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 چکيده

 و پردازد می ترکی زنجان زبان در ها همخوان همگونی فرآیند بررسی به حاضر پژوهش

 و دهد می توضيح ها مشخصه هندسه هنظری چارچوب را در آن بار نخستين برای

فرآیند همگونی همخوان با همخوان در درگير  دتامرتب و عم طور بهه کهایی  مشخصه

قابليت تبيين  حاضر مسئله پژوهش .کند می است را مشخص ترکی گونه زنجانان زب

و اینکه  های واجی است هندسه مشخصهبر اساس فرایند همگونی در زبان ترکی زنجان 

ها به همراه دارد. برای  يامدهایی برای نظریه هندسه مشخصههای زبان ترکی چه پ یافته

ها از کتب  آوری داده وزیع پرسشنامه به گویشوران و جمعنيل به این مقصود با ت

 نتایج ها پرداخته شد.  محور به تحليل داده -آمدگی الگوی هم مختلف و با اتخاذ

 در وزنجان  زبان ترکی در ها همخوانهمگونی  فرایند که بود آن از حاکی آمده دست به
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شيوه در  ها و اکثر همگونی است تبيين واجی، قابل های مشخصه هندسه نظریه چارچوب

  شوند. میگرفته و منجر به همگونی کامل  صورت توليد

 ،زبان ترکی زنجانی واجی، های مشخصه هندسه نظریه همخوان، با همخوان همگونی :کليدی های واژه

 همگونی کامل. ی تمایزدهنده،ها مشخصه

 

 دمهقم. 1

 سازی سادهواجی همگونی است. در این فرایند، نوعی  انواع فرایندهای ترین متداولیکی از »

 «آید میوجود  به حرکات عضالنی که برای تولید یک واژه یا عبارت ضروری است،

 رایج است. ای پدیدهدنیا  یها زباندر تمام  تقریباهمگونی،  فرایند (.167:1392،کامبوزیا)

 قرار بررسی مورد زنجان گونه ترکی در را ها همخوان همگونی برآن است تا حاضر پژوهش

 و کلمنتس توسط که است الگویی ،ها مشخصه مراتبی ساختمان سلسله ترسیم اساس .دهد 

 آیا»است  ترتیب این بهدر این پژوهش  مطرح اصلی الوس .است شده پیشنهاد (1995) هیوم

گویش  های یافتهاینکه  و دارد؛ زبان ترکی در را فرآیند این تبیین قابلیت ها مشخصه هندسه

 نیز تحقیق . روش«دارد همراه به ها مشخصه هندسه نظریه برای پیامدهایی چه زنجانی

 به پرسشنامه ارائه طریق از ها داده. است میدانی صورت به آن روش انجام و نظری صورت به

بنیاد جمع  شناسی قاعده کتاب واج به ویژه مکتوب منابع از استفاده همچنین ،بومی گویشوران

 این زبان است.آوری شده است و یکی از نویسندگان،گویشور بومی 

آثاری که در این حوزه تالیف شده اند، مورد مطالعه قرار  ابتدا پژوهش، این انجام برای

محور  -آمدگی و الگوی همواجی  های مشخصهنظری هندسه  معرفی مبانی با سپسگرفتند. 

ها مورد  داده مناسب تحقیق روشاتخاذ و  ها و انواع همگونی (1995کلمنتس و هیوم )
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هش پاسخ داده شد که آیا در زبان ترکی زنجان نهایتا به سوال این پژو .قرار گرفتبررسی 

های واجی مورد تحلیل  را در چهارچوب نظریه هندسه مشخصهتوان فرایند همگونی  می

 قرار داد یا خیر.

 

 روش تحقيق .2

یک تحقیق کمی است و داده های این مقاله به روش میدانی گرداوری شده و حاضر  حقیقت

هایی که از مکالمات روزمره افراد بومی ضبط شده است  شامل استفاده از کتب ترکی و داده

آوری  بعد از جمع باشد. گان که خود گویشور زنجان است؛ میو مشاهدات یکی از نگارند

محور  معرفی شده، سپس –مدگیآ ها و الگوی هم جای وا ها، نظریه هندسه مشخصه داده

با ذکر  واکداریبر طبق سه مشخصه محل تولید، شیوه تولید و ها  انواع همگونی همخوان

 ها  مورد بررسی قرار گرفت. مثال معرفی شده و نهایتا داده

 

 پژوهش پيشينه.3

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

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

شرح به  ها حوزه نظریه هندسه مشخصه و ایرانی در  غیر ایرانی مطالعات ازجملهاست.  قائل

  .هستزیر 

(، هیورا و 1992(، کوهن )1989شامل پارادی و پرونه ) 2000پیش از سال  یها پژوهش

 21 رنت. در ق( اس1997کاوار )و  (1993تمبرگر )(، اس1992) ( رایس1992همکاران )
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گیری  شکل یحی به توضسلیگی انظام واجن( در جهت توسعه 2001توکس )گ و اسوون

ین، . در این بپرداختند انتونیان کزب ان درام واجی کودکدر نظ واییو ن زنجیری یها هیال

کند. در  ی میها بررس مشخصه هها را در چارچوب الگوهای هندس ( واکه2003تان )اس

ان صربی را موردتوجه قرار و تکواژی در زب واجی یها ( نظام2006مورن ) ریه دیگمطالع

را به  [ʃو ] [s] یشدگ ید، خنثعنوان یکی از مطالعات نسبتا جدی ( به2008داده است. هال )

[ʃ] [ بعد ازr] کند یامروزی زبان آلمانی بررسی م یها شیدر بسیاری از گو. 

