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Abstract 
Persian singular and plural reflexive/ emphatic pronouns are formed by adding enclitic 

pronouns to the word “od” (self). This research analyzes and compares the pronunciation of 

reflexive pronouns in the standard spoken Persian and Bakhtiari dialect using Optimality 

Theory (Prince and Smolensky, 1993/2004). It aimed at introducing (un)shared phonological 

processes and constraints that determine the pronunciation of singular and plural reflexive 

pronouns. In so doing, it came up with inclusive rankings of constraints to explain all different 

pronunciations in both versions. The results of this research indicate that pre-nasal raising in 

plural reflexive/ emphatic pronouns is the only shared phonological process in the standard 

spoken Persian and Bakhtiari dialect. Furtheremore, the principal reason for different 

pronunciation of reflexive pronouns in Bakhtiari dialect is deletion of /d/ in “od” which in 

turn feeds the deletion of enclitic vowel in order to resolve hiatus. Also, this paper discusses 

why the consonant of the enclitic /-aS/ is pronounced either [S] or [s] in different Bakhtiari 

speaking areas. As for Bakhtiari dialect, the analyses are rather diachronic because changes in 

the pronunciation of its reflexive pronouns have occurred throughout its history and today they 

have no other pronunciations. 

Keywords: Persian reflexive pronouns, Bakhtiari dialect, pre-nasal raising, alveolarization, 

phoneme deletion. 
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 x253-6252 شاپای الکترونیکی:

 

 علمیمقالة 

 و گویش بختیاریمعیار  گفتاریظ ضمیرهای انعکاسی در فارسی تلفّ بررسی تطبیقی

 بشیر جم
 ، شهرکرد، ايراندانشگاه شهرکرد ،ادبیات و علوم انسانی ةدانشکد ،گروه زبان انگلیسیاستاديار 

 62/3/2321 پذیرش:  6/26/2325 دریافت:

 چکیده
 ،هاا هسات د   بست جزء پیکه ضمیرهاي پیوسته با  خودتکواژ پیوند از مع در زبان فارسی کیدي مفرد و جأضمیرهاي انعکاسی يا ت

زباان    دو گونا  مثابا  باه را  ظ ضمیرهاي انعکاسی در فارسی گفتاري معیار و گويش بختیاريتلفّپژوهش حاضر  شوند. ساخته می

فی معرّنوشتار پیش رو  هدف. ک دتطبیقی می به تحلیل (6223/2223در چارچوب نظري  بهی گی )پري س و اسمول سکی، فارسی 

يابی به يا    ها و دستت آنهاي گوناگون ضمیرهاي انعکاسی و تحلیل علّ ظهاي مشترك و متفاوت در تلفّ فراي دها و محدوديت

  هما  ةک  د ینهاي نهايی تبی ب دي رتبه گونه بوده است.هاي مختلف در هري  از اين دو نهايی از محدوديت ةب دي دربرگیرند رتبه

افراشاتگی   که  داده استنشان نتايج اين پژوهش  .هست دهاي ضمیرهاي انعکاسی در فارسی گفتاري معیار و گويش بختیاري  ظتلفّ

ت اصلی نیز علّ ؛معیار و گويش بختیاري است ضمیرهاي انعکاسی جمع ت ها فراي د مشترك بین فارسی گفتاريخیشومی در  پیش

  چاین فراي اد حاذف واکا     است که زمی ه خود ةي واژ/d/انعکاسی در گويش بختیاري حذف همخوان ظ متفاوت ضمیرهاي تلفّ

در م ااق  مختلاف    [s]ياا   []باه   /a-/بسات   ظ همخاوان  پای  همچ ین، دلیل تلفّا  شود؛ ها می بست براي رفع التقاي واکه پی

ظای ضامیرهاي   تغییارات تلفّ  زيارا  ؛درزمانی اسات  کمابیش مربوط به گويش بختیاريهاي  تحلیل است.نشین تبیین شده بختیاري

  ظ ديگري ندارند.و امروزه اين ضمیرها تلفّ انددادهانعکاسی در تاريخ اين گويش رخ

 .حذف واج، شدگی لثوي، خیشومی افراشتگی  پیشگويش بختیاري، ، ضمیرهاي انعکاسی فارسی :ها واژهکلید
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 مهدّقم -1

و معیاار   گفتاريدر فارسی را کیدي أيا تظ ضمیرهاي انعکاسی در دو بخش اصلی تلفّنوشتار پیش رو  

، 2در چارچوب نظريا  بهی گای )پاري س و اسمول ساکی     زبان فارسی  دوگون مثاب بهگويش بختیاري 

 .ک د می هتحلیل و مقايس( 6223/2223

باختري ايران  اي در باختر و ج وب هاي ج وب باختري ايران است که در م طقه بختیاري از گويش 

و شوشاتر در اساتان    هااي دزفاو    به رود دز و شهرساتان  غرب ،گوي د. اين م طقه از به آن سخن می

باه شاهرکرد و باروجن در اساتان     شرق  تان، از شما  به الیگودرز و دورود در استان لرستان، ازخوزس

شود. بختیاري يکی از سه بويراحمد محدود می چهارمحا  و بختیاري و از ج وب به استان کهگیلويه و

ب لري لرستانی در شما  و لري کهگیلويه و بويراحمد در ج او  گون  اصلی گويش لري است که بین

 هاي گويش لري بازماندة پارسی میانه است که خود بازماندة گويش و ديگر گونه است. اينگرفتهقرار

  هاي کهن زبان پارسی است. ، بختیاري از گويشاين براساس .(2322)قاهري،  پارسی باستان است

از  است. هاي بسیاري انجام شده پژوهشش اختی گويش بختیاري  هاي گوناگون زبان پیرامون ويژگی 

قور کلّی را به( اين گويش 2312( و قاهري )2321خسروي )آثار زير اشاره کرد؛ توان به  اين میان می

( نیز باه  2322شجاعی )و و رضايی  (2326) (، رضايی و امانی بابادي2312قاهري ) .اندتوصیف کرده

نیاز تااک ون باه چاا      ( 2313سارل  )  ( و2352) ماددي   نام اند. دو واژه هاي دستوري پرداخته بحث

نشین مقايسه  بختیاري  م طق 62 بختیاري را در ةواژ هشتاد( 6225) و قاهري اردلی 6آنونبی اند. رسیده

 (،2352زاده ) (، غامم 2352ذوالفقااري )  ازجملاه ارشاد  کارش اسی  نام چ دين پايانهمچ ین،  ؛اند کرده

اثار   ساه ا در امّ ؛اند ( پیرامون گويش بختیاري نوشته شده2322) سلطانی و (2322عباسی سورشجانی )

شا اختی   هاي واج ( به ويژگی6223) و آنونبی و اسدي (2211) 3، وي دفور(2266) 3لوريمريع ی  ،مهم

و  بهی گای   نظريرچوب در چا ( به فراي د حذف همخوان2322) ديگران اورکی و .پرداخته شده است

با را  در گويش بختیاري فراي دهاي واجی یبدون چارچوب نظري خاصّ( 2322موحدنساج ) و یفاضل

 .اندبررسی کرده فارسی دري

ظ تااک ون پژوهشای پیراماون تلفّا     ،  رو پیشنوشتار  ةوجوي نگارند جستبراساس  گفت ی است که 
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 32ر فارسی گفتاري معیار و گويش بختیاري /بررسی تطبیقی تلفّظ ضمیرهاي انعکاسی د

هار حاا  ازآنجاکاه ايان     باه  ؛ي انجام نشده استضمیرهاي انعکاسی در زبان فارسی و گويش بختیار

پیش     ترين موضوع به مقالاند، نزدي  تشکیل شده ي ضمیريها بست با پی خودضمیرها از پیوند تکواژ 

 و خاان  جن بیاند؛  هاي زبان فارسی انجام شده بست که پیرامون تلفظ واژه هست دزير   پژوهشچهار رو 

