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  در زبان گيلكي شرق گيالن اصل توالي رسايي
 

 2پورهما باقري، *1شهين شيخ سنگ تجن

   دانشگاه پيام نور شناسي،استاديار زبان. 1

  شناسي، دانشگاه پيام نور. دانشجوي كارشناسي ارشد زبان2

  چكيده    
  مقاله: ةتاريخچ
  99مردادماه  21دريافت: 
  99 آذرماه 8پذيرش:

غربي است كه شمال هاي زبان ةنو از شاخهاي ايراني زبان گيلكي يكي از زبان
ي زبان گيلك در استان گيالن رواج دارد. در اين پژوهش اصل توالي رسايي در

شرق گيالن و چگونگي تبعيت واژگان زبان گيلكي از اين اصل در هجاي 
توصيف شده است. بر اساس اين اصل، رسايي بايد از  CVCCسنگين 

و سپس تا پايانه كاهش  برسدبه اوج  هستة هجا، در شودمقدار كمينه شروع 
رساترين آواها هاي انسدادي كمهمخوانو ها رساترين واكه ،يابد. در ميان آواها

 CVCC واژه با ساختار هجايي 980ابتدا حاضر  پژوهشروند. در به شمار مي
 در دو همخوانيهاي توالي خوشهسپس  .ندواژه شناسايي شد 23660از ميان 

ع گرفتن تقطي نظر هجايي بدون درهجايي و چندهاي تكجايگاه پاياني در واژه
شدند و در  بنديجداگانه طبقه هايجدولمركز در  ةمبناي واك هجايي، بر

مورد بررسي قرار گرفت.  در هر خوشة همخواني اصل توالي رسايينهايت 
CV	 ساخت هجاي زبان گيلكي كه اوالًدهند مينتايج نشان  C C) .است

هجا اختياري  ةو استفاده از يك يا دو همخوان در پايان  CVهجاي كمينه
 دهدميهجا نشان  خوشة پايانيدر  هاهمخواناست. همچنين بررسي رسايي 

و در برخي ديگر نقض شده  يدتائها كه اصل توالي رسايي در برخي از داده
همخواني پايانه به  دو ةتر هجاهايي كه خوشدر بيشه اي كگونه به ؛است

ي هاهمخوانو [n,m]  ي خيشوميهاهمخوان ،[l,r]ي روان هاهمخوان
  . گرددمي، اصل توالي رسايي نقض شودميختم  [s,z,f] سايشي

    

  هاي كليدي:واژه
  صل توالي رساييا

  هجا
  همخواني ةخوش
  هاواكه

  زبان گيلكي

  

    
  Shsheikh226@yahoo.com: نويسنده مسئول آدرس ايميل
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  دمهقم. 1
آن را مطالعه شناسي است كه تاكنون بسياري از پژوهشگران ساخت هجا از موضوعات مهم زبان

كه از يك واكه و يك تا سه همخوان تشكيل شده  آوايي پيوسته است ة. هجا يك رشتاندكرده
و  2، قله (مركز)1شناسي هجا متشكل از سه جايگاه واجي آغازه). در واج183: 1378ثمره، است (
كه آواهاي رساتر در مركز يا قله  دهدميها نشان بررسي ساخت هجا در اكثر زباناست.  3پايانه

 قلةها هستند كه نقش رساترين آواها واكهگيرند. رسا در اطراف مركز قرار ميهجا و آواهاي كم
 كرد،بندي توان برحسب تعداد هجا طبقهكه كلمات زبان را ميبا توجه به اين .كنندهجا را ايفا مي

و هر هجا يك و فقط يك قله دارد، شناسايي واكه نقش اساسي در محتواي واجي كلمات دارد 
  .)330: 1394خان، جن(بي

و  قلهتر به روند كه آواهاي رساتر نزديكاي به كار ميبه گونه در اطراف قلهها همخوان
شناسي اين اصل در واجگيرند. قرار مي قلهدورتر از  ،دارندبرخورتري رسايي كماز آواهايي كه 

شناسان دريافتند كه از قرن نوزدهم، زبان). 28: 1394خان، جنبي( شودناميده ميتوالي رسايي 
 5)، يسپرسن1881(4ترتيب قرارگرفتن آواها در هجا تابع اصل توالي رسايي است. مطالعات سيورز

ين سلسله مراتب بندي و تبيخصوص درجه ) در1933( 7)، گرامونت1916( 6)، سوسور1904(
  ).1990، 8اين زمينه است (كلمنتس در هاي جامعنخستين كوشش جزورسايي در ساختار هجا 

و چگونگي تبعيت واژگان زبان گيلكي اصل توالي رساييبررسي هدف از انجام پژوهش حاضر 
نو از شاخه هاي ايراني. زبان گيلكي يكي از زباناست 9CVCCاز اين اصل در هجاي سنگين

درياي  در كرانة جنوبياين زبان  هاي غربي است كه از زبان فارسي تأثير زيادي پذيرفته است.زبان
هاي شمالي ايران (گيالن) رايج است. گويشوران بومي اين زبان، خود را خزر، در يكي از استان

  نامند. زبان گيلكي صورت مكتوب ندارد.شان را گيلكي ميگيلك و زبان
                                                              
1Onset 
2 Nucleus 
3 Coda 
4 E.Sievers 
5 O. Jespersen 
6 F. de Saussure 
7 M. Grammont 
8 G. N. Clements 
9 Heavy syllable 
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توالي . 2؟هجا در زبان گيلكي چه ساختي دارد .1هاي پژوهش حاضر عبارتند از: پرسش
  هاي همخواني اين زبان چگونه است؟مراتب رسايي در خوشهرسايي بر اساس اصل سلسله

  
  پژوهش ةپيشين .2

ديگر انجام  هايزبان و اصل تواليرسايي در زبان فارسيو آرايي واج ةتحقيقات متعددي درحوز
  شود. مي پرداختهبه چند نمونه از آنها  در اين بخش كهاند شده

هجايي هاي پاياني كلمات تكخوشهآرايي ) به بررسي واج2006( ذوالفقاريزعفرانلو و كرد 
خوشة ي هاهمخوانآرايش  در اين پژوهشاند. هپرداخت در زبان فارسي CVCCبا آرايش واجي 

 كه اصل دهدمينتايج نشان  بررسي شده است. هستة هجاهر همخوان باةرابطو همچنين  پاياني
اين ، اما شده است هاي همخواني هجاهاي با واكه كشيده رعايتسلسله مراتب رسايي در خوشه

  صادق نيست. كوتاه الزاماً ةدر هجاهاي با واك اصل
آرايي آنواج هايفاوتهاي زبان فارسي و تبا بررسي واكه) 1388كرد زعفرانلو و هاديان (

