بررسی دستگاه آوایی گویش
جوشقانقالی
*

رضا شجری

**

مریم حیدری

چکیده:
هدف از این تحقیق ،بررسی و توصیف نظام آوایی گویش جوشقانقالی است .این گویش یکیی
از گویشهای مناطق مرکزی ایران است و تاکنون پژوهش مستقلی دربارۀ آن انجام نشده اسیت.
تحقیق حاضر که اولین بررسی نظاممند دربارۀ گویش جوشقانقیالی اسیت ،نظیام آواییی ایین
گویش را ی شامل آواشناسی ،فرایند واجی و ساختمان هجای تجزیه و تحلیل مییکنید .در ایین
مقاله ،فرایندهای آوایی این گویش نظیر ابدال ،ادغیام ،قلی  ،افیزایش و ...بررسیی شیده و در
برخی از موارد ،مقایسهای اجمالی با گویشهای مناطق مجاور صورت گرفته است .بخش دیگر
این مقاله به بررسی واحدهای زبر زنجیری گویش پرداخته است .از واحیدهای زبیر زنجییری،
تنها مبحث تکیه بررسی شده و نتایج نشان میدهد که با فارسی معییار تفیاوت دارد .در بخیش
پایانی این پژوهش ،پارهای از شباهتهای آوایی زبان جوشقانقالی با زبانهای باسیتانی میورد
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** دانشآموخته زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه کاشانLit.heidary@yahoo.com /
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تحلیل قرار گرفته است .در مجموع میتوان گفت که نظام آوایی گویش جوشقانقیالی شیباهت
زیادی به فارسی معیار دارد و مانند فارسی ،دارای  39همخوان و  44واکه است.
کلیدواژهها :گویش ،جوشقانقالی ،نظام آوایی ،هجا.

مقدمه
زبانشناسان معموالً گویشها را در سه سطح آوایی ،دستور زباان و معناشناسای مطاهعاه
میکنند .در ایا ژاهوهش ،نمااو آوایای گاویش جوشااانقااهی بررسای شاده اسا .
جوشاانقاهی شهری در بخش قمصر شهرستان کاشان در استان اصفهان اس  .ای شاهر
از نمر جغرافیایی در قسم جنوبی کاشان واقع شده و فاصلۀ آن تا شاهر کاشاان از راه
قهرود ،هشتاد کیلومتر و از راه بَرزُک  031کیلومتر اس  .جوشاانقااهی تاا مرکاا اساتان
 011کیلومتر فاصله دارد.
یکی از گویشهای رایج در منطاۀ کاشان ،گویش جوشاانقاهی اسا  .ایا گاویش
جاء گویشهای مرکای ایران اس  .گویش جوشاانی از نمار وجاوه اشاتراک آوایای و
دستوری با سایر ههجهها ،جاء دستۀ شمال شرقی شاخۀ مرکای اس
حواهی یاد و کرمان و شیراز ژراکنده اس .

که از حواهی قم تا

واجشناسی
گویش منطاۀ جوشاانقاهی ،مانند سایر زبانها و گاویشهاا از واکاههاا و همخاوانهاا
تشکیل شده اس  .در ای گویش ،عالوه بر واکههای کوتاه و بلند فارسای ـاـاا ، ،آ ،ای،
او) ،تعدادی از واکههای دو آوایی  )âw-ay-åwو تعادادی از واکاههاایی کاه دساتگاه
صوتی باید در آن واحد ،آنها را بی دو واکه تلفظ کند  )å-ůوجاود دارد .ایا گاویش
دارای  33همخوان نیا اس .
همخوان

«واحدهای زنجیری را معموالً براساس طرز توهید و طبیع

آواییشان به دو طباۀ بنیادی

تاسیم میکنند :یکی طباۀ واکهها و دیگری طباۀ همخوانها .اگر واک یا هوای باازدو در
گذر خود از انداوهای گویایی به آن گوناه ماانعی از اناوان انسادادی ،سایشای، ،لطاان،

بررسی دستگاه
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همخوان میگوییم ».آواشناسی ،ص)33
جدول  :4همخوانهای گویش جوشقانی
محل تولید
نحوۀ تولید

دولبی

انفجاری
سایشی
انفجاریا سایشی
هرزشی
،نهای
روان

p,b

ل

و دندانی

دندانی

لثوی

کامی

t,d
f,v

لثوی

s,z

کامی

مالزی

چاکنایی

k,g

q
x

?
h

š ,ž
č ,j

R
N

m

y

L

واکهها (مصوتها)
«واکه ،یک آوای مداوو واکدار اس که در اثنای توهید آن ،جریان هوا به هیچ ماانعی در
مجرای گفتار از قبیل گرفتگی یا تنگی مجرا کاه موجاب باروز ساایش گاردد برخاورد
نمیکند؛ بنابرای جوهر آوایی آن واک اس  ».آواشناسی زبان فارسی ،ص)23
ساختمان هجا
هجا در فارسی عبارت اس از یک رشتۀ آوایی ژیوسته که از یک واکاه و یاک تاا ساه
همخوان تشکیل میشود .تعداد هجاهای هر واژه بستگی باه تعاداد واکاههاای آن دارد.
هجاهای گویش جوشاان نیا همانند فارسی معیاار باه هجاهاای کوتااه ،بلناد و کشایده
تاسیم میشود .در ای گویش همانند فارسی معیار هیچ هجایی با واکه شرون نمیشود.
در ای مبحث  /c/که از ابتادای واژ  consonantانگلیسای انتخااش شاده ،عالما
همخوان و  /v/که از ابتدای واژ  /vowel/انتخاش شده ،عالم واکه اس .
هجاها در ای گویش بدی قرار اس  /cv/ :مانند :/kâ/کجا /cvc/ ،مانند  :/nun/ناان و
 /cvcc/مانند  :/kårg/مرغ.
جدول  :3توزیع هجاها در گویش جوشقانقالی

