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 یدهچک
ایزران  ی مرکزیی  ها گویش. مشابه همین دگرگونی در شود دیده می īبه و تبدیل آن  ūشدگی واکۀ  پیشین ،های مختلف گویش لری در گونه

، شزده  انجام گرفتزه اسز . وگزونگی توزیزن ایزن واکزۀ پیشزین        īو در تعدادی به  üها به  در بیشتر گونه ūشدگی  پیشینکه وجود دارد نیی 

بزا رویرزردی    ،ان بزوده اسز . در ایزن مهالزه    گزر پژوهشی مرکیی همیشه موضوع بحث ها گویشویژه در هواجی آن بارزش و  خاستگاه

گزیی،  ی مرکزیی ماننزد   ها گویشو تعدادی از آبادی  بختیاری، بویراحمدی و خرمی لری مانند ها گویشترین مهمبه این پدیده در  تاریخی

هزا انجزام شزده    شزدگی در آن  هایی کزه پیشزین   واژه ،فارسی میانه و ایرانی باستان بررسی برابر و باپرداخته شده اس   ای ای و جرقویه میمه

دهزد   . نتزای  ایزن بررسزی نشزان مزی     بررسزی شزده اسز     هزا  گزویش ایزن   تزاریخی  های آواییاین فرایند در وارووب دگرگونی ،اس 

هزای ایرانزی اسز ، در    و باستان زبزان در دورۀ میانه  ūزمانده از واکۀ با هشد واکۀ پیشین که هایی انجام گرفته اس  شدگی تنها در واژه پیشین

ایزن   تزوان گفز    مزی  ،از سزوی دیگزر   ؛شزود  دیده نمزی شدگی  نیاین پیش ،دورۀ میانه اس  ōبازمانده از واکۀ  ūهایی که  که در واژه حالی

 ü شزدن مرکیی انجام گرفته اس ، سپس گسزترده  یها گویشکه در  üبه  ūشدن دگرگونی در دو مرحله انجام گرفته اس ، نخس  پیشین

 .شود ی لری دیده میها گویشکه در  īبه 

 .ی مرکیی، لریها گویشیرانی، ی اها گویش، ūشدگی، واکۀ  پیشین :ها کلیدواژه
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 مهمقدّ -7

کزه ارزش   شزود دیزده مزی   [u]شزده در کنزار    نیپیش ü [y]واکۀ  ی مرکییها گویش های مختلف گونهدر 

ی هزا  گزویش کزه روی   بزوده اسز    شناسانیث زبانحو وگونگی توزین آن، همیشه مورد ب شناختیواج

، ʻدوغdu ʼدر کنزار   ʻمزوش ʻ ،müš ʼشزپش ʻ ،üšpüš ʼپسرpür ʼدر گیی  ،برای مثال ،اند کار کرده مرکیی

ru ʼروزʻ ای میمه؛ یا در (1313، 9و شاپرا )آیلرس zü ʼزودʻ، mü ʼموʻ ،angür ʼانگورʻ  وsür ʼسرخʻ  از بز

 ،از سزوی دیگزر   ؛وجود دارنزد  (1932، فتحی بروجنی) ʻدوس ʻ ،dūs ʼووبʻ ،čū ʼروزهrūja ʼدر کنار 

ی اسزتان  ها گویش، برخی ی فارسها گویشتعدادی از ، های لری شده در بیشتر گونهپیشین üبرابر همین 

 در ūبزا واکزۀ   کزه  شزود   دیده می ī صورتبه در استان خوزستان و منطهۀ زاگرس کرمان مانند شهر بابری

واکزۀ   شزدن و گسترده شدن توان گف  در نتیجۀ پیشین و می برابر اس ی ایرانی ها گویشفارسی و دیگر 

u   در بختیزاری   ،بزرای مثزال   ؛ایجاد شده اسزangīr ʼ انگزورʻ ،pahlī ʼ پهلزوʻ ،zī ʼودزʻ و tanīr ʼ تنزورʻ 

، 8کینزون مز  ) ʻخونxī ʼ و ʻزودʻ ،zī ʼولپʻ ،pīl ʼدورdīr ʼآبادی لری خرم در (، یا101: 1943)طاهری، 

یی انجزام گرفتزه   هزا  شزدگی در وزه واژه   این پیشین ،ی مرکییها گویشاین اس  که در  پرسش(. 2002

آیزا   ؟واجی در نظزر گرفز  یزا نزه     شارز üتوان برای  می یا آوگونه اس  و  ūنسب  به  üاس ، توزین 

 ؟د یزا نزه  کنز  مزی  شده های مطرحپرسش لّحری به کم ،با رویررد تاریخی شدگی این واکه پیشین بررسی

یی کزه  هزا  واژه پیشزینۀ اس  با بررسی  کوشیدهبه بررسی این موضوع پرداخته و نگاه تاریخی این مهاله با 

 درونز  ،های ایرانزی ها در دورۀ میانه و باستان زبانرگرفتن صورت آنظشده را دارند و درن این واکۀ پیشین

هزای  دیزدگاه  بزه مزرور   ،موضزوع  پزیش از بررسزی   ها را بررسی کنزد. آن یگیر و وگونگی شرل لتحوّ

 د.شو می  پرداخته اند، بررسی کرده ی یادشدهها گویشدر را ها  ی که این واکهانشناس زبان

ی مرکزیی تیییزد   ها گویشی را در ا گران وجود ونین واکهبیشتر پژوهش ی مرکییها گویشدر مورد  

آن را واجی مسزتهل   ،وند جف  کمینه و برخی دیگر با یافتن /u/ای از  گونهواجا برخی آن را اند، امّ کرده

شدن واکۀ پسین در این گزویش  ( در بررسی ساخ  آوایی جوشهانی به پیشین2010) 1برجیان اند. دانسته

، ʻزودʻ ،zü ʼدورdür ʼی محدودی ماننزد  ها داند که تنها در واژه می  /u/ای از گونهرا واج üکند و  می اشاره 

hürd ʼخُردʻ  وpür ʼپولʻ کند که در وند واژۀ مانند  می رود. وی همچنین اشاره  می کار بهʼ torāzī رازوتزʻ 

