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 واکه -ی همخوان بر اساس نظریه  بررسی ساخت هجا در گویش مشهدی

 
 .ایران تهران، گردشگری، و فرهنگی میراث پژوهشگاه استادیار، سعیده شجاع رضوی

 
 317-343صص: 

 چکیده

بررسی ساخت هجا در شناخت واجی یک گویش از اهمیت به  سهزایی برخهوردار اسهت      

پرداخته   پژوهش حاضر در قالب طرحی میدانی ب  بررسی ساخت هجایی گویش مشهدی 

هها و همننهیت ثها یر     ی واج آرایهی همخهوان   واک  ب  شهیوه  -ی همخوان و بر اساس نظری 

های زبانی ایت پژوهش  پردازد  داده های همخوانی می ی هجا در انتخاب خوش  ی هست  واک 

سهال و کهم    80ثها   60حاصل مصاحب  با ده گویشور مشهدی شامل زن و مرد بهیت سهنیت   

های آوایی و ساخت واژی ب  ی ثفاوت ر در نظر دارد ضمت ارای سواد است  پژوهش حاض

های پهژوهش نشهان ر    ایت مهم بپردازد ک  گون  ی مورد بررسی گویش است ن  لهج   یافت 

آن است ک  عنصر هجایی در گویش مشهدی هست  است ک  قبل از آن حداکثر دو همخوان 

گیرند  طی ایت بررسی مشاهده شهد که     ثوانند قرار و بعد از آن نیز حداکثر دو همخوان می

ثمایل گویش مشهدی بیشتر بر هجاهای کوثاه اسهت به  صهورثی که  در املهب مهوارد در       

ههایی ماننهد     باشهیم  واژه  مقایس  با فارسی معیار درج واک  یا فرایند واج افزایی را شاهد می

د  فراینهد واج  باشه  نشان ر ایت فرایند مهی  /، سطل//toro ، ثرش//بزرگ/

شود ک  در ایت پهژوهش به  ثفصهیل به  آن      افزایی  در ایت گویش ب  چهار دست  ثقسیم می

 پرداخت  شد 

 

 ی همخوان واک ، فرایند واج افزایی کلیدواژه  گویش مشهدی، ساخت هجا، نظری 
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 مقدمه -1

فارسهی  های کههت   های فارسی دری است ک  بسیاری از واژه گویش مشهدی یکی از گویش

شود و یادآور سخت بزرگانی چون رودکی،  و ساختار زبانی آن هنوز در ایت گویش مشاهده می

های قومی در جای جای  ها و لهج  فردوسی، عطار وخیام  است  از آنجایی ک  فراموشی گویش

باشهند و شههر    های محلهی مهی   شود وجوانان کمتر رامب ب  استفاده از گویش ایران مشاهده می

 طلبد  ز از آن مستثنی نیست، ک  لزوم بررسی هر چ  دقیقتری را در ایت زمین  میمشهد نی

ای از ایهت شههر بها     گویش مشهدی دارای ثنوع بسیاری است ب  ایت معنا ک  در ههر گوشه   

ههای اطهراک که      شویم زیهرا افهرادی از شهرسهتان    ی خاصی از گویش مشهدی مواج  می گون 

کنند و خود را نیز  ک است، در جای جای مشهد زندگی میگویششان ب  ایت گویش بسیار نزدی

هها و   دانند  عالوه بر آن ب  دلیل زیارثی بودن ایت شهر، گویشهوان مختلها از شههر    مشهدی می

هها   کنند و جالب اینجاست ک  آنهان نیهز بعهد از سهال     روستاهای میر همجوار در آن زندگی می

شهر خهود دارنهد که  نهام آن را نیهز مشههدی       ای مشهدی با واژگانی از  زندگی در مشهد لهج 

گذارند!  بر ایت اساس،  پیدا کردن گویش مشهدی و گویشور مشهدی در ایهت شههر بسهیار     می

هها افهرادی را    دشوار است اما از آنجایی ک  ن ارنده گویشور بومی است، در ثکمیل پرسشهنام  

انهد  موضهوع    دگی کهرده باشند و چندیت نسل در مشههد زنه   انتخاب نمود ک  مشهدی اصیل می

هایی آوایی و واژگهانی وجهود    ی مشهدی نیز ثفاوت دی ر ایت ک  در بیت همیت گویشوارن صره

نمایهد  به     دارد ک  ب  دلیل وسعت شهر مشهد و مراودات زبانی با گویشوان دی هر طبیعهی مهی   

که  در  کنند با مشههدی کسهانی    عنوان مثال مشهدی افرادی ک  در اطراک حرم مطهر زندگی می

ی کوهسن ی و احمد آباداند بسیار متفاوت است    ی نومان هستند و یا کسانی ک  در محل  محل 

ی اصلی شمال، جنوب، شرق و مرب مشهد ثفکیک شهود   ب  همیت دلیل سعی شد چهار منطق 

های آوایی و واژگانی هر کدام ضهب    و از هر منطق  افراد مشهدی اصیل انتخاب شوند و ثفاوت

ی ثوصیفی ثحلیلی صورت گرفت  است  در گهردآوری   سازی شود  ایت پژوهش ب  شیوه و پیاده

ها س  عامل شمّ زبانی پژوهش ر، مصاحب  با گویشوران و منهاب  مکتهوب موجهود در ایهت      داده

ی گویشهی اسهت    نام  ی زبانی گویش مورد پژوهش، واژه زمین  مورد استفاده قرار گرفت  پیکره

ساس شناخت خود از گویش مشهدی ثهی  کرده است و گویشوران ب  آن ک  پژوهش ر آنرا بر ا

اند و گفتار آنان ب  صورت ضب  شده مورد بررسی و ثحلیل قرار گرفت  عهالوه بهر    پاسخ گفت 



 319                  واکه -ی همخوان بر اساس نظریه  بررسی ساخت هجا در گویش مشهدیسال دوازدهم                 
 

آن گفتار آزاد نیز ب  صورت نقل داستان یا شعر ب  گویش مشهدی گرداوری شد ک  از کلمهات  

 گردید و ساختار آن در پژوهش حاضر استفاده 

شهامل   در خصوص تفاوت گویش، لهجه و زباان زبانشناساان محارر کردناد: گاویش     

ها دارد و فههم   های آوایی، واژگانی و ساختاری با دی ر گون  هایی از زبان است ک  ثفاوت گون 

آن برای گویشوران آن زبان مشکل است و گاه نیاز ب  آموزش رسمی دارد ولی در هر صهورت  

  1387( و )دبیهر مقهدم،  29  1368(، )مدرسهی، 75  1349ه است )صهادقی، از آن زبان مشتق شد

ههای آوایهی و واژگهانی دارنهد ولهی از       از زبان اشاره دارد ک  ثفاوت هایی ب  گون « لهج »(  103

های ثلفظهی   لحاظ ساختار زبانی متفاوت نیستند  برخالک گویش سخن ویان دو لهج  با ثفاوت

ی زبهانی   (  زبان ب  دو گون 18  1354فهمند) باطنی،  ر را میبدون نیاز ب  آموزش سخت یکدی 

های گفتاری و نوشتاری متفاوت دارند و سهخن ویان آنهها    ک  دارای شکل یکسان نبوده صورت

شود  ب  عنوان مثال کهردی و بلهوچی در ایهران)     درک متقابل از گفتار یکدی ر ندارند اطالق می

اصطالحی خنثی است ک  ب  عنوان مفههومی کلهی    گونه(  1368(، ) مدرسی، 1387دبیر مقدم، 

ههای   (  در برخهی از پهژوهش  1387رود) دبیر مقدم،  برای انواع گویش، لهج  و زبان ب  کار می

