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چکیده
واجشناســی خودواحــد ،ادامــۀ تحقیقــات در چــارچوب واجشناســی زایشــی اســت کــه اولــین بــار
«گلداسمیت» در سال  1976آن را مطرح کرد .در واجشناسـی خودواحـد ،بازنمـایی واجـی از حالـت
خطی بیرون آمده ،به صورت شبکهای و سلسلهمراتبی تبیین میشود .بر اسـاس ایـن ،فضـای بازنمـایی
واجی ،شامل مشخصۀ مستقل (خودواحد) است .در واجشناسی خودواحد ،کانون توجـه بـر تغییراتـی
قرار گرفته است که قوانین واجی میتوانند بر سازمانبندی بازنمایهای واجی ایجـاد کننـد .در انگـارۀ
خودواحد ،بازنماییها دیگر به صورت یک ردیف از عناصر واجی ساده کـه تمـام فراینـدهای واجـی در
همان سطح انجام میگیرد ،نیستند .در این انگاره ،قوانین واجی نه تنها بر عناصر واجی تأثیر میگذارند
بلکه بر نحوۀ ارتباط عناصر الیههای مختلف با یکدیگر مؤثرند .در این پژوهش سـعی بـر آن اسـت کـه
فرایند واجی هماهنگی واکهای در گویش گیلکی رشت در چـارچوب «واجشناسـی خودواحـد» مـورد
بررسی قرار گیرد .روش تحقیـق ،توصـیفی -تحلیلـی اسـت و دادههـای تحقیـق بـه صـورت میـدانی و
اسنادی جمعآوری شده است .دادهها از صورت گفتاری گویش گیلکی گویشوران بومی ،فرهنگهـای
مختلف و نیز ّ
شم زبانی محقق جمعآوری شده است و سپس از طریـق مصـاحبه بـا تعـدادی گویشـور
بومیو کهنسال مرد و زن ،موارد شک و تردید در خصوص تلفظ برخی از دادهها برطرف گردیده اسـت.
نتایج تحقیق نشان میدهد که واجشناسی غیرخطی خودواحد ،قادر به تبیین و بازنمـایی فراینـد واجـی
هماهنگی واکهای در گویش گیلکی رشت با کفایت توضیحی الزم است.
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.1مقدمه
زبان پدیدهای پویا و در حال تغییر است و گویش گیلکی نیز که یکی از گویشهای شمال غربی ایران
محسوب میشود از این قاعده مستثنی نیست .گویش گیلکی سه گونۀ عمده دارد -1 :گونۀ گیلکی
الهیجی (بیه پیش) در منطقهای محدود از شمال به دریای خزر ،از جنوب به بلندیهای سیاهکل ،از
غرب به آستانه و حسنکیاده تا مرزهای کوچصفهان و از شرق به لنگرود و رودسر که به تدریج به
گویش مازندرانی میآمیزد؛  -2گونۀ گیلکی رشت (بیه پس) که در رشت ،لشت نشاء ،خشکبیجار،
صومعه سرا ،خمام ،بندرانزلی ،فومن و شفت به آن سخن میگویند؛ -3گونۀ گالشی که مردم نواحی
کوهستانی الهیجان به آن سخن میگویند .در پژوهش حاضر ،نگارنده مطالعۀ خود را به گویش
گیلکی رشت محدود کرده است .در این تحقیق سعی شده است که فرایند واجی هماهنگی واکهای
گویش گیلکی رشت براساس نظریۀ واجشناسی خودواحد مورد بررسی قرار گیرد .هماهنگی واکهای
عبارت است از ّ
کیفیت واجی که طی آن واکههای موجود در یک کلمه ،در بعضی از مشخصههای
واجی با یکدیگر همگون میشوند .یکی از ویژگیهای هماهنگی واکهای این است که معموال هیچ یک
از واکههای یک زبان برای شرکت در این فرایند هیچ گونه محدودیتی ندارد (نک :کنستویچ.)374:1974،
واجشناسی خودواحد رویکردی نظری برای تحلیل واجشناختی است که اولین بار «گلداسمیت »1در
سال  1976آن را مطرح کرد.
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2
بنیادهای این رویکرد به آثار فرث  ،هریس  ،هاکت  ،بالچ و پایک باز میگردد .واجشناسی
خودواحد در حقیقت حوزهای در واجشناسی زایشی است .واجشناسی زایشی با اثر معروف چامسکی
7
و هله ( ) 1968آغاز و بعدها به واج شناسی معیار و انگارۀ" اس پی ای) ")SPEمشهور شد (نک:
کامبوزیا.)38 :1385 ،