( در بررسزی گزویش گزیی بزه     2001) 6شزود. اسزتیلو   مزی  شدگی دیده  تری از این پیشین مرحلۀ پیشرفته
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شزود. وی بزا آوردن    مزی  بی نیی دیده ی عرها کند که در برخی واژه می اشاره  /u/شدن عمومی واکۀ پیشین

و  ʻصزورت، روی düm ʼدر برابر  ʻدُمʻ ،dum ʼروحrü ʼدر برابر  ʻروی، وهرهru ʼیی مانند ها جف  کمینه

ku ʼکودʻ  در برابرkü ʼخارجʻ ü  در برابزر   ،یا ی کمینهها داند که با داشتن ونین جف  می را واجی مستهل

u  گیرد. می قرار 

ی هزا  آبادی معتهد اسز  واکزه   ( در بررسی گویش لری خرم2002) کینونم لری ی ها گویشارۀ درب 

نزوعی   انزد و ایزن دگرگزونی    تبزدیل شزده   /ī/آبادی پیشزین شزده و بزه    در خرم /ō/و  /ū/فارسی آغازی 

شزدگی ایزن دو    انجام گرفته اس . وی بزرای پیشزین   /y/ی دندانی و ها پیش از بندشی همگونی اس  که

نظزر  ده اسز  کزه از  آوررا مثال  ʻزودʻ ،zī ʼپولʻ ،pīl ʼدورʻ ،dīr ʼدودʻ ،dī ʼبودbī ʼمانند  ییها واژه ،واکه

 rīو  ʻمزو mī ʼه وند واژه مانند البتّ؛ فارسی میانه و ایرانی باستان اس  ūبازماندۀ  /ī/ها تاریخی در همۀ آن

ʼرویʻ  را هم آورده اس  کهī ها بازمانده از فارسی میانه در آنō نی باستان و ایراau     اسز  )بسزنجید بزا

 ،شدگی انجام نگرفتزه اسز    که پیشین یوی همچنین برای موارد ؛(ʻرویrōy ʼو  ʻموmōy ʼفارسی میانه 

را  ʻخزوب xū ʼو  ʻسزوختن ʼمزادۀ مازارع    -ʻ ،sūzروزʻ ،rūz ʼدوس ʻ ،dūs ʼووبčū ʼیی مانند ها واژه

دو نرتزه   . در این بزاره انجام نگرفته اس  ها ریو صفی ها مثال زده و معتهد اس  این دگرگونی قبل از لبی

نظر تزاریخی  نشدن مثال آورده اس  از یی که برای پیشینها نخس  اینره در مورد واژه ،را باید یادآور شد

انجام گرفتزه   /ū/آبادی ل از فارسی میانه به خرماس ، یعنی تحوّ ōمیانه  فارسیبازماندۀ  /ū/ها در همۀ آن

ی ایرانزی نیزی انجزام    هزا  گزویش نیس ، بلره افراشتگی اس  و در فارسی و بیشتر  شدگی اس  که پیشین

هایی که وی مثزال   نداده و در همۀ واژه /ī/به  /ū/نشدن دوم اینره وی هیچ مثالی از دگرگونگرفته اس . 

 تبدیل شده اس . īبه  ūفارسی میانه  ،زده

شزدگی   ی مرکیی که ایزن پیشزین  ها گویشاز  های لری و وند گونه ترین گونهبا بررسی مهمدر ادامه  

 تحلیزل شده را دارنزد در فارسزی میانزه و ایرانزی باسزتان       هایی که واکۀ پیشین دهند، برابر واژه را نشان می

روشزن شزود.    ها گویشالت آوایی این گرفتن این دگرگونی در وارووب تحوّ اند تا وگونگی انجام شده

 پهلزوی  کووز  زبزان   فرهنز  که ارجاع داده خواهد شد همزه از  مواردی در های فارسی میانه جی  واژه

( و 1308 ،4تولومززهربا) فرهنز  ایرانززی باسززتان از و سنسززرری  هززای اوسززتایی  (، واژه1311 ،1مرنزیی )

هایی کزه   اند. به دلیل فراوانی واژه ( نهل شده1319 ،3کن ) فارسی باستانهای فارسی باستان از کتاب  واژه
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ی هزا  گزویش اند، از ارجاع پیاپی به ایزن ونزد منبزن پرهیزی شزده اسز . در مزورد         هاز این منابن نهل شد

ویزژه در  هبز  ،انزد، از ایزن جهز     ها با آوانویسی آمده در منابن مورد استفاده آورده شزده  شده، واژه بررسی

 ها با هم هماهن  نیستند. دادن کشش واکهنشان

 ی لریها گویشدر  ūشدگی  نپیشی -3

 هرنگبختیاری کو -3-7

 ʻ ،zīبزود ʻ ،bī ʼدورdīr ʼماننزد   ها در برخی واژه īو تبدیل آن به  ūشدگی  پیشین ،در این گونه از بختیاری

ʼزودʻ ،hīn ʼخونʻ  وdī ʼدودʻ ها در فارسزی معاصزر و فارسزی میانزه     که برابر آنشود دیده میū   وجزود

دیزده   هزا  مورد برخی دیگزر از واژه  شدگی در ونین پیشین ،معاصر که در مهایسه با فارسی در حالیدارد. 

