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  چکيده
 ندیفرا یبه بررس یواج یها هندسه مشخصه  هیمقاله حاضر در چارچوب نظر

 شیاستان تهران موسوم به گو یها شیاز گو یکیهمخوان با همخوان در  یهمگون

که  پردازد یبه این موضوع م زيها ن هندسه مشخصه هی. نظرپردازد یم یدماوند

. شوند یم تبمختلف توسط قواعد واجی مر  زدهندهیتما یها چگونه مشخصه

 شیها در گو همخوان یهمگون ندیفرا ه،ینظر نیدر چارچوب ا توان یم ایآ که نیا

 ییپاسخگو یپژوهش است. برا نیمساله مطرح در ا ر،يخ ایکرد  نييرا تب یدماوند

با  زيو ن شورانیارائه پرسشنامه به گو قیاز طر  داده 600، ابتدا  پرسش نیبه ا

. دیگرد یآور مرتبط جمع یها نامه انیها و پا کتاب درموجود  یها استفاده از داده

ها پرداخته  داده ليمناسب به تحل قيو درنظرگرفتن روش تحق هینظر یسپس با معرف

موجود در  یها مشخص کردن تناوب قیاز طر ها یاز همگون کیهر  ليشد. تحل

 مثال، عنوان نمونه به کیهر تناوب، انتخاب  یها از نمونه یها، ارائه جدول داده نيب
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 یهمگون ندیاز آن بود که فرا یآمده حاک  دست  به جی. نتارفتیصورت پذ یواج

 ،یواج یها هندسه مشخصه هیو در چارچوب نظر یدماوند شیها در گو همخوان

 است. نييقابل تب

 .یدماوند شیگو ،یواج یها هندسه مشخصه هیهمخوان با همخوان، نظر یهمگونهای کليدی:  واژه

 

 مقدمه. 1

شناسی است که هدف آن گردآوری  های عملی زبان شاخهشناسی یکی از  گویش

(. گویش دماوندی یکی از 1: 1368 ها هست )زمردیان، ها و توصیف علمی آن گویش

های شمال غربی و مرکزی ایران به  های استان تهران است که زیرمجموعه زبان گویش

و مناطق  ی جنوبی البرز رود. این گویش مانند یک خط کمربندی در دامنه شمار می

، شهر قدیمی دماوند، روستاها و 1شمالی تهران کشیده شده و بیشتر در شهرستان دماوند

مناطق جنوبی آن رایج است. گویش دماوندی در میان شهرهای شمالی مجاور تهران 

های  ی گویشورانش از جنوب کوه اکنون حوزه تر در معرض نابودی قرارگرفته و هم کم

شهرهای ورامین و گرمسار کشیده شده است )علمداری،  شده و تا مرز البرز شروع

(. هدف از ارائه مقاله حاضر، بررسی فرایند همگونی در گویش دماوندی و در 1392

صورت نظری و روش  روش تحقیق نیز به های واجی است. چارچوب نظریه هندسه

داده از توصیفی است. گردآوری  -اسنادی و از نوع تحلیلی -صورت میدانی انجام آن به

( به گویشوران بومی )یکی از نگارندگان خود 1368طریق ارائه پرسشنامه )زمردیان، 

 صورت گرفتنامه و منابع مکتوبی  گویشور دماوندی است( و همچنین استفاده از پایان

که در حوزه گویش دماوندی وجود دارد. در راستای انجام این پژوهش، ابتدا در بخش 

ثار غیرایرانی و ایرانی در این حوزه خواهیم پرداخت. سپس با پیشینه به ارائه برخی آ

                                                             
شهرستان دماوند از طرف شمال به مازندران، از مشرق به فیروزکوه، از جنوب به گرمسار و ورامین و از غرب  -2

(. نیمی از جمعیت این شهرستان 15: 1376، همکارانشود )سجادی و  به لواسانات، تهران و شمیران محدود می

ای دیگر مانند کردی، لری، مازندرانی، ترکی و ه به گویش دماوندی و بقیه در روستاها و شهرهای تابع آن به زبان

 (.8: 1392گویند )علمداری،  غیره سخن می
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های واجی و اصول و مفاهیم اولیه آن و با در نظر گرفتن  معرفی نظریه هندسه مشخصه

پاسخگویی به  به منظورنهایت  پردازیم. در ها می روش تحقیق مناسب به تحلیل داده

ن در چارچوب نظریه هندسه توا که آیا می سؤال مطرح در این پژوهش مبنی بر این

ها در گویش دماوندی را تبیین کرد یا  فرایند همگونی همخوان ،های واجی مشخصه

 گیری تحقیق خواهیم پرداخت. بندی مطالب و نتیجه به جمع خیر،

 

 پژوهشپيشينه . 2

که  طوری نظر ندارند به منابع غیرایرانی در خصوص ریشه زبانی گویش دماوندی اتفاق

ای دیگر فارسی  ریشه آن زبان تاتی، در بعضی دیگر مازندرانی و در دستهدر برخی 

المعارف ایرانیکا در قسمت  ( در دایره2007) 1ه است. یارشاطرشد تهرانی شناخته

شناسی مطلبی درباره گونه زبانی دماوندی ارائه نکرده است اما در قسمت مربوط  گویش

ای از زبان تاتی و  ( زبان اقوام بومی این شهر را گونهVl: 629، ج 2007به شهر دماوند )

های خود در کتاب  بندی ( نیز در تقسیم205: 1994) 2اشرگیلکی معرفی کرده است. 

های ایرانی را به هجده طبقه کلی تقسیم کرده است  که زبان« های جهان اطلس زبان»

« لهجه بودن»توان به ماهیت  نامی از گویش دماوندی نبرده است که دلیل این امر را می

گروه زبان تاتی در بافت »گونه زبانی دماوندی مربوط دانست. همچنین در کتاب 

طور اخص به گروه  که به« زبانشناسی اجتماعی جنوب غربی ایران و ماورای قفقاز

ها را بر اساس پراکندگی جغرافیایی و نژادی به ده گروه  های تاتی پرداخته و آن زبان

ای به گونه زبانی دماوندی نشده است. در کتاب  ی کرده است هیچ اشارهبند طبقه

و نه  -های ایرانی ترین تمرکز را بر زبان ( که بیش2009) 3ویندفور« های ایرانی زبان»

های خوارزمی، سغدی، ختنی و غیره را به  زبان دارد و مثال -های زبانی ا و گونهه گویش

شود؛  اده است، نیز اثری از این گویش دیده نمیشکل کامال مشروح موردبررسی قرار د

                                                             
1 Yarshater 
2 Asher 
3 Windfuhr 
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دهد،  های ایرانی را نشان می هایی که پراکندگی جغرافیایی زبان یکی از نقشه اما در