بر پایه  در گویش جهرمیبررسی فرایند همگونی  به توان انی انجام شده میاز مطالعات ایر

قاعده همگونی یک همخوان  ،ای در مقاله (1387) زارعورنجبر  نظریه کلمنتس اشاره کرد.

واکداری و نیز همگونی همخوان  دیگر در سه مشخصه محل تولید، شیوه تولید،خوان با هم

که فرایند تضعیف در این گویش  اند رسیدهبه این نتیجه ه و را بررسی کردبا واکه و تضعیف 

 را این مطالعه عالوه بر اینکه انواع همگونی .شود میتر از دیگر انواع همگونی مشاهده  بیش

 .شود میکه کدام نوع همگونی در این گویش به فراوانی دیده  کند میبررسی کرده، تعیین 

بررسی  ( است که به1392) ثابتیو  کامبوزیاتوسط  شده انجام های پژوهشاز دیگر 

 نگارندگاندر این پژوهش  .دنپرداز میکلهری همخوانی در گویش کردی فرایندهای واجی 

 گویش کردی های همخوانفرایندهای واجی موجود در  ترین مهمشناسایی برخی از  به

در این مقاله  .اند پرداخته« زایشی شناسی واجچارچوب » اساس برچون همگونی،  کلهری هم

انواع فرایندهای واجی، همچون همگونی، حذف در جایگاه میانی و پایانی،  ها دادهبا بررسی 

« تضعیف»و « حذف» اند شده بررسیدرج آغازی و میانی، تضعیف، تقویت و قلب 

فرایند واجی  بسامدترین کم« درج»پربسامدترین فرایندهای واجی در این گویش هستند و 
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پژوهشی  ،مختلف های گویشبر روی  شده انجام های پژوهشعالوه بر  .شود میمحسوب 

 ه است.دشهم بر روی زبان فارسی انجام 

 رویکرد نوین با فارسی زبان در ها همخوان ( به بررسی همگونی1390) فخاریان زاهدی و 

 را ها همخوان همگونی پژوهش این درنویسندگان  .اند پرداخته ها مشخصه هندسه شناسی واج

 دخیل همگونی فرآیند در که ها همگونی انواع و فضاها ،ها گره دیدگاه فارسی از زبان در

 فارسی زبان در همخوان با همخوان همگونی که دهد می نشان نتایج .اند کرده تحلیل ،هستند

 باالترین . همچنیناست حساس پایانی های مشخصهو  واکه همخوان، گاه واج های گره به

 ،ی تولیدها شیوه گیرد، می همخوان صورت با همخوان همگونی آن در کهی تولیدی ها محل

 هندسه مدعایفارسی  ونی در زبانی همگها هافتی .است کناری قطع طور به و خیشومی

 .کند می ییدتا را ها مشخصه

لیال جواد حجازی و ، محمدعالیه کرد زعفرانلو کامبوزیااز دیگر مطالعات ایرانی انجام شده 

به بررسی فرایند همگونی همخوان با همخوان در گویش ( است که 1395نژاد ) رحمتی

است که  های واجی پرداخته و به این نتیجه رسیده دماوندی با رویکرد هندسه مشخصه

 های واجی قابل تبیین است.  دی در چهارچوب نظریه هندسه مشخصهگویش دماون

 هندسه شناسی واجین کاربرد نظـری و همچن هتر، گسدست  این ازاتی این مطالعات و تحقیق

پژوهش حاضر، چهارچوب پس با عنایت به این پیشینه، در  .دهد میرا نشان  ها مشخصه

 سی زبان ترکی انتخاب می شود.ربرای برها  ای واج هندسه مشخصه
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 چهارچوب نظری پژوهش. 4

آواها را  کننده توصیف های مشخصهاست که  شناسی واجمبحثی در  ها مشخصهنظریه هندسه 

ساختار هندسی مشخصی  ها آن، بلکه برای داند نمی ریخته درهمعناصری بدون ساختار و 

 قرارمنظم و سلسله مراتبی درون ساختار واج  ای گونه به ها مشخصهقائل است که در آن، 

کلمنتس، )واجی  های مشخصهنظریه هندسه  .(1391نوربخش بیدختی و استاجی، ) اند گرفته

 پردازد میدر وهله اول به این موضوع ( 1995، کلمنتس و هیوم و1988 ،؛ مک کارتی1985

که  گونه آن. شوند یمتمایزدهنده مختلف توسط قواعد واجی مرتب  های مشخصهکه چگونه 

یک  صورت بهمعینی  های مشخصههمگونی،  است در فرایندهای واجی چون شده مشخص

چنین رفتاری هرگز اتفاق  ها مشخصهدر مورد بقیه  که درحالی کنند میسازه باهم عمل 

و  کنند نمییکسان رفتار  طور بهواجی  های بازنماییدر  ها مشخصه؛ بنابراین، همه افتد نمی

