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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Abdolmaleki is spoken by a tribe in coastal part of Miankaleh, 

Behshahr. This dialect is somewhat different from other Orami 

dialects, common in Kermanshah, due to remoteness from its 

origin, Horaman. In this study, after describing syllabic structure 

of Abdolmaleki dialect, some of its most important phonological 

processes in common words with standard Persian have been 

examined. After analyzing each process, specific rule is presented. 

Applying a descriptive-analytic method, the data is analyzed 

within generative phonology and optimality theory. Some of the 

results are: 1. The syllabic structure of Abdolmaleki dialect 

consists of eight syllables; 2. At the beginning of the syllable, 

there may be a consonant cluster; 3. Various phonological 

processes such as assimilation, dissimilation, deletion, insertion, 

weakening, and metathesis are active; 4. The sequence of two 

consonants / n / and / d / is not used in the speech; 5. In analyzing 

the metathesis process, three limitations of linearity, SCL, and SSP 

are involved; 6. In the weakening process, lazy restriction has 

priority over all restraints. 
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 چکیده اطالعات مقاله

گای اورامی در خارج از جغرافی ای اورام ان، گ ویش عل دالالکی     یکی از مهاترین گویش مقاله پژوگشینوع مقاله: 

 ای ن  است که گویشوران آن در بخش ساحلی میانکاله شهرستان بهش هر س کونت دارن د.   

گویش به دلیل دور افتادن از خاستگاه خ ود ینن ی اورام ان له ون، د ا ح دودی ب ا س ایر         

اند، دفاوت دارد. گدف مقال   حار ر،   نون در استان کرمانشاه رایجگای اورامی که اکگویش

آن است که پس از بررسی و دوص ی  س اختاان گی ایی گ ویش عل دالالکی، برخ ی از       

و قاعدۀ  قرار دادهگای مشترک با فارسی منیار را مورد دحلیل فرایندگای واجیِ آن در واژه

گ ا در  است و داده دحلیلی -دوصیفیمطالن  حارر، روش مخصوص گر یک را ارائه دگد. 

گ ای  یافتهدرین برخی از مهماند. شناسی زایشی و نظری  بهینگی دحلیل شدهچارچوب واج

. ساختاان گیایی گویش علدالالکی از گشت گی ا دش کیل   1از این قرارند:  پژوگش این

این دگای  فر. 3دواند خوش  گاخوانی وجود داشته باش د؛  . در ابتدای گیا می2شده است؛ 

. 4واجیِ گاگونی، ناگاگونی، حذف، درج، دضنی  و قلب در این گ ویش فن ال اس ت؛    

در دحلی ل فراین د قل ب، س ه     . 5رود؛ در گفتار به ک ار نا ی   /d/و  /n/دوالی دو گاخوان 

. در فراین  د دض  نی ، مح  دودیت  6ان  د؛ دخی  ل SSP، و linearity ،SCLمح  دودیت 

 اولویت دارد.گا کوشی بر داام محدودیت کم

 1311مرداد  11 :افتیدر خیتار

 1311آبان  23: رشیپذ خیتار

  های کلیدی: واژه

 گویش اورامی، 

 نظری  بهینگی، 

 ساختاان گیایی، 

 فرایندگای واجی، 

 حذف، 

 .دضنی 

واجی در گویش اورامیِ ش اال  دحلیل برخی از فرایندگای (. 1411)قنلری علدالالکی، ررا؛ فیروزیان پوراصفهانی، آیلین : استناد

گ ا و  فصلنام  مطالن ات زب ان  . شناسی زایشی و نظری  بهینگی )مطالن  موردی: گویش علدالالکی(ایران در چارچوب واج

 .113-33(، 4) 1، گای غرب ایرانگویش

 .نویسندگان ©حق مؤل                                       ناشر: دانشگاه رازی                                     

DOI: 10.22126/jlw.2020.5580.1467 
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 مقدمه -1

عل دالالکی   گ ویش در  فرایندگای واج ی مهاترین برخی از دلیین مسئل  اصلی در پژوگش حارر، 

گویش ی گ ورانی و یک ی از اعض ای خ انوادۀ      اورام ی،  »(، 55: 1312) کرد زعفرانلوبه گفت   .است

 .«ش ود ای به نام گورام ان ب دان دکل م م ی    گای ایرانی نو شاخ  شاال غربی است که در منطقه زبان

گا، گویشورانی از این زب ان را در  زباناجتااع اورامی»( منتقد است که 53: 1311) گرچند نقشلندی

گ ا   ؛ اما علدالالکی«گیردواحی کشور عراق در بر میگای کرمانشاه و کردستان ایران و برخی ن استان

گ ا   عل دالالکی ، (31: 1351) 1مکن یی  گفت   بن ابر  زین د.  می ،ناملردهدر خارج از مناطق  زباناورامی

 2ب وگلر  .س کونت یافتن د   میانکال ه جیی رۀ  کنارۀ ش له در  1555در سال ای کُردزبان گستند که طایفه

خ  ود، حض  ور  گ  اینوش  تهنی  ی در  (111: 1352) 4، و رابین  و(65: 1336) 3، ملگون   (46: 1353)

 اند.گیارش کردهبه بند  1555 سال ازگا در سواحل شرق مازندران را علدالالکی

و مهات رین   اس ت واک   س اده    5 گاخ وان و  24، متش کل از  گویش علدالالکیدر  نظام آوایی 

 پای   ب ر   گ ا داده .دضنی  و قلب اس ت گاگونی، ناگاگونی، حذف،  آن،فنال در فرایندگای واجیِ 

دحقیق حول محور چند پرس ش اص لی س ازمان یافت ه      و اندآوانگاری شده «IPA» الاللیالفلای بین

گ ا در ای ن   گا و واک ه کدام گاخوان. 2 . ساختاان گیا در گویش علدالالکی چگونه است؟1: است

چ ه ن وع فراین دگای واج ی در گ ویش      . 3 گاس ت؟ د که فارسی منیار فاق د آن نگویش وجود دار

 فنال گستند؟علدالالکی 

رشت  دحریر درآم ده و   گا و مقاالت متنددی بهکه در منرفی طایف  علدالالکی، کتابباوجود آن 

مطالن     گ ی   کن ون  گا پرداخت ه اس ت؛ ام ا د ا    نیی در این زمینه به دوصی  آن( 211: 1343) 5فیلد

، حار ر از این رو نگارندگان در جستار  گویش این مردم صورت نگرفته است. دربارۀشناختی  انزب

 .دنجلران ناایالء موجود در این باب را را مورد دوجه قرار داده دا خ این مسئله

گا، منابع ذیل م ورد  دحلیلی انیام شده و برای گردآوری داده -این مطالنه به روش دوصیفی

 یگ ای س ن   در ردهزن و مرد ) علدالالکی بومیِ گویشورانِنفر از  15. گفتار 1اند: استفاده قرار گرفته

                                                                                                                                                          
1. Ch.MacKenzie 

2. A.Bühler 

3. G.Malgonov 

4. H.Rabino 

5. H.Field 
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. یک ی از نگارن دگان ب ه    2. (سواد و دندادی گم باس واد بودن د  گا بیسال که برخی از آن 31دا  31

. 3گ ا را م ورد س نیش ق رار داد.     عنوان گویشور این زبان، بند از پایان گر مص احله، ص حت داده  

 «(.1353) واژگان علدالالکی با منادل فارسیدطلیق »نام  فرگنگ

گ ای محل ی )ناد ل خ انلری،     گا، بر اساس راگناای طرح دحقیق در لهی ه پس از گردآوری داده 

گا بر اساس الگوی زایشی برای شناخت فرایندگای واجی اق دام  بندی آن( به طلقه163-154: 1343

واژۀ اورامی است؛ مورد مطالن ه و واک اوی ق رار     54گا که مشتال بر این دادهمیاوع   ،شد. سپس

گرفت. گر میاوعه دارای یک ی ا چن د فراین د واج ی اس ت ک ه پ س از ارائ ه و دحلی ل، قاع دۀ           

 مخصوص گریک نیی عنوان شده است.

