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 مقاله: ةتاریخچ
 98اردیبهشت  14دریافت: 
 98 بهمن 8 پذیرش:

 یشیزا یشناسواج یاساس چارچوب نظر بر فیتضع یندهایمقاله به فرا نیا
وان به عنچگونه  یواج یندهایفرا ها پاسخ دهد کهپردازد تا به این پرسشمی
یچگونه مها داده ،گرید انیبه ب ؛کنندیعمل م یرانیا یهاشیدر گو فیتضع

 و نشان دهند یرانیا یهاشیرا در گو فیتضع یندهایعملکرد فرا توانند
 ةانگار کیمنظور  نیبد .دنافتیاتفاق م ییهادر چه بافت فیتضع یندهایفرا
شد عه مطال یزبان فارس یواج یاساس الگو بر فیتضع یندهایاز فرا یبیترک

از  شی. شش گوندشدانتخاب  فیتضع یندهایفرا نیپربسامدتر تیو در نها
یم دهید ترشیب فیتضع یندهایفراها آن که در یقیمورد تحق شیگو 25
 برها داده یآورجمع ة. نحوشدندانتخاب  یفارس اریمع ةبه همراه گون شد

عملکرد  یبردن به چگونگیپ یشکل گرفت. برا یدانیم ةاساس مطالع
و  ییربنایصورت ز صیمنظور تشخ به و یدر زبان فارس فیتضع یندهایفرا

 در فیتضع یندهایکه فرا ییهابافت نیو همچن یبه تبع آن صورت روساخت
. شدمنتخب مطالعه  یهادر گونه ندهایفرا ایناز  کیهر  ،دندهیرخ مها آن

 یندهایفرا تمایل انگریب ندها،یعملکرد فرا یدادن چگونگها عالوه بر نشانداده
. هستند یانیپا تیقعدو واکه و در مو نیقبل از واکه، ب به قرارگرفتن فیتضع

در  ییاز بسامد باال یانیپا تیموقع ت،یسه موقع نیا نیاز ب نیهمچن
 چیموضوع با نظر کنستوو نی. ااستبرخوردار  یمنتخب زبان فارس یهاشیگو
 فیعتض یبرا یخوب تیکلمه موقع انیپا کندبیان میکه  باشدیراستا مهم

  است.
 

  

 های کلیدی:واژه
 یبیترک ةانگار
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 یزبان فارس ینظام واج

  یشیزاشناسی واج
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 دمهقم. 1

و  تیبا نام تقو یواج ندی. دو نوع فرااستدوگانه  یسنت افتیدر ره یواج یندهایفرا یبنددسته

باز  گریکدیاز  د،آیوجود می به دیکه در هنگام تول یمقدار انرژ ایبراساس قدرت صدا  فیتضع

لرزاندن تارآواها می صرفشده دیتول یاز انرژ یکه مقدار لیدلاین به  دارهاواک. اندشناخته شده

 یناشبودن تفاوت سخت و نرم نی. بنابرانامندمی را سخت هاواکیکه ب ی. در حال، نرم هستندشود

 اتی( خصوص1996) 1. باسمندآیوجود می به یصوت یاست که در تارها ییاز مقدار فشار هوا

 دارد:  دیتاک ایواکه فیو تضع یهمخوان فیتضع نیو بر تفاوت ب شماردیرا برم فیتضع یندهایفرا
. دو نوع شودحذف آوا می ایاست که منجر به کاهش  ییآوا ندیفرا کی فیتضع

کاهش در فشار  قیکه قدرت همخوان را از طر یهمخوان فیتضع .وجود دارد: الف فیتضع
ممکن  تیکه در نها دهدکاهش می ییدر رسا شیافزا قیاز طر ای چهیهوا و انبساط ماه

 یهاحرکت اندام یکه با اثرگذاشتن بر رو ایواکه فیاست منجر به حذف شود. ب( تضع
)باسمن،  رودمی شیپ ةحذف واک تیواکه و در نها ییمرکزگرا شیبه سمت افزا یدیتول

1996: 519 .) 

 : کندمی فیتعر گونهنیرا ا فیتضعنیز ( 201الف: 1996) 2تراسک
 ییرساواج  ای شودکاسته میواج  کیاز قدرت  ایاست که در آن  یواج ندیفرا کی

دادن مانند از دست ندهایفرا گریاغلب به د فیتضع ة. واژآورددست می به یترشیب
 کند.می دایپ یتسر زین دو آوا یشدگییآواکو ت دهیکش هایواج یشدگکوتاه ،یدگیدم

. سه شودیمربوط م دییهای تولانواع مختلف ساختار در اندام ایبه درجات  فیتضع ندیفرا

به  1988، 3ها هستند )کتفوردو ناسوده هایشیها، ساها شامل انسدادیمهم همخوان ارینوع بس

 <هایشیسا <هااز چپ به راست عبارتند از: انسدادی ییآوا راتیی(. تغ1: 2003، کامبوزیانقل از 

ت از راست به چپ )جه رییکه تغ ی؛ در حالاندشناخته شده فیتضع ندیکه به عنوان فرا هاناسوده

( 21و 4: 2001) 4. کرشنرنامندیم تیتقو ندیها را فراانسدادی <هایشیسا <هامعکوس( ناسوده

. به نظر داندیم دییبرای کاهش کوشش تول ییمحرک آوا کیرا  فیتضع ندیعامل رخداد فرا زین

 دیتالش در جهت کاهش انرژی همراه با بسامد ثابت در هنگام تول ف،یتضع ندیفرا ارندگان،نگ

کاهش  تیتقو ندیاما فرا شود؛یمها آن ترشیچه ب هر ییآواها و رسا رییاست که منجر به تغ

                                                             
1. Bussmann 

2. Trask   

3. Catford 

4. Kirchner 
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 فیتداوم روند تضع این امر بدان دلیل است که شود،یآن م ةو مانع از ادام کندمی تیرا تقو ییآوا

 جادیاارتباط  جادیو در ا شودمیها رفتن همخوان نیزبان و از ب ةانداز از شیب یموجب سادگ

بعد از  ایدو واکه  نیب طیدر مح فیتضع ندی( فرا62: 1994) 1چی. به زعم کنستووکندمیمشکل 

 ایدر آغاز هجا  تیتقو ندی. در مقابل، فراشودیم دهیواژه د انیهجا و پا انیپا طیدر مح ایواکه و 

ای واکهانیم تیآن را منحصر به موقع( 58-57ب: 1996). اما، تراسک دهدیابتدای واژه رخ م

یم ندیفرا نیبرای رخداد ا یمحلچون آغاز واژه را همها تیموقع گریاز د ییهاو نمونه داندینم

