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 دمهقم. 1

بختیاری شهر  1فرایندهای تضعیف و قلب در گویشاین پژوهش به توصیف و تحلیل 

ن پردازد. ساکنان ایمی« بروافتوتنگ شا»مسجدسلیمان شهرستان اندکا بخش آبژدان دهستان 

کنند. گویش بختیاری را بر پایه شواهد و معیارهای آواشناختی روستا به گویش بختیاری تکلم می

(. 140: 1392ست )رضایی و امانی بابادی، های ایرانی جنوب غربی دانتوان از گروه گویشمی

( محل سکونت قوم بختیاری را از طرف جنوب و مغرب 1376السلطنه سپهر )سردار اسعد و لسان

ای ی گرمسیری را حوالی بهبهان و رامهرمز، جراحی، هواز، شوشتر، دزول و جانکی )منطقهناحیه

گوید: زبان بختیاری تقریباً پهلوی می فردوسی»نویسد د رمسجد سلیمان( دانسته و در ادامه می

فارس محدود ای است که از طرف شمال به قفقاز و از جنوب به خلیجاست... ایل بختیاری ناحیه

خانوار( بوده است  115) 512حدود  1385در سال « برافتو تنگ شا»جمعیت دهستان «. شودمی

 )پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران(.

رو به آفتاب است. در « شاهراه کوهستانی»در زبان محلی به معنای « برو افتو تنگ شا»

 «اصلی گذرگاه»به معنای « تنگ شا»و « قسمتی آفتابی»بروافتو به معنای  فرهنگ لغت مکنزی

و  آواهاکه برخی از  دهدیمآوانگاری این عبارت نشان  (.27-143-145: 1373است )مکنزی،

 است. ماندهیباقکلمات این گویش بازمانده فارسی میانه بوده که در این گویش 

و قلب مشترک بین گویش  فیتضعهدف پژوهش حاضر، شناسایی و توصیف فرآیندهای 

 تحلیلی است؛ نگارندگان برای -بختیاری و فارسی معیار است. روش پژوهش به شیوه توصیفی

آنونبی واسدی  نامهواژه( و 1357مان میراث فرهنگی )از پرسشنامه ساز هادادهی آورجمع

ر پژوهش د (، به شیوه مصاحبه با گویشوران بومی بختیاری و منابع مکتوب بهره برده است.2014)

پژوهش که چه نوع فرآیندهای تضعیف در این  پاسخ به پرسش منظوربهتالش شده است  حاضر

مناسب به  تحققروش  ارائهبعد از پیشینه و  ی زایشی وجود دارد،شناسواجگویش در چارچوب 

  ی بپردازد.ریگجهینتو سپس  هادادهتحلیل 

 
 پیشینه پژوهش .2

 زجملهااست اما فقط تعداد اندکی اثر  شده انجامگویش بختیاری  نهیزمتاکنون مطالعاتی در 

 برمطالعات غیر ایرانی  ازجمله .اندپرداختهی این گویش شناختزبانبه جنبه  نامهانیپامقاله و 

                                                             
1  - dialect 
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تشر کرده منسوئد به کتابی اشاره کرد که انتشارات دانشگاه اوپساالی  توانیمبختیاری  شگوی

ی مختلف گویش بختیاری گونه هابخشی، شناختزبان( با نگاهی 2014آنونبی و اسدی ) ؛ واست

ی شناسواجآن به  . این کتاب شامل پنج فصل است که فصل دوماندکردهمسجدسلیمان را بررسی 

ی این گویش، تعداد، تفاوت، توزیع و هاهمخوان. این فصل به معرفی پردازدیمگویش بختیاری 

 واج همانند فارسی 23ی گویش بختیاری را هاهمخواناختصاص دارد.  با فارسی معیار هاآنتقابل 

انسدادی چاکنایی و عدم حضور همخوان  /G/ واک داردانسته و از حضور همخوان انسدادی مالزی 

/Ɂ/  در ادامه این فصل آمده است که گویش بختیاری همانند فارسی معیار خوشه بردیمنام .

و یا گاهی سه همخوان شرکت دارد. همچنین فرآیند  نیز دو 2ندارد و در پایانه 1همخوانی آغازه

پس  3رسایی مشخصه کهیطوربهقلب در این گویش در مقایسه با فارسی معیار بسیار زیاد است 

ی هاواکه. افزون بر این، تعداد شودیماز طی فرآیند قلب در خوشه همخوانی پایانی رعایت 

 /ᴂ/و پیشین افتاده  /o/ی پسین میانی واکهاست اما دو  شده ذکرآوا  6بختیاری همانند فارسی 

 نیهمچن .در جایگاه پایان کلمه نسبت به فارسی از بسامد وقوع و تنوع بیشتری برخوردار است

. در این کنندیمتحلیل  v, vc, vcc, cv,cvc, cvcc, cvcccتنوع هجاهای گویش بختیاری را 

ی گویش بختیاری و مقایسه آن با شناختزبانی مختلف هاجنبهکتاب تالش شده است تا به 

 آنونبی و اسدی دهد. هدف ارائهی را اکلمه 1500ی انامهواژهو در آخر  فارسی معیار پرداخته

