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دهیچک

 پژوهش.استبرخوردار یت خاصیاز اهم یختشنا واجیِرِخطّیساخت هجا در مطالعات غ یرسبر

ن، یگرنچ يسرحد یبلوچ شیگو ساخت هجا در ی، به بررسیدانیم یحاضر، در قالبِ پژوهش

ة ویش و پردازدیم، یشیزاپسا ياهیعنوان نظر به، واکه -همخوانیسشنا واجۀ یاساسِ نظربر

ۀ هستۀ واکرِین تأثیهجا و همچنۀ انیآغازه و پا یدوهمخوان يها هخوشدر  ها نهمخوا ییآرا واج

پژوهش از  یزبانيها هداد.دکنمی یبررسرا انهیناهمانند پاۀ خوش يها نا در انتخابِ همخواهج

ستان و یس ستانانِ خاش در ااز توابعِ شهرست ،نیگرنچۀ در منطق شده گردآوريیزبانة کریپ

هدفمند،  روش براساسِیزبانة کرینِ پیو تدو ها هداد يگردآور.شده استاستخراج، بلوچستان

شورِ ساکنِ یگو 10ن پژوهش را یا یزبانۀ جامع.شده استانجامالبِ مصاحبه و گفتارِ آزاددر ق

لیسواد تشکیبسال و  80تا  60متفاوت  یسنّ يها هرد ازمرد،  5زن، و  5ن، شاملِ یگرنچ
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ين دارایگرنچ يسرحد یبلوچ شید که هجا در گونده میپژوهش نشان يها هافتی.دده می

اکثر دو است که قبل از آن حداکثر سه همخوان و بعد از آن حد، یعنی هسته، ییک عنصرِ هجای

ن یانه در ایآغازه و پا یِواندوهمخيها هخوش ییآرا واج، برعالوه به.دنشوواقعندنوات میهمخوان 

انه یپاۀ نشِ خوشیهجا در گزۀ هستۀ ن، نوعِ واکیهمچن.حاکم است هایی یتمحدود یزبانۀ گون

.داردنقش

هسته، ، هجا، آغازه، واکه -همخوانیسشنا واجن، یگرنچ يسرحد یشِ بلوچیگو :ها کلیدواژه

.پایانه

مقدمه -1

يها هدر خوش ها نعِ همخوایر توزحاکم ب هاي یت، ساخت هجا، محدودیدانیمن پژوهشِ یدر ا

انه در یپاۀ خوش يها نا در انتخابِ همخواهجۀ هستۀ واکرِیانه، و تأثیآغازه و پا یِواندوهمخ

ۀ ین در چارچوبِ نظریگرنچۀ مردمِ منطق یزبانۀ سِ گونبراسا، يسرحد یشِ بلوچیگو

 يلومتریک 35در  ، واقعنیگرنچۀ منطق.ودش می فیو توص یبررس 1واکه -همخوانیسشنا واج

بزرگ و  يروستا 30حدود  ،ستان و بلوچستانیر استانِ سشهرستانِ خاش د یجنوبِ شرق

به  یو بنا به اعتقاد برخ یاراَحمدزهی، که اصالتاً به يلِ شهنوازیاز قبا یمردمان«کوچک دارد و 

.ندکن می یزندگ جا، در آن)2007:5،آهنگر(»ز معروفندین یمحمدزه

،3کرن ؛2،1989نیالفنبا(تعلّق دارد  یشمالِ غرب یرانیايها ن، به گروه زبایزبانِ بلوچ

از سه )2009(و کرن  یجهان).2009،و کرن یجهان ؛1386،ینسکااُر ؛2003،یجهان ؛2003

ند، و معتقدند کن می ادییبلوچ یاصل يها شیگو عنوان بهی، و غربی، جنوبیشرق یشِ بلوچیگو

 است که یبلوچ يها شیاز گو یکلّ يبندمیک تقسی، ياشاخهسه يِبندمیتقسن یکه ا

ن، یگرنچ يسرحد یشِ بلوچیگو.استریپذامکان نیز درون آن يشتریب یشیگو يها يمرزبند

، در گروه شده استدادهآن اختصاص هاي جعِ وایساخت هجا و توز یرسن پژوهش به بریکه ا

.ودش میيندبطبقه یغرب یبلوچ يها شیگو

1. cv-phonology theory
2. J. Elfenbein
3. A. Korn
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،)2001(1براساسِ انگارة برکوئست،اي واجِ واکه 6واج همخوانی و  21در این گویش، 

:که عبارتند از اند دهشییشناساتوسط نگارندگان

,,,,,:هاي همخوانی واج ,,,,,,,,,,,,,,

,

اي سادة  هاي واکه واج

:2کشیده

:, :, :

,,:اي سادة کوتاه هاي واکه واج

,3اي مرکب هاي واکه واج  ,  

پیشنهادي  انگارة سبراسا.پردازدبه تحلیل واجی مبتنی بر رویکرد نقشی می)همان(برکوئست 

 شده گردآوريي ها هنخست تمامی داد،ي یک زبانها هو واک ها نمنظور تبیین همخواهب، او

بیشتر از سایر مورد نظر زبانی  ۀگوندر آوایی که احتمال واج بودن آنها بررسی و واحدهاي

ارائه  اي اکهدر جدول آواهاي همخوانی و و ،پس از استخراج ،آواها.دنشو میشناسایی،ستآواها

جایگاه  ، مثالًها هواحدهاي آوایی که در برخی مشخص واحدهاي آوایی مشابه، یعنیو  دنوش می

آزاد  ۀتقابلی، توزیع تکمیلی و گون ةعمد ۀبا توجه به سه نوع رابط،دتولید، مشترك هستن