گذاری شده که در راهنمای نقشه معنای این حروف  عالمت PRمنطقه دماوند با حروف 

یز دماوندی را ( ن1358ارانسکی ) های محلی زبان فارسی تهرانی ذکرشده است. گونه

 گوید: های شمال غربی و مرکزی ایران دانسته و می های گروه زبان یکی از گویش

ی جنوبی البرز و مناطق شمالی  گویش دماوندی مانند یک خط کمربندی در دامنه»

تر در شهر قدیمی دماوند و روستاها و  تهران کشیده شده است. این گویش بیش

های  حائز اهمیت این است که تفاوت میان گویش شهرهای جنوبی آن رایج است. نکته

های شمیرانی و دماوندی که  ویژه میان گویش مناطق شمالی تهران بسیار اندک است؛ به

ها را  واقع، این گویش وجود دارد. درها  آناختالف کمی در تلفظ برخی از کلمات 

شهرهای  ها در هایی از یک گویش واحد به شمار آورد. این گویش توان گونه می

شمیرانات، دماوند، کرج، تهران قدیم، کن، سولقان، طالقان و لواسانات رواج داشته که 

نهایت  (. در32: 1358)ارانسکی،  «از شمار گویشوران آن کاسته شده است تدریج به

زمان براثر مجاورت با روستاهای الریجان و  مرور  توان گفت گویش دماوندی به می

ها و اصطالحات  ندران تغییراتی پذیرفته و تعدادی از واژهی ماز نزدیکی به منطقه

تأثیر نمانده  حال از گویش قدیم تهرانی هم بی مازندرانی در آن داخل شده و درعین

 (.320: 1358ارانسکی، است )

شگران ایرانی نیز نظر در شناخت ریشه زبانی گویش دماوندی در آثار پژوه اتفاق نبود

تنها زبان  ( بر این باور است که زبان مازندرانی نه18: 1383)زاده  گلمشهود است. آقا

تر ساکنین منطقه مازندران است، بلکه در مناطق زیادی چون شمال استان  مادری بیش

ای از این زبان تکلم  گونه تهران یعنی فیروزکوه، دماوند، جاجرود، طالقان و لواسانات به

های شرقی زبان  های اصلی گویش شود. او همچنین نقشه مرزهای زبانی لهجه می

گونه  ( نیز با ارائه شواهدی این331-327: 1388کند. کلباسی ) مازندرانی را ارائه می

های مناطق شمیرانات و تهران است. از  لهجه وگیرد که لهجه دماوندی جز نتیجه می

ای گویش مستقلی بر که اساسا ( ازآنجایی1373زاده ) سوی دیگر و با استناد به آقاگل
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مناطق تهران و شمیرانات وجود نداشته است، مشمول دانستن این لهجه در گویش 

رسد. با توجه به شواهد موجود در این کتاب،  تهران یا شمیرانات بعید به نظر می

های بسیاری با زبان فارسی  شده شباهت های واژگانی، آوایی و نحوی استخراج ساخت

که در شهرستان « دماوندی»توان گفت  فوق می نهایت با بررسی منابع معیار دارد. در

های مرکزی ایران است که با  رود یکی از گویش دماوند، در استان تهران به کار می

(. همچنین با 331: 1388هایی دارد )کلباسی،  گویش سابق منطقه شمیرانات شباهت

تحقیقات  توان گفت اکثر گرفته، می های علمی که روی این گویش انجام توجه به بررسی

شود که  ک مواردی یافت میمربوط به زبان فارسی تهرانی و مازندرانی بوده و اند

ها  جمله این پژوهش به این گویش و فرایندهای واجی آن پرداخته باشد. از مستقیما

زاد  ( اشاره کرد. هاشمی کهن1390زاد ) ( و هاشمی کهن1392ن به علمداری )توا می

لهجه دماوندی را در چارچوب یک نظریه علمی )نظریه  ( تنها پژوهشی است که1390)

تر  بررسی قرار داده است. لذا با درنظرگرفتن این پیشینه، نیاز به کار بیش زایشی( مورد

 ها، ابتدا داده رویانجام تحلیل  به منظورشود. در ادامه  بر روی این گویش احساس می

 .شود معرفی میهای واجی  نظریه هندسه مشخصه
 

 رچوب نظری. چا3

کننده  های توصیف شناسی است که مشخصه ها مبحثی در واج نظریه هندسه مشخصه

ها ساختار هندسی  داند، بلکه برای آن ریخته نمی آواها را عناصری بدون ساختار و درهم

ای منظم و سلسله مراتبی درون  گونه ها به مشخصی قائل است که در آن، مشخصه

 هندسه نظریه(. 1391تی و استاجی، اند )نوربخش بیدخ ساختار واج قرارگرفته

 ) 1995 ،3هیوم و وکلمنتس 1988، 2کارتی مک ؛1985 ،1)کلمنتس های واجی مشخصه

 توسط مختلف  تمایزدهنده های مشخصه چگونه که پردازد می موضوع این به اول وهله در

 چون واجی فرایندهای در است شده گونه که مشخص شوند. آن مرتب می واجی قواعد

                                                             
1 Clements 
2 McCarthy 
3 Hume 
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 مورد در که درحالی کنند می عمل باهم یک سازه صورت به معینی های مشخصه همگونی،

 در ها مشخصه افتد؛ بنابراین، همه نمی اتفاق هرگز رفتاری چنین ها مشخصه بقیه

 که عملکرد می شود احساس نیاز این کنند و نمی رفتار یکسان طور به واجی های بازنمایی

 برای روشی (1985کلمنتس ) اساس، این بر شود. داده توضیح جدیدی افق از ها مشخصه

 آرایش سلسله مراتبی شکل به ها مشخصه آن، در که کند می مطرح ها ترتیب مشخصه

 گیرد. همچنین می قرار مستقل 1 الیه یک در مشخصه هر مراتب، این سلسله در یابند. می

 با مرتبط های مشخصه دهند. می تشکیل مراتب سلسله انتهایی را در های گره ها، مشخصه

 سپس آورند. وجود به را مجزا 2 یک سازه تا شوند می متصل باالتر گره یک به یکدیگر،

 به ها کنند. گره می عمل واحد یک  مثابه به واجی، فرایندهای قواعد با رابطه در ها، آن

 و که کلمنتس چارچوبی در حاضر شوند. تحلیل می مربوط هم به ارتباطی خطوط وسیله 

دهد که  ( طرحی را ارائه می1985کلمنتس ) .گیرد می قرار اند، کرده ( مطرح1995) هیوم

صورت ستونی و سپس به شکل  ابتدا در چهار گروه به« 3های ممیز مشخصه»در آن 

ها در یک ساخت درختی تولید  شوند. در این بازنمایی، مشخصه درختی بازنمایی می

این طرح   معروف است. شکل پیچیده« ها هندسه مشخصه  نظریه»شوند که به  می

 ( است:1صورت نمودار ) به

 
 ها در یک ساخت درختی مشخصهبازنمایی  (1)نمودار 

                                                             
1 tier  
2 constituent                                                           
3 distinctive features 
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بندی  دهد که برای صورت ای را نشان می تولیدی ساخت مشخصه  این نمودار نظریه

 های ها بلکه کل گره تنها مشخصه رود. در این نظریه نه فرایندهای همگونی به کار می

صورت خودواحد از یک عنصر واجی به عنصر واجی دیگر  توانند به ای می طبقه

 گسترش یابند.
 

