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شیدگی، همگیونی، فیوف و کشیش جیرانیی      توصیف و تحلیل برخی از فرایندهای واجی تضعیف شامل سایشیی نوشتار پیش رو  فهد

 پیووهش توصیی ی   روشی باغملک اسی.   ( در گویش لر8811کارتی، یعنی گسترش و قطع )مک ،وافدشناسی خوداصول واج اساسبر

صیورت تایادفی    بیه و روستایی  سواد کم ةسال 66تا  66زن  چهارساله و  06تا  06مرد ده ، فاضر منظور انجام پووهشبه اس.  تحلیلی -

 تییا  بیا گیویش لیری    ای موجیود در ار و منیابع کتابخانیه   هیا آنمایافیه بیا   ، با است اده از ضیط گ تار آزاد ی زبانیها و داده شدندانتخاب 

آوانویسیی و فراینیدهای واجیی     (اِیپیی آی) المللیآوانگار بین با است اده از ال یایشده آوریالعات جمعسپس اطّ ؛دشآوری جمعباغملک 

شناسیی  بنیدی شیدند  سیرانجام، تحلییل قواعید براسیاس اصیول واج       ( استخراج و طیقه7662) بندی کولها براساس تقسیمموجود در آن

شیدگی و  در قالی  فراینیدهای سایشیی    نتایج پیووهش نشیان داد کیه فراینید گسیترش      وافد شامل گسترش و قطع صورت گرف. دخو

ی خطّی  شناسیی غییر  نشیان داد واج  هیا داده یابد  درنهای.، بررسی و تحلییل ق میهمگونی و فرایند قطع فقط در قال  فوف همخوان تحقّ

شدگی، همگونی، فوف و کشیش جیرانیی در گیویش    ییین و بازنمایی فرایندهای واجی سایشیوافد، از ک ای. توضیحی الزم برای تخود

  اس.لری باغملک برخوردار 
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 مهمقدّ -5

ه بیه  این، با توج ی  ون برافز ؛س.شناسی اکاربرد در زباناز م اهیم بسیار اساسی و پر گویشلهجه و  زبان،

هیای مطالعیات زبیانی    .لوی وها از اها، توصیف آنها و گویشی. مطالعة زباندر ایران و اهم  ع زبانیتنو 

هیای زاگیرس در   اس.  قوم لر، ازجمله اقوام کهن ایرانیی اسی. کیه در نیوافی غیرب اییران در دامنیه       

بختییاری و قسیمتی از اسیتان    مد، چهارمحیال و  افهای کنونی لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویر استان

ن شهرسیتان باغملیک در شیر     اهیای لیری سیاکن   اص هان سکون. دارد  گویش باغملک یکی از گویش

هیای بخیش مرکیزی، بخیش صییدون و بخیش         باغملک دارای سه بخش به نیام اس.استان خوزستان 

شیود    بهمئیی تقسییم میی    لیری و  )جیانکی(  بختیاری لریگویش خود به دو  گویشاین میداوود اس.  

: 8386)کریمیی،   اسی. غال  در بخش مرکیزی ایین شهرسیتان    گویش بختیاری )جانکی(،  لریگویش 

ایرانی بیه زبیان فارسیی     هایترین گویشهای لری، از نزدیکویشگکه ( معتقد اس. 8388نی )بارا ( 38

 فارسی دارد  زبان های آن شیاه. بسیاری بابوده و واژه

هیای شیاخة   ایرانی ایین گیویش از گیویش    یها( در نمودار زبان36: 8311اه کلیاسی )براساس دیدگ

مشیتر  دارد  بیشیتر    ةریشی  آنبیا   و اسی. و خیواهر زبیان فارسیی    هیای ایرانیی نیو    جنوب غربی زبان

هیای ایرانیی   ( در میورد زبیان  8383برای مثال، دبیرمقیدم )  ؛گیرندلری را گویش درنظر می ،گران پووهش

بابیادی   (، رضیایی و امیانی  8387جیم و للقیی )   نیهمچنی  ؛زبان نکرده اس. ةمثابای به لری بههیچ اشاره

 منزلیة بیه  را( لیری  8388) اندیگرکامیوزیا و  زع رانلو ( و کرد8388ابراهیمی و م  عیدی )(، محمد8387)

 اند از زبان فارسی درنظر گرفته یگویش

، 0همگیونی  ،6شیدگی نظییر سایشیی   4تضیعیف  های واجیی فرایندترین مهمبرخی از فاضر پووهش 

تضیعیف نیوعی     کنید را بررسی، توصیف و تحلیل میباغملک  گویش لریدر  جیرانی و کشش 2فوف

سیی و  بیا نییروی تن ّ   تولیدشیده،  آواهای (843 :7661) 1کریستالدر فرهنگ   اس.ها سازی در زبانساده

ضیعیف نیام    کمتر ایقدرت ماهیچهسی و تن ّروی با نی و آواهای تولیدشدهقوی ، بیشتر ایِقدرت ماهیچه

ای و جرییان  نییروی ماهیچیه   ،ضعیف هستند  در تضعیف ،دارهای وا اقوی و آو ،وا   آواهای بیدارند

لحیا    دار  این دو فرایند در تغییرات آوایی چه بهوا  به وا د، مانند تیدیل آواهای بیشوهوا ضعیف می
                                                           
4. lenition 
5. spirantization 
6. assimilation 
7. deletion 
8. D.Crystal  
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(، تضیعیف بیشیتر بیین    06: 7664) 8نظر ینسن براساس. شودی مشاهده میزمانلحا  همتاریخی و چه به

توان آن را نوعی فرایند همگیونی دانسی. کیه در آن بسی. انسیدادی بیا       گیرد و میدو واکه صورت می

 شود درجة بس. آوای مجاور همگون می

 ،88هییاهنییام بییرده اسیی.: التقییای واکیی ترتییی اییین ( نیییز قواعیید تضییعیف را بییه806: 7662) 86کییول 

، 84شیدگی ، کیامی 83شیدگی ، فیوف وافید واجیی، زنشیی    87تشدیدزداییشدگی، شدگی، ناسوده سایشی

، 88شیدگی کیامی نیرم  ،81شیدگی مرکیزی  ،82، کشش جیرانیی 80شدگیکوتاه ،86سازیخوشه یا ساده کاهش

  76شدگیشدگی و خیشومی ای واکه

نجیام نشیده   اشناختی وهش واجتاکنون هیچ پو، الع نگارندگاناطّ در فد ، لری باغملکدربارة گویش  

شناسی خودوافد انجیام شیده   ها در زبان فارسی براساس نظریة واجبرخی از پووهش ،  باوجود ایناس.

شواهدی واقعی از نظیام آواییی ییک نظیام زبیانی طییعیی و زنیده، در چیارچوب         ( 8320پرمون ) اس. 