در واجشناسی زایشی کوچکترین واحدهای واجی مشخصههای تمایزدهنده هستند که متناظر با
عناصر مستقل و قابل کنترل تولید یا درک گفتار هستند(نک:چامسکی و هله .)1968 ،عالوه بر این ،هر
مشخصۀ تمایزدهنده ،بر روی یک مقیاس فیزیکی تعریف میشود که دو مقدار (ارزش) دارد :صفر یا
یک .مقدار صفر مشخصه به معنی عدم حضور مشخصه در یک واحد واجی است .به ازای هر
مشخصۀ تمایزدهنده واجی ،یک مشخصۀ آوایی وجود دارد که بر روی همان مقیاس فیزیکی تعریف
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میشود؛ با این تفاوت که عالوه بر مقادیر صفر و یک ،مقادیر دیگری را نیز میپذیرد .همچنین در
واج شناسی زایشی ،رابطه بین سطح واجی و آوایی از رهگذر قواعد واجی زبان تعریف میشود؛ یعنی،
قواعد واجی خاص هر زبان مقادیر صفر و یک مشخصهها را به مقادیر مشخصی در سطح آوایی
مینگاراند (نک :چامسکی و هله .)1989 ،بنابراین ،اگرچه مشخصههای واجی و آوایی ،روی یک مقیاس
فیزیکی واحد تعریف میشوند اما در دو سطح کامال مجزا از هم قرار دارند و از رهگذر قواعد واجی به
یکدیگر تبدیل میشوند؛ به عبارت دیگر ،بین سطح واجی و آوایی رویکردی قاعدهبنیاد است .در
واقع ،واجشناسی خودواحد نوعی واجشناسی است که در تقابل با واجشناسی خطی قرار میگیرد
(نوروزی.)1382،

به عبارت دیگر ،در واجشناسی خودواحد شواهدی ارائه میشود که تحلیل واجی نباید خطی باشد.
هاکت ( )1947فرض خطیبودن تحلیل واجی را زیر سؤال برد و در مقابل آن فرض غیرخطی را مطرح
کرد .بنابراین در واجشناسی خودواحد ،تحلیل واجی ،یک تحلیل غیرخطی است .گلداسمیت ()1990
معتقد است که یک مشخصۀ مستقل از سایر مشخصهها در زنجیرۀ واجی تأثیر میگذارد و موجب
تغییر معنایی میشود .گلداسمیت ،بازنمایی واجی را از حالت خطی درآورد و آن را به صورت شبکه
مطرح کرد .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد واجشناسی خودواحد نسبت به واجشناسی زایشی
در زمینههایی همچون تبیین رابطۀ میان آواشناسی و واجشناسی و همچنین کاهش در میزان انتزاعی
بودن بازنماییهای زیرساختی موفقتر عمل کرده است (نک :ملکی.)1381،
در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از چارچوب واجشناسی خودواحد ،تحلیلهایی در فرایند
واجی هماهنگی واکهای گویش گیلکی رشت انجام گیرد که از کارآیی و توضیح الزم برخوردار باشند.