اند و آن را لهج   استفاده کرده لهجهی مشهدی پژوهش ران از اصطالح  انجام شده بر روی گون 

(، وحیهدیان کامیهار   1363(، میرخهدیوی) 1347(، حبیب الههی، م ) 1339دانست  اند مانند بینش)

(، مشههکوه 1386( )از اصهطالح فارسهی مشههدی اسهتفاده کهرده اسهت(  نهارران پهور)         1384)

را بهرای  گاویش  (  برخی دی ر از پژوهش ران اصطالح 1388( ، حیدری پور، م )1387الدینی)

(، 1370نی ) (، اکبهری شهال  1341انهد ماننهد  رفهر محجهوب، ز)     ی مشهدی ب  کهار بهرده   گون 

( 1388(، ،  حسهینی، ز ) 1388(، خزایی، الها )  1385(، زارعی، م) 1384وحیدیان کامیار، ت )

 ( 1394(  شهریاری راد)1390(، نجاثیان، ح)1389(، فیروزیان، آ)1389پهلوان نژاد، م ر ) 

مشهدی امروز ک  در بیت مردم رایج اسهت را در ثقسهیم بنهدی لهجه  و      اگر بخواهیم گونۀ

بایست اصطالح لهج  را به  کهار ببهریم زیهرا بها       ش بر اساس ثعاریا فوق قرار دهیم،  میگوی

شهویم که  حتهی کهاربران سهعی در پنههان کهردن و         ثفاوت واژگانی و آوایی اندکی مواج  مهی 

باشهند  امها آن    ثصحیح آن دارند و املب در پی معادل یابی و جای زینی فارسی معیار با آن مهی 

صهیل و آنهان   سعی در حفظ و  بت آن داشت  است و در بیت مشهدی های ا مشهدی ک  ن ارنده

، حهاکی از گویشهی دارای نظهام آوایهی     شهود،  خود ندارند مشاهده مهی  ک  سعی در ثغییر لهجۀ
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ثهوان آن را گهویش    ساخت واژی و نحوی خاص خود است ک  طبق ثعاریا زبانشناسان  مهی 

و ساخت واژی  آن در پژوهش حاضهر مشهاهده    های نظام آوایی هایی از ثفاوت نامید ک  بخش

خواهد شد   طبق ثعریا گویش، اگر گویشور مشهدی  ب  گویش اصهیل خهود صهحبت کنهد     

 گیرد   ثفهیم و ثفاهم با گویشور فارسی معیارصورت نمی

 پژوهش: پیشینۀ -2

به   « ی مشههدی  چنهد اصهطالح هواشناسهی در لهجه     » ( با پژوهشی با عنهوان  1339بینش)

ی  نامه   ( در پایهان 1341ههای مشههدی پرداخته  اسهت  رفهر محجهوب )       رخهی واژه ثوصیا ب

 1ب  ثوصیا سهاخت واژی و نحهوی گهویش   « گویش مشهدی»کارشناسی ارشد خود با عنوان 

لغههات » ( درکتههاب خههود بهها عنههوان   1341مشهههدی پرداختهه  اسههت  ادیههب طوسههی )     

هد پرداخته  اسهت  حبیهب    ی نوقان مشه  ب  گرداوری لغات قدیمی مردم محل «نوقانی)مشهدی(

( ب  بررسی افعهال  1347« )ی مشهدی کیفیت و بررسی فعل در لهج » الهی با پژوهشی با عنوان 

ی رسهمی و   ی لهج  رابط » گویش مشهدی پرداخت  است  مشکوه الدینی در پژوهشی با عنوان 

یهار  ههای آوایهی گهویش محلهی و فارسهی مع      ( ب  ثفاوت1387« )های محلی زبان فارسی لهج 

ههایی مشههدی بهرای ثوصهیا گهویش محلهی        پرداخت  است در بخشی از ایت پژوهش از مثال

 ثعدادی از اشعار خود،« اشعار مشهدی» ( در ا رش ب  نام1363استفاده شده است  میرخدیوی)

ب  گویش مشهدی و لطایا نظم و نثر آورده اسهت که  هم هی ا هر خهود او اسهت و در بهیت        

بسیار پر طرفدار است ب  طوری که  اکثهرا در خانه  دارنهد و در      مشهدی های اصیل ایت کتاب

، « فرهنه  گهویش خراسهان   » (در ا هرش بها عنهوان   1370خواننهد  اکبهری شهالنی )    محافل می

و دی ر مقال  اش در سال « گویش مشهدی» ی  خود با عنوان  ( در مقال 1383وحیدیان کامیار )

ی  شناسهان   به  بررسهی زبهان   « فارسهی مشههدی  بررسی کوثاه ویژگی ههای  » (  با عنوان 1384)

» ی کارشناسی ارشد خود بها عنهوان   نام  ( در پایان1385گویش مشهدی پرداخت  است  زارعی ) 

ی اجتمهاعی و   بر اساس متغیرهای ست، طبق « بررسی جامع  شناختی گوناگونی گویش مشهدی

( در ا رش با نام 1386ر) های جامع  شناختی زبان پرداخت  است  نارران پو جنسیت ب  شاخص 

سهعی در اسهتفاده از لغهات و    « ی شیریت مشهدی برخی از آداب و رسوم مشهد قدیم ب  لهج » 
                                                           

ثفاوثهای آوایی، ساخت واژی اشاره شده در بحهت  پژوهش حاضر بر گویش بودن ایت گون  ی زبانی ثاکید دارد ب  دلیل   1

 های ذکر شده گفت  اند با رعایت امانت داری آورده شد  اما در نقل قولها ی آمده آنن  نویسنده
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( 1387(اصطالحات مشهدی دارد و آداب و رسوم قدیم مشهد را نیز بازگو کرده است  داورپناه

ن در ایت شههر  ب  بررسی جامع  شناسی زبا« بررسی اجتماعی زبان فارسی در مشهد»ی  در مقال 

ههای   ی رسمی و لهجه   ی لهج  رابط »ای با عنوان  ( در مقال 1387پرداخت  است  مشکوه الدینی)

های مشهدی برای ثوصیا زبان محلی استفاده کرده است، حیهدری   از مثال« محلی زبان فارسی

گیری های جلهو  ی مشهدی  عوامل و روش فرایند مرگ لهج » ای با عنوان  ( در مقال 1388پور )

ب  ثا یرات فارسی معیار و کم کاربردی گویش شهدی در بیت گویشوران پرداخت  اسهت   « از آن

به   « بررسی و ثوصیا آوایی افعهال در گهویش مشههدی   » ای با عنوان ( در مقال 1388خزایی ) 

ای بهها  ( در مقالهه 1388نظههام آوایههی گههویش مشهههدی در افعههال پرداختهه  اسههت  حسههینی )  

به  بررسهی سهاختار متفهاوت واژگهانی      « های میانجی در گویش مشههدی  بررسی صامت»عنوان

بررسی و ثوصیا واژگانی در » ی  ( در مقال 1388گویش مشهدی پرداخت  است  پهلوان نژاد ) 

ههای میهانجی در گهویش     بررسهی صهامت  » ی  ( در مقاله  1389و در سهال ) « گویش مشههدی 

( ایشهان و نجاثیهان نیهز در    1390) ب  بررسی ایت گهویش پرداخته  اسهت   در سهال     « مشهدی

ی  به  بررسهی گهویش محله     « بررسی و ثوصیا نظام آوایی گویش مشههدی »ای با عنوان  مقال 

ی گهردآوری   ی ویهژه  ی زبانی ایت پژوهش بر اسهاس پرسشهنام    اند  پیکره نوقان مشهد پرداخت 

لحاظ آوایی، واژگهانی  های زبانی آوانویسی کلی شده و از  ها از ایران کلباسی است، داده گویش

