
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ها همخوان :ينهبندان فارسي در گويشِ يِزبان - بررسي متغيرهاي اجتماعي
 

 عباسعلي آهنگر

  دانشگاه سيستان و بلوچستان

 محبوبه شاهسوار

  دانشگاه سيستان و بلوچستان همگاني كارشناس ارشد زبانشناسي

  
  چكيده

هاي با متغيرحصيالت و ت متغيرهاي اجتماعي همچون جنسيت، سن ةرابط اين مقاله به بررسيِ
مربوط از  متغيرهاي زبانيِ. پردازد نهبنداني مي ي در گفتار گويشورانِزبان فارس) همخواني(زبانيِ
اين پژوهش نشان  نتايجِ. شرايط استخراج گرديد واجد نوجوان، جوان و مسنِ گويشورِ 24 گفتارِ

معيار نشده هاي غير صورت استفاده از كاهشِ از متغيرها باعث كه تحصيالت در برخي دهد مي
باسواد  مسنِ گويشورانِ گفتارِ يك متغير اجتماعي تنها در تمايزِ عنوانِ تحصيالت به است و نقشِ

همچنين، در اين گويش، در برخي متغيرها مشاهده شده است كه . سواد مشهود است و بي
نزديك  صورتموارد نيز در رِعالوه، در بيشت هب. تر است معيار نزديك ةمرد به گون گويشورانِ گفتارِ

 ها با مردان ناچيز بوده است و عاملِ آن گفتارِ ، اختالفبه گونه معيار زنان گفتارِ بودنِتر 
باسواد و  داراي والدينِ افزايش سن در گروه نوجوانانِ. اي نداشته است تمايزدهنده جنسيت نقشِ

نوجوانان در  در گروه. معيار همراه است هاي استفاده از صورت باسواد با افزايشِ مسنِ گويشورانِ
  .نداشته است  گفتار جنسيت نقشي در تمايزِ ،مطالعه مورد نيمي از متغيرهاي زبانيِ

 .3، تحصيالت2، سن1، جنسيت2، متغير زباني1متغير اجتماعي :ها واژهكليد

                                                 
1. social variable 

2. linguistic variable 
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 مقدمه. 1

جغرافيايي و  آن در دو محورِ تغيير كه تغييرات اي است پيوسته در حالِ زبان پديده
جنسيت، سن  ).10: 1378جهانگيري، ( يابد يرها عينيت مياي از متغ مجموعه صورت اجتماعي به

ثير قرار أت گويشوران را تحت ترين متغيرهاي اجتماعي هستند كه گفتارِ جمله مهمو تحصيالت از
و  6امكينفر، )2001( 5لباو،  )1996( 4هادسن( شوند زباني مي تغييرات دهند و موجبِ مي

 اين متغيرهاي اجتماعي در ايجاد توجه به اهميتبا شناسانِ مختلف، زبان .)2007( همكاران
توان به  ميان مي اند كه ازآن زمينه انجام داده توجهي در اين هاي قابل پژوهش ،هاي زباني گوناگوني
1384( يسماع ،)2000( هانگيريج ،)1978( مدرسيايراني همچون  شناسانِ زبان مطالعات( ،
 7، ترادگيل)1966( لباوهمچون  ايرانيغير شناسانِ و زبان) 1386(خسروي  ،)1385( داورپناه

، )1999( 11مك الگان، )1995(و همكاران  10برادك ،)1994( 9زو ويليام 8كرسويل، )1974(
هدف  .نام برد )2006( 16و چانگ 15راو و) 2005( 14مكالي ،)2005( 13كوها ،)2005( 12چشاير
همخواني با متغيرهاي اجتماعي  متغيرهاي زبانيِ ةرابط حاضر نيز بررسيِ پژوهشِ مِاز انجا

نهبندان واقع در  محدود، در شهرستانِ زبانيِ ةن، جنسيت و تحصيالت در يك جامعهمچون س
تشكيل  سني مونث و مذكر در سه گروه زباني را گويشورانِ ةجامع .استجنوبي  خراسانِ استانِ

 سوادبا باال كه سال به 50مسنِ و افراد) 25 -30( ، جوانانِ)7 -12( وجوانانِشامل ن دهند، مي
)گويشوران،  گفتارِ سن بر تاثيرِ براي بررسيِ. اند بوده سواد و بي )كارشناسي داراي تحصيالت

 ثيرِأت بيشترِ بررسيِ منظورِ عالوه، به هب. مسن مقايسه شده است گويشورانِ نوجوانان با گفتارِ گفتارِ

                                                                                                                    
1. gender 
2. age 

3. education 

4. R. A. Hudson  

5 . W. Labov  

6 .V. Fromkin 

7. P. Trudgil   

8. P. Kerswill 

9. A. Williams  

10. J. Bradac 

11. M. A. Maclagan 

12. J. Cheshire  

13. M. Kuha 

14. R. K. S. Macualy 

15. D. V. Rau 

16. H. A. Chang 



  ...زباني فارسي در -بررسي متغيرهاي اجتماعي

83 

 

نوجوانان  والدينِ تحصيالت ميزانِ ،مربوط متغيرهاي زبانيِ تحصيالت بر كاربرد اجتماعيِ متغيرِ
  .توجه قرار گرفته استمورد نيز

دو مرحله  راهنما و اصلي، طيِ هاي زبانيِ داده شاملِ ،هاي زباني ميداني، داده در اين پژوهشِ
متغيرهاي زباني  راهنما شناساييِ ي زبانيِها داده آوريِ هدف از جمع. آوري شدند مصاحبه جمع

 اي مصاحبه بيشتري دارند، طي سواد نمود بي افراد كه متغيرهاي زباني در گفتارِجا آنبود و از
داراي  دختر و پسرِ سواد و نوجوانانِ بي مسنِ تعدادي از زنان و مردانِ اي گفتارِ دقيقه 194

 معيارِ آن با فارسيِ ةاين گويشوران و مقايس گفتارِ نويسيِ از واج و پس شدسواد ضبط  بي والدينِ
 آوريِ جمع منظورِ اين مرحله و به از انجامِ سپ. نوشتاري، متغيرهاي زباني مشخص گرديد

مربوط،  هاي سنيِ در گروه) نفر مذكر 12نفر مونث،  12(گويشور  24 هاي اصلي، گفتارِ داده
دسته از  آن ها، بسامد آزمودني گفتارِ نويسيِ از واج پس. آزاد ضبط شد مصاحبه و گفتارِ صورت به

بااليي داشتند، با  هاي مختلف توزيعِ گروه اول كه در بينِ ةآمده از مرحل دست متغيرهاي به

=×100 آماريِ استفاده از فرمولِ
k

n
X  در اين فرمول . شدتعيينn كلماتي  كلِ برابر با تعداد

اجتماعي را دارند و  متغيرِ بالفعلِ است كه وضعيتk كلِ تعداد بالقوه  كلماتي است كه وضعيت
  .اجتماعي را دارا هستند متغيرِ و بالفعلِ

هاي همخواني پرداخته متغير مختلف، تنها به بررسيِ متغيرهاي زبانيِ در اين مقاله، از بينِ
 باال با متغيرهاي اجتماعيِ وعِوق متغيرهاي همخواني با بسامد ةراستا، تنها رابط دراين. شده است

 سايرِ موردتحليل گرديده است و در مقايسه و مربوط هاي آماريِ جدول مذكور در قالبِ
  .ها بسنده شده است آن متغيرهاي همخواني به توصيف و ذكرِ

  

  متغيرهاي همخواني توصيف و تحليلِ .2

 همخواني ي حذف و تبديلِهامطالعه در اين مقاله شامل فرايند مورد متغيرهاي همخوانيِ
  .است

  

  حذف همخوان.1. 2

از هجاي بسيار بيشتر CVCهجاي متوسط  هاي ايراني، كاربرد كلي در گويشطورِ به
هجاي بلند به هجاي متوسط يكي از فرايندهاي  براي تبديلِ .شود ديده مي  CVCCبلند

 اين فرايند در گويشِو ). 122: 1381، كامبوزيا زعفرانلوكرد (حذف است  فرايند ،متداول
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در اين . هجاي متوسط دارد، مشاهده شده است بيشتري به كاربرد نهبنداني نيز كه گرايشِ
هاي انسدادي،  همخوان حذف همخوان در قالبِ از حذف حاصل پژوهش، متغيرهاي زبانيِ

  .اند مي و روان مورد بررسي قرار گرفتهسايشي، خيشو -سايشي، انسدادي
  

2 .1 .1 .هاي انسدادي همخوان حذف  
 

2 .1 .1 .1.همخوانِ حذف     :/b/ /Ø/    ⁄ - #    /b/ →  
انسداديِ همخوانِ حذف  /b/ از واكه صورت گرفته است هجا و پس پايانِ تنها در جايگاه.  

