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چکیده
در این پژوهش انواع فرایند افراشتگی واکه در گویش سبزواری با توجه بهه باف ههای مختله ن در اهاراو
واجشناسی زایشی تحلیل میشوند .مسألۀ اصلی نگارنده در این مقاله مطالعۀ انواع باف های واجیای اسه کهه
فرایند افراشتگی واکه را در این گویش ایجاد میکند .دادههای این پژوهش به دو روش گردنوری شدهاند :منهاب
مکتو دربارۀ گویش سبزواری و ضبط گفتار اند گویشور سهبزواری .در بررسهی دادههها صهور های واجهی و
نوایی در گویش سبزواری با هم مقایسه و سپس تحلیل شدهاند .در این پژوهش ،دادههای فارسی معیار بهعنوا
شاهد استفاده شدهاند .نتایج این پژوهش نشا میدهد که دو باف واجی عمده وجود دارد کهه در ننهها فراینهد
افراشتگی واکه رخ میدهد :در اثر همنشینی واکههای افتاده یا میانی با همخوا های افراشتۀ لثوی-کامی ،کامی
و نرمکامی و نیز در اثر همنشینی واکههای افتاده یا میانی با همخوا های خیشومی .در مجموع نُه نمونه فراینهد
افراشتگی واکه در گویش سبزواری روی میدهد.
واژگا کلیدی :افراشتگی واکه ،گویش سبزواری ،همخوا های افراشته ،واکۀ افتاده ،واکۀ میانی
 .1دانشجوی دکتری زبا شناسی همگانی ،دانشگاه تربی مدرس ،تهرا  ،ایرا .
 .2دانشیار زبا شناسی همگانی ،دانشگاه تربی

مدرس ،تهرا  ،ایرا ( .نویسندۀ مسؤول)

 akord@modares.ac.ir
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 -1مقدمه
 -1-1موضوع و هدف اصلی مقاله

هدف مقاله بررسی فرایند افراشتگی واکه در گویش سبزواری اس که در اهاراو واجشناسهی
زایشی (اامسکی و هله )1691 ،تحلیل میشود .کریستال ( )219 :2222توضهی مهیدههد کهه ارتقها
فرایندی عمودی اس که بر ارتفاع زبا تأثیر میگذارد و در مقابل افتادگی قهرار مهیگیهرد .وی
سپس بیا میدارد که برای مثال ،در هماهنگی واکهای ،یک واکه ممکن اسه در محهیط یهک
واکۀ افراشته که بعد از ن مینید افراشته شود .در جریا تحهول زبها  ،واکههای کهه در جایگهاه
پایینی قرار دارد ،ممکن اس به جایگاه نسبتاً بلندتر ارتقا پیدا کند (کریستال.)219 :2222 ،
تراسک ( )222 :2229توضی میدهد که هر فرایندی واجی کهه یهی ن جایگهاه تولیهد یهک
واکه در دها به جایگاه باالتری حرک کند ،فرایند ارتقا نام دارد .وی سپس بیها مهیدارد کهه
بسیاری از تحوالتی که در انگلیسی در جریا تحول واکهای بزرگ1رخ دادهاسه  ،در بهر دارنهده
ارتقا بودهاس  ،برای مثال ،تغییر ] [eːبه [ .]iːوی در ادامه توضی میدههد کهه ارتقها همننهین
میتواند فرایندی همزمانی باشد .تراسک در این مورد ارتقای واکههای میانی پهیش از واکههههای
افتاده در زبا باسک را بهعنوا نمونه ذکر میکند .برای مثال ،واژهههای '( exte 'houseخانهه) و
'( asto 'donkeyاالغ) وقتی به دنبالشا حرف تعری  -aمینید به ترتیه بهه صهور  ext[i]aو
 ast[u]aتلفظ میشوند .بررسی دادههای گویش سبزواری نشا میدهد که فرایند ارتقهای واکهه
در این گویش بارها اتفاق میافتهد .پرسهش مقالهه ایهن اسه  :فراینهد ارتقهای واکهه در گهویش
سبزواری در اه بافتی اتفاق میافتد؟
 -2-1پیشینۀ پژوهش

نوروزی زیدهی ( )112 :1212هماهنگی واکهای در زبا گیلکی را بررسی کرده و نشها دادهاسه
که اگونه این فرایند در برخی از واژههای گویش گیلکی رش منجهر بهه وقهوع فراینهد ارتقهای
واکه میشود .دو نمونه از واژههایی که به گفتۀ وی در گویش گیلکی رش  ،مشهمول همهاهنگی
واکهای میشوند و فرایند ارتقای واکه را نشا میدهنهد عبهار انهد از :کبریه و سهفید ،کهه در
زیرساخ به صور  /kebrit/و  /sefid/واجنویسی میشوند و پس از اعمال فراینهد ارتقهای واکهه
در روساخ به صور [ ]kibritو [ ]sifidدرمینیند.

1. great vowel shift
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شریفی ( )65 :1211فرایند ارتقای واکه در گونۀ اقلیدی را بررسهی کهرده و مهوارد متنهوعی از
رخداد ن را توضی دادهاس  .در اینجا به برخهی از نمونههههای عملکهرد ایهن فراینهد در گونهۀ
اقلیدی به نقل از شریفی اشاره میکنیم .اولین مورد وقوع این فرایند در تبهدیل واکهۀ افتهادۀ /ɑ/
به واکۀ میانی ] ]oدیده میشود که در پایا واژه اتفاق میافتهد .دو نمونهه از واژهههایی کهه ایهن
تبدیل واکهای را در گونۀ اقلیهدی نشها مهیدهنهد عبار انهد از /mɑ/ :و  /sarmɑ/کهه در گونهۀ
اقلیدی به صور [ ]moو ] ]sarmoتلفظ میشوند .تبدیل واکهای بعدی که فرایند ارتقهای واکهه
را در گونۀ اقلیدی بازتا میدهد ،تبدیل واکۀ  /ɑ/به واکۀ ] [uپیش از همخوا خیشهومی اسه
(هما  .)121 :دو نمونه از واژههایی که این تبهدیل واکههای را در گونهۀ اقلیهدی نشها مهیدهنهد
عبار اند از /hammɑm/ :و  /harɑm/که درگونۀ اقلیدی به صور [ ]hamumو [ ]harumتلفهظ
میشوند .سومین مورد رخداد فرایند ارتقای واکه در گونۀ اقلیدی ،تبدیل واکۀ میانی  /o/به واکهۀ
افراشتۀ ] ]uاس (هما  .)122 :دو نمونه از واژههایی که در گونۀ اقلیدی این تبدیل را نشا مهی-
دهند عبار اند از /mardom/ :و  /nɑxon/که در گونۀ اقلیدی بهه صهور ] ]mardumو[]nɑxun
تلفظ میشوند.
 -3-1واجشناسی زایشی یا معیار