زاهدی ) .از افق جدیدی توضیح داده شود ها مشخصهکه عملکرد  شود میاین نیاز احساس 

 (.1390،فخاریانو 

مراتب،  سلسلهن د. در اییابن ش میی آرایمراتب لهکل سلسه شب ها هخصمش در این رویکرد 

 رهک گدیگر، بـه یی مرتبط بـا یکها . مشخصهگیرد تقل قرار میمس 1الیه هر مشخصه در یک

2هک سازوند تا یش االتر متصل میب
ه بـا قواعد رابطها، در  د. سپس آنمجزا را به وجود آورن 

بـه هم مربوط  یخطوط هوسیل ها به کنند. گره ک واحد عمل مییمانند فرآیندهای واجی، 

و  زاهدی) (صورت گرفته است.1995کلمنتس و هیوم ) قالب ر در شوند. تحلیل حاض می

 (.1390،فخاریان

                                                             
1  tier 
2 constituent 
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 1محور-آمدگی همالگوی   .4-1

ت: ر آمده اسرح زیبـه ش (275-277 :1995ور در کلمنتس و هیوم )مح -دگیآم وی همالگ

واحد واجی، شکل گرفته  تولید رای دهان، در هنگامآمدگی در مج حسب همرن الگو بای

 به یآمدگ ود. جایگاه همش میتعریف آمدگی  همبرحسب درجه و مکان آمدگی  هماست. 

 (1که در شکل )چنان  شود. میت تعیین ویی اساندام گویایی فعال کـه درگیر فراگ هطواس

2ت گره دهانیخص اسمش
مراتب  را در سلسلهآمدگی  همره وانی، گی همخها هرای مشخصب 

و  3گره واجگاه همخوان هواسط بهآمدگی  همها، مکان  واندهد. در رابطه بـا همخ میتشکیل 

4پیوسـته از طریق گرهآمدگی  هم هدرج
تحلیلی که در این مقاله صورت  .شود میمشخص  

 .است (1995) هیوم و کلمنتس محور -آمدگی هم اس الگویر اسبگیرد  می

                                                             
1constriction-based model 
2 oral cavity node 
3 C-place node 
4 Continuant node 
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فرایند همگونی همخوان با معرفی می شود و سپس  همگونیانواع  قسمت ابتدادر این 

 این نظریه بررسی می شود و برای هر قاعده همگونی مثالی ذکر همخوان در چارچوب 

 می شود.

 

 فرایند همگونی .4-2

آوا به  یک آندر  که دانند میفرایندهای واجی  ترین رایجیکی از  را همگونی شناسان زبان

( همگونی را گسترش یک مشخصه بر 1988مک کارتی ) .کند میآوای مجاور شباهت پیدا 

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

( ارایه 1981که اولین بار توسط گلد اسمیت ) کند می ریزی پایهرا  ای مشخصهبنیاد هندسه 

، همگونی به درواقع» :نویسد میفارنتانی  ( آن را مطرح کرد.1985شد و سپس کلمنتس )
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 جنبه کیفی در همگونی، تغییرات .کند میشدگی اشاره فرایندهای مختلف کیفی یا همسان 

متعلق به حوزه توانش زبانی است که از  همگونی .دهد میشنیداری تحلیلی واجی را نشان 

صورت  ها مشخصهکه در  کند میو اشاره به تغییراتی  شود می توجیهطریق قواعد واجی 

، شوند میهمگونی، بخشی از دستور خاص زبان محسوب  فرایندهای بنابراین گیرد می

 (.276: 1997، 2ور و لی 1)هاردکاسل «شود می هِدید ها زبانکه در همه  هرچند

ر . بشناسند بازمیونی را وع همگدف، دو نی هد واجکلمنتس و هیوم بر اساس طبیعت واح

گسترده  ،دبخشی از واحد واجی هدف نبودن ،تر پیشه ک هایی مشخصهر این اساس، اگ

که بخشی از واحـد  هایی مشخصهاگر  .کند میعمل  ردن مشخصهشوند، قاعده بـه شکل پرک

 .کند میمل عر مشخصه کل تغییش همگونی بـه قاعدهواجی هستند جایگزین شوند، 

 (.1390)زاهدی و فخاریان، 

 داند میانواع فرایندهای واجی  ترین متداولنیز همگونی را یکی از  (167 :1392)کامبوزیا 

در همگونی  افزاید می. او شود میرایج محسوب  ای پدیدهدنیا،  های زباندر تمام  اکه تقریب

. او همگونی را گردد مییک واحد واجی به واحد واجی دیگر در یک یا چند مشخصه شبیه 

« حذف»با آن  زمان همعنصر واجی منبع به عنصر واجی هدف و  (های)مشخصه «گسترش»

زیر نشان  صورت بهو قاعده کلی آن را  کند میعنصر واجی هدف تعریف  (های)مشخصه

 :دهد می

                                                             
1 Hardcastle 
2 Laver 
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عناصر واجی هستند.  دهنده نشانواج  الیهدر  Y و X که در این بازنمایی دارد میوی بیان 

 الیهکه در  دهند میهرکدام از عناصر واجی را نشان  های مشخصه F2 و F1 نمادهای

که  کند میگسترش یک مشخصه خودواحد را بازنمایی  چین خطخودواحد قرار دارند. 