کشش واکیه و فراینید    فرایندهایئه داده و را ارا شناسی امروز غال  در واج یخطّ ی و غیرهای خطّ  نظریه

  صیادقی  ه اسی. را بررسیی کیرد  ی خطّی  شناسی غییر در چارچوب واجکرمانی گویش در شدگی مرکزی

از عناصیر   یهیایی کارآمید  تحلیلکوشیده اس. شناسی خودوافد، ( با است اده از میانی نظری واج8328)

 کیرد   ارائیه کنید  فارسیی تهرانیی    گیویش ی واجی و نیز فرایندهای واجی همگونی، کیاهش و نیاهمگون  

شناسیی خودوافید و چگیونگی    لی از واج( به ارائیة تاریخچیه و پیشیینة م ا ی    8328کامیوزیا ) زع رانلو

ی پرداختیه، سیپس   خطّ ی و غیرهای خطّنماییهای واجی و مقایسة بازن در فرایندگسترش و است اده از آ

هیای واجیی همچیون همگیونی، کشیش جیرانیی،       ینید شناسیی خودوافید، فرا  با است اده از اصیول واج 

شدگی، درج، فوف و تشدید را در زبان فارسی تحلییل کیرده اسی.     د، فرایندهای کوتاههجاسازی مجد 

( 8318، مهیدوی ) گیویش مشیهدی  اجی راییج در  های و( برخی از فرایند8318) و فاتحیان پوراص هانی

                                                           
9. J. T. Jensen 

10. M. Kul 

11. hiatus  

12. degemination  

13. flapping  

14. palatalized  

15. simplification  

16. shortening  

17. compensatory lengthening  

18. centralized  

19. velarized  

20. nasalized  
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( خوشة دوهمخوانی آغیازین در  8384)فر و دالرامیلو خلی هفرایند همگونی واجی در گویش اص هانی، 

شناسیی   براساس واجرا  فریمانیگویش  فرایندهای واجی همخوانی در (8386میکده )و  گویش سیستانی

 .نداهدکربررسی  وافد خود

 روش پژوهش -3

هیای نظرییة   وب اصیول و روش در چیارچ گران پووهش اس.  تحلیلی - توصی ی فاضر پووهشروش 

در ایین    اندرا بررسی کردهها در گویش لری باغملک های تضعیف همخوانوافد فراینددوسی خشنا واج

انتخیاب  صیورت تایادفی    بهو روستایی  سواد کم ةسال 66تا  66زن  چهارساله و  06تا  06مرد ده راستا، 

ای موجیود در  کتابخانیه و منیابع   هاآنبا است اده از ضیط گ تار آزاد و ماافیه با  ی زبانیها دادهو  اندشده

منظیور  گیران، بیه  بودن یکیی از پیووهش  باوجود بومیاند  دهشآوری جمع لری باغملکگویش ارتیا  با 

بیه برقیراری    ،گیر بیومی  تیر، پیووهش  وگوی طییعیی مورد بررسی و ایجاد گ .گویش در  کامل گ تار 

بیر ضییط    افیزون  ایین مایافیه    در ها پرداخته اس.خود و هدای. ماافیهگویش ارتیا  با گویشوران 

تیری پلیِیر   پیی بیا ام هیا  ها داده شد و صدای آنشوندهبه ماافیه های مختلففهرستی از واژه گ تار آزاد،

بیا اسیت اده از ال ییای    شیده  آوریجمیع هیای  هیا، داده . دادهاز اطمینیان از صیح    پیس سپس،  ؛دشضیط 

 یبیرا  همچنیین  ؛بندی شیدند ها استخراج و طیقهآوانویسی و فرایندهای واجی موجود در آن 21اِی پی آی

 زبیان  نیام  بیه  یسیتون  هیا جیدول  از کیهر در لری باغملکویش گ با هاداده نیا یخیتار صورت ةسیمقا

 نیهمچنی  و( 8328 ،77یمکنیز ) یپهلیو  زبیان  کوچک فرهنگ از آن، یهاداده که اس. شده درج یپهلو

  ده اسی. شی  استخراج( 8318 دوس.،فسن) نو ینرایا یهاشیگو و هازبان یموضوع - یقیتطی فرهنگ

 معیادل  کیه  ییهیا واژه و لکیر  شیده،  نوشته فرهنگ دو نیا در که گونههمان ها،داده یپهلو صورت ظتل ّ

 هیا آن یپهلو صورت که ییهاواژه از دسته آن و (؟) سؤال عالم. با نشده اف.ی فرهنگ دو نیا در ها آن

سیپس تحلییل قواعید، براسیاس      ؛.اسی  شده مشخّص (*) ستاره م.عال با ،دارد ت اوت اریمع یفارس با

شناسیی خودوافید یعنیی    و تقویی. و دو اصیل واج   ( در مورد فرایند تضیعیف 7662بندی کول )تقسیم

 ( صورت گرف. 8811) 73کارتیگسترش و قطع مک

 پژوهش نظری چارچوب -9

 بیار نخسیتین کیه   اس. خودوافد یا یاالیه ظریةن ،یخطّ غیر اسیشنواج مکت  در رایج نظریات از یکی
                                                           
21. IPA 
22. D. N MacKenzie 
23. J. McCarthy 



 6/شناسی خودوافددر گویش لری باغملک: واج بررسی فرایندهای تضعیف

 هیا همشخّای  نظرییه،  ایین  در  برد کارهب نواختی هایزبان در نواخ. توصیف برای (8820) 74گلداسمی.

 همشخّای  چنیدین  فضیور  .علّی  و شوندمی گرفته درنظر مختلف هایالیه روی بر هاییدسته صورتبه

 76معییار  شناسیواج برابر در وافدخود اسیشنواج  هاس.آن در مشتر  ویوگی وجود ،الیه یک روی بر

 چیون  شناسیانی زبیان  ازسوی معیار الگوی مشکالت   بیانشودمی محسوب یخطّ ایانگاره که دارد قرار

 ،شید  مطیر   واجیی  هیای همشخّای  ( در مورد8884) 71کنستوویچ( و 8887) 72(، هله8816) 70کلمنتس

 پییروان   اسی.  آواییی  هیای نظیام  هایجنیه از ضیبع تییین در مدل این یکی از این مشکالت، ناکارآمدی

 سیخنگویان  لهین  در واجیی،  از نظام که را آنچه تواندنمی زایشی مدل که معتقدند خودوافد شناسی واج

 میدی دیگیر  آناکار  (376: 8828، 78بیرت وویچ و کیسیه دهد )کنست نشان درستیبه دارد وجود نیمعی  زبان

 و باشید  همگیونی  چیون هم واجی یندهایافر از سرییک ةدهندیحتوض تواندنمیکه این نظریه  اس.این 

 ایین  درانید،  رفتیه  کیار هب باهم همگونی هاییندافر در یخاص  هایهمشخّا .،علّ چه به که کند مشخّص

 نشیان و ( 866: 8884 ،کنستوویچاز  نقل، 8816 ،کلمنتس) آمد میانبه صحی. هاهمشخّا درخ. از میان