را واجی   بست و کلم زيروبمی در گروه واژه  هاي آوايی و الگوي تکی ويژگی( 2322) زاده ابوالحس ی

 زيرا ؛واجی ازنظر نوايی متفاوت است  بست با کلم که گروه واژه اند و به اين نتیجه رسیده کردهمقايسه 

پیش  بست، بر روي هجاهاي واجی و در گروه واژه  رروي هجاي آخر کلمب *Hزيروبمی   الگوي تکی

 بسات در  ساط  گاروه واژه   (2322ه )زاد ابوالحسا ی  و خاان  جان  بای نیاز   ؛گیارد  بست قرار می از واژه

که  اندبه اين نتیجه رسیده و کردهبررسی را  اماروز ش اختی زباان فارسای نظام واج مراتب نوايی سلسله

  .مراتب نوايی زبان فارسی دانست سلسله در يساط  ناوايی معتبر ات را بايادبس گاروه واژه

هااي ضامیري باه     بست صا  پیچگونگی اتّ نیز (2323)کرد زعفرانلو  کامبوزيا و بهرامی خورشید 

هاي ضامیري در زباان    بست که نظام پی کرده و برآن دبررسی را  اسامی  مختوم به واکه در زبان فارسی

ت ها از ي   که شخص مفرد استشخص و سومشخص، دوم اوّ ل ازمتشکّعضوي  فارسی، نظامی سه

حاصال   ’n-‘ساز مع افزودن پسوند ج ازها صورت جمع مت اظر آن و اند همخوان  م فرد تشکیل شده

 /ast-/ بستی فعل پیهاي گوناگون  ظبر تلفّ  فراي دهاي واجیثیر أ( به تب 2323جم ) سرانجام .شودمی

 سه صورت بست به اين پی تبديل و چگونگیپرداخته  اي معیار محاوره  گون درهاي مختلف  در بافت

[as] ،[s]  و[e]  است. کرده  تحلیل بهی گی  در چارچوب نظريرا 
ضامیرهاي  درمورد گويش بختیاري، چگونگی تعیین بازنمايی واجی  حاضر پژوهش مسئل  اصلی  

آياا ضامیرهاي   : اسات   پرساش ساه  پاساخ باه   حاضر پژوهش هدف  آن است؛ براساس اين،انعکاسی 

چاه   ( مشاترکی دارناد   داد درونواجی )گويش بختیاري بازنمايی معیار و انعکاسی در فارسی گفتاري 

 معیارظ ضمیرهاي انعکاسی در فارسی گفتاري مشترك يا متفاوتی تلفّواجی هاي  محدوديتفراي دها و 

شخص مفرد و جمع  ظ ضمیرهاي انعکاسی سومنظري  بهی گی تلفّ ک  د  و گويش بختیاري را تعیین می

 ک د  در گويش بختیاري را چگونه تبیین می [s] يا []با يکی از دو همخوان 

 پژوهش روش -1-1

 گويش بختیاري و معیارگفتاري ضمیرهاي انعکاسی در فارسی ظ تلفّ ،روش تحلیلیبهپیش رو  نوشتار

معیار و فارسی مفرد و جمع در ضمیر انعکاسی هاي اين پژوهش شامل شش  داده. را بررسی کرده است

گفتاري رسمی و  ظگردآوري و تعیین تلفّاست.  گويش بختیاريمفرد و جمع در  ضمیر انعکاسیشش 

http://ensany.ir/fa/article/author/69646
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http://ensany.ir/fa/article/author/109643
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ش اسای انجاام شاده     واج ةنگارنده در حوز  زبانی و اندك تجرب براساس شمّانعکاسی  هايضمیر ار معی

پرسش از گويشوران بومی اين  راهازنیز  گويش بختیاريدر انعکاسی  هايضمیرگردآوري  ةاست. شیو

و در مرکاز اساتان چهارمحاا     واقاع  شامل استادان، دانشجويان و کارم دان دانشاگاه شاهرکرد   م اق  

 معیارفی ضمیرهاي انعکاسی مفرد و جمع در فارسی گفتاري پس از معرّ .استبختیاري صورت پذيرفته 

هاا در  ظ آنظ ايان ضامیرها و چگاونگی تلفّا    ثیرگاذار در تلفّا  أت  و گويش بختیاري، فراي دهاي واجی

ان باا  هايی که تعاملشا  ترتیب که در آغاز، محدوديت بدين ؛شده استتحلیل  چارچوب نظري  بهی گی

. به هدف اندشده  ب دي فی و رتبهيکديگر موجب رخداد يا عدم رخداد اين فراي دهاي واجی شده معرّ

تا درنهايت  شدهتدريج تکمیل مربوط به هر گونه به  هاي ب دي هاي نهايی، رتبه ب دي يابی به رتبه دست

و در گاويش بختیااري    معیار هاي ضمیرهاي انعکاسی در فارسی گفتاري ظتلفّ  هم ةک  د تبیین بتوان د

 باش د.

کار  بهحاضر در پژوهش  زمانیهاي درزمانی و همتلفیقی از تحلیل ،به فراخور بحثگفت ی است که  

ظای ضامیرهاي   تغییارات تلفّ  زيارا  ؛ها درزمانی اسات  است. در ارتباط با گويش بختیاري، تحلیلرفته 

ظ ند و امروزه اين ضمیرها تلفّا ن گويش رخ دادهدر تاريخ ايخیشومی  افراشتگی پیشانعکاسی ازجمله 

قب   خیشومی افراشتگی پیشکه رخداد  لحاظا پیرامون فارسی معیار بايد گفت از اين امّ ؛ديگري ندارند

شامار  درزماانی باه   يفراي د ،نیافته است ادامه و بوده یخاصّ تاريخی ةمربوط به دور (2323) صادقی

دهد و همچ ین  بسیار رسمی رخ نمی  ث که امروزه اين فراي د در گونازسوي ديگر، از اين حی ؛رود می

)گوناگونی آزاد(  صورت اجباري يا اختیاري رسمی )گفتاري( به غیر  گونرخداد يا عدم رخداد آن در 

آن گون  زبانی است که در  ،معیارگفتاري م ظور از فارسی  .2رود شمار میزمانی نیز بههم ياست فراي د

  رود. کار می ها به وندان تهرانی يا در رسانهگفتار شهر

 ها تحلیل داده -2

ضامیرهاي  و  معیاار گفتااري  شامل دو بخش ضمیرهاي انعکاسای در فارسای   ترتیب بهها  تحلیل داده

 است. گويش بختیاريانعکاسی در 

 معیار گفتاریفارسی ضمیرهای انعکاسی در  -2-1

و  خودتاان ، خودماان ، خاودش ، خاودت ، خودمشامل که فارسی کیدي زبان أيا تضمیرهاي انعکاسی 

                                                                                                                                                                             
 است.شده تحلیل  ( 2322موارد رخداد اجباري و اختیاري و همچ ین عدم رخداد اين فراي د در جم )  هم -2



 35ر فارسی گفتاري معیار و گويش بختیاري /بررسی تطبیقی تلفّظ ضمیرهاي انعکاسی د

 ،/am/ ،/-at/ ،/-a/ ،/-emn-/  ضامیرهاي پیوسات  باا   خودپیوند تکواژ از ترتیب هست د به خودشان

/-etn/ و /-en/ ( 53: 2315( و شاقاقی ) 36: 2352براساس کلباسای ) اين ضمیرها  .شوند ساخته می

دساتوري فاقاد     تکاواژ وابسات  بست  ( واژه53: 2315ی )تعريف شقاقبراساس  .ها هست د  بست پیجزء 

با پاي  خاود يا  واژة   ک د و ازنظر آوايی  تر از واژه شرکت می هاي بزرگ است که در ساخت  ايتکیه

