دوفصلنامة علمي -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا
ویژهنامهی زمستان 1392

دو تبیین قاعدهبنیاد برای رفتار قاعدهمند صورتهای فعل
«گرفتن» در گونۀ شهمیرزادی
یداهلل پرمون
سلیمه زمانی

1

2

تاریخ دریافت91/9/01 :
تاریخ تصویب90/6/01 :

چکیده

در این مقاله ،باتمرکز بر جنبهای کوچک از نظام آوایی شهمیرزادی
و بااا تهیااه باار رفعااار ا اا مناا صااور هااای تصااریعی ف اا

«گرفعن» هنگام پیوسعن ون های اشاعقا ی و تصاریعی

 به آن کوشی ایم به ا ا منا یهاایی کلای

برسیم .این رفعار ا

من را میتوان با اسععاد از دو تبیین ج اگاناه

نشااان داد .چهاارچوب نظااری ایاان مقالااه ،واجشناساای ا ا بنیاااد و

انگااارۀ خطاای  (SPE)0961اساات .ایاان پ ا وه  ،حاص ا انعخاااب

فهرسعی از  66ف ا شاهمیرزادی و مصااحبه باا  56گویشاور سااکن


 .0اسعادیار و ضو هیأ

لمی پ وهشگا میراث فرهنگی و گردشگریyadollahparmoon@yahoo.com

 .5دان آموخعۀ کارشناسی ارش دانشگا آزاد اسالمی واح

لوم و تحقیقا

تهران salime_zamani@yahoo.com
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شااهمیرزاد از هااردو جاانز زن و ماارد ،آوانویساای تعصاایلی داد هااا

بهصور پیهر های ه ایتش و کشف فراین های واجای مرباو

«گرفعن» اسات .روش تبیاین ایان فراینا های واجای ،کشاف

به ف

تناوبها ،اساعخراج اجازای ساطب بازنماایی زیارین ،صاور بنا ی
ا

و سنج

میان ا

آن با اشعقاق واجی اسات و درنهایات ،بارهمکان

ها کشف و بیان مایشاود .یافعاههاای ایان پا وه

میده که فراین های واجی ف

نشاان

«گرفعن» را مایتاوان باا دو ترتیاب

ب ین شرح تبیین کرد :نخست ،غلتش گی  ،حاف

واکاۀ  و

حف همخوان ؛ دوم ،درج واکۀ  ،غلتش گی  و حاف

همخااوان  .نخسااعین تبیااین ،بااا اسااععاد از رویکاارد هاامزمااانی و

دومین تبیین ،با اسععاد از رویکرد درزماانی صاور گرفعاه اسات.

هریااک از ایاان دو تبیااین در مقایسااه بااا یهاا یگر ،کاسااعیهااا و
برتریهایی دارن که در این مقاله ،به آنها پرداخعهایم.

واژههااای کلیاادی :واجشناساای زایشاای،5SPE،0تناااوب ،3واژ-
واجی ،4برهمکن  ،6همگونی ،6حف  ،7درج ،1غلتش گی9



1. Generative Phonology
2. Sound Pattern of English
3. Alternation
4. Morphophonemic
5. Interaction
6. Assimilation
7. Deletion
8. Insertion
9. Gliding
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 .1مقدمه

در این بخ  ،به مباحث ذی میپردازیم:

 .1-1معرفی

در این پ وه  ،بخشی از وا

واژ-واجی ف

را در گونۀ زبانی شهر شاهمیرزاد از بخا

شهمیرزاد ،0از توابع شهرسعان مه یشهر (بانام یم سنگسر) در اسعان سمنان بررسی کارد
و بیشااعر ،گون اۀ «پاای کع ا » شااهمیرزاد را م ا ّنظاار داشااعهایاام .گون اۀ شااهمیرزادی دارای
همخااااوانهااااایی بااااار از و
واکههایی بار از است .در اطلز زبانهای درم ار

خطار در

یونسهو ،زبان سمنانی و لهجههای شمال شر ی آن نیز ذکر ش است.تمایز شاهمیرزادی باا
فارسی هم در واکههای وی ۀ آن وهم در دیگر حوز هاا ازجملاه واژگاان دیا مایشاود و
بهح ی است که شای بعوان براساس آن ،شهمیرزادی را یک زبان معمایز دانست.
در گوناااۀ شاااهمیرزادی ،ف اا «گااارفعن» همااارا پیشاااون های تصاااریعی
 و پیشون های اشعقا ی  و نیز ف یار  ،بهترتیب باهم ناای
«گرفعن از کسی»« ،برگرفعن یا برداشعن» و «شهافعن» بهکار مایرود .در صار
این ف

زماان حاال

با پیشون های اشعقا ی و تصریعی بیانش  ،چن تغییر آوایی دی میشاود .در ایان

مقاله کوشی ایم ایان فراینا ها را باا اساععاد از ما ل ) (SPEتبیاین کنایم و در بررسایای
مق ماتی ،به این نعیجه رسی ایم که دستکم ،دو تبیین بارای توضایب ایان فراینا ها وجاود
دارد .در ادامه ،با بیان هردو تبیین خواهیم کوشی برجسعگیها و کاسعیهای هرک ام را بیان
کنیم؛ اما پی از تحلی  ،مروری بر پیشینۀ پ وه

و مبانی نظری ،الزم است.