بررسهی  » ی  (  در مقاله  1389و دستوری مورد ثجزی  و ثحلیل قرار گرفت  اسهت   فیروزیهان )  

ب  بررسی نظهام آوایهی   «  های واجی در گویش مشهدی بر اساس واج شناسی خود واحد فرایند

و بررسهی  » ی خهود بها عنهوان     نامه   ( در پایهان 1390گویش مشهدی پرداخت  است  نجاثیهان ) 

ب  بررسی نظام آوایی و ساخت واژی گویش مشهدی پرداخت  اسهت   « ثوصیا گویش مشهدی

بررسی فراینهدهای واجهی در گفتهار    » ( در مقال  ای با عنوان1392حسینی معصوم و حسینی ) 

به  بررسهی   « ی مشهدی با ثحصیالت مختلا در مقایس  بها زبهان فارسهی معیهار     کاربران لهج 

ای بها   ( در مقاله  1393پرداخت  اند  پیش قدم، شریفی و عطاران)  جامع  شناسی گویش مشهدی

ای  به  بررسهی مقایسه    « بررسی کاربرد فعل رفتت در گویش مشهدی و زبان ان لیسهی » عنوان 

هایی از قبیل ست، جنسهیت، سهطح    گویش مشهدی و زبان ان لیسی ب  همراه بررسی ثا یر متغیر

های ایت پهژوهش   اند  یافت  تفاده از فعل رفتت پرداخت ی اجتماعی بر میزان اس ثحصیالت و طبق 

ههای   نشان ر آن است ک  استفاده از فعل رفتت ب  معنای شدن در ایت گویش ثحت ثها یر متغیهر  
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ی اجتماعی است و کاربرد ایت فعل در گویش مشههدی و   ست، جنس، سطح ثحصیالت و طبق 

( در کتابی با عنهوان  1395  شهریاری راد )باشد هایی می ها و ثفاوت زبان ان لیسی دارای شباهت

های آوایی در گویش مشهدی پرداخت  است  در بخشهی   ب  دگرگونی« بررسی گویش مشهدی» 

هها، اشهعار و    ب  طور مختصر دستور زبان را بررسی کرده و در بخش دی ر کتاب ضرب المثهل 

از گهویش مشههدی نیهز    های ایت گویش آورده شده است  در انتهای کتاب، ثعهدادی واژه   ثران 

« واژه در گویش مشههدی  65ریش  شناسی» (  نیز در کتابی با عنوان 1396آمده است  در سال )

هها و   ههای واجهی ایهران باسهتان در زبهان      ب  خانواده های زبهانی پرداخته  اسهت و دگرگهونی    

ههای کهردی، سهکایی، یغنهابی، سهغدی و       های ایرانی نو را بررسی کهرده اسهت  معهادل    گویش

 های مشهدی را آورده است    واژه  

 چارچوب نظری -3

 واکه -ی همخوان نظریه -1-3

ی  واک  منتشر کردند  آنهها ییه    -شناسی همخوان ( ا ری ب  نام واج1983)1کلمنتس و کایزر

های بازنمایی هجا معرفی کردند و عنهوان سهاختند که      همخوان واک  را ب  عنوان یکی از مولف 

مند هجا نیز  های ثحلیل ساختواژی است  ایت یی  در ساختار نقش واک  از یی  -ی همخوان یی 

واکه    -ی همخهوان  ((  بهرای ثوصهیا نظریه    112 1390کاربرد دارد)ب  نقل از کرد زعفرانلهو ) 

 نماید  ثوصیا هجا ضروری می

 هجا: -2-3

( 1385ینی)الهد  های مختلفی وجود دارد  مشهکوه  در ارثباط با ثعریا و ساخت هجا دیدگاه

کنهد و معتقهد اسهت بهدیت      ن   داشتت نفس و مکث را عاملی برای ثشخیص هجا معرفهی مهی  

ثهوان   شهود  همننهیت مهی    ی واحدهای واجی یعنی هجا مشخص مهی  طریق، کوثاهتریت زنجیره

گفت هجا یک واحد آوایی مرکب است ک  از یک یا چند واحد زنجیری و یک یا چنهد واحهد   

ی  ضرورثا یکی از واحدهای زنجیری آن دسهت کهم دارای مختصه     زبرزنجیری ثشکیل شده و

 هجایی است 

                                                           
1. Clements & Keyser 
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ای از گفتهار زبهان    ی یک واژه یا قطع  ( معتقد است املب مردم هجاهای سازنده2009)1هیز

دهند، چرا ک  هجا ب  عنوان یک واقعیت واجی در سطح آگهاهی   خود را ب  خوبی ثشخیص می

  گویشوران بومی هر زبانی قرار دارد 

و  2هایی مثل واج شناسی نوایی یها همونهدی   در میان نظریات متعدد واج شناختی نیز، نظری 

های پسازایشی ب  طور اختصاصی با ساختمان هجا  واک  ب  عنوان نظری  –واج شناسی همخوان 

 (   2008سروکار دارند)کریستال،

از هجها را   ثهر  ههای کوچهک   ( در مکتب نقش گرایی سازه1958)3افرادی چون ثروپتسکوی

ند ک  شامل همخوان و واک  ب  عنوان یک مجموع  است و به  آن آمهازه، هسهت  و     ا مطرح کرده

شود و میان  نیهز شهامل هسهت  و پایانه       گویند  هر هجا ابتدا ب  آمازه و میان  ثقسیم می پایان  می

شتر است  وجود هست  در ساختمان هجا ضروری است  در قسمت آمازه ممکت است یک یا بی

 ی هجا نیز ممکت است همخوان یا واک  جا ب یرد   همخوان باشد  در پایان 

Ơ 

   (Rمیانه) (oآغازه) 

  

 (Cپایانه) (Nهسته) 

ک  در ساخت واجی نقش دارد در ثمایز هجاهای سبک و سهن یت   ی هجا عالوه بر آن هست 

خهتم   (a,e,o)کوثهاه ی  نیز مو ر است  منظور از هجای سبک هجایی اسهت که  به  یهک واکه      

ی  یک واکه   (ā,u.i)ی کشیده شود ک  ب  یک واک  شود و هجای سن یت ب  هجایی اطالق می می

 ( 153  1390ی کوثاه و همخوان ختم شود)ب  نقل از کرد زعفرانلو) مرکب و یا یک واک 

سازد  الها  بررسهی واج    کرد زعفرانلو)همان( برای اهمیت بررسی هجا س  دلیل مطرح می

آرایی ب  اصهولی   های واج دارد ک  محدودیت ی بررسی ساخت هجا  وی بیان می یی ب  وسیل آرا

گیرند  به  عنهوان مثهال در     های یک زبان بر اساس آنها کنار یکدی ر قرار می اشاره دارد ک  واج

گیرد و ن  واکه  که  ایهت مسهال  در      ی همخوانی قرار می ی هجا ن  خوش  زبان فارسی، در آمازه

                                                           
1. B. Hayez 
2. Prosodic phonology 
3. Trubetskoy 
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شود بها   شود  ب  فرایندهایی مانند فرایند درج ک  باعث ثقطی  هجا می هجا مشاهده میساخت 

ثوج  ب  ساختمان هجا قابل بررسی است  ج  فرایندهای واجی در سطح هجا یها بخشهی از آن   

ههای مختلفهی    ثهری اسهت، بازنمهایی    های کوچهک  دهد  از آنجایی ک  هجا دارای بخش رخ می

شهود   واک ، درخت هجا از س  یی  ثشکیل می -ی همخوان   در نظری ثوان برای آن قایل شد می

ههای   ها ویژگی ی واجی  ایت یی  و یی  1واک  -ی همخوان ی هجا، یی  ک  عبارت است از  یی 