ی ایرانی است و نگارش این کتاب در راستای این هدف هاشیگو( تحلیل و بررسی 2014)

 است. شدهمیتنظ

مطالعات گویشی سالیان متمادی است که ذهن پژوهشگران ایرانی را به خود جلب کرده 

است، گویش دزفولی  شده نیتدوخود که در شش فصل  نامهانیپا( در 1389نسب )است. شایان 

ی کرده است. پژوهش بررس 6و نحو 5ی، صرفشناسواج، 4آواشناسی لحاظ ازو بختیاری ایذه را 

ـ  یمیدان صورتبهای است که مقایسه-وی در چارچوب مکتب ساختگرایی و به شیوه توصیفی

در  هاهمخوان تعداد .1از:  اندعبارتی این پژوهش هاجهینتاست. برخی از  شده انجامی اکتابخانه

در گویش بختیاری وجود  /ʁ/،/ʕ،/ħ/ی هاهمخوانعدد است و  24و در بختیاری ایذه  26دزفولی 

                                                             
1- onset 

2- coda 

3- sonority 

4- phonetics 

5- inflection 

6- syntax 
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 تعداد .2. شودینم/ بختیاری در گویش دزفولی دیده ð/،/Gندارد از سوی دیگر دو همخوان/

بختیاری وجود دارد و در مقابل  در [aw] در هر دو گویش هشت عدد است. واکه مرکب هاواکه

در گویش بختیاری وجود /yâ/. از سوی دیگر، واکه مرکبشودیمدر دزفولی دیده  [əw]واکه 

ی هاتفاوتحوزه نظام صرفی هر دو گویش عالوه بر  در .3. شودینمی دیده در دزفولدارد که 

 [gâl-]و  [al-]ی جمع هانشانه کهیطوربه. شودیمواژگانی، مقوالت صرفی متفاوت نیز دیده 

ی در ساخت فعل امر گویش دزفولی از اما گاهو در دزفولی وجود ندارد  بوده یاریبختمخصوص 

نحوی هر دو گویش  نظام .4که در بختیاری کاربردی ندارند.  شودیاستفاده م [ak-]و[ât-]پسوند 

لی بختیاری ایذه و دزفو شیگو ینحوشاید بتوان گفت که نظام  و دشوینمی دیده فراوانتفاوت 

 شبیه زبان فارسی است.

ی آوایی در گویش لری بختیاری گویشوران ساکن هاتفاوتبررسی » ( در مقاله1390خیامی )

ی این هاتفاوتی به شناختزبانتا حدودی  به زبانی ساده و «استان خوزستان با زبان فارسی معیار

ی ی مصوتهاتفاوتی آوایی این گویش بیشتر در هاتفاوت: »سدینویم. وی پردازدیمدو گویش 

ی معنایی یا دستوری واژگان داشته باشند... هاتفاوت اثری بر روی تواندینم هاتفاوتاست. این 

گفت نمونه این حروف در زبان فارسی وجود  توانیمدر این گویش حروفی وجود دارد که به جد 

در  (d)« د»ی اواژه. در این گویش همخوان میان شوندیمندارد و در مباحث آواشناسی بررسی 

که به آن ذال معجم  شودیمی ادا اضربه صورتبه هاواکهبرخی موارد همچون قرار گرفتن بعد از 

در جایگاه میانی  (b)، همخوان شوندیمشروع  (b) حالت امری افعالی که با همخوان ...ندیگویم

( 1389(. در پژوهش شایان نسب )979-976: 1390امی، )خی« شودیمتبدیل  (v)به همخوان 

اج، ی در حوزه وشناختزبانی هالیتحلبر دو گویش دزفولی و بختیاری ایذه تالش شده است که 

( بر دو گویش لری 1390مقاله خیامی ) کهیدرحالدهد  ارائهاز این دو گویش  صرف و نحو

ی رساناطالعاست و بیشتر جنبه  شده دهیدی کمتر شناختزبانبختیاری و فارسی معیار مفاهیم 

به تحلیل گویش  (1375عیدی ) توانیممنابع دیگر در این زمینه  ازجمله. ی داردرتخصصیغ

( 1390) یسورشجان( گویش بختیاری کوهرنگ و عباسی 1389بختیاری گونه اردل، طاهری )

زوال  ( به تحلیل بقا و1376. ذوالفقاری نسب )اندکردهگویش بختیاری چهارلنگ را بررسی  نیز

تبیین برخی متون لری  ( به تصحیح و1391اجتماعی و مالمیر )ـ  از جنبه زبانی این گویش

ودی ی محدشناختزبان. الزم به ذکر است که در زمینه گویش بختیاری تاکنون کار اندپرداخته

 . است و این مقاله تالشی در این راستا است شده انجام
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 . روش تحقیق3

نابع از این م هادادهی آورجمعتحلیلی است؛ نگارندگان برای  -روش پژوهش به شیوه توصیفی

 عنوانبه کنندهمصاحبه( 2 یاریبختگویشور بومی  عنوانبه( یکی از نگارندگان 1: اندجستهبهره 

در رده سنی  سوادکمو  سوادیب( هشت گویشور بومی 3گویشور بومی بختیاری مسجدسلیمان 

یی که در زمینه هامقاله؛ و هانامهانیپا؛ هاکتاب( برخی از منابع مکتوب از جمله 4سال  80تا  40

بر اساس پرسشنامه گویشی سازمان میراث ها دادهی آورجمعگویش بختیاری نگارش شده است. 