 . روش تحقيق4

-ه گونه تحلیلیاسنادی است و ب -صورت میدانی  روش انجام پژوهش نظری حاضر به

صورت مستقیم از طریق   ها نیز به آوری داده توصیفی صورت گرفته است. جمع

که در  صورت گرفتنامه و منابع مکتوبی  گویشوران بومی و همچنین استفاده از پایان

حوزه گویش دماوندی وجود دارد. نگارندگان پس از بیان پیشینه گویش دماوندی و 

های واجی  شناسایی مناطق جغرافیایی گویشوران آن، به معرفی نظریه هندسه مشخصه

( 1که در جدول ) ،گروه 7ها به  بندی واژه داده نیز با تقسیم 600ر بر روی اند. کا پرداخته

نواع آن، با توجه به ، آغاز گردید. در ادامه پس از معرفی فرایند همگونی و اشده  ارائه

ها، فرایند همگونی همخوان با همخوان بر طبق سه  هندسه مشخصه  اصول نظریه

ها مشخص و مورد تحلیل قرار  ری بین دادهداخصه محل تولید، شیوه تولید و واکمش

های موجود در بین  ها با مشخص کردن تناوب گرفت. تحلیل هر یک از همگونی

مثال، بررسی دو  عنوان های هر تناوب، انتخاب یک نمونه به ها، ارائه جدولی از نمونه داده

ت های نقض، بیان صور شدن صورت زیرساختی آن و یافتن مثال فرضیه برای مشخص

های واجی  خطی فرضیه تأییدشده و درنهایت ارائه بازنمایی نمونه از طریق مشخصه

 بوده است.
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 های جمع آوری شده گویش دماوندی بندی واژه طبقه (1)جدول 

 

 ها . ارائه و تحليل داده5

طور اخص به  در این بخش از پژوهش پس از معرفی فرایند همگونی و انواع آن، به

های  بررسی فرایند همگونی همخوان با همخوان در چارچوب نظریه هندسه مشخصه

 .شود پرداخته میواجی 
 

 تعریف فرایند همگونی یا گسترده شدن .5-1

یکی از کنند که  یاد می« همگونی»شناسان غیرایرانی اغلب از نوعی فرایند موسوم به  زبان

یک آوا به آوای مجاور شباهت پیدا  ترین انواع فرایندهای واجی است و در آن رایج

ثیری که یک زنجیره آوایی در تولید ا( این فرایند را در ت31: 2003) 1کند. کریستال می

دارد که این اثرگذاری به نحوی  بیند. او بیان می د داشته باشد، میتوان زنجیره دیگر می

ای  شوند؛ یعنی زمانی که زنجیره یکسان می ها تا حدودی شبیه و یا کامالاست که آوا

های ایجاد  عنوان یکی از راه  گیرد، فرایند همگونی به کالمی مورد تحلیل قرار می

                                                             
1 Crystal 

 ردیف گروه تعداد

 1 های وابسته اعضای بدن انسان و واژه 68

 2 کار، وسایل خانه و پوشاک ابزار 68

 3 های توصیفی ها و واژه بیماریها،  آفت 68

 4 ها، مشاغل و زمان بستگان، مکان 68

 5 ها ها، درختان و خوراکی گیاهان، میوه 130

 6 موجودات خیالیو حیوانات  68

 7 مصادر 130

 جمع کل 600
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، 2ور لی و 1ین فارنتانی )در هارد کاسلشود. همچن سلیسی و آهنگ در کالم شناخته می

همگونی به فرایندهای مختلف کیفی یا » گوید: ( در توصیف این فرایند می376: 1997

کند. تغییرات کیفی در همگونی، جنبه شنیداری تحلیل واجی را  شدگی اشاره می همسان

واجی دهد. همگونی، متعلق به حوزه توانش زبانی است که از طریق قواعد  نشان می

گیرد؛ بنابراین  ها صورت می کند که در مشخصه شود و اشاره به تغییراتی می توجیه می

شود، هرچند که در همه  فرایندهای همگونی، بخشی از دستور خاص زبان محسوب می

 .«شود ها دیده می زبان

به « simillis»و « سوی به»به معنی « ad»که از دو تکواژ التینی « assimilation»واژه 

/ در dای از همگونی است زیرا همخوان / مشتق شده است خود نمونه« مشابهت»معنای 

شده است  / در آغازه تکواژ دوم تبدیلsاز طریق فرایند همگونی به /« ad»تکواژ 

( نیز همگونی را گسترش یک مشخصه بر 1988کارتی ) (. مک160: 1990، 3)ینسن

کند و به دنبال این  در ساخت مطرح می داند و آن را تر از یک واج می ای وسیع حوزه

کند که اولین بار توسط گلداسمیت  ریزی می ای را پایه فرض، بنیاد هندسه مشخصه

( آن را مطرح کرد. قواعد همگونی در 1985( ارائه شد و سپس کلمنتس )1976)

شدن یک مشخصه با یک گره از یک واحد واجی به  چارچوب هندسی، برای گسترده

 بر هیوم و کلمنتس (.258: 1995شود )کلمنتس و هیوم،  جاور تعیین میواحد واجی م

 اگر اساس، این بر شناسند. بازمی را همگونی نوع دو هدف، واحد واجی طبیعت اساس

 به قاعده شوند، گسترده نبودند هدف واجی از واحد بخشی تر پیش که هایی مشخصه

 هستند واجی واحد از بخشی که هایی مشخصه کند. اگر می عمل 4مشخصه کردنپر شکل

ها همچنین بر  آن .کند می عمل 5مشخصه تغییر شکل به همگونی قاعده شوند، جایگزین

 کنند: می مشخص را همگونی نوع سه شده، گسترده گره 6طبق همسانی

                                                             
1 Hardcastle  
2 Laver 
3 Jensen 
4 feature filling 
5 feature changing                                                           
6 identity 
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 تمام شود، می گسترده 1ریشه گره که وقتی هدف واجی تمام: واحد یا کامل همگونی .1

 کند؛ می دریافت مشخصه تغییر  شیوه به را جوار همواجی  واحد های مشخصه

 گسترده 2تر پایین طبقه گره که وقتی هدف واجی واحد ناقص: یا ناکامل همگونی .2

 واحد درنتیجه، کند؛ دریافت می را واجی منبع واحد های مشخصه از تعدادی شود، می

 شود؛ می همگون ناقص طور به واجی

 را 4انتهایی مشخصه شدن گسترده همگونی، نوع : این3یک مشخصه همگونی .3

 دربردارد.

