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 چکیده 
هاي گویش  ترین فرایندهاي واجی موجود در همخوان هدف از نگارش این مقاله، شناسایی برخی از مهم

از  ها براي این کار داده. است یشی، خطی و غیرخطیزاشناسی اساس واج  لري بختیاري مسجدسلیمان  بر
سواد تا تحصیلکرده، از طریق  ، از بیمتفاوت هاي سنی و مقاطع تحصیلی بیست گویشور بومی در رده

برخی از فرایندهاي و سپس  آوانگاري »IPA«المللی اي الفباي آوانویسی بینبر مبن وآوري  مصاحبه جمع
هاي گویش لري بختیاري  سنجش دادهاز طور کلی ه ب .شوندمیسی ف بررواجی، همچون همگونی و حذ

قواعد و فرایندهاي واجی حاکم بر آنها و نیز ، دهنده هاي تمایز استخراج مشخصهمسجدسلیمان، 
کامل و ( همخوانیهمگونی  که دو فرایند واجی انددهنده این مسئلههاي واجی و آوایی نشان  اییبازنم

این فرایند و قواعد . فرایند همگونی پربسامدتر از فرایند حذف است .اندنه فعالو حذف در این زمی) ناقص
توجیه و توصیف برخی . استشناسی زایشی در این رابطه  جهاي وا خطی و غیرخطی مؤید یافته واجی

  .تر است آمدلذا روش غیرخطی در این زمینه کار همراه استابهام با ندهاي واجی به روش خطی فرای
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  مقدمه - 1

ختیاري مسجدسلیمان هاي ایرانی، گویش لري ب ، در نمودار زبان)35: 1389(کلباسی تحقیقبر اساس 
رسی است و با و خواهر زبان فا شودمحسوب میهاي ایرانی نو  هاي شاخه جنوب غربی زبان گویش جزو

  بنديبر اساس تقسیم. فارسی مقایسه شده استها با زبان  به همین دلیل داده. آن ریشه مشترك دارد
، این است مسجدسلیمان شمال شرقی استان خوزستان واقع شده ،)20-15: 1383(عباسی شهنی

به  غربه از شرق به استان چهار محال و بختیاري و شهرستان ایذ شهرستان از شمال به دزفول از
مردم مسجدسلیمان به . شود هاي شوشتر و اهواز و از جنوب به شهرستان رامهرمز محدود می شهرستان
از نظر قومیت از دو شاخه هفت لنگ و چهار لنگ . گویند گویش لري بختیاري سخن می فارسی و
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ر آوایی و واژگانی نظبا توجه به اینکه گویش لري بختیاري مسجدسلیمان و فارسی، از . تشکیل شده است
و حذف در همخوانی از جمله همگونی  -چند فرایند واجیگر دارند، در این مقاله ئی با یکدیزهاي ج تفاوت

این مقاله در روش پژوهش  .بررسی شده استشناسی خطی و غیرخطی،  شناسی زایشی، واج چارچوب واج
براي . صورت گرفته استخود واحد شناسی زایشی و واجشناسی بر اساس واجکه  تحلیلی است -توصیفی

شده تهیه ) 1388(زعفرانلو کامبوزیا  و عالیه کرد) 1376(کلباسی تحقیق این منظور سواالتی بر اساس 
 گویشور بختیاري صورت گرفته 20 مصاحبهآوري اطالعات به روش میدانی از طریق ضبط  جمع. است
هاي سنی و مقاطع رده هز گویشور بومی در همآوري ا ز جمعاست که پس اواژه  3000 هاحجم داده. است

است تا  شدهتحلیل و آوانویسی » IPA«الفباي سواد تا تحصیلکرده با استفاده از تحصیلی، از بی
 بسامدو  مشخصو حذف گویش لري بختیاري مسجدسلیمان  همخوانی همگونی - فرایندهاي واجی

فرایندهاي . 1. ست پاسخ به سواالت زیر استآنچه در این پژوهش مطرح بوده ا. شودوقوع آنها بررسی 
شناسی خطی و غیرخطی در گویش لري بختیاري  اساس واج و حذف برهمخوانی همگونی  - واجی

. 3همخوانی پر بسامدتر است؟  -م فرایند واجیدر این پژوهش، کدا.  2مسجدسلیمان چگونه است؟  
  گونه است؟چگویش لري بختیاري مسجدسلیمان تعداد همخوان و واکه در 

  پیشینه پژوهش - 2
موریس هله و نوام به چارچوب نظریه زایشی از منظر  2شناسی زایشیواجدر کتاب  )1973(1شین

هاي واجی یا هاي سیستمطور کلی به ویژگیه ، بمورد الگوي صدایی زبان انگلیسی در چامسکی
هاي تمایز دهنده، حشو  خصهبخش اول شامل الگوهاي واجی، مش. ها پرداخته استزبان هشناسی هم واج

