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تصریفي مان گذش ة افعالي مانند «دیدن ،رسيدن ،نهتادن ،برتاست ن
و »...کتته در یرستتاتت نهتتا همختتوان [ ]dوجتتود دارد ،مشتتاهده
ميشود به این صتورت کته در روستاتت بتهجتاي همختوان [ ،]dدر

برتي صورتهاي تصریفي ،دال اگترس [ ]و در برتتي دیگتر [] j

ظاهر ميگردد .در تقطيع تلواژي افعال نتامبترده ایتن مستئله مطتر

است که [ ]jظاهرشده در روساتت ،تلواژ ميانجي استت یتا حاصت

فرایند نرمشدگي [ ]dموجتود در یرستاتت .در ایتن راست ا ،وجتود

رابطهاي ميان [ ]jو دال اگرس [ ،]هت چنتين ارتبتا ایتن دو بتا []d

فارسي و قاعدهمندبودن این فرایند مورد بررسي قرار گرفت .شتواهد
بانشناسي در ماني و ه ماني حاکي ا ن است که نجيترهاي ا

قواعتتد شتتام نتترمشتتدگي ،درج و حتتذد در شتتل گيتري ستتات ار

تصریفي گذش ة افعال مورد بحث دتي اند؛ درحاليکه برتي بر این
عقيدهاند که صرفاً فرایند درج در سات ار گذش ة این افعتال ر داده
است و در ن يجه [ ]jظاهرشده در روساتت ،تلواژ ميانجي محستو

شده ،در تقطيع بهصورت یک تلواژ جداگانته وانویستي متيشتود.
نمونتتههتتا و مثتتالهتتاي متتورد اس ت فاده در ای تن پتتژوهش برگرف تته ا

اطالعات ضبطشده ا گویشور لري ساکن شهر یاسوج استت .ن تایج

حاص ا تجزیه و تحلي این دادهها بهصورت مجموعهاي ا قواعتد
واجشنات ي ارائه شده است.

واژههاااي کلياادي گتتویش لتتري ،بتتان لتتري ،کهگيلویتته و
بویراحمد ،نرمشتدگي ،حتذد ،درج ،ابتدال ،دال اگترس ،صتامت
ميانجي/تلواژ ميانجي
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 .1مقدمه

بههنگام تقطيع تلواژي افعال در گویش لري کهگيلویه و بویر احمد ،مواردي بحث برانگيز
مشاهده شد بدینصورت که در برتي صورتهاي صرفي افعال گذش ة ستاده ،همختوان /j/

بهجاي  /d/ظاهر ميشود .برتي بر این باورند که  /j/حاص فرایند درج استت و درحقيقتت
نقش تلواژ ميانجي را ایفا ميکند حال نکه پس ا مطالعة نمونتههتاي جمتع وريشتده ا
گویشور ساکن منطقه ،فرایند تبدی  /d/به  /j/در شرایط وایي تاص منطقي بهنظر ميرستد
و تنوع مشاهدهشده در بين گویشهاي مخ لف این منطقه نشان ا رابطة ميتان  /d/و  /j/دارد.
این مسئله انگيزهاي براي نگارش این مقاله و تحقيق بيش ر در این مينه شد.
 .2پيشينه

در این مقاله ،پس ا مروري بر پيشينة توصيفي و نظري مربو  ،سعي شده ا دیدگاه نظریتة
واجشناسي معيار ) )SPEفر یندهاي واجشناسي مورد بررسي قرار گيرد.
 .1 .2جايگاه و زبان قوم لر

گيرشمن در ک ا ایران ا غا تا اسالم نژاد لر را م علق به ایالميان ،کاستيان ،لولتویيهتا و

گوتيها ميداند و مع قد است کته همتة اینهتا ا یتک نتژاد هست ند (ر مجتویي)7 :1385 ،؛
هرچند که منابع عربي قرون وسطا اینان را جتزو قبایت کترد ورده استت و بته نتام «اکتراد»
معرفي ميکننتد (ارانستلي .)312 :1358 ،راولينستون ( )113 :1836بتان لتري را مشت ق ا