گ ای  که ب ه مطالن ه در ب اب گ ویش     وجود دارداثر  ینپژوگش حارر، چند  در رابطه با پیشین 

در خ ویش،   رس ال  اشاره کرد که در  (1335) دوان به نقشلندی، میگاآن. در میان اندی پرداختهاورام

 ( در1356ای پرداخته است. زاگ دی ) شناسی زایا به دوصی  نظام آوایی گویش پاوهچارچوب واج

 را بررس ی نا وده   سازی یا دک رار در گ ویش اورام ی   واژی مضاع فرایند ساختخود  کوداه  مقال

گ ا، س اختاان   گ ا و واک ه  دوصی  گاخوان(، 1312و سیادی ) کرد زعفرانلو دحقیقموروع است. 

(، 1315نغیگ وی که ن و نقش لندی )    اس ت. گویش گورامان دخت گای گاخوانی در گیا و خوشه

اند. و بررسی قرار داده دتلّعورامی و افنال وجهی به کار رفته در این زبان را مورد انظام وجهیت در 

( ب رای دلی ین   2115) 1(، ب ه اص الح مقول   پ ایین پیلک انن     1315مطالن  میرانی و کریای دوستان )

. س یادی و گاک اران   اس ت ورامی در رویکرد مذکور پرداخت ه  اگای ساختار نحوی و سایر ویژگی

را م ورد بررس ی ق رار     2شناس ی دوگان   د الای   ورامی در ردهادر مقال  خود جایگاه زبان (، 1313)

شناس ی دوگان   د الای را ب ه چ الش      ورام ی، رده ااند دا نشان دگند ک ه زب ان   اند و دالش کرده داده

 کشد. می

دارد ن  وج ود  ای اورامی، گی  مطالنهگای گویش مردلط با گایپژوگشدر میان  که پیداستچنان 

 .پرداخته باشد دوصی  ساختاان گیا و دحلیل فرایندگای واجیِ گویش علدالالکیکه به 

                                                                                                                                                          
1. L. Pylkkanen 

2. L.Talmy 
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 . جغرافیای گویش مورد مطالعه )بخش ساحلی میانکاله((1) شکل

 چارچوب نظری پژوهش -2

 نظریۀ بهینگیشناسی زایشی و واج -2-1

مشتال بر دو دسته اطالعات دلفظی است: ال ( اطالع ات   1«بازناایی آوایی»، زایشی شناسیِدر واج

قاب ل  »و ب( اطالع ات   که از سطح بازنااییِ زیرین ب ا آن ص ورت گاراگن د؛    2«بینیغیرقابل پیش»

بازنا ایی  » افیای د. گا م ی گای واجی درون حوزۀ نظامی آوایی به آنمند که قاعدهیا قاعده «بینیپیش

گای زبان ک ه درون حیط   نظ ام آوای ی     از قاعده« بازناایی زیرین»در جریان مشتق شدن از « آوایی

. انگ ارۀ  ش ود گا برای جاری شدن در گفتار آماده میکند و با پردازش دوسط آندارند، علور میقرار 

بندی قواعد واجی، نس لت ب ه جانا ایی    شناسی زایشی پس از کش  بازناایی زیرین و صورتواج

شناس ی  ط ور کل ی در واج  ب ه  (.55-53: 1311)نقش لندی،   کن د گا در حوزۀ نظام آوایی اقدام میآن

داد شود و ب رون شی دوالی آوایی زیرساختی، با استفاده از قواعد گشتاری به روساخت دلدیل میزای

در (. 3: 1315کنن د )احا دخانی،   آن صورت آوایی را، گویشوران زبان به صورت عینی دولی د م ی  

در گ ویش   گاخ وانی  واجیِفرایندگای برخی از مهاترین  ،این روش، با استفاده از پیش روجستار 

 بندی و دلیین شده است.علدالالکی صورت

شناسی، دکواژشناس ی  گای زبان اعم از واجنظری  بهینگی ملتنی بر این بینش است که گا  حوزه 

                                                                                                                                                          
1. phonetic representation (PR) 

2. idiosyncratic or unpredictable information 
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یش ه در س اختار   گا گاگ انی ب وده و از ای ن رو ر   گستند. این محدودیت« 1محدودیت بنیادو نحو، 

گاس ت و  کنن دۀ اش تراک ب ین زب ان    گ ا دلی ین  دیتان دارد. وجود ای ن مح دو  زیستی و ژنتیکی انس

گ ا از  پ ذیری آن گای مختل  از یک سو و دخط ی گا در زبانبندی متفاوت بین این محدودیت مردله

گاست. ب رخالف رویک رد اص ول و پارامترگ ا ک ه      کنندۀ دفاوت و دنوع بین زبانسوی دیگر، دوجیه

شود؛ در نظری  بهینگی، روساخت میاز یکی طور مستقیم از زیرساخت مشتق میروساخت میاز به

 -41 :1351خان، جن)بی گای جهانی داردای است که کاترین دخل  را از محدودیتاز چند گیینه

ش ود د ا دوص ی  نظ ام     گ ا اس تفاده م ی   . از این نظریه، بیشتر برای دوصی  نظام آوای ی زب ان  (35

سی گر زبان در ی ک واح د ارزی اب خالص ه     شناواج»گای نحوی. بر این اساس، واژگا و گروه دک

داد  شود که خود شامل دندادی محدودیت جهانی قابل نق   و دردی ب مشخص ی اس ت. درون    می

واحد ارزیاب، چند گیین  آوایی است که دستگاه مول د بر اساس اصول آواشناس ی عا ومی از روی   

رین دخل   را از  گاس ت ک ه کات     س ازد. روس اخت می از، یک ی از گیین ه     زیرساخت واج ی م ی  

 (.42)گاان: « گا داراستگا دارد یا به علارت دیگر، بیشترین گااگنگی را با محدودیتمحدودیت

گوین د. ب رای   م ی  2«د ابلو »شود که در اص طالح ب ه آن   در این نظریه از ناودارگایی استفاده می 

خواگد شد، با عالم ت  حذف یک گیینه از صحن  رقابت، درواقع دنها قساتی که منیر به حذف آن 

ش ود. ب ر اس اس ای ن نظری ه، گ ر زب انی        گفته می 3«دخطی مهلک»شود که به آن ( نشان داده می!)

شناس ان در چ ارچوب   ط ورکلی، واج (. ب ه 4: 1315دواند از محدودیتی دخطی کند )احادخانی،  می

اص ر روس اختی را   که این رویک رد، عن طوریگای واجی گستند؛ بهشناسی بهینگی در پی دنایمواج

 دگد.برای دستیابی به اصول جهانی مورد مطالنه قرار می

 ها و ساختمان هجا در گویش عبدالملکیها، واکهتوصیف همخوان -3

 ها  ها و واکههمخوان -3-1

( و 1گ ای ) ، در ج دول گویش عل دالالکی  گایگا و واکهگا، گاخوانپیش از بررسی و دحلیل داده

 اند.هشد دوصی ( 2)

                                                                                                                                                          
1. constraint based 

2. tableau 

3. fatal violation 
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 های گویش عبدالملکیهمخوان(. 1)جدول 

 دندانی لثوی لثوی کامی کامی کامی نرم یزمال چاکنایی
لب و 

 دندانی
 دولبی

 محل تولید

 شیوة تولید

ʔ q k 
g 

   t 
d 

 P 
b 

 انسدادی

h   x ʃ 
ʒ 

s 
z 

 f 
v 

 سایشی 

    dʒ 
tʃ 

 انسایشی    

      n  m خیشومی 

     r    شیلرز 

    L     ریاکن 

  w j      غلت 

 2سایش ی،   5 انس دادی،  5 ش امل گاخ وان دارد ک ه    24 ، گویش عل دالالکی پیداستکه چنان 

 ش دن ش به دلیل دور گویاین  است.( ناسوده)غلت  2و کناری،  1، لرزشی 1خیشومی،  2 ا نسایشی،

ح دودی از  ، داب ر آن  ریگای فارسی و طلزبانورامان و دأثیرات اخود یننی از خاستگاه جغرافیایی 

د، متف اوت اس ت. دن داد    نش و دکل م م ی   گ ای اورام ی ک ه در کرمانش اه و کردس تان     سایر گویش

رس د  گاخوان م ی  31دا  21گای غربی ایران، به استانگای اورامی در گای برخی از گویش گاخوان