 «2یایپیآ» ارداستاند 1آوانگاری براساس ( بوده و تحلیل فرآیندهای واجی1357فرهنگی کشور )

است. اولین مرحله در انجام یک پژوهش میدانی، شده  انجام 3ی زایشیشناسواجدر چارچوب  و

 شده ادهاستفمصاحبه  صورتبهی اپرسشنامه، از شیوه رونیازایافتن گویشوران واجد شرایط است. 

ی که سؤاالت وادسکمو  سوادیبسال،  80تا  40که از هشت گویشور در سنین  صورتنیبد است.

ی هانمونهی و ثبت آورجمعبود، پرسیده و ضبط گردید. این پرسشنامه جهت  شده هیتهاز قبل 

کلمه را  80جمله است که از این تعداد  36کلمه و  105است و شامل  شدهنیتدوگویشی کشور 

 را هیالمضافانتخاب و مابقی، کلمات مرکب هستند که بیشتر نقش صفت و موصوف یا مضاف و 

، لذا به جمالت این پرداخته ردیگیمبررسی آواها از طریق کلمات صورت  کهییآنجا از. دارند

 نشده است.

 

 
 . فرآیندهای واجی4

شامل همگونی و انواع آن و  4در این بخش ابتدا به توصیف و تحلیل انواع فرآیند تضعیف

 .شوندیمبررسی  5ی تضعیف و قلبندهایفرآسپس  پردازدیمفرآیند حذف 

 به موارد زیر اشاره کرد:  توانیمی تضعیف ندهایفرآاز 

                                                             
1- phonetic transcription 

2- International Phonetic Association 

3- generative phonology 

4- lenetion 

5- metathesis 
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زعفرانلو  )کرد« 6حذف ، 5، زنشی شدگی4، واکداری3، تشدید زدایی2، کامی شدگی1همگونی»

 (.84: 2013کامبوزیا و مبارکی، 

 

  . همگونی4-1

که در طی این فرآیند دو آوا مجاور به  است« همگونی»فرآیندهای واجی،  نیترجیراکی از ی

 :سدینویم( 160: 1990) 7. کرد زعفرانلوکامبوزیا به نقل از ینسنشوندیمیکدیگر شبیه 

به معنای  similisو « یسوبه»به معنای  /-ad/از دو تکواژ التینی  assimilationواژه 

 /d/، زیرا همخوان شودیم ی از همگونی دیدهانمونهمشتق شده است. در همین واژه « مشابهت»

 ریتأثاست.  شدهلیتبدآغازه تکواژ دوم  در  [s]از طریق فرآیند همگونی به   /-ad/در تکواژ

 مجاورریغواحدهای واجی  ریتأث و« همگونی پیوسته»عنوان بهواحدهای واجی مجاور بر یکدیگر 

لحاظ جهت به همگونی همگونی به .شودیمشناخته « همگونی ناپیوسته» عنوانبهبر یکدیگر 

لحاظ شباهت به همگونی در یک مشخصه، در چند مشخصه و ، پیش رو و دوسویه و بهروپس

همگونی همخوان با همخوان،  صورتبه توانندیم هایهمگون. هر یک از این شودیمکامل تقسیم 

: 1385کامبوزیا،  زعفرانلوباشد )کرد  یاواکههمخوان با واکه، همگونی واکه با واکه یا هماهنگی 

190-167.) 

 [χ]و  /q/ی هاهمخوانهمگونی . 4-1-1

ی از مختصات آوایی خود را از دست اپارهی با همخوان دیگری نینشهمگاهی یک همخوان در 

. این فرآیند را که شاید ردیپذیمی آن مختصات آوایی همخوان مجاور را به خود جابهو  دهدیم

ی گویش هاداده(. بررسی 152:1380، شناسحقآوایی باشد همگونی گویند )ی هایجهانیکی از 

در گویش بختیاری بازمانده  w نرمکامی-لبی آن است که غلت دیمؤ« بروافتو تنگ شا»بختیاری 

-kej) ترکیب صورتبهبه معنای خانه در بختیاری  فارسی میانه -/ /kᴂjدوره میانه است و یا 

wenu)  به معنای کدبانو و(kej-mand) دیگر این دو  دختری بدون همسر است که از قرابت

 (.114-122-134: 1391گونه زبانی است. )طاهری، 

                                                             
1- assimilaion 

2- Palatalization 

3- degemination 

4- devoicing 

5- flapping 

6- deletion 

7- Jensen, J.T 
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در محیط پس از واکه و عضو اول  /q/بیواک و ، انسدادی1در این همگونی همخوان مالزی

