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Abstract 
In Ghayeni Persian, for nouns ending in vowels /ou/, /ɑ/ and /a/, the plural 

marker is represented as [au], and in words with vowels /i/, /u/, and /e/, it is 

pronounced as [u]. These pronunciations confirm that the underlying structure 

in Ghayeni is /-ɑn/. To explain this, the authors examined the data within Stratal 

Optimality Theory (SOT) at three levels: stem, word and, post-lexical. The 

results showed that the phonological processes of pre-nasal raising and hiatus 

resolution occur at stem level and vowel change and final /n/ deletion take place 

at word level. Derivations indicated a kind of opacity (bleeding interaction) 

between pre-nasal raising and the final /n/ deletion. Post-lexical level includes 

two cases: adding third person singular pronoun /in/ "his/her" and fist person 

plural pronoun /mɑ/ "we" to the output of the word surface. In this level, the 

phonological processes as final /n/ deletion and monophthongization are 

involved. Here another kind of opacity (feeding interaction) between the 

processes of ezafe vowel deletion and the final /n/ deletion is seen. Therefore, in 

present study, the opaque interactions in derivations of plural nouns with a final 

vowel in Ghayeni is analyzed based on SOT. SOT is more efficient than Parallel 

Optimality Theory (POT) in explaining opaque phonetic changes at morpheme 

boundaries. 

 

Keywords: Plural noun, Final vowel, Feeding/bleeding opacity, Stratal 

Optimality Theory, Ghayeni Persian. 

 

Extended Abstract 

1. Introduction 
Ghayeni persian is a common dialect in Ghayen city located in South Khorasan. 

Plural nouns in this dialect, unlike standard Persian, which are accompanied by 
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the plural morpheme /hɑ-/ and /ɑn-/, are never closed with /hɑ-/. In contrast, 

there is only the plural sign /-ɑn/ in the case of plural words in Ghayeni Persian, 

which is pronounced as [u] in the case of plural words with a final consonant. 

So, this research question is, how are the plural nouns with a final vowel 

pronounced in Ghayeni Persian? The research data showed that the 

pronunciation of the plural form of nouns end in vowels /ou/, /ɑ/, /a/, /i/, /u/ and 

/e/ is in two forms: 1) Words with final vowels /ou/, // and /a/ have a phonetic 

representation of [au]. 2) Words end in /i/, /u/ and /e/ behave like words with a 

final consonant, i.e., /un/ is added to the end of it, and if the word is not 

accompanied by a related consonant, the final /n/ of the plural is deleted. The 

cause of the occurrence of phonetic representations [u] and [au] in nouns ending 

in consonant and vowel, respectively, is the cases of opaque counterfeeding and 

counterbleeding interactions. Therefore, the aim of the present study is to 

investigate the phonetic form of plural nouns with a final vowel based on the 

theory of SOT. 

 

2. Theoretical Framework 

Stratal Optimality Theory is one of the approaches to optimality theory that is 

made by combining stratal approaches such as morphology and lexical 

phonology with optimality theory. In SOT, there are different models, the 

similarity between them is in the variety of layers and there is no limit to the 

number and type of them. In the optimality approach, there are several layers 

that are arranged sequentially from input to output. According to Kiparsky, 

there are three layers in SOT. At the three levels of this approach, the stem first 

enters the stem level. Inside the stem level, in addition to the stem, a derivative 

affix or a compound word is added to it. The product of this level enters the 

word level. At the word level, a second derivative (if any) or inflectional affix is 

added to the output of the stem level. Finally, at the post-lexical level, which is 

at the phrase level, the words are combined, and what happens at this level is 

only the study of phonological and morphological changes. 

 

3. Methodology 

The collection of plural words with a final vowel has been done in a 

documentary and field methods. In the documentary method, different sources 

were used in Ghayeni Persian and in the field method, 20 Ghayeni informants 

(10 women and 10 men) aged 60-80 years and most of the illiterate/illiterate 

were interviewed. Then, a corpus (written and oral) containing 250 words of the 

final vowel was extracted. The authors wrote them using International Phonetic 

Alphabet (IPA). Finally, the differences between the input and output forms of 

plural words in different contexts were analyzed in the framework of SOT. 
 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 8  

4. Result & Discussion  
In Ghayeni Persian, the plural suffix /-hɑ/ is not used and the plural morpheme 

/-n/ exists only in phonological representation. Unlike the standard Persian, 

none of the standard plural morphemes of the standard Persian is found in the 

underlying representation of the plural nouns in this dialect. In Ghayeni, the 

pronunciation of the plural morpheme in words ending in a vowel was studied 

and the opaque interactions in the surface structure derivations of plural nouns 

with a final vowel were examined in the framework of SOT. Findings indicate 

that in this dialect the final vowel nouns are pronounced as [au] or [u] after the 

addition of the plural morpheme. In other words, in words ending in the vowels 

/ou/, /ɑ/ and /a/, the plural is pronounced as [au], and in words ending in the 

vowels /i/, /u/ and /e/, the plural morpheme has a phonetic representation of [u]. 

In order to explain this based on SOT, the research data were examined at three 

levels: stem, word and post-lexical. 

In the case of nouns ending in the vowels /ou/, // and /a/, the final /n/ is 

omitted in the last representation, which causes the pre-nasal raising process to 
occur in the phonetic representation. The pre-nasal raising process leads to the 

formation of diphthongs /u/ and /au/ at the intermediate level. But since the 

diphthong /u/ does not exist in Ghayeni dialect, its first vowel changes to the 

vowel [a]. In fact, the diphthong [au] can be considered as a sign of the plural 

morpheme /-n/ in Ghayeni. The post-lexical level was also examined in two 

cases. 
In the case of words ending in /i/, /u/ and /e/, they behave in the same way as 

words ending in consonant, i.e., the plural /-n/ is added to their end, and if a 

dependent morpheme is not attached to a word, the final /n/ is deleted after the 
occurrence of pre-nasal raising process. Besides, since the word ends in a vowel 
and the plural morpheme begins with a vowel, a glide /j/ is inserted between the 
two vowels to avoid hiatus. 

 
5. Conclusion & Suggestions 
In the present study, we investigated the pronunciation of plural morpheme in 
words ending in a vowel and the opaque interactions in the surface structure 
derivations of plural nouns with a final vowel based on SOT. The phonological 
processes of pre-nasal raising and hiatus resolution occur at the stem level and 
the processes of vowel change and final /n/ deletion take place at the word level. 
The surface structure derivation of the data prior to the application of the post-
lexical level indicated the counterbleeding opaque interaction between two 
processes of pre-nasal raising and final /n/ deletion. In post-lexical levels, which 
were examined in the two cases of adding conjunctive third-person singular 
possessive pronoun /in/ and first-person plural pronoun /mɑ/ to the output of the 
word surface, the phonological processes as resyllabification, ezafe vowel 
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deletion, final /n/ deletion and monophthongization are involved. At the post-
lexical level, the counterfeeding opacity interaction between the processes of 

ezafe vowel deletion and final /n/ deletion was also observed. 
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 های جمعِ دارای واکۀ پایانی در گویش قاینیبررسی تلفظ اسم
 

  3زهره سادات ناصری  2پریا رزمدیده   1 بشیر جم

 
 

 چکیده
بازنمایی آواییی دارد و  [au]صورت /، بهa/و/ou/،/ɑهای /های مختوم به واکهدر واژهنشانۀ جمع گویش قاینی  در

های روساختی مؤید شود. این صورتتلفظ می [u]صورت / نشانۀ جمع بهe/ / وi/،/uهای /های دارای واکهدر واژه

ای، برای نشانۀ جمع در قاینی است. در تبیین این امر براسیا  رویریرد بنین یی  ییه /ɑn-/ صورت زیرساختی

ها نشان داد فرایندهای واجیی . نتایج یافتهشدندهای پژوهش در سه سطح ستاک، واژه و فراواژگانی بررسی داده

ی پاییانی در /n/ که و حیف ها در سطح ستاک و فرایندهای تغییر واخیشومی و رفع التقای واکهافراشت ی پیش

هیا پییش از اامیاط سیطح فراواژگیانی بییان ر تیرگیی ت امی  دهند. اشیتقا  روسیاختی دادهسطح واژه رخ می

های فراواژگانی کیه در /ی پایانی بود. در سطحn/ خیشومی و حف برچین بین فرایندهای افراشت ی پیشزمینه

/ بیه mɑ/ / و ضیمیر ناپیوسیتۀ اوط شیخ  جمیعin/ شیخ  مفیرددو حالت افزودن ضمیر متص  ملری سوم

شدن واکیۀ مرکید دخیی  /ی پایانی و سادهnای مانند حف  /فرایندهای واجی ،داد سطح واژه بررسی شدبرون

/ی n/ چین بیین فراینیدهای حیف  کسیرا اضیافه و حیف هستند. در سطح فراواژگانی نیز تیرگی ت ام  زمینه

