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 مقدّمه-1
 توســـط بـــارلـــیناوّ( autosegmental phonology) خودواحـــد شناســـیواج

 مطـرح  زايشـی  شناسـی واج در مستقل حوزة يو صورتبه( Goldsmith) «گلدسمی »

شناسی خودواحد را مطـرح و  های نواختی، واجبا پژوهش در زبان 9131 سال در وی. شد

( تعمـیم داد. ايـن رويکـرد در    tonal languagesهـای  هنگـین )  را بـه زبـان  سپس  ن 

شناسی زايشی با اثر معروف چامسـکی و  شناسی زايشی اس . واجای از واجحقیق  حوزه

 The» وايی زبان انگلیسی  ةشناسی زايشی معیار و انگار(  غاز و بعدها به واج9119هاله )

Sound Pattern of English »در مو ـود  اصولی نیام رويکرد، اين در. شد مشهور 

 (.99: 9991 كامبوزيا،) شودمی بررسی بشر هایزبان همة  وايی ساخ  زيربنای

 رويکـرد  ايـن  در. اسـ  ( non-linear) غیرخطـی  نیريـة  يو خودواحد شناسیواج

 از يکی تحلیل شیوة همین و گیردمی صورت متفاوت های( tier) اليه در وا ی بازنمايی

  ن بـودن خطـی  EPS مشـکل  تـرين مهـم  زيرا  يد؛می حساب به EPS بر  ن قوت اطنق

 و مرزهاسـ   و صـداها  خطـی  تـوالی  صـورت به  مله وي وا ی نمايش EPS در. اس 

 بـارز  تمـايز  واقـع  در(. 99:  9990 اسـ می، ) دهنـد می نشان را نحوی مراتب سلسله مرزها

 از خطـی  هـای بازنمـايی  كـه  اسـ   اين رد( linear) خطی بازنمايی و خودواحد بازنمايی

 دو خودواحـد،  بازنمايی در اما اند،شده تشکیل وا ی واحدهای از( string) زنجیره يو

 اليـة  بـا  اليـه  هـر  هـای مشخّصه كه شوندمی در نیر گرفته وا ی واحدهای از بیشتر يا اليه

 يـو  در هكـ  هـا مشخّصـه  از گروهـی  يـا  مشخّصه هر رويکرد اين در. اس  متفاوت ديگر

 در «هـا مشخّصـه » بنابراين. گیرندمی قرار اليه يو در كنند،می ايفا وا ی نقش يو زبان،

. اســتق ل وا ــی در دارد را خــود خــا  مو وديــ  و اســتق ل خودواحــد، شناســیواج

شود كه هر عنصر وا ی مستقل، شناسی خودواحد به اين صورت توصیف و تبیین میواج

مستقل قرار گیرد و هـر عنصـر وا ـی مسـتقل از سـاير عناصـر،       بايد روی يو الية وا ی 

ــه ــو  ب ــايی ي ــد»تنه ــوم   autosegment« )خودواح ــابراين مفهم ــ . بن ــه»( اس در « الي

شناسی خودواحد يو ابزار برای توصیف استق ل يو يا چند عنصر وا ـی از سـاير   واج

: اندرسـن  از قـل نبـه  ،99: همـان ) اسـ می (. 09-91: 9991عناصر وا ی اس  )كامبوزيـا،  

 نیريـة  چـارچوب  در كه اس  رهیافتی ،خودواحد شناسیواج كه اس  باور اين بر( 9191
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 تحلیـل  در نیـز  را هجـا  ،EPS بـرخ ف  نیريـه  ايـن  و گرفـ   شکل غیرخطی شناسیواج

 . شود پذيرامکان تکیه و نواخ  تبیین تا كرد وارد وا ی

 هـای شناسـی واج از يکـی  دواحـد خو شناسـی واج كـه  كـرد  اسـتدالل  توانمی بنابراين

 واحدها ساير از وا ی واحد يو استق ل توصیف برای كه اس  زايشی دستور در مطرح

 تـا  اس  درصدد حاضر بر همین اساس،  ستار(. 11: 9991 كامبوزيا،) دارد نیری كفاي 

 خودواحــد شناســیواج ديــدگاه از فريمــانی گــويش در را همخــوانی وا ــی ينــدهای فر

 حــذف ،(assimilation) همگـونی  فراينــدهای منیـور، بــدين. نمايـد  عرفــیم و بررسـی 

(elition)، ــی ــی كشــش ،(neutralization) شــدگیخنث -compensatory)  بران

lengthening)، تضعیف (lenition )تقوي  و (fortition )شدند واقع مطالعه مورد . 

 

 بیان مسئله  -1-1

 و اصـیل  هـای گـويش  از يکـی  اسـ   یدر فارسی زبان از منشعب كه فريمانی گويش

 كـرده  حفـ   را خود اصیل هایويژگی از بسیاری كماكان كه  يدمی شماربه ايرانی كهن

 گويش، گويش رايج در شهرستان فريمان از توابع استان خراسان رضوی اس . اين. اس 

ـ   يند پژوهش حاضر درصدد اس  تا به بررسی فر ال در گـويش  های وا ـی همخـوانی فعّ

شناسی خودواحـد بپـردازد. در پـژوهش حاضـر، اهـداف و      انی بر مبنای رويکرد واجفريم

 له های زير دنبال خواهند شد:ئمس

 ند؟اال در گويش فريمانی كداميندهای وا ی همخوانی فعّ (  فر9

ينــدهای وا ــی  شناســی خودواحــد قــادر بــه تو یــه و تبیــین فر(  يــا رويکــرد واج1

ديگـر،  يـا ايـن رويکـرد بـرای تبیـین و       عبـارتی ؟ بـه همخوانی در گويش فريمـانی هسـ   

بازنمايی فرايندهای وا ی همخوانی در اين گويش از كفايـ  توضـیحی الزم برخـوردار    

 اس ؟

يندهای وا ی همخـوانی   های اين پژوهش حقايقی را دربارة فرترديد، بررسی دادهبی

گـذر بتـوانیم تصـوير    در گويش فريمانی روشن خواهد ساخ . انتیار اسـ  تـا از ايـن ره   

