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ز ا تحلیلی به توصیف و تحلیل برخی -پژوهش حاضر با روش توصیفی

شدگی و حذف در گونة شدگی، ناسودهتضعیف نظیر سایشی جیوا يیندهاافر
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-رد، طبقهگیاري صورت مینشاند يیتهاودمحد و وفاداري يهایتودمحد
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 های کلیدی:واژه
 تضعیف

 فحذ

 شدگیسایشی

 شدگیناسوده

 بهینگی یةنظر

 

  

 khalifehloo@gmail.com : نویسنده مسئول آدرس ایمیل

 

 



 لوسیدفرید خلیفه شدگی و حذف در گونة زبانی سیرجانیشدگی، ناسودهررسی فرایندهای سایشیب   186

 212 – 185شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

 دمهقم. 1

ر غیره بسیاهمگونی، همگونی، حذف، درج، قلب و معیار فرایندهاي ناهاي غیردر بسیاري از گونه

. در استهاي تلفظی در بازنمایی آوایی ثیرشان حذف تعدادي از ویژگیأکنند و توسیع عمل می

دهد، متکلمان سعی بر آن دارند که صورت شفاهی رخ می تر ارتباط بهکه بیشواقع، به دلیل این

سازي انواع ساده در این ارتباط، یکی از (.1388)پرمون،  کنندجویی در مصرف انرژي و زمان صرفه

( به فرایندي گفته 143 :2008) 2است. تضعیف در فرهنگ کریستال 1ها فرایند تضعیفدر زبان

شوند. به عبارت دیگر، در اي کمتري تولید میشود که آواها با نیروي تنفسی و قدرت ماهیچهمی

( نیز قواعد 160: 2007) 3. کولشودمیتر اي و جریان هوا ضعیفاین فرایند نیروي ماهیچه

ها، تبدیل همخوان انسدادي به سایشی، سایشی : التقاي واکهشماردبرمیتضعیف را به این ترتیب 

کاهش ، 7شدگیشدگی، کامی، سایشی6شدگیواحد واجی، زنشی 5، حذف4به ناسوده، تشدیدزدایی

، واکه12شدگینرمکامی، 11شدگی، مرکزي10کشش جبرانی، 9شدگی، کوتاه8سازيخوشه یا ساده

  .13شدگیشدگی و خیشومیاي

دگی، شسایشی نظیر تضعیف واجی هايفرایند از برخی تحلیل و این پژوهش، ضمن توصیف

درصدد  (2004 و 1993) 15اسمولنسکی و 14پرینس بهینگی نظریة براساس حذف و شدگیناسوده

حذف  و شدگیشدگی، ناسودهسایشی نظیر فرایندهاي تضعیف که ها استپاسخ به این پرسش

ظریة براساس ن زبانی این فرایندها در این گونة شوند ومیسیرجانی چگونه اعمال  زبانی در گونة

 شوند؟بهینگی به چه شکل بازنمایی می

                                                             
1 Weakening/ Lenition  
2 J. Crystal 
3 M. Kul 
4 Degemination  
5 Deletion  
6 Flapping  
7 Palatalized  
8 Simplification  
9 Shortening  
10 Compulsory lengthening  
11 Centralized  
12 Velarized  
13 Nasalized  
14 A. Prince 
15 P. Smolensky 
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 پیشینة پژوهش. 2

از جمله آثار  اند کهشناختی در مورد گونة زبانی سیرجانی انجام شدهتاکنون چندین پژوهش زبان

( 1396)شهیدي و روشن،  شناختی گونة زبانی شهرستان سیرجانتوصیف زبانتوان به موجود می

آبادي و )عزت زایشی چارچوب ساسا بر سیرجانی گونة در شدگیسایشی فرایند بررسی و

( اشاره کرد. در ارتباط با فرایندهاي واجی تضعیف براساس نظریة بهینگی در 1398شهیدي، 

( به کاربرد نظریة بهینگی 1388) . جماندهایی صورت گرفتههاي آن، بررسیزبان فارسی و گونه

 و درج ف،حذ ،نیاجبر کشش ،ناهمگونی، همگونی مانند سیرفا نباز جیوا يهایندآفردر تبیین 

 از کدام هر رخداد که است آن نتایج این پژوهش پرداخته است. یکی ازسی رفا نباز در تضعیف

 کدام اِعمال از ناشی فارسی هايگویش و هالهجه از برخی و معیار فارسی در واجی فرایندهاي

 است. ( ها)محدودیت

اب پذیر انتخهاي همگانی و نقضبهینه با تعامل بین محدودیت ةبهینگی، گزین ةدر نظری

بندي متفاوت هستند. رتبه وفاداريهاي نشانداري و ها شامل محدودیت. این محدودیتشودمی

-ها در تحلیل و تبیین هر فرایند موجب تمایز این گویش از فارسی معیار و دیگر گویشمحدودیت

 ادةخانو از خلجی گویش در جیوا يیندهاافر تحلیل به( 1391) هاشمی هاي ایرانی شده است.

 بچوچار در قم نخلجستا بخش در قعوا دباآرمنصو يستارو در دهستفاا ردمو ترکی هايزبان

 ،بهینگی نظریة تبیینی کفایت تائید با هشوپژاین  نتایج .ستا پرداخته بهینگی نظریة

 يتبهبندر از يگیرهبهر با گویشی جیوا يیندهاآفرتحلیل  با طتباار در را نظریه ینا شمولینجها

 رویینی گویش شناختیواج ( به بررسی1391زاده )نوروز .کندمی ننمایا همگانی يیتهاودمحد

 ینا واجی فرآیندهاي از بررسی که پردازد. نتایجیرویین می شهرستان در واقع رویین روستاي

 گویش این در «همگونی» و «تضعیف» فرآیندهاي که دندهمی نشان ،اندآمده دست به گویش

 کردي زبان در حذف فرایند توصیف و ( به تحلیل1392) زمانی و بدخشان .هستند فعال بسیار

 مانیز تنها فحذ یندافر دشومی لستدالاند. اپرداخته بهینگی نظریة چارچوب گویش کلهري( در)

 سازيغلتشرایط  یتودمحد لیلد به 1V یعنی از واکة اول زيساغلتن مکاا که دگیررت میصو

[GH(GLIDEHOOD ])باشد. شته اند دجوو 

https://www.gisoom.com/book/11312061/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11312061/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/11312061/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86/
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 فرایند بررسی به بهینگی شناسیواج هايروش و ( براساس اصول1394زاهدي و سلیمانی )

 همخوان یک به انسدادي همخوان یک تبدیل یعنی آن، شدگیصفیري نوع ویژه به تضعیف آوایی

 دهدمی نشان هاداده تحلیل و بررسی .دنپردازمی سنندجی کردي گویش در ناسوده، یا سایشی

 هايجایگاه یعنی شوند،می شناخته تضعیف عنوان تحت که هاییجایگاه ةهم در فراینداین  که

 چند تحلیل و ( توصیف1395نژاد و ویسی )پاک .پیوندد می وقوع به ايواکهمیان و هجا پایانة

 نظریة چارچوب دررا  معیار فارسی با هاآن مقایسة و دزفولی گویش در پربسامد واجی فرایند

 رينشاندا هايمحدودیت حداکثر که است آن از حاکی آمده دست به نتایج .اندانجام داده بهینگی