 شود. پایانی مشاهده می
 

 ای، گویش قاینیبرچین، بنین ی  یه چین/اسم جمع، واکۀ پایانی، تیرگی ارسِ زمینه کلیدی:واژگان 
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 مقدمه -1

های جمیع در ایین اسیت. اسیمگویش قاینی گویش رایج در شنرستان قاین در خراسان جنیوبی 

 ؛Lazar, 2010 ؛1331)صیادقی،  /-ɑn/ و /-hɑ/ های جمیعخال  فارسی م یار که با نشانهگویش بر

همراه هسیتند، هرگیز بیا  (1333جم،  ؛1333کنن، نغزگوی ؛1333و قدیری،  درزی ؛1311نژاد و طید، الی

صیورت زیرسیاختی در /ɑn-/ شیوند. در مقابی ، تننیا نشیانۀ جمیعجمیع بسیته نمی /-hɑنشانۀ /

هیای جمیع مختیوم بیه همخیوان های جمع در گویش قاینی وجود دارد که در بررسیی واژهواژه

های جمیع دارای حاط مسیلله ایین اسیت اسیم (.2323ان، )جم و همرار شودتلفظ می [u]صورت به

هیا و شیوند  در ابتیدا بیه م رفیی همخیوانواکۀ پایانی در گویش قاینی به چه صورت تلفیظ می

کیه در  اسیتشدهواکه تشری   1همخوان و  23پردازیم. گویش قاینی از های این گویش میواکه

هیا را در ایین ها و واکه( همخوان1دارد. جدوط )واکۀ مرکد وجود  2واکۀ ساده و  ۶ها، میان واکه

 دهد.گویش نشان می
 

 های گویش قاینیها و واکههمخوان -1 جدوط

  هاواکه   هاهمخوان
/l/ /ʃ/ /p/ های مرکدواکه های سادهواکه 
/r/ /ʒ/ /b/ /i/ /ou/ 
/x/ /ʧ/ /t/ /e/ /au/ 
/G/ /ʤ/ /d/ /a/  
/h/ /k/ /f/ /u/  
/ʔ/ /ɡ/ /v/ /o/  
/j/ /n/ /s/ /ɑ/  

 /m/ /z/ 
 

های مرکید ایین گیویش واکههایی که برای شناخت واکۀ مرکد وجود دارد در مورد مالک

بایید میی [ɡow]بیود، جمیع می o+wترکیبی از  [ou]مثال اگر مصوت مرکد »کند. صد  می

[ɡowu] شید و نیه می[ɡau] رسیاند کیه و ایین میی[ou]  و[au] هیای ی واجدر گیویش قیاین

 (.13: 13۶1)زمردیان،  «مشخصی هستند

های مختیوم بیه های زبانی این پیژوهش نشیان داد تلفیظ صیورت جمیع اسیمبررسی داده

/ ou/ هایهای مختوم بیه واکیه( واژه1/ به دو صورت است: e/ و /ou/ ،/ɑ/ ،/a/ ،/i / ،/uهای /واکه

/،ɑ/و /a/ دارای بازنمایی آوایی [au]  .هایهیای مختیوم بیه واکیهه( واژ2هسیتند /i/ ،/u/و /e/ (1) 
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بیه انتنیای آن اضیافه  /un-/ های جمع مختوم به همخوان دارنید ی نیی ونیدرفتاری مانند واژه

ی پاییانی نشیانۀ جمیع /n/ای متص  نباشید همخیوان شود و اگر واژه همراه با ترواژ وابستهمی

های مختیوم بیه ترتید در اسیمبیه [au] و [u]های آواییی شود. الت رخداد بازنماییحف  می

)جم و همریاران، است  2برچینو ارسِ زمینه 1چینزمینههای تیرا ارسِ همخوان و واکه ت ام 

های جمع دارای واکیۀ پاییانی رو، هد  پژوهش پیشِ رو بررسی صورت آوایی اسمازاین(. 2323

دی ر پاسخ بیه ایین  ابارتبه است.( 1998a; 2000Kiparsky ,)3ایبراسا  نظریۀ بنین ی  یه

های تیرا حف  یا ادم حیف  ای ت ام نظریۀ بنین ی  یه براسا توان چ ونه می پرسش که

ای دارای خیشومی را تبیین کرد. رویریرد بنین یی  ییه/ی پایانی و افراشت ی پیشnهمخوان /

سیطیی دوچندین  یه است، برخال  رویررد بنین یی کالسیی / میوازی کیه دارای ماهییت 

های تیره بین فرایندهای واجیی هایی که دارای ت ام داد است. در بررسی دادهداد و بروندرون

رو، در ایین ای کارآمدتر است. ازایندهند رویررد بنین ی  یههستند که در مرز ترواژها رخ می

ش قیاینی پایانی است در گیویهای جم ی را که صورت مفردشان واکهپژوهش برآنیم تلفظ واژه

 بررسی کنیم. ( 2333الف؛ 1331)کیپارسری،  ایبراسا  بنین ی  یه

( 1332)، مختیاری و همریاران (1311؛ 13۶1؛ 1313) توان به زمردیاندربارا گویش قاینی می

به بررسی حف  آواهیای ( 1333)براین، س یدیان اشاره کرد. االوه  (1331)و اردوان و ابوالفضلی 

مت و مصوت در گیویش قیاینی و مقایسیۀ آن بیا فارسیی تنرانیی و ایاملی پایانی و تبدی  صا

تیوان از مقیداری، دی ر می واژی گویش قاینی پرداختند. در پژوهشیبه توصیف ساخت (1333)

شیناختی مطال یه های گویش قاینی را از منظر جام هنام برد که   یی (1331) طالبی و فاروقی

اسیت جیم و ویش قاینی و در چارچوب نظریۀ بنین ی انجام شدهآثاری که تاکنون در گ دند.کر

در گیویش  /n/اسیت. در ایین پیژوهش اوط حیف   (1333) و جم و همریاران (2323)همراران 

اسیت. در جیم و هشیدبررسیی گزینی هماهنگ و بنین یی میوازی قاینی براسا  نظریۀ پیاپی

ه همخیوان در چیارچوب نظرییۀ های جمع مختوم ببررسی صورت آوایی اسم( 1333) همراران

شیوند کیه در چیارچوب اختصار آثاری م رفی میاست. در ادامه، بهای تیلی  شدهبنین ی  یه

 پایانی است.که صورت مفردشان واکه اندهای جم ی پراختهبنین ی به بررسی تلفظ واژه

                                                           
1. counterfeeding 

2. counterbleeding 

3. Stratal Optimality Theory (SOT) 
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نیوین در به مطال ۀ ساخت اسم جمع در زبیان آلمیانی م ییار  (1999)2و هاوسمن 1ال رسما
در ستاک در ترکیید بیا 3تبدی  واکه )اومالت(به  اند. در این پژوهشچارچوب بنین ی پرداخته

است. فرایند تیاریخی اومیالت کیه در آلمیانی متوقیف هشدپسوندهای جمع یا به تننایی توجه 
بیر تیلیی  واژی جمع در طبقات واژگانی دی ر تبیین شید. االوهانوان نشانۀ ساختبود بهشده

هیای ییرم ییار آلمیانی های دارای اومیالت و پسیوند در آلمیانی نیوین، در گویشاصولی جمع
بینی شد. براسا  نظرییۀ بنین یی، توزییع تیاریخی تری از ساخت جمع پیشال وهای طبی ی

ها نشیان داده شیده کیه ای از مییدودیتهای جمع در آلمانی م یار بااستفاده از مجمواهنشانه
ای اسیت کیه از نظرییۀ واژیهای واجی واژگان و اصیوط سیاخترمبنای ویژگیبندی آننا برتبه

هیای جمیع آلمیانی، ای دی یر در خصیوو واژهآید. در مطال یهدست میواژا طبی ی بهساخت
های جمع آلمیانی اشاره کرد که در بررسی واکۀ شوای پایانی در واژه (2009) 3توان به ویسمی

واژی و اروضی به ایین نتیجیه رسیید کیه در آلمیانی ط ساختاصو براسا  )میز( tischمانند 
اسیت. های جمع پسوندی تصریفی نیست و ی  واکۀ درج شدهم یار واکۀ شوای پایانی در اسم

فیی در رویرردهیای مختل براسا ای را فرایند هماهن ی واکه (2009) 1دی ر، ساسا در پژوهشی
اسیت. بررسی کرده 1و یاکوت ۶های ترکی، پو رهای زبانبر دادهچارچوب نظریۀ بنین ی مبتنی

های دارای واکیۀ پاییانی در ییاکوت همیراه بیا در این اثر شواهدی از رخداد این فرایند در اسیم
ای از نظیر گیردی اسیت. کیه بییان ر ال یوی همیاهن ی واکیه / آورده شیدهlɑr-پسوند جمیع /

