
                                                                                 73                                                                1400زمستان   و ادبی) سال پنجم، شماره نوزدهم (نقد زبانی رخسار زبان  /  ...وبررسی فرایند حذف و درج    
                            

 
 

  در گویش گزي با رویکرد نظریه زایشیو تضعیف بررسی فرایند حذف و درج 
  

  *dr.ahmadkhani@gmail.com دکتر محمدرضا احمدخانی

  ایران،زبانشناسی و زبان خارجه دانشگاه پیام نور تهراندانشیارگروه 

  *alikarimif@yahoo.com دکتر علی کریمی فیروزجائی

  ایران ،دانشیارگروه زبانشناسی و زبان خارجه دانشگاه پیام نور تهران

 *linguistics.official2@gmail.com بهناز ضرابی

  ایران،ان شناسی دانشگاه پیام نور تهرانکارشناس ارشد زب

  :چکیده

ویژگی فرایندهاي واجی گویش گز از توابع استان اصفهان در  بررسی هدف از این تحقیق
گرفته  اساس نظریه زایشی شکلتحلیلی بر -تحقیق از نوع توصیفی نیا چارچوب زایشی است.

تا  18مرد در محدوده سنی  9زن و  16شامل گویشور گزي  25هاي پژوهش از بین  داده است.
داده هاي از طریف مصاحبه و پرسشنامه کتبی جمع آوري و در  شده است. آوري جمعسال  60

در مقایسه با تحقیق به توصیف فرایندهاي واجی گویش گزي  نیا نرم افزار پررت بررسی شد.
هاي فارسی  گزي بازمانده گویش پهلوي از شاخه گویش شیگو پردازد.زبان فارسی معیار می

 هایی این گویش واکه در شده است. تحقیقات کمی با موضوع گویش گزي انجام تاکنون است.
پژوهش باهدف بررسی فرایندهاي واجی  نیا شود که در زبان فارسی معیار وجود ندارد.دیده می

حاصل از این پژوهش نشان  جینتا گرفت. تضعیف انجام پرتکرار گویش گزي مانند حذف، درج و
و تحلیل  چارچوب دیدگاه زایشی قابل توصیف دهد که فرایندهاي واجی گویش گزي در می

  است.
2/12/1400تاریخ پذیرش مقاله:                               13/11/1400تاریخ دریافت مقاله:    

  

 واژگان کلیدي
تضعیف  *  

حذف   *  

درج  *  

واجی فرایند *   
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  مقدمه- 1
 شناسی گویشواجی در مبحث  هاي مشخصهمقایسه تفاوت و شباهت و بررسی روابط متقابل 

 قرارگرفته مدنظرتاریخی رویکردي است که هم در نظریه زایشی و هم در دیدگاه بهینگی 
  1.است

  :کند میاعمال قوانین واجی را در سه مرحله بیان  
  .شود مین وارد آو تغییرات بر  شود میواها با یکدیگر مشخص آدرونداد که تمایز  - 1
  .گیردمیفرایند واجی قرار  تأثیربرونداد که تحت  - 2
  بافت که محل اعمال قوانین واجی است. - 3

یک منطقه  گویشورانو ثبت آوایی  آوري جمعبخشی از زبانشناسی است که به  شناسی گویش 
در اثر کاربرد مکرر باعث  ها گونواج بلکه  شوند نمیایجاد  خود خودبه ها واج. پردازد میخاص 

 مؤثراز عوامل  ها زبانو  ها گویشزبانگونگی و آمیزش  ، چندگیري وام. شوند میتغییر آوایی 
  2تغییرات زبانی است. درروند

و حذف و درج  فرایند به ها دادهو تفصیل  شده گردآوريدر مقاله حاضر به سبب حجم اطالعات 
  زیر هستیم: سؤاالتپاسخگویی به  درصدد این مقاله در .پردازیم میتضعیف 

در گویش گزي در چارچوب نظریه زایشی چگونه توصیف و تضعیف حذف و درج  فرایندهاي-
  ؟شود می

  تمایز واج آوایی گویش گزي و فارسی معیار چگونه است؟-
و مطالعه تغییرات زبانی  ها گویشدستاوردهاي این پژوهش جهت بررسی رابطه و خویشاوندي 