 همگونی و حذف فرایندهاي گویش این در .دنشومی دیده دزفولی گویش در بهینه صورت به

کشش  واجی فرایندهاي تحلیل و توصیف به( 1395) صفري .هستند بسامد ترینبیش داراي

 ظرين چارچوب. پردازدمی اشکور گالشی گویش در قلب و ايواکهي ارتقا تضعیف، حذف، ،جبرانی

 در فحذ و تضعیف فرایند که است آن ازحاکی  هاو یافته است بهینگی شناسیواج پژوهش، این

  .است بسامد ترینکم داراي قلب فرایند و بسامد ترینبیش داراي گویش این

 نظریة چارچوب در گلپایگانی لهجة واجی فرایندهاي ( به بررسی بازنمایی1395دیانتی )

پررخدادترین فرایندهاي واجی در این که دهد می نشان نتایج این بررسی .پردازدبهینگی می

یف، تضع ها،میان فرایندد و از نباشاي و قلب میاي، ناهمگونی واکهلهجه، تضعیف، هماهنگی واکه

 ( در1396ایالتی )د. ناز دیگر انواع تضعیف وجود دارتر بیششدگی شدگی و ناسودهسایشی

 نظریة چارچوب دررا  سقز منطقة در سورانی گویش کردي زبان واجی پژوهشی فرایندهاي

ن در ایکه فرایندهاي واجی  دهدنشان می پژوهش این از کند. نتایج حاصلمی بررسی بهینگی

 کنند. بندي متفاوت پیروي میهاي خاص، با رتبهزبان هر کدام از محدودیت

 زبانی گونة واجی فرایندهاي از برخی بهینگی ( به تحلیل1396)دیده و ناصري ، رزمآهنگر

 دست به هامحدودیت بنديرتبه و بهینگی توصیف از چهآن. اندآباد( پرداختهاسالم) رودباري

 به نسبت و شوندنمی نقض رودباري گونة در ONSET و *G هايمحدودیت که است این آیدمی

گیرند. احمدخانی و لطیفی می قرار بهینگی تابلوي در مرتبه باالترین ها درمحدودیت سایر

ترین فرایندهاي واجی موجود در گویش بروجردي در مقایسه با فارسی ( به بررسی مهم1398)

ان داد . این پژوهش نشپردازندشناسی زایشی و نظریة بهینگی میرویکرد واجمعیار با تلفیقی از 
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اصل مرز  هاي حذف همخوان پایانی،محدودیت بروجردي، لري شدةبررسی هايواژه در که

کوشی رعایت هاي انسدادي دندانی و همخوان سایشی و کماجباري، محدودیت مجاورت همخوان

( در 1398اند. پالیزبان )ها نقض شدهمعیار این محدودیت که در فارسی حالی شده است، در

. است ردهکایالم بررسی  کردي گویش شدگی( را در)واکه تضعیف بهینگی، فرایند نظریة چارچوب

ناسوده مراحل طی  [b, d, g]هايشدگی همخوانفرایند واکه که دهدمی نشان هاداده بررسی

 یرد.  گمی صورت واکه به همخوان تبدیل در نهایت و پیشوند واکة حذف ریشه، واکة حذف شدگی،

 

 چارچوب نظری. 3

ه ب در آخر و آن ها و سازوکارهايمحدودیتسپس  بهینگی، نظریة معرفی این بخش ابتدا بهدر 

 شود.این نظریه پرداخته می در نشانهها و عالئمتوضیح 

 

 نظریة بهینگی .1-3

 همگانی لصوا به یافتنستد دصددر آن مانندو  ستا یشیزا رستود از ايشاخه بهینگی یةنظر

 است اول نباز يگیرافر به طمربو هداشو دآوريگر و نباز شناختیرده تمطالعا طریق از نباز

ل سا در ناویزآر هنشگادا در شناسیواج همایشدر  ربا نخستین ايبراین نظریه . (xi:1999، 1کگر)

 بهینگی انعنو تحت ايمقاله ارائة با (2004و  1993)سمولنسکی ا لپا و پرینس لنا توسط 1991

-شخو يهایتودمحد که معنی ینا ست. بها رمحو ساخترو اينظریهاین نظریه، شد.  حمطر

 یةنظر در یتهاودمحد .نددازپرمی 2ادندوبر نهما یا ساختیرو يهارتصو یابیارز به صرفاً ساختی

شوند تقسیم می 4وفاداري يهاودیتمحد و 3نشانداريهاي به دو دسته محدودیتبهینگی 

 (.644: 1388 م،مقد)دبیر

 ارینشاند یتودمحد .3-1-1

                                                             
1 R. Kager 
2 output 
3 Markedness constraint 
4 Faithfulness  constraint 
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 هر به ،یگرد رتعبا به ؛کنندمی یابیارز را ادندوبر يهاساختاري، نشاند يهایتودمحد

 به توجه ونبد اد،ندوبر رساختا يمبنا بر صرفاً را ادندوبر یک که دشومی گفته یتیودمحد عنو

 توصیف بر ناظر یتودمحد ینا (.114: 2002، 2کارتیکند )مکجریمه می 1ادنددرو با آن شباهت

 ندارينشا يهایتودمحد از ادي( تعد9: 1999)کگر ست. ا بافت به سحسایک قاعدة  ريساختا

باشند.  شتهدا پایانه نباید هجاها. 2 .باشند خیشومی نباید کههاوا .1: کندمی کرذ لمثا انعنو بهرا 

 هجاها .5. باشند دارواک باید سار يهاآوا .4. باشند دارواک هپایان هجایگا در نباید گرفته يهاآوا. 3

 . باشند دارواک باید بگیرند ارقر هاخیشومی از پس گرفته يهاآوا گرا .6 باشند. شتهدا زهغاآ باید

 وفاداری یتودمحد .3-1-2

 ادنددرو رتصو يهایژگیو متما ادندوبر که هستند ینا ممستلز وفاداري يیتهاودمحد

 اي استمقایسه رکازوسا یک وفاداري یتودمحد .(10: 1999، کگرکند ) حفظ را دگانی( خو)واژ

 از نمونههایی (1999کگر ). است ادندوبر و ادنددرو بین يهمانند بر رتنظا آن وظیفةکه 

 :میکند کرذ گونهینا را وفاداري يهایتودمحد

 . کند حفظ دارد، ادنددرو در که را هاییبخش متما باید ادندو: بر  MAXفحذ ضد یتودمحد. 1

 کند. حفظ را ادنددرو يبخشها خطی ترتیب باید ادندو: برLINEARITYقلب  ضد یتودمحد. 2

  شد.با شتهدا ادنددرو در متناظر بخش یک باید ادنددرو در بخشی هر :DEP درج ضد یتودمحد. 3

4 .IDENT :مشخصة ارزش در باید ادندوبر و ادنددرو در هابخش همة [F] .یکسان باشند 

 

  بهینگینظریة  رکازوسا .3-2

 که ستا هشد تشکیل رکازوسا یک از دبنیاهقاعد شناسیواج مانند بهینگی یةنظر 

یة نظر کلی رةنگا( ا1: 2002کارتی )(. مک36: 1388اد و برونداد است )جم، نددرو از رداربرخو

 . هددمی ننشا (1در نمودار ) را بهینگی

                                                             
1 input 
2 J. McCarthy 
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 درونداد   →     3زایشگر            →   2هاگزینه  →      1ارزیاب         →برونداد   
 

 (1: 2002کارتی ، بهینگی )مک نظریة کلی رةنگا( ا1نمودار )
 

