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 2کامبوزیازعفرانلوعالیه کرد

 شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرسنشیار گروه زباندا

 3پورآبادیطاهره عزت

 شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرسآموخته کارشناسی ارشد زباندانش

 چکیده
این  . دراستشناسی زایشی اساس واج های زبان فارسی بردر گونه هدف از نگارش این مقاله، بررسی ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده

هاای نامه و سایر کتاابمقاله، پایان از جمله ،های آنها از طریق منابع مکتوبو دادهشده طور هدفمند انتخاب  گونة زبانی به 11پژوهش 

بعد عکس آن قواعد در  ةها، قواعد واجی آنها استخراج و در مرحلاند. در هر یک از این گونهها استخراج شدهموجود در مورد این گونه

( باه 111: 4002)شناسی زایشای و معیارهاای ین ان اساس اصول واج بر ،در مرحلة بعد .های دیگر ذکر شده استگونه یا گونه همان

گرفته در این زمینه دو نوع ارتقاء واکه و واژگونی های صورتتحلیل واجی قواعد برای کشف قاعدة طبیعی پرداخته شده است. با بررسی

یافت شده است که در این مقاله به بررسی این دو نوع ارتقاء واکه و واژگونی این قاعاده، محایا ایدااد ایان ها این قاعده در این گونه

تارین ی لزوماً ساادهیترین قاعده از نظر آوا( طبیعی1شود. برخی نتایج به دست آمده عبارتند از: قواعد و نوع واژگونی قاعده پرداخته می

 باه /a/تبادیل  توانمی زمانیهم لحاظ ( از4. بودن قاعده است ولی شرط کافی نی تبرای طبیعییعنی سادگی شرط الزم  ؛قاعده نی ت

[e] قاعدة تبدیل  واژگونی را/e/  به[a ]ه تند کیی قاعده دو این تاریخی و درزمانی لحاظ از ولی ،کرد مح وب. 

 قاعدة طبیعی. ،قاعده تقارن ،قاعده وارونگی ،قاعده واژگونی ،واکه ارتقاء ها:کلیدواژه
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 مهمقدّ -9

و در برخای 2در پایان واژه حذف / r/هایی از زبان انگلی ی، که در برخی از آنها همخوان با مشاهدة واژه

شود، ایان سالال درج می[  r]، همخوان5هادیگر در محیا بین دو واکه، به دلیل جلوگیری از التقای واکه

دهاد؟ باا مطالعاة یناد روی مایاهد؟ در چه بافتی این فردیندی روی میاکه چرا چنین فرشود ایداد می

 یناد باهااز ایان فر و دهادروی مای نیزهای دیگر یند در زباناپی برده که این فرتوان میهای دیگر زبان

صاورت  دوهمخوانی به 1برند. از جمله در زبان هلندی، کلماتی که خوشةنام می «واژگونی قاعده»عنوان 

cvcc کشیده  2که واکة ه ته ویژه هنگامی د، بهنباش 1های گرفتهو دوم خوشه همخوان دارند و عضو اول

برای مثال در فعال تصاری ی  ؛شودمی 10دوار باشد، واکه کوتاههم 3واکبی ةباشد و با یک همخوان گرفت

 ی آید. عالوه بر این فرایناد، در ایان زباان، در بافات تصاریمیدر[ hij lopt]صورت  که به /lo:pt/مانند 

که اولین عضو آن یاک  خوشة همخوانییعنی واکة کوتاه قبل از  ؛دهدیند روی میایک ان، عکس این فر

و  19آیاد )گممانمایدر [hij be:ft]صاورت  که به /ebev/شود، مانند: باشد، کشیده می 14دارواک 11سایشی

یا همگاونی  11ایتدانس واکه (. در زبان آلمانی فرایند11: 4000 ،95به نقل از اُستندارپ ،1321، 94رینمنوَن

کاه،  دهد. به طاوریشدگی، تحت عنوان اومالت روی میپیشین ةواکة ستاک با واکة پ وند در مشخص

 .در سااختواژه کااربرد دارد 11واجای -شود. این فرایناد واژتبدیل می/ e/به واکة  [i]قبل از واکة / α/واکة

در بافات مت ااوت / α// باه واکاة eکاه واکاة / وریط شود، بهواژگون این قاعده در همین زبان دیده می

باه نقال از  ،1321شود )ومنماان، تولید می [brαnnte]صورت  که به /brennen/شود. مانند واژة تبدیل می

 (.41: 4000استندارپ، 

                                                             
4. deletion 

5. hiatus 

6. cluster 

7. obstruent 

8. head 

9. voiceless 
10. short 

11. fricative 

12. voiced 

13. T. Goeman 

14. P. Van Reenen 

15. M. van Oostendorp 

16. umlaut 

17. morphophonemic 
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ایرانای هاای ای ایداد کرد که به بررسی این فرایند در زبانانگیزه گاننگارنددر  ی از این دستموارد 

با بررسی و مطالعاة  نگارندگاند. ند و انواع واژگونی قاعده را استخراج کننهای مختلف آن بپردازنهگو و

به این موضوع پی  ،های زبان فارسی نوشته شده استمورد گونه هایی که درها و مقالهها، کتابنامهپایان

از قبیال حاذف  ،عده وجود داردهای ایرانی موارد زیادی از واژگونی قاکه در زبان فارسی و گونه ندبرد

شاکل  / باهdastهایی نظیر دست //در واژهd/ و /tها مانند حذف همخوان/همخوان پایانی در برخی واژه

[das] راست // وrαst صورت ] به[rαs  ،(، بناد /113: 1923در بروجاردی )پیریااییband در کرماانی /

 ( بااه55: 1929/ در سابزواری )بروغنای، Gandقناد / ة[، واژbanصاورت ] ( باه111: 1930دیاده، )رزم

 .[Ganصورت ]

یناد ا/ در بافت آنهاا وجاود نادارد، فرd/و /tهایی نظیر /هایی که همخواناما در برخی موارد در واژه 

: 1925/ در گونة دلواری )کامبوزیا و مم انی، niʃنیش / ةمانند واژ ،ردگیها صورت میدرج این همخوان

 ة[، واژdcafanصاورت ] ( باه141: 1931/ در ساروی )بهزادفر، cafanک ن / ةژ[، واtniʃصورت ] به( 21

از  ،دیگار عباارت به .شود[ بیان میdlaɈənصورت ] ( به141: 1931/ در بهشهری )بهزادفر، laɈanلگن /

 12هاای ان ادادیشود، در همان بافت مددداً در کلماتی دیگر، همخوان/ حذف میd/ ،/tهمان بافتی که /