شیود در پسیوند جمیع گیرد میابارتی، در یاکوت بیرخال  ترکیی یی  واکیۀ ییرافراشیته به
 1، رافلِسییفنزمینیهدر همیین  که مقدم بر واکۀ ییرافراشیتۀ دی یری در ریشیه باشید.هن امی

براسیا  نظرییۀ  3ها در زبیان لیو واژه ساخت جمیع ب ضیی از اسیممطال ۀ ساخت ( به2015)
گرفتیۀ  هیای/، همخوانeشیدن واکیۀ جمیع /است. در این زبان، پس از افزودهبنین ی پرداخته

های جمع و بال رس تبیدی  ار خود در صورتدهای مفرد به جفت واکانی در صورتواک پایبی

                                                           
1. Elgersma 

2. Houseman 

3. umlaut 

4. Wiese 

5. Sasa 

6. Pulaar 

7. Yakut 

8. Raffelsiefen 

9. Luo 
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در نتیجیۀ  )کیوه(  /ɡot// در پاییان صیورت مفیرد واژاtشوند. برای نمونه، همخوان گرفتیۀ /می
 شود.تبدی  می [d]/ به همخوان واکدار eشدن واکۀ جمع /اضافه

 اینظریۀ بهینگی الیه -2

ای های  ییهای یری از رویرردهای نظریۀ بنین ی است که از ترکید ن رشۀ بنین ی  یهنظری
، 1312)کیپارسیری، اسیت شناسی واژگانی بیا نظرییۀ بنین یی ایجیاد شدهواژه و واجمانند ساخت

 ;Kiparsky, 1998a; 2000; 2003a) های مختلفییای میدط. در رویررد بنین یی  ییه(1311

2003b; 2007b )ت یداد و  ها و ادم میدودیت برجود دارد که شباهت میان آننا در تنوع  یهو
طور متیوالی از ای چنیدین  ییه وجیود دارد کیه بیهدر رویریرد بنین یی  ییه ست.هانوع  یه
 اند. داد مرتد شدهداد به بروندرون

 
 ( Kager, 1999: 382)ای ساختار نظریۀ بنین ی  یه -1 شر 

 

داد هیر است، هر  یه دارای زایش ر و ارزیاب است. برون نمایان( 1) شر  در گونه کههمان
داد  یۀ ب دی اگیر ونیدهایی مخیت  ایین  ییه وجیود داد  یۀ ب د است. در درون یه، درون

داد ننیایی یابید کیه بیرونشوند. این فرایند تا آنجا ادامه میداشته باشند، به واژا پایه اضافه می
 ای وجود دارد:سه  یه در رویررد بنین ی  یه( 2003) از نظر کیپارسریتولید شود. 

گیرنید. در ایین سیطح فراینیدهای ها قرار میداد  یۀ اوط ستاکسطح ستاک: در درون (1
دهند. در این  یه اولیین ونید اشیتقاقی بیه سیتاک افیزوده سازی اشتقا  و ترکید رخ میواژه
واژی، تغییرات واجی مانند هجابندی مجدد، تغیییر جای یاه ختبر فرایندهای ساشود. االوهمی

 .  (Zuraw, 2012) دهددر سطح ستاک رخ می ... تریه و
داد وارد ایین سیطح انوان درونداد سیطح سیتاک بیهسطح واژه: در  یۀ ب یدی، بیرون (2
فیزوده داد سیطح سیتاک اشود. دراین  یه، وندهای تصریفی و دومین وند اشتقاقی به برونمی
شود تا صورت تصریفی کام  واژه حاص  شود. تفاوت بیین سیطح سیتاک و سیطح واژه در می
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توانید زمان میطور همواژی واژا پایه است و نه در وند اضافه شده، زیرا ی  وند بهمقولۀ ساخت
تمییایز دی ییر سییطح سییتاک و سییطح واژه  .(Selkirk, 1978)بییه هییر دو سییطح متصیی  شییود 

داد سیطح نیدرت درونداد یی  سیطح واژه بهابارتی، برونح ستاک است. بهبودن سط1ایچرخه
شود. م ر در مواردی که صورت تصریفی کام  سطح واژه در اشتقا  سیتاک واژا دی ری واقع می

     (.Bermúdez-Otero, 2006)کار رود و خود آن ستاک نیز تصریف شود جدیدی به
داد سیطح واژه بیه همیراه تریواژ ییا گیانی بیرونداد سطح فراواژ( سطح فراواژگانی: درون3
داد د. درونواژی دسترسیی نیدارگونیه اطالایات سیاختهای دی ر است. این سطح به هیچواژه

در م رض تغییرات واجیی ماننید هجابنیدی مجیدد، تغیییرات آواییی و  سطح فراواژگانی صرفا
 (.  Watson, 2002) ت یین تریه است

ود. شیای، ابتدا ستاک وارد  یۀ سیتاک میریۀ بنین ی  یهطور خالصه، در سه سطح نظبه
شود. بر ستاک، وند اشتقاقی یا صورت ترکیبی به آن افزوده میداد سطح ستاک، االوهدر درون

در صیورت  -در سطح واژه، دومیین ونید اشیتقاقی شود. ماحص  این سطح وارد سطح واژه می
گردد. درننایت، در سیطح فراواژگیانی اضافه می داد سطح ستاکیا وند تصریفی به برون -وجود

دهید تننیا شوند و آنچه در این سیطح رخ میها با هم ترکید میکه در سطح ابارت است واژه
 واژی.بررسی تغییرات واجی است و ساخت

 
 روش پژوهش -3

 است:پژوهش پیشِ رو طی مراح  زیر انجام شده
 های پژوهش:آوری و استخراج دادهگرد -1
، 13۶1) های جمع دارای واکۀ پایانی به روش اسنادی با مراج ه به زمردییانآوری واژهگرد 1-1

 (.1332) و مختاری و همراران (1331) اردوان و ابوالفضلی (،1311
 23از  (2)پایانی به روش میدانی با مصاحبۀ حضوری و تلفنییهای جمع واکهآوری واژهگرد 2-1

سیواد )از سیواد/ بیسیاط و ایلید کم 13الیی  ۶3رد( بیا سین می 13زن و  13) گویشور قاینی
 گویشوران خواسته شد خاطره یا حرایتی ت ریف کنند(.

 پایانی.جمع واکه واژا 213)نوشتاری و شفاهی( حاوی ایاستخراج پیرره 3-1
 های پژوهش جنت تأیید فرضیۀ پژوهش.بررسی صورت آوایی داده -2

                                                           
1. cyclic 
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 قلیم) 1اِیپییالمللیی آیبا استفاده از نظام الفبای فونتیی  بین شدهآوان اری پیررا بررسی -3
 2دولو  سی (

هیای هیای جمیع در بافتدادی واژهدادی و بیرونهای درونتیلی  تغییرات مییان صیورت -3
 (.  Kiparsky, 1998a; 2000) ایمختلف در چارچوب نظریۀ بنین ی  یه

 
 هاتحلیل داده -0

در  /a/و /ou/،/ɑ/هیایهای مختوم بیه واکیهواژهلی  صورت جمع در این بخش، به بررسی و تی
 شود.پرداخته می 2-3در زیربخش  /e// وi//،u/هایهای مختوم به واکهواژهو  1-3زیربخش 

 /a/و /ou/،/ɑ/هایهای مختوم به واکهواژه -0-1

نمیایی واجیی فقط در باز /n-رود و نشانۀ جمع /کار نمی/ بهhɑ-/ در گویش قاینی پسوند جمع
های جمیع فارسیی م ییار در روسیاخت کیدام از نشیانهوجود دارد. برخال  فارسی م یار، هیچ

تننایی بییان شیود ییا اگر صورت جمع واژه به شوند.های جمع در این گویش مشاهده نمیاسم
گیردد. در در ترواژ جمع حف  می /n/ واژه یا ترواژی پس از آن با همخوان آیاز شود، همخوان

صورت واکیۀ مرکید به /a/و /ou/،// هایهای مختوم به واکهویش قاینی نشانۀ جمع در اسمگ
[au.است ] در این گویش همخوان /n/ شیود کیه بیه واژا جمیع تریواژ پایانی زمانی ظاهر میی

اسیت به آن اضافه شده /i-/که ترواژ وابستۀ « هایشلد» [laun-i]ای متص  شود. مانند وابسته
 است.در ترواژ جمع به سطح آمده /n/رتید همخوان پایانی و به این ت