-گزینهزیرین( )بازنمایی  ادنددرو یک از یشگرزا منا به ريکازوسا ،بهینگی یةنظر رةنگاا طبق

 رتصو به یتودمحد اديتعد بیاارز منا به ريکازوسا آن از پس .کندمی تولید ريشمابی يها

)که یشگر زا توسط هشدتولید يهاگزینه بر را هایتودمحد ینا و کندمی يبندتبهر تبیامرسلسله

 در .کندمی لعماا زد(میسا مرتبط ادندوبر به ادنددرو که ستا واریاضیر ريصو رکازوسا یک

 ینةگز انعنو به باشد باال مرتبة يیتهاودمحد با هماهنگی ترینبیشاي را که داراي گزینه نهایت

-رتصو آن ايبر را (1) گزینة انتومی هیمد ننشا EVAL با را بیاارز گرا کند.می بنتخاا بهینه

  د:کر يبند

EVAL ([cand1, cand2 ...]) = candi, Output € {cand1, cand2 ...} ( 1)     ةگزین 

       کند. تولید /qand/واژة  ايبر را (2) زینةگ نداتومی یشگرزا نمونه انعنو به

                                  

 /qand/ واژة براي زایشگر شده توسطتولید هايگزینه( 2) گزینة

 

 بهینگینظریة  در نشانهها و عالئم. 3-3

گزینه دنبوساختشخو که شوندمی هنداخو تابلو بهینگییة نظر در لمعمو يهادارنمو: تابلو 

 یک و گزینه یک ردبرخو محل در که خانه هرد. شومی يبندرتصو آن از دهستفاا با ییآوا يها

                                                             
1 evaluator 
2 candidate 
3 generator 

 qænd   
 qand   

 ʁand   زایشگر /qand/→  

 kand   
 qan   

 ...   
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 و تهی خانة ،)!*( تعجب و ستاره ،)!(تعجب ،)*(ستاره  یرز عالئم از یکی با دارد ارقر یتودمحد

  :شودمی پرهاشور 

 )*( رهستا نةنشا با پذیرتخطی یتودمحد ةنددار ةنیگز تابلوها ینا در :1:* رهستا دنما

 مربوطه نةخا در، کند نقض را یتودمحد یک ،گزینه یک که فعاتید ادتعد بهد. شومی مشخص

 که ستا معنا ینا به  د،گیر ارقر * عالمت رباn خانه یک در گرا ،ینابنابرد. گیرمی ارقر * عالمت

جن)بید شومی جریمه ربا n نتیجه در و دهکر نقض را نظرردمو یتودمحد ربا n مربوطه ینةگز

 (. 41: 1388خان، 

ند. هست پذیرنقض جهانی رطو به هایتودمحد بهینگی یةنظر مهم صلا یک بر بنا :!عالمت 

: 1388)جم،  شودنمی فحذ ماًولز لید ومیشو جریمه کند نقض را یتودمحد یک گزینه یک گرا

 )*(  عالمت ربا n مربوطه نةخا در ،کند نقض ربا n را تبهر باالترین با یتودمحد یک (. بنابراین5

 .دگیرمی ارقر )!( عالمت سپس و

 را بیشینه رتبة با یتودمحد یک ایرز ستا ممکن یمةجر سنگینترین بیانگر (:*)!  عالمت 

جندد )بیگرمی منجر هاگزینه سایر با مقایسه در بدساختی انمیز بیشترین به ینا و دهکر نقض

مهلک ي تخطی معنا به گزینه مقابل در )*!(  تعجب و رهستا (. تجمیع نشانة42: 1388خان، 

 است. 

 ینةگز ضعیتو که ستا معنی ینا به ،باشد شتهاند دجوو عالمتی خانه یک در گرا: تهینة خا

 .(1388 ن،خاجن)بی ستا خنثی مربوطه یتودمحد یطاشر به نسبت مربوطه

 . کندمی مشخص را بهینه ینةگز نشانه ینا :☞ نة انگشت اشاره نشا 

 رهستا چه د،نشومی زده رهاشو ارد،ند نقشی بهینه ادندوبر تعیین در که هاییخانه: رهاشو

 از بعد يخانهها شد مشخص خانه یک در گزینه یک تکلیف ههرگا .باشند تهی چه ،باشند ردهخو

 .خورندمی رهاشو ینابنابر ،ندارند بهینه گزینة تعیین در نقشی یگرد آن

 

                                                             

در تابلوها براي حضور انسدادي در پایانة هجا سه ستاره، براي سایشی دو ستاره و براي ناسوده یک ستاره 1 

 حذف شود دیگر نیازي به ستاره نیست. شود و اگر کامالًلحاظ می
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 روش پژوهش .4-3

رو، پژوهشگران در چارچوب نظریة بهینگی به بررسی برخی پیش تحلیلی -توصیفی در پژوهش

و حذف در گونة زبانی سیرجانی  شدگیناسودهشدگی، یاز فرایندهاي تضعیف نظیر سایش

 اندشدهانتخاب به صورت تصادفی سواد سالة کم 65-50مرد و زن  10در این راستا،  .پردازندمی

اي موجود در و منابع کتابخانه هاآنبا استفاده از ضبط گفتار آزاد و مصاحبه با  ي زبانیهاو داده

 توسط تائید از پس شدهآوريجمع هايداده. شدندآوري جمعارتباط با گونة زبانی سیرجانی 

آوانویسی و فرایندهاي واجی موجود در  IPAالفباي  از استفاده با پژوهش، این بومی پژوهشگر

 يهایتودمحد تعامل ةبراساس نوع فرایندي که در نتیجبندي شدند. سپس ها استخراج و طبقهآن

 با. در آخر شدندیندي بندي و رتبهطبقه ،گیرداري صورت مینشاند يیتهاودمحد و وفاداري

 دنبوساختشخو « کهتابلو»به نام بهینگی یة نظرة یژو يهادارنمو در ،بنديتبهر ینا به توجه

 . شوندمی تحلیلد، شومی يبندرتصو آن از دهستفاا با ییآوا يهاگزینه

 

 هاداده تحلیل. 4

در  شدگی و حذفشدگی، ناسودهشامل: سایشی تضعیف واجی فرایندهاي معرفی بخش، به دراین

شود. سپس این فرآیندها براساس چارچوب نظریة بهینگی که گونة زبانی سیرجانی پرداخته می

 گیرند.باشد، مورد تجزیه و تحلیل قرار میبنیاد می -اي محدودیتنظریه

 

 تضعیف. 1-4

 یةنظر در تضعیف یندآ( فر191-188: 1388، به نقل از جم، 222: 2002کارتی )مک

 ییانقشگر از ايهمیزآ که میکند ( تبیین8919) 1کرشنر تضعیف یةنظر از دهستفاابا  را بهینگی

 کمحر یک تضعیف یندآفر روي دادن دلیل که کندبیان می ( 2001) کرشنر ست.ا ییاگررتصو و

 قالب در را تولید کاهش کمحر ینا . اونقش دارد يتولید کوشش کاهش است که در ییآوا

 . کندمی يبندصورت LAZY یتودمحد

                                                             
1 R. Kirchner 
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    LAZY  جیوا يحدهاوا کمکوشی یتود(: محد1محدودیت )

 .ندمیشو تولید کمکوشی با جیوا يحدهاوا -

  ارنشاند یتودمحد نمیا رضتعا رتصو به بهینگی یةنظر بچورچا در تضعیف یندآفر

LAZY تقویت يیتهاودمحدو  وفاداري يیتهاودمحد نهمچو تضعیفی ضد يیتهاودمحد و 

 د. میشو تعریف

 و حذفشدگی دهناسوگی، سایشیشدنظیر  تضعیف فرایندهاي از بخش به برخی ینا در

 شود.پرداخته می

 

