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چکیده
فرایند حذف ،ناظر بر فرایندی است که طی آن یک واحد از زنجیرۀ گفتار کاسته می شود .حذف یک
واج غالبا در آغاز ،میان و یا پایان واژه روی میدهد.حذف کامل عناصر آوایی ،اعم از همخوان و واکه،
یکی از رایج ترین پدیدهها در زبانهای دنیا است .با توجه به ّ
اهمیت این موضوع  ،پژوهش حاضر با هدف
تحلیل و توصیف این فرایند در گویش بختیاری منطقۀ جغرافیایی ایذه به نگارش درآمده است.گردآوری
دادههای زبانی به روش میدانی صورت گرفته ،سپس این دادهها به شیوۀ توصیفی -تحلیلی بررسی شدهاند.
بدین منظور ،سی ساعت از مکالمات گروهی پانزده نفر از گویشوران بومی در گروه ّ
سنی شصت تا هفتاد
سال ضبط گردید .پس از آن ،دادههای زبانی استخراج ،دسته بندی و آوانویسی شدند .با بررسی دادهها در
چارچوب نظریۀ بهینگی ،مهمترین محدودیتهای حاکم بر صورتهای بهینه ،در طی عملکرد فرایند
حذف در گویش بختیاری مشخص شده است .بررسیها نشان می دهد ،در طی عملکرد فرایند حذف،
صورتهای بهینه در گویش بختیاری با رعایت شرایط محدودیت نشانداری و دریافت کمترین جریمه از
محدودیت پایایی در سطح برونداد ،برگزیده شدهاند و به این ترتیب در این گویش محدودیتهای
نشانداری که در تعیین برونداد بهینه نقش اساسی دارند ،در سلسله مراتب محدودیتها بر دیگر
ّ
محدودیتها تسلط دارند.
واژههای کلیدی :فرایند واجی حذف ،گویش بختیاری ،بهینگی ،محدودیت

 .1دانشجوی دکتری ،گروه زبان شناسی همگانی ،پردیس علوم تحقیقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
و گروه زبان شناسی همگانی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.