پژوهشنامه کاشان
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Cv

معنی

Cvc

معنی

cvcc

معنی

Pu

ژود
روز
روباه
درخ انگور

Bar

بیرون
زش
قوطی حلبی
تلخ

ârt

آرد
چشم
احساس شادی
دو

Ru
Lu
Mâ

Bez
Pit
Tål

čaim
håzd
domb
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واج آرایی
توزیع همخوانها
همۀ همخوانها به جا همخوان ] [žدر آ،از واژه میآیند .همخوانهاای ] [h] ,[y], [žدر
ژایان کلمه قرار نمیگیرند.
جدول  :9جدول توزیع همخوانها
ردیف

صامت

0

P

3
3
4
1
6
3
2
9
01
00
03
03
04
01
06
03
02
09
31
30
33
33

موضع آغازی

pâčin
هباس زنانه ،ژاچی

موضع پایانی

موضع میانی

 čapåمش

 bakåpامر خوابیدن با
عصبانی
 tolombمشک بارگ

B

 båråکفگیر

 dombalدمل

T

 tiتیغ

 hoftanخوابیدن

D

 doliدیگ کوچک

 sendalاسفند

 håzdاحساس شادی

K

 kamarکوه

 nâlbekiنعلبکی

 sokکوبیدن چوش به االغ

G

 gånåگون

 vagiziyâزده شدن از چیای

 vålgبرگ

Q

 låqتخممرغ شل

 låqåهگد

 moqگیاه خودرو خوراکی

 jatشیر درخ

č

 čilåچوش بسیار نازک خردشده

 våčåبچه

 pučتاشبازی

J

 janزن

 rujåروزه

 lavrijهبریا

F

 forâگشاد

 qåftarکبوتر

 lefهوس

V

 vårgگرگ

 šurvâسوپ

 lavهب

 gârmåškجای مشک

 måšمگس

H

 hoškخشک

 resmunریسمان

 rusخروس

 låhårههشده

ا

X

 xolخاکستر

 moxåttåژشتی

 modbåqآشپاخانه

Z

 zoråذرت

 hezeدیروز

 razباغ

M

 musبوسه

 gamizåانباری

 nokomمناار

N

 nafنفخ شکم

 kendåخندق

 yahanهاون

L

 lisدیس

 kâwlåژوستۀ تخمه

 kelکلید

R

 ruanرو،

 doruدروغ

 t ârترش

Y

، yušم

 baynamببینم

ا

š
S

 šunکتف

 sůlناودان

?

 ?arusعروس

ž

ا

0

 jå?båجعبه

 nežgعدس

بررسی دستگاه
 rå?dobårqرعدوبرق
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ا
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توزیع واکهها نیا با تاابال قارار دادن و سانجش آنهاا در جفا هاای کمیناه صاورت
میگیرد .بر ژایۀ تحایق زبانشناسان در آواشناسای ،فارسایزباناان ژایش از توهیاد واکاۀ
آ،ازی  ،همخوان چاکنایی  /?/را توهید میکنند؛ بنابرای واکاههاا هیچگااه در آ،ااز واژه
ظاهر نمیشوند .در آوانگاری ای گویش از آوردن همخوان چاکناایی  /?/ژایش از واکاۀ
آ،ازی خودداری شده اس  .طبق اصول واجآرایی در زبان فارسی ،هیچ هجایی باا واکاه
آ،از نمیشود ،اما واکهها میتوانند در جایگاه میانی و ژایانی هجا قارار بگیرناد .یکای از
ویهگیهای گویش جوشاانی ،اهتاای مصوتهاس  .در ای گویش ،دو واکاه مصاوت)
میتوانند در کنار هم قرار گیرند:
روruan : ،

ژخت pâan :

 .0جایگاه واکهها در موضع ژایانی
واکههای کوتاه  /a/- /e/-/å/بیش از واکههای بلند  /â/- /u/در ژایان هجا به کار
میروند ،اما واکۀ  /i/بیش از واکههای بلند دیگر در ژایان هجا قرار میگیرد:
  /å/عمه  /âmå/و بره /varå/
  /i/کره االغ /håwli/
  /o/سرفه /koko/

،  /e/ربال  /kame/و الکژش

/lâpašte/

  /â/گاو  /gâ/و کجا /kâ/
  /u/روباه  /lu/و دوغ /du/
  /âw/گندو ژاکک /bâwjâr/
  /ů/شرو /rů/
  /a/بکار /darna/
  /ay/کی /kay/