به  یشیاس ،یشیآوا از انسدادی به سا دیمحل تول رییاز تغ است عبارت فیتضع ،ی. به طورکلداند

وا آ دیمحل تول رییاز تغاست عبارت  تیکاهش به صفر و تقو یحت ایدار به واک واکیناسوده، ب

ورت ص یتیخ داده و سپس تقور یفیکه همواره تضع ستین یمعن نیبد نیدر جهت عکس. اما، ا

به  ییاآو راتییتغ ،ییزبان و طبق قواعد منظم آوا ازیاوقات، به علت ن یگرفته باشد. بلکه، گاه

  . (1: 2003، کامبوزیا) ردیگیتر صورت مکم ییو رسا تیمنظور تقو

و چه به لحاظ  یرا، چه به لحاظ درزمان یشناسدر واج فی( تضع143 :1385) 2ستالیکر

 یواج طیمح نیتر( معمول35: 1994) چیو کنستو داندیم ییکاهش قدرت صدا ینوع ،یهمزمان

 :2004) 3نسنی دگاهی. در دکندیم یای معرفها بافت پس واکهزبان نیرا در ب فیتضع ندیبرای فرا

آمده است،  ریچه در زهمانند آن یفیست که در طا آوا کیبست  ةدرجکاهش  فی(، تضع56

 (:62: 1996، 4)اسپنسر ردیگیصورت م
 ø <ناسوده <یشیسا <یزنش <( انسدادی1

 دارواک <ساده واکیب <واکیب ةدی( دم2

. باشدمی یواکیو ب ییزدایشومیخ د،یو شامل تشد است فیتضع ندیعکس فرا تیتقو ندیفرا

  (: 62: 1996اسپنسر، ) است ریصورت ز دست داد، به به توانیم ندیفرا نیکه از ا یکل ریتصو

  دیتشد >( ساده 3

 انسدادی > یشیسا > یزنش >ناسوده  > یشومی( خ4

 واکیب >دار ( واک5

 
                                                             
1. Kenstowicz  

2. Crystal  

3. Jensen 

4. Spencer 
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از  یکی ییآوا هایی. دگرگونرندیگیانجام م ینیقواعد مع ةیو بر پا نیست یتصادف ییآوا راتییتغ

های آگوست یبا بررس ژهیو که به بود 1860 ةاست و از ده یهای زبانیهای دگرگونشکل نیترمهم

 (57ب: 1996)(. تراسک 99: 1389 ،2کسیمشخص شد )ب راتییتغ نیبودن ا مندقاعده 1نیلسک

ة عنوان مثال، در کلم دهد. بهمی ای رخواکه انیدر بافت م ییآوا فیتضع ندیمعتقد است که فرا

«water» واج / ،ییایتانیبر -یسیانگلt/ ییصورت چاکنا به / / شود. یتلفظ م  

 که در آن یبراساس عملکردشان و بافت یواج یندهایفرا «یعیطبشناسی واج» اتیادب در

 ندی(. دو فرا2001 ،3ی)لوشوتسک شوندمی میتقس تیو تقو فیتضع ةبه دو دست شوندظاهر می

که  است یینوا یندهایفرابرخالف که این امر  کنندعمل می یریدر سطح زنج تیو تقو فیتضع

مفهوم  یعیطبشناسی (. در چارچوب واج2001، یلوشوتسک) رندگیقرار می یریدر سطح زبرزنج

 سودبه  یکه اگر واج یصورت شنونده و سخنور استوار است به ازیاساس ن بر فیو تضع تیتقو

شنونده اضافه شود،  یبه خاطر راحت یو هرگاه واج افتدمیاتفاق  فیسخنور حذف شود، تضع

 .دهدمیرخ  تیتقو ندیفرا

 دانندمی فیو تضع تیآمدن تقووجودرا علت به دیتالش در تول ینگیبهشناسی واج در

 یعیطب ازین کیکه  افتداتفاق می یزمان فی(. به عنوان مثال تضع1998 ،کرشنر؛ 1998، 4)برسما

   (.1998 ،رشنرکوجود داشته باشد ) دیکاهش تالش در تول یبرا

از  یجامع فیکه تعر افتیدر توانمی فیشده در مورد تضعذکر یهاافتیبه ره ینگاه انتقاد با

 فیو تض تیرا به تقو ندهایفرا یزیکه چه چ ستیمشخص ن نیهمچن ؛وجود ندارد فیتضع

 و تیعملکردشان به تقو یاساس چگونگ بررا  ندهایشده فرااشاره یهاافتی. رهکندمی یبنددسته

رغم یعل نی. بنابرااندعملکردشان مورد توجه قرار نگرفته جیاما نتا کنند،می یبندمیتفس فیتضع

مورد  نیدر ا یزیبرانگجدال یهاهنوز بحث ،فیتضع و تیدر مورد تقو ادیز یقیتحق ةنیشیوجود پ

 یخاص یهاو به تبع آن مثال یوجه خاص هاهیهر کدام از نظر کهاین لید. متاسفانه به دلنوجود دار

وجود ندارد. شناسی زبان اتیدر ادب فیتضع یندهایاز فرا یکامل ةمجموع دهد،را مورد توجه قرار می

و واج یعیطبشناسی واج ،یسنتشناسی واج یهاافتیبه ره یبینگاه ترک کیبهتر است  نیبنابرا
                                                             
1. August Leskien  

2. Bix 

3. Luschützky 

4. Boersma 
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 ندیفران کردمنظور مشخص مقاله به گانسندینو به این ترتیب،. میداشته باش ینگیبه یشناس

شده در باال را اشاره یهاافتیاز ره یبی، ترکترقیصورت دق به یزبان فارس یهاشیدر گو فیتضع

را در جدول ها آن ذکرشده هایهیدر نظر فیتضع یندهایفرا یو پس از بررساند مورد توجه قرار داده

 :کنندمیخالصه  هیبه همراه ذکر نظر (1)
 

 (524-506: 2001، یلوشوتسک از برگرفته) فیتضع یندهایاز فرا یبیترک ةانگار (1) جدول

 های گوناگونفرایندهای تضعیف با توجه به نظریه

 :Monophthongzation طبیعی(شناسی شدگی )واجآواییتک 

:Shortening  بهینگی(شناسی شدگی )واجکوتاه 

:Gliding  بهینگی(شناسی شدگی )واجغلتان 

:Fricativization بهینگی(شناسی شدگی )واجسایشی 

 :Deletion بهینگی(شناسی طبیعی و واجشناسی حذف یک واج )واج 

:Cluster reduction or deletion طبیعی(شناسی همخوانی )واج ةخوش یا حذف کاهش 

:Assimilation of stops and nasals طبیعی شناسی ها )واجها و خیشومیهمگونی انسدادی

 بهینگی(شناسی و واج

:Palatalization طبیعی(شناسی شدگی )واجنرمکامی 

 :Degemination بهینگی(شناسی تشدیدزدایی )واج 

:Hiatus avoidance via linking or intrusive a phone  ها از جلوگیری از التقاط واکه

 طبیعی(شناسی طریق واردکردن واج )واج

 :Smoothing طبیعی(شناسی شدگی )واجنرم 

:Flapping  بهینگی(شناسی شدگی )واجزنشی 

:Debuccalization بهینگی(شناسی شدگی )واجغیردهانی 

:Voicing  بهینگی(شناسی واکداری )واج 

 

