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 فرایند همگونی در زبان الری

 

 *ليال دیانت

 چکيده
در  اع فرایندهای واجی است که تقریباانو ترین ترین و متداول همگونی یکی از مهم

این مقاله به بررسی این فرایند شود.  ای رایج محسوب می يا پدیدههای دن تمام زبان

. در این زبان همگونی از سه پردازد میواجی و انواع مختلف آن در زبان الری 

بعد شباهت، پيوستگی و جهت بررسی شده است. بر همين اساس همگونی در 

گونی ری شام  همگونی کام  و ناصص، همگونی پيوسته و ناپيوسته، همزبان ال

( در این زبان 1385خالف عقيده احمدنيا )بر ،اما .باشد میرو  رو و پس پيش

این فرایندهای همگونی ممکن است همخوان با  در. وجود نداردهمگونی دوسویه 

ه همگون شود. فرایند همخوان، همخوان با واکه، واکه با همخوان و یا  واکه با واک

توليد  ههمگونی همخوان با همخوان شام  همگونی در واک، جایگاه توليد و شيو

توليد وجود دارد  هاست. در همگونی همخوان با واکه، همگونی در جایگاه و شيو

 از گرچه در برخیااما همگونی همخوان با واکه در زبان الری وجود ندارد. 

این امر های مربوط به زبان الری به فرایند همگونی پرداخته شده اما  نامه پایان

و با چنين انسجامی به این موضوع پرداخته  صورت گرفتهپراکنده و مختصر  بسيار

 نشده است. 
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 الری  الر و زبان  ای درباره مقدمه. 1

از شمال به فیروزآباد، جهرم و داراب، از  ودر جنوب استان فارس واقع گردیده  «الر»

غرب به بوشهر، از شرق به بندرعباس و از جنوب به بندر لنگه محدود است. الر از 

نام قدیم شهر الر بوده و  «الد»ای گرم، خشک و کم باران است.  نظر آب و هوایی منطقه

های الرین و دیگری به علت پل  ه دلیل ضرب سکهعامل رونق و رشد این شهر، یکی ب

 هالری در محدود ها و شهرها به بندرعباس بوده است. زبان  ارتباطی سایر استان

الرستان، خنج،  هگیرد. این زبان در منطق  های گروه جنوب غربی ایران قرار می زبان

وسیعی از استان هایی از المرد از جمله اشکنان، اسیر، اَهِل و مناطق  گراش، در بخش

هرمزگان )بخشی از بندرعباس، تمامی بندر لنگه، بستک، فرامرزان( گویشور دارد. این 

گویش از جمله گویش  21( متشکل از 1383های سالمی ) زبان بر اساس پژوهش

اوزی، خنجی، گراشی، اشکنانی، فداغی، اسیری، بستکی، اهلی، بنارویی، فیشوری و... 

 است.

در این زبان وجود  /h/الری مانند فارسی است با این تفاوت که واج  های زبان  همخوان

شود. همچنین  تلفظ می« اَمَه»در زبان الری به صورت « همه» هندارد. به عنوان مثال واژ

رود، در زبان  به کار می« بو»و « مو»هایی مانند  / در زبان الری که در تلفظ واژهū/ هواک

( 1377توان یافت. احمری ) واکه را در زبان فرانسه می فارسی وجود ندارد اما نظیر این

 ,ɂ, x, q, y, w, r, l, n, m, ǰ, /č, š, ž, z,  s/همخوان 23معتقد است که این زبان دارای 

v, f, g, k, d, t, p, b  ،10 واکه ساده /ū, u, ō, o,I ,Ī , a,ā , e, ē  واکه مرکب  4/ و/oy, 

ay, ey, ow / ن هجایی این زبان  به صورت است. همچنین ساختماCV(C(C)) .است 

به جای  «زبان اچمی» هکاربرد واژ، امروزه در فضای مجازی و حتی در بین برخی افراد

زبان الری مصطلح شده و رواج یافته است در حالی که  بر اساس تحقیقات تاریخی و 

ی ندارد و یتتاریخی و هیچ سند هزبان اچمی هیچ پیشین هشناسی صورت گرفته، واژ زبان

« اچم»وجود واژه  است. یکی از دالیل ساخت این واژهنادرست  کاربرد این واژه کامال

دلیل  های مختلف زبان الری است. در گویشهای متفاوت  با تلفظ «برویم»به معنای 
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پایه  بی های رج است، وجود برخی تعصبدیگر که توضیح آن از حوصله این بحث خا