سازی حرکات  پژوهشگران ایرانی نیز در تعریف خود از این فرایند آن را نوعی ساده

واقع در  اند. در عضالنی که برای تولید یک واژه یا عبارت ضروری است معرفی کرده

از مختصات آوایی ای  نشینی با همخوان دیگر پاره فرایند همگونی یک همخوان در هم

جای آن مختصات آوایی همخوان مجاور را به خود   دهد و به خود را از دست می

صورت  ها عینا به چه این فرایند موجب شود که یکی از همخوان پذیرد. چنان می

همخوان دیگر درآید، آن همگونی کامل است و اما اگر همگونی موجب همانندی کامل 

کامبوزیا (. 152: 1369شناس،  گویند )حق نی ناقص میدو همخوان نگردد آن را همگو

داند که  ترین انواع فرایندهای واجی می ( نیز همگونی را یکی از متداول167: 1392)

افزاید در همگونی  شود. او می ای رایج محسوب می های دنیا، پدیده تقریباً در تمام زبان

گردد. او  ه شبیه مییک واحد واجی به واحد واجی دیگر، در یک یا چند مشخص

مشخصه)های( عنصر واجی منبع به عنصر واجی هدف و « گسترش»همگونی را 

کند و قاعده کلی  مشخصه)های( عنصر واجی هدف تعریف می« حذف»زمان با آن  هم

 دهد: صورت زیر نشان می آن را به

 

                                                             
1 root node 
2 lower level class node 
3 single feature assimilation 
4 terminal features 
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 هدف               منبع                                               

X                         Y                                                        الیه واج : 

 

        F1                       F2                                                                               الیه خودواحد : 

 بازنمایی خودواحد همگونی (2)نمودار 

دهنده عناصر واجی  واج نشان  در الیه Yو  Xدارد که در این بازنمایی  وی بیان می

دهند که در  اجی را نشان میاز عناصر و های هرکدام مشخصه F2و    F1هستند. نمادهای 

کند  چین گسترش یک مشخصه خودواحد را بازنمایی می خودواحد قرار دارند. خط  الیه

: 1392شود )کامبوزیا،  زمان با گسترش مشخصه منبع، مشخصه هدف قطع می که هم

درجه »و « جهت»، «پیوستگی»توان بر اساس سه ویژگی  (. انواع همگونی را می175

تر آشنا  با هریک از این طبقات بیش بندی کرد که در ادامه طبقهصورت زیر  به« شباهت

 شویم. می

 

                                                         

 

                                 

 

 

 

 

 
 بندی انواع همگونی طبقه( 3)نمودار 

 همگونی به لحاظ جهت .5-1-1

 تقسیم است: قابلبه سه دسته « جهت»همگونی به لحاظ 

 انواع همگونی 

 همگونی پس رو•

 همگونی پیش رو•

 همگونی دوسویه•

 همگونی پیوسته•

 همگونی ناپیوسته•

 انواع همگونی

                          

   همگونی به لحاظ درجه شباهت -پ

 همگونی در یک مشخصه•

 همگونی در چند مشخصه•

 همگونی کامل•

همگونی به لحاظ جهت -الف  

پيوستگیهمگونی به لحاظ  -ب  
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همگونی پس رو، فرایندی است »نویسد:  ( می118: 1373آرالتو )رو:  همگونی پس -1

شوند. وقوع پیش از  آید، شبیه می یک همخوان با همخوانی که پیش از آن می که طی آن

شوند، علت اصلی این  موقع حرکات عضالنی که برای تولید همخوان بعد آماده می

از انواع  تر از میان سه دسته همگونی، همگونی پس رو بسیار متداول«. دگرگونی است

، تأثیر /n// روی واحد واجی ماقبل خود،bواحد واجی /« شنبه»دیگر است. در مثال 

 کند: آن را شبیه خود می« محل تولید»گذارد و در مشخصه  می

 /anbe∫/   →  [ambe∫]     شنبه      

روی واحد واجی سمت چپ یا قبل از خود  1در این نوع همگونی، واحد واجی منبع 

کند.  گذارد و در یک یا چند مشخصه آن واج را شبیه خود می تأثیر می 2یعنی هدف

 صورت کلی همگونی پس رو به شکل زیر است:
Y            X                                                                  

                          

    
 F                                                                                                        

 همگونی پس رو (4)نمودار         

به واحد واجی  Fیعنی منبع با گسترش مشخصه  Xشده، واحد واجی  در بازنمایی ارائه

Y اند  شده  یعنی هدف، بر آن تأثیر گذاشته و از این طریق دو واج با یکدیگر همگون

 (.65: 1388جم، )

ثیر ادر همگونی پیش رو، یک آوا روی آوای بعد از خود ترو:  همگونی پيش -2

تحت  /s/کند. در مثال زیر  گذارد و در یک یا چند مشخصه، آن آوا را شبیه خود می می

شود. در این همگونی همخوان  تبدیل می  /∫/قبل از خود به  t/ ∫/تأثیر واحد واجی 

 (.169: 1392سازد )کامبوزیا،  همخوان دوم را شبیه خود میماند و  نخست ثابت می

       core     [∫]  Lunch  lunch score  →  

                                                             
1 source 
2 target 
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روی واحد واجی سمت راست یا بعد از خود در همگونی پیش رو،  واحد واجی منبع

کند.  خود میگذارد و در یک یا چند مشخصه آن واج را شبیه  تأثیر می یعنی هدف

یعنی منبع با  Yنیز به شکل زیر است. واحد واجی  رو پیشصورت کلی همگونی 

یعنی هدف، باعث همگونی دو واج با یکدیگر  Xبه واحد واجی  Fگسترش مشخصه 

 (.66: 1388جم، شده است )

  X            Y                                                      
 

   
 F                                                                                                                           

 رو همگونی پيش (5)نمودار 

ثیر ادو واحد واجی مجاور روی یکدیگر تدر این نوع همگونی،  همگونی دوسویه:-3

شود  اند و یک انسایشی تولید می شده / درهم ادغام / ј و  /t/متقابل دارند در مثال زیر 

 /don’t you”            [dəʊnt∫u]  →       / dəʊnt  ju“          (.170: 1392)کامبوزیا، 

 همگونی به لحاظ پيوستگی 5-1-2

 (:168: 1392نیز بردو نوع است )کامبوزیا، « پیوستگی»همگونی را به لحاظ 

واحدهای واجی مجاور بر یکدیگر است که معموالً : تأثیر هتهمگونی پيوس (1

                     آید. بین دو همخوان یا یک واکه و یک همخوان پدید می

  /badtar/  → [battar]     بدتر                                           

 /daste/   →  [dasse]             دسته                                                   

: تأثیر واحدهای واجی غیر مجاور بر یکدیگر است. همگونی ناپيوسته (2

ای یا  هماهنگی واکه»صورت نوعی  ها به همگونی ناپیوسته در بین واکه

 شود. دیده می« اومالت

 /be∫in/    → [bi∫in]                   بشین               

 /bedo/    → [bodo]            بدو     

صورت  همگونی به لحاظ آواشناختی باید پیوسته باشد، اما مواردی که همگونی به

شناختی بررسی شود  دهد که این فرایند باید به لحاظ واج نشان میناپیوسته است، 
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نوع دیگر »نویسد:  ( می120 :1373همچنین، آرالتو ) (.1997 ،ور یکاسل  و لهارد)