فارسي باس ان ميداند که ه مان با بان پهلوي بهطور جداگانه و مشخص صحبت ميشده
است .هاشمي ( )3 :1381مع قد است بان لتري ا

بتانهتاي باست اني و قتدیمي استت کته

رابطة درتور توجهي با بان فارسي ميانه (پهلوي) دارد.
لري باني هندوایراني بتا بتيش ا چهتار ميليتون گویشتور استت .منتاطق بتومي لتري در
جنو غربي ایران و جنو شرقي عراق وجود دارند ،اگرچه تعداد کمي ا گویشتوران بته
مناطق دیگر ستيا و کشتورهاي غربتي مهتاجرت کتردهانتد( نونبي .)2011 :لتري در ایتران
عمتدتاً متورد تللت متردم لتر و بخ يتاري ستاکن است انهتاي لرست ان ،ایتالم ،چهارمحتتال و
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بخ ياري ،کهگيلویته و بویراحمتد ،بختشهتایي ا تو ست ان ،فتارس ،مرکتزي ،کرمانشتاه،
اصفهان و همدان است (ویليپدیا.)2011 :
در گذش ه ،لري بهعنوان یک بان واحد دس هبندي ميشد ،اگرچه عقایتد در ایتن بتا
م فاوت است .ا یک سو ،تعداد کمي ا محققان عقيدهشتان موافتق بتا نظتر اکثریتت متردم
ایتران استتت و لتتري را ی تک گتتویش فارستي متيداننتتد .ا ستتوي دیگتتر ،تعتتداد ی تادي ا
پژوهشتتگران لتتري را قاب ت تقس تي بتته ب تيش ا ی تک بتتان م تيداننتتد .مشتتاهدة گویشتتوران،
مصاحبههاي جامعهشناسي بان و فهرست واژگان حاص ا منتاطق بتاني مخ لتف نشتانگر
ن است که ميتوان لري را بته سته منطقتة بتاني تقستي کترد  :لرست اني ،بخ يتاري و لتري
جنوبي( نونبي.)2011 :
دای ترهالمعتتارد بتتان و بتتانشناس تي اشتتر گتتویشهتتاي فتتارس و قبای ت لتتر جنتتوبي را
گویشهاي تویشاوند ميداند و فقط کتردي ،بلتوچي و تتا حتدي لتري را بتهدليت قتدرت
سياستي گویشتتورانش بتانهتتاي مجتتزا دانست ه استتت (اشتتر.)1773 :1994 ،ا پژوهشتتگران

تارجي که به برسي لري پردات هاند ميتوان ا اومان ،)1910( 1لریمر ،)1992( 2ارانستلي

3

( )1998و انانبي )2003( 4نام برد (ر مجویي.)3 :1385 ،

نظام مصوتها در گویشهاي لري شام  //////aميشود .مصتوتهتاي مرکتب
 /ey/و  /ow/معموالً بهصورت  /ē/و  /ō/کاهش ميیابند .صامتها همتان صتامتهتاي بتان
فارسي هس ند ،بهاضافة صامت  //که گونة پسمصوتي  /d/است و اح ماالً صتامت  /w/کته
با  /v/یا  /b/فارسي در تناو است (اشميت.)567 : 1383 ،
 .2 .2بررسي لري کهگيلويه و بوير احمد از ديدگاه مقيمي

در ک ا بررسي گویش بویراحمد و( ...مقيمي )85-86 :1373 ،تأليف افض مقيمي چنين
مده است که شناسههاي یر در صرد بعضي افعال کاربرد دارند:

1

Omen
Lorimer
3
Oranski
4
Anonby
2
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( -mمفرد)

( -j/iمفرد)

( - Øمفرد)

( -jmجمع)

( -jtجمع)

( -nجمع)