رسا[ باشند به همخوان مالزی، -هر دو همخوان دارای مشخصه ] کهیطوربهخوشه همخوانی 

 .شودیمتبدیل   [χ]ایشی و بیواک س

 
 [χ]به سایشی  /q/همگونی انسدادی مالزی ( 1جدول )

 آوانویسی بختیاری ی بختیاریسینوواج فارسی معیار

 bɑqtʃe/ [bɑχtʃe]/ باغچه

 nᴂqʃ/ [nᴂχʃ]/ نقش

 nᴂqʃe/ [nᴂχʃe]/ نقشه

 noqte/ [noχte]/ نقطه

 rᴂqs/ [rᴂχs]/ رقص

 mᴂʃq/ [mᴂχʃ]/ مشق

 vᴂqt/ [vᴂχt]/ وقت

 sᴂqf/ [sᴂχf]/ سقف

 

 [χ]به  /q/همخوان  لیتبد: 1قاعده 

               

 

 

  

  

 

                                                             
1- uvular 

q → χ /V                    C 

 
 رسا-

 واک-

 

 

 + همخوانی

 پیوسته -

 واک -

 + مالزی

 پسین +

 افراشته -

پیوسته +                 V - C 

 رسا -

 واک -
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در محیط پس از واکه و  /q/مالزی، انسدادی و بیواک  که همخوان دهدیم( نشان 1قاعده )

,ʧ}ی گرفته و بیواکهاهمخوانقبل از  ʃ, 𝑡, 𝑠, 𝑓}  همخوان مالزی، سایشی و بیواک  به[χ]  تبدیل

همچنین این فرآیند نوعی تضعیف به  موسوم است.« 1سایشی شدگی»د. این فرآیند به شویم

. این شودیم تولیدش تبدیل محل همیک انسدادی به سایشی متناظر و  کهیطوربه رودیمشمار 

یک مالزی انسدادی مانند  1C، زمانی که شودیمدیده  2C1VC0C(V) فرآیند در ساخت هجایی

/q/  2یعنی  آن از بعداست و همخوانC  ی بیواک مانند گرفتهیک همخوان, t, s, f}ʃ, ʧ{  .باشد

عضو دوم خوشه همخوانی  عنوانبهواکه و همخوان  ریتأثالزم به ذکر است که این تغییر حاصل 

فرآیند سایشی شدگی یعنی تبدیل  ɑq//bنمونه در کلمه باغ  عنوانبه. ردیگیمصورت   2Cیعنی 

 ریتأثشاهد  [bɑχtʃe]به  /bɑqtʃe/ در کلمه کهیدرحال، ردیگینمصورت  /χ/به  /q/همخوان 

ابتدا فرآیند قلب  /mᴂχʃ/به  /mᴂʃq/همچنین در کلمه مشق  واکه و همخوان هر دو هستیم.

به همخوان مالزی، سایشی و  /q/صورت گرفته سپس تبدیل همخوان مالزی، انسدادی و بیواک 

 اتفاق افتاده است. /χ/بیواک 
q→ χ / v ─ {ʧ, ʃ, 𝑡, 𝑠, 𝑓} 

  

 یرخطیغبازنمایی     

 ی رساختیز الف( بازنمایی     
                                                2C                        1C                      V 0C 

 

 + پیوسته       پیوسته          -         رسا             -                                                

 واک -                                               

 [پیوسته -با آن قطع مشخصه ] زمانهمب( گسترش مشخصه ]+ پیوسته[ منبع به هدف و 

 ی رساختیز الف( بازنمایی   
                                                2C                        1C                      V 0C 

 

 + پیوسته          پیوسته        -     رسا                -                                            

 واک -                                               

                                                             
1- spirantization 
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 ج( بازنمایی روساختی
                                                                          2C 1C                   V 0C 

 

 
 پیوسته2                                                                                      

در محیط پس از واکه  /q/که همخوان انسدادی، مالزی و بیواک  دهدیمق نشان قاعده فو

تبدیل  [χ]به همخوان سایشی، مالزی و بیواک  2C1VC0C(V) در توالی 1Cهمخوان  عنوانبه

 .شودیم

 1ی برنواهاهمخوانبا  /u/ی واکههمگونی . 4-1-2

ی برنوا با واکه در گویش هاهمخوانکه همگونی  دهدیمی جدول نشان هادادهررسی ب

 ( معتقد است:61-62: 1368است. هایمن )مشهود « تنگ شا»بختیاری 

ی، در انتهای حفره کامنرمی لبی و هاهمخوانپسین، همانند  هاواکه، [ɑ][ و aی ]هاواکه»... 