  گیردمی صورت همشخّا یک از بیش رد همگونی گاهی که داد

 دمیش،  ماننید  گونیاگون  تولیدی پارامترهای طور کلّیبه که اس. این گلداسمی. ةنظری در اصلی نکتة

کننید    میی  عمیل  مستقل ورطبه گ تار جریان هستند و در 36خودمختار    و نواخ. وا ، شدگی،خیشومی

؛ انید نامییده  نییز  مستقل جزء شناسیواج تعییری هب را وافدخود شناسیواج که اس. اصل همین خاطربه

مییان   «چنید  بیه  ییک » ارتییا   وافید خیود  بازنمیایی  که س.ا آن وافدخود دیدگاه مزی. یک»بنابراین 

 نییز  (8816) کلمنیتس   (363: 8884کنسیتوویچ،  )  «سیازد میی  رمیس  زنجیره در را هاجایگاه و هاهمشخّا

 رونید  ادامیة  در یو  هسیتند  مراتییی سلسله و چندالیه ساختاری دارای واجی هایهمشخّا که شد عیمد 

 در الییه  لیناو   گیردمی درنظر واجی وافدهای درون را تریبزرگ درونی ساختار خودوافد، شناسیواج

 توانید می ریشه الیة  داردمی نگه هم کنار در را هاالیه دیگر لنگری همچون که اس. ریشه الیة الگو، این

 زع رانلیو  کیرد ) باشید  ایل متّ منید زمان الیة کی به یا همخوان واکه الیة در واکه یک یا انهمخو یک به

  (18: 8316 کامیوزیا،

                                                           
24. J. Goldsmith 
25. Sound Pattern of English  
26. G. N. Clements 
27. M. Halle 
28. M. Kenstowicz 
29. C. Kisseberth 
30. autonomous 
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برد: گسترش ییا  ی نام میخطّ شناسی غیر( دو عمل و دو محدودی. را در واج11 :8811کارتی )مک 

 تیسینّ  م هیوم بیه  کیه  یپیونید  و قطع خطو اس.  «همگونی»تی م هوم سنّکه بهافزودن خطو  پیوندی 

  اس. «فوف»

 پیوندی قطع خطّ .(3) ةقاعد گسترش .(5) ةقاعد

 v c. c. v  v v v c

. 
c. v  v v 

              
[+H]   [+H]  [+H] [+L]    [+H]   [+H]  [+L] [+L] 

 

؛ کننید  قطیع  را یکدیگر ایدنی پیوندی خطو : پیوندی خطو  هایقاعده -8 :لیل شر به محدودی. دو و

  (11 :8811کارتی، مک) باشند هم مجاور توانندنمی یکسان خودوافد دو :38اجیاری مرز اصل -7

شناسیی  ا در واجانید، ام ی  که در انگیارة معییار مطیر  شیده     ندستهتعاری ی  ،قواعد همگونی و فوف

 شوند مطر  می ،خطو  پیوندی «فوف»و  «گسترش»ی خطّ های غیرخودوافد عمل

 مجیاور  آوای بیه  آوا ییک  آن در کیه  دانندمی واجی هایفرایند ترینرایج از یکی را همگونی شناسانزبان

 واج ییک  از تیر وسییع  ایفیوزه  بیر  همشخّا یک گسترش را ( همگونی8811کارتی )د  مکشومی هیشی

 تغییراتیی  بیه  و شیود میی  توجییه  واجی قواعد با که اس. زبانی توانش ةفوز به قمتعلّ همگونی  داندمی

 خیا    دسیتور  از بخشیی  همگونی، فرایندهای بنابراین ؛گیردمی صورت هاهمشخّا در که کندمی اشاره

 ( 720: 8882، 37ورو لیی  هاردکاسیل )شیوند  می دیده هازبان ةهم در که هرچند شوند،می محسوب زبان

 دانید میی  واجی فرایندهای انواع ترینولمتدا از یکی را همگونی نیز (820: 8316کامیوزیا ) زع رانلو کرد

 ییک  ،همگیونی  در افزایید میی  وی  شیود میی  محسوب رایج ایپدیده دنیا، هایزبان تمام در کمابیش که

 «گسیترش » را همگیونی  وی  دشیو میی  شیییه  همشخّا چند یا یک در دیگر واجی وافد به واجی وافد

 عنایر ( هیای )همشخّا «فوف» آن با زمانهم و هدف واجی عنار به منیع واجی عنار( های)همشخّا

 :دهدمی نشان زیر صورتبه را آن یکلّ ةقاعد و کندمی تعریف هدف واجی
 (5بازنمایی )

 
                                                           
31. Obligatory Contour Principle 

32. W. J. Hardcastle & J. Laver 
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 F2و  F1 هندة عناصر واجی هستند و نمادهیای دواج، نشان ةدر الی Yو  Xنمادهای  (،8در بازنمایی )

چیین  وافید قیرار دارنید  خیطّ    در الییة خیود   هدهند کهای هرکدام از عناصر واجی را نشان میهمشخّا

ة مشخّای منییع،   ةمشخّای زمان بیا گسیترش   کند که هموافد را بازنمایی میخود ةمشخّاگسترش یک 

 کند تغییر می «هدف»ة زیرساختی مشخّایند، اشود، در این فرهدف قطع می

های واجی در ییک واج  همشخّاوافد، منجر به قطع یکی از شناسی خودفرایند فوف از دیدگاه واج

خورد، ماننید آنچیه   ای در اطراف خود پیوند میهمشخّاه، به مشخّاشود  گاهی واج برای جیران آن می

گییرد کیه در ایین    های اطراف آن صورت نمیی همشخّاپیوندی به  در فرایند گسترش مشاهده شد و گاه

کیه یکیی از   گ تیه شیود   م اسی.  دهید  الز  شود و فرایند قطع رخ میی طور کامل فوف میهفال. واج ب

اسیاس ایین محیدودی.،    کیه بیر   اسی. وافد، اصل مرز اجییاری  شناسی خودریة واجظهای نمحدودی.

ثیر أها را ازلحا  تی زبان (8811) 34یپیبراساس ( 8888) 33همجواری عناصر یکسان ممنوع اس.  هاروکا

هیایی کیه اصیل میرز     ( زبیان 8) ةدبندی کرده اسی.  ر ها به چهار رده طیقههمشخّااصل مرز اجیاری بر 

هیا در هیم   همشخّاکنند و هایی که اصل مرز اجیاری را نقض نمی( زبان7) ةکنند  رداجیاری را نقض می

هایی که اصل مرز اجییاری  ( زبان3) ةدهد(  ردهمگونی روی میهای همگونی و ناشوند )فرایندادغام می

دهید )فراینید نیاهمگونی روی    زمیان رخ میی  ها همهمشخّاه و درج مشخّاکنند و فوف را نقض نمی

ه منجیر بیه فیوف    مشخّای کنند و فوف جیاری را نقض نمیهایی که اصل مرز ا( زبان4) ةدهد(  رد می

 گیرد( د )فرایند فوف صورت میشووافد آوایی می

 هاو تحلیل داده توصیف -4

 لیری باغملیک  ویش وافید در گی  خیود شناسیی  ابتدا رخداد فرایند گسترش از دیدگاه واج ،در این بخش