 .2دانشیار گروه زبان شناسی همگانی و زبانهای خارجی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.
* (نویسنده مسئول)Email: elkhas@yahoo.com :
 .3استادیار گروه زبان شناسی همگانی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
تاریخ پذیرش95/8/12 :
تاریخ دریافت95/1/25 :
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-1مقدمه
سرعت و دامنۀ تغییرات در زبانها و گویشها ،بسیار زیاد و گسترده است و عوامل برونزبانی و
درونزبانی متعددی در بروز این تغییرات دخالت دارند .یکی از دغدغههای زبانشناسان ،شناسایی و
ثبت این تغییرات در محدودۀ آواها ،واژهها ،ساختهای دستوری و مفاهیم است .بیجنخان()1389
معتقد است که جایگاه نظری تغییرات آوایی(فرایندهای واجی) در واجشناسی بهینگی از ّ
اهمیت
فراوان برخوردار است؛ زیرا نقش تقابلی عناصر واجی زبان را در واژهسازی نشان میدهد (بی جن
خان .)189 :1389 ،فرایند حذف ناظر بر فرایندی است که طی آن یک واحد آوایی از زنجیرۀ کالم
کاسته میشود.
در این پژوهش تمرکز بر روی حذف ساختاری قرار خواهد گرفت و هدف آن ،توصیف و تحلیل فرایند
واجی حذف همخوان در گویش بختیاری شاخۀ ایلی هفت لنگ در محدوده مکانی منطقۀ ایذه است.
ّ
جمعیتی بالغ بر یکصد وپنجاه هزار نفر ،در شمال
منطقۀ ایذه با مساحت  6201کیلومتر مربع و با
شرقی استان خوزستان و در فاصلۀ  200کیلومتری از مرکز استان ،در میان سلسله جبال زاگرس واقع
شده است .این منطقه از طرف شمال به استان اصفهان ،از طرف شرق به استان چهارمحال و بختیاری
و از غرب به شهرستان مسجد سلیمان و از جنوب به استان کهکیلویه و بویر احمد و شهرستان
رامهرمز محدود میشود .این سرزمین که در کتب تاریخی از آن با نامهای متفاوت «آیا پیر» در زمان
ایالمیان« ،آنزان» در دورۀ هخامنشیان« ،ایذج» در دورۀ اسالمی و«مالمیر» در زمان حکومت اتابکان
لر یاد شده است ،از مراکز مهم تمدن باستانی است که گذشتگان ،عظمت و شکوه و رونق و آبادی آن
را در سنگنوشتههای موجود در منطقه به تصویر کشیدهاند .در فرهنگ معین دربارۀ شهر ایذه آمده
است که ایذه معرب ایذج و نام قدیمی سرزمینی در ناحیۀ بختیاری است که بعدها مال امیر (مالمیر)
نامیده شده و در شهریور  1314به موجب تصویب هیات وزیران آن زمان ،نام آن به ایذه بدل
گردید(معین ،1376 ،ج .)206 :5
ّ
ساکنان این منطقه به قوم بختیاری تعلق دارند .محدودۀ منطقۀ بختیاری در میان استانهای مختلف
به دو قسمت ییالقی و قشالقی تقسیم میگردد .قسمتهای قشالقی آن در استان خوزستان و
بخش های ییالقی در استان چهارمحال و بختیاری ،اصفهان و لرستان میباشد .جامعۀ بختیاری
دارای نظام تشکیالتی منسجمی است که جامعۀ ایلی را تضمین میکند ،به طور کلی سازمان اجتماعی
ایل بختیاری به دو شاخۀ هفت لنگ و چهارلنگ تقسیم میشود که هرکدام از این دو شاخه از چندین
زیرشاخه تحت عناوینی مانند طایفه ،تش ،تیره ،اوالد و مال تشکیل میشود.
مردم منطقۀ ایذه از شاخۀ ایلی هفتلنگ هستند و به گویش بختیاری سخن میگویند؛گویش
بختیاری با داشتن پیشینۀ دیرینه و ادبیات شفاهی پربار ،در تقسیم بندی نمودار زبانهای ایرانی جزو
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گویشهای جنوب غرب ایران است و تحت عنوان گویش لری ،در کنار گویش لرستانی و لری
کهگیلویه و بویراحمد ،یکی از سه گونۀ اصلی مجموعه گویش لری را تشکیل میدهد که با داشتن
قرابت و خویشاوندی با زبان فارسی براساس مطالعات تاریخی ،تطبیقی میتوان آن را به عنوان خواهر
زبان فارسی که با آن ریشۀ مشترک دارد ،در نظر گرفت .ایرج افشار ضمن تأکید بر اصالت گویش
بختیاری ،آن را از ریشۀ زبان فارسی پهلوی و جزو دستنخوردهترین گویشهای ایرانی میداند و
معتقد است که نزدیکی گویش بختیاری با فارسی پهلوی به قدری است که زبانشناسان آن دو را جدا
نمیدانند و گویش بختیاری را بازماندۀ فارسی پهلوی در نظر میگیرند(افشار.)489: 1368 ،
نگارنده که خود گویشور بومی است با استفاده از روش میدانی برای گردآوری دادههای زبانی ،به
ضبط پانزده ساعت از مکالمات گروهی تعداد پانزده نفر از گویشوران بومی سالخوردۀ باالتر ازشصت
سال ،تحصیل نکرده ،تک زبانه و کشاورز پرداخته است .در انتخاب گویشوران چند معیار اصلی ّمد
نظر بوده است؛ نخست این که افراد مورد نظر اصالتا بختیاری و از ساکنان قدیمی منطقه بودهاند و
گویش آنان تحت تأثیر الگوهای آوایی دیگر گویشها قرار نگرفته است ،دوم این که شیوۀ ضبط
مکالمات به نحوی بوده که گویشوران به دور از شتابزدگی یا نگرانی ودر تعامل با یکدیگر مکالمه
کنند .عالوه بر اینها ،هیچ عامل یا ّ
متغیری از جانب نگارنده به جلسات ضبط مکالمات منتقل نشده
است تا گویشوران از گونۀ اصلی و طبیعی خود فاصله نگیرند .با استخراج دادههای زبانی ،دستهبندی
و آوانویسی آنها بر اساس جدول الفبای بینالمللی آوانویسی( The International Phonetic
) )Alphabet (IPAاز سوی نگارنده ،قواعد حذف برای هر یک از موارد ،صورتبندی شده و فرایند
واجی حذف همخوان در دادههای گردآوری شده در چارچوب نظریۀ بهینگی ( The optimality
 )theoryتحلیل و توصیف شده است .
از آنجایی که کشور ایران از اقوام مختلف با گویشها و زبانهای متفاوت تشکیل شده است ،این
گویشها و لهجهها گنجینههای عظیمی هستند که بررسی و شناخت آنها به شناخت هرچه بیشتر و
بهتر ما از میراث فرهنگی و هویت ملی کشورمان کمک میکند و با توجه به خطرهایی که با گسترش
وسایل ارتباط جمعی ،رسانههای گروهی و راههای ارتباطی بین مناطق مختلف ایران ،گویشها و
لهجهها را تهدید میکند و آنها را در معرض زوال تدریجی قرار داده است ،ایجاب میکند که بررسی
گویشهای محلی با روشهای علمی در قالب چارچوبهای نظری قابل قبول انجام پذیرد تا این
گنجینههای گرانبهای فرهنگی حفظ گردند.
شایان ذکر است که شناخت گویشها و لهجههای بومی کشور میتواند در راستای شناخت و حل
بسیاری از مشکالت دستوری و واژگانی زبان فارسی گرهگشا باشد؛ بنابراین ،مطالعۀ گویش بختیاری
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که بسیاری از واژگان وساختارهای دستوری فارسی میانه را در خود حفظ کرده است ،میتواند خألیی
واژگان فارسی میانه را که به فارسی نو نرسیدهاند ،پر کرده ،بر غنای زبان پارسی بیفزاید.
 -2پیشینۀ پژوهش
به نظر میرسد که مطالعات قابل ّ
توجهی در بارۀ گویش بختیاری در چارچوب نظریۀ بهینگی منتشر
نشده است ّاما دربارۀ این گویش ،آثاری به زبان فارسی و انگلیسی تألیف شده است که در اینجا به
طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد .نخستین مطالعات دربارۀ گویش بختیاری توسط پژوهشگران
غربی صورت گرفته است .به گفتۀ طاهری( )26 :1385اسکارمان ،ایران شناس آلمانی ،متونی از
گویش بختیاری را در سال( )1954در شهر برلین منتشر کرد.
ّ
پیش از اسکارمان ّ
تصور میشد که گویش لری ،شاخهای از زبان کردی است اما تحقیقات وی نشان داد که
ّ
گویش بختیاری به گروههای غربی جنوبی تعلق دارد (امان اللهی بهاروند.)40-30: 1385 ،
ویندفور ( )1988در مقالهای تحت عنوان «لهجۀ بختیاری» برای مدخل گویش بختیاری در دانشنامۀ
ایرانیکا ،مطالب مختصر و مفیدی نوشته است و در آنجا برخی از ویژگیهای آوایی و دستوری گویش
بختیاری را بررسی کرده است .لوکوک( )LECOQنیز در مقاله ای در بارۀ گویشهای جنوب غرب ایران
توضیح مختصری دربارۀ دستور گویشهای لری داده است(اشمیت.)563 - 567 : 1383 ،
ّ
از میان پژوهشگران داخلی ،نخستین کار عمده دربارۀ گویش بختیاری متعلق به عبدالعلی خسروی
( )1368تحت عنوان «فرهنگ بختیاری» است که واژگان رایج در گویش بختیاری را در بردارد.