مقيمي مع قد است که این شناسهها در صورت صرفي گذش ة افعالي ظاهر ميشتوند کته
نشانة مادة گذش ة نها  /d/و  /d/باشد؛ در اینصورت صامت  /d/در پایان نهتا متياف تد.
در اولشخص جمع و دومشخص مفرد و جمع ،مصوتهاي  //و //به  /e/بدل ميشتوند.
او بهعنوان مثال به افعالي چون «اف ادن ،ایس ادن ،نهادن ،دادن ،مدن و ست دن» اشتاره کترده
است.
براي روشنتر شدن مطلب ا همين ک ا به ذکر نمونههایي پردات ه شتده استت .بتراي
مثال ،گذش ة سادة فع «نهادن» در گویش لري بویراحمد به دو صورت قاب صرد است:
جدول  .1صرد فع «نهادن»
صورت صرفي اول

صورت صرفي دوم

اولشخص مفرد





دومشخص مفرد





سومشخص مفرد





اولشخص جمع





دومشخص جمع





سومشخص جمع





همانطور که نشان داده شده است ،در صورت صرفي دوم این فع کته ست اگ گذشت ة
مخ وم به  /d/دارد ،در اولشخص جمع و دومشخص مفرد و جمع عالوه بر حتذد  /d/و
تغيير در مصوتهتا ،همختوان  /j/ظتاهر شتده استت کته تقطيتع تلتواژي را در ایتن مرحلته
بحثبرانگيز ميکند و بنابراین بهمنظور ایجتاد قطعيتت در تقطيتع تلتواژي بایتد ماهيتت /j/

ظهوریاف ه در این صورتها مشخص شود ،حال نکه مقيمي در ایتن ک تا در متورد ایتن
مسئله مطلبي را ذکر نلرده است.
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 .3برخي اصطالحات فني مورد نياز

اگرچه فرایندها و اصطالحات توضيحدادهشتده در ادامته بتراي مخاطتب بتانشتناس شتنا

هس ند ،در مورد برتي بهویژه در ارتبا با گویش لري بحتث وجتود دارد .بتر ایتن استاس،
نگارندگان ترجيح دادند تا با معرفي اجمالي این اصتطالحات فنتي ،موضتع تتود را در ایتن
مقاله براي تواننده مشخص کننتد و در ضتمن در هتر متورد بتا است فاده ا ادبيتات موجتود
شواهد کافي ا بان لري ارائه تواهد شد.
 .1 .3فرايند درج

1

در فرایند درج ،عنصر سات اري جدید در یک نجيره اضتافه متيشتود؛ ماننتد درج تلتواژ
منفي یا درج ضمير در جایگاه فاع در جمله .اما در واجشناسي ،یک عنصر واجي در یتک
واژه درج ميشود که به ن «ميانهشت» ميگویند .در فرایند ميانهشت ،یک همخوان بين
دو واکه درج ميشود تا ا ال قاي مصوتها ممانعت کند و یا یک واکته ميتان دو همختوان

درج ميشود تا توشة همخواني شلس ه شود .چون این عناصر در متر ميتان دو هجتا یتا دو
تلواژ و گاهي بين دو کلمه ظاهر ميشوند ،م علق به واحدهاي بزرگتر ا واج هس ند و ا
اینرو در مرة نواها قرار ميگيرند (کرد عفرانلوکامبو یا.)273-274 :1385 ،
ساتت و ترکيب هجاها نقش مهمي در صورتبندي فرایندهاي واجي یک بان دارند؛
براي مثال فرایند ميتانهشتت در بستياري ا بتانهتا معمتوالً جتایي یافتت متيشتود کته در
ساتتواژة یک بتان ا قواعتد واج رایتي ن تخطتي شتده استت و توشتة همختواني یتا
واکهاي غيرمجا به وجود مده است؛ در چنين حتال ي ،صتورت بتاني قبت ا رستيدن بته
روساتت با اس فاده ا فرایند درج اصال ميشود (کرد عفرانلوکامبو یا.)248 :1385 ،
 .2 .3صامت ميانجي /تکواژ ميانجي