وافید بررسیی   شناسیی خیود  اسیاس واج سپس فرایند قطع و عملکرد آن در ایین گیویش بیر    توصیف و

 د شو می

 فرایند گسترشبراساس  هاو تحلیل داده توصیف -4-5

ثیر فرایند گسیترش قیرار   أت که تح. را لری باغملکهای تضعیف در گویش این بخش تعدادی از فرایند

ا بررسیی  های مجزّصورت زیربخش به، دهند رخ می لری باغملکو با بسامد باالتری در گویش رند گیمی

 ند کمی
                                                           
33. F. Haruka 

34. M. Yip. 
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 شدگیسایشی -4-5-5

شیدگی  شیوند، سایشیی  سایشیی تییدیل میی    هایهمخوان های انسدادی بهکه در آن همخوانرا فرایندی 

 نامند  می

 شدگی همخوان انسدادیفرایند سایشی (.5)جدول 

 صورت

 یوشتارن

زبان 

 لویپه

سی نویواج

 لری باغملک

 نویسیآوا

 لری باغملک

صورت 

 ینوشتار
 پهلوی زبان

لری  سینویواج

 باغملک

لری  نویسیآوا

 باغملک

 ædæb// [Ɂædæv] ? ادب næbɑt/ [nævɑt]/ * نیات

 hesɑb// [hesɑv] * فساب sæbuk /sæboc/ [sevec] سیک

 ʃæʔbɑn// [ʃæ:von] ? شعیان biχæbær/ [bixævær]/ * خیریب

 cetɑbæm/ [ketɑvom]/ ? کتابم Ɣæribe/ [Ɣærivæ]/ * یهیغر

 golɑbpɑʃ/ [golɑvpɑʃ]/ ? پاش گالب rōbāh /rubɑh/ [ruvæ] روباه

 zæbt/ [zæft]/ ? ضیط sɑbun/ [sowin]/ ? صابون

 sæbt/ [sæft]/ ? ثی. tæbær/ [tuvær]/ ? تیر

 sæbtenαm/ [sæftenαm]/ ? نامثی. sebil/ [sevil]/ ? لیسی

 pɑrub/ [pɑruf]/ ? پاروب tɑbe/ [tɑvæ]/ ? تابه

 særkub/ [særkuft]/ ? سرکوب ʔɑbestæn/ [ʔɑvesæn]/ ? آبستن

 ]Gyāg-rōb ʤɑrub// ruf]ɑʤ جاروب Ɣærib/ [Ɣæriv]/ ?  یغر

 tænɑb/ [tænɑf]/ * طناب mehrɑb/ [me:rɑv]/ ? محراب

 bærf rub/ [bærf ruf]/ ? روببرف ʤurɑb/ [ʤurɑv]/ ? جوراب

 (3بازنمایی )

 X= b         x= [f, v] 
 

 
  +همخوانی    +همخوانی 
  رسا-                رسا     -               
   پیوسته    پیوسته - 
  فلقی     دهانی    فلقی     دهانی 
       
  چاکنایی   لیی            لیی      چاکنایی 
       
  وا  ɑ               وا + 

ة نحیوة تولیید پیوسیته    مشخّای در  هاشود، ت اوت این واج( مشاهده می7که در بازنمایی ) گونههمان

کوشیی نییز   شدگی پدیدة عام زبانی اس. کیه منطییق بیر اصیل کیم     که فرایند تضعیف یا نرم  ازآنجااس.
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 /b/سیاختی  توان فرض کیرد کیه صیورت زییر    تر اس.، پس میآسان و تولید سایشی از انسدادی هس.

، در هر سه موضع آغازین، پاییانی و مییانی   شود( مشاهده می8های جدول )طور که در نمونهباشد  همان

 اسی.؛ هیا  ة نحوة تولید پیوسته، لاتیی واکیه  مشخّافداقل با یک واکه همنشین )مجاور( اس.   /b/واج 

ای جداگانه قرار گییرد و از واکیه بیه    وافد درآمده و در الیهصورت خودتواند بهمیه مشخّابنابراین این 

  تیدیل کند [v و  f] هایرا به واج آنو گسترده شود  /b/واج 

 (9قاعدة )
      V       V                          V,f    b    

                                                                                 

         یهمخوان -       همخوانی   -                                                                            

تییدیل   /v/از واکه به همخوان سایشیی   پسدر محیط بین دو واکه یا  /b/دهد که همخوان می ( نشان3قاعدة )

 شود می
 (9بازنمایی )

c v c v c v 

      

b x b x b x 

      

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

 الف( بازنمایی زیرساختی

 

 

 

ة نحوة تولید مشخّاب( گسترش 

زمیان قطیع   هیم  منیع بیه هیدف و  

 ة نحوة تولید هدفمشخّا

 یج( بازنمایی روساخت        

 ای اس. دهندة هر واکهنشان X( 3) در بازنمایی

نیز ارائیه داد    اس.، ای واقع شدهواکهدر جایگاه میان /b/توان برای فالتی که واج ( را می3بازنمایی ) 

طیور  بیه  زییرا  ؛رسید نظیر نمیی  گور بهشناسی مرزا این موضوع در موضع آغازین منطیق بر اصول زبانام 

دهید و موضیع آغیازین جایگیاه     ف در مواضع میان دو واکه و پس از واکیه رخ میی  معمول فرایند تضعی

  وددنیال تحلیل کارآمدتری باین مورد به بنابراین باید در ؛تقوی. اس.

از کلمیات   یهیا بعضی  دسی. آمید کیه در آن   هایی از زبان پهلوی میانه بهنمونه ،با جستجوی تاریخی 

  شوندآغاز می /v/ها با ن( و کلماتی نظیر آ7لکرشده در جدول )
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 فارسی نویندر  [b]به همخوان  زبان پهلویاز  /v/ تبدیل همخوان. (3جدول )
 پهلوی فارسی نوین پهلوی فارسی نوین

 vɑvær باور vārᾱn باران
 værtæk برده vɑt باد
 væhiʃt بهش. vēnῙg بینی
 vῙst بیس. Vēvæk بیوه
 vɑvær باور Værg برگ

و  /v/تیر دارای واج  هیای قیدیمی  شیود کیه صیورت   ( مشیاهده میی  7هیای جیدول )  اده. در دبا دقّ 

کیه ایین کلمیات در زیرسیاخ.      گرف.نتیجه توان بنابراین می ؛دستنه /b/های جدید دارای واج  صورت

تییدیل   /b/ثیر فراینید تقویی. در موضیع آغیازین بیه      أتی  اند که در گور زمان تحی. بوده /v/دارای واج 

 اند  شده
 (4) عدةقا

  #  b v 

    (4بازنمایی )

#x   #x 

  

 فرایند تقوی.