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان 4931
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 .3جایگاه واکهها در موضع میانی
  /a/بوتۀ کوچک خیار وčaq ar...
  /â/شامی šâmi
  /e/حنا henå
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  /i/گره قاهی čin
  /o/خودو xom
  /u/نخ قاهی tunå
  /âw/گندو ژاکک bâwjâr
  /ů/ژسر půr
  /å/دیوار kål
  /ay/ژیمانه kayl

فرایندهای آوایی

«هر نون دگرگونی را که روی نون ،محل و تعداد واجها یا ساختمان هجا تاثثیر بگاذارد،
فراینااد واجاای  )phonemic processماایشااماریم ».تاااریخ زبااان فارس ای ،ص)036
«واحدهای آوایی بر اثر همنشینی در ترکیب دساتخوش تغییراتای مایشاوند .ایا ناون
تغییرات را فرایندهای آوایی گویند ».آواشناسی ،ص )043زبانشناسان ای دگرگونیهاا
را به انوان مختلف و زیر عناوی گوناگون دستهبندی کردهاند که آنهاا را تحا عناوان
«فرایندهای آوایی» میشناسیم .بسیاری از ای فرایندها جنبۀ عماومی داشاته و تاریبااً در
تماو زبانها مشاهده میشود .ای فرایندها عبارتاند از :ابادال ،حاذ  ،افااایش ،قلاب،
همگونی ،ناهمگونی و. ...
الف .ابدال

«گاهی در یک واژه یک واج به واج دیگری مبدل میشود بدون آنکاه بتاوانیم بارای آن در
چهارچوش فراینادهای همگاونی یاا دگرگاونی تاوجیهی بیاابیم ».تااریخ زباان فارسای،
ص )033ای فرایند «ابدال» ناو دارد .ابدال هم در همخوانهاا و هام در واکاههاا صاورت
میگیرد.
 .0ابدال همخوان و واکۀ  /a?/به واکۀ /â/
نعل/na?l/  [nâl] :
نعلبکی/na?lbeki/  [nâlbeki] :
 .3ابدال واکۀ  /a/و همخوان  /f/به واکۀ ترکیبی /åw/

بررسی دستگاه
آوایی گویش
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افسار ]/afsâr/  [åwsâr
کفش ]/kafš/  [kåwš
درفش ]/derafš/  [deråwš

در گویش مناطق مجاور ازجمله میمه و کامو همخوان  /f/و واکه  /a/به واکۀ ترکیبای
 /öw/تبدیل میشود:
افسار ]/afsâr/  [öwsâr
کفش ]/kafš/  [köwš
 .3ابدال همخوان  /b/به همخوان /v/

همخوان دو هبی ،آوایی  /b/میتواند به همخوان هب و دندانی  /v/تبادیل شاود .ایا
ابدال در آ،از ،میان و ژایان کلمه صورت میگیرد:
بد ]/bâd/  [vâd
بر ]/barf/  [vårf
تبر ]/tabar/  [tavar
شب ]/šab/  [šav

در کتاش تاریخ زبان فارسی به ایا موضاون اشااره شاده اسا « :حماا اصافهانی
مثالهایی را ذکر کرده و گمان میرود که در شیو تلفظ اصافهان صاام

"ش" در آخار

کلمه ،مانناد "و" ادا مایشاده اسا ؛ یعنای «هاو هاب» و «شاو شاب» در بسایاری از
گویشهای ایرانی کنونی هم در ای مورد مصوت مرکب  ouبه کار مایرود کاه مرحلاۀ
ثانوی تحول اس  .چنانکه شب را  šouو آش را  ouمیگویند ».ص)64
در ای باره میتوان به گویش مردو میمه اشاره کرد .در ای گویش به جای همخاوان
 /b/واکۀ ترکیبی  /ow/به کار میرود:
آش ]/âb/  [ow
شب ]/šab/  [sow
 .4ابدال همخوان  /p/به /v/

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ ششم(پپاپی  )41در موارد معدودی همخوان دندانی و آوایی  /v/به جای همخوان دو هبی و بیآوای /p/
بهار و تابستان 4931

به کار میرود:
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اگر قبل از همخوان  /f/واکه کوتاه  /a/قرار گیرد ،هر دو به واکۀ ترکیبی  /åw/ابدال میشوند:
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چارژا/čârpâ/  [čârvâ] :

 .1ابدال همخوان  /t/به همخوان  /d/و باهعکس
ای دو همخوان که هر دو از همخوانهای انسدادی و دندانی هستند وهی  /t/صورت
بیآوا و  /d/شکل آوایی دارد ،میتوانند جایگای هم شوند .در طول تاریخ زباان نیاا در
ژارهای از واژهها ای تغییر صورت گرفته اس  .بنده 3در جای دیگر در ای باره نوشاتهاو
که «واژ شادی در دور باستان  šiâtiو واژ چند  čavantباوده اسا  .باه همای گوناه
اس واژههای سرد ،گرد ،باد که در فارسی میانه باه ترتیاب  gart ،sartو  vatباودهاناد».
دگرگونیهای صوتی ،ص43ا)44
ای ابدال در گویش جوشاانی در تماو واژهها عمومی

ندارد:

شص /šåst/  [šasd] :
مجتبی/mojtabâ/  [mojdåbâ] :
چارق /čârqat/  [čârqåd] :
نجات/nejât/  [nejâd] :
ساالد/sâlâd/  [sâlât] :
مهدی/mehdi/  [mehti] :