 ی پیشین، همانندهاواکه. شودیمزیرا زبان در قسمت عقب دهان برافراشته  شوندیمدهان ساخته 

ر انتهایی )یا میانی( حفره دهانی ساخته ی دندانی/ لثوی و کامی در یک ناحیه غیهاهمخوان

و هم  هاهمخوانهم  جهیدرنت. کندیمزیرا زبان در قسمت مرکز دهان افراشتگی پیدا  شوندیم

 .شوندیمدر این خصوصیت صوتی یعنی فرونوایی / برنوایی متفاوت  هاواکه

 برنوا                                                 2فرونوا 

 ی دندانی/ لثویهاهمخوان ی لبی                                    هاهمخوان

 ی کامیهاهمخوان                               یکامنرمی هاهمخوان

 ی پیشینهاواکه ی پسین                                      هاواکه

 # #فرونوا  -فرونوا /  برنوا                          

وان اگر قبل از یک همخ شودیمی افراشته بر نوا تبدیل واکهی فرونوا به یک افراشتهی واکهیک 

 (.62)همان « بر نوای پایانی قرار گیرد

با همخوان  /u/ی پسین افراشته واکهکه در این همگونی،  دهدیم( نشان 2ی جدول )هاداده

 .است شدهلیتبد [i]و به واکه پیشین افراشته  شده همگونبرنوای مجاور خود 

                                                             
1- acute 

2- grave 



 76                                        محمدجواد حجازیعالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا و  شهین امیرجانی،
 

 1398و تابستان بهار                                                    م، شماره اولچهارهای ایرانی، سال شناسی گویشزبان

 ( همگونی واکه با همخوان برنوای مجاور2جدول )

 آوانویسی بختیاری ی بختیاریسینوواج فارسی معیار

 suzᴂn/ [sizᴂn]/ سوزن

 lule/ [lile]/ لوله

 ruʃᴂn/ [riʃᴂn]/ روشن

 kuʧe/ [kiʧe]/ کوچه

 tule/ [tile]/ توله

 ru-be-ru/ [ri-ve-ri]/ روروبه

 bᴂlut/ [bᴂlit]/ بلوط

 sᴂmᴂnu/ [sᴂmᴂni]/ سمنو

 sᴂbur/ [sᴂvir]/ صبور

 hᴂsud/ [hᴂsid]/ حسود

 ᴂngur/ [Ɂᴂngir]/ انگور

 ɡᴂlu/ [ɡeli]/ گلو

 

 ا همخوان بر نوای مجاورب /u/همگونی واکه پسین و افراشته  .2قاعده 

 الف( -2قاعده 
 

 

 
 
 
 

 
  

 

 برنوا +

 
 u → i   / C                     

 

 

 

 برنوا +

 همخوانی -

 + افراشته

 + پسین

 پسین -

 

 

 C        
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 مجاور خودبا همخوان  /u/ی فرونوای پسین افراشته واکهکه  دهدیمالف( نشان  -2قاعده 

 .گرددیمتبدیل  [i]ی برنوای پیشین افراشته واکهو به  شدههمگون

 ی:رخطیغی به روش اواکهقاعده هماهنگی 

  یرساختیزالف( بازنمایی 
    C                 V                 C V                                                                        

 
 

 و قطع مشخصه هدف مبدأمشخصه  گسترشب( 

  
    C                 V                 C V                                                                        

 

 

  یساخترو( بازنمایی ج
    C                  V                C V                                                                        

 
 

 ب( -2 قاعده
 u → i   /           C                     
 

       

 +برنوا                                                                                                                    

 

 

 

 
  

 برنوا + 

 

 

 +پسین برنوا+

 همخوانی -

 + افراشته

 + پسین

 پسین-

 

 C      
C        

 +پسین برنوا+

 برنوا+
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 ی:رخطیغی به روش اواکهقاعده هماهنگی 

 یرساختیزالف( بازنمایی 
    CV              CV                                                                                              

 
 

 
 

 و قطع مشخصه هدف مبدأمشخصه  گسترشب( 
CV                                                                                                         CV  

                    

 

 

 

 ج( بازنمایی روساختی
CV                                                                                                         CV  

 

 

                        

 

 شدههمگونبا همخوان مجاور خود  /u/ی پسین افراشته واکهدهد که ب(  نشان می -2قاعده 

 تغییر یافت است. [i]و به واکه پیشین افراشته 

که این دو قاعده در دو طرف چپ و راست همخوان  دهدیممجموع دو قاعده الف( وب( نشان 

( 142:2004) نسنی .گرددیمتبدیل  [i]به واکه پیشین افراشته  /u/باشد، واکه پسین افراشته 

که در طی آن  کندیمی در دو طرف عمل گاه که یک قاعده، دیسینویم 1واردر مورد قاعده آینه

 .شودیماستفاده  (%از نماد درصد ) (/)ی نماد جداکننده جابه

                                                             
1- mirror image rules 

 +برنوا +پسین

 +برنوا

 +پسین برنوا+
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 واراز قواعد آینه با استفادهب  ادغام دو قاعده الف و
u             i              C   

 
  برنوا + 

 

   C  -پسین        
−همخوانی

+افراشته

+پسین

 