صوری نظام جزء مستقل را دارا هستند و بها اسهتفاده از خطهوط پیونهدی به  یکهدی ر مهرثب         

ی واجهی   واک  بیان ر کمیهت واج و ییه    -ی همخوان یی  ( 1983شوند) کلمنتس و کایزر،  می

بندی را ب  دیرش زمهانی یهک واج مهرثب      های زمان ی مبنا جای اه بیان ر کیفیت واج است یی 

هها   های کوثاه و کشیده وبرخی واج ثوان در ثمایز واک  ی مبنا را می دهد   ضرورت یی  نشان می

هها در ایهت نظریه      اجی هستند، نشان داد  هر یهک از ییه   ها ک  ثوالی دو واحد و مانند سایشی

( oی هجا ثنها از یهک عنصهر بانمهاد )    ی نخست یا یی  اصطالح خاص خود را دارا است  یی 

شهکل گرفته  و    vو cواکه  از دو عنصهر    -ی همخهوان  ی دوم یا همان یی  ثشکیل شده و یی 

هها و   ایی ثک ستونی است ک  جای اه همخوانهای آو ی واجی دارای ماثریس ی سوم یا یی  یی 

ی از اعضها اسهت    ا های خوش ساخت در هر یی ، مجموع  سازد  زنجیره ها را مشخص می واک 

(  ساخت سلسل  مراثبهی هجها   25  1983است) کلمنتس و کایزر،  ک  برای آن یی  ثعریا شده

  کهرد زعفرانلهو   (R)فیه  ( و قاo( عبهارت اسهت از ثقطیه  هجها به  آمهازه )      2009از نظر هیهز) 

شهمارد  الها  بایهد     ای هجها برمهی   ی سه  ییه    ی عمهده بهرای نظریه     ( س  وریف 112 1390)

های خوش ساخت را مشخص کند  ب  باید پارامترهای سهاخت هجها در ههر زبهان را      عبارت

 ها را مشخص کند  نشان دهد  ج  قواعد هجا سازی و چ ون ی ساخت آن

 اه بررسی و توصیف داده -4

ههای حهاکم بهر آن و چ هون ی ثوزیه        در ایت پژوهش میدانی سهاخت هجها، محهدودیت   

ههای   ی هجها در انتخهاب همخهوان    ی هسهت   های همخوانی و ثها یر واکه    ها در خوش  همخوان

 شود     بررسی می 2واک  -ی پایانی در گویش مشهدی در چارچوب نظری  ی همخوان خوش 

                                                           
 پیشنهاد ورگناد و هل ب   (Halle& Vergnaud) ب  یی  ی مبنا معروک شده است   1

2. Cv-  phonology theory 
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پردازد  وی ب  منظور ثبییت و  ی بر رویکرد نقشی می( ب  ثحلیل واجی مبتن2001)1برکوئست

ههای گهردآوری شهده را بررسهی      های یک زبان ، ابتدا ثمهامی داده  ها و واک  ثشخیص همخوان

ی زبانی بیشتر است را شناسایی  ها در گون  نماید و واحدهای آوایی ک  احتمال واج بودن آن می

شوند و ایت ثشهخیص   ای ارای  می خوانی و واک کند  آواهای ارائ  شده در جدول آواهای هم می

ی ثقابلی، ثوزی  ثکمیلی و مدل آزاد ب  عنوان واج یا واج ون  شناسهایی   براساس س  نوع رابط 

 شود  می

ی  واج واکه  بهر اسهاس ان هاره     6واج همخوان و  21در پژوهش خاضر نیز در ایت گویش 

 عبارت است از ( ثوس  ن ارنده شناسایی شده است ک  2001برکوئست)

 
 ای گویش مشهدی: آواهای همخوانی و واکه -1جدول 

-h های همخوانی واج

 
  ی بلند ای ساده های واک  واج
  ی کوثاه ای ساده های واک  واج
 -i - ای مرکب های واک  واج

 

رود  ایهت واج ارزش   نیست و ب  جای آن واج)ج( ب  کار میدر ایت گویش واج)ژ( موجود 

ای از  بایسهت واج ونه    رود نیهز مهی   کار می واجی در گویش مشهدی ندارد و در مواردی ک  ب 

کنهد  ماننهد ممژم ه  یها      های کمین  ثقابل معنایی ایجهاد نمهی   واج )ج( محسوب گردد و در جفت

شویند، ثعدادی ان ور  ور) وقتی ان ور را میهای ان  دان / ب  معنای  /مجم 

از خوش  کنده می شود ک  ب  آن مژم  یا مجم  گویند(  خانلری معتقد اسهت در فارسهی دری   

ههایی چهون پهارثی و     ای از واج )ج( بوده و بعدها ثحهت ثها یر زبهان    آمازیت نیز )ژ( واج ون 

 (   1373سغدی ب  ثدریج واجی مستقل شده است)خانلری، 

همخوان همزه نیز در هجای میانی و انتهایی مشاهده نشد  کلمات عربی نیز در ایت گهویش  

دههات و روسهتا  نبهودن واج همهزه نیهز       /شوند  مانند قلع   قل  / ب  همیت شیوه ثلفظ می

                                                           
1. D.A. Burquest 
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نشان ر قدمت ایت گویش است زیرا در نظهام همخهوانی فارسهی دری نیهز واج همهزه وجهود       

 ( 1349بعدها ثحت ثا یر زبان عربی وارد فارسی شد)صادقی  نداشت  است  ایت واج 

رود  ایهت )ذ( بها )ذ( عربهی     در ایت گویش همخوان )ذ( در مواردی ب  جای)د( ب  کهار مهی  

ثفاوت دارد  ایت آوا سایشی و پشت دندانی ضعیا است در حالی ک  در عربهی سایشهی میهان    

قهدر    ، چه  //، به  او  بهذو  //شود   مثل  ایهت قهدر  اقهذر    دندانی قوی ثلفظ می

  گنبد  )ذ( در فارسهی دری  / /، گممب ذ//، آنقدر  اوقذر//چقذر

ی  (  ایت همخوان بعد از یهک واکه  ثها سهده    126  1357ای از )د( بوده است) صادقی، واج ون 

ن در گهویش مشههدی   هفتم رایج بوده بعد از آن ب  )د( بدل شهده اسهت  امها هنهوز رد پهای آ     

 ( 1368شود)زمردیان   مشاهده می

شهود که  به      هها مشهاهده مهی    آیی برخی همخوان ساخت هجای دوهمخوانی آمازه در باهم

ایهت سهاخت نیهز     //، دلن هون //های  پلخمون ثفصیل خواهد آمد  مانند واژه

(  )که   1388اسهت)زمردیان   های زبان فارسی میان  در فارسی دری نخسهتیت   ی ویژگی بازمانده

 ای نشده است(  البت  ب  هجای دو همخوانی آمازیت در پژوهش زمردیان اشاره

ی  نیهز بازمانهده   و خارشو  /های خارسو/ در واژه/ ی مرکب / واک 

(  اشههتو 1388هههای زبههان فارسههی میانهه  در فارسههی دری نخسههتیت است)کلباسههی     ویژگههی

// چطور، لو/ب  معنایl / ب  معنای لب، گو//ب  معنای گاو. 