 .6شهر نمونۀ گردشگری بینالمللی ،شهمیرزاد ،در 54کیلومعری شمال سمنان ،در دامنههای جنوبی رشعهکو البرز و
درمجاور دشت کویر وا ع ش است.
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 .1-2پیشینۀ پژوهش

تاکنون ،تنها زمانی ( )0391درحوزۀ واژ-واجی ،دربارۀ این گونۀ زبانی تحقیق کرد و مقالۀ
حاضر ،برگرفعه از پ وه

اوسات.اُرانساهی0درباارۀ طبقاۀ زباانی شهمیرزادینوشاعه اسات:

رایج در اساعان فاارس (سایون ی)،

گوی های مع د ایران مرکزی و غربی ،و چن گوی

بازمان های گوی های ایرانی شامال غاربانا کاه در دورۀ باساعان ،در بخا

شامالی و

شمال غربی فال ایاران (منطقاۀ مااد) ،رواج داشاعهانا (صااد ی 063 :0316 ،و  .)064وی
سامنان ،شاام گاوی هاای سامنانی،

گرو ششم از این گوی ها را به گوی های اطرا

داد اسات کاه باهویا ازطریاق

السگردی ،سرخهای ،سنگسری و شاهمیرزادی اخعصاا

تحقیق کریسعن سن (صااد ی 063 :0316 ،و  )064شاناخعه شا انا ؛ اماا لُهاو  5گاوی

شهمیرزادی را در زیرگرو گوی های مازن رانی ،از گرو گوی های حاشیۀ دریای خازر
و گوی های شمال غرب ایران ذکر کرد است؛ همچنین گاوی هاای اطارا

سامنان را

سرخهای ،السگردی ،افعری ،سنگساری و بیاباانهی ذکار کارد و در ایان سامت ،گاوی
شهمیرزادی را ذکر نهارد اسات (رضاایی باا بیا ی .)491 :0317 ،صاعوی ()010 :0316
گوی های حوزۀ سمنان ،شام سنگسری ،افعری ،سرخهای و السگردی ،و نیز گوی هاای
گیلهی و مازن رانی را درزمرۀ زبانهای ایرانی ج ی غربی ذکار کارد اسات؛ اماا گاوی
شهمیرزادی را ذکر نهرد است.
 .1-2-1پژوهشهای انجامشده دربارۀ گویش شهمیرزادی

رضایی با بی ی ( 613 :0317تا  )616از لُهو
گوی

چناین نقا کارد اسات« :باهنظار مایرسا

شهمیزرادی ،دارای مصو هاای /() /باشا  .دساعگا صاامتهاا هماننا

دسعگا صامت های زبان فارسی است» .ازنظر وی ،صر

ف

بارپایاۀ دو ماادۀ ف لای صاور

ماایگیاارد« .در گااوی هااای مازن ا رانی ،فقاای یااک پیشااون ف لاای وجااود دارد :پیشااون نمااود
تام و غیر ؛ اما در گوی

شهمیرزادی ،پیشون نمود اسعمرار --و غیر بارای

ماضی اسعمراری وجود دارد» .به قی ۀ لُهو  ،شناسههاای ف لای شاهمیرزادی باه ساه گارو


1. J. Oranskij
2. LECOQ
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تقساایم ماایشااون  :نخساات ،شناسااههااای مضااارع شاااام ، ،،:
،و ؛ دوم ،شناسههای العزامی شام  ، ،،،-(a)m :

و ؛ سوم ،شناسههاای ماضای شاام   ، ، ، ،-(a)mna(m) :و  .اگار
نظاار وی را دربااارۀ یهساااننبااودن پیشااون نمااود اسااعمرار گفشااعه در گونااۀ شااهمیرزادی و
گوی های مازن رانی ماال

ارار دهایم ،تعااو ایان دو گوناه آشاهار مایشاود .درپای

بررسیهای انجامش  ،شناسههای وجههای گوناگون ف ا در گوناۀ شاهمیرزادی ،در الاب
چهار وجه اخباری ، :العزامای ، :اماری:
 و نهی  :بهدست آم است.
ازمیان ایرانیاان ،تنهاا چنا پ وهشاگر درباارۀ گاوی

شاهمیرزادی تحقیاق کارد انا و

ت ادی کم از آنها زبانشناسانا (ر . .زماانی 64 :0391،و  .)66کلباسای ()634 :0315
م عق است گوی