شناسی پویا، فرایندهاي واجی از قبیل همگونی، فرایندهاي ساختار هجا،  و در بخش دوم شامل واج
هاي زیربنایی، قواعد دستوري،  سازي، قواعد واجی حذف، درج، بازنمایی سازي و تضعیف، خنثی کوتاه

  . است شناسی خنثی هاي مشتق شده، تأثیرات غیر واجی، واج بازنمایی
کند که  چنین بیان می» مرور اجمالی :شناسی غیرخطیواج«اي تحت عنوان  در مقاله) 1982(3مکارتی

از جمله . نظري جدید شده استشناسی تغییر کرده و منجر به چندین چارچوب  ماهیت پژوهش در واج
 مخصوصاًدر این مقاله مفهوم تئوري از دیدگاه هله و چامسکی . شناسی غیرخطی است واج آنها

کند، پرداخته  شناسی غیرخطی کمک می اند و فهم آنها به توسعه واج هایی که کمتر شناخته شده مشخصه
و سپس دو تئوري مهم غیرخطی، خود واحد و آهنگین که در برگیرنده ساختار هجا است، توضیح است 

  .داده شده است
طبقـات طبیعـی،   بـه  ، 5فتـار اصـوات گ  شناسـی در دسـتور زایشـی    واجدر کتـاب  ). 1994( 4کنستویچ

هـا، جایگـاه و شـیوه تولیـد آنهـا، مسـائل آواشناسـی        هـا، همخـوان   تمـایز دهنـده، واکـه    يهـا  مشخصه
                                                
1- Schane, S.A.  
2- Generative Phonology 
3- McCarthy, J. 
4- Kenstowicz, M. 
5- Phonology in Generative Grammer 
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ــه   ــدهاي واجــی همخــوانی و واک هــاي  مشخصــه ،اي قواعــد واجــی، اعــم از خطــی و غیرخطــی، فراین
  . نشان آنها، واج و در نهایت آواشناسی آکوستیکی پرداخته است نشاندار و بی

بــه موضــوع  2شناســی درآمــدي بــر زبــان و ارتبــاطزبــاندر کتــاب ) 2001(و همکــاران 1کماجیـان ا
هـا هسـتند و خـود از     هـا و واکـه   همخـوان  ،شناسی و اینکه واحدهاي صـوتی و بنیـادي یـک زبـان    واج

ــادي ــه  تــري تشــکیل شــده واحــدهاي بنی ــی اصــوات اســت انــد، پرداخت ــارو ســاخت درون ــ: گفت  هنظری
هـا   سـت کـه آواهـا و واج   ا ، ایـن قسـمت بیـانگر ایـن    کـرده اسـت  بررسـی  را دهنده هاي تمایز  مختصه

ــار از مختصــه   کــوچکترین واحــد نظــام ــه خــود اصــوات گفت ــاي واجــی نیســتند بلک ــدي  ه هــاي تولی
هـاي واجـی در یـک زبـان      هـا بایـد تمـامی تقابـل     این مجموعـه از مختصـه  . اند کوچکتري ساخته شده

در ادامـه نظـام مبتنـی بـر     . اي واضـح بیـان کنـد    عد واجـی را بـه شـیوه   را توصیف نماید و باید همه قوا
شــرح داده  4و نــوآم چامســکی 3مبتنــی بــر طــرح مــوریس هلــه SPEالگــوي صــوتی زبــان انگلیســی 

ــ    ینکـه واج شـده، و ا  . هـاي ممیـز هســتند   مجموعـه یـا گروهـی از مختصــه    ههـا در ایــن نظـام بـه منزل
ــه ــش مختص ــی   نق ــد واج ــان قواع ــز در بی ــاي ممی ــت ه ــه اس ــار،  . چگون ــوات گفت ــی اص ــام بیرون نظ

هـا متشـکل از شـرایطی اسـت کـه       آرایی و اینکه اولـین سـطح نظـام حـاکم بـر واج      هاي واج محدودیت
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن کتـاب بـه فراینـدهاي واجـی اشـاره           . شـود  هجا تعریف مـی  هبه واسط

  .چندانی نشده است
کـه شـامل هفـت فصـل اسـت بـه مـواردي         ایشـی شناسـی ز  اصـول واج در کتـاب  ) 2004(5جِنسن

هــاي  مشخصـه : ، توزیـع و تقابــل IPAهـا و عالئــم   هــا و واکـه از قبیـل آواشناسـی تولیــدي، همخـوان   
در فصـل دوم،  بـه   . طور مفصل بـه قواعـد واجـی و فراینـدهاي واجـی پرداختـه اسـت       ه تمایز دهنده، ب

