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 واجی در گویش دیباجی چند فرایند

 
  / حّوا حاج عیدی قشبندیشهرام ن

 

 چکیده
توصیف و  شناسی زایشیهایی از نظام آوایی گویش دیباجی در چارچوب واجدر این مقاله، جنبه

های تحلیل شده است. گویش دیباجی نام گویش رایج در شهر دیباج است. دیباجی یکی از گونه
رود. دیباج نام شهری شمار میغربی بههای ایرانی زبانی حاشیة دریای خزر است که از خانوادة زبان

هایی از پنج های استان سمنان است. برای انجام این پژوهش، دادهدر شمال دامغان از شهرستان
سواد بودند، از طریق مصاحبه و سواد و بیسال، که عمدتاً کم 54گویشور بومی در ردة سنی باالی 

از نگارندگان این پژوهش، خود، گویشور این  آوری شده است. همچنین یکینامه جمعتکمیل پرسش
شده بر مبنای الفبای تحلیلی است. پیکرة گردآوری -باشد. روش این پژوهش، توصیفیمنطقه می

اند آوانگاری شده است. فرایندهایی که در این گونة زبانی معرفی شده  (IPA) المللیآوانویسی بین
شدگی و قلب. مالک انتخاب این فرایندها یکی ، نرمهمگونی، ناهمگونی، حذف، درج :اند ازعبارت

ها با فرایندهای شده است و دیگری تفاوت بارز بسیاری از آنها در پیکرة گردآوریوقوع فراوان آن
رایج در گونة معیار زبان فارسی. پس از معرفی و توصیف هریک از فرایندهای موردبحث، بالفاصله 

کنش ، برهمبندی شدهشناسی زایشی استانده صورتچارچوب واجقاعده/قواعد واجی ناظر بر آن در 
 آن با سایر قواعد موردبررسی قرار گرفته است. 

  های واجیشناسی زایشی ، فرآیندهای ایرانی، گویش دیباجی، واجزبان :کلیدواژه
 

                                                           

 ول(ؤمس )نویسندة انشگاه سمناندشناسی استادیار زبان           naghshbandi@semnan.ac.ir  

 دانشگاه سمناناز شناسی کارشناسی ارشد زبانآموختة دانش 

 04/30/3130ـ پذیرش نهایی:  33/00/3130تاریخ وصول: 
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 . مقدمه و بیان مسأله6
ها عالوه بر آنهای محلی در ایران و نیز بررسی علمی ها و زبانگردآوری گویش

های بارز و شایان توجه از یک نظام زبانی را آنکه در کلیت خود توصیفی از ویژگی

های گشایی برای حل برخی از مشکالت در توصیفتواند راهدهد، میارائه می

ها و شناختی گویشزمانی یا درزمانی زبان فارسی، کمک به تعیین وضعیت ردههم

های نو و شناخت بهتر متون کهن فارسی باشد. دیباجی، ژههای ایرانی، ساختن وازبان

های ایرانی است که این پژوهش به گویش مردم شهر دیباج، یکی از این گویش

 41پردازد. شهر دیباج در در آن می 3«های واجیفرآیند»توصیف و تحلیل برخی 

که دیباج  کیلومتری شمال شهرستان دامغان در استان سمنان واقع شده است. از آنجا

هایی در مسیر استان سمنان به استان مازندران قرارگرفته است، گویش دیباجی شباهت

های مجاور خود در هر دو استان از لحاظ آوایی، صرفی و نحوی دارد. بر با گویش

های حاشیة ( گویش530-3131:533) 1( و لُکوک34-3: 3003) 3اساس ویندفور

ای و... است که ، تالشی، تاتی، سمنانی، سرخهدریای خزر شامل مازندرانی، گیلکی

-روند. بدین لحاظ میشمار میهای ایرانی غربی شمالی بهها جزء زبانتمامی این گونه

گویش دیباجی  .های حاشیة دریای خزر استتوان ادعا کرد که دیباجی از گویش

ی، ویژه نواحی شمالهای مجاور خود بههایی با گویششباهترغم داشتن علی

های ها دارد. با توجه به قرابت خاص این گویش با گونههایی نیز با آنتفاوت

های رسد گویش دیباجی یکی از گونهمینظر لحاظ صرفی و نحوی، بهمازندرانی به

های ایرانی با های زبانمازندرانی باشد. گویش دیباجی همچون بسیاری از گونه

ها و گرایش نسل جوان به زبان معیار، در هرپیشرفت تکنولوژی و مهاجرت افراد به ش

های معرض تغییرات بسیار سریع قرار گرفته، تا جایی که گاهی کودکان از فهم واژه

رو در این پژوهش سعی شده است از این مانند. از خوردگان عاجز میکالم سال

                                                           

1-phonological processes 

2-Gernot Windfur 

3-Pierre Lecoq 
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تأثیر سواد استفاده شود که کمتر تحتسواد و بیسال و مسنِ کمگویش افراد میان

هایی از نظام آوایی گویش دیباجی فارسی معیار قرار گرفته باشند. در این پژوهش جنبه

های تناوب»توصیف و بررسی شده است؛ بدین صورت که فرایندهای مربوط به برخی 

شناسی واج»ها در چارچوب کشف و توصیف و قواعد ناظر بر این تناوب 3«آوایی

اند. مالک انتخاب این فرایندها یکی وقوع فراوان بندی شدهصورت 3«زایشی استانده

ها با ها در پیکرة گردآوری شده است و دیگری تفاوت بارز بسیاری از آنآن

 فرایندهای رایج در گونة معیار زبان فارسی است.

 

 . روش پژوهش3
ها به تحلیلی است و داده –اسنادی از نوع توصیفی  -صورت میدانیروش پژوهش به

 اند:گردآوری شده چند طریق

 54الف. مصاحبة مستقیم با پنج نفر از گویشوران بومی شامل زن و مرد در سنین باالی 

 ها.سواد و ضبط و ثبت مکالمات آنبا سطح تحصیالت کم یا بی

شده از گویشوران های ضبطنامه و ثبت و آوانویسی دادهب. تدوین و تکمیل پرسش

 جمله است. 300واژه و  3000ز نامه شامل بیش امذکور. این پرسش

ها و شده دربارة شهر دیباج و کتابهای تألیفپ. بررسی منابع موجود شامل کتاب

های شناسی زبانهای ایرانی و ردهشناسی و گویشمقاالتی در زمینة گویش

 ایرانی.

 ت. استفاده از شمّ زبانی یکی از نگارندگان که گویشور دیباجی است.