. قابل مشاهده است زین گرید یهادر زبان فیتضع یندهایمرزگذر، فرا یشناسبر زبان یبا مرور
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 ندیفرا یبافت برا نیترعام»که  ردگیمی جهیها نتاز زبان یتعداد ةبا مطالع (1994) چیکنستوو

(. جداول 35: 1994 چ،ی)کنستوو« دو واکه است نیکلمه و ب انیمرزگذر پاشناسی در زبان فیتضع

  :دهدمیمنتخب را نشان های در زبان فیتضع یندهایفرا( 3و  2)
 

  (510: 2001، یلوشوتسکبرگرفته از کلمه ) انیدر پا فیتضع ندیاز فرا ییهانمونه (2)جدول 

 نوع فرایند توصیف فرایند منبع زبان

)Finnish( فنالندی Sulkala& 

Karjalainen 

(1992) 

k, h →   / _  حذف 

)Totonac( تتناک MacKay (1984) q  →    /  شدگیسایشی 

)Basque( باسک Hualde (1993) k  →   /  شدگیسایشی 

)Carrier( کاریر Story (1984) G,g,gw,  →  ,j,w,Ø /  شدگی/سایشی 

 حذف شدگی/غلتان

)Tojolabal( تجالبال Furbee-Losee 

(1976) 
j, w, h   →    / حذف 

 
  (512: 2001 ،یلوشوتسکبرگرفته از دو واکه ) انیدر م فیضع ندیاز فرا ییهانمونه (3) جدول

 فرایندنوع  توصیف فرایند منبع زبان

(Badimaya) 
 بادیمایا

Dunn (1988) d,dj  →   ,/V__V شدگیسایشی 

(Dahalo) داهالو Tosco (1991)  b,d   →   ,/V__V شدگیسایشی 

(Gujarati) 
 گوجاراتی

Cardona (1965) bh,dh,gh  →  ,,/V__V شدگیسایشی 

(Kupia) کوپیا Christmas & 
Christmas (1975) 

p    →      / V__V, 

 ţ,    →    /V__V 

  شدگیسایشی

 شدگیزنشی

(Purki)پورکی Rangan (1979) d,d   →    / V__V شدگیسایشی 

 

 را  یبیترک ةذکرشده در انگار فیتضع یندهایتا فرا داردمقاله تالش  نیا

 .کند یبررس یمختلف زبان فارس یهاشیشده از گوکسب یهااساس داده بر
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 پژوهش یهاو پرسش یچارچوب نظر .2

شناسی ( در واج1968) 2و هله 1یچامسک یاساس چارچوب نظر برمقاله  نیدر ا فیتضع ةمقول

 :گیردمیمورد مطالعه قرار  لیذ یهاپاسخ به پرسش یبرا یشیزا

ها داده گرید انیبه ب ؟شوندمیاعمال  یزبان فارس یهاشیدر گوچگونه  فیتضع یندهایفرا .1

 د؟ندهمیرا نشان  یمنتخب زبان فارس یهاشیدر گو فیتضع یندهافرای کاربردچگونه 

 دهند؟میرخ  یمنتخب زبان فارس یهاشیدر گو ییهادر چه بافت فیتضع یندهایفرا .2

 یید آوانمو قیاز طر باید یشیزاشناسی اساس واج برمرتبط و های داده یبا بررس گانسندینو

. بر گیرندمیقرار  یموجود مورد بررس  ییآوا یهامنظور تناوب نیبد .دنبرس یرساختیبه نمود ز

 گرید ةشود و حضور مقولیظاهر م مکانی درها از مقوله یکیکه  یموجود، هنگامهای داده اساس

. بعد از کشف تناوب، نوبت به کشف نمود شودمیدو مقوله آشکار  نیب ینباشد، تناوب ریپذامکان

. نخست، دو شودمیاستفاده ای کرهیپمنظور از شواهد درون نی. بدرسدمیتناوب  یرساختیز

مقوله،  نیکه اول شودمیاول، فرض  ةی. در فرضمدهیمیروش مورد توجه قرار  نیرا در ا هیفرض

فرض  گر،ید ةیبر خالف آن وجود داشته باشد. در فرض یکه شاهداست مگر آن یرساختیز ةولمق

خالف آن وجود داشته بر یکه شاهداست مگر آن یرساختیز ةمقوله، مقول نیکه دوم شودمی

مرحله،  نیاست. در ا یواج ةکردن قاعدمشخص یرساختیقدم بعد از کشف نمود ز نیباشد. دوم

  .شودمینشان داده  یرساختیاز صورت ز یتاشتقاق نمود روساخ

 

 یشناسروش. 3

 ینشان داده شد، بر طبق الگو (1)که در جدول  یواج یندهایفرا یبنداز دسته یبیترک ةانگار

حذف،  از جمله یپربسامد در زبان فارس ندیفرا 11 تی. در نهاشدمطالعه  یزبان فارس یواج

از  یریجلوگ ،یشدگیزنش ،یشدگیردهانیغ ،ییزدادیتشد ،یشدگکوتاه ،ییمرکزگرا ،یواکدار

 ةحذف خوش ایو کاهش  یشدگغلتان ،یشدگیشیواردکردن واج، سا قطری ازها التقاط واکه

مورد مطالعه که  شیگو 25از  شیگو ششو  یزبان فارس اریمع ة. گونشدندانتخاب  یهمخوان

انتخاب  ذکرشده، یندهایعملکرد فرا یچگونگ یبودند به منظور بررس ییندهایفرا نینشانگر چن

                                                             
1. Chomsky 

2. Halle  



 بررسی عملکرد فرایندهای تضعیف در گویش های ایرانی     94

 

 1398پاییز و زمستان                                               های ایرانی، سال چهارم، شماره دوم   شناسی گویشانزب

در  فیتضع ندیفرا 11شدند. سپس هر کدام از  یآورجمع یدانیم ةبراساس مطالعها ادهشدند. د

 ینگچگو فیبه منظور توص یرساختیز هایصورت وها ها مورد مطالعه قرار گرفتند تا تناوبگونه