به    /iی مرکهب/  در بعضی مواردحذک و ب  جای آن واکه   ی  ی ساده در ایت گویش واک 

و  iههای پریشهان    که  به  صهورت    رود  ماننهد کلمهات پریشهان و پشهیمان     کار مهی 

  شود         مشاهده می  iپشیمان

شههود ماننههد  کههالج، کههالا/     در برخههی مواقهه  ثفههاوثی میههان ا و ج مشههاهده نمههی    

  ب  معنای لوا، چشم چپ / 

رود  گاب،گههاو  در ایههت گههویش همخههوان)ب( نیههز در مههواردی بهه  جههای)و( بهه  کههار مههی

/ گَبِرگَه ، گَوِرگَه /  ی  / ب  معنای گاو و یا کلم-/   سهازی

 شود  ب  نقاره خان  امام رضا )ع( ک  هن ام طلوع و مروب آفتاب نواخت  می منحصر
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 ساخت هجا 1-4

ها در آمهاز و   ی واج آرایی همخوان در ایت بخش ب  ثوصیا ساخت هجا و انواع آن، شیوه

 ی هجا در گویش مشهدی پرداخت  خواهد شد  پایان هجا و چ ون ی هست 

ی سهاده،   عنصر هجا است ک  معموی به  صهورت واکه    ثریت  در ساخت هجا، هست  اساسی

ی مرکب  در ایت بررسی ب  وجود چهار واک  شود  ی مرکب مشاهده می ی کشیده و یا واک  واک 

هها   بندی آوایهی واکه    ی مرکب نوعی طبق  ( واک 139  2008)1قائل هستیم  در فرهن  کریستال

ای است که    ی مرکب، واک  عریا وی واک ی ثولید است  در ث ی شیوه برشمرده شده ک  بر پای 

  1994)2در حیت ثولید آن، صرفا در یک هجا شاهد نوعی ثغییهر کیفهی محسهوس باشهیم  یور    

ی  ی مرکب را ثغییر محسوس ثولیهد آن از یهک واکه  به  واکه       ( نیز مهمتریت ویژگی واک 284

ی  کب را ثوالی دو واک ی مر ( واک 15 2004)3داند  جنست دی ر در خالل ثولید در یک هجا می

ثهر از دی هری    گیهرد و معمهوی یکهی برجسهت      داند ک  در یک هجای واحد قرار می مختلا می

ی مرکههههب در ان لیسههههی قایههههل اسههههت کهههه  عبارثنههههد    اسههههت  او هفههههت واکهههه  

( معتقد است ک  در فارسی کنونی به   1387(  مشکوه الدینی )i,از)

نقهش واجهی   های مرکهب را نهداریم  مهثال صهورت آوایهی      ی از واک سبب ثغییر زبان بسیار

است و باز ب  سبب ثغییر بیشهتر   خاصی داشت  ک  ب  سبب ثغییر زبان، ایت نقش را از دست داده

گردد  مسلما در گویش مشهدی نیهز به  سهبب ثغییهرات      راهر می در گفتار امروز ب  صورت 

ایم و چنانن  در گفتار جوانهان بهومی مشهاهده     داده های مرکب را از دست زبانی برخی از واک 

انهد و به  خهوبی ادا     ههای سهاده را به  خهود گرفته       های مرکب رن  و بوی واک  شود، واک  می

 های مرکب بیشتری مشاهده شد  شوند، اما ب  نسبت فارسی معیار در ایت گویش واک  نمی

نوع هجا دست  6ی هجا به  هستهتوان از طریق حذف یا درج واکه به  در گویش مشهدی می  

 یافت که شرح آن به تفصیل خواهد آمد. 

 :CVساخت هجای  -1-1-4

ی کشیده  ی ساده، واک  در ایت ساخت، هجا متشکل از یک همخوان و یک واک  اعم از واک 

 باشد    ی مرکب می و یا واک 

                                                           
1. D. Crystal 
2. J. Laver 
3. J.T. Jenson 
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 Ơ  Ơ                     الیه ی هجا

 R  O C R O الیه ی مبنا

  C N N الیه ی واج

 C V C C V V C 

     

 Ø  Ø

   

 V Cساخت هجای  -2جدول 

 معنای فارسی
فارسی 

 نوشته
هجای  واژه ی مشهدی

CV  
  - گو گاو

-   بیل  دفع ، بار

    - بیده یونج  خشک

  پای  رعد و برق
-  

- 

اصطالحی ک  برای نشان دادن ثعجب ب  عجیب و مریب، 

رود)ثعجباثی ک  مو نفهمیدم یعنی عجیب بود ک   کار می

 نفهمیدم( 

 ثعجباثی

  

    - پغن  چرک ضخیم پشت دست یا پا

      - پوچ  کپک مواد مذایی

 او   آب

 مترسک
چول  

- مزک

 ک  در کلمات ایت گویش مشاهده شده بود ب  عنوان نمون  آورده شد  (cv)ایت جدول برخی از هجاهایدر 
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 :VC Cساخت هجای  -2-1-4

گیههرد  ایههت سههاخت یکههی از  در ایههت سههاخت یههک واکهه  در میههان دو همخههوان قههرار مههی

 های هجایی در گویش مشهدی است  در ایهت گهویش عمومها هجاههای     پرکاربردثریت ساخت

CVCC گیهرد  در   شود و در ایت ساخت قرار می شکست  می 1فارسی معیار با فرایند واج افزایی

 ها پرداخت  شد  ( ب  ایت نمون 4جدول)

 

Ơ مانند 

 Ơ 

R ی هجا الیه

 R 

C N O C ی مبنا الیه

 N O 

 C V C C V V C ی واج الیه

    

 

  CVCCهجای درج واکه در -3-1-4

فارسی  CVCC شود و هجاهای هایی ک  در ایت گویش با فرایند درج واک  شکست  می واژه

کنند در جدول ذیل آمده است  ایت فراینهد که  در    می CVC +CVمعیار را ثبدیل ب  دو هجای

شهود، در چنهد سهاخت مشهاهده شهد که         طی آن هجای کشیده ثبدیل ب  دو هجای کوثاه مهی 

 عبارثند از  

هها   در برخی ساخت (o,e)های  ها حاکی از ایت است ک  فرایند درج واک  بررسی داده ف:ال

ی دو همخهوانی   باشد و همخوان انتهایی خوشه  CVCC شود  اگر هجا دارای ساخت  دیده می

درج  eی  ( باشهد، بهیت دو همخهوان انتههایی واکه      l,r,g,s,z,n,ههای)  پایان  یکی از همخهوان 

                                                           
1 Epenthesis 
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شهود و   ثلفظ می ب  صورت « آقا بزرگ»بزرگ ک  در ثرکیب  ی شود مانند  واژه می

 رود  ب  کار می +ب  صورت دو هجای کوثاه ی  در واق  هجای کشیده
 

 cvc ساخت هجای -3جدول 

 معنای فارسی
فارسی 

 نوشته

واژه ی 

 مشهدی
  CVCهجای 

استخوان مچ پای گوسفند، قاب گوسفند ک  با آن بازی 

 کردند  می
  -- بجل

  -- بخت  گوسفند نر دو ثا س  سال 

  -- براق ی جن یدن زل زده، چشم در چشم، آماده

  -- بلکم بلک 

  -- بسکی بس ک 

 بوا لپ، گون 

-- بوز بز

--   بیغوش جغد

 پالزیک پرستو
--   --



  -- پخ قی چشم

--    پرهیب شبح -سای 

-- پوس پوست

 چوی چای

-- پت در هم و شان  نشدهموی 

-- پخ علا خشک، آدم یمر

   ثاس کاس 
 ثل شبی ، مانند

 ثیل طالبی

  جل کهن ، رو اندا ز چارپا لباس


 


 کوش کفش
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در هجاههایی بها سهاخت     oی  نوع دی ری از افزایش یا درج واک  افهزوده شهدن واکه     ب:

CVCC های  باشد ک  همخوان انتهایی آن یکی از همخوان می(m,b)     باشد  مانند چشم که  به

ای اسهتثناهایی نیهز مشهاهده     دلیهل هم هونی واکه    البت  ب   شود  مشاهده می /صورت/

