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 -7مقدّمه
در گونههای مختلف گویشهای مرکیی واکۀ ] ü [yپیشینشزده در کنزار [ ]uدیزده مزیشزود کزه ارزش
واجشناختی و وگونگی توزین آن ،همیشه مورد بحث زبانشناسانی بزوده اسز

کزه روی گزویشهزای

مرکیی کار کردهاند ،برای مثال ،در گیی ʼ pürپسرʼ üšpüš ،ʻشزپشʼ müš ،ʻمزوش ʻدر کنزار ʼ duدوغ،ʻ
ʼ ruروز( ʻآیلرس و شاپرا)1313 ،9؛ یا در میمهای ʼ züزودʼ mü ،ʻموʼ angür ،ʻانگور ʻو ʼ sürسرخ ʻبزاز
در کنار ʼ rūjaروزهʼ čū ،ʻووبʼ dūs ،ʻدوس ( ʻفتحی بروجنی )1932 ،وجود دارنزد؛ از سزوی دیگزر،
برابر همین  üپیشینشده در بیشتر گونههای لری ،تعدادی از گویشهای فارس ،برخی گویشهای اسزتان
کرمان مانند شهر بابری و منطهۀ زاگرس در استان خوزستان بهصورت  īدیده میشزود کزه بزا واکزۀ  ūدر
فارسی و دیگر گویشهای ایرانی برابر اس

و میتوان گف

در نتیجۀ پیشینشدن و گستردهشزدن واکزۀ

 uایجاد شده اسز ؛ بزرای مثزال ،در بختیزاری ʼ angīrانگزورʼ pahlī ،ʻپهلزوʼ zī ،ʻزود ʻو ʼ tanīrتنزورʻ

(طاهری ،)101 :1943 ،یا در لری خرمآبادی ʼ dīrدورʼ pīl ،ʻپولʼ zī ،ʻزود ʻو ʼ xīخون( ʻمز کینزون،8
 .)2002پرسش این اس
اس  ،توزین  üنسب

که در گویشهای مرکیی ،این پیشینشزدگی در وزه واژههزایی انجزام گرفتزه
به  ūوگونه اس

و آیا میتوان برای  üارزش واجی در نظزر گرفز

یزا نزه؟ آیزا

بررسی پیشینشدگی این واکه با رویررد تاریخی ،کمری به حلّ پرسشهای مطرحشده مزیکنزد یزا نزه؟
این مهاله با نگاه تاریخی به بررسی این موضوع پرداخته و کوشیده اس

با بررسی پیشزینۀ واژههزایی کزه

این واکۀ پیشینشده را دارند و درنظرگرفتن صورت آنها در دورۀ میانه و باستان زبانهای ایرانزی ،رونزد
تحوّل و وگونگی شرلگیری آنها را بررسی کنزد .پزیش از بررسزی موضزوع ،بزه مزرور دیزدگاههزای
زبانشناسانی که این واکهها را در گویشهای یادشده بررسی کردهاند ،پرداخته میشود.
در مورد گویشهای مرکیی بیشتر پژوهشگران وجود ونین واکهای را در گویشهای مرکزیی تیییزد
کردهاند ،امّا برخی آن را واجگونهای از  /u/و برخی دیگر با یافتن وند جف
دانستهاند .برجیان )2010( 1در بررسی ساخ

کمینه ،آن را واجی مسزتهل

آوایی جوشهانی به پیشینشدن واکۀ پسین در این گزویش

اشاره میکند و  üرا واجگونهای از  /u/میداند که تنها در واژههای محدودی ماننزد ʼ dürدورʼ zü ،ʻزود،ʻ
ʼ hürdخُرد ʻو ʼ pürپول ʻبهکار میرود .وی همچنین اشاره میکند که در وند واژۀ مانند ʼ torāzīتزرازوʻ

مرحلۀ پیشرفتهتری از این پیشینشدگی دیده مزیشزود .اسزتیلو )2001( 6در بررسزی گزویش گزیی بزه
3. W. Eilers & U. Shapka
4. C. MacKinnon
5. H. Borjian
6. D. Stilo
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پیشینشدن عمومی واکۀ  /u/اشاره میکند که در برخی واژههای عربی نیی دیده مزیشزود .وی بزا آوردن
جف

کمینههایی مانند ʼ ruروی ،وهره ʻدر برابر ʼ rüروحʼ dum ،ʻدُم ʻدر برابر ʼ dümصزورت ،روی ʻو

ʼ kuکود ʻدر برابر ʼ küخارج ü ʻرا واجی مستهل میداند که با داشتن ونین جف های کمینهای ،در برابزر
 uقرار میگیرد.
دربارۀ گویشهای لری م کینون ( )2002در بررسی گویش لری خرمآبادی معتهد اسز

واکزههزای

فارسی آغازی  /ū/و  /ō/در خرمآبادی پیشزین شزده و بزه  /ī/تبزدیل شزدهانزد و ایزن دگرگزونی نزوعی
همگونی اس

که پیش از بندشیهای دندانی و  /y/انجام گرفته اس  .وی بزرای پیشزینشزدگی ایزن دو

واکه ،واژههایی مانند ʼ bīبودʼ dī ،ʻدودʼ dīr ،ʻدورʼ pīl ،ʻپولʼ zī ،ʻزود ʻرا مثال آورده اسز

کزه ازنظزر

تاریخی در همۀ آنها  /ī/بازماندۀ  ūفارسی میانه و ایرانی باستان اس ؛ البتّه وند واژه مانند ʼ mīمزو ʻو rī