ک ه از   گاخوان دارد 24 کاتر است؛ یننی گاآناز  گویش علدالالکیگای گاخوان شاارکه درحالی

 .است درگای زبان فارسی نیدیکاین نظر به دنداد گاخوان

 های گویش عبدالملکی(. واکه2جدول )

 واکه عبدالملکیگویش روساخت  نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 بسته، پیشین، گسترده /surat/ [dim] /i/  صورت

 بسته، پسین، گرد  /pedar/ [bua] /u/ پدر

 بسته، پیشین، گستردهنیم /dandɑn/ [denɑn] /e/ دندان

 بسته، پسین، گردنیم /dʒelo/ [noɑ] /o/ جلو

 باز، پیشین، گستردهنیم /beravim/ [bəlim] /ə/ برویم

 باز، پسین، گردنیم /ʔɑquʃ/ [bɔʃ] /ɔ/ آغوش

 باز، پیشین، گسترده /sedɑ/ [dang] /a/ صدا

 باز، پسین، گسترده /mɑh/ [mɑng] /ɑ/ ماه

 فارس ی ک ه  درحالی داردواک  ساده  5، پیداست( 2شاارۀ )که در جدول چنان گویش علدالالکی 
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و  (ɑ ،u ،i) 2گ ای پای دار  واک ه  :گا را به دو دستهآن (13: 1112) 1که الزار استواکه  6دارای  منیار

 .است ناودهدقسیم ( a ،o ،e) 3گای ناپایدارواکه

 7هجاساختمان  -3-2

 د ر از ی ک واژه اس ت   در از یک آوا، ول ی کوچ ک  واحد بیرگ در دنری  گیا گفته شده است که

پ ذیرد.  ساخت گیا در گر زبانی، طلق قواعد خاص آن زبان صورت م ی (. 436: 2115، 5)کریستال

 /v/cv/ ccv/ vc / cvc/ cvccگیا وجود دارد که علاردند از: 5، الالکیگویش علددر ساخت گیایی 

ccvc /ccvcc/. گردند و یک واکه، گس ت  گی ا را دش کیل    داام این گیاگا با یک گاخوان آغاز می

 دگد.می

 ساختمان هجا در گویش عبدالملکی(. 3)جدول 

 فارسی منیار نویسی فارسی منیارواج علدالالکیگویش  3روساخت علدالالکیگویش  6زیرساخت ساختاان گیا

v /ɑ$ru/ [ʔɑ$ru] /ʔemruz/ امروز 

cv /pɑ/ [pɑ] /pɑ/ پا 

ccv /fra/ [fra] /ziɑd/ زیاد 

vc /eʃ/ [ʔeʃ] /dard/ درد 

cvc /tɑl/ [tɑl] /talx/ دلخ 

cvcc /dang/ [dang] /bɑng/ بانگ/ صدا 

ccvc /djɑr/ [djɑr] /ʔɑʃkɑr/ آشکار 

ccvcc /breng/ [breng] /xoʃk/ خشک 

 فرایندهای واجیتحلیل  -7

 گ ا ی ا عناص ر واج ی زب ان دارن د      داللت بر نوعی دغییر س اختاری در مشخص ه   5فرایندگای واجی

، دارن د  ان واع مختلف ی  نی ی  را ک ه در گ ویش عل دالالکی     ندگافرای. این (155: 1351خان، جن )بی

  بندی ناود:به صورت ذیل دستهدوان  می

                                                                                                                                                          
1. G. Lazard 

2. stable 

3. unstable 

4. syllabic structure 

5. Crystal 

6. underlying structure 

7. surface structure 

8. phonological process 
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 1همگونی -7-1

ای از مختص ات آوای ی خ ود را از    پ اره  ،نشینی با گاخوان دیگردر این فرایند، یک گاخوان در گم

ش ناس،  )ح ق  گی رد دگد و به جای آن، مختصات آوایی گاخوان میاور را ب ه خ ود م ی   دست می

گا، مناوالً ی ک گاخ وان از نظ ر    در گاگونیِ گاخوان ،2. از دیدگاه آواشناسی دولیدی(152: 1354

 (.13-14: 1354، 3)آرالد و  کن د م ی داری به گاخوان دیگر شلاگت پی دا  جایگاه، محل دولید یا واک

شناسی زایشی منی ار، گاگ ونی ب ا    است، در واج آمده (35: 2113) چه در فرگنگ کریستالطلق آن

گ ای  ش ود؛ ینن ی واح دگای آوای ی مشخص ه     گا دوصی  م ی استفاده از مفهوم کپی کردن مشخصه

 کنند.واحدگای میاور را کپی می

دوان گاگ ونی  بندی انواع گاگونی منتقد است که میدر خصوص طلقه (21: 1114) 4کنستوی  

گای آوای پیرام ونی مطابق ت   گای آوای دغییریافته دا چه اندازه با مشخصهکه مشخصهرا برملنای این

گاگ ونی  »و « گاگ ونی کام ل  »دارند، دوصی  کرد. بر گاین اساس، با دو نوع گاگونی م واجهیم:  

گی رد؛ ام ا در   گای محیط را ب ه خ ود م ی   ته داام مشخصهدر گاگونی کامل، آوای دغییریاف«. ناقص

 .شودگاگونی ناقص، آوا در یک یا دو مشخصه به آوای محیط شلیه می

 بن دی نا ود  دقس یم  6«پس رو » و5«پیشرو»به گاگونی  ،دوان به لحاظ جهتفرایند گاگونی را می 

گاگونی پسرو روندی است که طی آن یک گاخوان با گاخوانی ک ه   (.163: 1355، فرانلوعرد ز)ک

آی د ک ه واج نخس ت ثاب ت     شود و گاگونی پیشرو گنگ امی پدی د م ی   آید مشابه میپس از آن می

 .(14: 1354)آرالدو،  کندآید، شلیه خود میماند و به طریقی واج دوم را که بند از آن می می

 همگونی پیشروالف( 

  / در مرز هجا-nd-همخوانی/توالی در  [n]/ به d/همخوان تبدیل . 7-1-1

 (7جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 zende/ /zenda/ [zenna]/ زنده
 Sanduq/ eq/nd/se [eqnnse]/ صندوق
 gandom/ em/nd/ga [emnnga]/ گندم

                                                                                                                                                          
1. assimilation 
2. Articulatory phonetics 
3. A. Arlotto 
4. M. Kenstowicz 
5. progressive 
6. regressive 
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 در /n/ ایخیشومی دیغ ه  پس از گاخوان /d/ گاخوان انسدادی دندانی فوق، گای جدولدادهدر  

ه است. در ای ن فراین د ک ه ی ک گاگ ونی پیش رو       دشدلدیل  [n] مرز گیا و محیط قلل از واکه، به

به  /d/ گاگونیآورد. از خود به دست می پیشمشخص  خیشومی را از گاخوان  /d/ گاخوان است،

[n]  خوش   آنکه در ط ی   آیدبه شاار میدر مشخص  خیشومی، نوعی دشدید عارری ، /-nd-/   ب ه

در آن را ب دین ص ورت   و  وج ود دارد نی ی  این فرایند در فارسی منیار  .شودبدل می [-nn-] خوش 

 :دوان نشان دادمیقاعدۀ ذیل 

 در مرز هجا /-nd-/ در توالی [n]به  /d/ . تبدیل1قاعدة 

 
 /-st-/همخوانی  توالیدر  [s]/ به t/ همخوان تبدیل -7-1-2

 (7جدول )

 علدالالکیگویش  روساخت علدالالکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی منیارواج فارسی منیار

 ostoxɑn/ /ʔastexɑn / [ʔassexɑn ]/ استخوان
 rɑste/ /rɑsta/ [rɑssa]/ راسته
 ʔɑstin/ /ʔɑstin/ [ʔɑssin]/ آستین
 ʔɑstar/ /ʔɑstar/ [ʔɑssar]/ آستر

پ س از گاخ وان   به عل ت ق رار گ رفتن    / tگاخوان انسدادی دندانی/ فوق، گای جدولدر مثال 

 /t/ ، گاخ وان گاگ ونی پیش رو  . در ای ن  ش ده اس ت  دلدیل  [s]، به و قلل از واکه /s/ سایشی لثوی

