
  :جهرمي گويششناختي بررسي زبان

  هاي واجيفرآيند برخي    و واجينظام توصيف  
  1ثمينه رازقي

  

  

  چكيده

هاي جنوب غربي ايران ها و گويشهاي رايج در استان فارس و از زبانگويش جهرمي از جمله گويش

ابتدا . استهاي اين گويش واجشناسي و توصيف نظام هدف از پژوهش حاضر، مطالعه و تحليل واج. است

هاي ضبط شده به صورت دادهو سپس  گردآوريها، از گويشوران محلي، بومي و ساكن جهرم داده

د در گويش و وهاي موجپس از تحليل واج .مكتوب درآورده شد تا تلفظ دقيق هر واژه بررسي شود

خصوص در مورد ه چند بهايي دست آمد كه با وجود تفاوته اين نتيجه ب مقايسه آن با زبان فارسي معيار،

  .واژگان، نظام آوايي آن شباهت فراواني به فارسي معيار دارد
 

 .، ساختمان هجاواجي، واكه، همخوان، فرآيندهاي جهرمي گويش :كليدي هايواژه

  

  

     مقدمه  -1

 اهمري ارتباط و ايجاد تفترين نيازهايش برقرازيسته و يكي از مهمشر از ديرباز به صورت اجتماعي ميب

كه در اين ميان زبان يكي از  شداستفاده مياز وسايل و ابزار مختلفي جهت برقراري ارتباط . بوده است

نهادي ) 1916(سوسور زبان كه به تعريف ،در همه اجتماعات بشري. ترين اين ابزار بوده استمهم

افكار و احساسات شود، وجود دارد و وظيفه و نقش آن يعني برقراري ارتباط و بيان اجتماعي محسوب مي

نيازهاي اجتماعات بشري متفاوت است به طوري كه هر  اما شكل آن بنابر .استدر همه جوامع يكسان 

  . كاربرد دارداي معين از زبان فقط در ميان افراد جامعهشكلي 

مربوط ها  گويش. گويند ده باشد كه به آنها گويش ميهر زبان ممكن است از چندين گونه تشكيل ش

 سخنگويانهاي هاي دستههرگاه مجموعه تلفظ. انداي از جامعه نطقه جغرافيايي و يا طبقه ويژهم به يك

هر گويش  .آيدت پذيرد صحبت از گويش به ميان مياي باشد كه درك متقابل با دشواري صور به گونه

 .اطق جغرافيايي ويژه ارتباط دارندها معموال با منلهجه. استلهجه داراي چند خود 
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و نيز بررسي برخي فرآيندهاي  هاجهرمي جهت استخراج واج گويشاز انجام اين پژوهش بررسي هدف 

  .است واجي موجود

اين شهرستان در . استهاي استان فارس و مركز آن شهر جهرم شهرستان جهرم يكي از شهرستان

كيلومتري  165جهرم در فاصله . واقع گرديده است 28,30ْو عرض جغرافيايي  53,33طول جغرافيايي ْ

از شمال و شمال شرقي به شهرهاي شيراز و فسا، از شرق به . جنوب شرقي شيراز واقع شده است

. شودد ميشهرستان زرين دشت، از جنوب به الرستان و قير و كارزين و از غرب به فيروز آباد محدو

م منطقه به زبان ردم. نفر بوده است 202445برابر با ) 1385(شماري جمعيت شهرستان طبق آخرين سر

  .گويندهاي محلي سخن ميفارسي با گويش

سابقه تاريخي جهرم در ميان كتبي كه از تاريخ پيش از اسالم بر جاي مانده كتاب كارنامه اردشير 

كه / ز جهرم بيامد به شهر ستخر( عصر ساسانيان ياد كرده است فردوسي نيز از آن در. بابكان است

بوده  »گهرم«قديم ايران است كه نام قبلي آن  اين شهر از شهرهاي بسيار). آزادگان را بدان بود فخر

يا جهرم به معناي جاي گرم گهرم . اندت بهمن فرزند اسفنديار نسبت دادهاست و بناي آن را به همادخ

  . است

به فارسي  9از قرن . فارسي ميانه يا پهلوي تبديل شده است به گويش جهرمي از فارسي باستان

كنوني به  گويش. داده استتدريج خلوص خود را از دست ه هاي عربي بو با ورود واژهشده ل دري تبدي

 گويشاز  هاي منطقهسرايت نموده و گويش... داراب و  آباد،اي همجوار از جمله فسا، فيروزهشهرستان

 .تاثير پذيرفتندجهرمي 

روز  نفوذبر اثر  زيرا استاهميت بسيار حايز  هاي زبانيها و گونهگويشآوري بررسي ساختمان و گرد