در واژههایی مانند ژانصد ،کود ،صد و ...ای ابدال دیده نمیشود.
ای ابدال در گویشهای مناطق مجاور ازجمله قهرود ،دهآباد و کامو دیده میشود.
 .6ابدال همخوان  /v/به /y/

ای ابدال بیشتر در صف های عددی ترتیبی اتفاق میافتاد .در ایا ابادال همخاوان
سایشی ،دندانی و آوایی  /v/به همخوان کامی و آوایی  /y/تبدیل میشود و همخاوان /y/

به صورت مشدد تلفظ میشود:
دوو/dovvom/  [doyyom] :
سوو/sevvom/  [seyyom] :
 .3ابدال همخوان  /š/به همخوان /y/

در ای ابادال کاه بیشاتر در واجهاای میاانی اتفااق مایافتاد ،همخاوان سایشای و
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کلمات صدق نمیکند:
گشنیا/gešniz/  [gåynij] :
ژشم/pašm/  [påym] :
چشم/češm/  [čaym] :
چشمه/češme/  [čaymå] :
 .2ابدال همخوان  /r/به همخوان /l/

ای نون ابدال که در کتااشهاای کها فارسای نیاا نموناههاایی دارد ،3در گاویش
جوشاانی و مناطق مجاور ازجمله میمه ،قهرود در بعضی از واژهها اعماال مایشاود .در
ای ابدال ،همخوان هرزشی ،هثوی و آوایی  /r/به همخوان کناری ،هثوی و آوایای  /l/بادل
میشود:
شلوار/šalvâr/  [šålvâl] :
4

برگ /barg/  [vålg] :
کرک/kork/  [kolk] :
ترخون/tarxon/  [tålxon] :
زنجیر/zanjir/  [zanjil] :
انجیر/anjir/  [anjil] :
خیار/xiâr/  [xiâl] :

در کلمۀ  /šalvar/گاهی عکس ای ابدال به چشم میخورد:
شلوار/šalvâr/  [šålvâr] :
 .9ابدال همخوان  /b/به همخوان /f/

همخوان انسدادی ،دو هبی و آوایای  /b/در ژاارهای از ماوارد باه همخاوان سایشای،
دندانی و بیآوای  /f/تبدیل میشود.
طناش/tanâb/  [tanâf] :
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان 4931
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ضبط/zabt/  [zåft] :
زنجبیل/zanjebil/  [zanjefil] :
شبدر/šabdar/  [šeftar] :
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بیآوای  /š/به همخوان کاامی و آوایای  /y/تبادیل مایشاود .ایا ابادال درباار تمااو
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ای ابدال در گویشهای مناطق مجاور ازجمله قهرود ،دهآباد ،میمه ،ههجۀ کاشانی هم
مشاهده میشود .در نمونههای تاریخی ذکرشده در کتااش تااریخ زباان فارسای نوشاتۀ
خانلری 21/3ا ،)331عکس ای ابدال نیا به چشم مایخاورد :فااو /بااو ،خفاه /خباه،
نیلوفر /نیلوبر ،بیچاره /فیچاره.
 .01ابدال همخوان  /p/به همخوان /f/
در مواردی اندک ،بهخصوص در بی گویشوران کهنسال جوشاان و مناطق مجاور
ازجمله میمه همخوان بیآوا و دهانی  /p/به همخوان بیآوا و دهانی  /f/بدل میشود.
ژسته/peste/  [festå] :
سوپ/sup/  [suf] :
 .00ابدال همخوان  /m/به همخوان /n/

همخوان دو هبی و آوایی  /m/در موارد معدود به همخوان هثوی و آوایی  /n/ابدال
میشود:
بادمجان/bâdemjân/  [bâdanjun] :
باو/bâm/  [bun] :

ای ابدال در گویش میمه نیا رواج دارد.
 .03ابدال همخوان  /n/به همخوان/m/
ای ابدال که در مناطق مجار رایج اس

در واژههای زیر به چشم میخورد.

استکان/estekân/  [estekâm] :
شنبه/šanbe/  [šambe] :

 .03ابدال همخوان  /j/به همخوان  /k/و باهعکس
در موارد بسیار معدود ،مانند مثالهای زیر همخوان دهانی و واکدار  /j/به همخوان
دهانی اما بیواک  /k/و باهعکس تبدیل میشود:
ردیف ،رج قاهی/raj/  [råk] :
رُک ،روراس /rok/  [roj] :
 .04ابدال واکۀ کوتاه  /a/به واکۀ بلند /â/

بررسی دستگاه
آوایی گویش
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کاشانی وجود دارد ،تبدیل واکههای کوتاه در آ،از کلماات باه واکاۀ بلناد  /â/اسا  .در
مااهۀ «دگرگونیهای صوتی و آوایی در ههجۀ کاشانی» به ای ابدال اشاره شده اس  .بنده
در ای مااهه آوردهاو که «هرگاه مصوت جانبی دومی حار کلماه مصاوت  /â/باشاد،
مصوت کوتاه حرو آ،ازی نیا به منمور هماهنگی با مصوت بعدی باه مصاوت بلناد
 /â/تبدیل میشود و ای ابدال از ویهگیهای ای ههجه اس  ».ص)44
کاله/kolâh/  [kâlâ] :
بخاری/boxâri/  [bâxâri] :
ز،ال/zoqâl/  [zâqâl] :
 .01ابدال واکه بلند  /â/به /u/
اهف .در کلماتی که به همخوان  /m/ختم میشوند ،چنانچه قبل از  /m/واکۀ بلند /â/