منظور آشنایی با چگونگی شناسایی فهرست به(وند ش میواج یا واجگونه شناسایی عنوان به

مراجعه )1393(امی و ساغریچی قوواجی بلوچی سرحدي گرنچین به آهنگر، جهانی، مدرسی

).شود

مختلف  یزبان يها هرا در حوز یزبانِ بلوچ يها یژگیو يادیز یو خارج یرانیپژوهشگرانِ ا

ي ها شین زبان و گویاة نحو و ساختواژة شتر در حوزیب ها ین بررسیا.داندادهقراریبررس مورد

و1989(ن ی، الفنبا)1989(4فارل يها شوان به پژوهت می، که از آن جمله ه استآن بود

1. D. A. Burquest
2. simple long vowels

شده در پیکرة زبانی مورد بررسی ترکیبی از دو واکۀ ساده بوده است و ترکیب واکه و هاي مرکب مشاهده واکه.3

.مشاهده نشد),(همخوان 

4. T. Farrell
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،)2003(اري یبختي، محمود)2003(ی، جهان)2003(1، پائول)2003(یزِه، باران)1990

،)2008(ی، جهان)2008(، کرن )2007(آهنگر ،)1383(ان یوسفی، )2003(روز فدلبرجسته

گر، در ید يز سوا.اشاره کرد)1390(یزه، و جمال)2009(و کرن  ی، جهان)2008(مقدم ریدب

ن زبان و یا يرو بر یختشنا اجوو  یآواشناخت يها یشده، بررسانجاميها یانِ بررسیم

شده توسط انجام يها شوان پژوهت میرتباط، ن ایدر ا.اندك است يحدودآن تا يها شیگو

 ی، و جهان)2006(2، آکسنوف)1383(ی، سوهان)2003(یزه، باران)1990و1989(ن یالفنبا

و کرن  یو جهان ،)2006(، آکسنوف )1383(یان، سوهانین میدر ا.بردرا نام)2009(و کرن 

 ییآرا واجد و به انهکرد آن اکتفا يها شیو گو یبانِ بلوچانواعِ هجا در ز یصرفاً به معرّف)2009(

ها به آن ییساخت هجا یا بررسیمربوط و  ینزبا يها هحاکم بر آن در گون هاي یتو محدود

.اندمند نپرداختهنظام یصورت

 یی، نظامِ آوایرِخطّیو غ یخطّ يکردی، با رویشیزا یسشنا واجدر چارچوبِ )1383(یسوهان

نوع  6،فین توصیدر ا يو.ه استکردفیبخشان، را توص يآبادۀ سراوان، گون یشِ بلوچیگو

,cv:که عبارتند از ه استکردیمعرّف یزبانۀ ن گونیا يجا براساخت ه cvc, cvcc, ccv,

ccvc, ccvcc.

 یترکمنستان، نظامِ واج یبلوچ ياختواژو س يساخت نحو یضمنِ بررس )2006(آکسنوف 

 یآهنگ، ساخت هجا و ساخت واج يه، الگویتک ي، الگویفهرست واج شاملِ ،زبان نیا

ف، بسته به تعداد و مکانِ عناصرِ ین توصیدر ا يو.ه استدادف قراریرا مورد توص ،3ها هواژوام

یمعرّفرا ییساخت هجا 9،اننستترکم یزبانِ بلوچ يشان، براعین بسته به توزیو همچن یفرع

,v:که عبارتند از ه استکرد vc, vcc, cv, cvc, cvcc, ccv, ccvc, ccvcc.

 یسشنا واجاز نحو، ساختواژه و  یف کلّیمشترك، به توص يدر اثر)2009(و کرن  یجهان

هدادلیشکن اثر را تیا یخشِ اصلکه ب یها، در بخشِ واجآن.اندپرداخته یزبانِ بلوچ يها شیگو

ه را در یتک يو الگو ، ساخت هجایفهرست واج ،اختصاربخشِ جداگانه، بهری، در سه زاست

در بخشِ مربوط به ساخت هجا، آنها .اندکردهی، بررسی، و غربی، جنوبیشرق یوچبل يها شیگو

1. L. Paul
2. S. Axenov
3. loan words
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که اند کرده یمعرّف یبلوچ يها شیگو يرا برا ییهجا يالگو 9، )2006(ز همانند آکسنوف ین

,v:عبارتند از vc, vcc, cv, cvc,cvcc, ccv, ccvc, ccvcc.

)1380(پرمون .شده استمطرح یمختلف يها هدگایصِ هجا دیخف و تشیدر ارتباط با تعر

ۀ دست:کردمیموجود را به دو دسته تقس يها هیوان نظرت میف هجا یتعربراي است که معتقد

1ییرسا نظیرِ ،گوناگون يآواها يها یژگیودر آنها براساسِشده ف ارائهیکه تعار ییها هیول نظرا

شکل ،)5یروبمی، و ز4هی، تک3یگدی، کشییاز رسا یبیترک(2ی، و برجستگ)یکیزیف يانرژ(

 اهلِ هاي یتفعالدارند که در آنها بهقرار یفیاد تعاریکه بر بنییها هیدوم نظرۀ و دست .اند گرفته

 يها همولّف یِدها سازمانینه یس يهاد پالسیلِ تولیاز قب هایی تی، فعالشده استزبان توجه

).72008،ستالیو کر 62006،فوگد لده.ك.ن ریهمچن(گفتار پاره

د کن مییهجا معرّف صِیتشخ يبرا یداشتنِ نفس و مکث را عاملنگه )1385(ینیالدمشکوة

یعنی همان هجا، مشخّص ،یواج ياواحدهة رین زنجیتر، کوتاهطریقاست بدینو معتقد

ا چند واحد یک یمرکّب است که از  ییک واحد آوایهجا گفت وانت میهمچنین .شودیم

آن  يریزنج ياز واحدها یکیو ضرورتاً  شدهتشکیل 9يریا چند واحد زبرزنجیک یو 8يریزنج

، صرفنیوجود ابا).2006، فوگد لده، 1384شناس، حق(است  ییهجاۀ مختصيکم دارادست

تارِ از گف ياا قطعهیک واژه یة سازند يرسد که اغلبِ مردم هجاهایمنظرف هجا، بهینظر از تعر