برنوا + 
 

 1حذف ندیفرآ .2-4

 (.57:2004واحد واجی از زنجیره گفتار حذف شود )ینسن،  کی آنفرآیندی است که طی 

 .تاس شده دهیدبسیار  «بروافتوتنگ شا» های مربوط به گویش بختیاریداده فرآیند حذف در

 2همخوان پایان حذف. 4-2-1

 . شودیمهمخوان پایانی در کلمات بسیط در این گویش حذف 
 

 همخوان پایانی از کلمات بسیطفرآیند حذف ( 3) جدول

 جمع کلمه آوانویسی بختیاری ی بختیاریسینوواج فارسی معیار

 ʧub/ [ʧu] [ʧuva]/ چوب

 ʧᴂnd/ [ʧᴂn] [ʧᴂndtɑ]/ چند

 qᴂnd/ [qᴂn] [qᴂndɑ]/ قند

 χub/ [χu] [χuvɑ]/ خوب

 duq/ [du] [duqɑ]/ دوغ

 ɑs(e)mun/ [Ɂɑsemu] [ʔɑsemunɑ]/ آسمان

 ɑχund/ [Ɂɑχun] [ʔɑχundᴂl]/ آخوند

 hᴂmɑn/ [hᴂmu] [hᴂmunɑ]/ همان

 ɑbɡuʃt/ [Ɂᴂwɡuʃ] [ʔᴂɡuʃtɑ]/ آبگوشت

                                                             
1- elision(deletion) 

2- apocope 
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 در کلمات بسیط . حذف همخوان پایانی3قاعده 
 

 
  

 

 

 

 

از واکه حذف  کلمات بسیط در بافت بعد ی پایانیهاهمخوانکه  دهدیم( نشان 3) اعدهق

 .دنشویم

حذف همخوان پایانی در کلمات بسیط با  که دهدیمنشان  4ی جدول شماره هادادهبررسی 

 .شودیمافزودن وند جمع ظاهر 

« آخوند»است که به کلمه  [ᴂl-]البته الزم به ذکر است پسوند جمع برای انسان در بختیاری 

با افزودن  ی پایانیهاهمخوانبنابراین  ؛شودیمو همخوان پایانی نمایان  [Ɂɑχundᴂl] شده اضافه

 گردندیمنمایان  هامصوتپسوند و یا التقای 

 

 . تضعیف4-3

ینسن تضعیف را کاهش میزان انسداد  تغییر میابد. ترفیضعنتیجه این فرآیند آوایی به آوای 

 (.56: 2004)ینسن، داندیمآوا 

 [w]و   /b/ناوب بین. ت4-3-1

که در فارسی معیار وجود دارد در /b/ واک دارهمخوان گرفته و  ،دهدیماین تناوب نشان 

همخوان انسدادی به غلت تبدیل  طی این تغییر که در 1شودیمتبدیل   [w]بختیاری به غلت

درجه بست  کهیطوربه. رودیمنوعی از تضعیف براساس شیوه تولید به شمار  2شودیم

انسدادی « 3غلت شدگی». این فرآیند به شودیمو به بست ناسوده تبدیل  شده بازانسدادی 

 موسوم است.
                                                             

 ها هستند.و غلت هاواکهمین، هایبیتقرها و یشیاسانی گرفته شامل انسدادی، سایشی و هاهمخوان -1

 .باشندیم هاو غلت هاواکهمیشامل ن هایبیو تقر یهمخوان انسداد ینوع یانفجار یهاهمخوان -2
3- gliding 

 {𝑏 , d , q} 
 
/ C V(C)         #          

 

      C  / CV (C) −# 

رسا −

پیوسته −
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 1نمودار 

 

 ی انفجاریهاهمخوانکه طی آن  دهدیمرا نشان  1فرآیند تضعیف و تقویت -1 نمودار

 دهدیمفرآیند تضعیف و عکس آن فرآیند تقویت رخ  شوندیمتبدیل  هایبیتقربه  کهیهنگام

 (.510: 2001)لوشوتسکی، 

 

 در جایگاه پایانه هجا [w]و  /b/تناوب بین ( 4جدول )

 آوانویسی بختیاری ی بختیاریسینوواج فارسی معیار

 ɑb/ [Ɂᴂw]/ آب

 tᴂb/ [tᴂw]/ تب

 ɑbguʃ/ [Ɂᴂwguʃt]/ آبگوشت

 ɑftɑb/ [ᴂftᴂw]/ آفتاب

 emʃᴂb/ [Ɂemʃᴂw]/ امشب

                                                             
1- strenthening 

 تضعیف

 

 تقویت

 

 تضعیف

 هاسایشی   ر ـ آواها          

 

 هاانفجاری       ها  سایشی        ها   تقریبی         ها واکه

 

 هاکناری

 تقویت                    میزان گرفتگی                        یف  عتض

ل
کام

ی 
تگ

رف
گ
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   $        b           w / V           در جایگاه پایانه هجا [w]و  /b/. تناوب 4قاعده 

 

  

 

 
 

فارسی معیار در پایان کلمه یا  /b/ واک دارهمخوان گرفته و  که دهدیم( نشان 4) قاعده

 که نوعی از تضعیف براساس شیوه تولید است. شودیمتبدیل  [w] به غلت هجا

 

 [h]و  /χ/ . تناوب بین3-4- 2

براساس جایگاه تولید انجام  دارد،ی گویش بختیاری وجود هادادهدر این نوع تضعیف که در 

 .شودیم
 دهانی       چاکنایی                      ششی                                  

 تقویت                               تضعیف                                        
 508: 2001لوشوتسکی،  - 2نمودار 