ʼروی ʻرا هم آورده اس

که  īدر آنها بازمانده از فارسی میانه  ōو ایرانی باستان  auاسز

(بسزنجید بزا

فارسی میانه ʼ mōyمو ʻو ʼ rōyروی)ʻ؛ وی همچنین برای مواردی که پیشینشدگی انجام نگرفتزه اسز ،
واژههایی مانند ʼ čūووبʼ dūs ،ʻدوس ʼ rūz ،ʻروز -sūz ،ʻمزادۀ مازارع ʼسزوختن ʻو ʼ xūخزوب ʻرا
مثال زده و معتهد اس
را باید یادآور شد ،نخس

این دگرگونی قبل از لبیها و صفیریها انجام نگرفته اس  .در این بزاره دو نرتزه
اینره در مورد واژههایی که برای پیشیننشدن مثال آورده اس

ازنظر تزاریخی

در همۀ آنها  /ū/بازماندۀ فارسی میانه  ōاس  ،یعنی تحوّل از فارسی میانه به خرمآبادی  /ū/انجام گرفتزه
اس

که پیشینشدگی نیس  ،بلره افراشتگی اس

و در فارسی و بیشتر گزویشهزای ایرانزی نیزی انجزام

گرفته اس  .دوم اینره وی هیچ مثالی از دگرگوننشدن  /ū/به  /ī/نداده و در همۀ واژههایی که وی مثزال
زده ،فارسی میانه  ūبه  īتبدیل شده اس .
در ادامه با بررسی مهمترین گونههای لری و وند گونه از گویشهای مرکیی که ایزن پیشزینشزدگی
را نشان میدهند ،برابر واژههایی که واکۀ پیشینشده را دارنزد در فارسزی میانزه و ایرانزی باسزتان تحلیزل
شدهاند تا وگونگی انجامگرفتن این دگرگونی در وارووب تحوّالت آوایی این گویشها روشزن شزود.

واژههای فارسی میانه جی در مواردی که ارجاع داده خواهد شد همزه از فرهنز
(مرنزیی ،)1311 ،1واژههززای اوسززتایی و سنسززرری از فرهنز

کووز

زبزان پهلزوی

ایرانززی باسززتان (بارتولومززه )1308 ،4و

واژههای فارسی باستان از کتاب فارسی باستان (کن  )1319 ،3نهل شدهاند .به دلیل فراوانی واژههایی کزه
7. D. N. MacKenzie
8. C. Bartholomae
9. R. Kent
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از این منابن نهل شده اند ،از ارجاع پیاپی به ایزن ونزد منبزن پرهیزی شزده اسز  .در مزورد گزویشهزای
بررسیشده ،واژهها با آوانویسی آمده در منابن مورد استفاده آورده شزدهانزد ،از ایزن جهز  ،بزهویزژه در
نشاندادن کشش واکهها با هم هماهن

نیستند.

 -3پیشینشدگی  ūدر گویشهای لری
 -7-3بختیاری کوهرنگ
در این گونه از بختیاری ،پیشینشدگی  ūو تبدیل آن به  īدر برخی واژهها ماننزد ʼ dīrدورʼ bī ،ʻبزودzī ،ʻ

ʼزودʼ hīn ،ʻخون ʻو ʼ dīدود ʻدیده میشود که برابر آنها در فارسزی معاصزر و فارسزی میانزه  ūوجزود
دارد .در حالی که در مهایسه با فارسی معاصر ،ونین پیشینشدگی در مورد برخی دیگزر از واژههزا دیزده
نمیشود؛ مانند ʼ dūدوغʼ rū ،ʻرودʼ bū ،ʻبو ،رایحهʼ mūrī ،ʻموروه ʻو ʼ sūrشورʻ؛ و البتّزه در واژههزای
معدودی برابر با فارسی  ūدر بختیاری کوهرنز

 ōوجزود دارد؛ ماننزد ʼ dorōدروغ ʻو ʼ gorōhگزروه.ʻ

برای آنره مشخّص شود در وه واژههایی  īدر نتیجۀ پیشینشدگی ایجاد شده اس  ،خاسزتگاه واژههزای
از طاهری:)1943 ،

باال در فارسی میانه و ایرانی باستان بررسی میشوند (واژههای بختیاری کوهرن
جدول ( .)7پیشینشدگی  ūدر بختیاری کوهرنگ
ʼدورʻ
ʼبودʻ
ʼدودʻ
ʼخونʻ
ʼسوراخʻ
ʼزانوʻ

فارسی میانه

ایرانی باستان

فارسی معاصر

dīr
bī
dī
hīn
sīlâ
zõwī

dūr
būd
dūd
xūn10
sūrāg
zānūg

)*dūra- (Av. dūra-
)*būta- (Av. būta-
)*dūta- (Av. dūta-
)*hwahūni- (Av. vohūnī-
)*sūra- (Av. sūra-
)*jānū- (Av. jānū-

rūd
bū
mūr
rūz

ʼرودʻ
ʼبودʻ
ʼموروهʻ
ʼروزʻ

rūd
bū
mūrī
rū

rōd
bōy
mōr
rōz

)*rautah- (Av. raotah-
)*bauda- (Av. baoda-
)*mauri- (Av. maoiri-
)*raučah- (Av. raočah-

dorūγ

ʼدروغʻ

dorō

drō

)*drauga (Av. draoγa-

dūr
būd
dūd
xūn
sūrāx
zânū

بختیاری کوهرنگ

مهایسۀ واژههای باال با برابرشان در فارسی میانه و ایرانی باستان نشان میدهد که پیشینشدگی  ūتنهزا
در آن دسته از واژهها دیده میشود که  ūدر آنها بازمانده از فارسی میانه  ūو ایرانی باستان  ūبوده اسز ،
 -10مرنیی ( )38 :1311این واژه را  xōnآوانویسی کرده اس  ،امّا همانگونه که نیبرگ ( )228 :1318آوانویسزی کزرده اسز ،
آوانویسی درس

 xūnاس

و وجود واکۀ  ūدر صورت اوستایی درستی نظر نیبرگ را تییید میکند.
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در حالی که واژههای دیگری که  ūرا بدون پیشینشدگی دارند ،این واکزه بازمانزده از فارسزی میانزه  ōو
ایرانی باستان  auهستند .در واژههایی که  ōفارسی میانه را حفظ کردهاند ،طبیعی اس
انجام نگرفته اس  ،زیرا افراشتگی  ōبه  ūصورت نگرفته و باف

