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 99 مـاهاسفند  8 پذیرش:

گلداسمیت  واج در   خودواحد،  حالت  (  1976)شناسی  از  را  واجی  بازنمایی 

به  زبانخطی  در  غیرخطی  دلیل  صورت  به  داد.  بسط  نواختی  های 

الیهغیرخطی  ساختار  وجود  و  با  بودن  حاضر  پژوهش  دیدگاه،  این  در  ای 

قطع   و  گسترش  اصلی  فرایند  دو  از  واج مطرح استفاده  در  شناسی شده 

پردازد. روش  خودواحد به بررسی فرایندهای تضعیف در گویش سیستانی می

تحلیلی است. به این منظور،  -صورت توصیفیمورد استفاده در این پژوهش به 

صورت تصادفی انتخاب شدند    سواد و روستایی بهگویشور مرد، مسن، کم  20

آوری  ها جمعفتار آزاد و مصاحبه با آنبا استفاده از ضبط گ های زبانی  داده و  

شده استخراج و آوانگاری  های ضبطنظر از جمله  های مورد داده   سپس،  .شد

شناسی خودواحد  زبانی براساس واج   ةکار رفته در پیکره  شدند. قواعد واجی ب

دهد اعمال فرایند گسترش  . نتایج پژوهش نشان می شدندتوصیف و تحلیل  

سیستانی   گویش  کامیبهدر  فرایندهای  نرمکامی شدگیصورت  و   شدگی، 

همگون خیشومیی  ها همخوانشدگی  مالزی و  ،  تولید  جایگاه  سازی 

، فرایند گسترش  همچنیندهد.  های انسدادی رخ میشدگی همخوانسایشی 

  عالوه بر این،.  شودشدگی واکه اعمال میصورت خیشومی  ها نیز بهدر واکه

واژه   /ʔ/و    /h/های آغازین  واج فرایند قطع   پایانی واج،  های قرضیدر  های 

/n/  ،/t/  ،/d/  ،/h/    و/ʔ/  های  واج ، حذف/h/    و/ʔ/  های قرضیدر واژه   میانی 

 دهد. رخ می  واکداری از واج واکدار پایانی پیشین  ةو حذف مشخص

  

 های کلیدی:واژه 
 خودواحد شناسی  واج

 فرایندهای تضعیف

 گسترش 

 قطع 

 گویش سیستانی 
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 دمه قم.  1

های بسیاری است که  سازیهای زبانی غیرمعیار زبان فارسی با فارسی معیار، در سادهتفاوت گونه

نظام گونهدر  آوایی  میهاهای  مشاهده  غیرمعیار  گونهشودی  در  واجی .  تغییرات  غیرمعیار  های 

های غیرمعیار به دالیل غیرزبانی و  معیار نسبت به گونه ةکه گون  حالی د. درندهتری رخ میبیش

های غیرمعیار فرایندهای  شود. در بسیاری از گونه ها میسازیتر مشمول این سادهاش کماجتماعی

حذف    یرشانکنند و تأثو غیره، بسیار وسیع عمل می  5قلب،  4، درج3، حذف 2، همگونی 1ناهمگونی 

  تر ارتباط به که بیشهای تلفظی در بازنمایی آوایی است. درواقع، به دلیل اینتعدادی از ویژگی

جویی دهد، متکلمان سعی بر آن دارند که در مصرف انرژی و زمان صرفهصورت شفاهی رخ می

 (. 1388ن، وپرم) کنند

است. تضعیف در فرهنگ    6ها فرایند تضعیفسازی در زبانارتباط، یکی از انواع ساده در این   

ای شود که آواها با نیروی تنفسی و قدرت ماهیچه( به فرایندی گفته می143  :2008)  7کریستال

تر ای و جریان هوا ضعیفشوند. به عبارت دیگر، در این فرایند نیروی ماهیچهتری تولید میکم

در  زمانی  واک به واکدار. این فرایند چه به لحاظ تاریخی و چه هم؛ مانند تبدیل آوای بیشودمی

از ( تضعیف را تغییر جهت همخوان35  :1994)  8شود. کنستویچ مشاهده میتغییرات آوایی   ها 

(،  17  :8819)  12به اعتقاد لس  کند وتعریف می  11و از سایشی به ناسوده  10به سایشی  9انسدادی

 گویند.  را تضعیف می (1)هرگونه فرایند و تبدیل آوا در جهت چپ به راست ترتیب 

 

 
1 dissimilation 
2 assimilation 
3 omission 
4 insertion 
5  metathesis 
6 Weakening/Lenition  
7 J. Crystal  
8 M. Kenstowicz  
9 Stop 
10 Fricative  
11 Approximate  
12 R. Lass  
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 صفر    →   نیم واک 1    →     سایشی     →    انسدادی

واک بی     → واکدار      . 

، تبدیل  3ها یب نام برده است: التقای واکهت( نیز قواعد تضعیف را به این تر160:  2007)  2کول

انسدادی   تشدیدزدایی   -همخوان  ناسوده،  به  حذف 4سایشی  زنشی  5،  واجی،  ،  6شدگی واحد 

کامیسایشی ساده7شدگی شدگی،  یا  خوشه  کاهش  کوتاه8سازی،  جبرانی9شدگی ،  کشش   ،10  ،

نرم11شدگی مرکزی واکه12شدگی کامی،  خیشومی،  و  شدگی  واج13شدگی ای  در  شناسی  . 

  نامد مییف را کاهش قدرت کلی آوا  ع( فرایند تض5138زعفرانلو کامبوزیا )  .نیز کرد  14خودواحد 

واک  و این فرایند را در این رویکرد به صورت تبدیل انسدادی به سایشی، سایشی به ناسوده، بی 

 . کند میشده مطرح به واکدار و حذف آواهای ضعیف

  طور قابل  انواع فرایندهای تضعیف بههای زبانی متأثر از سازی و نمونهکه سادهبا توجه به این

های کافی در  خورد و همچنین به دلیل نبود بررسیدر گویش سیستانی به چشم می  یامالحظه

به سیستانی،  گویش  در  واجی  فرایندهای  واجخصوص  غیرخطی  دیدگاه  براساس  شناسی  ویژه 

در   تضعیف  واجی  فرایندهای  تحلیل  و  بررسی  توصیف،  نظر  گویش  این  خودواحد،  به  ضروری 

گویشور مرد،  20های زبانی از طریق ضبط گفتار آزاد و مصاحبه با دادهدر این پژوهش، رسد. می

 سال از ساکنین مناطق مختلف سیستان گردآوری شده است.   50سواد و روستایی باالی  مسن، کم

 
1 Semi vowel  
2 M. Kul 
3 Hiatus  
4 Degemination  
5 Deletion  
6 Flapping  
7 Palatalized  
8 Simplification  
9 Shortening  
10 Compulsory lengthening  
11 Centralized  
12 Velarized  
13 Nasalized  
14 Autosegmental phonoloy 
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؛  1989،  1)ویندفورهای ایرانی تعلق دارد  های جنوب غربی زبانگویش سیستانی به گروه زبان

و   در منطق238  : 2003  ،2همکارانبیرمن  و    ة( که  استان سیستان  سیستان در بخش شمالی 

های فراه و نیمروز کشور افغانستان و  بلوچستان رایج است. عالوه بر این، این گویش در استان

