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  چکیده  
 مقاله: ةتاریخچ

 98 ماه شهریور 12دریافت: 
 99 مـاه شهریور 19 پذیرش:

بر مبنای فرایندهای حذف و درج در گویش شهرستان رابُر را این پژوهش     

ای کند. برتحلیلی بررسی و تحلیل می-و به روش توصیفی بهینگی ةنظری

، رابُر گویش در بهینگی ةبر مبنای نظری این فرایندها امکان تحلیلبررسی 

های چاکنایی و حذف همخوان پایانی، حذف همخوان میانی، حذف همخوان

و درج همخوان میانی )میانجی( با این  در ابتدای خوشه همخوانیدرج واکه 

مردم،  ةهای این تحقیق از زبان طبیعی و روزمرشود. دادهنظریه محک زده می

بررسی و تحلیل  .اندگویش و شم زبانی نگارنده گردآوری شده هایباکت

برخالف فارسی معیار، در بعضی موارد در این گویش  که دهدها نشان میداده

ها به جای درج همخوان از فرایند حذف برای جلوگیری از التقای مصوت

به همین دلیل بسامد فرایند حذف در این گویش  ؛شود)مصوت( استفاده می

هجا،  ةحذف همخوان چاکنایی در موضع پایانخصوص  بیش از درج است. در

وان ، همخهمچنیندارد. اصلی در گویش رابُری عمومیت ن ةتغییر کیفیت واک

های رایج در زبان فعل یکی از همخوان ةمیانجی در فرایند درج نیز در مقول

شده در بهینه در فرایندهای حذف و درجِ بررسی ةفارسی معیار نیست. گزین

 .استبهینگی  ةاین گویش در راستای نظری
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 دمهقم. 1

به توصیف و تحلیل دو فرآیند واجی حذف و درج در گویش شهرستان رابُر  این پژوهش  

 170های استان کرمان است که در پردازد. رابُر یکی از شهرستانمی نظریة بهینگیبر مبنای 

طبق  (.1390الدینی، و نجم 1382کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان واقع شده است )نگینی، 

نفری  37235شهرستان رابُر جمعیت ریزی کرمان، سازمان مدیریت و برنامه 1385آمار سال 

کنند و تعداد افراد باسواد نفر در روستا زندگی می  23890نفر در شهر و  13345که تعداد دارد 

 .استنفر   30653ستان  این شهر

توسط آلن   1991نخستین بار در سال  ،دارد 1مبناکه رویکردی محدودیت نظریة بهینگی

وجود  صةپا به عر 1993و در سال  شدمطرح « بهینگی» با عنوان 3اسمولنسکیو پاول  2پرینس

و به کمک  5و پایایی 4داریبهینه در این نظریه بر اساس تعامل دو محدودیت نشان ةنهاد. گزین

 شود.دست داده میتابلوی بهینگی به به نام 8تابلوییدر  7و ارزیاب 6مولد ةگوندو سازوکار ریاضی

 از یتوصیف و تحلیل جامع نظریة بهینگی،بر مبنای هدف این پژوهش این است که 

است که  آناین پژوهش  ة. فرضیکندفرایندهای حذف و درج در گویش شهرستان رابُر ارائه 

ابل ق نظریة بهینگیهای زبان فارسی، در چارچوب گویش شهرستان رابُر به عنوان یکی از گویش

ر د گزینة بهینهداری و پایایی، توان با استفاده از تعامل دو محدودیت نشانتحلیل است و می

ال دست داد. این پژوهش به طور مشخص به دنب فرایندهای حذف و درج را در گویش مذکور به

فرایندهای حذف و درج در گویش رابُر را بر اساس تعامل توان میپاسخ به این سؤال است که آیا 

ا را در این راستا قلمداد کرد ی گزینة بهینهتحلیل کرد و  نظریة بهینگی چارچوبها در محدودیت

  خیر.

                                                      
1. constraint - based 

2. A. Prince  

3. P. Smolensky  

4. markedness 

5. faithfulness 

6. generator 

7. evaluator 

8. tableau 
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 هایباو کتمردم، شم زبانی نگارنده و آثار  ةهای این تحقیق از زبان طبیعی و روزمرداده

ری نظ چارچوب، روش تحقیق، پژوهش ة، به ترتیب، به پیشیندر ادامه. اندگویش گردآوری شده

 .شودپرداخته میگیری ها و نتیجهتحقیق، ارائه و تحلیل داده

 

 ة پژوهش. پیشین2

و بر مبنای  اندبودهمورد توجه پژوهشگران همواره های زبان فارسی فرایندهای واجی گویش

 های زبانگویش نظریة بهینگیهایی از منظر اند. پژوهشنظریات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته

(، بدخشان و زمانی 1391نژاد )توان به هادیان و علیاند که میفارسی را مورد یررسی قرار داده

شاره کرد. هادیان ( ا1395نژاد و ویسی )( و پاک1395(، صفری )1393(، جم و تیموری )1392)

نظریة  چارچوباصفهانی و زبان فارسی را در  ة( فرایندهای پربسامد واجی لهج1391نژاد )و علی

به توصیف و  نظریة بهینگی چارچوب( در 1392کنند. بدخشان و زمانی )تحلیل می بهینگی

ش ن گویدهند که در ایپردازند و نشان میتحلیل فرایند حذف در گویش کلهری زبان کردی می

سازی وجود نداشته دهد که امکان غلتنیست و زمانی رخ می گزینة بهینهفرایند حذف همیشه 

را در گویش فردوس از منظر بهینگی  /o/یا  /:a/به  /a/ ة( تبدیل واک1393باشد. جم و تیموری )