  /toro شود مانند مثال ثرش/ می

 
  CVCCهجای  درج واکه در -4جدول 

 معنای فارسی
فارسی 

 نوشته
 و فرایند واج افزایی CVCهجای  واژه ی مشهدی

  -- اسب اسب

  -- چشم چشم

  -- بزرگ بزرگ

  -- بل  برگ

  -- ثلخ ثلخ

 صبر صبر
 

-- 

toror-o- ثرش ثرش

-- پتک پتک

 سطل سطل

 گفتک گفت

 بردک برد

 حکم حکم

-- زخم زخم

rr-- چرب چرب

 -- اخم اخم

 

هسهتند و به    CVCC کلماثی مانند پست، پوست، کلفت و   ک  دارای ساخت هجهایی   ج:

 شهوند   ثلفظ می شود و ب  صورت  شوند ایت همخوان انتهایی حذک می ختم می همخوان

میسر میشهود ک  در  CVCC در اینجا واک  افزایی وجود ندارد ولی با کوثاه سازی، ثلفظ هجای 

 است ی گفتاری بسیار شای   گون 
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 CVCCساخت هجای  -5جدول 

 معنای فارسی
فارسی 

 نوشته
هجای  واژه ی مشهدی

CVCC 
  -- برمست باد ثند، سری 

  -- الفج نوا، چسبناک

  -- چخت سقا

نوعی گیاه شبی  شاهی ک  خودرو است و اول بهار می 

 کنند  روید و در آش و کوکو استفاده می
  -- بلغست

 نوعی دی  مسی

 

 ملفت

 --

 مین  باد معده



--



-- مرچن  مضروک

-- گرماست شود  نوعی ماست ک  با دوغ ثرکیب می

-- ملتشن  قلدر و قوی هیکل

-- آدانس آدامس

-- برنس برنز

-- بومب پشت بام

-- بومض بغض

-- دن  دان 

-- ثرمست یک لحظ 

 جلو -لب  –نوک پرنده 

 

 

 چین 




--



 

در افعالی مانند برد، گفت،سوخت، هست، بست و     عالوه بر درج واک  شاهد افهزایش   د:

شود  در واق  ایت ساخت هجها   می مانند  گفت ک  ثبدیل ب   باشیم نیز می  1همخوان

                                                           
همخهوان بعهد از    CVCCکنیم  ایت واژه بها سهاخت هجهایی     ی کیک نیز مشاهده می فرایند افزایش همخوان را در واژه  1

پهذیرد و ثبهدیل به      را میs اما در انتها دچار فرایند افزایش همخوان شده و همخواندهد  را از دست میj ی خود یعنی  واک 

 شود  می ی  واژه
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CVCC ثر  ثبدیل ب  دو هجای کوچکCVC +CVها از چهار سهاخت مطهرح    شود   نمون  می

 ( آورده شد  4شده، در جدول شماره)

 :  CVCCساخت هجای  -4-1-4

ی  کهاربردثر اسهت، درج دو واژه  ههای قبلهی کهم     در ایت ساختار هجا ک  ب  نسبت سهاخت 

است  یا ب  عبارثی یک واک  و سه  همخهوان در ایهت سهاخت      CVهمخوانی در انتهای هجای

 شود    مشاهده می
Ơ  

 R  الیه ی هجا

 C N O الیه ی مبنا

 C C V C الیه ی واج

     

  CCVCساخت هجای  -5-1-4

در ایت ساخت دو همخوان در ابتدای هجا و یک همخوان در انتها و یک واک  در میان آنهها  

قهرار   CVگیرد  یا ب  عبارثی یک همخوان در انتها و یک همخهوان در ابتهدای هجهای     قرار می

 گرفت  است 

 

 Ơ 

 R ی هجا الیه

 C N O ی مبنا الیه

 C V C C ی واج الیه
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 CCVCساخت هجای  -6جدول 

معنای 

 فارسی

فارسی 

 نوشته

واژه ی 

 مشهدی
 CCVCهجای 

  -- پلخمون ثیرکمان

  -- پلق اندک، کم

پریشان و 

 آشفت 
-- پتیخ

 پن ول

 

 پخل

 --

 پهت

 

 پنیخ

 --

خراب، 

 دامون

 

 

 پتل








 بال

 

 

 بال
                                                



 آویزان

 

 

-- دلن ون

 CCVای ساخت هج 6-1-4

گیرد  یا به  عبهارثی    در ایت ساخت دو همخوان در ابتدای هجا و یک واک  در انتها قرار می

 قرار گرفت  است  CVیک همخوان در ابتدای هجای 

 Ơ 

 R ی هجا الیه

 C N O ی مبنا الیه

 C V C C ی واج الیه

 Ø    
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 CCVساخت هجای  -7جدول 

 معنای فارسی
فارسی 

 نوشته
 CCVهجای  مشهدیواژه ی 

  - ثل  ثل 

   قل  قلع ، روستا
 دل  شکمو، حریص

   جزمل  ی سرخ شده دنب 

 

 :  CCVCCساخت هجای  7-1-4

در ایت ساخت دو همخوان در ابتدای هجا و دو همخوان در انتها و یک واک  در میهان آنهها   

قهرار   CVگیرد  یا ب  عبارثی دو همخوان در انتها و یهک همخهوان در ابتهدای هجهای      قرار می

گرفت  است  ایت ساخت نیز بسیار کم کاربرد است اما در گویش مشهدی مشاهده شهده اسهت    

های دو همخهوانی آمهازه در ایهت     ی گردآوری شده از گویش مشهدی، خوش  با ثوج  ب  پیکره

 گویش عبارثند از 

 Ơ  ی هجا الیه

 R 

 C N O 

 C C V C C ی مبنا الیه

      ی واج الیه

 ccvccساخت هجا  -8جدول 

 خوشه ی دوهمخوانی آغازه و پایانه واژه ی مشهدی  معادل فارسی

   -- پشین  پاچیدن آب

  -- پلن  پلن 

  -- پلشت آلوده و کثیا

  -- ثلن  باد معده

  -- قشن  قشن 

  -- مشن  خل و دیوان 
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 های دوهمخوانی آغازه: خوشه -4-1-8

های دو همخهوانی   خوش درها  ثوزی  همخوانی زبانی گویش شهر مشهد،  با ثوج  ب  پیکره

های مختلا در سهاختار هجهایی    آمازه ب  شرح زیر است  درجدول زیر جای اه قرارگیری واج

ههای   های ستون افقی جای اه آمازی واکه  و واج  شود  در ایت جدول واج دو همخوانی ارای  می

 ی دو همخوانی قرار دارند    ستون عمودی در جای اه دوم خوش 
 های دوهمخوانی آغازه خوشه -9جدول 

w j G l r n m 

 


   h  z s  k d t b p  

   * *        *  *    *   p 
     *         *       b 
   * *                * t 
   * *                 d 
   *         *      *   k 
*   *                   
   *   *               s 
      *               z 
*                    *  
                     h 
                      
                      

   * *                 

 

             *        

 
     *                m 
*      *               n 
     *                r 
                     l 
                     G 
                     j 
                     w 
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، ثوزی  دو همخوانی در خوش  ی آمازی و پس آمازی ب  صهورت   با ثوج  ب  جدول فوق

