
 

 

  همدانیه یابیشتر لهج تغییر واکه آغازین در واژه هاي دو هجایی
  

  

  

  عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا 

  عضو هیئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

  سحر بهرامی خورشید 

  زبان شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشددانشجوي 

  

  چکیده

 بررسی و مطالعه واژگان گوناگون در لهجه همدانی نشان می دهد که یکی از ویژگیهـاي بـارز ایـن     

لذا هـدف از تحقیـق   . هجایی یا بیشتر می باشد دو در واژه هاي]  e[ به / a  /لهجه، تغییر واکه آغازین

حاضر بررسی این فرایند واجی و به عبارت دیگر بررسی و شناسایی محیط واجی این فرایند است کـه  

حاضـر بصـورت میـدانی    روش تحقیق در تهیه مقاله . ارتقاء می یابد]   e[ به / a  / طی آن واکه افتاده

بوده است، بدین ترتیب که ابتدا فهرستی از واژگان بنیـادي کـه در گفتـار روزمـره گویشـوران مکـرراً       

در نظر گرفتن جامعه اي آماري طریقه تلفظ این واژگان توسـط   شنیده می شود،تهیه شده و سپس با

نگارنده بعنوان یک گویشور شم زبانی  بر همین اساس و نیز. گردیده استثبت و ضبط  اعضاي جامعه 

. واژگان در گویش معیار مقایسه شـده اسـت  همان بومی، واژگان مورد نظر واج نگاري شده و سپس با 

نتیجه حاصله از بررسی و مقایسه این واژگان نشان دهنده این واقعیت است که در واژگان دو هجـایی  

  .تبدیل شده است]   e[ و به ارتقاء یافتهه یط بدون تکیدر مح /a /آغازین یا بیشتر واکه

  . هجا، همگونی، ناهمگونی، ارتقاء: کلید واژه ها

  

  مقدمه -1

یکی از اهداف پژوهشهایی که در زمینه بررسی گویشها و لهجه هـاي مختلـف صـورت مـی گیـرد،        

یـک    در منـاطق مختلـف    همانا دستیابی به شماري از اختالفات محسوس در گفتار افرادي است که

در واژه هـاي دو  ] e[به / a/از آنجا که ارتقاء واکه افتاده . کنند  می  زندگی  زبانی مشترك  جغرافیاي

تحقیق حاضر بررسـی ایـن   نگارش هجایی یا بیشتر لهجه همدانی بسیار دیده می شود، هدف اصلی از 

در تهیـه و  . فرایند واجی و بطور کلی شناسایی و مشخص نمودن محیط واجی این فراینـد مـی باشـد   



 جمله زبان و زبانشناسی  ٤٨

 

  ٤٨

 "گویشـهاي ایـران   شناسایی "معرفی شده در کتاب( واژه بنیادينود دوین مقاله حاضر ابتدا بیش از ت

سپس  ، که در گفتار روزمره گویشوران بسامد فراوان دارد گردآوري شده )"پور ریاحی مسعود "نوشته

در نظر گرفته شد که  گرفت نفر از اقوام و شهروندان همدانی را دربرمی 30که حدود  جامعه اي آماري

  :بنابر دالیلی ویژگیهاي ذیل را در برداشت

سال باشند، چرا که با توجه بـه   30-75اوالً سعی شده است که افراد جامعه آماري در فاصله سنی   

افـرادي کـه در   ) همچون بسیاري از گویشها و لهجه هاي زبان فارسـی (زوال فرهنگ و لهجه همدانی 

تند بندرت لهجه همدانی و یا همان لهجه بومی و مادري خود را بکار می برند فاصله سنی کمتري هس

ثانیـاً در انتخـاب   . صـحبت نماینـد  ) رسمی(و غالباً ترجیح می دهند با لهجه تهرانی و یا فارسی معیار 

مـی  بر گزیده شوند زیرا  گمان   گویشوران سعی شده است که اغلب افراد مسن تر با تحصیالت کمتر

این دسته از گویشوران بیشتر از افراد جوانتري که تحصیالت بیشتري دارند و با سایر گویشها و رود که 

 خـود  منطقـه اي  آشنایی دارند، مایل به کاربرد و تلفظ واژگان محلی یا ) بویژه لهجه تهرانی(لهجه ها 