 تـا اينکه وا ی همخوانی در اين گويش ترسیم نمايیم. لذا، با تو ه به يندهای فرشفافی از 

 صـورت  زمینـه  ايـن  در كـاملی  و  ـامع  تحقیـق  فريمـانی،  گويش مورد كنون مشخّصاً در
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 اسـ ،  نشـده  منتشـر  گـويش  ايـن  دربـارة  اثـری  نیـز  شـناختی زبان لحاظبه و اس ، نگرفته

 صـورت  تحلیلـی  –توصـیفی  شـیوة بـه  بررسی اينضر با همین هدف انجام شد. پژوهش حا

 14 ایمصـاحبه  منیـور، بـدين . شد استفاده میدانی شیوة از هاداده گرد وری در و پذيرف 

نیـز از قشـر    اًغالبـ  كـه  سـال  11 تـا  13 سـنی  محدودة در بومی گويشور ده از بیش با ساعته

ايـن اثـر بـه عنـوان گويشـور بـومی        ةمّ زبـانی نگارنـد  شـ  سواد بودند، انجام شد. نیز، ازكم

ها بر اسـاس  داده اً،گردد. ضمند میيی وری شده تأهای  مع  دادهاستفاده شد. لذا، صحّ

 اند. وانگاری شده«  API»المللی الفبای  وانويسی بین

 

 پیشینة تحقیق -1-2

العـات گونـاگونی   هـای ايرانـی مط  در مورد فرايندهای وا ی در زبان فارسی و گويش

شناسـی خودواحـد بـه    از ديـدگاه واج  اًامـا تحقیقـاتی كـه مشخصـ     ،صورت گرفتـه اسـ   

ا مـال بـه تعـدادی از ايـن     اند. در ذيل اين بخش، بـه اند، اند وا ی پرداخته يندهای فر

 اند اشاره خواهد شد. طور خا  در اين راستا به نگارش در مدهتحقیقات كه به

شناسـی:  واج»ترين تألیفات در ايـن زمینـه، كتـاب    شدهاز شناختهدر زبان فارسی، يکی 

( اس  كه نگارندة پـژوهش حاضـر نیـز از    9991نوشتة كامبوزيا )« بنیادرويکردهای قاعده

عمدة فرايندهای وا ـی در زبـان   تفصیل بهاين اثر الهام گرفته اس . كامبوزيا در اين اثر به

( در گونة اصفهانی 9991رداخته اس . مهدوی )شناسی خودواحد پفارسی از ديدگاه واج

 ينـدهای  فر( در گـويش مشـهدی تعـدادی از    9991و فیروزيان پوراصـفهانی و فاتحیـان )  

 اند.تصوير كشیدهوا ی را بر اساس رويکردهای خطی و غیرخطی به

( در گويش گیلکی رودسـری، كامبوزيـا و   9991در همین راستا، كامبوزيا و شعبانی )

( در 9911( در گويش كردی كلهری، كامبوزيا و ملکـی مقـدم و سـلیمانی )   9919ثباتی )

( در گويش كهنگی، برخـی  9991كن كهنگی )گويش لری باالگريوه، و كامبوزيا و كوه

 اند.  وردهوا ی را بر مبنای رويکردهای خطی به قلم تحرير در يندهای فراز 
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 ضرورت و اهمیّت تحقیق  -1-3

 تحصـی ت  سـطح  افـزايش  و  معـی  ارتبـاط  وسـايل  توسـعة  بـا  هك كنونی روزگار در

 بعضـاً  و نهـاده  فراموشیبه رو فريمانی، گويش از مله ايرانی هایگويش از بسیاری افراد،

ها حائز اهمیّ  شو گرد وری و ثب  گويشبی اس ، داده معیار فارسی به را خود  ای

هـای زبـانی و زدودن   شـناخ  ناشـناخته  بسا اين امر بتواند گام بلندی در راستای اس . چه

هـای  وايـی در   اين،  گاهی از چگـونگی دگرگـونی   برشناختی باشد. ع وهابهامات زبان

هـای ايرانـی،   هـای زبـان  تواند ضـمن ايجـاد زمینـة شـناخ  شـاخه     های مختلف میگويش

وانسته باشد هر ها را نیز بازنماياند. امید اس  كه اين اثر مختصر نیز تارتباط میان اين شاخه

 چند ناچیز امّا گامی در اين زمینه برداشته باشد. 

 

 ی فریمانسیمای کلّ  -1-0

 اسـتاد  اسـ م،   هـان  بر سـتة  متفکر و شناساس م فیلسوف، زادگاه فريمان شهرستان

 شـده  واقـع  سمقـدّ  مشـهد  شـرقی   نـوب  كیلومتری 31 فاصلة در ری،مطهّ مرتضی شهید

 مساح  از درصد 1/1 حدود كه مربع كیلومتر 0991 بر بالغ یوسعت با شهرستان اين. اس 

 شهرسـتان  بـه  غـرب  و شـمال  از اسـ ،  داده اختصـا   خـود  بـه  را رضوی خراسان استان

  ـام تربـ   شهرسـتان  بـه  شرق از و زاوه و حیدريهترب  هایشهرستان به  نوب از مشهد،

 ارتفـاع  بـا  دشـتی  روی بـر  اسـ   فريمـان  شهرستان مركز كه فريمان شهر. شودمی محدود

 14 تـا  دقیقـه  99 و در ـه  19 در شهرسـتان  ايـن . دارد قرار  زاد دريای سطح از متر 9099

دقیقـه عـرض    9در ـه و   91دقیقـه تـا    19در ه و  91دقیقه طول  غرافیايی و  90در ه و 

هـای باسـتانی    ثار گرانسنگی همچون تپه (.1، 9990 سیايی، )  غرافیايی قرار گرفته اس 

 ةادگرد با تاريخ و تمدنی به وسع  بـیش از نـه هـزار سـال حـاكی از زنـدگانی ديرينـ       فره