 زیر است 

 / مشاهده شد  ,l, rt sهای / / قبل از همخوانp همخوان/ -1

 / مشاهده شد  s,nهای/ / قبل از همخوان bهمخوان/  -2

 / مشاهده شد  p,r,lهای/ / قبل از همخوان tهمخوان/  -3

 / مشاهده شد  r,l های/ / قبل از همخوانdهمخوان/  -4

 / مشاهده شد  ,l,t های/ / قبل از همخوانkهمخوان/  -5

 / مشاهده شد  l,wهای/ / قبل از همخوانهمخوان/  -6

 / مشاهده شد  m,lهای/ / قبل از همخوان sهمخوان/  -7

 / مشاهده شد  mهای/ / قبل از همخوان zهمخوان/  -8

 / مشاهده شد p,wهای/ / قبل از همخوانهمخوان/  -9

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد  hهمخوان/  -10

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد همخوان/  -11

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد  همخوان/ -12

 / مشاهده شد  r,lهای/ همخوان / قبل ازهمخوان/  -13

 / مشاهده شد zهای/ / قبل از همخوانهمخوان/  -14

 / مشاهده شد  nهای/ / قبل از همخوان mهمخوان/  -15

 / مشاهده شد  m,wهای/ / قبل از همخوان nهمخوان/  -16

 / مشاهده شد  nهای/ / قبل از همخوانrهمخوان/ -17

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد  lهمخوان/  -18

 ./ مشاهده شد lهای/ / قبل از همخوان Gهمخوان/ -19

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد  jهمخوان/ -20

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد  wهمخوان/  -21

ی دو همخوانی آمازه در گویش مشهدی دارای شهرایطی اسهت    چنانن  مشاهده شد خوش 

نیسهت یها به  عبهارت دی هر      ای ثکهراری   ک  ب  ثفصیل ارای  گردید  ههیچ دو همخهوان آمهازه   

ی همخوانی آمازیت دخیل نیستند  ثعدادی دارای بسهامد   های یکسان در ساخت خوش  همخوان
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و برخی دی ر بسامد وقهوع کمتهری دارنهد  ممکهت اسهت در       /p,t,k/وقوع باییی هستند مانند

حهال   های دو همخوانی آمازیت بیشتری بوده  امها در  های پیشیت ایت گویش دارای خوش  دوره

 حاضر ایت ثعداد مورد بررسی قرار گرفت 

 نتیجه گیری:  -5

ی مشهدی امروز که  در بهیت مهردم رایهج اسهت را در       اگر بخواهیم گون چنانچه اشاره شد 

بایست اصطالح لهج  را به    ثقسیم بندی لهج  و گویش بر اساس ثعاریا فوق قرار دهیم،  می

شهویم که  حتهی کهاربران سهعی در       اندکی مواج  میکار ببریم زیرا با ثفاوت واژگانی و آوایی 

پنهان کردن و ثصحیح آن را دارند اما آن مشهدی ک  ن ارنده سعی در حفهظ و  بهت آن داشهت     

است، حاکی از گویشی دارای نظام آوایی ، ساخت واژی و نحوی خاص خود اسهت که  طبهق    

ههای نظهام آوایهی و     فهاوت ههایی از ث  ثوان آن را گویش نامید و بخهش  ثعاریا زبانشناسان  می

نظرر پووهشرارانی   ساخت واژی  آن در پژوهش حاضر مشاهده شد  پهژوهش حاضهر در ثاییهد    

( 1385( زارعهی)  1384( وحیهدیان کامیهار)  1370( اکبهری شهالنی)   1341رفر محجوب)مانند 

( و 1390( نجاثیههان)1389( فیروزیههان)1389( پهلههوان نههژاد) 1388( حسههینی)1388خزایههی) 

 ی زبانی استفاده نمود  ( لفظ گویش را برای ایت گون 1394راد)شهریاری 

ی بحث حاضر وجود هجای کوثاه در گویش مشهدی است ب  ایت شکل ک   مهمتریت نتیج 

کنند ثا در  گویشوران هجاهای بلند و کشیده را با فرایند درج واژگانی ثبدیل ب  هجای کوثاه می

/، /، چشهم/ عنهوان مثهال  اسهب/    نظام آوایهی ایهت گهویش قابهل ثلفهظ باشهد ب       

/ گفت  میشود ک  نمون  های مفصهل ان در بحهث ارایه  شهد  ثفهاوت دی هر وجهود        ثلخ/

شهود که  نشهان ر     های دو همخوانی آماز هجا است ک  در فارسی معیهار مشهاهده نمهی    خوش 

 قدمت ایت گویش و بازماندن ساختار هجایی پیشیت زبان فارسی است   

 های ایت پژوهش نتایج ذیل حاصل شد   ایت بر اساس دادهدر نه

باشهد  در ایهت    ی مرکهب مهی   واکه   4ی ساده و واک  6همخوان و  21گویش مشهدی دارای

 گویش همخوان ژ مشاهده نشد 

ی دو همخوانی در آماز و انتهای هجا وجود دارد ک  در فارسی معیهار   در ایت گویش خوش 

 وجود ندارد 
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 ههههههای یی دوهمخهههههوان آمهههههازیت همخهههههوان  ههههههای هجههههها  در سهههههاخت

//s,p,b,t,d,k,,m,n,r,G, عنوان آمازه  مشاهده شد که  در ایهت خصوصهیت نیهز      ب

 متفاوت با فارسی معیار است   

 /l,j,w,, h,/ههای   های هجایی دوهمخهوان آمهازیت همخهوان    مشاهده شد ک  در ساخت

 ثوانند در آماز هجا قرار گیرند  نمی

شهود و   ا مشاهده شد هجاهای ایت گویش با فراینهد درج واکه  شکسهت  مهی    در ساختار هج

 کنند  می CVC +CVفارسی معیار را ثبدیل ب  دو هجای CVCC هجاهای

شهودک  هجها دارای    ههایی دیهده مهی    در ساخت (o,e)های  در ایت گویش فرایند درج واک  

کههی از ی دو همخههوانی پایههانی ی  باشههد و همخههوان انتهههایی خوشهه    CVCC سههاخت 

 شود  درج می eی  ( باشد، بیت دو همخوان انتهایی واک b,l,r,g,s,z,n,های) همخوان

 CVCCدر هجاهایی با سهاخت   oی  نوع دی ری از افزایش یا درج واک  افزوده شدن واک  

درکلماثی ک  دارای سهاخت   .باشد (m,b)های  باشد ک  همخوان انتهایی آن یکی از همخوان می

  شود  شوند ایت همخوان انتهایی حذک می ختم می هستند و ب  همخوانCVCC هجایی 

نیهز   سوخت نیز عالوه بر درج واکه  شهاهد افهزایش همخهوان     گفت، برد، مانند افعالیدر 

 شود    می مانند  گفت ک  ثبدیل ب   باشیم می

 کتابنامه
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 23/پیاپی 4مشهد                      شمارة های خراسان دانشگاه فردوسی  شناسی و گویشمجلة زبان                                 340
 

( بررسی کاربرد فعل رفتت در گویش مشههدی  1393 )پیش قدم، ر  شریفی، ش  عطاران، آ -6

، 11،  6/9، هاای خراساان   شناسی و گاویش  زبانها   ها و ثفاوت و زبان ان لیسی  شباهت

55-77  

ادبیاات  دانشاکده  ی مشههدی    (  کیفیت و بررسهی فعهل در لهجه    1347حبیب الهی، م  ) -7

  244-200، 3، 3/7مشهد،

چکیده مقااتت اولاین   (  بررسی صامتهای میانجی در گویش مشههدی   1388حسینی، ز ) -8

 .( مشهد  دانش اه فردوسی211)همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی. 
(  بررسی فراینهدهای واجهی در گفتهار کهاربران     1392حسینی معصوم، س و حسینی، ت ) -9

مجلاه زبانشناسای و   ن فارسی معیار  لهج  مشهدی با ثحصیالت مختلا در مقایس  با زبا

    141-119، 10، 9/  5 گویشهای خراسان

ی مشهدی   عوامل و روشهای جلوگیری از آن   (  فرایند مرگ لهج 1388حیدری پور، م  ) -10