ی هزا  ه در واژهالبتّز  ؛ وʻشورsūr ʼو  ʻموروهʻ ،mūrī ʼبو، رایحهʻ ،bū ʼرودʻ ،rū ʼدوغdū ʼمانند  شود؛نمی

. ʻگزروه gorōh ʼو  ʻدروغdorō ʼماننزد   ؛وجزود دارد  ō  در بختیاری کوهرنز  ū معدودی برابر با فارسی

ی هزا  شدگی ایجاد شده اس ، خاسزتگاه واژه  در نتیجۀ پیشین īیی ها در وه واژه ص شودمشخّبرای آنره 

 (:1943طاهری، های بختیاری کوهرن  از  واژه) شوند باال در فارسی میانه و ایرانی باستان بررسی می

 در بختیاری کوهرنگ ūشدگی  . پیشین(7)جدول 

 فارسی معاصر بختیاری کوهرنگ فارسی میانه ایرانی باستان

*dūra- (Av. dūra-) dūr dīr ʼدورʻ dūr 

*būta- (Av. būta-) būd bī ʻ̓بود  būd 

*dūta- (Av. dūta-) dūd dī ʻدودʼ dūd 

*hwahūni- (Av. vohūnī-) xūn
10

 hīn ʻخونʼ xūn 

*sūra- (Av. sūra-) sūrāg sīlâ ʻسوراخʼ sūrāx 

*jānū- (Av. jānū-) zānūg zõwī ʻزانوʼ zânū 

*rautah- (Av. raotah-) rōd rūd ʻرودʼ rūd 

*bauda- (Av. baoda-) bōy bū ʻ̓بود  bū 

*mauri- (Av. maoiri-) mōr mūrī ʻموروهʼ mūr 

*raučah- (Av. raočah-) rōz rū ʻروزʼ rūz 

*drauga (Av. draoγa-) drō dorō ʻدروغʼ dorūγ 

تنهزا   ūشدگی  دهد که پیشین می ی باال با برابرشان در فارسی میانه و ایرانی باستان نشان ها مهایسۀ واژه 

بوده اسز ،   ūو ایرانی باستان  ū میانه فارسیها بازمانده از در آن ūکه  شوددیده می ها در آن دسته از واژه
                                                           

( آوانویسزی کزرده اسز ،    228: 1318گونه که نیبرگ )ا همانآوانویسی کرده اس ، امّ xōn( این واژه را 38: 1311مرنیی ) -10
 کند. در صورت اوستایی درستی نظر نیبرگ را تییید می ūاس  و وجود واکۀ  xūnآوانویسی درس  
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و  ōمیانزه   یفارسز بازمانزده از  این واکزه  ، دارندشدگی  را بدون پیشین ūی دیگری که ها که واژه در حالی

شزدگی   اند، طبیعی اس  که پیشزین  فارسی میانه را حفظ کرده ōی که یها هستند. در واژه auایرانی باستان 

شزدگی   صورت نگرفته و باف  آوایی الزم بزرای ایجزاد پیشزین    ūبه  ōانجام نگرفته اس ، زیرا افراشتگی 

در برابزر واکزۀ    ūی پسین در فارسی میانه، تهابل واکۀ پسین بستۀ ها تهابل واکه ،درواقنفراهم نشده اس . 

در برابزر واکزۀ پسزین     īبوده اس  که در بختیاری کوهرن  به تهابل واکۀ پیشزین بسزته    ōبستۀ  پسین نیم

ه بزه ترتیزز زمزانی دو دگرگزونی     نظزر دور داشز  توجّز   ای کزه نبایزد از   نرتهتبدیل شده اس .  ūبستۀ 

شدگی انجزام گرفتزه اسز      نیروشن اس  که نخس  پیشاس .  īبه  ūشدگی  و پیشین ūبه  ōافراشتگی 

شزدن  باف  آوایی الزم بزرای پیشزین   ،ūبه  ōشدن با افراشته ،صورت پس افراشتگی، وراکه در غیر اینس

شدگی به انجزام رسزیده،    پس از آنره پیشین ،شد. درواقن می یی که این واکه را داشتند نیی فراهم ها در واژه

 شده اس . آغازفرایند افراشتگی 

 بویراحمدی -3-3

ی بیشتری از این نزوع،  ها و نیی بررسی واژه دس  آمدکه در بختیاری کوهرن  به برای اطمینان از نتایجی

. در بویراحمزدی نیزی   بررسزی شزود  ی لری ها یری دیگر از گونهدر  ūشدگی  وگونگی پیشینالزم اس  

 ʻ ،setīnوراگزاه ʻ ،bīm ʼیزوغ ʻ، jī ʼدُم، دنبزال ʻ ،dīn ʼعروسbavīg ʼیی مانند ها شدگی در واژه این پیشین

ʼتونسʻ ،pīs-  مادۀ ماارعʼپوسیدنʻ ،rīt ʼپرکندهʻ  وbalī ʼ  بلزوʻ   ی هزا  واژههمچنزین   شزود؛  دیزده مزی

 ʻ ،dūدروغʻ ،dərū ʼبزو، رایحزه  bū ʼ، ماننزد  ها انجام نگرفتزه اسز   در آنشدگی  پیشین هستند که دیگری

ʼدوغʻ ،nū ʼنو، جدیدʻ ،sərūš ʼوحی، الهام غیبیʻ ،sūr ʼشورʻ (طزاهری،  برگرفته از های بویراحمدی  واژه

 اند: ها ونین فارسی میانه و ایرانی باستان این واژهبرابر  (.1931

 در بویراحمدی ūشدگی  (. پیشین3جدول )

 فارسی بویراحمدی فارسی میانه ایرانی باستان

*vadūka- (Av. vaδū-) *wayūdag bavīg ʻعروسʼ بیوگ 

*gūθa- (Av. gūθa-) gūh gī ʻمدفوعʼ goh 

*yūga- (Av. yuj-/yūj-) *juγ/jūg jī ʻیوغʼ /جوغ یوغ 

*būmi- (OP. būmi-) būm bīm ʻوراگاهʼ būm 

*stūnā- (Av. stūnā -) stūn setīn ʻستونʼ sotūn 

*puH-sa- - pīs- ʻپوسیدنʼ pūs- 

 - balīt ʻ ̓بلو  balūt 
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 (3جدول )ادامة 

 فارسی بویراحمدی فارسی میانه ایرانی باستان

*rautah- (Av. raotah-) rōd rū ʻرودʼ rūd 

*bauda- (Av. baoda-) bōy bū ʻ̓بو  bū 

*dauga- (Skt. dogh-) - dū ʻدوغʼ dūγ 

*nawaka- (Av. nava-) nōg nū ʻنوʼ now 

*srauša- (Av. sraoša-) srōš sərūš ʻوحیʼ sorūš 

 sōr sūr ʻشورʼ šūr 

*drauga (Av. draoγa-) drō dərū ʻدروغʼ dorūγ 

هزا  در آن īکزه   شود می یی دیده ها شدگی در واژه پیشین ،بویراحمدی نیی همانند بختیاری کوهرن در  