در سطحِ  یت واجیک واقعیعنوان بهچرا که هجا  ،ندده میصیتشخ یخوببهزبانِ خود را 

).102009زیه(داردرارقیهر زبان یشورانِ بومیگو یآگاه

و11هموندي یا نوایییسشنا واجهمچون  ییها هیز، نظرین یختشنا واجيها هیانِ نظریاز م

دارند کارطورِ عمده با هجا سرو، بهیشیپسازا يها هینظر عنوان به، واکه -همخوانیسشنا واج

-همخوانیسشنا واجۀ یظرن).2008،ستالیو کر 14،1995لوپیو  13، کالرك12،1989کاتامبا(

 ییهجا و بازنماۀ طالعکرد متفاوتی در می، روشده استنییبسِ آن تبراسان پژوهش یکه ا ،واکه

1. Sonority 8. segmental element
2. Prominence 9. suprasegmental element
3. Length 10. B. Hayes
4. Stress 11. prosodic phonology
5. Pitch 12. F. Katamba
6. P. Ladefoged 13. J. Clark
7. D. Crystal 14. C. Yallop
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 يندهایبه هنگامِ مطالعه در مورد فرآ 1یکارتمک«ن بار یه را نخستین نظریا.دده میآن ارائه

ۀ یدر نظر).1388:106،کامبوزیاکردزعفرانلو(ه استدکرمطرح »یساميها نساختواژه در زبا

هجا، ۀ یال:که عبارتند از ه استتشکیل شدياهیالسه يموددرخت هجا از ن ،واکه -همخوان

جزءنظامِ  يصور يها یژگیو ها هین الیا.یواجۀ یو ال)2مبناۀ یا الی(واکه -همخوانۀ یال

و4کلمنتس(وند ش میگر مرتبطیکدیبه يوندیرا دارا هستند و با استفاده از خطوط پ 3مستقل

ت یفیانگرِ کیب یواجۀ یت واج و الیانگرِ کمیمبنا بۀ یالایهواک -همخوانۀ یال).51983،زریکا

ک واج مربوطییرشِ زمانیه درا که ب يمندزمان يها هگایمبنا، جاۀ ین، الیابرعالوه.واج است

و6دهیکوتاه و کش يها هانِ واکیزِ میوان در تمات میمبنا را ۀ یضرورت ال.دده میود، نشانش می

ک از یهر.دادنشان یخوبهستند، به یواحد واج دو یِکه توال ها یشید انساها ماننواج یبرخ

:دنخود را دار اصطالحات خاص واکه -همخوانۀ یدر نظر ها هیال

ا یدوم ۀ یال.ه استتشکیل شد»σ«ک عنصر با نماد یهجا تنها از ۀ یا همان الینخست ۀ یال

 ،یواجۀ یا الی،سومۀ یاست و الگرفتهلشک vوcاز دو عنصرِ  واکه -همخوانۀ یهمان ال

را مشخّص ها هو واک ها نه همخواگایاست که جا 7یستونتک ییآوا يها سیماترة دربردارند

 يکه برا ه استتشکیل شدییاعضا ۀه، از مجموعیهر الساخت در خوش يها هریزنج.سازدیم

.)1983:25ر،زیکلمنتس و کا(اند شدهف یه تعریآن ال

 يندهاینِ فرآییت تبیو اهم یسشنا واجهجا، با گسترشِ علمِ  ياهیالسه ییود بازنمابا وج

ضرورت )R(9قافیهو )O(8عِ هجا به آغازهیهمان تقط یعنیهجا  یساخت سلسله مراتب ،یواج

وان به آغازه و ت میهجا را  ،)1996(11و اسپنسر)1990(10از نظرِ دوران).2009،زیه(افت ی

 ين، که وزنِ هجایمانند الت(ها نزبا یه در برخینِ تکییتعبه )1990(دوران.کردعیتقطقافیه 

ییجااز جمله جابه(يگفتار ي، خطاها)استه در آن کلمه یتکة کنندنییهر کلمه عاملِ تع

عِ یتقطبراي سه استدالل به عنوان)مانند فرانسه(ها نزبا یدر برخ ییآرا واجو قواعد  )ها واج

1. J. McCarthy 7. single-column phonetic matrices
2. Skeleton 8. onset
3. ausegmental elements 9. rhyme
4. G. N. Clements 10. J. Durand
5. S. J. Keyser 11. A. Spencer

ی متّصل توان با توالی دو جایگاه واکه بر روي الیۀ مبنا نشان داد که به یک واحد واج هاي کشیده را می واکه .6

.شوند می
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ر ندارد یا عناصرِ آغازه تأثیعنصر  يهجا روۀ ، هستیاز طرف.دکن میاشارهجا به آغازه و قافیهه

.ودش میعِ هجا به آغازه و قافیهیوجبِ تقطز میانه نیپا يها نانتخابِ همخوا رِ آن بریبلکه تأث

به  مِ قافیهیتقسه یتوج يد برانوانت میعِ هجا به آغازه و قافیهیتقط کاررفته براي به يهااستدالل

).1388:152،کامبوزیاکردزعفرانلو(د نروکار بهز ین)C(2انهیو پا)N(1دو بخشِ هسته

، هجا یبه عبارت.هسته در آن استة وجود هجا، حضورِ ساز ۀالزم«که  کردد دقّت یبا

 یول)استتر از نبود آغازه انه معمولیچند که نبود پاهر(انه نداشته باشد یا پایواند آغازه ت می