مختص   سایش ی را ب ه     /s/ و از گاخوان قلل از خ ود ینن ی   دادهاش را از دست مشخص  انسدادی

در  آورده است که بدین دردیب، مشخص  نحوۀ دولید سایشی به انسدادی گسترده شده اس ت. دست 

دوان ب ه ص ورت   میاین گاگونی را خطی قاعدۀ گای شاال ایران نیی این فرایند، فنال است. گویش

 نشان داد: ذیل
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 /-st-/در توالی[ s]/ به t. تبدیل/2قاعدة 

 
 پسروهمگونی ب( 

 [m] ، به همخوان/b/قبل از /n/تبدیل همخوان -7-1-3

 (7جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 donbɑl/ /dembɑl/ [demmɑl]/ دنلال
 ʔanbɑz/ /hambɑz/ [hammɑz]/ انلاز
 donbe/ /demba/ [demma]/ دُنله
 ʔanbor/ /ʔambor/ [ʔammor]/ انلُر

 با قرار گرفتن پیش از گاخوان انس دادی لل ی   /n/ ایگای فوق، گاخوان خیشومی دیغهدر ناونه 

/b/  در مشخص  محل دولید به گاخوان خیش ومی لل ی ، [m]       ک ه  دل دیل ش ده اس ت. ای ن فراین د

 (6) ج دول گای دادهکه در چنان .فنال استنیی در زبان فارسی منیار شود گاگونی پسرو نامیده می

 /b/ با دلدیل گاخ وان دولل ی  و سپس ، به وقوع پیوسته /mb/ ، ابتدا گاگونی ناقصشودمشاگده می

انیام گرفته است. بدین دردیب، دو 1به صورت دشدید [mm] گاگونی کامل ،/m/ به گاخوان دوللی

و ب ا گ م گاگ ون     گذاش ته گاخوان متفاوت در یک واژه، برای آسان شدن دلف   روی گ م د أثیر    

 دوان به صورت قاعدۀ زیر نشان داد:را می [m]به  /n/ فرایند دلدیل اند. شده

 [m] ، به/b/ قبل از /n/ . تبدیل3قاعدة 

 
                                                                                                                                                          
1. gemination 
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 رو گستیم:با دو نوع محدودیت روبهدر این فرایند شناسی بهینگی، از نظر واج

 -IDENT)داد از لحاظ جایگاه دولید است داد و برونمحدودیت وفاداری که ناظر به ثلات درون. 1

IO [place of articulation]) 
داری که ناظر به یکسان بودن جایگاه دولید یک گاخوان خیشومی با محل دولید محدودیت نشان. 2

 (.1: 1315)احادخانی،  (Place/ Nasal)گاخوان پس از خود است 

 [m]/ به nتبدیل همخوان / (.1تابلو )

IDENT- IO (Place of articulation ) Place / Nasal Input: / donbe 

 *! a. [donbe] 

*   b. [dombe] 

بهین ه انتخ اب    گیین به عنوان  dombe، یننی b گیین دا  ه استچه باعث شدآن ،(1) دابلویدر  

 :دگدرا نشان می «گاگونی کامل»که شود میشود، محدودیت 

 [m]/ به n. /7قاعدة 

 
 در بافت بعد از واکه [l]/ به rتبدیل همخوان / -7-1-7

 (4جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 mordɑr/ /merdɑr/ [merdɑl]/ مردار

 barg/ /varg/ [valg]/ برگ

 morvɑrid/ /mervari/ [melvari]/  مروارید

 qir / /qir/ [qil]/  قیر

 zahre/ /zɑra/ [zɑla]/ زَگره

/ در مح یط پ س از واک ه در جایگ اه می انی و پای انی، ب ه        r/روان گای فوق، گاخ وان  در مثال 

 اس ت دارای مشخص  ]+ کن اری[   [l]دلدیل شده است. گفتنی است که گاخوان  [l]روان گاخوان 

این دو گاخوان یکسان است. گای سایر مشخصهباشد؛ کناری[ می -/ دارای مشخص  ]rکه /درحالی

گا دا ایی خ ود را   / در داام جایگاهl/ و /rگای /این فرایند در زبان فارسی منیار وجود ندارد و واج
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 دگد:کنند. قاعدۀ زیر فرایند فوق را بدین شکل نشان میحف  می

 بعد از واکه[ l]/ به r. تبدیل/7قاعدة 

 
 1ناهمگونی -7-2

طوری که به کات ر ش دن   آوایی بر نحوۀ دولید واحد آوایی دیگر است؛ بهناگاگونی دأثیر یک واحد 

   (.114: 2113)کریستال،  گا را از گم متفاوت کندشلاگت آن دو واحد آوایی منیر شود و یا آن

 [d]/ به t/ همخوانتبدیل . 7-2-1

 (7جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 daʃt/ /daʃt/ [daʃd]/ دشت

 moʃt/ /meʃt/ [meʃd]/ مشت

 baxt / /baxt/ [baxd]/ بخت

در خوش  گاخ وانی و   /x/ و /ʃ/گای پس از گاخوان /t/چون گاخوان، (5) گای جدولدر داده 

 [d]ینن ی  خ ود  ، به جفت واک دار گرفته استیا در مرز دو گیا به صورت دوالی دو گاخوان قرار 

دگن دۀ  نشان (6)قاعدۀ  شود.این فرایند دیده میگون  گفتاری فارسی منیار نیی در . شده استدلدیل 

 این فرایند است:

 [d]/ به t. تبدیل/7قاعدة 

 
                                                                                                                                                          
1. Dissimilation 
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 obligatory contour)د وان در چ ارچوب اص ل    م ی  شناسی بهینگی، فرایند فوق رااز نظر واج 

principl, OCP) این اصل:. بر اساس دحلیل کرد 

 ویژگ ی گی  دو عنصر مشابهی نلاید در میاورت گم باشند و نیی گی  دو عنص ر مش ابه از نظ ر    . 1

[voice]  گم باشند  کنارنلاید در(OCP [voice]) 

از  [voice]گای جهانی قابل نق ، مح دودیت وف اداری ن اظر ب ر حف   ویژگ ی       از محدودیت. 2

 -IDENT) داد یکسان اس ت داد و بروندر درون [voice]ارزش ویژگی داد است. داد به بروندرون

IO [voice])  ،(11: 1315)احادخانی. 

 [d]/ به tتبدیل همخوان / (.2تابلو )

IDENT- IO (voice) OCP [voice] Input: / baxt / 

 *! a. [baxt] 

*  b. [baxd]  

 1حذف -7-3

گاخوان، واکه و ی ا گی ا ماک ن اس ت ح ذف      در گفتار پیوسته، گاگی یک واحد زنییری از قلیل 

در گ ویش عل دالالکی    درین فراین دگا پرکاربردکی از این فرایند که ی(. 111: 2113)کریستال،  شود

. فرایند حذف به منظور ارائ  الگوی واژگ انی ی ا گی ایی قاب ل     ، به فرایند حذف موسوم استاست

 3ک ار (. 161: 2111، 2)برکوئس ت  دگ د ر میآرایی یک زبان، ساختار گیایی آن را دغییقلول در واج

بیش ترین  . ش ود دان د ک ه در آن ی ک واح د واج ی دلف   نا ی       حذف را فرایندی می ،(41: 2115)

 .گیرد پایان گیا یا پایان واژه استجایگاگی که حذف در آن صورت می

 حذف میانیالف( 

 /d/ و/tمیانی / هایحذف همخوان -7-3-1

 (7)جدول 

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 bolandgu/ /belandgu/ [belangu]/ بلندگو
 dastmɑl/ /dastmɑl/ [dasmɑl]/ دستاال
 rɑstgu/ /rɑstgu/ [rɑsgu]/ راستگو

                                                                                                                                                          
1. Elision 

2. Burquest 

3. Carr 
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از میان خوش  سه گاخ وانی   /d/و  /t/ گای انسدادی دندانیگاخوان فوق،جدول گای ناونهدر  

 نیی فنال اس ت. این فرایند در زبان فارسی منیار  .اندشدهدر کلاات مرکب، در مرز دو دکواژ حذف 

د ر از ح د   شود ک ه ط ول کلا ات کود اه    گا در گویش علدالالکی موجب میوجود این نوع حذف

دگندۀ فراین د ف وق   نشان (3)قاعدۀ  مناول به نظر برسد و گفتار گویشوران بسیار سریع درک شود.