و اساسی است که برخی افراد نسبت به این واژه دارند و معتقدند که این زبان تنها 

ای استفاده شود که دربرگیرنده  متعلق به شهر الر و بخش مرکزی نیست و باید از واژه

( در 1392( و دبیرمقدم )1384برخی از محققان از جمله اقتداری ) کل شهرستان باشد.

اند اما به نظر  زبان الرستانی به جای زبان الری استفاده کرده هواژهای خود از  پژوهش

زبان الرستانی به جای زبان الری نیز صحیح نیست زیرا پسوند  هرسد استفاده از واژ می

هایی مانند  شود و واژه سازی است که به اسم افزوده می پسوندی مکان« ستان-»

توان به زبان لری و کردی  ین ادعا میسازد. در تایید ا ستان را می ستان، دشت کودک

زبان  هزبان لرستانی و به جای واژ هها به جای زبان لری از واژ اشاره کرد. در این زبان

زبان الری که از  هشود. بنابراین استفاده از واژ زبان کردستانی استفاده نمی هکردی از واژ

تر  یت تاریخی است مناسبییدشده و دارای پیشینه و سندسی تاشنا لحاظ تاریخی و زبان

 باشد.                                                                                     یید میاو مورد ت

شود زیرا الگوی ارگتیو را فقط  جزئی محسوب میهای ارگتیو دو و زبانزبان الری جز

لی داریم )عشقی، در ساخت گذشته داریم اما در ساخت حال الگوی فاعلی مفعو

 (. برای مثال در ساخت حال:1388

To  æčeš                              الزم(   روی تو می(

 To Anæya šaæšnaseš         متعدی( شناسی ها را می تو آن(  

Anæya to tæšnasen            متعدی( شناسند ها تو را می آن(  

 در ساخت گذشته:

To čedeš            الزم( رفتیتو(  

To Anæya  otšenaxt  متعدی( ها را شناختی تو آن(  

Anæya šošenaxteš             متعدی( ها تو را شناختند آن(                                
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 پژوهشپيشينه . 2

اند. هریک از  زبان الری تحقیقاتی کرده دربارهباز پژوهشگران داخلی و خارجی از دیر

 جمله آن از ای از این زبان را مورد مطالعه قرار داده است که ها گوشه این پژوهش

 کامیوکا، ،(1982) 4مالچانوا ،(1358) 3یامادا و 2کامیوکا ،(1945) 1راماسکویچ به توان می

و 1371اقتداری ) (،1380و  1369، وثوقی )(1367) کلباسی ،(1365) حمیدی و رهبر

(، احمدنیا 1383سالمی ) ،(1377)احمری  ،(1371)سمیعی  ،(1370)(، کامیاب 1384

 .کرد اشاره ( 1392(، دبیرمقدم )1388، خنجی )(1388)(، عشقی1385)

( عالوه بر اطالعات نژادشناسی تاریخی در مورد الرستان، 1945راماسکویچ روسی )

الری  ه( یک هزار واژ1358. کامیوکا و یامادا )استزبان الری را با فارسی مقایسه کرده 

تکیه در  دربارهاند و نیز مختصری  را ثبت و دستگاه واجی این زبان را استخراج کرده

زبان را برای  هشناسی است که واژ ( اولین زبان1982اند. مالچانوا ) کرده این زبان بحث