 شدگیسایشی .4-1-1

 تعریف در( 35: 1994) 1کنستوویچ که است شدگیسایشی فرایند تضعیف، انواع از یکی

-ایشیس به هاانسدادي تبدیل براي محیط ترینمناسب واکه از پس محیط»: نویسدمی فرایند این

 .«است هاآن متناظر هاي

 [v]به سایشی  /b/ ادینسدا تبدیل .4-1-1-1

 آن در شود،( دیده می1همانطور که در جدول ) و ستا سایشیشدگی عنو از یندآفر ینا

 بهتکواژ و مرز بین دو  واژه نپایاپس از واکه،  محیط مانند مختلف يمحیطها در /b/ ادينسدا

 شود.تبدیل می [v]سایشی 
 

  (1)جدول 

 پس از واکه، پایان واژه و مرز بین دو تکواژ محیط در سایشیشدگی

 نویسی سیرجانیآوا سیرجانی نویسیواج صورت نوشتاری

 tɑb// [tɑv] تاب

 pɑbus [pɑvus]// پابوس

 tɑbe// [tɑve] تابه

 qeib dɑn/ [qeiv dun]/ دانغیب

 qaribe/ [qarive]/ غریبه

                                                             
1 M. Kenstowics 
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 نویسی سیرجانیآوا سیرجانی نویسیواج صورت نوشتاری

 sɑbun/ [sɑvun]/ صابون   

 qabαle// [qavαle] قباله

 eʔtebαr [e:tevαr]// اعتبار

 χabar// [χavar] خبر

 ʔɑbestan [ɑves]// آبستن

 

پس از واکه، پایان محیط  در /b/شود، همخوان مشاهده می (1همانگونه که در جدول )

 دخو متناظر سایشی جفت به و ستا هشدتضعیف یند آفر شستخود واژه و مرز بین دو تکواژ

 در گونة زبانی سیرجانی تبدیل شده است.  [v] انهمخو یعنی

آوردن آواهاي سایشی در برونداد، دو محدودیت نشانداري و یک محدودیت دست براي به

 هماهنگیند. محدودیت نشانداري اول ناظر بر نکهاي حاصل از درونداد عمل میپایایی بر گزینه

 LAZY یتودمحد بر وهعال لیلد همینبه باشد. همخوان در مشخصة پیوستگی با واکة مجاور می

 IDENT [CONT] یتودمحد ،ستا تضعیف یندآفر در جیوا يحدهاوا کمکوشی بر ناظر که

 ادنددرو جیوا يحدهاوا در پیوستگی دنبونیکسا یتودمحد یند. امیشو لعماا یندآفر ینا برنیز 

  .کندمی مملز را ادندوبر و

    IDENT[CONT](  2محدودیت )

 نیکسا پیوستگی مشخصة ظلحا به باید ادندوبر و ادنددرو متناظر جیوا يحدهاوا -

 باشند. 

 کند:هاي گرفته را جریمه میبودن همخوانمحدودیت نشانداري دوم، پیوسته

 هاي گرفته )غیررسا( نباید پیوسته باشند. همخوان -

*+cont 

 یک محدودیت پایایی نیز ناظر بر یکسانی ارزش پیوستگی هر عنصر در درونداد و برونداد است:

 کند.ارزش مشخصة پیوسته براي عناصر واجی از درونداد به برونداد تغییر نمی -

IDENT-IO(cont) 
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 (1بندي )بهتر رتصو به گونة زبانی سیرجانی در یندآفر ینا بر ناظر يیتهاودمحد يتبهبندر

   : است

 (1بندي )رتبه

AGREE(cont) << IDENT-IO(cont) << *+cont 
 معد و ادخدر (3) و (2)، (1ي )تابلوها در ،شد همشاهد نیز (1جدول ) يهاداده در که رطونهما

 يتبهبندر به توجه با نگوناگو ییآوا يمحیطها سیرجانی در در گونة زبانی یندآفر ینا ادخدر

 .شد تحلیل (1)

  (1) يتابلو

 اژیک تکودر  پس از واکهمحیط در 

* [+CONT] IDENT-IO(cont) AGREE (cont) LAZY Input: /qabαle / 

  *! *! a: [qabαle] 

* *!  * b: ☞[qavαle] 
 

 (2) يتابلو

 واژههجا یا نة پایادر  

*[+CONT] IDENT-IO 

(cont) 

AGREE  

(cont) 

LAZY Input: /tɑb / 

  *! *! a: [tɑb] 

* *!  * b: ☞ [tɑv] 

 

  (3) يتابلو

 اژتکون دو میاز مردر 

* [+CONT] IDENT-IO 

(cont) 

AGREE 

(cont) 

LAZY Input: /qeib dɑn/ 

  *! *! a: [qeib dɑn] 

* *!  * b: ☞ [qeiv dun]    
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 در هشدئهارا يتابلو سه هر در (a)دهد که گزینة می ننشا (3)و  (2(، )1) يتابلوها سیربر

 تخطی LAZY مسلط یتودمحد از نتیجه در ،ستا لبیدو ادينسدا داراي (b)ینة گز با مقایسه

علت دریافت  .میکند یافتدر آن از رهستا دو ،ارينشاند یتودمحد ینا نقض علت بهو  کرده است

ناسوده به سمت  ازدو ستاره این است که هجاي بهینه هجاي بدون پایانه است و هر چه پایانه 

شود. پایانة تر میهاي ناشی از تخطی بیشها و در نتیجه ستارهتعداد جریمه ،انسدادي پیش برود

یک  گیرد و همراه با آنپایانة سایشی دو ستاره و پایانة انسدادي سه ستاره می، ناسوده یک ستاره

که یک  (b)ینة گز با قابتر از شود وعالمت تعجب نیز خواهد گرفت و از دور رقابت خارج می

ینة گز در رهستا یک یافتدر علتد. میشو فحذ ده است،کر یافتدر یتودمحد ینهم از ستاره

(b) یک و شودمی جریمه بار یک و است کرده تغییر لبی سایشی به دولبی این است که همخوان 

 یتودمحد با هماهنگی علت بهنیست.  برخوردار باالیی ةرتب از جریمه این اما. گیردمی ستاره

 ,/qabαle/هايداد واژهو برون. شودمی بنتخاابهینه ینة گز انعنو به آن يضاار و LAZY مسلط

/tαb/  و /qeib dαn/ ،به ترتیب به صورت [qavαle], [tαv], .[qeiv dun] باشد. در صورت می 

 ارد،بهینه ند ادندوبر گزینش بر يتأثیرنیز  IDENT[CONT] وفاداري یتودمحد يضاار یا نقض

 رند.میخو رهاشو گزینه دو هر در یتودمحد ینا به طمربو يخانهها علت همین به

 [x] سایشی به  /q/ یل انسدادیتبد. 4-1-1-2

 [χ]واک یو ب ي، مالزیشیبه همخوان سا /q/دار و واک ي، مالزيل همخوان انسدادیتبد

 یواکیرسا و بریغ يهاان واژه، پس از واکه و در مجاورت با همخوانیهجا یا پا ةانیط پایدر مح

