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  زنگانیبررسی برخی از فرایندهاي واجی در گویش الي

  
  abrak32@yahoo.com* حسن رنجبر

   دانشگاه هرمزگان ی فارساتی کارشناس ارشد زبان و ادبيدانشجو

  چکیده
  

     دهاي واجی در گویش تحلیلی پیرامون برخی از فراین-اي توصیفیپژوهش حاضر مطالعه
طور گسسته طی مدت بهوگو، بدین منظور، نگارنده با روشِ مصاحبه و گفت. زنگانی استالي

نوع با توجه به این پژوهش، ده . برداري مطالب پرداخته استبه ضبط و فیشقریب به یک سال، 
 همخوانی و چهار ها، دو نوع ناهمگونیِ واکهمیان یپنج نوع همگونها، همگونی میان همخوان

، تبدیل توالی ]- ss[به / st-/تبدیل توالی . اي در این گویش متداول استناهمگونیِ واکهنوع 
/nd - / به]nn - [ و تبدیل صورت اشتقاقی]-mb [ به]-mm [تر استها رایجاز سایر تبدیل .

قابل  شی گونی است که در ایفی تضعيندهای و حذف از جمله فرایشدگ -ر -ی،  شدگیشیسا
 همخوانِ سایشی به انسدادي و تبدیل همخوان سایشی  در فرایند تقویت، تبدیلِ.مشاهده است

از دیگر فرایندهاي واجیِ این . سایشی در این گویش متداول است - به همخوان انسدادي
همچنین .  است/?/و / h/هاي چاکنایی گویش، کشش جبرانی است که ناشی از حذف همخوان

 بسیار شایع است و در مورد دو /č/و / š/شدگی در مورد دو صداي انی خنثیزنگ گویش اليدر
  .افتدنیز به ندرت اتفاق می/ g/و / k/صداي 

   3/7/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 25/6/1399: تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه. 1
، »تضعیف«، »ناهمگونی«، »همگونی«اجیِ پژوهش پیش رو به توصیف و تحلیل فرایندهاي و

زنگانی اختصاص در گویش الي» شدگیخنثی«و » کشش جبرانی«، »یجابجای«، »تقویت«
  . یافته است

 ستانِ بخش داراب شهرستان فسا است ده بزرگی از دهستان کوه- lây-zangân–زنگان    الي
هستان قرار دارد و سردسیري است این روستا در کو.  کیلومتري خاور داراب قرار دارد54که در 

. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. اند فارسیۀ تن جمعیت دارد و همه شیع2335و 
. بافی استشغل مردم آن باغبانی و قالی. محصوالتش بادام، مویز، انجیر، گردو و گل سرخ است

  ).  210: 7، ج 1330آرا، رزم(

تر از دیگر ن گویش است که تأثیر لري بر آن بیشاي از چندی   گویش این روستا آمیخته
      گویش «: سالمی بر این باور است که). 16: 1396رنجبر و نمیرانیان، . (ها استگویش

کهگیلویه (زنگانی گویشی لري است که بیش از دویست سال است از سرزمین مادري خود الي
  .)13: 1390سالمی، (».دور افتاده است) و بویراحمد

  بیان مسأله. 1- 1
شوند که این تغییرات را فرایند واجی نشینی دچار تغییراتی میواحدهاي آواییِ زبان بر اثر هم

ها یا عناصر واجی زبان فرایندهاي واجی داللت بر نوعی تغییر ساختاري در مشخصه«. نامندمی
 تظاهرات ناشی از هاي آوایی وبه تأثیرگذاري و تأثیرپذیري«). 185: 1397خان، جنبی(».دارند

هاي سطح آوایی فرایندهاي واجی نمایانگر رابطۀ ویژگی. شودآن فرایندهاي واجی گفته می
-علت فرایندهاي واجی را در مشخصه). 108: 1364الدینی، ةمشکو(».زبان با سطح واجی است

ز هرکدام ا. وجو کردتوان جستها میهاي تولیدي صداها و نیز تأثیر شنیداري و درك آن
ها این مشخصه. هاي آوایی تصور کرداي از مشخصهتوان به عنوان مجموعهصداهاي زبان را می

هاي مناسب در ذهن اهل زبان جاي دارد و هنگام تولید صداها از راه اعصاب گویایی به اندام
ها شکلی خاص بگیرند یا حرکت مناسبی را انجام شود تا این اندامشود و موجب میمنتقل می
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توان توضیحی طبیعی براي ها میرو بر پایۀ گسترش یا از بین رفتن این مشخصهازاین. ددهن
   ).125: همان. (فرایندهاي واجی ارائه کرد