.2پیشینۀ پژوهش
با توجه به اینکه لهجهها و گویشهای یک سرزمین ،نشانگر غنای فرهنگی آن سرزمین هستند و هر
گویش به نوبۀ خود دارای گونههای مختلفی است ،جمعآوری این گویشها و پرداختن به مباحث
مختلف زبانشناختی مرتبط با آنها در شناساندن این گونههای زبانی به نسل بعدی و محققان کمک
میکند.
ثبت گویشها و لهجههای ایرانی در مطالعات ردهشناختی زبان نیز مفید است زیرا از این طریق
میتوان به طبقهبندی گویشها پرداخت و به روابط موجود بین گویشهای مختلف پیبرد .شناخت
آداب و رسوم ،فر هنگ و باورها و اوضاع اجتماعی مناطق مختلف ایران ،ایجاد زمینۀ مناسب برای
انجام مطالعات تاریخی -تطبیقی و بازسازی صورتهای کهن نیز از اهداف دیگر این گونه
بررسیهاست .در این تحقیق ،پژوهشگر سعی نموده است تا با انتخاب یکی از انگارههای واجشناسی
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غیرخطی در چارچوب واج شناسی زایشی ،یعنی واج شناسی خودواحد ،تحلیلهایی را در فرایند
واجی هماهنگی واکهای گویش گیلکی رشت انجام دهد که از کارایی و توضیح الزم برخوردار باشند.
از آن جاییکه واجشناسی خودواحد یکی از انگارههای مهم و مطرح در واجشناسی جدید است،
تحقیقات و پژوهشهای بسیاری در این زمینه صورت نگرفته است .از جمله تحقیقات انجام شده در
این باره میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
بیجن خان ( )1374در رسالۀ دکتری خود تحت عنوان «بازنمایی واجی و آوایی زبان فارسی و کاربرد آن
در زبان شناسی خودکار گفتار» فصلی را به انگارۀ واجشناسی خودواحد اختصاص داده است .وی در
این فصل مینویسد :واحدهای بنیادین نظام واجی در واجشناسی خودواحد عبارتند از خودواحدهایی
که از رهگذر فرایندهای واجی و واجآرایی در زبانشناسی مرز گذر تعیین میشوند.
پرمون ( )1375در پایان نامۀ خود با عنوان «مطالعه نظام آوایی گونۀ کرمانی از دیدگاه واجشناسی زایشی
و خودواحد» ضمن تالش برای ارائۀ شواهدی واقعی از یک نظام زبانی طبیعی و زنده در چارچوب
انگارههای خطی (زایشی) و غیرخطی (خودواحد) سعی در تعیین جنبههایی از این نظام آوایی داشته
که توجیه آنها در یکی از دو انگاره به لحاظ روانشناختی ،پذیرفتنیتر از توجیهشان در دیگری است.
نقشبندی ( )1375در پایان نامۀ خود با عنوان «بررسی نظام آوایی گویش هورامی(گونه شهر پاوه)» از
دیدگاه واجشناسی زایشی و خودواحد ،تحقیق خود را در چند مرحله انجام داده است .وی ّمدعی
میشود که در نظام آوایی «هورامیپاوه» جنبهای که در تبیین دو انگارۀ «زایشی معیار» یا «خودواحد»
ناتوان باشد ،وجود ندارد .همچنین او نشان داده است که توان تبیینی انگارۀ واجشناسی «خودواحد»
در ارتباط با پارهای از جنبههای منحصر به فرد گویش «هورامیپاوه» موفقیت آمیز بوده که وی آنها را
به نمایش گذاشته است.
کامبوزیا ( )1379به طور گستردهای به واجشناسی خودواحد و کاربرد آن در فرایندهای واجی زبان
فارسی و به مقایسۀ واجشناسی خودواحد و انگارۀ غیرخطی میپردازد .او متذکر میشود که در
واجشناسی خودواحد شواهدی ارائه میشود که تحلیل واجی نباید خطی باشد .رضینژاد ( )1381به
تجزیه و تحلیل نظام آوایی گویش ترکی مشکینشهری در چارچوب واجشناسی زایشی میپردازد .در
این تحقیق ،محقق به این نتیجه میرسد که واجشناسی خودواحد بهتر میتواند از عهدۀ تبیین
فرایندهای همگونی و هماهنگی واکهای در ساخت تصریفی واژههای این گویش برآید و از کفایت
توضیحی برخوردار باشد.
سوهانی ( )1383در بررسی نظام آوایی بلوچی سراوان از رویکرد خطی و غیرخطی استفاده نموده است.
محقق یادآور میشود که نظام آوایی بلوچی سراوانی را میتوان به راحتی در چارچوب انگارههای زایشی
معیار و واجشناسی خودواحد توصیف نمود.
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کامبوزیا و شعبانی ( )1386در تحقیقی ،به بررسی فرایندهای واجی در گویش گیلکی رودسر پرداختهاند
و به این نتیجه رسیدهاند که قواعد همگونی ،حذف و تضعیف از پربسامدترین فرایندها و تبدیل
خوشههای ] [-nnبه صورت ] [-ndاز کمبسامدترین آنها در این گویش به شمار میرود.
بصیرت ( )1393در مقالۀ خود تحت عنوان «تحلیل فرایندهای آوایی گویشی رشتی بر مبنای اطلس
زبانی» اینگونه بیان میکند که  18نوع فرایندهای آوایی در سطح استان گیالن و در محدودۀ گویش
گیلکی دیده میشود که از این میان ،مرکزیشدگی ،افراشتگی ،حذف و سایشیشدگی به ترتیب
پربسامدترین فرایندهای آوایی استان هستند و فرایند «درج» در نواحی غربی بیشترین بسامد را دارد.
شیخ ( )1394در کتاب خود تحت عنوان «بررسی واجشناسی غیرخطی در آواهای گویش تالشی» به
بررسی فرایندهای واجی در گویش تالشی براساس نظریۀ کنستویچ ( )1994میپردازد .وی اشاره میکند
که ساختار درونی هر واج در چارچوب واجشناسی غیرخطی شامل مشخصههایی است که به صورت
سلسلهمراتبی با یکدیگر ترکیب میشوند و نظم خاصی بر چگونگی ترکیب مشخصههای واجی با
یکدیگر حاکم است.