 

b  v 

    

 ]پیوسته[ +   ]پیوسته -[

  اس.دهندة مرز کلمه نشان #( نماد 4) و بازنمایی ةدر قاعد
 

 همخوان با همخوان همگونی -4-3

 ةنظریی  چیارچوب گیویش لیری باغملیک در     در همخیوان  بیا  همخیوان  همگونی فرایند قسم. این در

  دشومی بررسی خودوافد

 همگونی جایگاه تولید -4-3-5

 از پیس همخیوان دهیانی    بیا  تولیید  محلّ ةمشخّا در /n/فارسی، خیشومی  ازجملهها زبان از بسیاری در

معمول درون هجیا، در میرز   طور به  این نوع همگونی، شودمی نهمگو لیی تولید محلّ ةمشخّا در خود

هیای واجیی، برمینیای    همشخّاوافد، شناسی خودشود  در واجواژ یا دو کلمه دیده میدو هجا، در دو تک

: 8316کامیوزییا،   زع رانلیو  شوند )کیرد بندی میال در دستگاه گ تار صورتهای گویایی فع فرک. اندام

  آورده شده اس. /m/ به همخوان خیشومی /n/ از همگونی ییهانمونه (3)در جدول (  828
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 همگونی جایگاه تولید (.9)جدول 

صورت 

 ینوشتار
 پهلوی زبان

لری سی نویواج

 باغملک

لری نویسی آوا

 باغملک

صورت 

 ینوشتار
 زبان پهلوی

لری  سینویواج

 باغملک

لری نویسی آوا

 باغملک

 قنیر
? /qænbær/ [qæmbær پنیه pæmbæg pænbæ// [pæmbæ] 

 شنیه
? ʃænbe// [ʃæmbe] دنیه ? donbe// [dombæ] 

 hæmār /æmbɑr/ [Ɂæmbɑr] انیار tænbæl/ [tæmbæl]/ ? تنیل

قیرار دارد کیه    /b/انسیدادی   /n/از خیشومی  که پس شود( مشاهده می3) های جدول. در مثالبا دقّ

 شده اس. ه با همخوان پس از خود همگون مشخّادر این  /n/و دارد دی لیی یة اندام تولمشخّا

 (1) قاعدة

       + همخوانی      مخوانی+ ه               

  → ]+ لیی[   

 ای+ تیغه        + لیی         

 

ة تولیید  مشخّای  قرار گییرد،  /b/ از انسدادی لیی پیش/ n/دهد که هرگاه خیشومی نشان می باالقاعدة  

 شیکل بیه یز ی نخطّ صورت غیرتوان به( را می6قاعدة ) شود می /m/لیی را از آن کس  کرده و تیدیل به 

 نشان داد ( 6بازنمایی )

 (1بازنمایی )
X =/b/   X= /n/  

     

    همخوانی +   + همخوانی

  + رسا      + رسا

     

 دهانی              خیشومی                  دهانی

      خیشومی

 کامی   ای                   نرمتیغه                 لیی

      

 ]+ خیشومی[              ]بسته+ پیش[          

ط بیر آن، قطیع شیده و    ای از گره دهیانی مسیلّ  وافد تیغهة خودمشخّادهد که نشان می باالبازنمایی  

 همخوان خیشومی( گسترده شده اس.  ة لیی همخوان بعد به آن )گره دهانی درمشخّا
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 (6بازنمایی )

 
 داریواک ةمشخّصهمگونی در  -4-3-3

 داریه واکمشخّصهمگونی در  (.4) جدول
صورت 

 ینوشتار

 زبان

 پهلوی

لری  سینویواج

 باغملک

لری نویسی آوا

 باغملک

صورت 

 ینوشتار
 زبان پهلوی

لری  سینویواج

 باغملک

لری نویسی آوا

 باغملک

 وق.
? /væqt/ [væχt] سقط * /seqt/ [seχt] 

 næqʃ/ [næχʃ]/ ? نقش sæqf/ [sæχf]/ * سقف

 tāg /tæqsir/ [tæχsir] تقایر næqʃe/ [næχʃe]/ ? نقشه

 صورت اس.:نیند بدین فرایا یة خطّقاعد

 (6)ة قاعد

           #          

           $ q          χ  

  t,s,ʃ,f        

و  ی، میالز یشی یبیه همخیوان سا   /q/دار و وا  ی، میالز یل همخوان انسیداد یگر تیدانیب باال ةقاعد

رسیا و   ریی غ یهیا ان واژه، پس از واکه و در مجاورت بیا همخیوان  یهجا یا پا ةانیط پایدر مح[ χ]وا   یب

  اس. /ʃ/و  /t/ ،/s/ ،/f/مانند  یواک یب

 مجیاورت  در گرفتیه  همخیوان  دو کیه  یهنگامن اس. که یا ةدهندنشان (4)شده در جدول ارائه یهاداده

 در دارد، وجیود  هیا آن در یدگرگیون  و یهمگیون  بیه  دیشید  شیگرا هازبان یبرخ در رند،یگیم قرار هم

مجییاورت بییا  در [q] داروا  و یمییالز همخییوان ،(4) جییدول در لییری باغملییک گییویش یهییا واژه

ل شده اسی.   یتید [χ]وا  یو ب یبه همخوان مالز /ʃ/و  /t// ،/s/ ،/fمانند  یواکیگرفته و ب یها همخوان

 دوهیر ( الیف : اسی.  افتاده  ا اتّ زمانهم طوربه ندیفرا نیا گ .، توانیم( 4جدول ) یهاواژه به هتوج  با

 و گرفتیه  یهیا همخیوان  کیه  صیورت نیی ابیه   شوندیم هم مانند وا  ةمشخّا در یانیپا ةگرفت همخوان
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و  ی، میالز یهمخوان انسیداد  ییعن ،را به همخوان مجاورش یواکیب ةمشخّا /ʃ/و  //t/ ،/s/، f/ وا  یب

 ةمشخّای رد  ب( در یی گیمی صیورت   یند همگیون یوا  فرا ةمشخّادهند و در یگسترش م /q/دار وا 

ف اسی.، مشیاهده   یتضیع  یکه نوع یشدگیشیند سایفرا /q/ با /t/ ،/s/ ،/ʃ/ یهاان همخوانید میتول ةنحو

دیگیر شییاه.    داری به همخیوان وا  ازنظر(، یک همخوان 4)شده در جدول ارائه یهادادهدر   شودیم

 /q/دار به همخیوان وا   /ʃ/و  //t/ ،/s/ ،f/های از همخوان [وا  -] ةمشخّاکند  در این همگونی پیدا می

وافید عمیل کیرده و در الییة مسیتقل جیای       صورت خودبه [وا  -]ة مشخّاشود  درواقع گسترده می

 :زیر نشان دادی صورت خطّتوان بهرا می باالهای قاعدة همگونی در داده گیرد  می

 (7قاعدة )

C  χ q 

   

   ]وا  [-

   ]رسا [-

تییدیل   [χ]وا  بیه همخیوان   در اثر همنشینی با یک همخوان بی /q/دهد که همخوان نشان می باالقاعدة 