  
1) i. /sabz-i/ → /se:z-i/  ii. /sabz-e/ → /se:ze/

   

iii. /ʃab/ → /ʃe:/  iv. /’âb/ → /’e:/  
  

 v. /xâb/ →/xe:/ 
 

 211: 1385( ايكامبوز زعفرانلو كرد( همخوانِ حذف/b /   در چنين واژه هايي را حاصل
 b يشوميخ ريغ يلب همخوانِابتدا باال  ينمونه ها ةهمدر براين اساس، . فرايند تضعيف مي داند

 نِيپس ةخصمش iiiو  ii,iدر نمونه هاي آنگاه . استشده  ليتبد wو به  فيهجا تضع ةانيدر پا
  ياز طرف .نموده است ليتبد نيپس يهسته گسترده شده و آن را به واكه ا ةبه واك] w[ همخوانِ

به  /a/و  /â/ ةافتاد ه هايگذاشته و واك ريتاث از خود قبل ةبر واك زين  w همخوانِ افراشته بودنِ
 ليتبد] e[و به  نيشيپ ينهبندان شِيواكه در گو نيا تيو در نها اندشده  ليتبد] o[ يانيم ةواك

 يرجنديو ب يقوچان ،ينيقا ،]سيستاني[يزابل يها شيهمخوان ها در گو نيا فيتضع. شده است
  :در زير سيرِ اين تغييرات نشان داده شده است. )208 :همان(مشاهده شده است  زين

  
/�ab/ → /�ow/  → /�o/→ /�e:/ 

  
2 .1 .1 .2 .همخوانِ حذف   ⁄ - #        :/t// /Ø→ /t/ 

گويشورانِ اين همخوان در بينِ حذف هجا صورت گرفته  پايانِ نهبنداني تنها در جايگاه
  .است

 هاي ساده حذف در واژه :الف



  ...زباني فارسي در -بررسي متغيرهاي اجتماعي

85 

 

همخوانِ حذف /t/ ِواك هاي بي از سايشي هاي ساده پس هجا و در واژه در پايان /s/, /ʃʃʃʃ/ 

,/f/ و /x/مشاهده شده است.  
2) i. /devist/ → /devis/  ii. /gozaʃt/ → /gozaʃ/ 

 iii. /haft/ → /haf/                

iv. /vaǳt/ → /vaxt/ → /vax/  
 

 همخوانِ تاثيرِ تحتǳǳǳǳ // معيار كاربرد دارد، ابتدا همخوانِ كه در فارسيِ/ vaǳǳǳǳt/ ةدر واژ
طبق  .حذف گرديده است/ t/ شده است و سپس همخوانِ تبديل/ x/به / t/ واك بي

 CVCCهجاي بلند  از ثقيل بودنِ واژه ناشيدر اين  /t/حذف ) 158-159: 1382شناس، حق(
  .فارسي صوتيِ از نظامِ زبان است و نه ناشي آواييِ مقايسه با طبيعتدر

3) i. /be mâ xoʃ  gozaʃʃʃʃt/ فارسي معيار 

 ii. /va mâ xoʃ  gozaʃʃʃʃ/                                                                  

سواد نوجوان داراي والدين بيپسر  

  هاي مركب  واژه حذف در :ب
 و  /x/ ،/s/واك هاي بي از سايشي هاي مركب، پس هجا و در واژه در پايانِ /t/ همخوانِ

/f/حذف شده است.  
4) i. /haftsin/ → /hafsin/  ii. /dastmâl/ → /dasmâl/

   iii./badbaxt/ → /badbax/ 
  

 سزايي در تمايزِ هب تحصيالت نقشِ دهد كه متغيرِ نشان مي) 2( و) 1(هاي  جدول بررسيِ
بااليي اين متغير را در  كه هر دو گروه به ميزانِ طوري سواد ندارد به و بيباسواد  گويشورانِ گفتارِ
 مردانِ ها نيز چشمگير نيست و حتي در گروه آن گفتارِ اند و اختالف كردهخويش حذف  گفتارِ

را نسبت به / t/ همخوانِ بيشتري از حذف باسواد درصد است كه جوانانِجوان مشاهده شده 
 آمده از گفتارِ دست درصدهاي به باال بودنِ وجود با. اند تصاص دادهخود اخ سواد به بي گويشورانِ

 سواد، گفتارشان به فارسيِ بي جوانِ جز زنانِ دو گروه، زنان نسبت به مردان، بههر  مردان و زنانِ
داراي  پسران و دخترانِ گفتارِ سن در تمايزِ نوجوانان، عاملِ در گروه. تر بوده است نزديكمعيار 
 سن، گفتارِ كه با افزايشِ طوري به. باسواد نقش داشته است مسنِ باسواد و گويشورانِ والدينِ
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داراي  نوجوانانِ گفتارِ اما اين متغير در تمايزِ. تر شده است معيار نزديك گويشوران به فارسيِ
ها  آن گفتارِ سزايي نداشته است و اختالف هب ثيرِأسواد ت بي مسنِ سواد و گويشورانِ بي والدينِ

همان  باسواد، نسبت به پسرانِ داراي والدينِ نوجوانان، دخترانِ طرفي، در گروهاز. اندك است
دهنده گروه تمايز اينجنسيت در  بنابراين، متغيرِ. تر است معيار نزديك يِگروه، گفتارشان به فارس

پسران و دختران ناچيز است و  گفتارِ سواد اختالف بي داراي والدينِ نوجوانانِ اما در بينِ. است
 .سزايي ندارد هجنسيت نقش ب

  

  .تحصيالت سن، جنسيت و حسبِبر نهبنداني در گويشورانِ/ t/ همخوانِ حذف درصد .1جدول 

  
 

  .والدين تحصيالت جنسيت و حسبِنان بردر نوجوا/ t/ همخوانِ حذف درصد .2جدول 
 

 

 

 

  
 

    
2 .1 .1 .3 .همخوانِ حذف /d/  

  .شدن دارد هجا ميل به حذف آغاز و پايانِ نهبنداني در دو جايگاه اين همخوان در گويشِ
  

 /Ø/    ⁄  #        → /d/ :هجا آغازِ :الف

انسداديِ همخوانِ حذف /d /ِزير مشاهده شده است ةدر واژ هجا تنها در آغاز.  
5) i. /nazdik-i-hâ/     →    /nazik-â 

  
 تحصيالت

 مرد زن

 مسن جوان مسن جوان

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 23 92 20 90/90 23 66/76 13 22/72 باسواد

 18 44/94 15 65 23 18/85 12 30/92 سوادبي

  واالدين
 

 پسر دختر

 انيفراو درصد فراواني درصد

 10 42/71 5 50 باسواد

 11   61/84 18 90 سوادبي
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6) i. /sobh mi-rav-and tâ baȤd ’az zohr jâ nazdik-i-hâ-(j)-e 

ʃab/                                                                 فارسي معيار      
    ii. /sob mi-r-e ta ba:dazo:r jâ nezik-â ʃe:/ 

سواد                                بي داراي والدينِ نوجوانِ دخترِ  
 

    /Ø/   ⁄ - #         → /d/ :هجا پايانِ :ب
انسداديِ همخوانِ حذف /d /هجا، در واژه پايانِ در جايگاه هاي ساده و مركب و در جايگاه 

  .هاي فعلي مشاهده شده است شناسه
  دههاي سا حذف در واژه :1.ب

مشاهده / r/ و روانِ  /n/ يخيشوم از واكه و همخوانِ پس هاي ساده در جايگاه حذف در واژه
  .شده است

7) i. /sefid   →   /sefi/                     ii. /bud/   →   /bu/  ~  /bi/            

iii. /baȤdddd/  →  /ba:/    
iv. /ʃâgerd/  →  /ʃâger/              v. /boland/   →  /bolan/                 
vi. /tʃand/  →    /tʃan/  ~   /tʃen/         

vii. /birdȢand/  →   /birdȢan/          
8) i. /lisâns-aʃ râ birddddȢȢȢȢand gereft-e ’ast/                              فارسي معيار

  ii. /lisâns xo re berddddȢȢȢȢan goroft-e/ سواد   بي مسنِ مرد                               
                               
 

  هاي مركب حذف در واژه :2. ب
انسداديِ همخوانِ حذف  /d/ِيِسايش از همخوانِ هاي مركب، پس هجا و در واژه در پايان  

/ǳ/ǳ/ǳ/ǳ/ِخيشومي ،  /n/ ِو روان  /r/ مشاهده شده است.  