).2009:51ز، یه(»است یآن الزام يریگحضورِ هسته در شکل

 یانیز بخشِ پایانه نیگره پا.باشدداشتهشتر وجودیا بیواند صفر همخوان ت میآغازه  هدر گر

، در اي اکهبا عناصرِ وتواند  می است که ییها هگایا جاییهمخوان يها هگایجا يهجاست که دارا

آورد، به یمدوجوکه هجا به یساخت ،رونیااز.شودمرتبط ،یواجۀ یدر الد موجو 3گره هسته

 يها هگایاست که به جا ياساخت سازه یگر، هجا نوعیعبارت دبه.ودش میمبنا مرتبطۀ یال

م به یمستقریصورت غبه یواج يها هیعناصرِ موجود در ال و ودش میمبنا متّصلۀ یموجود در ال

 یواجۀ یهجا و الۀ یانِ الیم یارتباطۀ یمبنا، الۀ یقت، الیدر حق.وندشمیهجا متّصل ۀ یال

).1388:153،کامبوزیاکردزعفرانلو(ودش میمحسوب

ها هف دادیو توص یبررس -2

 یواندوهمخيها هدر خوش ها نهمخوا ییآرا واجة وین قسمت، ساخت هجا، انواعِ آن، شیدر ا

ۀ خوش يها نهجا در انتخابِ همخواۀ هستۀ واکرِیتأث یگن چگونیهجا و همچنۀ انیآغازه و پا

.ردیگیقرار میمورد بررسنیگرنچ يسرحد یبلوچشِ یانه در گویپا

1. nucleus
2. coda

ها  البتّه در برخی از زبان.توان شاهد حضورِ واکۀ ساده، واکۀ کشیده و یا واکۀ مرکّب بود در گره هسته می.3

هاي خیشومی یا روان مشخّصۀ هستۀ هجا را دارا شوند و قلۀ هجا را تشکیل  ممکن است یکی از همخوان

).2009،هیز(دهند، مانند زبان انگلیسی
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ساخت هجا -2-1

ۀ در دستورِ همبه عبارت دیگر،  ،ترین ساخت هجاست یانشانبیcvيهجا اینکهبا توجه به 

در آغازه )ها(ا درجِ همخوانیقِ حذف و یاز طروانت می، )1384،خانجنیب(دارد  وجود ها نزبا

یزبان يها هکریپۀ ین اساس و بر پایبر ا.دست یافت یگوناگون ییهجا هاي تانه، به ساخیپا ای

در)التزامی است/شوند امريیلِ حضورِ پیدلساخت هجا به 2که (نوع هجا  11، شده گردآوري

:ه عبارتند ازک شده استن مشاهدهیگرنچ يسرحد یلوچشِ بیگو

cccv1, cccvc2 v, vc, vcc, cvc, cvcc, ccv, ccvc, ccvcc, cv,

:ودش میمربوط پرداخته یزبانة کریز پا ییها هنمونۀ ها و ارائن هجایت ایدر ادامه، به ماه

:cvيهجاساخت  -الف

.در این ساخت، هجا متشکل از یک همخوان و یک واکه است

)1:(

(c»دیروز« /:/»هیوال، دیو«b) / /»از«a) //

3يساخت هجا -ب
v:

.ته استنرفکار بههمخوانی cvهجا ةدر جایگاه آغازن ساخت، یدر ا

1.  این ساخت تنها در وجه امري و التزامی مشاهده شده است که در آن پیشوند/-/  به ابتداي خوشۀ دوهمخوانی

.آغازه اضافه شده است

2.  این ساخت تنها در وجه امري و التزامی مشاهده شده است که در آن پیشوند/-/  به ابتداي خوشۀ دوهمخوانی

.آغازه اضافه شده است

توسط نگارندگان،  (praat)افزارِ پرت  شده، با استفاده از نرمانجام هاي آکوستیکیِ عالوه بر شنود گوشی، بررسی.3

پیوست .ك.ر(اند، به اثبات رسانده است را در هجاهایی که با واکه شروع شده //انسدادي چاکنایی  نبودنیز 

)1.((
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)2:(

(c»این« //» ربط(و حرف(«b) //»او (a»آن، /:/

:vcيساخت هجا -ج

cvهجايِ  ۀودر پایان ه استفتنرکار بههمخوانی  cvهجاي ةن ساخت، در جایگاه آغازیدر ا

.شده استهمخوانی درج

)3:(

:vccيساخت هجا -د

ۀ خوشدرجِ و با  ه استنرفتکار بههمخوانی  cvهجاي ة ن ساخت، در جایگاه آغازیر اد

.دین ساخت هجا رسین به اوات می،cvيهجاۀ انیدر پا یواندوهمخ

(c»محکم، آماده، تهیه« //»پایین، زیر«b) //»آب«a) /:/
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)4:(

/»اسب« /c)»اشک«/ /b)»آهو«/:/a)

:cvcيساخت هجا -ه

.ه استساخته شدcvيهجاۀ انیک همخوان در پایت با درجِ ن ساخیا

)5:(

a) / / »خانه« b) / / »گوسفند« c) /:/ »مادر«

:cvccيساخت هجا -و

.وجود آمده است بهcvcc، هجايِ cvيهجاۀ انیدر پا یدوهمخوانۀ خوش با درجِ

)6:(

(c»خوب« / /»دستگیره«b) /  /»زانو«a) / /
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:ccvيساخت هجا -ز

.ته استگرف، شکلcvيهجاة ک همخوان در آغازیخت با درجِ ن سایا

)7:(

(b»تپه« / /»هخاله، عم«a) / :/

:ccvcيساخت هجا -ح

.وجود آمده است بهcvيهجاۀ انیک همخوان در آغازه و پاین ساخت با درجِیا

)8:(

a) / / »کَمر« b) / / »نیکل« c) /  / »نوعی پسته«

:ccvccيساخت هجا -ط

وان شاهد حضورِ ت می،cvيهجاۀ انیدر آغازه و پا یواندوهمخۀ ک خوشیک همخوان و یبا درجِ 

 ساختccvcc بود.