  .می باشند

 ه اعضاي جامعه آماري به گونه اي کمورد نظر  نآماري نحوه تلفظ واژگا اي سپس در چنین جامعه  

ـ  از آن  پس د وینگارنده نشوند ثبت و ضبط گرد یاصل متوجه غرض کمـک  ه داده هاي بدست آمـده ب

، واج نویسی شد تا بر اساس آن بتوان )IPA )1996نشانه هاي موجود در الفباي بین المللی آوانگاري 

پس اطالعات بدسـت آمـده بـا    س. حتی کوچکترین تفاوتهاي موجود در تلفظ را بطور دقیق ثبت نمود

واجی ویژه اي شد کـه در   محیط گونه معیار آنها مقایسه شد و تفاوتهاي تلفظی آنها منتج به تشخیص

. تبدیل شـده اسـت  ] e[در فارسی معیار، ارتقاء یافته و در لهجه همدانی به / a/آن محیط، واکه افتاده 

در نظـر گـرفتن پـنج     مت تحلیل داده هـا بـا  ، در قسداده هاي جمع آوري شده  پس از ارائهدر ادامه،

 سـپس در هـر مـورد   . به بررسی احتماالت مختلف این فراینـد پرداختـه شـده اسـت     فرضیه متفاوت،

و می نماید را مردود و رد شده تلقی  ارائه گردیده است که چهار فرضیه نخست  مثالهایی بعنوان شاهد

  .را اثبات می نماید فرضیه پنجم

  ارائه داده ها -2

  در ذیل داده هاي مورد نظر همراه بـا واج نویسـی فارسـی معیـار و واج نویسـی لهجـه همـدانی ارائـه         

  :می گردند

  لهجه همدانی  واج نویسی معیار  واژه

  tavanaji  tevanaji  توانایی - 1

  qadimi  qedimi  قدیمی - 2
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  zaman  zeman  زمان - 3

  baradar  beradar  برادر - 4

  nave  neve  نوه - 5

  hava  heva  اهو - 6

  tagarg  tegarg  تگرگ - 7

  qanat  qenat  قنات - 8

  tala  tela  طال - 9

  namak  nemak  نمک -10

  panir  penir  پنیر -11

  qaza  qeza  غذا -12

  d3avane  d3evane  جوانه -13

  kabutar  kebutar  کبوتر -14

  magas  megas  مگس -15

  dandan  dendan  دندان -16

  zaban  zeban  زبان -17

  tanab  tenab  طناب -18

  tabar  tebar  تبر -19

  kabab  kebab  کباب -20

  nazdik  nezdik  نزدیک -21

  kabud  kebud  کبود -22

  d3avan  d3evan  جوان -23

  tanumand  tenumand  تنومند -24

  qavi  qevi  قوي -25

  kamar  kemar  کمر -26

  d3adid  d3edid  جدید -27

  gariban  geriban  گریبان -28

  hamedan  hemedan  همدان -29

  vazir  vezir  وزیر -30

  ravan  revan  روان -31
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  روش -32 rave  reve  

  salam  selam  سالم -33

  qalam  qelam  قلم -34

aη   قشنگ -35  qa  aη   qe  

  zarar  zerar  ضرر -36

  namaz  nemaz  نماز -37

  qatar  qetar  قطار -38

  d3avad  d3evad  جواد -39

  d3amal  d3emal  جمال -40

  d3alal  d3elal  جالل -41

  mad3id  med3id  مجید -42

  kamal  kemal  کمال -43

  anar  ?enar?  انار -44

  varaq  veraq  ورق -45

  d3avab  d3evab  جواب -46

  kare  kere  کره -47

  لبش -48 laba   lebe  

  لواش -49 lava   leva 

  samavar  semavar  سماور -50

  xarab  xerab  خراب -51

  xabar  xebar  خبر -52

  havas  hevas  حواس -53

  navar  nevar  نوار -54

  نوازش -55 navaze   nevaze  

  یواش -56 java   jeva  

ar  تشر -57  ta  ar  te  

ak لواشک -58  lava  ak  leva  

  mariz  meriz  مریض -59

  maraz  meraz  مرض -60
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  alangu  ?elangu?  النگو -61