اي و  ســازي، همــاهنگی واکــه هفراینــدهاي واجــی همگــونی، نــاهمگونی، حــذف، درج و کشــش، کوتــا
هـاي واجـی توصـیف آن جنبـه از تلفـظ را       تحلیـل  .پـردازد  طور کلی بـه توزیـع صـداهاي زبـان مـی     ه ب

. کنـد  گیـرد و در توجیـه آنهـا از قواعـد خطـی اسـتفاده مـی        بینی اسـت را در بـر مـی    که غیر قابل پیش
ـ  SPEدر ادامه به نظـام واجـی مبتنـی بـر الگـوي صـوتی زبـان انگلیسـی          ر اسـاس نظریـه مـوریس    ب

هـاي  همچنـین قواعـد واجـی غیـر خطـی و خـود واحـد در زبـان         .هله و نوام جامسکی پرداختـه اسـت  
  . آهنگین و ساختارهاي هجایی نیز بررسی شده است

ــد  ــده فولگ ــاب ) 2006(6ل ــی در کت ــی آواشناس ــه واج 7دوره درس ــه   ب ــی پرداخت ــی و آوانویس شناس
مسـائل آواشناسـی از جملـه تولیـد آوا و علـم اصـوات،        هـاي دیگـر ایـن کتـاب بیشـتر بـه       فصل .است

                                                
1- Akmajian, A. 
2- Linguistics: An Introduction to Language and Communication 
3- Halle, M. 
4-Chomsky, N. 
5- Jensen, J.T. 
6- Lade foged, P. 
7- A Course In phonetics 



   1396بهار و تابستان  ،49- 48، شماره 13فصلنامه پازند، سال / 28
 

ــواع آواســازيآواشناســی عمــومی، مکا ــان هــوا و ان ــره  نیســم جری الزم بــه ذکــر . پرداختــه اســتو غی
  .است که به قواعد و فرایندهاي واجی اشاره چندانی نشده است

ــه تجزیــه و تحلیــل  در پایــان) 1379(صــادقی ارســی فرآینــدهاي واجــی در گــویش فنامــه خــود ب
هـاي   شناسـی خـود واحـد یکـی از انگـاره     واج. پرداختـه اسـت   شناسـی خـود واحـد   تهرانی بر اساس واج

ــارچوب واج واج ــر خطــی در چ ــایی غیرخطــی  . شناســی زایشــی اســت شناســی غی ــه بازنم ــه ب ــا توج ب
ــه ــدهاي واج  مشخص ــی، فراین ــاي واج ــناختی در واج ه ــل   ش ــذر عم ــد از رهگ ــود واح ــی خ ــاي شناس ه

  .شوند رش و قطع، تحلیل میغیرخطی نظیر گست
و  SPEاي زایشــی، نظــام مشخصــه هنظریــ ،شناســی قاعــده بنیــاد واجدر کتــاب ) 1388(کامبوزیــا 

را بررسـی  )  انگـاره خطـی  (شناسـی خـود واحـد و انگـاره معیـار      ها و بازنمایی واجـی، مقایسـه واج  قاعده
ـ     و به تحلیـل کرده  فراینـد همگـونی،   چنـین  هم. طـور مفصـل پرداختـه اسـت    ه هـایی در ایـن زمینـه ب

را تحلیـل  هـا  کشش جبرانـی، کوتـاه شـدگی، حـذف، درج و تشـدید در زبـان فارسـی و برخـی گـویش         
  .کرده است

فراینــدهاي واجــی موجــود « ر مقالــه خــود بــه شناســایی برخــی ازد) 1392(کامبوزیــا و همکــاران 
ــ  در همخــوان ــاالگریوه و مقایس ــري ب ــویش ل ــاي گ ــ هه ــا فارس ــارآن ب ــ »ی معی روش . ه اســتپرداخت

ــه توصــیفی  ــن مقال ــژوهش ای ــی اســت -پ ــر اســاس واج . تحلیل ــژوهش ب شناســی چــارچوب نظــري پ
ــی و واج ــت  زایش ــد اس ــود واح ــی خ ــیده   شناس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه  و ب ــد ک ــاالگریوه  ان ــري ب در ل

ایـن فراینـد   . شـوند  هـاي بسـیط حـذف مـی     در واژه /zd/و  /st/هـاي   در تـوالی  /d/,/t/هـاي   همخوان
شـود؛ در گـویش بـاال گریـوه وجـود       فارسـی معیـار نیـز دیـده مـی      هاي در بعضی از واژه در همین بافت

. شــود ه باعــث بــروز فراینــد قلــب مــیهــاي همخــوانی در واژ در خوشــه /l/و  /r/هــاي روان  وانخــهم
  . تر است در این گویش فرایند حذف از سایر فرایندها فعال