 .3روش تحقیق
 .1-3روش جمعآوری دادهها و محدودۀ تحقیق
از آنجا که انتخاب گویشور ،یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیق در خصوص گویشهاست ،در این
تحقیق ،چند معیار اصلی در انتخاب گویشوران مدنظر قرار گرفته است؛ نخست آنکه افراد و
والدینشان گیلکزبان باشند؛دوم آن که این افراد ،مدت زمان زیادی خارج از استان زندگی نکرده
باشند؛ سوم آنکه این افراد تحصیل کرده نباشند .همچنین از منابع مکتوب مانند فرهنگهای
«فرهنگ گیلکی» (ستوده« ،)1390 ،فرهنگ گیل و دیلم ،فارسی به گیلکی» (پاینده« ،)1366،واژهنامۀ
گویش گیلکی» (مرعشی )1363،استفاده شده است و نیز از ّ
شم زبانی خود برای جمعآوری دادهها بهره
گرفته شده است.
سپس برای آزمودن دادههای گردآوری شده ،و نیز رفع ابهام و تردید در بعضی از موارد ،با تعدادی
گویشور گیلک زبان کهنسال ،کمسواد و بی سواد مرد و زن که سالهای متمادی در شهرستان رشت
زندگی میکردند ،مصاحبه به عمل آمد .زمان مصاحبه برای هر نفر حداکثر یک ساعت در نظر گرفته
شد .این گویشوران با تکلم و تلفظ صحیح برخی از کلمات و جمالت ،کمک کردند تا تغییرات آوایی یا
واجی واژهها به صورت جداگانه ،هم به صورت درونبافت و هم خارج از بافت ،بررسی شود .پس از
این مرحله نیز دادههای جمعآوری شده ،آوانویسی شدند.
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بدین ترتیب پیکرۀ زبانیای برای تجزیه و تحلیل دادهها فراهم شد که شامل مثالهایی برای ساختمان
واجشناسی گویش گیلکی رشت براساس نظریۀ خودواحد بود .پس از گردآوری دادهها ،تمام واجها
تجزیه و تحلیل شدند و سپس تالش شد تا ساختمان هجا و فرایند واجی هماهنگی واکهای براساس
واجشناسی خودواحد بررسی گردد.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها
در ابتدا الزم است مشخصههای واکههای گویش گیلکی تعیین شود:
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هجایی
رسا
همخوانی
پیش بسته