 .دارد رض خطر و گاهي نابودي قراردر مع ي گروهيهارسانه همچنينو  افزون و تاثير زبان فارسي معيار

كارهاي معدود انجام شده  واست پذيرفته انجام ن كاريشناختي زبان از ديدگاهخصوص گويش جهرمي در 

ها، هايي شامل ضرب المثلو نوشته ب و  رسوم، فرهنگهاي موجود نيز بيشتر در رابطه با آداو كتاب

 )1375(نوشته حقايق جهرمكتاب  به توانميرا از جمله كارهاي انجام شده . اندمحلي اشعاركلمات و 

اين كتاب يك جلدي كه خود شامل سه كتاب است در بر گيرنده اشعار كالسيك و فولكلور، . اشاره كرد

كتاب . جهرمي استگويش و اشعاري به  هاي تاريخي جهرمچهره ويدادهاي مهم تاريخي، معرفير

است كه شامل اطالعات ) 1336(از طوفان شهرستان جهرم توان به آن اشاره كرد كتابديگري كه مي

به همت  نيز فرهنگ عامه و گويش جهرم. استجهرم  فولكلورتاريخي، جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي و 

اشاره  )1390(توان به پژوهش زارع و رنجبرهاي موجود مياز پژوهش .ستگردآوري شده ا )1377(باقري

  .اندآيند همگوني در اين گويش پرداختهكرد كه به بررسي فر

  

  

  



  7.../توصيف: شناختي گويش جهرميبررسي زبان

 

    تحقيق و روشاهداف اهميت،  -2

 دارند،ها و ادبيات عامه فولكلورهاي اصيل محلي، گونههاي همگاني اثر شگرفي بر رسانهاز آنجايي كه 

مور روزمره زندگي بقاي همچنين گسترش زبان فارسي معيار در ا ارتباطي و نه وسايلنفوذ اين گو

 زبانيهاي ثبت و ضبط اين گونه ،شناسان بازسازيوظيفه زبان. اندازدبه خطر ميهاي محلي را گويش

  .است

با توجه به اين كه تحقيق . جهرمي است فارسي واجيصيف نظام از اين تحقيق بررسي توهدف 

ص ادبيات و اشعار محلي انجام نشده است و چند كتاب موجود نيز بيشتر در خصو اين خصوص جامعي در

. انجام دهد گويشنگارنده بر آن شده است تا تالشي هر چند اندك در خصوص بررسي اين  است

  .روند تحقيق را پيگيري كند هاي زير متناسب با اهداف تحقيق، نويسنده بر آن شد تا با طرح سوال

 ؟استهايي ها و همخوانچه واكهداراي  هرميج شيگو •

 شود؟مشاهده مي آندر  واجيهاي چه فرآيند •

  بر چه اساس است؟فارسي جهرمي  ختمان هجاييسا •

از آنجا كه انتخاب گويشور يكي از  .شده است انجامهاي ميداني و توصيفي روش حاضر بهتحقيق 

همگي بومي كه گويشوران تا  عي بر آن شدس است، هامراحل انجام تحقيق در خصوص گويش ترينمهم

تحت تاثير زبان رسمي قرار  كه كمترانتخاب شوند  هاي مختلف سني و شغلياز گروه اندو ساكن منطقه

اي در مرحله. هاي مختلف صحبت شدموضوع در موردبا اين گويشوران در يك مرحله از كار  .اندگرفته

آوري هاي جمعروش .از واژگان استخراج شده را تلفظ كنند فهرستير از گويشوران خواسته شد تا ديگ

  :اطالعات در اين تحقيق عبارتند از

شناسي روش مصاحبه و پرسيدن سواالت از پيش تعيين شده ترين روش در گويشعام: روش مصاحبه -

 .پس از انجام هر مصاحبه تمامي جمالت موجود نوشته و آوانويسي شدند. است

و  ق در وقت ديگري به روي كاغذ آورداين روش مكالمات موجود ثبت شدند تا محق در: ضبط گفتگوها -

 .آوانگاري آنها بپردازدبه 

در اين مرحله، از واژگان محلي : هاي موجود در خصوص نحوه تلفظ واژگان در گويشاستفاده از كتاب -

نامه آوري شده از پايانو نيز فهرستي از واژگان جمع) 1390فرزين نيا، (فرهنگ فارسي جهرميموجود در 

. نندوران خواسته شد تا هر واژه را دو بار تكرار كاز گويش سپس .دتهيه ش فهرستي )1377باقري،(موجود

هاي موجود در فهرست با واژهدر صورت يكسان بودن . وران ضبط شددر اين مرحله نيز صداي گويش

ها اطمينان تا از صحت تلفظ واژه دشگوهاي ضبط شده، تلفظ هر دو بررسي هاي موجود در گفتواژه