   .استگونه شناسی اساسی  تحقیقاتدر  شناسی گویشمطالعات  طورکلی بهمفید است. 
لذا  کند میدر تهیه اطلس زبانی هزینه و زمان زیادي طلب  ها آن مستندسازيو  ها گویشثبت 

بالقوه  هاي گویشگویش گزي از  ازآنجاکه. نماید میاین دادها دسترسی به اطالعات را تسهیل 
بخشی از فرهنگ  مستندسازياست و موقعیت مطلوبی ندارد لذا ثبت آن سبب حفظ و  درخطر

                                                             
1   )2016(کاردن  

)2016(کیپارسکی، 2  
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در تمام مطالعات فرهنگی، اجتماعی و گونه شناسی حائز  شناسی گویشهاي ه ایرانی است. داد
  اهمیت است.

گویش از زبان مطالعه سایر فرایندهاي واجی مانند همگونی، ادغام، ابدال... و روند اشتقاق این 
  پهلوي به سمت زبان فارسی امروزي زمینه مطالعاتی مناسبی خواهد بود.

  پیشینه-2
به کتاب  توان میمطالعات صورت گرفته با محوریت گویش گزي در تحقیقات خارجی  جمله از 

 شناسی واجافعال پرداخته است و اطالعات  صرف به) اشاره نمود که بیشتر 1922ژوکوفسکی (
) است که در آن به 1979( یآلمان. کتاب دیگر اثر آیسلر محقق باشد میصر در آن مخت

). مطالعات 1395اسماعیلی،است (آلمانی و گویش گزي پرداخته  اي مقایسه شناسی ریشه
 "ساختار فعل در گویش گزي"به مقاله  توان می ازجملهنیز بسیار اندك است  شده انجاملی داخ
) در دو 1387( انیمیعظ) اشاره نمود که وي به مبحث فعل پرداخته است. 1386فاضل (اثر 

  گویش گزي پرداخته است. هاي مصوتخود به آواها و  نامه پایانفصل از 
  اجرا روش -3

در ابتدا از طریق  ها دادهاست.  شده تهیه توصیفی–پژوهش بنیادین و به شیوه تحلیلی این
گویشور بومی به شکل تصادفی تهیه  25به پرسشنامه توسط  گویی پاسخمصاحبه میدانی و 

گردآوري  نویسی فیشاز طریق  اي کتابخانهاسنادي و  صورت بهگردید. همچنین اطالعات الزم 
آوانگاري  صورت به ها دادهتحلیل گردید.  بندي طبقهاکسل ثبت و  افزار نرمدر  ها دادهشد. سپس 

IPA اند شده ثبت.  
  وتحلیل  هیتجز -4

 جدربا توجه به گستردگی مبحث تحلیل فرایندهاي واجی در این مطالعه به دو فرایند حذف و 
توجه به رویکرد زایشی و قواعد این  با .ایم پرداختهدر گویش گزي در مقایسه با زبان فارسی 

  به نمود آوایی بررسی گردیده است. زیرساختدیدگاه مراحل اشتقاق از 
  حذف ندیفرا .4-1

شود یا با کاهش  در طی فرایند حذف یک واحد زنجیره گفتار در یک بافت خاص حذف می
هجا روبرو هستیم. حذف ممکن است در طول زمان و درزمانی باشد یا آنکه ساختاري و در 
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. در حذف ساختاري که بر اساس 3ابدیگفتار برحسب قواعد نظام صوتی حاکم بر زبان وقوع 
نشینی واحدهاي واجی که برخالف نظام صوتی زبان خاصی  دهد، هم زمانی رخ می قواعد هم

باشد و ازنظر طبیعت آوایی زبان موردپذیرش نباشد سبب حذف واحد واجی از زنجیره گفتار 
ریخی قرار هاي خارج از بافت که عضو هیچ هجایی نیستند در معرض حذف تا شود. همخوان می

). 1397،زعفران لودر خوشه سه همخوان در زبان فارسی ( /d/و  /t/دارند. مانند حذف واج 
رود و کرشنر سه جایگاه براي وقوع تضعیف را مناسب  حذف از انواع تضعیف به شمار می

را فرایند حذف و درج  ) دو(همان زعفران لو). 2004واژه (داند: بین واکه، پایانه هجا و پایان  می
  داند. حذف به سه شکل وجود دارد: در تقابل می