دادههای زیر را در نظر بگیرید:
جدول ( :)1مثالهایی از هماهنگی واکهای

معنی
کبریت
صفر
مهدی
نوید
مجید
ملوس
در قابلمه
پتو
شلوار کوتاه زنانه

B

A

/kibrit/

/kəbrit/

/sifr/

/sefr/

/midi/

/medi/

/nivid/

/nævid/

/midЗid/

/mədЗid/

/mulus/

/məlus/

/nuxun/

/noxun/

/putu/

/pætu/

/tunuko/

/tonoko/

همان طور که در دادهها میبینیم ،در کلمات دوهجایی که هجاهای آن به شکل هجای کوتاه  CVاست
و در مرکز هجای اول ،یکی از واکههای میانی  /o/ ،/e/یا  ə/ə/و در مرکز هجای دوم ،یکی از واکههای
افراشتۀ  /i/یا  /u/قرار دارد ،واکۀ میانی هجای اول به واکۀ افراشته تبدیل میشود:
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قاعدۀ باال نشان میدهد که واکه های میانی در یک هجای باز با واکههای افراشتۀ هجای بعدی
همگون شده و هماهنگی واکهای به وجود میآید .در این قاعده « »Cنماد همخوان و  $مرز هجا را
نشان میدهد.
بازنمایی غیرخطی قاعده فوق به صورت زیر است:
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در این بازنمایی ،مشخصۀ [+افراشته] به صورت خودواحد به واکۀ هجای قبل گسترده میشود؛ به
عبارتی دیگر ،از واکۀ هجای دوم به واکۀ میانی هجای اول گسترش مییابد و آن را با خود همگون
مینماید.
مثال (:)1
معنی

بازنمایی روسابتی

بازنمایی زیرسابتی

][beriz

][dukun

/dokun/

اعمال قاعدۀ (:)3

مثال (:)2
معنی

بازنمایی روسابتی

بازنمایی ز یرسابتی

][ne∫æst

][bini∫t

/beni∫t/
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مثال (:)3
معنی

بازنمایی روسابتی

بازنمایی زیرسابتی

][mælus

][mulus

/məlus/
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در گویش گیلکی ،واکۀ پیشوند فعل امر در مجاورت واکۀ پسین و افراشتۀ هجای پس از خود تغییر
یافته و با آن همگون میشود که نمونهای از هما هنگی واکهای است .در واقع ،در این گویش تکواژ امر
به صورت پیشوند بر سه ستاک مضارع میآید .این تکواژ نمودهای آوایی متفاوتی چون  /bu/ ،/bi/و
 /b/دارد.
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این تکواژ با واکۀ ستاک هماهنگی واکهای مییابد .الزم به ذکر است که در این قسمت ،صورت تکواژ
امر در گویش گیلکی برای همۀ واکهها آورده نشده است.
الگوی کلی فعل امر در گویش گیلکی به شکل زیر است:
جدول ( :)2ستاک مضارع  +تکواژ امر

معنی

فعل امر زیلکی

زویش زیلکی

بزن
بزار
ِبکن
بپز
بیفت
راه برو
بشین
بمیر
کباب کن
بچین
بکن
برو
بدوز
بشور
ببر

bəzən

بزن
بنخ
بکن
بپچ
بکف
بمج
بینیش
بیمیر
بیویج
بیچین
بوکون
بوشو
بودوج
بوشور
بوور

bənəx
bəkən
bəpətʃ
bəkəf
bəmodʒ
biniʃ
bimir
bividʒ
bitʃin
bukun
buʃu
bududʒ
buʃur
buvur

در موارد معدودی ستاک مضارع خود به تنهایی به عنوان فعل امر در گویش گیلکی به کار میرود .این
صورت از فعل امر به صورت بیقاعده است ،همانند دادههای جدول (.)3
جدول ( :)3مثالهایی از فعل امر بیقاعده
معنی