شده با وسیلة دستگاه ضبط دیجیتالی، پیکرة گردآوریا بههپس از ضبط داده

، آوانویسی تفصیلی شدند. ʻ(IPA)3«المللیالفبای آوانگاری بین»استفاده از نمادهای 

کاررفته در این پژوهش، تا حدی شایان اشاره است که میزان تفصیل در آوانگاشتة به

                                                           

1-phonetic alternations 

2-Standard Generative Phonology 
3-International Phonetic Alphabet 
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ای واجی موردبحث باشد. های برجستة این گویش و فرایندهاست که بیانگر ویژگی

های این ، فهرستی مقدماتی از واج1«های کمینهها/مجموعهجفت»سپس با استخراج 

گونة زبانی بر اساس معیار تمایز معنایی فراهم شد. در ادامه، بر اساس معیارهای 

ای مجدداً هریک از اجزای پیکرهای و برونپیکرهتوزیعی و با استناد به شواهد درون

ه در فهرست مقدماتی، هویت واجی یافته بودند، تأیید یا رد شدند و آوایی ک

بندی صورت 3«قواعد واجی»ها از طریق هریک از واج 2«ایگونهواج»های تناوب

گردید. ذکر این نکته در اینجا ضروری است که چارچوب نظری اتخاذشده در این 

 شناسی زایشی است.واج 4«خطی»پژوهش، انگارة 

 

 نة پژوهش. پیشی2
شناختی مستقلی دربارة نظام آوایی گویش دیباجی صورت تاکنون هیچ پژوهش زبان

( است که بر پایة 3135بارة این گویش، اکبرپور )نگرفته است. تنها اثر موجود در

های آوری داده( به جمع3130بیدی، نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی )باغپرسش

داخته است. این اثر دو جلدی به معرفی شانزده گویش های استان مازندران پرگویش

عنوان یکی از پردازد و گویش دیباجی را بههای استان مازندران میاز گویش

شود گفتار اثر، یادآوری میکند. البته در پیشهای استان مازندران معرفی میگویش

ی استان هاای دارد که در دیگر گویشکه گویش دیباجی پیشوندهای فعلی ویژه

های موجود در مازندران دیده نشده است. نگارندگان پژوهش حاضر، با بررسی داده

های این اثر با واقعیات موجود اند که برخی از داده( به این نتیجه رسیده3135اکبرپور )

ها مطابقت ندارد که در زیر به چند مورد اشاره ها و همخواندرمورد برخی واکه

 شود:می

                                                           

1-minimal pairs/sets 

2-allophone 

3-phonological rules 

4-linear 
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 ای است که ریشة تاریخی دارد و از دورة میانهاکة کشیدهو [eː]واکة  (3

جا مانده است و در این اثر، ( تاکنون در این گویش به3131: 4. ک. ابوالقاسمی ن)

 [e]های زیر، واکة عنوان واج در نظر گرفته نشده است. برای مثال، در واژهبه

های گونهاین اثر، به واجشایان ذکر است که در  کار رفته است.به [eː]جای واکة به

اعتقاد نگارندگان این پژوهش، خطا در ای نشده است. بهها اشارهیک از واجهیچ

( تعیین 3135تشخیص هویت واجی این واکه ناشی از این است که در اکبرپور )

 ها صرفاً بر اساس معیار معنایی بوده و به معیارهای توزیعی توجهی نشده است.واج

 3ی شمارة گفتارهاپاره

 صورت نادرست صورت درست 

 dek [deːc] ‘دیگ’

 bel [beːl] ‘بیل’

 teq [teːɢ] ‘تیغ’

 ʃer [ʃeːr] ‘شیر’

 meχ [meːχ] ‘میخ’

سوادان بسیار سوادان/کمخوردگان و بیکه در گفتار سال [ø]و  [y]های واکه (3

ودر  [u]ها با واکة اند و در برخی واژهشوند، در این اثر، شناسایی نشدهمشاهده می

صورت به‘ خون’ [χyn]اند. برای مثال، واژة آوانویسی شده [i]برخی دیگر با 

[χun]  و واژة[ɟaly] ’صورت به‘ گلو[gali] اند.آوانویسی شده 

ای پربسامد است، در گفتار گویشوران شناسایی که در این گویش واکه ]ε[واکة  (1

 [lεnɟ]استفاده شده است. برای مثال، واژة  ] ə [ جای آن از واکةنشده است و به

 آوانویسی شده است. [zəlf]صورت به‘ زلف’ [zεlf]و واژة  [ləng]صورت به‘ پا’

در گویش دیباجی وجود ندارد، در  [ʒ] دارکامیِ واکهمخوان سایشیِ لثوی (5

آوانویسی شده، که نادرست  [eždəâr]صورت به‘ اژدها’که در این اثر واژة حالی
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باشد، مشاهده نشده است  [ʒ]ای که دارای همخوان . در این گویش هیچ واژهاست

را با  [ʒ]هایی مثل ژاپن، پژو، ژاله و... همخوان و گویشوران دیباجی در تلفظ واژه

 .ʻ [Ɉiʤd́mb]کژدمʼکنند؛ مانند: گزین میجای [ʤ]همخوان 

ی که در این اثر در حال ؛داندرا مجاز نمی 3«آغازه»گویش دیباجی هجای بدون  (4

 مجرد. [azəb]اند. برای مثال ها با واکه شروع شدهبسیاری از واژه

استفاده نشده  ) (IPAها از الفبای آوانگار بین المللی در این اثر برای آوانویسی داده (0

ها واضح نیست. برای مثال، خصوص واکهاست؛ از این رو تفاوت برخی آواها به

آورده  [ɢ]دار آن؛ یعنی واک جای جفتبه [q]واک همخوان انفجاریِ مالزیِ بی

 [ə]وجود ندارد. همچنین واکة مرکزی   [q]شده است. در این گویش، همخوان

کار رفته است. مثالً واژة به [ɛ]یا  [e]های جای واکهنیز در بسیاری از موارد به

[χɑlé] ’صورت به‘ خاله[χɑlə]  و واژة[dɛtɛ́r] ’صورت به‘ دختر[dətər]  نمایش

 داده شده است.

ها در این اثر، از معادل فارسی معیار یا معادل مازندرانی درآوانویسی برخی از واژه (7

جای به‘ ناودان’  [nabdân]جای دیباجی استفاده شده است. برای مثال واژةواژه به

[nɑtεlɑ́n]  یا واژة[zoqâl] ’جای به‘ زغال[ʔεzɢɑ́l] .آوانویسی شده است 

توان رسوم مردم دیباج آثاری به چاپ رسیده است که از جمله می و آداب دربارة

 ( را نام برد.3137حسینی )شاه

جوار نظیر های همهای مازندرانی و استاندرمورد فرآیندهای واجی در برخی گونه

های علمی فراوانی صورت گرفته است. نگارندگان پژوهش حاضر، از سمنان، پژوهش

 توان به آثار زیر اشاره کرد:اند که ازجمله میها بهره بردههشبرخی از این پژو

های برخی تغییرات آوایی و فرآیند»( پژوهشی است با عنوان 3131زاده )آقاگل

تشدید »در پژوهش مذکور، فرآیندهایی از قبیل . «واجی فعال در گویش مازندرانی

نة زبانی فرآیندهایی رایج در این گو 3«شدگی یا تضعیفنرم»و  1«همگونی»، 2«عارضی
                                                           

1-onset 

2-fake or apparent gemination 
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را برای توصیف فرایندهای  3«مستقلزءج»شناسی خطی و شوند و نظریة واجمعرفی می

گیرد که از میان داند و در پایان، نتیجه میواجی در گویش مازندرانی کارآمد می

های واجی موجود در گویش مازندرانی، فرآیند تضعیف و همگونی بیش از فرآیند

 ، فعال هستند.4«یتتقو»فرآیند 

ای است تحت عنوان ( مقاله3137زاده و رضایی )کرد زعفرانلو کامبوزیا، آقاگل

که به بررسی  «برخی فرآیند های واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی»

واکه در  7«درج»و  6«حذف» 5«ناهمگونی»های واجی از قبیل همگونی، برخی فرایند

 مازندرانی پرداخته است.  گونة شیرگاه از گویش

در زبان سمنانی  8«واجی-واژ»(تحت عنوان فرآیندهای 3133جوکار شهرستانی )

شوند و به فرآیندهایی واجی در گونة سمنانی پرداخته که در حوزة صرف ایجاد می

شناسی زایشی خطی  قادر به تبیین تغییرات تلفظی و معتقد است که انگارة واج

 ساختارهای صرفی در سمنانی است.های آوایی در تناوب
 

 ها. تجزیه و تحلیل داده3
هـای کمینـه   های این گویش که با استفاده از مجموعهها و همخواندر این بخش، واکه