 یندهایکه فرا یبافت نیمنتخب و همچن یهاشیو گو اریمع ةدر گون فیتضع یندهایعملکرد فرا

 مشخص شوند. افتد،میاتفاق  ندر آ فیتضع

 
 هاداده تحلیل .4

 یالزم و ضرور یزبان فارسهای و واکه هاجداول همخوان ةارائ رسدمی نظر به ها،داده ةارائ قبل از

 باشد:
 (100: 1384خان، جنی)ب اریمع یزبان فارس یهاهمخوان (4) جدول

لب و  دولبی 

 دندانی

-لثوی لثوی دندانی

 کامی

 چاکنایی مالزی پیشکامی

   ɟ G  انفجاری

 f     v  s     z ʃ           h  سایشی

        انسایشی

     m   n خیشومی

     r    لرزشی

    j    ناسوده

ناسوده 

 کناری

        

 

 «کلم»مانند  /کامی باید توجه داشت که در سیستم آوایی زبان فارسی، دو انسدادی پیش

  وɟ/   گیره»مانند»/ɟire /  صورت  های پسین به ترتیب بهوجود دارد که قبل از واکه

[k]  و[ɡ]  کور» ةمانند کلمو» [kur] انگور» ةو کلم» [anɡur]بنابراین شوندتلفظ می .[k]  و

[ɡ] های دو واجگونهواج/  وɟ/ کنند.باشند که تناقضی در معنا ایجاد نمیمی 
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 (111: 1385 ا،ی)کامبوز یزبان فارسهای واکه  (1) شکل
 

 

 . حذف1-4

. تاس فیتضع ندیفرا انگری، حذف کامل مشاهده شد که بیزبان فارسشدة مطالعه یهاشیدر گو

 قابل مشاهده است: یمازندران شیدر گو این حذفاز ای نمونه

 

 حذف در گویش مازندرانی (5) جدول

 فارسی معیار گویش مازندرانی 

 Gand/ [Gan] قند

 /band/ [ban] بند )طناب(

 /tond/ [ten] تند )سریع(
 /kond/ [ken] کند )آهسته(

 /tand/ [tan] چند

 

[ Ø] ای[ d]که این اساس برمالحظه کرد.  یمازندران شیدر گو توانمیرا  [Ø] ≈ [d]تناوب 

 تناوب در نظر گرفت: نیا یبرا توانمیرا  هیدو فرض باشد، رساختیز

 الزم است تا آن را در آخر کلمه حذف کند:ای هساخت باشد، قاعدری/ زdاول: اگر / ةیفرض

/d/ → [Ø] /  # (1) 

[ d] یرا به انسداد /Ø/ یتهة الزم است تا مقولای ساخت باشد، قاعدهری/ زØدوم: اگر / ةیفرض

       دهد: رییکلمه تغ انیدر پا

/Ø/ → [d] /  #   (2) 
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 یاساس شواهد برکه این . نخستکندمیاول کمک  هیفرض رشیوجود دارد که به پذ یقیحقا

طور که همان کهنیتا درج. دوم ااست حذف  یبرا یبافتمعموالً  کلمه انیها، پااز زبان یاریاز بس

در تلفظ  یباعث سخت رهیزنج کیصداها در  بیاگر ترک دهد،می حی( توض158 :1376شناس )حق

فظ تل ،یگفتار یشناساآو دگاهید. از دنحذف شو یاز صداها ممکن است در گفتار عاد یشود، بعض

 رساختیعنوان ز / را بهØاگر ما /که این . سومشودمیدر تلفظ  ی[ باعث سخت-nd] یهمخوان ةخوش

مین دایپ رییتغ گرید یهاو چرا به واج کندمی ریی[ تغdکه چرا به ] ستیروشن ن م،یریدر نظر بگ

 تنهای در. ندارد وجودها بدهد در داده ریی[ تغd/ را به ]Øکه /ای قاعده یبرا یواج هیجتو چیه کند؟

 ندیگفت که فرا توانمی شود،می یتلق رساختی/ به عنوان زdنظر که / نیاز ا تیبه منظور حما

 نی/ پربسامدترt/ و /d/ سدنویمی( 46: 2000) 1نچیطور که فاست، همان جیرا یلی/ خdحذف /

 حذف شوند. توانندمیهستند که  ییهاهمخوان

 

 . واکداری2-4

 در نظر گرفت: انتومی [d] ≈ [t] در مورد تناوب هیباال دو فرضهای با توجه به داده

 : شودمیتکواژ واکدار  ایهجا  انیاست و در پا یرساختیصورت ز /tاول: همخوان / ةیفرض

 (3)  /t/ → [d] /  {$, # 

 ایهجا  انیخود را در پا یواکدار ةاست و مشخص یرساختی/ صورت زdدوم: همخوان / ةیفرض

 d/→ [t] /  {$, # (4)/                                       :     دهدمیتکواژ از دست 

 ندیفرا توانمیلذا  ،است فیتضع ندیفرا یبرا یبافتمعموالً  هجا یانیپا تیکه موقع ییجاآن از

با  توانمی رساختیبردن به زیپ یحساب آورد. اما برا  به فیتضع یندهایفرا ةذکرشده را در زمر

میظاهر  یرساختیدر صورت ز نشانیبهای مقوله فقطعنوان کرد که  ینشاندار ةیرجوع به نظر

 واکدار بانشان هستند لذا در تناوب یهاو همخوان نشانیب واکیب یها. همخوانشوند

 [t] ≈ [d] جا کهاز آن /t/  ردگیمیقرار  رشیاول مورد پذ ةیاست، فرض نشانیب. 

 

 

                                                             
1. Finch 
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 واکداری در گویش سبزواری (6) جدول

 فارسی معیار گویش سبزواری 

 /fet.ne/ [fed.na] فتنه

 /ed.mat/ [ed.mad] خدمت

 /s.at/ [s.ad] ساعت

 /t.but/ [t.bid] تابوت

 /s.cet/ [s.ced] ساکت

 

 . مرکزگرایی3-4

به  لیتما یعیطب یهازبانهای واکه یکه تمام میابیمیدر یاصلهای واکه دیتول ةبه نحو یبا نگاه

 ییمرکزگرا کند،می دایپ لیتماشدن در مرکز دهان دیبه تولای که واکه یزمان نیمرکز دارند. بنابرا

 یرساختی/ صورت زo/ کهگفت  توانمی [ə] ≈ [o]در تناوب  نی. بنابراافتدمیآن واکه اتفاق  یبرا

 در مرکز دارد. دیبه تول لیاست که تما

 

 یمازندران شیدر گو ییمرکزگرا (7)جدول 

 فارسی معیار گویش مازندرانی 
 /dozd/ [dəz] دزد

 /pol/ [pəl] پل

 /boz/ [bəz] بز
 /morde/ [mərde] مرده
 /sor/ [sər] سرخ

 

 . تشدیدزدایی4-4

 همخوان مشدد( وجود دارد: یبراای نشانه C1) [C1] ≈ []تناوب  یبرا هیدو فرض

 ییزدادیتشد یبراای است و قاعده یرساختیز یهاصورت اریمع یاول: کلمات فارس ةیفرض

C1 .الزم است 
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 C1مشددکردن  یبراای است و قاعده یرساختیصورت ز یکرمان شیدوم: کلمات گو ةیفرض

 الزم است.