فعل امر بیقاعده

زویش زیلکی

بپوش
بریز
برخورد کن

dukun

دوکون
فوکن
فوتورک

fukon
futurk
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آویزان کن
بردار
درست کن

valaxan
vigir
tʃakun

ولخن
ویگیر
چکون

نوع دیگری از همگونی در این گویش ،همگونی واکه با واکه است؛ به عبارت دیگر ،در گویش گیلگی
نیز مانند بسیاری از گویشها ،واکههای هجاهای مجاور در مشخصههایی نظیر افراشتگی ،پسین
مرکزی با هم همگون میشوند.
در این گویش ،واکۀ تکواژ وجه امری  /b -/با واژۀ ستاک مضارع همگون میشود .این فرایند در زبان
فارسی معیار نیز فعال است .واکۀ این تکواژ در هماهنگی با واکۀ ستاک مضارع تغییر میکند .همان
طور که دادهها نشان میدهد ،هرگاه واکۀ ستاک حال دارای مشخصۀ پسین باشد ،واکۀ پیشوند امر به
ّ
صورت ] [buتجلی مییابد.
برای مشخصکردن صورت زیرساختی تکواژ امر در گویش گیلکی ،سه فرض زیر را در نظر میگیریم:
فرض ّاول:فرض میکنیم صورت زیر ساختی تکواژ امر  /bə/باشد.
فرض ّدوم:صورت زیر ساختی  /bu/را زیر ساخت در نظر میگیریم.

فرض سوم /bi/:را صورت زیر ساختی تکواژ امر در نظر میگیریم.
اگر فرض ّاول را بپذیریم ،بازنمایی غیر خطی فرض ّاول به شکل زیر است:
قاعدۀ (:)1
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ب) گسترش مشخصۀ منبع

بر اساس بازنمایی باال ،مشخصۀ اندام تولیدی بدنهای به صورت خودواحد درآمده و از واکۀ ستاک به
واکۀ تکواژ امر گسترده میشود و همزمان با آن ،مشخصه بدنهای تکواژ امر نیز قطع میشود .بنابراین
واکۀ ستاک و واکۀ تکواژ امر با هم هماهنگی پیدا میکنند.
مثال(:)4
معنی
][berævid

بازنمایی روسابتی
][bitʃin

بازنمایی ز یرسابتی
/bətʃin /
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مراحل اشتقاق بازنمایی روساختی از بازنمایی زیرساختی:
قاعدۀ (:)2

ج :در بازنمایی باال مشخصه اندام تولیدی بدنهای به صورت خودواحد درآمده و از واکۀ تکواژ امر قطع
شده و به واکۀ ستاک مضارع گسترش یافته است .بنابراین واکۀ تکواژ امر در مشخصههای ] – پسین[
و ]  +افراشته[ با واکۀ ستاک مضارع هماهنگ میشود.
اگر فرض دوم را بپذیریم ،مراحل اشتقاق بازنمایی روساختی از زیرساختی به شکل زیر است:

قاعدۀ(:)3
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معنی

بازنمایی روسابتی

][beʃin

][biniʃ

بازنمایی زیرسابتی
/bu + niʃ/
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در بازنمایی باال ،مشخصۀ اندام تولیدی بدنهای به صورت خودواحد از واکۀ تکواژ امر با مشخصۀ
]+پسین[ و ] +افراشته[ قطع میشود و به واکۀ ستاک مضارع با مشخصۀ ] -پسین[ گسترده میشود
و در روساخت واکۀ تکواژ امر با واکۀ ستاک مضارع در مشخصۀ ] – پسین[ هماهنگ میگردد.
مثال(:)6
معنی

بازنمایی روسابتی

ترکاندن

][bətərkan

بازنمایی زیرسابتی
/butərkan/
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الف :بازنمایی زیرساختی و اعمال قاعدۀ ()3