شهمیرزادی الو بر همخوانها و واکاههاای فارسای م یاار ،واکاههاای

  ، ،و  را نیز دارد .در ایان گاوی  ،شناساههاای ف لای اولشاخ

-ama

یااا-- ،- نشااانۀ اسااعمرار ف ا در زمااان گفشااعه ،پیشااون و در زمااان حااال،
پسون های ( -)یا ( -)است .ف

گفشعۀ ساد با پیشون تصریعی یاا اشاعقا ی سااخعه

میشود .ازنظر نگارن گان این مقاله ،واکۀ نیز در این گوی

وجود دارد و واکاۀ 

در آن بهکار نمیرود .شناسههای ف لی هم با موارد ذکارشا در ایان کعااب ،مععااو انا .
نشانۀ اسعمرار در زمان حال ،تقریباً درست ذکر ش

و کلباسای ( )0311درباارۀ ایان ونا و

ریشۀ آن سخن گععه است .بهنظار نگارنا گان ،تاکواژگوناههاای نشاانۀ اساعمرار در زباان

شهمیرزادی در زمان گفشعه ،بسعه به واکاۀ آغاازین ف ا  ،باار انا از،[]،[]:

 []،و  .الری ( )0314دربااارۀ واکااهایبااا تلعظاای مشااابه آوای  و
سخن گععه و منظور وی ،واکۀ است .مقصودی ( )0379فهرست مص ر ف های
شهمیرزادی و صر
اسععاد کرد ایم.

ف

«ش ن» را در پایان کعاب آورد است که در این پا وه  ،از آن
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 .1-2-2برخی پژوهشهای انجامشده دربارۀ گویشهای دیگر

مرسلویی ( )0311ساخعارهای تصریعی ف
منظور 76 ،ف

را در گونۀ میانه بررسی کرد اسات .وی با ین

را ب ون توجاه باه محایی آوایای برگزیا

و آنهاا را در الاب جملاههاای

گوناگون بهزبان فارسی ،در زمانهاا و وجاو مخعلاف ،در الاب پرسا ناماه تحلیا کارد
است .در این پ وه  ،فهرست ف ها براساس محیی آوایی تهیه ش است.
رضایی ( )0317در مقالهای ،فراین های آوایی ،اسم و ف ا را درگوناۀ زباانی «شایرگا »
بررسی کرد است .ازجمله تعاو ها و شباهتهای دو گونۀ شیرگا و شهمیرزادی میتاوان
همگونی کام خوشههای همخوانی  ndو  stرا در جایگا مرز تکواژ ،بهترتیب بهصاور
 nnو  ،ssدر صر

ف

گونۀ شهمیرزادی ذکر کرد؛ اماا بارخال

گوناۀ شایرگا کاه در

العقااای واکااههااای ( )در پایااان ف اا هااای آن ،ناااهمگونی رم ماایدهاا  ،در گونااۀ
شهمیرزادی ،در بافت آوایی مشابه ،واکۀ  حف
دو گونه ،مععاو است.
گچپزیان ( )0317در پ وه

میشود .جایگا تهیۀ ف لی نیاز در ایان

خود ،از العبای آوانگااری باینالمللای 0اساععاد نهارد و

نوشعه است :ازنظر طبقهبن ی تاریخی ،گوی

سمنانی ،باه حا ّفاصا زباانهاای دور هاای

باسعان و میانه ت لق دارد؛ همچنین باا زباانهاای خازری ،شاام گیلهای ،تالشای و تااتی ،از
برخی نظرها مشابه است .وی واکههای زبان سمنانی را  م رفی
کاارد اساات و بنااابراین ،واکااههااای مشااعر

در گونااههااای شااهمیرزادی و ساامنانی،

هساااعن  .در ایااان مقالاااه ،مصااا ر «خاااوردن» باااهگاااوی

سااامنانی

و نیز ف های «میخوانم»  و «رفعم»  تحلیا
ش ان و ب ین ترتیب ،هماهنگی واکهای پیشون اثباا شا اسات .مشاابه ایان فراینا در
شهمیرزادی نیز رم میده .


1. I.P.A.
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 .1-3مبانی نظری پژوهش

در سال  ،0961نوام چامسهی 0و موریز هلاه 5مهعاب واجشناسای زایشای را بنیاان نهادنا .
فرضیۀ اصلی این مهعب ،ساخعارهای واجی است که توان