برخی    شهرستان سرخس در ترکمنستان و همچنین در برخی نواحی ایران از قبیل شهر زاهدان و 

از مناطق استان مازندران، گلستان و شهرهای مشهد و سرخس از استان خراسان رضوی که در 

  (.2010 شود )آهنگر،کنند، نیز تکلم میها تعداد بسیاری مهاجر سیستانی زندگی میآن 

،  p  ،b  ،t  ،d  ،k  ،g،3) ʔ(  ،f  ،v  ،s  ،z  ،š/همخوان شامل    22الزم به ذکر است که این گویش  

ž  ،x  ،ɣ  ، (h)  ،č  ،ǰ  ،m  ،n  ،l  ،r  وy/    ساده  هایواکهدارد. همچنین، دارای  / i:   ،i،e:   ،e  ،a  ،a: ،  

u: ،u: ،o ،o ،ɑ مرکب  ةو واک/ow/ را های گویش سیستانی ها و واکههمخوان  (1) است. جدول

 دهد.  نشان میبه ترتیب 

 

 ( 1) جدول

 های گویش سیستانی همخوان 

 کامی  نرمکامی  مالزی  چاکنایی 
-لثوی

 کامی 
 لثوی

- دندانی

 لثوی
 دندانی 

لب و  

 دندانی 
 دولبی

 جایگاه تولید 

 

 شیوه تولید 

) Ɂ )  k 

g 
   t 

d 
  p 

b 
 واک انسدادی بی

 انسدادی واکدار 

(h) x 

ɣ 
  š 

ž 
s 

z 
  f 

v 
 واک سایشی بی 

 سایشی واکدار 

    č 

ǰ 
سایشی  -انسدادی     

 واک بی

سایشی  -انسدادی

 واکدار 

 
1 G. Windfuhr 
2 P. Bearman 

را در گویش سیستانی    //hو    /Ɂ/( جایگاه واج  Okati, Ahangar & Jahani, 2009اکاتی، آهنگر و جهانی )   3

در این گویش وجود ندارد و گاهی    /h/و    /Ɂ/  واج  که   اندکرده  استدالل  و  انددر بخش میانکنگی مورد بررسی قرار داده 

 اند. گرفته دلیل، این دو واج در داخل پرانتز قرارهمینبه .شوندمی  دیده فارسی  زبان قرضی های در واژه
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 کامی  نرمکامی  مالزی  چاکنایی 
-لثوی

 کامی 
 لثوی

- دندانی

 لثوی
 دندانی 

لب و  

 دندانی 
 دولبی

 جایگاه تولید 

 

 شیوه تولید 

     n    m خیشومی 

     l 

r 
 کناری روان     

 کناری زنشی 

   y        نیمه واکه 

 

 ( 2) جدول

 های گویش سیستانی واکه

  پیشین مرکزی  پسین

u: 
u 

 i: 

i 
 افراشته 

o: 

o 
 e: 

e 
 میانه 

ɑ  a 
a: 

 افتاده 

 

یکی از این پژوهش، ضمن بررسی انواع فرایندهای تضعیف در گویش سیستانی به عنوان  

عملکرد گسترش و قطع   که  ها استفارسی درصدد پاسخ به این پرسشهای شرقی زبان  گویش

شوند، در قالب چه فرایندهایی  که منجر به فرایند تضعیف در گویش سیستانی می  1خطوط پیوندی

  ی به چه شکل  2شناسی خودواحداین فرایندها در این گویش براساس رویکرد واج  و  یابند تحقق می

 ند؟ شوبازنمایی می

 

 

 

 

   

 
1 Association lines 
2 Autosegment 
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 پیشینه پژوهش .  2

تر بر  صورت پراکنده و بیشاغلب بهشناسی گویش سیستانی  واج  ةشده در زمینهای انجامبررسی

. برجسته دلفروز اندهشد شناسی زایشی انجاماساس آواشناسی سنتی و تعداد اندکی براساس واج

(  1382( دستگاه واجی گویش سیستانی را در بخش مرکزی توصیف کرده است. آهنگر )1375)

را گویش  واجی دستگاه  ساکن گویشوران از شدهگردآوری زبانی هایداده اساس بر سیستانی 

به توصیف و نیز  (  2008اکاتی )  .است کرده بررسی سیستان آبشیب  در بخش سکوهه  روستای

واج براساس  میانکنگی  بخش  در  سیستانی  گویش  واجی  است. تحلیل  پرداخته  زایشی  شناسی 

)همچنین،   جهانی  و  آهنگر  واج  چگونگی  (2009اکاتی،  گویش    /h/و    /ʔ/های  بازنمایی  در  را 

و همکاران میانکنگی سیستان توصیف کرده  ةسیستانی در منطق اکاتی  پژوهشی دیگر،  اند. در 

 اند.( به بررسی زایشی برخی از فرایندهای واجی گویش سیستانی پرداخته2010)

دالرامیخلیفه  و  )لو  خوشه1394فر  دو(  بخش   های  در  را  سیستانی  گویش  آغازین  همخوانی 

از   واجمرکزی  دادهدیدگاه  قرار  بررسی  مورد  خودواحد  کدخدا  شناسی  و  یوسفیان  آهنگر،  اند. 

نارویی و    -ای گویش سیستانی در دو بخش شهرکیتوزیع جغرافیایی تنوعات واکه  ( به1395)

  اند.میانکنگی سیستانی پرداخته

گویش دیگر  فارسی های  در  تضعیف  نیز    زبان  فرایند  با  ارتباط  صورت بررسیدر  هایی 

شناسی خودواحد زبان فارسی را در  (  برای اولین بار واج1379. کرد زعفرانلو کامبوزیا ) اندگرفته

کرده است.    واکاوی( فرایند تضعیف را در زبان فارسی  1382. وی )بررسی کرددکتری خود    ةرسال

( در گویش مشهدی به بررسی  1389و فاتحیان )  ( در گویش اصفهانی و فیروزیان1389مهدوی )

زاده  اند. کردزعفرانلو کامبوزیا، ثباتی و آقاگلصورت خطی و غیرخطی پرداخته فرایندهای واجی به

اند و آرام و حسینی های مختلف کردی ایالمی بررسی کرده( فرایند تضعیف را در گونه1394)

ار تاریخی، بر مبنای رویکردهای خطی به تصویر را در ادو  1( فرایندهای تضعیف و تقویت1395)

شناسی  ها را در گویش فریمانی براساس واج( نیز فرایندهای واجی واکه1395اند. میکده )کشیده

 خودواحد بررسی کرده است.  