  حذف واج آغازین- 1
  حذف واج میانی- 2
  حذف واج پایانی- 3

 شده است. قاعده محور زایشی بکار گرفته رویکرد جهت بررسی فرایند حذف در این پژوهش
شود اما در این قاعده بیان  قاعده حذف در چارچوب زایشی به شکل زیر بیان می یبررس
  کند که واج حذفی کدام است: نمی

  
   )1-4قاعده (

v→ᴓ/-v v→ᴓ/v- 

برخی از  حذف داند. ) مالحظات ساختاري را مؤثر در فرایند حذف می1397لو (زعفران 
ها پربسامدتر است. حذف خوشه همخوان آغازه در زبان فارسی یک تغییر تاریخی  همخوان

با ذکر مثال چند  که داده رخداد حذف استخراج شد. 400گویش گزي از  در شود. محسوب می
حذف است که  ذکر قابل نماییم. مورد اشتقاق را از زیرساخت تا نمود روساخت بررسی می

 تضعیف است.شدیدترین نوع 
رود و  بر اساس قاعده ارجحیت واجی در فرایند حذف ساختار به سمت پیچیدگی کمتر می

بینیم واژگان با حذف واج در جهت گرایش  جدول زیر می در اغلب با تغییر هجا روبرو هستیم.
                                                             
)1394(زعفران لو، 3  
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به سمت هجاي فاقد پایانه و درنتیجه تغییر هجاي بسته به باز و یا به سمت هجاي  ها زبانعام 
  گرفته است: تر شکل سبک

  
  درونداد  برونداد  فارسی
  /te.gar/ /te.garg/  تگرگ

 /sa/ /sad/  صد
 /če.rȃ/ /če.rȃq/  چراغ
 /če/ /čȃh/  چاه

  باشد: صورت زیر می ساختار هجا در گویش گزي به
cv-cvc-cvcc  و نیز ساختارv-vc-vcc طورکلی در  شوند چون به که هرگز هجاي اول واقع نمی

گیرد. بر همین اساس حذف واج آغازه اولین هجا در این  زبان فارسی واکه در آغاز واژه قرار نمی
شود.  دهد. همچنین حذف همخوان پس از واکه سبب کشیدگی واکه می گویش نیز رخ نمی

است که ناشی از ثقیل بودن و در جهت حذف همخوان پایان هجا از پربسامدترین انواع حذف 
اصل اقتصاد کالمی است. بر اساس این اصل در شرایط مساوي گرایش زبان به کوتاه شدن، 

) دلیل وقوع فرایند فوق را تمایل زبان 1394لو ( زعفران .4استسادگی و عدم پیچیدگی 
 حذف .همان)د (شو تر می داند. در این حالت هجا کوتاه فارسی به کاربرد هجاي متوسط می

در فارسی هجاي  CVCو  CVCCشود اما چون هجاهاي  اغلب موجب کشش جبرانی می
شود پس حذف همخوان پایانی همراه با حذف مورا و درنتیجه کشش  سنگین محسوب می

درکشش واکه در این  تأثیرهایی از حذف جایگاه پایانه هجا بدون  نمونه شود. جبرانی واقع نمی
شود  ها فرایندهاي دیگري نیز مشاهده می در این داده( آورده شده است: گویش در جدول زیر

  ) ایم. لیکن در این بخش به فرایند حذف پرداخته
  

  درونداد  برونداد  فارسی  قاعده هجایی
cvc→cv  باد  Vâ bâd 

cvcc→cvc چرخ  Čâr  čârx 
                                                             
4 )1391(زمانی به نقل از هایمن،   
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سادگی است و در  به ها زبانهاي عام  گونه که ذکر شد حذف همخوان پایانه هجا از گرایش همان
ها بسیار پربسامد  همخوان انفجاري دندانی پس از سایشی حذف این گویش نیز مشاهده گردید.

مورد حذف  116واژه با  400شوند. در تحقیق حاضر از بین  ها در پایانه حذف می گرفته و است.
باشد. حذف این دو  می /d/ و /t/روبرو شدیم. از این تعداد بیشترین تکرار مربوط به انسدادي

توان نتیجه گرفت که حذف  می پس بسیاري دیده و مطالعه شده است. هاي زبانهمخوان در 
حذف یک هجاي کامل در دو  نیهمچن این دو واج از قاعده طبیعی بودن پیروي نموده است.