و ( 34: 1311) 11بزویس  ʻعزروس bawīg ʼدر مزورد  در فارسی میانه و ایرانی باستان اسز .   ūبازمانده از 

صزورت   بزه را  مزانوی  فارسی میانه( هر دو صورت پارتی مانوی و 960: 2008) 12مایسترارنس -دورکین

wayōg ا صورت اوستایی و سنسرری  وجود واکۀ ، امّاند آوانویسی کردهū    را در صورت ایرانزی باسزتان

در صزورت   ōی برای وجود واکۀ هکند و باید به همین شرل به فارسی میانه رسیده باشد و توجی می یید یت

یزا گزروه آوایزی     au ،ز ایرانی باسزتان در فارسی میانه بازمانده ا ōزیرا  ،این واژه وجود ندارد ۀفارسی میان

awa  اس . دربارۀ برابر فارسیʼ/جوغ یوغʻبا امالی  در فارسی میانه ، این واژهywg    آمده اسز ، مرنزیی

؛ تواند درسز  باشزد   می آوانویسی کرده اس  که هر دو  jōg( 43: 1311بویس )و  juγ( آن را 81: 1311)

هزم داشزته    ūتوانسز    مزی  توان گف  صورت ایرانی باسزتان آن   می  -yūjاوستایی  صورتبهه ا با توجّامّ

زیزرا عربزی نیزی     ،اسز   ūشزدن  یافته از پیشنلتحوّ ī، باشدای عربی  هواژشاید که  ʻبلو balī ʼباشد. در 

کزه عربزی بزرخالف فارسزی      شد، در حزالی  می نامیده  روفتی واو معدارد که در دستور سنّ ūواکۀ پسین 

 شد، نداشته اس . می که واو مجهول نامیده  ōی واکۀ غازآمیانه و فارسی 

یجزۀ  نتدر  ūشزدگی انجزام نگرفتزه اسز ،      یی کزه پیشزن  هزا  همانند بختیاری کوهرن  در همزۀ واژه  

 awaیزا گزروه آوایزی     auکه خزود بازمانزده از ایرانزی باسزتان      ایجاد شده اس  ōافراشتگی فارسی میانه 

 ōبازمانزده از فارسزی میانزه     ūای کزه در آن   شزدگی در هزیچ واژه   که پیشینشود ظه میحمالباز  ؛ واس 

 شود. مینباشد، دیده 

                                                           
11. M. Boyce 

12. D. Durkin-Meisterernst 
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 آبادیخرم -3-2

 کینزون مز  شود. در فهرستی کزه   می دیده  شدگی پیشین ،آبادی نیی همانند بختیاری و بویراحمدیخرمدر 

 ʻ ،mīدورʻ ،dīr ʼدودʻ ،dī ʼبزود bī ʼ انجام گرفته اسز :  ها در این واژه ūشدگی  ( داده اس ، پیشن2002)

ʼموʻ، řī ʼروی، صورتʻ، tī ʼتوتʻ ،zī ʼزودʻ ،dī ʼدودʻ  وxī ʼ خزونʻ وzevī  ʼ زبزانʻ   شناسزی   کزه ریشزه

در نتیجزۀ   īهزا  مدی آورده شد و نشان داد که در آنحها در بررسی برابرشان در بختیاری و بویرابیشتر آن

در فهرسز    ʻزبزان zevī ʼ ۀواژ در مزورد . اس د شده ایجا ū میانه و ایرانی باستانفارسی  ūشدگی  پیشین

 ایزن تبزدیل شزده اسز ،     ūافراشزته شزده و بزه     nقبزل از   āنخسز    ،در این واژه باید گف  کینونم 

بزا   آبزادی  . در لزری خزرم  ی ایرانی نیی انجام گرفتزه اسز   ها گویشدگرگونی در فارسی گفتاری و بیشتر 

سز  و همگزام بزا    اشدگی شزده   نیایجادشده وارد فرایند پیش ūشدن محیط آوایی الزم، سپس این فراهم

شزدگی شزده اسز . بزاز      خزوش پیشزین  اند، دسز   داشته ūبازمانده از فارسی میانه  ūیی که ها دیگر واژه

نخسز    ،ل واژه در ایزن مسزیر انجزام گیزرد    ترتیز زمانی دو دگرگونی آوایی باعث شده اس  که تحزوّ 

 .  ūشدگی عمومی  ، سپس پیشینnقبل از  āافراشتگی 

که فارسی میانزه  شود دیده میهستند،  rōyو  mōyترتیز بازمانده از فارسی میانه که به rīو  mīدربارۀ  

ō آبادیدر خرم ī  در هر دو واژه و شده اس، ō  قبل ازy   . تزوان گفز  در ایزن دو     مزی  قرار داشته اسز

پیشزین شزده    īشده اس ، سپس ایزن  دیل تب ūبه  شده و هافراشت y در جه  همگونی بانخس   ō ،واژه

)فارسزی میانزه    ʻووبčū ʼانجام نگرفته اس :  ها این واژهشدگی در  پیشین ،کینونم در فهرس  اس . 