ن الری از مجموعه لغات سنتی اصلی زبا هزبان الری به کار برده و معتقد است که پای

الری و  ه( یک هزار واژ1365) تمام ایران تشکیل شده است. کامیوکا، رهبر و حمیدی

( دستگاه فعل در گویش 1367کلباسی ) اند. خنجی را به لحاظ آوایی با هم مقایسه کرده

 الری را مورد مطالعه قرار داده و انواع فعل را از نظر ساختمان به سه دسته ساده،

های  بندی کرده است اما به دلیل گویشورنبودن نویسنده و داده پیشوندی و مرکب تقسیم

است.  نادرستنگاری کلمات  هایی دارد و در برخی موارد نیز واج کاستی محدود،

ها پرداخته و  ونی واج( پس از نگاهی گذرا به تاریخ الرستان، به دگرگ1369وثوقی )

اما از آن  .ها آورده است اه معانی فارسی آنبه همر را صرف فعل سپس مصدرها و

شناسی نیاز به بررسی و تحلیل  شناس نیست، از دیدگاه زبان جایی که نویسنده زبان

های متعددی از  ( معتقد است که زبان الری از لهجه39، ص 1380بیشتری است. وی )

                                                             
1 Ramaskevic 
2 Kamioka 
2 Yamada 
4Malcanova  
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ه است ای و کومزاری تشکیل شد جمله گراشی، اوزی، خنجی، بستکی، فرامرزی، بیخه

که در نواحی وسیعی از جنوب فارس، استان هرمزگان و در بخشی از عمان گویشور 

زبان  هشناسان نامه ریشه نامه کارشناسی ارشد خود واژه ( در پایان1370) دارد. کامیاب

ای  نامه مقایسه ( واژه1377الری همراه با توصیف صوتی آن ارائه داده است. احمری )

( به بررسی نظام آوایی 1385الری ارائه کرده است. احمدنیا )بین بلوچی، کردی، لری، 

ی از زبان الری پرداخته از جمله قاعده همگونی، ناهمگونی، حذف، قلب در گویش

هایی استفاده کرده است که  اش از منابع و پژوهش نامه علیرغم این که در پایاناست. وی 

سی هیچ سندیتی برای استفاده از شنا زبان الری است و به لحاظ تاریخی و زبان هدربار

اچمی وجود ندارد؛ اما با این وجود بدون ارائه شواهد و دالیل، زبان الری را  هواژ

زبان الرستانی را به کار برده و  ه(  واژ1388داند. عشقی ) گویشی از زبان اچمی می

رسیده که در به این نتیجه کرده است. وی  نظام ارگتیو را در گویشی از این زبان بررسی

این زبان ارگتیو تنها در ساخت گذشته وجود دارد ولی در ساخت حال، الگوی فاعلی 

( به ساختار آوایی، صرفی و نحوی زبان الری پرداخته اما 1388مفعولی است. خنجی )

شناسی، نگارش آوانویسی این کتاب خالی از اشکال نیست. دبیرمقدم  از دیدگاه زبان

الرستانی استفاده کرده و در فصلی از کتابش این زبان را به لحاظ زبان  ه( از واژ1392)

العاده  شناختی مورد بررسی قرار داده است. وی معتقد است که به دلیل شباهت فوق رده

ها،  ترتیب واژه  ولفهفارسی در م و زبانزبان الری  شناختی های رده بین ویژگی زیاد

یه زیرین فارسی دور از انتظار نخواهد بود احتمال همگرایی بین این زبان به عنوان ال

شناسان صورت  غیرزبان ه(. تحقیق در زبان الری یا به وسیل401: 1392، رمقدمیدب)

گرفته و یا تجزیه و تحلیل ساخت نحوی، صرفی و آوایی این زبان به صورت مجزا 

یند فرا»صورت نگرفته است. در این مقاله به بررسی نوعی از  فرایند واجی به نام 

 در زبان الری پرداخته شده است.« همگونی
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 فرایند همگونی و انواع آن در زبان الری .3

 تعریف همگونی. 3-1

ثیر بگذارد اها یا ساختمان هجا ت نوع، محل و تعداد واج برهر نوع دگرگونی را که 

 و تکواژها واجی نماهای بین ه(. رابط114، ص1380شماریم )باقری، فرایند واجی می

واجی سه  هدر هر قاعد .شود می توصیف زبان یک واجی قواعد توسط آن آوایی نماهای

ر شود: تغییرات آوایی، نوع تغییر و محیط یا بافت آوایی که تغییر د چیز نمایش داده می