که پیشزینشزدگی

آوایی الزم بزرای ایجزاد پیشزینشزدگی

فراهم نشده اس  .درواقن ،تهابل واکههای پسین در فارسی میانه ،تهابل واکۀ پسین بستۀ  ūدر برابزر واکزۀ
پسین نیمبستۀ  ōبوده اس

که در بختیاری کوهرن

به تهابل واکۀ پیشزین بسزته  īدر برابزر واکزۀ پسزین

بستۀ  ūتبدیل شده اس  .نرتهای کزه نبایزد ازنظزر دور داشز
افراشتگی  ōبه  ūو پیشینشدگی  ūبه  īاس  .روشن اس

توجّزه بزه ترتیزز زمزانی دو دگرگزونی

که نخس

سپس افراشتگی ،وراکه در غیر این صورت ،با افراشتهشدن  ōبه  ،ūباف

پیشینشدگی انجزام گرفتزه اسز
آوایی الزم بزرای پیشزینشزدن

در واژههایی که این واکه را داشتند نیی فراهم میشد .درواقن ،پس از آنره پیشینشدگی به انجزام رسزیده،
فرایند افراشتگی آغاز شده اس .
 -3-3بویراحمدی

برای اطمینان از نتایجی که در بختیاری کوهرن
الزم اس

آمد و نیی بررسی واژههای بیشتری از این نزوع،

بهدس

وگونگی پیشینشدگی  ūدر یری دیگر از گونههای لری بررسزی شزود .در بویراحمزدی نیزی

این پیشینشدگی در واژههایی مانند ʼ bavīgعروسʼ dīn ،ʻدُم ،دنبزالʼ jī ،ʻیزوغʼ bīm ،ʻوراگزاهsetīn ،ʻ

ʼستون -pīs ،ʻمادۀ ماارع ʼپوسیدنʼ rīt ،ʻپرکنده ʻو ʼ balīبلزو  ʻدیزده مزیشزود؛ همچنزین واژههزای
دیگری هستند که پیشینشدگی در آنها انجام نگرفتزه اسز  ،ماننزد ʼ būبزو ،رایحزهʼ dərū ،ʻدروغdū ،ʻ

ʼدوغʼ nū ،ʻنو ،جدیدʼ sərūš ،ʻوحی ،الهام غیبیʼ sūr ،ʻشور( ʻواژههای بویراحمدی برگرفته از طزاهری،
 .)1931برابر فارسی میانه و ایرانی باستان این واژهها ونیناند:
جدول ( .)3پیشینشدگی  ūدر بویراحمدی
فارسی میانه

ایرانی باستان

فارسی

ʼعروسʻ

bavīg

*wayūdag

)*vadūka- (Av. vaδū-

goh

ʼمدفوعʻ

gī

gūh

)*gūθa- (Av. gūθa-

یوغ /جوغ

بیوگ

بویراحمدی

ʼیوغʻ

jī

*juγ/jūg

)*yūga- (Av. yuj-/yūj-

būm

ʼوراگاهʻ

bīm

būm

)*būmi- (OP. būmi-

sotūn

ʼستونʻ

setīn

stūn

)*stūnā- (Av. stūnā -

pūs-

ʼپوسیدنʻ

pīs-

-

*puH-sa-

balūt

ʼبلو ʻ

balīt

-
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ادامة جدول ()3
فارسی میانه

ایرانی باستان

بویراحمدی

فارسی
rūd

ʼرودʻ

rū

rōd

)*rautah- (Av. raotah-

bū

ʼبوʻ

bū

bōy

)*bauda- (Av. baoda-

dūγ

ʼدوغʻ

dū

-

)*dauga- (Skt. dogh-

now

ʼنوʻ

nū

nōg

)*nawaka- (Av. nava-

sorūš

ʼوحیʻ

sərūš

srōš

)*srauša- (Av. sraoša-

šūr

ʼشورʻ

sūr

sōr

dorūγ

ʼدروغʻ

dərū

drō

)*drauga (Av. draoγa-

در بویراحمدی نیی همانند بختیاری کوهرن  ،پیشینشدگی در واژههایی دیده میشود کزه  īدر آنهزا
بازمانده از  ūدر فارسی میانه و ایرانی باستان اسز  .در مزورد ʼ bawīgعزروس ʻبزویس )34 :1311( 11و
دورکین-مایسترارنس  )960 :2008( 12هر دو صورت پارتی مانوی و فارسی میانه مزانوی را بزهصزورت
 wayōgآوانویسی کردهاند ،امّا صورت اوستایی و سنسرری

وجود واکۀ  ūرا در صورت ایرانزی باسزتان

تییید میکند و باید به همین شرل به فارسی میانه رسیده باشد و توجیهی برای وجود واکۀ  ōدر صزورت
فارسی میانۀ این واژه وجود ندارد ،زیرا  ōدر فارسی میانه بازمانده از ایرانی باسزتان au ،یزا گزروه آوایزی
 awaاس  .دربارۀ برابر فارسی ʼیوغ /جوغ ،ʻاین واژه در فارسی میانه با امالی  ywgآمده اسز  ،مرنزیی
( )81 :1311آن را  juγو بویس ( jōg )43 :1311آوانویسی کرده اس
امّا با توجّه بهصورت اوستایی  -yūjمیتوان گف