)9:(

a) /  / »انداخت« b) /  / »شکست« c) /   / »ریز«
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:cccvيساخت هجا -ي

.وجود آمده است بهن ساخت ی، اcvهجاية در آغاز یواندوهمخۀ با درجِ خوش

)10:(

/»!گریه بکن«  /b)»بگویم«a) /  ./

:cccvcيساخت هجا -ك

،cvيهجاۀ انیب، به آغازه و پایترت، بهک همخوانیو  یواندوهمخۀ ن ساخت با درجِ خوشیا

.ه استساخته شد

)11:(

(b»گفته باشم« /  .. /»بباف!«a) /  /!

ها هدر خوش ها نعِ همخوایتوز -2-2

 یواندوهمخيها هدر خوش ها نعِ همخوایبر توزحاکمهاي یتن قسمت از پژوهش، محدودیدر ا

.ودش مییانه در ساخت هجا بررسیازه و پاآغ
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آغازه یواندوهمخيها هخوش -2-2-1

 يسرحد یشِ بلوچیدر گو 1آغازه یواندوهمخيها ه، خوششده گردآوريیزبانة کریبا توجه به پ

:ن عبارتند ازیگرنچ

)12:(

 يهاهخوشیبلوچة واژیمعادلِ فارس

 یهمخواندو

آغازه

معادلِ 

یفارس

يها هخوشیبلوچة واژ

 یدوهمخوان

آغازه

/»کلین« // -/»گشاد«/ ://-/

/»باد« :// -/»بچِالن!«/ // -/

 ییدارو«

»یاهیگ

/ . ://-/»بِده!«/ //-/

/»اسپند« .://-/»بکوب!«/  ///

/»!نیبب«/-:./2//»لیاسماع«   // -/

/»کمر« //-/»بسوز!«/  // -/

/»بدان«/-:///»سوار« :// -/

/»!بشور«/-///»اهیس«  // -/

/»!بخند«/-:///»نیزم« //-/

/»!نیبب«/-:///»حرارت« :// -/

/»زبان« ://-/»بزن!«/  // -/

/»!نیبش«/-:///»نِ خرمایزم« //-/

/»زنانه یضیمر«   //-/»برادر«/ ://-/

/»باال«/-:///»شما« // -/

/»بخواب«/-:///»اسمِ خاص«   // -/

/»آمدمیم«/-///»آوا امن« .:..

 ()/

/ -/

واژة/-/اند مانند خوشۀ  ها مشاهده شده واژه ها در وامشایان ذکر است که برخی از این خوشه.1 /در :/و

/-/در/ :   /.

، یعنی حضور دو واکه کنارِ (hiatus)»ها التقاي واکه«در بعضی موارد شاهد حضورِ پدیدة توان  در این گویش می.2

/:مانند.در مرزِ دو هجا، نیز بود هم . :./»پروانه«،/ :.:/»دعا«،/:. /»و»باید....
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:./»چوپان« //-/» ،خاله

»عمه

/ ://-/

/»آوا نام« :

 : /

/ -/»ۀگردن 

»کوه

/://-/

/»علف هرز« //-/»توانستن«/ :.//-/

/»نمک« ://-/»درخت«/  //-/

/»شجاع«/-:///»چراغ« // -/

/»دوازده«/-:///»انیقل«  :.  // -/

/»جوراب«  :// -/»شکستن

«

/ 

  /

/ -/

/»، خوبیعال«  :// -/»خروس«/  //-/

/»نیبش«  //-/»سوسمار«/ // -/

/»آوا نام«/-:///»رزوآ« 

  /

/-/

/»رختخواب« ://-/»جبو«/ // -/

/»!سیبنو« :// -/» چادر

»اهیس

/ :// -/

/»نوه« :.//-/»ازهیخم«/ :.//-/

/»نیسنگ« ://-/

و)آغازه یواندوهمخۀ عضوِ اولِ خوش(يآغاز يها هگایر جاد ها نعِ همخوایدر ادامه، توز

)1(ولِآغازه، در جد یواندوهمخيها ه، در خوش)آغازه یواندوهمخۀ خوشعضوِ دومِ(آغازي پس

ستونِ  يها واجو  يگاه آغازیدر جا يستونِ عمود يها واجن جدول، یدر ا.ودش میدادهنشان

.اند هدواقع شآغازي پسگاه یدر جا یافق
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آغازه یواندوهمخيها هخوش -1جدولِ 

ۀ شِ دو همخوان در خوشیا آرایع ینشان داده شده است، توز)1(با توجه به آنچه در جدولِ 

:دکن میت یر تبعیز یبات واجیاز ترک)يآغازو پس يگاه آغازیدر جا(آغازه 

.ودش میظاهر  //يو کنار //يِ لرزان ها نفقط قبل از همخوا //همخوانِ .1

ۀ ساز و نشانيشوند امریپ عنوان بهاش يبا توجه به کاربرد ساختواژ //همخوان .2

,/يها نقبل از همخوا)یمضارع و ماض(یالتزام , , , , , , ,  , , , ,

, / شودتواند ظاهریم.

,/يها نفقط قبل از همخوا //همخوانِ .3 , / ودش میظاهر.