 ةهست ةبا توجه به واك خوشة پايانيها در اند كه آرايش همخواننشان داده CVCCها در هجاي 
/ باشد، i	u,	ɑ,/ هاياگر هسته يكي از واكه CVCCدر هجاي . به عنوان مثال هجا متفاوت است

شوند و يا ظاهر نميپايانه  ةدر خوش/ j/و  /wهاي //  و غلتɁ/و  /hي چاكنايي /هاهمخوانهرگز 
 ة/  باشد، همخوان خيشومي و روان به عنوان عضو دوم پايانɑ,u,iهاي /اگر هسته يكي از واكه

 ةخصمش تفاوت در كه اندشناختي نتيجه گرفتهيازده دليل واج ةبا ارائ ها. آنشوندهجا انتخاب نمي
هاي واكهاز يك ر ه/ موجب شده است تا a,e,oهاي // و واكهɑ,u,iهاي /واكه [+كشيده] در

 اي را تشكيل دهند.طبيعي جداگانه ةكوتاه طبقو كشيده 

زبان فارسي CVCC	 توزيع رسايي در هجاي به بررسي) 1393نژاد و اسالمي (رحيمي، وزير
 هستة هجاهنگامي كه  دو همخوانيهاي اند كه اصل رسايي در خوشهنشان دادهو  اندپرداخته

هاي همخواني كه گروه دهدميها نشان پژوهش آن هاييافته .شوديك واكه بلند باشد، رعايت مي
و  اندها بيش از ميزان قابل انتظار ظاهر شدهدر تمامي جايگاه 3C2VC1Cرسا در ساختارهاي 

كه كنند حضور پيدا مي 3Cي انفجاري تنها در جايگاه هاهمخوانهاي همخواني نارسا مانند گروه
  است. هاهمخوانگر اهميت جواز ادراكي بافت در ميزان رخداد اين گروه از نشان
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هاي همخواني بررسي ساخت هجا و اصل توالي رسايي در خوشه به )1395تجن (سنگشيخ
 CVCCبلندترين هجاي موجود دراين زبان	كهدهد مينشان 	و پردازدمي	در زبان تالشي پايانة هجا

كه اصل رسايي در  دهدميهجا نشان  خوشة پايانيدر  هاهمخوانرسايي  بررسي است. همچنين
تر هجاهايي كه اي كه در بيشگونهبه ؛ييد و در برخي ديگر نقض شده استأها تبرخي از داده

] m	n,ي خيشومي [هاهمخوان] و r	l,ي روان [هاهمخوانبه مختوم پايانه  دو همخواني	ةخوش
  . شودمي، اصل توالي رسايي نقض است

اصل توالي رسايي و قانون مجاورت هجا  با بررسي) 1397كرد زعفرانلو، يعقوبي و مالمير (
هاي اند كه در ساختدر زبان فارسي دريافته CVCCهجايي با هجاي آغازين هاي سهدر واژه
Cهجايي  VCC.CV C C .CV C C هاي /واكهa,	e,	o/ نسبت به /ɑ,	u,	iتمايل بيش /

/ اولويت a/ كوتاه، واكةهاي واكه مياني اول ظاهر شوند. در هستة هجادر جايگاه  كه دارندتري 
  تري دارند. هاي رساتر بسامد بيشدارد و واكه
زبان  ةپيچيد ةاي با بررسي ساخت هجاي پاياندر مقاله )2013( 2و الشبول 1التميمي    

 هاي همخواني پاياني زبان عربياند كه برخالف مطالعات قبلي درمورد تبعيت خوشهعربي دريافته
رسايي ديگر،  درصد 49در  و دندار تطابقها با اين اصل دادهاز درصد  42از اصل رسايي، تنها 

رسايي را تشكيل  ةهمخوان همجوار با رسايي يكسان قلّ، دوديگردرصد  9در  .نقض شده است
  اند.داده

  
  پژوهش چارچوب نظري.3

ها از آغازة هجا به تدريج به سمت مركز هجا افزايش بر اساس اصل توالي رسايي، ميزان رسايي واج
توان به لحاظ هاي يك زبان را مييابد. بر اين اساس واجو از مركز هجا به سمت پايانه كاهش مي

ها در ) رسايي آواها را بر مبناي تأثيرگيرش آن254: 1994( 3. كنستويچكردبندي رسايي درجه
كند. بندي ميها در القاي ارتعاش به تارآواها طبقهجريان هوا در چاكناي و بر مبناي ظرفيت آن

                                                              
1 Y. Al Tamimi 
2 Y. Al Shboul 
3  M. J. Kenstowicz 
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ر نسبت به يكديگ هاهمخوانشوند و ها رساترين عنصر هجا محسوب ميبر اساس اين تعريف واكه
  :صورت است اين ) به1994ار هستند. مقياس رسايي كنستويچ (از درجات مختلف رسايي برخورد

  هاي دهانيانسدادي >هاسايشي >هاخيشومي >هاروان >هاغلت >هاواكه
) است. اما از آن254: 1994مقياس رسايي كنستويچ ( پيش روچارچوب نظري پژوهش 

 1بندي گلداسميتطبقهها مشخص نشده است، از جا كه در اين مقياس رسايي جايگاه انسايشي
) 71: 2002( 3ها به نقل از پاركرانسدادي>هاانسايشي >ها) سايشي1984( 2) و لس1990(

تر و از ها بيشي انسايشي از انسداديهاهمخوان. بر اساس اين مقياس رسايي شودمياستفاده 
  تر است.ها كمسايشي

 ي متفاوتي ازهاهجا، مقياسشناختي در باب هجابندي و ساخت در تاريخ مطالعات واج
  .شودميها اشاره به برخي از آن ادامهكه در  رسايي ارائه شده است

 .كندميتقسيم  هاها و انسداديسايشي ةبه دو طبق را ي گرفتههاهمخوان) 1993( 4كار
را متعلق به دو طبقة ها ها و سايشيانسدادي) 1993) همانند كار (1991( 6و فاينر 5بروسلو

  ).1999، 7(شرويندانند جداگانه مي
 

  )1(جدول 
  )1991( بروسلو و فاينر مقياس رسايي

  طبقه  مقياس
  هاانسدادي  1
  هاسايشي  2
  هاخيشومي  3
  هاروان  4
  هاغلت  5

  

                                                              
1  J. Goldsmith 
2  R. Lass 
3 S. G. Parker 
4 P. Carr 
5 E. Broselow 
6 D. Finer 
7 S. Sherwin 
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تر تقسيم هاي كوچكرا بر اساس درجة رسايي به بخش هاها و سايشيانسداديهمچنين ها آن
  دهندة اين زيرمقياس است.نشان )2(). جدول  1999شروين، ( كنندمي

  

  )2(جدول 
  )1991( زيرمقياس رسايي بروسلو و فاينر

  ترين رسايي   ترين رسايي                                                           كمبيش
  واكهاي بيانسدادي  هاي واكدارانسدادي  واكهاي بيسايشي  هاي واكدارسايشي