  مورد مشاهده گردید.
در  /t/بررسی حذف  در پردازیم. می /st/از خوشه همخوان  /t/بررسی فرایند حذف  حال به

در مرحله اول باقاعده طبیعی بودن روبرو هستیم چراکه این نوع حذف در  /st/خوشه همخوان 
آید قاعده  کند. قاعده دیگر که در توجیه این حذف بکار می بسیاري وقوع پیدا می هاي زبان
در  /t/شود حذف  گونه که در جدول زیر مالحظه می بینی پذیري آوایی است همان پیش
به  /s/ که درصورتیتنها  /t/ها  شود. بر اساس همین داده و فعل دیده می صفت هاي اسم، مقوله

/š/ شود. یا حذف  ماند در غیر این صورت حذف می شده باشد برجا می تبدیل/t/  همراه با
شود اما  دیده می "فرستادن"در  /n/ مثالًبه واج دیگر  /t/و گاهی تبدیل  /s/کشش اجباري 

  تقریباً دیده نشد. /s/پس از  /t/وقوع کان ام
  

  منبع  گزي  فارسی
  گویشور bassȃmun  بستن

  گویشور šoštȃmun  شستن
  1375 یلیاسماع  vessȃmun  ایستادن
  اسماعیلی  feresnȃmun  فرستادن

  گویشور  Vis  بیست
  گویشور  mȃs  ماست
  گویشور Pusu  پوست

  گویشور  Deves  دویست
  گویشور  xȃkesari  خاکستري

  دهد. قاعده مؤثر ارجحیت است که تغییر هجاي سنگین به سبک را نشان می      
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پردازیم. براي  واجی میهاي  پس از توصیف قواعد به بازنمایی اعمال فرایند بر اساس مشخصه
  .نماییم را بررسی می "بیست "مثال واژه
   )2- 4(قاعده                  

  
  

t→ᴓ/v s − #  
  

قبل از آن  /s/ در پایان هجا یا واژه در صورت جایگیري /t/کند که  قاعده خطی فوق بیان می
  هاي تمایزدهنده واجی دو واج ذکرشده بدین شرح است: حذف خواهد شد. مشخصه

/s/  /t/  

    
  پردازیم: در گام بعدي به نحوه بازنمائی قاعده فوق می

  
vist	UR
vis	R

vis									PR
 

شود. اعمال قاعده رسایی و همچنین مجاز  درج می /vist/این واژه در زیرساخت به شکل 
است.  /t/جواري دو همخوان بیواك بر اساس مشخصه این دو واج دال بر حذف  نبودن هم

اشتقاق فوق تغییر هجا نیز از هجاي  در تجلی دارد. /vis/درنهایت برونداد این واژه به شکل 
  گردد. تر مشاهده می سنگین به هجاي سبک

  ) 3-4(قاعده  
  

cvcc→cvc  

  گردد. شده است و حذف می در خارج از بافت واقع  /t/طور که مشاهده گردید همان
  مراحل اشتقاق این واژه بدین شرح است:
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 الف) بازنمایی زیرساختی

   
  ب) اعمال قاعده حذف همراه با مورا

 
 ج) بازنمایی روساختی

 
درواقع با همگونی کامل همراه است.  مجاور وگاهی حذف همراه با مشدد شدن همخوان       

زمان عمل  ازآنجاکه گاهی چند فرایند واجی در یک( شود. بررسی می "پسته"این قاعده در واژه 
  شده است.) طور مجزا فقط به یک فرایند پرداخته کنند در هر بخش به می

  قالب خطی:

  )4- 4(قاعده:
 [c1c1]c1 c2 →c1 ᴓ→  
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  بازنمایی قاعده:
peste	UR
fese								R1
fesse								R2
fesse									PR

 

است شده  قاعده مشدد شدن همخوان مجاور اعمال R1حذف در واژه پسته پس از اعمال قاعده 
R2 و درنهایت بازنمائی واژه به شکل fesse شود  طور که مشاهده می همان شود. نشان داده می

نوع کشش  نیا فوق حذف همخوان موجب کشش همخوان پایانه هجاي اول شده است.در واژه 
زبان فارسی  در شود. صورت مشدد نمایش داده می داده و به هاي مرز دو هجا رخ در همخوان
) و چون 1397،زعفران لوماند ( مورایی است و در صورت حذف موراي آن باقی میمیانه هجا 

شود و این مورد نیز در زبان فارسی وجود  بدون همخوان میهجا  /t/ در واژه فوق با حذف
موراي آزاد الیه مبنا بر اساس قاعده فشردگی به عنصر واجی الیه واج در پایانه  لذا ندارد.