čōb) ،dūs ʼ دوسʻ فارسی میان(ه dōst ایرانی باستان ،*dauštar-) ،pōst ʼ پوسʻ    فارسزی میانزه(pōst ،

-sōz)فارسی میانزه   ʻسوختنʼمادۀ ماارع  -sūz(، rōzسی میانه )فار ʻروزpawastā- ،)řū ʼ*ایرانی باستان 

اس  که خزود بازمانزده از    ō ۀبازمانده از فارسی میان ū ،نیی ها (. در همۀ این واژه-sauča*ن ، ایرانی باستا

از همانند آنچه در بختیزاری و بویراحمزدی گفتزه شزد، در ایزن گزروه        اس  و awaیا  auایرانی باستان 

 شدگی انجام نگرفته اس . شینپی ها واژه

 گیونی -3-4

ایزن  شزود.   مزی  کیلومتری غرب نهاوند صحب   12لرستانی اس  که در گیان در ی لری ها از گونهگیونی 

بزه   ū  دارد که گونۀ خاصی اس  که در آن واکۀ یّی لرستانی اهمّها گویشاز آن جه  در میان  ،گویش

ی لزری  ها که در دیگر گونهشود دیده می ییها همان واژه شدگی در شده اس  و این پیشینپیشین üشرل 

، ʻدورʻ ،dür ʼمزو ʻ ،mü ʼدودdü ʼیی ماننزد  ها در واژه ،برای مثال ؛انجام گرفته اس  īبه  ūبه شرل تبدیل 
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zü ʼزودʻ  وxün ʼخونʻ ( گیزونی در واقزن مرحلزۀ میزانی از پیشزین     1311، کینزون م .)   شزدگیū  را در

نخسز    ūفارسی میانزه   ،ی لریها گویشتوان گف  در  می ،بر این اساس ؛دهد ی لری نشان میها گویش

ی هزا  گزویش در ادامه گفته خواهد شد که این مرحلۀ میانی هنزوز در  تبدیل شده اس .  īو سپس به  üبه 

 شود. می مرکیی دیده 

 ی خوزستانها گویش -3-5

در  ūشزدگی  ستان هستند که پیشنو خوز ی دیگری در استان فارسها گویش ،لریی ها گویشافیون بر 

ی رای  در خوزسزتان ایزن دگرگزونی در بهبهزانی، شوشزتری و      ها گویشها انجام گرفته اس . از میان آن

، ʻخزون ʻ ،xi ʼدودʻ ،did ʼموmi ʼیی مانند ها در واژه īبه  ūشدگی  پیشن ،شود. در بهبهانی می دزفولی دیده 

dir ʼدورʻ ،zoni ʼزانوʻ ،zi ʼزودʻ ،bahig ʼعروسʻ  هزا در فارسزی میانزه و    شود کزه صزورت آن   می دیده

شدگی فارسزی میانزه    در نتیجۀ پیشین iی لری ها گویشمانند دیگر  یرانی باستان بررسی شدند و در همها

ū یی کزه  هزا  ی لزری در واژه ها گویشباز همانند دیگر  و اس   ایجاد شدهū    بازمانزده از فارسزی میانزه ō 

)فارسزی   ʻروشزن ʻ ،ruše ʼموروزه ʻ ،mur ʼدروغdoru ʼمانند  ؛نجام نگرفته اس شدگی ا اس ، این پیشن

 (.1943معماری، های بهبهانی از  واژه) ʻشورsur ʼ( و rōšnمیانه 

ویژه بختیاری دارند، همزان رونزد   هی لری بها گویشو شوشتری نیی که نیدیری زیادی به  در دزفولی 

 ʻبزازو böī ʼدزفزولی   ،ʻبزازو ʻ bōhī ʼخونʻ، xì ʼبودbīd ʼشود. بسنجید با شوشتری  می شدگی دیده  پیشین

ی شوشزتری و  هزا  )واژه (ʻسویʼ، فارسی sōy)فارسی میانه  ʻبرای ،بهsī ʼ، (bāhūg)فارسی میانه مسیحی 

 īفارسزی میانزه بزه     ūنیی  در این دو گویششود، طور که مالحظه میهمان(. 2011، کینونم درفولی از 

طور که پزیش از ایزن   اس  که همان ōیافته از فارسی میانه تحول ʻ īبه، برایsī ʼتبدیل شده اس . تنها در 

  آن را در همگزونی  ی لری نیی انجام گرفته اسز  و علّز  ها گویشاز دیگر برخی این مورد در  ،گفته شد

ō  باy که باعث شده اس   باید دیدō  نخس  بهū به  و سپسī .تبدیل شود 

رویررد تزاریخی بزه ایزن    ی لری باید گف  ها گویشدر  ūشدگی  ی از روند پیشینی  ارزیابی کلّ در 

هزا بازمانزده از   در آن ūشزود کزه    مزی  هایی دیزده   تنها در واژه ūشدگی  دهد که پیشین می دگرگونی نشان 

اس  و در نتیجزۀ   ō ۀنها بازمانده از فارسی میادر آن ūیی که ها که در واژه اس . در حالی ū ۀفارسی میان

شدگی انجام نگرفتزه اسز ، زیزرا ترتیزز زمزانی دو دگرگزونی        ایجاد شده اس ، این پیشین ōافراشتگی 

شدگی و سپس افراشزتگی انجزام گرفتزه     نخس  پیشین کهای بوده  به گونه ōو افراشتگی  ūشدگی  پیشین

 فراشتگی شروع نشده بزود. در ایزن  در حال انجام بوده اس ، هنوز ا ūشدگی  پیشینزمانی که یعنی ؛ اس 
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ایجاد شده اسز . در ایزن ونزد     ōشدن فارسی میانه  ها در نتیجۀ پیشیندر آن īوند واژه هستند که  ،میان

پایانی قرار داشته، فرایند افراشتگی زودتر انجام گرفته و محزیط آوایزی بزرای     yقبل از  ōها واژه که در آن

دهزد   مزی  شدگی در گونۀ لری گیونی نشان  روند پیشین ،سوی دیگراز  ؛اس ده کرفراهم  را شدگی پیشین

و سزپس   üنخسز  بزه    ūای بوده و فارسی میانه  دو مرحله یی لری فرآیندها گویششدگی در  که پیشین

 تبدیل شده اس . īبه 

 ی مرکزیها گویششدگی در  پیشین -2

و  üشزدگی بزه    پیشزین  ،ها گویشن شود، در بیشتر ای می دیده  ūشدگی  ی مرکیی پیشینها گویشدر همۀ 

 ؛شزدگی اسز    تری از رونزد پیشزین   دهندۀ مرحلۀ پیشرفته انجام شده اس  که نشان īدر شمار کمتری به 

-بزه شزده را   پیشزین  ۀو اردسزتانی واکز   گیی ،ای، جوشهانی مانند میمه ها گویشدر تعدادی از  ،برای مثال