 .بيشتري حاصل شود

  هاداده تحليل -3

هاي زبان فارسي بندي واجموجود در گويش با استناد به طبقهي هاها، تمام واجپس از گردآوري داده

پس از آن سعي شد . استخراج شدند) 1378ثمره، و  1378شناس،  حق؛ 1376نجفي، ؛ 1364يارمحمدي، (
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هاي يك، دو و سه در اين مرحله نيز واژه. موجود نيز بررسي شوند واجيهاي ا و پديدهساختمان هج

ان هجايي هاي مختلف با مقايسه ساختمواژگان بيشتر از سه هجا در گروه هجايي و نيز تعداد اندكي

  .بررسي شدند) 1378شناس،  حق؛ 1374مشكوه الديني، (پيشنهادي در زبان فارسي

  

    هاادهتحليل د نتايج -4

پس از آن با . ندها استخراج شدواجكمينه  هايجفت، ابتدا با كمك ها و تحليل آنهاپس از بررسي داده

 .اي واجي همچنين ساختمان هجا نيز بررسي شدههاي ضبط شده برخي از فرآيندبررسي تمام داده

در صورتي كه واج مورد نظر در يكي از اين . جايگاه آغازين، مياني و پاياني است ر اساسبها بررسي واج

  .چين استفاده شده استسه جايگاه وجود نداشته باشد از نقطه

  

  هاواج -1- 4

    هاهمخوان - 1-1- 4

به دو صورت  هاهمخوان. شودورت كلي يا جزيي مسدود ميصه ها راه عبور هوا بهمخواندر توليد  

ها همخوانپس  .كندها تمايز معنايي ايجاد مي، در نتيجه مشخصه واكداري در همخواناندواكدار و بيواك

كه به هنگام توليد آنها هوا پس از عبور از حنجره با لرزش تارهاي صوتي يا بدون لرزش آنها  انداصواتي

  .)121: 1364 ،يارمحمدي(كندحلق و دهان با مانع برخورد مياي در طول مجر

  
  ان هاي انسداديوهمخ -1-1- 4-1

صورت كامل ه مسير عبور هوا براي مدت كوتاه ب گوييفراها در هنگام در توليد اين نوع همخوان

  ).37 : 1378 ،مرهث( شودطور ناگهاني رها ميه س گيرش بو سپ) شوندبا مكانيسم بسته توليد مي(مسدود

/p/   :واكدو لبي، انسدادي، بي  

  )ريختن قطرات آب(    [pereʃme]پرشمه  •

  )نوعي غذاي محلي(       [pipox]پي پخ    •

  )گونه(           [ɢop]قپ       •

  :كمينه هايجفت
/p/ ~ /t/  /pei/  )شالوده، بنيان(  /tei/  )تكه كهنه مخصوص شستشو(  

  

/b/: دو لبي، انسدادي، واكدار  

  )نان كوچك(       [bælæk]      بلك •

  )داالن سرپوشيده(        [sɒbɒt] سابات    •

 )صبح(         [so:b]  صب     •



  9.../توصيف: شناختي گويش جهرميبررسي زبان

 

  :كمينه هايجفت
/n/ ~ /k/  /næ:re/  )نعره، فرياد(  /kæ:re/  )بچه گوسفند(  

 

/t/: دنداني، انسدادي، بي واك  

  )تاوه(         [tove]توه        •

  )وسيله سوراخ كردن(         [mitil]ميتيل     •

 )اتاق كوچك، النه(           [kot]كت       •

  :كمينه هايجفت

  

/d/ :دنداني، انسدادي، واكدار  

  )حقه باز(   [delow bɒz]دلو باز  •

  )بافندطنابي كه از شاخه نخل مي(     [pærvænd]پروند     •

 )بافندظرفي كه با  برگ خرما مي(             [sop]سپ       •

  :كمينه هايجفت

/d/ ~ /v/  dɒrune//     )طنابي از برگ نخل(  /vɒrune/  )برعكس(  

  

/k/: نرمكامي، انسدادي، بي واك  

  )پسر(         [kælæk]كلك    •

  )سكلت موتور(        [sekel] سكل    •

 )درخت نخل(         [tærok] ترك   •

  :كمينه هايجفت
/k/ ~ /g/  /kot/  )النه(  /got/  )بزرگ(  

  

/g/ :نرمكامي، انسدادي، واكدار  

  )بزرگ(           [got]گت     •

  )از اجزاي خوشه خرما(      [legɒre] لگاره  •

 )دل(          [ʧeg] چگ   •

  :كمينههاي جفت
/ g / ~ / k /  /got/  )بزرگ(  /kot/  )النه(  

/t/ ~ /x/  /tow/  )تب(  /xow/  )خواب(  
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/G/: مالزي، انسدادي، واكدار  