 ،همکارانو  کامبوزیا) شود میبا گسترش مشخصه منبع، مشخصه هدف قطع  زمان هم

به سه دسته  «درجه شباهت» و« جهت»، «پیوستگی»به لحاظ  توان میهمگونی را  (.1395

 :کرد بندی طبقه

 

 به لحاظ پيوستگی همگونی 4-2-1

، )کامبوزیا شود میتقسیم  دور و نزدیکهمگونی  دسته دوبه  «پیوستگی»همگونی به لحاظ 

1392 :168). 

بین دو همخوان یا یک واکه و یک همخوان  معموال نزدیک: همگونی نزدیکهمگونی . 1

 مانند: ،ثیر واحدهای واجی مجاور بر یکدیگر استاتو عبارت است از  آید میپدید 

                                                                               /pambe/         /panbe/ 

یا اومالت  ای واکهنوعی هماهنگی  صورت به ها واکهدر بین  دور همگونی :دورهمگونی .2

 . مجاور بر یکدیگرواحدهای واجی غیر ثیراتو عبارت است از  شود میدیده 
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/bekhor/           [boχor]                           
 

 به لحاظ جهت همگونی 4-2-2

 :است تقسیم قابل دسته سه به همگونی جهت به لحاظ

 در و گذارد می ثیرتا خود از بعد آوای روی آوا یک رو، پیش همگونی در :رو پيش همگونی .1

 /s/واحد واجی تأثیرتحت   /t/زیر مثال درد. کن می خود شبیه را آوا آن مشخصه، چند یا یک

 و ماند می ثابت نخست ، همخواندر این نوع همگونی شود می تبدیل /s/ به خود از قبل

 .(169:1392 ،کامبوزیا) سازد می خود شبیه را دوم همخوان

/peste /          [pesse] 
 رو يشپ همگونی( 3)نمودار                                       
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در این نوع همگونی، یک واحد واجی روی واحد واجی قبل از خود : ورپس مگونیه .2

 آرالتو .کند میو در یک یا چند مشخصه، آن واج را شبیه خود  گذارد می تأثیر

همخوان  یک آنرو، فرایندی است که طی  همگونی پس»: نویسد می( 118: 1371،مدرسی)

که  . وقوع پیش از موقع حرکات عضالنیشود میبیه ید، شآ میآن با همخوانی که پیش از 

انگا » جمله در .«، علت اصلی این دگرگونی استشوند میبرای تولید همخوان بعد آماده 

 ثیرات /n/ خود ماقبل واجی واحد روی /b/ واجی واحددر گویش جهرمی، « مث من بو

 (.1387 )رنجبر و زارع، .کند میو در مشخصه محل تولید آن را شبیه خود  گذارد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رو پس همگونی( 4)نمودار 



 
 
 

 
 
 
 
 

 13 یواج یها زنجان: رویکرد  هندسه مشخصه یها در زبان ترک همگونی همخوان

 متقابل ثیرتا یکدیگر روی مجاور واجی واحد دو همگونی، نوع این دردوسویه:  همگونی

: 1392کامبوزیا،) شود می تولید انسایشی یک و اند شده ادغام در هم /t/ و  /ј/دارند در مثال زیر

170.)  

 
 

 همگونی به لحاظ درجه شباهت: همگونی کامل و ناقص .4-2-3

 :شود میاین نوع همگونی به سه دسته تقسیم 

 مانند ؛شود میگسترده  مجاور واجی واحد به مشخصه یک :مشخصه یک در همگونی .1

 و «کار » مانند کلماتی در از واکه قبل ای بدنه همخوان به واکه یک] پسین [مشخصه گسترش

 .[cif]و  [kar] صورت به ترتیب به «کیف»

 به درختی، نمودار در میانی های گره در موجود های مشخصه :مشخصه چند در همگونی. 2

 .شوند می گسترده مجاور واجی عنصر جایگاه

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

 هستند. مثال شبیه هم به نظر هر از واج، دو هر آن در که شود می گسترده دیگر واجی

 ستاک آغاز ای تیغه همخوان با عربی، زبان در/Ɂal/  معرفه تکواژ در /I/ همخوان همگونی

 :اسمی

 مورد تر بیش را ها مشخصه مطالعه اهمیت همگونی، مورد در جزئی و کلی های بندی طبقه

. شود می تعریف ها مشخصه برحسب واجی های گزاره در طبیعی طبقات .دهد می قرار توجه

 است مرزگذر شناسی زبان در یا زبان یک در ،ها آن تکرارپذیری طبقات، بودن طبیعی از منظور

  (.171،1392 کامبوزیا:(
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 همگونیفرایندهای  .3 -4