9) i. /’aǳd banddân/   →   /’aǳbandun/      
ii.  /bolandgu/  →  /bolangu/   

iii. /zardtʃube/    →     /zartʃabe/  
10) i. /baȤd ’advije dȢât mesl-e felfel o zardtʃʃʃʃube ’in-hâ râ mi-riz-

im/                        فارسي معيار   
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     ii. /ba:d ’advije dȢât mes-e felfel o zartʃʃʃʃabe ’in-â ra mi-riz-e/ 
سواد                        بي جوانِ زنِ  

 
  هاي فعلي در شناسه حذف :پ

انسداديِ همخوانِ حذف /d/ حال  زمانِ هاي فعليِ شناسه كه ذكر شد، در ييها بر واژه عالوه
، نهبنداني شده در گويشِ مشاهده هاي زبانيِ داده در بيشترِ. ز صورت گرفته استيو گذشته ن

-/ ِ’ جمع شخصِ سوم ةحال و شناس فعلِ/ad-/‘  ’مفرد شخصِ سوم ةاساز شن/ d/ همخوانِ

and/‘ ِدو فرآيند صورت گرفته  ن عمل طيِيحقيقت، ادر .حال و ماضي حذف شده است فعل
افراشته  /a/ ةحذف و سپس واك  شخص سوم ةنشان فاعليِ بست در واژه/d/  ابتدا همخوانِ: است
  :مبدل شده است /e/و به 

 (a) /-ad/    →   /-a/                         (b) /-a/     →    /-e/ 

محاوره  صورتكه در /va/ ربط حرف ،از اين افعال تني است در برخي موارد چنانچه پسگف
 ةاين نوع حذف در شناس. افتد واكه اتفاق نمي شود قرار بگيرد، افراشتگيِ تلفظ مي /o/ صورت به

ده شده نوع حذف آور هايي از اين درادامه مثال. صورت گرفته استنيز ‘ id-//’جمع  شخصِ دوم
  :است

 
11) i./mi-kon-ad/    →   /me-kn-e/        ii. /mi-rav-ad/  → /mi-r-e/    
      i./mi-kon-and/  →  /me-kn-e/         ii. /mi-rav- and/   →  /mi-r-e/     

      i. /kard-and/  →  /kerd-e/                 ii. /raft- and/   →  /raft-e/      
   

 

هاي مختلف  صيغه ذكرشده داراي كه افعالِ اينوجودنهبنداني با ذكر است در گويشِ به  مالز
زبانيِ هستند، صورت زباني مطرح شوند، داراي ابهام  يكساني دارند و چنانچه خارج از بافت

حال و  مفرد شخصِ براي سومخاصي  فاعليِ شخصيِ ةبنابراين، در اين گويش شناس. بودخواهند 
شوند، وجود  ختم مي/ d/كه در فارسي به  ،حال و گذشته زمانِ جمعِ شخصِ و سوم شخص دوم

  .ندارد
  

12) i. /jek-i maddâh-i mi-kon-ad va baǳije zandȢir va sine mi-

zan-and/                          فارسي معيار 
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ii. /jek-i maddâh-i me-kn-a (n)o baǳija zandȢir o sina mi-zan-e/ 
سواد بي داراي والدينِ دخترنوجوانِ  

  
 تحصيالت تنها در تمايزِ دهد كه متغيرِ نشان مي) 4(و ) 3( ها و نمودارهاي جدول بررسيِ

 زِيماجنسيت نيز تنها در ت متغيرِ. سزايي دارد هب سواد نقشِ باسواد و بي مسنِ زنان و مردانِ گفتارِ
معيار  مردان به فارسيِ ها گفتارِ در اين گروه .دو گروه نقش داردهر مسنِ گويشورانِ گفتارِ

 نوجوانان، متغيرِ در گروه. دهنده نيستجنسيت عاملي تمايز ،جوانان اما در گروه. تر است نزديك
باسواد نقش داشته  مسنِ باسواد و گويشورانِ داراي والدينِ پسران و دخترانِ گفتارِ سن در تمايزِ

البته اين امر . تر شده است معيار نزديك گويشوران به فارسيِ سن، گفتارِ است و با افزايشِ
داراي  نوجوانانِ گفتارِ اما اين متغير در تمايزِ. تحصيالت نيز باشد عاملِ تاثيرِ تواند تحت مي

ها بسيار ناچيز  آن گفتارِ و اختالف سزايي ندارد هب سواد تاثيرِ بي مسنِ سواد و گويشورانِ بي والدينِ
باسواد  داراي والدينِ دختر و پسرِ نوجوانانِ گفتارِ ةدهندجنسيت تمايز طرفي متغيرِاز. است

همين گروه  سواد بيشتر از پسرانِ بي داراي والدينِ نوجوانِ حالي است كه دخترانِست، اين درين

  .كنند استفاده مي/ d/ همخوانِ حذف از متغيرِ
  

 .حسب سن، جنسيت و تحصيالتبر نهبنداني گويشورانِدر   /d/ همخوانِ حذف درصد. 3دول ج

 

 .والدين جنسيت و تحصيالت حسبِر نوجوانان برد /d/ همخوانِ حذف صددر .4جدول 

 

 

 

 

 

  

  
 تحصيالت

 مرد زن

 مسن جوان مسن جوان

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 3 75/18 6 15/46 7 84/36 8 50 باسواد

 11 38/52 8 50 13 22/72 6 50 سوادبي

  والدين
 

 پسر دختر

 فراواني درصد فراواني درصد

 7 33/58 8 33/53 باسواد

 5 50 14 77/77 سوادبي



  شناسيمجله زبان و زبان

 90

2 .1 .1 .4 .همخوانِ حذف       :/k/  /k/ → /Ø/   ⁄ - #  

انسداديِ همخوانِ حذف /k /هجا مشاهده شده است كه بيشترِ يانِتنها در پا موارد حذف 

از واكه، در پس آن در جايگاهةواژ امروزيِ صورت /jek /آن، يعني،  قديميِ و صورت/jak/  بوده
 هجاي بلند به هجاي متوسط و هجاي متوسط به ساختارِ تبديلِ اين همخوان باعث حذف .است

  .شده است هجاي كوتاه
  

13) i. /xâʃâk/   →   /xâʃe/         ii. /jek/   →  /je/ ~ /ja/       iii 
./xoʃksâli/  →  /xoʃsâli/                
14) i. /har pânzdah sâl jek bâr mâ xoʃʃʃʃksâli dâr-im/             فارسي معيار

                                        
      ii. /har punzah sâl jeg bâr mâ xoʃʃʃʃsâli dâr-e/ ِباسواد              مسنِ زن

                                           
 گفتارِ تمايز بينِ تحصيالت در ايجاد دهد كه متغيرِ نشان مي) 6(و ) 5( يها جدول بررسيِ

 آمده از گفتارِ دست درصدهاي به سزايي ندارد و اختالف هب سواد نقشِ باسواد و بي زنان و مردانِ
سواد، با اندكي  بي مسنِ زنانِ جز گروه ها، به گروه ةزنان در هم. گروه اندك استين دوا شورانِگوي

  .ز استاند كه اين اختالف ناچي كردهرا حذف / k/ همخوانِ ،از مرداناختالف، كمتر
 داراي والدينِ نوجوانِ سواد و دخترانِبا داراي والدينِ نوجوانِ دختران و پسرانِ گفتارِ

كه  درحالي. معيارتر استسواد غيرِ باسواد و بي مسنِ به گويشورانِ ترتيب، نسبت به ،سواد بي
 دو گروه، اختالفالبته در هر. ين مسئله وجود داردا سواد عكسِ بي داراي والدينِ پسرانِ مورددر

ن يهم باسواد نسبت به پسرانِ داراي والدينِ نوجوانِ دخترانِ. گويشوران چشمگير نيست گفتارِ
گروه درصد همخوانِ كمتري از حذف /k/ استفاده  كه ميزانِ درحالي. اند اختصاص دادهخود  را به

  .گروه استن يا سواد بيشتر از پسرانِ بي الدينِاداراي و نوجوانِ دخترانِ بينِاز اين متغير در
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  .تحصيالتسن، جنسيت و  حسبِبر نهبنداني گويشورانِدر  /k/ همخوانِ حذف درصد .5جدول 

    
 

  .والدين جنسيت و تحصيالت حسبِدر نوجوانان بر/k/  همخوانِ حذف درصد. 6جدول 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

2 .1 .1 .5 .همخوانِ حذف  /Ȥ/  
خفيف  صورت از واكه قرارگيرد به واژه و پيش كه در آغازِ چاكنايي چنان -انسدادي همخوانِ

سي است كه واكه در فار زبانِ آراييِ واج د در نظامِموجو محدوديت دليلِ شود و اين به ظاهر مي

اما در ميان و  / ’ / صورت آغازي به صورت، اين همخوان در جايگاه دراين .گيرد آغاز قرار نمي

 ةشده در پيكر مشاهده هاي زبانيِ داده در بيشترِ. شود مينمايش داده  /Ȥ/Ȥ/Ȥ/Ȥ/  صورت واژه به پايانِ
هجا  آغازي، مياني و پايانيِ چاكنايي در جايگاه -انسدادي همخوانِنهبنداني،  گويشورانِ زبانيِ

  .شدن داشته است ميل به حذف
  
  
 

  
 تحصيالت

 مرد زن

 مسن جوان مسن جوان

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 7 33/23 6 07/23 2 8 4 79/13 باسواد