ترين ميزان رسايي و بيشي افتاده هاواكه )1984( 1سلكريكهمچنين براساس مقياس 
  دهندة اين نوع مقياس است. نشان )3(. جدول را دارندترين ميزان رسايي واك كمهاي بيانفجاري
  

  )3(جدول
	)1984سلكريك ( مقياس رسايي 

  انديس رسايي   طبقة آوايي  انديس رسايي   طبقة آوايي
  10  هاي افتاده واكه  5  ها خيشومي
  9  هاي متوسطواكه  4  هاي واكدار سايشي
  8  هاي افراشته واكه  3  واكهاي بيسايشي
  r  7آواهاي   2  هاي واكدار انفجاري
  6  ها كناري  1  واك هاي بيانفجاري
با توجه به آن را  ) آمده است كه4در جدول ( )1999:288( 3و جانسون 2ركامقياس رسايي 

  ). 119: 1394خان،جناند (بيآرايي در زبان انگليسي پيشنهاد دادههاي واجمحدوديت
  

  )4( جدول
  )1999(مقياس رسايي ركا و جانسون

  انديس رسايي  طبقة آوايي  انديس رسايي  طبقة آوايي
  6  هاي غيرافراشته واكه  3  هاخيشومي
  5  هاي افراشته واكه  2  ها سايشي
  4  ها روان  1  ها انفجاري

  

                                                              
1 E. Selkrik 
2 I. Roca 
3 W. Johnson 
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هاي متوسط و ) واكه288: 1999ركا و جانسون (همانند نيز ) 120: 1394(خان جنبي
خان جنبيمقياس رسايي  )5جدول ( دهد.ميهاي غيرافراشته قرار افتاده را در طبقة واكه

  دهد. را نشان مي )1394(
  

  )5(جدول 
  )1394( خانجنمقياس رسايي بي

  انديس رسايي   طبقة آوايي  انديس رسايي   آواييطبقة 
  8  هاي غيرافراشته واكه  4  ها كناري

  7  هاي افراشته واكه  3  ها خيشومي
  6  ها ناسوده  2  هاسايشي
  5  ها لرزشي  1  ها انفجاري

رسايي تا كمميزان ترين اصلي از بيش ةطبق در پنج) مقياس رسايي را 1990كلمنتس(
  شوند. بندي ميطبقه )1مقياس ( به صورتطبقه  پنج. اين كندميبندي ميزانطبقهترين 

  
  هاگرفته >هاخيشومي >هاروان >هاغلت >هاواكه

  )1990بندي كلمنتس () طبقه1مقياس (
متفاوت كلمنتس  رسايي با مقياسي گرفته هاهمخواندر )1992( 1بات مقياس رسايي

بات  رسايي) 2(مقياس  .كندميتقسيم واك واكدار و بيرا به دو گروه  هاهمخواناست. بات اين 
  دهد.را نشان مي
  واكهاي بيگرفته >هاي واكدارگرفته >هاخيشومي >هاروان >هاواكهنيم >واكه

  ) رسايي بات2مقياس (
  

را  )3(و مقياس  شودميها قائل ها و روانتري بين گرفتهتمايز بيش )1984( سلكريك
  كند. ميارائه هجايي تك هايبراي ساخت

	s	 	m,	n	 	l	 	rð	v,	z,			ɵp	,t,	k			 		b,	d,	g	 f	,	  
  )1984( سلكريكبندي ) طبقه3(مقياس 

                                                              
1 M. Butt 
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 رينهاي افتاده رساتواكه ،. بر اساس اين مقياسيك مقياس جهاني توافق دارند درشناسان اكثر واج
ها ها، سايشيها، خيشوميها، روانواكههاي افراشته، نيمهاي مياني، واكهواكهبه ترتيب پس و س

  ).1995 ،1بلوينز؛ 1992 ؛ بات،1990گيرند (كلمنتس،ميهاي دهاني قرار وانسدادي
  

 >هاروان >هاواكهنيم>هاي افراشتهواكه >هاي ميانيواكه>هاي افتادهواكه
  دهانيهاي انسدادي >هاسايشي>هاخيشومي

  جهاني رساييبندي طبقه )4مقياس(
  
  روش پژوهش. 3-1

ي ها به دو روش ميدانبه صورت توصيفي تحليلي است و پيكرة داده انجام اين پژوهشروش 
است. در روش ميداني ازگويشوران گيلكي مناطق شرق گيالن  آوري شدهو اسنادي جمع

. در روش اسنادي، گرفته شدكمك  رودسر)هاي الهيجان، لنگرود، سياهكل، املش و (شهرستان
، )1392 ،ستوده( يلكي)، فرهنگ گ1394 ي،ريجهانگ( النيشرق گاز فرهنگ لغت گويش گيلكي 

فرهنگ ، )1363 ي،مرعش( يلكيگ شيگوة نامواژه، )1394 ،ايننيحس( ياملش شيفرهنگ لغت گو
هاي گيلكي (صبوري و فعل و) 1393 ي الهيجي،عباس( النيشرق گ ياهيكوهپاي روستاها ةعام

  استفاده شد. ) 1394 روشن،
 980كه در اين ميان  تشكيل شده استواژه  23660 از هاي فرهنگ لغاتپيكرة كل داده

خوشة ها پس از آوانگاري بر اساس نوع واكه در مركز هجا و . دادهدارند CVCCواژه هجاي 
 خوشة همخوانيمحدوديت همنشيني عضو اول و دوم بندي شدند. سپس طبقه از آن بعدهمخواني

. ند) مورد بررسي قرار گرفت1994( هاي مركز هجا براساس مقياس رسايي كنستويچ پاياني با واكه
ي خوشة هاهمخوانبه لحاظ آرايش واكة هسته و  CVCCآرايي هجاي واج اين مطالعه در پي

  پايانه در تبعيت يا عدم تبعيت از اصل رسايي است.
  