  فرایندهاي واجی را.رو هستیمدر هر زبان، لهجه و گویشی با برخی از فرایندهاي واجی روبه
در توان  از فرایندهایی که مییکی آن دسته: توان به دو دسته تقسیم کردطور کلی میبه

 و دیگري آن دسته از هی بیابیمیتوجبرایشان چارچوب فرایندهاي همگونی یا دگرگونی 
در این پژوهش . ها در نظر بگیریماي مشخص براي آنتوانیم توجیه و قاعدهفرایندهایی که نمی
   :برآنیم تا نشان دهیم

  رو هستیم؟ روبهي واجی  کدام یک از فرایندها بازنگانیدر گویش الي �

  ها کدام است؟  علت بروز هر یک از این فرایندها چیست و قواعد حاکم بر آن�

   پژوهشۀپیشین. 2-1
 هايها و مقالههاي ایرانی نو کتابکنون پیرامون فرایندهاي واجی، در زبان فارسی و گویشتا

 ،)1384 (،»نگیهی بۀ نظری:شناسیواج«خان در کتابِ جنبیمحمود . بسیاري نوشته شده است
ها و گی به مشخصههینشناسی بپس از طرحِ کلیات واجبه ارائۀ نظریۀ بهینگی پرداخته و 

نظریۀ « .آرایی و فرایندهاي واجی زبان فارسی معیار پرداخته استواجگان، ساخت هجا و واج
.  کردنددر چارچوب نظام زایشی، مطرح) 1993(را الن پرینس و پل اسمولنسکی » بهینگی

پذیر هاي نقضدر این نظریه محدودیت. شناسی بهینگی انجامیدارائۀ این نظریه به انگارة واج
کامبوزیا ). 1: 1397خان، جنبی. (هاستواجی ابزار اصلی براي تجزیه و تحلیل نظام آوایی زبان

 شناسیواجظیر هایی نیهپس از ارائۀ نظر، )1385(، »بنیادرویکرد قاعده: شناسیواج«در کتابِ 
- همگونی، کشش جبرانی، کوتاه به بررسی فرایندهاي ، مورایی و ایکس، خودواحد،زایشی

 نگارنده در این کتاب عالوه .پرداخته استها براساس این نظریهشدگی، حذف، درج و تشدید 
  .  استهاي ایرانی نو نیز بهره گرفتههایی از زبان فارسی، از بسیاري از گویشبر ارائۀ شاهدمثال

بررسی « حسن رنجبر است با مشخصات ۀتر است، مقالچه به پژوهش حاضر مربوطاما آن
هاي  ادبیات و زبانۀفصلنام، »زنگانیهاي واجی ابدال، افزایش و کاهش در گویش اليفرایند

نگارنده در این جستار به . 1399بهار ، کمی ة شمار، سال ششم،دی جدةدور، محلی ایران زمین
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در این پژوهش منظور از . زنگانی پرداخته استابدال، افزایش و کاهش در گویش اليفرایند 
 هیفرایندهاي همگونی و ناهمگونی توجیهایی بوده که در چارچوب ، آن دسته از ابدال»ابدال«

قاعده تقسیم نیز در این جستار به دو دستۀ باقاعده و بی» کاهش«فرایند . برایشان نبوده است
هايِ فعالِ این گویش ابدال از جمله ابدالدهد که ایج حاصل از این پژوهش نشان می نت.اندشده

ها نیز ابدال در میان همخوان. است /ô/ به واکۀ مرکب /af/ و /âb/ ،/âv/ ،/ab/هاي زنجیره
 هايدر میان واکه و .خوردتر به چشم می بیش/y/به / ?/و / h/و / t/به / γ/ ،/d/به / q/هاي همخوان

ها  در آغاز واژه/o/به / a/و / e/هاي کوتاهِ و ابدال واکه/ u/به / i/این گویش، ابدال واکۀ بلند 
دهد که در گویش فرایند واجی درج و افزایش نشان میهمچنین درمورد . پربسامدتر است

گونه که طبیعت زبان فارسی است، هنگام التقايِ دو واکه، زنگانی در مواردي خاص همانالي
 .تر استها بیشاز سایر درج] y[در این گویش کارکرد درج . گیردرایند درج صورت میف
  ).60: 1399رنجبر، (

  روش پژوهش .3- 1
نگارنده در روش میدانی . اي و میدانی بوده استخانهروش گردآوري مطالبِ این پژوهش، کتاب

براي . نی پرداخته استزنگاگویشورانِ اليبیش از بیست نفر از وگو با به مصاحبه و گفت
روش . برداري استفاده کرده است ضبط صدا و فیشةگردآوري مطالب در این روش از دو شیو