اثر معروف اامسکی و هله به نام انگارۀ نوایی زبا انگلیسهی ،)SPE( 1واجشناسهی زایشهی را در
قال یک نظریۀ علمی مطرح کرد و در تمام محافل واجشناسی به مثابه نقطهعط بررسی نظهام
نوایی شناخته شد .انگارۀ نامبرده جنبۀ ریاضهیگونهه دارد و نظریهۀ واجشناسهی ن در پهی ارا هۀ
توصی های واجشناختی و صور بندیهای صری اس به نحوی که بتوا ساخ های نوایهی را
در یک نظام کامالً نمادین با صور های مکانیکی توصی کرد (کرد زعفرانلو کامبوزیا.)12 :1211 ،
واجشناسی زایشی در سهاده بهود نظهری هماننهد دسهتور زایشهی اسه  .ایهن سهادگی در
واجشناسی از یریق تعداد نشانههایی که برای بازنمایی زیرساختی نیاز اس و نیز با قواعدی کهه
ننها را به بازنماییهای واجی ارتباط میدهد تعین مییابد (همها  .)15 :انگاره نوایی زبا انگلیسهی
نظریهای خطی اس زیرا بازنمهاییههای ن در قاله یهک تهوالی خطهی از واحهدهای واجهی و
مرزهای ننها ارا ه میشوند .این انگاره مدعی اس که وظیفهۀ واجشناسهی تفسهیر سهاخ ههایی
اس که در سط نحو شکل میگیرند و اینگونه اس که رابطۀ میا واجشناسهی و نحهو برقهرار
میشود .کرد زعفرانلو کامبوزیا (همها  )15 :توضی میدهد کهه واجشناسهی زایشهی پیهرو نظریهۀ
1. the sound pattern of English
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شرط یبیعی بود پستال )1691(1اس  ،نظریههای کهه در ن بازنمهاییههای زیهرین بههصهور
مشخصههایی که برای بازنمایی واجی به کار میرود ارا ه میشود.
کنستوویچ ( )51 :1661توضی میدهد که زبا شناسا زایشهی هنگهام مطالعهۀ نظهام واجهی
زبا میکوشند به سه نوع تعمیم دس یابند؛ ننها ابتدا به دنبال قواعدی هستند کهه بهه کمهک
ننها بتوانند عناصر واجی یک زبا که عبار اند از همخوا ها ،واکهها ،هجاها و نواخ هها تعریه
کنند .در مرحلۀ بعدی ،الگوهای توزی این عناصر واجی را مشخص میکننهد .مهثالً اینکهه کهدام
عناصر واجی نمیتوانند در نغاز ،میا یا پایا هجا قرار بگیرند.
 -1-3-1مشخصههای حشو ،مشخصههای واجی و سطوح بازنمایی

در واجشناسی زایشهی ،مشخصهههای واجهی بهه دو نهوع مشخصههههای حشهو و مشخصهههای
تمایزدهنده تقسیم میشوند .کنستوویچ ( )56 :1661توضی میدهد کهه مشخصهههای گهروه اول
قابل پیشبینیاند و نقش تمایزدهنده ندارند ،اما مشخصهههای گهروه دوم غیرقابهل پیشبینهی و
تمایزدهندهاند (هما  .)92 :وی (همها  )56 :بیا میدارد که مشخصههای حشو قواعد نظاممندی را
باز نمایی میکنند که در نظام نوایی زبا ها وجهود دارد .شهواهدی کهه از فراگیهری زبها دوم و
لغزشهای زبانی در دس اس نشا میدهد که گویشهورا زبها ایهن دسهته قواعهد را بههیور
ضمنی میدانند (هما .)56 :
کنستوویچ (هما  )92 :توضی میدههد ازننجاکهه ظرفیه مغهز انسها بهرای ذخیهره کهرد
ایالعا زبانی محدود اس  ،ن دسته ایالعاتی که با قواعد ساده و کلی قابل پیشبینی هسهتند
ذخیره نمیشوند .در مقابل ،ن دسته ایالعاتی که قابل پیشبینی نیستند ذخیهره میشهوند .بهر
این اساس ،وی (هما  )92 :استدالل میکند که دستور زبا دو سط بازنمایی بهرای سهاخ های
واجی دارد :سط بازنمایی زیرساختی یا واجی که تنها دربردارندۀ ایالعا تمایزدهندۀ غیرقابهل
پیشبینی برای عناصر واژگانی اس  .در سط دوم ،مشخصههای قابل پیشبینی مربوط به تلفهظ
واژهها ،با اصول و قواعد دستور زبا به بازنمایی واجی افزوده میشود.
بهیور خالصه میتوا گف که بازنمایی نوایی روساختی محصول سه نوع ایالعا اس  :ایالعا
غیرقابل پیشبینی واژگانی که برای رمزگذاری واژههای یک زبا به کار مهیرود ،قواعهد زبها ویژه کهه
مشخصههای قابل پیشبینی را براساس باف تعیین میکنند و قواعد پیشفرض دستور جهانی کهه
تعیینکنندۀ ارزشهایی بینشا برای مشخصههای تمایزدهنده هستند (هما .)91 :
1. P. Postal
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 -2-3-1قواعد حشو و قواعد واجی

این دسته قواعد فرایندهای واجی مقید به باف را نشا میدهند و به همین دلیل به ننها قواعهد
حساس به باف یا مقید به باف یا قاعدههای قابل پیشبینی گفته میشود .این قواعد زبا ویهژه
هستند .برای مثال ،کشش واکه پس از حذف همخوا های ااکنایی در زبا فارسی یهک قاعهدۀ
حساس به باف اس  .قواعد حساس به باف در قال کلی زیر ترسیم میشوند:
 Cهههههههه A→B/
نننه در سم اپ این قاعده دیده مهیشهود ،تغییهر سهاختاری 1اسه و سهم راسه ن
توصی ساختاری 2قرار دارد .تغییر ساختاری نشها دهندۀ تغییهرا مشخصهۀ  Aبهه صهور B
اس  .خط مور به این معنی اس که «در باف  »...مورد نظهر ایهن تغییهر صهور مهیگیهرد.
سم راس خط مور نشا دهندۀ بافتی اس که در ن مشخصۀ  Aداار تغییر میشود .ایهن
نوع قاعده نویسی موسوم به قاعدۀ واجی هم هس و مبنای ن دو سط بازنمهایی واجهی اسه .
انواع فرایندهای واجی از جمله همگونی ،ناهمگونی ،حذف ،درج و قل در زمرۀ قاعدههای واجهی
و همهشا تاب صور بندی باال هستند (کرد زعفرانلو کامبوزیا.)22-21 :1211 ،
 -2فرایند افراشتگی واکه در گویش سبزواری

در این بخش شش گروه واژههای سبزواری که فراینهد افراشهتگی واکهه در ننهها روی میدههد،
بهترتی معرفی و تحلیل میشوند .دادهههای ایهن بخهش از پایا نامهۀ کارشناسهی ارشهد خهانم
بروغنی ( ،)1212مقالههای ابراهیم استاجی ( )1216و اعظم استاجی ( )1216انتخا شدهاند.
 -1-2افراشتگی واکه بر اثر همنشینی با همخوانهای افراشتۀ لثوی-کامی ،کامی و نرمکامی
 -1-1-2تبدیل واکۀ افتادۀ  /a/و واکههای میانی /e/و  /o/به واکۀ افراشتۀ []i
جدول  -1تبدیل واکههای میانی  /e/ ،/o/و واکۀ افتادۀ  /a/به واکۀ افراشتۀ ]]i
صور نوشتاری
کمین
خمیر
شریک
شپش