 :مدهیمیرا مورد توجه قرار  (8جدول )های داده ،یرساختیصورت زکردن منظور مشخص به

 یکرمان شیدر گو ییزدادیتشد (8) جدول

 فارسی معیار کرمانیگویش  

 /hoGGe/ [ho:Ge] حقه
 /rre/ [:re] آره )تاکیدی(

 /batte/ [ba:te] بچه
 /Golle/ [Go:le] قله

 دو نیب طیدر مح اریمع یدر کلمات فارس دیتشد: نخست، شودمیرد  لیدوم به دو دل ةیفرض

 یاست در صورت فیتضع ندیفرا یبراها تیموقع نیتراز مهم یکی طیمح نی. اافتدمیواکه اتفاق 

براساس که این وجود دارد. دوم ییدزدایبه تشد لیتما نیاست، بنابرا تیتقو یبه معنا دیکه تشد

مشدد به صورت های آمده است، بسامد کلمات با همخواندر باال ها آن از هاییکه نمونهها هداد

اگر فرض بر  ،نیتر است. عالوه بر امشدد کمهای از بسامد کلمات بدون همخوانای قابل مالحظه

 یپرسش شود،میوجود دارد و در روساخت مشدد  رساختیمشدد در زریباشد که همخوان غ نیا

 گریو در د افتدمیدو واکه اتفاق  نیتنها ب دیاست که چرا تشد نیا شودمیمطرح  جانیاکه در 

ز ا یکیبر حذف  یاول مبن ةیفرض نیهجا وجود ندارد؟ بنابرا ةانیپا ایمانند آغازه و ها تیموقع

 :شودمیصورت نوشته  نیبد ندیفرا نیا ة. قاعدشودمیمشدد مورد قبول واقع های همخوان

    CV] / V______  [  →   /1/C (5) 

 

 یکرمان شیاز گو یلیتکم یهاداده یبررس (9) جدول

 فارسی معیار کرمانیگویش  
 /dln/ [dlu] داالن

 /pln/ [plu] پاالن

 /mlec/ [mlec] مالک

 /slon/ [slu] سالن

 /sefid/ [s()fid] سفید
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 شدگیغیردهانی. 5-4

 باشد(: [] ای [v]، [z]، [j] تواندمی Cوجود دارد ) [C] ≈ [h]تناوب  یبرا هیدو فرض

آن به همخوان  رییتغ یبراای است و قاعده یرساختی/ صورت زCاول: همخوان / ةیفرض

 هجا الزم است. انیدو واکه و در پا انی[ در مh] ییچاکنا یشیسا

آن  رییتغ یبراای است و قاعده یرساختی/ صورت زh/ ییچاکنا یشیدوم: همخوان سا ةیفرض

 [ الزم است.] ای [v]،  [z]، [j]های به همخوان

 یمناسب طیمح ییآوا تیمقبول اریبراساس معهجا  یدو واکه و انتها نیب طیکه مح ییجاآن از

 یسخت و قو یواکدار و به نوع [] ای [v]، [z]، [j] یهاهمخوان یاست و از طرف فیتضع یبرا

های همخوان ی/ همگ/ و /j/ ،/z/ ،/v/ ،/f/های همخوان. شودمیدوم رد  ةیفرض شوند،میمحسوب 

 دیدر حلق تول یدهانریصورت غ که به [h] ییچاکنا یشیهستند که به همخوان سا یدهان یشیسا

از  کیبه هر  /h/ رییتغ یبرا م،یدوم را مورد توجه قرار ده ةی. اگر فرضابندیمی رییتغ شود،می

در  تصادبرخالف اصل اق نیالزم است که اای جداگانههای قاعده [] ای [v]، [z]، [j]های همخوان

 گونه نشان داد:نیبد توانمیرا  ندیفرا نیا ةقاعد نیزبان است. بنابرا

$, V___ V0/C/ → [h] / {V___ C (6) 

 

 (یرفتیج ة)گون یکرمان شیدر گو یشدگیدهانریغ (10) جدول

 فارسی معیار )گونه جیرفتی( کرمانیگویش  

 /dotar/ [dohtar] دختر
 /bzu/ [bhug] بازو

 /Gjem/ [khom] قایم )پنهان(
 /tavnestan/ [tahestan] توانستم

 

 شدگیزنشی. 6-4

 ظاهرها واکه انی[ است که در م] یخوان واکدار زنشهم ی/ در زبان فارسr/های گونهاز واج یکی

 (.43 :2004 نسن،ی) شودمی
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 یفارس یهاشیدر گو یشدگیزنش (11) جدول

 نمود زیرساختی های فارسیگویش 
 /ʃirini/ [ʃiini] شیرینی

 /birun/ [biun] بیرون

 /dorost/ [doost] درست

 /birang/ [bia] بیرنگ

 

میاتفاق  فیاست که تضع ییهااز مکان یکیدو واکه  نیب تی( موقع1994) چیکنستوو گفتة به

 در تناوب نیاست. بنابرا ی[ در زبان فارسrواج ] یهااز واجگونه یکی[ ] نیهمچن افتد،

[r] ≈ [] گرفت که جهینت توانمی [r] شکل  نیبد توانمیقاعده را  نیاست. ا یرساختینمود ز

 نوشت:

/r/ → [] / V ___V  (7) 

 

 /nواردکردن واج / قطری ازها از التقاط واکه یریجلوگ. 7-4

وجود  رساختی/ در زnوجود ندارد، بلکه همخوان / یدرج همخوان گونهچیه فیگونه از تضعنیدر ا

اما  شودمیاست، حذف  فیتضع یبرا طیمح نیترمناسب یواکبافت پسکه این لیدارد و به دل

 گریکدیدو واکه در کنار  یکه توال ییجا. از آنشودمیظاهر  گرید یاشتقاق یندهایدوباره در فرا

و د یبه شکستن توال لیتما یلذا سخنور بوم باشد،میمجاز ن یزبان فارس ییاز لحاظ ساختار هجا

ت پرزحم یسخنور زبان فارس یبرا گریکدی/ دارد. حفظ دو واکه در کنار n/ یواکه با واردکردن صدا