 همگونی همخوان با همخوان .4-3-1

در ترکی ها  ها در زبان فارسی به تبیین داده ناز معرفی همگونی همخوا پسدر این بخش 

 شود زنجان پرداخته می

 توليد محل مشخصه در همگونی .4-3-1-1 

 در مشخصه محل تولید با همخوان /n/خیشومی  ها ازجمله فارسی، در بسیاری از زبان

)زاهدی و فخاریان،  شود بعد از خودش در مشخصه محل تولید لبی همگون می دهانی

 دارای همخوان دو تولید، محل مشخصه در همخوان با همخوان همگونی فرایند (. در1390

(. در ادامه مثالی از 1387رنجبر،  و زارع) شد خواهند مشترک تولید محل ای گره طبقه

اورده شده است. در گویش جهرمی در واژه انگار در جمله /b/به واج بدنه ای  /n/همگونی

 همگونی در مشخصه محل تولید رخ می دهد. «انگا مث من بو»
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 همگونی محل توليد( 5نمودار )

 

 توليد نحوه مشخصه در همگونی .4-3-1-2

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

 خواهند بود مشترک تولید شیوه ای طبقه گره دارای همخوان دو ،شود می همگون دیگری

 .(1387 رنجبر، و )زارع

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

 عمل واک یا تولید و محل های مشخصه از مستقل مشخصه، این گیرد. قرار مستقل ای الیه در

 کار به باهم و زمان هم طور به فرایند یک در تولید نحوه مشخصه دو گاه هیچ و کند می

 فرایندهای. هستند ها مشخصه مراتبی سلسله نظام در میانی گره فاقد رو  این از .روند نمی
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 همگونی به منجر همیشه دارد، وجود تولید نحوه به مربوط مشخصه یک  آن در که همگونی

 فقط همگونی نیز پیوسته[[ مشخصه در ،مثال  عنوان  به (.177: 1392کامبوزیا، ) شود می کامل

 عنصر به واجی عنصر یک از ریشه گره بود زیرا خواهد تشدید نوعی یا کامل همگونی نوع از

       :کند می تأیید را موضوع مثال فارسی . اینشود می گسترده دیگر واجی

                                [dasse] → /daste/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل بازنمایی غيرخطی همگونی در مشخصه نحوه توليد (6)نمودار 
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 واکداری مشخصه در همگونی. 4-3-1-3

در ادامه با مثالی  ر زبان فارسی این همگونی در بین دو هجا یا در مرز دو واژه وجود دارد.د

 (.1387)رنجبر و زارع،  شود می این نوع همگونی نمایش داده میاز گویش جهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 مراحل بازنمایی غيرخطی همگونی در مشخصه واک داری (7)نمودار 
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 ها داده تحليل .5

 L ≈ d همخوانتناوب دو  5-1

 [la/-lœ]ساز [ و همچنین پسوند امرlar/-lœr] ساز زبان ترکی گونه زنجان پسوند جمع در

 (2و ) (1) جدول در شوند یمبا همخوان پایانی ستاک اسمی همگون  ها بافتدر برخی 

 :است شده ارائه در مرز دو تکواژ رو یشپ کامل همگونی فرایند این از ییها نمونه

 L ≈ d همخوان دو تناوب از هایی ( نمونه1جدول )

 ترکی زنجان افزوده شدن پسوند جمع ساز معنای فارسی

 addar Ad+lar ad ها اسم

 komoddar Komod+lar komod کمدها

 midadlar Midad+lar midad مدادها

 kardlar Kard+lar kard کاردها

 oddar Ot+lar Ot ها آتش

 sœbœddœr Sabat+lœr sœbœt سبدها

 arvaddar Arvat+lar arvat ها زن

 almuddar Almut+lar almut ها گالبی

 guruddar Gurut+lar Gurut ها کشک

شود  مشاهده می کامل بین دو تکواژای از فرایند همگونی  ( نیز نمونه2های جدول ) داده در

های عنصر  صورت همه مشخصه گیرد، در این که در ریشه یک عنصر واجی صورت می

واجی منبع، به عنصر واجی هدف گسترده خواهد شد. این بدین معنی است که کلیه 

ای و دهانی( به همخوان رسای آغازین کلمه  انسدادی، تیغه)پایانی  های همخوان مشخصه

  شود. ترده میبعد گس
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 L ≈ d همخوان دو تناوب از هایی ( نمونه2جدول )

 ترکی زنجان امری سازافزوده شدن پسوند  معنای فارسی

 odda Ot + la ot بزن آتش

 gadda Gat + la gat تا کن

 gœddœ Gœt + lœ gœt تراش کن

 xodda Xod + la xod شعله رو زیاد کن

 gudda Gut + la gut انگولک کن

 adda At+la at کن رد

 luddœ lut + lœ lut لباسش رو بکن

 bœddœ Bat + lœ bat بندکن

 chidda Chid + la chid تخمه بشکن

 و استر یشپ کاملاز این نوع همگونی  ای نمونهزیاد کن  اشعله ربه معنای  /xodda/ واژه

  :شود مینمایش داده  زیرکه بازنمایی آن در شکل 

                                                                     Xod + la               xodda                                          
 زیرساختی بازنمایی  .الف

       D            ≠             L                          الیه ریشه 

                                                

فوق حنجرهالیه                       O                         O   
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 قطع آن با زمان هم و همخوان رسا به منبع [[d گره شیوه تولید همخوان گسترش ب.