 3سپس دهانی و 2ی چاکناییسوبه 1آواهای ششی که هر چه از دهدیمنشان  -2نمودار 

 .شودیمفرآیند تضعیف کمتر  میشویمنزدیک 
 

 از یک همخوان دیگر و قبلدر محیط پس از واکه  [h]و  /χ/( تناوب بین 5جدول )

 آوانویسی بختیاری ی بختیاریسینوواج فارسی معیار

 poχte/ [pohte]/ پخته
 toχm/ [tohm]/ تخم

 soχt/ [soht]/ سوخت
 sᴂχt/ [sᴂht]/ سخت

 tɑχt/ [tɑht]/ تاخت 
                                                             
1- pulmonic 

2- Gottal 

3- oral 

          V       $ 

 

 همخوانی+

 +پیش بسته

 ایتیغه -

 پیوسته -

 +واک

 رسا -

 هخوانی+

 +افراشته

 +پسین

 + رسا
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 در محیط پس از واکه [h]و  /χ/تناوب بین  -5قاعده 
X  →   w / V   −   C                                                                        

 

  

 
 

 

 

 

 پس از واکه به همخوان طیدر مح /χ/( همخوان دهانی، مالزی، سایشی و بیواک 5در قاعده )

 هلیوسنیبدو  گرددیمقبل از یک همخوان دیگر تبدیل  [h]، چاکنایی، سایشی، بیواک 1غیردهانی

 .کندیمرا تأیید « تنگ شا»عملکرد قاعده تضعیف در گویش بختیاری 

 

 

 . فرآیند قلب4-4

قلب فرآیندی است که  فرآیندی که طی آن دو واج در یک واژه، عبارت یا جمله جابجا شوند.

ی از آواها ارهیزنجو این فرآیند اغلب به  دهدیمی صوتی را تغییر واحدها 2ترتیب یک زنجیره

، شودیمکودکان شنیده  در گفتار معموالًبه همین دلیل قلب  است ترسادهکه تلفظ آن  انجامدیم

و  نیستند )اگرادی کنندیمتولید  ساالنبزرگی همخوانی هارهیزنجزیرا اغلب قادر به تولید همه 

عوض  هم بای جای خود را نینشهم اثر برگاهی دو همخوان در ترکیب  .(74: 1380، 3همکاران

 (.156: 1380،شناسحق) ردیگیمهمخوان نخستین جایگاه دومین را  کهیطوربه کنندیم

 

                                                             
1- debaculization 

2- segment 

3- Ogradi, W & others 

 همخوانی +

 دهانی +

 واک -

 پسین +

 افراشته -

 پیوسته +
 

-- 
 رسا-

 +مالزی

 

 همخوانی +

 دهانی -    

 چاکنایی +
 

V               C   
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 ب:کلی فرآیند قل قاعده .6قاعده 

                                              {
𝑉

V              1   C2 C                 2C                 1C 

  

 +تیغه ای   

 رسا-                 +رسا   

   +پیوسته    

 

 درواژه یا  انیدر پاپس از واکه  طیدر محدو همخوان متوالی  که دهدیم( نشان 6قاعده 

 .شوندیمبین دو واکه جابجا  طیمح

ی هجاها، زمانی است که واحد واجی موجود در پایانه هجای نینشهمبهترین شکل ساخت 

ی هجای آغازهدر مجاورت با واحد واجی موجود در  VC1.VC2، در یک توالی مانند C1 اول مانند

باشیم )نماد نقطه مرز هجا را نشان  C2به  C1از  قرار گیرد و ما شاهد افت رسایی C2دوم مانند 

(. به بیانی دیگر، مرزهای هجایی، زمانی به بهترین حالت خود خواهند رسید که رسایی دهدیم

در مورد  توانیمدر انتهای هجای اول، از رسایی در آغاز هجای بعدی بیشتر باشد. این تعمیم را 

ی زیر مشاهده کرد )کرد هایبندصورتدر  CVC1C2Vو  CVCVکلماتی با ساخت هجایی 

 (:114: 1391 ،همکارانو  زعفرانلو کامبوزیا
 

V2V                                    C1C 

 

 

-son                                   +son 

 

V2C1                                                  CVC 

 

 

+son                                   -son 
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 ( فرآیند قلب6جدول )

 آوانویسی بختیاری ی بختیاریسینوواج فارسی معیار

 nᴂzr/ [nᴂrz]/ نذر

 sᴂtl/ [sᴂlt]/ سطل

 qofl/ [qolf]/ قفل

 kᴂsr/ [kᴂrs]/ کسر

 kebrit/ [kerbit]/ کبریت

 kebrit/ [kerbit]/ کبریت

 

و یا  /sᴂtl/کلمه  که فرآیند قلب در بافت خوشه دو همخوانی مانند دهدیمنشان  -7قاعده 

 1Cرساتر از  2C کهیدرصورت افتدیماتفاق   /kebrit/توالی دو همخوان در مرز هجا در کلمه

 باشد. [kerbit]و  [sᴂlt]به ترتیب ها آنباشد و شیوه تلفظ  )همخوان روان(

گفت که با افزایش میزان رسایی همخوان دوم در توالی  توانیمیک تعمیم کلی  صورتبه

C1C2 در این میان، قلب همخوان ابدییم، تمایل آن برای شرکت در فرایند قلب افزایش .