پژوهش دیگر در این زمینه ،مربوط به ظهراب مددی ( )1375با عنوان «واژهنامۀ زبان بختیاری» است
که میتوان آن را به عنوان جامعترین واژهنامه در نظر گرفت .عالوه بر آثار یاد شده مهمترین
پژوهشهایی که در مورد گویش بختیاری انجام شده است در قالب پایاننامههای دانشگاهی و یا
مقاالت علمی ـ پژوهشی بوده است و اغلب این پژوهشها یکی از گونههای گویش بختیاری را مورد
مطالعه قرار دادهاند .به طوری که طاهری ( )1385در پایاننامۀ خود تحت عنوان «گویش بختیاری
کوهرنگ » ،توصیفی جامع از ساختار گویش بختیاری ارائه داده است .مصطفی علیزاده گل سفیدی
( )1371نیز در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود ،گویش بختیاری منطقۀ مشایخ دینارون را از دیدگاه
مردم شناسی بررسی کرده و به اختصار به صرف فعل در بختیاری هم اشاره کرده است ،اما در کار وی
بسیاری از ویژگیها ناگفته مانده است .همچنین ،قربانپور دستکی در مقالهای تحت عنوان
«بختیاریها ؛گذشته و حال» به توصیفی کوتاه از گویش بختیاری بسنده کرده است و باالخره ،سیما
ذوالفقاری ( )1386در مقالهای با موضوع «گویش بختیاری؛ بقا یا زوال؟» ،میزان کاربرد گویش
محلی را در شهرستان مسجد سلیمان بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که بر خالف
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نگرانیهای شدید در مورد زوال گویشهای محلی ،گویش بختیاری از وضعیت کاربردی نسبتا خوبی
برخوردار است .در گویشهای لرستانی نیز دو مقالۀ پژوهشی به نگارش درآمده است؛ نخست ،جم و
زلقی ( )1392به بررسی تبدیل واکۀ  /u/به واکۀ  / i /در گویش لری سیالخوری در چارچوب نظریۀ
بهینگی پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که دالیل رخداد و عدم رخداد این تبدیل در گویش یاد شده
ناشی از تسلط یکی از محدویتهای نشانداری و یا پایایی است و همچنین مشخص کردهاند که بافت پس از واکۀ
 / u /این تبدیل را تبیین میکند.
کار پژوهشی دیگر را آرزو سلیمانی با همکاران ( )1392در مورد فرایندهای واجی در چارچوب نظریۀ
واجشناسی زایشی با نام «مقایسۀ فرایندهای واجی همخوانهای گویش لری باالگریوه با فارسی
معیار» به نگارش درآورده و به این نتیجه رسیده که در میان فرایندهای واجی ،تضعیف و حذف
ّفعالترند و دو گونه فرایند ناهمگونی در گویش باالگریوه رخ میدهد.
 -3چارچوب نظری پژوهش
این پژوهش بر پایۀ اصول واج شناسی بهینگی صورت گرفته است .در واقع ،این رویکرد نخستین بار
در سال ( ) 1991توسط الن پرینس( )Alan Princeوپال اسمولنسکی ( )Paul Smolenskyدر
چارچوب نظریۀ زایشی مطرح شد .این نظریه ابتدا حوزۀ واجشناسی را تحت تأثیر قرار داد سپس به
تدریج تأثیر آن در حوزههای دیگر زبانشناسی بهویژه نحو و صرف نیز دیده شد .این نظریه ،رویکردی
محدودیتمبنا به همۀ حوزههای زبان دارد و ّ
حتی گاهی سعی میکند انگیزه و تبیین نقش برای همۀ
محدودیتها را به دست دهد(دبیر مقدم.)645 :1383 ،
ّ
محدودیتها در این رویکرد نظری ،همگانیاند ،اما زبانهای مختلف ،رتبهبندی متفاوتی از این
محدودیتها به دست میدهند؛ به عبارت روشن تر ،هرکدام از این محدویتها بر اساس ّ
اهمیتی که در
یک زبان خاص دارند ،رتبهبندی میشوند.
همین چینش متفاوت محدویتها ،توجیهکنندۀ تفاوت بین زبانهاست .بنابراین هر زبانی میتواند
ّ
ّ
محدودیتی تخطی کند ،لیکن رتبهبندی محدودیتها در هر زبانی مشخص میکند که کدام
از
ّ
محدودیت در هر زبان تخطیناپذیر ،دارای مرتبۀ باالتری در چینش محدویت است و هرگاه در زبانی از
ّ
محدودیتی که در آن زبان تخطیناپذیر است تخطی صورت گیرد ،زنجیرۀ حاصل،
نادستوری( )Ungrammaticalخواهد بود .محدودیتها در این نظریه بر دو نوعند:
الف)محدودیتهای وفاداری( )Faithfulness constraintsکه به آن محدودیت پایایی نیز میگویند،
ضامن نوعی همانندی بین درونداد و برونداد هستند که بر پایۀ آن ،هر عنصر در برونداد باید دارای
معادلی در درونداد باشد و عنصری اضافه نگردد .
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ب) محدودیت نشانداری که به آن محدودیت حساس به بافت هم میگویند ،به تشخیص صورتهای
بی نشان از نشان دار کمک میکنند؛ به عبارت دیگر ،خوشساختبودن برونداد را تعیین میکنند.
همواره در تعیین گزینۀ بهینه ،میان این دو نوع محدودیت به طور ذاتی تعارض وجود دارد.
محدودیتهای نشانداری( )Markedness constraintsموجب نوعی تغییر در ساختها میشوند،
در حالی که محدودیتهای وفاداری به طور طبیعی مانع از بسیاری تغییرات مانند حذف ،درج یا تغییر
مشخصات عناصرمیشوند (دبیرمقدم .)648: 1383 ،در نظریۀ بهینگی ،هر زبانی میتواند از محدودیتی
ّ
تخطی کند و مرتبهبندی محدودیت در یک زبان نیز به این معناست که کدام محدودیت در آن زبان
ّ
ّ
تخطیپذیر و کدامیک تخطیناپذیر است .در تابلوی بهینگی ،محدودیتهای تخطیناپذیر دارای مرتبۀ
باالتری در چینش محدودیت ها در هر زبانی هستند .هرگاه در زبانی از محدودیتی که در آن زبان
تخطی ناپذیر است ،تخطی شود ،زنجیرۀ زبانی حاصل ،نادرست و غیر دستوری خواهد بود و این نوع
ّ
ّ
تخطی را اصطالحا «تخطی مهلک» ( )Fatal violationمینامند.
نمودارهای معمول در نظریۀ بهینگی تابلو( )Tableauخوانده میشوند .در این تابلو ،گزینۀ دارندۀ
ّ
محدودیت تخطیپذیر با نشانۀ (*) مشخص میشود و تجمیع نشانۀ ستاره و تعجب (!*) در مقابل
ّ
گزینه به معنای تخطی مهلک است و همچنین نشانۀ انگشت اشاره ،گزینه بهینه را مشخص
میکند(دبیر مقدم49 :1383 ،و  .)47نظریۀ بهینگی میان همگانیها از یک سو و ویژگیهای خاص
یک زبان از سوی دیگر تمایز قائل میشود .محدودیتها در این نظریه ،همگانی اند اما مرتبهبندی بین
آنها و یژۀ زبان خاص است و از این رو هر زبانی ترتیب ّ
خاصی بر آنها اعمال میکند.
 -1-3واج شناسی زویش بختیاری
گویش بختیاری ،بیست و چهار همخوان و هشت واکه دارد.اشمیت ()1383بیان میداردکه صامتها
در گویش بختیاری همان صامتهای زبان فارسی هستند ،به عالوه صامت  / δ /که گونۀ
مصوتی /d/صامت  /w/که با  /v /یا  /b/در تناوب است(اشمیت.)567 :1383،نظام
پس
ِ
مصوتها در گویش بختیاری شامل شش مصوت سادۀ رایج در زبان فارسی و دو ّ
مصوت مرکب/ey /
و /ow/که معموالبه صورت / ē /و/ ō/کاهش مییابند .در ادامه پیش از ورود به بخش تحلیل دادههای این
جستار ،به بیان کلی فرایندهای آوایی در زبان فارسی و همچنین در گویش بختیاری پرداخته میشود.
 -4فرایندهای آوایی()Phonetic process
فرایندهای آوایی زبان ،در خالء روی نمیدهد و زنجیره آواها تحت تأثیر آواهای مجاور قرار میگیرد.
به مجموعۀ تغییرات و تحوالت آواها تحت تأثیر آواهای مختلف «فرایندهای واجی» گفته
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میشود .واحدهای آوایی بعد از این که به صورت هجا با هم ترکیب میشوند در نتیجۀ همنشینی،
دستخوش تغییراتی میگردند که از تأثیر متقابل آنها ناشی میشود.
این نوع تغییرات را فرایندهای آوایی (واجـی) میگوینـد(حـق شـناس .)136: 1386 ،در همـۀ زبانهـا
واجها بر همدیگر تأثیر میگذارند و این تأثیر باعث جایگزینی یک واج با واجـی دیگـر ،درج یـک واج
ویا حذف یک واج در زنجیرۀ آوایی صورتهای زبانی میشود.
انــواع فراینــدهای واجــی در چــارچوب واجشناســی بهینگــی عبارتنــد از :تنــاوب واجگونــهای،
دمیـــــدگی(،)Aspirationخنثـــــیشـــــدگی(،)Neutralizationهمگـــــونی()Assimilation
ناهمگونی( ،)Dissimilationحـذف(،)Deletionدرج ( )Insertionو همنـوایی()Conspiracy
که در این پژوهش به دلیل باال بودن بسامد وقوع فرایند حذف همخوان در گفتار گویشوران بختیـاری و
ّ
اهمیت آن ،موضوع پژوهش به تحلیل وتوصیف «حذف» اختصاص یافته است.
 -1-4فرایندهای آوایی در زویش بختیاری