 3 04/13 3 75/18 5 12/16 3 63/13 سوادبي

 پسر دختر الدينو

 فراواني درصد فراواني درصد

 7 33/33 2 66/16 باسواد

 11 6/84 9 61/34 سوادبي
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               - #  ⁄   /Ȥ/ → /Ø/  :هجا آغازِ :الف

چاكنايي - انسدادي همخوانِ در زير به مواردي از حذف /Ȥ/Ȥ/Ȥ/Ȥ/هجا اشاره شده  آغازِ در جايگاه
  .است

  

15) i. /vazȤȤȤȤijjat/    →  /va:zijat/         ii. /taȤȤȤȤârof/  →   /târof/    
       iii. /dafȤȤȤȤe/    →   /dafe/           
 

هم شده و كنارِدو واكه در گرفتنِقرار موجبِ/ ȤȤȤȤ/ همخوانِ حذفrofâ‘taȤȤȤȤ ’ ةدر واژ

 شدهنيز حذف / a/ ةپذيرفتني نيست، واك /â/و / a/ ةدو واك فارسي تواليِ كه در زبانِ جايي ازآن
  .است

هجا و  آغازِ در جايگاهȤȤȤȤ // مربوط، همخوانِ هاي زبانيِ داده ةذكر است كه در هم به زمال
 ’CVC‘  آن در اين جايگاه هجاي متوسط شدن دارد و با حذف ميل به حذف ،از همخوان پيش

به هجاي كوتاه ‘CV’ تبديل شده است.  
  

    # Ȥ/ → /Ø/   ⁄  # V - C/      :   واژه ميانِ :ب

چاكناييِ - انسدادي همخوانِ حذف  /Ȥ/Ȥ/Ȥ/Ȥ/ِدر ميان از واكه مشاهده شده  پس واژه در جايگاه
  .است

  

  16) i. /ʃeȤȤȤȤr/   →   /ʃe:r/           ii. /baȤȤȤȤd/   →   /ba:d/        

    iii. /saȤȤȤȤj/  →  /sa:j/    
 

  # -  ⁄   /Ȥ/ → /Ø/  :          هجا پايانِ :پ

چاكناييِ -ديانسدا همخوانِ حذف  /ȤȤȤȤ//// ِدر پايان از  از واكه و پس پس هجا، در جايگاه

هجا و  در پايانِ/ ȤȤȤȤ/ شده، همخوانِ مشاهده هاي زبانيِ باتوجه به داده. همخوان مشاهده شده است
كه در / o/ ربط واژ تكو يا / e-/ هاضاف ةاز آن كسر كه پس شود نمي از واكه تنها زماني حذف پس

از  هجا و پس در پايانِ/Ȥ/Ȥ/Ȥ/Ȥ/  همچنين، همخوانِ. كاربرد دارد، قرار گرفته باشدعاميانه  گفتارِ
  .شود گويشوران حذف مي همخوان، همواره در گفتارِ
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17) i. /vâǳeȤȤȤȤ/   →   /vâǳe:/              ii. /taȤȤȤȤrif/   →   /ta:rif/        

  iii.  /’eȤȤȤȤteǳâd/  →  /’e:teǳâd/           
   iv. /dȢamȤ/    →    /dȢa:m/        v. /ʃamȤ/    →  /ʃa:m/                  
 

هجا تغييري  در وزنِ كشيده شده /ȤȤȤȤ/ حذف بعد و يا قبل به جبرانِ ةمواردي كه واك ةدر هم
بررسي نشان  مورد هاي زبانيِ داده. ماند يعني، هجا همچنان بلند باقي مي. ايجاد نشده است

 توجه به كليتبا. وران حذف شده استگويش ةهم ريباً در گفتارِتق/ ȤȤȤȤ/ دهند كه همخوانِ مي
شود مينظر  مربوط صرف جدول و آمارِ ةگويشوران، از ارائ اين همخوان در گفتارِ حذف. 

 

 

2 .1 .2 .هاي سايشي همخوان حذف  
  

2 .1 .2 .1 .همخوان حذف :/z/      /z/ → /Ø/   ⁄  - #   
سايشيِ همخوانِ حذف /z /ر پايانِتنها د از واكه صورت گرفته است پس هجا و در جايگاه.  

  
18) i. /’emruz/  → /’emru/              ii. /hanuz/  →  /hanu/  ~   /hani/        
      iii. /bâz/  →  /vâz/   ~  /vâ/                           
 

سايشيِ همخوانِ حذف  /z/ةدر واژ /bâz/ فته است كه همخوانِتنها زماني صورت گر /b/ 
 جاي  به/bâ/  زبانيِ يك از گويشوران صورت هيچ در گفتارِ. تبديل شده باشد /v/آغازي به

/bâz/ مشاهده نشده است. 

 

2 .1 .2 .2 .همخوانِ حذف /h/  

آغاز و  در جايگاهh/ / سايشيِ -چاكنايي واجِ ،برخي گويشوران در گفتارِ ،ينهبندان در فارسيِِ
  .است شدههجا حذف  پايانِ

 

  - #  ⁄    /h/ → /Ø/       :  هجا آغازِ :الف
همخوانِ حذف /h /ِهجا پيش در آغاز اي مشاهده شده است واكه ميان از واكه و در جايگاه.  
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19) i. /malhafe/   →  /malâfe/               ii. /maʃhad/   →  /maʃad/          

 iii./sobhâne/ → /sobâne/ 

iv. /behesâb/   →  /be:sâb/             v. /montahâ/   →  /montâ/                     
 vi. /tʃehel/     →   /tʃel/                 vii.  /tʃahâr   /  →  /tʃâr/                    
 

ته اي صورت گرف واكه ميان اين همخوان درجايگاه كه حذفvii  ،و  iv ،v ،viهاي  در نمونه
 ، كه اين حذف با كاهشِشدهخود حذف  هاي مجاورِ يكي از واكه همراه به/ /h همخوانِ ،است
هجاها همراه است تعداد.  

  

20) i./mardom se ʃab tʃʃʃʃahâr ʃab barâje dȢalase-e ’arusi-(j)-eʃân 

dȢaʃn mi-gereft-and/ معيار       فارسيِ  

ii. /mardom so ʃe: tʃʃʃʃâr ʃe: var dȢalase ’aresin-i xo dȢaʃn mo -
groft-e/  سواد   بي جوانِ مرد        

 

    //h/ → /Ø          # -  ⁄  :هجا پايانِ :ب
همخوانِ حذف /h /ِدر پايان از همخوان مشـاهده شـده    از واكه و پس پس هجا نيز در جايگاه

  .است
  

21) i. /sohbat/    →   /so:bat/            ii.  /tahvil/  →  /ta:vil/       
      iii.  /’estelâh/  →   /’estelâ/            

      iv. /motavadȢdȢeh/  → /motavadȢdȢe/          v. /sath/   →  /sat/         

vi. /sobh/ → /sob/   

22) i. /’ertefâ-aʃ  ’az sath-e darjâ devist o haʃtâd o pandȢ  metr 

’ast/                        ر          معيا فارسيِ
ii. /’ertefâ-u ’as sat darjâ devist o haʃtâd o pa:n metr haste/ 

                     باسواد        جوانِ زنِ
  

و  ،سواد بي مسنِ از گويشورانِباسواد كمتر مسنِ ، گويشورانِ)8(و ) 7( يها با توجه به جدول

در گفتارشان  /h/ همخوانِ حذف سواد از متغيرِ بي از جوانانِباسواد بيشتر جوانِ گويشورانِ
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 گفتارِ مسن، اختالف جوانان و گويشورانِ دو گروهگفتني است در هر. اند استفاده نموده
اين همخوان  حذف سزايي در ميزانِ هب جنسيت نيز نقشِ. گويشوران خيلي چشمگير نيست

. مردان و زنان بسيار اندك است دو گروه آمده از گفتارِ تدس زيرا اختالف درصدهاي به .ندارد
/ h/ همخوانِ بيشتري از حذف دو درصدسواد هر باسواد و بي داراي والدينِ دختر و پسرِ نوجوانانِ
 سن، گفتارِ اند و با افزايشِ خود اختصاص داده سواد به با سواد و بي مسنِ به گويشورانِ را نسبت

دختران به  دو گروه ، گفتارِهر نوجوانانِ بينِدر. ه استتر شد معيار نزديك گويشوران به فارسيِ
 .تر است معيار نزديك فارسيِ

  
 .سن، جنسيت و تحصيالت حسبِبر نهبنداني گويشورانِدر / h/ همخوانِ حذف درصد .7جدول 

   

 
  .والدين جنسيت و تحصيالت حسبِدر نوجوانان بر/ h/ همخوانِ حذف درصد .8جدول 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