  

                                                              
1 J. Belvins 
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  . ساخت هجا در زبان گيلكي3-2
/ تشكيل شده است ɑ/ ،/o /،/u/ /،a/ /،ǝ/ /،e/ /،iهمخوان و هفت واكة ساده / 23زبان گيلكي از 

  عبارتند از: هاهمخوان. رودبه شمار ميهاي گيلكي / از پربسامدترين واكهəمركزي / ةكه واك
/p,	b,	t,	d,	k,	g,	G,	ʔ,	m,	n,	r,	f,	v,	s,	z,	ʃ,	ʒ,	j,	x,	h,	l,	ʧ,	ʤ /  

آيد. هجاهاي آن به دست مي ةتشخيص ساخت هجايي يك زبان از طريق بررسي و مقايس
وجود يا عدم وجود پايانه و آغازه  ةلأشود، مسچه باعث تشكيل انواع هجا ميآن ،در واقع

هاي هجايي گيلكي در انواع تكرار كامل و ناقص ) در تحليل آوايي ساخت1392( است.فياضي
هجايي را بدون در نظرگرفتن هجايي و چهارهجايي، سههجايي، دوهاي تكانواع مختلف ساخت
به هجايي را هاي تكدر اين پژوهش الگوي واژه )1392او (. كندميها ارائه تفاوت معنايي واژه

  دهد. مينشان  )6جدول (صورت 
  
  )6(جدول 

  ساخت هجا در زبان گيلكي
  هجاساخت   نوع هجا  گيلكي  معنا
  تك هجاييɑv  CV  باز
  CVC	təs  حالبي

t  ترب ur f  CVCC  
  

و آغازة  است شدهحداقل از دو آوا تشكيل در زبان گيلكي دهد كه هجا نشان مي )6(جدول 
 هجا ةگاه در آغازهيچ نيز دو همخواني ةخوش .شودمي آغازهمخوان  هجا همانند زبان فارسي با

ها يك واكه به كه در آن هستنددر اين زبان سه نوع هجا قابل تشخيص  ،د. بنابراينشوظاهر نمي
 Cهجا و يك همخوان آغازي به طور اجباري وجود دارد. اگر براي همخوان عالمت  ةعنوان هست

2C1CVگاه فرمول كلي ، آنبرودبه كار  Vو براي واكه عالمت  C  براي ساخت توان ميرا
  . هجا در زبان گيلكي ارائه داد
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  هاتحليل داده. 4
زباني  ةترين فرهنگ لغات زبان گيلكي به عنوان پيكرترين و مفصلدر اين پژوهش از كامل

 كه در اين ميانواژه در فرهنگ لغات مورد بررسي قرار گرفت  23660شده است. تعداد  استفاده
خوشة و هجا مركز  نوع واكةها بندي دادهپس از دستهاست.  CVCCواژه داراي هجاي  980

در شده است  تالش. مشخص شد )1994( پس از آن براساس مقياس رسايي كنستويچ همخواني
پاياني مشترك پرهيز شود. توالي مياني با  خوشة همخوانيهاي داراي از تكرار واژهها داده ةارائ

هايي از نمونه )8(و  )7( هايجدول. شوندمي نشان داده )#) و توالي پاياني با نماد (-خط فاصله (
در هجا بر  هاهمخواندهند. آرايش هجايي مجاز را نشان ميهجايي و چندتك دو همخوانيتوالي 

هجا بررسي شده است. اين اصل به اين نكته  ةاساس اصل توالي رسايي و با توجه به واكة هست
يابد. ش ميدر هجا به سمت هسته افزايش و از هسته به بعد كاه آواهااشاره دارد كه رسايي 

هايي كه مغاير با اين آن و زمجاكنند، با واژة كه از اصل رسايي تبعيت مي هاي همخوانيخوشه
  شوند. شناخته مي غير مجازاصل هستند با عنوان 

  

	)7(جدول 
  هجايي مجازدوهمخواني تك توالي 

  خوشه  نوع خوشه  واژه  معني
#xt‐	سايشي-انسدادي  paxt  دشت، پهن

#ʃk‐	سايشي-انسدادي  taʃk  هسته 

#rf‐	روان  -سايشي  turf  ترب

#lf‐	روان  -سايشي  dʒalf  ژرف

#ft‐	سايشي-انسدادي	ʧaft  قفل

#rs‐	روان-سايشي	ʧars  خسيس

  #lm‐	روان  -خيشومي 	ʧalm  كود حيواني
  #rʤ‐	روان-انسايشيsarʤ  كشك سياه

#rx‐	روان -سايشيʧərx  چرخ

l  خيلي صاف i skسايشي-انسدادي	‐sk#

#sG‐	انسدادي-انسداديfasG  كردنملقي

#mʧ‐	خيشومي -انسايشيlamʧ  لب

  #lg‐	روان -انسداديvalg  برگ درخت و گياه
  #rz‐	روان -سايشيdarz  شدهمشت برنج چيده 12مساوي 
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  )8(جدول
  همخواني چندهجايي مجازدو توالي

  خوشه  نوع خوشه  واژه  معني
  ‐ng#  خيشومي-انسداديaldangɁ  نادان
#ʃt‐	سايشي-انسداديbibiʃt  كردبرشته

  #nd‐	خيشومي -انسدادي  buʃond  ريخت
  #rd‐	روان-انسدادي amordb  مرد
#sk‐	سايشي-انسداديʧabalask  هاي برجسته روي بدندانه

xord  ترسيد ba dapark     روان-انسدادي	‐rk#

چيدن پشم گوسفند و بز با 
  قيچي مخصوص 

duʔɑrt   روان-انسدادي	‐rt#  

#rx‐	روان  -سايشي  sorxʤa  سرخجه

  #lx‐	روان -سايشي  istəlxɁ  استخر
  #nʤ‐  خيشومي-انسايشي  Gazanʤ  ذخيره ،اندوخته

گياهي خوشمزه و ترش 
  مزه براي نوعي خورشت

turʃvɑʃروان-سايشي	‐rʃ‐

‐rt‐	روان-انسدادي  urtkaʧ  چرتكه

t  ناحيه استخوان دار گلو angʃGu  خيشومي  -انسدادي	‐ng‐  
t  انگشت بزرگ دست و پا ʃanguɁkal  سايشي -انسدادي	‐ʃt‐  

  ‐nd‐	خيشومي-انسدادي  miɑkandkul  زمين ناهموار
  ‐st‐	سايشي-انسدادي  sɑvəst  ساييد

  
  هسته ةتوجه به واك با پايانة هجا خوشة همخوانيبررسي . 4-1

پس از خود  غير مجازهاي همخواني مجاز و خوشههر واكه بر اساس  )10(و  )9( هايجدولدر 
  ارائه شده است. CVCCدر ساختار 

  /ə/مركزي  ةواك .4-1-1
شامل  )9(اند. جدول ارائه شده /ə/هاي متفاوتي از واكة مركزي داده) 10) و (9(در جداول 

هايي به ارائة داده )10(ها اصل توالي رسايي رعايت شده است و در جدول هايي است كه در آنداده
  رعايت نشده است.ها در آنكه اصل توالي رسايي  پرداخته شد
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  مجاز دو همخواني ةبا توالي خوش  /ə/مركزي  ةواك ةرابط .4-1-1-1
ها اصل توالي رسايي رعايت شده است و آنكه در  پرداخته شدهايي به ارائة داده )9(در جدول 