در گویش بختیاری ،انواع فرایندهای آوایی از قبیل همگونی ،ناهمگونی ،قلب ،افزایش ،حذف،
کشش جبرانی ،خیشومی شدگی ،درج ،دمیدگی و تبدیل اتفاق میافتد که در این میان ،فرایند حذف
همخوان بیشترین بسامد وقوع را دارد که در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این فرایند پرداخته میشود.
 -2-4فرایند حذف همخوان

همخوانها نیز مانند واکهها در گفتار پیوسته حذف میشوند .اغلب همخوانها در محیطهای پایانی در
واژگان در معرض حذف قرار میگیرند ،در این پژوهش قصد داریم همین مسأله را در گویش بختیاری
بررسی کنیم .مشکوة الدینی ( ) 1377در کتاب «ساخت آوایی زبان» آورده است که در فرایند حذف،
صدایی از بافت صوتی حذف میشود که قاعدۀ کلی آن را میتوان به صورت قاعدۀ کلی( )1زیر نشان
داد:
الف — ب \ )1( X → Ø
طبق این قاعده هر صدای  Xدر بافت آوایی « الف – ب » حذف میشود و این حذف ممکن است در
آغاز ،میان و پایان واژه روی دهد .طبق این قاعده ،اگر در پایۀ هجای یک واژه در جایگاه اول ،یک
واج سایشی مانند  //sیا  /ʃ/باشد ،در این صورت ،واج انفجاری ،دندانی  / t/و  /d/در جایگاه
دوم پایانۀ هجا حذف میگردد .به طور کلی فرایند حذف زمانی اتفاق میافتد که یکی از عناصر واجی
مانند واکه یا همخوان از زنجیرۀ گفتار کاسته شود .این فرایند واجی اغلب در پایان هجا یا پایان واژه رخ
میدهد.
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 -3-4فرایند حذف در نظریۀ بهینگی