   .توصیفی بوده است-پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی

  هاارائه و تحلیل داده. 2

  همگونی. 2-1
ی خود را از وایاي از مختصات آ یک همخوان در همنشینی با همخوان دیگري پارههیگا«

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

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

همگونی - 1: اندوم سه نوع همگونی را مشخص کردههیکلمنتس و کنند براي مثال تقسیم می
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زعفرانلو کامبوزیا،  کرد(همگونی یک مشخصه - 3همگونی ناکامل یا ناقص، - 2کامل یا تام، 
  ).32: 1395د، نژاحجازي و رحمتی

  همگونی همخوان با همخوان. 2-1-1

  )همگونی کامل پیشرو؛ ]-ss[به  /st-/تبدیل توالی ( t و s همگونی بین 
 پس از /t/هاي ایرانی نو هنگامی که همخوان زنگانی همانند بسیاري از گویشدر گویش الي

یژگی سایشی را از دهد و وگیرد، ویژگی انسدادي خود را از است میمی قرار /s/همخوان 
  .آوردهمخوان مجاورِ پیش از خود به دست می
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  ]bostân/ ←] bossun/بستان 

  ]bastan/ ←] bassan/بستن 

   ]xastagi/ ←] xassey/خستگی 

  ]dânestan/ ←] donossan/دانستن 

  ]daste(a)/ ←] dassa/دسته 

  ]mostarâh/ ←] mossarâv/مستراح 

   ]masti/ ←] massi/مستی 

  ]hasta/ ←] assa/هسته 

  )؛ همگونی کامل پیشرو]-nn[  به/- nd/تبدیل توالی ( d و nهمگونی بین 
 ز قرار گیرد، ویژگی انسدادي خود را ا/n/ پس از همخوان /d/در این گویش هرگاه همخوان 

  .آورددهد و ویژگی خیشومی را از همخوان مجاورِ پیش از خود به دست میدست می

  ]hendustân/←] hennessun/هندوستان 

  ]pasandidan← ]pasanniδan/پسندیدن

  ]pasandâz/ ←] pasennâz/انداز پس

  ]qondâq/ ←] konnâγ/قنداق 

  ]resândan/ ←] rasonnan/رساندن     

  ]xândan/ ←] xonnan/خواندن      

  ]kandan/ ←] kannan/کندن     

  ]gandom/ ←] gannom/گندم     

  )؛ همگونی کامل پیشرو]-zz[ به /- zd/ توالی تبدیل (d و zهمگونی بین 
  ]dozdi/ ←] dozzi/دزدي 

  ]dozdaki/ ←] dozzaki/دزدکی 

  ]sizde/ ←] sizza/سیزده 

  ]šâzde/ ←] šâzza/شازده 

  )؛ همگونی کامل پسرو]-zz[ به /- dz/تبدیل توالی  (z و dهمگونی بین 
  ]badzât/ ←] bazzât/بدذات 

  )؛ همگونی کامل پیشرو]- ll[ به /- ld/ توالی تبدیل (l و dهمگونی بین 
  ]šâl(o)de/ ←] šâlla/شالده 

  )]- nk[ به /- mk/تبدیل توالی ( m و kهمگونی بین 
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 واقع شود، /k/ پیش از همخوان انسدادي و کامی /m/به ندرت، اگر همخوان خیشومی و دولبی 
 نوعی /k/ ویژگی کامی گیرد تا بادهد و ویژگی لثوي میویژگی دولبی خود را از دست می

  .همگونی پیدا کند

  ]emkânât/ ←] enkânât/امکانات 

  )روپس؛ همگونی کامل ]-ss[ به /- ds/تبدیل توالی ( s  وdهمگونی بین 
  ]sassâl [← /sadsâl/صدسال   ]xodsar/ ←] xossar/خودسر 

  )؛ همگونی کامل پسرو]- jj[ به /-čj/تبدیل توالی  (j و čهمگونی بین 
  ]hičjâ/ ←] hijjâ/ا جچهی

  )؛ همگونی کامل پسرو]- tt[ به /-dt/تبدیل توالی  (t و dهمگونی بین 
  ]sadtumân/←] sattoman/صدتومان 

]sattâ [←/ sadtâ/صدتا   ]badtar/ ←] battar/بدتر 

  )ناقص همگونی ؛]- mb [به/ - nb /توالی تبدیل (b و n بین همگونی
 واقع شود، ویژگی /b/ پیش از همخوان /n/اي  و تیغهدر این گویش هرگاه همخوان خیشومی

تبدیل ] m[شود و در نتیجه به همخوان خیشومی و دولبی  همگون می/b/گیرد و با دولبی می
   .شودمی