سـپس   ؛شـوند شدة گویشـوران دیبـاجی شناسـایی شـدند، معرفـی مـی      های ضبطاز داده

و قواعـد واجـی مربـوط     گیرندها موردبررسی قرار میفرایندهای واجی موجود در داده

 گردد.به هرکدام ارائه می

 

                                                                                                                                  

1-assimilation 

2-lenition/weakening 

3-autosegmental 

4-strengthening/fortition 

5-dissimilation 

6-deletion 

7-insertion 

8-morpho-phonemic 
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 های گویش دیباجی. واج6-3

واکة ساده است که دو  30همخوان و  33های گویش دیباجی متشکل از واج

سوادان وجود سوادان/کمخورده و بیفقط در گویش افراد سال [Ø]و  [y]واکة ساده 

های گویش ها و واکهخوانشود. همدارد و در گویش سایر گویشوران شنیده نمی

 آمده است. 3و  3 هایترتیب در جدول دیباجی به
 های گویش دیباجیهمخوان -3جدول شمارة 

دهد، در گـویش دیبـاجی همخـوان سایشـی لثـوی      نشان می 3طور که جدول همان

عنـوان  بـه  []واک وجود ندارد، همچنین همخوان انفجاری چاکنایی بـی  [ʒ]دار واک

هجاهای بدون آغـازة همخـوانی در    آغازة رشود. این همخوان فقط دواج مشاهده نمی

بینـی اسـت. شـایان    پـیش شود و وقوع آن کامالً قابـل ظاهر می (PR) 1«بازنمایی آوایی»

یـک واج در نظـر گرفتـه شـده      [w]لبـی نرمکـامی    3«ناسـودة »اشاره است که همخوان 

 است.

                                                           

1-phonetic representation 

2-approximant 

 محل تولید

 

 شیوة تولید

بی
دول

 

بی
ل

- 
نی

دا
دن

 

وی
لث

-
نی

دا
دن

 

وی
لث

-
می

کا
 

می
کا

می 
کا

رم
ن

 

ی
الز

م
یی 

کنا
چا

 

  p   b  t    d  c    ɟ  ɢ انفجاری

 f    v s   z ʃ   χ h  سایشی

     ʧ   ʤ    انسایشی

       m   n خیشومی

  l   روان
r  

     

    j w     غلت
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 های گویش دیباجیواکه -3نمودار شمارة

 

 

 

 

 

 

واکة ساده  30دهد، در گویش دیباجی نشان می 3شمارة  طور که نمودارهمان

 [ø]و  [y]واکة پیشین وجود دارد که دو واکة پیشین گرد  7شامل سه واکة پسین و 

شود و واکة پیشین شنیده می سوادانسوادان/کمو بی خوردگانفقط در گویش سال

ه در این گویش باقی های بازماندة فارسی میانه است کاز واکه [:e]افراشتة نرم نیمه

با بسامد باالیی در گفتار گویشوران  [ɛ]افراشتة سخت مانده است و واکة پیشین نیمه

 شود.شنیده می

 . چند فرایند واجی شاخص در گویش دیباجی3-3

واسطة قواعد و بازنمایی آوایی به 3« (UR)بازنمایی واجی »مند میان ارتباط نظام

شوند، صورت ای میهای ویژهیر آواها در بافتواجی که موجب حذف، درج یا تغی

های میانی و گیرد. در واقع، قواعد واجی با اعمال بر بازنمایی واجی یا بازنماییمی

دهند و از این دست میممیز، بازنمایی آوایی را بهبینی و غیرپیشافزودن اطالعات قابل

(. در 7:3335 ،2)کنستویچ گرددهای یک واج، تعیین میگونهطریق، تفاوت میان واج

ها به بندی آناین زیربخش به بررسی چند فرایند آوایی در گویش دیباجی و صورت

 پردازیم.شناسی زایشی خطی میشیوة مرسوم در واج

                                                           

1-phonological/underlying representation 

2-Michael Kenstowicz 

                       i                                                 u  

 

                         eː e    Ø                                    o 

 

                                 ε     

 

                                        a                               ɑ  

y 
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 در جایگاه تولید 1«تاجی». همگونی همخوان خیشومیِ 6-3-3

ویند. این گتر شدن به صدای مجاور را همگونی میتغییر یک صدا در جهت شبیه

شود. در فرایند همگونی، های صدای مجاور ایجاد میشباهت از طریق دریافت مختصه

اگر یک واحد آوایی در یک یا چند ویژگی به واحد آوایی پس از خود شبیه شود، 

نامند و اگر یک واحد آوایی به واحد آوایی قبل از خود شبیه می 2«پسرو»همگونی را 

ترین فرایند همگونی، رایج» طور کلی،به گویند.می 1«وپیشر»گردد، آن را همگونی 

های بافت /مختصههای یک آوا با مختصه/مختصهواجی است که در آن، مختصه

(. در 33: 3335)کنستویچ  «گرددجوار خود همانند یا شبیه میجوار یا غیر همآوایی هم

ظ جایگاه تولید با همخوان لحابه [n]ها، همگونی خیشومیِ تاجی میان انواع این فرایند

های ، بازنمایی3گفتارهای شمارة شود. پارهها دیده میپس از خود در بسیاری از زبان

 دهد. واجی و آوایی مربوط به این همخوان را در گویش دیباجی نشان می

 3گفتارهای شمارة پاره

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 han+zɛnɛ#/ 3#/ [hánzɛnɛ] ‘زندمی’

 han+χorɛ#/ 3#/ [háɴχorɛ] ‘خوردمی’

 han+pɛrɛ#/ 1#/ [hámpɛrɛ] ‘پردمی’

 han+bu#/ 5#/ [hámbu] ‘شودمی’

 han+pɛʤɛ#/ 4#/ [hámpɛʤɛ] ‘پزدمی’

 han+coʃɛ#/ 0#/ [háŋkoʃɛ] ‘کشدمی’

 han+ɟuwɛ#/ 7#/ [háŋguwɛ] ‘گویدمی’

ʻگیردمیʼ [hέɲɟirε] /#hεn+ɟirε#/ 3 

 zan#/ 3#/ [zán] ‘زن’

                                                           

1-coronal 

2-regressive assimilation 

3-progressive assimilation 
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  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 zan # pijɛr#/ 30#/ [zámpijɛr] ‘پدرزن’

 zan # bɛrɑr#/ 33#/ [zámbɛrɑr] ‘برادر زن’

 on#/ 33#/ [on] ‘آن’

 on # vaχt#/ 31#/ [oɱváχt] ‘آن وقت’

 calmanɢɑz#/ 35#/ [calmaɴɢɑ́z] ‘بزمجه’

 nun#/ 34#/ [nun] ‘نان’ 

 nunvɑ#/ 30#/ [nuɱvɑ́] ‘نانوا ’̒

 dɛnbε#/ 37#/ [dεmbέ] ‘دنبه ’̒

 ɟonbεz#/ 33#/ [gombέz] ‘گنبد ’̒

 بیانگر مرز واژه #بیانگر مرز تکواژ است و نشانة  +نشانة 

شود، همخـوان خیشـومی تـاجی بـا     گفتارهای باال مشاهده میگونه که در پارههمان

یـن همگـونی هـم در    شـود و ا لحاظ جایگاه تولید، همگون مـی همخوان پس از خود به

تـوان  دهد. بدین ترتیب، این فرایند را میدرون کلمه و هم در مرز تکواژ و واژه رخ می

 بندی کرد. در زیر صورت 3صورت قاعدة به

 