در رابطه با فرایند حذف ،دیدگاهی متفاوت نسبت به دیگر نظریات واج شناسی وجود دارد ،در این
نظریه ،حذف واج تا حدی زیادی قابل پیشبینی است .همچنین محدودیتهایی در ارتباط با فرایند
حذف همخوان و حذف واکه به صورت قاعده صورتبندی شده است.
(2) *fricdentplosive
خوشۀ سایشی و انفجاری دندانی در پایانۀ هجا مجاز نیست.
( )3) MAX- I0)Segment
حذف هر هجایی در برونداد مجاز نیست.
سلسله مراتب این محدودیتها به صورت زیر است:
)(4)*fricdenplosive>>MAX–IO(Segment
به منظور بررسی دقیقتر فرایند حذف همخوان در گویش بختیاری در چارچوب نظری مورد بحث در
این جستار ،ابتدا در قالب تابلوی بهینگی شمارۀ ( )1به فرایند گزینش صورتهای بهینه در شواهد
فارسی اشاره میگردد سپس به تحلیل نمونههای گردآوریشده در این چارچوب پرداخته میشود.
تابلو ( )1روند انتخاب صورت بهینه در شواهد فارسی
) Max – 10 (segment

*Fric Dent plosive

*

input : / goft/
☞ Gof

!*

Goft
input : /mozd/

!*
*

Mozd
☞ Moz

همان گونه که مشاهده میشود بر اساس تابلوی شمارۀ ( )1صورت بهینۀ کلمات «گفت» و «مزد» در
زبان فارسی به صورت  / Gof/و  / Moz /نمود مییابند .
 -5تحلیل دادهها
در این بخش از پژوهش ،براساس دادههای گرد آوریشده از گویش بختیاری منطقۀ ایذه ،عملکرد
فرایند حذف را در این گویش در چارچوب رویکرد بهینگی ،مورد تحلیل و توصیف قرار میدهیم .بدین
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منظور به حذف همخوانها در این گویش ،به ترتیب و بر اساس درجات فراوانی) (Frequencyو به
صورت جداگانه پرداخته میشود.
-1-5حذف همخوان [ ]nاز پایان واژزان زویش بختیاری

این نوع حذف همخوان ،در دادههای زبانی گفتار ضبط شدۀ گویشوران بختیاری به طور چشمگیری
وجود دارد و شاید بتوان گفت بیشترین نوع حذف همخوان از این گونه است .برای تبیین این فرایند
خاص در گویش بختیاری به ترسیم جدول شمارۀ ( )1میپردازیم.
جدول ( )1حذف همخوان [ ]nدر پایان واژزان
واژه

واج شناسی معیار

زویش بختیاری

نان

/nɒn/

[]no

جان

/dʒɒn/

[]dʒo

باران

/bɒrɒn/

[]Bɒro

آسمان

/ɁɒSemɒn/

[]Ɂsemo

آرمان

/Ɂɒrmɒn/

[]Ɂɒrmo

آسان

/ɁSɒn/

[]Ɂɒso

چوپان

/tʃupɒn/

[]tʃupo

حیوان

/hæyvɒn/

[]hæyvo

از آنجایی که فرایند حذف همخوان در گویش بختیاری از بسامد باالیی برخوردار است و شاید بتوان
دلیل آن را بر پایۀ اصل کمکوشی تبیین نمود ،نگارنده را بر آن شد تا این فرایند را در چارچوب
واجشناسی بهینگی بررسی نماید .همخوان خیشومی( ]n[ )Nasalدر پایان واژه و پس از واکۀ
نیمافراشته (متوسط) وپسین[]oحذف میشود .برای تعیین نمای واجی زیرین
( )Underlying phonological unitدادههای زبانی که در طی فرایند حذف دچار تغییرات آوایی
شدهاند.
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با توجه به الگوی واجی گویش بختیاری و همچنین میزان کاربرد صورتهای گردآوری شده ،بدون
حذف آوایی در تعداد زیادی از گویشها و لهجههای پارسی بر پایۀ اصل اکثریت( Majority
 ،)principleصورت های زیرساختی برای نگارندگان مشخص گردید و از طرف دیگر وقوع این فرایند
در دیگر گویشهای ایرانی نیز به تعیین زیرساختهای آوایی پژوهش کمک نمود .به عنوان نمونه
درمورد حذف  /n/در پایان واژهها میتوان به تناوب زیر دست یافت:
 n→ Ø .1یعنی در صورت زیر ساختی واج  /n/حضور داشته است؛
 Ø → n .2که بیانگر افزودن واج  /n/در صورتهای رو ساختی است.
میتوان در تعیین زیرساختی صورتهای زبانی باال از طریق وندافزایی عمل نمود؛ به طور مثال ،در
گویش بختیاری اگر واژۀ  /no /که معادل آن در فارسی «نان» است با نشانۀ  /ɒ/جمع بسته شود،
واج  /n/آشکار شده و در نتیجه میتوان گفت که صورت زیرساختی /no/در گویش بختیاری مطابق
تناوب زیر /non /بوده است  :نانها[ → ]nonɒنان []no
بنابراین با توجه به توضیحات باال و همچنین با افزودن پسوند جمع در پایان صورتهای زبانی جدول
( )1میتوان به تعیین ز یر ساخت دادههای پژوهش دست یافت.
اکنون در جهت توصیف فرایند حذف همخوان[ ]nوتعیین صورت بهینه( )Optimal formدر گویش
بختیاری در چارچوب نظریۀ بهینگی ،دادههای زبانی را مورد تحلیل قرار میدهیم.
این دو محدودیت در ارتباط با جدول ( )1مطرح است که در قواعد ( )5و ()6به ترتیب تعریف و ارائه
شده است:
))5 )* IDENT– IO (nasal
))6) MAX-IO (segment

مطابق محدودیت شمارۀ ( )6که از نوع محدودیتهای نشانداری (حساس به بافت) است نباید
ارزش مشخصۀ خیشومی در درون داد( )Inputبا برون داد( )Outputیکسان باشد .
بر همین اساس ،حضور واج  /n/را در یک صورت برونداد نسبت به صورت متناظر آن را در درونداد
جریمه میکند ،در حالی که در زبان فارسی واحد واجی  /n/در برونداد باید با معادل درونداد خود
ّ
رابطۀ تناظر داشته باشد و در سطح برونداد تجلی یابد.
ّ
از آنجایی که بر اساس این قاعده ،حضور واج  /n/در روساخـت یک صورت زبانی با تخطی مهلک
روبرو شده و منجر به تولیده زنجیرۀ آوایی غیر دستوری میگردد ،این محدویت بر محدویت بعدی
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ّ
یعنی محدویت شمارۀ ( )6که هرگونه حذف در سطح برونداد را مجاز نمیداند،مسلط()Command
است .جزئیات این تغییرات در تابلوی شمارۀ ( )2آمده است.
تابلو شمارۀ (  )2تعیین صورتهای بهینۀ واژزان «نان»« ،جان »« ،باران » و «حیوان » بر اسا
محدویتهای حاکم در زویش بختیاری