  angur  ?engur?  انگور -62

  alak  ?elak?  الک -63

  sarasar  serasar  سراسر -64

  faranse  feranse  فرانسه -65

  masalan  meselan  مثالً -66

  davazda(h)  devazde(h)  دوازده -67

amedan  نچمدا -68  t  emedan  t 

  savad  sevad  سواد -69

a                                 تماشا -70 tama  a  tema  

  tamam  temam  تمام -71

  sand3aq  send3aq  سنجاق -72

  sabad  sebad  سبد -73

  sabab  sebab  سبب -74

  natid3e  netid3e  نتیجه -75

  kasi  kesi  کسی -76

  kasif  kesif  کثیف -77

e   بچه -78 batt  e  bett  

  agar  ?egar?  اگر -79

  dama  dema  دما  -80

  baraje  beraje  براي -81

  tadarok  tedarok  تدارك -82

  tasadof  tesadof  تصادف -83

  تالش -84 tala   tela  

  patu  petu  پتو -85

  panah  penah  پناه -86

  nabajad  nebajad  نباید -87

  tarazu  terazu  ترازو -88
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  نمایش -89 namaje   nemaje  

  savar  sevar  سوار -90

  

  تحلیل داده ها -3

ایـن  . بررسی داده هاي فوق و مقایسه آنها با گویش معیار منجر به ارائـه پـنج فرضـیه شـده اسـت       

  :عبارتند از ها فرضیه

ی بوده و واژه هاي گویش معیـار  یواژه هاي موجود در لهجه همدانی صورت اولیه و زیر بنا -1فرضیه 

  .تی آنها می باشندصورت تغییر یافته و روساخ

  .در هجاي آغازین کلیه واژگان لهجه همدانی یافت می شود] e[به / a/فرایند تغییر واکه -2فرضیه 

  .در لهجه همدانی نوعی همگونی واکه اي است] e[به / a/تبدیل واکه -3فرضیه 

  .در لهجه همدانی نوعی ناهمگونی واکه اي است]  e[به / a/تبدیل واکه -4فرضیه 

در واژگان دو هجایی یا بیشتر لهجه همـدانی یافـت   ]  e[به / a/ن یآغاز فرایند تغییر واکه -5فرضیه 

  .می شود

  تحلیل فرضیه اول -3.1

  منظور بررسی داده ها ابتدا فرض شد کـه واژه هـاي موجـود در لهجـه همـدانی صـورت اولیـه        ه ب  

صورت اصلی و زیر بنایی واژگان  e گونه تصور می شد که واکه داده هاي مورد نظر بوده اند، یعنی این

همـین منظـور تعـدادي از    ه ب. صورت روساختی یا تغییر یافته در این واژگان است aمورد نظر است و 

» فرهنگ کوچـک زبـان پهلـوي   «داده ها بعنوان شاهد در نظر گرفته شدند و طریقه تلفظ آنها از روي 

  :اهده می نمائیددر ذیل برخی از واژه هاي بررسی شده را مش. بررسی شد

  

  واژه  معیارسی یواج نو  لهجه همدانی   زبان پهلوي

zaman  zeman  zaman  1 - زمان  

kabutar  kebutar  kabutar  2 - کبوتر  

nazd(ik)  nezdik  nazdik  3 - نزدیک  

dandan  dendan  dandan  4 - دندان  

kabud  kebud  kabud  5 - کبود  

یربنایی و اولیه واکـه آغـازین داده هـاي بررسـی     د صورت زنهمانطور که شواهد فوق نشان می ده  

صـورت زیـر    aگونه نتیجه گیري نمود کـه واکـه    بنابراین می توان این. eبوده است و نه واکه  aشده 
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می باشد، پس فرضـیه اول رد   aدر لهجه همدانی صورت روساختی و ثانویه واکه  eبنایی است و واکه 

  .می شود

  تحلیل فرضیه دوم -3.2

در لهجه همدانی در کلیـه   eبه  aگونه استنباط می شود که فرایند تغییر واکه  در فرضیه دوم این  

بـرهمین اسـاس ابتـدا تعـدادي واژه یـک      . واژگان اعم از یک هجایی، دو هجایی و بیشتر رخ می دهد

رسی نیز بر) بیش از یک هجا(ترکیبی آنها  صورت هجایی در نظر گرفته شده و واج نگاري شد، سپس