كـه بنـد    انسان در اين منطقه و سندی بر هوي  و شکوه شهرسـتان فريمـان اسـ . اگرچـه    

های شهرستان در اذهـان ايرانیـان مانـدگار شـده     فريمان و قند فريمان بیش از ساير ويژگی

، در فرهنگ  غرافیايی ايران چنین  ورده شده اسـ ؛ واژة  اس . در مورد واژة فريمان نیز

« فـری »با تشـديد، ريشـة پهلـوی و اوسـتايی دارد و بـه معنـی  ـ ل و شـکوه اسـ .          « فرّ»

باشـد.  صیغة امر ماندن مـی « مان»ف  فرين به معنای مدح و ستودن اس  و تشديد، مخفّبی
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« باشـکوه و  ـ ل بمـان   »به معنـی  « نما»و « فری»ب از دو تکواژ بنابراين واژة فريمان مركّ

ی در كتاب شرح سفری در ايالـ  خراسـان و شـمال غربـی افغانسـتان نیـز       طوركلّاس . به

فريمان را بنا نهاده اس . لذا اين اسم بعـد از   سدّ ،شاه مده اس  كه شخصی به نام فريدون

نشـیب فريمـان    و تفسیر و تبديل به فريمون و سپس فريمان تغییر كرده اس . تاريخ پرفراز

س  كه اين شهرستان در زمـان صـفويان و قا اريـه  ـزء امـ   سـلطنتی       ا حاكی از اين

دانند و حتـی  بوده اس . و ود بند فريمان كه زمان ساخ   ن را پیش از دورة صفويه می

انـد، گويـای تـاريخ كهـن منطقـه اسـ .       به دوران استی ی مغول در ايران نیـز نسـب  داده  

دال كه ياد ور نبرد رستم و اسفنديار اس  و نیـز شـاهان گرمـاب كـه بـه       و ود ارتفاعات

انـد و سـاير موضـوعات، نشـانگر     روايتی لشگر كفر و اس م در  نجا با هـم مبـارزه كـرده   

تـوان بـه ايـن نکتـه     در اين ناحیه اس . همچنـین مـی   های بسیار مهمّو ود  ثاری از انسان

غربی راه ابريشم بوده كـه از فرهـادگرد و سـپس    اشاره داش  كه اين شهرستان  زء مسیر 

(. طبـق  مـار  خـرين    19-91، همـان كـرده اسـ  )  از  نجا به طرف نیشابور ادامه پیدا مـی 

 19194)ه ش( شهرستان فريمـان   9914سرشماری عمومی نفوس و مسکن كشور در سال 

 (.19: 9919نفر را در خود  ای داده اس  )گیاهی، 

 

 بحث  -2

فريمـانی   گـويش  در همخـوانی  وا ی تفصیل به انواع فرايندهای ش بهدر ذيل اين بخ

 پرداخته خواهد شد.

 

 یند همگونیآفر -2-1

« همگونی»يند  ترين نوع دگرگونی صوتی در هر زبانی فرترين و معمولکی از رايجي

شـدن يـو واحـد وا ـی بـه واحـد وا ـی        ( همگونی را شبیه913: 9991اس . كامبوزيا )

تواند نـوعی  كند. بديهی اس  كه اين روند میيا چند مشخصه، تعريف می ديگر، در يو

حساب  يـد  ن ضروری اس ، بهسازی حركات عض نی كه برای تلف  يو واژه معیّساده

توانـد  (. در اين اثنا، تأثیر يو  وا بر  وايی ديگر مـی 10: 9990سی، مدرّ ة) رالتو، تر م

 صـورت يـو واحـد كـام ً     وای تغییر يافته را بـه  تو ه باشد كه شنوندگان،چنان قابل ن
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(. از ديدگاه  واشناسـی تولیـدی، در ايـن    11: 9914سی قوامی، متفاوت در  كنند )مدرّ

داری بـه همخـوان ديگـر شـبیه     لحاظ  ايگاه، شیوة تولید يـا وا  يند يو همخوان به فر

همگونی بـه صـورت    يند ی فركلّ (ruleشناسی خودواحد، قاعدة )شود. در نیرية واجمی

 شود:  زير نشان داده می

 
عناصــر وا ــی و  ةدهنــدنشــان yو  x( فــوق، نمادهــای representationدر بازنمــايی )

 عناصـر  از يـو  هـر  خودواحـدِ  هـای ( feature) مشخّصـه  دهندةنشان و   نمادهای

 بازنمـايی  را واحـد خود مشخّصـة  و( يـ spreading) گسـترش  چـین، خـط . اس  وا ی

( dissociation) قطـع  نیـز  هدف مشخّصة منبع، مشخّصة گسترش با زمانهم كه كندمی

 (.931: 9991 كامبوزيا،) شودمی

 .كنیممی بررسی را فريمانی گويش در همگونی نوع دو بخش، اين ذيل در

 
 هایگاه تولید ةصهمگونی در مشخّ  -2-1-1

 9 دول 

 گويش فريمانی ارواج نويسی معی فارسی معیار

 سنباده

 گنبد

 دنبه

 شنبه

 پنبه

 انبار

 انبر

 قنبر

 انبه

 منبر
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در  ايگاه قبل از  nومی دهد كه در گويش فريمانی، خیشنشان می 9های  دول داده

 ةشـود. قاعـد  تولیـد بـا همخـوان بعـدی همگـون مـی       محـلّ  ةهمخوان دولبـی، در مشخصـ  

 توان به صورت خطی زير نشان داد: های فوق را میهمگونی در داده

 bبا دولبی غیرخیشومی  n: همگونی لثوی خیشومی 9قاعدة خطی 

 
 نشان داد:توان به صورت غیر خطی زير نیز يند را می اين فر

 
تولید همخوان لبـی، بـه همخـوان     صة محلّدهد كه مشخّقاعدة غیرخطی فوق نشان می

گـردد.  تولید هـدف قطـع مـی    صة محلّزمان با  ن مشخّشود و همگسترده می nخیشومی 

 (.931دهد )همان، صه را نشان میچین، گسترش مشخّخط

 