ــل زاده  ــاتی و آقاگ ــا، ثب ــه)1394( کامبوزی ــام   اي ، در مقال ــا ن ــی «ب ــدهاي واج ــعیف در  فراین تض
هـاي کـردي    موجـود در گونـه  » تضـعیف «بـه شناسـایی فراینـدهاي واجـی     » هاي کردي ایالمـی  گونه

ـ پرداخت» شناسـی زایشـی   رچوب واجچـا «ایالمی بر اسـاس   و گویشـور را انتخـاب    20بـدین منظـور   . دن
ــدوی هاز طریــق پرسشــنام ــا مصــاحبه  ت ــا آنه ــد و درن شــده ب ــت انجــام دادن داده را بررســی  600 نهای

ـ   ایـن اسـت کـه   از دستاوردهاي مهم ایـن پـژوهش   . کردند » تضـعیف «عملکـرد فراینـد    همعمـوال دامن
دهـد کـه در    هـاي کـردي ایالمـی نشـان مـی      عدم حضور فراینـد تشـدید در گونـه   . استدر پایان هجا 

  . هاي همخوانی وجود دارد ها تمایل به حذف خوشه این گونه
ــاظمی و زردشــتی ــه ،)1396( ک ــدهاي همگــونی و حــذف در گــویش ش «  در مقال ــتري در فراین وش

تـرین فراینـدهاي واجـی موجـود      بـه شناسـایی و معرفـی  برخـی از مهـم      »شناسی زایشی چارچوب واج
ــر ــار . نــدختشناســی زایشــی، خطــی و غیرخطــی پردا اســاس واج در گــویش شوشــتري ب ــراي ایــن ک ب

ســواد تــا   هــاي ســنی و مقــاطع تحصــیلی، از بــی     هــایی از بیســت گویشــور بــومی در رده    داده
در . تحلیلــی انجــام شــد -روش توصــیفیآوري و پــژوهش بــه  تحصــیلکرده، از طریــق مصــاحبه جمــع
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طــور کلــی ه بــ .داي واجــی همگــونی و حــذف بررســی شــدنهــا، فراینــده ایــن مقالــه بــا بررســی داده
اعــد و فراینــدهاي دهنــده و قو هــاي تمــایز هــاي گــویش شوشــتري، اســتخراج مشخصــه ســنجش داده

همخـوانی   -کـه دو فراینـد واجـی    دادهـاي واجـی و آوایـی نشـان      اییواجی حاکم بر آنهـا و نیـز بازنمـ   
امــا فراینــد همگــونی پربســامدتر از  اســتو حــذف در ایــن گــویش فعــال ) کامــل و نــاقص(همگــونی 

ــه ایــن فراینــد و قواعــد واجــی. فراینــد حــذف اســت ســی شنا هــاي واج خطــی و غیرخطــی مؤیــد یافت
همچنـین از آنجـایی کـه توجیـه و توصـیف برخـی فراینـدهاي واجـی بـه          . اسـت زایشی در این گویش 

 .تر است روش خطی ابهام دارد، لذا روش غیرخطی در این زمینه کار آمد
  

  هاي گویش لري بختیاري مسجدسلیمان ها و واکه معرفی همخوان - 3
: ها عبارتند از این همخوان .همخوان دارد ههمخوان و سه واجگون  23سجدسلیمانگویش لري بختیاري م

/p/،/b/،/t/،/d/،/k/،/g/،/Ɂ/،/f/،/v/،/s/،/z/،/š/،/ž/،/x/،/h/،/č/،/ȷ̌/،/r/،/l/،/m/،/n/،/y/و/G ./  
هاي  همخوان. دارد واج همخوان 23ربنابراین گویش لري بختیاري مسجدسلیمان همانند فارسی معیا

ه صورت کامی در مواردي بسته به بافت آن که پسین باشد به ب فارسی در این گویش نیز/ ɟ/و  /c/کامی 
لري بختیاري  در گویش] d[ ، ]z[از  همخوانواجگونه  ]ð[ .شوند تولید می /g/و / k/صورت نرمکامی 

، استدر این گویش ] s[و] ǰ[اي از  ، واجگونه]z[همخوان  .مسجدسلیمان، در تقابل با فارسی معیار است
- در زیر، جدول مربوط به واج .شوند تلفظ می Ɂezhâlو    gizکه به ترتیب   Ɂeshâl  و  giǰواژه  مانند

 .ي مسجدسلیمان نشان داده شده استگویش لري بختیار هاي همخوان

لثوي   کامی  مالزي  چاکنایی
لب و   دندانی  لثوي  کامی

  دولبی  دندانی
  جایگاه تولید

  
  شیوه تولید

Ɂ  G  k      g      t       d    p       b  انسدادي  
h  x    š     ž   s    z   f       v    سایشی  