واجنویسی معیار صور نوایی درگویش سبزواری
camin

cimi

xamir

ximir

ʃaric
ʃepeʃ

ʃiric

ʃibi
1 . structural change
2. structural description
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کثی
کویر
جگر
تکه
تکا
تکیه
شش
پشه
اشمه
اکمه
بنه
انگ
اژدها
کشمش
دکا
پدر
گریه
اشمه

casif

cisif

cavir

civir

dʒeɟar

dʒiɟar

tecce

ticca

tecɑn

tiku

tecje

ticija

ʃeʃ

ʃeʃ

paʃe

piʃa

tʃeʃme

tʃiʃma

tʃacme

tʃiɟma

batʃtʃe

bitʃa

tʃanɟ

tʃinɟ

eʒdehɑ

ɂidʒdeha

ceʃmeʃ

ciʃmeʃ

dokɑn

diku

pedar

piyar

ɟerye

ɡirya

tʃeʃme

tʃiʃma

دادههای جدول ( )1تناو میا واکههای  o~i ، e ~ iو  a~iرا نشا میدههد .در واژهههای
جدول ( )1فرایند افراشتگی واکه رخ دادهاس زیهرا )1 :در تمهام ایهن واژههها واکهۀ افتهادۀ  /a/و
واکههههای میههانی  /e/و  /o/در محههیط همخوا هههای افراشههته قههرار گرفتهانههد کههه عبار انههد از :
همخوا های کامی  ،/c/نرمکامی ،/x/لثوی  -کامی  ،/ʃ/لثوی  -کهامی  ،/dʒ/لثهوی  -کهامی  /tʃ/و
نرمکامی  ./k/تأثیر همخوا های افراشته بر واکۀ افتهاده یها میهانیای کهه در مجهاور ننهها قهرار
میگیرد این اس که ن واکه را یک یا دو درجه ارتقا میدهند.
فرایند افراشتگی واکه در سایر گویشههای زبها فارسهی نیهز مشهاهده میشهود و ایهن امهر
نشا دهندۀ بسامد باالی این فرایند در گویشهای متفاو زبا فارسی اس ماننهد گویشههای
بلوای سیستانی (دوستی 216 :1265 ،و  ،)261گیلکی رش (نهوروزی زیهدهی ،)112 :1212 ،سهوادکوه
(رضایی ،)129 :1219 ،گونۀ اقلیدی (شریفی )65 :1211 ،و فارسی معیار (سهیلی.)12 :1262 ،
نمونههای فرایند افراشتگی واکه در گویشهای باال بهترتی عبار انهد از :واژۀ  /dejɑr/کهه در
گویش بلوای سیستانی به صور [ ]dɩjɑrتبدیل میشهود .واژۀ  /sefid/کهه در گهویش گیلکهی
رش به صور ] ]sifidتبدیل میشود .واژۀ  /dune + e/که پهس از اضهافه شهد پسهوند  -eدر
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گویش سوادکوه بهصور ] [dunueدرمینید .واژۀ  /lab/که در گویش اقلیدی بهصهور ]]low
تلفظ میشود و واژۀ  /tehran/که در فارسی معیار بهصور [ ]terunدرمینید.
بریبق معیار گرایشهای جهانی نیز این فرایند در سایر زبا ها مشاهده میشود .برای مثهال
میتههوا بههه زبا هههای انگلیسههی کانههادایی (میههرز ،)1661 ،زبهها لهسههتانی (بههاکلی )2221 ،و زبهها
اویارتسو منطقۀ باسک (هادیکا و فهولکس )2221 ،اشهاره کهرد .انهد نمونهه از واژهههایی کهه در
زبا های یادشده فرایند افراشهتگی واکهه را نشها میدهنهد عبار انهد از :واژۀ  /knife/در زبها
انگلیسی کانادایی در مقابل  /knives/که در اولی واکهۀ مرکه افراشهتۀ  /ʌy/پهیش از همخهوا
بیواک قرار میگیرد ،اما در واژۀ دوم واکۀ مرک افتادۀ  /ɑy/پیش از همخوا واکهدار قهرار دارد.
در زبا لهستانی نمونهای از فراینهد افراشهتگی واکهه در [ /pokoj - u/ < ]pokόjدیهده میشهود
(واکۀ  /ό/یک واکۀ افراشته اس ) .در زبا اویارتسو نیز نمونۀ [ /beso -a/ < ]besuaافراشهتگی
واکه را نشا میدهد.
براساس توضیحا باال فرایند افراشتگی واکه در واژههای جدول ( )1تأییهد میشهود ،یعنهی
در این واژهها افراشتگی واکه رخ داده و واکههای میانی  /e/و  /o/و نیز واکۀ افتهادۀ  /a/در محهیط
همخوا های افراشته به واکۀ افراشتۀ [ ]iتبدیل شدهاند .این فرایند افراشهتگی واکهه را در قاله
قاعدۀ واجی زیر میتوا نشا داد:
قاعدۀ  -1افراشتگی واکۀ افتادۀ  /a/و واکههای میانی  /e/و  /o/به واکۀ افراشتۀ [ ]iدر محیط همخوا های افراشته

 -2-1-2تبدیل واکههای افتادۀ  /a/و  /ɑ/و واکههای میانی  /e/و  /o/به واکۀ افراشتۀ ][u
جدول  -2تبدیل واکههای افتادۀ  /a/و  /ɑ/و واکههای میانی  /e/و  /o/به واکۀ افراشتۀ ]]u
صور نوشتاری واجنویسی معیار صور نوایی در گویش سبزواری
کتا
kutɑb
cetɑb
شکار
ʃuɡɑr/ʃɡɑr
ʃecɑr
فشار
xutʃɑr
feʃɑr
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نشا
نگاه
اراغ
انار
کنار
کما
کال
کالم
جوا
جواد
کشتی
بخار
کنجد
اماق
گم
دکمه
کالغ
کلثوم
خدا
شتر
گنبد
شام
استکا
دکا
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neʃɑn