  شود. شود و باعث کشیدگی آن همخوان می هجاي اول متصل می
 

  مراحل اشتقاق:     

  زیرساختی یی) بازنمالفا 

 
    

  حذفب) اعمال قاعده  
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  ج) کشش جبرانی همخوان پایانه هجاي اول

  
  

  fesse یساختد) بازنمایی رو    

 
چون تشدید به یک مورا و کشش جبرانی به دو مورا متصل  د نیستفرایند حاکم از نوع مشد

چون همگونی در اثر تغییر مشخصه است اما آنچه  نیستاست و از طرفی از نوع همگونی نیز 
  شود کشش جبرانی در اثر حذف است. در این مثال دیده می

شود. براي بررسی وقوع این فرایند مراحل  اما گاهی حذف همخوان موجب کشش واکه می 
  اشتقاق واژه

  کنیم. دنبال می /fä:m/به روساخت  /fahm/از زیرساخت "فهم " 
  از پایانه هجا /h/ن چاکنایی سایشی قاعده حذف همخوا-

   )5-4قاعده ( 

  
  شود. بر اساس قاعده فوق همخوان چاکنایی سایشی در الیه واجی از خوشه همخوان حذف می
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/h/مشخصه واجی همخوان -

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
همخوان+⎡
واك−
سایشی+
⎦چاکنایی+

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

  

  

  

  بازنمایی قاعده واجی-
fahm	UR
fam	R1

faam										R2
fäm													PR

 

  اشتقاق در قالب موراییمراحل -

  زیرساختی یی) بازنماالف 

  
  

  ب) اعمال قاعده حذف همخوان چاکنایی 
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  قاعده کشش جبرانی واکه و اصل فشردگی ) اعمالج 

  
  د) بازنمایی روساختی 

  
 

  شود: هاي زیر دیده می هایی از حذف همخوان همراه با کشش واکه در واژه نمونه 
  کشیدگی واکه  گزي  فارسی
  ȃssune u→ȃ?  آستانه

 Bune  a→u  بهانه
  je?un  u→ȃ  جوان
  nunbȃ  u→ȃ  نانوا

  imir a→i?  خمیر
 :mɛrebun e→e  مهربان

  فرایند درج.4-2
هشت را افزودن یک همخوان بین دو واکه به جهت رفع  درج یا میان ندی) فرا1394لو (زعفران 

داند. یا قرار گرفتن یک واکه میان دو همخوان تا خوشه همخوان در دو هجا  التقاي دو واکه می
اصلی درج  علت داند. تر یعنی نوایی می واج و در واحد بزرگ را بشکند. وي درج را فراتر از
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گره آغازه در هجا جهانی . 5واکه یا تولید واکه در آغاز هجا استهمخوان جلوگیري از توالی 
هایی که در آغازه  واژه . پس6ل وقوع درج استاست حتی اگر با عنصري پر نشود لذا آغازه مح

زبان فارسی نیز هیچ هجایی  در شوند. جایگاه تهی دارند با فرایند درج انسدادي چاکنایی پر می
نظر وجود دارد  عنوان واج اختالف ه در پذیرفتن انسدادي چاکنایی بهشود. البت با واکه آغاز نمی

اند. درج  هاي آزمایشگاهی به این واج پرداخته اما عده زیادي مانند دکتر ثمره در بررسی
  شود: طورکلی به این شکل نشان داده می به
 

  )6-4(قاعده 
ᴓ→x/A-B 

قرارگیري همخوان میان دو واکه درج صامت میانجی نام دارد. این همخوان با یک یا هردو  
گردند  عنوان میانجی درج می هایی که اغلب به هاي آوایی مشابهی دارد. واج واکه مشخصه