  
  تحصيالت

  مرد  زن

  مسن  جوان  مسن  جوان

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني  درصد

  10  86/18  19  25/37  6  15  19  25/37  وادباس

  15  30  24  10/24  13  49/25  16  39/25  سواد بي

  پسر  دختر  والدين

 فراواني درصد  فراواني  درصد

  11  30/42  10  57/28  باسواد

  14  57/48  18  5/37  سواد بي
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2 .1 .3 .سايشي - انسدادي همخوانِ حذف  
 

همخوانِ حذف :/dȢ/ /dȢ/ → /Ø/   ⁄ - #          

  

سايشيِ -انسدادي همخوانِ حذف/ddddȢȢȢȢ/  ِي  هجا و در واژه تنها در پايان /panddddȢ/Ȣ/Ȣ/Ȣ/ 
  .مشاهده شده است

 

 23) i. /panddddȢȢȢȢ/    →   /pa:n/              
2 .1 .4 .خيشوميهاي  همخوان حذف  

 

2 .1 .4 .2 .همخوانِ حذف /m/  
خيشوميِ همخوانِ حذف /m/ ِتنها در پايان از همخوان  از واكه و پس پس هجا و در جايگاه

  .مشاهده شده است
 

 /V- #    ⁄      /m/  → /Ø:      از واكه پس :الف

حذف شخصِ اول ليِهاي فع از واكه اغلب در شناسه هجا و پس پايانِ اين همخوان در جايگاه 

/ u/ ةافراشت ةاز واك ماضي و حال، و پس افعالِ /im-/ جمعِ شخصِ و اول /am-/      مفرد

  .است شدهحذف  /ham/ ةاز واژ/ m/ موارد، همخوانِ همچنين، در بيشترِ. صورت گرفته است

  
24) i. /tamâm/    →     /tamum/  ~   /tamu/      
   ii. /kodâm/    →   /kodum/    ~   /kodu/    
    iii. /goft-am/   →   /goft-o/        iv. /man ham/  →  /mana/         
    v. /hâlâ ham/  →  /hâlâ a/                         

25) i. /masdȢed-e ’abolfazl dar kodâm ǳesmat-e nehbandân ǳarâr 

dâr-ad/   معيار                         فارسيِ

ii. /mastʃed ’abolfaz kodu ǳesmat neh ǳarâr dâr-a/ باسواد         جوانِ زنِ
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هجا  در آن صورت گرفته است ساختارِ /m/ خيشوميِ همخوانِ مواردي كه حذف ةدر هم
  .تر شده است كوتاه

  
 /C - #        ⁄     /m/ → /Ø  :از همخوان پس :ب

خيشوميِ وانِهمخ حذف /m /هاي سايشيِ از همخوان هجا پس پايانِ در جايگاه /s / و /ʃʃʃʃ//// 
  .مشاهده شده است

  
26) i. /rasm/    →    /ras/             ii. /tʃeʃm/   →   /tʃaʃ/           
iii. /tʃeʃm-hâ/  →  /tʃaʃ-â/                    
27) i. /hâlâ bâz rasm ʃod-e ’ast ke ʃab -e dovvom baȤd ’az zohr 

ʃirini-i mi-dah-and ʃab ʃâm ham           mi-dah-and/ معيار           فارسيِ
                                                                                            
ii. /hâlâ vâz ras ʃod-a  ke ʃab-e dovvom ʃirini-(j)-e ba:dazohr mi-

d-e ʃâm-a ʃab mi-d-e/ 
  سواد بي جوانِ زنِ
  

 مسنِ گويشورانِ گفتارِ تحصيالت تنها در تمايزِ متغيرِ ،)10(و ) 9( يها باتوجه به جدول
 باسواد به فارسيِ مردان و زنانِ كه گفتارِ طوري سزايي داشته است، به هب سواد نقشِ بي باسواد و

 متغيرِ. سواد چشمگير است بي گويشورانِ با گفتارِها  آن گفتارِ فتر است و اختال معيار نزديك
كه در  طوري ثر دارد، بهمؤ باسواد نقشِ جوان و مسنِ گويشورانِ گفتارِ جنسيت نيز تنها در تمايزِ

جوانان، گفتارِ گروه تر  معيار نزديك مسن، مردان گفتارشان به فارسيِ گويشورانِ زنان و در گروه
  .است

داراي  پسرِ باسواد و نوجوانانِ ي والدينِدارا دختر و پسرِ نوجوانانِ فتارِگ سن در تمايزِ متغيرِ
 گويشوران به فارسيِ گفتارِ ،سن ها با افزايشِ كه در اين گروه طوري سواد نقش دارد به بي والدينِ

سواد و  بي داراي والدينِ نوجوانِ دخترانِ گفتارِ اما اين متغير در تمايزِ. معيار نزديك شده است
دختر و پسر  نوجوانانِ گفتارِ جنسيت در تمايزِ متغيرِ ثيرِأت. سواد نقشي ندارد بي مسنِ گويشورانِ

ها ناچيز است آن گفتارِ چشمگير نيست و اختالف.  
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  .سن، جنسيت و تحصيالت حسبِمسن بر در جوانان و گويشورانِ/ m/ همخوانِ حذف درصد .9جدول 

  
  

  .والدين جنسيت و تحصيالت حسبِدر نوجوانان بر/ m/ همخوانِ حذف درصد .10جدول

  

  
  
  
  
 

 

 

 

 

2 .1 .4 .2 .همخوانِ حذف /n/  
اين  از بارزترينِ تحوالتي شده است كه يكي كنون دچارِن تاباستا فارسيِ ةاز دور "n" واجِ

254: 1380باقري، (آن است  تحوالت، حذف .(همخوانِ حذف /n/ ِنهبنداني در ميانِ در گويش 
  .هجا مشاهده شده است واژه و پايانِ

  
 # n/ → /Ø/    ⁄ # C – C/       :واژه ميانِ :الف

خيشوميِ همخوانِ حذف /n /ِسايشيِ از همخوانِ پيش ،واژه در ميان /z /مشاهده شده است.  
  

  
  تحصيالت

  مرد  زن

  مسن  جوان  مسن  جوان

 فراواني  درصد فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني درصد

  دباسوا
73/75 103 66/46 28 27/92 51 12/16 5 

 سواد بي
97/82 39 66/86 52 04/86 37 19/76 32 

 پسر  دختر  والدين

  فراواني  درصد  فراواني  درصد

49/70 باسواد  43 22/61  30 

سواد بي  36/86  57 5/92  37 
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 28) i. /pânzdah/       →    /punzdah/     ~   /puzdah/           

29) i. /momken ’ast jek dabestân-i bud-e bâʃ-ad bist tâ jâ pânzdah 

tâ batʃtʃe/ معيار                  فارسيِ  
ii. /momken-e jeg dabestân-e b-d-a bis tâ jâ puzdah tâ batʃtʃe/ 

سواد    بي مسنِ مرد               
 

  هجا پايانِ :ب
خيشوميِ همخوانِ حذف /n /ِهجا د در پاياناز همخوان مشاهده  از واكه و پس پس ر جايگاه
 ةاز واك پس ه،شد مشاهده هاي زبانيِ يك از داده خيشومي در هيچ اين همخوانِ حذف. شده است

/â /ةافتاد ةواك از تبديلِ صورت نگرفته است و تنها پس /â /ةافراشت ةبه واك /u / ،ِهمخوان 
  .است شدهحذف / n/ خيشوميِ

  
30) i. /hosejn/   →  /hose:n/   ~   /hose:/      ii. /hamin/  →  /hami/      

iii. /man/  →   /ma/ 
iv. /zejnalȤâbedin/  →  /ze:nalâbedi/     v. /pâjin/  →  /pe:ji/         
vi. /rowʃan/  → /ruʃa/ 

vii. /dafn/ →  /da:f/                           viii. /zemn/  →  /zem/                  

  
  

 همراه پاياني به در جايگاهn // خيشوميِ همخوانِ ،هاي زير همچون نمونه ،اوقات نيز گاهي
  .، حذف گرديده استاز آن آمده كه پيش، /i/ ةافراشت ةواك

  
31) i. /hamintowr/ →   /hamintor/   ~  /hamto/               

 ii.  /hamindȢâ/   →   /hamdȢâ/   

32) i. /baȤd haminddddȢȢȢȢur sine va zandȢir mi-zan-and/         فارسي معيار

           ii. /ba:d hamddddȢȢȢȢur sina o zandȢir mi-zan-e/ 
سواد                             بي داراي والدينِ نوجوانِ دختر  
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 حذفكمتري از  باسواد، درصد كه افراد شدمشاهده ) 12(و ) 11( يها جدول از بررسيِ پس

. تر است معيار نزديك ها به فارسيِ آن نتيجه گفتارِاند و در خود اختصاص داده را به/ n/ همخوانِ
جز  براين، به عالوه. مسن چشمگيرتر است زنِ گويشورانِ گفتارِ تحصيالت در تمايزِ متغيرِ اما نقشِ