,/يها نفقط قبل از همخوا //وانِ همخ.4 , / ودش میظاهر.
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,/يها نفقط قبل از همخوا //همخوانِ .5  , , ,  .ودش میواقع /

,/يها نفقط قبل از همخوا //همخوانِ .6 , , , , / ودش میواقع.

.ودش میظاهر //نفقط قبل از همخوا //همخوان .7

.ودش مینواقع یوانچ همخیقبل از ه //همخوان.8

,/يها نفقط قبل از همخوا //همخوانِ .9 , , , / ودش میواقع.

,/يها نفقط قبل از همخوا //همخوانِ .10 , / ودش میواقع.

,/يها نفقط قبل از همخوا //همخوان .11 , , , , / ودش میواقع.

.ودش میواقع //يها نفقط قبل از همخوا //همخوانِ .12

,/يها نفقط قبل از همخوا //مخوانِ ه.13 / ودش میواقع.

,/يها نفقط قبل از همخوا //همخوانِ .14 / ودش میواقع.

/همخوانِ .15 / يها نفقط قبل از همخوا/, / ودش میواقع.

,/يها نفقط قبل از همخوا //همخوانِ .16 / ودش میواقع.

,/يها نفقط قبل از همخوا //همخوانِ .17 , / ودش میواقع.

,/يها نهمخوا.18 , , / وندش مینواقع یچ همخوانیقبل از ه.

 یواندوهمخۀ دو همخوان در خوش شِیآراة ویود که شش میبا توجه به موارد فوق، مشاهده

:استر یشرحِ زبه ین، تابعِ ضوابط خاصیگرنچ يسرحد یشِ بلوچیآغازه، در گو

,/واند از دو واجِ همانند مانند ت میآغازه ن یواندوهمخۀ خوش.1  , ,  /… لیتشک ,

.شود

/ز دارند، مانند یکسان نید یتولة ویگاه که شیجاسانِ همناهم يها واج.2 , ,  /…,،

.رندیگینمگر قراریکدیآغازه در کنارِ  یانودوهمخۀگاه درونِ خوشچیه

,/يها واج.3 , , , / لِ خوشیدر جاعضوِ او ن ینِ ایدر ب.وندش مینآغازه واقعۀ گاه

.شودواند واقعت میز نیآغازه نۀ گاه عضوِ دومِ خوشیدر جا //واجها نهمخوا

,/هاي ججز وابه.4 , , /یتولة ویبا ش یهای ج، وا آغازه  يها هکسان، معموالً در خوشید

اند درونِ توانسته یهای جن وایه چنک شده استدهید يرداما، موا.وندش مینواقع

 هاي جکه همراه با وا //يروند، مانند واجِ انسدادکار بهآغازه یواندوهمخيها هخوش
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,/يانسداد , /واجِ.ته استفکار ر به// واجین ترکیدر ا ي، نقشِ ساختواژیبات 

، عالوه به.دکن مینقشيفایا نمایا وجه التزامیشوند فعلِ امرساز و یپ عنوان بهیعنیدارد، 

,/يانسداد هاي جز همراه با واین //يواجِ انسداد /ته استفکار ر به.

 ییاز آنها بسامد وقوعِ باال يتعداد.بسامد وقوعِ متفاوت هستند يمختلف دارا هاي جوا.5

، یواندوهمخۀخوش يگاه آغازیدر جا //، واجِ ها واجن یانِ ایدر م./,,,/دارند، مانند 

 هاي تشترِ بافین واج در بیدر واقع، ا.استدادهامد وقوع را به خود اختصاصن بسیشتریب

واج//گر، واج یاز طرف د.دارد يشده کاربرد ساختواژذکر ياهشخو ،//  ِو سپس واج//

 هاي جاز وا، جدايِ عالوه به.دارند آغازي پسگاه ین بسامد وقوع را در جایشتریب)بیترتبه(

و را دارند حداقلِ وقوع  //مانند هاي دوهمخوانی آغازه  خوشه درها واجاز  یپربسامد، بعض

.فاقد وقوع هستند //گر مانند ید یبعض

انهیپا یواندوهمخيها هخوش -2-2-2

 يسرحد یشِ بلوچیدر گو 1انهیپا یواندوهمخيها ه، خوششده گردآوريیزبانة کریسِ پبراسا

هسته بر ۀ رِ واکیتأث یمنظورِ بررسبه ن،یهمچن.شده استارائه)13(ة ن در شمارینچگر

.شده استز اضافهیمربوط ن يها هادد cvccيناهمانند در هجاۀ انیپا يها هخوش

-/هایی مانند  شایان ذکر است که خوشه .1 /، ،/- /،/-/،/- /،/-/،/-/،/- /،/- /،/- /،/-

 /و/- / هاي  واژهب در وامترتیبه/   /»متن«،/   /»جشن«،/ :/»واکس«،/  /

/،»اُجرَت«  /»جنس«،/ /»شوم«،/  /»عجز«،/   /»عذاب«،/  /»حمد«،

/ /»مرو»ع/  /»این گویش شده مشاهده شده »عرش بنابراین از ذکرِ آنها  .اند اند که بدونِ تغییر وارد

.نظر شده استهاي دوهمخوانی پایانۀ موجود در واژگانِ بلوچی سرحدي گرنچین صرف  در میانِ خوشه
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)13:(
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ۀ عضوِ اولِ خوش(یپایان پیشيها هگایدر جا ها واجعِ یفوق، توز یزبان يها هسِ دادبراسا

شدهدادهنشان)2(لِدر جدو)انهیپا یواندوهمخۀ عضوِ دومِ خوش(یانیو پا)انهیپا ینوادوهمخ

در  یستونِ افق هاي جو وا یپایان پیشگاه یدر جا يستونِ عمود هاي جن جدول، وایدر ا.است

:اند هواقع شدانه یپا یواندوهمخيها هخوش یانیگاه پایجا
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انهیاپ یواندوهمخيها هخوش -2جدولِ 

 ۀدر خوش ها ننِ همخوایبۀ ش و رابطیآراة وی، شده استآم)2(ة با توجه به آنچه در جدولِ شمار

:کردانیر بیصورت زوان بهت میرا )یانیو پا یپایان پیش(انهیپا

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .1 , , , / ودش میظاهر.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .2 , ,/ ودش میظاهر.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .3 , , , , / ودش میظاهر.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .4 / ودش میظاهر.
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,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .5 , , , , / ودش میظاهر.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .6 / ودش میظاهر.