      č     ǰ           سایشی-انسدادي  
        r        لرزشی(غلتان(  
        l        کناري ناسوده  
        n      m  خیشومی  
    y            روان  
 )43: 1393زردشتی،(لري بختیاري مسجدسلیمان هاي همخوانواج - ا جدول

  
  و/ :e:/ ،/a/اي سه واجگونه واکه ،/â/و/i/،/e/،/a/،/u/،/o/این گویش داراي شش واکه اصلی 

/ o:/  و هفت واکه مرکب/ay/،/ey/،/oy/،/uy/،/ow/،/aw /و/ây/واجگونه .  است /e: / در گویش
آید، مانند  وجود میه ب] e[در مجاورت ] y[لري بختیاري مسجدسلیمان گاهی با حذف همخوان 
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: شود در این گویش در چندین مورد دیده می /:a/اجگونه و. شود می   me:xکه در بختیاري  mixواژه
شود مانند  حذف می ]:a[ البته گاهی کشش .آید وجود میه ب ]a[ در مجاورت ]h[با حذف همخوان ) الف

در  ]st[از خوشه همخوانی ] t[ گاهی با حذف همخوان) شود، ب می  pa: nکه در بختیاري pahnواژه 
 ba:seniکه در گویش بختیاري  bastaniواژه: آید، مانند می جودوه در این گویش ب ]a[مجاورت 

که در   baččeواژه: آید، مانند وجود میه ب] a[گاهی با حذف همخوان مشدد در مجاورت ) ج. شود می
واژه : مانند شود، ظاهر می] a[ در مجاورت ]Ɂ[ گاهی با حذف همخوان) شود، د می ba:čeاین گویش 

baɁd  که در این گویشba:d و واژگونه  شودتلفظ می/o:/  که در این گویش معموالً با حذف
که  zohrواژه :  آید، مانند از مجاورت آن به وجود می)  ]ow[در واکه مرکب (  ]w[ یا ]h[هاي  همخوان

اي گویش لري بختیاري  این نمودار واکه بنابر .شود می :tow/toکه  tabواژه  و zo:rدر این گویش 
  :ه قرار زیراستب مسجدسلیمان

  
  
  
  
 
 

  
  

  )49: همان(اي گویش لري بختیاري مسجدسلیمان  واکه -1نمودار
  
  ي واجیفرایندها - 4
  همگونی - 1 -4

وقتی به علت تاثیر اصوات مجاور، . ترین انواع فرایندهاي واجی استترین و رایجهمگونی یکی از معمول
سازي در کار است این اصوات یا  شود که فرایند همگون یابد، گفته می صوتی به صورت دیگر تغییر می

:  2006لدي فوگد، (گذارند  توانند واکه یا همخوان باشند که در یک هجا یا واژه بر هم تأثیر می ها میواج
بدین ترتیب را ها همگونی همخوان) 154-152: 1390(شناس  در تعریف دیگر از همگونی، حق).  109

اي از مختصات آوایی خود را از  یک همخوان در همنشینی با همخوان دیگر، پاره که گاهی کندتعریف می
تواند یکی  این فرایند می. پذیرد دهد و به جاي آن مختصات آوایی همخوان مجاور را به خود می دست می
ن ها عیناً به صورت همخواچنانچه این فرایند موجب شود که یکی از همخوان. هاي آوایی باشداز جهانی

را  اگر همگونی موجب همانندي کامل دو همخوان نگردد، آن. گویند »همگونی کامل«را  دیگر درآید آن
همگونی پیشرو و : گردد همگونی از جهت خطی به دو نوع  تقسیم می. گویند می »همگونی ناقص«

واحد در مورد همگونی عبارتست از اینکه یک ) 171- 167: 1388( تعریف کامبوزیا .  همگونی پسرو

uy ow 
aw 

a 
e: 

a: 

e 

i u 
ey 

ay ây 
oy 

o 

â 

o: 

بسته -گسترده  -پیشین گرد -پسین    

 باز

باز نیمه  
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دو نوع همگونی ) 94: 1384(آرالتو  .شوند واجی به واحد واجی دیگر در یک یا چند مشخصه شبیه می
همگونی پسرو، روندي است که  .کند تغییر آوایی از هم متمایز میپسرو و پیشرو را بر مبناي جهت خطی 

شرو،  هنگامی پدید شود، و همگونی پی آید مشابه می طی آن یک همخوان با همخوانی که پس از آن می
  .کند ماند و به طریقی واج دوم را شبیه خود می آید که واج نخست ثابت می می