شود،  ظ مینحوي است که ازنظر آوايی همان د ي  واژه تلفّ یگروه يا ساخت ،سازد. واژة واجی واجی می

نیاز  یمیزبان ها همچون وندها به بست رود. واژه شمار نمیا ازنظر صرفی، نحوي و مع ايی ي  واژه بهامّ

 شوند.  ساختمان واژه محسوب نمیولی برخمف وندها جزئی از  ؛دارند تا به آن بچسب د

 شود: می آشکارهاي زير  واقعیتها آن گفتاري  با گونضمیرهاي انعکاسی  بازنمايی واجی  با مقايس

 گفتاری معیار ةگون ضمیرهای انعکاسی .(1جدول )

 /od+ am/ → [odam] ظبدون تغییر تلفّ

 /od+ at/ → [odet] [a] / بهeتبديل /

 /od+ a/ → [ode] [a] / بهeتبديل /
 /od+ emn/ → [odemun] [u/ به ]تبديل /

 /od+ etn/ → [odetun] [u/ به ]تبديل /

 /od+ en/ → [odeun] [u/ به ]تبديل /

رخ  افراشاتگی در ساير ضمیرها فراي د  ،شخص مفرد اوّانعکاسی جز ضمیر بههمان گونه که پیداست 

با ي   /a/ ةافتاد  شخص مفرد واک شخص و سوم دومانعکاسی در ضمیرهاي  کهصورت بدين ؛داده است

  اکو خیشومی افراشتگی  پیشو در ضمیرهاي جمع قی فراي د  ،[e]  افراشت نیم  واکبه درجه افراشتگی 

 افراشاتگی ده اسات.  تباديل شا   [u]  افراشت  به واک /n/خیشومی   در بافت پیش از همخوان // ةافتاد

جم، ) شود تر تبديل می افراشته يا افراشته  است که قی آن ارتفاع واکه افزايش يافته و به واک فراي دي 

 :اند هاي فارسی نشان داده شده اين دو فراي د برروي ذوزنق  واکه(.   2323

 
 های زبان فارسی ذوزنقة واکه .(1)شکل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%98_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
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ضمیرهاي انعکاسای جماع   د و ضمیرهاي انعکاسی مفر در دو زير بخش « افراشتگی»رخداد فراي د  

 است.  شدهتحلیل 

 ضمیرهای انعکاسی مفرد -2-1-1

با  مقايسهشخص در  شخص و سوم دوم انعکاسیدر ضمیرهاي  [e] به /a/  رسد که تبديل واک نظر میبه

بست  در دو پی [e]  به واک /a/  عامل تبديل واک جمع رخ داده است.انعکاسی در ضمیرهاي  [e]  واک

   واکوجود  ،زبانی خاصّاين محدوديت  است. enc[a]*داري  شخص محدوديت نشان سوم شخص و دوم

[a] ةازآنجاکه واک  افتاد 2شمارد. بست مجاز نمی را در پی /a/   افراشت نیمبه واک  [e]  شاود،   تبديل مای

باه   داد نسابت  افتاده[ را در برون-]+افتاده[ به ]  صکه تبديل مشخّ IDENT [low]محدوديت پايايی 

ط تسلّدر تعارض است.  enc[a]*داري ک د، با محدوديت نشان داد جريمه می صورت مت اظر آن در درون

فراي د افراشتگی  اينضامن رخداد  IDENT [low]محدوديت پايايی  بر enc[a]*داري  نشانمحدوديت 

 .ثیر استأت بیها آنبر ب دي  ، اين رتبهندارند [a]  هاي جمع واک بست پیازآنجاکه گفت ی است است. 

 شاخص  شخص و ساوم  دوم ضمیر انعکاسیدر دو  /a/  آيد که چرا واک اک ون اين پرسش پیش می 

 .گیرد شخص مفرد اين تبديل صورت نمی  اوّ ضمیر انعکاسیولی در  ؛شود تبديل می [e]  به واک مفرد

صورت به خودَمولی  ؛شوند ظ میتلفّ خودِشو  خودِتصورت به خودَشو  خودَتسخن، چرا ديگر به 

 6IDENT[low]1P محادوديت پاياايی   در پاسخ بايد گفت که دلیل آن وجاود  .شود ظ نمیتلفّ خودِم *

 محدوديتط اين تسلّ ،بهی گی  براساس نظري. است IDENT [low] تر محدوديت خاص  که گون است

 شخص  اوّ یر انعکاسیضم در واکه افراشتگیمانع  (2)ب دي  در رتبه enc[a]*داري  نشانبر محدوديت 

 :شود می

*[a]enc >> IDENT [low]  >> (1) IDENT [low]1P 
 است:شده ( تحلیل 2) مفرد در تابلو شخص  اوّعدم رخداد فراي د افراشتگی در ضمیر انعکاسی 

                                                                                                                                                                             
روناد کاه معماوا شاامل      هااي خااص زباانی نیاز باه کاار مای        هااي جهاانی، محادوديت    بهی گی افزون بر محادوديت   در نظري -2

 Edgemost)خااص تکاواژي     مان اد محادوديت  . اناد  از پیدايش ايان نظرياه راياج باوده    هست د و تکواژي خاص هاي  محدوديت

(um; L)) ( تکاواژ   نیسات زيارا   جهانی اين محدوديت. زبان تاگالوگدر  (36: 6223)پري س و اسمول سکی/-um/    در هار زباانی

 .  (2222: 6222)دو لسی،  وجود ندارد

 است. 1st personنگاشت  كوته  1pانديس  -2
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 شخص مفردلعدم رخداد فرایند افراشتگی در ضمیر انعکاسی اوّ .(1) تابلو
IDENT[low] *[a]enc IDENT[low]1P  Input: /od+ am/ 

 *  a. ☞  [odam] 
*  *! b.      [odem] 

 ؛تبديل شده است [e]  به واک /a/  واک (b)گزي   ناپاياي در ( آشکار است، 2) گونه که در تابلوهمان 

 ضامیر انعکاسای   در که افراشاتگی واکاه   IDENT[low]1P  باامرتب محدوديت پايايیاين گزي ه  پس

که اين محادوديت را رعايات    (a)، گزي   پاياي ب ابراين ؛نقض کرده است ،ک د یرا م ع م شخص  اوّ

 .ه استشد داد بهی ه برگزيده  برون مثاب کرده، به

  مفرد در تابلوهاي به شخص شخص و سوم دومرخداد اين فراي د افراشتگی در ضمیرهاي انعکاسی  

 .است شدهتحلیل  نیز (b6) و (a6هم پیوست  )

 شخص مفرد شخص و سوم رخداد فرایند افراشتگی در ضمیرهای انعکاسی دوم .(b2( و )a2هم پیوستة ) ابلوهای بهت(. 2تابلو )
IDENT[low] *[a]enc IDENT[low]1P  Input: /od+ at/ 

*    a.i ☞  [odet] 
 *!  a.ii    [odat] 
   Input: /od+ a/ 

*   b.i ☞  [ode] 
 *!  b.ii     [oda] 

ها محدوديت پايايی  گزي ه  پیداست، هم (b2)و  (a2)هم پیوست   به يگونه که در هردو تابلوهمان 

شخص  چون اين محدوديت شامل ضمیرهاي انعکاسی دوم اند را رعايت کرده IDENT[low]1P  باامرتب

نقض را  enc[a]*داري  نشانمحدوديت  (b.ii)و  (a.ii) ي هاي پايا سپس، گزي ه ؛شود شخص نمی و سوم

داد  برون مثاب اند، به که اين محدوديت را رعايت کرده (b.i)و  (a.i)ي  هاي ناپايا ب ابراين، گزي ه ؛اند کرده

 ند.ا دهش بهی ه برگزيده 

 ضمیرهای انعکاسی جمع -2-1-2

 خیشاومی  افراشتگی  پیشواجی جمع فراي د انعکاسی در ضمیرهاي  ،بیان شدنیز تر گونه که پیشهمان