قرار داشته باشد ،ای واکه به واکۀ بلند  /u/تبدیل میشود:
جاو/jâm/  [jum] :
،الو/qolâm/  [qolum] :
شاو/šâm/  [šum] :

ش .کلماتی که به همخوان  /n/ختم شده باشند در صورتی که قبل از همخاوان واکاۀ
بلند  /â/وجود داشته باشد ،واکه  /â/به  /u/تبدیل میشود:
شیطان/šeytân/  [šaytun] :
گلدان/goldân/  [goldun] :
جوان/javân/  [javun] :

ای ابدال در ههجۀ کاشان نیا به چشم میخورد با ای تفاوت کاه در ههجاۀ کاشاانی،
همخوان ژایانی بعد از ابدال حذ میشاود .و باا وجاود اینکاه ایا ابادال در گاویش
جوشاانی بسامد فراوانی دارد ،نمیتوان آن را به همۀ موارد تعمیم داد .امروزه در گاویش
جوشاان ،کلماتی مانند «خان»« ،دبیرستان» و «تیمارستان» باه شاکل اصالی خاود تلفاظ
پژوهشنامه کاشان

میشوند.

شمارۀ ششم(پپاپی  )41در کلمات زیر نیا ای ابدال دیده میشود با ای تفااوت کاه ابتادا واکاۀ بلناد  /u/در
بهار و تابستان 4931
هجای اول کلمه به واکۀ بلند  /i/تبدیل و سپس واکۀ بلند  /â/به  /u/بدل میشود:
55
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از دگرگونیهای صوتی دیگر که در گویش جوشاانی و مناطق مجاور حتی در ههجۀ
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طوفان/tufân/ [tifun] :

ای ابدال در زبانها و گویشهای مناطق مجاور ازجمله کامو و میمه دیده میشود.
 .06ابدال واکۀ کوتاه  /a/به واکۀ بلند /â/
عمو/amu/ [âmu] :
عمه/amme/ [âmå] :
عروس/?arus/ [?årus] :
عروسک/?arusak/ [?ârusak] :

ای ابدال نیا در گویش مناطق مجاور دیده میشود.
ب .حذف و کاهش

یکی دیگر از فرایندهای آوایی که در گویش جوشاانقاهی و مناطق اطرا آن نمونههاای
فراوان دارد ،حذ یا کاهش اس « .در تعریف واج گفته میشود کوچاکتاری واحاد
صوتی ممیا معنی .هذا در بعضی از واژهها ،واجهایی که از جه تمایا معنایی ناشی باه
عهده ندارند ،حذ میگردند .حذ واج ممک اس

از اول یاا وساط یاا آخار کلماه

صورت بگیرد ».تاریخ زبان فارسی ،ص )039دکتر حقشناس دربار ای فرایناد چنای
مینویسد« :گاهی یک واحد زنجیری تحا شارایط خاصای از زنجیار گفتاار حاذ
میشود ».آواشناسی ،ص)013
 .0همخوان  /h/در میان و ژایان کلمه حذ میشود:
چهل/čehl/  [čel] :
ماه/mâh/  [mâ] :
چهار/čâhâr/  [čâr] :
زهرا/Zahrâ/  [zårâ] :
صحرا/sahra/  [sarâ] :
صبح/sobh/  [sob] :
گناه/gonah/  [gonâ] :

ای حذ در گویش میمه و کامو دیده میشود.

بررسی دستگاه
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تخم/toxm/ [tom] :
تخمه/toxme/ [tomå] :

ای مورد نیا در گویش میمه دیده میشود.
 .3همخوان  /d/در مواردی از میان و ژایان واژهها حذ میشود:
شاناده/šânzdah/  [sunze] :
ژاناده/pânzdah/  [punze] :
زود/zud/  [zů] :
ژود/pud/  [pu] :

ای مورد از حذ  ،شامل واژههای گویش میمه و کامو میشود.
 .4همخوان  /x/اگر قبل از همخوان  /t/قرار گیارد ،در جایگااه میاان واژهای حاذ
میشود:
ریخت /rixtan/  [ritan] :
ساخت /sâxtan/  [sâtan] :
سوخت /suxtan/  [sotan] :

ای حذ بیشتر در مصدر افعال مشاهده میشود.
 .1همخوان  /f/در مواردی معدود از آ،از کلمه حذ میشود:
فروخت /foruxtan/  [rutan] :
فرستادن/ferestâdan/  [råsnâan] :

 .6همخوان  /z/گاهی از ژایان کلمه حذ میشود:
روز/ruz/  [ru] :
چیا/čiz/  [či] :