  )صداي بلند، فرياد(       [Gɒre]ه    قار •

  )قاپيدن( [ʧæGidæn]چقيدن   •

 )كله معلق(   [kælle mællæG]كله مالق  •

 :كمينههاي جفت

  

: /ʔ / انفجاري، بيواكچاكنايي ،  

  )وقت تلف كردن(  [ʔosom ʔosom]اسم اسم   •
•  --------  

• - ------- 

  :كمينههاي جفت
/ʔ/ ~ /ʃ/  /ʔow/  )آب(  / ʃ ow/  )شب(  

  
  هاي سايشيهمخوان -1-1-2- 4 

شوند تا آنجا كه مجراي گفتار را براي دو اندام به همديگر نزديك ميها همخواندر هنگام توليد اين 

شود و ايجاد آوا ده ميها ساييهنگام عبور از آن تنگنا به اندامكنند كه جريان هوا ان تنگ ميمدتي چن

 ).53: 1378 ،شناسحق(كندمي

  

/s/: واكلثوي، سايشي، بي  

  )ثيغه اطراف بام(     [sodre]سدره    •

  )مقدار كمي(     [peski]  پسكي •

 )پشت(        [pæs]    پس  •

  :كمينههاي جفت
/s/ ~ /G/  /sæbɒ/  )فردا(  /Gæbɒ/  )لباس زنانه(  

  

/z/: لثوي، سايشي، واكدار   

  )چرخيدن(     [zor xordæn]زر خوردن  •

  )وسيله پخت نان(            [birize]بريزه          •

 )پر سر و صدا(        [Gompoz]  قمپز          •

 

/G/ ~ /b/  /Gɒre/  )فرياد(  /bɒre/  )صداي مداوم و آزار دهنده(  



  11.../توصيف: شناختي گويش جهرميبررسي زبان

 

  :كمينههاي جفت
/z/ ~ /s/ /zor/  )چرخيدن(  /sor/  )لغزنده(  

  

/š/  :كامي، سايشي، بيواك -لثوي  

  )  مقبي ر(           [ʃ ever]شور         •

  )موهاي جلو پيشاني(           [bo ʃ k]      بشك  •

 )آتش(             [tæ ʃ]    تش       •

  

  :كمينههاي جفت
/ ʃ /~ /x/  / ʃ ow/  )شب(  /xow/  )خواب(  

  

/Ʒ/: كامي، سايشي، واكدار -لثوي  
•  ------------  

•  ------------   

•  ------------  

البتـه  . ها يافت نشـد از جايگاه كدامدر هيچاي هيچ نمونه ،هگوناين شود در ه ميطور كه مالحظهمان

 نايهاي داراي اين صدا وارد واژه ارتباط جمعي بايد به اين نكته توجه شود كه به دليل رايج شدن وسايل 

  .اندشدهگويش 

/f/: واكلب و دنداني، سايشي، بي  

  )تنه درخت خرما(           [fæsile]فسيله       •

  )آفتاب(          [aftow]آفتو          •

 )پنهان كردن(              [zæf]   زف     •

  :كمينههاي جفت
/f/ ~ /G/  /fɒb/  )كف(  /Gɒb/  )قاب(  

  

/v/  :سايشي، واكدار ،لب و دنداني  

  )حيران(    [velow delow]ولو دلو   •

  )انتهاي برگ درخت نخل(      [towæxtæk]    كتوخت •

•  ----------  

 واجبايد توجه كرد كه در فارسي معيار نيز بسامد اين . پيدا نشد /v/با جايگاه پاياني  ايهيچ واژه

  .شودديده ميبسيار كم هاي سرو و دلو مانند نحو و لحو، همچنين در واژههاي قرضي پاياني در واژه
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  :كمينههاي جفت
/v/ ~ /g/ /værdæne/  )وردنه(  /gærdæne/  )گردنه(  

  

/x/: بيواكمالزي، سايشي ،  

  )خواب(        [xow]خو        •

  )پشه(     [pæx tʃ e]پخچه       •

 )ظرف مدور از برگ نخل(          [tox]تخ           •

  

  :كمينههاي جفت
/x/ ~ /r /  /pæxtʃ/  )پخش(  /pærtʃ/  )گيره متصل كننده(  

  

/γ/ :مالزي، سايشي، واكدار  

 )مملو، پر(    ] [γæmpawغمپو      •

 )هاون(      [gowγæn]جوغن     •

 )جوي آب(            [juγ]جوغ      •

 :كمينههاي جفت

 

/h/: چاكنايي، سايشي، بيواك  

  )قارچ(       [hekɒl]هكال     •

  )تكه پاره(  [ʃ æ:le tiri ʃ]ريش  تشهله  •

- شود يا به صورت خفيف تبديل ميياين واج در انتهاي واژه يا تلفظ نم   ------------ •
 .گردد