میاز زحمت تلفظ کاسته  د،آیمیبه حساب  فیتضع یکه نوع ندیفرا نیبا کمک ا نیاست، بنابرا

 . شود

 
 یتربت شی/ در گوnواردکردن واج / قطری ازها از التقاط واکه یریجلوگ (12) جدول

 فارسی معیار گویش تربتی 

 /nun/ [nu] نون

 /nun+/ [nun] → [nu+] ها(نونا )نون
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 یلر شی/ در گوnواردکردن واج / قطری ازها از التقاط واکه یریجلوگ (13)جدول 

 معیارفارسی  گویش لری )گونه باالگریوه( 

 /zamin/ [zmi] زمین

 /zamin+/ [zmin]   → [zmi +] ها(زمینا )زمین

 /in/ [i] این

 /in+ / [in] →  [i+ ] ها(اینا )این

 

 :شودمینشان داده  ندیفرا نیاشتقاق ا لیدر ذ

 /#nun#/             :یرساختینمود ز

   nu                   )حذف(: فیتضع ةقاعد

 nu      شدن تکواژ جمع:اضافه

 nun    ج:کردن واوارد قطری ازها از التقاط واکه یریجلوگ /n/) فیتضع ةقاعد

 [nun]               :یینمود آوا

 

 شدگیسایشی. 8-4

 قابل طرح است: هیدو فرض ،یرساختیکردن صورت زباال، به منظور مشخصهای با در نظر گرفتن داده

[ در مجاورت همخوان Gاست به همخوان ] یساختریکه صورت ز/ /اول: همخوان  ةیفرض

 .شودمی لیهجا، در روساخت، تبد ایکلمه  یواک در انتهایب

در مجاورت همخوان  [] است به همخوان یساختری/ که صورت زGدوم: همخوان / ةیفرض

 .شودمی لیهجا، در روساخت، تبد ایکلمه  یواک در انتهایب

/ / واجها آن که در مشویمیاز کلمات  یادیمتوجه تعداد ز ،یسبزوار شیگو یاز بررس پس

های مانند داده ،کندنمی ریی[  تغGهجا به ] ایکلمه  یواک در انتهایهمخوان ببا در مجاورت 

 است: یسبزوار شیکه برگرفته از گو (14جدول )
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 یسبزوار شیدر گو یشدگیشیسا (14) جدول

 فارسی معیار سبزواریگویش  
 /naGe/ [nea] نقشه
 /saGf/ [saf] سقف

 /taGsir/ [tesir] تقصیر

 /maG/ [ma] مشق
 /bGte/ [beta] باغچه
 /naG/ [na] نقش

 

 یسبزوار شیاول در گو ةیرد فرض بامرتبط  یهاداده (15) جدول

 فارسی معیار گویش سبزواری 
 /dotar/ [dutar] دختر

 /pa/ [pae] پخش

 /jatl/ [jetl] یخچال

 /ratexb/ [reteow] رختخواب

 /ba/ [bae] بخش

 

 گرید لیاست. دل یرساختی/ صورت زGو واج / ردگیمیقرار  دییدوم مورد تا ةیفرض نیبنابرا

 واکه به کیبعد از  یهمخوان انسدادمعموالً  است که نیدوم اة یقراردادن فرض دیئمورد تا یبرا

و از  شودمیواک یواک، بیهمخوان ب کی/ در مجاورت G. واج /کندمی دایپ رییتغ یشیسا کی

هستند،  وستهپیها تمام واکه یو از طرف ردگیمیقرار ای واک هسته کی ریثأکه تحت ت ییجاآن

که  یهمخوان ةخوش کیکه  افتدمیاتفاق  لیدل نیبه ا ندیفرا نیا گر،ید انی. به بشودمی یشیسا

واک باشد، یب ةهمخوان گرفت کیهمخوانش  نی/  و دومG/ واکدار یواج انفجار آن همخوان نیاول

با همخوان دوم دارد.  وستهیو پ یواکدارهای در مشخصه یهمگون یبرا یادیز لیاول تما انهمخو

 مجاورت لیخود را به دل یواکدار ة/ مشخصG/ واکدار یهمخوان انفجار ر،یینخست تغ ةدر مرحل

بعد  ةدر مرحلهمخوان  نیاسپس  .شودمیرفته و واک دهدمیواک از دست یهمخوان ب کیبا 

 ریمراحل به شکل ز نی. اکندمی ریی[ تغ] یشیواک سایبه همخوان ب فیتضع ندیفرا قیراز ط
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 نشان داده شده است:    

 / #naGʃe#/     :یرساختینمود ز

       naGʃe     :یهمگون ةقاعد

 naʃe          :فیتضع ةقاعد

 [naʃe]         :یینمود آوا

 

 شدگی. غلتان9-4

 در نظر گرفت: توانمیرا  هی. دو فرضشودمیمشاهده  [j] ≈ [d]باال تناوب های در داده

 

دو واکه به  نی/ در بj/ است و همخوان یرساختیصورت ز یسبزوار شیاول: کلمات گو ةیفرض

[dتغ ]کندمی ریی  : 

/j/ → [d] / V  V (8) 

دو واکه به  نی/ در بdاست و همخوان / یرساختیصورت ز اریمع یدوم: کلمات فارس ةیفرض

[jتغ ]کندمی ریی : 

/d/ → [j] / V  V (9) 

 ندیفرا یاست برا یطیدو واکه مح نیب تیاول وجود دارد: الف( موقع ةیرد فرض یبرا لیدل دو

/ را در jوجود دارد که همخوان / یسبزوار شیدر گو یادیکلمات ز . ب(تینه تقو فیتضع

 :مانند اندنشده لی[ تبدdدو واکه به ] نیب طیخود دارند اما در مح رساختیز

 

 یسبزوار شیدر گو یشدگغلتان (16) جدول

 فارسی معیار گویش سبزواری 
 /sbidan/ [sowijan] سابیدن

 /zadan/ [zijan] زدن

 /ddan/ [dojan] دادن
 /taracidan/ [tercijan] ترکیدن

 /boridan/ [borrijan] بریدن
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 یسبزوار شیاول در گو ةیرد فرض امرتبط ب یهاداده (17) جدول

 فارسی معیار گویش سبزواری 
 /pijle/ [pijle] پیاله

 /sijh/ [sijh] سیاه

 /rije/ [rija] ریه

 /pijde/ [pijada] پیاده

 /dije/ [dija] دیه

 گیرد،میدو واکه قرار  نی/  در بj/ همخوانکه این رغمیعلگخ  دهندمیباال نشان های داده     

 .ردگیمیقرار  رشیدوم مورد پذ ةیفرض نبنابرای ،کندنمی دایپ ریی[ تغdاما به ]

 