ای تغییر در گویش میمه نیا وجود دارد .ای حذ شامل کلماتی مانند «باا»« ،ریاا»
و «خیا» نمیشود.
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان 4931
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 .3همخوان  /t/ژایانی در جایگاه ژس واکهای در بیشتر واژهها حذ میشود:
زیارت/ziyârat/  [ziyârå] :
ذرت/zorrat/  [zorå] :
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 .3همخوان  /x/گاهی در میان واژه حذ میشود:
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در گویش میمه و کامو نیا چنی حذفی وجود دارد.
 .2حذ  /rd/ژایانی در ب ماضی بعضی از افعال:
خوردو/xordam//bamxård/ [bamxå] :
بردو/bordam//bambård/ [bambå] :

ای مورد نیا در گویش مناطق مجاور وجود دارد.
 .9در موارد معدود ،همخوان  /q/حذ میشود:
چغندر/čoqondar/ [čondar] :

 .01همخوان  /t/گاهی در ژایان کلمات بهویهه در واژههای مرکب حذ میشود:
دستمال/dastmâl/ [dasmâl] :
دستگیره/dastgire/ [dasgirå] :
گوش کوش/guštkub/ [guškuå] :

در گویش مناطق مجاور نیا مواردی مشابه دیده میشود.
ج .قلب

«گاهی ممک اس دو واج اعم از نادیک یا دور از هم ،در یک واژه ،جاای خاود را باا
هم عوض کنند .ای جابجایی دو واج در یک واژه را قلب گویند ».تاریخ زبان فارسای،
ص )032در گویش جوشاانی و مناطق مجاور نیا میتاوان نموناههاایی از ایا فرایناد
واجی ارائه کرد.
جدول  :1نمونههایی از فرایند واجی قل
تلفظ معیار

آوانوشت جوشقانی

آوانوشت معیار

قل
/r//j/

اجر

Årj

ajr

/l//f/

قفل

Qolf

qofl

/r//y/

دایره

dâriyå

dâyere

/k//s/

فالسک

felâks

felâsk

/l//t/

سطل

Salt

satl

/x//r/

نرخ

Nexr

nerx

/n//l/

هعن

Nalat

la?nat

/r//f/

سفره

Sorfå

sofre

بررسی دستگاه
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آوانوشت جوشقانی

آوانوشت معیار

قل

تلفظ معیار

/r//f/

نفری

nerfin

nefrin

/r//b/

کبری

kerbit

kebrit

/f//t/

کتف

Kåft

/y//l/

قلیان

Qeylun

/q//š/

مشق

)måqš (maxs

/x//s/

فسخ

Faxs

/x//s/

نسخه

)noxså(noqså

nosxe

/r//s/

کسر

Kars

kasr

/z//l/

فضلاهلل

Falzollâ

fazlollâh

/r//z/

مارعه

Morzâå

mazra?e

/l//x/

دخل

Dålx

daxl

/r//z/

نذر

Narz

nazr

ketf
1

qelyân
6

mašq
Fasx

در گویش مناطق مجاور ازجمله میمه ،وزوان و کامو نیا مواردی از قلاب کاه مشاابه
گویش جوشاانی اس  ،دیاده مایشاود .در گاویش میماه ،همخاوان  /n/و  /h/قبال از
همخوانهای  /h/و  /b/نیا جابهجا میشوند که ای مورد در گاویش جوشااان نموناهای
ندارد:
صبح/sobh [sohb] :
ژهنا/pahnâ/ [penhâ] :
صبحانه/sobhâne/[sohbuna] :

د .افزایش

در گویش جوشاانقاهی و مناطق مجاور ازجمله کامو ،میمه و قهرود ،نمونههایی از ای
فرایند واجی وجود دارد :برخی از نمونههای افاایش را در واژههای زیر میتوان مشاهده
کرد:
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان 4931
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هاون/hâvan/ [hâvang] :
3

باهش/bâleš/ [bâlešm] :
آهو/âlu/ [gâlů] :
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ادامۀ جدول  :1نمونههایی از فرایند واجی قل
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رادیو/râdiyo/ [râdiyun] :
هوو/havu/ [havuq] :
درو/dero/ [dorun] :

واحدهای زبر زنجیری
«ژس از آنکه زنجیر گفتاار را بُارش دادیام و آن دساته از مختصاههاای آوایای را کاه

توصیفشان در چهارچوش واحدهای زنجیری امکانژذیر اس

تعیای نماودیم ،تعادادی

مختصۀ آوایی به جا میماند که در هیچیک از واحدهای زنجیری نمیگنجاد ،زیارا ایا
مختصهها اوالً همامان با بیش از یک واحد زنجیری توهید میشوند ،ثانیاً جایگاه آنها در
زنجیر گفتار ،متغیر اس  .درنتیجه برای تعریف و توصیف ای مختصهها به واحدهاایی
نیاز داریم که متفاوت از واحاد زنجیاری باشاند .واحادهاایی کاه بارای توصایف ایا
مختصهها به کار میروند ،به واحدهای زبر زنجیری موسوواند .همانگونه که هار واحاد
زنجیری از مجمون چند مختصۀ آوایی تشکیل میشود ،واحادهاای زبار زنجیاری هام
ممک اس از ترکیب چند مختصۀ آوایی که اکثراً با هم ژدیدار میشوند ،ساخته شاوند.
عمدهتری واحدهای زبر زنجیری عبارتاند از :تکیاه ،آهناگ و نواخا  ».آواشناسای،
ص)030
تکیه