 همخوان هدف مشخصه

             D        ≠               L                   ریشهالیه       

 

فوق حنجرهالیه                     Ο                  Ο                

          

 

 ساختی رو بازنمایی .ج

                D            ≠                D           
 

 

                                              پیوسته-                                    

 

 n≈L  تناوب دو همخوان .5-2

 پسوند همخوان آغازیناست که  آنبیانگر  در زبان ترکی گونه زنجان ها دادهبررسی 

مختوم به واج  های ستاکهمخوان پایانی در  بادر مرز دو تکواژ  lar/-lœr]] ساز جمع

 ارائه( 3)از این همگونی در جدول شماره  هایی نمونه، شود میهمگون  /n/خیشومی 

 .شود می
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 n≈L همخوان دو تناوب از هایی ( نمونه3جدول )

 زبان ترکی افزودن پسوند جمع ساز                      معنای فارسی

 dumannar Duman + lar duman ابرها

ها خون  gannar Gan + lar gan 

ها بینی  burunnar Burun + lar Burun 

 Ilannar Ilan + lar Ilan مارها

 gujunnar Gujun + lar gujun گوسفندها

 Tsæmænnær Tsæmæn + lær tsæmæn ها چمن

 dzavannar Dzævan + lar dzævan ها جوان

 oglannar Oglan + lar oglan پسرها

 yorgannar Yorgan + lar yorgan ها لحاف

و  باشد nاگر همخوان پایانی تکواژ، خیشومی  آید، برمی فوق های مثال از که گونه همان

شروع شود، همخوان رسا با واج خیشومی همگون  Lتکواژ بعدی با همخوان رسای 

نمودار  پیش رو است که قاعده غیرخطی آن در این همگونی از نوع همگونی کامل شود. می

 .شود میصفحه بعد نشان داده 

 یبازنمایی زیرساخت .الف

    n      ≠               L                    الیه ریشه      

  O                        O                  الیه فوق حنجره

O                   O                                      

                    الیه شیوه تولید

 
 تیغه ای+

 + کناری



 
 
 
 
 
 
 
 

 22 1395 پایيز و زمستان، دوماول، شماره  سالی، رانیا یها شیگو یشناس دوفصلنامه زبان   

در اثر هدف  مشخصه واج قطع آن با زمان هم و منبع ]خیشومی [+ مشخصه کل ب .گسترش

 ./n/همگونی کامل با 

 n           ≠               L                               الیه ریشه  

     O                          O                        الیه فوق حنجره

 

                                               O                          O  

 

 

               الیه شیوه تولید     

 

 

 ساختی رو بازنمایی .ج

                                    n              ≠               n  
 

 

 

 

 /l/, /n/همگونی کامل بین واج رسیم که ( به این نتیجه می3) های جدول از مطالعه داده

چه از مطالعه  آن .گسترده شده است /l/به واج   /n/صورت گرفته است و شیوه تولید واج 

ناسوده، + رسا،های ممیز )+ که دارای مشخصه l//واج  آید این است که دو جدول فوق برمی

های  مجاورت همخوان هست در مرز دو تکواژ در (کناریپخش و +-ای،  گون، +تیغه واکه-

گون،  واکه-ناسوده، -رسا، -) و (پخش، +خیشومی-ای،  گون، +تیغه واکه-ناسوده، -رسا، )+

 تیغه ای+

 + خیشومی

 

 +تیغه ای

 + کناری
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روش خطی احتیاج به قواعدی  شود. در ها همگون می با آن (دهانی پخش،-ای،  تیغه+

تعیین  حال  عین و در  /t/, /d/و دو واج  /n/با واج  /l/وصیف همگونی واج جداگانه برای ت

که مشخصه شیوه تولید یک واج به  روش غیرخطی زمانی صورت زیرساختی داریم ولی در

این  به ؛الیه فوق حنجره واج دیگر گسترش پیدا کند همگونی از نوع کامل خواهد بود

همخوان پایانی ستاک به الیه فوق حنجره که در جداول فوق الیه شیوه تولید ترتیب 

حذف  /l/زمان با آن الیه شیوه تولید همخوان  شود و هم گسترده می /l/ همخوان کناری

دهد و  های خود را از دست می همه مشخصه /l/این بدان معنی است که همخوان  شود. می

مند  فقط جایگاه زمان  /l/نتیجه از همخوان در شود. میهای منبع جانشین  جای آن مشخصه به

ای از فرایند همگونی کامل  نمونه شود. نهایتا همخوان بعدی متصل میماند که به  آن باقی می

 .شود مشاهده می بین دو تکواژ

 

 d≈n تناوب دو همخوان .5-3 

به  [dæn][dan]پسوند  هرگاهکه  شود میاز زبان ترکی گونه زنجان مشاهده  ییها داده در

، همخوان آغازی پسوند با ها بافتاز  برخی در، گیرد میپس از ستاک اسم قرار « از»معنی 

 افتد میکه این همگونی اتفاق  جاهایی در جدول زیر  .شود میگون همخوان پایانی ستاک هم

 .کنیم میرا بررسی 
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 d≈n همخوان دو تناوب از ییها نمونه (4جدول )