,/يها نل از همخواقب //همخوانِ .7 / ودش میظاهر.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .8 / ودش میظاهر.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .9 , , , , / ودش میظاهر.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .10 / ودش میظاهر.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .11 , , , / ودش میظاهر.

گر ظاهرید يها نرود و قبل از همخوایم کار بهفقط قبل از خودش  //همخوانِ .12

.ودش مین

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .13 , , , , , , , , , /ودش ظاهر می.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .14 /ودش ظاهر می.

/همخوانِ .15 / يها نقبل از همخوا/, / ودش میظاهر.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .16 , , , /ودش ظاهر می.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .17 , , , , , , , ,  , /ودش ظاهر می.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .18 , , , , , , ,  , /ودش ظاهر می.

,/يها نقبل از همخوا //همخوانِ .19 , , , , /ودش ظاهر می.

ظاهر يگریچ همخوانِ دیه قبل از هنه قبل از خودشان و ن //و//يها نهمخوا.20

.وندش مین

انه یپا یواندوهمخيها هدر خوش یانیو پا یپایان پیشگاه یکه در جا ییها نبا توجه به نوعِ همخوا

:ودش میر حاصل یجِ زیاند، نتاگرفتهقرارکنارِ هم

,/هاي ججز واهانه بیپا يها هوشدر خ.1 , / وانند کنارِ ت میگر، یکسانِ دیهاي جوا

/:مانندشوند،گر واقعیکدی , , /… ,.

ن وقوع را یشتریب //و همخوانِ  یپایان پیشگاه ین وقوع را در جایشتریب //همخوانِ .2

,/مانند  یهای جوا.دارد یانیگاه پایدر جا /)یدر جا و)یپایان پیشگاه/, , /)در

گاه یدر جا //هستند، واج برخوردار ییزانِ وقوعِ باالیاز مز ین)یانیگاه پایجا

,/مانند  یهای جک وقوع دارد و وایفقط  یپایان پیش / ندارند یگاه وقوعیچ جایدر ه.
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.ندارد یچ وقوعیانه، هیپا یواندوهمخيِ ها هخوش یانیگاه پایدر جا //واج.3

,/هاي جوا.4 / پایزانِ وقوع در جاین میاز کمتر انه، یپا یواندوهمخيِ ها هخوش یانیگاه

.برخوردارند

ناهمانند در  یِواندوهمخيها هخوش یبِ واجیهجا بر ترکۀ رِ هستیگرفتنِ تأث، با درنظرعالوه به

قراریبررسنمونه مورد عنوان بهcvccين ، هجایگرنچ يسرحد یشِ بلوچیهجا در گوۀ انیپا

:شده استر حاصلیجِ زیو نتا ته استگرف

.ك.ر(ن یگرنچ يسرحد یشِ بلوچیگو یهمخوانِ موجود در فهرست واج 21انِ یاز م-1

,:,:/يِ ها هانه بعد از واکیپا ۀدر خوش 1همخوان 13، )13ة شمار :/  ود که از ش میمشاهده

,/همخوانِ 5ها ننِ آیب , , , / آغازي، گیدر جا 2ۀهمخوانِ گرفت 6اه
/, , , , , /در

,/ۀ همخوانِ گرفت 2آغازي و شیگاه پیجا / آغازي و هم یهم در جا پیدر جاگاه آغازيِ شیگاه

و  ها یشی، ساها يانفجار(يِ گرفته ها نن نکته که همخوایبا توجه به ا.اندفتهکار ر بهخوشه 

3رسا+[يِ ناسوده ها نو همخوا ]رسا-[زِ یممۀ دارايِ مشخّص)ها یشیانسا
سلسله  ةهستند، قاعد ]

./ۀدر کلم /-/ۀجز خوشهانه، بیپا یهمخوان ۀدر خوش 4ییمراتبِ رسا /»در»آرنج ،

,:/آن  ۀهست ۀکه واک ییهجا :, :/از  ییرسا ۀکه درجاينهگوبه ،شده استتیرعا،است

.نهدیش مهسته به سمت دامنه رو به کاه

 یشِ بلوچیيِ گوها نرِ همخوای، سا//و//جز دو واجِ ه ، ب,/,/ۀبا هست ییدر هجاها

نشان یزبان يها هگر، دادید يسواز .وندش میانه انتخابیپا ۀن در خوشیگرنچيسرحد

هاي بدونِ تغییر در گویشِ بلوچی سرحدي گرنچین صرف  واژه هاي موجود در خوشۀ پایانه در وام خواناز هم.1

.نظر شده است

2. obstruent
3. sonorant

هسته چه ازدر نتیجه، هر.برخوردار است (sonarity)در ساخت هجا، جایگاه هسته از بیشترین میزانِ رسایی  .4

میزانِ رسایی با درجۀ .بدیا میزان رسایی کاهش می ،تر شویم نزدیک)آغازه و پایانه(ها دورتر و به سمت دامنه

degree)بودنِ  همخوانی of consonantality) تنگاتنگی داردهاي هم واج چه درجۀ هر.خوانی ارتباط