( فرایندهایی مانند کشش جبرانی، حذف، تضعیف، تبدیل، قلب و 1395صفری ) اند.کردهبررسی 

 هک گیردکند و نتیجه میای را در گویش گالش با رویکردی بهینگی تحلیل میارتقاء واکه

( فرایندهای 1395نژاد و ویسی ). پاکهستندتر فرایندهای تضعیف و حذف در این گویش فعال

دهند و بیان ای را در گویش دزفولی مورد بررسی قرار میاکهحذف، ناهمگونی و هماهنگی و

ایی های پایو در این گویش محدودیت هستندفرایندهای حذف و همگونی پربسامدتر  کنند کهمی

 د.نها تسلط دارها بر بقیه نمونهمراتب محدودیتدر سلسله

اً ها صرفبسیاری از آن امااند هایی انجام شدههای استان کرمان نیز پژوهشگویش ةدر زمین

اند و به بررسی های یکی از شهرهای استان کرمان بسنده کردهآوری اصطالحات و گویشبه جمع

شعاع (، انجم1370توان به برومندسعید )اند. در این زمینه میها نپرداختهشناختی آن گویشزبان

شناختی بررسی زبان به هایی که( اشاره کرد. پژوهش1386( و نقوی )1382(، نگینی )1381)

اند که نظر قرار داده ها را مدفرایندهای واجی این گویشاز ، برخی پردازندمیهای کرمان گویش
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(، 1385(، مطلبی )1381(، کردزعفرانلو کامبوزیا )1381و 1375توان به پرمون )میها از جملة آن

 (1375پرمون ). کرد ( اشاره1392دیده )( و کردزعفرانلو کامبوزیا و رزم1391رضایتی و بتالب )

 مورد بررسی مستقلشناسی جزءایشی و واجزشناسی از دیدگاه واج را  کرمانی ةنظام آوایی گون

( اوالً به فرایندهای واجی مشترک گویش چهار 1381پژوهش کردزعفرانلو کامبوزیا ) .دهدقرار می

ت. نیس نظریة بهینگیبر اساس  دوماًشهرستان کرمان، بردسیر، سیرجان و زرند محدود است و 

را بر  کنش سه فرایند واجی در نظام آوایی فارسی رایج در شهر کرمانبرهم(  1381پرمون )

بر  دوماًو  استکه اوالً مربوط به شهر کرمان  کندمیبررسی  رویکرد خطّی و غیرخطّی اساس

رودباری استان کرمان پرداخته ( نیز به بررسی گویش 1385. مطلبی )نیست نظریة بهینگیاساس 

( با تأکید 1391کند. رضایتی و بتالب )سازی این گویش اشاره میاست و به قواعد صرفی و واژه

این  بندی وندهایاند و با طبقهشناختی به بررسی وندهای گویش کهنوج پرداختهبر مباحث زبان

معیار، به معنای وندها نیز اشاره  ها با فارسیآن ةگویش در دو گروه تصریفی و اشتقاقی و مقایس

زبانی استان  ةگون 15( برخی فرایندهای واجی 1392دیده )کنند. کردزعفرانلو کامبوزیا و رزممی

 کنند.شناسی زایشی بررسی میکرمان را بر اساس واج

 گویش برشناختی های زبانچه گذشت، هیچ پژوهشی بر مبنای نظریهبر اساس آن      

شناسی در واج ةگرفته در زمینهای صورتپژوهش . در واقع،بُر صورت نگرفته استشهرستان را

اند. این پژوهش بنا ، نبودهاستکه هدف این تحقیق  ،نظریة بهینگیاستان کرمان نیز بر مبنای 

دارد تا دو فرایند حذف و درج در گویش رابُر را که از برخی جهات متفاوت با گویش شهرهای 

  کند. بررسی  نظریة بهینگید، بر مبنای نباشیادشده می

 

  شناختی پژوهشمبانی نظری و روش. 3

و به  نظریة بهینگیبر مبنای فرایندهای حذف و درج در گویش شهرستان رابُر را این پژوهش    

 در دهااین فراین امکان تحلیلکند. برای بررسی روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی و تحلیل می

حذف همخوان پایانی، حذف همخوان میانی، حذف  به تحلیل نظریة بهینگیگویش رابُر بر مبنای 

و درج همخوان میانی  همخوانی ةدرج واکه در ابتدای خوشهای چاکنایی همراه با همخوان

پژوهش ابتدا برای هر کدام از موارد حذف  این . درشودپرداخته می)میانجی( بر مبنای این نظریه 
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ها در فارسی د و با ذکر معادل آننشوهایی از گویش رابُری در جداولی جداگانه ارائه میدرج دادهو 

شود تا عالوه بر کمک به خواننده در هایی از گویش شهرهای همجوار تالش میمعیار و داده

 ترشده در گویش رابُری، تفاوت این گویش و اهمیت پژوهش واضحبردن به فرایندهای اعمالپی

داری مرتبط با چند های وفاداری و نشاننشان داده شود. در ادامه، تابلوی بهینگی و محدودیت

شود تا نشان داده شود آیا واژه حاصل از اعمال فرایندهای حذف و درج در گویش نمونه ارائه می

