمت گونۀ کرمانی به عنوان یکی از گونههای جنوبغربی ایرانی و مؤ ید
نزدیکی آن به زبان فارسی میانه باشد.
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منابع
کتابها
 آموزگار ،ژاله و تفضلی ،احمد ،)1373(،زبان پهلوی :ادبیات و دستور آن ،تهران ،معین. ابوالقاسمی ،محسن ،)1386(،تار یخ زبان فارسی ،تهران ،سمت. ارانسکی ،یوسیف ،)1386(،زبانهای ایرانی .ترجمه علی اشرف صادقی ،تهران ،سخن. -پورحسینی ،ابوالقاسم ،)1370(،فرهن

لغات و اصطالحات کرمان ،کرمان ،کرمانشناسی.

 حق شناس ،علی محمد ،)1380(،آواشناسی (فونیتیک) ،تهران ،انتشارات نقش جهان.-

رضایی باغ بیدی ،حسن  ،)1388 (،تار یخ زبانهای ایرانی ،تهران :دایره المعارف اسالمی.

 سارلی ،ناصرقلی ،)1387( ،زبان فارسی معیار،تهران ،انتشارات هرمس. سالنامه آماری کرمان  ،)1391(،دفتر آمار و اطالعات  ، GISمعاون برنامهریزی استانداریکرمان.
 صرافی ،محمد ،)1375( ،فرهن عمید ،حسن ،)1362( ،فرهن کلباسی ،ایران ،)1389( ،فرهنعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

زویش کرمانی ،تهران ،انتشارات سروش .
فارسی عمید ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
توصیفی زونههای زبانی ایران ،چاپ دوم ،تهران ،پژوهشگاه

 مشکوة الدینی ،مهدی ،)1386(،سیر زبانشناسی ،مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی. -مکنزی ،دیوید ،)1379( ،فرهن

کوچک زبان پهلوی ،ترجمه م ،میرفخرایی ،تهران ،رهنما.

مقاالت
 -آقاگل زاده ،فردوس .داوری ،حسین« ،)1388 (،بررسی ریشه شناختی واژههای انگلیسی با

ریشۀ فارسی میانه» ،مجله مطالعات ادبی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شمارۀ شانزدهم ،سال
هشتم.
 -احمدخانی ،محمدرضا« ،)1387( ،بررسی همزمانی و در زمانی قلب واجی در زبان فارسی»،

فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شنابتی ،سال چهارم ،شمارۀ دوازدهم.
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 کرد زعفرانلو  ،عالیه « ،)1381(،فرآیندهای واجی مشترک در گویشهای استان کرمان» ،نشریۀدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شمارۀ دوازدهم (پیاپی .)9
 نبی لو چهرقانی ،علیرضا« ،)1387(،واژههای فارسی میانه در گویش وفسی و چهرقانی» ،مجلۀزویششناسی فرهنگستان ،دورۀ پنجم ،شمارۀ اول.
پایاننامهها
 موالیی کوهبنانی ،حامد« ،)1390(،بررسی توزیع  114متغیر زبان فارسی و رسم اطلس زبانی درمناطق کوهبنان و خرمدشت استان کرمان» ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد زبانشناسی ،دانشگاه
سیستان و بلوچستان.
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