   ← anbe/ [amba]/ انبه

  ]bonbast/ ←] bombas/ بستبن

   ← sonbâde/ [sombâδa]/ سنباده

   ← šanbe/  [šambe(δ)]/ شنبه

← me(a)nbar/  [me(a)mbar]/ منبر
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  ]mm- [به] mb-[ صورت اشتقاقی تبدیل
 واقع /b/ پیش از همخوان /n/اي در این گویش هرگاه همخوان خیشومی و تیغهگفتیم که 

شود و در نتیجه به همخوان خیشومی و دولبی  همگون می/b/گیرد و با شود، ویژگی دولبی می
]m [ی صورت اشتقاقلیتبدتري دارد،   بیشد و بسامدچه کاربر اما آن.شودتبدیل می]  -mb [

که توالی پس از اینشود و  همگون می/b/ با /n/در این فرایند ابتدا همخوان .  است]mm-[به 
/-nb/ به ]mb - [ ،تبدیل شد]b [قاقی تشنیز در صورت ا]mb - [ دچار همگونی پیشرو        

  ]mm- [←شود تبدیل می] m[شود و به می

  ]panba/ ←] pamma/نبه پ

  ]tanbâku/ ←] tammɔku/تنباکو 

  ]tanbal/ ←] tammal/تنبل 

  ]zanbil/ ←] zammil/زنبیل 

  ]sonbâde/ ←] sommâδa/سنباده 

  ]šanbe/ ←] šammeδ/شنبه 

. دهدرخ میهاي فارس در بسیاري از گویش] m[ و تبدیل آن به /b/ با /n/همگونی همخوان 
اي در استان  زبانی زاخرویهۀ را در گون]- mm[به ] mb-[شتقاقی همچنین تبدیل صورت ا

  ).122-119 :1396کامبوزیا و گلفام، منصف، کرد زعفرانلو (رد توان مشاهده کفارس می

  کامی شدگینرم 2-1-2
 قرار گیرد، /k/ و /g/ در مجاورت  با ویژگی خیشومی و لثوي/n/در این گویش هرگاه همخوان 

  .شودنرمکامی می

  ]bangi/ ←] baŋgi/بنگی 

  ]sang/ ←] saŋg/سنگ 

  ]sangin/ ←] saŋgin/سنگین 

  ]lenga/ ←] leŋga/لنگه 

  ]panka/ ←] paŋka/پنکه 

  ]bânk/ ←] bâŋk/بانک 
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  همگونی واکه با همخوان. 2-1-3

  /y/با همخوان / â/همگونی واکۀ 
  . ر متداول استهاي این روستا بسیااین نوع همگونی در میان برخی از طایفه

  ]lâyzangu/ ←] leyzangu/زنگو الي

  همگونی همخوان با واکه. 2-1-4
  و در میان یا در پایانِ واژه/?/ یا /h/هايِ چاکناییِ  یکی از همخوانزنگانی هرگاهدر گویش الي
   .شود تبدیل می]y[ ة، به همخوان ناسودقرار گیرد /e/ یا /i/ ۀدر مجاورت واک

   ]beδeyi[ ←)بدهکاري(/bedehi/هیبد

   ]šâhin/ ← ]šɔyin/ن هیشا

   ]kâhi/ ← ]kɔyi/ هیکا

   ]kuhi/ ← ]kuyi/ هیکو

   ]mâhi/ ← ]mɔyi/ هیما

  ]dâ?em/ ←] dɔyem/دائم 

   ]šojâ?i/ ← ]šojâyi/شجاعی 

   ]masnu?i/ ← ]masnuyi/مصنوعی 

و  /i/هاي  پیش از واکه/?/ و /h/هايِ چاکناییِ همخواندهد که این فرایند غالباً زمانی روي می
/e/اند نیز شاهد این نوع همگونی هستیمها مقدمهایی که این واکه واقع شوند، اما گاه در واژه.  

   ← me?da// [meyδa] معده

   ← mehrân/ [meyrân] /مهران

   ← mehmân// [meymun] مهمان

   با واکههمگونی واکه. 2-1-5

       هاي واجی با یکدیگر همگون ، در بعضی مشخصههاي موجود در یک کلمهوقتی واکه«
: 1397کامبوزیا،  زعفرانلو کرد(».آیداي به وجود میشوند، در این صورت هماهنگی واکهمی

190.(  

  /u/ ۀ با واک/o/ ۀهماهنگی واک
  ]futuyi [← /fotuhi/فتوحی   ]sotun/ ←] sutun/ستون 
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  ]duruγ [← /doruγ/دروغ   ]xorus/ ←] xurus/خروس 