2

صامت ميانجي به صام ي گف ه متيشتود کته در روي نجيترة گف تار بتراي جتدا کتردن دو

مصوت که معموالً اولي در پایتان تلتواژ قبلتي و دومتي در غتا تلتواژ بعتدي قترار دارد،
insertion
mediating consonant

1
2
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بهکار ميرود .برتتورد دو مصتوت بته ایتنصتورت «ال قتاي مصتوتهتا» 1ناميتده متيشتود
(صادقي.)25 :1380 ،
صادقي ( )26 :1380مع قد است صامتهاي ميانجي در بان تقریباً در تقاب با هتيچ واج
دیگري قرار نميگيرند و درن يجه تمایز معنایي ایجاد نميکننتد؛ بته بيتان دیگتر ،وابست ه بته
محور ه نشيني یعني نجيرة گف ار هس ند و شترایط وایتي و صترفي واحتدهاي حاضتر در
کالم ،یعني واجها ،بهصورتي است که حضور نها را به کالم تحمي ميکنتد و گوینتده در
ان خا

نها دتال ي ندارد ،برتالد واجها که توسط گوینده ان خا ميشتوند و بتههمتين

دلي تمایز معنایي ایجاد ميکنند.
شقاقي ( )78 :1386ميگوید ا نجاکه طبق قواعد واج رایتي بتان فارستي ،تالقتي دو
واکه مجا نيست ،ميتوان ادعا کرد که این همخوانها در واقع تلتواژ ميتانجي هست ند و ا
تالقي دو واکه یا ال قاي مصوتها و توليد صورتهتاي بدستاتت ممانعتت متيکننتد؛ پتس
ميتوان نمودهاي صوري م فاوت تلواژ ميانجي ان زاعتي را بتهمنزلتة تلواژگونتههتاي ن و
بهصورتي قانونمند توصيف کرد .چون عنصر ميانجي در ميان واکهها و بهمنظور ممانعتت ا
مجاورت نها و رعایت قواعد واج رایي بان فارسي ظاهر ميشتود و کتاربرد ن مقيتد بته
بافت وایي ،دس وري ،واژگاني و صرفي است ،وي این عنصتر را تلتواژ متينامتد و ا نتام
صامت یا همخوان ميانجي اج نا ميکند.
 .3 .3فرايند ابدال

2

طي فرایند ابدال در نجيرة گف تار ،یتک واحتد نجيتري بته واحتد نجيتري دیگتر تبتدی
ميشود .این فرایند بر دو نوع است :نوع اول تاریخي ،که در ن یک همخوان یتا واکته بته
همخوان یا واکة دیگري تبدی متيشتود؛ مثت «تشت ره» [ ]ایرانتي باست ان کته بته
«شهر» [ ]تبدی شده است .در واقع صامت [ ]ایراني باس ان در فارستي بته [ ]بتدل
شده است .در نوع دوم ،یک واحد نجيري به واحد نجيري دیگر تبدی متيشتود ،بتدون
نکه ب وان در چارچو فرایندهاي همگوني ،ناهمگوني واکه و همختوان و یتا فراینتدهاي
hiatus
inversion

1
2
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دیگر توجيهي یافت؛ مث تبدی [ ]به [ ]در کلمتة «جتز » و تلفت

ن بتهصتورت «جتزو»

( مردیان.)43 :1379 ،
این فرایند بهطور طبيعي در ابدال واجهاي ه مخرج یا قریبالمخرج در واژههتاي یتک
گویش در مقایسه با فارسي رسمي بيش ر اتفتاق متياف تد .نمونتههتایي ا ن را در واژههتاي
«یوغ ،محل  ،شت ،مگس و برگ» فارسي متيتتوان یافتت کته در قتایني بتهشتل «جت »
[« ،]مخل » « ،][مقس» [ ]و «بلگ» [ ]تلفت متيشتوند
( مردیان.)43 :1379 ،
 .4 .3نرمشدگي

1

صامتهاي ، ،در اوست ایي جدیتد در ميتان دو وا جانشتين  b,d,gایرانتي باست انانتد.