 است:

 میانی /d/ و /t/حذف. 4قاعدة 

 
 از توالی همخوانی /ʔ/و  /h/ هایچاکنایی حذف -7-3-2

 (11جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 sahrɑ/ /sahrɑ/ [sa:rɑ]/ صحرا

 mehrabɑn/ /mehravɑn/ [me:ravɑn]/ مهربان
 mohr/ /mehr/ [me:r]/ مُهر
 maʔdan/ /maʔdan/ [ma:dan]/ مندن

 2 در د والی گاخ وانی در کلا ات     /ʔ/و  /h/ چاکن ایی  گ ای ، گاخ وان گای جدول ب اال در داده 

. شده استحذف  /cvcc/ گایی با ساخت گیاییگیایی، و در خوش  گاخوانی در واژه 3گیایی و 

را در پ ی  کشش جلران ی واک   گس ت  گی ا     شود که مشاگده میچاکنایی، چناناین گاخوان حذف 

 دوان نشان داد:این فرایند را به صورت قاعدۀ ذیل می است. داشته

 / از توالی همخوانیʔ/ و /h. حذف/7قاعدة 
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 حذف پایانیب( 

 / در پایان واژهst/ از توالی/tحذف همخوان/ -7-3-3

 (11جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 sost/ /sest/ [ses]/ سُست

 dast/ /dast/ [das]/ دست
 darxɑst/ /darxɑst/ [darxɑs]/ درخواست

در پایان واژه در خوش     /st/در دوالی  /t/ای ، گاخوان انسدادی و دیغه(11)گای جدول دادهدر  

( ای ن  444: 1355)به گفت  کرد زعفرانل و   ذف شده است.دوگاخوانی به عنوان عضو دوم خوشه ح

 /rɑs/ک ه   /rɑst/؛ مانن د واژۀ  وج ود دارد / در انته ای واژه  st/ای در دوالیمحاورهدر فارسی فرایند 

 دگندۀ فرایند میبور است:قاعدۀ ذیل، نشان .شوددلف  می

 /st/ / از توالیt/ . حذف7قاعدة 

 
 (Fric Dent Plosive)* داری، عامل وقوع این فرایند، مح دودیت نش ان  گیز دیدگاه نظری  بهینا 

 :است (MAX- IO [segment])و محدودیت پایایی 

 Fric)*شود داری مانع گایواری واحدگای واجی سایشی و انسدادی لثوی میمحدودیت نشان. 1

Dent Plosive) 
: 1315)احا دخانی،   (MAXO- IO [segment])داد میاز نیست حذف گر واحد واجی در برون. 2

13). 

 بندی این دو محدودیت در این فرایند به شکل زیر است:ردله
Fric Dent Plosive >> MAX- IO [segment] 

 /st/از توالی  /t/حذف  (.3)تابلو 

MAX- IO[segment] Fric Dent Plosive* Input: / sost 

 *! a. [sost] 

*  b. [ses] 
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گ ا دارای  در گویش علدالالکی، ب ا وج ود ح ذف گاخ وان انس دادی در گی ای پای انی، داده        

ج ا ک ه ای ن    و از آن ان د؛ را نق   ک رده   Fric Dent Plosiveمحدودیت بوده و شرط مح دودیت  

محدودیت پایانی حذف ردواجی را نق  ک رده و   b گیین محدودیت در باالدرین ردله قرار دارد، 

 داد بهینه است.داری باعث انتخاب گیین  پایانی به مثاب  بروندرنتییه، اررای محدودیت نشان

 /nd/ / در توالی همخوانیd/ حذف همخوان -7-3-7

 (12جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 boland/ /belend/ [belen]/ بلند

 tond/ /tend/ [ten]/ دند

 tʃarand/ /tʃarand/ [tʃaran]/ چرند

در پایان واژه، پای ان گی ا    /d/ قرار گرفتن گاخوان انسدادی و واکدار، (12) جدول گایدادهدر  

ای ن  در  ه است.شد، منیر به حذف آن /n/ و قلل از واکه، در بافت بند از گاخوان خیشومی دندانی

س اده   /d/ با ح ذف گاخ وان پای انی    /nd/و دوالی  آیددر روساخت نای /nd/ گا، خوش  پایانیداده

 :ه استبه صورت زیر نشان داد این فرایند را، (11)قاعدۀ  .دشومی

 / nd/ در توالی/d/. حذف11قاعدة 

 
 /zd/ از خوشۀ /d/ حذف همخوان -7-3-7

 (13)جدول 

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 mozd/ /mezd/ [mez]/ مید

 dozd/ /dezd/ [dez]/ دزد
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ک ه در جایگ اه عض و دوم خوش       ب ه دلی ل آن   /d/ ایانسدادی دیغه گاخوان گای فوق،در مثال 

ای این فراین د در فارس ی مح اوره    .شودقرار گرفته است، از زنییرۀ گفتار حذف می /zd/گاخوانی 

 است: ذیل این فرایند به صورت قاعدۀ نیی وجود دارد.

 /zd/از خوشۀ  /d/ . حذف11قاعدة 

 
( عامل وقوع این فرایند را محدودیت 214 -215: 1351) خانجنبیشناسی بهینگی، از نظر واج 

 .داندمی MAX- IO [segment]و محدودیت پایایی  FricDentPlosiveداری نشان

 -منع میاورت واحدگای واجی سایشی و انفی اری ) *FricDentPlosive داریمحدودیت نشان. 1

   گیا میاز نیست.خوش  سایشی و انفیاری دندانی در پایان (:دندانی

ح ذف گ ر واح د واج ی در      :MAX- IO [segment]محدودیت پایایی ردحذف واحد واجی . 2

 .داد میاز نیستبرون

 بندی این دو محدویت در این فرایند بدین شرح است:ردله

*FricDentPlosive >> segment ]MAX- IO[ 

 /zd/ از خوشۀ /dحذف / (.7تابلو )

MAX-IO (segment) * FricDentPlosive Input: / mozd 

 *! a. [mozd] 

*  b. [mez] 

داری منع میاورت واحدگای واج ی سایش ی   ، محدودیت نشانa گیین شده با محدودیت نق  

آن نلاید دو واحد سایشی و انفیاری دندانی با گادیگر دشکیل مطابق دندانی است که  -و انفیاری

مح دودیت   b گیین که با این -جا که این محدودیت دارای باالدرین ردله استخوشه بدگند و از آن

داریِ یادش ده، ب ه   به دلیلِ ارر ای مح دودیت نش ان    -واجی را نق  کرده پایایی ردحذف واحد

 .داد بهینه برگییده شده استعنوان برون
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 /b/و  /z/ ،/q/ ،/d/ واکدارپایانی های حذف همخوان -7-3-7

 (17جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 ruz/ /ru/ [ru]/ روز

 doruq/ /deroq/ [deru]/ دروغ

 kelid/ /kilid/ [kili]/ کلید
 tʃub/ /tʃu/ [tʃu]/ چوب

گای گرفت  واکدار به گاخوان یی گستند کهگاواژه شود،مشاگده می (14)گایی که در جدول داده 

/z/ ،/q/ ،/d/ و /b/ گای کشیدۀ گا یکی از واکهو گست  گیا در آن اندختم شدهɑ// ،//i / وu /  .اس ت

که واک  پ یش   کلاادیدر  ،اما .شودگاخوان پایانی حذف میدر چنین حالتی، در گویش علدالالکی 

افت د. ای ن فراین د در فارس ی     از گاخوان گرفته، غیرکشیده باشد، حذف گاخوان پایانی ادفاق نا ی 

 گر این فرایند است:نشان (12)قاعدۀ دگد. منیار رخ نای

 /b/و  /z/ ،/q/ ،/d/ . حذف12قاعدة 

 
 گای مربوط به این فرایند علاردند از:شناسی بهینگی، محدودیتاز نظر واج 

دار در پای  ان واژه ، م  انع حض  ور گاخ  وان واک(NOCODA- voice)داری مح  دودیت نش  ان. 1