که هر دو میتواند درسز

صورت ایرانی باسزتان آن مزیتوانسز

باشزد؛

 ūهزم داشزته

باشد .در ʼ balīبلو  ʻکه شاید واژهای عربی باشد ī ،تحوّلیافته از پیشنشزدن  ūاسز  ،زیزرا عربزی نیزی
واکۀ پسین  ūدارد که در دستور سنّتی واو معروف نامیده میشد ،در حزالی کزه عربزی بزرخالف فارسزی
میانه و فارسی آغازی واکۀ  ōکه واو مجهول نامیده میشد ،نداشته اس .
همانند بختیاری کوهرن

در همزۀ واژههزایی کزه پیشزنشزدگی انجزام نگرفتزه اسز  ū ،در نتیجزۀ

افراشتگی فارسی میانه  ōایجاد شده اس

که خزود بازمانزده از ایرانزی باسزتان  auیزا گزروه آوایزی awa

اس ؛ و باز مالحظه میشود که پیشینشزدگی در هزیچ واژهای کزه در آن  ūبازمانزده از فارسزی میانزه ō

باشد ،دیده نمیشود.

11. M. Boyce
12. D. Durkin-Meisterernst
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 -2-3خرمآبادی
در خرمآبادی نیی همانند بختیاری و بویراحمدی ،پیشینشدگی دیده میشود .در فهرستی کزه مز کینزون
( )2002داده اس  ،پیشنشدگی  ūدر این واژهها انجام گرفته اسز ʼ bī :بزودʼ dī ،ʻدودʼ dīr ،ʻدورmī ،ʻ

ʼموʼ řī ،ʻروی ،صورتʼ tī ،ʻتوتʼ zī ،ʻزودʼ dī ،ʻدود ʻو ʼ xīخزون ʻو ʼ zevīزبزان ʻکزه ریشزهشناسزی
بیشتر آنها در بررسی برابرشان در بختیاری و بویراحمدی آورده شد و نشان داد که در آنهزا  īدر نتیجزۀ
پیشینشدگی  ūفارسی میانه و ایرانی باستان  ūایجاد شده اس  .در مزورد واژۀ ʼ zevīزبزان ʻدر فهرسز
م کینون باید گف

در این واژه ،نخسز

 āقبزل از  nافراشزته شزده و بزه  ūتبزدیل شزده اسز  ،ایزن

دگرگونی در فارسی گفتاری و بیشتر گویشهای ایرانی نیی انجام گرفتزه اسز  .در لزری خزرمآبزادی بزا
فراهمشدن محیط آوایی الزم ،سپس این  ūایجادشده وارد فرایند پیشینشدگی شزده اسز

و همگزام بزا

دیگر واژههایی که  ūبازمانده از فارسی میانه  ūداشتهاند ،دسز خزوش پیشزینشزدگی شزده اسز  .بزاز
ترتیز زمانی دو دگرگونی آوایی باعث شده اس

که تحزوّل واژه در ایزن مسزیر انجزام گیزرد ،نخسز

افراشتگی  āقبل از  ،nسپس پیشینشدگی عمومی .ū
دربارۀ  mīو  rīکه بهترتیز بازمانده از فارسی میانه  mōyو  rōyهستند ،دیده میشود که فارسی میانزه
 ōدر خرمآبادی  īشده اس
واژه ō ،نخس

در جه

اس  .در فهرس

و در هر دو واژه ō ،قبل از  yقرار داشته اسز  .مزیتزوان گفز

در ایزن دو

همگونی با  yافراشته شده و به  ūتبدیل شده اس  ،سپس ایزن  īپیشزین شزده

م کینون ،پیشینشدگی در این واژهها انجام نگرفته اس ʼ čū :ووب( ʻفارسزی میانزه

ʼ dūs ،)čōbدوس ( ʻفارسی میانه  ،dōstایرانی باستان ʼ pōst ،)*dauštar-پوس ( ʻفارسزی میانزه ،pōst
ایرانی باستان ʼ řū ،)*pawastā-روز( ʻفارسی میانه  sūz- ،)rōzمادۀ ماارع ʼسوختن( ʻفارسی میانزه sōz-

 ،ایرانی باستان  .)*sauča-در همۀ این واژهها نیی ū ،بازمانده از فارسی میانۀ  ōاس
ایرانی باستان  auیا  awaاس

که خزود بازمانزده از

و همانند آنچه در بختیزاری و بویراحمزدی گفتزه شزد ،در ایزن گزروه از

واژهها پیشینشدگی انجام نگرفته اس .
 -4-3گیونی

گیونی از گونههای لری لرستانی اس
گویش ،از آن جه

که در گیان در  12کیلومتری غرب نهاوند صحب

در میان گویشهای لرستانی اهمّیّ

شرل  üپیشینشده اس

دارد که گونۀ خاصی اس

مزیشزود .ایزن

که در آن واکۀ  ūبزه

و این پیشینشدگی در همان واژههایی دیده میشود که در دیگر گونههای لزری

به شرل تبدیل  ūبه  īانجام گرفته اس ؛ برای مثال ،در واژههایی ماننزد ʼ düدودʼ mü ،ʻمزوʼ dür ،ʻدور،ʻ
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ʼ züزود ʻو ʼ xünخون( ʻم کینزون .)1311 ،گیزونی در واقزن مرحلزۀ میزانی از پیشزینشزدگی  ūرا در
گویشهای لری نشان میدهد؛ بر این اساس ،میتوان گف