زبانی گویشاور باومی را بارای
3

محاسبۀ بازنمایی آوایی جملههای بلقو و بیشمار زبان نشان مایدهنا (کنساعویچ :5116 ،
 .)0ازمنظااار واجشناسااای زایشااای ،در ف ا ا هاااای باااهاصاااطالح ناااامنظم فارسااای ماننا ا
 و  ،دو آوای و  ،در ساااطحی انعزا ااایتااار،
نمایانگر یک واج واح  ،مثالً  هسعن (مشهو الا ینی 046 :0311 ،و  .)047واجشاناس
برای کشف  URاز تناوب ،از سه مرحله ب ین شرح بور میکنا  :شاواه درونپیهار ای؛
م یارهااای روششااناخعی پنجگان اه باارای ت یااین بازنمااایی زیاارین؛ شااواه باارونپیهاار ای
(کنسعویچ و کیسه بر  041 :0979 ،تا  ،064به نق از مرسلویی.)49 :0311 ،
م یارهای روششناخعی پنجگانه برای ت یین URبار ان از:
الف) گرای های جهانی :اگر  αبهتنهایی ،در زبانی دیگر اب مشااه باشا و 
بهتنهایی در هیچ زبانی دی نشود α ،مشخصۀ زیرین است.
ب) م یار بسام و وع :مشخصهای که توزی ی معنوعتر دارد ،بازنماایی زیارین باهشامار
میرود.
ج) توجیهپافیری آوایای :مشخصاهای ازناوع بازنماایی زیارین اسات کاه تبا ی آن باه
دیگری ،توجیه آواشناخعی داشعه باش .
د) طبی یبودن واجشناخعی :ازمیاان دو مشخصاۀ معنااوب ،مشخصاهای بازنماایی زیارین
محسوب میشود که تب ی آن به دیگری در زبانهای دیگر نیز رایاج باشا یاا ساابقهای از
آن ،در زبانهای دیگر دی شود.
) م یار پای بینایپافیری واجشاناخعی ،ویا ۀ صایغگان اسات و در سااختواژ دیا
میشود (کرد ز عرانلو کامبوزیا.)51 :0316 ،



1. N. Chomsky
2. M. Halle
3. Michael Kenstowicz
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واجی ،تابع فرمول زیر هسعن :

وا

(روکا 0و جانسون.)60 :0999 ،5
بین ا

های واجی ،چهار نوع برهمکن

وجود دارد:

الف) اگر ا ۀ  Aشرایی را برای م کردن ا ۀ  Bفراهم کن  ،رابطۀ ترتیاب A<B

ازنوع زمینهچین و رابطۀ ترتیب  B<Aازنوع هز زمینهچین است.
ب) اگر دراثر م کرد ا ۀ  ،Aشرایی برای م کرد  Bازباین بارود ،رابطاۀ ترتیاب
 A<Bازنوع زمینهبرچین و ترتیب  B<Aازنوع هز زمیناهبارچاین اسات (گاسانهااون و
جیهوب 91 :0991 ،و .)99
.2تحلیل

مطالبی را که در مق مۀ پ وه  ،دربارۀ دگرگونیهای آوایی ف

«گرفعن» هنگام پیونا باا

پیشون های تصریعی و اشعقا ی گععیم ،در پیهرۀ  0میتوان مشاه کرد .در روش نخسات،
سعا

حال ف

سپز حف

«گرفعن» را  درنظر گرفعهایم که با بهکاارگیری ا ا ۀ غلاتشا گی،
واکه و در پایان ،حف

همخوان پایانی در صیغۀ اولشخ

معرد امار ،باه 

تب ی ش اسات .در روش دوم ،ساعا

حاالف ا «گارفعن» را خوشاۀ دوهمخاوانی 

درنظر گرفعهایم .در این حالت ،در سعا

حال ف های بهکاررفعه با پیشاون های تصاریعی،

برای جلوگیری از خوشۀ همخوانی آغازین ،بین دو همخوان ،واکۀ  درج میشود.


1. Lggy Roca
2. Wyn Johnson
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پیکرۀ هدایتشدۀ 1
معادل
فارسی
بردار

آوانوشتۀ شهمیرزادی


برداری

معادل فارسی

آوانوشتۀ شهمیرزادی


برن اشعی



میگیریم



گرفعن





میگیرن

میگیری 



میگرفعی



بگیریم
از ...



از...گرفعیم



بگیر



میشهافم



بگیری



میگیرد

میشهافی



شهافعی

نمیشهافی



نشهافعی





برداشعم



برن ار

بگیرن

بردارم
برنمیدارم



برمیداشعم











 .2-1تبیین نخست
 ( <vjا ۀ ( <vjr3-0-5)ا ۀ (<vjir5-0-5)ا ۀ0-0-5)
 .2-1-1غلتشدگی  در محیط میانواکهای

غلتش گی واج  در محایی میاانواکای ،پازاز واکاۀ پیشاون و پای از واکاۀ  ،در
ف های دارای ریشۀ حال  رم میده  .پزاز ونا های  ،واج
سااعا  ،بااه  تباا ی ماایشااوددر بیشااعر واژ هااای سااعون ساامت راساات پیهاارۀ ،0
غلتش گیرم داد است .پیهرۀ  5محیی آوایی ا

را نشان میده :

 / 46دو تبیین قاعدهبنیاد برای رفتار قاعدهمند صورتهای فعل «گرفتن» در گونۀ شهمیرزادی