 همگونی همخوان خیشومی تاجی -3قاعدة 

 

 + همخوان

دمختصة جایگاه تولی  α 

 

 

 

یدمختصة جایگاه تول α 

 

 

 

 + همخوان

 3+ رسا

 ومی+ خیش

 تاجی

 3بسته+ پیش

                                                           

1-sonorant 

2-anterior 
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 . همگونی در مختصة واک3-3-3

گیرد؛ به این معنی که یک صورت می در این فرایند، همگونی در مختصة واک

های زیر از شود. دادهدار میپس از خود، واک دارتأثیر محیط واکهمخوان، تحت

 دهند.گویش دیباجی، این همگونی را نشان می

 1گفتارهای شماره پاره

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 boʃcε#/ 3#/ [boʃɟέ] ‘بشکه’

 εʃcɑr#/ 3#/ [εʃgɑ́r] ‘شکار’

 εspeː#/ 1#/ [εsbéː] ‘سفید’

 ɑfto#/ 5#/ [ɑfdó] ‘آفتاب’

 εʃpiʃ#/ 4#/ [εʃbíʃ] ‘شپش’

 anɟuʃtεr#/ 0#/ [anguʃdέr] ‘انگشتر’

 nɑʃtɑ#/ 7#/ [nɑʃdɑ́] ‘ناشتا’

 εʃtεr#/ 3#/ [εʃdέr] ‘شتر’

 caftεr#/ 3#/ [cafdέr] ‘کبوتر’

 dεcmε#/ 30#/ [dεɟmέ] ‘دکمه’

 mɑtbεχ#/ 33#/ [mɑdbέɢ] ‘مطبخ’

 hocmεn#/ 33#/ [hogmέn] ‘حکما’

 hocmɑʃɑ#/ 31#/ [hogmɑʃɑ́] ‘اصالً’

 jac#/ 35#/ [jac] ‘یک’

 jac+nɑɢɑfɛl#/ 34#/ [jaɟnɑɢɑfɛ́l] ‘ناگهان’

 cɑc+zεn#/ 30#/ [kɑɟzέn] ‘زن دایی’

 ɟat#/ 37#/ [ɟat] ‘بزرگ’

 ɟatmɑr#/ 33#/ [ɟadmɑ́r] ‘مادربزرگ’
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  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 ʧɑrpɑ#/ 33#/ [ʧɑrbɑ́] ‘چارپا’

 ʧɑrpədɑr#/ 30#/ [ʧɑrpədɑ́r] ‘دارگله’

 ɟɑspεnd#/ 33#/ [gɑsbέnd] ‘گوسفند’

از واکة  واک در محیط قبلهای بیدهد که همخوانهای جدول باال نشان میداده

دار تأثیر همگونی پسرو قرار گرفته، واکدار تحتهای واکبر و قبل از همخوانتکیه

 بندی کرد.توان در قالب قاعدة زیر، صورتشوند. این فرایند را میمی

 دارشدگی واک -3قاعدة 

 +همخوان

 +واک
 

 همخوان-

 +تکیه

 

 +واک

 

 + همخوان

 3پیوسته-

 . ناهمگونی 2-3-3

طور کلی، یعنی پرهیز از توالی عناصر متعلق به یک مقوله؛ یعنی پرهیز مگونی بهناه

از توالی دو جزء یا دو مختصة همانند. ناهمگونی، عکس فرایند همگونی است؛ یعنی 

شباهت دو یا چند جزءِ آوایی به یکدیگر از نظر یک یا چند مختصة آوایی از بین 

داند که نسبت به سایر فرایندهای را فرایندی می( ناهمگونی 330:3033)  3رود. آدِنمی

ای تغییر گونهدهد و از طریق آن، یکی از دو جزءِ آوایی مشابه، بهواجی کمتر روی می

های زیر فرایند گفتارکند که شباهتش با جزءِ آوایی دیگر کمتر شود. پارهمی

 دهند. ناهمگونی را در گویش دیباجی نشان می

 

                                                           

1-continuant 

2-David Odden 
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 5ماره گفتارهای شپاره

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 ʤannɛm#/ 3#/ [ʤandɛ́m] ‘جهنم’

 hammɑm#/ 3#/ [hambóm] ‘حمام’

 tannur#/ 1#/ [tandúr] ‘تنور’

 fan#/ 5#/ [fán] ‘فن’

 fann+o+fɛrib#/ 4#/ [fandofɛríb] ‘فنّ و فریب’

 sɛn#/ 0#/ [sɛ́n] ‘سن’

 sɛnn+o+sɑl#/ 7#/ [sɛndosɑ́l] ‘سنّ و سال’

 ʤɛn#/ 3#/ [ʤɛn] ‘جن’

 ʤɛnn+o+pari#/ 3#/ [ʤɛndoparí] ‘جنّ و پری’

شـود، در بازنمـایی واجـی    مشـاهده مـی   5گفتارهـای شـماره   طور که در پـاره همان

واژگان دو همخوان یکسان )تشدید( وجود دارد که در بازنمایی آوایی، همخـوان دوم  

شود کـه  لحاظ شیوة تولید با آن ناهمگون می، بهتأثیر فرایند ناهمگونی قرار گرفتهتحت

جایگـاه بـا   رود و یک همخوان انفجـاری هـم  در نتیجة این ناهمگونی، تشدید از بین می

ــی     ــده م ــذف ش ــوان ح ــایگزین همخ ــوان اول، ج ــاهمگونی و   همخ ــدة ن ــردد. قاع گ

 بندی کرد.توان به شکل زیر صورتهای خیشومی را میهمخوان‘ 3تشدیدزدایی’

 ناهمگونی همخوان خیشومی  -1عدة قا
 

 + همخوان

 +رسا

 پیوسته -

 + واک

 خیشومی

α محل تولید 

 
 +همخوان

 رسا-

 +واک

 پیوسته-

 خیشومی-

α محل تولید 

 

 

 + همخوان

 + رسا

 +واک

 پیوسته-

 +خیشومی

α محل تولید 

                                                           

1-degemination  
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 و همگونی همخوان مالزی 6«قلب». 3-3-3

: 101، 3شود )کریستالعوض می در فرایند قلب، جایگاه دو عنصر با یکدیگر

یی توالی طبیعی اجزای جمله؛ جاجابه»کند: (. فرایند قلب را این گونه تعریف می3003
جایی اما گاهی این جابه ؛دهدجایی اغلب در آواهای درون یک واژه رخ میاین جابه

توالی  این تغییر در .«شودها و دیگر عناصر جمله نیز دیده میدر توالی هجاها، واژه

رخ دهد؛ به این معنی که اجزاءِ  1«رساییاصل توالی »آواها، ممکن است در راستای 

تر شوند، رساتر آوایی در یک هجا به ترتیبی قرار گیرند که هرچه به قلة هجا نزدیک

 .در گفتار رخ دهد 5«کوشیاصل کم» شوند. فرایند قلب ممکن است در راستای 

 

 4ی شمارة گفتارهاپاره

  بازنمایی واجی زنمایی آواییبا 

 bɑʃɢɑb#/ 3#/ [bɑχʃɑ́b] ‘بشقاب’

 asɢεr#/ 3#/ [aχsέr] ‘اصغر’

 ɑʃɢɑl#/ 1#/ [ɑχʃɑ́l] ‘آشغال’

 maʃɢ#/ 5#/ [maχʃ] ‘مشق’