[dیا ] [tدرج می ]/  شود. همچنین تبدیل همخوانt[ به همخوان/dیعنی پدیدة واک ] دارشدگی در گوناة

/ tutهایی مانند توت /یا پایان واژه و موضع میانی، در واژه 13نیشابوری، در جایگاه پایانة هدا و سبزواری

[ در جایگااه xidورت ]صا / کاه باهxitهایی نظیر خیت /واژه ،در جایگاه پایان واژه [tudصورت ] که به

در جایگاه پایاناة هداا در گوناة سابزواری  [mudbax] صورت / که بهmatbaxمطبخ / ةپایان واژه و واژ

شادگی واکیند یعنی بیاتوجه این است که عکس این فر جالب ةشود. نکت( بیان می14: 1929)بروغنی، 

/ در باافتی αrd/هاایی نظیار آرد ژهدر وا .شاودهای نیشاابوری، اقلیادی و باافتی مشااهده مایدر گونه

 ( بااه13: 1921/ در اقلیاادی )شااری ی، fesαd/ ، ف اااد[αrtصااورت ] ( بااه153: 1930دیااده، )رزم

[ بیااان blatomصااورت ] ( بااه102: 1921 ی،یدر نیشااابوری )فاادا/ baladam[ ، بلاادم /fesαtصااورت]

 شوند.می

زباان  گونة مختلف 11در این قاعده  41و واژگونی 40ارتقاء واکهپژوهش حاضر به توصیف و تحلیل  
                                                             
18. stop 
19. coda 
20. vowel raising 
21. conversion 
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 ،یدلاوار ،یاهیادریح تیاماسوله، ترب یتالش ،یبهشهر ،یبابل ،یاص هانپردازد، که عبارتند از: فارسی می

 ی.همدان یی وشهرضا ،یسبزوار ،یساروی، راور

 یگوارون ای با عنواندر مقاله( 411: 1314) 44توسا تئو ونماننخ تین بار  وارونگی قاعدهاصطالح  

در ایان  داناد وتاریخی یاک همخاوان مایتحول  ای ازرا مرحلهوی وارونگی قاعده . مطرح شد قاعده

 (.1313کارتی، ، به نقل از مک411: 1314)ونمان،  کندمی دو مرحله را مشخصتحول برای همخوان 

 A → B ∕ D        (:1) طبق قاعدة زیرساختی است بر Aاول: ة مرحل

 B → A ∕ D"      (:4) طبق قاعدة تی است برزیرساخB  دوم: ةمرحل

 بیش از آنچه ذکر شد، اطالعات دیگری از مقاله در دسترس نی ت.

در جایگاه پایاان واژه  /r/ن حذف همخواوارونگی قاعده و ای به بررسی در مقاله (1313) کارتیمک 

 u، α ،ɔهاای یکای از واکاه که واکة قبال از آن شرطی میان دو واکه بهدر  [r] جدر همخوان و قبل از و

شاکل آوایای باازنمود  برگردان شکل زیرساختی و ( وارونگی قاعده را29: 1313وی ). پردازدباشد، می

 (.25داند )همان: مییک قاعده 

ایان و  اصطالح واژگاونی قاعاده را باه کاار بارده اسات (991: 3209، 42نقل از هال ت ه)ب 49زُنموملد 

کاه اصاطالح واژگاونی قاعاده دارای  آنداا داند. ازح وارونگی قاعده میاصطال ةاصطالح را دربرگیرند

شمول بیشتری است، در این مقاله نیز از اصطالح واژگونی قاعده برای تعیین انواع واژگاونی قاعاده کاه 

( در تعریاف 120: 4002) 45باشد، است اده شده است. ین انمی «تقارن قاعده»و  «وارونگی قاعده»شامل 

دهد، ممکان اسات عکاس آن در بافت خاصی روی مییک زبان  که درای هقاعد»نوی د: میاین فرایند 

( فرایند وارونگی قاعده را تنهاا بار 4000استندارپ ) «.های دیگر روی دهدقاعده در همان بافت یا بافت

و  β → αداند و با ذکر قواعاد )فهم میهای آوایی در چارچوب نظریة بهینگی غیرقابلاساس محدودیت

α → βوار یکدیگر نی اتند و هریاک در باافتی مت ااوت کند که این دو قاعده دقیقاً تصویر آینه( بیان می

 دهد.روی می

دادن  ( در بخشی از کتاب خود به بررسی عاواملی کاه موجاب از دسات411-415: 1912هایمن ) 

                                                             
22. T. Vennemann 

23. P. van Zonneveld 

24. H. Van Hulst 

25. T. Jensen 
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ی ایان عوامال عبارتناد از از نظار و .پردازدشود، میطبیعی شدن یک قاعدة طبیعی میوجه آوایی و غیر

لزومااً  شادهمعکاوس ةو معکوس شدن قاعاده، و باا بیاان اینکاه قاعاد41 شدگی، واژکی26شدگیدرهم

( 1314ونماان ) ةوسایله که ب 42بامیلکه–غیرطبیعی نی ت، به ذکر مواردی از این فرایند در دو زبان فع ع

در زبان فران اه گااهی »نوی د: می ( در کتاب خود چنین1930کامبوزیا ) پردازد.گزارش شده است، می

از  /t/و عکس این قاعده در همین زبان یعنای حاذف همخاوان  «شودمی درج [t]بین دو واکه همخوان 

 گیرد.پایان واژه صورت می

بار اشااره کارد. آناان ( 4012پور و کامبوزیا )آبادیعزتتوان به از جمله مطالعات مرتبا داخلی می 

 19اناد و گونة زبانی ایرانی پرداختاه 19زایشی به بررسی واژگونی قاعده در  شناسیاساس رویکرد واج

ها است، استخراج مورد مربوط به واکه 4ها و مورد آنها مربوط به همخوان 11نوع واژگونی قاعده را که 

 اند.کرده

فارسی  زبان یهاگونه در قاعده این یقاعدة ارتقا واکه و واژگونی بررس به که جهت این از پژوهش این

 برای م یدی منبع تواندمی دهد،می نشان زبان کی مختلف هایگونه در را قواعد این ت اوت و پردازدمی

 مختلاف هایگونه میان در آوایی و واجی هایشباهت و هات اوت بررسی به خواهندمی که باشدی ک ان

 .فارسی بپردازند زبان

 روش تحقیق -2

های زبانی که دارای اسناد مکتوب مانناد ها از گونهر این بوده است که دادهدر اندام این پژوهش سعی ب

روش کار در این مقاله بر این بوده اسات نامه و رساله ه تند، استخراج شود. نامه، مقاله، پایانکتاب، واژه