 :]b[قبل از ]m[به ]n[تبدیل -1 -1 -4 
ایـن  . محل تولید به صورت نـاقص و پسـرو اسـت    ههاي زیر فرایند همگونی در مشخص هدر مجموعه داد

ي دیگر ایرانی فعال است فرایندي اسـت کـه طـی آن    ها بسیاري از گویش و فرایند در زبان فارسی معیار
هـاي زیـر ایـن فراینـد را      داده. شـود  تبدیل می ] m[قبل از یک همخوان لبی به   ]n[اي  همخوان تیغه

  :دهد نشان می
    واج نویسی فارسی معیار  بختیاري

ʔambâr  ʔanbâr  انبار  
pambe panbe  پنبه  
tambal  tanbal  تنبل  
ǰombun  ǰonbân  نجنبا  
šambe  šanbe  شنبه  

gombað  gonbad  گنبد  
  اي با لبی همگونی همخوان تیغه -2جدول

  
بـا انسـدادي    ]لبی[+ ه قبل از انسدادي لبی قرار گیرد،  در مشخص ]n[اياگر همخوان خشومی تیغه

  :شود تبدیل می ]m[همگون و به خیشومی لبیِ
  محل تولید لبی  هنی بین دو همخوان همجوار در مشخصفرایند همگو -1قاعده

  : به صورت خطی
  

  
  به صورت غیر خطی

  
  
 
یا لبی          تیغھ       

C 

C 
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ترده محل تولید همخوان لبی به همخوان خیشومی گس هدهد که مشخص غیر خطی فوق نشان میقاعده 
را  هخط نقطه چین گسترش مشخص. گردد میمحل تولید هدف قطع  هشود و همزمان با آن مشخص می

 اي بدنهاي و  لبی، تیغه هتوان چنین نتیجه گرفت که سه مشخص بررسی قسمت الف می از .دهد نشان می
کنند و  فتار میدر همگونی محل تولید با خیشومی لثوي یکسان ر کهدهند  را تشکیل می »طبقه طبیعی«

 .است »دهانی همشخص«دیگري به نام  ههاي مشخص وابسته
  ]:s[ ،]z[به  ]t[ ،]d[تبدیل   -2 - 1 -4

دیده  واژهدر  - st  ,zd –هاي همخوانی  خوشه ي بختیاري مسجدسلیمان دراین همگونی در گویش لر
هاي زیر در  داده. است zو  s هاي سایشی با همخوان dو  tسدادي ي ان  ا در واقع همگونی تیغه .شود می

  :این گویش نمایانگر این فرایند است
  

    واج نویسی فارسی معیار  بختیاري
dozzi  dozdi  دزدي  

dozzaki  dozdaki   دزدکی  
nazzik  nazdik  نزدیک  
dasse  daste  دسته  

tâvessun  tâbestân تابستان  
 zو  sهاي سایشی  با همخوان dو  tي انسدادي   ا همگونی تیغه -3 جدول

  
قاعده . صورت گرفته و پیشرو است) تشدید(این همگونی بین دو همخوان مجاور و به صورت کامل 

 : خطی آن عبارتست از 

  
  ]پیوسته-]          [پیوسته]          [+ستهپیو[+

  
  ]پیوسته-]          [پیوسته]          [+پیوسته[+

اي مستقل قرار  تواند در الیه به تنهایی یک خود واحد است و می ]پیوسته[در این همگونی مشخصه 
ه و مشخصهیچ گاه د. کند اك عمل میهاي محل تولید و یا و این مشخصه مستقل از مشخصه. گیرد
روند از این رو فاقد گره میانی در نظام  تولید در یک فرایند به طور همزمان و با هم به کار نمی هنحو

تولید وجود دارد،  هکه در آن یک مشخصه مربوط به نحو فرایند همگونی. ستا ها سلسله مراتبی مشخصه
مگونی کامل یا نوعی تشدید این همگونی فوق از نوع ه بنابر. شود همیشه به همگونی کامل منجر می

اعده این ق بنابر. است، زیرا گره ریشه از یک عنصر واجی به عنصر واجی دیگر گسترده شده است
 :غیرخطی آن به قرار زیر است
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  daste→ [dasse]:   ساختی زیر بازنمایی –الف 
  

 مبنا   هالی: 
ریشه                                              هالی:      
 خود واحد    هالی:

  
  :هدف ]پیوسته-[ هو هم زمان با آن قطع مشخص منبع به هدف ]پیوسته[+مشخصه گسترش –ب 
  
  
  
  

  بنام هالی:                                                                                                      
  ریشه هالی:                                                                                                       
                                                                                                            

  
     خود واحد  هالی:                                                                                                        

  
  