  : اند شده  ارائه  در ذیل این داده ها. و واج نگاري شد

  تعداد هجا  معیارسی یواج نو  لهجه همدانی  تعداد هجا

1  lab  lab  لب  

2   lebe   laba  لبش 

  

  

  1  das(t)  das(t)  دست  

  3  des(t)-o-pa  das(t)-o-pa  دست و پا  

  

1  ab   ab   شب  

3  eb-o-ruz    ab-o-ruz   شب و روز  

در لهجه همـدانی در  ] e[به / a/ د این فرایند تغییر واکه اينهمانطور که شواهد فوق نشان می ده  

را متعلق  eبه  aلذا این فرضیه نیز که تغییر . تر باشندمی شود که داراي دو هجا یا بیش  واژگانی یافت

  .می داند، مردود تلقی می شود) یک هجایی یا بیشتر(به کلیه واژگان 

  تحلیل فرضیه سوم -3.3

قلمـداد شـده    eبـه   aترین نوع دگرگونی صوتی مالك تغییر واکـه   در فرضیه سوم یکی از معمول  

ی شود که در آن یک صوت به صوت مجاور شباهت پیدا می این نوع دگرگونی همگونی نامیده م. است

روشن است که این روند می تواند نوعی ساده سازي حرکات عضالنی کـه بـراي تلفـظ یـک واژه     . کند

  ) 118، ص 1373، توآرال. (حساب آیده معین ضروري است ب

سـته کلـی   همگونی برحسب جهت خطی دگرگونی از واج غالب بسوي واج در حال تغییر، بـه دو د   

همگونی پسرو روندي است که در طی آن یک همخوان با همخوانی کـه پـس از آن   . تقسیم می گردد

عبارت دیگر، دگرگونی در جهت عکس یعنـی از یـک واج بسـوي واج    ه ب. می آید، تشابه پیدا می کند
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  ٥٤

ج همگونی پیشرو نیز هنگامی پیش مـی آیـد کـه وا   . دیگر که پیش از آن آمده است، حرکت می کند

  .)119-118پیشین، صص (طریقی واج دوم را شبیه خود می سازد ه نخست ثابت می ماند و ب

همگونی هاي واکه اي که بطور کلی بنام پیشین شدگی واکه اي یا هماهنگی واکه اي معروفنـد، از    

ه این نوع همگونی نیز بـ . همگونی هاي همخوانی تا حدي کم بسامدترند اما با این حال بسیار معمولند

بر همین اساس از آنجا کـه در برخـی    .)122پیشین، ص (دو صورت پسرو و پیشرو مشاهده می شود 

 neveو kerekare: مانند. واکه اي مشاهده می شود  داده هاي فوق الذکر نیز نوعی همگونی

nave واکـه اي    ر لهجـه همـدانی فراینـد همگـونی    فرضیه سوم بر این اصل استوار است کـه د  …و

همگون شـده و بـدان تبـدیل     eبا واکه پس از خود یعنی  aمشاهده می شود یعنی در آن واکه افتاده 

امـا شـواهد   . می گردد و بعبارتی ما در این لهجه شاهد نوعی همگونی واکه اي از نوع پسرو می باشیم

  :رد و غیر قابل قبول می سازد بسیاري از جمله داده هاي زیر این فرض را نیز

  

  واژه  معیارسی یواج نو  لهجه همدانی

heva  hava  1 - هوا  

  ]افتاده -[    ]افتاده[+            ]افتاده[+ 

                 nemak    namak  2 - نمک  

  ]افتاده -[    ]افتاده[+           ]افتاده[+ 

nemaz   namaz  3 - نماز  

  ]افتاده -[    ]تادهاف[+           ]افتاده[+ 

meraz  maraz  4 - مرض  

  ]افتاده -[    ]افتاده[+             ]افتاده[+ 

   nemaje   namaje  5- نمایش  

  ]افتاده -[    ]افتاده[+                ]افتاده[+         
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   تحلیل فرضیه چهارم -3.4

اي اصلی فرضیه چهارم است درست عکس همگونی و بسـیار غیـر معمـول تـر از آن     ناهمگونی که مبن

در ایـن رونـد یکـی از دو    . است اما به هر حال آنقدر رواج دارد که ارزش ذکر آن در این مقاله بگنجـد 

مثال هایی از ناهمگونی هاي واکه . صورت مشابه در جهت تمایز و افتراق هر چه بیشتر تغییر می کند