همگونی، حذف، از: همگونی، ناهای واجی عبارتند گیرد. انواع فرایند آن صورت می

ترین نوع فرایند واجی یعنی  ترین و متداول اضافه، قلب وابدال. در این مقاله به مهم

 .شود پرداخته میفرایند همگونی در زبان الری 

ای از واحد آوایی  یابد و با مختصه ای از یک واحد آوایی تغییر می در همگونی مختصه

کند:  میتعریف نه گو اینهمگونی را  ه( قاعد1376) شود. فرامکین مجاور خود شبیه می

کردن یا انتشار دادن یک مختصه از دو واج  کپی هوسیل این قاعده یک صوت را به»

عدم استفاده از همگونی  .«کند شبیه میسازد و دو واج را بیشتر به هم  متوالی همگون می

وعی گو بسیار تصنعی جلوه کند. فرایند همگونی نو شود که گفت در زبان باعث می

سازی حرکات عضالنی است که برای تولید یک واژه یا عبارت ضروری به وجود  ساده

از  assimilation هواژ»نویسد:  ( می160: 1990) 1(. ینسن167 :1385د )زعفرانلو، آی می

مشتق شده « مشابهت»به معنای  similisو « به سوی»به معنای  -adدو تکواژ التینی 

-ad در تکواژ  dشود، زیرا همخوان  ای از همگونی دیده می است. در همین واژه، نمونه

 2مک کارتی .«تکواژ دوم تبدیل شده است هدر آغاز sاز طریق فرایند همگونی به 

گیرد بلکه در  ( معتقد است که  فرایند همگونی تنها در سطح واجی صورت نمی1988)

گسترش یک مشخصه حتی در سطحی فراتر از سطح واجی است. به دنبال ، فراینداین 

 ای را برای اولین بار ارائه کرد.  ( بنیاد هندسه مشخصه1981) 3این فرض، گلداسمیت

                                                             
1 Jensen 
2 McCarthy 
3 Goldsmith 
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 انواع همگونی در زبان الری. 3-2

 همگونی به لحاظ جهت:. 3-2-1

 شوند: میها به لحاظ جهت به سه دسته تقسیم  در زبان الری، همگونی

گذارد و  ثیر میآوای بعد از خود تا: در این نوع همگونی یک آوا بر رو همگونی پيش. 1

(. به عبارت 169 :1385کند ) زعفرانلو،  در یک یا چند مشخصه شبیه خود میآن آوا را 

ماند ولی واحد واجی دوم در یک  واحد واجی اول ثابت می ،در این نوع همگونی ،دیگر

 :شود. به عنوان نمونه ا واحد واجی اول همگون میه بیا چند مشخص

 
 ینکرده اما واحد واج ریی/ تغsاول / یباال واحد واج های واژهدر  مینیب یهمانطور که م

 ./ شدsبه / لی/ تبدtدوم/

 
در فارسی  واژهوجود دارد اما این « مسجد»گری از این نوع همگونی در واژه مثال دی

 گیرد.  تحت تأثیر همگونی دوسویه قرار می
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انواع همگونی است، دیگر تر از  که متداول: در این نوع همگونی رو همگونی پس. 2

بیه خود در یک یا چند مشخصه شآن را گذارد و  ثیر میاآوای قبل از خود ت بریک آوا 

یا در مرز دو  واژه(. این همگونی ممکن است در یک 169 :1385کند )زعفرانلو،  می

و آوای اول ماند  صورت بگیرد. در این نوع همگونی، آوای دوم ثابت می واژه

 :نمونهبه عنوان  شود. دستخوش همگونی می
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یر متقابل دارند ثهمگونی دو واج مجاور بر روی هم تا: در این نوع همگونی دوسویه .3

بیان « مچّد»به صورت « مسجد» واژهبرای مثال در زبان فارسی (. 170: 1385)زعفرانلو، 

گفته بر روی هم همگونی دوسویه  ǰ/ / و /sثیر متقابل واج /شود. به این نوع تا می

 این نوع همگونی در زبان الری وجود ندارد. .شود می

 