مردم،  ةهای این تحقیق از زبان طبیعی و روزمریا خیر. داده است نظریة بهینگیرابُری در راستای 

 .اندگویش و شم زبانی نگارنده گردآوری شده هایباکت

 

 نظریة بهینگی. 1-3

شناسی است. این نظریه نخستین بار در سال های نوین زبانیکی از نظریه نظریة بهینگی

: 1383)دبیرمقدم،  شدمطرح « بهینگی»با عنوان  توسط آلن پرینس و پاول اسمولنسکی  1991

: تعامل نظریة بهینگیمبنا دارد، با انتشار کتاب (. این نظریه که رویکردی محدودیت644

. دو نوع محدودیت در گذاشتپا به عرضه وجود  1993در سال  1محدودیت در دستور زایشی

 یشناسدر مکتب واجداری که ریشه از محدودیت نشان د که عبارتندنباشمطرح می نظریة بهینگی

( مطرح شد و محدودیت پایایی )وفاداری( که 1939) 3اولین بار توسط تروبستکوی دارد و 2پراگ

شود. بر اساس محدودیت پایایی، در می Bبه  Aست از محدودیتی که مانع از تبدیل ا عبارت

گونه تغییر ساختاری عناصر واجی مانند ساختی به بازنمای روساختی هیچنگاشت بازنمای زیر

ها تیمحدود ةفیوظ (.33: 1389خان، جنافتد )بیدیل، حذف یا درج عناصر واجی اتفاق نمیتب

 (.595: 1999، 5و جانسون 4)رکا است گزینة بهینهها و انتخاب نهیگز یابیارز

داد داد و برونبین درونمولد و ارزیاب  ةگونبه کمک دو سازوکار ریاضی نظریة بهینگیدر 

شده توسط های عرضهداد بهینه از گزینهارزیاب برای استخراج برون ةضابط .شودمیرابطه برقرار 

                                                      
1. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar 

2. Prague 

3. N. S. Trubetzkoy  

4. I. Roca  
5. W. Johnson  
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های های پایایی و نشانداری است که بر اساس جهانیای از محدودیتدستگاه مولد، مجموعه

داد بهینه از زبانی به زبان دیگر ها برای استخراج برونشود، ولی ترتیب آنتعریف می 1یحتلوی

زبان یاها مقولهتیمحدود یبندرتبه گر،یبه عبارت د (.38: 1389خان، جنمتفاوت است )بی

داد نبرو ةنیهر گز یدارد. برا یبه زبان بستگ ،تیمحدود کیاز  یتخط ةمیجر زانیاست و م ژهیو

 درا نقض کن نییپا ةبا رتب تیباال، محدود ةبا رتب تیاعمال محدود یاجازه وجود دارد تا برا نیا

 ةدادن گزینها برای نشانها و گزینه. تعامل میان محدودیت(2003، 3لِوِلت و 2)بوئرسما

شود که به صورت قراردادی به آن تابلوی ساخت در جدولی با فرم خاص نشان داده میخوش

شناسی واج ة( انگار10: 2002) 4(. مکارتی595: 1999شود )رکا و جانسون، بهینگی گفته می

 دهد:بهینگی را به صورت زیر نشان می

 

   داد درون مولّد      →ها گزینه  ارزیاب   داد برون                            

 شناسی بهینگیای انگاره واجنمودار جعبه (1)شکل 

 

 هجا. 2-3

یک واکه و یک تا سه از یک رشته آوایی پیوسته که از است هجا در زبان فارسی عبارت 

ثمره  شناسان از جمله(. بسیاری از آواشناسان و زبان109: 1380شود )ثمره، همخوان تشکیل می

 ,CV, CVC( الگوی هجا در زبان فارسی را سه نوع 1382خان )جن( و اسالمی و بی1380)

CVCC 5دانندمی. 

 ساختمان هجا در گویش رابُری. 1-2-3

که الگوی هجا در این گویش، به عنوان  شدبا بررسی ساختمان واژگان گویش رابُر مشخص  

. در این است CV, CVC, CVCCهای زبان فارسی، مانند زبان فارسی، سه نوع یکی از گونه

                                                      
1. implicational universals 

2. P. Boerrsma 
3. C. Levelt 
4. J. Mccarthy  

 باشد.می  V (= vowel)و  C (= consonant)در این الگوها  .5
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مانند زبان هجا در این گویش  ةتوانند در مرکز هجا واقع شوند و آغازها میگویش فقط واکه

 ةتوانند، با میزان وقوع و فراوانی متفاوت، در آغازه و پایانها میهمخوان ةت. هماسفارسی اجباری 

 هجا قرار گیرند.