 .نیسات ضمیرهاي انعکاسی م حصر به  است وترين فراي دهاي واجی زبان فارسی  از رايج که رخ داده

در  ‘اوم’و  ‘اون’به ‘آم’و  ‘آن’تبديلباع وان فقط  یخاصّ نام  ارائزبان فارسی که بدون  اين فراي د مهمّ

جام   .گذاري شد نام خیشومی افراشتگی  پیشنام علمیبا (2322) جمدر  شده بودطرح م( 2323) صادقی

اين فراي اد را در چاارچوب نظريا  بهی گای     ی ئاستث ارخداد اجباري، اختیاري و عدم رخداد ( 2322)
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 2میلار  همچ این،  ؛( و رويکردهاي زيرشاخ  آن تحلیل کرده است2223/6223)پري س و اسمول سکی، 

 خته است.به اين فراي د پرداکه  است )آمريکايی(ايرانی  غیرگران پژوهشاز ( 6222)

در بافات پایش از    //( عامل رخداد فراي د تغییر واکا   2322 ،)جم [N]*داري  محدوديت نشان 

شمارد.  و همخوان خیشومی را مجاز نمی [] هاي خیشومی است. اين محدوديت توالی واک  همخوان

ب ادي   تباه قارار دارد. ر نیز داري  دربرابر اين محدوديت نشان IDENT [low]محدوديت پايايی همان 

*[N] >> IDENT[low] ،در  خیشومی افراشتگی  پیشفراي د رخداد اجباري براي تبیین  (2322 )جم

پاژوهش پایش  رو   هدف ولی ازآنجاکه  ؛ک د کفايت میها ازجمله ضمیرهاي انعکاسی جمع  تمام بافت

 ؛افزوده شده است( 2ب دي ) به رتبه [N]*داري  محدوديت نشان ،استدربرگیرنده ب دي  ي  رتبه  ارائ

 . استظ سب  گفتاري هر شش ضمیر انعکاسی تلفّ ةک  د تبیین (6)ب دي نهايی  رتبه ب ابراين،

(2) *[N] >> IDENT [low]1P >>*[a]enc >> IDENT [low]  

شخص مفرد و  شامل هردو ضمیر انعکاسی اوّ IDENT [low]1Pگفت ی است که محدوديت پايايی  

 (1p) شخص اوّزيرا در صورت و در تعريف اين محدوديت، فقط عبارت  ؛شود شخص جمع می اوّ

 [N]*داري  ب ابراين، محدوديت نشان ؛شخص قید نشده است بودن  ضمیر اوّقید شده و مفرد يا جمع

در رقابت باا گزي ا     خودمانط باشد تا مانع گزي ش اشتباهی گزي   بايد بر اين محدوديت پايايی مسلّ

 .ودبش خودموندرست 

(، a3)پیوست  هم در تابلوهاي به جمعدر ضمیرهاي انعکاسی  خیشومی افراشتگی  پیشرخداد فراي د  

(b3( و )c3)  است شدهتحلیل. 

 جمعدر ضمیرهای انعکاسی  خیشومی افراشتگیِ پیش: رخداد فرایند (c3( و )a3( ،)b3)هم پیوستة  تابلوهای به(. 3تابلو )
IDENT [low] *[a]enc IDENT [low]1P *[]N Input: /od+ emn/ 

*  *  a.i ☞  [odemun] 

   *! a.ii      [odemn] 

    Input: /od+ etn/ 

*    b.i  ☞  [odetun] 
   *! b.ii      [odetn] 

    Input: /od+ en/ 

*    c.i  ☞  [odeun] 
   *! c.ii      [oden] 

                                                                                                                                                                             
1. C. Miller  
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، (a.ii)ي پیداست، هرساه گزي ا  پاياا   ( c3( و )a3( ،)b3)هم پیوست   لو بهگونه که در سه تابهمان 

(b.ii)  و(c.ii) ت داشتن توالی واک  علّبه[]   و همخوان خیشاومی[n]   محادوديت*[N]   را نقاض

، ايان محادوديت را   را ندارندکه اين توالی  (c.i)و  (b.i)، (a.i) يب ابراين، هرسه گزي   ناپايا ؛اند کرده

 (a.i)گزي ا    ،آشاکار اسات   قور کاه انهمه البتّ ؛اند داد بهی ه برگزيده شده برون مثاب ت کرده و بهرعاي

افراشتگی اين محدوديت براساس قب   زيرا ؛ستا  کردهنرا رعايت  IDENT[low]1P محدوديت پايايی

 شخص مفرد يا جمع مجاز نیست.  اوّ ضمیر انعکاسی در واکه

 ویش بختیاریضمیرهای انعکاسی در گ -2-2

، خاوس ياا   خاوش ، خاوت ، خاوم شامل  ترتیببهگويش بختیاري در کیدي أضمیرهاي انعکاسی يا ت

و ضامیرهاي انعکاسای    معیاار ظ فارسای گفتااري   تلفّا  .هست د خوسونيا  نوخوشو  نوخوت، نوخوم

 ( نشان داده شده است:6) جدولدر اين ضمیرها بختیاري ظ تلفّهمراه با  هاآن  بازنمايی واجی

 و گویش بختیاری معیارگفتاری فارسی در ضمیرهای انعکاسی  مقایسه تلفظ .(2)جدول 

 گویش بختیاری معیار گفتاری فارسی واجی یبازنمای ضمیر انعکاسی

 odam/ [odam] [om]/ خودم
 odat/ [odet] [ot]/ خودت
 oda/ [ode] [o; os]/ خودش
 odemn/ [odemun] [omun]/ خودمان
 odetn/ [odetun] [otun]/ خودتان
 oden/ [odeun] [oun; osun]/ خودشان

هااي   هاا و گاويش   تحلیال لهجاه  اساسی در  هاي چالشيکی از ها  چگونگی تعیین بازنمايی واجی داده

 میاان آورد کاه  توان از رخداد ي  فراي د واجی سخن باه  ش اسی ه گامی می در علم واج ست.ا ها زبان

 براسااس نوزده(. :   2323جم، ) انگیزه و دلیل کافی براي تعیین بازنمايی واجی آن وجود داشته باشد

هاي  ها و گويش ها در لهجه واژهتلفظ زيرساختی برابر با  لزوماً معیار گفتاريفارسی  بازنمايی واجی ،اين

خوشابختانه درماورد   اشاد.  ب فاراهم باراي آن  مگر اي که انگیزه و دلیل کافی  ؛نیست زبان فارسیديگر 

يل ه به دازيرا با توجّ ؛بازنمايی واجی ضمیرهاي انعکاسی در گويش بختیاري اين مشکل وجود ندارد

واجای  گاويش بختیااري بازنماايی    و معیاار  ضامیرها در فارسای گفتااري    اين شود که  می آشکارزير 

 :دارند( مشترکی داد درون)

در  کاه  شود آشکار می( 6) جدولدر  هاي واجی بازنمايیاسی با ضمیرهاي انعک ظ بختیاري تلفّ  با مقايس
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  بازنمايیدر حا  اگر . وجود ندارندبست  پی آغازين  و واک خودي تکواژ /d/همخوان  ،ظ بختیاريتلفّ

آغاازين    ي اين تکواژ باا واکا  /o/  آنگاه التقاي واک ،حذف ک یم خودرا از تکواژ  /d/ همخوان واجی

ناگزير  ،ها در زبان فارسی مجاز نیست ه به اين واقعیت که التقاي واکهبا توجّ. ودشمشاهده میبست  پی

 ،ترتیببدين ؛شود حذف میالف(  2323ها )جم،  رفع التقاي واکه راهکار  مثاب بهبست  آغازين پی  واک

ر زيار  د /od+ at/از  [ot] مراحل اشاتقا   براي نمونه، ؛ظ بختیاري استهمان تلفّشده حاصل ظِتلفّ

 نشان داده شده است:

 /od+ at/ بازنمايی واجی

 d/  oatها با حذف همخوان / التقاي واکه
 ot  بست ها با حذف واک  پی رفع التقاي واکه

 [ot] بازنمايی آوايی

حذف همخاوان   ،واجی  بازنمايیضمیرهاي انعکاسی با  ظ بختیاري ت اصلی تفاوت تلفّب ابراين، علّ 

/d/ گفت ی بست شده است.  حذف واک  پی چین  زمی ه ،ها ضمن ايجاد التقاي واکهاست که  ودخي تکواژ

هاي بارز گويش  يکی از ويژگی ،ها میان و انتهاي واژه در/d/  حذف يا تضعیف همخوان انسدادياست 

 بختیاري است. 