(مشههد   213 )چکیده مقاتت اولین همایش ملی آماوزش زباان فارسای و زبانشناسای    

 دانش اه فردوسی  

 ، چاپ سوم، ثهران  انتشارات ثوس اریخی زبان فارسیدستور ت( 1373خانلری،پ  ) -11

چکیاده مقااتت   (  بررسی و ثوصیا آوایی افعال در گهویش مشههدی    1388خزایی، آ  ) -12

 دانش اه فردوسی    (مشهد 41  )اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی

مایش بین المللای  نخستین ه(  بررسی اجتماعی زبان فارسی در مشهد  1387داورپناه، ا  ) -13

 ( زاهدان  دانش اه سیستان و بلوچستان  18  )های ایران ها و گویش زبان

بررسی جامعاه شاناختی گونااگونی گاویش مشاهدی بار اسااس        (  1385زارعی، م  ) -14

نام  کارشناسی ارشد(  ثههران  دانشه اه      )پایانی اجتماعی و جنسیت متغیرهای سن، طبقه

 پیام نور 

 چاپ اول، مشهد  نشر کتابدار  بررسی گویش مشهدی،( 1395شهریاری راد، پ  ) -15

،چهاپ اول، مشههد    واژه در گویش مشهدی 65ریشه شناسی ( 1396شهریاری راد، پ  ) -16

 نشر کتابدار 



 341                  واکه -ی همخوان بر اساس نظریه  بررسی ساخت هجا در گویش مشهدیسال دوازدهم                 
 

( بررسی زبانشناختی گویش مشهدی، ا بات مشهدی ب  عنوان یک 1394شهریاری راد، پ) -17

رسای ، چشاا اناداز    ساومین هماایش ملای زبانشناسای و آماوزش زباان فا      گویش، 

 ( مشهد  دانش اه فردوسی   37-18) .21های زبان در قرن  پژوهش

بررسی جامعاه شاناختی گونااگونی گاویش مشاهدی بار اسااس        (  1349صادقی، ع ) -18

نام  کارشناسی ارشد(  ثههران  دانشه اه      )پایانی اجتماعی و جنسیت متغیرهای سن، طبقه

 پیام نور 

 ، جلد اول، مشهد  انتشارات آستان قدس ی عملیشناس زبان(  1368زمردیان، ر  ) -19

ی کارشناسهی(  مشههد  دانشه اه     نامه   )پایهان  گاویش مشاهد.  (  1341رفر محجوب، ز  ) -20

 فردوسی 

(  بررسی فرایندهای واجی در گویش مشهدی بهر اسهاس واج شناسهی    1389فیروزیان، آ  ) -21

( 113، )ی ایاران های مناطق کویر المللی گویش خالصه مقاتت همایش بینخود واحد  

 سمنان  دانش اه سمنان  

  چهاپ اول،  واج شناسای رویکردهاای قاعاده بنیااد    (  1390کرد زعفرانلو کامبوزیا، ع ) -22

 ثهران  سمت 

، ثهران   پژوهش اه علوم انسانی های زبان ایرانی فرهنگ توصیفی گونه(  1388کلباسی، ا ) -23

 و مطالعات فرهن ی   

دی: گزیده شیرین ترین لحایف نظا و نثر و اشاعاری  اشعار مشه ( 1363میرخدیوی، ا  ) -24

   مشهد  انتشارات باستان ی مشهدی از آداب و رسوم مردم خراسان به لهجه

  ی شیرین مشاهدی  برخی از آداب و رسوم مشهد قدیا به لهجه(  1386نارران پور، م  ) -25

 مشهد  سنبل  

نامه  کارشناسهی ارشهد(      )پایهان  بررسی و توصیف گویش مشهدی.(  1390نجاثیان، ح  ) -26

 مشهد  دانش اه فردوسی 

هاای ایرانای و    دوماین هماایش زباان   (   گهویش مشههدی    1383وحیدیان کامیهار، ت )  -27

 مشهد  دانش اه فردوسی  (567-551شناسی ایران،) زبان



 23/پیاپی 4مشهد                      شمارة های خراسان دانشگاه فردوسی  شناسی و گویشمجلة زبان                                 342
 

فرهناگ و هنار   های فارسهی مشههدی     (  بررسی کوثاه ویژگی1384وحیدیان کامیار، ت ) -28

    107-101، 3، 13/7، خراسان

   چاپ پنجم  مشهد  دانش اه فردوسی ساخت آوایی زبان(  1385مشکوه الدینی، م ) -29

ی  ناماه ی محلهی زبهان فارسهی      ی رسمی و لهج  ی لهج  (  رابط 1387مشکوه الدینی، م ) -30

  71-24، 10/1 فرهنگستان،

، ی ادبیات دانشگاه تهران ی دانشکده مجلههای ایرانی   ها و لهج  (  زبان1336یارشاطر، ا ) -31

    39-31، 2و5/1

32- Burquest, DA (2001). Phonological Analysis: A functional approach. 2 nd ed. 

Dallas: SIL 

International. Carr, P. (2008). A Glossary of Phonology. Edinburgh: Edinburgh 

University Press. 

33- Clements,G. N,& S. J. Keyser(1983). CV phonology: a generative theory of 

syllable. Linguistic Inquiry Monograph No.9.Cambridge, Mass.: MIT Press 

Pp191. 

34- Crystal,D.(2008). A dictionary of linguistics and phonetics. 6
th
 ed.London: 

Blackwell Publishing.  

35- Jenson, J. T. (2004). Principles of Generative Phonology an introduction, 

Benjamins Publishing Company.volume250. Ottawa : University of Ottawa 

Press. 

36- Hayes, B. (2009). Introductory phonology. London: Blackwell. 

37- Laver, J. (1995). Principles of phonetics Cambridge Textbooks in Linguistics, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1994.Pp.xxviii+502 appendices. 

38- Trubetskoy, N. S. (1958). Grundzüge der Phonologie (Travaux du Cercle 

Linguistique de Prague, 7.) Prague. Translated as Principles of Phonology (by 

CAM Baltaxe). Berkeley: University of California Press, 1969. 

  



 343                  واکه -ی همخوان بر اساس نظریه  بررسی ساخت هجا در گویش مشهدیسال دوازدهم                 
 

 

 

Investigation of syllable construction in Mashhadi dialect based 

on cv- phonology theory 

 
Saeede Shoja-Razavi 

Assistant Professor, Research Institute of Iran Cultural Heritage, Handcrafts and 

Tourism organization (ICHTO). Tehran, Iran. 
 

Received:20/08/2020  Accepted: 24/04/2021 
 

The study of syllable construction is of great importance in the phonological 

recognition of a dialect. The present study has investigated the syllabic structure of 

the Mashhadi dialect in the form of a field design and based on the cv- phonology 

theory, it deals with the phonological arrangement of the consonants as well as the 

effect of the core vowel of the syllable on the selection of consonant clusters. The 

data of this study are the result of interviews with ten speakers native of Mashhad, 

including men and women between the ages of 60 and 80 and low literacy. In 

addition, researcher is a native of Mashhad. The research findings indicate that the 

syllabic element in the Mashhadi dialect is the core before that, a maximum of two 

consonants and after that, a maximum of two consonants can be placed. During this 

study, it was observed that the tendency of Mashhadi dialect is more on short 

syllables in most cases, in comparison with Persian we see the criterion of 

Epenthesis process. Words like: bozorg//, tor/toro/,satl// 

indicates this process. The phonological process in this dialect is divided into four 

categories, which were discussed in detail in this study. 
 
Keywords: Mashhadi dialect, Syllable construction, Cv- phonology theory, 

Epenthesis  
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