ظاهراً  b,d,gایراني باس ان در ميان دو وا در فارسي باس ان هت ،،تلفت متيشتدهانتد
(ابوالقاستتمي /d/ .)4 : 1377 ،فارس تي و تتتاجيلي و س تي در متتوارد معين تي بتتا  //روشتتني
مطابقت ميکند (ارانسلي.)32 :1358 ،



جدول   .2در بانهاي مخ لف

فارسي

تاجيلي

سي

روشني

دندان









دو









کياني هفت لنگ ( )14 :1378در ک ا ضر المث هاي بخ ياري به تلفت دقيتق برتتي
ا واژهها در بخ ياري اشاره کرده و ن را حرفي حدفاص «د» و «ذ» دانس ه است کته همتان
دال اگرس توانده ميشود که ن را با  نشان ميدهنتد؛ ماننتد «رفت » در فارستي کته در

بخ ياري بهصورت  rتلف ميشود .دال اگرس یک ناسودة نرملتامي 2استت کته
در توليد ن نوگ بان بهسمت لثه برميگتردد .ایتن وا در گونتههتاي کتردي هورامتان و
softening
approximant alveolar

1
2
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بخ ياري در ن يجة نرم شتدن دال بته وجتود متي یتد کته بته ن دال اگترس یتا دال معجت
ميگویند و نزدیکترین جایگاه توليد به  rانگليسي را دارد .نغزگوي کهن نيز به وجود این
واجگونه در لهجة اسد بادي و ه چنين به نقت ا صتادقي ( )1367در لهجتههتاي دوانتي و
بخ ياري اشاره کرده است (نغزگوي کهن.)89 :1392 ،
 .4رفتارهاي قاعدهمند  dو  jدر تاريخ زبانهاي ايراني

طي دو هزار و پانصد سالي که بان کنوني فارسي ا پارسي باس ان جدا شتده و بتان ستي
نيز ا سلایي مهجور مانده ،در هر دو بان تغييرات اساسي ایجاد شده است؛ بتهعنتوان مثتال
در فارسي ا عهد باس ان تاکنون «پ» اول حف شده و در سي به «د» تبتدی شتده استت.
ه چنين «د» بعد ا مصوت در سي محفوظ مانده و در فارسي تبتدی بته «ي» شتده استت.
بنابراین ،کلمة ایراني «پادا» بهمعني «پا» به «پا»ي کنوني فارسي و «فاد» سي تغيير شتل داده
است و پس ا تغييرات نهایي در هر دو بان بهشل «فاد» و «پا» در متده استت (ارانستلي،
.)30-31 :1358
ناتتت تتتانلري ( )343-344 :1369در تتتاریخ بتتان فارستتي چنتتين ورده استتت کتته
صامتهاي  //و  //در ميان دو مصوت به  /j/بدل ميشود و مصوتهاي مرکتب جدیتدي
را ایجاد ميکند.
بررسي تغييرات ایجادشده در واژگان «مي ،پي ،پاي ،را(ي) ،بوي»:
جدول  . 3تبدی  //و  //به /j/

باس ان

a-

aa -/aa

aa-/aa

a

ميانه

a

a

a

a

جدید

مي

پي

پاي

را(ي)

و در ادامه چنين مده است:
صامتهاي د=  dو ذ=  مياني باس ان در پهلوانيتک بتاقي مانتده کته در پارستيک بته /j/
تبدی شده و در مرحلة جدید ه به همينصورت باقي مانده است.
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جدول  .4تبدی  //و  //به /j/

باس ان

پهلوانيک

پارسيک

جدید

aa

a

pa

پاي

aa





بوي

لویيس گري ( )87 :1965علت تغييرات  /d/به  /j/را جلوگيري ا ایجاد گسس گي ناشي
ا تأل یک  dبين دو واکه ميداند .به اع قاد او این پدیده در گویشهتاي ایرانتي بته انتدا ة
هنتتدي رایتتج نيستتت (مثتتال ا گتتویشهتتاي ایرانتتي و سانستتلریت :سانستتلریت ()SKT