 εʃɢ#/ 4#/ [εχʃ] ‘عشق’

 masχεrε# / 0#/ [maχsεrέ] ‘مسخره’

 nɑʃχεr#/ 7#/ [nɑχʃέr] ‘نشخوار’

 sɑɢ+piʧ#/ 3#/ [sɑχpíʧ] ‘پیچساق’

 reːɢ+panʤu#/ 3#/ [reːχpanʤú] ‘یک قل دو قل’

 naɢʃɛ#/ 30#/ [naχʃɛ́] ‘نقشه’

                                                           

1-metathesis 

2-David  Crystal 

3-sonority sequencing principle 

4-least effort principle 
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  بازنمایی واجی زنمایی آواییبا 

 raɢs#/ 33#/ [raχs] ‘رقص’

 arɛɢ+ʧin#/ 33#/ [arɛχʧín] ‘عرقچین’

 ʧɛrɑɢ+tur#/ 31#/ [ʧɛlɑχtúr] ‘تورچراغ’

 aɢsɑt#/ 35#/ [aχsɑ́t] ‘اقساط’

 roɢɑn#/ 34#/ [roɢɑ́n] ‘روغن’

 vaɢ#/ 30#/ [váɢ] ‘قورباغه’

 doɢ#/ 37#/ [dóɢ] ‘دوغ’

 

کوشی در رسد در گویش دیباجی، فرایند قلب، بیشتر در راستای اصل کمنظر میبه

 گفتار باشد.

جایی های باال پیداست دو اتفاق روی داده است: یکی جابهگونه که از دادههمان

همخوان مالزی پیش از  3«دگیشسایشی»رفتگی و دو همخوان و دیگری واک

بندی توان صورتواک. قواعد این دو رویداد را به صورت زیر میهمخوان سایشی بی

 کرد:

 جایی دو همخوان است.( که بیانگر جابه3«قاعدة گشتاری»قاعدة قلب )به صورت  -

لحاظ همخوان انفجاری مالزی که بیانگر همگونی به 1«رفتگیواک»قاعدة  -

 است. ]پیوستهواک و +-[مختصة 

 

 

 

                                                           

1-spirantization 

2-transformational rule  

3-devoicing 
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 قلب -5قاعدة 

 (SD) 3«توصیف ساختاری»

 +همخوان

 رسا-

 واک-

 +پیوسته

 +تیز

 بسته+پیش

 

 

 +همخوان

 رسا-

 +پسین

 افراشته-

 3 3 (SI) 3«نمایة ساختاری»

 3 3 (SC) 1«تغییر ساختاری»

 

  انفجاری مالزی )پسرو( یهمگون -4قاعدة 

 +همخوان

 رسا-

 واک-

 +پیوسته

 +تیز

 بسته+پیش

 

  

 

 

 واک -

 +پیوسته

 
 +همخوان 

 رسا-

 +واک

 پیوسته-

 +پسین

 افراشته-

 ارائة توضیحات زیر ضروری است:  4و  5در مورد دو قاعدة 

دهد یعنی ابتدا قاعدة قلب باید روی  است؛ 4«چینیزمینه»از نوع  5«کنش قواعدبرهم» -

 رفتگی فراهم کند:تا شرایط را برای اعمال قاعدة واک

 5قاعدة  <4قاعدة 

                                                           

1-structural description 

2-structural index 

3-structural change 

4-rule interaction 

5-feeding  
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ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا قاعدة همگونی را در تغییر ساختاری 

جای دو قاعده، فقط یک قاعده داشته باشیم و هر دو نیاوریم تا به 5قاعدة گشتاری 

بندی کنیم و از این طریق به سادگی صورت 5قاعده را در قالب قاعدة گشتاری 

پذیر است، بندی امکانباید گفت، اگرچه چنین صورت بیشتری دست یابیم. در پاسخ

اما از آنجا که میزان انتزاع قواعد گشتاری بیش از قواعد خطی/غیرخطی است، تا وقتی 

در  بندی قواعدتوان میان دو قاعده ترتیب عملکرد قائل شد، باید از صورتکه می

ن قاعدة قلب و (. میا30:3033 3ن و یاکوبزوفهقالب گشتاری اجتناب کرد )گوسن

توان ترتیب عملکرد قائل شد، اما در خود قاعدة قلب اگرچه سادگی میهمگونی به

جایی دو جزءِ آوایی( اما هیچ ترتیب عملکردی میان عمالً دو اتفاق روی داده )جابه

 کنیم.ناچار از قاعدة گشتاری استفاده میتوان قائل شد و بهها نمیآن

را پیش  4باید به آن پرداخت، این است که چرا قاعدة  نکتة دیگری که در این باره

اعمال نکردیم؛ زیرا در هر حال همخوان انفجاری مالزی در مجاورت  5از قاعدة 

همخوان سایشی قرار دارد و توصیف ساختاری برای اعمال قاعدة همگونی تقریباً 

 م:کنیبندی میرا صورت 3-4تر شدن موضوع، قاعدة مشابه است. برای روشن

 همگونی انفجاری مالزی )پیشرو( 3-4قاعدة 
 

 +همخوان

 رسا-

 واک-

 +پیوسته

 +تیز

 بسته+پیش

  

 

 واک -

  +پیوسته

 +همخوان 

 رسا-

 +واک

 پیوسته-

 +پسین

 افراشته-

فـراهم اسـت و دیگـر نیـازی بـه       3-4اگرچه توصیف ساختاری برای اعمال قاعـدة  

 3-4بـر قاعـدة    4امـا بـه دو دلیـل قاعـدة     تصریح ترتیب عملکرد قواعد وجـود نـدارد،   

                                                           

1-Carlos Gussenhoven & Haike Jacobs 
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تـر از  ارجحیت دارد. دلیل نخست، یک دلیل نظری است: همگونی پسرو عمومـاً رایـج  

(. دلیـل دوم بـر   50: 3003و کریسـتال،   337: 3033.ک. آدِن، نهمگونی پیشرو است )

بـه   4هـای جـدول شـمارة    شود. بـا بررسـی داده  ای حاصل میپیکرهاساس شواهد درون

توان مشاهده کرد که محیط آوایی الزم بـرای همگـونی همخـوان انفجـاری     ح میوضو

آمده است. به بیان دیگر،  4مالزی همان محیطی است که در توصیف ساختاری قاعدة 

  توانـد عمـل کنـد. امـا قاعـدة     می 4گفتارهای شماره در هر صورت بر همة پاره 4قاعدة 

کند و توصیف سـاختاری آن در   ند عملتوامی 33و  30های نظیر فقط بر صورت 4-3

نـه تنهـا بـه     3-4ها فراهم نیست. بدین ترتیب با قائل شدن بـه قاعـدة   مورد سایر صورت

رسیم، بلکه مجبوریم برای بیان یـک فراینـد واحـد )همگـونی( دو     سادگی بیشتری نمی

 قاعدة مجزا داشته باشیم.