 
1 Strengthening/ Fortition  
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 چارچوب نظری .  3

چامسکیواج اثر  انتشار  با  زایشی  هله  1شناسی  »انگار1968)  2و  نام  به  زبان    ة(  آوایی 

صورت توالی خطی از واحدهای    ها را به( واج12  : 1968« معرفی شد. چامسکی و هله )3انگلیسی

صورت خطی معرفی کردند. سطح    به  5و روساخت  4ها، در دو سطح زیرساختهای آنواجی و مرز

صورت انتزاعی و سطح روساخت بازنمایی آوایی تکواژها  زیرین تکواژها را به  6زیرساخت بازنمایی 

شناسی خودواحد  ای مستقل به نام واجشاخهاولین بار  برای  (  1976)  7گلداسمیت شود.  را شامل می

از چند الیه   9ای صورت شبکه را به   8. گلداسمیت بازنمایی واجیکرد مطرح  شناسی زایشی  در واجرا  

مستقل تولیدی دارد. با    ةیک یا چند مشخص  د آنکه هر بع  کرد مطرح  و در فضای چندبعدی  

ای شد که در آن نواخت و گیری انگارهغیرخطی خودواحد منجر به شکل  ةکه انگارتوجه به این

شناسی  شناسان جهت حل مسائل جدید در واج، واجشدند های جداگانه بررسی  تکیه در قالب الیه

آوردن روی  غیرخطی  رویکرد  استداللد.  به  دارای  رویکرد  قانعاین  و  قوی  برای کنندههای  ای 

،  11؛ ون استندراپ2006،  10شناسایی هجا به عنوان یک ساختار سلسله مراتبی است )هگبرگ 

 (.  2013، 13؛ هایمن 2013، 12دنو؛ ا2007

اصلی که گلداسمیت )  به آن   ة( در نظری5  :1990دو فرایند  اشاره کرده  غیرخطی  ها 

توان ( همگونی را می364:    2013هستند. به اعتقاد هایمن )  15و قطع   14است، فرایندهای گسترش

،  کند می( مطرح  5  :1990نوعی از فرایند گسترش دانست. همچنین، طبق توسط گلداسمیت )

. قطع  شودواجی از واجی به واج دیگر منتقل می  ةگسترش فرایندی است که طی آن یک مشخص

 
1 N. Chomsky  
2 M. Halle  
3 Sound Pattern of English (SPE) 
4 Deep structure 
5 Surface structure 
6 Representation  
7 J. A. Goldsmith 
8 Phonological Representation  
9 Network 
10 L. Hagberg  
11 M. Van Oostendrop 
12 D. Oden 
13 L. M. Hyman 
14 Spreading  
15 Delinking 
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گیرد.  و فرایند واجی حذف صورت می   شوندمینیز فرایندی است که طی آن خطوط پیوندی قطع  

از الی  ةدر واقع، در فرایند قطع، خط پیوندی یک مشخص )هایمن،    شود باالتر قطع می  ةواجی 

2013.) 

بارتند  ع که    کند میرا بیان    کلی  ی( اصول1990)  1همچنین، در ارتباط با خطوط پیوندی، دوران

به   صورت یکها بهها و نواخت : بر طبق این اصل، از چپ به راست واکه 2الف( اصل انطباقاز:  

 :3فشردگی   ب( اصلها به پایان برسند.  ها و نواختشوند تا جایی که واکهیک به هم متصل می

صورت آزاد باقی مانده باشد، آن نواخت به آخرین   پس از اعمال اصل انطباق، اگر هنوز نواختی به

: پس از اعمال اصل انطباق، اگر هنوز واکهج( اصل گسترششود.  سمت راست متصل می  ةواک

د( اصل خطوط پیوندی: شود. ای آزاد باشد، آن واکه به آخرین نواخت سمت راست متصل می

پیو )خطوط  نمایند  قطع  را  یکدیگر  نباید  ازندی  نقل  کامبوزیا،    به  رعفرانلو    (. 65  : 1385کرد 

صورت   ( به1976)  4بار ساختار کلی هجا توسط کهن  شناسی زایشی، اولینواج  ةدر نظری  همچنین،

در پژوهش حاضر  های واجی بعدی نیز قرار گرفت.  تحلیلاساس کار  که    مطرح شد  ( 1)  بازنمایی 

 . شودمیهای گویش سیستانی استفاده  ای دادههای غیرخطی و الیهنیز از این ساختار برای تحلیل

 
موارد، نشانو    شناسی خودواحددر رویکرد واج را جهت تمایز    5هجا   ة دادن الیدر برخی 

نیز ضروری    6اسکلتی   ةدانند. از سوی دیگر، وجود الیمیان هجای سبک و سنگین ضروری می

شوند. این الیه در حقیقت کمیت واج  اسکلتی بازنمایی می  ةمند در الیاست. زیرا واحدهای زمان

  بازنمایی در  (.  1976شود )گلداسمیت،  واج نیز واج مورد نظر بیان می  ةدهد. در الیرا نشان می

 (: 318: 2013دن، و»تین« در زبان عربی نشان داده شده است )ا [ti:n]های واژه الیه (2)

 
1 J. Durand 
2 Mapping 
3 Dumping  
4 D. kahn  
5 Syllabic tier 
6 Skelet tier 
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آن   به  توجه  تحلیل  با  برای  پژوهش  این  در  نظری گفته شد،  چه در بخش چارچوب 

رویکرد   از  قطع،  و  اصول گسترش  به  استناد  با  سیستانی  گویش  در  تضعیف  واجی  فرایندهای 

 . شودشناسی خودواحد استفاده می واج

 
 

 روش پژوهش.  1-3

از نوع توص  ینا ا  یلیتحل-یفیپژوهش  برا  یناست. در  از روش داده  یآورجمع  یراستا،  ها، هم 

  های یو بررس ینظر ی صورت که مبان یناستفاده شده است. بد  یدانیو هم از روش م یاکتابخانه

زبانانجام به   یهادست آمد. دادهه  ب  یااز روش کتابخانه  یگرد  های یشها و گوشده در  مربوط 

شده  یهته یشفاه  ةیکربراساس آثار مکتوب و هم از پ  یاهم به صورت کتابخانه یستانی، س یشگو

  20ها با ضبط گفتار آزاد و مصاحبه با  داده  یدانی،. در روش مشد  یآورتوسط نگارندگان جمع

جمله   200  دربردارندة   ی شفاه  ةیکرپ   یک شد و    یسال گردآور 50  ی مسن باال  یستانیس  یشورگو

و    یی موجود شناسا  ةیکردر پ   تضعیف  یواج  یندهای دست آمد. سپس، فراه  ب  یستانی س  یشاز گو

و    یل و تحل  یفخودواحد توص  ی شناسواج  ةیبراساس نظر  یندها فرا  ینا  یت، . در نها شدنداستخراج  

 داده شد.  یشنما یرخطیبه صورت غ 

 



 عباسعلی آهنگر           شناسی خودواحدگویش سیستانی براساس واج در تضعیفبررسی فرایندهای     98

 124 – 89شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان 

 ها تحلیل داده.  4

واج دیدگاه  از  تضعیف  فرایند  اعمال  چگونگی  و  توصیف  به  ابتدا  بخش  این  شناسی  در 

سپس انواع فرایندهای واجی که منجر به تضعیف    ،شودخودواحد در گویش سیستانی پرداخته می

شود. فرایندهای  شناسی خودواحد بازنمایی میها براساس واجو عملکرد آن  د نشودر این گویش می

شناسی خودواحد تحت تأثیر دو فرایند گسترش و قطع  براساس واج در گویش سیستانیتضعیف 

تحلیل    و   بررسی   مربوط به این دو فرایند خطوط پیوندی هستند که هر کدام از فرایندهای واجی  

های  های آوایی همراه با نشانهمشخصه ( نام کامل  1الزم به ذکر است که در پیوست )  شود.می

 ها آمده است. اختصاری آن 

 

 ها براساس فرایند گسترش توصیف و تحلیل داده.  1- 4

ی  یهاصورت زیر بخش  به این بخش تعدادی از فرایندهای تضعیف در گویش سیستانی  در  

می می  شوند بررسی  قرار  گسترش  فرایند  تأثیر  تحت  بسامد  که  با  و  گویش  گیرند  در  باالتری 

   دهند. سیستانی رخ می
 

 /n/خیشومی واجشدگی  و مالزی  شدگی، نرمکامیشدگیکامی.  1-1-4

همخوان خیشومی لثوی، این   3شدگی و مالزی  2شدگی کامی ، نرم1شدگی در فرایند کامی 

کامی  و کامی، نرم  شودکامی یا مالزی تضعیف میهمخوان در جایگاه پیش از همخوان کامی، نرم

این صورت که مشخصیا مالزی می به  یا مالزی همخوان    شدگی کامی، نرمشدگیکامی  ةشود. 