دول قارار های دارای قاعدة واجی مشابه یا یک ان در یک جابندی آنها گونهها و دستهکه در تنظیم داده

هایی که واژگونی قاعده یا خالف قاعادة قبال در آنهاا عمال های گونهگیرد و در جدول پس از آن داده

شناسی زایشی باه بر طبق اصول واج 43در مرحلة بعد برای تعیین قاعدة اولیه و طبیعیکرده، ذکر شود و 

( و شروطی 111: 4002ین ن )نوی ی این فرایند بر اساس معیارهای تحلیل واجی قواعد تحلیل و قاعده

بارای مقای اة صاورت شاود. اناد، پرداختاه مای( برای طبقات طبیعی ذکر کرده411: 1912که هایمن )

                                                             
26. telescoping 

27. morphologization 

28. Feʔfeʔ-Bamileken 

29. natural rule 
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ها ساتونی باه های زبانی ذکرشده در هر یک از این جدولنوی ی معیار و گونهها با واجتاریخی این داده

( و 1919، 90کوچاک زباان پهلاوی )مکنازیهای آن از فرهنگ نام زبان پهلوی درج شده است که داده

و مقااالت و ( 1923دوسات، های ایرانی نو )ح نها و گویشموضوعی زبان -همچنین فرهنگ تطبیقی

هاای زیرسااختی ناآشانا و مابهم برای تعیاین صاورتشده در داخل و خارج از کشور های نوشتهکتاب

ی که در ایان دو فرهناگ نوشاته شاده، ها به همان صورتاستخراج شده است. تل ظ صورت پهلوی داده

هایی که معادل آنها در این دو فرهنگ یافت نشده است را با عالمات سالال )؟( و آن آمده است و واژه

( مشاخص *هایی که صورت پهلوی آنها با فارسی معیار ت اوت دارد، باا عالمات ساتاره )دسته از واژه

 شده است.

 نیریز ییشناختی کشف بازنمارهای روشمعیایی و بازنما سطوح دستور زایشی، -3

در ملس اة تکنولاوژی ماساچوسات  1350شناسی اسات کاه در دهاة دستور زایشی رویکردی به زبان

(MIT)91 و موریس هله توسعه یافت. این دستور به عنوان یک نظریاة معیاار در  94توسا نوام چام کی

ای اسات کاه چام اکی حال م اهلهشناساان آواشناسی و نحو است. در این دستور، هدف اصلی زباان

کند. از دیادگاه چام اکی فقار محارک مطرح می 92«فقر محرک»یا  99«م هلة افالطون»( به عنوان 1312)

گیارد. وی در پاساخ باه ایان م اهله های زبانی است که کودک در معرض آن قرار مایناچیز بودن داده

زی اتی و ذاتای اسات، قاادر باه تبادیل گوید از آندا که کودک در بدو تولد مدهز به دانش زباانی، می

 (.4: 1332، 95باشد. )کن توویچهای محدود و اندک به نظامی پیچیده میداده

 یشیزا یةقواعد مطرح در نظر -3-9

 ینادهایفرا اناواع نیایتب یبرا قواعد نیا. است یاصل ةقاعد نوع دو شامل یشیزا یةنظر در مطرح قواعد

 91فارضشیقواعاد پا .ه اتند بافات باه دیمق یبرخ و 91آزاد بافت آنها از یبرخ. روندیم کار به یواج

شاده یاا نیایتعشیپااناد. قواعاد ازز مرساومیاآزاد از بافت ن ینشان ه تند که به قواعد واجیب یقواعد
                                                             
30. D. N. Mackenzie 
31. Massachusetts Institute of Technology 
32. N. Chomsky 
33. Plato’s problem 
34. poverty of stimulus 
35. M. Kenstowicz 
36. context-free 
37. default rules 
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روند که قواعد خاص یبه کار م ین قواعد زمانیشوند. ایمح وب م یجهان از دستور یفرض بخششیپ

ن قواعاد باه یااز ا یادر یک زبان خاص ساکوت کارده باشاد. نموناه یاهن مشخصییمورد تع زبان در

 .ر استیصورت ز

 (91: 1930ا، ی)کامبوز A → B آزاد از بافت ةقاعد

دهناد. یم به بافت را نشان یمتک یواج یندهایه تند که فرا یقواعد 93یواج قواعدو 92قواعد حشو 

شاود. یز گ ته مین ینیبشیقابل پ یهابافت یا قاعدهد به ییا مق 20رو به آنها قواعد ح اس به بافت نیاز ا

در  یی(. مثالً کشش واکه بعد از حاذف همخاوان چاکناا90-91ه تند )همان:  21ن قواعد خاص زبانیا

 رود.یشمار م ح اس به بافت به ةیک قاعد یزبان فارس

 A →   B           C: به بافت ح اس ةقاعد

 42ییبازنما سطوح -3-2

 یاز است: یکاین ییاجزاء یک زبان، به دو سطح بازنما ةها و مدموعان واجیم ةدن رابطکرمشخص یبرا

 یخطا یهانشانه یواج ییش سطح بازنمایدر نما یی.سطح آوا ییبازنما یگریو د یواج ییسطح بازنما

ن دو قاالب یآواها با یخط یهانشانه ییآوا ییش سطح بازنماین دو خا مورب )/ /( و در نمایها بواج

یک زباان و ناه اطالعاات  ةزدهندیتما ی، واحدهایواج ییشوند. از آندا که سطح بازنمای] [( نوشته م)

 یان از صاداهایاگوکه سخن یر ذهنیش یا تصویتوان همان نمایدهد، آن را می)حشو( را نشان م ییآوا

 (.43: 1912، 29منیکرد )ها یتلق ،زبان خود دارند یهاموجود در واژه

 نیریز ییشناختی کشف بازنماروش معیارهای -3-3

 :در این ق مت شش معیار ارائه شده است که بازنمایی زیرساختی با قطعیتی ن بی قابل شناسایی است

[ ندانیم کدام زیرساختی اسات، باه β[ و ]αدر حال تناوب ] ةاگر از دو مشخص :44های جهانیگرایش -9

                                                             
38. redundant rules 

39. phonological rules 

40. context sensetive 

41. language specific 

42. levels of representation 

43. L. M. Hyman 

44. universal tendencies 
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تنهاایی در  [ باهβدر زبانی دیگر قابل مشاهده باشد، اما ]تنهایی  [ بهαکنیم. اگر ]ها مراجعه میسایر زبان

شامار  زیرساختی باه ة[ مشخصαصورت ] این [ باشد، درαهیچ زبانی دیده نشود و حضورش ب ته به ]

 رود.می

تاری ای کاه توزیاع متناوع[ مشخصهβ[ و ]αدر حال تناوب ] ةاز دو مشخص :45بسامد وقوع ع ویتوز -2