 زبان ترکی افزودن پسوند جمع ساز فارسیمعنای 

 sænnæn Sæn + dæn sæn از تو

 mænnæn Mæn + dæn mæn از من

 onnan On + dan on از آن

 Gannan Gan + dan gan از خون

 jannan Jan + dan jan از جان

 adamnan Adam + dan adam از انسان

 axšamnan Axšam+ dan axšam از عصر

 yzymnan Yzym + dan yzym از انگور

 damnan Dam + dan dam بام پشتاز 

در  /m/و /n/با همخوان  /d/د که همخوان وش مشاهده می واجی فوق، تناوب  بهبا توجه  

ترتیب  این به ،این همگونی نیز از نوع همگونی کامل است شده است.  مرز دو تکواژ، همگون

ای، +خیشومی(  گون، +تیغه واکه-ناسوده، -رسا، )+های  مخوان پایانی دارای ویژگیدو ه که

های واج هدف  زمان ویژگی گسترده شده و باعث قطع هم /d/ها  به واج  این ویژگی .هستند

در زیر  /sænnæn/مثال بازنمایی غیرخطی واژه  عنوان به اند. و ایجاد همگونی کامل شده

 :شود نمایش داده می

      sænnæn               Sæn + dæn 
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 الف بازنمایی زیرساختی

 n          ≠          d                               الیه ریشه 

    O                      O      الیه فوق حنجره                      

    O                      O                          الیه شیوه تولید

 

      
 

 

 قطع آن با زمان هم و هدفهمخوان  به های شیوه تولید منبع مشخصه کل گسترش ب

 در اثر همگونی کامل هدف همشخص

 

 

 

 

 

 

 ساختی رو بازنمایی  ج

              n            ≠                 n  
 

 

 

 + تیغه ای

 پیوسته -

 

 ای+ تیغه 

 + خیشومی
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 t/ d≈s تناوب دو همخوان .5-4

د از بعدر مفهوم التزامی، هرگاه  [sa/sa]یی از زبان ترکی، گونه زنجان پسوند ها داده در

، همخوان پایانی ستاک با همخوان پسوند ها بافت، در برخی گیرد میستاک فعلی قرار 

 .شود میاستخراج  موردنظربافت و قاعده  ها دادهبعد از تحلیل  .شود میهمگون 

 t/ d≈s همخوان دو تناوب از ییها نمونه( 5جدول )

 زبان ترکی ساز میالتزا سوندافزودن پ معنای فارسی

 sassa sat + sa sat بفروشد اگر

 jassa Jat + sa jat بخوابد اگر

 issa It + sa it گم شود اگر

 gessa Get + sa get برود اگر

 bissa Bid + sa bid رشد کند اگر

 bassa Bat + sa bat فروبروداگر

 tsassa Tsat + sa tsat اگر برسد

 tШssa tШt + sa tШt اگر بگیرد

 assa At + sa at اگر بیندازد

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

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

 رود میلحاظ شیوه تولید به سمتی پیش  سازی از غالب در فرایند همگون، تمایل دیگر بیان به

تولید هوا انسداد  ایجاد شود؛ یعنی آوایی که در جریان تر آسانتلفظی  لحاظ ازکه آوایی 

احتمال تغییر  کهنتیجه گرفت  توان میپس  (.140: 2000 ،روچ(تری ایجاد نماید  کم

 (5) جدولی ها داده در .تر وجود دارد بیش ]ته+پیوس[ صدای یکبه  ]پیوسته-[ صدای یک
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 اریونی انفجشامل همگ که شود میمشاهده  وانا همخونی همخوان بری از همگوع دیگن

/t,d/  به سایشی /s/ وانیهمخ های خوشهرایطی کـه در ش ،هست -ts -و -ds - مرز دودر 

ر ، هدیگر عبارت به است.کامل از نوع همگونی  نیواین نوع همگ ،ته باشداشود دواژ وجتک

مثال،  ذیرد )برایویی صورت پفراگ نحوهوان با همخوان در ونی همخه همگزمان ک

   (.177: 1385کامبوزیا،)اری[ و ]تیز[(، این نوع همگونی، کامل خواهد بود ، ]کن[]پیوسته

 بازنمایی زیرساختی .الف

          t             ≠           s                                  ریشهالیه  

                   Ο                        Ο                           فوق حنجرهالیه 

 

]        )شیوه تولید(خودواحدالیه      پیوسته -      [+ پیوسته]       [

 آن با زمان هم و هدفجایگاه مبنای همخوان  به منبع ]هپیوست+[ مشخصه کل گسترش .ب

 در اثر همگونی کامل هدف ]پیوسته-[ه مشخص قطع

t                             الیه ریشه                   ≠              s 

Ο                                                               Ο           الیه فوق حنجره 

Ο                            Ο                                                  )الیه خودواحد )شیوه تولید   

 [+ پیوسته]        [- پیوسته ]                                            

 ساختی رو بازنمایی  .ج

                                 s                  ≠                s 

  
 

 ] پیوسته + [                                
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 .شود میترده و منجر بـه همگونی کامل سگره پیوستة سایشی به گره دهانی انفجاری گ 