شوند.  که میان دو واکه واقع می ها هنگامی دگرگونی همخوانهمگونی عبارت است از 

اند. در  شده بندی دسته« شدگی تضعیف یا نرم»زیر عنوان عمومی  ها معموال این دگرگونی

 : این مورد دو روند اصلی دخالت دارد

 های انسدادی به پیوسته الف( تبدیل همخوان

 واک به واکدار های بی ب( تبدیل همخوان

ند و هم ا پیوسته  ها هم آیند، زیرا واکه حساب می ها نوعی همگونی به دگرگونیاین 

ها را  شدگی همخوان توان فرایندهای نرم ین ویژگی، میدار و بنابراین در ارتباط با اواک

 «. همگونی همخوان با واکه دانست

 

 همگونی به لحاظ درجه شباهت 5-1-3

است. این نوع همگونی « درجه شباهت» ها به لحاظ بندی همگونی نوع دیگر تقسیم

 دارای سه زیرمجموعه است:

یک مشخصه به واحد واجی مجاور، گسترده همگونی در یک مشخصه:  (1

ای قبل از  یک واکه به همخوان بدنه ]پسین[شود؛ مانند گسترش مشخصه  می

 [.kar[ و ]cifصورت ] به ترتیب به« کار»و « کیف»واکه در کلماتی مانند 

های میانی در نمودار  های موجود در گره مشخصهچند مشخصه:  همگونی در (2

شوند. )ارائه نمونه در  درختی، به جایگاه عنصر واجی مجاور گسترده می

 های بعد( بخش

های یک واحد واجی، به  در این نوع همگونی، همه مشخصه همگونی کامل: (3

ر به هم شود که در آن هر دو واج، از هر نظ یک واحد واجی دیگر گسترده می

زبان عربی،  در / Ɂal/  / در تکواژ معرفهIشبیه هستند. مثال همگونی همخوان /

 ای آغاز ستاک اسمی: با همخوان تیغه

 / Ɂal+∫ams /   → [Ɂa∫∫ams]     الشمس          ←ال+شمس  
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تر  ها را بیش های کلی و جزئی در مورد همگونی، اهمیت مطالعه مشخصه بندی طبقه

ها تعریف  واجی برحسب مشخصههای  دهد. طبقات طبیعی در گزاره توجه قرار می مورد

شناسی  زبان یا در زبان ها، در یک بودن طبقات، تکرارپذیری آن د. منظور از طبیعیشو می

 (.171: 1392مرز گذر است )کامبوزیا، 

 های واجی با همخوان در چارچوب نظریه هندسه مشخصه  همگونی همخوان 5-2

به معرفی انواع فرایند همگونی همخوان با همخوان در  پژوهشسمت از این ق

پردازد تا از این طریق، امکان بررسی  های واجی می چارچوب نظریه هندسه مشخصه

 های گویش دماوندی فراهم گردد. داده

 

 محل توليد  همگونی در مشخصه .5-2-1

در فرایند همگونی همخوان با همخوان در مشخصه محل تولید، دو همخوان دارای گره 

طور مثال، در زبان  (. به1387ای محل تولید مشترک خواهند شد )زارع و رنجبر،  طبقه

 با همخوان دهانی بعدی همگون« محل تولید»مشخصه  در /n/فارسی، خیشومی 

هجا، در مرز دو هجا، در دو تکواژ یا دو در درون  شود. این نوع همگونی، معموال می

گر عملکرد این فرایند در  های زیر بیان نمونه(. 171: 1392 شود )کامبوزیا، کلمه دیده می

« جنب»به ترتیب در  /n/ای خیشومی تیغهها، همخوان  فارسی معیاراست. در این نمونه

شده است. این  تبدیلکامی  به نرم« کنکور»کامی و در  به پیش« رنگ»به دولبی، در 

است  /n/ها ناشی از گسترش مشخصه محل تولید همخوان دهانی به همخوان همگونی

 (.68: 1388)جم، 

 /dᴣanb/  → [dᴣamb]        جنب      

 /ranɈ/  → [raŋɈ]                     رنگ  

 /con.cur/  →  [koŋkur]     کنکور     

 

 ر است:صورت زی کلی این فرایند نیز به شکل
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 همخوان دهانی           همخوان خیشومی 

  

 

 ]محل تولید[                            
 همگونی محل توليد خيشومی (6) نمودار                        

 

 توليد  نحوه  همگونی در مشخصه .5-2-2

همخوان که یک همخوان در مشخصه شیوه تولید با  در این حالت از همگونی، هنگامی

ی شیوه تولید مشترک خواهند ا شود، دو همخوان دارای گره طبقه دیگری همگون می

 /t/ای انسدادی عنوان نمونه، در فارسی معیار همگونی تیغه (. به1387زارع و رنجبر،بود )

گیرد. در این نوع همگونی، مشخصه  صورت می z/ /و /s/های سایشی با همخوان /d/و

شود. این همگونی در فارسی معموال در  نحوه تولید سایشی به انسدادی گسترده می

  شود: در یک کلمه دیده می -zd -و  – – stهای همخوانی  خوشه

 /daste/  → [dasse]            دسته      

 /peste/  → [pesse]                  پسته  

 /ecaste∫/  →  [ecasse∫]      شکسته     

کند و  صورت یک خودواحد عمل می تنهایی به نحوه تولید به  در موارد فوق، مشخصه

های محل تولید  ، مستقل از مشخصه ای مستقل قرار گیرد. این مشخصه تواند در الیه می

زمان  طور هم بهگاه دو مشخصه نحوه تولید در یک فرایند  کنند و هیچ و یا واک عمل می

ها  رو فاقد گره میانی در نظام سلسله مراتبی مشخصه روند، ازاین و باهم به کار نمی

یک مشخصه مربوط به نحوه تولید وجود دارد،  هستند. فرایندهای همگونی که در آن

در مثال،  عنوان به (.177: 1392 شود )کامبوزیا، منجر می« همگونی کامل»همیشه به 

نیز همگونی فقط از نوع همگونی کامل یا نوعی تشدید خواهد بود،  مشخصه ]پیوسته[

مثال این شود.  زیرا گره ریشه از یک عنصر واجی به عنصر واجی دیگر گسترده می

 /daste/  → [dasse]                                         کند: فارسی موضوع را تأیید می
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 همخوان(    = cبازنمایی زیرساختی )الف( 

C              C                                                            الیه مبنا: 

  

                s                t                                                                   :الیه ریشه 

                        

 :الیه خودواحد      پیوسته[     ]+ پیوسته[     -]                                      