 یهمخوان ةحذف خوش ایکاهش . 10-4

 : شودمیدر افعال سوم شخص مفرد حذف  rd– یهمخوان ةخوش شیگو نیدر ا

/rd/→ [Ø] / CV  #  (10) 

 : رایز م،یریدر نظر بگ یرساختیبه عنوان نمود ز  [Ø] ≈ [rd]تناوب   در[ را rd] متوانیما می

 است اعمال قاعده حذف یبرا یبافتمعموالً  کلمه انی( پاالف

 لی[  تبدrdکه چرا به ] ستیمشخص ن م،یریدر نظر بگ یرساختی/ را به عنوان صورت زØ/ ( اگرب

 بتواند کهای قاعده یباال براهای در داده نیبنابرا ؟کندنمی رییصداها تغ گریو چرا به د شودمی

[Ø[ را به ]rdتبد ]وجود ندارد.    یواج تیمقبول چیکند، ه لی 

 

 یدیاقل شیدر گو یهمخوان ةحذف خوش ایکاهش  (18) جدول

 معیارفارسی  اقلیدیگویش  

 /card/ [ce] کَرد

 /ord/ [o] خورد

 /mord/ [mo] مُرد

 /vard/ [owo] آورد
 /bord/ [bo] بُرد
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 شدگیکوتاه. 11-4

 یرساختیصورت ز صیتشخ یبرا هیدهد. دو فرضمی را نشان [a] ≈ [] یباال تناوب واجهای داده

 وجود دارد:

 ةصمشخ رییتغ یصورت برا نیاست. در ا یرساختینمود ز یسبزوار شی[ در گوa] ةاول: واک ةیفرض

 است.الزم قاعده  کی اریمع یدر فارس [نی+ پس]به   [نیپس -]

  ةمشخص رییتغ یصورت برا نیاست. در ا یرساختینمود ز ار،یمع یدر فارس [] ةدوم: واکة یفرض

 است.الزم قاعده  کی یسبزوار شیدر گو[ + افتاده  ن،پسی – ]به   [+ افتاده ن،ی+ پس]
 

 یسبزوار شیدر گو یشدگکوتاه (19) جدول

 فارسی معیار گویش سبزواری 
 /.ne/ [a.na] خانه
 /l.ne/ [la.na] النه
 /pi.jâ.le/ [pi.ja.la] پیاله

 /ha.v.le/ [ha.wa.la] حواله
 /k.Gaz/ [ka.Gaz] کاغذ

 
در کلمات  [a]در موقعیت پایانی کلمات فارسی معیار به  /e/دلیل تغییر  پیداکردنبه منظور 

یک نگاه تاریخی به موضوع داشته باشیم. مطالعات باید موجود در گویش سبزواری، نخست 

مانند دهد که بعضی از کلمات فارسی جدید در زمان پهلوی ( نشان می2000 ،1تاریخی )مکنزی

 د:شدنمی ختم [ag-]به پسوند  (20)های جدول داده
 

 فارسی معیار و پهلوی ةمقایس (20) جدول

 فارسی معیار پهلوی 
 midag/ [moe]/ مژه

 tatag/ [tate]/ تخته

 pajmnag/ [pejmne]/ پیمانه

 pistag/ [peste]/ پسته

 pardag/ [parde]/ پرده

                                                             
1. McKenzie 
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میاز کلمات ساخته  یبعض یبه انتها [ag-]کردن پسوند با اضافه دیجد اسامی انه،یم یدر فارس

 :شد
 فارسی معیار، فارسی میانه و پهلوی ةمقایس (21) جدول

 پهلوی فارسی میانه گونه معیار فارسی جدید 

 /nmag/ /nm/ [nme] نامه

 /nag/ /n/ [ne] خانه

 /dmag/ /dm/ [dme] جامع

 

و  یگونه از کلمات پهلو نیاست، ا فیتضع ندیفرا یکه نوع  –gبا گذشت زمان و حذف 

ای سهینو دیجد یفارس نوشتاری نظام در. ند[ ختم شدaبه واکه ] دیجد یدر فارس انهیم یفارس

 شود،می دهیپنهان نام ایملفوظ ریکه غ« ه»ة سینو نی[  وجود ندارد، بنابراaنشان دادن ] یبرا

 یفارس اریمع ة[  در گونeصورت ] /  بهaمانده /یباق ةحالت واک نیاستفاده قرار گرفت. در ا دمور

است و  یرساختی/ صورت زa/ یانیپا ةگرفت که واک جهینت توانمی نی. بنابراشودمیتلفظ  دیجد

 است.     افتهی ریی[ تغe]ة به واک اریمع یحفظ شده است اما در فارس یسبزوار شیدر گو

 // ةواک یداراها آن اول یکه هجاها میابیمیدر انه،یو م یپهلو یدوباره به فارس ینگاه با
. میریدر نظر بگ ییربنایواکه را به عنوان صورت ز نیا متوانیمی یخیتار دگاهیاز د نبنابرای. اندبوده

 یهماهنگ لیلحالت به د نیحفظ شده است؛ در ا یسبزوار شی[ در گوa] یانیپا ةاشاره شد که واک

  [نیپس -] ةبا مشخصای کلمات به واکه نیدر ا  // موجود ةتلفظ، واک یراحت لیو به دلای واکه

عمل  زیباشند ن //  ةواک یکه دارا یانیم یدر هجاها ندیفرا نی. اکندپیدا می ریی[ تغa] یعنی

صورت نیبد توانمیآن را  ةو قاعد شودمیاول رد  ةیباال فرض هیاساس توج بر نی. بنابراکندمی

 نشان داد:  

// → [a] / ______$ Ca(C) #  (11) 

 

  گیری. نتیجه5

را  یزبان فارس امرتبط بهای شیاز گو یدر تعداد فیتضع ندیفرا ازدهیشده، یآورجمعهای داده
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د در دارن لیتما فیتضع یندهایبودند که فرا تیواقع نای نشانگر نیهمچنها . دادهدهندمینشان 

 (22)مطلب در جدول  نیعمل کنند. ا یانیپا تیدو واکه و در موقع انیواکه، مپس یهاتیموقع

 شده است: خالصه
 

 یدر زبان فارس فیتضع یندهایظهور فرا یهاتیموقع (22) جدول

 واج نویسی معیار گویش کرمانجی

 پایانی پس واکه میان دوواکه 

 حذف √ √ -

 تشدیدزدایی √ - -

 شدگیزنشی  - √

 شدگیغلتان √ √ √

 واکداری √ √ -

 شدگیغیردهانی √ √ -

 شدگیسایشی √ √ √

 همخوانی ةکاهش خوش √ √ -

 مرکزگرایی - - -

 شدگیکوتاه √ - -

 /n/ ها از طریق واردکردن واججلوگیری از التقاط واکه - - √

 