 شباهت ههمگونی به لحاظ درج. 3-2-2

 شود: نوع همگونی به دو دسته تقسیم می این

به واحد آوایی مجاور گسترده  : وقتی یک یا چند مشخصه یک آواهمگونی ناصص. 1

ای از مختصات آوایی آوای مجاورش  وقتی یک واحد آوایی تنها پاره ،به عبارتی شود؛

 (. به عنوان نمونه: 170: 1385زعفرانلو، را بگیرد همگونی از نوع ناقص است )

 
 یکسیرو به صورت مشخصه ماتر پس یمثال، در قسمت همگون نیا یقاعده همگون

  ت. مثال تکرار نشده اس نیا یکسیماتر هرو مشخص نیشده است. از ا انیب
 

مجاورش گسترش  یآوا  به آوا کی یها مشخصه هکه هم ی: زمانکام  یهمگون. 2

رفته گکامل صورت  یبه هم بشوند همگون هیکه هر دو آوا از هر نظر شب یبه طور ابدی

 به عنوان نمونه:  .(170: 1385است )زعفرانلو، 
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آمده  رو شیپ یدر همگون یکسیبه صورت مشخصه ماتر زیمثال ن نیا یهمگون  قاعده

 است.
 

 همگونی به لحاظ پيوستگی .3-2-3

 به لحاظ پیوستگی دو نوع همگونی داریم:

پیوسته ثیر واحدهای واجی مجاور بر یکدیگر را همگونی : تاهمگونی پيوسته. 1

بین دو همخوان یا یک  (. این نوع همگونی معموال168: 1385گویند )زعفرانلو،  می

 و نزیک [tomb]تمب »های  آید مثال در واژه واکه و یک همخوان به وجود می

[nazzik].» 

دیگر از نوع همگونی مجاور بر یکدهای واجی غیرثیر واح: تاهمگونی ناپيوسته. 2

ها به صورت  (. همگونی ناپیوسته در بین واکه168 :1385است )زعفرانلو، ناپیوسته 

 «./boxo/بُخو»  هبرای مثال در کلم .شود ای یا اومالت دیده می نوعی هماهنگی واکه
 

 فرایندهای همگونی در زبان الری. 3-3

 همگونی همخوان با همخوان .3-3-1

آن یک یا چند مشخصه آوایی یک همخوان به همخوان مجاور به فرایندی که طی 

(. در 171: 1385شود )زعفرانلو،  همخوان با همخوان گفته می همگونی ،گسترش یابد



 یدر زبان الر یهمگون ندیفرا

 

63 

 هاین نوع همگونی ممکن است همگونی در واک، جایگاه تولید و یا همگونی در شیو

 تولید باشد.

واکی یا واکداری همگون  ر بی: در این فرایند دو همخوان از نظهمگونی در واک. 1

 شوند. می

 
/ قرار گرفته و tواک / / تحت تأثیر همخوان بیdهای باال همخوان واکدار / در مثال

 واکرفته شده است یعنی:   

 
 شود: همگونی می  بنابراین قاعده

 
/  قرار ǰ/ تحت تأثیر همخوان واکدار مجاورش / čواک/  های زیر همخوان بی در مثال

 شود:              گرفته و با آن همگون می

   )                            ič ǰā/            [ɂiǰǰā]/ایججا )=هیچ جا

 /ǰūri] [ɂiǰ            /ič ǰūriایججوری )=هیچ جوری(                
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هم همخوان به لحاظ جایگاه تولید با : در این فرایند دوهمگونی در جایگاه توليد. 2

در درون هجا، در مرز دو هجا، در دو تکواژ  شوند. این نوع همگونی معموال می همگون

 شود. دیده می واژهیا دو 

 /anbol/           [ɂambol]  امبل )= انبر(                 

                       janba/           [jamba]/  جمبه )= ظرفیت(

  شوند. هم همگون میتولید با ه: دو همخوان از نظر شیوتوليد ههمگونی در شيو .3  

  ki/              [ɂiš ki]                  /ičکی )= هیچ کس(  هیچ

 kāri/                [ɂiš kāri]  /ičکری )= هیچ کاری(       هیچ
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شود؛ مثال  تولید سایشی به انسدادی گسترده می هنحو هدر نوعی از این همگونی مشخص