                              پیوسته[ -با آن قطع مشخصه ] زمان و هم + پیوسته[ منبع به هدفگسترش مشخصه ]ب( 

  C                                                  C                            الیه مبنا: 

 

                               s                t                                                          الیه ریشه: 

 

 :الیه خودواحد                        پیوسته[     ]+ پیوسته[  -]                               

 بازنمایی رو ساختیج( 

C                                                 C                                  الیه مبنا: 

 

                                 s                 t                                                     الیه ریشه: 

 

 :الیه خودواحد                      ]+ پیوسته[                                              

 مراحل بازنمایی غيرخطی همگونی در مشخصه نحوه توليد (7) نمودار

 داریواک  همگونی در مشخصه 5-1-3

نشده  در مورد مشخصه موردنظر مقداردهی شونده یا هدف، اگر واحد واجی همگون

صورت کافی است که آن مشخصه را از واحد واجی منبع کسب کند که  باشد، در این

توان از  شود. در این مورد می این فرایند پرکردن مشخصه یا ایجاد ساخت نامیده می

سی نام برد که در مورد مشخصه [ گذشته در زبان انگلیT[ جمع ]sهای ] تکواژه

ی یا ستاک فعلی، مشخصه اند و همخوان پایانی ستاک اسم داری، مقداردهی نشدهواک

 کار  کردن مشخصه بهبازنمایی زیر فرایند پر درکند.  ها تعیین می ]واک[ را در مورد آن
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صورت خودواحد در الیه  شده، به رفته است. در این نمونه، مشخصه ]+واک[ فعال

: 1392یافته است )کامبوزیا، مستقلی قرارگرفته و سپس به واحد واجی مجاور گسترش

176.)                               dog + s  → dog[z] 

 [ در مورد مشخصه ]واک[ مقداردهی نشده است.(sبازنمایی زیرساختی ) تکواژ ]الف( 
        g               s                                                                                            

 

                                                          ]+واک[                                                        

 گسترش مشخصه ]+ واک[ از منبع به هدفب( 

s                                                             g          
              

               

 ]+واک[             

 ج( بازنمایی روساختی

z                                                       g              

                                                              

                                                                  

 ]+واک[                                                            
 مراحل بازنمایی غيرخطی همگونی در مشخصه واک داری( 8) نمودار

 

 ها تحليل داده .5-3

 :)مشخصه محل توليد( n≈ mهمخوان  دو تناوب 5-3-1

[ که دارای nدهد. ] می[ را نشان n[ و ]m] بین دو همخوان دیگریتناوب ها  داده مقایسه

هم مانند  شود که آن [ تبدیل میm] است تلفظ دشواری دارد و لذا به« لثوی»محل تولید 

[n[ خیشومی است و ازلحاظ محل تولید مانند ]b[ لبی است و بدین ترتیب با ]b ]

هایی از این فرایند همگونی  نمونه (2)(. در جدول 251: 1380شود )باقری،  همگون می

 شده است:  رو ارائه ناقص پس
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 n≈ mهمخوان  دو هایی از تناوب نمونه( 2)جدول 

 نویسی معيار واج فارسی معيار لهجه دماوندی

mambaɁ منبع manbaɁ 

Ɂambâr انبار Ɂanbâr 

Pamba پنبه Panbe 

Domba دنبه Donbe 

Ɂambor انبر Ɂanbor 

Ɂambâr cedan انبار کردن Ɂanbâr cardan 

ambe∫ شنبه anbe∫ 

Tombun تنبان Tonbân 

ombadɈ گنبد onbadɈ 

Tembâcu تنباکو Tanbâcu 
 

به لحاظ  [n] قاعده خطی همخوان های فوق مطرح است، در این گونه که در مثال همان

  شود. واژه ل می[ تبدیmشده و به همخوان لبی ] همگون[ b]جایگاه تولید با همخوان 

رو است که برای تعیین صورت  همگونی ناقص پسای از این نوع  نمونه« منبع»

 manbaɁ/ →[mambaɁ]/                    زیرساختی آن دو فرضیه زیر مطرح است:

ای  صورت زیرساختی است، لذا قاعده [mambaɁ]دماوندی   واژه فرضيه اول: -الف

[ n][ به همخوان دندانی b] [ را در مجاورت همخوان لبیm] نیاز است تا همخوان لبی

    ⧵ [b]                                                    تبدیل نماید. 
_______    [n ]→  [m] 

                                                                                             

  

 

 

 

[ n[ به ]m] یید نیست زیرا تبدیلابا توجه به توضیحات بخش قبل، فرضیه اول مورد ت

صدا هنگامی  دو یا چندشناسی طبیعی نیست.  [ بیانگر یک فرایند واجb] در مجاورت

 + خیشومی

 + لبی

خیشومی -   

پیوسته -  

 تیغه ای +

 + واک

 + خیشومی

 + تیغه ای
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تر  کل طبقه کمهای الزم برای توصیف  دهند که مشخصه یک طبقه طبیعی را تشکیل می

کلی دو  طور  های موردنیاز برای توصیف هریک از اعضای آن طبقه باشد. به از مشخصه

صدا هنگامی متعلق به یک طبقه طبیعی هستند که حداقل یکی از شروط زیر درباره 

 ها محقق باشد. ها در تعدادی از زبان آن

 دو صدا باهم مشمول قواعد واجی گردند. -الف

 یکسان در محیط قواعد واجی عمل کنند. طور دو صدا به-ب

 پذیر باشد. ها به دیگری از طریق قاعده واجی امکان تبدیل یکی از آن -پ

 (. 1394صدا در محیط صدای دیگر مشتق شود )ثمره، یک -ت

های متناقضی از این فرایند در گویش دماوندی وجود دارد.  از سوی دیگر، نمونه 

[ به b] [ در مجاورت همخوان لبیm]همخوان « دم»و  «بمب»های  طور مثال در واژه به

 [ تبدیل نشده است.n]همخوان دندانی 

ای نیاز است تا  اند، لذا قاعده های فارسی معیار صورت زیرساختی واژه فرضيه دوم: -ب

 [ تبدیل نماید. mبه همخوان لبی ][ b] را در مجاورت همخوان لبی [n] همخوان دندانی

   [b] ∕    
_______    [m ]→ [n] 

        

                                                                                                                                                                                     

 

 

یید ادهنده یک فرایند طبیعی است مورد ت برخالف فرضیه اول، فرضیه دوم چون نشان

پس به تلفظ دشواری دارد، « لثوی» [ در جایگاه تولید واجیnترتیب که ] این است. به

[m[ که مانند ]nخیشومی است تبدیل می ] [ شود و از جهت محل تولید مانندb لبی ]

که در  «جانباز»مانند  هایی گردد. از سوی دیگر، وجود واژه است و با آن همگون می

[ هستند اما در ترکیب با تکواژهایی که با nتنهایی دارای همخوان ] پایان ستاک خود به

[bآغاز می ] [ شوندn] [ بهmتبدیل می ] یید فرضیه دوم است.اشود یکی دیگر از دالیل ت 

 + خیشومی

 + تیغه ای

 