«به هنگاو ادای عبارت یا جملهای ،برخی از هجاهاای آن را باه گوناهای مشاخ
برجستهتر از هجاهای دیگر بر زبان میآوریم و ا،لب همی ویهگی تلفظ اس

تار و
که ماا را

در شناسایی حدود و فواصل هجاها و کلمات و گاه مفاهیم مختلف یاری میدهاد .ایا
ویهگی صوت یعنی ادای یک هجا با شدت و فشاار بیشاتر را اصاطالحاً تکیاه )stress
میگویند ».تاریخ زبان فارسی ،ص« )039تکیۀ برخی از گویشهای مرکاای ایاران ،باا
اندک تفاوتی ،مانند تکیه در زبان فارسی معیار اس ؛ مثالً در اسم ،تکیه بر هجاای آخار
واژه قرار میگیرد؛ وهی در برخی گویشها مانند میمه ،تکیه در اسم و صف

و ضامیر و

عدد و حرو بر هجای نخستی واقع میشود .در صف مفعوهی ،تکیه بر هجای ژایاانی
اس و منادای فاقد نشانه ندا بر هجای ژایانی تکیه میژذیرند .در فعلهای ماضی نالای،
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گوشههایی از نماو آوایی ،ص)9
اهف .جایگاه تکیه در واژههای اسم ،صف  ،ضمیر ،عدد ،قید و حرو
در گویش جوشاان تکیۀ اسم ،صاف  ،ضامیر ،عادد ،قیاد و حارو روی هجاای
نخستی قرار دارد.
تکیۀ اسم
اسم ساده :چراغ  čorâ؛ قاشق qâšoq
اسم مشتق :مر،دانی kårgedun
اسم مرکب :چوشخط čuxåt

تکیۀ صف
صف ساده :سفید  esbi؛ زیبا måqbůl
صف
صف

مشتق :مرده  mårdå؛ ژخته pâå
مرکب :دروغگو  dorvâjen؛ چشمسفید čaim esbi

تکیۀ ضمایر
ضمایر منفصل فاعلی :آنها  nohâ؛ ما håmå
ضمایر مشترک :خودتان  xodun؛ خودمان xomun
ضمایر اشاره :آنها  nohâ؛ ای ها niâ
ضمایر مبهم :هیچکداو  heškodum؛ هیچکس heškin
ضمایر اشاره :کجا  kânå؛ کدامی kodumun

تکیۀ عدد
بیس ویک  vistoya؛ دوازده dâvâzde
تکیۀ قید
کمی  yabårqi؛ حتماً hokman

در گویش مناطق مجاور ازجمله وزوان و میمه ،تکیۀ تفاوتی با گویش ای منطاه
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان 4931
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ندارد.
تکیۀ حرو
حرو ربط :اما  ammâ؛ اگر agå
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حرو

اضافه :کنار  kanâr؛ برای bâlâ

ش .تکیه در منادای بدون نشانۀ ندا روی هجای ژایانی قرار میگیرد؛ مانند :ای) زهرا
ˈ zårâ؛ ای) مادر ˈnana
ج .تکیۀ مصدر روی هجای نخس قرار میگیرد .در مصدرهای مرکب روی هجاای
اول اسم یا صف قرار میگیرد؛ مانند :بافت  ârčian؛ ژخت  pâan؛ ژاس دادن  pedâan؛
ژه کردن šid vakårdan

د .جایگاه تکیه در افعال
تکیۀ افعال ساده روی ژیشوند قرار میگیرد؛ مانند :میرویم  åšima؛ رف
تکیۀ افعال امر ،نهی و نفی روی ژیشوند قرار میگیارد؛ مانناد :نرفتاه اسا

bašo

 našoå؛

بیاور  bâra؛ نک nake :

تکیۀ افعال مرکب روی اسم یا صف

قرار میگیرد؛ مانند :تماو کرد tåmumeš bakå؛

ژول را قرض کردوpůlem ˈqårzbakå :

تکیۀ افعال مرکب و ژیشوندی در حاه

نفی روی ژیشوند نفی قرار میگیرد؛ مانند:

نمیبندو hâˈnåkeram :؛ بیرون نیاورbar ˈnâra :

تکیۀ فعل مستابل روی ژیشاوند آینادهسااز قارار مایگیارد؛ مانناد :خاواهم گفا
 komamvâ؛ خواهد رف komišo
پارهای از شباهتهای آوایی زبان جوشقانی با زبانهای باستانی

 .0باقی ماندن  /h/آ،ازی در واژههای:
خاهه/xâle/ [hâlå] :
خشک/xošk/ [hošk] :

خفت /xoftan/ [hoftan] :
خرباه/xarboze/ [harbizå] :
خوشه/xuše/ [hušå] :
خمیر/xamir/ [hamir] :

ای ویهگی در گویشهای قهرود ،میمه ،کامو ،دهآباد و ابوزیدآباد به چشم میخورد .ای
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 .3به کار رفت  /j/در ماابل  /z/فارسی میانه و فارسی بعد از واکه در کلمات:
زیر/zir/ [jir] :
تازه/tâze/ [tâjå] :
روزه/ruze/ [rujå] :
زن/zan/ [jan] :