 در. دمیشو هیددري شوشت اري،لود مانند نیایرا يگویشها از برخی در  /ʃ/ و /t/ ،/s// ،f/مانند 

 .اندهشد این فرایند در گونة زبانی سیرجانی آورده از نمونههایی (2ي جدول )هاداده

 

 (2) جدول

 [χ] همخوان به /q/ همخوان  تبدیل

 سیرجانیآوانویسی  سیرجانی واج نویسی صورت نوشتاری
 vaqt/ [vaχt]/ وقت
 raqs/ [raχs]/ رقص

 jaqe/ [jaχe]/ یقه
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 سیرجانیآوانویسی  سیرجانی واج نویسی صورت نوشتاری
 saqf/ [saχf]/ سقف
 seqt/ [seχt]/ سقط
 naqʃ/ [naχʃ]/ نقش

 ʧɑq/ [ʧɑχ]/ چاق

 taqsir/ [taχsir]/ تقصیر

 naqʃe/ [naχʃe]/ نقشه

 

 ستا نیاهمخو لیاتو و کهوا از بعد محیط ،یندآفر ینا بافت هد کهدمی ننشا هاداده سیربر

 ،خوشه ینا درست. ا گرفته و واکبی نیاهمخو دوم عضو و /q/ دارواک ادينسدا نخست عضو که

در این فرایند  هنددمی ننشا دخو از ]پیوسته[در مشخصة همگونی  به يشدید یشاگر هاانهمخو

/q/ واکبی سایشی به تضعیف یندآفر طی [χ] ( 192: 1388) ن. بیجنخاشودمی تبدیل

 انهمخو از قبل  که جایگاهی در جز ،جیوا ضعامو همة در /x/ و/q/ انهمخو دو تقابل نویسد:می

و  «تقصیر» و «قصر» نهمچو هاییواژه . مانندستا ارپاید، باشدگرفته  ارقر واکبی يلثو گرفتة

 . شودمی تبدیل  [χ]به /q/ خنثی /χ/که تقابل آن با  «نقطه»

  میکنیم. يتبهبندر را یتهاودمحد یناIDENT[cont] و   LAZY یتودمحد به توجه با نکنوا

LAZY >> IDENT [cont]  (    2بندي )رتبه  

 

  (4ي )تابلو

 واژة در تضعیف و همگونی یندآفر تعامل درIDENT[cont] و   LAZYي یتهاودمحد لعماا

 «.  وقت»

IDENT [CONt] LAZY Input: / vaqt / 

 **! a: [vaqt] 

* * b: ☞ [vaχt] 
 

 فحذ(b)  گزینة با قابتر از و است دهکر تخطی مسلط ارينشاند یتودمحد از (a)گزینة 

 /q/واک ادي بینسدا به نسبت تريکم کوشش با /χ/ سایشی داشتن علت به (b)گزینة  د.میشو

 یگرد رو در مقایسه با کند. از اینرا دریافت می LAZYستاره از محدودیت  یک و دمیشو تولید
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 يیتهاودمحد ارضاي یا نقضشود. به عنوان برونداد بهینه انتخاب می (a) گزینه ها،گزینه

  ارد.ند بهینه ادندوبر بنتخاا در يتأثیر وفاداري

 [f] همخوان سایشی به /p/و  /b/لبی و ادینسدا یهاانهمخوتبدیل  .3-1-1-4

 ثرا بر هاواژه از برخی در /p/و  /b/لبیدو و ادينسدا يهاانهمخو گونة زبانی سیرجانی در

 میشوند.  تبدیل [f] همخوان سایشی به تضعیف یندآفر

  

 (3)جدول 

 [f]همخوان  به /p/و  /b/ يهاانهمخوتبدیل 

 سیرجانیآوانویسی  سیرجانی نویسیواج صورت نوشتاري
 zabt/ [zaft]/ ضبط

 sabt/ [saft]/ ثبت
 sabtenαm/ [saftenαm]/ ثبت نام
 /zanjebili/ زنجبیلی

 
[zanjefili] 

 nabʃ// [nafʃ] نبش

 tanɑb// [tәnɑf] طناب

 rubidan// [ruftan] روبیدن  

 sopur/ [sәfur]/ سپور

 sepidɑr/ [sefidɑl]/ سپیدار

 capsul/ [cafsul]/ کپسول

 cɑpʃan/ [cɑfiʃɑn]/ کاپشن

 

 ايهد. بردمی ننشا را [f] به /p/و /b/ بین جیوا وبتنا یک( 3جدول ) يهاداده سیربر

  : گرفت نظر در انمیتو را فرضیه دو یرساختیز رتصو تعیین

 انهمخو ینا يیندآفر و ستا یرساختیز رتصو /f/لبی  و پیوسته انهمخو: اول فرضیة

 .میکند تبدیل [b]و   [p] لبی و ادينسدا يهاانهمخو به را پیوسته

یک ساختی هستند و زیر هايصورت /b/و /p/ لبی و ادينسدا يهاانهمخو: دوم فرضیة

 کند. میتبدیل   [f] لبی و پیوسته انهمخو به را ادينسدا يهاانهمخواین  ،فرایند

 یا هجا نةپایا در (3جدول ) يهاداده در دموجو جیوا تغییر ایرد. زمیشو اول رد فرضیة

 کهوا دو بین محیط و هجا نةپایا ییآوا پذیرفتگی رمعیا سساا برد. میشو همشاهد کهوا دو بین



 لوسیدفرید خلیفه شدگی و حذف در گونة زبانی سیرجانیشدگی، ناسودهررسی فرایندهای سایشیب   200

 212 – 185شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

 تضعیف از اينمونه پیوسته انهمخو یک به ادينسدا انهمخو یک تبدیل و ستا تضعیف هجایگا

 چه در انهمخو ینا که دکر پیشبینی اننمیتواول  فرضیة پذیرفتنرت صو در وهعال ست. بها

 . دمیشو تبدیل [b] به بافتی چه در و[p]  به بافتی

ي تبهبندر یتهاودمحد ینا LAZY و IDENT[cont] ودیت محد به توجه با لحا

  شوند. می

       LAZY>> IDENT [cont]    (3بندي )رتبه

  شود. تحلیل می «نبش» واژة در یتهاودمحد ینا لعماا طریقة (5) يتابلو در

 (5) يتابلو

 fبه  pو  bتبدیل  

IDENT [CONt] LAZY Input: /nabʃ / 

 *! a: [nabʃ] 

* * b: ☞ [nafʃ] 
 

 از مسلط ارينشاند یتودمحد از (a)د، گزینة میشو همشاهد (5ي )تابلو درگونه که نهما

 کردهضا راین محدودیت را ا که (b)گزینة  مقابل د. درمیشو فحذ (b)گزینة  با قابتر محدودة

 یافتدر رهستا یک نیز یتودمحد ینا در ینکها باد. میشو یابیارز يبعد یتودمحد ردمو در است،

 انعنو به ،ستا دهکر یافتدر را تريکم جریمة (a)گزینة به  نسبت کهینا لیلد به ماا میکند

  .دمیشوب نتخاا بهینه ادندوبر

 

 شدگیناسوده .2-1-4

 انسدادي دومی و سایشی اولیکه  /b/و  /f/ گرفته هايهمخوان ،فارسی هايگویش از بسیاري در