 /a/و /ou/،/ɑ/های دارای واکۀ پایانیدر پایان اسم [au]نشانۀ جمع  -2 جدوط

 صورت جمع قاینی صورت مفرد قاینی م ادط فارسی م یار

 ou au گاو

 Lou lau لد

 ou au آب

 kuza kuzau کوزه

 ruda rudau روده

 tavila tavilau طویله

 sedɑ sedau صدا

 serɑ serau سرا)خانه(

 ormɑ ormau خرما

                                                           
1. International Phonetic Alphabet (IPA) 
2. Doulos SIL 
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    /kuza+n// وsed+nترتید از /به [kuzau]و [sedau]اشتقا   (2)
 /kuza+n/ بازنمایی واجی

+ ان( )کوزه  

/sed+n/ 
 )صدا + ان(

 ku.za.un se.d.un خیشومیافراشت ی پیش

 ku.zaun  se.dun (3)اهرفع التقای واکه

 sedaun ------ تغییر واکه

 kuzau sedau /ی پایانی n/ حف 

 [kuzau] بازنمایی آوایی
ها()کوزه  

[sedau] 
 )صداها(

 

/ی پاییانی در آخیرین بازنمیایی n( آشیرار اسیت، بیا حیف  /2طور کیه از اشیتقا  )همان
[kuzau]بازنمایی آواییی مییو  خیشومی شده در، بافتی که بااث رخداد فرایند افراشت ی پیش
ابارتی، مشییخ  نیسییت چییه اییاملی منجییر بییه رخییداد فراینیید افراشییت ی اسییت. بییهشییده
( 1333) اسیت. جیم1«برچینارس زمینه»ای از ت ام  تیرا است. این نمونهخیشومی شدهپیش

 کنید:گونیه ت رییف میبرچین را اینت ام  تیرا ارس زمینیه( 192 :2004-194) 2طبق ینسن
بشیود،  Aاین قابلیت را داشته باشد که در صورت رخدادش مانع رخیداد قاایدا  Bدا اگر قاا»

را ب یرد، ایین ت امی  اریس  A، نتواند جلوی رخداد قاادا Aولی به الت ادم تقدم بر قاادا 
 ذاتیا« /ی پاییانیnحیف  /»( قاادا 2اسا ، در اشتقا  ) این بر«. شودبرچین نامیده میزمینه

خیشومی بشود، زیرا اگر ترتید قوااید رد که مانع رخداد قاادا افراشت ی پیشاین قابلیت را دا
خیشیومی نییز شد، مسلما قاادا افراشیت ی پیشحف  می /n/ای بود که اوط همخوان به گونه
بیر قاایدا افراشیت ی « /ی پاییانیnحیف  /»داد. ولی با توجه به این واق یت که قاادا رخ نمی
تواند جلوی رخداد قاادا افراشت ی نمی« /ی پایانیnحف  /»قاادا خیشومی تقدم ندارد، پیش
شویم که چند مرحلیه ( متوجه می1های میانی اشتقا  )خیشومی را ب یرد. با ن اه به  یهپیش

های . امیا اگیر بیه  ییهاسیتشدهحیف   /n/خیشومی، همخوان پس از رخداد افراشت ی پیش
نبیودن ( مشیخ  نبیود بیا وجیود فراهم2) آوایی اشتقا میانی دسترسی نداشتیم، از بازنمایی 

خیشیومی (، چه ااملی منجیر بیه رخیداد فراینید افراشیت ی پیش[n])نبودن  بافت آوایی  زم
 است. شده

                                                           
1. counterbleeding opacity 
2. Jensen 
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/ در سطح مییانی au/ و /ɑu/ های مرکدخیشومی منجر به ایجاد واکهافراشت ی پیش فرایند
 [a]ویش قاینی وجود ندارد اولین واکۀ آن بیه واکیۀ / در گu/ شود. اما ازآنجاکه واکۀ مرکدمی

/ در قیاینی ɑn-دار نشانۀ جمیع/را گونۀ نشان [au]مرکد  توان واکهواقع، میشود. درتبدی  می
 به شمار آورد. 

های سیتاک و واژه ای به بررسیی ایین فراینیدها در سیطحبنین ی  یه یۀحاط براسا  نظر
( در چیه  ییه ییا سیطیی 2) های میانی اشتقا که  یه پردازیم. نخست باید مشخ  شودمی

ترلیف نخستین  یه پس از بازنمایی واجی و آخرین  ییه پییش از  /kuza+ɑn/ اند. دررخ داده
خیشیومی در سیطح بازنمایی آوایی مشخ  است. نخستین  یه ی نی فراینید افراشیت ی پیش

. فراینید رفیع التقیای ستااژه رخ داده/ی پایانی در سطح وn/ ستاک و آخرین  یه ی نی حف 
نیز باید در سیطح سیتاک رخ داده باشید « واکۀ مرکد»ها از طریق تبدی  دو واکه به ی  واکه

 تواند شام  ساختی باشد که اصوط اساسی آوایی زبان را نقض کند. داد ستاک نمیزیرا برون

-]* دارینشیان (، مییدودیت2هیای اشیتقا  )در تیلیی  بنین یی سیطح سیتاک در داده

high]N خیشومی را تضمین کند. طبق ایین از با ترین مرتبه برخوردار است تا افراشت ی پیش
های ییرافراشته قب  از همخوان خیشیومی مجیاز نیسیت. همچنیین بیه میدودیت توالی واکه

 داری هجیا بایید دارای آییازه باشید.نیاز داریم. طبق این میدودیت نشان ONSETمیدودیت 
 ONSET بیر مییدودیت N[high-]* کند. مییدودیتها را رفع میمیدودیت التقای واکه این

نییز بیه سیه مییدودیت  .اسیتخیشیومی رخ دادهمسلط است زیرا ابتدا فرایند افراشت ی پیش

کنید. داد جریمیه میهرگونه حففی را در بیرون MAX میدودیت ضد حف  ست.اپایایی نیاز 
ترتییید از نظییر هییا را بییههماننییدی واکییه IDENT[height]و  IDENT[back] هایمیییدودیت

( اامی  رخیداد دو فراینید افراشیت ی 3) بندیند. رتبهکبودن و ارتفاع زبان تضمین مینپیشی
 است: ها در سطح ستاکخیشومی و رفع التقای واکهپیش
 

(3) *[-high]N>>ONSET>> MAX >> IDENT[back], IDENT[height] 
 

 دادها در سطح سیتاک از درونخیشومی و رفع التقای واکهند افراشت ی پیشرخداد دو فرای    
/kuza+n/ ( تیلی  1در تابلوی )استشده: 
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 سطح ستاک (1) تابلو

 
 

را بیه دلیی   N[high-]*( مییدودیت d) ( آشرار است، ابتدا گزینۀ1) طور که در تابلوهمان

( بیه الیت c. این گزینه همراه با گزینیۀ )استهخیشومی نقض کردادم رخداد افراشت ی پیش

بیه  (bو ) (a. سرانجام رقابیت دو گزینیۀ )استهرا نقض کرد ONSET نداشتن آیازه میدودیت

ایین مییدودیت پاییایی را  /n/( به دلی  حیف  همخیوان b) رسد. گزینۀمیMAX  میدودیت

داد بیرون انوانبه استشدهدر آن حف  ن /n/ ( که همخوانa. بنابراین، گزینۀ )استهنقض کرد

 شود.بنینه برگزیده می

اامی  حیف  همخیوان  (2323)جیم و همریاران، n*  دارینشان اما در سطح واژه، میدودیت

/n/ ی پایانی است. این میدودیت وجود/nشمارد. میدودیت ضد حیف  /ی پایانی را مجاز نمی

MAX فراینید حیف  همخیوان /( اامی  رخیداد 3بنیدی )نیز در برابر آن قرار دارد. رتبهn ی/

 پایانی در سطح واژه است:
(4) *n]>> MAX  

 

در  /ku.zaun/داد/ی پایییانی در سییطح واژه از درونnرخییداد فراینیید حییف  همخییوان /

 :استشده( تیلی  2تابلوی)
 

 ( سطح واژه2) تابلو

 
 

پاییانی /ی n( به دلیی  داشیتن همخیوان /b( آشرار است، گزینۀ )2طور که در تابلو )همان

 انوانبیه( کیه فاقید ایین همخیوان اسیت a. بنابراین، گزینۀ )استهرا نقض کرد[n*میدودیت 

 شود.داد بنینه برگزیده میبرون
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در « تغییر واکه»( پرسش اینجاست که فرایند میانی 2/ در اشتقا  )sed+nاما در مورد /
ن پرسش را بیا اسیتفاده از   در سطح ستاک یا در سطح واژه  پاسخ ایاستهکدام سطح رخ داد

تیوان داد؛ در هیای ب یدی بیه آننیا پرداختیه شیده میهای سطح فراواژگانی کیه در بخشداده
( ذکیر 2طبق مواردی که در اشیتقا  )/ی پایانی وجود دارد. nبازنمایی آوایی سطح فراواژگانی /

واق ییت اسیت کیه /ی پایانی در سطح فراواژگانی حاکی از ایین nایم وجود /شد، استد ط کرده
بلریه بیه سیطیی  ،شیود/ی پایانی در آن حف  شده افیزوده نمیnاضافه به سطیی که/ اکسر

اسا ، سطح واژه را بایید بیه دو سیطح واژه )الیف( و براین .استشدهافزوده  /n/پیش از حف  
 سطح واژه )ب( تقسیم کرد.