  :كمينههاي جفت
/h/ ~ /G/  /hime/  )هيزم(  /Gime/  )قيمه(  

  
  )انسايشي(هاي مركب همخوان -1-3- 4-1

يعني پس از ايجاد گرفتگي، مانع به . شوندوع انسدادي و رهش سايشي توليد ميها با شرهمخوان اين 

  ).64: 1378 ،ثمره( همراه با سايش است صورت تدريجي وه يكباره رها نشده بلكه ب

  

/ tʃ / :كامي، انسايشي، بيواك -لثوي  

/ γ/ ~/  ʃ /  ju γ//  )جوي آب(  ju ʃ//  )جوش(  



  13.../توصيف: شناختي گويش جهرميبررسي زبان

 

  )جوجه(      [tʃikile]  چيكيله •

  )چانه(       [kætʃe]كچه        •

 )مارمولك(         [retʃ]   رچ      •

  :كمينه هايجفت
/ tʃ/ ~ /d/  tʃu γ//  )چوب(  du γ//  )دوغ( 

  

/dʒ/: اركامي، سايشي، واكد -لثوي  

  )پريدن(   [dʒikidæn]جيكيدن    •

  )نيشگون( [pendʒelæk]پنجلك     •

 )كشيدن، چنگ زدن ناخن(         [xendʒ]خنج       •

   :كمينههاي جفت
/dʒ/ ~ /d/    /pendʒelæk/  )نيشگون(  /pendelæk/  )بشكن زدن(  

  

  همخوان غلتان -4- 1-1- 4

 هاي پي در پي نوكهوا در خالل زنش. استنوك زبان و لثه باال  همخوانكننده اين هاي توليداندام 

  .كندبور ميشود به خارج عايان ميگيرد و به شكل ارتعاش يا لرزش نمزبان كه در تماس با لثه قرار مي

/r/: لثوي، لرزشي، واكدار  

  )پر رو(    [ru got]رو گت    •

  )يف نخلل/ قسمتي از بافت درخت نخل(     [pirtʃe]پيرچه      •

 )درد(        [jædr]  جدر    •

 :كمينههاي جفت

/r/ ~ /l/   /rɒs/  )راست(  /lɒs/  )موي لخت و صاف(  

  
  همخوان روان -1-5- 4-1

و  در توليد اين همخوان، حتي با وجود احتمالي بست در دهان، جريان هوا بدون برخورد به هيچ مانعي 

  .شودخارج مي طرف زبانيك يا دو در مسير خود از  ايجاد هرگونه سايش

/l/ :لثوي، كناري، روان، واكدار  

  )بي احترامي(      [lotor]لتر        •

  )آب تني(    [mælle] مله        •

 )دلو(       [du:l]       دول •
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  :كمينههاي جفت
/l/ ~  /r/  /li:s/  )ديس(  /ri:s/  )پوسيده( 

  
  هاي خيشوميهمخوان -1-6- 4-1

 اما بدون برخورد باا پايين آمدن زبان كوچك مسدود ها مسير عبور هوا بهمخواندر هنگام توليد اين  

و هر دو  ردمي نقش فعالي بر عهده ندازبان در توليد دو همخوان خيشو. شودمانعي از راه بيني خارج مي

  .اندوان خيشومي موجود واكدارهمخ

/m/ :دو لبي، خيشومي، واكدار  

  )رينليمو شي(  [mædæni]    مدني   •

  )خرماي نرسيده(    [dombɒz]دمباز    •

 )شكاف(         [dʒirim]جيريم    •

  :كمينههاي جفت
/m/  ~ /k/  /mælle/  )شنا(  /kælle/  )سر(  

 

/n/: لثوي، خيشومي، واكدار  

  )قطره(    [næmtok]نمتك    •

 )ديوانه(         [genɒ]گنا       •

 )هاون(     [jowγæn]جوغن   •

  :كمينههاي جفت
/n/ ~ /d/  /genɒ/  )ديوانه(  /gedɒ/  )گدا(  

  

   :نيم مصوت - 1-2- 4

و بدين جهت بسيار به  در فراگويي اين آوا هيچ گرفتگي يا تنگي در راه عبور هوا در دهان وجود ندارد

  .شباهت دارندها توليد واكه

/j/: نيم مصوت، كامي، واكدار  

  )بي مادر(      [jæsir]يسير    •

  )بيا(       [bijo]بيو      •

 )دمپايي(  [dæmpej] دمپي  •

  :كمينههاي جفت
/j/ ~ /tʃ/  /jæk/  )يك(  /tʃæk/  )سيلي(  

  



  15.../توصيف: شناختي گويش جهرميبررسي زبان

 