 رود.به شمار می بازنمایی زیرساختی ،دارد

ای بازنماایی زیرسااختی باه [ مشخصاهβ[ و ]αدر حال تنااوب ] ةاز دو مشخص :پذیری آواییتوجیه -3

 رود که تبدیل آن به دیگری توجیه آواشناختی داشته باشد.شمار می

ای بازنماایی زیارین [ مشخصاهβ[  و ]αدر حاال تنااوب] ةاز دو مشخصا :شناختیطبیعی بودن واج -4

ای از آن در هاا نیاز رایاج باشاد یاا ساابقهشود که تبدیل آن به دیگری در میان سایر زباانمیمح وب 

 های دیگر دیده شود.زبان

شاود. هنگاام صیغگان است و در سااختواژه دیاده مای ةاین معیار ویژ :46شناختیپذیری واجبینیپیش -5

های مختلاف، گااهی شمار در زبان های معرفه و نکره یا شخص وهای م رد و جمع یا اسماسم ةمقای 

[ در بعضای صایغگان β[ و ]α] ةدیگر، دو مشخص عبارت شود. بهها دیده میخألهایی در یکی از صیغه

م ارد و  شود و در هر دو صاورت ماثالًها این تناوب دیده نمیدر حال تناوب ه تند و در بعضی بافت

در  ةشناختی در چنین مواردی، آن مشخصااجپذیری وبینیگردد. اصل پیش[ آشکار میα] ةجمع مشخص

 کند.عنوان بازنمایی زیرین شناسایی می [ را بهβحال تناوب یعنی ]

 ةو مشخصا A[ در بافات α] ةها، مشخصاای از دادههرگاه در مدموعه :47پذیریبودن و توجیهطبیعی -1

[β در بافت ]B ةمشاهده شود، در این حالت یکی از دو قاعاد α→β  یااβ→α ل خواهاد کارد. در عما

باودن و پاذیرفتگی آوایای بیشاتری برخاوردار باشاد کند کاه از طبیعایای عمل میچنین حالتی قاعده

 (.41-42: 1930ا، ی)کامبوز

 فرایند ارتقاء واکه و واژگون آن -4

 .شودو واژگون آن پرداخته می دو فرایند ارتقاء واکهبه بررسی  بخشدر این 
                                                             
45. distribution and frequency of occurrence 
46. phonological predictability 

47. naturalness and plausibility 
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 ای دوهجایی واژگان آغازین هجای در [e] میانی و پیشین واکة به /a/ پیشین و افتاده واکة ارتقاء -2-9

 بیشتر

 [e] به /a/ لیتبد (.9) ةشمار جدول

 منبع تلفظ گونة زبانی زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری
 (935: 1930)کامبوزیا،  χevar دلواری * χabar خبر

 (935: 1930)کامبوزیا،  kevɑv دلواری ? cabɑb کباب

 (542: 1930)کامبوزیا،  sefar دلواری ? safar س ر

 (241 :1930)کامبوزیا،  telɑ بابلی ? talɑ طال

 (241: 1930)کامبوزیا،  nehɑl بابلی nahɑl nihāl نهال
 (290: 1930)کامبوزیا،  kever ایحیدریه تربت ? cavir کویر
 (102: 1930، )کاظمینی nemɑjeʃ شهرضایی ? namɑjeʃ نمایش

 (102: 1930، )کاظمینی kesif شهرضایی * casif کثیف

 (24: 1929)بروغنی،  Ɉendom سبزواری Ɉandom gandagih گندم

 (24: 1929)بروغنی،  pe:li سبزواری pahlu pahlūg پهلو

 (24: 1929)بروغنی،  cendi سبزواری ? candu کندو

 (32: 1931هزادفر، )ب bərɑ بهشهری barɑdar brād/brādar برادر
 (32: 1931)بهزادفر،  sənʤoχ ساروی ? sanʤɑG سنداق
 (32: 1931)بهزادفر،  səndoχ بهشهری * sanduG صندوق
 (14: 1922، رحمتی ماسوله) nemek ماسولهتالشی ? namac نمک
 (51: 1922)کامبوزیا و بهرامی خورشید،  ɂegar همدانی aɈar aɈar اگر
 (54: 1922)کامبوزیا و بهرامی خورشید،  berαje دانیهم * barɑje برای
 (23: 1922)کامبوزیا و بهرامی خورشید،  qedimi همدانی * Gadimi قدیمی

 ،اسات اضافه حرف و ص ت، ،اسم شامل( 1)شمارة  جدول هایداده شود،می مشاهده که طورهمان 

 باه /a/ افتاادة و پیشاین واکاة هاداده این در. دهدمی نشان را [e]~[a]واکة  دو بین واجی تناوب کی که

 .است افتهی ارتقاء بیشتر ای دوهدایی واژگان آغازین هدای در [e] میانی و پیشین واکة

 است: صورت بدین فرایند این قاعدة

 [e] واکة به /a/ واکة تبدیل: (1) قاعدة
a → e / # C             (C)$ cv (C) 

همخوانی -            

(c)  -  پ ین-     →افتاده   -     #+ همخوانی     —   $ همخوانی    +همخوانی    

    +افتاده
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 واژگاان آغاازین هداای در[ e] میاانی و پیشین واکة به /a/ ةافتاد و پیشین واکة ارتقاء بیانگر( 1) قاعدة

 .است بیشتر ای دوهدایی

 واکاة باه واژه پایاان محایا در/ e/ انیمیا و پیشین واکة که دهدمی نشان گرفتهصورت هایبررسی 

 شاده دیاده سابزواری مانناد زباانی هایگونه برخی در تبدیل این که شود،می تبدیل[ a] ةافتاد و پیشین

 .است (1) قاعدة عنیی قبلی فرایند برعکس تبدیل فرایند این که طوری به. است

 [e] واکة به /a/واکة ارتقاء قاعدة واژگون -4-2

 واژه انیپا در [a] واکة به /e/ واکة لیتبد (.2) ةشمار جدول

 منبع تلفظ گونة زبانی زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری

(20: 1929)بروغنی،  teχta سبزواری taχte taχtag تخته  

(20: 1929)بروغنی،  pejmana سبزواری pejmɑne pajmɑnag پیمانه  

(20: 1929ی، )بروغن perda سبزواری parde pardag پرده  

(20: 1910)کلباسی،  qalʔa اص هانی * Galʔe قلعه  

(20: 1910)کلباسی،  zɑja اص هانی ? zɑjeʔ ضایع  

(20: 1910)کلباسی،  dzoma اص هانی ? ʤomʔe جمعه  

 :است صورت بدین واژگون فرایند این قاعدة

 واژه پایان در[ a] واکة به/ e/ واکة : تبدیل(4)قاعدة 

e → a /      # 

خوانیهم -          

                                                                                        ن       پ ی-       → + افتاده       —   #

تاده اف-                       

 .است واژه پایان محیا در[ a] پیشین و افتاده واکة به/ e/ میانی و پیشین واکة تبدیل بیانگر( 4) قاعدة