 .گرددتبدیل می  [w] ناسودة و رسا همخوان به و شودمی تضعیف است

 [ow]به توالی  /-ab-/و  /-af-/تبدیل توالی . 1-2-1-4

به  تضعیف یندآفر ثرا بر واژه و اژتکو درون /-ab-/و  /-af-/در گونة زبانی سیرجانی توالی 

 شود. تبدیل می [ow]توالی 
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 (4)جدول 

 [ow]به توالی  /-ab-/و  /-af-/تبدیل توالی 

 سیرجانیآوانویسی  سیرجانی نویسیواج صورت نوشتاري

 ɑb/ [ʔow]/ آب

 ɑftɑb/ [ʔaftow]/ آفتاب
 χɑb/ [xow]/ خواب
 afsɑr// [ʔowsɑr] افسار

 cafʃ/ [cowʃ]/ کفش

 darafʃ// [darowʃ] درفش

 

 از برخی در یجرا يیندآفر ثرا بر ابتدا .ستا هشد تشکیل مرحله چند از یندآفر ینا

( 58: 1387 ،)شریفی يقلیدا و (164: 1389 ،)پیریایی ديجروبر مانند نیایرا يگویشها

 /w/ ناسودة همگونی یندآفر ثرا بر سپسد. نشوتبدیل می[w] به ناسودة  /f/و  /b/هاي همخوان

 تبدیل/o/  دهد و آن را به واکةگسترش می /a/را به واکة  دخو پسین و ديگر يمشخصهها

( wبه  fو  b)یعنی تبدیل  اعمال فرایند تضعیف از پس گونة زبانی سیرجانی در ماا. کندمی

 w ]+پسین[که مشخصة بدون این ،افتدمی قتفاا شتگیافرا و ديگر مشخصة در aبا  wهمگونی 

 ینا در هاییواژه چنین در همگونی سپس و تضعیف یندآفر گفت انمیتو رویناز ایابد.  شگستر

 از «آب» واژة قشتقاا قاعدةکند. می عمل وتمتفا نیایرا يگونهها سایر با مقایسه در ،بانیز گونة

 ( آورده شده است. 1روساخت در بازنمایی ) تا یرساختز

 

 روساخت تا یرساختز از «آب» واژة قشتقاا ( قاعدة1بازنمایی )

 /#ɑb#/ ساختیرو نماییزبا

 [ʔɑb]   ودشدرج انسدادي چاکنایی در جایگاه آغازه وقتی کلمه با واکه شروع می

 [ʔɑw] ( wبه  fو  bتضعیف )تبدیل 

 [ʔow] هاي گردي و افراشتگی همگونی در مشخصه

 [ʔow] ساختیبازنمایی رو
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تبدیل  [w]به غلت  تضعیف یندآفر ثرا بر /b/ان همخو ابتدا «آب» واژة شتقاقیا نماییزبا در

میانی(  به دهفتاا )از شتگیافرا و ديگر يهمگونی مشخصهها یندآفر ثرا بر سپس و شودمی

  ند.ایافته شگستر

 هستند.  تضعیف یندآفر ینا دعملکر بر ناظر LAZY و  IENT[sonor]یتودمحد دو

و  AGREE[round] ارينشاند یتودمحد ،همگونی یندآفر بر هشد لعماا يیتهاودمحد

 است.  IDENT[round] وفاداري یتودمحد

    AGREE[round]             ]ديگر[مشخصة  در همگونی یتودمحد  (3محدودیت )

 باشند. نیکسا ]ديگر[مشخصة   ظلحا از باید ورمجا متناظر جیوا يحدهاوا-        

  IDENT[round]             ]ديگر[وفاداري مشخصة  یتود( محد4محدودیت )

 . باشند نیکسا ]ديگر[مشخصة  ظلحا به باید ادندوبر و ادنددرو متناظر جیوا يحدهاوا -   

 (4بندي )رتبه رتصو به تضعیف و همگونی یندآفر بر هشدلعماا يیتهاودمحد يتبهبندر 

 .میباشد

  (4بندي )رتبه

LAZY, AGREE[round] >> IDENT[round], IDENT [sonor] >> Max-IO  

 

 کند. می تبیین را «آب» واژة با بطهرا در همگونی و تضعیف يیندهاآ( فر6) يتابلو

 تضعیف و همگونی يیندهاآفر تعامل  (6) تابلو

MAX-IO 

(seg) 
IDENT  

[sonor] 
IDENT 

[round] 

AGREE 

[round] 
LAZY Input: /ɑb/ 

    ***! a: [ʔɑb] 

 *  *! *** b: [ʔɑb] 

* * *  *     c: ☞ [ʔow]   

 

هاي دیگر دو ستاره نسبت به گزینه (a) گزینة ،شودمی ه( مشاهد6) طور که در تابلوينهما

ها حذف آن با قابتر صحنة از و کندمی مهلک تخطی LAZYزیرا از محدودیت  ،کنددریافت می

 رهستا یک LAZY یتودمحداز  (c)و  (b)ي گزینهها از یک هر که که جاییآن شود. ازمی

 مهلک تخطی AGREE [round] مسلط ارينشاند یتودمحد به هاآن قابترند. ادهکر یافتدر
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 نیکسا یکدیگر با  ]گردي[مشخصة  در ادندوبر و ادنددرو در ورشمجا يهاواج ایرز کرده است

 بهینه ادندوبربه عنوان  لیلد همین به است، کرده ضاار را یتودمحد ینا (c)گزینة  لیو نیستند

 بنتخاا در اينتیجه (c)گزینة  توسط وفاداري يهایتودمحد يضاار یاد. نقض میشو بنتخاا

 .اردند بهینه گزینة

 

 حذف .4-1-3

 رتصو فحذ یندآفر د،میشو کم رگفتا زنجیرة از انهمخو یا کهوا مانند جیوا عناصر از یکی قتیو

 را ( حذف49: 2008) 1کار ست.ا فحذ هجایگا تربیش واژه نپایا یا هجا نپایا معموالًد. میگیر

 هجایگا از ییآوا عنصر یک ستا ممکند. نمیشو تلفظ جیوا حدوا در آن یک که نددامی يیندآفر

 (. 267: 1385 ،یازکامبوزعفرانلو)کرد دشو فحذ کلمه زي، میانی یا پایانیغاآ

 هاانهمخو لیاتو یا خوشه دوم عضو انعنو به /d/و  /t/ یهاانهمخو فحذ .4-1-3-1 

 نیاهمخو يخوشهها دوم عضو هجایگا در /d/و  /t/ ايتیغه رينفجاا يهاانهمخو هگا هر

/st/ و/zd/  یندآفر ینا با بطهرا در( 205-204: 1388) نخاجنبی د.نمیشو فحذ ،بگیرندقرار 

 در نیاندد رينفجاا ر،معیا سیرفا در نیاهمخوکه در این خوشة  کندمیبیان  رمعیا سیرفا در

 دهکر پر سایشی یک را هجا پایانة اول هجایگا که، دمیشو فحذ هجا پایانة دوم هجایگاصورتی در 

 . اندهشد ئهارا گونة زبانی سیرجانی در یندآفر ینا با بطهرا ( در5ي جدول )هاداده. باشد

 