در گویشهای لری ،فارسی میانزه  ūنخسز

به  üو سپس به  īتبدیل شده اس  .در ادامه گفته خواهد شد که این مرحلۀ میانی هنزوز در گزویشهزای
مرکیی دیده میشود.
 -5-3گویشهای خوزستان

افیون بر گویشهای لری ،گویشهای دیگری در استان فارس و خوزستان هستند که پیشنشزدگی  ūدر
آنها انجام گرفته اس  .از میان گویشهای رای در خوزسزتان ایزن دگرگزونی در بهبهزانی ،شوشزتری و
دزفولی دیده میشود .در بهبهانی ،پیشنشدگی  ūبه  īدر واژههایی مانند ʼ miموʼ did ،ʻدودʼ xi ،ʻخزون،ʻ
ʼ dirدورʼ zoni ،ʻزانوʼ zi ،ʻزودʼ bahig ،ʻعروس ʻدیده میشود کزه صزورت آنهزا در فارسزی میانزه و
ایرانی باستان بررسی شدند و در همه مانند دیگر گویشهای لری  iدر نتیجۀ پیشینشدگی فارسزی میانزه
 ūایجاد شده اس

و باز همانند دیگر گویشهای لزری در واژههزایی کزه  ūبازمانزده از فارسزی میانزه ō

اس  ،این پیشنشدگی انجام نگرفته اس ؛ مانند ʼ doruدروغʼ mur ،ʻموروزهʼ ruše ،ʻروشزن( ʻفارسزی
میانه  )rōšnو ʼ surشور( ʻواژههای بهبهانی از معماری.)1943 ،
در دزفولی و شوشتری نیی که نیدیری زیادی به گویشهای لری بهویژه بختیاری دارند ،همزان رونزد
پیشینشدگی دیده میشود .بسنجید با شوشتری ʼ bīdبودʼ xì ،ʻخونʼ bōhī ʻبزازو ،ʻدزفزولی ʼ böīبزازوʻ

(فارسی میانه مسیحی ʼ sī ،)bāhūgبه ،برای( ʻفارسی میانه  ،sōyفارسی ʼسوی( )ʻواژههزای شوشزتری و
درفولی از م کینون .)2011 ،همانطور که مالحظه میشود ،در این دو گویش نیی  ūفارسزی میانزه بزه ī

تبدیل شده اس  .تنها در ʼ sīبه ،برای ī ʻتحولیافته از فارسی میانه  ōاس

که همانطور که پزیش از ایزن

گفته شد ،این مورد در برخی دیگر از گویشهای لری نیی انجام گرفته اسز
 ōبا  yباید دید که باعث شده اس
در ی

 ōنخس

و علّز

آن را در همگزونی

به  ūو سپس به  īتبدیل شود.

ارزیابی کلّی از روند پیشینشدگی  ūدر گویشهای لری باید گف

رویررد تزاریخی بزه ایزن

دگرگونی نشان میدهد که پیشینشدگی  ūتنها در واژههایی دیزده مزیشزود کزه  ūدر آنهزا بازمانزده از
فارسی میانۀ  ūاس  .در حالی که در واژههایی که  ūدر آنها بازمانده از فارسی میانۀ  ōاس

و در نتیجزۀ

افراشتگی  ōایجاد شده اس  ،این پیشینشدگی انجام نگرفتزه اسز  ،زیزرا ترتیزز زمزانی دو دگرگزونی
پیشینشدگی  ūو افراشتگی  ōبه گونهای بوده که نخس

پیشینشدگی و سپس افراشزتگی انجزام گرفتزه

اس ؛ یعنی زمانی که پیشینشدگی  ūدر حال انجام بوده اس  ،هنوز افراشتگی شروع نشده بزود .در ایزن
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میان ،وند واژه هستند که  īدر آنها در نتیجۀ پیشینشدن فارسی میانه  ōایجاد شده اسز  .در ایزن ونزد
واژه که در آنها  ōقبل از  yپایانی قرار داشته ،فرایند افراشتگی زودتر انجام گرفته و محزیط آوایزی بزرای
پیشینشدگی را فراهم کرده اس ؛ از سوی دیگر ،روند پیشینشدگی در گونۀ لری گیونی نشان مزیدهزد
که پیشینشدگی در گویشهای لری فرآیندی دو مرحلهای بوده و فارسی میانه  ūنخسز

بزه  üو سزپس

به  īتبدیل شده اس .
 -2پیشینشدگی در گویشهای مرکزی
در همۀ گویشهای مرکیی پیشینشدگی  ūدیده میشود ،در بیشتر این گویشها ،پیشزینشزدگی بزه  üو
در شمار کمتری به  īانجام شده اس

که نشاندهندۀ مرحلۀ پیشرفتهتری از رونزد پیشزینشزدگی اسز ؛

برای مثال ،در تعدادی از گویشها مانند میمهای ،جوشهانی ،گیی و اردسزتانی واکزۀ پیشزینشزده را بزه-
صورت  üو در خوانساری ،یهودیان کاشان و حسنآبادی از گویشهزای منطهزۀ جرقویزه ،بزهصزورت ī

دیده میشود؛ از سوی دیگر ،وگونگی توزین این واکۀ پیشزینشزده بزه گونزهای اسز
بیشتری نسب

کزه هزم بسزامد

به گویشهای لری دارد و هم توزین گستردهتری را نشان میدهد.