سواد در ساير گروه بي مسنِ زنانِ گروه ها درصد همخوانِ حذف /n /هردو گروه  زنانِ يانِم در
  .تر است معيار نزديك ها به فارسيِ آن گروهشان كمتر، و گفتارِ هم به مردانِ نسبت

 داراي والدينِ نوجوانِ سواد و پسرانِبا داراي والدينِ نوجوانِ دخترانِ بينِسن در افزايشِ
 نوجوانانِ ر گروهسواد، با افزايش و د ترتيب، باسواد و بي مسن، به به گويشورانِ سواد نسبت بي

 گفتارِ اختالف. معيار همراه است استفاده از صورت سواد با كاهشِ بي داراي والدينِ دخترِ
 گفتارِ سن در تمايزِ سواد ناچيز و متغيرِبا مسنِ باسواد و گويشورانِ داراي والدينِ پسرِ نوجوانانِ

سواد نقش  بي داراي والدينِ نوجوانانِ گفتارِ جنسيت نيز تنها در تمايزِ متغيرِ. ها نقشي ندارد آن
 تر است و دختران و پسرانِ معيار نزديك اين طبقه گفتارشان به فارسيِ كه دخترانِ طوري دارد، به

  .سواد تقريباً گفتارشان مشابه استبا داراي والدينِ
 

  .سن، جنسيت و تحصيالت حسبِبر نهبنداني در گويشورانِ/ n/ همخوانِ حذف درصد. 11جدول 

  
 

  .والدين جنسيت و تحصيالت حسبِبر در نوجوانان/ n/ همخوانِ حذف درصد. 12جدول 

  
  
  
  
  
 

 

  
  تحصيالت

  مرد  زن

  مسن  جوان  سن  جوان

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني  درصد

 24 06/51 30 21/65 14 43/30 21 85/42  باسواد

 16 53/61 24 71/85 35 5/87 20 51/64  سواد بي

  پسر  دختر  والدين

  فراواني  درصد  فراواني  درصد

06/58  باسواد  18 62/
58 

17 

82/63  سواد بي  30 92 23 
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2 .1 .5 .روان همخوانِ حذف  
  
همخوانِ حذف /l/  

روانِنِ همخوا حذف /l /هجا مشاهده شده است آغاز و پايانِ در جايگاه.  
 

   - # ⁄    /l/ → /Ø/:           هجا آغازِ :الف
همخوانِ حذف  /l/ ِدر آغاز از همخوان و سپ هجا، در جايگاه اي  واكه ميان در جايگاه

  .مشاهده شده است
 

 → /Ø/   ⁄ C. # -  /l/      :   از همخوان پس :1 .الف 

روانِ همخوانِ حذف /l/ ِسايشيِ از همخوانِ هجا، پس در آغاز /s/ مشاهده شده است.  
  

 33) i. /mesl -e/   →   /mes-e/            ii. /’æslæn/    →     /’æsæn/             

         
 

  → /Ø/    ⁄ V.  # - V     /l/ :      اي واكه ميان جايگاه :2الف 
روانِ همخوانِ حذف /l/ ِدر آغاز زير مشاهده شده  ةاي تنها در واژ واكه ميان هجا و در جايگاه

  .است
34) i. /mæsælæn/      →      /mæsæn/                    
 
 

  /Ø/   /- #   /l/ →     : هجا پايانِ :ب
روانِ همخوانِ حذف /l/ ِهاي سايشيِ از همخوان هجا، تنها پس در پايان /s / و/z / مشاهده
  .شده است

  
35) i. /vasl/   →   /vas/                 ii. /’abolfazl/      →  /’abolfaz/     
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 انهمخو تبديلِ  .2. 2

تغييرشان از انسدادي به انسدادي،  جهت حسبِخواني بردر اين قسمت متغيرهاي هم
انسدادي به سايشي، سايشي به انسدادي، انسدادي به خيشومي، سايشي به انسدادي، سايشي به 

هاي  ، تبديل همخوانديگر سايشي به يك - انسدادي سايشي به سايشي، - ايشي، انسداديس
ديگر و  هاي روان به يك نهاي روان به خيشومي، همخوا ديگر، همخوان ومي به يكخيش

  .بررسي قرار خواهند گرفت هاي غلت به سايشي مورد همخوان
  

  هاي انسدادي به انسدادي همخوان تبديلِ .1. 2. 2

  

  /t/ به   /d/همخوانِ تبديلِ .1. 1. 2. 2

  .تبديل شده است/ t/مركب و ساده به  هاي هدر واژ هجا در پايانِ/ d/ انسداديِ همخوانِ
  

  مركب ةواژتبديل در  :الف
  .زير مشاهده شده است مركبِ ةواژدر / t/به / d/ انسداديِ همخوانِ تبديلِ

  
36) /kadxodâ/     →   /katxodâ/              
 

ةواژ نهبندانيِ در صورت  /kadxodâ/ِهمخوانِ تبديل /d /به/t /همگونيِ ةپديد ثيرِأت تحت 
 داري است، در مجاورت واك ةخصكه داراي مش، / d/ پسرو صورت گرفته است كه در آن واجِ

دست داده و خود را از داريِ واك ةه در هجاي مجاور قرار دارد، مشخصك، / x/ واك بي همخوانِ
  .تبديل شده است/ t/همگون و به  ،واكي بي لحاظ به ،مجاورش با واجِ

  
  هاي ساده در واژه تبديل :ب

 افراد ساده تنها در گفتارِ هجا و در واژگانِ در پايانِ/ t/به / d/ انسداديِ همخوانِ تبديلِ
  .در زير مواردي از اين تبديل آورده شده است .سواد مشاهده شد بي

 

37) i. /noxod/   →      /naxot/               ii. /maʃhad/    →    /maʃat/                    

      iii. /sendȢed/   →   /sendȢet/          iv. /savâd/      →    /savât/                   
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به / d/ دارِ واك همخوانِ باال در تبديلِ موارد ةدر هم) 115: 1381( زعفرانلوكرد  نظرِ طبقِ
 قدرت ا با افزايشِتقويت، آواه در فرايند. صورت گرفته است‘ تقويت فرايندt /’/ واك بي همخوانِ
ده به هاي سايشي به انسدادي، ناسو همخوان تبديلِ. شوند مي هوا توليد اي و جريانِ ماهيچه

 .فرايندهاي تقويت در زبان هستند واك از دار به بي سايشي، واك

  
       # - ⁄    /k/      /g/ → /k/:به/  g/ همخوانِ تبديلِ. 2. 1. 2. 2

هجا و در  تنها در آغازِ/ k/آن يعني  واك بي به جفتg // دارِ اكو انسداديِ همخوانِ تبديلِ
بي سايشيِ همخوانِ مجاورت واك /ʃʃʃʃ/ در هجاي مجاور مشاهده شده است.  

  
 38) i. /xoʃgel/   →    /xoʃkel/                    
 

است، پيشرو صورت گرفته  همگونيِ دليلِ باال به در مثالِ/ k/به / g/ همخوانِ تبديلِ
خود را  داريِ واك ةمشخص ////ʃʃʃʃ/ كوا بي همخوانِ در مجاورتg // دارِ واك اي كه همخوانِ گونه به

  .واك شده است و بي از دست داده است
  

  هاي انسدادي به سايشي همخوان تبديلِ. 2. 2. 2

  

  /v/ به /b/  همخوانِ تبديلِ. 1. 2. 2. 2

هاي زير مشاهده  هجا و در واژه تنها در آغازِ يننهبندا در فارسيِ/ v/به / b/ همخوانِ تبديلِ
  .شده است

  
39) i. /bar/   →  /var/              ii. /be-guj-am/  →   /va-guj-u/    
   iii.  /vâlibâl/   →  /vâlivâl/ 

   iv. /lebâs/   →  /levâs/     v. /xabar/   →   /xavar/                  
  vi.  /bâz/    →  /vâz/  ~ /vâ/                    vii. /be/   →   /ve/   ~  /va/          
 

  .ظاهر نشده است /vâ/  متغيرِ صورت به‘ دوباره’معناي  به/bâz/  ةذكر است كه واژ شايانِ
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40) i. /mi-’âj-and barâj -eʃân masdȢed -e ’abolfazl/ معيار            فارسيِ
                                        

ii. /m-(j)-â-e var xo mastʃed-e ’abolfaz/  سواد   بي داراي والدينِ نوجوانِ پسرِ 
                           

  
 گفتارِ تحصيالت در تمايزِ متغيرِ دهد كه نقشِ نشان مي) 14(و ) 13(هاي  جدول بررسيِ
 استفاده از صورت ميزانِ ،تحصيالت كه با افزايشِ طوري مسن بسيار چشمگير است، به گويشورانِ

تر شده  معيار نزديك باسواد به فارسيِ گويشورانِ شدت كاهش يافته است و گفتارِ همعيار ب غيرِ
ها  گروه ةها ناچيز است، در بقي آن گفتارِ سواد كه اختالف بي مسنِ مردان و زنانِ جز گروه به. است