 :است zو  sهای سایشی  با همخوان dو tای انسدادی  های زیر همگونی تیغه در مثال

 
 

 همگونی همخوان با واکه. 3-3-2

لید یا جایگاه تولید همگون در این فرایند همخوان با واکه ممکن است به لحاظ شیوه تو

 (.180: 1385شود )زعفرانلو، 

: در این فرایند یک همخوان از همگونی همخوان با واکه به لحاظ جایگاه توليد. 1

 شود.  نظر جایگاه تولید با واکه همگون می

 
بعد از  هبه لحاظ جایگاه تولید با واک /g/و  /k/کامی های نرم های باال همخوان در مثال

، مختصه ]پسین-[های  ها در مجاورت با واکه یعنی این همخوان ؛شوند خود همگون می

 شوند: تلفظ می [ɟ]و   [c]گیرند و به صورت  می ]پسین-[
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: در این نوع همگونی یک همخوان توليد ههمگونی همخوان با واکه به لحاظ شيو. 2

 شود. تولید با واکه همگون می هبه لحاظ شیو

 به این صورت است: واژههمگونی در این    akoǰa/           [akojā]/   اکیا )= در کجا؟(

 
 

 همگونی واکه با همخوان. 3-3-3

شود )زعفرانلو،  مشخصه با همخوان همگون می در این فرایند یک واکه در یک یا چند

های همخوان مجاور قرار  ثیر ویژگیا(. به عبارت دیگر یک واکه تحت ت199: 1385

 شود.  گیرد و با همخوان همگون می می

ع همگونی واکه با همخوان است. در این فرایند انواترین  شدگی یکی از مهم خیشومی-1

 هواک« مُنی» هشود؛ برای مثال در کلم های خیشومی، خیشومی می واکه قبل از همخوان

/o/  در مجاورت همخوان خیشومی/n/ شود.  می میخیشو 

     ingu/            [ ĩngu]/              )= ویار( اینگو

  ]             /mÕni] /moniمُنی )= نداریم(              
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 ,š, ž, ǰ/های  با همخوان / e/هنوع دیگری از همگونی واکه با همخوان، همگونی واک. 2

čه/ است. واک /e/ تر از  ها که همگی کامی هستند و بسته در همنشینی با این همخوان/e/ 

دهد و مختصه بستگی  خود را از دست می هبست شوند، این واکه مختصه نیم لفظ میت

 کند: حاصل می

 
 

 همگونی واکه با واکه. 3-3-4

بخشی از  ،دیگری در هجای مجاور  ثیر واکهافرایند یک واکه تحت ت در این

 همختصات واک دهد و به جای آن یا کامال دست میهای آوایی خود را از  مشخصه

 شود میچه در هجای مجاور است  پذیرد یا شبیه مشخصه نزدیک به آن مجاور را می

 (.190: 1385زعفرانلو، )

که هجای اول آن هجای کوتاه   هایی واژه:  در افراشته هميانی با واک ههمگونی واک .1

cv   و مرکز هجای آن واکه/e/ هجای دوم آن  ههست و/i/  باشد، این همگونی صورت

 :به عنوان نمونهگیرد؛  می
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و  /-be/تکواژ امر  ه: بین واکستاک هتکواژ امر و واک های بين واک همگونی واکه .2

در تکواژ امرساز  /e/ هشود و واک پسین دیده می هستاک نوعی همگونی در مشخص هواک

 شود. تبدیل می /o/در ستاک فعلی به  /o/ هدر مجاورت با واک
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تکواژ ستاک  هتکواژ نهی و واک هدهد که بین واک نشان می 4-3-3در  3های  بنابراین داده

(  این نوع 400: 1392ف دبیرمقدم )ای صورت گرفته و برخال نوعی هماهنگی واکه

نیست. اگر این تکواژ نهی با ستاک فعلی ترکیب شود که با تغییرات در نتیجه ادغام 

شود و بین این  تبدیل می /i/در تکواژ نهی به  /a/ هانسداد چاکنایی شروع شده باشد واک