در ی جماع  ضمیرهاي انعکاسا در قور مشترك بهخیشومی  افراشتگی  پیشدوم، رخداد فراي د  دلیل 

 .است معیار فارسی گفتاري وگويش بختیاري 

در  //شود؛ همخوان  مفرد در اين گويش مربوط می شخص سومظ ضمیر انعکاسی ، به تلفّسومدلیل  

و در م اق  ديگر به  [] به همان صورت کامینشین  بختیاريدر برخی م اق    /a-/بست ضمیري  پی

و در  []ظ مونه، در اَردَ ، لُردگان، کیاار، فِامرد و گهارو تلفّا    براي ن ؛شود ظ می[ تلفsّصورت لثوي ]

ظ میرزاي لردگان و دي اران تلفّ چشمه، چُلیچه، خان مسجدسلیمان، فارسان، کوهرنگ، چُغاخور، دَست ا، ده

[s] ظ راياج اسات کاه باه     ه در شهرهايی همچون شهرکرد، ايذه و الیگودرز هردو تلفّا البتّ ؛رايج است

ظ دهد که تلفّ ها نشان می رفته، بررسی هم  يل بختیاري ساکن در اين شهرها بستگی دارد. روياهاي  قايفه

هاي بارز گويش بختیاري  تر است و درواقع يکی از ويژگی [ رايجsبست ضمیري با همخوان ] اين پی

فره گ براساس  ه به اي که اين ضمیرظ و نیز با توجّه به اين دوگانگی در تلفّبا توجّ 2رود. شمار می  به

ظ شود که تلفّا  ص میشده، مشخّ ظ میتلفّ  /a-/ صورتبه میانه پارسی( در 2352: 2222معین )فارسی 

                                                                                                                                                                             
 ن بومي اين مناطق فراهم شده است.پرسش از گويشورا راهاين آمار از -1
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ظ ضمیرهاي انعکاسی مفرد و جمع در گويش تلفّ است.  /a-/داد آن همان صورت  زيرساختی يا درون

 است. شده  بختیاري درادامه تحلیل

 ضمیرهای انعکاسی مفرد -2-2-1

2داري محادوديت نشاان  در گويش بختیااري   در ضمیرهاي انعکاسی /d/ذف همخوان عامل ح
*[d]ref  

محادوديت پاياايی    شاود.  ظ ايان همخاوان انسادادي در ضامیرهاي انعکاسای مای      که مانع تلفّا  است

MAX(stem) (دربرابر آن قرار دارد و حاذف هار واجای را    6222، 6ولف )  ؛ک اد  جريماه مای  از پاياه 

-222: 6226 ،3کارتی )م  HIATUS*داري  نشان  محدوديت ،ها بودن التقاي واکههمچ ین، دلیل مجازن

در ضمیرهاي انعکاسی  گويش بختیاري اين محدوديت ازقريا   هاست.  التقاي واکه ( است که ضد52ّ

کارتی و پري س،  )م  MAXحذف  ضدّتر   یکلّّمحدوديت شود. سرانجام  بست ارضا می پی  حذف واک

 (3)ب دي  رتبه قرار دارد. HIATUS*دربرابر  ،ک د داد جريمه می واجی را در برون که حذف هر( 2222

 است:گويش بختیاري مفرد در  ظ ضمیرهاي انعکاسیتلفّ ةک  د تبیین

(3) *[d]ref >> *HIATUS >> MAX(stem) >> MAX 

هام   بلوهااي باه  تاگويش بختیاري در مفرد در  شخص ومدشخص و   اوّضمیرهاي انعکاسی ظ تلفّ 

 .است شدهتحلیل  (b3)( و a3پیوست  )

 مفرد در گویش بختیاری شخص شخص و دوم لاوّظ ضمیرهای انعکاسی تحلیل تلفّ: (b4( و )a4) هم پیوستة تابلوهای به(. 4تابلو )

MAX MAX(stem) *HIATUS *[d]ref Input: /od+ am/ 

** *   a.i   ☞   [om] 

** **!   a.ii        [am] 

* * *!  a.iii       [o.am] 

   *! a.iv       [odam] 

    Input:  /od+ at/ 

** *   b.i ☞    [ot] 

** **!   b.ii       [at] 

* * *!  b.iii      [o.at] 

   *! b.iv      [odat] 

                                                                                                                                                                             
 است. reflexiveنگاشت  كوته refانديس  -1

2. M. Wolf 

3. J. J. McCarthy 
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و  (a.iv) ي پايايها ي هگز ابتداپیداست،  (b3( و )a3)هم پیوست   گونه که در هردو تابلوي بههمان 

(b.iv)  داري باامرتب نشانمحدوديت  *[d]ref همخوان دلیل داشتن را به/d/  نقض کرده و از رقابت ک ار

 HIATUS*داري  نشانمحدوديت  ،هايشان دلیل التقاي واکهبه (b.iii)و  (a.iii)هاي  سپس، گزي ه ؛اند رفته

 (a4)در تابلوي  (a.ii)و  (a.i)  سرانجام رقابت دو گزي  اند. تهاز رقابت ک ار رفها نیز آننقض کرده و را 

شود. در  کشیده می MAX(stem)به محدوديت پايايی  (b4)در تابلوي  (b.ii)و  (b.i)  و رقابت دو گزي 

 (b.i)و  (a.i)هاي  ولی در گزي ه ؛اند حذف شده /od/  از پاي /d/و  /o/دو واج  (b.ii)و  (a.ii)هاي  گزي ه

و  (a.i)هاي  دوبار و گزي ه (b.ii)و  (a.ii)هاي  پس گزي ه ؛است حذف شده  /od/  از پاي /d/ط واج فق

(b.i)  هاي  ب ابراين، گزي ه ؛اند بار اين محدوديت را نقض کردهفقط ي(a.i) ( وb.i که مرتکب تعداد )

 شوند. داد بهی ه برگزيده می برون مثاب به ،اند نقض کمتري شده

 باه  نشاین  بختیااري  م اق  مختلفدر مفرد  شخص سومضمیر انعکاسی  ،تر بیان شدکه پیش قورهمان

در ايان   [s] همخاوان باه   //همخوان عامل تبديل  .شود ظ میتلفّ [os] يا [o] دو صورتيکی از 

را در  []همخوان اين محدوديت وجود است.  enc[]*داري  محدوديت نشانوجود  ،بست ضمیري پی

 [sباه همخاوان لثاوي ]    شدگی لثويقی فراي د  //ازآنجاکه همخوان کامی  شمارد. جاز نمیبست م پی

داد نسبت باه   کامی را در برون  صکه تغییر مشخّ IDENT[palatal]شود، محدوديت پايايی  تبديل می

 طاست. تسالّ  قابلدر ت enc[]*داري ک د، با محدوديت نشان داد جريمه می صورت مت اظر آن در درون

ضاامن رخاداد ايان    ( 3ب دي ) در رتبه IDENT[palatal]محدوديت  بر enc[]*داري  نشانمحدوديت 