  هجا در هر يك به تفكيك ارائه شده است. ةمجاز پايان هاي همخوانيخوشهسپس 
  

  )9( جدول
  مجاز دو همخوانيپيش از توالي خوشة   /ə/واكة مركزي  

  /ə/ةواك  
  گيلكي  فارسي  مجاز خوشة همخواني

2C	1C	
t  s   دست راست  rastdəst  
b  s  چابك  sbəʧ  
t	f	كردنضبط  nəf t gudəz  
d  n  بازطناب  lafəndbɑz  
m  r  خوب برخوردكردن  gərmgitən  
m  l  كرم  kəlm  
f  r  سود  sərf  
z  r  زبر و زرنگ  fərz  
d  r  درد  dərd  
b  r   با زور  zərb  
t  r  فرت فرت  fərtfərt  
b  l  تقلبي  Gəlb  
k  l  كثيف  l kʧə  
ʧ  r  ترد  kərʧ  
g  n  كوبيدستگاه خرمن  dəng  
t  x  گاهآن  Ɂʊ	vəxt  
x  l  استخر  istəlxɁ  
k  ʃ   ليفه شلوار  fəʃk  
G  r  تفاوت  fərG  
g  r  جوانمرگ  dʒəvonmərg  
p  s  چابك  tərəʧəsp  
k  r  مرغ  kərk  
g  l  برگ  vəlg  
ʃ  r  سنگ فرش  aʤurfərʃɁ  
f  l  جلف  ʤəlf
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  غير مجازبا توالي خوشة دو همخواني   /ə/واكة مركزي  ةرابط. 4-1-1-2
رسايي رعايت اصل توالي  هاكه در آن شودپرداخته مي هاييدادهبه ارائه ابتدا  )10(در جدول 

  شود. ارائه مي يكهاي همخواني غير مجاز پايانة هجا در ادامة هر خوشهو سپس است  نشده
  

  )10( جدول
  غير مجازپيش از توالي خوشة دو همخواني   /ə/واكة مركزي 

  /əة/واك  
  گيلكي  فارسي  غير مجاز خوشة همخواني

2C  1C	
r  b  عطسه  səbr 

l  b  طبل  təbl 

m  t  ختم  xətm  
z  b  نبض  nəbz	

r  z  نذر  nəzr 

n  z  وزن  vəzn 

l  s  فصل  fəsl	

m  x  زخم  zəxm  
s  G  رقص  rəGs	

f  G  سقف  səGf  
  
  /ə/مركزي  ةهاي واكتحليل داده .4-1-1-3

قرار گيرد، اصل توالي هجا  ةهستدر جايگاه  /ə/هرگاه واكة مركزي  )9(مطابق جدول 
 )1( هاياين اصل درجايگاه )10(جدول هاي دادهشود. درصورتيكه با توجه به رسايي رعايت مي

  شود.نقض مي )3( تا
و همخوان  /l/و  /r/ي روان هاهمخوانو  1Cدر جايگاه  /tو  b/ي انسدادي هاهمخوانهرگاه  .1

  قرار گيرد. 2Cدر جايگاه  /z/و سايشي  /m/خيشومي 
قرار  2Cدر جايگاه /f/و / s/ ي سايشيهاهمخوانو  1Cدر جايگاه /G/هرگاه همخوان انسدادي  .2

  گيرد.
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و  /l/و  /r/ي روان هاهمخوانو  1Cدر جايگاه  /s/و  /x/ ،/z/ي سايشي هاهمخوانهرگاه  .3
  قرار گيرد. 2Cدر جايگاه /m/همخوان خيشومي 

گيري دليل قرضبه nəbz/	و nəzr	vəzn/،	مانند:  )10(جدول هاي نقض اصل رسايي در اكثر واژه
)  اين اصل رعايت شده است، 9(هاي اصيل گيلكي جدول و عربي است. در واژهاز زبان فارسي 

  شود.هاي قرضي نقض اصل رسايي مشاهده ميتر واژهدر حاليكه در بيش
  

  /a/كوتاه  ةواك .4-1-2
پيش از  /a/ها واكة كه در آن شوديپرداخته مهايي به ارائة داده )12(و  )11هاي (جدولدر 

  دو همخواني پايانة هجا قرار گرفته است.   هايهخوش
  
  مجاز دو همخواني ةبا توالي خوش /a/ ةواك ةرابط.4-1-2-1

هاي دو همخواني پايانة د، اصل توالي رسايي در خوشهشومشاهده مي )11(همانطور كه در جدول 
  رعايت شده است. /a/هجا پس از واكة 

  )11(جدول 
  دوهمخواني مجاز ةتوالي خوشپيش از /a/ةواك

  /aة/واك  
  گيلكي  فارسي  مجاز خوشة همخواني

2C  1C  
t  ʃ  گزيد  bagaʃt  
t  s  ماست  mast  
p  s  اسب  Ɂasp  
k  ʃ  زدنگره  taʃkbazan  
t  f  بافت  baf t  
t  x  باخت  axtb 
k  s  هاي برجسته دانه

  روي بدن
ʧabalask  

g  n  نادان  Ɂaldang  
d  n  ناهموار  kulhand  
m  l  پهن گاو  ʧalm  
s  r  خسيس  ʧars  
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  /aة/واك  
  گيلكي  فارسي  مجاز خوشة همخواني

2C  1C  
f  l  عميق  dʒalf  
k  r  ترسيدن  dapark  
ʤ  r  كشك سياه  sarʤ  
ʧ  m  لب  lamʧ  
z  r  مشت  12يمساو

  شدهبرنج چيده
darz  

x  r  صاعقه  barx  
ʧ  r  گچ  garʧ  
k  l  زمين تحت تملك  mal k  
G  s  كردنملقي  fasGbagudə  
ʃ  r   نوعي گياه وحشي

  شبيه نعناع
xarʃ	

d  r  برگرد  vagard	
ʤ  n  ذخيره ،اندوخته  Gazanʤ	

  
  غير مجازبا توالي خوشة دو همخواني   /a/واكة  ةرابط .4-1-2-2

رعايت  /a/هاي دو همخواني پايانة هجا پس از واكة در خوشهاصل توالي رسايي  )12(در جدول 
  نشده است.