داد سطح سیتاک از درون ها درخیشومی و رفع التقای واکهرخداد دو فرایند افراشت ی پیش
/sed+n( تیلی  3/ در تابلوی )استشده: 

 ( سطح ستاک3) تابلو

 
 

را بیه دلیی   N[high-]*( میدودیت d( آشرار است، ابتدا گزینۀ )3طور که در تابلو )همان
( بیه الیت c. این گزینه همراه با گزینیۀ )استهخیشومی نقض کردادم رخداد افراشت ی پیش

( بیه b) و (a. سرانجام رقابیت دو گزینیۀ )استهرا نقض کرد ONSETه میدودیت نداشتن آیاز
ایین مییدودیت پاییایی را  /n/( به دلی  حیف  همخیوان bرسد. گزینۀ )می MAXمیدودیت 
داد بیرون انوانبیه استشدهدر آن حف  ن /n/( که همخوانa. بنابراین، گزینۀ )استهنقض کرد

 شود.بنینه برگزیده می
های مختیوم بیه تر بییان شید در گیویش قیاینی نشیانۀ جمیع در اسیمونه که پیشگهمان

[ است و این نشانه جمیع از طرییق رخیداد auصورت واکۀ مرکد ]به  /a/و  /ou/ ،//های واکه
( اام  رخیداد ایین فراینید 2323جم و همراران ) براسا شود. ایجاد می« تغییر واکه»فرایند 

باشید.  [au] کند واژه جمع دارای واکه مرکداست که ایجاب می PL[au] داریمیدودیت نشان
 در سطح واژه )الف( است:« تغییر واکه»( اام  رخداد فرایند 1بندی )رتبه

(5) [au]PL>> MAX>> IDENT [height], IDENT [back] 
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 ( تیلیی 3در تیابلوی ) /se.dun/داد رخداد فرایند تغییر واکه در سطح واژه )الف( از درون

 :استشده
 ( سطح واژا )الف(3تابلو )

 
 

را، بیه  PL[au]( مییدودیت d( و )c( آشرار است، ابتدا دو گزینیۀ )3طور که در تابلو )همان

باشید،  [au] کند واژه جمع دارای واکه مرکدکه ایجاب می PL[au]دلی  ادم راایت میدودیت 

( bرسید. گزینیۀ )میMAX  دودیت( به میb( و )a. سرانجام رقابت دو گزینۀ )ستانقض کرده

( کیه a. بنیابراین، گزینیۀ )استهاین میدودیت پایایی را نقض کرد /n/به دلی  حف  همخوان 

برگزییده  داد بنینیه در سیطح واژا )الیف(بیرون انوانبیه استشدهدر آن حف  ن /n/همخوان 

 شود.می

در  /se.daun/داد درون )ب( از /ی پاییانی در سیطح واژهnرخداد فراینید حیف  همخیوان /    

 :استشده( تیلی  1تابلوی )

 
 ( سطح واژا )ب(1) تابلو

 
 

/ی پاییانی n( به دلیی  داشیتن همخیوان /b( آشرار است، گزینۀ )1گونه که در تابلو )همان

 انوانبیه( که فاقید ایین همخیوان اسیت a. بنابراین، گزینۀ )استهرا نقض کرد [n*میدودیت 

 شود.برگزیده می طح واژا )ب(داد بنینه در سبرون

پردازیم. در این مورد نیز در پیی رخیداد می /lou/اکنون به چ ون ی جمع بسته شدن واژه 

/ی پایانی، واکیه nها، تغییر واکه و حف  /خیشومی، رفع التقای واکهفرایندهای افراشت ی پیش

/o/  در/lou/  به[a] د:یابد تا صورت مفرد به جمع تبدی  شوتغییر می 
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  /lou+n/از  [lau](: اشتقا  ۶)
 /lou+n/ بازنمایی واجی

 )لد + ان(

 lou.un خیشومیافراشت ی پیش

 loun هارفع التقای واکه

 laun تغییر واکه

 lau /ی پایانیnحف  /

 [lau] بازنمایی آوایی
 )لبان(

 

قوااید بیه  . زییرا اگیر ترتییداسیتهبرچین رخ داد( نیز ت ام  اریس زمینیه۶در اشتقا  )

خیشیومی نییز رخ شد، مسلما قاادا افراشت ی پیشحف  می /n/ای بود که اوط همخوان گونه

بیر قاایدا افراشیت ی « /ی پاییانیnحیف  /»ولی با توجه به این واق ییت کیه قاایدا  ،دادنمی

تواند جلوی رخداد قاادا افراشت ی نمی« /ی پایانیnحف  /»خیشومی تقدم ندارد، قاادا پیش

 خیشومی را ب یرد. پیش

 دادها در سطح سیتاک از درونخیشومی و رفع التقای واکهرخداد دو فرایند افراشت ی پیش

/lou+ɑn/ ( تیلی  ۶در تابلوی )استشده: 

 
 

 ( سطح ستاک۶تابلو)

 
 

را بیه دلیی   N[high-]* ( مییدودیتe( آشرار است، ابتدا گزینۀ )۶) طور که در تابلوهمان

( بیه الیت d. این گزینه همراه با گزینیۀ )استهخیشومی نقض کرداشت ی پیشادم رخداد افر

( c) ( وa( ،)b. سپس رقابت سیه گزینیۀ )استهرا نقض کرد ONSETنداشتن آیازه میدودیت 
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این میدودیت  /n/و همخوان  // ( به دلی  حف  واکهc) رسد. گزینۀمی MAXبه میدودیت 

( که این مییدودیت را فقیط b( و )aنابراین، رقابت دو گزینۀ ). باستهپایایی را دو بار نقض کرد

شیود. کشیده می IDENT[height]و   IDENT[back]هایبه میدودیت اندی  بار نقض کرده

در  [a] بیه واکیه ییرپسیین و افتیاده /o/ ( به دلی  تبیدی  واکیه پسیین و ییرافتیادهbگزینۀ )

( که این تبدی  در آن رخ نیداده aابراین گزینۀ )بن .استهداد هر دو میدودت را نقض کردبرون

 شود.داد بنینه برگزیده میبرون انوانبه

( تیلییی  1در تییابلوی ) /loun/داد رخییداد فراینیید تغییییر واکییه در سییطح واژه )الییف( از درون

 :استشده

 ( سطح واژا )الف(1) تابلو

 
 

را، به دلیی   PL[au]( میدودیت dو )( c( آشرار است، ابتدا گزینۀ )1طور که در تابلو )همان

باشید،  [au] کنید واژه جمیع دارای واکیه مرکیدکه ایجیاب می PL[au]ادم راایت میدودیت 

( بیه bرسد. گزینۀ )می MAX  ( به میدودیتb( و )aاند. سرانجام رقابت دو گزینۀ )نقض کرده

( کیه aین، گزینیۀ ). بنیابرااسیتهاین میدودیت پاییایی را نقیض کرد /n/دلی  حف  همخوان 

برگزییده  داد بنینیه در سیطح واژا )الیف(بیرون انوانبیه استشدهدر آن حف  ن /n/همخوان 

 شود.می

( 1در تیابلوی ) /laun/ داد/ی پایانی در سطح واژه )ب( از درونnرخداد فرایند حف  همخوان /

 :استشدهتیلی  
 ( سطح واژا )ب(1) تابلو
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/ی پاییانی n( به دلی  داشیتن همخیوان /bآشرار است، گزینۀ ) (1همان گونه که در تابلو )

 انوانبیه( که فاقید ایین همخیوان اسیت a. بنابراین، گزینۀ )استهرا نقض کرد [n*میدودیت 

 شود.سطح واژا )ب( برگزیده میداد بنینه در برون

 

 (1سطح فراواژگانی حالت ) -0-1-1

 سیطح فراواژگیانی حالیت /ی پاییانی درn( آشرار است همخوان /1های )گونه که در دادههمان

 شود.است، حف  نمیشدن اسم، صفت یا ضمیر حاص  شده( که از اضافه1)

(1) 
 [sedan m] صداهای ما

 [sedan bolan] صداهای بلند

 [kuzan m] های ماکوزه

 [kuzan ɡeli] های گلیکوزه

 [lan m] های مالد

 [lan xok] های خش لد

 

/ mɑشیدن ضیمیر ناپیوسیته /شده، پیس از اضافه( نشان داده1های )گونه که در دادههمان

آید این است کیه در بازنمایی آوایی وجود دارد. پرسشی که پیش می / در پایان واژهnهمخوان /