 این فرایند  یابد و تحت تأثیرمجاور همخوان خیشومی به همخوان خیشومی لثوی گسترش می

مشاهده   (3)توان در جدول هایی از این فرایند را مینمونه دهد. ویژگی لثوی خود را از دست می

 .  کرد

 
 

 
1 Palatalization  
2 Velarization  
3 Uvularization  
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 ( 3)جدول 

 /n/ شدگی خیشومیو مالزی شدگیکامی، نرمشدگی کامی

  یمعادل فارس سیستانی   ةآوانوشت سیستانی  ةنوشت واج ی معادل فارس 2سیستانی   ةآوانوشت 1سیستانی  ةنوشت واج

nyɑrd-ak ɲyɑrd-ak  نیاورد a:nɣo:za a:ɴɣo:za  آنقوزه 

nya:tak ɲya:tak نام رودخانه  a:ngur  a:ŋgur   انگور 

donyɑ doɲyɑ  دنیا ngɑr ŋgɑr  انگار 

in-ɣa:r 3a:rɣ-ɴi  قدر این  ngɑ ŋgɑ  نگاه 
  

  

  /g/، نرمکامی  /y/کامی   پیش از واج  /n/واج خیشومی لثوی    (، 3)های جدول  داده  براساس

 ،[ɲ]های  و به ترتیب به صورت  شودمی  ، با واج پس از خود همگونگیردمیقرار    /ɣ/یا مالزی  

[ŋ]   و[ɴ]  یابد. در این فرایند همخوان خیشومی ویژگی لثوی خود را از دست  بازنمایی آوایی می

شناسی زایشی  شود. در دیدگاه واجشده تبدیل میکامی یا مالزی، نرمدهد و به همخوان کامیمی

بازنمایی    [cor-]  ةدهد و با مشخصرا از دست می  [cor+]ای  تیغه  ةنیز همخوان خیشومی مشخص

  . شودنمایش داده می (1قاعدة )شناسی خودواحد به شکل فرایند در واجاین  ة. قاعدشودمی

  
 

 
ای در گویش سیستانی به بررسی فرایند تضعیف  مقالة حاضر با توجه به شواهد درون پیکرهالزم به ذکر است که  1 

دهد و ستون  سیستانی نشان مینوشتة سیستانی« زیرساخت واژة مورد نظر را در گویش  پرداخته است. ستون »واج

 نظر در زبان فارسی مطرح شده است.  »معادل فارسی« تنها جهت بیان معنی واژة سیستانی مورد 
ها بیش از یک فرایند واجی رخ داده است که در هر بخش، تنها به مورد مربوط به همان  در برخی از آوانوشته 2

 شده است.  بخش پرداخته
 شود.نیز تلفظ می a:r]ɣ-[izانی به صورت گونة آزاد این واژه در گویش سیست 3



 عباسعلی آهنگر           شناسی خودواحدگویش سیستانی براساس واج در تضعیفبررسی فرایندهای     100

 124 – 89شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان 

 

»انگار«    [ŋgɑr]و تبدیل آن را به   /ngɑr/  ةتوان صورت اشتقاقی واژمی  ( 1)  ةمطابق قاعد

 .  نمایش داد (5-3) بازنماییصورت شناسی خودواحد به را از زیرساخت تا روساخت براساس واج

 »انگار« در گویش سیستانی  /ngɑr/ ةواژ بازنمایی زیرساختی (الف

                     
                                                                         

 »انگار« در گویش سیستانی  /ngɑr/ ةزیرساخت واژ (3) بازنمایی 
 

 کامی و مالزی همخوان بعدیکامی، نرم ةپیوند بین همخوان خیشومی با مشخص (ب

می به  ]کامی/+مالزی+کامی/+نرم[  ةمشخص عمل  خودواحد  مجاور  صورت  واج  از  و  کند 

 ایتیغه  [cor+]  ةیابد و مشخصهمخوان خیشومی به همخوان خیشومی بعد از خود گسترش می

 گیرد.    صورت می  (4)  بازنماییمطابق  نتیجه، فرایند تضعیف    شود. دراز همخوان خیشومی قطع می

                                                                                                                  

 
 »انگار« در گویش سیستانی   /ngɑr/  ةگسترش خطوط پیوندی واژ  ( 4)  بازنمایی                      
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 سیستانی »انگار« در گویش  [ŋgɑr]  ةواژ بازنمایی روساختی (پ

 

  
 »انگار« در گویش سیستانی  [ŋgɑr] ةروساختی واژ صورت (5) بازنمایی 

 

 / bو / /nهای  واج  سازی جایگاه تولیدهمگون.  2-1-4

میفرایند همگون مرحله صورت  دو  در  سیستانی  گویش  در  واج  تولید  جایگاه  در  سازی  گیرد. 

یابد. در نتیجه، این تحت تأثیر واج دولبی پس از خود تغییر می  /n/اول، جایگاه تولید واج    ةمرحل

  /b/دوم، جایگاه تولید واج    ةو در مرحل  شودمیتبدیل    [m]خیشومی دولبی  همخوان  واج به  

شود.  تبدیل می  [m]خیشومی    همخوانو به    کندتحت تأثیر واج خیشومی پیش از خود تغییر می

سازی جایگاه تولید در گفتار گویشوران سیستانی در جدول  هایی از اعمال فرایند همگوننمونه

 . شودنشان داده می (4)
 

 ( 4)جدول 

 /bو / /n/های واج سازی جایگاه تولیدهمگون

  ةنوشت واج

 سیستانی 

  ةآوانوشت

 سیستانی 

معادل  

 فارسی 

  ةنوشت واج

 سیستانی 

  ةآوانوشت

 سیستانی 

معادل  

 فارسی 

penba pemma  پنبه gonba:z gomma:z گنبد 

šanbe šamme   شنبه tenba:l temma:l  تنبل 

denba demma  دنبه škenba škemma شکنبه 
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، تحت تأثیر  [cor+]ای  تیغه  ةدارای مشخص  (4)های جدول  در داده  ،/n/واج خیشومی لثوی  

 ة. در مرحلشودتبدیل می  [cor-]  ةهمخوان دولبی پس از خود به خیشومی دولبی با مشخص

پیش از خود همگون   /m/به لحاظ جایگاه تولید با واج     /m/خیشومی    واجپس از    /b/دوم واج  