در این بازنمایی ،مشخصه اندام تولیدی بدنهای واکۀ تکواژ امر به صورت خودواحد قطع میشود و به
مشخصۀ اندام تولیدی بدنهای واکۀ ستاک مضارع گسترش مییابد و با آن مشخصه ] -افراشته[ و ]-
افتاده[ و ] oپسین[ هماهنگ میگردد .اگر فرض سوم را به عنوان زیرساخت بپذیریم ،طبق آن،
فرایندهای اشتقاق بازنمایی روساختی از زیرساختی به شکل زیر است:
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قاعدۀ(:)4
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براساس بازنمایی فوق در مییابیم که مشخصۀ بدنهای از واکه تکواژ امر قطع میشود و به مشخصه
واکۀ ستاک مضارع به صورت خودواحد گسترده شده و با آن هماهنگ میگردد.
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در بازنمایی فوق ،مشخصۀ تولیدی بدنهای به عنوان یک خودواحد در الیهای جداگانه به صورت
مستقل عمل میکند .واکه تکواژ امر ،مشخصۀ بدنهای خود را از دست میدهد .مشخصۀ بدنهای واکه
ستاک مضارع به آن گسترش مییابد که در نتیجه ،این دو واکه در روساخت با هم هماهنگ میشوند و
تکواژ امر ،مشخصه ]-افراشته[ و ]-افتاده[ و ] oپسین[ را به خود میگیرد.
بازنمایی خطی مثال  2به شکل زیر است:
قاعدۀ (:)7

حال باید با توجه به سه تحلیل انجام شده مشخص کنیم کدام یک از این تحلیلها از کفایت توضیحی
بیشتری برخوردار است .با توجه به دادههایی که ارائه شد و با توجه به بررسیهای انجام شده،
درمییابیم که از رهگذر مالحظات واجشناسی ،هر سه تحلیل طبیعی هستند .همچنین در زبان شناسی
مرز گذر قابل تأیید میباشند.
فرض دوم و سوم نمیتوانند کارآمد باشند؛ زیرا اگر این دو فرض را به عنوان زیرساختی در نظر بگیریم
به دلیل استفاده از مشخصههای بیشتر ،نسبت به تحلیل اول نمیتوانند کفایت توضیحی بیشتری داشته
باشند.
بنابراین تحلیل اول به دلیل استفاده از مشخصههای کمتر نسبت به دو تحلیل دیگر از کفایت توضیحی
بیشتری برخوردار است؛ به عبارت دیگر ،بر اساس این تحلیل ،اطالعات کمتری در واژگان اهل زبان
برای صورت زیر ساختی تکواژ امر وجود دارد و یکی از معیارهای کارآمدی تحلیلهای واجشناسی در
دستور جهانی ،معیار سادگی است.

.5نتیجهزیری
در گویش گیلکی ،در کلمات دو هجایی که هجاهای آن به شکل هجاهای کوتاه  CVاست و در مرکز
هجای اول یکی از واکههای میانی  /ə/ ،/o/ ،/e/و در مرکز هجای دوم یکی از واکههای افراشتهی ،/i/
یا  /u/قرار دارد ،واکۀ میانی هجای اول به واکۀ افراشته تبدیل میشود .در واقع واکههای میانی در یک
هجای باز با واکههای افراشته هجای بعدی همگون شده و هماهنگی واکهای به وجود میآید .از این
رو ،مشخصۀ [ +افراشته] به صورت خودواحد به واکه هجای قبل گسترده میشود؛ به عبارتی دیگر ،از
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واکۀ هجای دوم به واکۀ میانی هجای اول گسترش مییابد و آن را با خود همگون مینماید .در گویش
گیلکی ،واکه پیشوند فعل امر در مجاورت واکۀ پسین و افراشتۀ هجای پس از خود تغییر یافته و با آن
همگون میشود .در واقعدر این گویش ،تکواژ امر به صورت پیشوند بر سه ستاک مضارع میآید .این
تکواژ نمودهای آوایی متفاوتی چون  /bu/،/bi/و /bə/دارد .این تکواژ با واکۀ ستاک هماهنگی واکهای
مییابد .در موارد معدود هم ،ستاک مضارع به تنهایی به عنوان فعل امر در گویش گیلکی به کار
می رود .این صورت از فعل امر به صورت بی قاعده است .صورت زیر ساختی فعل امر در این گویش
 /bə/است.
این تحقیق تالش برای ارائۀ توصیفی از فرایند واجی هماهنگی واکهای گویش گیلکی رشت در
چارچوب نظریۀ غیرخطی براساس واجشناسی خودواحد بود .نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات صورت
گرفته توسط پرمون ( ،)1375نقشبندی ( )1375رضینژاد ( )1381و سوهانی ( )1383همسو است
که واجشناسی غیرخطی خودواحد قادر به تبیین و بازنمایی فرایندهای واجی نظیر هماهنگی واکهای
با کفایت توضیحی الزم است .به گونهای که میتوان با استفاده از شواهد درونزبانی ،بازنمایی
زیرساختی واجها را تعیین کرده و براساس قواعد غیرخطی فرایند اشتقاق بازنمایی روساختی از
بازنمایی زیرساختی را ارائه داد.