 

 ها.  تحلیل داده4

هایی از فرایندهای حذف و درج در گویش رابُری در جداولی جداگانه در این قسمت داده 

شود فارسی معیار و برخی شهرهای همجوار، تالش می زبان ها درو با ذکر معادل آن شوندمیارائه 

تابلوی بهینگی و اشاره به محدودیت ةبودن این گویش نشان داده شود. در ادامه، با ارائتا متفاوت

ها نشان داده بودن گزینهساختساخت یا بدخوش داری مرتبط با هر نمونه،های وفاداری و نشان

 شود.می

 

  حذف. 1-4

در گفتار پیوسته یک واحد زنجیری از قبیل همخوان، واکه و یا هجا گاهی ممکن است   

های همخوانی با حذف یک (. در این فرآیند معموالً خوشه119: 1990، 1حذف شود )کریستال

شود. شوند و از تعداد هجاهای کلمات چندهجایی  با حذف یک واکه کاسته میهمخوان ساده می

زمانی است. د که اولی در زمانی و دومی همنو ساختاری در زبان وجود داردو نوع حذف تاریخی 

نشینی حذف ساختاری تابع قواعد ساختاری زبان است و هرگاه در ترکیب آواها با هم نوعی هم

بین واحدهای زنجیری به وجود آید که یا خالف نظام صوتی زبان باشد یا بر اساس طبیعت آوایی 

شود )حق، برای رفع این اشکال یک واحد آوایی از زنجیره گفتار حذف میزبان ثقیل به نظر برسد

و یا « میانی»، «آغازی»(. ممکن است یک عنصر واجی از جایگاه 158-157: 1380شناس،

(. با اعمال فرایند حذف، تعداد واج267: 1385حذف شود )کردزعفرانلو کامبوزیا،  کلمه« پایانی»

(. در 155: 1388نژاد و اصالنی، یابد )علیای واژگان کاهش میها و حتی در مواردی تعداد هج

 شود.های مختلفی دیده میهای پرکاربرد است و به صورتگویش رابُر، حذف یکی از فرآیند

                                                      
1. D. A. Crystal 
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 حذف همخوان پایانی -

همخوان  ،شودکه دیده می. همچنانشودمیهمخوان پایانی حذف  (1جدول )در کلمات 

 باشد.می ftو  stو  χtو  ndهای همخوانی و آن هم در خوشه dو  tپایانی یکی از دو همخوان 

 

 هایی از حذف همخوان پایانی در گویش رابُرنمونه .1جدول 

 رابُری فارسی

 بَس  bast/ [bas]/   بست     

 دَس   dast/ [das]دست  /

 شُس šost/ [šos]شست  /  

 قَن  Gand/ [Gan]قند   /   

 تُن  tond/ [ton]تند   /

 بَن band/ [ban]بند   /

 رَخ   raχt// [raχ]رخت  

 رِخ   riχt/ [reχ]ریخت  /

 رَف raft/ [raf]رفت /                

 گِرِف  gereft// [geref]گرفت       

    

. برای نمونه استهای استان کرمان شهرستان دیگرگویش رابُری تا حدی متفاوت از گویش 

 .اشاره کرد (3( و )2مندرج در جداول )توان به موارد می

 شود.پایانی حذف نمی tدر گویش رابُر،  štهای همخوانی  الف: در خوشه

 

 در گویش رابُر štهمخوان  ةهایی از عدم حذف خوشنمونه  .2جدول 

 رابُری 1زرندی فارسی

 [košt]  کُشت کُشkošt//  [koš]کُشت

 گوشت [gušt] گوش gušt// [guš]گوشت

 

                                                      

 ( گرفته شده است.1381های گویش زرندی و کرمانی از پژوهش کردزعفرانلو کامبوزیا )داده .1
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که در گویش شود در حالیحذف می dدر گویش رابُری فقط  ndهای همخوانی ب: در خوشه

شدگی واج حذف و به خیشومی ndهمخوانی  ةکرمانی )مرکز استان و روستاهای همجوار( خوش

 شود.ماقبل منجر می

 

 در گویش رابُر ndهمخوان  ةهایی از عدم حذف خوشنمونه .3جدول 

 رابُری کرمانی فارسی

 [Gan]  قَن Gand// [Gã]قند 

 [ban]  بَن band/ [bã]/   بند

 [ton]  تُن tond/ [tõ]/تند

 

و در  dباشند، می zdو مختوم به  cvccها در گویش رابُری، در کلماتی که الگوهای هجایی آن  

 شود.حذف می mهستند،  χmکلماتی که مختوم به 

 

 پایانی در گویش رابُر mو  dهایی از حذف همخوان نمونه .4جدول 

 رابُری فارسی

 yazd // [yaz]یزد 

 mozd/ [moz]مزد  /

 dozd/ [doz]دزد  /

 toχm/ [toχ]تخم  /

 šoχm/ [šoχ]شخم  /

 zaχm/ [zaχ]زخم  /

 

های مورد محدودیت، گزینة بهینه ةارائ وةبرای بررسی و تحلیل  حذف همخوان پایانی و نح

  .شوندمینظر ارائه 

 داری: های نشانبر اساس محدودیت

 1.هجا نباید پیچیده باشد ةپایان .1

                                                      

1.*complexCOD 
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 ها حداکثر یک همخوان دارند. هجاها در حاشیه .2

: 1999و رکا و جانسون،   132: 1389خان، جن)بی 1هجا نباید پایانه داشته باشد   .3

594.)  

 :وجود دارندهای زیر پایایی )وفاداری( محدودیتهای از طرفی با توجه به محدودیت

 2داد دارد.داد یک عنصر متناظر در برونهر عنصر درون .1

 3داد دارد.داد یک عنصر متناظر در درونهر عنصر برون .2

با رسم  جادر این دارد. مهیجر یباال حذف و درج هر عنصر واج یهاتیبا توجه به محدود

. شودمیبررسی  حذف همخوان پایانیهای بودن دادهبدساختساخت یا تابلوی بهینگی، خوش

انفجاری دندانی در  ftو  zdو  stو   χtهای مختوم به شود در خوشهطور که مالحظه میهمان

هجا را یک سایشی پر کرده  ةشود اگر و فقط اگر جایگاه اول پایانهجا حذف می ةجایگاه پایان

 باشد.