  )12(جدول 
  غير مجازتوالي خوشة دو همخواني  پيش از /a/ واكة 

  /a/ ةواك  
  گيلكي  فارسي  غير مجاز همخوانيخوشة 

2C  1C  
l  Ɂ  ورود به اطاق ةنقط  naɁldargɑ 

m  x   اخم Ɂaxm  
l  s  اصل  asl Ɂ  
r  ʤ  اجر و مزد  aʤrɁ  
l  d  عدل  adlɁ 

l			  G	  داستان  naGl
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  /a/كوتاه  ةهاي واكتحليل داده.4-1-2-3
اصل توالي  قرار گيرد،هجا  ةهستدر جايگاه  /a/ ةهرگاه واك )11(جدول هاي داده با توجه به

هاي قرضي تر در واژهبيش اصل رسايي )12(شود. درصورتيكه با توجه به جدول رسايي رعايت مي
 »ورود به اطاق ةنقط«به معناي  naɁldargɑبه عنوان مثال در واژة  .شده استنقض  زبان عربي

نقض شده است، واژة نعل است كه  پايانة هجا خوشة همخوانياي كه در آن اصل رسايي در واژه
عربي » اخم« Ɂaxmتنها واژة  )12(هاي جدول از زبان عربي وارد گيلكي شده است. در داده

) 1( يهادرجايگاه توالي رسايي اصل ،نيست كه اصل رسايي در آن نقض شده است. بر اين اساس
  شود.نقض مي )2( و
هاي و همخوان 1Cدر جايگاه  /ʤ/و همخوان انسايشي  /Ɂو  d ،G/ي انسدادي هاهمخوانهرگاه  .1

  قرار گيرد. 2Cدر جايگاه  lو  rروان 
و همخوان خيشومي  /l/هاي روان و همخوان 1Cدر جايگاه  /sو  x/هاي سايشي هرگاه همخوان .2
/m/  2در جايگاهC .قرار گيرد  

  /e/مياني پيشين  ةواك .4-1-3
پيش از خوشة دو  /e/ها واكة كه در آن شودپرداخته ميهايي به ارائة داده )13(در جدول 

  همخواني پايانة هجا قرار گرفته است.
  مجاز دو همخواني ةبا توالي خوش /e/مياني پيشين  ةواك ةرابط .4-1-3-1

  اند. ارائه شده /e/هاي دو همخواني مجاز پس از واكة خوشه )13(در جدول 
  

	)13( جدول
  مجاز دو همخواني ةتوالي خوشپيش از  /e/مياني پيشين  ةواك

  /e/واكه   
  گيلكي  فارسي  مجاز خوشة همخواني

2C  1C  
z  r  اي كه دو آجر در طول و عرض آن باشدپايه  ʤerz  
g  ʃ  ،عشقه پيچك  leʃg  
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هاي ، دادهاي زبان گيلكيشدگي در گفتار محاوره/  به مركزيe/ ةبه دليل گرايش زياد واك
در هر دو داده اصل توالي رسايي  .شدبه دو مورد اشاره  )13(كه در جدول شدندبسيار كمي يافت 

  دارد.اي نو شمول داده ها قابل تعميم نيستتحليل دادهشده است اما به دليل تعداد اندك، رعايت 
  

  /o/ةواك .4-1-4
پيش از  /o/ها واكة نكه در آ شودپرداخته ميهايي به ارائة داده )15(و  )14( هايجدولدر 

  هاي دو همخواني پايانة هجا قرار گرفته است.خوشه
  
  دوهمخواني مجاز شةبا توالي خو /o/ ةواك ةرابط.4-1-4-1

 /o/هاي دو همخواني پايانة هجا پس از واكة اصل توالي رسايي در خوشه )14(بر اساس جدول 
   رعايت شده است.

  
  )14(جدول 

  توالي خوشة دو همخواني مجاز پيش از /o/واكة 
  /o/ ةواك  

  گيلكي  فارسي  مجاز خوشة همخواني
2C  1C  

t  r  قورت  Gor t  
t  f  گفت  bugof t  
d  r  خورد  xord  
x  r  سرخك  sorxʤa  
k  l  دنشوهايي كه به تار ابريشم كشيده ميبرآمدگي  kaʧekolk  
f	r  صداي ضربه  gor f  
t	x	آبييافتن محصول برنج براثر كم كاهش  soxt  
d  n  خواند  xond  

  
  غير مجاز دو همخواني ةبا توالي خوش /o/ ةواك ةرابط. 4-1-4-2

  اصل توالي رسايي تنها در يك داده نقض شده است. )15(با توجه به جدول 
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  )15( جدول
  غير مجازدوهمخواني  ةتوالي خوش پيش از/o/ةواك

  /o/ ةواك  
  گيلكي  فارسي  مجاز غير خوشة همخواني

2C  1C  
s  G  قسمت، تقسيم، بخش  t oGs  

  
  /o/ ةهاي واكتحليل داده .4-1-4-3

اي ندارد نيز نقض اصل رسايي تنها در يك داده مشاهده شده است كه شمول داده /o/ة در واك
  .ها قابل تعميم نيستتحليل دادهو بر اين اساس 

  
  /ɑ/ ةواك .4-1-5

پيش از خوشة دو  /ɑ/ها واكة كه در آن شودپرداخته ميهايي به ارائة داده )16(در جدول 
  همخواني پايانة هجا قرار گرفته است.

  
	مجاز دو همخواني ةبا توالي خوش /ɑ/ ةواك ةرابط .4-1-5-1

  ارائه شده است. /ɑ/خوشه همخواني مجاز پس از واكة  )16(بر اساس جدول 
  

  )16( جدول
	مجاز دو همخواني ةتوالي خوش پيش از /ɑ/ةواك

  /ɑ/ةواك  
  گيلكي  فارسي  مجاز خوشة همخواني

2C  1C  
t  s  تپاندن  fuGɑst

t  ʃ   سرپاگرفتن بچه  hadɑʃt  
t  r   چيدن پشم گوسفند و بز با

  قيچي مخصوص
duʔɑrt  

g  n  سمور  ʃɑng  
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  /ɑ/ةواك  
  گيلكي  فارسي  مجاز خوشة همخواني

2C  1C  
d  r  فشرد  fiʃɑrd  
k  ʃ  از تورهاي صيد ماهي  mɑʃk  

  
  /ɑ/ةهاي واكتحليل داده .4-1-5-2

 -سايشي دو همخواني هايبا خوشه در جايگاه هستة هجا /ɑ/، واكة )16(جدول  بر اساس
رعايت در آن و اصل توالي رسايي همراه است انسدادي  -انسدادي و خيشومي-انسدادي، روان

  شود. در مورد اين واكه موارد نقض يافت نشد.مي
  

  /u/ ةواك .4-1-6
هاي دو همخواني پايانة هجا بررسي شده بر اساس خوشه )18(و  )17هاي (جدولدر  /u/واكة 
  است.