نمایش    (2قاعدة )  شناسی خودواحد به شکلدر واج  فرایندهااین    ةشود. قاعدتبدیل می  [m]و به  

 شود: داده می

:  (الف 2)  ةقاعد

 
  

 ( ب 2)  ةقاعد

 
  ( 6) بازنماییصورت توان بهرا می ( ب 2)و  (الف 2)اشتقاق غیرخطی عملکرد دو فرایند 

 .  نشان داد

 

 همخوان خیشومی لثوی   ]شدگی+دولبی[فرایند  الف(

 

 
 شدگی ( اعمال فرایند دولبی6بازنمایی )
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 همخوان دولبی  1شدگی فرایند خیشومی ب(

 
 شدگی اعمال فرایند خیشومی ( 7) بازنمایی 

  ( 8)  بازنمایی صورت  به    شدگی شدگی و خیشومیدولبیصورت اشتقاقی نهایی دو فرایند واجی  

 . است

 شدگی همخوان دولبیپ( بازنمایی روساختی فرایند خیشومی

 
 

 شدگی همخوان دولبیروساختی خیشومی صورت (8) بازنمایی 

و بازنمایی    شوداعمال نمیشدگی  دوم یعنی خیشومیفرایند واجی    ، در زبان فارسی معیار

که در گویش سیستانی، پس از اعمال فرایند    حالی  شود. در تلفظ می  [šambe]صورت    آوایی به

. در واقع همگونی  شودمیبازنمایی    [šamma]صورت    شدگی همخوان دولبی، واژه بهخیشومی 

 شود.  میسازی و تضعیف در زبان  در جایگاه تولید منجر به ساده

 

 
1 Nasalization  
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 /b/  انسدادی  همخوان  اعمال فرایند گسترش بر.  3-1-4

از واکه یا    //bانسدادی    واجهای انسدادی،  همخوان   1شدگی در فرایند سایشی در جایگاه پیش 

پیوسته  میان دو واکه تضعیف و سایشی می این صورت که ویژگی  به  به   [cont+]شود.  واکه 

انسدادی گسترش می ایجاد همخوان سایشی میهمخوان  باعث  و  نمونهیابد  این  شود.  از  هایی 

 مشاهده کرد:  ( 5)توان در جدول فرایند را می

 

 ( 5)جدول 

 /b/ انسدادی واجشدگی سایشی

 معادل فارسی   سیستانی   ةآوانوشت سیستانی  ةنوشت واج معادل فارسی  سیستانی   ةآوانوشت سیستانی  ةنوشت واج

xba:r  xva:r خبر mobɑra:k movɑra:k مبارک 

sba:d sva:d   سبد brɑba:r brɑva:r  برابر 

lebɑs levɑs  لباس tɑba tɑva  تابه 

bar-xɑ var-xɑ  برای خودم tba:r tva:r تبر 

است، با واج پس از    که پیش از واکه قرار گرفته  /b/، واج انسدادی  (5)های جدول  در داده       

 گسترشفرایند    ة یابد. قاعدنمود آوایی می  [v]  ةپیوست  همخوانصورت    و به   شود میخود همگون  

 .  شودنمایش داده می (3قاعدة )شناسی خودواحد به شکل در واج انسدادی همخوان بر

 ( 3)  ةقاعد

 
 

 
1 Spirantization 
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»خبر«    [xva:r]و تبدیل آن به    /xba:r/  ةتوان صورت اشتقاقی واژمی  ( 3)  ةمطابق قاعد

 .  نمایش داد(  11تا ) (9) های بازنماییصورت را از زیرساخت تا روساخت به 

 »خبر« در گویش سیستانی  /xba:r/واژه  بازنمایی زیرساختی (الف

 

 
 

 »خبر« در گویش سیستانی /xba:r/ ةزیرساخت واژ (9) بازنمایی 

،  /xba:r/  ةبر بازنمایی زیرساختی واژ  ( 3)  ة پس از اعمال فرایند گسترش به صورت قاعد

پیوست ویژگی  بین  ایجاد    ةپیوند  انسدادی  همخوان  و  مشخص   2و    شودمیواکه  دارای    ة واج 

[+cont] شوند می  . 

 

 پیوند واکه با همخوان انسدادی (ب

مجاور همخوان انسدادی به   ةاز واک  ،کند صورت خودواحد عمل میبه ] +پیوسته[  ةمشخص

       . شوداز همخوان قطع می  ]+انسدادی[  ةیابد و مشخصهمخوان انسدادی قبل از خود گسترش می
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 به همخوان پیش از خود ] +پیوسته[ ةگسترش مشخص   (10) بازنمایی 

 

 »خبر« در گویش سیستانی  [xva:r]  ةواژ بازنمایی روساختی (پ

                                                                                                                                 
 »خبر« در گویش سیستانی [xva:r] ةروساختی واژ صورت (11) بازنمایی 

 

شدگی  ، سایشی[xva:r]و تبدیل آن به    /xba:r/  ةمراحل بازنمایی فرایند گسترش در واژ

اعمال  بنابراین،  دهد.  مجاورت همخوان انسدادی با واکه نشان می  ةهمخوان انسدادی را در نتیج

 شود. منجر به ایجاد فرایند تضعیف در همخوان انسدادی می فرایند گسترشمراحل 
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 شدگی واکه خیشومی.  4-1-4

آن    قرار بگیرد،    /m/و  /n/از خیشومی    پیشبالفاصله  ای  که واکه  در گویش سیستانی هنگامی

 .  مشاهده کرد  (6)توان در جدول هایی از این فرایند را میشود. نمونهمی خیشومیواکه 

 

 ( 6)جدول 

 واکه شدگیخیشومی

 معادل فارسی   نوشتة سیستانی آوا نوشتة سیستانی واج معادل فارسی  نوشتة سیستانی آوا نوشتة سیستانی واج

 xo:na xo͂:na  خانه sa:n sa͂:n   ،صحن

 نوعی پارچه 

ma:nɑ ma͂:nɑ معنا a:mõ:m a͂:mõ:m  حمام 

va:r-ndar-i va͂:-ndar-i برنداری sa:m sa͂:m  سهم 

dendo: de͂ndo:  دندان xu:n-a xu͂:n-a  خون است 

         

پس    همخواناست، با    قرار گرفته  /m/و    /n/ای که پیش از خیشومی  واکه  ( 6)های جدول  در داده

همگون   خود  به  شودمیاز  واک  و  می] +[nasشده  خیشومی  ةصورت  آوایی  قاعدنمود    ة یابد. 