  :بازنمایی روساختی -پ
  

                                                       c c          :الیۀ مبنا  
                                                       

      s                                s  :الیۀ ریشه  
                                                                                                            

                                                                                                            
  الیۀ خود واحد: ]   پیوسته [+                                                                                         

  
 هتولید و گر ههاي نحو شود که مشخصه مالحظه می بنابراین در گویش لري بختیاري مسجدسلیمان

به عنصر واجی  ]s[د و از یک عنصر واجی مانندل کنتواند به عنوان خود واحد عم می ]پیوسته[+	ریشه
  .گسترش یابد و همگونی کامل یا نوعی تشدید به وجود آورد ]d[دیگر مانند

  
  

  C                              C  

s                               t 

]    پیوسته]      [+پیوسته-[                                 
                     

  منبع                     هدف

C                                      C   
                                                   s t  

 

]پیوسته]                   [ +پیوسته- [                                                
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 حذف -2 – 4

شود فرایند حذف صورت  وقتی یکی از عناصر واجی مانند واکه یا همخوان از زنجیره گفتار کم می
نویسد  می) 169: 2001( 1برکوئست. تر جایگاه حذف استمعموالً پایان هجا یا پایان واژه بیش. گیرد می

الگوي هجایی یا واژگانی قابل قبولی را  تادهد  حذف یکی از فرایندهایی است که ساختار هجا را تغییر می
د که در آن یک واحد واجی دان می يحذف را فرایند) 49: 1993(2کار. در واج آرایی آن زبان به دست دهد

  .شود تلفظ نمی
 
   zdو  stهاي از خوشه [t]، [d]حذف -1 -2 – 4

  
  واج نویسی فارسی معیار  بختیاري
doz dozd دزد 
moz mozd مزد 
čan čand چند 
râs râst راست 
das dast دست 
mâs mâst ماست 

  zdو  stهاي از خوشه [t]، [d]حذف  -4جدول 
. شود عضو دوم خوشه حذف می ،خوانیدو هم هدر پایان واژه در خوش ]t[و ] d[ ايتیغه هايهمخوان

  :است زیر صورت هقاعده این فرایند ب
                                                                                            #   c          /  ø        c 

  
  ]ايتیغه[+                                                                                                              

  ]پیوسته_[																																																																																																																	
  ]خیشومی_[																																																																																																																

اي در  این فرایند در گویش لري بختیاري مسجدسلیمان همانند زبان فارسی معیار گفتاري یا محاوره
که به ترتیب  /dast / ,/râst / ,/dozd/  هاي شود مانند واژه در انتهاي واژه دیده می zdو stتوالی 

]das [ ،]râs[  و]doz[ هاي زیر دیده  هایی مانند ترکیب ، این فرایند در ترکیببه عالوه. شود تلفظ می
  ).444: 1388 ،کامبوزیا( شود می

   واجنویسی فارسی معیار بختیاري
dasband dastband دستبند 
dasmâl dastmâl دستمال 

                                                
1- Burquest, D.A. 
2- Carr, P. 
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dasresi dastresi دسترسی 
râsgu râstgu راستگو 

dastɟâh dastɟâh دستگاه 
das moz dastmozd دستمزد 
dozɟir dozdɟir دزدگیر 

das pohd dastpoxt دست پخت 
 هاي مرکب در ترکیب  zdو  stاز خوشه هاي  [t]، [d]حذف  -5جدول 

شوند با می ختم  zdو stهمخوانی  هکه به خوش یهایهدر گویش بختیاري همانند فارسی معیار هرگاه واژ
آن واژه با همخوان شروع شده باشد و توالی سه همخوانی در مرز واژه اي دیگر ترکیب شود که  واژه

 :شود قاعده این فرایند بدین شکل است ایجاد کند، عضو دوم خوشه در ترکیب حذف می
  c  + cv                                                                                     /  ø        c                                                                                                                           

 
  ]ايتیغه]           [+ايتیغه[+                                                   

  ]پیوسته -]           [پیوسته[+  
  ] خیشومی -[                                                                                                             

  
 حذف همخوان واکدار پایانی  -2 -2 -4

ها یکی از هجا در آن هشود و هست گرفته واکدار ختم می ياه هایی که به همخوان در گویش بختیاري واژه
 .شود باشد همخوان پایانی حذف می/ ɑ , i, u/ هاي کشیده  واکه

  
  واج نویسی فارسی معیار  بختیاري
ču: čub چوب 
či: čiz چیز 

duma: dâmâd داماد 
du: duG دوغ 

  حذف همخوان واکدار پایانی -6جدول 
] d[ ،]z[ ،]b[ هاي گرفته واکدار هایی که به همخوان دهد در گویش بختیاري واژه هاي فوق نشان می داده