 شود. می

 کن د جریا ه م ی   داد، حذف گ ر واج ی را در ب رون   (MAX- IO [segment])محدودیت پایانی . 2

 (.152: 1315)صفری، 

  :و پایانی به صورت زیر خواگد بود داریبندی دو محدودیت  نشانردله
NOCODA-voice >> MAX- IO[segment] 

 دار پایانیحذف همخوان واک (.7تابلو )
MAX-IO [segment] NOCIDA- voice Input: / ruz 

 *! a. [ruz] 
*   b. [ru] 
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 b گیین   داری مس لط را نق   ک رده و از ای ن رو     محدودیت نشان a ، گیین (5)دابلوی  بنا بر 

 داد بهینه انتخاب شده است.عنوان برون به

 /hهمخوان پایانی/حذف  -7-3-4

 (17جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 kɑh/ /kɑh/ [kɑ]/ کاه

 tʃɑh/ /tʃɑh/ [tʃɑ]/ چاه
 pɑsgɑh/ /pɑsgɑh/ [pɑsgɑ]/ پاسگاه
 jɑzdh/ /jɑzdah/ [jɑzda]/ یازده

اس ت ک ه ب ه گاخ وان      cvcگای یک گیایی و دو گی ایی ب ا الگ وی    جدول فوق، شامل واژه 

در باف ت پ س از    /h/ اند. در چنین حالتی، اگ ر گاخ وان  ختم شده /h/ واکانسدادی چاکنایی و بی

قاب ل مش اگده    (15) گ ای ج دول  که این ادفاق در دادهد چنانشواز پایان واژه حذف می واکه بیاید

 دوان نشان داد:میقاعدۀ زیر صورت این فرایند را به است.

 / پایانیh. حذف /13قاعدة 

 

 1درج -7-7

مفهومی کلی است ک ه ط ی آن ی ک عنص ر س اختاری       ،(، درج234: 1355)به عقیدۀ کرد زعفرانلو 

   شود.جدید به یک زنییره ارافه می

 در جایگاه میانی [r]و  [h] هایدرج همخوان -7-7-1

 (17جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 mɑr/ /mar/ [mahar]/ مار

 bexɑn/ /bɑna/ [bɑhɑna]/ بخوان
 mes/ /mes/ [mers]/ مس

                                                                                                                                                          
1. insertion 
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 قاعدۀ فرایند فوق به شکل زیر است:

 در میان کلمه [r]و  [h]. درج 17قاعدة 

 
 1تضعیف -7-7

، باش د  ناس وده س ات  به نیی از سایشی سایشی و سوی دغییرات آوایی از انسدادی به گرگاه جهت 

عل  دالالکی، دض  نی  ب  ه ص  ورت  در گ  ویش (. 35: 1114)کنس  توی ،  دگ  درخ م  ی دض  نی 

 شود.شدگی دیده میشدگی و ناسوده سایشی

 2شدگیسایشیالف( 

گای ب ین دو  شدگی، مناوالً در بافتگای سایشی دحت عنوان سایشیگا به گاخواندلدیل انسدادی

 (.35)گاان:  افتدواکه یا بند از واکه ادفاق می

 واژه در جایگاه آغازی [v]/ به bتبدیل همخوان / -7-7-1

 (14جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 bɑd/ /bɑd/ [vɑ]/ باد

 bɑz/ /bɑz/ [vɑz]/ باز

 bahɑr/ /bahɑr/ [vɑhɑr]/ بهار

 bahman/ /ba:man / [va:man]/ بهان

گ ای ی ک گی ایی و دوگی ایی ب ا      در آغ از واژه  /b/ دوللی، گاخوان انسدادی گای باالمثالدر  

در ای ن فراین د،    .دلدیل شده اس ت  [v]به گاخوان سایشی، لب و دندانی  /cv. cvc/و  /cvc/الگوی 

شایان ذکر است که برخ ی از   شود.دلدیل می [v]است که در روساخت به  /b/، گاخوان زیرساختی

                                                                                                                                                          
1. lenition; weakening 

2. spirantization 
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[v] گایی گاچون گای موجود در واژه[vɑ] باد ،[vɑz] و باز ،[vɑhɑr] ک ه مت أثر از   ، قلل از آنبهار

گ ای  گا در زب ان صورت اولی  این واژه»فرایند دضنی  باشند، ریش  داریخی دارند. به علارت دیگر، 

گ ا ]از آن جال ه در گ ویش اورام ی[     اوستائی و میانه به شکل امروزی بوده و در برخی از گ ویش 

گونه دغییرات را در مقایسه ب ا فارس ی   ین صحیح نیست که گا  اینگاچنان حف  شده است. بنابرا

در موقنی ت   شناس ی غالل اً  منیار، حاصل فرایند دضنی  بدانیم زیرا فراین د دض نی  از لح اظ واج   

فراین د دل دیل واج در    [vɑ]گ ایی چ ون   ک ه در واژه دگ د، در ح الی  پایانی و میانی مصوت رخ می

ن وع  برای اطالعات بیشتر از پیشین  داریخی این  (.1: 1353زاده، )آقاگل «موقنیت آغازین واژه است

 ( مراجنه کرد.151-153: 1355) دوان به مکنییگا میهواژ

 (. تطبیق روساخت برخی از واژگان گویش عبدالملکی با زبان پهلوی17جدول )

 زبان پهلوی عبدالملکی روساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 /bɑd/ [vɑ] /wâd/ باد

 /barre/ [vara] /warân/ بره

 /bas/ [vas] /was/ بس

 /banafʃe/ [vanuʃa]  /wanafšag/ بنفشه

 /bahɑr/ [vɑhɑr] /wahâr/ بهار

 دوان نشان داد:را بدین شکل میفرایند این قاعدۀ 

 در آغاز واژه [v]/ به b. تبدیل/17قاعدة 

 
نیی رخ داده است چراک ه   /h/شدگی، حذف گاخوان عالوه بر فرایند سایشی /va:man/در واژۀ  

 (.5قاعدۀ  )رک: گاخوان چاکنایی استدر این واژه، دوالی گاخوانی وجود دارد که یک عضو آن، 
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 واژه و پایانی در جایگاه میانی [f] و [v] / بهb/همخوان تبدیل -7-7-2

 (17جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت معیارنویسی فارسی واج فارسی معیار

 lebɑs/ /labɑs/ [lavɑs]/ للاس

 dʒabin/ /dʒabin/ [dʒavin]/ جلین
 dʒaber/ /dʒaber/ [dʒafer]/ جابر
 ʔɑbele/ /ʔɑbela/ [ʔɑfela]/ آبله

 dʒib/ /dʒib/ [dʒif]/ جیب

 گای سایش ی ل ب و دن دانی   به گاخوان /b/ ، گاخوان انسدادی دوللی(11)گای جدول در داده 

[v]  و[f] در مح یط ب ین دو    انس دادی  دگد که گاخواناند. این فرایند در زمانی رخ میدلدیل شده

گا بن د  بافتی که انسدادی د.شوواقع  واکه و نیی در پایان واژه درصوردی که واک  قللی، پیشین باشد؛

س ایر  در گای انسدادی به سایش ی اس ت.   دلدیل گاخوان، بهترین محیط برای قرار گیرندگا از واکه

)ص ادقی،   ش ود دی ده م ی  این فراین د  گای مرکیی گم از جاله گادانی و گویشگای ایرانی گویش

 دگندۀ فرایند فوق است:ذیل نشانقاعدۀ  .(15: 1363

 در میانه و پایان واژه [f]و [v]/ به b/ . تبدیل17قاعدة 

 
 عامل فرایند فوق گستند. IDENT[cont]و  LAZYشناسی بهینگی، دو محدودیت از نظر واج

 شوند.دولید می (LAZY) کوشیواحدگای واجی با کم. 1

داد باید به لحاظ ویژگیِ پیوستگی یکسان باشند ک ه ب ه   داد و برونواحدگای واجی متناظر درون. 2

: 1315)ص فری،   گوین د م ی  (IDENT [cont])یکسانی در ویژگی پیوس تگی،   آن محدودیت پایایی

154). 
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 /v/ به /bشدگی و تبدیل /سایشی (.7تابلو )