 ةصوسته با مشخّغیرپی ةصتولید: مشخّ  نحو ةصهمگونی در مشخّ -2-1-2

 پیوسته

 نويسد:( می933: 9991كامبوزيا )

ای توانـد در اليـه  تنهـايی يـو خودواحـد اسـ  و مـی     صة نحوة تولید ]پیوسته[ بهمشخّ

هـای محـل تولیـد و يـا وا  عمـل      صـه صـه، مسـتقل از مشخّ  مستقل قرار گیرد. ايـن مشخّ 

كـار  زمـان و بـا هـم بـه    هـم طور يند به تولید در يو فر ةنحو ةصگاه دو مشخّكند. هیچمی

ريشه  ة]پیوسته[، همگونی فقط از نوع همگونی كامل اس ، زيرا گر ةصرود. در مشخّنمی

 شود.  از يو عنصر وا ی به عنصر وا ی ديگر گسترده می

 1 دول 

 گويش فريمانی واج نويسی معیار فارسی معیار

 بستنی
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 دسته

 بسته

 پسته

 راسته

 جسته

 میخواسته

 شکسته



 

 

 



 



 

 

 

 



 



 گسترده انسدادی به سايشی تولید نحوة مشخّصة كه اين اس  از حاكی 1  دول هایداده

 توان به صورت خطی زير نشان داد: های فوق را میهمگونی در داده ة. قاعدشودمی

 تولید نحوة مشخّصة: همگونی در 1خطی قاعدة 

 
 توان به صورت غیرخطی زير نیز به تصوير كشید:يند را می اين فر

 
صـورت خودواحـد   ]+ پیوسـته[ بـه   مشخّصة كه شودمی مشخص فوق قاعدة بررسی از

 ای مستقل قرار گرفته اس .در مده و در اليه

 

 یند حذفآفر -2-2

شوند. نیـز، حـذف واكـه    ف يو همخوان ساده میبا حذ های همخوانی معموالًخوشه

(. بـه اعتقـاد وی،   113شود )همان، منجر به كاهش تعداد هجاهای كلمات چند هجايی می

شـدن  كوتـاه  ةشـدن تعـداد هجاهـای كلمـات و در نتیجـ     ها، كـم ل زبانيکی از داليل تحوّ

د. گويش دار cvcسم  كاربرد هجای متوسط كلمات اس  و زبان فارسی نیز گرايش به
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كند كه در يند پیروی می االنه از اين فرفريمانی نه تنها از اين قاعده مستثنی نیس  بلکه فعّ

 كنیم.اينجا ما به ذكر دو نمونه بسنده می

 

( در هایگاه خوشة همخاوانی  t, dهای لثوی )حذف همخوان -2-2-1

 پایانی واژه و هجا

 9 دول 

 مانیگويش فري واج نويسی معیار فارسی معیار 

 

 

حذف در  ايگاه 
همخوانی  ةخوش

 پايانی واژه

 

 تخت

 دست

 ماست

 خواست

 نفت

 بند

 قند

 دزد

 بلند

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

حذف در  ايگاه 

همخوانی  ةخوش
 پايانی هجا

 نفتکش

 نفت خیز

 خشت مال

 دستبند

 زردچوبه

 قندشکن

 دزدگیر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



حاكی از اين اس  كه در گويش فريمانی، همسـو بـا زبـان فارسـی      9های  دول داده

عضو دوم خوشـة   ای در پايان كلمات بسیط تو هجايی به عنوانهای تیغهمعیار، انسدادی

گـردد. قاعـدة خطـی    های سه همخوانی در مرز دو تکواژ حذف میهمخوانی و در خوشه

 اين نوع حذف به صورت زير اس :

 های لثویيند حذف همخوان :  فر9قاعدة خطی 
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 توان به صورت غیرخطی زير نیز به تصوير كشید:  يند را می اين فر
 )ب( بازنمايی روساختی                                    )الف( بازنمايی زيرساختی             

 
 ʔو  hهای چاکنایی حذف همخوان  -2-2-2

 0 دول 

 گويش فريمانی واج نويسی معیار فارسی معیار 

 
حذف از  ايگاه 

 پايان كلمه

 انشاء

 امالء

 راه

 چاه

 

 

 



: 

: 

: 

: 

 
 
 

 

  ايگاه ازحذف 
 همخوانی لیتوا

 

 

 شهره

 احمد

 محمود

 محبوب

 معصوم

 احوال

 دیمهش

 شعله

 اعصاب

 

 

 

 

 





 



 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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 معلوم 

يی در گـويش فريمـانی،   هـای  چاكنـا  دهـد كـه همخـوان   نشان مـی  0های  دول داده

هـای كشـیده در پايـان كلمـه و نیـز در      همسو با زبان فارسی معیار، در  ايگاه بعد از واكه

صـورت زيـر   شوند. قاعدة خطی اين نوع حذف نیـز بـه   ايگاه توالی همخوانی حذف می

 اس :

 

 های چاكنايی: فرايند حذف همخوان0قاعدة خطی 

 
 

منجر به كشش واكة قبـل از   ،ه توالی همخوانیهای چاكنايی در  ايگاحذف همخوان

 پرداخته شده اس .  يند در بخش كشش  برانی مفص ً شود. به اين فرها میاين همخوان

هـای  نیز، بر مبنای قاعدة فوق، حذف همخوان چاكنـايی در پايـان كلمـه بعـد از واكـه     

توانند حـداكثر  یفارسی م ةهای كشیدزيرا واكه ،شودمنجر به كشش  برانی نمی ،كشیده

ی، در زبان طوركلّهصل شوند. ب( متskeletّ( در الية مبنا )timingبه دو  ايگاه زمانمند )

صـل  تواننـد متّ ها حداقل به يو  ايگاه و حداكثر به دو  ايگاه زمانمنـد مـی  فارسی، واكه