پیکرۀ هدایتشدۀ 2
معادل

فارسی
پهن کردم

آوانوشتۀ شهمیرزادی



گععم



سرایتکردن
نمیگوین



میگیرم



بشهافم



معادل فارسی

آوانوشتۀ شهمیرزادی


برمیداری
بگیری



از ...بگیری



برن اری
برمیدارم
نشهافم






ماتریز مخعصهای واجهای معناوب در پیهرۀ ه ایتش ۀ  ،0ب ین صور
است:






م یار گرای های جهانی دربارۀ ت یین واج زیرساخعی ،ممعنع است؛ زیرا هاریاک از دو
سااوی تناااوب ،بااهطااور مسااعق ماایتوانن ا در زبااان دی ا شااون  .همخااوان  در ف ا
 با پیشون های اشعقا ی و تصریعی  ،,در تمام صایغههاای
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گفشعۀ دارای ریشۀ دی

میشود .در ف

«گرفعن»با پیشون های  ،تنهاا

در شه اخباری مثبت ،این همخاوان دیا مایشاود .ف ا «گارفعن» باا پیشاون  در
هیچک ام از صیغههای حال ،همخوان  ن ارد؛ همچنین در تمام صیغههاای گفشاعه ،حاال
اخباری مثبت و حال العزامی مثبت از ف

مرکب  ،همخاوان  بیاان

میشود .در دیگر صیغهها ،همخوان دی

مایشاود؛ ی نای در تنااوب یاادشا  ،بساام

و وع بی از و وع  است و این م یار ،زیرساخعیبودن  را تأییا مایکنا  .م یاار
توجیهپفیری آوایی نیز زیرساخعیبودن واج را اثبا میکن ؛ زیارا ساعا

حاال،

است و و عی پازاز واکاۀ پیشاون های اشاعقا ی یاا تصاریعی و پای ازواکاۀ  دارای
مشخصههای  و مشابه رار مایگیارد ،همخاوان باا واکاۀ پای از
خود در مشخصۀ constو  contهمگون میشود .در صیغههای حال ف ا «گارفعن»
و «از...گرفعن» -که واج  در آغاز ف

رار میگیرد -و نیز صیغههای حال و گفشعۀ ف

«پهنکردن» -که در آن ،این واج پزاز همخاوان خیشاومی و پای از واکاۀ مایآیا ،
محیی میانواکی فاراهم نمایشاود و غلاتشا گی رم نمایدها  .واکاۀپی از واج در
صیغههای مثبت زمان حاال از ف ا مرکاب ، 0واکاۀ پیشاون نیسات و

بخشی از ف یاار (جاز غیرف لای از ف ا مرکاب) اسات؛ بناابراین ،موجاب غلاتشا گی
نماایشااود .در ف ا هااای «گعااعن» و «ساارایتکااردن» ،واکااههااای پاازاز واج ،واکااۀ
نیسعن .یهی از دو نگارن ۀ این مقاله ،م تی ساکن شاهر «بابا » در اساعان مازنا ران باود و
مشاه

کرد است که در گونۀ «بابلی»،تمام صور های گفشعه ،با  تلعظ مایشاون و

صور مص ری  eبهکار میرود؛ بنابراین ،م یار طبی یبودن واجشناخعی نیاز
غلتش گی  در این محیی را تأیی میکنا  .در گاوی
معرد از ف

ویا ری ،مضاارع ساومشاخ

«گرفعن» ،بهصور  hagir -eبیاان مایشاود (رضاایی باا بیا ی.)0313 ،

درگونۀسنگسری -که از گونههای رایج در اسعان سمنان و همسایۀ شاهمیرزاد اسات -نیاز
باااهکاااار مااایرود .اصاااطالح «هااااگیرواگیااار» در زباااان فارسااای هااام


 .0تهیهبرنبودن پیشون اشعقا ی  و تهیهبربودن جز آغازین ف
پیشون ینبودن و مرکببودن آن است.

«شهافعن» ، ،احعماالً نشاندهن ۀ

 / 48دو تبیین قاعدهبنیاد برای رفتار قاعدهمند صورتهای فعل «گرفتن» در گونۀ شهمیرزادی

زیرساخعیبودن  را نشان میده  .م یار پی

بینیپافیری واجشاناخعی ،باه کشاف UR

کمهی نمیکن و بر این اساس ،نمودار  0بارنمایی زیرین تناوب مربو را نشان میده :



صور بن ی ا ۀ  Gliding 1-0-0-5ب ین شرح است:


حال ،بهکمک اشعقاق واجی ،ا

را آزمای

میکنیم:



 .2-1-2حذف واکۀ ][i

پزاز اِ مال ا ۀ  ،0-0-5توالی  در صیغههای زمان حال از ف
و سپز واکۀ  از سعا

حف

میشود .در پیهرۀ  ،3حف

«گععن» پ ی میآی

واکۀ  در ف ا »نشساعن»
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نیز نشان داد ش که البعه به ا ۀ موردبحث ما مربو نیست؛ اما برای مشاه ۀ تهمیلای و
شواه برونپیهر ای ،آن را آورد ایم .تبیین این پیهر  ،از مجاال ایان مقالاه ،خاارج اسات.
شایان ذکر است که ریشۀ فارسی میانۀ «نشسعن» //،باود اسات (ابوالقاسامی:0373 ،
.)71
معادل فارسی
بگیری

پیکرۀ 3
آوانوشتۀ شهمیرزادی



معادل فارسی

آوانوشتۀ شهمیرزادی


بنشینی



میگیری



مینشینی

از ...بگیریم



بنشینیم



از ...گرفعی



نشسعی



در این پیهر  ،تناوب زیر بر رار است:





م یارگرای های جهانی ،به کشف  URاین تناوب کمهی نمیکن ؛ چون یاک طار
تناااوب ،ماااتریز تهاای اساات .واج  تنهااا در شااه مضااارع اخباااری مثباات از ف ا هااای
«گرفعن»« ،گرفعن از» و «شهافعن» با ی میمان ؛ بنابراین ،بسام و وع [ ]بسیار بیشعر از 
است و براساس این م یار  ،در بازنمایی زیرینوجود ن ارد .با توجه به این م یار ،حف

 / 50دو تبیین قاعدهبنیاد برای رفتار قاعدهمند صورتهای فعل «گرفتن» در گونۀ شهمیرزادی

واکۀ مشابه  ،بهلحاظ آوایی ،توجیهپفیر است؛ زیرا پزاز م کرد ا ۀ غلتشا گی،
واکۀ  پزاز همخوان  رار میگیرد؛ درحالیکه هردو آوا مشخصاههاای ،-
 -constو دارن ؛ ی نی ازنظر جایگا و شایوۀ تولیا  ،بسایار شابیه یه یگرنا ؛
ب ین ترتیب ،واج از ساعا
بابلینیز ف

حاف

العزامی «بگیرد» باهصاور

مایشاود و همخاوان  باا ی مایمانا .در گوناۀ
 eو «مایگیارد» باهصاور

بهکار میرود و م یار طبی یبودن واجشناخعی هم حاف

 را تأییا مایکنا  .از مجماوع

م یارهای کشف بازنمایی زیرین میتوان نعیجه گرفت در ف هاایی باا ساعا
پزاز غلتش گی ،واکۀ  iحف

e
حاال ،ir

میشود.

این فراین حف  ،با اسععاد از ا ۀ  )-Del( 5-0-5صور بن ی میشاود ( Cنشاانۀ
همخوان است).

ا ۀ 5-0-5با اسععاد از اشعقاق واجی زیر آزمود میشود:

رابطۀ ا

های  0-0-5و  5-0-5ازنوع زمینهچین و ب ین شرح است:
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زمینهچین Gliding1>-Del

 .2-1-3حذف واج  rپایانی

این فراین را در الب پیهرۀ ذی میتوان نشان داد:
پیکرۀ هدایتشدۀ 4
معادل

فارسی
ببَری

آوانوشتۀ شهمیرزادی


میبَرم



معادل فارسی

آوانوشتۀ شهمیرزادی


ببَر



بخوری



بخور



نیاوری



بیاور



از  ...بگیری



از ...بگیر



بنشین



بنشین



بمیری



بمیر



در این گونه ،شناسۀ صیغههای امر و نهی جمع  ،و شناسۀ امار معارد ][ ،اسات.
چنانکه میبینیم ،در صیغۀ امر معرد در پیهرۀ  ،4واجپایانی سعا حاال  حاف
میشود .در دو ف

نخست در این پیهر  ،الو بر حف  ،تغییر واکاه هام رم داد اسات و

تبیین این فراین در زمانی ( )013 :0391آم است .در این پیهر  ،تناوبی ب ین شرح بر رار

است:

 / 52دو تبیین قاعدهبنیاد برای رفتار قاعدهمند صورتهای فعل «گرفتن» در گونۀ شهمیرزادی

م یار گرای های جهانی ،به کشف  URاین تنااوبهاا کمهای نمایکنا ؛ چاون یاک
طر

تناوب ماتریز تهی است .واج  در پایان سعا

حال از همۀ صیغههای این ف هاا

دی میشود و تنها در صیغۀ امر معرد  ،پایانی وجود ن ارد .بسام و وع  بسیار بیشاعر
از

م و وع آن است و براساس این م یار  ،در بازنمایی زیرینوجود دارد .با توجاه باه

م یار توجیهپفیری آوایی ،هرگا واج  با مشخصۀ در پایاان و پازاز غلات
 دارای مشخصۀ  رار گیرد ،حف