  :است شدگی لثويفراي د 

(4) *[d]ref >> *HIATUS >> MAX(stem) >> *[]enc >> IDENT[palatal] >> MAX 

 ک د: ا تبیین میردر بختیاري  [os]به  /oda/ مفرد شخص سومتبديل ضمیر انعکاسی ت ( عل2ّتابلو )

 [os]به  /oda/ شخص مفرد سومتبدیل ضمیر انعکاسی  .(5) تابلو

MAX IDENT [palatal] *[]enc MAX (stem) *HIATUS *[d]ref Input: /od+ a/ 
** *  *   a. ☞  [os] 
**  *! *   b.       [o] 

** *  **!   c.       [as] 

**  * **!   d.       [a] 
* *  * *!  e.       [oas] 
*  * * *!  f.        [oa] 
 *    *! g.       [odas] 
  *   *! h.       [oda] 
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دلیال داشاتن   را باه ref[d]*   داري باامرتبا  نشانمحدوديت  (h)و  (g)  (، ابتدا دو گزي 2در تابلو ) 

هايشان  دلیل التقاي واکهبه( f)و  (e)   گزي سپس، دو  ؛اند نقض کرده و از رقابت ک ار رفته /d/همخوان 

بعاد    اناد. در مرحلا   ها نیز از رقابت ک ار رفتاه نقض کرده و آنرا  HIATUS*داري  نشانمحدوديت 

شاود. در   کشایده مای   MAX(stem)باه محادوديت پاياايی     (d) و (c)، (b)، (a)  رقابت چهار گزي ا 

فقط  (b)و  (a)هاي  ولی در گزي ه ؛اند حذف شده /od/  از پاي /d/و / o/دو واج  (d)و  (c)هاي  گزي ه

هاي  گزي ههري  از دوبار و  (d)و  (c)هاي  است. پس هري  از گزي ه حذف شده  /od/  از پاي /d/واج 

(a)  و(b)  هاي  گزي هب ابراين،  ؛اند بار اين محدوديت را نقض کردهفقط ي(c)  و(d)  که مرتکب تعداد

که مرتکب تعاداد نقاض    (b)و  (a)هاي  گزي هروند و رقابت  از رقابت ک ار می ،ندا نقض بیشتري شده

  شود. کشیده می enc[]*داري  نشانمحدوديت به  ،اند کمتري شده

 ؛اين محدوديت را نقض کارده اسات  / /دلیل داشتن همخوان کامی به (b)   پايانی گزي   در اين مرحل

ا چرا در گويش امّ ؛ه استشد داد بهی ه برگزيده  برون مثاب به را دارد اين همخوان که (a)   رو، گزي  ازاين

[ تبديل s] به همخوان شخص سومدر ضمیر انعکاسی  //همخوان  ،برخی م اق  و قوايف ايل بختیاري

در دستور زبان گويش اين  اين است که ت عدم رخداد اين تبديل علّ ،بهی گی  براساس نظري .شود نمی

 ط محدوديت پايايیتحت تسلّ enc[]* يع ی ،بست / در پیهمخوان /وجود  ةک  د م عيت محدودم اق  

IDENT[palatal] ّاست: شدگی لثويت عدم رخداد اين فراي د ( عل2ّب دي ) ط در رتبهاست. اين تسل 

(5) *[d]ref >> *HIATUS >> MAX(stem) >> IDENT[palatal] >> *[]enc >> MAX 

( در 6ب دي نهايی ) رتبهدر  IDENT[palatal] و enc[]*قرار بود دو محدوديت اگر گفت ی است که  

تحات   داري نشاان محدوديت نیز  ب دي نهايی رتبهاين ، در شوند مطرح هم معیار گفتاريفارسی مورد 

 . گرفت قرار میط محدوديت پايايی تسلّ

را  [os]به و عدم تبديل آن  [o]به  /oda/ شخص مفرد سومت تبديل ضمیر انعکاسی ( عل2ّتابلو )

ها تا محادويت   تابلو رقابت گزي هاين در . ک د بختیاري تبیین میبرخی از قوايف يا م اق  در گويش 

MAX(stem) ( است2همان د تابلو )هاي  تا اي که سرانجام رقابت گزي ه ؛(a)  و(b)  به محدوديت پايايی

IDENT[palatal] گزي   ،در اين مرحله شود. کشیده می  (b) ص  کامی اين محدوديت دلیل تغییر مشخّبه

داد بهی ه برگزيده  برون مثاب صه در آن حفظ شده بهکه اين مشخّ (a)رو، گزي    ازاين ؛را نقض کرده است

 :شده است 
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 [osو عدم تبدیل آن به ][ o/به ]oda/ شخص مفرد سومتبدیل ضمیر انعکاسی  .(6) تابلو
MAX *[]enc IDENT [palatal] MAX (stem) *HIATUS *[d]ref Input: /od+ a/ 

** *  *   a. ☞  [o] 
**  *! *   b.      [os] 

**  * **!   c.      [as] 
** *  **!   d.      [a] 
*  * * *!  e.       [oas] 

* *  * *!  f.        [oa] 
  *   *! g.        [odas] 
 *    *! h.        [oda] 

 ضمیرهای انعکاسی جمع -2-2-2

  و واکا  خاود ي تکواژ /d/افزون بر حذف همخوان  در ضمیرهاي انعکاسی جمع در گويش بختیاري

. دهاد  رخ مای  خیشاومی  افراشتگی  پیش فراي د اجباري معیار گفتاريهمچون فارسی بست،  آغازين پی

 شخص جمع است: شخص و دوم  اي انعکاسی اوّاين فراي دها در ضمیره ةک  د تبیین( 2ب دي ) رتبه

(6) *[d]ref, *[]N >> *HIATUS >> MAX(stem) >> MAX, IDENT[low] 

در گاويش  را  [omun]باه   /odemn/ شاخص جماع    اوّت تبديل ضامیر انعکاسای   ( عل5ّ) تابلو

 ک د: بختیاري تبیین می

 [omun/به ]omn/ شخص جمع اولتبدیل ضمیر انعکاسی  .(7تابلو )
IDENT [low] MAX MAX (stem) *HIATUS *[]N *[d]ref Input: /od+ emn/ 

** ** *    a. ☞  [omun] 
** ** **!    b.       [emun] 
** **   *!  c.       [omn] 

** ** *  *!  d.       [emn] 
* *  *!   e.       [oemun] 
* * * * *!  f.       [oemn] 
  *   *! g.       [odemun] 
  *  * *! h.       [odemn] 

 ref[d]*  داري باامرتب نشانمحدوديت  (h)و  (g) هاي ( پیداست، ابتدا گزي ه5) گونه که در تابلوهمان 

 (f)و  (d)، (c)هااي   ساپس، گزي اه   ؛اند نقض کرده و از رقابت ک ار رفته /d/همخوان دلیل داشتن را به

ها نیز از را نقض کرده و آن [N]*محدوديت  [n]و همخوان خیشومی  []تن توالی واک  ت داشعلّ به

نقض را  HIATUS*داري  نشانهايش محدوديت  دلیل التقاي واکهبه نیز (e)  گزي  اند. رقابت ک ار رفته



 35ر فارسی گفتاري معیار و گويش بختیاري /بررسی تطبیقی تلفّظ ضمیرهاي انعکاسی د

 MAX(stem)باه محادوديت    (b)و  (a)  . سرانجام رقابت دو گزي ا ستا  کرده و از رقابت ک ار رفته

فقط واج  (a)   ولی در گزي  ؛اند حذف شده /od/  از پاي /d/و  /o/دو واج  (b)   شود. در گزي  کشیده می

/d/ از پاي  /od/  پس گزي  ؛است حذف شده   (b)  گزي دوبار و   (a)  بار ايان محادوديت را   فقط ي