 واکه 6«کشش جبرانی». حذف همخوان و -3-3-3

ی فرایندی است که عموماً یک واکه به جبران حذف شدن همخوان کشش جبران

( کشش واکه به جبران حذف 334:3335شود. کنستویچ) تر میپس از خود کشیده

داند. در گویش دیباجی، ترین نوع کشش جبرانی میرا رایج 3«ایپایانه»همخوان 

و نیز  []و  [h]واک های چاکنایی بیکشش جبرانی واکه پس از حذف همخوان

 شود. در پایانة هجا دیده می [j]همخوان ناسودة 

 0گفتارهای شماره پاره

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 nal#/ 3#/ [na:l] ‘نعل’

 madε#/ 3#/ [ʹma:dε] ‘معده’

 davɑ#/ 1#/ [ʹda:vɑ] ‘دعوا’

 sεbh#/ 5#/ [sε:b] ‘صبح’

                                                           

1-compensatory lengthening 

2-coda 
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  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 zεhr#/ 4#/ [zε:r] ‘ظهر’

 solh#/ 0#/ [swo:l] ‘صلح’

 ʃahr#/ 7#/ [ʃa:r] ‘شهر’

 pahly#/ 3#/ [pa:lý] ‘پهلو’

 ahli#/ 3#/ [ʔa:lí] ‘اهلی’

 mahdi#/ 30#/ [ma:dí] ‘مهدی’

 7گفتارهای شماره پاره

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 hejvɑn#/ 3#/ [heːvɑ́n] ‘حیوان’

 pejmɑnε#/ 3#/ [peːmɑnέ] ‘پیمانه’

 hosejn#/ 1#/ [hoséːn] ‘حسین’

 cej#/ 5#/ [ceː] ‘کی’

 ʃejtɑn#/ 4#/ [ʃeːtɑ́n] ‘شیطان’

 pejdɑ#/ 0#/ [peːdɑ́] ‘پیدا’

 mejmun#/ 7#/ [meːmún] ‘میمون’

 sejl#/ 3#/ [seːl] ‘سیل’

 pej#/ 3#/ [peː] ‘پی’

 mejdɑn#/ 30#/ [meːdɑ́n] ‘میدان’

شود. در حذف می [e]اکة پس از و [j]در گویش دیباجی، همخوان ناسودة 

هایی از این گویش آمده است که کشش جبرانی واکه را ، داده7گفتارهای شماره پاره

دهند که فرایند های زیر نشان میگفتاردهد. پارهنشان می [j]پس از حذف همخوان 

 دهد. های دیگر رخ نمیپس از واکه [j]حذف همخوان 
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 3های شمارة گفتارپاره

 3 [ɢajlɑ́n] ‘قلیان’

 3 [kɑjindɑ́n] ‘کاهدان’

 1 [ɑjʃɛ́m]  ‘آویشن’

 5 [ɑjíʃ] ‘آیش’

ʼسویاʻ [sojɑ́] 4 

 

ها در و کشش جبرانی واکة قبل از آن []و  [h]های چاکنایی حذف همخوان

در قاعدة  و کشش جبرانی واکة قبل از آن [j]و حذف ناسوده  0قاعدة گشتاری شماره 

 بندی شده است.تصور 7گشتاری شماره 

 کشش جبرانی واکه و []و  [h]های چاکنایی حذف همخوان -0قاعدة 

 همخوان-

 رسا-
V توصیف ساختاری (SD) 

 (SI)نمایة ساختاری  3 3
 ]تغییر ساختاری  ]+کشیده(SC) 

 و کشش جبرانی واکه [j]حذف ناسوده  -7قاعدة 

 

 همخوان-

 +رسا

 پسین-

 +افراشته

 همخوان-

 +رسا

 ینپس-

 افراشته-

 افتاده-

 (SD) توصیف ساختاری

 (SI)نمایة ساختاری  3 3
 ]تغییر ساختاری  ]+کشیده(SC) 
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 افراشته پیش از تکواژ جمع. حذف واکة نیمه1-3-3

رو این داند؛ از گویش دیباجی مانند فارسی معیار، هجای بدون آغازه را مجاز نمی

 [ε]به واژه، واکة  [ɑ]تصال تکواژ جمع ، پس از ا[ε]های مختوم به واکة در واژه

 3«هاالتقای واکه»شود تا از هجای بدون آغازه، و به تعبیر آشناتر از حذف می

 های زیر، شاهدی بر این ادعا هستند.گفتارجلوگیری کند. پاره

 3گفتارهای شمارة پاره

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 χɑnε + ɑ #/ 3 #/ [χɑnɑ́] ‘هاخانه’

 cuzε + ɑ #/ 3 #/ [kuzɑ́] ‘هاکوزه’

 vaʧε + ɑ #/ 1 #/ [vaʧɑ́] ‘هابچه’

 navε + ɑ #/ 5 #/ [navɑ́ ] ‘هانوه’

 taχtε+ɑ #/ 4 #/ [taχtɑ́] ‘هاتخته’

 cεlε+ɑ #/ 0 #/ [cεlɑ́] ‘هااجاق’

 cɛtɑb+ɑ#/ 7#/ [cɛtɑbɑ́] ‘هاکتاب’

 dast+ɑ#/ 3#/ [dastɑ́] ‘هادست’

 dɑr+ɑ#/ 3#/ [dɑrɑ́] ‘هادرخت’

شود، نشانة تکواژ جمع در مشاهده می 3گفتارهای شمارة طور که در پارههمان

دهد که حذف واکة پایانی های این گویش نشان میاست. داده [ɑ-]گویش دیباجی 

ختم  [ε]دهد که به واکة هایی رخ میدر محل اتصال تکواژ جمع فقط در مورد واژه

شوند، جهت ختم می [ε]های دیگر غیر از یی که به واکههاشوند. در واژهمی

های زیر مؤید این شود. دادهجلوگیری از هجای بدون آغازه همخوان میانجی ظاهر می

 مطلب است.

 
                                                           

1-hiatus 
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 30های شمارة گفتارپاره

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 se + ɑ# / 3# / [seɦɑ́] ‘هاسیب’

 ʧu + ɑ# / 3 #/ [ ʧuwɑ́] ‘هاچوب’

 lubijɑ + ɑ# / 1# / [lubijɑɦɑ́] ‘هالوبیا’

 ɟo + ɑ#/ 5#/ [ gowɑ́ ] ‘هاگاو’

 χɑle+ɑ#/ 4#/ [χɑleɦɑ́] ‘هاخاله’

 cεli+ɑ#/ 0#/ [cεlijɑ́] ‘هاکلید’

در  [ε]افراشتة پیشین نرم توان ادعا کرد که قاعدة حذف واکة نیمهبدین ترتیب، می

ایم، یک ه تاکنون در این پژوهش بررسی کردهاین گونة زبانی برخالف قواعدی ک

ای است است؛ چراکه حذف این واکه وابسته به بافت دستوری ویژه 3«واژگانی»قاعدة 

این فرایند است )در مورد تفاوت قواعد  بیانگر 3)حضور تکواژ جمع(. قاعدة شماره 

 (. 300-331: 3335.ک کنستویچ، ن 3«پساواژگانی»واژگانی و 

 افراشتة نرمحذف واکة پیشین نیمه - 3قاعدة 
 

 

 همخوان-

 +رسا

 +       +پسین

 +افتاده

 

 
Ø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همخوان-

 +رسا

 پسین-

 افراشته -

 افتاده-

 گرد-

 سخت-

                                                           

1-lexical 

2-post-lexical 

 جمع تکواژ
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 6«بستپی»افراشتة پایانیِ ستاک و افراشتگی حذف واکة نیمه .3-3-3

 فعلی 

های است. در واژه ε][واکة  «است» فعلِ 3«بستیواژه»در گویش دیباجی صورت 

 [ε]شوند، دو واکة ظاهر می‘ است’ بستی که قبل از صورت واژه [ε]مختوم به واکة 

ها در ها یکی از واکهگیرند که برای جلوگیری از التقای واکهدر کنار هم قرار می

های شمارة گفتارشود. در پارهمی [i]بازنمایی آوایی حذف و دیگری تبدیل به واکة 

 های مرتبط با این موضوع آمده است.ه، داد33

 33گفتارهای شمارة پاره

بست دهد، حذف واکة پایانی قبل از اتصال پیهای باال نشان میطور که دادههمان

دهد می هایی رخبست فعلی فقط در واژهو افراشته شدن واکة بعدی، یعنی پی [ɛ]فعلی 

                                                           