nuʃu

neɟɑh

nuɡɑh

tʃerɑG

tʃurɑG

tʃenɑr

tʃunɑr/tʃnɑr

cenɑr

kunɑr

camɑn

kumu

calɑn

kulu

calɑm

kulum

dʒavɑb

dʒuvɑb

dʒavɑd

dʒuwɑd

koʃti

kuʃti

boxɑr

buxɑr

kondʒed

kundʒet

tʃomɑG

tʃumɑG

ɡom

ɡum

docme

duɟma

calɑG

kulɑG

kolsum

kulsum

xodɑ

xudɑ

ʃotor

ʃutor

ɟonbad

ɟumbad

ʃɑm

ʃum

estekɑn

ʔestuku

dokɑn

diku

در واژههای جدول ( )2اهار نوع تناو میا واکههای متفاو دیده میشهود .ایهن تناو هها
عبار انههد از .o~u ،e~u ،ɑ~u ،a~u :مقایسههۀ صههور های فارسههی معیههار کههه صههور های
زیرساختیاند با صور های سبزواری که روساختی هسهتند مشهخص میکنهد کهه در واژهههای
جدول ( )2فرایند افراشتگی واکه رخ دادهاس  .نخستین دلیل رخداد این فرایند ن اس کهه در
تمام واژههای این جدول ،واکههای افتاده و میانی در محیط همخوا های افراشته قهرار گرفتهانهد
و در نتیجه یک یا دو درجه ارتقا یافته و به واکۀ افراشتۀ ] [uتبدیل شدهاند .همخوا هایی که در
دادههای جدول ( )2فرایند ارتقای واکه را ایجاد کردهاند عبار انهد از /tʃ/ ،/ɟ/ ،/x/ ،/ɡ/ ،/ʃ/ ،/k/ :و
./dʒ/
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در برخی گویشهای ایرانی ،ازجمله گویش قاینی و سبزواری میا دو قاعهدۀ واجهی افراشهتگی
واکه پیش از همخوا خیشومی و حذف همخوا خیشومی از پایا واژه ،تعامل تیره از نهوع عکهس
زمینه براین برقرار اس  .این نوع تعامل زمانی میا دو قاعدۀ واجی برقرار میشود کهه بها بررسهی
بازنمایی نوایی یک واژه مشخص شود که بهرغم فراهم نبود باف الزم برای رخداد فراینهد واجهی،
ن فرایند اتفاق افتادهاس  .بهعبار دیگر ،با توجه به بازنمایی نوایی مشخص نشود که اهه فراینهد
یا عامل دیگری باعث رخداد ن فرایند واجی شدهاس (جم.)1 :1269 ،
جم و همکارا ( )1 :2222برای نشا داد تعامل تیره از نوع عکس زمینهه بهراین میها دو
قاعدۀ حذف همخوا خیشومی و افراشتگی واکۀ پیشخیشومی ،واژۀ  /doχtar + ɑn/را بههعنوا
نمونه مینورند که صور زیر ساختی اس و در روساخ به [ ]doχtaruتبدیل میشود .ننهها در
ادامه (هما  )1 :بیا میدارند که بها حهذف همخهوا  ،/n/محیطهی کهه افراشهتگی واکهۀ پهیش-
خیشومی را سب میشود در روساخ از بین میرود و این امر نشا دهندۀ تعامهل تیهره از نهوع
عکس زمینه براین میا این دو قاعده اس زیرا با اینکه همخوا خیشومی در روساخ حهذف
شده و در نتیجه محهیط بهرای افراشهتگی واکهۀ پهیشخیشهومی فهراهم نیسه  ،افراشهتگی رخ
دادهاس  .در جدول ( )2نیز اند واژه تعامل تیره از نوع عکهس زمینهه بهراین میها دو قاعهدۀ
افراشتگی واکۀ پیشخیشومی و حذف همخوا خیشومی را در روسهاخ نشها میدهنهد .ایهن
واژهههها عبار انههد از /estakɑn/ ،/calɑn/ ،/camɑn/ :و  /dokɑn/کههه در روسههاخ بهههترتی بههه
[ ]ɂestuku[ ،]kulu[ ،]kumuو [ ]dikuتبدیل میشوند.
در این واژهها نیز مانند نمونهای که از گویش قاینی در باال نوردیم ،واکۀ افتهادۀ  /ɑ/در پایها
واژه در روسهاخ افراشههته شهده و بههه واکههۀ افراشهتۀ ] [uتبههدیل شههده و ایهن در حههالی اتفههاق
افتادهاس که در روساخ  ،همخوا های خیشومی  /n/و  /m/که محیط مناس برای افراشهتگی
واکۀ پیش از خود را فراهم میکنند ،از پایا واژه حذف شدهاند .بر ایهن اسهاس میتهوا انهین
استدالل کرد که علیرغم اینکه عامل ایجاد افراشتگی واکه در روساخ وجود نهدارد ،افراشهتگی
رخ دادهاس ؛ بنابراین تعامل تیره از نوع عکس زمینه براین میها ایهن دو قاعهدۀ واجهی ایجهاد
شدهاس .
دومین دلیلی که برای وقوع فرایند افراشتگی واکه در دادههای جدول ( )2میتهوا برشهمرد
این اس که این فرایند در سایر گویشهای زبا فارسهی نیهز بسهامد زیهادی دارد ،بهرای مثهال،
میتوا به گونۀ اقلیهدی (شهریفی ،)1211 ،گونهۀ شهرضهایی (کهاظمینی )1262 ،و لهجهۀ دماونهدی
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(هاشمی کههن زاد )1262 ،اشاره کرد .نمونههایی که در پی مینیند ،افراشتگی واکه را در سه گویش
بههاال بهههترتی نشهها میدهنههد /panɑh/ < ]pena[ ،/telefon/ < ]tilifun[ :و [< ]dendun
./dandɑn/
گرایشهای جهانی در واجشناسی نیز نشها میدههد کهه فراینهد افراشهتگی واکهه در سهایر
زبا ها نیز رخ میدهد .اند نمونه از این زبا ها عبار اند از :زبا اویارتسهو (هادیکها و فهولکس،
 ،)2221زبا اینی (شی )2212 ،و زبا مایاک (ترومر .)2219 ،سه نمونۀ [ ،/beste - oi/ < ]bestioi
[ /tjan/ < ]tjenو [  /mɛ:k/ < ]mɪɣ - ʊkبهترتی نشا دهندۀ افراشهتگی واکهه در گویشههای
نامبرده هستند.
با دالیل باال نتیجه میگیریم که در واژههای جدول ( )2فرایند افراشتگی واکهه رخ دادهاسه
و یی ن واکهههای میهانی  /e/و  /o/و واکهههای افتهادۀ  /a/و  /ɑ/بهه واکهۀ افراشهتۀ ] [uتبهدیل
شدهاند .فرایند افراشتگی واکه در دادههای جدول ( )2را میتوا در قال قاعدۀ واجی زیر نشها
داد:
قاعدۀ  -2افراشتگی واکههای میانی  /e/و  /o/و واکههای افتادۀ  /a/و  /ɑ/به واکۀ افراشتۀ ] ]uدر محیط
همخوا های افراشته

 -3-1-2افراشتگی واکههای افتادۀ  /a/و  /ɑ/به واکۀ میانی ][e
جدول  -2افراشتگی واکههای افتادۀ  /a/و  /ɑ/به واکۀ میانی ][e