 + خیشومی

 + لبی

 

خیشومی -  

 + پیوسته

 تیغه ای +

 + واک
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  dᴣân+bâz → dᴣâmbâz جانباز                                                               

[ m]شود که در محیط یادشده همخوان  همچنین در گویش دماوندی مواردی یافت می

 *Ɂe∫camba →  (Ɂe∫canba) سیرابی                         شود مانند: [ تبدیل نمیnبه ]

به شکل زیر خواهد « منبع» درنهایت قاعده غیرخطی همگونی فوق نیز با توجه به مثال

 منبع                manbaɁ/ →[mambaɁ]/                                                             بود:

 الف( بازنمایی زیرساختی

 هدف            منبع                             

C               C                                                                           الیه مبنا: 

 

                                                 n                b                                                   الیه ریشه: 

 

 لبی[ -]                                       

                     های هدف                                                                                                                   قطع مشخصه زمان با آن ب( گسترش کل مشخصه منبع به هدف و هم

C                         C                                                         الیه مبنا: 

 

    

                                  m                         b                                   )الیه خودواحد )ریشه : 

 

 لبی[ -]                                      

 

 ج( بازنمایی رو ساختی

C                        C                                                       الیه مبنا: 

 

 

                                                     b                                      :)الیه خودواحد )ریشه 
 «منبع» مراحل بازنمایی غيرخطی همگونی واژه ( 9)نمودار 
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 )مشخصه شيوه توليد( χ ≈ Gهمخوان  دو تناوب 5-3-2

[ در Gهای گویش دماوندی با فارسی معیار، بیانگر آن است که همخوان ] مقایسه داده

واک  انسدادی بیهای سایشی یا  ها از همخوان های دو همخوانی که عضو دوم آن خوشه

رو  شود. این نوع همگونی از نوع همگونی ناقص پس [ تبدیل میχاست به همخوان ]

 شده است: ارائه (3)هایی از آن در جدول  است که نمونه
 χ ≈  Gهمخوان  دو هایی از تناوب نمونه( 3)جدول 

 نویسی معيار واج فارسی معيار لهجه دماوندی

Ɂâχt∫enabât  زردآلو(آغچه نبات )نوعی ɁâGt∫enabât 

Baraχsidan رقصیدن RaGsidan 

Raχs رقص RaGs 

naχ∫ نقش naG∫ 

naχ∫a نقشه naG∫e 

boχt∫a بقچه boGt∫e 

Saχf سقف SaGf 

Maχz مغز maGz 

bâχt∫a باغچه bâGt∫e 

Taχsir تقصیر taGsir 

Vaχt وقت vaGt 

 

دو « نقشه»ای مانند  واژهتناوب واجی فوق، برای تعیین صورت ساختی   با توجه به

 naG∫e/ →[naχ∫e]/                                   توان در نظر گرفت: فرضیه را می

ای نیاز  صورت زیرساختی است، لذا قاعده [naχ∫e]دماوندی   واژه فرضيه اول: -الف

ها همخوانی سایشی است،  های دو همخوانی که عضو دوم آن است تا در خوشه

 [ تبدیل نماید.Gرا به ] [χ]همخوان 
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 ∕ 
_______    [G ]→  [χ]       

                      

 

 

 

 

 

ن است که در مجاورت یک آ تمایل بر طبق قواعد جهانی و برای سهولت در تلفظ،

پیوسته[ -]+پیوسته[ جایگزین همخوان انسدادی و ]همخوان سایشی، یک همخوان 

سازی ازلحاظ شیوه تولید به سمتی  یگر، تمایل غالب در فرایند همگوند بیان گردد. به

تر ایجاد شود؛ یعنی آوایی که در جریان  لحاظ تلفظی آسان رود که آوایی از پیش می

توان نتیجه گرفت که  (. پس می140: 2000، 1تولید هوا انسداد کمتری ایجاد نماید )روچ

تر وجود دارد.  صدای ]+پیوسته[ بیش پیوسته[ به یک-صدای ] که احتمال تغییر یک

یید ات شود، قابل شناختی طبیعی محسوب نمی رو فرضیه اول که یک فرایند واج ازاین

مانند موارد زیر، حاکی از عدم تبدیل همخوان ها  نیست. همچنین وجود برخی نمونه

[χدر خوشه ] [ های دو همخوانی با عضو دوم سایشی به همخوانG.است ] 

 [[∫baχ            «    بخش »

 [baχ∫idan]       « بخشیدن»

ای نیاز  های فارسی معیار صورت زیرساختی هستند، لذا قاعده واژه فرضيه دوم: -ب

ها همخوانی سایشی است،  های دو همخوانی که عضو دوم آن است تا در خوشه

 [ تبدیل نماید. χرا به ] [G] همخوان

 

                                                             
1 Roach 

 + همخوانی

 + پیوسته

 + مالزی

واک -  

+ همخوانی    

رسا -  

 + پیوسته

 + همخوانی

پیوسته -  

 + مالزی

 + واک

+ همخوانی   

 + پیوسته

رسا -  
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∕    
_______    [χ ]→ [G] 

                                                                       

 

                            

                                                                                                                

 
 

 

یید است. ات با توجه به توضیحات فرضیه قبل، فرضیه دوم یک فرایند طبیعی بوده و قابل

 صورت قاعده زیر بیان کرد: توان این فرایند را به پس می

   ∕   C      
___            [χ ] →  [G] 

                                │  

    ⧵        C ]+پیوسته[          
___   

C
    

         →    C 

                         │                   │             │ 

 ]+پیوسته[                                             

   
      

 

های سایشی  در مجاورت همخوان [Gدهد که همخوان ] قاعده خطی باال نشان می 

توان قاعده فوق را  اکنون می شود. تبدیل می[ χ] ]+پیوسته[ به همخوان سایشی

 صورت غیرخطی نشان داد: به

 

 

 

پیوسته -  

 + مالزی

 + واک

 +پیوسته 

 + مالزی

 واک -

 + همخوانی

 پیوسته -

 + مالزی

 واک +

 همخوانی  + 

 رسا -

 +پیوسته

 + همخوانی

 + پیوسته

 + مالزی

 واک -

 + همخوانی 

 + پیوسته

 رسا -
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 الف( بازنمایی زیرساختی

 هدف           منبع                           

C              C                                                               الیه مبنا: 

 

                                G               ∫                                                      الیه ریشه: 

 

 پیوسته[ -]                                    

                  های هدف                                                                                                                       قطع مشخصه زمان با آن ب( گسترش کل مشخصه منبع به هدف و هم

C                       C                                                    الیه مبنا: 

 
                            

                               G                         ∫                                    )الیه خودواحد )ریشه : 

  

 پیوسته[ -]                                 

 ج( بازنمایی رو ساختی

C                         C                                                      الیه مبنا: 

 

 