 شوند.بصورت زیر خالصه می قرار دارند، در تعارض با یکدیگرلذا دو محدودیت قابل نقض که 

: 1389خان، جن)بی 4هجا مجاز نیست ةخوشه سایشی و انفجاری دندانی در پایان -1

205). 

 .(205: 1389خان، جن)بی 5داد مجاز نیستحذف هر واحد واجی در برون -2

هجا را به صورت  ةپایانمراتبی حذف انفجاری دندانی در ( نظام سلسه1389خان )جنبی

 دهد:نشان می (1-4رابطه )

*FricDentPlosive >> MAX–IO (Segment)                         (1-4  )   

 

 

 

                                                      
2. NO – CODA 

3. MAX – IO 

4. DEP – IO 

4. *FriDentPlosive 

5. MAX- IO (Segment) 
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 بهینگی حذف همخوان پایانی در گویش رابُر یتابلو .1 یتابلو

MAX–Io (segment) *FricDentPlosive a. /raft/ 

*  

* ! 
 [raf] 

[raft] 

  b. /šost/ 

* 

 

 

* ! 
[šos] 

[šost] 

  c. /mozd/ 

* 

 

 

* ! 
 [moz] 

[mozd] 

 

هجا، که  ةاری در پایانجسایشی و انف ةبه دلیل داشتن خوش [raft] ةگزین (1)در تابلو 

 ةنعوض، گزی نیست. در گزینة بهینهشود و با !* نشان داده شده است، نقض مهلک محسوب می

[raf] ،گرچه به دلیل ا( حذف یک واحد واجیt) ،با در واقع،  اما بهینه است. جریمه شده است

که در فرایند حذف، محدودیتاین به ویژهگرفته و های صورتهای فوق و نقضتوجه به محدودیت

 همان است که توسط گزینة بهینهباشد، داری بر پایایی مسلط و نقض آنان مهلک میهای نشان

های تابلوی بهینگی نشان داده شده است. هاشور در خانه با عالمت  گویشوران رابُری استفاده و

  .است گزینة بهینهبه معنای مهم نبودن آن محدودیت در تعیین 

 حذف همخوان میانی -

در مرز دو تکواژ حذف می 1ایهای تیغهانسدادی های سه همخوانی زبان فارسی،خوشهدر 

 شود.در گویش رابُری نیز چنین فرآیندی دیده می (.270: 1385شوند )کردزعفرانلو کامبوزیا، 

 

 هایی از حذف همخوان میانی در گویش رابرنمونه .5جدول 

 رابُری فارسی

 dastmâl [dasmâl]/دستمال /

 dozdgir// [dozgir]دزدگیر 

 dastband [dasban]/دستبند /

 dastgire/ [dasgire]/دستگیره 

                                                      
1. coronal plosives 
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 dهای گویش رابُری در کلمات مرکب و در مرز دو تکواژ همخوانشود، در که مالحظه میچنان

رائه ا گزینة بهینهتا  شودمیشوند. تابلوی حذف همخوان میانی در گویش رابُر رسم حذف می tو 

 گردد. 

 

 هایی از حذف همخوان میانی در گویش رابُربهینگی نمونه یتابلو .2 یتابلو

MAX-IO COD*Complex a. /dastmâl/ 

* 

 

 

*! 

[dasmâl] 

 

[dastmâl] 

  b. /dozdgir/ 

* 

 

 

*! 

 [dozgir] 

 

[dozdgir] 

 

پیچیده، که نقض مهلک  ةبه دلیل داشتن پایان [dastmâl] ، برای مثال(2) یدر تابلو

نیز به دلیل حذف  [dasmâl]عوض، اگرچه  باشد. در گزینة بهینهتواند شود، نمیمحسوب می

ود. شمحسوب می گزینة بهینه( جریمه شده است، به دلیل مهلک نبودن این نقض، tواحد واجی )

ابلو نیز در این ت« هجا نباید پیچیده باشد ةپایان»داری به بیان دیگر، با توجه به محدودیت نشان

شود که با توجه به تسلط محدودیت نشانداری بر پایایی، حذف در راستای خوشمشاهده می

 ساخت بودن صورت گرفته است. 

 1های چاکناییحذف همخوان -

شوند های کشیده در پایان کلمه حذف میبعد از واکه hو  ʔهای چاکنایی همخوان

که بعد از ها عالوه بر اینهمخواناین در گویش رابُری نیز . (271: 1385)کردزعفرانلو کامبوزیا، 

شوند. جالب شوند، در جایگاه میانی کلمات نیز حذف میهای کشیده در پایان کلمه حذف میواکه

                                                      
1. glottal 
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ها در جایگاه میانی منجر به این که بر خالف گویش زرندی و کرمانی که حذف این همخوان

 .2شودشود، در گویش رابُری کشش جبرانی دیده نمیمی 1کشش جبرانی

 

 هایی از حذف همخوان چاکنایی در گویش رابُرنمونه  .6جدول 

 رابُری فارسی

 ]ʔahd/ ad]ʔعهد /

 pahn/ [pan]پهن /

 šamʔ [šam]/شمع /

 Gatʔ [Gat]/قطع /

 šoruʔ/ [šoru]شروع /

 ʤamʔ/ [ʤam]جمع  /

 gonâh/ [gonâ]گناه /

 mâh/ [mâ]ماه  /

 