 -7-2میمهای

در میمهای ü ،در واژههایی دیده میشود که  üدر آنها بازمانده از  ūدورۀ میانه و ایرانزی باسزتان اسز

و

ریشهشناسی آنها و برابرشان در فارسی میانه و ایرانی باستان پیش از این بررسی شدند ،ماننزد ʼ düدود،ʻ
ʼ dürدورʼ mü ،ʻمززو püs- ،ʻمززادۀ ماززارع ʼپوسززیدنʼ setün ،ʻسززتونʼ xün ،ʻخززون ʻو ʼ bâhüبززازو،ʻ
ʼ gütornaسرگینغلتانʻ؛ و واژههای دیگری که ریشهشناسی آنهزا نشزان مزیدهزد  üدر آنهزا بازمانزدۀ
ایرانی میانه و ایرانی باستان  ūاس  ،مانند ʼ abrüابرو( ʻفارسزی میانزه  ،brūgسنسزرری

hürda ،)bhrū-

ʼخرده ،ریی( ʻفارسزی میانزه ʼ müš ،)xwūrdagمزوش( ʻاوسزتایی ʼ sül ،)mūš-نزاودان( ʻفارسزی میانزه
 ،sūrāgاوستایی ʼ zâlü ،)sūra-زالو( ʻفارسی میانه  .)zalūgدر این میان ،واژههای دیگری نیی هسزتند کزه
ریشهشناسی شناختهشدهای ندارند ،ولی همین نوع پیشینشدگی را نشان میدهند ،ماننزد ʼ âlüآلزوdük ،ʻ

ʼدوکʼ küza ،ʻکوزهʼ türk ،ʻحبّۀ انگور .ʻهمانند آنچه در گزویشهزای لزری دیزده شزد ،واژههزایی نیزی
هستند که پیشینشدگی  ūدر آنها انجام نگرفته اس

و در همۀ آنها  ūبازمانده از ایرانی میانزه  ōاسز :

ʼ čūووبʼ rūja ،ʻروزهʼ dūs ،ʻدوس  horūt- ،ʻمادۀ ماضی ʼفروختن( ʻفارسی میانزه  .)frōxt-در همزۀ
واژههای نامبرده ،همان روندی دیده میشود که در گویشهای لری نیی طی شده اسز  ū ،دورۀ میانزه بزا
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پیشینشدگی به  üتبدیل شده اس  ،در حالی که  ōدورۀ میانه ،با افراشتگی بزه  ūتبزدیل شزده اسز  .در
واقن ،تهابل  ōدر برابر  ūدر دورۀ میانه به تهابل  ūدر برابر  üدر گویشهای مرکیی تبدیل شده اس ؛ امّزا
 üدر میمهای خاستگاههای دیگری نیی دارد .در وند واژۀ  üبازمانده از  uhکهنتر اس  ،مانند ʼ pürپسزرʻ

(بسنجید با پارتی  puhrاز ایرانی باسزتان ʼ sür ،)*puθra-سزرخ( ʻاز صزورت کهزنتزر  *suhrاز ایرانزی
باستان ʼ rü ،)*suxra-روح( ʻاز صورت کهنتر  ،ruhاز عربی  .)rūħدر هر سزه واژه ،شزاهد حزذف  hو
کشش  uقبل از آن هستیم که باعث ایجاد واکۀ  ūو سپس پیشینشدگی آن شده اس ؛ امّا نرتۀ مهزم ایزن
اس

که تاریخگذاری نسبی این دگرگونی نشان میدهد که کشزش جبرانزی  uقبزل از پیشزینشزدگی ū

انجام گرفته اس ؛ یعنی کشش جبرانی در این وند واژه محیط آوایی الزم را برای پیشزینشزدگی فزراهم
کرده اس  .گونۀ دیگری از پیشینشدگی در دو واژۀ ʼ dümصورت ،روی( ʻفارسی میانه و پزارتی ،dēm
اوستایی  )daēman-و ʼ güvaگیوه ʻدیده میشود که در هر دو مورد ü ،تحوّلیافته از  īیا  ēکهنتر اسز
و نشاندهندۀ روندی برعرس پیشینشدگی اس  .علّ

این پدیده برای نگارنده روشن نیس

(واژههزای

میمهای از فتحی بروجنی.)1932 ،
 -3-2آزرانی

آزرانی از شاخۀ شمالی گویشهای مرکیی اس
نیدیری جوشهان صحب

کزه در روسزتای آزران در جنزوب غربزی کاشزان و در

میشود و هماننزدی زیزادی بزا میمزهای و جوشزهانی دارد (طزاهری.)2014 ،

آزرانی همان شرایطی را که پیشینشدگی  ūدر میمهای دارد نشان میدهد ،پیشینشزدگی  ūبزه  üعمومزا
در واژههایی دیده میشود که  ūدر آنها بازمانده از  ūدر ایرانی میانه و باستان اس  ،ماننزد ʼ abrüابزرو،ʻ
ʼ müšموشʼ âhü ،ʻآهو( ʻفارسی میانه ʼ ،palü ،)āhūgپهلو( ʻفارسزی میانزه ʼ xasrü ،)pahlūgمزادرزنʻ

(سنسرری

)śvaśrū-؛ و نیی همان وند واژهای کزه  üبازمانزده از  uhکهزنتزر اسز ʼ püra :پسزرsür ،ʻ

ʼسرخʻ؛ امّا گونۀ دیگری از پیشینشدگی ،در واژههایی مانند ʼ küdüکدو ʻو ʼ üzümهییم ʻدیده میشزود.
در مورد  ü ،küdüپایانی اصیل اس

و از پیشینشدگی  ūایجاد شده اس  ،امّا  üمیانی ،در اثزر همزاهنگی

واکهای با  üدر هجای بعدی ایجاد شده اس  .در مورد  üzümهیچکدام از دو  üاصزیل نیسز
با فارسی میانه  ،)ēzmبهنظر میرسد نخس