 .شودنمایش داده می ( 4قاعدة ) صورتشناسی خودواحد به در واجشدگی واکه خیشومی 

 ( 4)  ةقاعد

 
  

»خانه«    [xo͂:na]و تبدیل آن به    /xo:na/  ةتوان صورت اشتثقاقی واژمی  (4)  ةمطابق قاعد

 :نمایش داد  ( 14( تا )12)های در بازنماییرا از زیرساخت تا روساخت 
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 »خانه« در گویش سیستانی  /xo:na/ ةواژ بازنمایی زیرساختی (الف

 

 

        

 »خانه« در گویش سیستانی   /xo:na/ ةواژ زیرساخت (12) بازنمایی                                 

گسترش   /n/  واجخیشومی    ةقرارگرفتن واج خیشومی در مجاورت واکه، مشخص  ةدر نتیج

 کند.  ایجاد میخط پیوندی پیش از خود در هجای ماقبل   ةیابد و با واکمی

 

 پیشین  ةخیشومی با واک  ةپیوند مشخص (ب

 
 پیشین ةخیشومی با واک ةپیوند مشخص  (13) بازنمایی                                               
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 »خانه« در گویش سیستانی  [xo͂:na]  ةواژ بازنمایی روساختی (پ

 
 »خانه« در گویش سیستانی [xo͂:na] ةواژ روساختی صورت ( 14) بازنمایی    

 

 ها براساس فرایند قطع توصیف و تحلیل داده.  2-4

های واجی در یک واج  شناسی خودواحد، منجر به قطع یکی از مشخصهفرایند قطع از دیدگاه واج

برای جبران آن مشخصه، به    ،چه در فرایند گسترش مشاهده شدمانند آن  ،شود. گاهی واجمی

پیوند میای در  مشخصه پیوندی به مشخصهاطراف خود  اطراف آن صورت خورد و گاهی  های 

در ادامه  دهد.  شود و فرایند قطع رخ میطور کامل حذف می  هگیرد که در این حالت واج بنمی

 شوند.  ارائه میهایی از رخداد فرایند قطع در گویش سیستانی نمونه

 های قرضیدر واژه  /h/و    /ʔ/  آغازین  واج چاکنایی قطع   .  1-2-4

شود.  های زبان فارسی به ندرت دیده میها و لهجهفرایند قطع همخوان آغازین در گویش

شاید بتوان دلیل   ،در گویش سیستانی بسیار رایج است  /ʔ/و    /h/چاکنایی    واجکه حذف    حالی  در

تواند با  سیستانی میگویش دانست. بدین صورت که، واژه در گویش این  آرایی متفاوت آن را واج

( پس از آزمایش بر روی آواهای این گویش نشان 2009شود. اکاتی، آهنگر و جهانی )واکه آغاز  

های قرضی فارسی  در آغاز واژه در گویش سیستانی به استثنای واژه  /h/و   /ʔ/های دادند که واج
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واج1دهند رخ نمی واجی گویش سیستانی،  نظام  در    ، آغازین  /ʔ/و    //hهای  . طبق  آنچه  مانند 

 . شوندمیاز ابتدای واژه حذف  ،آمده است (7)جدول 

 ( 7)جدول 

 قرضی در آغاز واژه /ʔ/و  /h/های واجحذف 

 معادل فارسی   نوشتة سیستانی آوا فارسی    ةنوشت واج معادل فارسی  نوشتة سیستانی آوا فارسی  2ة نوشت واج

halɑl 3ɑlal  حالل helɑl elɑl هالل 

halvɑ a:lvɑ  حلوا hamin 

towr 

amtow طور همین 

hɑmed ɑmed  حامد hɑdi ɑdi هادی 

ʔali a:li علی ʔalavi alavi علوی 

ʔasɑ a:sow عصا ʔanɑr a:nɑr  انار 

 

زبان  /ʔ/و    /h/های  واج،  (7)های جدول  در داده از  های دیگر وارد گویش سیستانی  که 

شناسی  در واج  قطع واج چاکنایی ة شوند. قاعدها با واکه آغاز میاند، از آغاز واژه حذف و واژهشده

 شود: نمایش داده می (5) قاعده  خودواحد به شکل

 ( 5)  ةقاعد

 

 

 
  میان  در  سیستانی،  گویش  در ذکرشده هایدر کلیة جایگاه /ʔ/و  //hهای الزم به ذکر است که فرایند حذف واج  1

  چاکنایی های  یار کاهش یافته است. گویش سیستانی در ارتباط با فرایند حذف به خصوص حذف همخوانبس  جوانان 

 به شدت تحت تأثیر زبان فارسی معیار است.
مربوط به زبان فارسی )که به نوبة خود از  های  زیرساخت واژههای این جدول قرضی هستند،  به دلیل اینکه واژه 2

 اند. ( در نظر گرفته شدهاند زبان عربی قرض گرفته شده
. ندارد خاصی   الگوی  امر  این که  کنندبه ابتدای واژه اضافه می /ʔ/، واج //hدر بعضی موارد، افراد پس از حذف واج  3

 کنند.تلفظ می [ʔalɑl]و گاهی  [alɑl] صورت  به گاهی را »حالل« واژة  مثال برای
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»حالل«   [alɑl]و تبدیل آن به    /halal/  ةتوان صورت اشتثقاقی واژمی  (5)  ة مطابق قاعد

 نمایش داد:( 17( تا )15)های در بازنماییرا از زیرساخت تا روساخت 

 

 »حالل« فارسی در گویش سیستانی /halal/ ةزیرساختی واژ بازنمایی  (الف

 
 »حالل« فارسی در گویش سیستانی /halal/ ةزیرساخت واژ (15) بازنمایی 

 

 قطع خط پیوندی آغازین  (ب

 
 

 قطع خطوط پیوندی همخوان آغازین  ( 16) بازنمایی 
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 »حالل« در گویش سیستانی  [alɑl]  ةواژ بازنمایی روساختی (پ

                                                 
 

 »حالل« در گویش سیستانی [alɑl] ةواژ روساختی صورت (17) بازنمایی 

 

  /n/پایانی    واج قطع  .  2-2-4

 .  از پایان واژه بسیار رایج است(، 8، مانند جدول )/n/در گویش سیستانی فرایند حذف واج 

 

 ( 8)جدول 

 در پایان واژه /n/حذف 

نوشتة  آوا نوشتة سیستانی واج

 سیستانی 

نوشتة  واج معادل فارسی 

 سیستانی 

نوشتة  آوا

 سیستانی 

معادل  

 فارسی  

n:ro   ro:   ران me:don me:do   ،بها میدان، 

 ارزش 

no:n no:  نان on o آن 

ǰo:n ǰo:  جان ɣalyo:n ɣaliyo:  قلیان 

ɑsmo:n ɑsmo:  آسمان nmakdo:n nmakdo:  نمکدان 

gro:n gro:  گران،سنگین bɑron bɑro  باران 
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. اما  شودمیاز پایان آن حذف    /n/کار برود، واج  ه  در گویش سیستانی، اگر واژه به تنهایی ب

شده  مفعولی و حرف ربط »و«، همخوان حذف  ةجمع، نشان  ةچون نشانشدن عناصری همبا اضافه

 یابد. مانند: بازنمایی آوایی می

»ران را«   ro:n/ + /a/    ←  [ro:n+a]/ها«،  »نان  no:n/ + /a:/   ←   [no:n+a:]/  ( 1)مثال  

 »خوردن و رفتن«. xɑrdan-o ǰastan/ ←[xɑrdan-o ǰasta:]/و 

 از پایان واژه /n/ واجحذف   ( 6)  ةقاعد

C      →       ø        /        ―     #          

 

   /d/و    /t/پایانی    واجقطع  .  3-2-4

 ، درو همچنین در برخی موارد  [zd]و    [st]پایانی  همخوانی    ةخوش در    /d/  و  /t/های  واج

 شوند. مانند: واژه حذف می پایان

 