 (. قاعدة غیرخطی زير گويای اين مطلب اس :131شوند )همان: 
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 )الف( بازنمايی زيرساختی                               )ب( بازنمايی روساختی               

 
 lو  rشدگی بین یند خنثیآفر  -2-3

شـدگی اسـ .   منزلـة خنثـی  ها در يو محیط وا ی بـه رفتن تقابل وا ی بین واجازبین

دو  يـو از شـود هـیچ  ظـاهر مـی   اًشدگی واقععقیدة تروبتسکوی،  نچه در  ايگاه خنثیبه

هـای  صـه ( اسـ  كـه تنهـا مشخّ   archiphonemeواج متقابل نیسـ ، بلکـه واج شـامل )   

: 9911 ،خـان بـیجن )  و (34: 9930الدينی، ةشـود )مشـکو  مشتر  هر دو واج را شامل می

واحد تح  عنوان  ة/ را در يو طبقr/ و /lبه استناد چهار دلیل زير، دو واج / .(911-913

 :دهدهای روان قرار میهمخوان

ای كـه در هـر دو همخـوان بـا     گونـه ه( ويژگی تولیدی مشتر  اين دو همخـوان، بـ  9

 شود.گیرد و به واكه تبديل میسو، نو  زبان از لثه فاصله میاندكی فشار هوای برون

ــاخ  هجــايی  1 ــه س ــی ك ــد فارس ــانی مانن ــاقضِ( در زب ــان ن ــايی   ش ــوالی رس اصــل ت

(sonority sequencing principleاس ، هر د ) ل تنهـا در  ايگـاه اوّ  و همخوان نـه

 خوشة دو همخوانی در پايانة هجا، بلکه در  ايگاه دوم خوشة پايانی نیز واقع می شوند.

 ها اين دو همخوان در توزيع تکمیلی يکديگرند.( در برخی زبان9

هـای زبـانی در   يند يادگیری نیام  وايی زبـان در كودكـان و نیـز در لغـزش     ( در فر0

 شوند.  می ای هم تلفّاالن، اين دو همخوان بهگفتار بزرگس

نشـان   1هـای  ـدول   گونـه كـه داده  در گويش فريمانی نیز، ايـن دو همخـوان، همـان   

كـار   ـای يکـديگر بـه   بـه  اًدهد، در محیط پس از واكه در  ايگاه میانی و پايانی بعضـ می

ارسـی معیـار مشـاهده    روند بدون  نکه تمايز معنايی ايجاد كنند. اين پديـده در زبـان ف  می

 نشده اس .
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 1 دول 

 گويش فريمانی واج نويسی معیار فارسی معیار

 برگ

 ضرر

 دیوار

 سوراخ

 دار

 خیار

 سرفه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



میانی و / در محیط پس از واكه در  ايگاه r/ و /lدو واج / شدگیخنثی خطی قاعدة

 شود:صورت زير نمايش داده میپايانی به
 lبه  r: تبديل 1قاعدة خطی 

 
 توضـیحی  كفايـ   از ينـد  فر ايـن  بازنمايی و تبیین برای خودواحد، شناسیواج ةنیريّ

 تـوان نمـی  رويکـرد  ايـن  مبنای بر كه رسدمی نیربه ديگر،عبارتیبه. نیس  برخوردار الزم

 .نمود ارائه گويش اين در/ l/ به /rيل /تبد برای قبولیقابل تحلیل

 

 یند کشش هبرانیآفر  -2-0

گونــه تعريــف نقــل از گلدســمی  كشــش  برانــی را ايــن( بــه193: 9991كامبوزيــا )

 كند:می

كنـد كـه ايـن    واكـه، اشـاره مـی    اًيندی از كشش يو واج، اكثـر  كشش  برانی به فر

اسـ . درواقـع، يـو واج بـه      شدگی واج ديگـر كشش، پاسخی به فرايند حذف يا كوتاه

بندی، كشش  برانـی  شود. اين نوع صورت بران  نچه كه حذف شده اس ، كشیده می

زمـانی در نیـر   عنـوان بخشـی از دسـتور هـم    عنوان يو فراينـد تـاريخی و هـم بـه    را هم به

 گیرد.می
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هـايی كـه در  نهـا كشـش     ة مـورايی شـد تـا میـان زبـان     يند مو ب طرح نیريّ اين فر

دهد، تمايز قائل شود. مورا يند رخ نمی هايی كه در  نها اين فرو ود دارد و زبان  برانی

(mora  يـو واحــد زمانبنــدی در اليـة مبناســ . همخــوان ) لحــاظ هــای زبـان فارســی بــه

 ،دهای مشـدّ ای كه هر كدام يو  ايگاه مبنا و همخوانگونهبه ،ندازمانبندی با هم يکسان

كنند. بنابراين در مورد هر واحد وا ی كـه از نیـر زيرسـاختی    یدو  ايگاه مبنا را اشغال م

و ود  مدن كشـش  برانـی   ه خورد، امکان ببه يو  ايگاه زمانمند در الية مبنا پیوند می

ـ   ،شناسی خودواحد(. در واج991همیشه و ود دارد )همان،:  ينـد كشـش    ی فرقاعـدة كلّ

 شود:صورت زير نشان داده می برانی به

 
 كنندة پیوند  ديد در اليـة مبنـا معمـوالً   دهد كه عنصر درياف ی فوق نشان میبازنماي

صـل  ( بـه هـیچ عنصـری در اليـة هجـا متّ     yدر پايانة هجا قرار دارد. از  نجا كه اين عنصر )

گونـه كـه بـا    كنـد همـان  صـل مـی  را بـه يکـديگر متّ   yو  Mيند كشش  برانی  نیس ، فر

 (.199چین ترسیم شده اس  )همان، خط

 
و کشش واکة هستة  / انسداد چاکنایی hحذف سایش چاکنایی  -2-0-1

 هجا
 1 دول 

 گويش فريمانی واج نويسی معیار فارسی معیار 

 

 

 

حذف سایش 

 تحویل

 تحصیل

 بهتر

 تحقیر

 شرح

 