(بسزنجید

 üآغازی از  ēدورۀ میانه تحوّلیافته اس  ،هماننزد آنچزه در

مورد  dümدر میمهای دیده شد؛ سپس  üمیزانی کزه بزین دو همخزوان افزیوده شزده ،در اثزر همزاهنگی
واکهای با  üآغازی ایجاد شده اس

(واژههای آزرانی برگرفته از طاهری.)2014 ،
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در گیی نیی همان شرایطی که در مورد توزین پیشینشزدگی  üدر آزرانزی و میمزهای وجزود دارد ،دیزده
میشود .پیشینشدگی را عموما واژههایی میتوان دید که در آنها ü ،بازمانده از  ūدورۀ میانزه اسز dü :

ʼدودʼ zü ،ʻزودʼ müš ،ʻموشʼ ürd ،ʻخرده ،ریی ʻو ʼ xošnüdخشنود( ʻفارسی میانه )hušnūd؛ و همزان
دو واژهای که  üبازمانده از  uhدارندʼ pür :پسر ʻو ʼ sürسرخʻ؛ امّا در واژههایی که در آنها  ūبازمانزده از
 ōدورۀ میانه اس  ،مانند ʼ ruروزʼ ku ،ʻکوه( ʻفارسی میانه  ،kōfفارسزی باسزتان  )kaufaپیشزینشزدگی
دیده نمیشود .در این میان ،جف های کمینهای نیی وجود دارند که  üرا در برابر  uقرار میدهند و نشزان
میدهند  üارزش واجی دارد؛ مانند ʼ düدود ʻدر برابر ’ duدو غ( ʻاستیلو .)2001 ،همانند مزوردی کزه در
میمهای گفته شد  üدر برخزی از واژههزا بازمانزدۀ از  ēدورۀ میانزه اسز ʼ düm :صزورت ،رویüččü ،ʻ

ʼهیچویی( ʻفارسی گفتزاری  ،hiččiفارسزی میانزه ʼ üškü ،)hēč čēهزیچکزس( ʻفارسزی گفتزاری ،hiški
فارسی میانه ( ،)hēč kēواژههای گیی برگرفته از آیلرس و شاپرا.)1313 ،
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از گویشهای منطهۀ جرقویه در جنوب شرقی اصفهان اس
جنوب شرقی اصفهان صحب

که در روستای حسزنآبزاد در  30کیزومتری

میشود و همانند دیگر گویشهای این منطهه ،همانندی زیزادی بزا گزیی

دارند و در شاخۀ جنوبی از گویشهای مرکیی قرار میگیرند .یری از وجوه تمایی حسنآبزادی بزا دیگزر
گویشهای جرقویه ،پیشنشدگی  ūبه  īدر این گویش اس  ،ولی در همان واژههایی دیده میشود کزه ī

بازمانده از  ūدورۀ میانه دارنزدʼ xīn :خزونʼ engīr ،ʻانگزورʼ bīmī،ʻبزومی ،محلّزی pīs- ،ʻمزادۀ مازارع
ʼپوسیدنʼ pelī ،ʻپهلزوʼ zūlī ،ʻزالزوʼ zōnī ،ʻزانزوʻ؛ البتّزه در واژههزایی کزه  ūبازمانزده از  ōدارنزد ،ایزن
پیشینشدگی دیده نمیشودʼ ru :روزʼ rūš ،ʻروشن( ʻفارسی میانه )rōšn؛ امّا آنگونه از پیشینشدگی کزه
در  üبازمانده از  uhدر دیگر گویشهای مرکیی وجود دارد ،در حسنآبادی دیده نمیشودʼ pore :پسزرʻ

(از صورت کهنتر  ،)*puhrبه این دلیل که در این گویش ،حذف  hبدون کشش جبرانی واکۀ قبل انجزام
گرفته اس  ،درنتیجه ،محیط آوایی الزم برای پیشینشدگی که ایجاد واکۀ  ūباشد ،فراهم نشده اسز ؛ امّزا
در مورد پیشینشدگی  ūبه  īدر این گویش ،در وارووب گزویشهزای مرکزیی ،حسزنآبزادی مرحلزۀ
پیشرفتهتری از این فرآیند را نشان میدهد ،پیشینشدگی  ūدر گویشهای مرکزیی نخسز

بزه  üانجزام

گرفته اس  ،سپس  üدر حسنآبادی و وند گویش دیگر ماننزد خوانسزاری و یهودیزان کاشزان گسزترده
شده و به  īتبدیل شده اس  .این گستردهشدن واکۀ پیشینشده ،در مورد ی

واکۀ پیشزینشزدۀ دیگزر در

 /38فصلنامۀ مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران ،سال ششم ،شمارۀ  ،29زمستان 1931
حسنآبادی دیده میشود .در بیشتر گویشهای مرکیی ،واکزۀ مرکّزز ( owاصزیل یزا تحزوّلیافتزه از ab

کهنتر یا  afکهنتر قبل از آواهای صفیری) نیی پیشینشده به ] öw [øuتبزدیل شزده اسز  .بسزنجید بزا
میمهای ʼ döwraدورهʼ jelöw ،ʻجلوʼ nöw ،ʻنوʼ löw ،ʻلزʼ öwr ،ʻابزرʼ šöw ،ʻشززʼ köwš ،ʻکفزشʻ

(فتحی بروجنی)96 :1932 ،؛ این واکۀ مرکّز پیشینشده در حسنآبادی با پیشینشزدن و گسزتردهشزدن
جیء دوم واکۀ مرکّز به ] öi [øiتبدیل شده اسز ʼ šöi :شززʼ öir ،ʻلززʼ zöir ،ʻزبزرʼ öisâr ،ʻافسزارʻ