 خودواحد )ریشه( :الیه                                                     ∫                        
 «نقشه»مراحل بازنمایی غيرخطی همگونی واژه  (10) نمودار

 

 : r ≈ lهمخوان  دو تناوب .5-3-3

اتفاق  [ در میان و یا در پایان کلمات این گویشr]و [ lتناوب دیگر مابین دو همخوان ]

های روان هستند و یک طبقه طبیعی را  همخوان وافتد. این دو همخوان هر دو جز می

ها این دو در فرایندهای واجی مشترک جانشین  دهند و در بسیاری از زبان تشکیل می

ها  جز در مشخصه کناری در سایر مشخصه به [r]و [ l]شوند. دو همخوان  یکدیگر می
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شود که در فرایندهای واجی مشترک شرکت نمایند  بینی می رو پیش مشترک هستند ازاین

 شده است: های از این نوع فرایند ارائه داده (4)در جدول (. 67: 1383)بروغنی، 

 r ≈  lهمخوان  دو هایی از تناوب نمونه (4)جدول 

 نویسی معيار واج فارسی معيار لهجه دماوندی
balɈ برگ barɈ 

balɈe برگه barɈe 

Colc کرک Corc 

Solfa سرفه Sorfe 

estaχlɁ استخر estaχrɁ 

afsâlɁ افسار afsârɁ 

t∫e∫maɈula غره چشم t∫e∫maGorre 

Calbâs کرباس Carbâs 

endᴣilɁ انجیر andᴣirɁ 

GozloG غضروف Gozruf 

Galbir غربال Garbâl 

Salâtun سرطان Saratân 

Holfa  گیاه(خرفه)نوعی Orfeχ 

moldᴣena مورچه murt∫e 

sijâbalɈ زردآلوی ممتاز sijâbarɈ 

 

و [ l]خصوص در زبان پهلوی کلماتی که دارای یکی از دو همخوان  در دوره میانه به

[r ](. بسیاری از 67: 1383)بروغنی،  1اند هستند، با همخوان دیگر نیز آوانویسی شده

اند؛ به این معنی  کلماتی که دارای این دو همخوان هستند به دو صورت آوانویسی شده

که این دو واج از آن دوره تاکنون در بسیاری از موارد تقابل واجی نداشته و تمایز 

های  نمونه اند. ها با یکدیگر همپوشی داشته کنند و در بسیاری از مثال معنایی ایجاد نمی
                                                             

تألیف « زبان پهلوی»( و همچنین کتاب 1379به طور مثال در فرهنگ کوچک زبان پهلوی تألیف مکنزی)  .18

 (.1380آموزگار و تفضلی)
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نقل از هاشمی به اند ) شده ( انتخاب1379) زیر از فرهنگ زبان پهلوی مکنزی

 (:1390زاد، کهن
 فرهنگ زبان پهلوی مکنزیهایی از  نمونه (5)جدول 

 فارسی معيار نویسی پهلوی واج
ambarag(mblk) مو( انبره )حیوان بی 

ambar(mbl) عنبر 
andarun(andlwn) اندرون 

zafar(zfl) زفر 
stabr(stbl) ستبر 

 

 گيری . نتيجه6

های شمال غربی و مرکزی ایران  از گروه زبانگونه که بیان شد، گویش دماوندی  همان 

ی جنوبی البرز و مناطق شمالی تهران کشیده  است که مانند یک خط کمربندی در دامنه

در تر در شهر قدیمی دماوند و روستاها و شهرهای جنوبی آن رایج است.  شده و بیش

های واجی  چه تحت عنوان نظریه هندسه مشخصه تا آنمقاله حاضر تالش شد 

( مطرح گردیده، در مورد 1995هیوم،  و وکلمنتس 1988 مک کارتی، ؛1985 کلمنتس،)

لذا  قرار گیرد.بررسی  فرایند همگونی همخوان با همخوان در این گویش مورد

در چارچوب این توان  میکه آیا  له اصلی پژوهش مبنی بر اینانگارندگان با توجه به مس

با همخوان در گویش دماوندی را تبیین کرد یا خیر، به   نظریه، فرایند همگونی همخوان

از طریق ارائه پرسشنامه به   داده 600، ابتدا در این راستا پاسخگویی پرداختند.

های مرتبط  نامه ها و پایان های موجود در کتاب و نیز استفاده از داده گویشوران

آوری گردید. سپس با معرفی نظریه و در نظر گرفتن روش تحقیق مناسب به  جمع

ها از طریق مشخص کردن  ها پرداخته شد. تحلیل هر یک از همگونی تحلیل داده

های هر تناوب، انتخاب یک  هها، ارائه جدولی از نمون های موجود در بین داده تناوب

مثال، بررسی دو فرضیه برای مشخص شدن صورت زیرساختی آن، بیان  عنوان نمونه به
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ارائه بازنمایی غیرخطی نمونه از طریق  ییدشده و نهایتااصورت خطی فرضیه ت

ها نمایانگر آن بود که در گویش دماوندی  بررسی های واجی صورت پذیرفت. مشخصه

واقع  [b]قبل از همخوان لبی  [n]ای خیشومی  همچون فارسی معیار، اگر همخوان تیغه

شده و به همخوان لبی  با آن همگوندر مشخصه لبی شود، به لحاظ جایگاه تولید 

و، ر شود. همچنین، در نوعی دیگر از همگونی ناقص پس تبدیل می [m]خیشومی 

ها همخوان  های دو همخوانی که عضو دوم آن در خوشه[G] همخوان انسدادی واکدار 

 ] χ[شده و به همخوان  سایشی است به لحاظ شیوه تولید و در مشخصه پیوسته همگون

[ در میان و یا در پایان r] از سوی دیگر، در بسیاری از موارد همخوانگردد.  مبدل می

شود. دلیل این امر نیز آن است که  [ تبدیل میlکناری ]کلمات این گویش، به همخوان 

جز مشخصه کناری در سایر   به یک طبقه طبیعی تعلق دارند و بهاین دو همخوان روان 

های مختلف این دو همخوان در فرایندهای واجی  ها مشترک هستند و در زبان مشخصه

توان گفت  می ت آمدهدس بهلذا با توجه به نتایج  شوند. مشترک جایگزین یکدیگر می

با همخوان در گویش دماوندی و در چارچوب نظریه هندسه   فرایند همگونی همخوان

شده، گامی در جهت شناسایی  های واجی، قابل تبیین است. پژوهش انجام مشخصه

شود.  های ایرانی محسوب می تر گویش دماوندی و ثبت آن در اطلس گویش کامل

شاوندی این گویش با فارسی معیار تهرانی، گویش عالوه، واکاوی در حیطه خوی به

آورد. مطالعه  های آتی فراهم می مازندرانی و یا تاتی بستر مناسبی را جهت پژوهش

یش نیز واژه و نحو این گو های چون ساخت فرایندهای دیگر واجی و تحقیق در حوزه

 شود. های آتی نگارندگان محسوب می پژوهش هایاز پیشنهاد
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