  /o/ ۀ با واک/u/ ۀهماهنگی واک
  ]foroxtan [← /foruxtan/فروختن   ]šoluγ/ ←] šoloγ/شلوغ 

  /a/ ۀ با واک/â/ ۀهماهنگی واک
  ]katira [← /katirâ/کتیرا   ]mâla/ ←] mala/ماله 

  /e/ ۀ با واک/a/ ۀهماهنگی واک
  ]rahem/ ←] rehem/رحم 

  /a/ ۀ با واک/e/ ۀهماهنگی واک
  ]deraxt/ ←] daraxt/درخت 

  ناهمگونی. 2-2
در این فرایند یک همخوان که در یک یا چند . فرایند ناهمگونی عکس فرایند همگونی است«

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

  ناهمگونی همخوانی. 2-2-1

  ])z/) /n/ ←] m/ و /s/هاي سایشی و لثوي  با همخوان/n/ناهمگونی 

  ]šâns/ ←] šâ(a)ms/شانس 

  ]pânzdah/ ←] pumza/پانزده 

  ]šânzdah/ ←] šumza/شانزده 

  در یک واژه /m/  دو همخوانناهمگونی
  ]momken/ ←] monken/ممکن 
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   ايناهمگونی واکه. 2-2-2

   در یک واژه/a/ ۀناهمگونی دو واک

   ]towar[ ← /tabar/تبر   ]aržan/ ←] aržen/ ارژن

   در یک واژه/â/ ۀناهمگونی دو واک

  ]âdâms/ ←] âδams/آدامس 

  ] âftâbe/ ←] aftâva/آفتابه 

  ]bâlâxuna/ ←] bâlaxuna/باالخونه 

  ]bâqelâ/ ←] bâqela/باقال 

   در یک واژه/u/ ۀناهمگونی دو واک
  ]doγdun [←) داندوغ (/duγdun/دون دوغ

  تضعیف و تقویت. 2-3

  تضعیف . 1- 2-3
واك به واکدار تا اي از فرایندهاي مختلف و متنوع را از تبدیل یک آواي بیمجموعهتضعیف 

هاي ترین فرایندهاي آوایی در زباناین فرایند، یکی از رایج. شودحذف یک آوا را شامل می
  .)64: 1394زاهدي و سلیمانی،  (.دنیاست

واك به فرایندهایی مانند تبدیل انسدادي به سایشی، سایشی به ناسوده، تبدیل آواهاي بی
رشیدي و  (.توان تحت عنوان فرایند تضعیف قرار دادواکدار و حذف آواهاي ضعیف شده را می

  ).51: 1395رهسپار، 

  سایشی شدگی. 1-1- 2-3
در این فرایند، یک همخوان انسدادي یا . ندهايِ تضعیف استسایشی شدگی از جمله فرای

  . شودسایشی به همخوان سایشی تبدیل می- انسدادي
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  /v/ و /b/ تناوب میان
توان آن را یکی از زنگانی است و میاین فرایند از جمله فرایندهاي پرکاربرد در گویش الي

  .شمار آوردهاي ایرانی نو به  سایر گویشازوجوه تمایز این گویش 
   ]âftâbe/ ← ]aftâva/آفتابه 

   ]abru/ ← ]avru/ابرو 

  ]hejâb/ ← ]hežâv/حجاب 

   ]javâb/ ← ]jovâv/جواب 

   ]dobâre/ ← ]dovâra/دوباره 

   ]sabr/ ← ]savr/صبر 

   ]qâb/ ← ]qâv/قاب 

   ]qabr/ ← ]qavr/قبر 

باشد، به جاي ابدال آن به همخوان  آمده /u/ یا /o/هاي  یکی از واکه/b/اگر پیش از همخوان    
  . شود که دولبی و گرد است تبدیل می/w/ به همخوان /v/دندانیِ -لبی
   ]tabar/ ← ]towar/تبر 

   ]rubâh/ ← ]ruwa/روباه 

   ]čubak/ ← ]čuwak/ کچوب

  ]γ[ به همخوان سایشی /q/تبدیل همخوان انسدادي 
  /qâli/ ← /γɔli/  قالی

  /quč/ ← /γuč/قوچ 

  /quri/ ← /γu:ri/قوري 

   ]čâqu/ ← ]čâγu/ چاقو

  ]qondâq/ ← ]konnâγ/قنداق 

  ]γ[ به همخوان سایشی /b/تبدیل همخوان انسدادي 
  ]juγ[ ←) جوي( /jub/جوب   ]čub/ ← ]γuγ/چوب 