  گیرد. قرار می  /j/دو واکه، صامت میانجی 
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 گيری . نتيجه4

دو نوع،  های زبان الری مشخص شد که همگونی به لحاظ جهت شامل بر اساس داده

( در این زبان 1385یا )باشد و بر خالف عقیده احمدن رو می رو و پس همگونی پیش

سویه نداریم. همچنین در این زبان همگونی به لحاظ شباهت شامل همگونی دو

همگونی کامل و ناقص است و به لحاظ پیوستگی،  همگونی پیوسته و ناپیوسته وجود 

هایی از  واع فرایندهای همگونی در زبان الری با مثالدارد. عالوه بر این در این مقاله ان

.  فرایند همگونی در این زبان شامل همگونی آن ذکر شد هاین زبان همراه با قاعد

 واکه با واکه همخوان با واکه، واکه با همخوان و همگونی همخوان با همخوان،

گونی در واک، ای( است. فرایند همگونی همخوان با همخوان شامل هم )هماهنگی واکه

تولید است. در همگونی همخوان با واکه، همگونی در جایگاه و  هجایگاه تولید و شیو

تولید وجود دارد اما همگونی در واک در همگونی همخوان با واکه در زبان الری  هشیو

های  با همخوان  /e/ هوجود ندارد. فرایند همگونی واکه با همخوان شامل همگونی واک

/š, ž, ǰ, č / های خیشومی است. در همگونی واکه با واکه  و همگونی واکه با همخوان

افراشته،  همیانی با واک هدر این زبان سه نوع همگونی وجود دارد؛ نوع اول همگونی واک

تکواژ  هستاک فعلی و نوع سوم همگونی واک هتکواژ امر با واک هنوع دوم همگونی واک

 ستاک فعلی. هنهی با واک
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، شناسی زایشی بررسی نظام آوایی زبان اچمی بر اساس واج (1385) احمدنیا، مهدی
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 ، تهران: نشر همسایه.زبان الرستانی( 1384اقتداری، احمد و صادق رحمانی )

 ، تهران: قطره.شناسی مقدمات زبان( 1380باقری، مهری )

شیراز: نگرشی تفصیلی به زبان الرستانی و گویش خنجی.  (1388خنجی، لطفعلی )

 ایالف.

 ، تهران: سمت.های ایرانی شناسی زبان رده (1392دبیرمقدم، محمد )

، تهران: فرهنگستان زبان و 4 ج، شناسی فارس گنجینه گویش ( 1383سالمی، عبدالنبی )

 ادب فارسی.

ه کارشناسی ارشد نام ، پایانبررسی گویش الری (1371اهلل ) سمیعی، رحمت

 شناسی، دانشگاه شیراز.   زبان

نامه کارشناسی ارشد زبان  ، پایانارگتیو در گویش الرستانی( 1388عشقی، قاسم )

 شناسی، دانشگاه کردستان. 

 ، تهران: جانزاده.شناسی زبان و زبان( 1377فالک، جولیا اس )

، ترجمه شناسی همگانی زباندرآمدی بر ( 1376) فرامکین، ویکتوریا و رابرت رادمن

 علی بهرامی، تهران: رهنما.

شناسانه گویش الری همراه با  نامه ریشه واژه (1370الدین ) کامیاب، خواجه نظام
های باستانی، دانشگاه  نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان ، پایانتوصیف صوتی آن

  .شیراز

، توکیو: 2مطالعات الرستانی (1365)اکبر حمیدی  کوجی و عطااهلل رهبر و علی کامیوکا،

 های آسیا و آفریقا.    مؤسسه مطالعات زبان و فرهنگ

، توکیو: مؤسسه مطالعات 1 مطالعات الرستانی( 1358کامیوکا، کوجی و مینورا یامادا )

 های آسیا  و آفریقا. زبان و فرهنگ

 ، تهران: سمت.        ادشناسی: رویکرد قاعده بنی واج( 1385کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه )

مجله دانشکده ادبیات و علوم ، «دستگاه فعل در گویش الری» (1367کلباسی، ایران )
 . 79، شماره انسانی مشهد
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