معيار  اند و گفتارشان به فارسيِ كرده استفاده/ v/ معيارِغير كمتري از صورت نسبت زنان به
  .استتر  نزديك

 مسنِ سواد و گويشورانِبا داراي والدينِ نوجوانِ دختران و پسرانِ گفتارِ سن در تمايزِ متغيرِ
/ v/ معيارِغير استفاده از صورت سن ميزانِ كه با افزايشِ اي گونه ثري دارد، بهؤم سواد نقشِبا

استفاده از  اما ميزانِ. تر شده است معيار نزديك گويشوران به فارسيِ گفتارِ كاهش يافته است و
سواد  بي مسنِ به گويشورانِ سواد نسبت بي داراي والدينِ دختر و پسرِ نوجوانانِ بينِ اين متغير در

د سوا بي داراي والدينِ نوجوانِ سواد كمتر و دخترانِبا داراي والدينِ نوجوانِ دخترانِ. كمتر است
  .اند كردهتبديل  /v/را به / b/ گروهشان همخوانِ هم بيشتر از پسرانِ

  
  .سن، جنسيت و تحصيالت حسبِبر نهبنداني گويشورانِدر /v/ به /b/  همخوانِ تبديلِ درصد .13جدول 

  
  تحصيالت

  مرد  زن

  مسن  جوان  مسن  جوان

  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد
 8 40 25 52/73 11 94/28 83/37 14  باسواد

 18 73/94 38 44/84 35 74/89 13/58 25  سوادبي
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  .والدين جنسيت و تحصيالت حسبِدر نوجوانان بر/ v/به   /b/ همخوانِ تبديلِ صددر. 14جدول 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

    /z/    :#   -   v  /z/   →  /d/به  /d/همخوانِ  تبديلِ .2. 2. 2. 2
 ةدر واژ از واكه و پس در جايگاهd // انسداديِ نهبنداني همخوانِ در گويشِ

/hamânǳǳǳǳadr/  به/z /تبديل شده است.  
  

41) i. /hamânǳadr/     →    /hamunǳadr/   →  /hamuǳdar/   ~   

/hamudǳar/    ~  /hamuzǳar/ 
 

  همخوانِ قلب و حذف واجيِ ةپديد عمالِپس از اd // انسداديِ در اين واژه همخوانِ

/n/از واكه قرار گرفته است و سپس به  پس/z /بديل شده استت.  
 

  /h/    ⁄ # -           /Ȥ/ → /h/: به /Ȥ/   همخوانِ تبديلِ .3. 2. 2. 2

زير مشاهده شده  ةهجا و در واژ تنها در آغازِ/h/  به سايشيِ /ȤȤȤȤ/ انسداديِ همخوانِ تبديلِ
  .است

  

42) i. /tâsuȤȤȤȤâ/      →     /tâsuhâ/               
 

 

  مرد  زن  والدين

  فراواني  درصد  فراواني  درصد

66/41  باسواد  10 64 16 

29/68 19 76  سوادبي  28 
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  به خيشوميانسدادي  همخوانِ تبديلِ. 3. 2. 2
  
    /b/ → /m/    ⁄ - #       :/m/به /b/ نِهمخوا تبديلِ

 هجا و در مجاورت تنها در پايانِ/m/  وميِخيش به همخوانِ/ b/ انسداديِ همخوانِ تبديلِ
  .مشاهده شده است/ m/ و خيشوميِ/r/ روانِ همخوانِ

  
43) i. /kebrit/    →  /kemrit/                        ii. /tʃarb/ → /tʃarm/  
      iii. /tʃahâr ʃanbe/  →  /tʃâr ʃambe/ ~  /tʃâr ʃomme/   
 

ةواژ نهبندانيِ در صورت /tʃʃʃʃahâr ʃʃʃʃanbe/ ابتدا . واقع دو تبديل صورت گرفته استدر
تبديل شده است، / m/به  ،كه لبي است، / b/ مجاورش يعني واجِ ثيرِأت تحتn/ / همخوانِ

تبديل شده است و  /m/همگون، و به  /m/ مجاورش يعني  كامالً با واجِ/ b/ گاه همخوانِ آن
  .كامل صورت گرفته است عبارتي همگونيِ به

  
44) i. /ʃir-hâ tʃʃʃʃarb ’ast/                               معيار                           فارسيِ

            ii. /ʃir-â tʃʃʃʃarm-a/                                                   سواد     بي مسنِ زنِ
                               
 

  به انسدادي هاي سايشي همخوان تبديلِ. 4. 2. 2
  

  /p/   ⁄ # -       :/p/ → /f/ به /f/   همخوانِ تبديلِ .1. 4. 2. 2
 هجا و تنها در گفتارِ در آغازِ /p/ انسداديِ به همخوانِ/ f/ سايشيِ همخوانِ تبديلِ
  .مسن مشاهده شده است گويشورانِ

45) i. /fardâ/   →  /pardâ/          ii. /feʃfeʃe/   →   /piʃpiʃa/               
 

  /.  h/→/. ’/ به /  h/  همخوانِ تبديلِ .2. 4. 2. 2
هاي زير مشاهده  ژههجا و در وا آغازِ هدر جايگا /’/ به انسداديِ /h/  سايشيِ همخوانِ تبديلِ
  .شده است
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46) i. /hame/   →    /’ame/         ii. /hamin-hâ/  →    /’amn -â/  

 
  ي سايشي به سايشيها همخوان تبديلِ. 5. 2. 2

  
     /v/  به   /f/همخوانِ تبديلِ. 1. 5. 2. 2

هجا و در  آغازِ تنها در،  /v/ي عني ،دارش واك به جفتf // واك بي سايشيِ همخوانِ تبديلِ
اثرِدر اين تبديل در. مشاهده شده استاي  واكه ميان جايگاه همخوان با واكه، واج  همگونيِ فرايند

/f /،خود را از دست داده واك بودنِ بي ةمشخص ،دار قرار دارد واك كه در محيط و به جفت 
 .تبديل شده است، / v/يعني  ،خويش دارِ واك

 47) /ǳafase band-i/     →   /ǳavase band-i/ 
 

   /x/ به /ǳ/  همخوانِ تبديلِ .2. 5. 2. 2

هجا مشاهده شده  و پايانِ واژه ميانِ ،ازآغ در جايگاهx //به / ǳǳǳǳ/ سايشيِ همخوانِ تبديلِ
  .است

  

  # ⁄    /ǳ/ → /x/       -هجا آغازِ :الف

 واك بي هاي سايشيِ از همخوان هجا پس آغازِ در جايگاهx //به ////ǳǳǳǳ/  سايشيِ همخوانِ تبديلِ

/s/ و. /ʃʃʃʃ/  ،كه در هجاي پيشين قرار دارند، مشاهده شده است.  

48) i.  /’asǳǳǳǳar/   →  /’asxar/           ii. /boʃǳǳǳǳâb/    →   /beʃxâb/    
 

 ǳ/ → /x/    ⁄ # C - C/        # واژه ميانِ :ب

/ s/و / t/ واك بي از همخوانِ پيش ،واژه ميانِ در جايگاهx //به /ǳ/ǳ/ǳ/ǳ/  سايشيِ همخوانِ تبديلِ
  .مشاهده شده است

49) i. /vaǳǳǳǳt/     →    /vaxt/    ~   /vax/            ii. /raǳǳǳǳs/     →    /raxs/     
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   # - ⁄    /ǳ/ → /x/              :هجا پايانِ .پ
  

50) i.  /vaǳǳǳǳt-i/    →    /vaxt-i/         ii. /taǳǳǳǳsim/   →   /taxsim/     

      iii. /noǳǳǳǳte/   →    /noxte/          iv. /saǳǳǳǳf/     →    /saxf/ 
 

هاي  همخوان در مجاورتx // به همخوانِ/ ǳǳǳǳ/ سايشيِ همخوانِ هاي باال تبديلِ نمونه ةدر هم
پسرو صورت گرفته است كه  همگونيِ ثيرِأت واقع، اين تبديل تحتدر. واك صورت گرفته است بي

اش را ازدست  داري واك ةخود مشخص كنارِ واك بي همخوانِ ثيرِأت تحتǳǳǳǳ/ /  دارِ واك در آن واجِ
  .واك شده است داده است و بي

  
  به سايشي سايشي -انسدادي همخوانِ يلِتبد. 6. 2. 2

 

   / ʃ /  ⁄    /dȢ/  → /ʃ/:        # - به /dȢ/  همخوانِ بديلِت

از  هجا، پيش در پايانِ/ ʃʃʃʃ/ سايشيِ به همخوانِ/ ddddȢȢȢȢ/ سايشيِ -انسدادي همخوانِ تبديلِ
 وعي همگونيِدر چنين بافتي نواقع، در. است، مشاهده گرديده آغاز شده/ t/اي كه با همخوانِ واژه