میشود .مقایسۀ صیغههاای امار معارد و

جمع همۀ ف های این گونه ،بیانگر آن است که واج پایانی سعا

حال ،در همۀ صیغههاای

امر و نهی جمع دی میشود؛ اما در برخی صیغههای امر معرد ،همخوان پایانی حف
است .در ف

«بمیر» ،همخوان پایانی حف

نش است؛ ی نی ا

معهوم معالشی نشود و خلی معهوم بهوجود نیای ؛ زیرا ف

تا جایی پی

شا

رفعاه کاه

«آم ی» در گوناۀ شاهمیرزادی،

بهصور  bmi بیان میشود .از مجموع م یارهای کشف بازنماایی زیارین مایتاوان
نعیجه گرفت در صیغۀ امر معرد r ،پایانی حف

میشاود .در نماودار  ،3بازنماایی زیارین

این تناوب نشان داد ش است:

این فراین حف  ،با اسععاد از ا ۀ  )Del( 3-0-5صور بن ی میشود:

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی ،ویژهنامهی زمستان 53 / 1392

ا ۀ  3-0-5با اسععاد از اشعقاق واجی زیر آزمود میشود :

رابطۀ ا

های  5-0-5و  3-0-5ازنوع زمینهچین است.

 -1-1تبیین دوم
در این تبیین ،سعا

حال ف

«گرفعن» را خوشۀ همخوانی درنظر میگیریم:

 ( <vjا ۀ ( <vjr 3-0-5 )ا ۀ0-5-5 )

 (<irniا ۀ <rni)5-5-5

 -1-2-2غلتشدگی در محیط میانواکی

همگونی واج  با واکۀ پی از خاود و همخاوان  پازاز خاود ،و تبا ی آن باه غلات
کامی ،در ف هایی با ریشۀ حال  رم میده  .هرگا این خوشۀ همخاوانی ،پازاز
ون های تصریعی و اشعقا ی  رار گیرد ،واج به  تب ی میشود.
در این تبیین ،از داد های پیهرۀ ه ایتش ۀ  5و تناوب زیر اسععاد میشود:

 / 54دو تبیین قاعدهبنیاد برای رفتار قاعدهمند صورتهای فعل «گرفتن» در گونۀ شهمیرزادی

م یار گرای های جهانی ،در این مورد ،ممعنع است؛ زیرا هاریاک از دو ساوی تنااوب،
بهطور مساعق مایتواننا در زباان دیا شاون  .همخاوان  در ف ا  ،باا
ون های اشعقا ی و تصریعی  تنها در صایغههاای حاال اخبااری مثبات ،و در
ف

پیشون ی  ،در صیغههای حال اخباری مثبت و حال العزامی مثبت

دی میشود .همخوان در دیگر صیغهها ،ی نی در تناوب باال ،بسام و اوع بای از
و وع  است و این م یار ،زیرساخعیبودن  را تأیی میکن  .م یار توجیهپفیری آوایی،
زیرساخعیبودن واج  را تأییا مایکنا ؛ زیارا ساعا

حاال ،اسات و و عای  باا

مشخصۀ ،contپزازواکۀ پیشون های اشعقا ی یا تصریعی و پای از همخاوان  ارار
میگیرد ،همخوان با واکۀ پی از خود و همخوان پزاز خاود ،در مشخصاۀcont
همگون میشود .به ناوان شااه بارونپیهار ای مایتاوان تلعاظ  bereftamرا در
فارسی سالهای پیشین ذکر کرد .در گونۀ بابلی ،تماام صاور هاای گفشاعه ،باا  تلعاظ
میشون و صور مص ری  eبهکاار مایرود؛ بناابراین ،م یاار طبی ایباودن
واجشناخعی نیز غلتش گی  در این محایی را تأییا مایکنا  .م یاار پای بینای پافیری
واجشناخعی ،خاا

صایغگان اسات و باه کشاف  URکمهای نمایکنا  .باه ناوان شااه

تاریخی ،ابوالقاسمی ( )75 :0373نوشاعه اسات"« :گیار" در فارسای میاناه /gir/ ،و در فارسای

باسعان /grb-ya/ ،بود است» .براساس آنچاه گععایم ،مایتاوان بازنماایی زیارین را در الاب
نمودار  4نشان داد:
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صور بن ی ا ۀ : (Gliding2)0-5-5



اکنون ،با اسععاد از اشعقاق واجی ،ا

را آزمای

میکنیم:

همانگونه که در پیهرۀ  4دیا یم ،در صایغۀ امار معارد از ف ا «گارفعن» ،همخاوان 
پایانی حف

میشود .محیی آوایی و صور بن ی ا ۀ خف

د یقاً طبق ا ۀ  3-0-5در تبیین نخست است.