) MAX-I0 (segment

)*IDENT– IO (nas
!*

*

input : / nɒn/
][nɒn

a .i

]a.ii ☞ [no
input :/ dʒɒn /
!*

*

][dʒɒn

b.i

]b.ii ☞ [dʒo
input : /bɒrɒn/
!*

*

][bɒrɒn

c.i

]c. ii ☞ [bɒro
input :/hayvɒn/
!*

*

][hayvɒn

di

]dii ☞ [hayvo

همان گونه که در تابلوی شماره ( )2آشکار است ،گزینههای پایای ) ) c. i(،)b. i( ،(a. iو () d. i
ّ
ّ
به دلیل تخطی مهلک از محدودیت نشانداری مسلط [ ( ]*IDENT– IO (nasalو نقض شرایط
آن ،رد شدهاند ولی گزینههای ناپایای ( )c. ii( ،)b. ii ( ،)a. iiو ( )d. iiبه دلیل رعایت شرایط
ّ
محدودیت نشانداری مسلط و دریافت جریمۀ کمتر از محدویت پایایی که در رتبۀ پایین تری قرار
دارد ،به عنوان بروندادهای بهینه در این گویش برگزیده شدهاند.
محدودیت پایایی ) MAX-I0 (segmentکه حذف هر گونه واج را در یک صورت در برونداد نسبت
به صورت متناظر آن در درونداد جریمه میکند با محدودیت نشانداری ( *IDENT– IO (nasalکه
حضور واج  /n/را در یک صورت برونداد نسبت به صورت متناظر آن را در درونداد جریمه میکند،
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در تعارض است .بنابراین تسلط محدودیت نشانداری بر محدودیت پایایی در رتبهبندی()Ranking
شمارۀ ( )7تبیین کنندۀ رخداد فرایند حذف در داده ای زبانی جدول ( )2است.
))7( * IDENT– IO (nas(<< MAX-I0 (segment

نکتۀ پایایی این مطلب این است که  ،در گویش بختیاری ،وقوع این نوع فرایند واجی حذف ،نسبت به
دیگرانواع حذف بیشتر مشاهده میشود .
 -2-5حذف همخوان [ ]dو [ ]tاز بوشههای همخوانی/zd/ , /st / 2

همخوانهای تیغهای(()Coronalدندانی) [ ]dو [ ]tدر پایان واژگان در خوشۀ دو خوشه
همخوانی( )Consonantal clustersبه عنوان عضو دوم خوشه حذف میشوند  .اگر چه وقوع این
فرایند در زبان فارسی نیز دیده میشود؛مانند واژگان «دست»« ،راست » و «دزد» که به ترتیب
«دس»« ،راس»«،دز» به صورت زیر تلفظ میشوند.
dæst→dæs
rɒst→rɒs
dozd→doz
در گویش بختیاری برای موارد ( )3-6( ،)2-6و( )4-6قاعدۀ ( )9صورت بندی و تعریف میشود:
خوشۀ سایشی( )Fricative clusterوانفجاری دندانی( )Dental plosiveدرپایانۀ هجا مجاز نیست:
(9) * Fric Dent plosive
باتوجه به تعارض محدویت پایایی ) MAX- IO (segmentکه حذف هر واجی را در برونداد منع
میکند و محدویت نشان داری  *FricDentPlosiveکه برای حضور خوشۀ سایشی و انفجاری
دندانی در پایانۀ هجا محدویت ایجاد میکند.
ّ
در گویش بختیاری با تسلط محدویت نشانداری در گفتار گویشوران ،صورتهای زبانی بدون
خوشههای سایشی و یا انفجاری دندانی در سطح برونداد نمود پیدا میکنند و به همین دلیل محدویت
نشانداری در رتبۀ باالتر قرار گرفته و به عنوان محدویت مسلط در نظر گرفته میشود.
وقوع این فرایند در گویش بختیاری نسبت به عدم وقوع آن در بافتهای آوایی در صورتهای زبانی
بیشتر است .برای تبیین این فرایند در گویش بختیاری ،به ترسیم نمودار شمارۀ( )2میپردازیم.

توصیف و تحلیل حذف همخوان در گویش بختیاری در چارچوب واجشناسی بهینگی 13 
جدول ( )2دادههای زویش بختیاری به همراه معادل فارسی
واژه

واج شناسی معیار

زویش بختیاری

دوست

/dust/

[]dus

پوست

/pust/

[]pus

مزد

/mozd/

[]moz

دزد

/ dozd/

[]doz

 -3-5حذف همخوان [ ]tاز بوشههای همخوانی /ʃt/

حذف همخوان [ ]tدر گویش بختیاری نسبت به حذف همخوان [ ،]dبسیار بیشتر اتفاق میافتد .در
واقع ،این نوع فرایند حذف ،گویش ویژه است؛ یعنی ،از ویژگیهای گویش بختیاری محسوب
میشود .مطابق جدول ( )3همخوان [ ]tدر جایگاه پایانۀ هجا و بعد از همخوان سایشی بیواک /ʃ/
در سطح برونداد صورتهای زبانی ،نمود پیدا نمیکند.
جدول( )3وقوع حذف همخوان [ ]tاز پایانۀ بوشههای همخوانی  /ʃt/در صورتهای آوایی در زویش
بختیاری
واژه