منابع
کتابها
 پاینده لنگرودی ،محمد ،)1366( ،فرهن -ستوده ،منوچهر ،)1390( ،فرهن

زیل و دیلم ،فارسی به گیلکی،تهران :امیرکبیر.

زیلکی ،تهران :نشریه ایران شناسی.

 -شیخ سنگ تجن ،شهین ،)1384( ،بررسی واجشناسی غیربطی در آواهای زویش تالشی،رشت :نشر فرهنگ ایلیا.
 کرد زعفرانلو کامبوزیا ،عالیه ،)1385( ،واجشناسی رویکردهای قاعده بنیاد ،تهران :انتشاراتسمت.
 -مرعشی،احمد ،)1363( ،واژهنامۀ زویش زیلکی ،رشت :طاعتی.
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پایان نامهها
 بصیرت ،وحید ،)1393( ،تحلیل فرایندهای آوایی زویش زیلکی بر مبنای اطلس زبانی،پایاننامۀ کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 بیجن خان ،محمود ،)1374( ،بازنمایی واجی و آوایی زبان فارسی و کاربرد آن در زبانشناسی بودکار زفتار پیوسته ،رسالۀ دکترای زبان شناسی همگانی ،دانشگاه تهران.
 پرمون ،یدالله ،)1375( ،نظام آوایی زونه کرمانی از دیدزاه واجشناسی زایشی و واجشناسیجزء مستقل ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 رضینژاد ،محمد ،)1381( ،واجشناسی زویش ترکی مشکینشهر بر پایۀ نظریۀ بود واحد،پایاننامۀ کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی ،دانشگاه تهران.
 سوهانی ،بهاره ،)1383( ،نظام آوایی بلوچی سراوان :رویکردی بطی و غیربطی ،پایاننامۀکارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی ،دانشگاه تهران.
 کرد زعفرانلو کامبوزیا ،عالیه ،)1379( ،واجشناسی بودواحد و کاربرد آن در فرایندهای واجیزبان فارسی ،رسالۀ دکترای زبان شناسی همگانی ،دانشگاه تهران.
 ملکی ،محمود ،)1381( ،بررسی فرایندهای واج – واژی زونۀ معیار زبان فارسی براساواجشناسی غیربطی بودواحد ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی ،دانشگاه تهران.
 نقشبندی ،شهرام ،)1375( ،تعیین هویت واجی چهار همخوان زرفته در ترکی آذری ،پایاننامۀکارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 نوروزی ،طاهره ،)1383( ،بررسی نظام آوایی زویش زیلکی رشت در چارچوب واجشناسیبودواحد ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
مقاالت
کرد زعفرانلو کامبوزیا ،عالیه و شعبانی ،منصور« ،)1386( ،برخی از فرایندهای واجی در گویش
گیلکی رودسر» ،مجلۀ زبان و زبان شناسی ،سال سوم ،ش اول ،صص .38-1
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