/ n/ی پایانی در بازنمیایی آواییی فیراهم اسیت همخیوان /nچرا با توجه به اینره شرایط حف  /

کسییرا اضییافه و  :/ دو دلییی  داردnوجییود دارد  در پاسییخ باییید گفییت کییه وجییود همخییوان /

تر در استد ط پیرامون الت در نظر گرفتن دو سیطح شدن آن به سطح واژه )الف(. پیشافزوده

/ی پاییانی در nبرای  یۀ واژه ی نی سطح واژه )الف( و سیطح واژه )ب( بییان شید کیه وجیود /

/ی پاییانی در آن n/ دهد که کسرا اضافه به آخرین  یه کهژگانی نشان میهای سطح فراواداده

/ اسیت. ولیی در سیطح nاسیت. در سیطح واژه )الیف( آخیرین واج /حف  شیده افیزوده نشده

واج است. بنابراین، آنچیه  ی کسرا اضافه آخرین/e/شدن کسرا اضافه، فراواژگانی پس از افزوده

داد سیطح واژا بیه بیرون شیدن آن، و افزودهکسیرا اضیافه/ شده، وجود nحف  همخوان / مانع

کیه اامی   [n* داریگیریم در سطح فراواژگیانی مییدودیت نشیاناست. پس نتیجه می)الف( 

تر شیدن بییث ثیرگیفار نیسیت. بنتیر اسیت بیرای روشینأ/ی پاییانی اسیت دی یر تnحف  /

 ( را درنظر ب یریم:1) هایاشتقا 
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 اضافه به سطح واژه )الف( ا(: افزوده شدن کسر1انی حالت )اشتقا  در سطح فراواژگ (1)
 /laun+e#m/ بازنمایی واجی

 های ما()لد

/kuzaun+e#m/ 
 های ما()کوزه

/sedaun+e#m/ 

 )صداهای ما(

 lau.ne.m ku.zau.ne.m se.dau.ne.m بازهجابندی

 ---------- ----------- ---------- ی پایانی/n/حف  

 lau.n.m kuzaun m sedaun m ضافهحف  کسرا ا

 ---------- ----------- laun.m بازهجابندی

شدن واکۀ مرکید در صیورت ساده

 حضور پایانه

lan m kuzan m sedan m 

 [sedan m] [kuzan m] [lan m] بازنمایی آوایی

 

پیفیرد. در رت مییابتدا فرایند بازهجابندی صیو ،( پیداست1های )گونه که در اشتقا همان

دهد زیرا فرایند حف  کسرا اضافه بیر آن تقیدم نیدارد. /ی پایانی رخ نمیnاینجا فرایند حف  /

به ابارت دی ر، اگر فرایند حف  کسرا اضافه ابتدا رخ داده بود، شرایط بیرای حیف  همخیوان 

/nاسیت. جیمچین ای از ت امی  تییرا اریس زمینیهبود. این مورد نمونه/ی پایانی فراهم شده 

اگیر »گویید: چین میدر ت ریف تیرگی ارس زمینه( Jensen, 2004: 192-194 به نق  از، 1333)

الت ایدم را فراهم کند، ولی بیه Aاین قابلیت را داشته باشد که شرایط رخداد قاادا  Bقاادا 

چین بشیود، ایین ت امی  ترتیید اریس زمینیه A، نتواند بااث رخداد قاادا Aتقدم بر قاادا 

 «.  شودامیده مین

 ایهای اشتقا  در بنین ی  یه( سطح3)

شیوند کیه ایین هایی م رفی می(، میدودیت3های اشتقا  )ای دادهدر تیلی  بنین ی  یه

شود کیه پیشنناد می Ez*ne داریاند. ابتدا میدودیت نشانت ام  ارسِ زمینه چین را رقم زده

سیپس  دانید./ و کسرا اضافه را مجاز نمیnکه اام  حف  کسرا اضافه است و توالی همخوان /

گیرد. در گام ب د واکیۀ مرکید بیه دلیی  شود و بازهجابندی صورت میکسرا اضافه حف  می

 داد سطح فراواژگانیبرون داد سطح فراواژگانیدرون سطح واژه )الف( سطح ستاک

/sedɑ + ɑn/ sedaun/ →/ sedaun+e # mɑ/→/ [sedan mɑ] 

/kuza + ɑn/ /kuzaun/ → kuzaun +e # mɑ/→/ [kuzanmɑ] 

/lou + ɑn/ →/laun/ /laun+e # mɑ/ [lanmɑ] 



 31 40-22 ، ص 2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة ردو، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... های جمعِ دارای واکۀبررسی تلفظ اسم

 

شیود؛ بیرای همیین نییاز بیه مییدودیتی واقع شده ساده می /n/اینره در هجای بسته با پایانۀ 

بیراین، تننیا . افزونDiph[n]*ممنیوع کنید، ی نیی  /n/داریم که وقوع واکه مرکید را قبی  از 

/ را e/ی پایانی و حف  کسرا اضیافۀ /nچین حف  /تواند ت ام  ارس زمینهکه میمیدودیتی 

  σMAX[[n] این میدودیت ی نی است؛ (3)«پیوند موض ی»تبیین کند، ی  میدودیت از نوع 

]]Ez& [e ( ت ریف شده13در ):است 

(10) MAX[[n] & [eEz]]σ 

اهم نقیض کنید جریمیه را بی MAX-[eEz]و  MAX-[n] هایای کیه مییدودیتهر گزینه

 است.« هجا»شود. حوزا این میدودیت می

/ و هیم کسیرا اضیافه در یی  nای که هم همخوان /گزینه« پیوند موض ی»به موجد این 

 شود.هجای آن حف  شده باشد کنار گفاشته می

ی /n/ شیود، امیاگزینۀ بنینه به صورتی است که کسرا اضافه حف  و واکۀ مرکد ساده می

 تیرین مرتبیه قیراردر پایین [n*و  MAXهای شود. به همین الت میدودیتنمی پایانی حف 

صیورت  /u/از طرییق حیف  واکیه  /au/آنجاکه ساده شدن واکه مرکید گیرند. همچنین ازمی

طور کیه بییان شود. همیان /a/نیاز است تا مانع حف  واکه   MAX[a]پفیرد به میدودیت می

یرسیان اسیت،  /a/و  /ou/ ،/ɑ/ های مختوم بهی تمامی واژه( برا2) شد، سطح فراواژگانی حالت

( 11ها به شیر  )بندی میدودیتاست و رتبهآورده شده / sedaun+e#mɑ/( برای دادا 3تابلو )

 است:
(11) *neEz>>MAX[[n] & [eEz]]σ>> *Diph[n]>> MAX[a] >> *n] >> MAX 

 

 /sedaun+e#mɑ/( در 2(: سطح فراواژگانی )3تابلو )

 
کیه در  [n*و  MAX ( تننیا بیا نقیضa( آشیرار اسیت، گزینیۀ )3طور که در تیابلو )همان

از  MAX[a]( بیا نقیض b) گزینیۀ شیود.ترین مرتبه قرار دارند، گزینۀ بنینه شناخته مییپایین
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( نیز با حیف  dرود. گزینۀ )از رقابت کنار می Diph[n]*( با نقض c) رود. گزینۀرقابت کنار می

/n/ گزینه شود.اضافه بازنده و کنار گفاشته می و کسرا( هیایe( و )f بیه دلیی  ایدم رااییت )

Ez*ne شوندجریمه می. 
 

 (2سطح فراواژگانی حالت ) -0-1-2

شیدن ضیمیر متصی  ملریی (، با اضافه2( در سطح فراواژگانی حالت )12) هایبا توجه به داده

بیه اسیم  -.ان و ییرانسان کیاربرد دارد، برای انس«این»و « او»م ادط  - (in) سوم شخ  مفرد

 شود./ی پایانی حف  نمیnجمع نیز همخوان /

(12) 

 [sedauni] صداهای این )او(

 [kuzauni] های این )او(کوزه

 [launi] های این )او(لد

 

  [i] /ی نشانۀ جمع است. واکیۀn/ همخواننشدن حف ( آشرار است، 12های )آنچه از داده

در بررسیی الیت آن ابتیدا اشیتقا   ./ آن حیف  شیدهn/ بوده، همخیوان /in/ که در زیرساخت

 ( را درنظر ب یرید.13) روساختی
 

 (3اشتقا  روساختی در سطح فراواژگانی حالت ) (13)
 /laun+e+in/ بازنمایی واجی

 های او()لد

/kuzaun+e+in/ 
 های او()کوزه

/sedaun+e+in/ 
 )صداهای او(

 lau.ne.in ku.zau.ne.in se.dau.ne.in بازهجابندی

 n/ lau.ne.i ku.zau.ne.i se.dau.ne.i/حف  

 lau.n.i ku.zau.n.i se.dau.n.i حف  کسرا اضافه

 lau.ni ku.zau.ni se.dau.ni بازهجابندی

 ------------ ------------ ------------ شدن واکۀ مرکد در صورت حضور پایانهساده

 [sedauni] [kuzauni] [launi] بازنمایی آوایی

 