  هاواكه - 1-3- 4

و هيچ سايشي نيز  كندميگرفتگي يا تنگي مجرا برخورد نهيچگونه  اجريان هوا ب هاواكهدر جريان توليد 

. شودو هوا تنها از دهان خارج مي ي را مسدودراه خروج هوا از بين ،با باال آمدن كامنرم. شودمشاهده نمي

  .نيست مميز معناها در واكهپس واكداري  اندهمگي واكدارها واكه
  ساده هايواكه -3-1- 4-1

  هاي پيشينواكه -

/i/ :پيشين، بسته، بلند، گسترده  

  )آبياري(     [tijowi]تي اوي    •

  )قاپيد(      [tʃæqi]چقيد       •

 )دهان(           [tʃil]      چيل •

  

  :كمينههاي جفت
/i/ ~ /e/ / tʃil/  )دهان(  /tʃel/  )زير بغل(  

  

/e/: پيشين، نيم باز، كوتاه، گسترده  

  )گلو(         [xer] خر      •

  )ديوانه(      [genɒ]گنا        •

 )ر كميامقد(      [peski]پسكي    •

  :كمينههاي جفت
/e/ ~ /o/ /per/  )چرخيدن(  /por/  )پر(  

  

/æ/ :پيشين، باز، كوتاه، گسترده  

  )ليمو شيرين(  [mædæni]مدني    •

  )سريع(       [jældi]جلدي   •

 )خوشه خرما(       [pæng] پنگ  •

  :كمينههاي جفت
/æ/ ~ /o/  /sær/  )سر(  /sor/  )لغزنده(  

  

  هاي پسينواكه -

/u/: پيسين، بسته، بلند، گرد  

  )فرار كردي(     [guruxti]گروختي   •
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  )شانه(            [kul]       كول •

 )زبان باز(         [čɒtʃul]چاچول     •

  :كمينههاي جفت
/u/ ~ /a/ /kul/  )شانه(  /kɒl/  )نارس(  

/o/ :پسين، نيم باز، كوتاه، گرد  

  )خرماي نرسيده(    [dombaz]دمباز      •

  )سر حال(        [bægor]  بگر     •

 )چرخيدن(            [zor]  زر      •

  

  :كمينههاي جفت
/o/ ~ /ow/  /xo/  )خوب(  /xow/  )خواب(  

  

/a/ :پسين، باز، بلند، گرد  

  )فرياد(         [Gɒre]قاره       •

  )طنابي از برگ نخل(      [dɒrune] دارونه  •

 )جوجه تيغي(         [zɒzu]  زازو   •

  :كمينههاي جفت
/ɒ/ ~ /æ/  /bɒre/  )صداي مداوم و آزار دهنده(  /bære/  )بره(  

  
  مركبهاي واكه -3-2- 4-1

تغيير كيفيت  اينكه  طوريشود به دستخوش دگرگوني مي نگام توليدكيفيت آوايي واكه مركب در ه

 حالتياز  پيوستههاي گفتار به صورت در توليد واكه مركب اندام... كردتوان درك مي سادگيآوايي را به 

  .)64: 1378، ثمره( آينددر مي ديگربه حالت 

/ow/:  مركب با جايگاه توليد  كهواتوليد اين/o/  رود و باال مي نرم كامآغاز شده، پس از آن زبان به سوي

  ).1378:83 ،ثمره( درسمي /u/به جايگاه توليد  حدوداً

  )خوب(         [xo]     در مقابل خو   ) خواب(          [xow]خو       •

  )گفت(          [go]     در مقابل گو        )گاو(          [gow] گو      •

 )شد( [ʃo]              در مقابل شو        )شب(          [ʃow]   شو    •

    :كمينههاي جفت

/ow/ ~ /o/  /xow/ )خواب(  xo//  )خوب(  
 



  17.../توصيف: شناختي گويش جهرميبررسي زبان

 

هاي عمودي مربوط به در اين جدول ستون. ارائه شده استگويش جهرمي  هايهمخوان -1در جدول

 .استي افقي مربوط به شيوه توليد هاوليد و رديفجايگاه ت

جهرمي گويش هايهمخوان -1جدول   

.دهندجهرمي را نشان مي گويشهاي مركب نيز واكه 3هاي ساده و جدول واكه 2جدول شماره   

 پسين پيشين 

 گرد گسترده گرد گسترده

 i, ĩ   u افراشته

 e   o مياني

 æ   ɒ افتاده

جهرمي گويشهاي ساده واكه - 2جدول     

 پسين پيشين 

 گرد گسترده گرد گسترده

 u    بااليي

 o    مياني

  گويش جهرميهاي مركب واكه: 3جدول 

  جايگاه توليد

       

              