مشخص است، موقعیت پایانی در فرایندهای تضعیف از  (1) و نمودار (22)طور که از جدول همان

که معتقد راستا است هم( 35: 1994بسامد باالیی برخوردار است. این موضوع با نظر کنستوویچ )

های گویشه کتوان گفت بنابراین می .است پایان کلمه بهترین محیط برای فرایندهای تضعیف است

 ستند.زبان فارسی نیز از این قاعده مستثنی نی
 



 بررسی عملکرد فرایندهای تضعیف در گویش های ایرانی     108

 

 1398پاییز و زمستان                                               های ایرانی، سال چهارم، شماره دوم   شناسی گویشانزب

 
 مختلف یهاتیدر موقع فیتضع یندهایظهور فرا (1) نمودار

 
 فهرست منابع

 تهران: سمت. .ینگیبه هیشناسی نظرواج(. 1384) .خان، محمودجانیب

، طاهری اریاسفند ةترجم.ییهای هند و اروپازبان یقیتطب یشناسدرآمدی بر زبان(. 1389) .رابرت کس،یب

 .یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسانتهران: انتشارات پژوهشگاه 

 تهران: انتشارات آگاه. .یعموم یآواشناس(. 1376) .محمد یشناس، علحق

زبان و و المار ترنر.  یدیرضا مجدبر مقاله محم یو نقد حی(. تصح1385) .هیعال ا،یکامبوزکرد زعفرانلو 

 (. 3) 2 .یشناسزبان

 .تهران: انتشارات ققنوس ،یزیشهرام نقش تبر ةترجم .یانقالب زبان. (1385). دیوید ستال،یکر

Bix, B. (1996). Law, Language, and Legal Determinacy. Clarendon Press, 

Oxford, England.  

Boersma, P. (1998). Functional phonology. Formalizing the interactions 

between articulatory and  perceptual  drives. Utrecht: LOT. 

Bussmann, H. (1996). Routledge dictionary of language and linguistics. 

London and New York: Routledge. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

موقعیت پایانی موقعیت پس واکه موقعیت میان 
دوواکه

Series 1

Column1

Column2



 109 محمود مبارکی و ابوالفضل مصفا جهرمی     

  

 های ایرانی، سال چهارم، شماره دومشناسی گویشانزب                                                 1398 پاییز و زمستان

Cardona, G. (1965). A Gujarati Reference Grammar. Philadelphia: University 

of Pennsylvania Press . 

Catford, J. C. (1988). A Practical Introduction to Phonetics. New York: 

Oxford University Press. 

Chomsky, N. & Halle, M. (1968). The Sound Pattern of English. New York: 

Harper & Row . 

Christmas, R. & Christmas J. (1975). Kupia phonemic summary, Kathmandu: 

Summer Institute of Linguistics and Institute of Nepal and Asian Studies, 

Tribhuvan University                . 

Dunn, L. (1988). Badimaya, a Western Australian Language, in Papers in 

Australian Linguistics. Canberra: Pacific Linguistics, Australian National 

University. 

Finch, G. (2000). Linguistic Term & Concepts. London, Macmilan Press Ltd. 

Furbee-Losee, L. (1976). The Correct Language: Tojolabal. New York: 

Garland. 

Hualde, J. (1993). Topics in Souletin Phonology, in Generative Studies in 

Basque Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 

Jensen, J. t. (2004). Principles of Generative Phonology. Amsterdam: John 

Benjamins Publication Company. 

Kambuziya, A. (2003). Lenition in Phonological Patterns of Persian. J. 

Humanities. 10 (2). 

 Kenstowicz, M. (1994). Phonology in Generative Grammar. Oxford: 

Blackwell Publishers. 

Kirchner, R. (1998). An effort-based approach to consonant lenition. PhD 

dissertation, UCLA.  



 بررسی عملکرد فرایندهای تضعیف در گویش های ایرانی     110

 

 1398پاییز و زمستان                                               های ایرانی، سال چهارم، شماره دوم   شناسی گویشانزب

Kirchner, R. (2001). An Effort Based Approach to Consonant Lenition. 

London: Taylor & Francis Ltd. 

Luschützky, H. C. (2001). Sixteen possible types of natural phonological 

processes. Wiener Linguistische Gazette 42/ 43, pp. 506-524. 

MacKay, C. (1984). A Sketch of Misantla Totonac Phonology. International 

J. of Amer. Ling. 60, pp. 369-419.  

McKenzie, D.N. (2000). Pahlavi Dictionary, Translated by Mirfakhrayee. 

Tehran: Institute for  humanities and cultural studies. 

Rangan, K. (1979). Purki Phonetic Reader. Mysore: Central Institute of 

Indian Language . 

Spencer, A. (1996). Phonology: Theory and Description. Cambridge 

University Press. 

Story, G. (1984). Babine and Carrier Phonology - A Historically Oriented 

Study. Norman, Oklahoma: SIL. 

Sulkala, H. & Karjalainen, M. (1992). Finnish. London: Routledge. 

Tosco, M. (1991). A Grammatical Sketch of Dahalo. Hamburg: Helmut Buske 

Verlag . 

Trask R. L. (1996b), Historical Linguistics. Oxford University Press. 

Trask, R. L. (1996a). A Dictionary of Phonetics and Phonology. London & 

New York: Routledge. 



 111 محمود مبارکی و ابوالفضل مصفا جهرمی     

  

 های ایرانی، سال چهارم، شماره دومشناسی گویشانزب                                                 1398 پاییز و زمستان

A Survey on Function of Lenition Processes in Iranian Dialects 
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Abstract 

This study deals with lenition processes according to the theoretical framework 

of generative phonology to answer the following questions: How are lenition 

phonological processes applied in Iranian dialect? In other words, how do the 

data support the application of lenition processes in Iranian dialects? In which 

contexts do lenition processes apply in Iranian dialects? The synthetic model of 

phonological processes is investigated according to the phonological pattern of 

Persian; finally the most frequent lenition processes are selected. To see how 

these processes are applied in Persian as lenition, Standard Persian and nine 

dialects out of twenty five dialects which show these processes are selected. The 

data are gathered in a field study. Then, each of the lenition processes is probed 

on the Persian varieties to find the alternatives and underlying forms which are 

important to decide how the lenition processes are applied, and to find the 

positions in which lenition processes take place. The collected data support the 

lenition processes in Persian. The data show that the lenition processes tend to 

occur in postvocalic, intervocalic and final positions and the final position has 

the highest frequency. This supports Kenstowichz’s claim that the word final 

position is the typical position for lenition. 

Keywords: Synthetic Model, Lenition Processes, Iranian Dialects, Persian  

                 Phonological System, Generative Phonology 