1-proclitic 

2-clitic 

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 in # χɑnε # ε#/ 3#/ [in χɑni] ‘این خانه است’

 in # cisε # ε#/ 3#/ [in cisi] ‘این کیسه است’

 in # cεlε # ε#/ 1#/ [in cεli] ‘این اجاق است’

 in # vaʧε # ε#/ 5#/  [in vaʧi] ‘این بچه است’

 in # tɑʃε #ε#/ 4#/ [in tɑʃi] ‘این تیشه است’

 in # turε #ε#/ 0#/ [in turi] ‘این توبره است’

 zahrɑ#ɢɑbɛlɛ#ɛ#/ 7#/ [za:rɑ ɢɑbɛli] ‘زهرا قابله است’

 musɑ#dehɢɑn#ɛ#/ 3#/ [musɑ de:ɢɑnɛ] ‘موسی دهقان است’

 χɑnɛ#sijɑ#ɛ#/ 3#/ [χɑnɛ sijɑɦɛ] ‘خانه سیاه است’

 in#Ɉolɑbi#ɛ#/ 30#/ [in golɑbijɛ] ‘این گالبی است’

 lɑmp#su#ɛ#/ 33#/ [lɑm suwɛ] ‘المپ روشن است’
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ها هستند این شوند و در واژگانی که مختوم به دیگر واکهختم می [ɛ]که به واکة 

شود. حذف گیرد و در عوض، یک همخوان میانجی درج میحذف، صورت نمی

بندی صورت 3توان به شکل قاعدة بست فعلی را میافراشته و افراشتگی پیواکة نیمه

 کرد.

 تة پایانی ستاکافراشحذف واکة نیمه - 3قاعدة 

 بست فعلیو افراشتگی پی

 (SD)توصیف ساختاری 

 

 همخوان-

 +رسا

 پسین-

 افراشته -

 افتاده-

 گرد-

 سخت-

+ 

 

 +همخوان

 +رسا

 پسین-

 افراشته -

 افتاده-

 گرد-

 سخت-

 

 

 

 

 

 

 

 

  3  3 (SI)نمایة ساختاری 

 + Ø (SC)تغییر ساختاری 
 +افراشته

 +سخت

 

 ی )تضعیف(شدگفرایند نرم .8-3-3

(. 14-15: 3335رود )کنستویچ شمار میشدگی )تضعیف( نوعی همگونی بهنرم

شدگی یا سمت سایشی و ناسوده، نرمها را از انسدادی بهتغییرات آوایی همخوان

تضعیف نامیده، فرایند عکس این تغییرات یعنی ناسوده به سایشی و انسدادی را 

ن باور است که بهترین محیط برای تبدیل نامد. وی بر ایشدگی یا تقویت میسخت

ها های انسدادی به سایشی محیط بعد از واکه است؛ اما در بعضی از زبانهمخوان

بست پی

 فعلی
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های انفجاری 1« شدگیزنشی»دهد که فرایند تضعیف در محیط بین دو واکه رخ می

 3. ک. هِیزنای از این حالت است )لثوی در محیط بین دو واکه در انگلیسی نمونه

شدگی از انواع دارشدگی و غلتشدگی، واکهای سایشی(. فرایند351: 3003

دارشدگی گی و واکشدروند که در ادامه به فرایندهای سایشیشمار میشدگی بهنرم

 پردازیم.در گویش دیباجی می

 دار:شدگی همخوان انفجاری دولبی واک. سایشی6-8-3-3

 [v]و  [b]های تناوب همخوان

 33رهای شمارة گفتاپاره

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 vεbɑ#/ 3#/ [vεvɑ́] ‘وبا’

 sɑrebɑn#/ 3#/ [sɑrəvɑ́n] ‘ساربان’

 dabεstɑ#/ 1#/ [davεstɑ́] ‘بست’

 zobɑn#/ 5#/ [zovɑ́n] ‘زبان’

 ʃurbɑ#/ 4#/ [ʃurvɑ́] ‘شوربا’

 dobɑrε#/ 0#/ [dovɑrέ] ‘دوباره’

 nobɑt#/ 7#/ [novɑ́t] ‘نبات’

 hɑlbɑlu#/ 3#/ [hɑlvɑlú] ‘آلبالو’

 robɑ#/ 3#/ [rovɑ́] ‘روباه’

 merεbɑn#/ 30#/ [meːrεvɑ́n] ‘مهربان’

 neɟahbɑn#/ 33#/ [neɟaːvɑ́n] ‘نگهبان’

 fɑlvin#/ 33#/ [fɑlvín] ‘فالگیر’

                                                           

1-flapping/tapping 

2-Bruce Hayes 



 233  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجیواجی در گویش دیب چند فرایند

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 bɑd#/ 31#/ [bɑd] ‘باد’

 bɑdɑm#/ 35#/ [bɑdɑ́m] ‘بادام’

 bɑhɑr#/ 34#/ [bɑɦɑ́r] ‘بهار’

 lubijɑ#/ 30#/ [lubijɑ́] ‘لوبیا’

 cetɑb+ɑ#/ 37#/ [cetɑbɑ́] ‘هاکتاب’

ʼصبحانهʻ [sεːbɑné] /#sεbhɑne#/ 33 

پیش از  ]b[شود، همخوان انفجاری های فوق مشاهده میطور که در دادههمان

ن شود. ای/ تبدیل میvدر اثر فرایند تضعیف به همخوان سایشی / [ɑ]واکة افتادة پسین 

 بندی کرد.توان صورتشکل زیر میفرایند را به

 دارشدگی انفجاری لبی واکسایشی -30قاعدة 

…# 

 

 همخوان-

 +افتاده

 +پسین

 

 
#CV… 

   

 

 +پیوسته

 

 

 

 +همخوان

 رسا-

 پیوسته-

 +واک

 لبی

به این معنی است که این فرایند صرفاً همخوان  30توصیف ساختاری قاعدة 

ای که در جریان دهد، نه واکهتأثیر واکة ستاک قرار میتحتغیرآغازین ستاک را 

اشتقاق به کلمه افزوده شده است. به بیان دیگر این قاعده همخوان پایانی ستاک را 

گیرد. بنابراین توصیف ساختاری برای اعمال این قاعده بر تحت هیچ شرایطی دربر نمی

و همخوانی که در کنار یک  (34و  35و  31گفتارهای همخوان آغازین واژه )پاره

کند. در ( فراهم نیست و قاعده عمل نمی33و 37گفتار پسوند آمده باشد )پاره

( یا /#sεbh+ɑne#/ذکر این نکته ضروری است که مشتق ) 33گفتار خصوص پاره
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ندارد.  30( دانستن این صورت تأثیری بر عدم عملکرد قاعدة /#sεbhɑne#/بسیط )

، تحت هیچ شرایطی 30بندی قاعدة انیم، با توجه به نوع صورتچنانچه آن را مشتق بد

 30پیش از قاعدة  0توصیف ساختاری برای اعمال قاعده فراهم نیست، حتی اگر قاعدة 

رسوبی شده و در این  [ɑne-]عمل کند. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که پسوند 