ی ایین  خطّ وا  اس.  بازنمایی غیرسی  مجاورت با همخوان بیبه /q/رفتگی وا  ،دیگر بیانبه ؛شودمی

 :صورت زیر خواهد بودساختی بهساختی تا روصورت زیر قاعده از

 (7بازنمایی )
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وافید درآمیده و در   صیورت خیود  به [وا  -]ة مشخّاشود که می مشخّص( 2) از بررسی بازنمایی

 ای مستقل قرار گرفته اس. الیه

 همگونی همخوان با واکه -4-9

 وافید خیود  ةنظری ری باغملک در چارچوبگویش ل در واکه با همخوان همگونی فرایند قسم. این در

 د شومی بررسی

 همگونی جایگاه تولید -4-9-5

 همگونی جایگاه تولید (.1)جدول 

صورت 

 ینوشتار

 زبان

 پهلوی

لری سی نویواج

 باغملک

لری آوانویسی 

 باغملک

صورت 

 ینوشتار
 زبان پهلوی

لری سی نویواج

 باغملک

لری آوانویسی 

 باغملک

 gōr /gur/ [gur] گور kōr /kur/ [kur] کور
 gɑri/ [gowri]/ ? گاری kār kɑr// [kɑr] کار

 gedɑ/ [Ɉædɑ]/ ? گدا kord/ [kord]/ ? کُرد

 gir// [Ɉir] ? گیر kēš /kiʃ/ [ciʃ] کیش
 gæleh/ [Ɉælæ]/ * گَلّه kermɑn/ [cermɑn]/ ? کرمان

 gilæg /gele/ [Ɉelæ, Ɉele] گِله kærim/ [cærim]/ ? کریم

ای بیا واکیة بعیدی در    های ان جاری بدنیه ه، همگونی همخوانمشخّاهمگونی در یک  دز مواریکی ا

ای هستند و در سطح آوایی با دو واجگیاه  در فارسی بدنه /k/و  /g/های اس.  همخوان [پسین]ة مشخّا

 [k]ای هی و ج . پسین با نشیانه  [Ɉ]و  [c]های شوند  ج . پیشین با نشانهپیشکامی و پسکامی تولید می

هیای  د فارسی معیار ج ی. پیشیین قییل از واکیه    نمان لری باغملک  در گویش شودمیداده نمایش  [g]و 

شیوند و ج ی. پسیین    واژه واقع میی  پایان درها و نیز و همچنین قیل از دیگر همخوان /i و æ/ ،e پیشین

 گیرند قرار می / u و ɑ/، o های پسینقیل از واکه

 :اس.صورت زیر به این فرایندی خطّ ةقاعد
 (8)قاعدة 

  ای+ بدنه      

  v    -پیوسته  

    ɑ پسین  ɑ افراشته  پسین+  

      ɑ پسین  
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و  خنثیی هسیتند   [پسین]ة مشخّاهای کامی در زیرساخ. نسی. به دهد که همخواننشان می باال قاعدة

میایی  نچه عالمتی داشته باشیند  در باز  [پسین] ةمشخّاکند که در روساخ. نسی. به می مشخّصباف. 

ة مشخّای ه از رهگیور گسیترش   مشخّامقداردهی نشده اس.  این  [پسین]ة مشخّازیرساختی، ارزش 

صیورت زیرسیاختی تیا     ی ایین قاعیده از  خطّی  بازنمایی غییر شود  دهی میمربو  به واکه مقدار [پسین]

 خواهد بود: (1بازنمایی )صورت روساختی به
 (8ایی )بازنم

 
خودوافید   [پسیین ]ة مشخّای بیا واکیة بعید،     لری باغملیک های کامی گویش همگونی همخواندر 

 شود ای ماقیل، گسترده میشود، سپس با است اده از قاعدة گسترش به همخوان بدنه می

 ها براساس فرایند قطعتوصیف و تحلیل داده -4-4

 :شر  زیر اس.ملک بههایی از رخداد فرایند قطع در گویش لری باغنمونه

 ایتیغه - های انسدادیهمخوان قطع -4-4-5

براسیاس محیدودی. اصیل میرز     را ای زبان انگلیسیی  های انسدادی تیغه( فوف همخوان8882) 36گوی

ای را برفسی  تعیداد   ه اس. و اعمال اصل مرز اجیاری و فیوف انسیدادی و تیغیه   بررسی کرداجیاری 

 مشیخّص آن وجیود دارد،  از ای و آوای قییل  های انسدادی تیغیه ناهای مشترکی که میان همخوهمشخّا

  کرده اس.

 [رسا -ای، تیغه +]ة مشخّصهمجواری دو  -4-4-3

 ]رسا -ای، تیغه+ [ ةمشخّصدو ای با های انسدادی تیغههمخوان قطع .(6)جدول 
 صورت
 ینوشتار

 زبان

 پهلوی
لری  سینویواج

 باغملک
لری  نویسیآوا

 باغملک
صورت 

 یشتارنو
زبان 
 پهلوی

لری  سینویواج
 باغملک

لری آوانویسی 
 باغملک

 pušt poʃt// [poʃ] پش. pōst pust// [pus] پوس.

 moʃt// [moʃ] ? مش. rāst rɑst// [rɑs] راس.

 gōšt Ɉuʃt// [guʃ] گوش. mæst// [mæs] ? مس.

 duz(d) dozd// [doz] دزد bist// [bis] * س.یب

 mizd mozd// [moz] مزد māst mɑst// [mɑs] ماس.

                                                           
35. G. R. Guy 
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شیوند، در  فوف میی  /ʃt/و  / /st/،zd/ های همخوانیدر خوشه /d/و /t/ای های انسدادی تیغههمخوان

را کیه   /d وt / هیای فیوف واج  ةانگییز  [رسا -ای، تیغه +]ة مشخّابا  /ʃو  z، s/ هایها همخواناین داده

 d/ای شود، همخوان انسیدادی تیغیه  ور که مالفظه میطهمانند، فراهم کرده اس.  را دار همشخّاهمین 

 ای تیز فوف شده اس. از یک همخوان سایشی تیغه پیش هجا ةدر جایگاه دوم پایان / tو

 (3عدة )قا
     ای تیغه +  ای               + تیغه 

                       ø    

 رسا  -  رسا      -   

 :کار برد( به0)های جدول های زیر را برای دادهتوان تحلیلمیبراساس نظریة خودوافد 

 هیای را بیه همخیوان   [رسیا  -ای، تیغیه  +]های همشخّا، قاعدة پیوندی (8) در بازنمایی زیرساختیالف( 

 یابد گسترش میآوای ماقیل آن  و /t/ای تیغه

 (3بازنمایی )

 t s ɑ m واج الیة

     

 وافدخود الیة
   ای   تیغه +   ای   تیغه +

   رسا - رسا -

نیایید مجیاور    [رسا -ای، تیغه+]های همشخّایعنی  ،برد اصل مرز اجیاری، خودوافدهای یکسانرکا ب(