/ t/ واك بي همخوانِ ثيرِأت تحتddddȢ/Ȣ/Ȣ/Ȣ//  دارِ واك آن همخوانِ اساسِپسرو صورت گرفته است كه بر
 ،واك  بي و به همخوانِ ا از دست دادهخود ر داريِ واكة مشخص ،آن قرار دارد كه در مجاورت 

/ʃʃʃʃ/توان به اي را مي ازطرفي چنين پديده. تبديل شده است نوعي ناهمگوني  توليد، ةشيو لحاظ

 .تبديل شده است/ ʃʃʃʃ /سايشيِ به همخوانِ/ ddddȢȢȢȢ/ سايشيِ -انسدادي تلقي كرد كه در آن همخوانِ

51) i. /panddddȢȢȢȢ/ + /tâ/      →     /panʃʃʃʃ  tâ/    
 

  ديگر سايشي به يك -هاي انسدادي همخوان تبديلِ. 7. 2. 2

 tʃ/       - # ⁄    //dȢ/ → /tʃ/:به    /dȢ/ همخوانِ تبديلِ

هجا مشاهده شده  آغازِ تنها در جايگاهtʃʃʃʃ//// / به /ddddȢ/Ȣ/Ȣ/Ȣ/  سايشيِ - انسدادي همخوانِ تبديلِ
  .است

  

 52) i. /masddddȢȢȢȢed/     →     /mastʃʃʃʃed/             
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/ s/ سايشيِ همخوانِ در مجاورتddddȢȢȢȢ/ / سايشيِ -انسدادي همخوانِ/ masddddȢȢȢȢed/ ةاژدر و

پيشرو به  همگونيِ ثيرِأت تحت /tʃʃʃʃ/كه همخوانِ اي گونه به ،شده است مبدل  /ddddȢȢȢȢ/دار  كه واك
بي همخوانِ است در مجاورت واك /s/ واجِ ةخود را از دست داده و مشخص داريِ واك ةمشخص 

  ةگويشوران، واژ ةكلي گفتني است كه در گفتارِ. را پذيرفته است ،واك است كه بي ،اش كناري

/masddddȢȢȢȢed/   به /mastʃʃʃʃed/ گفتاريِ ه البته اين تبديل در فارسيِتبديل شده است ك 
  .گيرد معيار نيز صورت مي

  
  ديگر هاي خيشومي به يك همخوان تبديلِ. 8. 2. 2

   /m/ → /n/   ⁄  - #     :/n/ به /m/  همخوانِ تبديلِ

 ةبه واك /â/ ةافتاد ةواك از تبديلِ هجا و پس در پايانِ/ n/به / m/ خيشوميِ همخوانِ تبديلِ
  .صورت گرفته است/ u/ ةافراشت

53) /bâm/  →   /bum/   ~   /bun/            
 

  خيشومي به روان همخوانِ تبديلِ. 9. 2. 2
  /r/     ⁄ # -         /n/ →  /r/: به  /n/ همخوانِ تبديلِ

هجا مشاهده شده  آغازِ تنها در جايگاهr//  روانِ به همخوانِ  /n/خيشوميِ همخوانِ تبديلِ
  .است

  

54) i. /mi-neʃin-im/    →   /me-rʃin-e/   
        ii. /rânande/    →    /rârande/ 
 

  ديگر هاي روان به يك همخوان تبديلِ. 10. 2. 2
  

      # - r/  /l/→ /r/    ⁄ V/:  به/l/  همخوانِ تبديلِ. 1. 10. 2. 2
 ةها يك طبق همخوان روان هستند و در بينِ يها هردو جزو همخوان /l/و / r/هاي  همخوان

مشترك  ها، اين دو همخوان در فرايندهاي واجيِ ي از زباندر بسيار. دهند طبيعي را تشكيل مي
ها  مشخصه ، در سايرِ‘ كناري’ ةجز در مشخص اين دو همخوان به. شوند ديگر مي جانشين يك



  شناسيمجله زبان و زبان

 110

 .دمشترك شركت نماين واجيِ يشود كه در فرايندها بيني مي رو، پيش از اين. مشترك هستند
   ).126: 1381، زعفرانلوكرد (

 گويشورانِ نهبنداني تنها در گفتارِ گويشورانِ زبانيِ ةدر پيكر /r/به / l/ روانِ همخوانِ تبديلِ
  .از واكه مشاهده شده است هجا پس سواد و در پايانِ بي

  
55) i. /zolâl/      →     /zelâr/                                             
 

  /V - #     :/l/  ⁄      /r/→ /l  به/  r/ همخوانِ تبديلِ. 2. 10. 2 .2
  

  .تبديل شده است/ l/از واكه به  پس هجا و در جايگاه تنها در پايانِ/ r/ روانِ همخوانِ
  

56) i. /xorfe/   →   /xolfe/                      
            ii. /divâr/   →   /divâl/                             

      iii. /’estaxr/  →    /’estarx/  →  /’estalǳ/        iv. /ǳir/   →    /ǳil/ 

                                       
 

ةواژ در مورد /’estaxr/ ِنيز كه همخوان /r /ِدر فارسي از همخوانِ پس معيار در جايگاه /x /
از واكه قرار  قلب پس ةپديد عمالِاز ا اني اين همخوان پسنهبند قرار دارد، بايد گفت در فارسيِ

  .تبديل شده است/ l /گاه به  گرفته است، آن
  
  غلت به سايشي تبديلِ .11. 2. 2

     /j/ → /h/     ⁄ # -      :/h/. به./ j../ همخوانِ تبديلِ
هجا  آغازِ جايگاه تنها در/ h/ واك بي سايشيِ به همخوانِ/ j/ دارِ واك غلت همخوانِ تبديلِ

  .مشاهده شده است
 57) i. /dâjere/     →    /dâhire/                     
 

كه ، / j / دارِ واك اي كه همخوانِ گونه به ،ناهمگوني صورت گرفته است باال فرايند ةدر نمون
به واجِ ،دار قرار دارد واك در محيط /h/ ةخصدرواقع، مش واك است، تبديل شده و كه بي 

  .دست داده استخود را از داريِ واك
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  گيري نتيجه. 3

نهبنداني با  گويشورانِ فارسي در گفتارِ زبانِ هاي همخوانيِمتغير ةرابط از بررسيِ پس
باسواد و  مسنِ گويشورانِ گفتارِ ويژه در تمايزِ به ،كه تحصيالت شدمشاهده  ،متغيرهاي اجتماعي

ه است و در شدهاي غيرمعيار  استفاده از صورت كاهشِ و باعث ثري داشتهمؤ نقشِ ،سواد بي
 عنوانِ جنسيت نيز به. ن ايجاد نكرده استگويشورا برخي متغيرهاي زباني نيز تمايزي در گفتارِ

 شترِيكه در ب طوري گويشوران نداشته است، به گفتارِ در تمايزِ چشمگير يثيرأمتغيري اجتماعي ت
 ها با گفتارِ آن گفتارِ تر است اختالف معيار نزديك ن به فارسيِكه زنان گفتارشا اينمتغيرها باوجود

 مردان به فارسيِ مرد ناچيز است و در برخي متغيرها نيز مشاهده شده است كه گفتارِ گويشورانِ
 دو گروههر سواد و جوانانِ بي مسنِ گويشورانِ مورداين نكته در ويژه تر است، به معيار نزديك

  .ادق استسواد ص سواد و بيبا
هاي غيرمعيار  يشتر از صورتسواد ببا مسنِ به گويشورانِ سبتباسواد ن داراي والدينِ نوجوانانِ

. هاي معيار همراه است استفاده از صورت سن در اين گروه با افزايشِ اند و افزايشِ كردهاستفاده 
 مسنِ سواد و گويشورانِ بي داراي والدينِ نوجوانانِ گفتارِ سزايي در تمايزِ هب سن نقشِ اما متغيرِ

دختران و  گفتارِ جنسيت نقشي در تمايزِ ،مطالعه در نيمي از متغيرهاي مورد. سواد ندارد بي
سواد نداشته  بي داراي والدينِ ن و پسرانِهمچنين دختراسواد و با داراي والدينِ نوجوانِ پسرانِ

داراي  نوجوانانِ متغيرها در گروه ةبقي در. مشابه بوده استگروه در هرها  آن است و تقريباً گفتارِ
كه  درصورتي. تر بوده است عيار نزديكم به پسران، به فارسيِ دختران نسبت باسواد، گفتارِ والدينِ

جز  ، بهگروهشان هم به دخترانِ پسران نسبت سواد گفتارِ بي داراي والدينِ نوجوانانِ در گروه
  .تر بوده است معيار نزديك ارسيِ، به ف/ n/ همخوانِ حذف متغيرِ مورددر

  

  

  

  منابع

  .قطره: تهران .واج شناسي تاريخي زبان فارسي ).1380(مهري  باقري،
 .آگاه: تهران ،مجموعه مقاالت .زمان، فرهنگ و انديشه زبان، بازتابِ). 1378(جهانگيري، نادر 
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