(واژههای حسنآبادی برگرفته از دادههای میدانی نگارنده).
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گویش یهودیان شهر کاشان اس
رفته اس
اس

که در گذشته در این شهر زندگی میکردند و امروزه کمزابیش از میزان

و گویشوری در کاشان ندارد .این گویش ،در واقن بازماندۀ گزویش قزدیم شزهر کاشزان بزوده

و در کنار دیگر گویشهای کاشزان ماننزد ابوزیزدآبادی ،آرانزی و بیزدگلی و جوشزهانی در شزاخۀ

شمالی از گویشهای مرکیی قرار میگیرنزد (برجیزان .)2012 ،گزویش یهودیزان کاشزان یرزی دیگزر از
گویشهای مرکیی اس

که همانند گویش حسنآباد جرقویه در آن  ūدورۀ میانه به  īپیشین شزده اسز

و این پیشینشدگی در همان واژههایی انجام گرفته اس

که در دیگر گویشهای مرکیی دیده میشزود و

در باال بررسی شدند؛ مانند ʼ zīdزودʼ palī ،ʻپهلوʼ båzī ،ʻبازوʼ pīr ،ʻپسزرʼ tenīr ،ʻتنزورʼ xīn ،ʻخزون،ʻ
ʼ baxåsīlپدرزن( ʻاز  ،*bāb-xwasūrاوستایی )xvasūra-؛ و مانند دیگر گویشهای مرکزیی در واژههزایی
که  ūبازمانده از دورۀ میانه دارند ،انجام نگرفته اس ʼ rūj :روزʼ kūr ،ʻکور( ʻفارسی میانه  sūj- )kōrمزادۀ
ماارع ʼسوختن( ʻواژههای یهودیان کاشان از برجیان.)2012 ،
بررسی روند پیشینشدگی در این وند گونه از گویشهای مرکیی نشان میدهد که پیشزینشزدگی ū

در این گویشها وند خاستگاه دارد -1 :همانند آنچه در مورد گویشهزای لزری دیزده شزد ،ایزن رونزد
عموما در واژههایی انجام گرفته اس

که  üیا  īبازمانده از  ūدورۀ میانه و ایرانزی باسزتان دارنزد .در ایزن

میان ،تهابلی که در دورۀ میانه بین دو واکۀ پسین  ūو  ōوجود داش  ،در گویشهای مرکیی به تهابزل دو
واکۀ بسته  ūدر برابر  üتبدیل شده اس

و وجود جف های کمینهای که این دو واکه را در برابر هم قزرار

میدهند نشانۀ واجبودن  üدر گویشهای مرکیی اس  -2 .در وند واژه این پیشزنشزدگی در شزرایطی
انجام گرفته اس

که  üبازماندۀ گونهای از  ūاس

که با حذف  hو کشزش جبرانزی  uقبزل از آن ایجزاد

شده اس ؛ مانند ʼ pürپسر -9 .)*puhr < *pūr <( ʻدر برخی گویشها واژههایی دیده میشوند کزه در
آنها  üدر اثر هماهنگی واکهای با  üدر هجای مجاور ایجاد شده اسز  ،ماننزد ʼ küdüکزدو*kadü <( ʻ
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<  -8 .)*kadūدر وند واژه که در برخی از گویشهای مرکزیی دیزده مزیشزوند ü ،بازمانزده از  ēدورۀ
میانه اس

که البتّه پیشینشدگی نیس  ،بلره از افراشتگی و گردشزدن  ēدورۀ میانزه ایجزاد شزده اسز ،

مانند ʼ dümرویʼ üzüm ،)dēm <( ʻهییم.)ēzm < üzm <( ʻ
 -4نتیجهگیری
رویررد تاریخی به دگرگونی پیشینشدگی واکۀ  ūدر گویشهای لری و گویشهزای مرکزیی و بررسزی
ریشهشناختی واژههایی که این واکۀ پیشینشده را دارند نشان میدهد ،هم در لری و هم در گزویشهزای
مرکیی واکۀ  ūدورۀ میانه در این گویشها پیشین شده اس ؛ در لری به  īو در گویشهای مرکزیی بزه ü

تبدیل شده اس  .در حالی که واکۀ  ōدورۀ میانه در هر دو گروه گویشی با افراشتگی بزه  ūتحزوّل یافتزه
اس  .در این میان ،تهابل دو واکۀ پسین ( ūبسته) و ( ōنیمبسته) در دورۀ میانه به تهابل دو واکزۀ بسزتۀ ū

(پسین) در برابر ( üپیشین) تبدیل شده اس

که بزرای هزر دو مزیتزوان ارزش واجزی در نظزر گرفز .

بررسی تطبیهی این روند نشان میدهد ،فرایند پیشینشدگی در دو مرحله انجام گرفته اس  ،نخس
پیشینشدن به  üتبدیل شده اس

 ūبزا

که این مرحله ،در بیشتر گویشهای مرکیی و لری گیونی انجام گرفتزه

اس  ،مرحلۀ دوم ،گستردهشدن واکۀ پیشینشدۀ  üو تبدیل آن به  īاس

که در بیشزتر گونزههزای لزری،

برخی از گویشهای جنوب غربی مانند بهبهانی و تعدادی از گویشهای مرکیی مانند یهودیان کاشزان و
حسنآباد جرقویه انجام گرفته اس  .در برخی گویشهای مرکیی ،گسترش واکۀ  üبه هجای مجزاور در
اثر هماهنگی واکهای دیده میشود ،همچنانکه در وند گویش نیزی یرزی دو واژۀ خزاس هسزتند کزه در
آنها  üبازمانده از  īیا  ēدورۀ کهنتر اس .
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