صور نوشتاری واجنویسی معیار صور نوایی در گویش سبزواری
یارو
Jere
Jaru
جارو
dʒere
dʒɑru
باغنه
bextʃa
bɑGtʃe
باید
bejed
bajad
پاشنه
peʃna
pɑʃne
خارش
xereʃ
xɑreʃ
خالی
xeli
xɑli
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یخنال
شلوار
گندم
کندو
سکنجبین
خزانه
جوانه
پایتابه
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ʔʃɑti
jaxtʃɑl

jextʃɑl

ʃalvɑr
ɟandom

ʃelvɑr
ɟendom

candu

cendi

secandʒabin

secendʒiwi
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ɂeʃti

xazɑne

xezina

dʒavɑne

dʒevana

pɑjtɑbe

peytava

واژههای جدول ( )2تناو میا واکههای  a~eو  ɑ~eرا نشا میدهند .در این واژههها نیهز
مانند واژههای جدولهای ( )1و ( ،)2فرایند افراشتگی واکه اتفاق افتادهاسه  .اولهین دلیلهی کهه
برای وقوع این فرایند در دادههای یادشده میتوا ذکر کرد این اسه کهه در تمهام ایهن واژههها
واکههای افتادۀ  /a/و  /ɑ/در مجاور همخوا های افراشته قرار گرفتهاند و در نتیجه یهک درجهه
افراشته شده و به واکۀ میانی ] [eتبدیل شدهاند .همخوا های افراشتهای که در واژههای جهدول
( )2فرایند افراشتگی واکه را ایجاد کردهاند عبار اند از /ɟ/،/x/ ،/ʃ/ ،/x/ ،/dʒ/ ،/j/ :و ./c/
فرایند افراشتگی واکههای افتاده به میانی در سایر گویشهها و لهجهههای ایرانهی نیهز دیهده
میشود .برای مثال ،میتوا به گویش دلواری (عز نبادیپهور )1262 ،و نیز لهجۀ دماوندی (هاشهمی
کهنزاد )1262 ،اشاره کرد .نمونهههای [ /sebil/ > ]sivilو [ /dahɑn/ < ]dohunبههترتی فراینهد
افراشتگی واکه در گویشهای نامبرده را نشا میدهند.
افراشتگی واکههای افتاده به واکههای افراشته در سایر زبا ها نیز دیده شدهاس  .برای مثهال
میتوا به زبا اینی (شهی )2212 ،اشاره کرد .واژۀ [ /nan/ < ]nenدر این زبا افراشتگی واکه را
نشا میدهد .با توجه با دالیهل بهاال نتیجهه میگیهریم کهه واژهههای جهدول ( )2نیهز مشهمول
افراشتگی واکه شدهاند .این فرایند در قال قاعدۀ واجی زیر قابل بازنمایی اس :
قاعدۀ  -2تبدیل واکههای افتادۀ  /a/و  /ɑ/به واکۀ میانی ]]e
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 -2-2افراشتگی واکه در اثر همنشینی با همخوانهای خیشومی  /n/و /m/
 -1-2-2افراشتگی واکۀ افتادۀ  /a/و واکۀ میانی  /e/به واکۀ افراشتۀ ][i
جدول  -1افراشتگی واکۀ افتادۀ  /a/و واکۀ میانی  /e/به واکۀ افراشتۀ ]]i
صور نوشتاری واجنویسی معیار صور نوایی در گویش سبزواری
کمین
cimi
camin
خمیر
ximir
xamir
پنجاه
pindʒa
pandʒɑh
زمین
zimi
zamin
زمستا
zimiztu
zemestɑn
انگ
tʃinɟ
tʃanɟ
امسال
emsɑl
ɂimsɑl
امش
emʃab
ɂimʃav

واژههای جدول ( )1دو نوع تناو واکهای را نشا میدهنهد کهه عبار انهد از e~i :و  .a~iدر
واژههای جدول ( )1نیز فرایند ارتقای واکه رخ دادهاس  .دلیل این امر مجاور واکهههای افتهاده
و میانی  /a/و  /e/با همخوا های خیشومی اس  .در مورد واکۀ  /a/افراشتگی دو درجهه رخ داده و
در مورد واکۀ  /e/این فرایند در حد یک درجهه بودهاسه  .همخوا ههایی خیشهومی کهه فراینهد
افراشتگی واکه در دادههای جدول ( )1را باعث شدهاند عبار اند از /n/ :و ./m/
افراشتگی واکههای افتاده و میانی و تبدیل ننها به واکۀ افراشهته در سهایر گویشههای زبها
فارسی نیز دیده میشود .برای نمونه میتوا به گونۀ اقلیدی (شریفی )1211 ،و گونۀ شهرضهایی
(کاظمینی )1262 ،اشاره کرد .دو واژۀ ] /harɑm/ > [harumو [ /bɑm/ < ]bumبههترتی فراینهد
افراشتگی واکه در دو گویش باال را نشا میدهند.
این نوع افراشتگی واکه همننین در سایر زبا ها اتفاق میافتد و ایهن نکتهه گهرایش جههانی
این فرایند را در حوزۀ واجشناسی نشا میدههد .زبها مایهاک (ترومهر )2219 ،ازجملهه زبا هها و
گویشهایی اس که این فرایند در ن دیده شدهاس  .برای نمونه میتوا بهه واژۀ [ ]mɪɣ - ʊk
<  /mɛ:k/اشاره کرد که در زبا مایاک ،افراشتگی واکه را نشا میدهد .براسهاس شهواهد بهاال،
افراشتگی واکۀ افتادۀ  /a/و واکۀ میانی  /e/به واکۀ افراشتۀ ] ]iتأیید میشود .این نهوع افراشهتگی
واکه را میتوا با استفاده از قاعدۀ زیر نشا داد:
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قاعدۀ  -1افراشتگی واکۀ افتادۀ  /a/و واکۀ میانی  /e/به واکۀ افراشتۀ ] [iدر محیط همخوا های خیشومی

 -2-2-2افراشتگی واکۀ افتادۀ  /ɑ/و  /a/و واکههای میانی  /o/و  /e/به واکۀ افراشتۀ ][u
جدول  -5افراشتگی واکههای افتادۀ  /ɑ/و  /a/و واکههای میانی  /e/و  /o/به واکۀ افراشتۀ ][u

صور نوشتاری واج نویسی معیار
نسما
ɑsemɑn
نسا
ɑsɑn
استکا
estekɑn
ریسما
rismɑn
دکا
dokɑn
مهما
mehmɑn
دندا
dandɑn
خام
xɑm
کام
kɑm
حرام
harɑm
پیغام
pejGɑm
تمام
tamɑm
حمام
hammɑm
بادام
bɑdɑm
کالم
calɑm
جام
dʒɑm
میزا
mizɑn
تابستا
tɑbstɑn
زمستا
zemestɑn
نرما
ʔɑrmɑn
قنددا
Ganddɑn
نا
nɑn
گم
ɟom
مداد
medɑd
مسافر
mosɑfer

صور نوایی در گویش سبزواری
ʔɑsumu
ʔɑsu
ʔestuku
resmu
diku
me:mu
dendu
xum
kum
harum
pejGum
tumum
hammun/hambum
bɑdum
culum
dʒum
mizu
tewistu
zimiztu
ʔermu
Gendu
nu