  هستند. /y/،/g/،/h/،/v/،/w/ ،/?/ هاي واج
ر آغازه یک همخوان که اگر از ابتداي واژه همخوان حذف شود به دلیل ممنوعیت واکه د

  الزام همخوان در آغازه به این شکل است: قاعده شود. است درج می /?/معموالً
  

  )7-4قاعده ( 

  

  
                                                             
)2005 ،ناد(  5  

)1990 (دوران، 6  
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% 3پردازیم. در این گویش درصد وقوع درج  حال به بررسی این فرایند در گویش گزي می
مشاهده گردید. بیشترین میزان درج در صرف اسامی جمع و ضمایر ملکی متصل است. عالمت 

  دهد. لذا هنگام اضافه شدن به واژهایی با پایانه واکه درج واج رخ می /â/جمع در این گویش 
  
  

  فارسی  گزي  شده همخوان درج  پایانه هجا
/u/ /w/  bu  بوها 

/i//ü/ /y/ mu  موها  
/o//ö//â/ /v/ noxo-v-â نخودها 

کند. با  ذکر می "مادرها" mâmâ.â) در این قاعده استثنائاتی مانند 1376( یلیاسماعالبته 
بررسی می  /noxo.â/از صورت زیرساختی  [noxovâ]هاي فوق اشتقاق روساختی  توجه به داده

  نمائیم.
 ها به این شکل است: قاعده خطی افزودن وند با فرایند درج متناسب با مشخصه-

                  ᴓ→v/V+ −V )8-4قاعده (

  بازنمایی اعمال فرایند درج از زیرساخت به روساخت:-

  
noxo. â	UR

noxo. v. â							R
noxovâ								PR

 

  

  شود: مجدد میفرایند درج نیز منجر به هجابندي -
no.xo.âcv.cv.v no.xo.va cv.cv.cv 

پس در هجاي آخر از درج واکه در آغازه هجا با درج همخوان جلوگیري شده و از طرفی مانع 
  التقاي دو واکه شده است.

 مراحل اشتقاق از زیرساخت تا کاربرد قاعده درج و نمود روساختی:-
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  واج افزایی مانند جدول عالمت جمع است. است که روند /e/نشانه معرفگی در این گویش 

اما فرایند درج هنگام افزودن ضمیر ملکی متصل به علت شکستن زنجیره همخوان است و با 
  شود. ضمایر ملکی متصل در گویش گزي به ترتیب به این شرح است: درج واکه اعمال می

  
m-d-ž-mun-dun-žun 

جواري دو  ن متصل شوند براي ممانعت از همکه به هجایی با پایانه همخوا ضمایر فوق هنگامی
  شود: شود. قاعده حاضر به این شکل نشان داده می درج می /â/همخوان 

 
  ᴓ→ [â]/cvc−c                                                    )9-4قاعده (

  /emkâr?/ :کنیم را بررسی می "همکار"براي مثال مراحل اشتقاق واژه 
دهد درج واکه در مرز دو هجا بعد از همخوان  واکه میان دو همخوان نشان می قاعده کلی درج 

دوم به علت جلوگیري از درج متوالی سه همخوان و یا در صورت وجود واکه کشیده در پایانه 
 دهد: هجاي دوم هنگام متصل شدن به همخوان دیگر در مرز واژه فرایند درج واکه رخ می

  )10-4(قاعده 
  

ᴓ→v/ cc − 	+c
v: c −	+c 
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  اعمال این قاعده از زیرساخت به روساخت به این شکل است: -
? emkâr +m	UR

? emkâr + â + m				R
? emkârâm											PR

 

 
 شود. در پایانه می cvccاعمال این فرایند مانع از ایجاد هجاي سنگین  

  
 تحلیل مورایی این قاعده:-
  الف) اتصال ضمیر ملکی متصل در زیرساخت 

  

  
 

  قاعده درج واکه ب) اعمال 

  
  ) بازنمایی روساختیج 
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شده دیگر درج انسدادي چاکنایی در آغاز واژه که معموالً پس از حذف یک  مورد مشاهده
حاکم ضرورت وجود همخوان در  قاعده دهد. اي رخ می همخوان و ایجاد هجایی با آغازه واکه

  آغازه هجاي فارسی است.
  