هیا  همشخّای د تا اصل مرز اجیاری رعای. شود، زمانی کیه  شوها فوف میرو یکی از آنهم باشند، ازاین

باعی  ایجیاد    مانید و ه بیاقی میی  مشخّاواج بدون  ةدر الی شود، یک عناروافد فوف میخود ةاز الی

  شودبدساخ. می یصورت
 (51بازنمایی )

 t s  ɑ m واج ةالی

 وافدالیةخود
   ای   تیغه +      

        رسا - 

مانیده بیر   الف( عنار باقی :رو برای جلوگیری از ایجاد صورت بدساخ. سه امکان وجود داردازاین

سیاختی ف یظ   همچنان در صیورت رو  /t/گسترش یابد، این امر مستلزم این اس. که فضور واجی  ةالی

هیا از الییة   همشخّای دهید  ب( زمیانی کیه یکیی از     روی نمیی  لری باغملکشود که این امر در گویش 

شود تیا از ایجیاد صیورت بدسیاخ. جلیوگیری      ة دیگری جایگزین میمشخّاخودوافد فوف شدند، 

دهید  ج( بیا    در ایین گیویش روی نمیی   که  اس. /k/ به آوای دیگری مثل /t/تیدیل شود این امر مستلزم 
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فید آواییی نییز از الییة واج فیوف      زمیان وا ساخ.، همها برای جلوگیری از صورت بدهمشخّافوف 

 د شو
 (55بازنمایی )

 
هیای   های مشخّدر الیة واجی همراه بیا   /t/ای که فوف انسدادی تیغه دهدج( نشان می 88)بازنمایی 

که در الیة واج هیچ عضوی نیس. کیه  طوریگیرد، بهپایانی صورت می ةخود در الیة خودوافد از خوش

ای نیس. کیه بیه عنایری در الییة     همشخّاال نشده باشد و در الیة خودوافد هیچ مند متّبه الیة زمان

 ال نیاشد واج متّ

 [رسا -] ةمشخّصهمجواری دو  -4-4-9

 ]رسا [-ه مشخّصدر همجواری دو  /t/ ایانسدادی تیغه حذف همخوان (.7)جدول 

صورت 

 ینوشتار

 زبان

 پهلوی

لری  سینویواج

 باغملک

لری آوانویسی 

 باغملک

صورت 

 ینوشتار

زبان 

 پهلوی

لری  سینویواج

 باغملک

لری آوانویسی 

 باغملک

 goft/ [go]/ ? گ . næft /næft/ [næf] ن .

 suft /seft/ [sef] س . ræft /ræft/ [ræ] رف.

از جایگاه پایانیة   /t/ای شود، همخوان انسدادی تیغهمشاهده می (2) های جدولکه در داده نهگوهمان

شود  انگیزة فوف، اصل میرز اجییاری اسی. کیه از     فوف می / f/ زیت ریغهجا قیل از همخوان سایشی 

 جیه یدرنته و شخّای مو منجیر بیه قطیع     کنید در مجاورت هم جلوگیری می[ رسا –]ة مشخّاوجود دو 

 د شوفوف وافد آوایی می
 (53بازنمایی )
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 [پیوسته -ای، تیغه+]ة مشخّصهمجواری دو  -4-4-4

 ]پیوسته -ای، تیغه+ [ة مشخّصدر همجواری دو /d/ ایانسدادی تیغه حذف همخوان (.8) دولج

صورت 
 ینوشتار

 پهلوی زبان
 سینویواج

 لری باغملک
نویسی آوا

 لری باغملک
صورت 

 ینوشتار
 زبان پهلوی

لری  سینویواج
 باغملک

لری نویسی آوا
 باغملک

 tund /tond/ [ton] تند pænd /pænd/ [pæn] پند

 pærwænd /pejvænd/ [pejvæn] وندیپ gōspænd /Ɉusfænd/ [gusen] گوس ند

 fræzænd /færzænd/ [færzæn] فرزند bulænd /bolænd/ [bolæn] بلند

 dærdōmænd /dærdmænd/ [dærdmæn] دردمند bænd /bænd/ [bæn] بند

قیرار   [پیوسیته  -ای، تیغیه  +]ة مشخّابا  /n/ از همخوان خیشومی پس /d/ای همخوان انسدادی تیغه

 گرفته اس. 

 (51قاعدة )

 پیوسته    -   پیوسته -           

   ای تیغه  + ø    ایتیغه          + 

  اس. (83)صورت بازنمایی از زیرساخ. تا روساخ. به «بند» ة  کلماقبراساس نظریة خودوافد اشت
 (59بازنمایی )

 

 d/ هیای آن بیشتر باشد، همخیوان  پیش ازو آوای  / tو d/ های مشتر  میانهمشخّابنابراین هرچقدر 

هیای  گیرند  آواهایی که پیش از همخوانثیر فرایند فوف قرار میأت براساس اصل مرز اجیاری تح. / tو

هیا   تیز و خیشیومی  های غیرهای تیز، سایشیند از: سایشیاگیرند عیارتقرار می / tو d/ای انسدادی تیغه

 (/ tو d/هیای  دلیل داشتن ویوگی مشتر  بیشتر با همخیوان ها )بههای تیز و خیشومیمیان سایشی نیدر ا

رسید  نظیر میی  رو بیه ازایین  ؛کننید ها را فراهم میی تیز محیط فوف این همخوان های غیربیش از سایشی

کیه   ایبنیدی دهنید  در مییان رده  عمل فوف را انجام می /st-/ بیشتر از خوشة /ft-/گویشوران در خوشة 

هیای مختلیف انجیام داده بیود،     هیا در زبیان  همشخّای ثیر اصل مرز اجیاری بر أ( ازلحا  ت8888هاروکا )

وافید آواییی    همیراه فیوف کیلّ   هیا بیه  هشخّامچهارم قرار دارد و فوف  ةدر رد باغملک یرگویش ل

 گیرد صورت می
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 یقطع همخوان چاکنایی میانی و کشش جبران -4-4-1

شیدگی وافید   شود که فاصل فوف ییا کوتیاه  کشش یک وافد واجی تعریف می مثابةکشش جیرانی به

د و نشیو  فیوف میی   /ʔ/و  /h/چاکنایی میانی  های، همخوانلری باغملکواجی مجاور اس.  در گویش 

شیود  در  گیرد که با عالمی. ):( نشیان داده میی   ثیر فرایند کشش جیرانی قرار میأت پیش از آن تح. ةواک

 . ده اسشپیشین آن لکر  ةنی واکهمخوان چاکنایی میانی و کشش جیرا فوفجدول زیر چند نمونه از 