ɟum
mudɑd
musɑfer
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کنجد
بام
شام
اماق
گنبد
انار
نگاه
کنار
کما
نشا
قلمدا
اوپا
جا
روا
ناودا
شیطا
پاال
تنبا
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kondʒed
bɑm

kundʒet
bum

ʃɑm

ʃum

tʃomɑG

tʃumɑG

ɟonbad

ɟumbad

tʃenɑr
neɡɑh
cenɑr
camɑn
neʃɑn
Galamdɑn
tʃupɑn
dʒɑn
ravɑn
nɑvdɑ

tʃunɑr
nuɡɑh
kunɑr
kumu
nuʃu
Gelemdu
)tʃāpu(n
)dʒu(n
)rovu(n
)nāvdu(n

ʃejtɑn

)ʃejtu(n

pɑlɑn
tonbɑn

)pālu(n
)tembu(n

در واژههای جدول ( )5اند نوع تناو واکهای دیده میشهود کهه عبار انهد از،ɑ~u ،a~u :
 e~uو  .o~uهما یور که در دادههای جهدول ( )1مشهاهده میشهود ،همخوا ههای خیشهومی
هنگامی که در مجاور واکههای افتاده و میانی قرار بگیرند ،موج ایجاد ارتقای واکهه میشهوند
و در نتیجه واکههای افتاده یا میانی را به واکۀ افراشته تبدیل میکنند .ایهن فراینهد در دادهههای
جدول شمارۀ ( )5نیز رخ داده با این تفاو که در واژههای جدول ( )5ارتقا به واکۀ افراشهتۀ ]]u
صور گرفتهاس .
همهها یور کههه در زیههربخش  -2-1-2توضههی دادیههم ،هنگامیکههه همخههوا خیشههومی در
روساخ از پایا واژه حذف میشود و واکۀ افتادۀ پیش از ن افراشته میگهردد ،تعامهل تیهره از
نوع عکس زمینه براین میا این دو قاعدۀ واجهی برقهرار میشهود .دلیهل ن اسه کهه الزمهۀ
افراشته شد واکۀ پیش خیشومی ،وجود همخوا خیشومی پهس از ن اسه  .در مهواردی کهه
همخوا خیشومی در روساخ حذف میشهود ،زمینهۀ مناسه بهرای افراشهتگی واکهه از بهین
میرود ولی افراشتگی واکه اتفاق میافتد و در نتیجه تعامل عکس زمینهه بهراین میها ایهن دو
قاعده برقرار میشود و او دلیل افراشته شد واکه با بررسی روساخ مشهخص نیسه  ،ایهن
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تعامل تیره بهشهمار مهیرود .در واژهههای جهدول ( )5نیهز همهین نهوع تعامهل میها دو قاعهدۀ
افراشتگی واکۀ پیش خیشومی و حذف همخوا خیشومی برقرار شدهاس .
افراشتگی واکههای افتاده و میانی به واکههای افراشته در سهایر گویشههای ایرانهی نیهز دیهده
میشود .برای نمونه میتوا به گویش گیلکی رش (نوروزی زیده ،)1212 ،گهویش سهوادکوه (رضهایی،
 ،)1219گونۀ اقلیدی (شریفی )1211 ،و گونهۀ شهرضهایی (کهاظمینی .)1262 ،صهور های [< ]numud
 /sopur/< ]sufur[ ،/dune + e/ < ]dunue] ،/nemud/و [ /tamɑm/ < ]temũmبهههههترتی
افراشتگی واکه در گویشهای باال را نشا میدهند .بر این اساس میتوا نتیجهه گرفه کهه ایهن
نوع افراشتگی واکه در گویشهای ایرانی بسامد باالیی دارد.
بریبق معیار گرایشهای جهانی واجشناسی ،افراشتگی واکههای میهانی و افتهاده بهه واکهههای
افراشته در سایر زبا ها و گویشها نیز دیده میشهود .ازجملهه میتهوا بهه زبها لهسهتانی (بهاکلی،
 ،)2221گویش منطقۀ قهوۀ پورتوریکو (راجا  )2221 ،و نیز زبا اویارتسو (هادیکها و فهولکس)2221 ،
اشهاره کهرد .صهور های [ /fruto/>[frutu] ،/pokoj - u/ < ]pokόjو [/beso - a/ < ]besua
بهترتی فرایند افراشتگی واکه در گویشهای نامبرده را نشا میدهند.
براساس شواهد باال میتوا نتیجه گرف که واژههای جدول ( )5فرایند افراشتگی واکهههای
میانی و افتاده به واکههای افراشته را نشا میدهند .قاعدۀ واجی نشا دهندۀ فرایند یادشهده بهه
صور زیر اس :
قاعدۀ  -5افراشتگی واکههای میانی  /e/و  /o/و واکههای افتادۀ  /a/و  /ɑ/به واکۀ افراشتۀ ] [uدر مجاور
خیشومیها

عالوه بر قاعدۀ شمارۀ ( ،)5قاعدۀ حذف همخهوا خیشهومی در پایها واژه نیهز در مهورد ن
دسته از واژههای جدول ( )5که در ننها همخوا خیشومی در پایا واژه حذف میشود نیهز بایهد
درج شود ،زیرا هما یور که توضی دادیم ،تعامل تیره از نوع عکس زمینه براین میها ایهن دو
قاعدۀ واجی ایجاد شدهاس :
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قاعدۀ  -9حذف همخوا خیشومی در پایا واژه پس از واکۀ افراشته

 -3-2-2افراشتگی واکۀ افتادۀ  /a/به واکۀ میانی ][e
جدول  -9افراشتگی واکۀ افتادۀ  /a/به واکۀ میانی ]]e
صور نوشتاری واجنویسیمعیار صور نوایی در گویش سبزواری
دندا
dendu
dandɑn
همین
hemi
hamin
قنددا
Gendu
Ganddɑn
گندم
ɟendom
ɟandom
انبر
ʔembor
ʔanbor
انجیر
ʔendʒil
ʔandʒir
مردم
merdom
mardom
پننر
pentʃel
pantʃar
انگش
ʔenɡoʃ
ʔanɡoʃt
کندو
cendi
candu
تنباکو
tembɑku
tanbɑku
نهی
nehev
nahib

دادههای جدول ( )9تناو میا دو واکه  a~eرا نشا میدهند .هما یور که پهیشتهر در
واژههای جدولهای ( )1و ( )5مشاهده کردیم ،واکههای افتهاده و میهانی در برخهی گویشهها در
اثر همنشینی با همخوا های خیشومی  /m/و  /n/ارتقا پیهدا میکننهد و بهه واکهههای میهانی یها
افراشته تبدیل میشوند .در واژههای جدول ( )9نیز واکۀ افتادۀ  /a/با همخوا های خیشهومی /n/
و  /m/همنشین شدهاس  .بر این اساس میتوا نتیجه گرفه کهه در ایهن گهروه از واژههها نیهز
فرایند افراشتگی واکه رخ دادهاسه  .افراشهتگی واکهههای افتهاده بهه واکهههای میهانی در سهایر
گویشها و لهجههای ایرانی نیز دیده میشود .ازجمله میتوا به گونهۀ اقلیهدی (شهریفی،)1211 ،
گونهۀ شهرضههایی (کههاظمینی )1262 ،و نیههز لهجهۀ دماونهدی (هاشههمی کهههنزاد )1262 ،اشههاره کههرد.
صهههههور های [ /nɑmzad/ < ]numaza[ ،/tarɑzu/ < ]terazu[ ،/dɑji/ < ]dojiبههههههترتی
افراشتگی واکه در گویشهای باال را نشا میدهند .افراشتگی واکۀ افتادۀ  /a/به واکهۀ میهانی ][e
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در سایر زبا ها نیز مشاهده شدهاس  ،برای نمونه میتوا به زبا اینی (شی )2212 ،اشاره کهرد.
صور [  /nan/ <]nenدر این زبا افراشتگی واکه را نشا میدهد.
با توجه به دالیل باال میتوا نتیجه گرف که در واژههای جدول ( )9افراشتگی واکهه اتفهاق
افتادهاس و واکۀ افتادۀ  /a/تح تأثیر همخوا خیشومی به واکۀ میهانی ] ]eتبهدیل شدهاسه .
این فرایند افراشتگی واکه را با استفاده از یک قاعدۀ واجی به صور زیر میتوا نشا داد:
قاعدۀ  -9افراشتگی واکۀ افتادۀ  /a/به واکۀ افراشتۀ []e