  ᴓ→?/#−v                                            )11-4(قاعده 

  

  مشاهده نمود: "خمیر"توان در واژه  مراحل اعمال این قاعده را می 
 

ximir	UR						cv. cvc
imir						R1						v. cvc
? imir					R2					cv. cvc
? imir																					PR	

 

از زیرساخت در ابتداي  /x/شود پس از حذف  گونه که در قاعده خطی باال مشاهده می همان
شود لذا با درج همخوان انسدادي  واژه هجاي با آغازه واکه که در فارسی ممنوع است ایجاد می

 شده است.  هجاي اول اصالح /?/چاکنایی 
دهد.  واژه در میان واژه نیز رخ می قاعده درج توزیع کامل دارد و عالوه بر ابتداي هجا و آغاز

هاي  توان به درج واکه هنگام افزودن وند به پایه با مشخصه هاي ذکرشده باال می عالوه بر مثال
  بررسی نمود. "کارگر "توان در واژه  واجی متناسب اشاره نمود. نمونه این وقوع را می

 

kâr + gar	UR		
kâr + i + gar					R	
karigar											P

 

/r/ مشخصه متمایز رايدا
همخوان+
پیشین+

است و پس از افزودن وند به پایه در خوشه همخوان مرز  

گیرند که به جهت سهولت تلفظ درج واکه  دو تکواژ دو همخوان متوالی در کنار یکدیگر قرار می
داراي  /i/جهت سهولت تلفظ است. واکه  صرفاًشود. البته این قاعده اختیاري و  انجام می
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مشخصه
واکه+
پیشین+

عالوه اصل  مشترك است. به /r/است و در خصوصیت پیشین بودن با  

  کند. را توجیه می /i/رسایی درج
  شود: قاعده فوق به این شرح نگاشته می 

  )12-4قاعده ( 

ᴓ→i/cvc−c  
در  صرفاًشده درج غلت است. درج غلت نقش تمایزدهنده ندارد و  یکی دیگر از موارد مشاهده

میان دو واکه به جهت التقاي دو واکه است. هرگاه از دو واکه متوالی واکه اول داراي ویژگی 
به  "کجا"شود. براي مثال واژه  بین دو واکه درج می /j/یا  /w/هاي  واکه افراشته باشد یکی از نیم
  کند: شرح زیر اشتقاق پیدا می

  
 kuĵâ←kuwâ←کجا  

  شده است: wواکه  زمینه افزاي اعمال قاعده درج نیم ĵدر مثال فوق حذف  
kuĵâ	UR
ku. â	R1

ku.wâ						R2

[kuwâ]				PR
 

شده و  حذف ĵدهد ابتدا از الیه زیرساخت طی قاعده حذف  طور که قاعده فوق نشان می همان
  شود. ها غلت درج می به دلیل محدودیت التقاي واکه

  
  )13-4قاعده ( 

ᴓ→w/v−v 

  صورت گرفته است. wچون واکه قبل از میانجی +افراشته است لذا درج 
مورد درج مشاهده شد که از این تعداد درج واکه و  33ها  ذکر است که در بین داده شایان

  میزان و درج غلت کمترین رخداد را نشان داد. صامت تقریباً به یک
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و به دلیل جلوگیري از کشش واکه و همراه با باقی ماندن مورا است  /h/حذف  "بهتر"در واژه 
  شده است: درج /y/حال حفظ وزن واژه  درعین

 
behtar	UR
vehtar							R1
ve. tar							R2
vey. tar				R3
veytar				PR

 

  تضعیف.4-3
. فرایند دهددر جایگاه هاي خاصی از واژه تحت تاثیر همگونی و در جهت آن رخ می تضعیف

شود. تضعیف نتیجه اعمال  انسداد و کشش همخوان میتضعیف اغلب منجر به کاهش 
 /v/به  /b/هاي تضعیف رایج در گویش گزي تبدیل از نمونه یکی اي از فرایندهاست. مجموعه

است. سایشی شدگی یعنی تبدیل انسدادي قبل از واکه کشیده به سایشی، نوعی تضعیف است. 
  طورکلی تبدیل +گرفته به +پیوسته مربوط به اصل رسایی است. به
  بررسی است. قابل"بازار "این فرایند در واژه  

 bâzâr←vâzâr←بازار

    
  