  ]x[ به همخوان سایشی /q/تبدیل همخوان انسدادي 
  ها یکی از ه عضو دوم آنهاي دو همخوانی ک در خوشه/q/در این گویش گاه همخوان 

  .شود تبدیل می/x/هاي انسدادي یا سایشی باشد به همخوان
  ] vaxt [← /vaqt/وقت   ]taqsir/ ←] taxsir/تقصیر 
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  ]naxš [← /naqš/نقش   ]raqs/ ←] raxs/رقص 

  ]f[ به همخوان سایشی /p/تبدیل همخوان انسدادي 
   ]šeyfur[ ← /šeypur/ شیپور   ]paridan/ ← ]ferkiδan/ پریدن

  ]f[ به همخوان سایشی /b/تبدیل همخوان انسدادي 
   ]motâfeq[ ← /motâbeq/مطابق    ]zabt/ ← ]zaft/ضبط 

  ]γ[  سایشی به همخوان/g/تبدیل همخوان انسدادي 
   ]tagarg/ ← ]te(a)γerk/تگرگ 

  ] lagad/ ← ]laγat/لگد 

    ]magas/ ← ]maγaz/مگس 

  ]y [ناسوده همخوان به/ k /و/ g /داديانس هايهمخوان تبدیل
     ← taklif/ [taylif]/ تکلیف

   ← doktor/  [doytor]/  دکتر

  sag/←   [say]/سگ 

  lagan/←   [layan]/لگن 

  nekbat /← [neyvat]/نکبت 

  ]ž[ به همخوان سایشی /j/سایشی -تبدیل همخوان انسدادي
  .  است/ž/ به /j/ی، ابدال همخوان زنگاناز جمله فرایندهاي پربسامد در گویش الي

  ] ajir/ ← ]ažir/ اجیر

   ]injâ/ ← ]i:žâ/اینجا 

  ] tâj/ ← ]tâž/تاج 

   ]hâji/ ← ]hɔži/ حاجی

  ] ajab/ ← ]ažav/عجب 

   ] kaj/ ← ]kaž/کج 

  ]majbur/ ← ]mažvur/مجبور 
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  ]δ[ به همخوان سایشی /d/تبدیل همخوان انسدادي 
ها واقع شود، سایشی  پس از یکی از واکه/d/هرگاه همخوان انسدادي زنگانی در گویش الي

در فارسی میانه است که رفته رفته / t/در اصل بدل از / δ/واج . شودتبدیل می] δ[شده و به 
و » پذیرفتن«، »گذشتن« تنها در کتابت چند واژه از قبیل .تبدیل شده است/ d/همه جا به 

  .)74: ، ج دوم1392خانلري، . (است/ z/ظ شده که تلفظ آن حفصورت این واج ها، نظیر این
  ]bâd/ ←] bâδ/باد 

  ]bud/ ←] biδ/بود 

  ]bad/ ←] baδ/بد 

  ]sud/ ←] suδ/سود 

  ]šod/ ←] šoδ/شد 

کند این ها و فارسی دري متفاوت می سایر گویشاززنگانی را چه در این فرایند، گویش اليآن
  بهواقع شود نیز/ y/پس از همخوان ناسودة / d/هرگاه همخوان زنگانی، است که در گویش الي

]δ [شودتبدیل می.  

  ]peydâ /←] peyδa(â) /پیدا

  ]me?da /←] meyδa /معده

  ]meydân /←] meyδun /میدان

  شدگی -ر- . 1-2- 2-3
زنگانی در گویش الي. شودتبدیل می] r[شدگی یک همخوان به همخوان غلتان - ر-در فرایند 

  . تبدیل شود]r[ به همخوان غلتان /d/آید که همخوان انسدادي رت پیش میبه ند
  ]jamšir [← /jamšid/جمشید   ]sâjedi/ ←] sâjeri/ساجدي 

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

 براي مثال در ).70: 1386رانیان و آقایی، نمی(».تر در معرض حذف شدن قرار داردباشد بیش
  :ها اشاره کردتوان بدین نمونهزنگانی میگویش الي

  ]bâyad/ ←] bâyaδ[ ←] bâya/باید 
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   صفر← سایشی ←انسدادي 

  ]rigzâr/ ←] riyzâl [←] rizâr/ریگزار 

   صفر← ناسوده ←انسدادي 

  ]qâblama/ ←] qâvloma [←]  qâloma/قابلمه 

   صفر←یشی  سا←انسدادي 

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

  .شوند تبدیل میهاي انسداديهاي سایشی به همخوانهمخوان

  ]b[همخوان انسدادي  به /v/ سایشیهمخوان  تبدیل
  ]nânvâyi/ ←] numbɔy/نانوایی 

  ]p[مخوان انسدادي ه به /f/سایشی همخوان تبدیل 
   ]palita[  ← /fatila /فتیله   ]nesf/ ←] nesp/نصف 