 کیا وجاود باه تاوان( مای4) واژگاون و( 1) قاعدة همچنین و( 4) و( 1)  شمارة هایجدول مقای ة با

 واژگاان آغازین هدای در[ e] میانی و پیشین واکة به/ a/ ةافتاد و پیشین واکة ارتقاء عنیی قاعده واژگونی

[ a] ةافتااد و پیشین واکة به/ e/ میانی و پیشین واکة دیلتب و ایرانی هایگونه برخی در بیشتر ای دوهدایی

 اولیاه قاعادة تعیین برای و قاعده دو این مقای ة با. برد پی هاگونه از دیگر برخی در واژه پایان محیا در

 :پردازیممی قاعده دو این تحلیل به طبیعی و



 43/های زبان فارسی: رویکرد زایشی در گونه بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده
 

 در [e]واکاة  باه /a/واکاة  غییارت در اصالی عامال که دهدمی نشان( 1) ةشمار جدول در هاداده بررسی

 باه ؛اسات تکیاه جایگااه و نظر مورد هایواژه هداهای تعداد ،(1)شمارة  جدول در ذکرشده هایگونه

 ب ایار بیشاتر و دوهداایی هایواژه در اما شود،نمی افتی هداییتک هایواژه در فرایند این که طوری

 تکیاه واقاع در. شاودمای(  cv-cv-cvc, cv-cvc, cv-cvهداایی سااخت شامل فرایند این) است معمول

 (.102: 1930 کاظمینی،) شودمی تغییر دستخوش اول واکة هدای و گیردمی قرار پایانی هدای روی

 زباانی هایگونه در باشد، /a/واکة  دارای آغازین هدای اگر CV باز هدای در معیار فارسی زبان در 

 مالحظاات اسااس بار دهدمی نشان (4) شمارة جدول هایداده بررسی اما. شودمی دیده [e] صورت به

 در تادریج باه اناد،شدهمی ختم [ag-] پ وند به پهلوی زبان در میانه ةدور در کلمات بعضی که تاریخی

 باه ag– پ وند افزودن با میانه دورة در. اندشده ختم واکه به کلمه پایان از g– حذف و شدن ضعیف اثر

 باا ایا و nɑm→nɑmag، χɑn→ χɑnag مثاال، عنوان به. شدمی ساخته دیدیج هایاسم ها،واژه برخی

 raft→ raftag،kard→ kardag مانناد شد،می ساخته م عولی ص ت گذشته ستاک به پ وند این افزودن

 هااواژه قبیال ایان و شاودمی حذف [ag-] پایان از /g/ واج آوایی تحول کی با جدید فارسی در... .  و

 از نادارد، وجاود حرفی [a] دادن نشان برای جدید فارسی الخارسم در چون و شوندیم /a/ به مختوم

 نامیاده «حرکات بیاان هااء» ایا و «غیرمل اوظ هاء» اصطالحاً که شودمی است اده منظور بدین «ه» ةنوی 

 نامه ندمان. شودمی تل ظ [e] ،ماندمی باقی جدید فارسی در که پایانی/ a/ واکة مواردی چنین در. شودمی

nɑme، جامه ʤɑme، خ ته χaste (.42-49: 1920 باقری،... )و 

 شروط این از کیی دارای حداقل باید صداها ،شد گ ته که طورهمان( 411: 1912) هایمن گ تة طبق 

 ایان از یکای .باشاند داشاته را کدیگری به تبدیل شدن قابلیت و گیرند قرار طبیعی ةطبق کی در تا باشند

 و شاودمای مشااهده کاه طورهمان. گیرند قرار واجی قواعد مشمول هم با صدا دو که است این شروط

 بیشاتر ایا دوهدایی واژگان آغازین هدای در /e/ و/ a/ یهاواکه( 4) عنیی آن واژگون و( 1) قاعدة طبق

 ایرسا در زباان، ارت اع مشخصة در جز به[ a]و[ e] هایواکه. شوندمی تبدیل یکدیگر به باز هدای در و

 در کاه شاودمای بینایپایش رو، ایان از. ه اتند مشاترک باودن کوتااه و بودن پیشین مانند هامشخصه

 طریاق از دیگری به آنها از کیی تبدیل که است این دیگر شرط .نمایند شرکت مشترک واجی فرایندهای

( 4) عنایی آن گاونواژ و( 1) قاعدة با مطابق شودمی مشاهده که طورهمان .باشد پذیرامکان واجی قاعدة

 کیا در واکاه دو ایان کاه گرفت نتیده توانمی پس. شوند تبدیل دیگری به توانندمی هاواج از یک هر

 برای( 111: 4002) ن نی که معیاری اولین. ه تند پیشین هایواکه جزء دو هر و دارند قرار طبیعی ةطبق



 1931، زم تان 13های غرب ایران، سال پندم، شمارة ها و گویش/ فصلنامة مطالعات زبان90
 

 شاود،مای مشااهده کاه طاورهماان. است ییآوا یریپذینیبشیپ است، کرده مطرح قواعد واجی تحلیل

[ e] میاانی واکاة به/a/ ة افتاد واکة تبدیل که باشند،می اسم شامل( 1)شمارة  جدول در شدهارائه هایداده

 جادول هاایداده ولای. کارد مشااهده ذکرشده زبانی هایگونه در کلمات از زیادی تعداد در توانمی را

[ e] میاانی واکة به/a/ ة افتاد واکة تبدیل دوم، معیار اساس بر .است اسم کمی تعداد شامل تنها( 4)شمارة 

 طبیعای و اولیاه قاعادة عنوان به را ایقاعده توانمی معیار این طبق .است «یعیطب» یشناختواج لحاظ به

 ترطبیعی شناسیواج نظر از ایقاعده دیگر، عبارت به. دارد دیگری به ن بت بیشتری ب امد که کرد ییدهت

 از ایقاعاده( 4) واژگاون و( 1) قاعدة دو از یعنی. باشد رایج نیز زبانی هایگونه سایر میان در هک است

( 1)شامارة  نمودار طبق و باشد رایج نیز زبانی هایگونه سایر میان در که است ترطبیعی شناسیواج نظر