  الف) قطع پیوند مشخصه پیوسته و گسترش پیوستگی واکه

  
  /v/به  /b/ب) تبدیل
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محیط واجی دیگري که در فرایند تضعیف شرکت دارد و در این گویش بسامد باالیی دارد 
شود؛  تبدیل می /o/به  /w/در قاعده تضعیف و به دنبال آن واکه افتاده قبل از  /w/ به /b/ تبدیل

  شوند: یعنی دو قاعده زیر به دنبال یکدیگر اعمال می
       )14-4(قاعده 

 
                                       $a→o/−w)15- 4(قاعده  

را از زیرساخت به روساخت بررسی  "سبز "با توجه به قواعد باال، صورت اشتقاقی واژه 
  نماییم: می
  

 sabz←sowz ←سبز

sabz	ساختی	زیر	بازنمایی
savz	تضعیف	قاعده
sawz	تضعیف	قاعده
sowz	همگونی	قاعده	

[sowz]ساختی	رو	بازنمایی
 

نیز در این گویش مشاهده گردید. بر اساس  /l/به  /r/فرایند تضعیف در تبدیل 
واکه، غلت، روان  ، زنشی، نیمآسودهین رسایی به دو گروه رسا شامل: ها ازلحاظ واج7بندي تقسیم

تبدیل شوند. بر این اساس میزان رسایی این  و لرزشی تقسیم می ، انسایشیيانسداد و گرفته:
  توان دید: قاعده را در واژگان زیر می نیا کند. را توجیه می

  

 Šalvâl ←شلوار kolk ←کرك xiyal ←خیار 

                                                             
)1988کتفورد ( 7  
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بر اساس اصل رسایی با همخوان  rشود که همخوان لرزشی  هاي فوق مشاهده می در مثال
  جایگزین شده است. قاعده این فرایند به این شرح است: lکناري 
  )       16- 4(قاعده

 
  گیري جهینت -5

طور که اشاره شد این گویش در راستاي قواعد جهانی تمایل به ساده شدن هجا و رعایت  همان
 شود میلذا حذف واج پایانی که بسیار در این گویش بسیار دیده اصل صرفه اقتصادي دارد. 
واجی در آن بر اساس قواعد و اصول زایشی کامالً  يندهایفرا شاهدي بر این مدعاست.

و اگر گره  شود میحذف واج آغازه در این گویش مانند فارسی دیده ن مثالًپذیر است.  توجیه
در  /q/در بسیاري از واژگان حذف . شود میآغازه حذف داشته باشد با انسدادي چاکنایی پر 

صورت اصل  به /â/در پایان واژه پس از  /q/رفت حذف واج  پایان واژه مشاهده شد و انتظار می
  شد لذا در گروه اختیاري قرار دارد. باشد لیکن ازآنجاکه این حذف سبب تمایز معنایی می

  daq باز da داغ
همراه با  /s/حذف و  /t/اغلب در این ترکیب واج رو نیازا شود. در این گویش دیده نمی stترکیب 

از ابتداي واژه حذف  /x/واج. شود میتبدیل  /n/به  /t/یا دیده شد که  شود میکشش جبرانی ادا 
حذف در مرز هجا انجام شود و مورا باقی بماند به شکل مشدد شدن همخوان  اگر شود. می

اغلب به علت حذف یک واج و بر جا ماندن مورا  درج دهد. هجاي اول و کشش همخوان رخ می
بافتهاي وقوع درج هنگام  ازجمله. گردد میفرایند درج تکمیل  وسیله بهاست که این جایگاه 

 یتوال همراه است. /w/,/y/,/v/که با درج  باشد می /e/و عالمت معرفه /a/ افزودن وند جمع
میان دو واکه متوالی با  /w/یا /j/. مانند درجشود میبا ویژگی مشابه سبب درج  هاي واج

به  /b/و تبدیل  شود میقاعده رسایی دیده  اعمالدر اعمال فرایند تضعیف  مشابه. هاي ویژگی
/w/  و تضعیف در تمام اعمال فرایندهاي حذف و درج  است. پربسامددر این گویش بسیار

زایشی  نظریه . لذا این گویش در چارچوبشود میپیروي از اصول زایشی دیده  شده گزارش
  است. تحلیل قابلو  پذیر توصیف
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