 īصزورت  بزه  ،ی منطهزۀ جرقویزه  هزا  گویشی از آبادو در خوانساری، یهودیان کاشان و حسن ü صورت

ای اسز  کزه هزم بسزامد      شزده بزه گونزه    وگونگی توزین این واکۀ پیشزین  ،از سوی دیگر ؛شود دیده می

 دهد. می تری را نشان  وزین گستردهی لری دارد و هم تها گویشبیشتری نسب  به 

 ای میمه -2-7

دورۀ میانه و ایرانزی باسزتان اسز  و     ūها بازمانده از ندر آ üکه شود دیده مییی ها واژهدر  ü ،ای در میمه

، ʻدودdü ʼها و برابرشان در فارسی میانه و ایرانی باستان پیش از این بررسی شدند، ماننزد  شناسی آن ریشه

dür ʼدورʻ ،mü ʼمززوʻ، püs-  مززادۀ ماززارعʼپوسززیدنʻ ،setün ʼسززتونʻ ،xün ʼخززونʻ  وbâhü ʼبززازوʻ ،

gütorna ʼغلتان سرگینʻدهزد  مزی  هزا نشزان   شناسی آن ی دیگری که ریشهها ؛ و واژه ü بازمانزدۀ   هزا در آن

 hürda(، -bhrū، سنسزرری   brūg)فارسزی میانزه    ʻابروabrü ʼس ، مانند ا ūایرانی میانه و ایرانی باستان 

ʼخرده، رییʻ    فارسزی میانزه(xwūrdag ،)müš ʼ مزوشʻ   اوسزتایی(mūš- ،)sül ʼ نزاودانʻ    فارسزی میانزه(

sūrāg اوستایی ،sūra- ،)zâlü ʼزالوʻ  فارسی میانه(zalūgدر این میان .)، ی دیگری نیی هسزتند کزه   ها واژه

 ʻ ،dükآلزو âlü ʼدهند، ماننزد   می شدگی را نشان  ولی همین نوع پیشین ،ای ندارند شدهشناسی شناخته ریشه

ʼدوکʻ ،küza ʼکوزهʻ ،türk ʼّانگور ۀحبʻ . یی نیزی  هزا  واژه، ه شزد ی دیزد ی لزر هزا  گزویش همانند آنچه در

اسز :   ōاز ایرانی میانزه  بازمانده  ū هادر همۀ آن و انجام نگرفته اس ها در آن ūشدگی  هستند که پیشین

čū ʼووبʻ ،rūja ʼروزهʻ ،dūs ʼ دوسʻ، horūt-  مادۀ ماضیʼفروختنʻ   فارسی میانزه(frōxt-  در همزۀ .)

بزا   دورۀ میانزه  ūی لری نیی طی شده اسز ،  ها گویشدر که شود دیده میهمان روندی  ،ی نامبردهها واژه
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تبزدیل شزده اسز . در     ūبا افراشتگی بزه   ،دورۀ میانه ōکه  تبدیل شده اس ، در حالی üشدگی به  پیشین

ا امّز ؛ ی مرکیی تبدیل شده اس ها گویشدر  üدر برابر  ūدر دورۀ میانه به تهابل  ūدر برابر  ōتهابل  ،واقن

ü های دیگری نیی دارد. در وند واژۀ اهای خاستگ در میمهü  بازمانده ازuh تر اس ، مانند کهنpür ʼ پسزرʻ 

از ایرانزی   suhr*تزر  )از صزورت کهزن   ʻسزرخ sür ʼ(، -puθra*از ایرانی باسزتان   puhr)بسنجید با پارتی 

و  hشزاهد حزذف    ،(. در هر سزه واژه rūħ، از عربی ruhتر )از صورت کهن ʻروحsuxra- ،)rü ʼ*باستان 

نرتۀ مهزم ایزن   ا امّ؛ شدگی آن شده اس  و سپس پیشین ūواکۀ  قبل از آن هستیم که باعث ایجاد uکشش 

 ūشزدگی   قبزل از پیشزین   uدهد که کشزش جبرانزی    می گذاری نسبی این دگرگونی نشان تاریخاس  که 

شزدگی فزراهم    نیعنی کشش جبرانی در این وند واژه محیط آوایی الزم را برای پیشزی ؛ انجام گرفته اس 

، dēm)فارسی میانه و پزارتی   ʻصورت، رویdüm ʼ دو واژۀشدگی در  کرده اس . گونۀ دیگری از پیشین

 اسز  تر کهن ēیا  īیافته از لتحوّ ü ،که در هر دو موردشود  دیده می ʻگیوهgüva ʼو  (-daēmanاوستایی 

هزای   )واژه ی نگارنده روشن نیس   این پدیده براشدگی اس . علّ روندی برعرس پیشین دهندۀ و نشان

 .(1932ی بروجنی، حای از فت میمه

 آزرانی -2-3

در و جنزوب غربزی کاشزان    در روسزتای آزران  ی مرکیی اس  کزه در  ها گویشۀ شمالی خاز شاآزرانی 

. (2014)طزاهری،   ای و جوشزهانی دارد  زیزادی بزا میمزه    هماننزدی و  شود می نیدیری جوشهان صحب  

عمومزا    üبزه   ūشزدگی   نیدهد، پیش می دارد نشان  ای در میمه ūشدگی  که پیشین را طیآزرانی همان شرای

، ʻابزرو abrü ʼدر ایرانی میانه و باستان اس ، ماننزد   ūها بازمانده از در آن ūشود که  می یی دیده ها در واژه

müš ʼموشʻ ،âhü ʼآهوʻ  فارسی میانه(āhūg ،)palü ،ʼپهلوʻ    فارسزی میانزه(pahlūg ،)xasrü ʼ مزادرزنʻ 

 ʻ ،sürپسزر püra ʼتزر اسز :   کهزن  uhبازمانزده از   üای کزه   وند واژه انهمو نیی ؛ (-śvaśrū)سنسرری  

ʼسرخʻ مانند  ییها در واژه ،شدگی نیدیگری از پیش ۀا گونامّ؛küdü ʼکدوʻ  وüzüm ʼهییمʻ شزود دیده می .