 ( 9)جدول 

 در پایان واژه   /d/و  /t/ واج حذف

نوشتة  واج معادل فارسی  نوشتة سیستانی آوا نوشتة سیستانی واج

 سیستانی 

نوشتة  آوا

 سیستانی 

 معادل فارسی  

 da:st  da:s   دست kli:d kli:  کلید 

mɑst mɑs  ماست bšad pša/bša  شد 

rɑst rɑs  راست b-zad b-za زد 

 

 از پایان واژه /d/و  /t/ های واجحذف  (9ة )قاعد

 

nas, +cor]+ [ 
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 های قرضیدر واژه  /h/و   /ʔ/  چاکنایی پایانی    واجقطع  .  4-2-4

نیز که    /ʔ/و     /h/های چاکنایی  واج،  /d/و    /n/  ،/t/های  واجدر گویش سیستانی عالوه بر  

های دارای واژه  تمام شوند. این فرایند در  های قرضی مشاهده شد، از پایان واژه حذف میدر واژه

 .  شوددر این گویش اعمال می /ʔ/و  /h/پایانی  واج

 

 ( 10) جدول

 قرضی از پایان واژه  /ʔ/و  /h/حذف 

معادل   نوشتة سیستانی آوا فارسی  1نوشته واج

 فارسی 

 معادل فارسی  نوشتة سیستانی آوا فارسی  نوشتهواج

 ru:bɑh  ro:ba  روباه mo:zuʔ mu:zu  موضوع 

kɑh ka:  کاه ǰamʔ ǰa:m  جمع 

mɑh mɑ  ماه ettelɑʔ e:telɑ  اطالع 

ra:h ra:  راه šamʔ ša:m  شمع 

 

های  واژه ةدر پایان هم  /ʔ/و  /h/چاکنایی  واج، شدمشاهده   (10)طور که در جدول همان

می قرار  واجی  فرایند  این  تأثیر  تحت  قاعدقرضی  پایانی غیرخطی    ة گیرد.  چاکنایی  واج    قطع 

 .  دهد رخ می  ( 8) قاعده صورتبه

 حذف همخوان چاکنایی از پایان واژه  (8)  ةقاعد

 

 
مربوط به زبان فارسی در نظر گرفته شده  های زیرساخت واژههای این جدول قرضی هستند، که واژهبه دلیل این  1

 است. 



 عباسعلی آهنگر           شناسی خودواحدگویش سیستانی براساس واج در تضعیفبررسی فرایندهای    115

 124 – 89شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان 

به دلیل شباهت غیرخطی حذف همخوان از پایان واژه، در این بخش به تحلیل یک مورد  

و تبدیل  فارسی    /1ɑhru:b/  ة صورت اشتثقاقی واژ.  شوداز انواع حذف همخوان پایانی پرداخته می

 است.   بیان شده( 20( )18)های در بازنمایی»روباه« از زیرساخت تا روساخت  [ro:ba]آن به 

 »روباه« فارسی در گویش سیستانی /ru:bɑh/ ةواژ بازنمایی زیرساختی (الف

 
 »روباه« فارسی در گویش سیستانی /ru:bɑh/ ةواژ زیرساخت (18) بازنمایی 

 

 قطع خط پیوندی از پایان واژه (ب

 
 

 »روباه« فارسی در گویش سیستانی   /ru:bɑh/  ةپایان واژقطع خط پیوندی از    (19)  بازنمایی     

 

 

 
 .شودتبدیل می //:oنیز به   //:uدر گویش سیستانی عالوه بر حذف همخوان چاکنایی از پایان واژه، واج  1
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 »روباه« در گویش سیستانی  [ro:ba]  ةواژ بازنمایی روساختی (پ

 

                 
 »روباه« در گویش سیستانی  [ro:ba]واژه  روساختی صورت: (20) بازنمایی                         

 

، با  شدمشاهده   [ro:ba]»روباه« و تبدیل آن به  /ru:bɑh/ ة طور که در اشتقاق واژهمان

 .شودمیقطع خط پیوندی از پایان واژه، همخوان پایانی در گویش سیستانی حذف 

 

 

 ی و کشش جبران  های قرضیدر واژه  /h/و    /ʔ/  چاکنایی میانی  واج قطع  .  5-2-4

تعریف می به عنوان کشش یک واحد واجی  یا کوتاهکشش جبرانی  شدگی  شود که حاصل حذف 

 ة شود و واکحذف می   /ʔ/و    /h/چاکنایی میانی    واجواحد واجی مجاور است. در گویش سیستانی،  

تأثیر فرایند کشش جبرانی قرار می  شود. در  گیرد که با عالمت ):( نشان داده میپیش از آن تحت 

 شود.  میپیشین آن ذکر    ةچند نمونه از حدف همخوان چاکنایی میانی و کشش جبرانی واک  ( 11) جدول  

 ( 11)جدول 
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 در واژه قرضی   /ʔ/و  /h/ حذف چاکنایی میانی

 معادل فارسی   نوشتة سیستانی آوا فارسی  نوشتهواج معادل فارسی  نوشتة سیستانی آوا فارسی 1نوشته واج

baʔd ba:d   بعد nahr na:r  نهر 

šaʔn ša:n  شأن mahd ma:d  مهد 

naʔl na:l  نعل čahɑr čɑr  چهار 

šoʔle šo:la  شعله sehr se:r  سحر 

šeʔr še:r  شعر šahr a:rš   شهر 
 

در جایگاه میانی واژه    /h/و    /ʔ/چاکنایی    واج،  شدمشاهده    (11)طور که در جدول  همان

به این صورت    .کندپیدا میکشیده بازنمایی آوایی    ةصورت واکپیش از آن به  ةشود و واکحذف می

 گیرد. به واکه تعلق می 2مند که دو جایگاه زمان

 حذف همخوان چاکنایی از میان واژه  (9)قاعده  

 

 

 . 3نمایش داد  (23( تا )21)های بازنمایی صورتتوان به اشتقاق غیرخطی واژه »نعل« را می

 

 

 

 

 

 

 
 مربوط به زبان فارسی در نظر گرفته شد.های زیرساخت واژههای این جدول قرضی هستند، که واژهبه دلیل این 1

2 Timing 
 مند استفاده شده است. برای هر جایگاه زمان xمند واکة کشیده از دادن جایگاه زمانبه دلیل لزوم نشان  3
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 « فارسی در گویش سیستانینعل»  /naʔl/ ةواژ بازنمایی زیرساختی (الف

                                                                                                                  
 « فارسی در گویش سیستانینعل» /naʔl / ةواژ زیرساخت (21) بازنمایی 

 

 از میان واژه قطع همخوان چاکنایی  (ب

                                                                                                                                                                                        
 همخوان چاکنایی   خط پیوندی قطع  (22) بازنمایی 
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 « در گویش سیستانی نعل» [na:l]واژه   بازنمایی روساختی (پ

 
 « در گویش سیستانینعل»  [na:l]  ةواژ  روساختی  صورت  (23)  بازنمایی                             

دو   شود، میپیش از همخوان حذف   ة، واک/ʔ/و  /h/ واجدر گویش سیستانی هنگام حذف  

 دهد. ای رخ میکند و کشش واکهمند را پر میجایگاه زمان

 