  دوهمخواني مجاز ةبا توالي خوش/u/	 ةرابطه واك. 4-1-6-1
   ارائه شده است. /u/هاي دو همخواني پس از واكة توالي مجاز خوشه 17بر اساس جدول 

  
  )17(جدول 

  توالي خوشة دو همخواني مجاز پيش از /u/ واكة 
  /u/ واكة   

  گيلكي  فارسي  مجاز خوشة همخواني
2C  1C	
f  r  ترب  turf  
ʃ  r   گياهي خوشمزه و ترش مزه

  براي نوعي خورشت
turʃvɑʃ 

t  ʃ  پشت ران  puʃtəki l  
ʧ  r  شدنسوختن و ذغال  urʧɁabong  
t  x  برهنه  luxt  
g  r  بزرگ  buzurg  
x  r  قرمز  surx  
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  /u/ واكة   
  گيلكي  فارسي  مجاز خوشة همخواني

2C  1C	
d  z  پاداش  muzd

d  n  تند  tund

s  r  پرسان پرسان  vapursvapurs

d  r  پل  purd

t  s  پوست انار  Ɂanarpust

G  r  تخم مرغ  tuxmurG

k  r  ترك  turk

g  n  تنگ  tung

m  l  ظلم  zulm
ʤ  n  چهارگوش  ʧarkundʒ

s  m  خمس  xums  
ʃ  m  شمش  ʃumʃ

t  r  چرتكه  ʧurtka

k  ʃ  خشك  xuʃk
t	f  زدنطعنه  sərkuftzen  

  

  غير مجازبا توالي خوشة دو همخواني /u/ واكة  ةرابط .4-1-6-2
رعايت نشده  /u/هاي دو همخواني پس از واكة اصل توالي رسايي در خوشه )18(در جدول 

  است.
  )18( جدول
  توالي خوشة دو همخواني غير مجاز پيش از /u/ واكة 

  /u/ ةواك  
  گيلكي  فارسي  غير مجاز خوشة همخواني

2C  1C  
l  G  پيشه  ʃuGl  
m  x  پاشيدنتخم  tuxmfudən  
l  x  حسد  buxl

r  k  شكركردن  ʃukrgudən

z  G  بغض  buGz

r  m  عمر  umrʔ
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  /u/	 واكة هايداده تحليل.4-1-6-3
 رعايت رسايي توالي قرار گيرد،اصل هستة هجادر جايگاه  /u/ ةواك هرگاه ،)17( جدول بر اساس

  .شودمي نقض) 3(تا  )1( هايجايگاه در اصل اين )18( جدول به اتوجه ب درصورتيكه. شودمي
 همخوان و  l و r روان هايهمخوان و 1C جايگاه در G و k انسدادي هايهمخوان هرگاه .1

  .گيرد قرار 2C جايگاه در z سايشي
 در m خيشومي همخوان و l روان همخوان و 1C جايگاه در x و ʃ سايشي هايهمخوان هرگاه .2

  .گيرد قرار 2C جايگاه
  .گيرد قرار 2C جايگاه در r روان همخوان و 1C جايگاه در m خيشومي همخوان هرگاه .3

  /i/واكة  .4-1-7
هاي دو پيش از خوشه /i/ها واكة كه در آن شوندارائه ميهايي داده )20(و  )19( هايجدولدر 

  . همخواني پايانة هجا قرار گرفته است
  با توالي خوشة دو همخواني مجاز /i/واكة  ةرابط. 4-1-7-1

  رعايت شده است.	/i/همخواني پس از واكه دو هاي اصل توالي رسايي در خوشه )19(در جدول 
  

  )19(جدول 
  توالي خوشة دو همخواني مجاز پيش از/i/	واكة 

  /i/ة واك  
  گيلكي  فارسي  مجاز خوشة همخواني

2C	1C	
s  r  مس  mirs  
t	f  سفت  si f t  
g  n  نيشگون  vising  
s  n  بدجنس  bəddʒins  
t  ʃ  كردبرشته bibiʃt  
k  l   پلك  pilk  
z  r  تند  firz  
k  s  لزج  lisk  
t  s  قسط  Gist															  
k  ʃ  بيدمشك  bidmiʃk  
G  ʃ  عشق  iʃGʔ  
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  مجاز غير همخواني  دو خوشة توالي با/i/	 واكة رابطه. 4-1-7-2
  رعايت نشده است. /i/هاي دو همخواني پس از واكة اصل توالي رسايي در خوشه )20(در جدول 

  
  )20(جدول 

  غير مجاز دو همخوانيتوالي خوشة  پيش از/i/ واكة 
  /i/ةواك  

  گيلكي  فارسي  غير مجاز خوشة همخواني
2C	1C  

n  z  اجازه  iznʔ  
m  s  اسم  ismʔ  
r  k  بكر  bikr  
r  d  سدر  sidr	
m  ʃ  هيز  bad	ʧiʃm	

  
  /i/	 واكة هايداده تحليل .4-1-7-3

 رعايت رسايي توالي اصل اشدب /i/مركزي واكة هستة هجا هرگاه )19براساس جدول (
  .شودمي نقض) 2(و  )1( هايجايگاه در اصل اين )20( جدول به باتوجه درصورتيكه. شودمي
 قرار 2C جايگاه در /r/ روان همخوان و 1C جايگاه در /dو k/ انسدادي هايهمخوان هرگاه .1

  .گيرد
 رد /mو n/ خيشومي هايهمخوانو  1C جايگاه در /z ،sو  ʃ/ سايشي هايهمخوان هرگاه .2

  .گيرد قرار 2C جايگاه
  

  گيرينتيجه .5
  شود. ه ميپاسخ دادهاي پژوهش ، در اين بخش به پرسشهابر اساس يافته

  ؟هجا در زبان گيلكي چه ساختي دارد. 1
CVفارسيگيلكي همچون زبان  زبان هجاي ساخت C C كمينه در اين  هجاي. است

همچنين  دهد عالوه بر هسته، آغازة هجا نيز يك سازة ضروري است.است كه نشان مي CVزبان 
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 واكه هفت و همخوان 23 داراي زبان اين. است اختياري هجا پايانة در همخوان دو يا يك وجود
  د. شوظاهر نمي هجا ةگاه در آغازهيچ همخواني تنها در پايانة هجا مجاز است ودو ةخوش. است

هاي همخواني اين زبان توالي رسايي بر اساس اصل سلسله مراتب رسايي در خوشه. 2
  چگونه است؟

 36 كه هجايي زبان گيلكي داراي خوشة دو همخواني مشخص شدهاي تكبا بررسي واژه
 نوع u/، 16/ ةواك از بعد خوشه نوع a/، 28/ ةواك از بعد خوشه نوع ə،/ 29كة /نوع خوشه بعد از وا

 گيرندمي قرار/ ɑ/ ةواك از بعد خوشه نوع 6 و /o/ ةواك از بعد خوشه نوع i/ ،9ة /واك از بعد خوشه
 )21(. جدول ستا هاواكه ساير از تربيش/ 	/i	u,	a,	ə,هايواكه در پاياني هايخوشه تعداد كه

هايي دهد. خوشهرا بر اساس نوع واكه نشان مي هاهاي دو همخواني و درصد وقوع آنانواع خوشه
  اند.ها نقض شده است، با خط مشخص شدهكه اصل رسايي در آن

  
  )21(جدول 

  زبان گيلكي در واكهنوع همخواني بر حسب دو هاي تعداد خوشه
  درصد وقوع  همخواني  دو هايخوشه   واكه 