یک  درون، در C1 عنوانبهنوع قلب آوایی است که با همخوان مجاور خود،  نیترجیار  C2،1روان

یی جدول هاداده(. بررسی 119: 1391و همکاران،  )کرد زعفرانلو کامبوزیا شودیم جاجابههجا، 

رسایی بیشتری برخوردار  ،2C1Cبختیاری حاکی از آن است که همخوان دوم در توالیگویش  -6

 است لذا تمایل بیشتری برای شرکت در فرایند قلب دارد.

 
 گیری. نتیجه5

و قلب در گویش بختیاری  پژوهش حاضر، شناسایی و توصیف انواع فرآیندهای تضعیف هدف از

 است. آمده دستبهی زیر دستاوردهاآن،  جهیدرنتاست که « بروافتو تنگ شا»

                                                             
1- Liquid metathesis 



 86                                        محمدجواد حجازیعالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا و  شهین امیرجانی،
 

 1398و تابستان بهار                                                    م، شماره اولچهارهای ایرانی، سال شناسی گویشزبان

 دهبازشفرایند همگونی همخوان با همخوان در این گویش، درجه بست تولیدی  جهینت در - 1

 صورتبه [χ] به همخوان سایشی مالزی /nᴂqʃ/نقش در کلمه /q/و همخوان انسدادی مالزی 

[nᴂχʃ]  که نوعی تضعیف است. نامندیمد و آن را سایشی شدگی شویمتلفظ 

 طوربه. ردیگیمنیز صورت  /u/ی پسین افراشته واکهفرآیند همگونی همخوان بر نوا با  - 2

ی واکهبه   /d/ی برنوااغهیتدر مجاورت همخوان  /u/همگونی واکه پسین  /hᴂsud/نمونه در کلمه 

. تبدیل واکه پسین به پیشین از شودیمتلفظ   [hᴂsid] صورتو به ابدییم رییغت [i] پیشین

 .شودیمدیگر فرآیندهای تضعیف محسوب 

، اهدادهاما براساس تحلیل ؛ ردیگیمحذف همخوان پایانی نیز در کلمات بسیط صورت  - 3

فرآیندهای  جمله ازحذف نیز  .شودیمهمخوان محذوف، نمودار  پسوند جمعهنگام افزودن 

 .دیآیم حساببهتضعیف 

                                                             /qᴂnd/            [qᴂn]           [qᴂndɑ] 

 

تبدیل  [w]به ناسوده  /b/تضعیف الف( بر اساس شیوه تولید که در برخی موارد انسدادی  - 4

تلفظ  [tᴂw] صورتبه /tᴂb/نمونه کلمه تب  طوربه .شودیم دهید اریبس، در این گویش شودیم

 .شودیم

تضعیف ب( بر اساس جایگاه تولید نیز، مربوط به تغییر حفره از دهان به حلق است. همخوان 

که در حفره  ابدییمتغییر  [h]به سایشی چاکنایی  شودیمکه در حفره دهان تولید  /χ/مالزی 

 .شودیم ادا [tɑht] صورتبه /tɑχt/مانند کلمه تاخت ؛ شودیمحلق و در ناحیه حنجره تولید 

که علت اصلی آن به اصل توالی  شودیمی گونه بختیاری دیده هانمونهفرآیند قلب در  - 5

 صورتبه /nᴂzr/نذر در کلمهنمونه  عنوانبه شودیمی هجا مربوط انهیپای خوشهرسایی در 

[nᴂrz]  شودیمتلفظ. 

همگونی همخوان با واکه  انواع فرآیند تضعیف،ی این گویش، از هادادهبا توجه به تحلیل  - 6

زایشی  یشناسواج در چارچوببنابراین پرسش پژوهش ؛ افتدیمو سایشی شدگی بیشتر اتفاق 

 .قابل تبیین است
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Abstract 

The purpose of this paper is to identify and describe the lenition and 

metathesis processes in the standard variety of the Persian language and the 

Brafto Tang Sha dialect of Bakhtiari as a southwestern Iranian language. For 

this purpose, 150 words were first selected from the dialect questionnaire and 

glossary. Then, eight illiterate and semi-literate native speakers aged 40 to 80 

were interviewed. Additionally, the linguistic intuition of one of the writers as 

a native speaker as well as some written sources were used as the research 

background. The data were analyzed in the framework of generative 

phonology, and the phonetic notation was based on the IPA (International 

Phonetic Alphabet). The research method was descriptive-analytic. In the 

analysis of each of the processes, a table of data and its related rules was 

presented; and eventually in some cases, nonlinear representations were made 

by means of phonemic features. The study results indicate that the process of 

lenition in this dialect can be explained in the framework of generative 

phonology. Furthermore, the study showed that some types of lenition, 

including assimilation, deletion and grave as well as acute features are 

observable in these processes. 

 

Keywords: Bakhtiari dialect, generative phonology, assimilation, elision,  

                    lenition and vowel harmony