« //ميتورد» ،فارسي نو  //و کردي  //و پهلتوي « /()/بتزاق»
و فارسي نو  //و  - //فارستي نتو « //بتادام»  ،و،// 
کتردي  .)/bav/ ،/bahv/وي اع قتاد دارد فراینتد تبتدی

 dبته  iیتا همتان وایتيشتدن d

هندواروپایي ا طریق مرحلتة ان قتالي //بستيار نتادر استت (مثتال :ایرانتي( Av .اوست ایي)
« / /پا»( Phl ،پهلوي)  ،//فارسي نو  // Zaza ،/)( /و)...
حبيبي ( )240 :1983در مقالة «گویش لري ،لهجه باش ي» ،ساتت افعال در گویش لتري
لهجة باش ي را تابع دس ور بان فارسي ميداند اما اشاره متيکنتد کته کتاربرد و بيتان ن تتا
حدودي تابع دس ور تاص گویش است؛ مثالً حذد برتي صامتهاي پایتاني یتا ميتاني در
افعال که در معناي فع تللي ایجاد نميکند یا ابدال نها به صامتها یا مصوتهتاي دیگتر
جهت سهولت بيان .وي ا نجمله به فع «دیدن» اشاره کرده است :دیدم .//
 .5روششناسي

بهمنظور بررسي تغييرات وایي پسوند گذش هسا افعال گویش لري ،تعداد  73فع فارستي

با توجه به س اگ ،پيشوند و پسوند نها ا فرهنگ معين ان خا شتدند .ایتن فعت هتا شتام
مواردي بودند که س اگ گذش ة نها به  /ed/ ،/ud/ ،/d/ ،/id/و  /d/تت متيشتد و نيتز
فع هایي که در نها یک همخوان قب ا  /d/پایان س اگ وجود داشتت .بتدینترتيتب ایتن
املان به وجود مد که در صورتهاي تصریفي مخ لف ،س اگ گذش ة افعال و چگتونگي
تغييرات در نها بررسي شود.
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در اب دا نمونههاي گویشي بسياري در ک اس ان کهگيلویه و بویر احمد پياده سا ي شد
ولي به دلي این که همة متوارد متورد نظرمتان در ن نمونتههتا یافتت نشتد ،بته ستراغ یتک
گویشور مرد  35ساله رف ي  .ا نجا که این شخص اهت یاستوج استت ،شتاید نستبت دادن
یاف ههاي این مقاله بر مبناي دادههتاي ایتن گویشتور بته کت است ان کهگيلویته و بویراحمتد
چندان علمي نباشد ولي ميتوان در بررسيهاي بعد بتا مقایسته افتراد دیگتر بته بررستي ایتن
یاف تتههتتا پرداتتتت .پتتس ا ضتتبط صتتداي گویشتتور و جمتتع وري نمونتتههتتاي متتورد ني تا ،

صورتهاي صرفي افعال بر اساس الفباي وانگار بين المللي 1به صورت تفصيلي وانویستي

شد و مورد تجزیه و تحلي قرار گرفت.
 .6تجزيه و تحليل

ظهور همخوان  //در برتي صورتهاي صرفي افعال گذش ه در گتویش لتري کهگيلویته و
بویراحمد و بحث بر سر ماهيت ن بهعنوان صامت ميانجي و یا وقوع فرایند ابدال  /d/بته //