 

 

 

 

: 

: 



: 

: 
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 صلح hچاکنایی 

 صبح

 طرح

 

 



: 

: 

: 

 

 

حذف انسداد 

 چاکنایی 
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دهد كه همخوان سايشی و انسدادی چاكنـايی در گـويش   نشان می 1های  دول داده

ژه در  ايگـاه پـس از واكـه حـذف شـده و واكـة هسـتة هجـا         فريمانی در پايانة هجـا و وا 

 ةهسـت  ةو كشش واكـ  ʔ/ انسداد چاكنايی hشود. قاعدة حذف سايش چاكنايی كشیده می

 صورت خطی زير نشان داد:توان بههای فوق را میهجا در داده

 يند حذف همخوان چاكنايی : فر1قاعدة خطی 

 
 نشان دهندة سازة مورا اس (.« µ»)نماد 

دهد كه همخوان سايشی و انسـدادی چاكنـايی در هـر دو  ايگـاه     اين قاعده نشان می

  حذف دارند. ضمن اينکه با حذف اين های همخوانی قابلیّعضو اول و عضو دوم خوشه

تـوان  ينـد را مـی   مانـد. ايـن فر  همخوان از خوشة پايانه، مورای  ن در الية مبنـا بـاقی مـی   

 داد:صورت غیرخطی زير نیز نشان به

 )الف( بازنمايی زيرساختی                     )ب( بازنمايی روساختی                
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بازنمايی فوق گويای اين مطلب اس  كه اگـر عنصـری از اليـة واج حـذف شـود و        

صورت  زاد باقی بماند، بر طبق اصل فشردگی اين  ايگـاه  زاد   ايگاهش در الية مبنا به

شود. بنـابراين پیونـد مـورای  زاد بـا همخـوان      صل میواحد وا ی در الية واج متّ به اًالزام

مورای  زاد در میان سـاخ    اًدشود و مجدّپايانه مو ب قطع پیوند قبلی همخوان پايانه می

 گردد.خورد و مو ب كشش واكه میبا هستة هجا پیوند می

 

 و کشش واکة هسته  y /wحذف غلت  -2-0-2
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در گويش فريمانی در  ايگاه عضو   wو  yدهد كه غل  نشان می 3های  دول داده

شـود.  حذف شـده و واكـة هسـتة هجـا كشـیده مـی       ةهای همخوانی پس از واكهل خوشاوّ

تـوان بـه صـورت    هـای فـوق را مـی   هسته در داده ةو كشش واك y /wقاعدة حذف غل  

 خطی زير نشان داد:

 يند حذف غل   : فر3قاعدة خطی 
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 خوشـة  لاوّ عضـو   ايگـاه  در مو ـود  غلـ   كـه،  ايـن اسـ    از حاكی نیز فوق قاعدة

ينـد را   . ايـن فر مانـد مـی  بـاقی  زمانمنـد  اليـة  در  ن مورای اما گرددمی حذف همخوانی

 توان به صورت غیرخطی زير نیز نشان داد:می

 ب( بازنمايی روساختی)الف( بازنمايی زيرساختی              )                  

     
، مـورای  زاد بعـد از هسـتة    همخـوانی  خوشـة  لاوّ عضو  ايگاه ازلذا، با حذف غل  

ــة واج متّ    ــیچ واحــد وا ــی در الي ــه ه ــه ب ــابق اصــل فشــردگی  هجــا ك  صــل نیســ ، مط

(dumping principleّبه واكة هسته مت )همراه دارد.صل شده و كشش واكه را به 

 

 و تقویتیند تضعیف آفر  -2-9

( تغییــرات  وايــی را از  هــ  بســ  انســدادی بــه سايشــی و از 91: 9110كنســتويچ )

نامـد. وی از تبـديل ناسـوده بـه سايشـی و از سايشـی بـه        سايشی به ناسـوده، تضـعیف مـی   

كنـد. او معتقـد اسـ  بـافتی كـه در  ن،      ينـد تقويـ  يـاد مـی     عنـوان فر انسدادی نیـز، بـه  

ديل انسـدادی بـه   بـ تـرين محـیط بـرای ت   شوند، مطلـوب ع میها واقها بعد از واكهانسدادی

راسـتا،   همـین  ( معـروف اسـ . در  spirantizationشدگی )سايشی اس  كه به سايشی

وا  را كه با صرف دار را ضعیف، و  واهای بی( نیز  واهای وا 993: 1449كريستال )

وا  را دار به بیا شوند، قوی قلمداد كرده و تبديل  واهای وانرژی مضاعف تولید می

 حساب  ورده اس .يند تضعیف به يند تقوي ، و عکس اين حال  را فر عنوان فرتح 

ـ در ذيل اين بخش، به سه نمونة فعّ ينـد در گـويش    ال از ايـن دو فر ال و يو نمونة غیر فعّ

 فريمانی خواهیم پرداخ . 
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 ایواکهدر هایگاه میان vو  bشدگی: تناوب بین سایشی  -2-9-1

 9 دول 
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ی، در محـیط بـین دو   دهـد كـه در گـويش فريمـان    نشان می 9های  دول بررسی داده

شـود.  [ تبـديل مـی  vودندانی ][ به همخوان سايشی لبbواكه،  همخوان انسدادی دولبی ]

ينـد بـه    خطی اين فر ةهای ديگر مشاهده نشد. قاعديند در  ايگاه در اين گويش، اين فر

 باشد:صورت زير می

 vبه  b: تبديل 9قاعدة خطی 

 
شناسی خودواحد، نیرية غیرخطی قادر به تو یه رسد كه بر مبنای قواعد واجنیر میبه

[ نیسـ .  v[ به همخوان سايشی لـب ودنـدانی ]  bفرايند تضعیف همخوان انسدادی دولبی ]

ينـد از كفايـ  توضـیحی الزم     در واقع، رويکرد غیرخطی برای تبیین و بازنمـايی ايـن فر  