 واجی از واج پایانی واژه  ة قطع مشخص  .  6-2-4

شود. این فرایند در گویش  واجی از واج پایانی واژه قطع می  ةدر برخی از موارد تنها یک مشخص

با مشخص ارتباط   پایان واژه رخ می  ةسیستانی در  را فرایند واکواکداری   1رفتگی دهد که آن 

رفتگی رخ  طبیعی ارتعاش تارآواها کاهش یابد، فرایند واککه در آواها، حالت  گویند. هنگامیمی

 .  دهدرفتگی را در این گویش نشان میهایی از واکنمونه  (12). جدول دهدمی

 ( 12)جدول 

 واکداری در انتهای واژه ةمشخص حذف

 معادل فارسی   سیستانی نوشتة  آوا نوشتة سیستانی واج معادل فارسی  نوشتة سیستانی آوا نوشتة سیستانی واج

koleng  koleng̥̥̥̥   کلنگ sabr sabr̥̥  صبر    

be:l be:l̥̥  هوشیار  2ɑǰi:d ɑǰi:d̥̥ بیل    

ž ž bu bužž̥̥   ژولیده čɑɣ  čɑɣ  چاق  ̥̥

ma:kam ma:kam̥̥ abr̥̥ محکم     -o zbar abr̥̥ -o zbar̥̥  آزار و اذیت 

 
1 Devoicing 

 ( است و در گفتار امروزی کاربردی ندارد. 1379ی )محمدی خمک، سکای نامةاین واژه برگرفته از واژه   2
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رفتگی را در گویش  واجی واک  ةتوان قاعد می،  ( 12)شده در جدول  های ارائهبا توجه به داده

 نشان داد:  (10در قاعدة )شناسی خودواحد سیستانی طبق رویکرد واج

 

 ( 10)  ةقاعد

 C                 →              C                  /       ―    #      

 

 [+voi]                          [-voi]                                       

مشخص در  قطع  قطع    ةفرایند  فرایند  مشابه  چاکنایی واجواجی  می  های  گیرد.  صورت 

 شود.بنابراین، برای ممانعت از تکرار از بازنمایی خودواحد آن خودداری می

 

 گیری نتیجه.  5

حاضر،   پژوهش  واجدر  براساس  تضعیف  فرایند  فرایندهای  قالب  در  خودواحد  شناسی 

فرایندهای گسترش .  شددر گویش سیستانی توصیف و تحلیل  خطوط پیوندی  گسترش و قطع  

ایجاد به  منجر  پیوندی  خطوط  قطع  نرمشدگیکامی  و  مالزی  شدگیکامی،  همخوان و  شدگی 

شدگی واکه، حذف  نسدادی، خیشومی ا واجشدگی سازی جایگاه تولید، سایشیخیشومی، همگون

پایان واژه، حذف    /ʔ/و    /h/  هایواج پایانی و    /d/و    /n/  ،/t/  هایواجاز آغاز واژه، میان واژه و 

می پایانی  نامواکرفتگی همخوان  فرایندهای  بازنمایی خودواحد  به  توجه  با  برده در بخش  شود. 

 بیان کرد:    این صورتتوان به ها، نتایج حاصل را میتوصیف و تحلیل داده

شدگی  یا مالزی  صورت فرایندهای کامی، نرمکامیبهاعمال فرایند گسترش در گویش سیستانی  .  1

همگونخیشومی  هایهمخوان  همخوان،  در  همچنین،  و  تولید  جایگاه  انسدادی سازی  های 

 دهد. شدگی رخ میصورت سایشیبه

 . شودشدگی واکه اعمال میصورت خیشومی ها بهفرایند گسترش در واکه. 2

های قرضی  در واژه  /ʔ/و    /h/ی  هاواجفرایند حذف  رخداد    فرایند قطع خطوط پیوندی منجر به.  3

  /kolɑh/»نهر« و    nahr/   ←  [na:r]/»حالل«،    halɑl/  ←  [alɑl]/:  مانندگویش سیستانی  
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←  [klɑ]  »در پایان واژه نیز صورت   حذففرایند  ها نشان داد که داده  همچنین،. شودمی  »کاله

 .  شوندحذف میاز پایان واژه  /ʔ/و  /n/ ،/t/ ،/d/ ،/h/های واج گیرد.می

گاهی  .  4 سیستانی،  گویش  پیوندیدر  فرایند کشش  واج    قطع خط  اعمال  به  منجر  چاکنایی 

مند را به خود دهد که واکه دو جایگاه زمانکشش جبرانی زمانی رخ می   شود. عمدتاًجبرانی می

 »شعر«.   šeʔr/  ← [še:r]/»شهر« و  šahr/  ← [ša:r]/اختصاص دهد، مانند: 

که همخوان واکدار در انتهای واژه قرار گیرد، واک خود را از   هنگامی  همچنین در این گویش.  5

برای مثال،  دهد.  واک رخ می   ةقطع خط پیوندی مشخص  ،در واقعشود.  واک میدهد و بیدست می

koleng̥̥]  واک آنصورت بی»کلنگ« تبدیل به  /koleng/  ةدر پایان واژ  /g/واکدار    واج  شود.  می  [
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 های آوایی های اختصاری مشخصه( جدول نشانه1پیوست )

 های زیر استفاده شده است: های آوایی از نشانهدادن مشخصه برای نشان

 های آواییهای اختصاری مشخصه نشانه

 اختصارات  معادل انگلیسی  آوایی  ةمشخص

 consonant cons همخوان 

 continuent cont پیوسته

 nasal nas خیشومی

 coronal cor ایتیغه

 anterior ant جلو دهانی 

 sonorant son رسا 

 strident str تیز

 tense tens سخت 

 high hi افراشته 

 low low افتاده 

 voiced voi واکدار 
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The Study of Lenition Processes in Sistani Dialect 

Based on Autosegmental Phonology 

 

Abbas Ali Ahangar 

Mansoureh Delaramifar 
 

Abstract 

Goldsmith (1976), in Autosegmental Phonology, has extended the 

phonological representation from linear to non-linear order in tonic languages. 

Because of the non-linear specification and  the existence of layering 

construction of this theory, the present study deals with Lenition processes in 

the Sistani dialect in terms of spreading and delinking principles as proposed 

in autosegmental phonology. The method of this research is descriptive-

analytic. To this end, 20 male, old, low educated and rural Sistani dialect 

speakers have been selected by random. The data has been gathered by 

interviewing and recording their free speech. Then the relevant data were 

extracted from the recorded sentences and transcribed. The phonological rules 

of the data have been described and analyzed based on the principles of 

autosegmental phonology. The research results show that the spreading 

process in the Sistani dialect occurs in the form of processes including  

palatalization, velarization, and uvularization of nasal consonants, and place 

of articulation assimilation as well as spirantazation of stop consonants. 

Moreover, the spreading process happens in vowels in the form of nasalization 

as well. Also, delinking process takes place in deleting initial consonants /h/ 

and /ʔ/, final consonants /h/, /ʔ/, /n/, /t/and /d/, middle consonants /h/ and /ʔ/ 

and deleting voiced feature at the end of words. 

 

Keywords: Autosegmental Phonology, Lenition Processes, Spreading, 

Delinking, Sistani Dialect 

 