  .)125، ص 1373آرالتو، (وانی در تاریخ تحول زبان فرانسه از التین مشاهده شده است اي و همخ

در ]  e[بـه  / a/ر فرض چهارم نگارنده نوعی ناهمگونی واکه اي را در تغییـر واکـه  دبر همین اساس   

گونه که تعداد کثیري از داده هاي فوق نشان می دهند نـوعی نـاهمگونی    زیرا همان. نظر گرفته است

امـا از   …، و26، 23، 15، 9، 3شـود، ماننـد داده هـاي شـماره      که اي پسرو در واژگان مشاهده میوا

منجر به نوعی ]  e[به / a/سوي دیگر تعداد قابل مالحظه اي واژه نیز وجود دارد که در آنها تغییر واکه 

ه اي را فراینـدي  ، نیز بسیاري از زبان شناسان ناهمگونی واک)مانند داده هاي زیر(همگونی شده است 

در کتاب خود تحت عنـوان  1نادر و بسیار غیر معمول در زبانها قلمداد می کنند، تا آنجا که کنستوویچ 

آنجـا کـه بـه بحـث در مـورد نـاهمگونی مـی پـردازد،          162صفحه » 2واج شناسی در دستور زایشی«

  .ه چهارم نیز مردود می گرددفرضیمورد پس با توجه به این دو . هیچگونه اشاره اي به این فرایند ندارد

  

  واژه  معیارسی یواج نو  لهجه همدانی

emedan  t amedan  t 1 - چمدان  

kere  kare  2 - کره  

neve  nave  3 - نوه  

  

  تحلیل فرضیه پنجم -3.5

در واژه هـایی کـه    a هیـ ن تکبـدو  گونه فرض می نماید که واکه آغـازین  پنجم ، نگارنده این در فرض

شواهدي که در ذیل . می گردد در لهجه همدانی تبدیل eداراي دو هجا و یا بیشتر می باشند به واکه 

  :می گردد نشان دهنده این تغییر در محیط واجی ذکر شده می باشده ارائ

  

  واژه  معیارسی یواج نو  لهجه همدانی  تعداد هجا

2  tela  tala  1 - طال  

                                                           
1- Kenstowicz , Michael   

  2- Phonology in Generative Grammar 



 جمله زبان و زبانشناسی  ٥٦

 

  ٥٦

3  terazu  tarazu  2 - ترازو  

2  petu  patu  3 - پتو  

2  qeza  qaza  4 - غذا  

  

همانطور که شواهد فوق و همچنین داده هاي بررسی شده در تحقیق حاضر نشان می دهند عامـل  

می باشد  و جایگاه تکیه در لهجه همدانی تعداد هجاهاي واژه مورد نظر] e[به / a/اصلی در تغییر واکه

 واژه هاي تک هجایی یافت نمی شود اما در واژه هاي دو هجایی و بیشتر  رد  این فرایند  که طوريه ب

بر همین اساس می توان این فرایند تغییر واکه اي . دیده شده و بسیار معمول است بدون  تکیه آغازین

 :صورت قاعده واجی زیر نشان داده را ب

  

 

)(____a 0 cvcce
افتاده

پسین
افتاده













  

 

 

)(____ 0 cvccvv
افتاده

پسین
افتاده













  

 

 یـا  دو هجـایی  واژگـان  در هجـاي آغـازین   /a/ن یشـ ینشان می دهد که واکه افتاده و پ قاعده فوق

الزم به ذکر است که . ل می شودیتبد [e]انی ین و میشیفته و به واکه پیالهجه همدانی ارتقاء   بیشتر

  .معموال در هجاي بدون تکیه رخ می دهد  فراینداین 

  نتیجه -4

دست می آید همانا ارتقـاء واکـه افتـاده    ه فظی لهجه همدانی بآنچه که از ویژگی هاي گویشی و تل  

/a/ هب[e]  و این هجاي آغـازین   در هجاي آغازین واژگانی است که داراي دو هجا یا بیشتر می باشند

به عبارت دیگر عامل تعیین کننده در این نوع فرایند واکه اي تعـداد هجاهـاي واژه   . بدون  تکیه  است

  .شودنمی  ده یدکه این فرایند در واژگان تک هجایی تا آنجا است  دون  تکیهو جایگاه ب مورد نظر
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