 -3نتیجهگیری

تحلیل واژههای گویش سبزواری در این پژوهش نشها میدههد کهه در مجمهوع  6نهوع فراینهد
افراشتگی واکه در دو باف واجی متفاو در گویش نامبرده رخ میدهد .بافه نخسه هنگهامی
ایجاد میشود که واکههای افتاده یا میانی با همخوا ههای افراشهتۀ کهامی ،نرمکهامی و لثهوی -
کامی همنشین شوند و تح تأثیر مشخصۀ افراشتگی این همخوا ها افراشته میشوند .ذیل ایهن
نوع باف سه نوع فرایند افراشهتگی واکهه در گهویش سهبزواری اتفهاق میافتهد کهه بهه ترتیه
عبار اند از -1 :افراشتگی واکههای میانی  /e/و  /o/و واکهۀ افتهادۀ  /a/بهه واکهۀ افراشهتۀ ]-2 .[i
افراشتگی واکههای افتادۀ  /a/و  /ɑ/و واکههای میانی  /e/و  /o/به واکۀ افراشتۀ [ -2 .[uافراشهتگی
واکههای افتادۀ  /a/و  /ɑ/به واکۀ میانی ].[e
باف واجی نوع دوم که افراشتگی واکه در گویش سبزواری را سب میشهود هنگهامی اسه
که واکههای افتاده یا میانی در مجاور همخوا های خیشهومی  /m/و  /n/قهرار بگیرنهد .در ایهن
صور  ،همخوا های خیشومی بر ارتفاع واکهها تأثیر گذاشته و ننهها را یهک یها دو درجهه ارتقها
میدهند .ذیل این نوع باف  ،سه نوع فرایند افراشتگی واکه اتفهاق میافتهد کهه عبار انهد از-1 :
افراشتگی واکۀ افتادۀ  /a/و واکۀ میانی  /e/به واکۀ افراشتۀ ] -2 .[iافراشتگی واکههای افتهادۀ  /a/و
 /ɑ/و واکهههای میههانی  /e/و  /o/بهه واکههۀ افراشهتۀ ] -2.]uافراشههتگی واکهۀ افتههادۀ  /a/بهه واکههۀ
میانی ].[e
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جدول  -1انواع فرایند افراشتگی واکه در گویش سبزواری

منابع

استاجی ،ا« .1216 .فرایندهای واجی درگویش سهبزواری» .ارا ههشهده در همهایش بینالمللهی گویشههای
منایق کویری ایرا  .دانشگاه سمنا .
اسههتاجی ،ا« .1216 .توصههی برخههی فراینههدهای واژ-واجههی در گههویش سههبزوار» ،ارا هههشههده در همههایش
بینالمللی گویشهای منایق کویری ایرا  .دانشگاه سمنا .
بروغنی ،ف .1212 .بررسی واجشناختی گویش سبزواری ،پایا نامۀ کارشناسی ارشد زبا شناسهی ،دانشهگاه
تربی مدرس ،تهرا .
جم« .1269 . ،تحلیل تیرگی واجشناختی در زبا فارسی» ،جستارهای زبانی.21 -1 :)1( ،
دوستی ،م .1265 .توصی و تبیین نظام واجی گویش بلوای سیستانی بها تأکیهد بهر واجشناسهی زایشهی،
رسالۀ دکتری زبا شناسی ،دانشگاه تربی مدرس .تهرا .
رضایی ،ع .1219 .بررسی ساخ واجی گویش مازنهدرانی منطقهۀ سهوادکوه بهر پایهۀ واجشناسهی زایشهی،
پایا نامۀ کارشناسی ارشد زبا شناسی ،دانشگاه تربی مدرس .تهرا .
سلطانی کفرانی ،م .1219 .بررسی زبا شناختی گویش کفهرا (در منطقهۀ رودشه اصهفها ) ،پایها نامهۀ
کارشناسی ارشد زبا شناسی ،دانشگاه تربی مدرس ،تهرا .
سهیلی ،ج .1262 .بررسی مقابلهای صور محاورهای و رسمی اسم در حوزۀ معنایی زبا فارسی ،پایا نامهۀ
کارشناسی ارشد زبا شناسی ،دانشگاه عالمۀ یبایبایی ،تهرا .
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 پایها نامهۀ کارشناسهی، بررسی نظام نوایی گونۀ اقلید در ااراو واجشناسهی زایشهی.1211 . گ،شریفی
.  تهرا، دانشگاه تربی مدرس،ارشد زبا شناسی
، پایها نامهۀ، واجشناسهی زایشهی: واژگونی قاعده در گونهههای زبها ههای ایرانهی.1262 . ط،عز نبادیپور
.  تهرا، دانشگاه تربی مدرس،کارشناسی ارشد زبا شناسی
 توصی واجشناختی گویش شهرضایی براساس نظریۀ واجشناسی زایشی اامسهکی.1262 . س،کاظمینی
.  تهرا، دانشگاه تربی مدرس، پایا نامۀ کارشناسی ارشد زبا شناسی،و هله
 سازما مطالعهه و تهدوین کته:  تهرا، واجشناسی رویکردهای قاعدهبنیاد.1211 . ع،کرد زعفرانلو کامبوزیا
.) علوم انسانی (سم
، بررسی فرایندهای واجی گویش گیلکی رش در ااراو واجشناسهی خودواحهد.1212 . ط،نوروزی زیده
.  تهرا، دانشگاه تربی مدرس،پایا نامۀ کارشناسی ارشد زبا شناسی
 پایا نامهۀ، بررسی فرایندهای واجی لهجۀ دماوندی در ااراو نظری زایشی.1265 . ،هاشمیکهنزاد
.  تهرا، دانشگاه تربی مدرس،کارشناسی ارشد زبا شناسی
Buckley, E. 2001. Polish O - Raising and Phonological Explanation. Retrieved
from: http://www.googl.com.
Crystal, D. 2003. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell
Publishing.
Cox, F., & Palethorpe, S. 2007. Reversal of Short Front Vowel Raising in
Australian English. Retrieved from: http:// www.googl.com.
Haddican, B., & Foulkes, P. 2008. Mid vowel Raising and second vowel deletion
in Oiartzun Basque. Retrieved from: http://www.gen.lib.rus.ec.
Jam, B., Razmdideh, P., & Naseri, Z. 2020. Final /n/ deletion in Ghayeni Persian:
Opacity in Harmonic Serialism and Parallel Optimality Theory, Iranian
Studies, Retrieved from Https://www.tandfonline.com
Kainada, E., Lengeris, A., & Topintzi, N. 2016. Vowel raising, deletin and
diphtongization in kozani Greek. Retrieved from: https://www.Researchgate.
net/Publication/
Kenstowicz, M. 1994. Phonology in Generative Grammar. Blackwell Publishers.
Myers, J. 1997. Canadian Raising and the Representation of Gradient Relation.
Studies in the Linguistic Sciences. Retrieved from: www.googl.com.
Oliver rajan, J. 2007. Mobility and its effects on vowel raising in the Coffee zone
of Puerto Rico. Retrieved from: http://www.googl.com.
Hsieh, F. 2012. Low vowel Raising in Sinitic Languages: Assimilation,
Reduction, or Both?. Retrieved from: http://www.googl.com.
Trask. R. I. 2006. A dictionary of Phonetics and Phonology. London: Routledge.
Trommer, J. 2016. Vowel Raising in Mayak as compound Opacity. Replicative
Processing Grammar, 229-258.