 (5)جدول 

 /d/و  /t/ يهاانهمخو فحذ

                                                             
1 P. Carr  

 آوانویسی سیرجانی ی سیرجانیسینوواج ینوشتار صورت
 bestan/ɑ / [Ɂɑvos] آبستن

 rαstgu/ [rαsɈu]/ راستگو
 rɑsti/ [rɑsi]/ راستی

 dastduz/ [dasduz]/ دوزدست

 dastandɑz/ [dasandɑz]/ اندازدست

 ʃast/ [ʃas]/ شصت
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 /st/ و  /zd/هاي همخوانیدر خوشه /d/و t/اي /هاي انسدادي تیغههمخوان( 5در جدول )

حذف  ةانگیز ]رسا -اي، تیغه[+با مشخصة   /z/و /s/هاي ها همخوانشوند، در این دادهحذف می

طور که مالحظه ند. همانهست که داراي همین مشخصهفراهم کرده است را  /t, d/هاي واج

قبل از یک همخوان سایشی  ،هجا ةوم پایاندر جایگاه د /t, d/اي شود، همخوان انسدادي تیغهمی

 اي تیز حذف شده است. تیغه

: 1388) نخاجنبی .شودپرداخته می بهینگی یةنظر بچورچا در یندآفر ینا سیربر به لحا

 MAX-IO وفاداري یتودمحد و ارينشاند یتودمحد باال یندآفر عقوو ردمو در (204-205

(segment) ند. دامی خیلد را  

 -رينفجاا و سایشی جیوا يحدهاوا ورتمجا منع ارينشاند یتودمحد (5)محدودیت 

 نیاندد

         FricDentPlosive*      . نیست زمجا هجا پایانة در نیاندد رينفجاا و سایشی خوشة -

 جیوا حدوا فحذ ضد وفاداري یتود( محد6محدودیت )       

MAX-IO(segment) نیست زمجا ادندوبر در جیوا حدوا هر حذف.  

 اي تیغه همخوان از قبل ةواک شدگیپیشین نشانداري محدودیت( 7) محدودیت

  VC [+back] [+coronal]  . شودمی پیشین ايتیغه همخوان از قبل پسین واکة -

 .میشوند يبندتبهر (5) رتصو به یتودمحد دو ینا

 FricDentPlosiv>>*VC [+back][+coronal], MAX-IO (segment)*( 5بندي )رتبه   

 dastʧin/ [dasʧin]/ چیندست
 dastbord/ [dasbord]/ دستبرد
 dust/ [dus]/ دوست

 pust/ [pus]/ پوست

 mast/ [mas]/ مست
 jazd/ [jaz]/ یزد

 dozd/ [dez]/ ذزد

 mozd/ [mez]/ مزد
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ن نشا را «دزد» واژة در فحذ یندآفر عقوو در یتهاودمحد ینا يتبهبندر چگونگی (7) يتابلو 

 . هددمی

 «دزد» واژةاز  /d/ فحذ (7)تابلوي 

MAX-

IO(segment) 
*V C 

[+back] 

[+coronal] 

*FricDentPlosive Input: /dozd/ 

 * *! a: [dozd] 

*   b: ☞[dez] 

  

 از ،ستا واژه نپایا در ادينسدا-سایشی نیاهمخو خوشة داراي (a)گزینة  که لیلد ینا به

حذف   (b) گزینة با قابتر گردونة از رو ینا از ،کندمی مهلک تخطی مسلط ارينشاند یتودمحد

 انعنو به لیلد همین ست. بها کرده ضاار را ارينشاند یتودمحد (b)شود. اما در مقابل گزینة می

 بهینه گزینة بنتخاا در( 7) يتابلو در وفاداري یتودمحد نقضد. شومیگزینة بهینه انتخاب 

 /d/ ادينسدا يجا به آن در که را [jad]( اگر گزینة 158: 1388) جم گفتة . بهاردند يتأثیر

 بهینه گزینة یماننمیتو یگرد ،کنیم ضافها گزینهها به (7) يتابلو در ،شودمی حذف /z/سایشی 

 ضاار را مسلط ارينشاند یتودمحد ادندوبر دو هر ایرز کنیم بنتخاا /jad/ و /jaz/ نمیا از را

 ارينشاند یتودمحد قعوا در .ندادهکر نقض ریکبا را مربوطه وفاداري یتودمحد و اندکرده

FricDentPlosive* هاآن از یک امکد نیاهمخو خوشة عضو دو بین از که نمیکند مشخص 

 وفاداري یتود( محد1388جم ) علت همین. به شود ضاار یتودمحد ینا تاشود  فحذ باید

 کند. میمعرفی  MAX-IO(segment) وفاداري یتودمحد به نسبت را يترودمحد

       MAX-IO(fricative (            سایشی فحذ ضد وفاداري یت( محدود8محدودیت )  

 .         شود فحذ نباید سایشی انهمخو  

 .شودمی ئهارا (6بندي )رتبه رتصو به یتودمحد سه ینا يتبهبندر ،نتیجه در 

 (                           6بندي )رتبه

  *FricDentPlosive >> V C [+back] [+coronal], MAX –IO (segment), MAX-

IO[fricative] , * 

 است. هشد آورده ”dozd“ واژة در یتهاودمحد يتبهبندر (8) يتابلو در
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 «دزد»واژة  در/d/ ف حذ معد و فحذ (8) يتابلو

MAX-IO 

[fricative] 
MAX –IO 
(segment) 

*VC 

[+back] 

[+coronal] 

*FricDentPlosive Input: 

/dozd/ 

  * !* a: [dozd] 

 *   b: ☞[dez] 

!* *   c: [dez] 

 

 FricDentPlosive مسلط ارينشاند یتودمحد نقض علت به (a)(، گزینة 8ي )تابلو در

همچنین . دمیشو فحذ گزینهها یگرد با قابتر صحنة از و هشد مهلک تخطی مرتکب *

 بادوم قرار دارد.  ةبندي در مرتببهتاز لحاظ ر VC [+back][+coronal]*محدودیت نشانداري 

   (segment)ییپایا یتودمحد به (c)و  (b)هاي نشانداري مسط رقابت گزینه یتودمحد يضاار

MAX –IO ند. ادهکر نقض را وفاداري یتودمحد ینا گزینهها ینا دوي هرد. میشو هکشید

 ، گزینة(8ي )با توجه به تابلوست. ا ارتأثیرگذ بهینه ادندوبر تعیین در مسو یتودمحد ینابنابر

(c) لیلد بهو   شودمیحذف  و کرده است مهلک تخطی سایشی فحذ ضد ییپایا یتودمحد از 

  .شودمی بنتخاا بهینه ادندوبر انعنو به ،استکرده  ضاار را یتودمحداین  (b)که گزینة  ینا

  /nd-/  در خوشة /d/حذف همخوان  .4-1-3-2

این  شود.حذف می /nd-/از خوشة پایانی  /d/ ايتیغه ادينسدا در گونة زبانی سیرجانی،

 همشاهد ( نیز445: 1385، کامبوزیازعفرانلوکرد) واريسبز و لنگرچها ريبختیا گویشفرایند در 

 د. میشو

 .6جدول 

 /nd-/  در خوشة /d/حذف همخوان 

 آوانویسی سیرجانی  سیرجانی یسینوواج صورت نوشتاری

 pand/ [pan]/ پند

 boland/ [belan]/ بلند

 band/ [ban]/ بند

 ʧand/ [ʧan]/ چند

 farzand/ [farzan]/ فرزند
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 آوانویسی سیرجانی  سیرجانی یسینوواج صورت نوشتاری