داد بهی ه برگزيده  برون مثاب به که مرتکب تعداد نقض کمتري شده، (a)   گزي ب ابراين،  ؛اند نقض کرده

 شود.  می

( 5نیز همان د تابلو ) [otun]به  /odetn/ شخص جمع دومتبديل ضمیر انعکاسی  ةک  د تبیین تابلو 

 . شود تحلیل میشخص جمع  سومضمیر انعکاسی نظر کرده و  از پرداختن به آن صرف، رو ازاين ؛است

ظ تلفّ [os] صورتبهمفرد را  شخص سومضمیر انعکاسی که ي ا بختیاري م اق  يا قوايفقب  انتظار، 

ظ حاصل رخداد چهار فراي د اين تلفّ ک  د. ظ میتلفّ [osun] صورتک  د، صورت جمع آن را نیز به می

شادگی و افراشاتگی    هاا، لثاوي   باراي رفاع التقااي واکاه     /e/  ، حاذف واکا  /d/واجی حذف همخوان 

 ظ است:رخداد اين تلفّ ةک  د تبیین( 5ب دي ) رتبهخیشومی است.  پیش

(7) *[d]ref, *[]N >> *HIATUS >> MAX(stem) >> *[]enc >> IDENT[palatal] >> 

MAX, IDENT[low] 

 در گويش بختیاريرا  [osun]به  /oden/ جمعشخص  سومت تبديل ضمیر انعکاسی ( عل1ّ) تابلو

 ک د: تبیین می

 [osunبه ] /oden/ جمعشخص  مسوتبدیل ضمیر انعکاسی  .(8) تابلو
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Input: /od+ en/ 

* ** *  *    a. ☞  [osun] 
* **  *! *    b.       [oun] 
* ** *  **!    c.       [esun] 

* **  * **!    d.       [eun] 
 ** *  *  *!  e.       [osn] 
 **  * *  *!  f.        [on] 
* * *  * *!   g.       [oesun] 
* *  * * *!   h.       [oeun] 
  *    * *! i.        [odesn] 
   *   * *! j.        [oden] 
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 ref[d]*   داري باامرتب نشانيت محدود (j)و ( i)هاي  ( پیداست، ابتدا گزي ه1گونه که در تابلو )همان 

ت علّبه( f)و  (e)هاي  سپس، گزي ه ؛اند نقض کرده و از رقابت ک ار رفته /d/همخوان دلیل داشتن را به

ها نیز از رقابت را نقض کرده و آن[N]*  محدوديت [n] و همخوان خیشومی[ ] داشتن توالی واک 

را  HIATUS*داري  نشاان هايش محدوديت  دلیل التقاي واکههب نیز (h)و  (g)هاي  گزي هاند.  ک ار رفته

 MAX(stem)به محدوديت  (d) و (c)، (b)، (a)هاي  گزي ه. رقابت ندا نقض کرده و از رقابت ک ار رفته

   دو گزي اند. ولی در  حذف شده /od/  / از پايd/ و /oدو واج / (d)و  (c)  گزي دو شود. در  کشیده می

(a)  و(b)  واج فقط/d/ از پاي  /od/  دو گزي پس  ؛است حذف شده   (c)  و(d)  گزي دو دوبار و   (a)  و

(b)  هاي  ب ابراين، گزي ه ؛اند بار اين محدوديت را نقض کردهفقط ي(c)  و(d)  که مرتکب تعداد نقض

نقض کمتري  که مرتکب تعداد (b)و  (a)هاي  روند و رقابت گزي ه از رقابت ک ار می ،اند بیشتري شده

دلیل داشتن به (b)   پايانی گزي   در اين مرحل شود. کشیده می enc[]*داري  نشانبه محدوديت  ،اند شده

 ،که فاقد اين همخوان است (a)   رو، گزي  ازاين ؛اين محدوديت را نقض کرده است // همخوان کامی

 شده است.  داد بهی ه برگزيده  برون مثاب به

 صاورت مفارد را باه   شخص سومضمیر انعکاسی م اق  يا قوايفی هم که  ،رود می ظارانت قور کههمان

[o] ّصورتک  د، صورت جمع آن را نیز به ظ میتلف [oun ]ّت . در اين مورد نیز علّک  د ظ میتلف

 محادوديت باا   enc[]* داري نشاان محدوديت بودن طتحت تسلّ همان شدگی فراي د لثويعدم رخداد 

ت عدم رخداد ( عل1ّب دي ) در رتبه که است در دستور زبان گويش اين م اق  IDENT[palatal] پايايی

 : ک د را تبیین می شدگی لثوي

(8) *[d]ref, *[]N >> *HIATUS >> MAX(stem) >> IDENT[palatal] >> *[]enc >> 

MAX, IDENT[low] 

و عدم تبديل آن باه   [oun]به  /oden/ جمعشخص  سومت تبديل ضمیر انعکاسی ( عل2ّ) تابلو

[osun] ها تا  تابلو رقابت گزي هاين در . ک د ا م اق  بختیاري را تبیین میدر گويش برخی از قوايف ي

باه   (b)و  (a)هااي   ( است. تا اي که سارانجام رقابات گزي اه   1همان د تابلو ) MAX(stem)محدويت 

صا   دلیل تغییر مشخّبه (b)گزي    اين مرحلهدر  شود. کشیده می IDENT[palatal]محدوديت پايايی 

 مثاب به ،صه در آن حفظ شدهکه اين مشخّ (a)  رو، گزي   ازاين ؛کامی اين محدوديت را نقض کرده است

 :شده است داد بهی ه برگزيده  برون



 32ر فارسی گفتاري معیار و گويش بختیاري /بررسی تطبیقی تلفّظ ضمیرهاي انعکاسی د

 [osunو عدم تبدیل آن به ] [ounبه ] /oden/ جمعشخص  سومتبدیل ضمیر انعکاسی  .(9تابلو )
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Input: /od+ en/ 

* ** *  *    a. ☞  [oun] 

* **  *! *    b.       [osun] 

* **  * **!    c.       [esun] 

* ** *  **!    d.       [eun] 

 **  * *  *!  e.       [osn] 

 ** *  *  *!  f.        [on] 

* *  * * *!   g.       [oesun] 

* * *  * *!   h.       [oeun] 

   *   * *! i.        [odesn] 

  *    * *! j.        [oden] 

 گیری نتیجه -3

ظ ضمیرهاي انعکاسای در زباان فارسای و گاويش     که به تلفّ استنخستین پژوهشی  نوشتار پیش رو 

هااي   ظتلفّا   هما  ةک  اد هاي نهايی که تبیاین  ب دي رتبهحاضر نیز در پژوهش  ؛ختیاري پرداخته استب

 اند. ارائه شده ،باش د و گويش بختیاري  معیارضمیرهاي انعکاسی مفرد و جمع در فارسی گفتاري 

ر داد ضمیرهاي انعکاسای د  درمورد ماهیت بازنمايی زيرساختی يا درون نخستدر پاسخ به پرسش  

داراي گويش بختیاري و  معیار شد که ضمیرهاي انعکاسی در فارسی گفتاري ص گويش بختیاري، مشخّ

زيرا با مقايس  تلفظ ضمیرهاي انعکاسی در ايان دو گوناه    ؛( مشترکی هست دداد درونواجی )بازنمايی 

ست که در گويش بختیاري ا خودي تکواژ /d/ها حذف همخوان ت اصلی تفاوت آنشد که علّ آشکار 

افراشاتگی   رخاداد فراي اد   بسات شاده اسات.     چین حاذف واکا  پای    ها زمی ه ضمن ايجاد التقاي واکه

معیار فارسی گفتاري  وگويش بختیاري در ضمیرهاي انعکاسی جمع در قور مشترك بهخیشومی  پیش

 بست پی ظ همخوان همچ ین، تلفّ ؛ک د يید میأدر هردو گونه را تبازنمايی زيرساختی بودن نیز مشترك