در شرایط وایي تاص در اینجا مورد بحث قرار ميگيرد .هت چنتين مجموعتهاي ا قواعتد
دیگر نيز در این مخ صر بيان شده استت .در ایتن مقالته بتا بررستي دقيتق فراینتدها در شتش
صورت گذش ة ساده  73فع من ختب ،ماهيتت  /j/و چگتونگي تقطيتع ایتن فعت هتا روشتن
تواهد شد.
ا ميان  73فع من خب ،تعداد  22فع به دو صورت صرد شدند .این افعال عبارتند ا :
اندات ن ،()ایس ادن ،()برتاست ن،()
برشتتتتتتتت هکتتتتتتتتردن ،برگردانتتتتتتتتدن،
پوشتتتتتتتتتتتتتتتاندن ،()ترکانتتتتتتتتتتتتتتتدن،()
جوشتتتتتتتتتتتتتتتاندن ،()جویتتتتتتتتتتتتتتدن،()
چستتتتتتتتتتتتبانيدن ،()چلانيتتتتتتتتتت تدن،()
توابانيتتتتتتتدن ،()دادن ،()دریتتتتتتتدن،()
دن ،ستتتتتتتتتتتتتتتتتایيدن ،(:)()ستتتتتتتتتتتتتتت ت دن،
1

وانویسي تفصيلي این صورتهاي صرفي بر مبناي الفباي وانگار بين المللي ) (IPAاست.
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کوبيتتتتتتتتتتتتتتتدن ،()لر انيتتتتتتتتتتتتتتتدن،()
پاشتتتتتتتتتتتتتتتيدن ،()پيچيتتتتتتتتتتتتتتتدن()و
قاپيدن.()
در ادامه ،فع هاي برتاس ن  //با س اگ گذش ة ساده مخ وم بته ،/d/
مدن با س اگ گذش ة مخ وم به ،/d/بودن با س اگ گذشت ة مخ توم بته  /id/و فرمتودن بتا
س اگ گذش ة مخ وم به /ud/بهعنوان مثالهایي ا افعال لري با س اگ گذش ه در محيطهتاي
وایي مخ لف مورد بررسي قرار تواهد گرفت.
جدول  .5صرد فع «برتاس ن» ( //محيط وایي)/d/ :

صورت صرفي اول

صورت صرفي دوم

اولشخص مفرد

()

()

دومشخص مفرد

()



سومشخص مفرد





اولشخص جمع

()



دومشخص جمع

()



سومشخص جمع

()



همانطور که ا مقایسة دو صورت صرفي باال مشخص ميشتود ،در دومشتخص مفترد،
اولشخص جمع و دومشخص جمع بهترتيب فرایندهاي یر صورت ميگيرد:
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در فعتتتت هتتتتتاي «انتتتتتدات ن  ، /()/ایستتتت ادن ، /()/
برشتتتتت هکتتتتتردن ،/()/برگردانتتتتتدن،//
پوشتتتتتتتتتتاندن ،/()/چستتتتتتتتتتبانيدن،/()/
چلانيتتتتتتتتتتت تدن ،/()/جویتتتتتتتتتتت تدن،/()/
توابانيتتتتدن ،/()/دادن ، /()/دریتتتتدن،//
ستتتتتتتتتتتتتایيدن ،/(:)()/کوبيتتتتتتتتتتتتتدن،/()/
لر انيتتتتتتتتتتت تدن ،/()/پاشتتتتتتتتتتت تيدن،/()/
پيچيتتتتتتتتتتت تدن ،/()/قاپيتتتتتتتتتتت تدن،/()/
جوشاندن /()/و ترکانيدن »/()/با محيطهاي
وایي مشابه نيز فرایندي نظير فع «برتاس ن» ر ميدهد.
جدول  .6صرد فع «س دن» ( //محيط وایي)/ d/ :

صورت صرفي اول

صورت صرفي دوم

اولشخص مفرد



()

دومشخص مفرد

s



سومشخص مفرد

)s(

)(

اولشخص جمع





دومشخص جمع





سومشخص جمع





با مقایسة دو صورت صرفي فع «س دن» نيز ميبيني که در صورت صترفي دومشتخص
مفرد ،اولشخص جمع و دومشخص جمع بهترتيب فرایندهاي یر صورت ميگيرد:
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در فع « دن» //با محيط وایي مشابه نيز فرایندي نظير فع «س دن» ر ميدهد.
جدول  .7صرد فع «بودن» ((:)محيط وایي)/ d/ :