انواعِ  سلسله مراتبِ درجۀ همخوانی بودن ،بر این اساس.میزانِ رسایی کمتر است ،همخوانی بیشتر باشد

:شود صورت زیر نشان داده میهاي همخوانی بهگروه

>دار هاي واك سایشی >واك هاي بی سایشی >دار هاي واك انفجاري >واك هاي بی انفجاري >هاانسایشی

،برکوئست(هاي افتاده  واکه >هاي میانه واکه >هاي افراشته واکه/ها غلت >ها زنشی >ها کناري >ها خیشومی

2001.(
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(ها هواکن ید که پس از انده می م ، هها نو روا ها یشومیشاملِ خ ]رسا+[يِ ها نهمخوا)الف:

کار  بهيِ گرفتهها نوانند پس از همخوات میانه یعضوِ دومِ پا عنوان بهعضوِ اول و هم  عنوان به

/،/--/:وند، مانندر /و...و ز یشتر نیب بودنِ یهمخوانۀ گرفته با درج يها نهمخوا)ب(،

-/:وند، مانندکار ر بهوانندت میعضوِ اولِ خوشه عنوان بهانه یپاۀ در خوش /،/- /و. ...

درcvccدر هجايِ  ییاصلِ سلسله مراتبِ رسا ،در هسته ,/,/يِ ها هن پس از واکیبنابرا ،

.شده استنتیرعا ها هخوش یبرخ

,:/يها هبعد از واک یهمخوان ۀهرگاه در خوش-2 :, :/  ِبا هم انتخاب ]رسا-[دو همخوان

انه با یپا ۀن قاعده در مورد خوشیا.بودخواهندتركمش ]واك-[زِیمم ۀشوند، حتماً در مشخّص

-/ۀجز خوشهز بین ,/,/ۀ هست /ۀ، در کلم/ /»دکن می، صدق»صبح.

ۀ در خوش یود ولش ظاهر می,/,/ۀانه با هستیپا ۀدر خوش//ییهمخوانِ چاکنا-3

,:/ۀ انه با هستیپا :, :/ودش مینظاهر.

,:/يِ ها هاز واک یکیاگر هسته cvccدر هجايِ -4 :, :/ در  یشومیباشد، همخوانِ خ

,:/يِ ها هاما بعد از واک.ودش مینانتخاب یانیگاه پایانه در جایپا ۀخوش :, :/ ۀدر خوش 

انتخاب یانیگاه پایو هم در جا یپایان پیشگاه یهم در جا یشومیانه همخوانِ خیپا یهمخوان

.ودش می

.ك.ر(ن یگرنچ يسرحد یشِ بلوچیگو یِهمخوانِ موجود در فهرست واج 21انِ یاز م-5

,/يِ مرکّبِ ها هانه بعد از واکیپا ۀهمخوان در خوش 10، )13ة شمار  / د که نوش میمشاهده

,/همخوان  5ها نِ آنیاز ب , , / پایدر جا ۀهمخوانِ گرفت 5و  یانیگاه/, , , , , /رد

تیرعاییسلسله مراتبِ رساة قاعد ها هن خوشیدر ا.اند شدهخوشه ظاهر یپایان پیشگاهیجا

-[ن، دو همخوانِ یهمچن.ته استافیاز هسته به سمت دامنه کاهش ییسار ۀو درج شده است

 يها هاما در داد.هستندمشترك ]واك-[زِیمم ۀ، حتماً در مشخّصییها هن خوشیدر چن ]رسا

-/ۀ ن واکه خوشیفته پس از ارکار بهۀخوش،//مرکّبِ ۀ واک يدارا یزبان / که در  ده استبو

.شده استتیرعا ییز اصلِ سلسله مراتبِ رساین خوشه نیا
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يریگجهینت -3

انه و یآغازه و پا یواندوهمخيها هدر خوش ها نهمخوا ییِآرا واجدر آنچه گذشت، ساخت هجا، 

انه در یناهمانند پاۀ خوش يها ندر انتخابِ همخوا هجاۀ هستۀ واکرِیتأث ین چگونگیهمچن

شده یبررس یِزبانة کریپ .ف قرار گرفتیو توص ین مورد بررسیگرنچ يسرحد یشِ بلوچیگو

1صورت هجا به یکلّ يشِ مذکور، الگویداد که در گونشان
(c)(c)(c)v(c)(c)هجا یعنی، است ،

د و قبل کن میمرکزِ هجا عمل عنوان بهکه  است ییک عنصرِ هجایاقل حد يش داراین گویدر ا

برعالوه.دنشوواقعدنوانت میز حداکثر دو همخوان ین از آن حداکثر سه همخوان و بعد از آن

هجا ۀ انیآغازه و پا یواندوهمخيها هدر خوش ها نهمخوا ییآرا واجحاکم بر  هاي یتن، محدودیا

 یواندوهمخيها هن کاربرد خوشیگرنچ يسرحد یشِ بلوچیکه در گو شدشد و آشکاریبررس

هجا ۀ هستۀ ن، نوعِ واکیهمچن.شتر استیدر آغازه ب یواندوهمخيها هنسبت به خوشانهیدر پا

 يها نگر، کاربرد همخوایدعبارتبه.دارده نقشانیناهمانند پاۀ يِ خوشها ننشِ همخوایدر گز

.استهجا متفاوتۀ هستۀ واک انه بسته به نوعِیپا ۀخوش
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)1(وست یپ

که با  ییدر هجاها ییچاکنا يرا بدونِ حضورِ انسداد /:/ۀ د واکینمونه، تول ي، برا)1(وست یپ

.دده مین نشان یگرنچ يسرحد یشِ بلوچیوند در گوش میواکه شروع 

/: . /»آن دختر«