IDENT [cont] LAZY Input: / dʒabin 

 *!* a. [dʒabin] 

* *  b. [dʒavin] 

  در محیط پس از واکه [x]/ به q/ تبدیل همخوان -7-7-3

 (21جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 vaqt/ /vaqt/ [vaxt]/ وقت

 raqs/ /raqs/ [raxs]/ رقص
 baqal/ /baqal/ [baxɑl]/ بغل

 tɑqtʃe/ /tɑqtʃa/ [tɑxtʃa]/ طاقچه

گ ا ب ه   در گفت ه ش د، باف ت بن د از واک ه بهت رین مح یط ب رای دل دیل انس دادی          که پیشچنان 

در بافت پ س از واک ه، ب ه     /q/ ، گاخوان انسدادی مالذیجدول فوق گایناونهدر گاست.  سایشی

ب ه   /q/دگد که دل دیل  گای فوق نشان میبررسی داده است. هشد بدل [x] جفت سایشی خود یننی

[x] دگد و این فرایند گرگی در ابتدای کلا ه ی ا   در محیط بند از واکه در وسط یا پایان کلاه رخ می

 شود.ابتدای گیا دیده نای

شدگی در گویش عل دالالکی چ ون وق وع گاخ وان م الزی      در دوصی  بهینگی قاعدۀ سایشی 

دلف     [x] در گر جایگاگی مان وع اس ت، ب رای رف ع آن، گاخ وان م الزی سایش ی        /q/ انسدادی

 دوان نشان داد:فرایند را به صورت قاعدۀ زیر میاین  شود. می

 پس از واکه [x]/ به q. تبدیل/14قاعدة 

 
و  LAZYگ ای ح اکم ب ر ای ن فراین د، دو مح دودیت       شناسی بهینگی، مح دودیت از نظر واج 

IDENT[cont] .کوش ی جا که در فرایند دضنی ، مح دودیت ک م  از آن گستند (LAZY)    ب ر دا ام

 گا اولویت دارد، دردیب این دو محدودیت نیی بدین شرح است:محدودیت
LAZY >> IDENT [cont] 
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 [x]/ به qشدگی و تبدیل /سایشی (.4تابلو )

IDENT [cont] LAZY Input: / vaqt 

 *! a. [vaqt] 

* *  b. [vaxt] 

 b گیین   کند و از رقابت ب ا  داری مسلط دخطی می، از محدودیت نشانa دابلوی فوق، گیین در  

گاخ وان  شش کاتری نسلت ب ه  با کو [x] به دلیل دارا بودن گاخوان سایشی b گیین رود. کنار می

ج ا نق   ی ا    کند. در ایندریافت می LAZYشود و یک ستاره از محدودیت دولید می /q/ انسدادی

 گیین   داد بهینه ندارد؛ زیرا اررای محدودیت پایایی ویژگی پیوستگی، گی  دأثیری در انتخاب برون

b داد بهینه انتخاب شده استبا ارراء محدودیت باالردله، به عنوان برون.   

 1شدگیناسودهب( 

 در جایگاه میانی و پایانی واژه/ aو / /ɑ/ هایهپس از واک [w]/ به bتبدیل همخوان/ -7-7-7

 (21جدول )

 عبدالملکیگویش  ساخترو عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 ʔɑb/ /ʔɑb/ [ʔaw]/ آب

 xɑb/ /xɑb/ [xaw]/ خواب
 qorɑb/ /qerɑb/ [qelaw]/ غراب)کالغ(

 qabɑ/ /qabɑ/ [qawɑ]/ قلا
 sabz/ /sabz/ [sawz]/ سلی

 ʃab/ /ʃab/ [ʃaw]/ شب

در جایگاه می انی  ، /ɑ/ پس از واک  افتاده و پسین /b/ ، گاخوان انسدادی دوللیگای فوقدر داده 

 به صورت ذیل است: میبورقاعدۀ فرایند . شده است ملدل [w]به غلت ناسودۀ و پایانی واژه 

 / در میانه و پایان واژهa/ و /ɑپس از/[ w]/ به b. تبدیل/17قاعدة 

 
                                                                                                                                                          
1. approximation 
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 در محیط پس از واکه [w]به  /f/ تبدیل همخوان -7-7-7

 (22)جدول 

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 kafʃ/ /kafʃ/ [kawʃ]/ کفش

 ʔafsɑr/ /ʔafsɑr/ [ʔawsɑr]/ افسار

 ،در بافت بند از واکه /f/ دگد که گاخوان سایشی، لب و دندانینشان می، (22)گای جدول داده 

، قاع دۀ ذی ل را   گ ا مث ال ای ن  در مورد شود که نوعی دضنی  است. دلدیل می [w]به غلت ناسودۀ 

 :ارائه داددوان  می

 پس از واکه [w]/ به f. تبدیل/17قاعدة 

 

 از واکه در آغاز واژه و در بافت پیش [j]/ به dʒتبدیل / -7-7-7

 (23جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 dʒɑri/ /dʒɑri/ [jɑri]/ جاری )زن برادر شوگر(

 dʒo/ /dʒaw/ [jaw]/ جو
 dʒɑjgɑh/ /dʒɑga/ [jɑga]/ جایگاه

ب ه  و در باف ت پ یش از واک ه     در آغ از واژه  /dʒ/ گاخ وان انسایش ی واک دار    باال،گای مثالدر  

ای ن  دگن دۀ  نشان (21) قاعدۀ .آیده است که نوعی دضنی  به شاار میشددلدیل  [j]گاخوان روان 

 است: فرایند

 در آغاز واژه و پیش از واکه [j]/ به dʒ. تبدیل /21قاعدة 

 



 1711زمستان ، 7های غرب ایران، دورة نهم، شمارة ها و گویشفصلنامۀ مطالعات زبان 77
 

 1قلب -7-7

)آرالد و،   جا شدن محل دو صوت می اور اس ت  نسلتاً غیرمناول از دگرگونی صودی، جابهیک نوع 

کن د.  فرایند قلب، فرایندی است که طی آن دردیب زنییرۀ واحدگای آوایی دغیی ر م ی  (. 112: 1354

: 1356، 2)اُگرادی در استگا سادهانیامد که دلف  آنای از آواگا میاین فرایند اغلب به دولید زنییره

جایی در دوالی طلینی اج یای  جابه»نویسد: دربارۀ این فرایند چنین می( 211: 2113) کریستال (.34

 .«شودجاله که بیشتر در آواگا دیده می

 .باشد رساترکه همخوان دوم  توالی دو همخوان در مرز هجاقلب در  -7-7-1

 (27)جدول 

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 tubre/ /tubra/ [turba]/ دوبره

 faxri/ /faxri/ [farxi]/ فخری
 madrese/ /madresa/ [mardesa]/ مدرسه

 sefr/ /sefr/ [serf]/ صفر

دوالی دو گاخوان در مرز گیا وجود دارد و به این دلیل که گاخ وان  ، گای جدول فوقدر داده 

اس ت، فراین د قل ب در ای ن خوش         f/ (C1)/ و /b/، /x/ ،/d/گای رسادر از گاخوان (C2) [r]روان 

طور کلی در ای ن گ ویش، در د والی دو گاخ وان در م رز گی ا،       بهگاخوانی صورت گرفته است. 

کنس توی  ویژگ ی   اص ل د والی رس ایی را    باشد، قلب رخ خواگد داد.  C1رسادر از  C2گنگامی که 

دگن دۀ ای ن   نش ان  (21)قاع دۀ   (.254: 1114)کنس توی ،   داندگا میزبان نشان در ساخت گیایی بی

 فرایند است:

 . قلب در توالی دو همخوان21قاعدة 

 

 اند، به شرح زیر است:گایی که بر این فرایند حاکممحدودیتشناسی بهینگی، از نظر واج

                                                                                                                                                          
1. metathesis 
2. W. O'Grady 
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محدودیت رد قل ب اس ت و   : این محدودیت، یک (Linearity)محدودیت پایایی خطی بودگی . 1

 داد بایستی با یکدیگر یکسان باشند.داد و برونطلق آن، ساختار درون

SCL)داری قانون میاورت گیا محدودیت نشان. 2
1

دگ د ک ه در م رز    : این محدودیت نشان م ی (

 گیا عنصر پایان  گیای نخست رسادر از عنصرۀ آغازۀ گیای دوم است.