ə  st,	sb,	ft,	nd,	rm,	lm,	rf,	rz,	rs,	rd,	rb,	rt,	lb,	lk,	rʧ,	
ng,	lx,	xt,	rG,	rg,	ʃk,	sp,	rk,	lg,	rʃ,	lf	
br,	bl,	tm,	bz,	zr,	zn,	sl,	Gs,	Gf,	xm  

29%	

a  ʃt,	st,	sp,	ʃk,	sk,	ft,	xt,	ng,	nd,	lm,	rs,	lf,	rk,	rʤ,	mʧ,	
rz,	rx,	rʧ,	lk,	sG,	rʃ,	rd,	nʤ	

r,	dl,	Glʤl,	xm,	sl,	Ɂ	

23%	

u  rf,	rʃ,	ʃt,	rʧ,	xt,	rg,	rx,	zd,	nd,	rs,	rd,	st,	rG,	rk,	ng,	
lm,	nʤ,	ms,	mʃ,	rt,	ʃk,	ft	
Gl,	xm,	xl,	kr,	Gz,	mr  

22%	

i  rs,	ft,ng,	ns,	ʃt,	lk,	rz,	sk,	st,	ʃk,	ʃG	
m,	kr,	drʃzn,	sm,	  

12,8%	

o  rt,	ft,	rd,	rx,	lk,	rf,	xt,	nd	
Gs		  

7%	

ɑ  st,	ʃt,	rt,	ng,	rd,	ʃk  4,7%	
e  ʃG،rz	1,5%  
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ي پايانة هجا به هاهمخوان هرگاه )،21(جدول  همخوانيدو هاي خوشهبر اساس ترتيب 
 ختم 	,s, zf[ سايشي يهاهمخوان و] n, m[ خيشومي يهاهمخوان ،]l,r[ روان يهاهمخوان
  خواهد شد.نقض  رسايي توالي اصل شوند،

 پيوستار صورت به گيلكي زبان در CVCC هجايي آرايش با هادرواژه هاواكه حضور فراواني
e>ɑ>o>i>u<a>ə مركزي ةواك هجايي ساختار نوع اين در دهدمي نشان پيوستار اين. است 
/ə /تري برخوردار استاز فراواني بيش ديگر هايواكه به نسبت.  

 هاآن هستة كه CVCC هجاي در پايانه همخوانيدو  خوشة در رسايي مراتبسلسله اصل
مي كاهش دامنه سمت به هسته از رسايي ةدرج كه طوري به ؛است شده رعايت است، /ɑ/ واكة

 )22(جدول  .است شده نقض/ /o	i,	u,	a,	ə,هايواكه داراي همخواني هايخوشه در يابد، اما
  دهد.نقض اصل رسايي را بر حسب نوع واكه و درصد وقوع آن نشان مي

  
  )22(جدول 

  نقض اصل توالي رسايي

ə  i  u  ɑ  o  e  a  واكه	

  زبان
  گيلكي  21,6%    3,5%    21,6%  17,8%  35,5%

  
رخي از كند. در گفتار ببر اين اساس، زبان گيلكي به طور كامل از اصل توالي رسايي تبعيت نمي

ايند قلب كنند، گاه فرتر به زبان فارسي تكلم ميتحصيلكرده كه كمگويشوران به ويژه افراد غير
هاي كرد زعفرانلو شود. همان گونه كه يافتهميها نقض دهد و اصل رسايي در بعضي از واژهرخ مي

اعمال فرايند قلب در موارد متعددي  دهد،نشان مي ) در گويش گيلكي رودسري1386و شعباني (
هايي از تبعيت و نقض اين اصل بر ) نمونه23در جدول (. سبب نقض اصل رسايي شده است

  اند.اساس فرايند قلب ارائه شده
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  )23(جدول
  قلب فرايند

  فارسي  گيلكي  خوشة پاياني  قلب فرايند  معني
Gol/  قفل f/  /Gof l/  l f  
  askɁ/  /aksɁ/  sk/  عكس
  ɁiʃG/  /GʃeɁ/  *ʃG/  عشق
r/  ريسك i ks/	/r i sk/  *ks  
l/  فالسك aksəf/  /felɑsk /  *ks  

  
Gofفرايند قلب واژة / ) بر اساس23با توجه به جدول ( l/ به صورت /Gol f /و/aksɁ/  به صورت

/askɁ/ اي هدر زبان گيلكي توليد شده است. در اين دو واژه پديدة قلب سبب تبديل توالي
ديگر،  به عبارت. از نقض اصل توالي رسايي پيشگيري شده است نامطلوب به مطلوب شده است و

 د.تر شوتا همخوان رساتر به واكه يا هستة هجا نزديك افتدها، فرايند قلب اتفاق ميدر اين واژه
ها سبب نقض اصل طور نيست و رخداد اين فرايند در تعدادي از دادهحالي كه همواره ايندر 

ɁiʃG/ ،/rهاي/در واژه اصلعدم رعايت اين رسايي شده است.  i ks/ و/l aksəf/  موجب افزايش
  شده است. رساييرسايي در همخوان پايانة هجا و نقض 

هايي از ها ارائه داد، زيرا نمونهنظمي از واكهبندي متوان طبقهدر زبان گيلكي نميبر اين اساس 
 مشاهده شده است. /e/و / ɑ/ هايها غير از واكهواكه تمامنقض اين اصل در 
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Sonority Sequencing Principle in Eastern Gilaki 
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Abstract 
Gilaki is a member of the northwestern Iranian language branch, spoken in 
Gilan Province.  In this article, the sonority sequencing principle is described 
in Eastern Gilaki syllables. The sonority sequencing principle (SSP) states that 
the syllable nucleus constitutes a sonority peak that is preceded or followed 
by a sequence of consonants with progressively decreasing sonority values. 
The vowels are the most sonorous segments and form the peak or nucleus of 
each syllable.  The more sonorous segments are closer to the peak and the less 
sonorous ones are further away from it.  In this research 980 CVCC lexical 
items were obtained among 23,660 words. The sequence of coda clusters was 
presented in separate tables based on the syllable's vowels. The results showed 
that the syllable structure in Gilaki is CV(C)(C) in which the presence of one 
consonant in the onset position and a vowel in the nucleus is obligatory, and 
having one or two consonants in coda position is optional. Also, the consonant 
expression in the syllable-final cluster shows that the principle of the 
sequencing sonority is confirmed in some data, and in some others, it has been 
violated. In most syllables where the CC cluster is closed by glides [l, r], nasals 
[n, m], and fricatives [s, z, f], the reproduction principle has been violated.  
 
Keywords: Sonority Sequencing Principle, Syllable, Consonant Clusters, 
Vowels, Gilaki Language 

 
 

 