 شيوه توليد

-لبي دو لبي 

 دنداني

دنداني

-

 لثوي

لثوي لثوي

-

 كامي

پس  كامينرم كامي

 كامينرم

 چاكنايي

 p  t    k G ʃ بي واك انسدادي

   b  d    g واكدار

 f s  ʃ   x h  بي واك سايشي

       v z  واكدار

     tʃ     بي واك انسايشي

     dʒ     واكدار

       m  n خيشومي

      l    روان

      r    غلتان

    j      نيمه مصوت
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  فرآيندهاي واجي -2- 4

گـاهي  . پذيرنـد اي تغيير مـي در نتيجه به گونه گذارند ومي تاثيرم هاي آوايي مختلف بر هها در بافتواج

-ها تغيير واجها و گويشدر همه زبان. هاي واجي به صداهاي مجاور گسترش يابندممكن است مشخصه
 .شودهاي آوايي گوناگون مشاهده ميها در بافت

  سازيهمگون - 2-1- 4

خود را از دست داده و برخي ز مختصات آوايي گاهي آوايي در اثر همنشيني با آواي ديگري قسمتي ا

-با آن صدا شبيه يا يكسان مي گيرد و تا ميزانيد ميهاي آوايي صداي مجاور را به خوويژگي

  .)131: 1374 ،الديني مشكوه(شود
   مخرج همگوني -1-1- 4-2

 ʃænbe/ � [ʃæmbe]/  »شنبه«

  pænbe/ � [pæmbe]/  »پنبه«

  همگوني واكي -1-2- 4-2

  hæste/ � [hæsse]/  »هسته«

 dæste/ � [dæsse]/   »دسته«

 Gæbrestan/ � [qæbressũ]/   »قبرستان«

   شيوه توليد همگوني -1-3- 4-2

  :سازي ممكن است با فاصله نيز باشدهمگون. اندسازي مجاورهاي فوق فرآيند همگونهمه مثال

 derɒz/ � [dærɒz]/   »دراز«

 bedæhi/ � [bedi] � [bidi]/   »بدهي«

  begi/ � [bigi]/   »بگي«

  .شودي نيز گفته مياگون شدگي هماهنگي واكهبه اينگونه هم
   همگوني دو سويه -1-4- 4-2

  .گذارنديكديگر تاثير ميدر اين نوع همگوني، دو صداي مجاور به طور متقابل بر 

 pænjʃeʃ/ � [pæjʃiʃ]/  »پنج شش«

 mæsdʒed/ � [mæ: tʃe]/   »مسجد«

  سازينناهمگو - 2-2- 4

ن خود مشترك است، آن در اين فرايند يك صدا كه در يك يا چند مختصه آوايي با صداي همنشي

  ).136: 1374، مشكوه الديني(آورددست ميه ها را از دست داده و مشخصات ديگري بمشخصه

 toxs/ � [toxtʃ]/   »تخس«

 ʔætse/ � [ʔækse]/  »عطسه«

  lægæd/ � [læγæ]/   »لگد«



  19.../توصيف: شناختي گويش جهرميبررسي زبان

 

 sæbæd/ � [sapæ]/   »سبد«

  قلب - 2-3- 4

در اين صورت . گاهي ممكن است دو همخوان در تركيب بر اثر همنشيني جاي خود را با هم عوض كنند

نيز به جاي همخوان نخست مي و همخوان دوم  گيردميدر جايگاه همخوان دوم قرار  همخوان اول

  ).156: 1378 ،حق شناس(نشيند

 hol/ �[ loh]/            »هل«

  dɒjere/ � [dɒrije]/   »هداير«

   Geljun/ � [Gejlũ]/   »قليون«

         dælv/ � [du:l]/»دلو«

   حذف - 2-4- 4

صداي ) شودكه حذف صدا باعث تمايز معنايي ميجز هنگامي (هاي موجود، در اكثر مواقع با تحليل داده

  .شودجايگاه پاياني حذف مي

 deGGæt/ � [deGæ]/   »دقت«

    ɒdæm/ � [adãããã]/   »آدم«

  :شودها نيز فرآيند حذف مشاهده ميعالوه بر اين، در ساير جايگاه

 ælhæmdolellɒh/ � [ælhããããdollɒ]/   »هللاالحمد«

 indʒur/ � [ĩdʒur]/   »اينجور«

 ʃɒlude/ � [ʃɒlde]/   »شالوده«

 inGædr/ � [eGæ]/   »اينقدر«

 / /ĩ[še  �  ʃahin [   »شاهين«

  اضافه - 2-5- 4 

   .شودزنجيري به زنجيره گفتار اضافه ميرآيند، با توجه به شرايط موجود، يك واحد در اين ف

  pændʒʃænbe/ � [pãããã: ʃæmbed]/   »پنجشنبه«

 pæriʃab/ � [pærigʃow]/   »پريشب«

 pæʃe/ � [pæxtʃe]/   »پشه«

  ابدال - 2-6- 4

جيه يافت به جود براي آن توآنكه بتوان در چارچوب فرآيندهاي موفرآيند ابدال يك واحد زنجيري بي در