باید آن را بسیط تلقی کنیم،  ناچاررود و بهکار میمعنی فقط در چند صورت معدود به

توضیح داد.  0توان از طریق ترتیب عملکرد آن با قاعدة را می 30عدم عملکرد قاعدة 

شود و از آنجا که توصیف ساختاری برای اعمال می 30بدین صورت که ابتدا قاعدة 

کند و عمل می 0کند و سپس قاعدة اعمال آن وجود ندارد، این قاعده عمل نمی

کنش این دو قاعده از نوع شود؛ یعنی برهمایشی چاکنایی حذف میهمخوان س

ʼچینیعکس زمینهʻ3 .شدن موضوع، اشتقاق بازنمایی آوایی برای روشن است

[sεːbɑné] .)در زیر نشان داده شده است )برای هر دو وضعیت بسیط و مشتق 

/#sεbh+ɑne#/ UR /#sεbh+ɑne#/ UR /#sεbhɑne#/ UR 
#sεːb+ɑne#  .30ق. ----------- 30ق.  ----------- 0ق 
 0ق.  #sεːbɑne# 0ق.  #sεːb+ɑne# 30ق.  -----------
[sεːbɑné] PR [sεːbɑné] PR [sεːbɑné] PR 

در این گونة زبانی مشاهده  30شایان اشاره است که موارد معدودی از نقض قاعدة 

. با در ʻعباʼ [abɑ́]و  ʻابکبʻ ،[kabɑ́b] ʼبیابانʼ [bijɑbɑ́n]شود؛ مواردی نظیر می

نظر گرفتن این مواردِ نقض، هرچند معدود، شاید بهتر این باشد که جانب احتیاط را 

 رعایت کنیم و فرایند مذکور را گرایشی عام بدانیم.

 [h] واکدارشدگی همخوان سایشی چاکنایی بی. واک6-8-3-3

ی پایانی واژه [ در ابتدای هجاhشدگی همخوان ]داردر گویش دیباجی واک

شود که نوعی از فرایند تضعیف است. در این فرایند، همگونی در مشخصة مشاهده می

                                                           

1-counter-feeding 
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گیرد فقط در آغاز واژه قرار می [h]دهد. در این گویش، همخوان داری رخ میواک

های زیر فرایند شود. دادهدار میای واکواکهو در پایان واژه، حذف و در محیط میان

 دهند. واک را بین دو واکه نشان میخوان سایشی چاکنایی بیدارشدگی همواک

 31های شمارة گفتارپاره

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

 mahal#/ 3#/ [maɦál] ‘محل’

 cɑhdɑn#/ 3#/ [kɑɦindɑ́n] ‘کاهدان’

 bɑhɑr#/ 1#/ [bɑɦɑ́r] ‘بهار’

 sahar#/ 5#/ [saɦár] ‘سحر’

 ahir#/ 4#/ [aɦír] ‘کهیر’

 sohɑn#/ 0#/ [soɦɑ́n] ‘سوهان’

 ɑhɑc#/ 7#/ [ɑɦɑ́c] ‘آهک’

 ɑhεn#/ 3#/ [ɑɦέn] ‘آهن’

 nɑhɑr#/ 3#/ [nɑɦɑ́r] ‘ناهار’

 cɑhu#/ 30#/ [kɑɦú] ‘کاهو’

 bεhεʃt#/ 33#/ [bεɦέʃt] ‘بهشت’

در ابتدای واژه به همان صورت  [h]دهد که همخوان های زیر نشان میداده

 ماند.قی میزیرساختی با

 35های شمارة گفتارپاره

  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

ʼهلوʻ [hɑlú] /#hɑlu#/ 3 

ʼهواʻ [hovɑ́] /#hovɑ#/ 3 
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  بازنمایی واجی بازنمایی آوایی 

ʼانباریʻ [havɛlí] /#havɛli#/ 1 

ʼآب انبارʻ [hozmɑ́rɢ] /#hozmɑrɢ#/ 5 

ʼهمیشهʻ [hamʃέc] /#hamʃεc#/ 4 

واک را در محیط ان سایشی چاکنایی بیشدگی همخودار، فرایند واک33قاعدة 

 دهد.بین دو واکه نشان می

 واکدارشدگی همخوان سایشی چاکنایی بیواک – 33قاعدة شمارة 

V_____V 

 

 ]+واک[

 

 

 

 

 

 

 + همخوان

 رسا -

 واک-

 +پیوسته

 ستردهگ چاکنای+

 

 گیرینتیجه .3
ارچوب واجپژوهش حاضر، چند فرایند واجی شاخص را در گویش دیباجی در چ

شناسی زایشی استانده موردبررسی و توصیف قرار داده است. پس از آوانویسی 

های این گویش، با استفاده ها و همخوانشده از گفتار گویشوران، واکههای ضبطداده

 i , e /واکة ساده شامل: 30های کمینه شناسایی شدند. گویش دیباجی دارای از جفت

, e: , ɛ , a , u , o , ɑ /  واکة سادة  3است که, ø/ /y خوردگان فقط در گویش سال

های این گویش سوادان باقی مانده و در حال انقراض است. همخوانسوادان/کمو بی

 p, b , t , d , s , z , ʧ , ʤ/ /c , ɟ , ɢ , r , l , ʃ , χ , f , v , hهمخوان:  31شامل 

, m , n , j ,w  مده است. در این پژوهش با ارائه نیز آ  3است که در جدول شمارة

واجی همچون فرایندهای همگونی،  هایترین فرایندگویش، برجستههایی از این داده
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ناهمگونی، تضعیف،  قلب، درج و حذف مورد بررسی قرار گرفتند و قواعد واجی 

کنش میان قواعد نیز ارائه گردید. از انواع مربوط به این فرایندها و همچنین برهم

های همگونی، همگونی در مختصة جایگاه تولید و همگونی در مختصة واک ندفرای

زدایی های ناهمگونی در این گویش، تشدیدموردبررسی قرار گرفت. از انواع فرایند

های یکسان موردبررسی قرار گرفت. در گویش دیباجی یعنی ناهمگونی در همخوان

دهد. فرایند درج رخ میفرایند حذف هم درمورد همخوان و هم درمورد واکه 

دهد که در دلیل جلوگیری از هجای بدون آغازه رخ میهمخوان در این گویش، به

این پژوهش بررسی شده است. فرایند دیگری که موردبررسی قرار گرفته، فرایند قلب 

کوشی در گفتار رسد وقوع این فرایند بیشتر در راستای اصل کمنظر میاست. به

سی فرایندهای واجی این نتیجه حاصل شد که حذف، همگونی و صورت گیرد. با برر

دهد که ها نشان میتضعیف از بارزترین فرایندها در این گویش هستند. تحلیل داده

ها در این فرایندهای واجی متنوعی از جمله فرایندهای مربوط به تناوب در واکه

ذیر نبود و فقط به واکة پها امکانگویش وجود دارند که در این مقاله بررسی همه آن

افراشتة و واکة نیم [eː]گونة کشیدة آن عنوان یک واج و واجبه /e/افراشتة سخت نیم

 و 3گفتارهای شماره عنوان واجی دیگر پرداخته شد )ر.ک. پارهبه /eː/سخت کشیده 

 (. 7شماره 

 

 منابع
 مت.تهران: سدستور تاریخی زبان فارسی،(، 3131ابوالقاسمی، محسن ) -

ترجمة فارسی زیر نظر حسن رضایی های ایرانی، راهنمای زبان(، 3131اشمیت، رودیگر ) -

 .بیدی، تهران: ققنوسباغ

 :، جلد اول،  تهران(6های ایرانی )استان مازندرانگنجینة گویش(، 3135اکبرپور، جعفر ) -

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

تغییرات آوایی و فرایندهای واجی فعال در گویش  برخی(، 3131زاده، فردوس )آقاگل -

 .31-5، صص  1شناسی، ضمیمة نامة فرهنگستان، جلد اول، شمارة گویش ،مازندرانی
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