واج شناسی معیار

زویش بختیاری

مشت

/moʃt/

[]moʃ

بشت
ُپشت

/χ eʃt/

[]χeʃ

/poʃt/

[]poʃ

زوشت
َهشت

/Ɉuʃt/

[]Ɉuʃ

/hæʃt/

[]hæʃ

کشت

/keʃt/

[]keʃ

هشت
ُ
کشت

/heʃt/

[]heʃ

/koʃt/

[]koʃ

  14فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،شمارۀ  ،17پاییز 1396

 -4-5حذف همخوان [ ]tاز بوشههای همخوانی  / χt/و /ft/

این نوع فرایند واجی از نظر جایگاه حذف همخوان که در پایانۀ هجا اتفاق میافتد با فرایندهای حذف
در نمونههای ( )2-5و ( )3-5مشترک استّ .اما از نظر نوع فرایند حذف در گروه فرایندهای زبان
ویژه قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر ،در گویش بختیاری یک واحد واجی وجود دارد که مختص این
گویش است که توصیف آوایی آن به صورت سایشی ،میان دندانی و بیواک است که نشانۀ این واج در
جدول ( )IPAبه صورت  / δ/آمده است .
اشمیت ( )1939در توصیف آواهای گویش بختیاری میگوید که صامتهای این گویش همان
صامتهای زبان فارسی هستند به اضافۀ صامت  /δ/که گونۀ پس مصوتی  /d/است(اشمیت :
.) 567: 1383
جدول ( )4وقوع فرایند حذف همخوان [ ]tاز بوشههای همخوانی /χt /و /ft/
واژه

واج شناسی معیار

زویش بختیاری

دوبت

/duχt/

[]do

سوبت

/Suχt/

[]So

فروبت

/feruχt/

[]fero

پخت

/poχt/

[]Po

زفت

/ Ɉoft/

[]Ɉo

ربت

/ræft/

[]ræ

هفت

/hæft/

[]hæf

بافت

/bɒft/

[]bæf

نفت

/næft/

[]næf

اگر به واژگان این جدول یک واحد آوایی افزوده شود تظاهر هر واج  /t/در برونداد به صورتδ /
/است نمونههای زیر بیانگر این فرایند آوایی هستند:
دوخته [ →]doδeدوخت []do
رفته [ → ]ræ δeرفت []ræ
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اکنــــون در تــــابلوی شــــمارۀ ( )2جزئیــــات حــــذف همخوانهــــای [ ]dو [ ]tازخوشــــههای
همخــوانی ،/zd/,/st/همخــوان [ ]tاز خوشــههای همخــوانی  /ʃt/و همخــوان [ ]tاز خوشــههای
همخوانی  / χt/و  / ft /بر پایۀ چارچوب نظری پژوهش ارائه میشود.
تابلوی ( )2تحلیل دادهها از جدوال ( )4( ،)3( ،)2و تعیین صورت بهینه
در زویش بختیاری
) MAX-I0 (segment

*fricDentPlosive
!*

*

input : /dust/
[]dust

a.i

[a.ii ☞ ]dus
input:/mozd/
!*

*

[]mozd

b.i

[b.ii ☞ ]moz
input:/moʃt/
!*

*

[]moʃt

c.i

[c.ii ☞ ] moʃ
[input:]Juʃt
!*

*

[]Ɉuʃt

d.i

[d.ii ☞ ]Ɉuʃ
input:/duχt/
!*

*

[]duχt

ei

[eii ☞ ]do
input:/hæft/
!*

*

[]hæft

fi:

[fii ☞ ]hæf
input:/Feruχt/
!*

*

[]Feruχt

gi

[ gii ☞ ]fero
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تحلیــل تــابلوی بهینگــی ( )2نشــان میدهــد کــه همــۀ گزینــههای پاپــای (،)b. i( ،)a. i
( )f. i( ،)e. i( ،)d. i( ،)c. iو ( )g. iبــه دلیــل عــدم رعایــت شــرایط محــدودیت نشــان داری
 *fric Dent Plosiveو نقــض ایــن محــدودیت کــه در رتبــهبنــدی بــاالتر از محــدودیت پایــایی
ّ
) MAX-I0 (segmentقــرار دارد و بــه عنــوان محــدودیت مســلط در نظــر گرفتــه شــده اســت،
در همــان مرحلــۀ نخســت در رقابــت بــا دیگــر گزینــههای پایــای (d. ( ،)c. ii( ،)b. ii( ،)a. ii
 )f. ii( ،)e. ii( ،)iiو ( )g.iiرد شــدهان ـد و ایــن امــر ســبب شــده اســت کــه گزینــههای ناپایــا بــه
عنوان برونداد بهینه ،انتخاب شوند.
همچنــین بــر اســاس تــابلوی بهینگــی ( )2میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در گــویش بختیــاری
منطقــۀ ایــذه دو همخــوان  /t/و /d /در جایگــاه پایانــۀ هجــا و بعــد از همخوانهــای سایشــی و
انفجــاری – دنــدانی در ســطح بــرونداد حــذف میگردنــد و وقــوع ایــن فراینــد در برخــی از مــوارد بــا
زبــان فارســی مشــترک اســت ،امــا در برخــی از بافتهــای آوایــی در گــویش بختیــاری خوشــههای
همخــوانی /χt/و /ft/در جایگــاه پایــانی هجــا در ســطح بــرونداد بــه طــور کامــل نمــود پیــدا
نمیکننــد و شــاید بتــوان ایــن فراینــد واجــی را از مختصــات ویــژۀ گــویش بختیــاری دانســت کــه
بسیار رایج اسـت.همـان گونـه کـه قـبال اشـاره شـد در ایـن گـویش ،فراینـد حـذف نسـبت بـه دیگـر
فرایندهای واجی ّفعالتر است.
 -5-5حذف همخوانهای [ ]d[ ،]z[ ،]v[ ،]bدر پایانۀ هجا

در گویش بختیاری اگر همخوانهای باال ،در جایگاه پایانۀ هجا و بعد از واکههای بلند [ ]i[ ،]uو
[ ]Dدر یک واژه قرار گیرند ،در سطح برونداد حضور نمییابند.
مطلب فوق را میتوان به صورت قاعدۀ ( )10نشان داد :
(10) C → Ø / V ― #