 ار،یمع سومین .باشدمی سیبرر مورد هایگونه در درصد، 1 به 32 ،(4)قاعدة  به( 1)قاعدة  کاربرد ن بت

 باین از دیگار، عباارت باه. شود دیده روساخت تا زیرساخت از قواعد حداقل عنیی است یسادگ اریمع

 م ایر تارینمطلاوب قواعاد، کمتارین کااربرد با م یر ترینساده روساخت، به رسیدن برای روش چند

 ةارائا ارجحیات» واجای تحلیل در( 411: 4002) ن نی توسا ذکرشده معیار چهارمین. شودمی شناخته

 نظار از دیگری به واج کی تبدیل عنیی ؛است «نحوی ای صرفی هایحلراه بر آوایی و واجی هایحلراه

 واکاة به/ a/ واکة آن با مطابق ( که1)قاعدة  مقای ة با .باشد مندیقاعده و شناسیواج توجیه دارای آوایی

[e ]واکاة  آن در کاه( 4) قاعدة واژگون و شودمی تبدیل تربیش ای دوهدایی واژگان آغازین هدای در/e /

 کاه طاورهمان .برد پی( 1)قاعدة  بودنطبیعی به توانمی شود،می تبدیل واژه پایان محیا در[ a]واکة  به

 فارسای در ،انادشدهمی ختم/ a/واکة  به پهلوی زبان در( 4)شمارة  جدول در موجود هایواژه شد، ذکر

 لحااظ از. است شده ح ظ زبانی هایگونه در/ a/ واکة ولی است شده تبدیل[ e] واکة به /a/ واکة معیار

 ایان تااریخی و درزمانی لحاظ از ولی ،کرد مح وب( 4) قاعدة واژگونی را( 1) قاعدة توانمی زمانیهم

 و عایطبی قاعادة چاون ،است قاعده وارونگی هاگونه این در قاعده واژگونی نوع. ه تند کیی قاعده دو

 .اندداده روی مت اوتی هایمحیا در دو هر آن واژگون

 
 e→a واژگون و a→e لیتبد بسامد (.9) ةشمار نمودار
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 (واکه ارتقاء[ )i] واکة افراشته با/ e/ میانی واکة میان ایواکه هماهنگی -4-3

 [i] واکة به /e/ واکة لیتبد (.3) ةشمار جدول

 کیا کاه ه اتند فعال و صا ت اسام، شامل( 9)شمارة  جدول هایداده ،کنیدمی مشاهده که طورهمان
 باا بااز هداای کی در/ e/ واکة میانی هاداده این در. دهدمی نشان را [e]~[i]واکة  دو بین واجی تناوب

 .است داده رخ ایواکه هماهنگی و شده همگون بعدی هدای ةواکة افراشت
 :است صورت بدین فرایند این قاعدة

 [i]واکة  به  /e/واکة تبدیل: 9 قاعدة
e → i / c           $ c  

خوانیهم -          

 افراشته-       → + افراشته        + همخوانی    —+ همخوانی       

 α پ ین  

 ایان کاه شاود،مای تبادیل[ e] میانیواکة  به/ i/ ةافراشتواکة  که دهدمی نشان گرفتهصورت هایبررسی
 تبدیل فرایند این که طوری به. است شده دیده راوری و سبزواری مانند زبانی هایگونه برخی در تبدیل

 .است( 9)قاعدة  عنیی قبلی فرایند برعکس

 [i]واکة  به  /e/واکة ارتقاء قاعدة واژگون -4-4
 [e] واکة به /i/ واکة لیتبد (.4) ةشمار ولجد

 منبع تلفظ گونة زبانی پهلویزبان  نویسی معیارواج صورت نوشتاری
 (35: 1930)کاظمینی،  sivil شهرضایی ? sebil سبیل
 (35: 1930)کاظمینی،  kilit شهرضایی celid kilēd کلید
 (35: 1930)کاظمینی،  bilit شهرضایی ? belit بلیا
 (35: 1930)کاظمینی،  bilis شهرضایی ? belis بلیس
 (35: 1930ینی، )کاظم bimir شهرضایی ? bemir بمیر
 (14: 1929)بروغنی،  ʃibiʃ سبزواری ʃepeʃ spi شپش

 منبع تلفظ گونة زبانی زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری
(93: 1331)پیشداد،  beχta راوری biχtan wēχtan بیختن  
(93: 1331)پیشداد،  reχta راوری riχtan rēχtan ریختن  
(93: 1331)پیشداد،  resmu راوری ? rismɑn ری مان  

یشخندر  riʃχand * راوری reʃχa  ،(93: 1331)پیشداد  
(21: 1929)بروغنی،  ʤe:G سبزواری ? ʤiG جیغ  
(21: 1929)بروغنی،  Ɉe:ʤ سبزواری * Ɉiʤ گیج  
(21: 1929)بروغنی،  be:d سبزواری bid wēd بید  
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 :است صورت بدین واژگون فرایند این قاعدة

 کلمات آغازین هدای در[ e]واکة  به/ i/واکة  تبدیل: قاعدة واژگون: 2 قاعدة

i           e    # C          C0 V (C)  

خوانیهم -          

V (C)  0C    —# C          افراشته-       → + افراشته 

پ ین -    

 کلماات آغاازین هداای در[ e] میانی و پیشینواکة  به/ i/ ةافراشت و پیشینواکة  تبدیل بیانگر( 2) قاعدة

 .ستا

 کیا وجاود باه تاوانمای( 2) واژگاون و( 9) قاعدة همچنین و( 2) و( 9)  شمارة هایجدول مقای ة با

 ،/Ɉ/، /c/، /ʃ/ هاایهمخاوان با مداورت در[ i] ةواکة افراشت به /e/ واکة میانی ارتقاء عنیی قاعده واژگونی

/ʧ/، //ʤ و /j /میانی و پیشینواکة  تبدیل و ایرانی هایگونه برخی در /e /ةافتاد و پیشینواکة  به [a ]در 

قاعادة  تعیاین بارای و قاعاده دو این ةمقای  با. برد پی هاگونه از دیگر برخی در کلمات آغازین هدای

 :پردازیممی قاعده دو این تحلیل به طبیعی و اولیه

 از ه اتند، /j/ و Ɉ/، /c/، /ʃ/، /ʧ/، //ʤ/ هاایهمخاوان مدااورت در و/ e/واکة  دارای که کلماتی تمامی

 تحت تاهثیر/ e/واکة  ه تند،] پ ین[ -و]  افراشته +[ ،] کامی+  [ةصمشخ دارای هاهمخوان این که آندا

 باا /e/ پیشاین و واکاة میاانی باین همگاونی نوعی که شودمی تبدیل[ i] واکة افراشتة به هاهمخوان این