 .( آمده است3در تابلوی )هایی از حذف همخوان چاکنایی در گویش رابُر را تابلوی بهینگی نمونه

 

 هایی از حذف همخوان چاکنایی در گویش رابُرتابلوی بهینگی نمونه .3 یتابلو

MAX-IO CODComplex * No-CODA a. /pahn/ 

* * * 

!* 

 [pan] 

[pahn] 

   b. /šamʔ/ 

* * 

 

* 

!* 

[šam] 

[šamʔ] 

   c. /mâh/ 

*  *!  [mâ] 

[mâh] 

                                                      
1. compensatory lengthening 

بعد از حذف همخوان چاکنایی با کشش « بهتر»و « مهدی»هایی مانند در گویش کرمان و زرند، واژهبرای مثال،  2

( اما در گویش رابری صورت1381)کردزعفرانلوکامبوزیا، شوند تلفظ می [be:tar]و   [me:di]جبرانی به صورت 

 شود.تولید می [bejtar]  و  [mejdi]های 
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در  [pan] ةبودن گزینساخت، برای نمونه، به دالیل بهینه و خوش(6)با استناد به تابلوی 

های بهینه و غیربهینه یکسان گرچه تعداد جریمه )*( برای گزینهاشود. گویش رابر اشاره می

شود. محسوب نمی گزینة بهینه*( !به دلیل نقض مهلک داشتن پایانه ) [pahn] ة، گزیناست

بدون تغییر می (6تابلوی )اصلی در کلمات  ةالبته ذکر این نکته ضروری است که کیفیت واک

ها باعث هجا قرار دارند، حذف آن ةهای چاکنایی در موضع پایاندر کلماتی که همخوان ،اما .ماند

{ )آ( شده است. در aکشید } ةبه واک oو  eو  aهای کوتاه تغییر کیفیت واکه اصلی یعنی واکه

کرمان  مانند گویش شود امااصلی در چنین حالتی دیده می ةگویش رابُری نیز تغییر کیفیت واک

اشاره « مهتاب» ةتوان به عنوان یک نمونه به واژدادن این تفاوت، میعمومیت ندارد. برای نشان

 . 1کنداصلی تغییر نمی ةکرد که در گویش رابُر بعد از حذف همخوان چاکنایی کیفیت واک

 

 گویش رابُرهایی از تغییر کیفیت واکه بعد از حذف همخوان چاکنایی در نمونه .7جدول 

 رابُری فارسی

 tohmat/ [tâmat]/تهمت 

 fohš/ [fâš]/فحش  

 zohr/ [zâr]/ظهر  

 mohtâʤ/ [mâtâʤ]/محتاج 

 mohlat [mâlat]/مهلت /

 mohre/ [mâre]مهره  /

 mahtâb/ [matow]مهتاب  /

 jaʔni/ [jâni]یعنی  /

 naʔlbeki/ [nâlveki]نعلبکی  /

 

برای واکه کند:صورت زیر بیان میاین های زبان فارسی را به ( محدودیت واکه1389خان )جنبی

درون ةداد همان ارتفاع زبان در تولید واکبرون ةهای پیشین یا پسین ارتفاع زبان در تولید واک

                                                      

 ( رجوع شود.1381برای اطالع بیشتر در مورد گویش کرمان به کردزعفرانلو کامبوزیا ) .1
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ای زبان فارسی برای برای حفظ تقابل واجی از نظام واکه (.96: 1389، خانجنبیداد است )

 (:97: 1389 خان،جنیبکند )تبعیت می( 2-4)آرایش 

PRES (height/ back ) >> *mid >>*[low] >> *[high] (2-4)                      

 

هایی از تغییر کیفیت واکه بعد از حذف همخوان چاکنایی در تابلوی بهینگی نمونه .4 یتابلو

 گویش رابُری

 *[high] *[low] *mid PRES (Height 

back) 

No-CODA a. /tohmat/ 

* 

    

  

* 
*  

*! 
 [tâmat] 

[tohmat] 

     b. /jaʔni/ 

* 

    

 

* 

 * 

 

 

*! 
[jâni] 

[jaʔni] 

     c. /mahtâb/ 

 * 

* 

   

 

*! 

[matow] 

 

[mahtâb] 

 

به دلیل نقض مهلک  [tohmat] ةشود که، برای مثال، گزیننیز مشاهده می (4)در تابلوی 

ویشوران همان است که توسط گ گزینة بهینهباشد و در نتیجه  گزینة بهینهتواند داشتن پایانه نمی

 شود.رابری استفاده می

 

 درج. 2-4

 ،بنابر مالحظات ساختاریآوایی  ةدر آن یک یا چند مشخص درج داللت بر فرآیندی دارد که

بیش از حذف به هجابندی در زبان فارسی شوند. فرآیند درج به عناصر واجی زبان افزوده می

های خصوص در زبان پهلوی خوشهه میانه ب ة(. در دور205: 1389خان، جنشود )بیمنجر می

جدید به دلیل تغییرات ساخت هجای فارسی شود. در زبان فارسی همخوانی آغازی دیده می
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 ؛افتدد. در چنین شرایطی دو حالت اتفاق مینهای همخوانی آغازی وجود ندارامروز، دیگر خوشه

 .شودو یا یک واکه به ابتدای واژه افزوده می شودمییا میان دو همخوان آغازی یک واکه درج 

شود )کردزعفرانلو کامبوزیا، رمان دیده میهای کحالت اول در فارسی جدید و حالت دوم در گویش

1381 .) 