داد سطح واژه به همراه کسرا اضافه و ضمیر پیوسیته ملریی (، برون13) اشتقا با توجه به 
گییرد. ابتدا هجابندی صورت می شود.وارد سطح فراواژگانی می /in/سوم شخ  )ترواژ وابستۀ 

شیود و می آیازا هجای مجیاور /n/شوند. چون / و کسرا اضافه در ی  هجا واقع میnهمخوان /
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/ی نشیانۀ جمیع nشود. ادم حیف  /فراهم نمی /n/همخوان پایانی نیست، شرایط برای حف  
/ موق یت آوایی  زم جنیت nابارتی، حضور همخوان /گردد. بهمنجر به حف  کسرا اضافه می
شیود. / حف  میin/ از پایان واژا /n/ است. در مقاب ، همخوانحف  کسرا اضافه را فراهم کرده

/ n/ از فرانید حف  کسرا اضافه، نیاز است هجابندی مجددی صورت گییرد زییرا همخیوان پس
کۀ مرکد به خیاطر ایدم سازی واها، فرایند سادهاست. در این دادهمانده انوان ی  هجا باقیبه

شیود آنچه از توضییات فیو  فنمییده می ماند.دهد و واکۀ مرکد باقی میرخ نمی وجود پایانه
های زییر بییان ر ایین ایدم رو، مییدودیت( است. ازاین13ت ام  تیره در اشتقا  ) ادم رخداد

 تیرگی هستند.

 ONSET داری(، ابتیدا مییدودیت نشیان13در تیلی  بنین ی فرایندهای واجی اشیتقا  )
کننید ی پایان هجا را حف  می/n/هایی را که گزینه [n* داریشود. میدودیت نشانمطر  می
در اثیر بازهجابنیدی بیه آییازا هجیای  /n/ شود وسپس کسرا اضافه حف  میکند. جریمه می
شیود، بیرای همیین شیدن واکیۀ مرکید مرتفیع مییرود، بنابراین شرایط برای سادهمجاور می
*Diph[n] هایی که واکیۀ مرکید و پایانیۀ دهیم تا گزینهرا قرار می/n/  را در یی  هجیا دارنید

نیا در آن /n/ هایی را که کسرا اضافۀ ب ید از همخیوانزینهنیز گ Ez*neجریمه شوند. میدودیت 
( 1) ( اسیت و تیابلو13) هیا بیه شیر بندی میدودیتد. رتبهشوحف  نشده، کنار گفاشته می

 است.ترسیم شده [launi]برای دادا 

(14) ONSET>> *neEz>> *n]>> *Diph[n]>> MAX 
 

 /laun+e+in/( در 2( سطح فراواژگانی )13) تابلو

 

به آییازا هجیای آخیر بنینیه  /n/ با حف  کسرا اضافه و انتقاط (a)( گزینۀ 13بق تابلو )ط
هیا از و دی ر مییدودیت ONSET ( با نقض میدودیتd) ( وb( ،)cهای )شود و گزینهتلقی می

 روند.رقابت کنار می
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 /e// وi//،u/هایهای مختوم به واکهواژه -0-2

هیایی رفتاری همانند واژه ،شوند، در هن ام جمعختم می /e// و i// ،u/ هایهایی که به واکهواژه
شیود و در به انتنای آن اضیافه میی /n-/ ، ی نی ترواژ جمعدارند شودکه به همخوان ختم می

ی /n/ خیشیومیپیش ای متص  نباشد، پس از رخیداد افراشیت یکه به واژه ترواژ وابستهحالتی
شود و ترواژ جمیع هیم براین، چون واژه به واکه ختم میزونشود. افپایانی این ترواژ حف  می

شیود. بیین دو واکیه درج میی /j/ هیا، یلیتشود، برای جلوگیری از التقای واکهبا واکه آیاز می
 دهد.را در حالت مفرد و جمع نشان می /e// و i// ،u/های واکه های مختوم به( واژه3) جدوط

 

 /e// وi// ،u/ های دارای واکۀ پایانیاسم در پایان [u]نشانۀ جمع  -3 جدوط
 صورت جمع صورت مفرد م ادط فارسی م یار

 ka:i ka:iju کاشی

 Ga:li Ga:liju قالی

 Sabzi sabziju سبزی

 Sini siniju سینی

 Kadu kaduju کدو

 ʤa:ru ʤa:ruju جارو

 ru ruju صورت، رو

 pe peju پیه

داری لزی برای ن نآرد، مخزن گلی یا ف ن نداری ۀکاس
 (1۶1: 13۶1آرد )زمردیان، 

se seju 

 
 /seɑnو / /siniɑn،/ /ruɑnترتید از /به [seju]و  [ruju] ،[siniju]( اشتقا  11)

 /se+n/ /ru+n/ /sini+n/ بازنمایی واجی

 seun ruun siniun خیشومیافراشت ی پیش

 seu ruu siniu /ی پایانیnحف  /

 seju ruju siniju درج همخوان میانجی

 [siniju] [ruju] [seju] بازنمایی آوایی

 

با اینریه بافیت  زم بیرای  شود این است که( فنمیده می11آنچه از صورت آوایی اشتقا  )
، ایین فراینید یسیتفراهم ن /n/خیشومی ی نی وجود همخوان خیشومی رخداد افراشت ی پیش

خیشیومی تیرگیی /ی پاییانی و افراشیت ی پیشn/. بنابراین بین دو فرایند حیف  استهرخ داد
 برچین حاکم است.ارس زمینه
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دهید هماننید بخیش ها رخ مییای، برای توجیه فرایندهایی که در این واژهدر بنین ی  یه
در نظیر  -کیه خیود دارای سیه حالیت اسیت-سه سطح سیتاک، واژه و فراواژگیانی (، 3-1-1)

شیود. تریواژ جمیع بیه مییض به اسم افزوده می /ɑn-/ گیریم. در سطح ستاک ترواژ جمعمی
تبیدی   /un-/ گییرد و بیهخیشومی قیرار مییشدن به واژه تیت تأثیر فرایند ارتقای پیشاضافه
نمایید. بیرای جلیوگیری از التقیای ضروری میی N[high-]* شود، بنابراین وجود میدودیتمی
را در بیا ترین  ONSET میدودیت شود، به همین منظوربین دو واکه درج می /j/ ها یلتواکه

در کنیار  /-/ نیز برای جلوگیری از وقوع صیورت جمیع *PL] دهیم. میدودیتمرتبه قرار می
از رتبیۀ  IDENT[height]و  MAX، DEP هیایگییرد. مییدودیتها قرار مییدی ر میدودیت

خواهید بیود کیه  ایگونه. گزینۀ بنینه بهاست ها برخوردارتری نسبت به سایر میدودیتپایین
 DEP خیشومی در آن راایت شده و برای پر کردن آیازا هجای آخر از میدودیتارتقای پیش
( اسیت. ازآنجاکیه 1۶ها بیه شیر  )بندی میدودیترا درج کند. رتبه /j/ کند تا یلتتخطی می

رسیان شیوند ی/ خیتم مییeو / /i/ ،/u/هایی که به ها برای تمام واژهبندی و نوع میدودیترتبه
 است.ترسیم شده /sini+ɑn/( برای دادا 11) است، تابلو

 

(16) ONSET>>*[-high]N>>*]PL >> MAX >> DEP>> IDENT[height] 
 

 /sini+ɑn/(: سطح ستاک در 11) تابلو
IDENT[height] DEP MAX PL]* *[-

high]N 
ONSET /sini+ɑn/ 

* *     a. 
si.ni.jun 

* * *!    b. si.ni.ju 

 * * *!   c. si.ni.jɑ 

 *   *!  d. si.ni.jɑn 

    * *! e. si.ni. ɑn 

*     *! f. si.ni.un 
 

از رقابیت کنیار  ONSET ترتید با نقض میدودیت( بهf( و )e) های(، گزینه11) طبق تابلو
بنینیه  IDENT[height]و  DEP مرتبیه( تننا با تخطی از دو میدودیت دونaگزینۀ ) روند.می

( دارای cشیود. گزینیۀ )کنیار گفاشیته می MAX( با نقض میدودیت bشود. گزینۀ )میتلقی 
شیود. تخطی کرده و از رقابت حیف  می *[PLدر پایان است که از میدودیت  ]ɑ[نشانۀ جمع 

( به خاطر هجای بیدون f( و )e) هایکنند. گزینهرا نقض می N[high-]*( میدودیت dگزینۀ )
 د. رواز رقابت کنار می ONSETیت آیازه و تخطی از میدود
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توضییح  (1-1-3) طور کیه در بخیششود. همیانداد سطح ستاک وارد سطح واژه میبرون
ح داد سیط( بیرون13) شود. تیابلو/ی پایانی حف  نمیn)الف( همخوان / شد، در سطح واژاداده