 از اینموناه. دهدمی روی ه تند،]  ینپ  [- و] افراشته +[ ،] کامی+  [مشخصة دارای که هاییهمخوان

 .است شده ذکر( 5)شمارة  جدول در فارسی زبان در کلمات این

 یامحاوره یفارس در [i] واکة به /e/ واکة لیتبد (.5) ةشمار جدول

 یامحاوره یفارس اریمع یسینوواج یصورت نوشتار
 tecce ticce تکه

 ʤeɈar ʤiɈar جگر

 ʃeccam ʃiccam شکم

عدد(شش )  ʃeʃ ʃiʃ 

 ʃepeʃ ʃipeʃ شپش

دیشو  ʃevid ʃivid 

شیسر  seriʃ siriʃ 

لهیفت  fetile fitile 
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 دوهداایی کلمات در ایواکه هماهنگی شود،می دیده( 5)شمارة  جدول کلمات در که دیگری قاعدة 

 ایا روپاس نیهمگاو ا/ یاj/ و Ɉ/، /c/، /ʃ/، /ʧ/، //ʤ/ هایهمخوان با مداورت دلیل به فرایند این .است

 .است داده رخ روپیش

 میاناه و قادیم فارسی( مدهول واو ای اء)ی ō ای ē»: نوی دمی چنین( 143: 1951) صادقی اشرف علی 

 «.است شده بدل o و e به ترتیب به کلمات بعضی در

 o و e به بیترت به کلمات یبعض در انهیم و میقد یفارس( مجهول واو ای اءی) ō ای ē لیتبد (.6) ةشمار جدول

انهیم یفارس اریمع یفارس  اریمع یسینوواج 
 dōχtan duχtan دوختن

 sōχtan suχtan سوختن

 cōftan cuftan کوفتن

 rēχtan riχtan ختنیر

 rēʃχand riʃχand شخندیر

 rēsmān rismɑn  مانیر

 ایان از یکای دارای حاداقل بایاد صاداها ،شاد گ ته که طورهمان ،(411: 1912) هایمن ةگ ت طبق 

 از یکای .باشند داشته را کدیگری به تبدیل شدن قابلیت و گیرند قرار طبیعی ةطبق کی در تا باشند شروط

 و شودمی مشاهده که طورهمان. گیرند قرار واجی قواعد مشمول هم با صدا دو که است این شروط این

 مشاترک هام باا باودن پ این ةمشخصا در/. e/ و/ i/ هایواکه ،(2) عنیی آن واژگون و( 9)قاعدة  طبق

 در کاه شاودمای بینایپایش رو، ایان از. است /e/ از ترافراشته /i/ زبان، افراشتگی ةمشخص در و ه تند

 طریاق از دیگری به آنها از کیی تبدیل که است این دیگر شرط .نمایند شرکت مشترک واجی فرایندهای

( 2) عنایی آن واژگاون و( 9) قاعدة بر طبق ،ودشمی مشاهده که طورهمان .باشد پذیرامکان واجی قاعدة

 کیا در واکاه دو ایان کاه گرفت نتیده توانمی پس. شوند تبدیل دیگری به توانندمی هاواکه از یک هر

 دارای شاناختیصاوت ویژگای نظار از و ه اتند پ این هایواکه جزء دو هر و دارند قرار طبیعی ةطبق

 کارده مطارح قواعاد یواجا لیاتحل یابر( 111: 4002) ن نی که معیاری اولین. ه تند فرونوا مشخصة

 شامارة جادول در شادهارائه هایداده شود،می مشاهده که طورهمان. است ییآوا یریپذینیبشیپ است،

 واکاة تبادیل که ه تند[ sifid] س ید مانند ص ت و[ bimir] مانند فعل ،[bilit] بلیا مانند اسم شامل( 9)

 شامارة جادول هایداده ولی. داد تعمیم دستوری مقوالت اکثر به توانمی را[ i] ةشتواکة افرا به/e/ میانی

 اسااس بار. اسات[ beχtan] بیخاتن مانند مصدر، و [ʤeq]  جیغ مانند اسم، کمی تعداد شامل تنها( 2)
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 ارمعیا ایان طباق .اسات یعیطب یشناختواج لحاظ به[ i] ةواکة افراشت به/e/ میانی واکة تبدیل دوم، معیار

 باه. دارد دیگری به ن بت بیشتری ب امد که کرد ییدهت طبیعی و اولیه قاعدة به عنوان را ایقاعده توانمی

. باشد رایج نیز زبانی هایگونه سایر میان در که است ترطبیعی شناسیواج نظر از ایقاعده دیگر، عبارت

 ساایر میاان در کاه اسات تارطبیعای یشناساواج نظر از ایقاعده( 2) واژگون و( 9)قاعدة  دو از یعنی

 باه 14 ،(2) قاعادة باه( 9) قاعدة کاربرد ن بت( 4)شمارة  نمودار طبق و. باشد رایج نیز زبانی هایگونه

 از قواعاد حاداقل عنایی ،اسات یسادگ اریمع معیار، سومین .است بررسی مورد هایگونه در درصد 92

 روسااخت، باه رسایدن بارای روش چناد باین زا ،به عبارت دیگر ؛شود دیده روساخت تا زیرساخت

 ذکرشاده معیاار چهاارمین. شاودمی شناخته م یر ترینمطلوب قواعد، کمترین کاربرد با م یر ترینساده

 یهااحالراه بار ییآوا و یواج یهاحلراه ةارائ تیارجح» یجوا تحلیل در( 411: 4002) ن نی توسا

 و شناسایواج توجیاه دارای آوایای نظار از یگارید باه واج کیا تبادیل عنیی ،است «ینحو ای یصرف

 باا مدااورت در[ i] ةواکة افراشات به/e/ میانی واکة آن با مطابق که( 9) قاعدة مقای ة با .باشد مندیقاعده

قاعادة  ولای شودمی روپیش ای روپس همگونی فرایند مشمول/ j/ و Ɉ/، /c/، /ʃ/، /ʧ/، //ʤ/ هایهمخوان

 تبادیل ایان بارای شاناختیواج دلیل هیچ ،شودمی تبدیل[ e] میانی به/ i/ فراشتةا آن در که( 2) واژگون

 جادول در موجود هایواژه شد، ذکر که طورهمان .برد پی( 9) قاعدة بودنطبیعی به توانمی دارد، وجود

 شاده بدیلت[ e]واکة  به/ a/واکة  معیار فارسی در ،اندشدهمی ختم/ a/واکة  به پهلوی زباندر ( 4) شمارة