و  شودمیبررسی  (9( و )8مندرج در جداول )درج در گویش رابُری به یکی از دو صورت 

ها نیز رایج است، گویش دیگراز بحث درج واکه بین دو همخوان که تقریباً در فارسی جدید و در 

 شود.نظر میصرف

 همخوانی ةدرج واکه در ابتدای خوش -

سازی و ساخت هجای فارسی، زبان فارسی دو همخوان آغازی ندارد. بر اساس قواعد واژه

همخوانی  ةدر ابتدای خوشواکه در گویش رابُری برای اجتناب از داشتن دو همخوان آغازی، 

  شود. میآغازی درج 

 

 همخوانی آغازین در گویش رابُر ةدرج واکه در ابتدای خوش .8جدول 

 رابُری میانه  فارسی

 štâb/ [eštow]/ 1شتاب

 škastan/ [eškasan]/  شکستن

 šnâχtan/ [ešnaχtân]/  شناختن

 škoftan/ [eškoftan]/ شکفتن

 škâr/ [eškâl]/  شکار

 nidanš/ [ešnaftan]شنیدن/

 mordanš/ [ešmârtan]شمردن/

 stâre// [esâle]ستاره

 

                                                      

 ( گرفته شده است.1381های فارسی میانه از پژوهش کردزعفرانلو کامبوزیا )داده .1
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جدول های پایایی به رسم تابلوی بهینگی چند نمونه از دادههای نشانداری و با توجه به محدودیت

این صورت هستند که های نشانداری به . محدودیتشودارائه  گزینة بهینهتا  شود( پرداخته می8)

   .1همخوانی در آغاز کلمات مجاز نیست ةخوشو  هجا نباید پیچیده باشد ةآغاز

ذکر شد،   2-4و  1-4 هایدر بخشدرج که  های پایایی ناظر بر حذف وبا توجه به محدودیت

 دهیم:نشان می (5تابلوی )را به صورت  (8جدول )های تابلوی بهینگی بعضی از داده

 

 همخوانی آغازین در گویش رابُر ةتابلوی بهینگی درج واکه در ابتدای خوش .5 یتابلو

Dep – IO CCVword*[ a. /štâb/ 

* 

 

 

 

* ! 

[eštow] 

 

[štâb] 

  b. /šnidan/ 

* 

 

 

 

* ! 

 [ešnaftan] 

 

[šnidan] 

  c. /šmordan / 

* 

 

 

 

* ! 

[ešmârtan] 

 

[šmordan] 

 

را که توسط گویشوران  های بهینهگزینهبودن توان دلیل بهینهمی( 5ی )با نگاهی به تابلو

 مهلکنقض داشتن به دلیل  [štâb]. برای نمونه، کردشود، به سادگی بیان استفاده می یرابُر

عادی )*( دارد،  ةیک جریم، که به دلیل درج [eštow]تواند در مقایسه با یچیده نمیپ ةآغاز

 که در قواعد واجی حذف وو این (5)با توجه به تابلو   . به عبارت دیگر،به شمار آورد گزینة بهینه

جدول های ههای نشانداری بر پایایی مسلط است، درج واکه در ابتدای کلمات و داددرج محدودیت

همان است که نشان داده شده  گزینة بهینهباشد و در گویش رابُر در راستای بهینگی می( 5)

 است.

 

                                                      
1. *[wordCCV 
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 درج همخوان -

 ةدر زمین چهست. آنا هادرج همخوان یکی از فرایندهای واجی رایج در نظام آوایی زبان

 ماهیت صامت میانجی است. شود،میباعث تمایز گویش رابُری از فارسی معیار  درج همخوان

درج  1ها( ماهیت صامت میانجی را که برای جلوگیری از التقاء مصوت25-50: 1380صادقی )

 ,ʤهای لثوی )( همخوانɟ, g, jهای کامی )(، همخوانʔ, hهای چاکنایی )شود، همخوانمی

d, t( و همخوان لبی )vدر گویش رابُر متفاوت با فارسی معیار است و به  ،ر حالی کهد ؛داند( می

هایی از گویش رابُر و د. دادهنشوها درج نمیکدام از این همخوانعبارتی در بعضی موارد هیچ

 اند.( آمده9در جدول )فارسی معیار 

 

 عدم درج همخوان در گویش رابُر .9جدول 

 رابُری فارسی معیار

na + andâz = /najandâz/ [nanâz] 

be + andâz = /bijandâz/ [benâz] 

mi + oftâd = /mijoftâd/ [mifte] 

na + oft = /najofti/ [nafti] 

 

در بعضی موارد در گویش رابُری برای ، اوالًکه دهد نشان می (9جدول )های دقّت در داده

(  jو در نتیجه نیازی به درج ) شودمیابتدای جزء دوم حذف  ةها، واکجلوگیری از التقای مصوت

یار بر خالف فارسی مع دوماً،. استباشد که دلیلی نیز بر فراوانی بسامد حذف نسبت به درج نمی

نحوی  ة( با توجه به مقول v, d, ɟ, ʤ, t, j, g, ʔ, hهای )( همخوان1380که به ادعای صادقی )

 t فعل به جای  ةبُری در مورد مقولروند، در گویش راکار میه ستاک به عنوان صامت میانجی ب

 د.نروهای میانجی فارسی معیار به کار نمیکدام از همخوانرود و هیچکار میه ب kهمخوان 

 

 

 

                                                      
1. hiatus 
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 نحوی ستاک )فعل( در گویش رابُر ةدرج همخوان با توجه به مقول .10جدول 

تمام هجاها باید که داری محدودیت نشاناین پایایی و  نظر گرفتن محدودیت با در .1

نشان ( 6در تابلو ) (10جدول )های ، تابلوی بهینگی بعضی از داده1آغازه داشته باشند

 .شودمیداده 

 

 تابلوی بهینگی درج همخوان میانی در گویش رابُر .6 یتابلو

DEP-IO ONSET a. /zade-aš/ 

* 
 

 

 

*! 