  ]q[ به همخوان انسدادي /x/ سایشی  همخوانتبدیل
   ]baxya /← ]baq(i)ya/بخیه 

  ]q[ به همخوان انسدادي /γ/سایشی همخوان تبدیل 
    ]estefrâγ/ ← ]estefrâq/استفراغ 

    ]sorâγ/ ← ]sorâq/ سراغ

  ]γasayân/ ← ]qasyun/غثیان 

  ]j[ سایشی- به همخوان انسدادي/ž/ سایشی  همخوانتبدیل
    jâkat جاکت ←ژاکت 

  jândâr جاندار ←ژاندارم 
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  )قلب(جابجایی . 2-4
کنند به طوري که  دو همخوان در ترکیب بر اثر همنشینی جاي خود را با هم عوض میهیگا«

   مخوان دومین به جاي همخوان نخستین گیرد و ههمخوان نخستین جایگاه دومین را می
 فرایند واجی قلب موجب .)156: 1380شناس، حق(».این فرایند را قلب گویند. نشیندمی

  .)152: 1388باقري،  (.شودها میتر تلفظ شدن واژهآسان
  ]tubre/ ← ]torva/توبره 

  ]zebr/ ← ]z(d)erv/زبر 

  ]saqf/ ← ]sabq/ سقف

  ]teflak/ ← ]telfak/طفلک 

  ]fasx/ ← ]faxs/فسخ 

  ]qofl/ ← ]qolf/قفل 

  ]nerx/ ← ]nexr/نرخ 

  کشش جبرانی. 2-5
شود این کشش تر می هجاي مربوطه کشیدهۀذف شود واک گفتار واحد آوایی حةاگر در زنجیر«

  ). 66: 1389رحیمیان و رزمجو، (».گویندرا کشش جبرانی می

هاي ایرانیِ نو، کاهش دو  بسیاري از گویشزنگانی همانند فارسی محاوره ودر گویش الي
معموالً این نوع کاهش با پدیدة کشش جبرانی .  پربسامد است/?/ و /h/همخوان چاکنایی 

سازي ها به سادهتر آنتعدادي فرایند حذف در زبان فارسی زایا هستند که بیش« .همراه است
           ها حذف از دیگر صامتتر  بیش/?/ و /h/صامت . شوندهاي صامتی مربوط میخوشه

 VCC → V:C صوري ةتوان با قاعدکشش جبرانی را می. )319: 1384ماهوتیان، (».شوندمی

  .)35: 1386کامبوزیا و شعبانی،  زعفرانلو کرد(نشان داد 

  /h/کشش به سبب کاهش همخوان 
  ]ehtemâlan/ ← ]e:temâlan/احتماالً 

  ]behtar/ ← ]be:tar/بهتر 

   ]tanhâ/ ← ]te:nâ/تنها  

  ] :tah/ ← ]ta/ هتَ

   ]tohmat/ ← ]to:mat/ تهمت 

  ]:râh/ ← ]râ/راه 
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  ]solh/ ← ]so:l/صلح 

  ] qaht/ ←] qa:t/قحط 

  ] kohna/ ← ]ko:na/ کهنه

  ] mahdi/ ← ]ma:δi/مهدي 

  /؟/کشش به سبب کاهش همخوان 
  ]e?teqâd/ ← ]e:teqâδ/اعتقاد 

  ]ba?dan/ ← ]ba:δan/بعداً 

   ]ja?fari/ ← ]ja:fari/جعفري 

   ]šam?/ ← ]š:m/شمع 

   ]ma?refat/ ← ]ma:refat/معرفت 

   ]ma?lum/ ← ]ma:lum/معلوم 

  ]ma?muli/ ← ]ma:muli/معمولی 

  شدگی تقابل واجی خنثی. 2-6

جی ها تمایز وادهد که در آنها، بافت آوایی خاصی را نشان میصورت آوایی تعدادي از واژه«
ها در برابر  هریک از آندکاربرمعموالً  که  دو صدابدین معنی که. از میان رفته استدو صدا 

 خود را از دست واجی آوایی خاصی تمایز هايشود، در بافتدیگري موجب تمایز معنایی می
گونه  در این.دشو معنایی در یک جایگاه ظاهر می و به طور یکسان و بدون ایجاد تمایزدهدمی

هاي واجی مشترك میان دو صداست شود، مشخصهه از جانب گوینده انتخاب میآنچ هابافت
ها ظاهر شدن هریک از دو صدا که تمایز واجی آنرو از همین. رددگکه در آن جایگاه ظاهر می

  گفته  تقابل واجی نخنثی شد این پدیده  به.خنثی شده است، تنها یک تفاوت آوایی است
شدگی در مورد دو صداي زنگانی خنثیدر گویش الي .)123: 1364الدینی، اةمشکو(».شودمی

/š/ و /č/ بسیار شایع است و در مورد دو صداي /k/ و /g/افتد نیز به ندرت اتفاق می.  