 مجاور ةایی و کشش واکحذف همخوان چاکن .(8دول )ج

صورت 
 ینوشتار

 زبان

 پهلوی
 سینویواج

 لری باغملک
لری نویسی آوا

 باغملک
صورت 

 ینوشتار
زبان 
 پهلوی

لری  سینویواج
 باغملک

لری نویسی آوا
 باغملک

 æhæmijæt/ [Ɂæ:mijæt]/ ؟ ی.اهم  sobh// [so:v] ؟ صیح
 ʃe?r/ [ʃe:r]/ ؟ شعر ehtecαr/ [e:tekαr]/ ؟ افتکار
 æzæm/ [Ɂæ:zæm]/ ؟ اعظم zohr/ [zo:r]/ * ظهر
 eɁlαm/ [Ɂe:lαm]/ ؟ اعالم ʃæhrbαnu/ [ʃæ:ræbαn]/ ؟ شهربانو
 mæɁbæd/ [mæ:bæd]/ ؟ معید tæhlil/ [tæ:lil]/ ؟ تحلیل
 tæɁbir/ [tæ:bir]/ ؟ تعییر tæhqir/ [tæ:qir]/ ؟ تحقیر

 (55)قاعدة 
X    

 V ø h,Ɂ 

منید آن در  انا جایگیاه زمی  ام  ؛دنشوچاکنایی، از پایانة هجا فوف می هایهمخوان باال ةقاعد براساس 

در ، یند کشش واکة ماقیل فیراهم شیود  اشود تا زمینه برای فراین قاعده باع  می ماند الیة مینا برجای می

مند فاصل از فیوف همخیوان   این ترتی  که در جایگاه زمانکند  بهاصطال  کشش جیرانی را تغویه می

منید را بیه عنایری در    یند کشش آن وافد زمانانیس. و فرال واج متّ ةچاکنایی به هیچ عناری در الی

سیاخ. نشیان   را از زیرساخ. تیا رو [ zohr] ةمرافل اشتقا  کلم (84بازنمایی )کند  ال میالیة واج متّ

  دهدمی
 (54بازنمایی )
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دهید کیه هسیتة    ن اس. که کشش جیرانی در هجاهیایی روی میی  اید کره ای که باید به آن توج کتهن 

یعنی در الیة مینیا ییک    ،ها کوتاه هستندباشد  چون این واکه æ و o ،e های کوتاهدارای یکی از واکه ها آن

منید  دهند و طیی فراینید کشیش جیرانیی بیه دو جایگیاه زمیان       مند را به خود اختاا  میجایگاه زمان

 دارنید مند در الیة مینا یعنی دو جایگاه زمان ؛های کشیده هستندواکه u و ɑ ،i هاییابند  واکهگسترش می

نید  متوانند بیه دو جایگیاه زمیان   داکثر میفها لری باغملک واکهگویش و ازآنجاکه در زبان فارسی و نیز 

 یند کشش جیرانی را ندارند اقابلی. شرک. در فر u و ɑ ،iة کشیدهای واکه نال شوند، بنابرایمتّ

 گیرینتیجه -1

 و کشیش جیرانیی   فوفهمگونی، شدگی، ف نظیر سایشییندهای تضعیبرخی از فرا پووهش فاضر در

خودوافید براسیاس   شناسیی  از فرایند تضعیف و تقوی. و اصول واج( 7661)کول  بندیتقسیم براساس

 شید؛  بررسی شناسی خودوافدچارچوب واجدر  لری باغملک شگویدر ( 8811)کارتی مک بندیتقسیم

 هیای باکت از است ادهبا  نیز و گویشوران به نامهپرسش ةارائ ضیط آزاد، ازطریق که هاییداده راستا، این در

 تحلییل  برای مناس  پووهش روش و فیمعرّ نظری میانی سپس شد؛ بررسی بود، دهش آوریجمع مرتیط

فراینید  لیین  او  مشیاهده شید؛  یند گسیترش و قطیع   چندین نوع فراها داده تحلیل از پس  شد خالاتّ هاداده

ت یاوت   ،اسی.  [vو f] هایو همخوان [b] همخوانتناوب بین که  بودشدگی سایشیشده مطر  گسترش

توانید  بنیابراین میی   اسی.؛ هیا  ة لاتیی واکیه  مشخّا  این اس.ة نحوة تولید پیوسته مشخّادر  هااین واج

 آنگسترده شیود و   /b/ همخوانای جداگانه قرار گیرد و از واکه به وافد درآمده و در الیهصورت خود به

  تیدیل کند [vو f] هایهمخوان را به

 [m]~[n]همخیوان  دو تنیاوب بیین   صورت به بود کههمگونی ، شدکه بررسی  فرایند گسترش بعدی

انسیدادی   /n/از خیشیومی   پیس گاه ، هراس.همگونی پیشرو و ناقص تناوب از نوع د، این نوع شمطر  

/b/  اس.دی لیی یة اندام تولمشخّا که دارای گیردقرار، /n/ ه بیا همخیوان پیس از خیود     مشخّااین  در

ط بیر آن،  گره دهانی مسیلّ  ای ازة خودوافد تیغهمشخّایعنی  ؛دشومیتیدیل  /m/همگون و به همخوان 

و هیم   شیود میة لیی همخوان بعد به آن )گره دهانی در همخوان خیشومی( گسترده مشخّاو قطع شده 

، /t// ،/sماننید   یواکی یگرفته و ب یهاا همخوانمجاورت ب در [χ ]~[q]تناوب بین دو همخوان  صورتبه

//f  و/ʃ/ های از همخوان [وا  -]ة مشخّااین همگونی در   بودt// ،/s/ ،//f  و/ʃ/   دار به همخیوان واq 

وافد عمل کرده و در الیة مسیتقل جیای   صورت یک خود به [وا  -]ة مشخّاشود  درواقع گسترده می

وافید  خیود  [پسیین ]ة مشخّاد، با واکة بع های کامینهمگونی همخوا لری باغملکدر گویش ، گیردمی
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فرایند قطع میورد    یابدای ماقیل، گسترده مید، سپس با است اده از قاعدة گسترش به همخوان بدنهنشومی

  براساس اصل مرز اجیاری بود / tو d/های  همخوان، فوف در این پووهش بررسی

هیای  هیا در زبیان  همشخّای اصل مرز اجیاری بر  ریتأث( ازلحا  8888) که هاروکا ایبندیدر میان رده

همیراه  هیا بیه  همشخّای زیرا فوف  ؛چهارم قرار دارد ةلری باغملک در ردگویش مختلف انجام داده بود، 

دهد فیوف همخیوان   فوف دیگری که در این گویش روی میگیرد  وافد آوایی صورت می فوف کلّ

کشیش جیرانیی زمیانی رخ     هعمدطور بهشود  مال فرایند کشش جیرانی میر به اعکه منج اس.چاکنایی 

 /ʃeʔr/و « شیهر » ʃæhr/ ← [ʃæ:r]/مند را به خود اختاا  دهد، ماننید دهد که واکه دو جایگاه زمانمی

← [ʃe:r] «از وافید،  ی خیود خطّی  شناسی غییر که واج نشان داد هاداده تحلیلبررسی و درنهای.، «  شعر

و کشیش   فوف همگونی، شدگی،یتییین و بازنمایی فرایندهای واجی سایش ی الزم برایک ای. توضیح

  اس.برخوردار لری باغملک گویش در  جیرانی
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