این نوع . شود ، همخوان پایانی آنها حذف میکشیده است هقبل از آنها واک هشوند و واک ختم می ]G[و 
  :دهد زیر این فرایند را نشان می هقاعد. شود حذف در فارسی دیده نمیفرایند 

ču:b         ču: 
c        ø / v      #  
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  گیرينتیجه - 5

بررسی و با  در گویش لري بختیاري مسجدسلیمان وان و حذفهمگونی همخفرایندهاي  در این مقاله
نکته است که فرایند  بررسی برخی از فرایندها در این گویش بیانگر این. فارسی معیار مقایسه شد

به منظور دستیابی به  فرایندهاي بررسی شده در این پژوهش. تر از فرایند حذف استهمگونی فعال
ی صورت شناسی خطی و غیرخط در واج آرایی این گویش به روش واج ساخت واژگانی قابل قبول و ساده

هاي دو همخوانی از طریق همگونی و حذف  سازي خوشه توان به ساده از جمله آنها می. استگرفته 
  :نتایج فرعی زیر نیز قابل طرح است. ره کردها براي آسانی در تلفظ اشا همخوان

فارسی در این گویش / ɟ/و / c/هاي کامی  همخوان. دارد واکه اصلی 6همخوان و  23گویش بختیاري  -
تولید  /g/و  /k/صورت نرمکامی ه صورت کامی در مواردي بسته به بافت آن که پسین باشد به نیز ب
 .است /uy/و /ey / ،/ay/ ،/ây/، /oy/ ،/ow/، /aw/هاي مرکب این گویش نیز شامل  واکه. شوند می

 .بختیاري مسجدسلیمان است، که در فارسی معیار وجود نداردمختص گویش لري   /aw/واکه مرکب
توان به  از جمله آنها می. هاي ایرانی فعال است در این گویش فرایند همگونی همانند بسیاري از گویش -

 .همخوان اشاره کرد -واکه و واکه -همخوان، همخوان -همگونی همخوان
تبدیل  [m]به  [b]قبل از همخوان لبی  [n]اي  در گویش لري بختیاري مسجدسلیمان همخوان تیغه -

گیرد که به روش  شود که در واقع همگونی ناقص و پسرو است که بین دو همخوان مجاور صورت می می
 .شوند خطی و غیرخطی بازنمایی می

محل تولید در گویش لري  هدر مشخص »اي بدنه«و  »اي تیغه«، »لبی«هاي  با همخوان /n/همگونی  -
ها تحت  مشخصه سجدسلیمان نیز اتفاقی نیست، بلکه این سه مشخصه در نظام سلسله مراتبیبختیاري م
 .قرار دارند »دهانی«اي گره  تسلط سازه

هاي  با همخوان dو tاي انسدادي  در گویش لري بختیاري مسجدسلیمان همگونی همخوان تیغه -
گر همگونی کامل شود که بیان میدر یک کلمه دیده  zd–و  st–هاي همخوانی  در خوشه zو  sسایشی 

صورت خطی و غیرخطی بازنمایی ه این همگونی ب هقاعد. مجاور استبین دو همخوان و پیشرو ) تشدید(
 .شود البته بازنمایی و ساخت سلسله مراتبی آن به روش غیرخطی  بهتر نمایان می. شود می
 هدر پایان واژه در خوش /zd/و  /st/ی در توال /t/و  / d/اي در گویش لري بختیاري مسجدسلیمان تیغه -

هاي دیگر که توالی سه همخوان در مرز واژه ایجاد کند، عضو  دو همخوانی و در صورت ترکیب با واژه
 . شود دوم خوشه در ترکیب حذف می

شوند و  واکدار ختم می ههاي گرفت هایی که به همخوان واژه، در گویش لري بختیاري مسجدسلیمان -
  .شود باشد، همخوان پایانی حذف می /â, i, u / ههاي کشید آنها یکی از واکه هجا در ههست

هاي تمایز دهنده  ، استخراج مشخصههاي گویش لري بختیاري مسجدسلیمان طور کلی سنجش دادهه ب -
دهد که دو فرایند  هاي واجی و آوایی نشان میاجی حاکم بر آنها و نیز بازنماییو قواعد و فرایندهاي و

فرایند همگونی پربسامدتر  است وو حذف در این زمینه فعال ) کامل و ناقص(همخوانی همگونی  - واجی
شناسی زایشی در این  هاي واجخطی و غیرخطی مؤید یافته این فرایند و قواعد واجی. از فرایند حذف است



 37/... و حذف در  فرایندهاي واجی همگونی 
 

رخطی در این توجیه و توصیف برخی فرایندهاي واجی به روش خطی ابهام دارد لذا روش غی. استرابطه 
  .شودمحسوب میتر  زمینه کار آمد
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