در اثزر همزاهنگی    ،میانی üا شده اس ، امّایجاد  ūشدگی پایانی اصیل اس  و از پیشین küdü ،üدر مورد 

اصزیل نیسز  )بسزنجید     üکدام از دو هیچ üzümدر هجای بعدی ایجاد شده اس . در مورد  üای با  واکه

یافته اس ، هماننزد آنچزه در   لدورۀ میانه تحوّ ēآغازی از  üرسد نخس   مینظر (، بهēzmبا فارسی میانه 

در اثزر همزاهنگی    کزه بزین دو همخزوان افزیوده شزده،      میزانی  ü؛ سپس ه شدای دید در میمه dümمورد 

 .(2014های آزرانی برگرفته از طاهری،  )واژه آغازی ایجاد شده اس  üای با  واکه
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 گزی -2-2

ای وجزود دارد، دیزده    در آزرانزی و میمزه   üشزدگی   ن پیشینیدر گیی نیی همان شرایطی که در مورد توز

 düدورۀ میانزه اسز :    ūبازمانده از  ü ،هاکه در آن توان دید می هایی اژهعموما  و را شدگی شود. پیشین می 

ʼدودʻ ،zü ʼزودʻ ،müš ʼموشʻ ،ürd ʼرییهخرد ،ʻ  وxošnüd ʼخشنودʻ  فارسی میانه(hušnūd ؛)  و همزان

مانزده از  باز ūها  هایی که در آن ا در واژهامّ؛ ʻسرخsür ʼو  ʻپسرpür ʼدارند:  uhبازمانده از  üای که   دو واژه

ō  دورۀ میانه اس ، مانندru ʼروزʻ ،ku ʼکوهʻ  فارسی میانه(kōf   فارسزی باسزتان ،kaufa پیشزین )   شزدگی

 د و نشزان نده قرار می uرا در برابر  üکه  وجود دارندای نیی  ی کمینهها جف  ،در این میانشود.  دیده نمی

مزوردی کزه در   (. همانند 2001)استیلو،  ʻغدو ’ du در برابر ʻدودdü ʼمانند  ؛ارزش واجی دارد ü دهند می

 ʻ ،üččüصزورت، روی düm ʼدورۀ میانزه اسز :    ēبازمانزدۀ از   هزا  در برخزی از واژه  üای گفته شد  میمه

ʼوییهیچʻ   فارسی گفتزاری(hičči   فارسزی میانزه ،hēč čē ،)üškü ʼ کزس هزیچʻ    فارسزی گفتزاری(hiški ،

 (.1313، و شاپرا از آیلرس برگرفته ی گییها )واژه ،(hēč kēفارسی میانه 

 باد جرقویهآحسن -2-4

کیزومتری   30آبزاد در  سزن حی منطهۀ جرقویه در جنوب شرقی اصفهان اس  که در روستای ها گویشاز 

همانندی زیزادی بزا گزیی     ،ی این منطههها گویششود و همانند دیگر  جنوب شرقی اصفهان صحب  می

آبزادی بزا دیگزر    گیرند. یری از وجوه تمایی حسن می قرار ی مرکیی ها گویش ی ازدارند و در شاخۀ جنوب

 īشود کزه   می هایی دیده  در این گویش اس ، ولی در همان واژه īبه  ūشدگی  پیشن ،ی جرقویهها گویش

مزادۀ مازارع    -ʻ ،pīsیبزومی، محلّز  ʻ،bīmī ʼانگزور ʻ ،engīr ʼخزون xīn ʼدورۀ میانه دارنزد:   ūبازمانده از 

ʼپوسیدنʻ ،pelī ʼ پهلزوʻ ،zūlī ʼ زالزوʻ ،zōnī ʼ زانزوʻیی کزه  هزا  ه در واژهالبتّز  ؛ū   بازمانزده ازō  ایزن   ،دارنزد

شدگی کزه   پیشینگونه از ا آنامّ؛ (rōšn)فارسی میانه  ʻروشنʻ ،rūš ʼروزru ʼ شود: ینمشدگی دیده  پیشین

 ʻپسزر pore ʼشود:  میآبادی دیده ندر حسن ،وجود داردی مرکیی ها گویشدر دیگر  uhبازمانده از  üدر 

بدون کشش جبرانی واکۀ قبل انجزام   hحذف  ،(، به این دلیل که در این گویشpuhr*تر )از صورت کهن

ا امّز ؛ فراهم نشده اسز   ،باشد ūایجاد واکۀ شدگی که  محیط آوایی الزم برای پیشین ،، درنتیجهگرفته اس 

آبزادی مرحلزۀ   حسزن  ،ییی مرکز هزا  گزویش در این گویش، در وارووب  īبه  ūشدگی  در مورد پیشین

انجزام   üی مرکزیی نخسز  بزه    ها گویشدر  ūشدگی  نیدهد، پیش می تری از این فرآیند را نشان  پیشرفته

گسزترده   آبادی و وند گویش دیگر ماننزد خوانسزاری و یهودیزان کاشزان     در حسن üگرفته اس ، سپس 

شزدۀ دیگزر در    رد ی  واکۀ پیشزین در مو ،شده شدن واکۀ پیشینگستردهتبدیل شده اس . این  īبه  شده و
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 ab یافتزه از ل)اصزیل یزا تحزوّ    owز واکزۀ مرکّز   ،ی مرکییها گویش. در بیشتر شوددیده میبادی آحسن

تبزدیل شزده اسز . بسزنجید بزا       öw [øu]شده به ( نیی پیشینتر قبل از آواهای صفیریکهن afیا تر کهن

 ʻکفزش ʻ ،köwš ʼشزز ʻ ،šöw ʼابزر ʻ ،öwr ʼلزʻ ،löw ʼنوʻ ،nöw ʼجلوʻ ،jelöw ʼدورهdöwra ʼای  میمه

 شزدن  شزدن و گسزترده  آبادی با پیشینشده در حسن ز پیشین(؛ این واکۀ مرک96ّ: 1932)فتحی بروجنی، 