  ).160: 1378 شناسحق(شودواحد ديگري تبديل مي

 mɒle/ � [mɒre]/   »مال«

 ʔæslæn/ � [ʔæssãããã]/   »اصال«

  pærtopælɒ/ � [pærtopærɒ]/   »)چرنديات( پرت و پال«
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   كشش جبراني - 2-7- 4

تر شده و صدا تا حدودي ا طوالنيمدت زمان توليد واكه پيش از آنه /?/يا  /h/در فرآيند مذبور، با خذف 

   .شودكشيده مي

 moʔmen/ � [mo:mẽ]/   »مؤمن«

 dʒæhrom/ � [dʒæ:rõ]/   »جهرم«

 tʃaharom/ � [tʃɒːrõ]/   »چهارم«

   خيشومي شدگي - 2-8- 4

ز آن، واكه حتما خيشومي شده با حذف همخوان خيشومي در جايگاه پاياني، در صورت وجود واكه قبل ا

  .دشومي

 indʒur/ � [ĩdʒur]/   »نجوراي«

  pɒjin/ � [poĩ]/   »پايين«

  .شودشومي باعث ايجاد تمايز معنايي ميبايد به اين نكته توجه كرد كه گاهي وجود يا عدم وجود واكه خي

 [nissĩ] »)نيستيد(نيستين «در مقابل  /nissi/ »نيستي«

  [neʃæssĩ] »)نشستيد(نشستين «در مقابل  /neʃessi/ »نشستي«

   [umædĩ] »آمديد و آمديم«در مقابل  /umædi/ »آمدي«

  ساخت هجا-3- 4

توان هاي تلفظي ممكن ميآوايي از راه برشلحاظ  بهكه ترين زنجيره آوايي يكپارچه است هجا كوچك

و ساخت هجايي  استساخت هجايي واژه در هر زباني مخصوص به آن زبان  .در آن وقفه ايجاد كرد

زبان فارسي سه نوع هجا مشاهده در گويش جهرمي نيز مانند . ديگر متفاوت استهاي مختلف با يكزبان

  .شودمي

 [ʔu]،  او    [mɒ]ما   :مانند (cv)هجاي كوتاه  •

 [kul]كول    ،   [tʃil]چيل :مانند (cvc)هجاي متوسط  •

 [dʒædr]،  جدر    [xendʒ]خنج :مانند (cvcc)هجاي بلند  •

با حذف يك يا چند صدا به هجاي  ه حاصل شد كه گويش جهرمي معموالًها اين نتيجالبته با تحليل داده

cvc تر گرايش دارديا كوچك.  
goft � go              hærf � hærf            dorost � doros  
cvcc � cv             cvcc � cvc            cvcvcc � cvcvc     

    گيرينتيجه -5

هاي به دليل زوال گويش. استاريخي و فرهنگ مردم آن مكان گر قدمت تگويش يك منطقه نمايان

شناسان برآنند تا با گردآوري هي از گويش، گروانداصيل جاي جاي اين مرز و بوممحلي كه وارث فرهنگ 

  .عرضه كنند عالقمندانهاي آينده و را احيا و به نسل هااين گويش ،اسناد باقي مانده
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  :زير حاصل شد هاي موجود نتايجبا بررسي داده

البته بايد توجه داشت كه دو . واكه مركب است 1واكه ساده و  7همخوان ،  23 دارايجهرمي گويش  -

ز بسيار ني /ž/واج   .اندهاي خود در فارسي معيارتر از معادللحاظ محل توليد كمي پيشين به  /x/و /q/واج 

 .شودهاي بومي گويش يافت نميكم كاربرد است و در واژه

سازي، قلب، حذف، سازي، ناهمگونمانند همگون هاي آوايي موجود در فارسي رسميتقريبا تمام فرآيند -

 .شودشدگي در گويش جهرمي نيز ديده مي اضافه، ابدال،كشش جبراني و خيشومي

ساختمان هجايي گويش جهرمي همانند فارسي معيار شامل هجاي كوتاه، هجاي متوسط و هجاي بلند  -

  .است cv(c)(c)الگوي هجايي در گويش جهرمي به صورت  ،اين بنابر. است

توان به شباهت هاي همسايه ميهاي موجود در گويشژوهش كنوني و مقايسه آن با پژوهشاز پ

  .دبربا فارسي معيار پي شباهت همه آنها همچنينو با يكديگر  هاگويشتمامي اين 
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