 را( 9)قاعادة  تاوانمای زماانیهام لحااظ از. اسات شاده ح ظ زبانی هایگونه در/ a/واکة  ولی است

 ناوع. ه اتند کایی قاعاده دو ایان و تاریخی درزمانی لحاظ از ولی ،کرد مح وب( 2)قاعدة  واژگونی

 در دو هار نآ واژگاون و طبیعای قاعادة زیارا ،اسات قاعاده وارونگای هااگونه این در قاعده واژگونی

 .اندداده روی مت اوتی، هایمحیا

 
 i→e واژگون و e→i قاعدة بسامد (.2) ةشمار نمودار
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 گیرینتیجه -5

هاای های زبانی هرچند کاه گوناهواژگونی قاعده مشخص شد که گونه ةگرفته در زمینبا بررسی صورت

طاور کاه هماان .مت ااوت دارناد های آوایی و واجاینظام امایک زبان واحد و قابل درک متقابل باشند، 

هاای هاای زباانگونة زبانی مورد بررسی در این مقاله، با توجه به اینکه همگی از گونه 11مشاهده شد، 

هاای مت ااوت هایی کاه از گوناهاساس داده بر .های آوایی و واجی مت اوتی دارندنظاماما ، ه تندایرانی 

 ةطبیعی و واژگونی قاعده در یاک گونا ةعده یعنی قاعدبه ندرت هر دو قاآوری شد، پی بردیم که جمع

تارین قاعاده همچنین طبیعی .رودزبانی تنها یکی از قواعد به کار می ةدر هر گون و شوندمییافت  مشابه

بودن قاعاده اسات ولای یعنی سادگی شرط الزم برای طبیعی .ترین قاعده نی تی لزوماً سادهیاز نظر آوا

و  ه اتندطبیعی و هم واژگونی قاعده هر دو از نظر ساادگی یک اان  ةم قاعدهزیرا  ؛شرط کافی نی ت

/ e/ یهاا( که واکاه4( و )1قاعدة )گیرد. طبق ها به یکدیگر فقا یک مرحله صورت میبرای تبدیل واکه

گارد]  -ن] و [یشایاز جمله [+پ یمشترک یهایژگیو یدارا واکههر دو  ،شوندیل میگر تبدی/ به یکدaو /

گر یارت اع زباان باا یکاد ةبرنوا ه تند و فقا در مشخص ةمشخص یهر دو دارا یشناختد صوتیو از د

 یهار دو دارا ،شاوندیل مایگر تبادی/ به یکدi/ و /e/ یها( که واکه2( و )9طبق قاعدة ) .مت اوت ه تند

ه اتند برنوا  ةمشخص یدارا یشناختد صوتیگرد] و از د -ن] و [یشیاز جمله [+پ یمشترک یهایژگیو

اسااس معیارهاای  طور که ذکر شاد، بار. همانگر مت اوت ه تندیارت اع زبان با یکد ةو فقا در مشخص

در مقای ه باا واژگاون آنهاا یعنای  [i] به /e/و  [e] به /a/های تبدیل ین ن در تحلیل واجی قواعد، قاعده

 تاوانمای زماانیهام لحااظ ین ازو همچنه تند های طبیعی و اولیه قاعده [e]به  /i/و  [a]به  /e/تبدیل 

 ایان تاریخی و درزمانی لحاظ از ولی ،کرد مح وب[ a]به  /e/قاعدة تبدیل  واژگونی را [e] به /a/ تبدیل

 قاعاده وارونگای هااگوناه ایان در قاعاده واژگونی عالوه بر موارد ذکرشده، نوع .ه تند کیی قاعده دو

 .اندداده روی مت اوتی هایمحیا در دو هر آن واژگون و قاعدة طبیعی زیرا ،است

 منابع

 تهران: قطره. .یزبان فارس یخیتار یشناسواج (.1920ی )، مهریباقر

، دانشاگاه شناسایکارشناسی ارشد زباان ةنامپایان ی.شناسی گویش سبزواربررسی واج(. 1929) بروغنی، فاطمه

 .تربیت مدرس

 .شاییزا یشناساکرد واجیمختلف استان مازندران رو یهانهت در گویف و تقویند تضعیافر(. 1931) بهزادفر، آتنا

 ، دانشگاه تربیت مدرس.شناسیکارشناسی ارشد زبان ةنامپایان
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 یکارشناسا ناماة¬انی. پاینگیبه یةدر چارچوب نظر یبروجرد شیگو شناسیواج یبررس (.1923) وایش ،ییایریپ

 .مدرس تیدانشگاه ترب ،شناسیارشد زبان

 و زباان تهران: فرهنگ تان. ایراتیهای ها و گویشموضوعی زبان -فرهنگ تطبیقی(. 1923) ددوست، محمح ن

 .فارسی ادب

، شناسیکارشناسی ارشد زبان ةنامپایان .استان کرمان یزبان یهات در گونهیف و تقویتضع(. 1930) ایده، پریدرزم

 دانشگاه تربیت مدرس.

کارشناسی ارشد  ةنامپایان .یشیزا یشناسد در چارچوب واجیة اقلگون یینظام آوا یبررس(. 1921) ، گوهری یشر

 ، دانشگاه تربیت مدرس.شناسیزبان

 تهران: فرهنگ تان ها.بررسی و نقدها از ایمدموعه ایرانی هاینامهگویش به نگاهی(. 1951اشرف )علی صادقی،

 .فارسی ادب و زبان

 و چام اکی زایشی شناسیواج نظریة اساس بر هرضاییش گویش شناسیواج توصیف(. 1930سمیه ) کاظمینی،
 .مدرس تربیت دانشگاه، شناسیزبانارشد  کارشناسی نامةپایان .هله

 .سمت :تهران .بنیادقاعده رویکردهای: شناسیواج(. 1930عالیه ) کرد زع رانلو کامبوزیا،

شاتر ییا ب ییدوهدا یهادر واژه نیآغاز ةر واکییتغ (.1922)د یخورش یبهرام و سحر -------------------

 .52-21، 1، ش یشناسزبان و زبان. یهمدان ةلهد

زبااان و  .یش دلااواریگااو یف دسااتگاه واجاایتوصاا(. 1925) یمم اان و شاایرین -------------------
 .39-11، 2 ةشمار ،شناسیزبان

ران: پژوهشاگاه علاوم میرفخرایای. تها مهشایدمترجم:  .فرهنگ کوچک زبان پهلوی (.1919)مکنزی، دیوید  نیل

 ان انی و مطالعات فرهنگی.

 تهران: فرهنگ معاصر.. یداهلل ثمرهمترجم: . نظام آوایی زبان: نظریه و تحلیل (.1912) .امهایمن، الری 
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