ویی فراگ نحوهن دلیل کـه همگونی در ا بـه ایام شود میترده انی گسپای مشخصهگرچه یک ا

 .شود میبه سایشی همگون  ، انفجاری تمامادهد میروی 

 

 b ≈m همخوانتناوب دو  .5-5

 مصدرساز[ma/mæ]  ساز جان هرگاه یکی از پسسوندهای منفیدر گونه ترکی زن

[max/mac] ساز و اسم  [madza/mædza] ر گیرند، فعلی قرا های ستاکاز  برخی از بعد

 .شود میهمخوان پایانی ستاک در مرز دو تکواژ همگون  همخوان آغازین پسوند با
 

 b ≈ m همخوان دو تناوب از ییها نمونه( 6جدول )

 زبان ترکی ساز اسمافزودن پسوند منفی و مصدر و  معنای فارسی

 tapba Tap + ma tap پیدا نکن

 tapbax Tap + max tap پیدا کردن

 tapbadza Tap + madaz tap معما

 sæpbæ Sæp + ma sæp نپاش

 sæpbæx Sæp + max sæp پاشیدن

 japba Jap + ma jap نپز

 japbax Jap + max jap پختن

 gapba Gap + ma gap قاپ نزن

 gapbax Gap + max gap ندقاپ ز
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شود که الیه بازخوان  میمشاهده  واجی فوق، تناوب  بهبا توجه  (6) جدول های مثالدر 

 شده است.  ناقصباعث همگونی  وگسترده شده  /m/به خیشومی /p/تولید انسدادی

 

 گيری نتيجه. 6

در زبان ترکی  هیوم ورویکرد کلمنتس  بر اساس ها قواعد همگونی همخوان مقاله حاضردر 

بندی انواع  ها به دسته بعد از تحلیل داده. نگارندگان رفتقرار گ بررسی مورد زنجان

از طریق ارائه پرسشنامه به  یی کهها دادهدر این راستا،  همگونی در این زبان پرداختند 

. ه بود، مورد بررسی قرار گرفتگردید آوری جمعمرتبط  کتبگویشوران و نیز استفاده از 

از  بعدشد.  اتخاذ ها دادهتحلیل  برایتحقیق مناسب روش و معرفی شد نظری  مبانیسپس 

بودیم که حاصل همگونی کامل واج   L ≈ dهمخوان شاهد تناوب دو  ها تحلیل داده

 رو و کامل بین دو تکواژ . این همگونی از نوع پیشاست  /l/کناری با /t/ و /d/انسدادی 

های  به این ترتیب که با گسترده شدن شیوه تولید واج انسدادی کلیه مشخصه ؛است

گسترده  ای و دهانی( پایانی به همخوان رسای آغازین کلمه بعد انسدادی، تیغه) همخوان

صورت گرفته و مشخصه   /l/, /n/رو، بین واج همگونی کامل پیشای دیگر از  شود. نمونه می

وع دیگری از همگونی همخوان با است. ن گسترده شده /l/به واج   /n/شیوه تولید واج

 های خوشهرایطی که در ش ت،اس /s/ ه سایشیب /t, d/ اریونی انفجشامل همگ همخوان

از نوع همگونی  این نوع همگونی ،ود داشته باشدواژ وجتک مرز دودر - ds- و- ts- وانیهمخ

گسترده  /m/به خیشومی /p/ خرین مورد، الیه بازخوان تولید انسدادیآ در است ول کام

 با همخوان همگونی آن در که فضایی پس باالترین و باعث همگونی ناقص شده است.شده 
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توان  ها می بعد از تحلیل دادهشیوه تولید است. نهایتا  های گره گیرد، می همخوان صورت

جامعیت کامل های واجی در زبان ترکی زنجان هم  نتیجه گرفت که نظریه هندسه مشخصه

 . دارد

 منابعفهرست 

، ترجمه یحیی مدرسی، چاپ دوم، درآمدی بر زبانشناسی تاریخی (1373)، آنتونی التوآر

 .مطالعات فرهنگیتهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 

فرایند همگونی در گویش جهرمی در چارچوب نظریه »( 1387)زارع، آمنه و عباس رنجبر 

 .47-64، دوره هفتم، صص شناسی مجله گویش. «هندسه مشخصهای کلمنتس

 :ها در زبان فارسی نوین همگونی همخوان»( 1390) زاهدی، کیوان و فیضیه فخاریان

، دوره دوم،  شناسی ن های زبا مجله پژوهش .«ها مشخصه شناسی هندسه رویکرد واج

 .47-64 صص

تهران:  ،شناسی: رویکردهای قاعده بنیاد واج (1392/ 1385) عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا، 

 .سمت

در گویش  همخوانی فرایندهای واجی»( 1392و الهام ثابتی ) عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا، 

 .222-191زبانی، صص ، فصلنامه جستارهای «یکردی کلهر

همگونی همخوان با همخوان در گویش ( »1395کامبوزیا، عالیه کرد زعفرانلو و دیگران )

 های ، دو فصلنامه زبان شناسی گویش«دماوندی: نظریه هندسه مشخصه های واجی

 .72-43ایرانی دانشگاه شیراز، سال اول، شماره اول، صص
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ی واجی در ها انگاره هندسه مشخصه»( 1391) و اعظم استاجی النوربخش بیدختی، سهی

 .63-85، دوره دوم، صص های خراسان شناسی و گویش مجله زبان ،«زبان فارسی
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