همخوان  در این تبیین،

 / 56دو تبیین قاعدهبنیاد برای رفتار قاعدهمند صورتهای فعل «گرفتن» در گونۀ شهمیرزادی

 -2-2-2درج واکۀ []

بین دو همخوان معوالی آغازین هجا در ف های دارای ریشۀ  در زمان حال اخباری،
واکۀ  درج میشود؛ همچنین بالفاصله پزاز ف یار ( نه پیشون های اشعقا ی
 و  ،)درج واکۀ  رم میده که نشاندهن ۀ تعاو

این پیشون ها با

یه یگر است .حف پیشون در ف  در زمان حال هم در
پ وه

زمانی ( )511 :0391تبیین ش است .در پیهرۀ  ،0تناوب زیر دی میشود:







م یار گرای های جهاانی در ایان ماورد کمهای نمایکنا ؛ چاون یاک طار

تنااوب

ماتریز تهی است.با توجه به م یار بسام و وع میتوان گعت و عی خوشاۀ همخاوانی 

در هجای آغازین ریشه رار میگیرد0؛ ی نای تنهاا در زماان حاال اخبااری ،واکاۀ  درج
میشود و در دیگر موارد ،واج  باه  تبا ی مایشاود کاه پیشاعر ،ا ا ۀ آن را ذکار
کردیم؛ بار ایان اسااس ،واکاۀ  در زیرسااخت وجاود نا ارد و درج شا اسات .م یاار
توجیهپفیری آوایی ،درج  را تأیی میکن  .برای پرهیز از ساخت هجایی  //واکۀ 
که در مشخصۀ  با  مشاعر

اسات ،پازاز همخاوان  درج مایشاود تاا

ساااااااخت هجااااااا بااااااهصااااااور  //شااااااود .تلعااااااظ خوشااااااۀ همخااااااوانی
آغااازینبااهصااور  و در زبااان فارساای ،براساااس م یااار
طبی اایبااودن واجشااناخعی ،زیرساااخعینبااودن  در مااوارد مشااابه را تأییا ماایکنا ؛ البعااه


 .0ف

 در این مورد ،اسعثناست.
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مشهو ال ینی ( )0311م عق است در موارد مشابه ،واکۀ باین خوشاۀ همخاوانی زیرسااخعی
است و «در هجای آغازین بن حال العزامی ،در بافعی کاه بان حاال العزامای ،از بای از یاک هجاا
تشهی ش باش و ص ای آغازین آن نیز صامت باش و مصو هجاای یاادشا نیاز  //نباشا ،
هجای آغازی بن حال الزاماً باهدنباال هجاای باتهیاۀ  کاه پیشاون حاال العزامای اسات ،ارار

میگیرد و بیتهیه است؛ مانن [ ]که میشود [( »]مشهو الا ینی،
 041 :0311و  .)040براساس آنچه گععیم ،نمودار  6این تناوب را نشان میده :


درج واکۀ  بین خوشۀ همخوانی ،با اسععاد از ا ۀ  -Ins- 5-5-5صور بن ی
میشود:




اکنون ،بهکمک اشعقاق واجی ،ا

را آزمای

میکنیم:
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 .3نتیجهگیری
در بخ

ب  ،دو ترتیب را ب ین شرح تبیین کردیم :نخست ،غلتش گی  ،حف

 و حف

همخوان ؛ دوم ،درج واکۀ  ،غلتش گی  و حف

واکاۀ

همخوان .

مزیت تبیین نخست ،رویکرد همزمانی آن است و کاسعی آن ،توجیه آوایی ایان ماورد
که تنها پی از واکۀ  ،غلتش گی واج روی داد و در محیی آوایی دیگر واکاههاا،
دگرگونیهای آواییای دیگر وا ع ش است که در پیهرۀ  5میتاوان آن را دیا  .از دیگار
کاسعیهای این تبیین ،زیادبودن ا
در مشعقا ف

های واجی برای رسی ن به صور آوایای امار معارد

«گرفعن» است.

یهی از مزیتهای تبیین دوم ،ا عصااد زباانی اسات؛ چناانکاه تنهاا باا اِ ماال دو ا ا ۀ
واجی ،از بازنمایی زیرین به نمای آوایی آن میرسیم؛ همچنین توجیه غلتشا گی واج 
پی از واج با مشخصۀ  ،در مقایسه با توجیه غلاتشا گی آن پای از واکاۀ
 ،پاافیرفعنیتاار اساات .کاسااعیهااای ایاان تبیااین ،بااار انا از :رویکاارد درزمااانی آن و
تصمیمگیری دربارۀ ریشۀ ف

براساس فرضیههای تاریخی؛ اضافهشا ن ا ا ۀ درج  در

صیغههای حال اخباری مثبت.
بررسی جنبهای کوچک از وا
است که درصور داشعن ا

واژ-واجای ف ا هاای گوناۀ شاهمیزرادی ،بیاانگر آن

های واجی پیچی و مععاو با زبان فارسی مایتاوان اد اا

کرد این گونه ،یک زباان اسات کاه در فارسای باساعان و میاناه ،ریشاه دارد .پا وه هاای
درزمانی دربارۀ این گونه ،به آشهارترش ن نقا تاریک تاریخی کمک خواه کرد.
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