 .3باقی ماندن واج  /z/به جای  /d/در واژههای:
گنبد/gonbad/  [gombaz] :
داماد/dâmâd/ [zumâ] :

در گویش میمه و قهرود در کلمۀ داماد ،همخوان  /d/ژایانی حذ نمیشود و بهصورت
 /zumâd/تلفظ میشود.
 .4حفظ  /y/آ،ازی باستانی در کلمات:
حرص[yuš] :
جس وجو کردن[yuzå] :

 .1حفظ  /v/آ،ازی باستانی در کلمات:
باد[vâd] :
بچه[våčå] :
ندا[vâj] :
گرگ[vårg] :
 .6باقی ماندن واکۀ آ،ازی /o/ , /å/ , /e/
شپش/šepeš/ [ešpeš] :
سفید/sefid/ [esbi] :
شکار/šekâr/ [eškâr] :
شکم/šekam/ [åškam] :
پژوهشنامه کاشان
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شتر/šotor/ [oštor] :
ستاره/setâre/ [ostârå] :
 .3باقی ماندن همخوان  /b/میانی و ژایانی

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 20:46 +0430 on Tuesday August 21st 2018
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ندارد.
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دو ]/dom/ [domb
سم ]/som/ [somb
دمل ]/domal/ [dombal

 .2باقی ماندن واکۀ  /å/ژایانی
یکی از ویهگیهای مشهود در گاویش جوشااانی ،بااقی مانادن واکاۀ کوتااه  /å/در
هجای ژایانی کلمات اس  .در کتاش تاریخ زبان فارسای نوشاتۀ ژرویاا خاانلری چنای
میخوانیم« :تمایل تلفظ فارسی در هاارساهۀ اخیر به ابدال فتحۀ ) (aاصلی به کسار )(e

بوده اس  .ای تمایل در ژایان کلمات ،اکنون به طور عاو واقع شده اسا  .چناانکاه در
فارسی درسی و رسمی امروز ایران تنها یک کلمه قید نفی «نه» اسا

کاه باه زبار خاتم

میشود و در همۀ کلمات دیگر هرجا که مصوت ژایانی فتحه بوده ،به کساره بادل شاده
اس و در مواضع دیگر کلمه نیا مکرر ای ابدال انجاو گرفته اس  ».در بیشتر مت هاایی
که از دور نخستی در دس داریم و کاتب در آنها اعراش یعنی مصوتهای کوتاه) را
ثب کرده اس  ،روی هجای ژایان کلمه که باا «هاای بیاان حرکا » نوشاته مایشاود،
عالم

فتحه وجود دارد ،چه در کلمات بسیط و چه در صف

مفعاوهی مشاتق از فعال

سینـه هدایه ن  )41ژیوستـه هدایه ن)63/3 ».)39
ای ویهگی هنوز در گویش جوشااانی و منااطق اطارا ازجملاه کاامو باه چشام
میخورد؛ حتی زمانی که اهاهی با ههجه به فارسی معیار تکلم مایکنناد ،ایا ویهگای را
حفظ میکنند:
بریم خونـهberim xona :
دیده بودوdida budam :

جمعبندی
گویش مردو جوشاانقاهی از شهرهای استان اصفهان جاء گویشهای مرکاای ایاران باه
شمار میرود .ای گویش تا حد زیادی اصاه

خود را حفظ کرده و میتواند منبع بسایار

خوبی برای شناخ فرهنگی ،زبانی ،واژگانی و دستوری قادیم در نااام مرکاای ایاران
محسوش شود .در بررسی ویهگیهای آواییـ گاویش جوشااانی و ماایساۀ آن باا زباان
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ای فصل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تعداد همخوانهای ای گویش با زبان فارسای معیاار یکساان اسا  .ناون و تعاداد
واکهها در ای گویش با فارسی معیار و مناطق مجاور تفاوت دارد .تعداد واکهها در ایا
گویش یازده عدد اس .
از نمر هجا و نون آن ،تفاوتی با فارسی معیار دیده نمیشود .فرایندهای آوایای مانناد
حذ  ،قلب ،ابدال ،همگونی و ...در ای گویش وجود دارد.
در قسم واحدهای زبر زنجیری ،تکیه در ای گویش با فارسی معیاار تفااوت دارد.
معموالً در بیشتر گویشهای مرکای ایران تکیه روی هجای نخستی کلمه قرار میگیارد.
ای گویش در مواردی ویهگیهای اصیل زبانهای قدیم را حفظ کرده اس .
پینوشتها:
 .0در تلفظ عامه ای همخوان حذ میشود.
 .3رضا شجری.
 .3نمونههایی از ای نون ابدال در کتاش تاریخ زبان فارسی  :)36/3سرفیدن /سلفیدن ،سوراخ /سوالخ،
سردسیر /سردسیل.
 .4در ای باره ابدال همخوان  /b/به  /v/وجود دارد.
 .1در ای نمونه ابدال نیا صورت گرفته اس .
 .6در ای مثال ابدال  /q/به  /x/وجود دارد.
 .3گویشوران که سال منطاه در کلمۀ باهشم ابدال  /š/به  /ž/انجاو داده و باهشم را «باههو» تلفظ می کنند:
. /bâlešm//bâležm/
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