/-a/  به يکی از دو صورت[ ]يا [s] صاورت نشین که در پارسی میانه باه  در م اق  مختلف بختیاري 

/-a/ ّآن همان صورتِ دادِ ظ زيرساختی يا درونص کرد که تلفّبوده، مشخ /-a/ .است 

ظ هاي مشترك ياا متفااوتی تلفّا    اين پژوهش که چه فراي دها و محدوديت دومدر پاسخ به پرسش  
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در ص شد کاه  مشخّ ،ک  د و گويش بختیاري را تعیین می معیار گفتاريضمیرهاي انعکاسی در فارسی 

عامال آن  کاه  خیشاومی   افراشاتگی  پایش  دهاد؛   رخ مای  دو نوع فراي د افراشتگی معیار گفتاريفارسی 

هاي در ضامیر  [e] بست و تبديل آن به ي  پی/a/  واکافراشتگی  و است [N]*داري  محدوديت نشان

بسات در ضامیرهاي    ي پای [e]  در قیاس با واکا ظاهر درکه  شخص مفرد شخص و سوم انعکاسی دوم

ط تسالّ  ،شاخص مفارد    اوّ اين فراي د در ضمیر انعکاسی ندادنرخ انعکاسی جمع رخ داده است. دلیل

در بسات   پای   واکا ولای   ؛اسات  enc[a]*داري  نشانبر محدوديت  IDENT[low]1P محدوديت پايايی

ناچار براي رفع به خود ةي واژ/d/در پی حذف همخوان  اين واکهزيرا  ؛شود ظ نمیتلفّبختیاري  گويش

همچ این، در بیشاتر م ااق      شاود؛  ها در تمام ضمیرهاي انعکاسی مفرد و جمع حذف مای  التقاي واکه

شخص مفرد و جمع  هاي ضمیري سوم بست در پی //شدگی همخوان  نشین، قی فراي د لثوي بختیاري

هاي مختلفی عامل رخداد هري  از اين فراي ادهاي واجای    شود. محدوديت تبديل می [s]به همخوان 

 هست د.

بود که حاضر ظ موضوع پرسش سوم پژوهش بهی گی براي اين دو نوع تلفّ  چگونگی تحلیل نظري 

 [] ظفّت تلو علّ IDENT[palatal]محدوديت  بر enc[]*داري  نشانط محدوديت تسلّ [s]ظ ت تلفّعلّ

نشین  در دستور زبان گويش م اق  مختلف بختیاري داري نشانط محدوديت پايايی بر محدوديت تسلّ

 است.

 منابع

توصیف و تحلیل حذف همخوان در گويش  (.2322)حسن؛ الخاص ويسی و م صوره شکرآمیز  اورکی، غمم

 5 ،زمینی ايرانهاي محلّصی ادبیات و زبانفصل ام  تخصّش اسی بهی گی. در چارچوب واج بختیاري

(3،) 2-66. 

هاي ضمیري به اسامی  مختوم به  بست صا  پیاتّ .(2323) کامبوزياعالیه کرد زعفرانلو  و ، سحربهرامی خورشید

 22، ش اسی و زبان زبان  .هاي ضمیري بست صا  و بازنگري نظام پیواکه در زبان فارسی: چگونگی اتّ

(62)، 12-226. 

هاي زبان  بست   هجا در ساخت نوايی واژهديرکرد قلّ (.2322)زاده  ابوالحس ی و وحیده، محمود خان جن بی

 .21-22 ،(2) 3 ،پژوهی زبانفارسی. 

مراتب نوايی  بست در سلسلهشواهد واجی براي گروه واژه (.2322) ------------------------------

 .36-65 ،(22) 1 ،ش اسی و زبان زبان  .فارسی امروز زبان



 22ر فارسی گفتاري معیار و گويش بختیاري /بررسی تطبیقی تلفّظ ضمیرهاي انعکاسی د

 هاي گويش ش اسی و زبان  مجلّ ها در زبان فارسی. کردن التقاي واکهکارهاي برقرف راه .(الف 2323)جم، بشیر 

  .222-52، (2) 5 ،خراسان

نظريا    چارچوب هاي گوناگون در / در بافتast-بستی  / پی  ظ فعل. تبیین تغییر تلفّ(ب 2323 ) -------

  .32-62 ،(2) 2 ،هاي زبانی پژوهشبهی گی. 

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.فره گ توصیفی فراي دهاي واجی. (  2323) -------

در چارچوب نظري   خیشومی پیش در فراي د افراشتگی  گوناگونی آزادو  تحلیل استث اءها (.2322) -------

 .31-22 ،(6) 5 ،هاي زبانیپژوهشبهی گی. 

 .نشر غز  . اصفهان:گويش بختیاري(. 2321خسروي، عبدالعلی )

 ، دانشگاهش اسی همگانی زبان ارشدکارش اسی  نام پايان. گويش بختیاري؛ بقا يا زوا (. 2352ذوالفقاري، سیما )

 باقبايی.عممه ق

 و هازبان مطالعات فصل ام . در گويش لري بختیاري نمود دستوري (.2326) بابادي رضايی، والی و مريم امانی

 .225-232 ،(3) 2 ،ايران غرب هاي گويش

 پژوهش .مسجدسلیمان بختیاري گويش ش اختی رده هاي ويژگی برخی (.2322شجاعی ) و فرخ ده ---------

  .213-225 ،(23) 5 ،ش اسی تطبیقی زبان

 . تهران: فره گستان زبان و ادب فارسی.گويش بختیاري چهارل گ  نام واژه(. 2313سرل ، رضا )

 ارشاد کارش اسی  نامن. پايايش لري بختیاري ده تیرانی الیگودرزتوصیف فعل در گو .(2322سلطانی، لیم )

 .نور، مرکز تهران ج وبدانشگاه پیام همگانی، ش اسی زبان

 سمت. :تهران .مبانی صرف(. 2315شقاقی، ويدا )

  مجلّا  آن. ساابق  تااريخی   و فارسای گفتااري  ر د ̒اوم و ̒اون ̓به ̒آم ̓و ̒آن̕تبديل . (2323) اشرفعلی ،صادقی

 .52-26 (،2) 2 ،ش اسی زبان

 .221-12 (،6و  2) 3 .ش اسی گويشفعل در گويش بختیاري. (. 2312قاهري، اسف ديار )

  فره گی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتتهران:  .کوهرنگ بختیاري گويش (.2312) ------------

 هاا و فره گستان )زبان  نام  نام ويژههايی از گويش بختیاري.  ش اسی واژهريشه(. 2322) ------------

 .235-222 (،2)جديد  ةدور ،ايرانی( هاي گويش

 ارشدکارش اسی  نامپايان. ل گ چهار بختیاري گويش ش اختی زبان بررسی (.2322سورشجانی، ندا ) عباسی

  .دانشگاه پیام نور استان تهران فارسی، زبان آموزش

ارشد کارش اسی  نام پايان .حومه و ايذه در رايج بختیاري گويش تیش اخزبان صیفتو (.2352) اسحا  زاده،غمم
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 اصفهان. دانشگاه همگانی، ش اسی زبان

 بختیاري گويش در واجی و آوايی فراي دهاي تطبیقی (. بررسی2322موحدنساج ) محمدتقی و عبدالعزيزفاضلی، 

 واحد اسممی آزاد گاهدانش عشاير و ايمت مطالعات تخصصی - علمی  دوفصل امدري.  فارسی با

 .26-62 (،6) 5 ،شوشتر

فره گی  مطالعات و تحقیقات  سسّؤم :هرانت .ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز(. 2352کلباسی، ايران )

 )پژوهشگاه(.

 . اهواز: نشر آيات.گويش بختیاري  نام واژه(. 2352مددي، ظهراب )

 .یرکبیرامتهران:  .معین فارسی فره گ .(2352) محمد معین،
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