بــه طــور کلــی حــذف همخوانهــای پایــانی در ایــن گــویش ،زمینــۀ کشــش واکــهای را در تلفــظ
واژگان ایجاد میکند به طور مثال واژۀ  /xu:/ ← / xub /تلفظ میشود.
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جدول ( )5دادههای مربوط به فرایند حذف در زویش بختیاری
واژه

واج شناسی معیار

زویش بختیاری

بوب

/χub/

[]χu

دود

/dud/

[]di

بود

/bud/

[]bi

چیز

/tʃiz/

[]tʃi

زاو

/ Ɉɒv /

[]Ɉɒ

داماد

/dɒmɒd/

[]dovɒ

دو محدودیت قابل نقض که در تعارض با یکدیگرند و از قاعدۀ ( )10به دست میآید در قالب قواعد
( )11و ( ) 12در زیر ارائه شده اند که ترتیب یک محدودیت نشان داری حساس به بافت که وقوع
همخوانهای پیش بسته یا قدامی را در پایانة هجا و در جایگاه بعد از واکهها جریمه میکند و دیگری
محدودیت پایایی که حذف در واجی را در سطح برون داد جریمه میکند.
همخوانهای واجی پیش زبانی در پایانۀ هجا مجاز نیست:
حذف هر واجی در برون داد مجاز نیست:

((11)*IDEN- IO(ant
))12)Max IO (segment

محدودیتهای فوق در نظام سلسله مراتب رتبه بندی در تعیین برون داد بهینه ،به صورت زیر رتبه بندی
میشود :
))13(* IDENT– IO ( ant (<< MAX-I0 (segment
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تابلوی ( )3صورتهای بهینه بر اسا سلسله محدویتهای حاکم در رویکرد بهینگی
) MAX-I0 (segment

)*IDEN- IO(ant

input:/ χub /

!*

[] χub

*

a.i

[a.ii ☞ ] χu
input :/tʃub/
!*

*

[]tʃub

b. i

[b.ii ☞ ]tʃu
input:/ dud/
!*

*

[]dud

c.i

[c.ii ☞ ]di
input : / tʃiz /
!*

*

[]tʃiz

d. i

[d.ii ☞ ]tʃi
input :/ Ɉɒv/
!*

*

[]Ɉɒv

e. i

[e. ii ☞ ]Ɉɒ
input :/dɒmɒd/
!*

*

[]dɒmɒd

f. i

[f.ii ☞ ]dovɒ

همان گونه که در تابلوی ( )3مشاهده میگردد ،گزینههای پایای (،)d. i( ،)c. i( ،b. i( ،)a. i
ّ
( )e. iو ( )f. iبه دلیل تخطی از شرایط محدودیت نشانداری ) *IDEN- IO(anteriorکه حضور
هر همخوان پیش بسته یا قدامی را در جایگاه پایانی هجا محدود میکند ،در رقابت با گزینههای
ناپایای ( )e. ii( ،)d. ii( ،)c. ii( ،)b. ii( ،)a. iiو ( )f. iiرد شدهاند و این امر باعث برگزیدهشدن
گزینههای ناپایا به عنوان برونداد بهینه گشته است .
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 -6نتیجه زیری
در این پژوهش با در نظر گرفتن فرایند واجی حذف همخوان به عنوان ّفعالترین فرایند واجی در
گویش بختیاری ،دالیل رخداد این فرایند در بافتهای متفاوت در چارچوب بهینگی با دست یابی به یک رتبهبندی
در برگیرندۀ محدودیتها تحلیل گردیده و نتایج ارزشمندی حاصل شد؛ ازجمله این که با تسلط
محدودیتهای نشانداری ( *IDENT– IO (nasحضور همخوان خیشومی  /n/در سطح برونداد
در صورتهای زبانی گویش بختیاری منع شده است و این محدودیت نشانداری با تسلط بر
محدودیت پایایی ) MAX-I0 (segmentسبب شده تا گزینههای ناپایا به عنوان برون بهینه انتخاب
شوند و دیگر این که استدالل شد که تسلط محدودیتهای نشانداری یا حساس به بافت
( *fricDentPlosiveکه از حضور خوشه سایشی و انفجاری دندانی /Xt/ /st/،/zd/،/ʃt/
و /ft/در پایانۀ هجا جلوگیری میکند) بر محدودیت پایایی) MAX-I0 (segmentکه حذف هر
واحد واجی را در برونداد مجاز نمیداند ،سبب گردیده تا گزینههای ناپایا در رقابت با گزینههای پایا
با دریافت جریمۀ کمتر به عنوان برونداد بهینه در گویش بختیاری انتخاب شوند.
در نهایت با بررسی دادهها مشخص گردید که در طی عملکرد فرایند حذف در صورتهای زبانی در
سطح برونداد ،محدودیت نشانداری (حساس به بافت) در گویش بختیاری تعیین کنندۀ برونداد
بهینه است .در پایان ،این پژوهش به عنوان مقدمۀ مطالعات گویش بختیاری در چارچوب نظریۀ
بهینگی ،بررسی دیگر فرایندهای آوایی این گویش را در این چارچوب نظری به عنوان مطالعات آتی
پیشنهاد مینماید.

کتابنامه
کتابها
 آرالتو ،آنتونی .)1384( ،درآمدی بر زانشناسی تار یخی؛ مترجم  :یحیی مدرسی؛ تهران:پژوهشگاه علوم انسانی.
 اشمیت رودیگر .)1383( ،راهنمای زبانهای ایرانی ،مترجمان :آرمان بختیاری [ودیگران]،چاپ اول ،جلد دوم ،تهران :ققنوس.
 افشار سیستانی ،ایرج .)1372( ،مقدمه ای بر شنابت ایلها ،چادر نشینان و طوایف عشایریایران ،جلد دوم ،تهران :انتشارات نسل دانش.
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 امان اللهی بهاروند ،سکندر .)1370( ،قوم لر :پژوهشی درباره پیوستگی قومی و پراکندزیجغرافیایی لرها در ایران ،تهران :نشر آ گه.
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