[zadekeš] 

 

[zade-aš] 
  b.    /dide-aš/ 

* 
 

 

 

*! 

 [didekeš] 

 

[dide-aš] 

 

نقض مهلک نداشتن به دلیل  [zade-aš]شود که برای مثال نیز مشاهده می (6)در تابلوی 

به دلیل داشتن  [zadekeš]محسوب شود ولی  گزینة بهینهتواند ابتدای هجای دوم نمی آغازه در

  شود.محسوب می گزینة بهینهعادی )درج(  ةیک جریم

 

 گیرینتیجه. 5

حذف همخوان پایانی، ، از جمله در بررسی فرایندهای حذف و درج در گویش شهرستان رابُر

های و درج شامل درج واکه در ابتدای خوشهحذف همخوان میانی و حذف همخوان چاکنایی 

 دست آمد:ه همخوانی و درج همخوان میانجی نتایج زیر ب

                                                      

1. ONSET: *[V  

 گویش رابُری فارسی معیار

zada-t-eš 

χorda-t-eš 

borda-t-eš 

dida-t-eš 

zade + aš = [zadekeš] 

χorde + aš = [χordekeš] 

borde + aš =[bordekeš] 

dide + aš =[didekeš] 
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 شوند.میحذف   tو  dهای پایانیهمخوان  nd, χt, ft, stهای همخوانیدر خوشه .1

غییر بر پایایی، این ت داری )نداشتن پایانه پیچیدهبا توجه به تسلط محدودیت نشان

 .   ستادر راستای بهینگی 

شوند که با ای حذف میهای تیغههای سه همخوانی در مرز دو تکواژ، انسدادیدر خوشه

بر پایایی، این تغییر نیز در راستای   پیچیده( ةداری )نداشتن پایانتوجه به تسلط محدودیت نشان

 .استبهینگی 

داری )نداشتن پایانه( بر تسلط محدودیت نشان به دلیلحذف همخوان چاکنایی نیز،  .2

حذف همخوان  خصوص. در شودمیمحسوب  گزینة بهینهمحدودیت پایایی، 

 اصلی عمومیت ةچاکنایی در موضع پایانی هجا در گویش رابر، تغییر کیفیت واک

 .های این گویش با گویش مرکز استان استیکی از تفاوت. این ندارد

همخوانی به  ةبرای اجتناب از خوشدر گویش رابر  که لماتدرج واکه در ابتدای ک  .3

 آرایی فارسی جدید وجود ندارد،مطابق قواعد واج رود، و در فارسی معیار نیزکار می

و درج همخوان میانجی که با توجه به ضرورت داشتن آغازه برای هر هجا ایجاد می

  .استشود، نیز در راستای بهینگی 

( و قابل تحلیل و 9ها )جدول . عدم درج همخوان برای جلوگیری از التقای مصوت4

هینگی، یکی از نکات جدید و دستاوردهای ب ةدر راستای نظری گزینة بهینهارائه بودن 

 که توان گفتبه همین دلیل می .این پژوهش است که در فارسی معیار وجود ندارد

جدید دیگر در این  ة. نکتاستاز درج  در این گویش فراوانی فرایند حذف بیش

( است که این نیز با فارسی معیار 10در گویش رابر )جدول  kپژوهش، درج همخوان 

 نگینظریة بهیدر این مورد نیز در گویش رابُر در راستای  گزینة بهینه . اماتفاوت دارد

 .استقابل تحلیل و ارائه 
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The Study of Deletion and Insertion in the Rabor 

Dialect: An Optimality Theory Approach 

Morad Ali Salandari Rabori 

Abstract 

The present study, applying Optimality Theory, explores deletion and 

insertion in Rabor dialect in a descriptive-analytic approach. To see whether 

these two phonological processes in Rabor dialect are analyzable and 

justifiable in the Optimality Theory framework or not, final consonant 

deletion, medial consonant deletion, and glottal consonant deletion along with 

prothesis and epenthesis are explored. The data are gathered through people’s 

everyday conversations, books, and other publications on Rabor dialect and 

the author’s intuition. Data analysis shows, unlike Persian, in some cases in 

Rabor dialect, vowel deletion is used instead of medial consonant insertion for 

preventing hiatus, causing a more frequency for deletion in contrast to 

insertion. Vowel quality changes, in contrast to the Kermani dialect, and some 

other nearby cities, in the case of glottal consonant deletion in syllable coda, 

is not fixed in Rabor dialect. Furthermore, in Rabor dialect, epenthesis in verbs 

does not make use of current consonants used in Persian. 

 

Keywords: Deletion, Epenthesis, Insertion, Optimality Theory, Rabor Dialect 

 

 

 