های مختیوم بیه واژه ها در سطح واژه برایآنجاکه تمام میدودیتدهد. ازواژا )الف( را نشان می
اسیت. / آورده شدهsinijun( برای واژا /12) انوان نمونه تابلوی/ یرسان هستند، بهu/ و /iواکۀ /
 ( است.11) بندیها مانند رتبهبندی میدودیترتبه

(17) MAX >> *n] 

 /sinijun/(:  سطح واژا )الف( در 12) تابلو

 
 

 است. برندا رقابت شده[n*رتبۀ ( با نقض میدودیت دونa) گزینۀ      

/ در هر دو حالت فراواژگانی یرسیان eو / /i/، /u/های مختوم به ( تمامی واژه3طبق جدوط )

 ( و11ترتید در )( فراواژگانی بیه3( و )2های )ها در حالتبندی میدودیتکنند، رتبهام  می

 است:( آمده13)

(18) ONSET>> *neEz>>MAX[[n] & [eEz]]σ>> *n] >> MAX  

(19) ONSET >> *neEz>>*n] >>MAX 
 

 و/kadujun+e#mɑ/  هییایترتید بییرای داده( بییرای نمونییه بییه13( و )13تابلوهییای )     

/sejun+e+in/  است.ترسیم شده 

 
 /kadujun+e#mɑ/ ( در1(: سطح فراواژگانی )13) تابلو

 

MAX *n] MAX[[n]  & 

]]Ez[eσ 
Ez*ne ONSET /kadujun+e#mɑ/ 

* *    a. ka.du.junmɑ 

**  *!   b. ka.du.jumɑ 

   *!  c. ka.du.ju.ne  mɑ 

*    *! d. ka.du.ju.emɑ 

* *  * *! e. ka.du.jun.emɑ 
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 ( دارای واکییۀ در جای ییاه آیییازا هجییا هسییتند و بییا نقییض میییدودیتe) و (d) هایگزینییه

ONSET شوند. گزینۀاز رقابت کنار گفاشته می (c از میدودیت )Ez*ne   تخطی کرده و حیف

و از رقابیت خیارج  نیدکمیی را نقیض EzMAX[[n]  & [eσ[[ ( مییدودیتbشیود. گزینیۀ )می

 شود.برنده رقابت می MAXو [n* های( با نقض میدودیتa) شود. در ننایت گزینۀمی
 

 /sejun+e+in/ در (2(: سطح فراواژگانی )13) تابلو

 

 شود.انوان گزینۀ بنینه انتخاب میبه MAX  ( با نقض میدودیت ضدحف aگزینۀ )    
 

 گیرینتیجه -2

های بررسی تلفظ نشانۀ جمع در کلمات مختوم به واکه پرداختیم و ت ام  در پژوهش حاضر به

های جمع دارای واکۀ پایانی را در چیارچوب نظرییۀ روساختی اسمهای تیرا موجود در اشتقا 

پایانی پیس از های واکیهاسیم قیاینی گیویش طور که ذکر شد، دربنین ی توجیه کردیم. همان

هیایی شوند. به دی ر سیخن، در واژهتلفظ می [u] یا [au]های صورتشدن نشانۀ جمع بهافزوده

شیود و در تلفیظ میی [au]صورت / هستند، نشانۀ جمع بهa/ / وou،/ /ɑ/ هایکه مختوم به واکه

بازنمیایی آواییی  [u]صورت شوند، نشانۀ جمع به/ ختم میe/ / وi،/ /uهای /که به واکه هاییواژه

های پیژوهش در ای صورت گرفت، دادهدارد. در تبیین این امر که براسا  رویررد بنین ی  یه

 .  شدررسی سه سطح ستاک، واژه و فراواژگانی ب

/ی پاییانی در آخیرین nبیا حیف  / /a/ و /ou/، // هایهای مختیوم بیه واکیهمورد اسمدر

خیشومی شده در بازنمیایی آواییی مییو بازنمایی بافتی که بااث رخداد فرایند افراشت ی پیش

افراشییت ی  فراینیید برچین اسییت.ای از ت امیی  تیییرا ارییس زمینییهشییود و اییین نمونییهمییی

شیود. امیا در سیطح مییانی می /au/ / وu/ های مرکیدر بیه ایجیاد واکیهخیشومی منجیپیش

تبیدی   [a]/ در گویش قاینی وجود نیدارد اولیین واکیۀ آن بیه واکیۀ u/ آنجاکه واکۀ مرکداز

در قیاینی بیه  /n-/ دار نشیانۀ جمیعرا گونیۀ نشیان [au]مرکد  ۀتوان واکواقع، میشود. درمی

 ز در دو حالت بررسی شد. سطح فراواژگانی نی. شمار آورد

/sejun+e+in/ ONSET Ez*ne *n] MAX 

a. se.ju.ni    * 

c. se.ju.ne.in  *! *  
b. se.ju.ne.i *! *   
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شیوند، در هن یام جمیع رفتیاری خیتم میی /e/و  /i/ / ،u/هایهایی که به واکهدر مورد واژه

بیه انتنیای آن  /n-/شود، ی نیی تریواژ جمیع هایی دارند که به همخوان ختم میهمانند واژه

رخیداد افراشیت ی ای متص  نباشید، پیس از که به واژه ترواژ وابسته حالتیشود و دراضافه می

ایین، چیون واژه بیه واکیه خیتم  بیرشود. افزونی پایانی این ترواژ حف  می/n/ خیشومیپیش

بیین  /j/ هیا، یلیتشود، برای جلوگیری از التقای واکهشود و ترواژ جمع هم با واکه آیاز میمی

 شود. دو واکه درج می

ها در سیطح لتقیای واکیهخیشیومی و رفیع اکلی، فرایندهای واجیی افراشیت ی پیشطوربه

د. اشییتقا  دهی/ی پاییانی در سییطح واژه رخ میn/ سیتاک و فراینیدهای تغییییر واکیه و حییف 

برچین بیین ها پیش از اامیاط سیطح فراواژگیانی بییان ر تیرگیی ت امی  زمینیهروساختی داده

 های فراواژگیانی کیه در/ی پایانی بود. در سطحn/ خیشومی و حف فرایندهای افراشت ی پیش

/ و ضیمیر ناپیوسیتۀ اوط شیخ  in/ دو حالت افزودن ضمیر متص  ملری سوم شیخ  مفیرد

ای ماننید هجابنیدی مجیدد، داد سطح واژه بررسی شید فراینیدهای واجیی/ به برونmɑ/ جمع

شیدن واکیۀ مرکید دخیی  بودنید. در سیطح /ی پایانی، حف  کسیرا اضیافه و سادهnحف  /

/ی n/ ین بیین فراینیدهای حیف  کسیرا اضیافه و حیف چفراواژگانی نیز تیرگی ت ام  زمینه

 پایانی مشاهده شد. 

 

 نوشتپی

بسییار مییدود اسیت و تیا جیایی کیه ن ارنیدگان  /o/های مختوم به واکۀ . در این گویش واژه1

 [o]و « تیو» [to]ماننید  -شیوندهای مختوم به این واکه جمع بسته نمیجو کردند واژهوجست

پفیری داشته باشد، حرم ای به این واکه ختم شود و قابلیت جمعبالقوهو چنانچه واکۀ  -«خود»

 است. /e/ و/i/ ،/u/های آن همانند واکه

 حضوری شد. ۀمصاحببقیه  و باتلفنی  ۀمرد( مصاحب 3زن و  2نفر ) ۶با به دلی  شیوع کرونا، . 2

 اسیا  کاسیالیبر سیت.ارخ داده «واکیۀ مرکید»تبدی  دو واکه به ی  با  هاالتقای واکه. رفع 3

کردن برطییر  یریی از راهرارهیای« واکیۀ مرکید»تبدی  دو واکۀ مجاور به یی   (1-2 :1996)

 (.1333)جم، ست هاالتقای واکه

4. Local Constraint Conjunction (LCC) نخسیتین بیار اسمولنسیری را فرایند پیوند موضی ی ؛

ایین سیازوکار اجیازه  کار بردنید.بهها یلی در ترا و پژوهش ران نظریۀ بنین ی  کردمطر   (1995)

دهد تا دو میدودیت به یردی ر پیوند بخورند و در قالد ی  مییدودیت ترکیبیی رفتیار کننید. می
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البته شرط برقراری پیوند بین دو میدودیت این است کیه هیر دو مربیوط بیه یی  حیوزا خیاو 

(domain) توانند بیه یریدی ر یستند، نمیهایی که در ی  حوزا مشترک سنیم نباشند. میدودیت

  (.Jam, 2009: 54) همین حالت است« موض ی»بپیوندند؛ منظور از اصطال  
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