 برخوردار نیس .  
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 شدگیناسوده -2-9-2

 wو  bتناوب بین   -2-9-2-1

ــجي ــی    کــی از راي ــديل همخــوان دولب ــواع تضــعیف در گــويش فريمــانی، تب ــرين ان ت

نـدرت در  هدر  ايگـاه پايـانی واژه و بـ    اًيند غالب [ اس . اين فرw] ةغیرخیشومی به ناسود

شود. اين تبـديل، بـر واكـة هسـتة هجـا تـأثیر گذاشـته و بـا          ايگاه پايانی هجا مشاهده می

كنـد.  ای پسین تبديل میه واكة هسته،  ن را به واكه[ بwصة پسین از غل  ]گسترش مشخّ

 توان استدالل كرد كه اين تناوب، نوعی همگونی نیز به همراه دارد.  ترتیب میبدين

 1 دول 
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[ در پايـان واژه و  bدهـد همخـوان دولبـی ]   نشان مـی  1های  دول گونه كه دادهمانه

تـوان بـه   ينـد را مـی   اين فر ةشود. قاعدپايان هجا در محیط بعد از واكه،  ناسوده می اًندرت

 صورت زير نشان داد:

 wبه  b: تبديل 1قاعدة خطی 
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ة غیرخطی قادر به تو یه شناسی خودواحد، نیريّرسد كه بر مبنای قواعد واجنیر میبه

[ نیسـ . در واقـع، رويکـرد    w] ةيند تضعیف همخوان دولبـی غیرخیشـومی بـه ناسـود     فر

 يند از كفاي  توضیحی الزم برخوردار نیس .   غیرخطی برای تبیین و بازنمايی اين فر

 

 wو  f تناوب بین  -2-9-2-2

 94 دول 

 گويش فريمانی واج نويسی معیار فارسی معیار

 کفش
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[ در  ايگـاه  fودنـدانی ] دهد همخـوان لـب  نشان می 94های  دول طور كه دادهمانه

ينـد در   گـردد. امـا، ايـن فر   مـی [ تبـديل  w] ةپايان هجا و واژه تضعیف شـده و بـه ناسـود   

همـین  بـه  اًاين اثر( صرف ةال اس  چرا كه )البته به باور نگارندغیرفعّ گويش فريمانی كام ً

ديگری مشاهده نشد. در اين گويش، همخـوان   ةشود و در هیچ واژچهار واژه محدود می

رسـد كـه   مینیر شود. لذا، بهديگری دستخوش تضعیف نمی ة[ در هیچ واژfودندانی ]لب

 در گويش فريمانی، قاعدة خطی زير در ارتباط با اين تناوب از  امعی  برخوردار نباشد.

 wبه  f: تبديل 94قاعدة خطی 

 
شناسی خودواحد، نیرية غیرخطی قادر به تو یه رسد كه بر مبنای قواعد واجنیر میبه

واقع، رويکرد غیرخطی [  نیس . در w] ة[ به ناسودfودندانی ]فرايند تضعیف همخوان لب

 برای تبیین و بازنمايی اين فرايند از كفاي  توضیحی الزم برخوردار نیس . 
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 dو  t(: تناوب بین devoicingواکرفتگی )  -2-9-3

دار ای بارز از فرايند تقوي ، تبديل همخـوان انسـدادی وا   در گويش فريمانی نمونه

[d  در پايان كلمه و هجا به همخوان انسـدادی بـ ]ی[  واt  ( اسـ . ثمـره ]نیـز  11: 9999 )

طـور كامـل و   دار همیشه و در همه  ـا بـه  معتقد اس  كه مشخصة وا  در  واهای وا 

دار در  ن معنی كه گاهی تح  تأثیر محیطـی كـه  وای وا   يکسان مو ود نیس . بدين

افزايـد  یرود. وی در ادامه مـ قرار گرفته، قسمتی و يا حتی تمام مرحلة واكی  ن از بین می

وا  و يا در پايان واژه، بخشـی از وا   دار در مجاورت  واهای بی واهای وا  معموالً

رفتگی در زبان امری طبیعـی  رسد كه وا نیر میشود. لذا، به نها و يا تمام  ن منتفی می

 اس .

 99 دول 
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توانـد بـه صـورت قاعـدة     اس  كـه مـی   الذكرفوق يند گويای فر 99های  دول ادهد

 خطی زير ترسیم گردد:

 tبه  d: تبديل 99قاعدة خطی 
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ة غیرخطی قادر به تو یه شناسی خودواحد، نیريّرسد كه بر مبنای قواعد واجنیر میهب

وا  نیس . درواقع، رويکرد غیرخطی برای تبیـین  دار به بیيند تقوي  همخوان وا  فر

 و بازنمايی اين فرايند از كفاي  توضیحی الزم برخوردار نیس .  

 

 گیری نتیجه  -3

 فريمـانی  گـويش  در الفعّ وا ی يندهای فر فیمعرّ و بررسی حاضر پژوهش از هدف

 تـا  شـد  تـ ش  منیـور بـدين . اسـ   بـوده  غیرخطـی  و خطـی  شناسیواج رويکرد اساس بر

 تقريبـاً  كـه  تقويـ   و تضـعیف  شدگی،خنثی  برانی، كشش حذف، همگونی، فرايندهای

صـیف  فـی و تو شـوند، معرّ ها محسوب مـی ها و گويش زء فرايندهای رايج در اكثر زبان

 شوند. نتايج زير دستاورد اين پژوهش بوده اس :

 ةصـ در  ايگاه قبـل از همخـوان دولبـی، در مشخّ    n.  در گويش فريمانی، خیشومی 9

در  امـا  ،شود. اين همگـونی از نـوع نـاقص اسـ     تولید با همخوان بعدی همگون می محلّ

 دهد.همگونی كامل رخ میصة نحوة تولید ]پیوسته[، مشخّ

ای در پايـان كلمـات   های تیغه، همسو با زبان فارسی معیار، انسدادیگويش.  در اين 1

همخـوانی در  هـای سـه  هجايی به عنوان عضو دوم خوشة همخوانی و در خوشـه بسیط تو

های  چاكنايی نیز در اين گويش، همسـو بـا زبـان    گردد. همخوانمرز دو تکواژ حذف می

یده در پايـان كلمـه و نیـز در  ايگـاه تـوالی      های كشفارسی معیار، در  ايگاه بعد از واكه

 شوند. همخوانی حذف می

بـه   اً[ در محیط پـس از واكـه در  ايگـاه میـانی و پايـانی بعضـ      r[ و ]l.  دو همخوان ]9

روند بدون  نکه تمايز معنـايی ايجـاد كننـد. ايـن پديـده در زبـان       كار می ای يکديگر به

 فارسی معیار مشاهده نشده اس .