 ʻافسزار ʻ ،öisâr ʼزبزر ʻ ،zöir ʼلزز ʻ ،öir ʼشزز šöi ʼشده اسز :  تبدیل  öi [øi]ز به جیء دوم واکۀ مرکّ

 .ی میدانی نگارنده(ها آبادی برگرفته از دادهی حسنها )واژه

 گویش یهودیان کاشان -2-5

از میزان  کمزابیش  امروزه  کردند و می گویش یهودیان شهر کاشان اس  که در گذشته در این شهر زندگی 

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

بادی، آرانزی و بیزدگلی و جوشزهانی در شزاخۀ     آماننزد ابوزیزد  ی کاشزان  ها گویشنار دیگر کاس  و در 

(. گزویش یهودیزان کاشزان یرزی دیگزر از      2012برجیزان،  گیرنزد )  می ی مرکیی قرار ها گویششمالی از 

پیشین شزده اسز     īدورۀ میانه به  ūقویه در آن رباد جآی مرکیی اس  که همانند گویش حسنها گویش

و شزود  دیده میی مرکیی ها گویشیی انجام گرفته اس  که در دیگر ها شدگی در همان واژه و این پیشین

، ʻخزون ʻ ،xīn ʼتنزور ʻ ،tenīr ʼپسزر ʻ ،pīr ʼبازوʻ ،båzī ʼپهلوʻ ،palī ʼزودzīd ʼمانند  ؛در باال بررسی شدند

baxåsīl ʼپدرزنʻ  از(*bāb-x
w
asūr اوستایی ،x

v
asūra-)هزایی   ی مرکزیی در واژه ها گویشو مانند دیگر  ؛

مزادۀ   -sūj( kōr)فارسی میانه  ʻکورʻ ،kūr ʼروزrūj ʼانجام نگرفته اس :  ،بازمانده از دورۀ میانه دارند ūکه 

 (.2012ی یهودیان کاشان از برجیان، ها )واژه ʻسوختنʼماارع 

 ūشزدگی   که پیشزین  دهد ی مرکیی نشان میها گویششدگی در این وند گونه از  بررسی روند پیشین

رونزد   ایزن  ه شزد، ی لزری دیزد  هزا  گویشهمانند آنچه در مورد  -1د خاستگاه دارد: ون ها گویشدر این 

دورۀ میانه و ایرانزی باسزتان دارنزد. در ایزن      ūبازمانده از  īیا  üهایی انجام گرفته اس  که  عموما  در واژه

تهابزل دو  ی مرکیی به ها گویشوجود داش ، در  ōو  ūتهابلی که در دورۀ میانه بین دو واکۀ پسین  ،میان

ای که این دو واکه را در برابر هم قزرار   ی کمینهها تبدیل شده اس  و وجود جف  üدر برابر  ū واکۀ بسته

شزدگی در شزرایطی    در وند واژه این پیشزن  -2ی مرکیی اس . ها گویشدر  üبودن دهند نشانۀ واج می

قبزل از آن ایجزاد    uجبرانزی   و کشزش  hاس  که با حذف  ūای از  بازماندۀ گونه üانجام گرفته اس  که 

در شوند کزه   هایی دیده می واژهها  در برخی گویش -ʻ (< *pūr < *puhr .)9پسرpür ʼمانند  ؛شده اس 

 ʻ (< *kadüکزدو küdü ʼدر هجای مجاور ایجاد شده اسز ، ماننزد    üای با  در اثر هماهنگی واکه üها آن
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< *kadū .)8- شزوند  مزی  مرکزیی دیزده   های  در وند واژه که در برخی از گویش، ü   بازمانزده ازē  دورۀ

دورۀ میانزه ایجزاد شزده اسز ،      ēشدگی نیس ، بلره از افراشتگی و گردشزدن   ه پیشینمیانه اس  که البتّ

 ʻ (< üzm < ēzm.)هییمʻ (< dēm ،)üzüm ʼرویdüm ʼمانند 

 گیری نتیجه -4

ی مرکزیی و بررسزی   هزا  گویشی و ی لرها گویشدر  ūشدگی واکۀ  پیشین دگرگونیرویررد تاریخی به 

ی هزا  گزویش دهد، هم در لری و هم در  شده را دارند نشان می هایی که این واکۀ پیشین شناختی واژه ریشه

 üی مرکزیی بزه   ها گویشو در  īدر لری به  ؛ن شده اس یپیش ها گویشدورۀ میانه در این  ūمرکیی واکۀ 

ل یافتزه  تحزوّ  ūر هر دو گروه گویشی با افراشتگی بزه  دورۀ میانه د ōکه واکۀ  تبدیل شده اس . در حالی

 ūبسته( در دورۀ میانه به تهابل دو واکزۀ بسزتۀ   )نیم ō)بسته( و  ūتهابل دو واکۀ پسین  ،در این میاناس . 

تزوان ارزش واجزی در نظزر گرفز .      )پیشین( تبدیل شده اس  که بزرای هزر دو مزی    ü)پسین( در برابر 

بزا   ūشدگی در دو مرحله انجام گرفته اس ، نخس   دهد، فرایند پیشین ان میبررسی تطبیهی این روند نش

انجام گرفتزه   و لری گیونی ی مرکییها گویشدر بیشتر  ،که این مرحله تبدیل شده اس  üشدن به پیشین

 ،هزای لزری   اس  که در بیشزتر گونزه   īو تبدیل آن به  üشدۀ  ۀ پیشینکشدن واگسترده ،مرحلۀ دوم ،اس 

ی مرکیی مانند یهودیان کاشزان و  ها گویشو تعدادی از ی جنوب غربی مانند بهبهانی ها گویش برخی از

در  به هجای مجزاور  üگسترش واکۀ  ،ی مرکییها گویشدر برخی آباد جرقویه انجام گرفته اس . حسن

 که در وند گویش نیزی یرزی دو واژۀ خزاس هسزتند کزه در     ، همچنانشوددیده میای  اثر هماهنگی واکه

 تر اس .دورۀ کهن ēیا  īبازمانده از  üها  آن
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