دوانن د در می انِ دیگ ر عناص ر     : دنها عناصری می(SSP)ی رسایی داری اصل دوالمحدودیت نشان. 3

، ص فری گیا، در قل  گیا قرار گیرند که به لحاظ رسایی درج  باالدری نسلت به سایر اعضا دارند )

1315 :151.) 

 قلب در خوشۀ پایانی (.7تابلو )
linearity SSP Input: / sefr 

 *! a. [sefr] 
*   b. [srf] 

گ ا از قل     از اصل دوالی رسایی دخطی کرده است؛ چراکه مطابق این اصل، رسایی واج، a گیین  

 [r]که نس لت ب ه گاخ وان     /f/گاخوان سایشی  شود؛ اما در این موردسات پایانه کاتر میبه گیا 

، محدودیت باالردل  یادشده را ارراء ک رده  bدر است؛ مورد رسایی کاتری دارد، به قل  گیا نیدیک

 داد بهینه انتخاب شده است.بنابراین به عنوان برونو 

 .ای باشدهمخوان دوم تیغههمخوان اول نرمکامی و قلب در خوشۀ دوهمخوانی که  -7-7-2

 (27جدول )

 عبدالملکیگویش  روساخت عبدالملکیگویش  زیرساخت نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار

 sakte/ /sekta/ [setka]/ سکته

ی ک گاخ وان    c2ک ه  ط وری رخ داده است؛ به cvc1c2، فرایند قلب در ساخت گای باالمثالدر  

 دوان ارائه کرد:میبه صورت زیر را این قاعده  ای است.یک گاخوان انسدادی دیغه c1نرمکامی و 

 . قلب در خوشۀ دوهمخوانی22قاعدة 

 
                                                                                                                                                          
1. Syllable Contract Law 
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 گیرینتیجه -7

برخ ی از  پس از دوصی  ساختاان گی ا و نظ ام آوای ی در گ ویش عل دالالکی،      در این پژوگش، 

گای یافته .شدفارسی منیار مقایسه زبان و با  ،بررسی آنگای فرایندگای واجی در گاخوانمهاترین 

در ای ن  گاگ ونی، ن اگاگونی، ح ذف، درج، دض نی  و قل ب      فراین دگای  . 1دحقیق نشان داد که: 

این میان، بسامد فرایندگای دض نی ، ح ذف و گاگ ونی از بقی ه بیش تر      فنال گستند که در  گویش

کاربردگ  ای فراوان  ی دارد؛  /w/گ  ای گ  ویش عل  دالالکی، گاخ  وان . در می  ان گاخ  وان2 اس  ت.

و  آی د نا ی در روس اخت   /nd/ خوش   پای انی  . 3 .فارسی منیار فاقد این گاخوان استکه  درحالی

در د والی  / ʔ/و  /h/ گای چاکناییگاخوان. 4. شودساده می /d/ با حذف گاخوان پایانی /nd/ دوالی

گایی با ساخت گیایی گاخوانی در کلاات دو گیایی و سه گیایی، و در خوش  گاخوانی در واژه

/cvcc/  گ ا اولوی ت   کوشی بر داام مح دودیت در فرایند دضنی ، محدودیت کم. 5شوند. میحذف

گای انس دادی  گاخوان. 3در آغاز و پایان گر گیا خوش  بیش از دو گاخوان وجود ندارد. . 6 .دارد

 شوند.حذف می /zd/و  /st/گای در جایگاه عضو دوم خوشه /d/و  /t/ای دیغه

 منابع

ده ران: پژوگش گاه عل وم    . یحی ی مدرس ی  مترجم:  .شناسی داریخیدرآمدی بر زبان .(1354) آرالدو، آنتونی

 .مطالنات فرگنگیانسانی و 

نام    . برخی دغییرات آوایی و فراین دگای واج ی فن ال در گ ویش مازن درانی      .(1353زاده، فردوس )آقاگل

 .12 -4، (3) .شناسی()ویژۀ گویشفرگنگستان 

(. بررسی برخی از فرایندگای واجی در گویش بروج ردی در  1315احادخانی، محادررا و آناگیتا لطیفی )

مطالن ات زب ان و   شناسی زایشی و نظری   بهینگ ی.   منیار با دلفیقی از رویکرد واجمقایسه با فارسی 
 .11 -1(. 24) 3. گای غرب ایرانگویش

 .دهران: سات .علی درزی . مترجم:شناسی مناصردرآمدی بر زبان. (1356) اُگرادی، ویلیام و گاکاران

پ ور و احا د   محا د دق ی   مترجا ان:  .مازن دران س فرنامه و جغرافی ای گ یالن و     .(1353بوگلر، الکساندر)

 .الگییان: انتشارات گیل .جکتاجی

 .دهران: سات. شناسی: نظری  بهینگیواج .(1351) خان، محاودجنبی

 .آگه :دهران. آواشناسی .(1354محاد )شناس، علیحق

دهران: انتشارات علا ی   .وحید مازندرانی مترجم: .سفرنام  مازندران و استراباد .(1352) رابینو، یاسنت لوئی
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 .و فرگنگی

 .16-15صص  (.43) .شناسیزبان. سازی)دکرار( در گویش اورامیمضاع  .(1356) زاگدی، محادصدیق

. رویکردی شناختی به بازناایی رویداد حرک ت در زب ان گ ورامی    .(1313) سیادی، سیدمهدی و گاکاران

 .55-45 (.21) 6 .گای غرب ایرانمطالنات زبان و گویش

 .ساری: نشر شلفین .دطلیق واژگان علدالالکی با منادل فارسی .(1353) سلیای علدالالکی، حسن

 .دهران: دانشگاه آزاد ایران. دکوین زبان فارسی .(1363اشرف )صادقی، علی

جس تارگای  (. دوصی  و دحلیل فرایندگای واجی گویش گالش ی: رویک رد بهینگ ی.    1315صفری، ابراگیم)
 .163-143(. 31) 3. زبانی

 .سینادهران: انتشارات ابن. علداهلل فریار مترجم: .شناسی ایرانمردم .(1343فیلد، گنری )

 .دهران: سات .بنیادشناسی: رویکردگای قاعدهواج .(1355)، عالیه املوزیاو کزعفرانلکرد 

زب ان گورامی)گ ویش گورام ان     ساخت گیا در .(1312)و سیدمهدی سیادی  کرد زعفرانلو کاملوزیا، عالیه

 .35-53 (.2) 1 .گای غرب ایرانمطالنات زبان و گویش . میل دخت(

 .انتشارات گستره :دهران .منصوره ادحادیهمترجم:  .سفرنام  شاال. (1351) مکنیی، چالرز

. مترجم: مهشید میرفخرای ی. ده ران: پژوگش گاه عل وم     فرگنگ کوچک زبان پهلوی(. 1355مکنیی، دیوید )

 انسانی و مطالنات فرگنگی.

ده ران: انتش ارات    .امیرگوش نگ امین ی  مترجم:  .گای جنوبی دریای خیرکرانه .(1336ملگونوف، گریگوری)

 .کتابسرا

. ساختار موروعی افنال دومفنولی در ک ردی گ ورامی  . (1315کریای دوستان ) و غالمحسین میرانی، جلار

 .11-63 .(2) 1 .گای ایرانیزبان فارسی و گویش

 .انتشارات بنیاد فرگنگ ایران :دهران .شناسی و زبان فارسیزبان .(1343) نادل خانلری، پرویی

 3 .جس تارگای زب انی  . بررسی افن ال وجه ی در گ ورامی    .(1315) نقشلندی و زانیار نغیگوی کهن، مهرداد

(31). 223-243. 

شناس ی زایش ی و   از دی دگاه واج نظام آوایی گ ویش گورامی)گون   ش هر پ اوه(      .(1335) نقشلندی، شهرام

 .دانشگاه عالمه طلاطلایی ،شناسینامه کارشناسی ارشد زبانپایان .شناسی جیء مستقل واج

 11. جس تارگای زب انی  گای لثوی در گورامی گون   پ اوه.   شدگی انفیاری(. ناسوده1311نقشلندی، شهرام )

(55 .)51-111. 
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