ن سايشی و انسدادی چاكنايی در پايانة هجا و واژه در  ايگاه پس از واكـه  .  همخوا0

در اين گـويش در   wو  yشود. نیز، حذف غل  حذف شده و واكة هستة هجا كشیده می

های همخـوانی پـس از واكـه منجـر بـه كشـش واكـة هسـتة هجـا          ه ايگاه عضو اول خوش

 شود.می
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ــین دو واكــه،  همخــوان انســداد  1 ــی ].  در محــیط ب ــه همخــوان سايشــی  bی دولب [ ب

 شود.[ تبديل میvودندانی ]لب

ــج ي.  1 ــی     کــی از راي ــوان دولب ــديل همخ ــويش، تب ــن گ ــواع تضــعیف در اي ــرين ان ت

نـدرت در  هدر  ايگـاه پايـانی واژه و بـ    اًيند غالب [ اس . اين فرw] ةغیرخیشومی به ناسود

 شود. ايگاه پايانی هجا مشاهده می

ال اس . غیرفعّ [ در اين گويش كام wً] ة[ به ناسودfودندانی ]همخوان لب تبديل.  3

 شدگی اس .ال در اين گويش، همین نوع ناسودهيند غیرفعّ درواقع، تنها فر

دار يند تقوي  در گويش فريمانی، تبـديل همخـوان انسـدادی وا     بارز فر ة.  نمون9

[dدر پايان كلمه و هجا به همخوان انسدادی بی ][  واtا ]. س 

 ينـد  فر نییـر  فريمـانی  گـويش  در وا ـی  ينـدهای  فر برخـی  تبیـین  اينکـه  نهايتاً و.  1

 غیرخطـــی شناســـیواج رويکـــرد چـــارچوب در شـــدگیخنثـــی و تقويـــ  تضـــعیف،

 وا ـی  ينـدهای  فر سـاير  تبیـین  و تو یـه  بـه  قـادر  هنیريّ اين درحالیکه بود؛ برانگیزچالش

 .بود پژوهش اين در شده مطرح
 

 فهرست منابع
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 .گستر سخن انتشاراتمشهد:  .فریمان شهرستان هغرافیای(. 9990. )مهدی  سیايی، .1

 . تهران: سم .  آهنگ فارسیواج شناسی: تحلیل نظا(. 9990م. )محرّ اس می، .9

 .سم : تهران .فارسی زبان آوایی نظا (. 9911. )محمود خان،بیجن .0

 ر(هجاا  آوایای  سااخت  و آواها) فارسی زبان آواشناسی(. 9999. )يـداهلل  ثمره، .1

 .دانشگاهی نشر مركز: تهران .هشتم چاپ .دوم ويرايش

 تهران: سم . .بنیادهرویکردهای قاعد :واهشناسی(. 9991كامبوزيا، عالیه  . ز. ) .1

هااای فریمااان: ساایری در آثااار تاااریخی و هاذبااه (. 9919گیــاهی، حســن. ) .3

 همیاران  وان. .گردشگری
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 تهران: سم . .آواشناسی: بررسی علمی گفتار(. 9914سی قوامی، گلناز. )مدرّ .9

دانشـگاه فردوسـی    .چاپ چهارم رساخت آوایی زبان(. 9930، مهدی. )الدضنیکوةمش .1

 مشهد.

 

 هاالهمق ب(

 گويش در همخوانی وا ی يندهای فر(. »9919) .كامبوزيا، عالیه  . ز. ، ثباتی، الهام .9

 . 111-919صص. 93 پیاپی. 9 ش. زبانی  ستارهای فصلنامة«. كلهری كردی

 در وا ـی  ينـدهای  فر از برخـی (. »9991) .كامبوزيا، عالیـه  . ز. ، شـعبانی، منصـور    .1

 . 99-19صص ،1. ش. انشناسیزب و زبان مجلة. «رودسر گیلکی گويش

 مقايســة(. »9911) .كامبوزيــا، عالیــه  . ز. ، ملکــی مقــدم، اردشــیر و ســلیمانی،  رزو .9

 فصـلنامة . «معیـار  فارسـی  بـا  بـاالگريوه  لـری  گـويش  هـای همخـوان  وا ی يندهای فر

 .991-913صص. 99 پیاپی. 9 ش. زبانی  ستارهای

 در وا ـی  ينـدهای  فر بررسـی »(. 9991) .بهطیّ فاتحیان، و  يدا پوراصفهانی، فیروزيان .0

المللـی  همايش بـین مجموعة مقاالت  «.خودواحد شناسیواج اساس بر مشهدی گويش

  .9139-9103صصدانشگاه سمنان.. های مناطق كويری ايرانگويش

 وا ی يندهای فر بررسی»(. 9991) .كامبوزيا، عالیه  . ز. و كوه كن كهنگی، سکینه .1

هـای منـاطق كـويری    المللی گويشهمايش بینمقاالت  مجموعة «.كهنگی گويش در

   .9393-9393صصدانشگاه سمنان.. ايران

ـ  اسـاس  بـر  اصـفهانی  گونة در وا ی همگونی بررسی»(. 9991) .فرشته مهدوی، .1  ةنیريّ

. هـای منـاطق كـويری ايـران    المللـی گـويش  همايش بینمجموعة مقاالت  «.خودواحد

   .1411-1419صصدانشگاه سمنان.
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