  ]paxš/ paxč[ ← پخش 

  ]toxš/ toxč[ ←تخس 

  ]laxš/ laxč[ ←صخره 

   ]kušku/ kučku[ ←کاسه 

   ]kuškak/ kučkak[ ←کوچک 

  ]naxš/ naxč[ ←نقش 

   ]bânk/ bâng[ ←بانک 

-bu-berk/ bu[ ←بوي بد، بوي نامطلوب 
berg[  
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  گیرينتیجه. 3
. ها قابل مشاهده استانوزنگانی ده همگونی میان همخبا توجه به این پژوهش، در گویش الي

 به/ - zd/، تبدیل توالی ]- nn[به / - nd/، تبدیل توالی ]-ss[به / st-/در این میان تبدیل توالی 
]zz - [ و تبدیل توالی/nb - / به]mb - [قاقی تشتبدیل صورت اهمچنین . بسیار متداول است   
]-mb [ به]-mm [در این فرایند ابتدا همخوان . در این گویش بسیار رایج است/n / با/b /

نیز در صورت اشتقاقی ] b[تبدیل شد، ] - mb[به / nb-/که توالی شود و پس از اینهمگون می
]mb - [شود و به ر همگونی پیشرو میدچا]m [شود تبدیل می←] -mm .[که کهنچنا 

همچنین در مقایسۀ .  و رساتر هستندها غالبهاي خیشومی از انسدادي همخوانپیداست،
زنگانی نوعی همگونی در گویش الي.  و رساتر هستندها غالبها، سایشیها و سایشیانسدادي

یا / h/هايِ چاکناییِ  یکی از همخوانت بدین ترتیب که هرگاههمخوان با واکه قابل مشاهده اس
] y[، به همخوان ناسودة قرار گیرد/ e/یا / i /ۀاي در مجاورت واک در میان یا در پایانِ واژه/?/

 واکۀ هماهنگی: است مشاهده قابل همگونی نوع پنج واکه با واکه همگونی در. شودتبدیل می
/o /واکۀ با/ u/اکۀو ، هماهنگی/ u /واکۀ با/ o/واکۀ ، هماهنگی/ â /واکۀ با/ a/واکۀ ، هماهنگی/ a /
  . /a /واکۀ با/ e /واکۀ  و هماهنگی/e /واکۀ با

اي در این گویش ناهمگونیِ واکهنوع در فرایند ناهمگونی، دو نوع ناهمگونی همخوانی و چهار 
 دو ناهمگونیو / z/و / s /ثويل و سایشی هايهمخوان با/ n /ناهمگونی:  بدین قرارمتداول است

واژه  یک در/ â /واکۀ دو واژه، ناهمگونی یک در/ a /واکۀ دو ناهمگونی. واژه یک در/ m /همخوان
  . واژه یک در/ u /واکۀ دو و ناهمگونی

 یشیسا. متداول است شی گونیدر ا تی و تقوفی تضعيندهای فرا،یی قوت آواۀیبا توجه به نظر
- ر- ، ]γ [یشیبه همخوان سا/ q /ي همخوان انسدادلیو تبد/ v/و / b/ انی مانند تناوب میشدگ
 در . قابل مشاهده استشی گونی است که در ایفی تضعيندهای و حذف از جمله فرایشدگ

فرایند تقویت، تبدیل همخوانِ سایشی به انسدادي و تبدیل همخوان سایشی به همخوان 
  .متداول استسایشی در این گویش - انسدادي

زنگانی شدگی تقابل واجی از دیگر فرایندهايِ واجی در گویش اليشش جبرانی و خنثیقلب، ک
 معموالً این نوع  وپربسامد استدر این گویش  /?/و / h/کاهش دو همخوان چاکنایی . است



                                       1399سیزدهم، تابستان شماره  م،چهارسال ) دبینقد زبانی و ا(رخسار زبان           ..بررسی برخی از فرایندهاي واجی در

 

98

/ š/شدگی در مورد دو صداي در این گویش خنثی .کاهش با پدیدة کشش جبرانی همراه است
  .افتدنیز به ندرت اتفاق می/ g/و / k/و در مورد دو صداي  بسیار شایع است /č/و 
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