 ʧarand/ [ʧeran]/ چرند

 qand/ [qan]/ قند

 pejvand/ [pejvan]/ وندیپ

 

 /nd-/خوشة همخوانی دوم عضو هجایگا در /d/ ايتیغه ادينسدا (6هاي جدول )داده به توجهبا

  د. میشو فحذ یندآفر رچاد گونة زبانی سیرجانی در واژه نپایا در

 .وجود دارد یتودمحد سه یندآفر ینا ادخدر با بطهرا در

 /nd/خوشة  منع ارينشاند یت( محدود9محدودیت )

  nd* ارينشاند یتودمحد -

  نیست زمجا هجا پایانة در /d/و /n/ يهاانهمخو از متشکل شةخو -

- *nd 
 ]ومیخیش[ انهمخو وفاداري یتود( محد10محدودیت )

 : MAX –IO (nasal) وفاداري  محدودیت -

  MAX –IO  (nasal)                              .دشو فحذ نباید ادندوبر در خیشومی انهمخو

 MAX –IO                   (segment) فحذ ضد کلی وفاداري یتود( محد11محدودیت )

 MAX –IO (segment)                  نیست.         زمجا ادندوبر در جیوا حدوا هر فحذ-

 ینا يتبهبندر یناست. بنابرا مسلط یگرد وفاداري یتودمحد دو بر nd*ي ارنشاند یتودمحد

 ست.ا (7) رتصو به یندآفر ینا با طتباار در یتهاودمحد

 nd >> MAX-IO [nasal], MAX-IO*                             (7بندي )رتبه

[segment]     

 هد. دمی ننشا «پند» واژه در را یندآفر ینا لعماا نحوة (9) يتابلو

 /nd–/از خوشة پایانة  /d/حذف  (9ي )تابلو

MAX-IO 

[segment]   
MAX-IO [nasal] *nd Input: /pand/ 

  *! a: [pand] 

*   b: ☞ [pan] 
* *!  c: [pad] 
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با دو گزینة  از رقابت nd* یتودمحد از تخطی لیلد به  (a)( گزینة پایایی 9درتابلوي )

 بهاند، دهکر ضاار را nd*هر دو محدودیت نشانداري مسط  (c)و  (b)گزینة  شود.دیگر حذف می

 د. ازمیشو هکشید MAX –IO  (nasal) وفاداري یتودمحد به دو ینا قابتر علت همین

 ندانمیتو نیز گزینه ینا ،کرده است مهلک تخطی وفاداري یتودمحداین  از (c)گزینة  کهجاییآن

 ادندوبر انعنو به یتودمحد ینا يضاار علت به (b)  سان گزینةبدین باشد. تابلو بهینة ادندوبر

 . دمیشو بنتخاا بهینه

 

 گیرینتیجه. 5

 شدگی،سایشی نظیر تضعیف واجی فرایندهاي از برخی تحلیل و توصیف ضمن پژوهش، در این

 این به( 2004 و 1993) اسمولنسکی و پرینس بهینگی نظریة براساس حذف و شدگیناسوده

 در فحذ و شدگیناسوده شدگی،سایشی نظیر تضعیف فرایندهاي  داده شد کهپاسخ  هاپرسش

 ظریةن اساس بر گونة زبانی این در فرایندها این و گردندمی اعمال چگونه سیرجانی زبانیگونة 

 تبدیلورت به ص شدگی،سایشی نظیر تضعیف فرایندهاي. شوندمی بازنمایی شکل چه به بهینگی

 شدگی، به صورت ، ناسوده[x] سایشی به/ q/ انسدادي یلتبد و [v]سایشی  به/ b/ ادينسدا

 به/ d/ و/ t/ يهاانهمخو فحذبه صورت  حذف و [ow] توالی به/ -ab-/ و/ -af-/ توالی تبدیل

 . شوندمیاعمال  /nd-/ خوشة در/ d/ همخوان و حذفها انهمخو لیاتو یا خوشه دوم عضو انعنو

ست. ا يتولید کوشش کاهش در ییک آوامحر بهینگی نظریة در تضعیف یندآفر عقوو عامل

 متما یتودمحد ینابنابرد. میشو يبندرتصو LAZYمحرک آوایی در قالب محدودیت ین ا

 تبدیل یندآفر عقوو ملاعو گونة زبانی سیرجانی در تولید میشود. کمکوشیبا  جیوا يحدهاوا

، دو محدودیت [v]پایان واژه به سایشی  در و کهوا دو بین نظیر نگوناگو يبافتها در /b/ادي نسدا

LAZY  وAGREE [cont] ادينسدا انهمخو تضعیف یندآفر هستند. در /q/  به[x]  و

رخ  IDENT [cont]پایایی  یتودمحد و   LAZYیتودمحد [f]به  /p/و  /b/هاي لبی انسدادي

 تضعیف یندآفر ثرا بر واژه و اژتکو درون  /-ab-/و  /-af-/لی اتو گویشاین  همچنین در. هددمی

بر این فرایند اعمال  LAZY و IDENT[sonor] یتودمحد شود که دومی تبدیل [ow] توالیبه 

 شوند. می
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تبیین  MAX(segment) یتودمحد فحذ ضد یتودمحد توسط بهینگی نظریة در فحذ

 فحذ یندآفر درنیست.  جایز ادندوبر در جیوا حدوا هر فحذشود. براساس این محدودیت، می

 یتودمحدو  FricDentPlosive*اري نشاند یتودمحد واژه، نپایا از /t/ و /d/ ايهانهمخو

 يیتهاودمحدو  nd*اري نشاند یتودست. محدا آن ادخدر عامل MAX (segmentوفاداري )

 انهمخو فحذ یندآفر ادخدر بر ناظر MAX [nasal]و  MAX[segment] فضد حذ وفاداري

/d/  در خوشة همخوانی/-nd/ ارينشاند یتود. محدهستند NOCODA-n  یتودحدم و 

 همخوانی شةخو در /n/ انهمخو فحذ یندآفر ادخدر برناظر  MAX[segment] وفاداري

 /-nd/ ارينشاند یتود. محدهستند *nd ،وفاداري یتودمحد MAX-IO [nasal]  یتودمحدو 

  . هستند یندآفر ینا بر ناظر يیتهاودمحد MAX-IO [segment]ف ضد حذ کلیوفاداري 
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The Survey of Processes of  Spirantization, 

Approximation, and Deletion  in Sirjani Variety: 

Optimality Theory 

 

Seyyed Farid Khalife loo  
Tahereh Ezatabadi Poor  

 

Abstract 

The present research describes and analyses some phonological 

processes of spirantization, approximation, and deletion in Sirjani 

variety based on optimality theory by using the descriptive and 

analytical method, this theory is the work of Prince and Smolensky and 

is one of constraint-based theory. To conduct this research, 10 male and 

female speakers aged 50-65 years and illiterate were randomly selected. 

Linguistic data were collected using free speech recording, interviews 

with speakers, and available library resources related to the Sirjani 

variety. The collected data, after being confirmed by the native 

researcher of this research, are classified and ranked according to the 

type of process that results from interaction faithfulness and 

markedness constraints. Some of the obtained results of this research 

are: the factor of occurrence of lenition process in optimality theory is, 

the phonetic stimulus in reduction of production attempt. This phonetic 

stimulus is in the form of LAZY constraint. Also characterized the type 

of occurrence of any of phonological processes of lenition in Sirjani 

variety. 
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