DOI:10.22124/plid.2021.16485.1458
Persian Language
and Iranian Dialects / 43

Persian Language and
Iranian Dialects
6st Year, Vol. 1, No.11
Spring & Summer 2021

DOR:20.1001.1.65852476.1400.6.1.11.4
(Research Article)

An Analysis of Vowel Raising in Sabzevari Persian within
Generative Phonology
Sheyda Ahmadi1
Aliye Kord Zafaranlu Kambuziya2*

Received: 2020/05/07

Accepted: 2021/06/12

Abstract
In this research, various types of vowel raising in Sabzevari dialect are
analyzed in different contexts in the framework of Generative Phonology
(Chomsky & Halle, 1968). The main concern in this paper is to investigate
various phonological contexts in which vowel raising takes place in this
dialect. The data of this research are collected via two sources: written
sources about Sabzevari dialect and recorded speech of some Sabzevari
speakers. To this end, the phonological and phonetic forms of the data
were first compared to one another and analyzed afterwards. Standard
Persian was taken as evidence in this research. The results of this research
reveal that vowel raising applies in two different phonological contexts:
when low or mid vowels are adjacent to high consonants, that is to say,
alveo-palatal, palatal and velar consonants. and when mid or low vowels
are adjacent to nasal consonants. Overall, nine types of vowel raising take
place in Sabzevari dialect.
Keywords: Vowel raising, Sabzevari dialect, High consonants, Low
vowel, Mid vowel.
1. Introduction
The aim of this paper is to analyze vowel raising as a phonological process
in Sabzevari dialect of Iran within the frame work of Generative
Phonology (Chomsky & Halle, 1968). Crystal (2003: 386) explains that
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Raising in phonetic and phonology is a vertical process that affects tongue
height and is opposed to lowering; thus a vowel is raised in the context of a
following high vowel. He also adds that as languages change in the course
of time, vowels that were in a low position, might raise to a higher position
in comparison with their original place in the mouth. Trusk (2006: 300)
believes that any phonological process through which the place of a vowel
is raised to a higher position in the mouth, is called Raising. He explains
that many of the evolutions that took place during the Great Vowl Shift in
English, included Raising. He then mentions change of [e:] to [i:]. Trusk
declares that Raising can be a synchronic process as well. He mentions
Raising of mid vowels before low vowels in Bask as an example for this
shift. Two words that show this kind of Raising in Bask are exte 'house'
and asto 'donkey'. When followed by the article- a, they will be
pronounced as ext[i]a and ast[u]a. Analyzing Sabzevari data shows that
Vowel Raising is a frequent phonological process in this dialect. Based on
this fact, the main question of this paper is: in which phonological contexts
does Vowel Raising take place in Sabzevari dialect?
2. Theoretical framework
Generative Phonology is a classical theoretical framework in phonology
which is based on Generative Grammar; thus it has mechanical and
mathematical type rules for describing and formulating phonological
processes and alternations. This framework was first introduced by The
Sound Pattern of English (Chomsky & Halle, 1968). Just like Generative
Grammar, Generative Phonology tends to be a simple frame work for
analyzing phonological processes. This simplicity manifests itself in the
form of rules being used to describe phonological alternations. Generative
Phonology is a linear theory due to the fact that its representations are
written in the form of sequences of phonological units with boundaries
between them. The aim of the theory is to analyze and describe syntactic
structures in such a way that a relation is made between these two facets of
language. In Generative phonology, phonological forms of words are
considered as underlying structures that after applying phonological rules,
turn into phonetic forms or surface structures; thus phonological rules
show the relation between underlying structures and surface structures as
well as describing the process of phonological alternations.
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3. Methodology
This research is analytical - descriptive and its data are collected using two
sources: written sources about Sabzevari dialect and recorded speech of
some Sabzevari speakers. At first place, Sabzevari data were collected
from the above-mentioned sources and after that were compared to
standard Persian forms. This comparison revealed that Persian words are
the underlying forms, whereas Sabzevari words are the surface forms.
Analyzing the data shows that two main categories of Vowel Raising take
place in Sabzevari Persian and within each of these main categories, three
types of Raising are distinguished. Overall, six types and nine various
instances of Vowel raising happen in this dialect for which suitable
phonological rules are written to describe them properly.
4. Results & Discussion
The analysis of Sabzevari data reveals that overall, nine different instances
of Vowel Raising has been found in this dialect; besides, Sabzevari shows
two different phonological contexts and within each of these, three types of
Raising take place. The first context is when low or mid vowels become
adjacent to alveo-palatal, palatal and velar consonants (i.e. high consonants).
In such a context, low or mid vowels raise to a higher position in the
mouth due to the high position of their adjacent consonants. Overall, three
types of Vowel Raising are distinguished in this context: 1) Raising of /e/,
/o/ and /a/ to [i], 2) raising of /a/, /ɑ/,/e/ and /o/ to [u] , 3) raising of /a/ and
/ɑ/ to [e]. The second context is when low or mid vowels become adjacent
to nasal consonants: /n/ and /m/. In this context, three types of Raising are
also evident: 1) Raising of /a/, /e/ and /o/ to [i], 2) Raising of /a/, /ɑ/, /e/
and /o/ to [u], 3) Raising of /a/ and /ɑ/ to [e].
5. Conclusions & suggestions
The results of this research show that Vowel Raising in Sabzevari Persian
has two main phonological contexts, six main types and nine instances; thus
considerable diversity is obvious in Sabzevari Vowel Raising. This research
is the first step in the frame work of Generative Phonology that investigates
the phenomenon of Vowel Raising in one of the dialects of Persian and can
pave the way for other researchers in the field of phonology to focus on the
issue and investigate its different features and facets in various theoretical
frameworks, such as Natural Phonology, Historical Phonology, Cognitive
Phonology and Optimality Theory among others. Researchers can also work
on this phenomenon in other Iranian accents, dialects, and languages and
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explore the similarities and differences between them in this regard. In this
way, typological investigations might be a new field of study and research in
the future.
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