اولشخص مفرد

()

دومشخص مفرد

()

سومشخص مفرد

()/()

اولشخص جمع

()

دومشخص جمع

bi()it

سومشخص جمع

()

این فع تنها به یک صورت صرد ميشود و همخوان  /j/ظاهر نميشود.
در فعتتتتتتت هتتتتتتتتاي فریتتتتتتتدن ،/()/ار یتتتتتتتدن،//
باریتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن ،/()/بخشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدن،//
بریتتدن،/()/پرستت يدن ،//پستتندیدن،/p/
پوستتتتتتتيدن ،//چيتتتتتتتدن ،/()/د دیتتتتتتتدن،/()/
شدن /()/و چف ن /()/نيز همين اتفاق مياف د.

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 57 /

جدول  .8صرد فع «فرمودن» ( //محيط وایي)/ d/ :

اولشخص مفرد



دومشخص مفرد



سومشخص مفرد



اولشخص جمع



دومشخص جمع



سومشخص جمع



در صرد فع «فرمودن» نيز همخوان  /j/ظتاهر نمتيشتود و تنهتا یتک صتورت صترفي
وجود دارد.
با بررسي صورتهاي صرفي افعال مخ لف در محيطهاي مخ لف متيتتوان فراینتدهاي
ر داده در این محيطها را بهصورت قواعدي ارائه کرد:
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61 /  پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا- فصلنامة علمی

: قواعد باال بهگونهاي دیگر نمایش داده ميشود،در ادامه

UR/#+is++#/
#+i:s++n#
#+i:s++#R2
#+i:s++#R3
#+i:s++#R4
#+i:s++#R5
PR[+i:s++]

UR/#+is++i#/
/#+i:s++i#/
/#+i:s++i#/R2
/#+i:s++i#/R3
/#+i:s+#/R4
/#+i:s+ #/R5
PR[+i:s+ej]

سومشخص جمع

 بره کنش مينهافزاR2<R3<R4<R5

دومشخص مفرد

 بره کنش مينهافزاR2<R3<R4<R5
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دومشخص جمع

 R2<R3<R4<R5بره کنش مينهافزا

اولشخص جمع

 R2<R3<R4<R5بره کنش مينهافزا

UR/#+is++it/
#+i:s++it#
#+i:s++it#R2
#+i:s++it#R3
#+i:s++t#R4
#+i:s++t#R5
]PR[+i:s+ej+t

UR/#+is++im#/
#+i:s++im#
#+I;s++im#R2
#+i:s++im#R3
#+i:s++m#R4
#+i:s++m#R5
]PR[+i:s+ej+m

 .7نتيجهگيري

پتتتس ا بررست تي صتتتورتهتتتاي صتتترفي افعتتتال مخ لتتتف و فراینتتتد ر داده در برتت تي

ص تيغههتتاي متتان گذش ت ة ستتاده ای تن افعتتال ،در صتترد گذش ت ة ستتادة افعتتال در گتتویش
لتري ،قاعتتدهاي ارائتته شتتد .ایتن قاعتتده کلتي استتت امتا در متتورد طبقتتات مخ لتتف افعتتال و
بهصتورتهتاي گونتاگون ظهتور متيیابتد و در برتتي شترایط دچتار تغييراتتي متيشتود و
اس ثناهاي محيطي تاص تود را دارد.
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با توجه به توضيحات باال بهنظر ميرسد که علت ظهور  /j/در برتي صورتهاي صرفي
در فع هتاي گذشت ة ستاده در گتویش لتري کهگيلویته و بویراحمتد بتهنتوعي نترمشتدگي
همخوان  /d/و در نهایت ابدال ن به  /j/در شترایط وایتي استت کته پتس ا همختوان /d/

مصوت  /i/و قب ا ن مصوتهاي //یا  //قرار ميگيرد .در چنين محيطي  //یا  //بته

 //یا  /e/تبدی ميشود و مصوت  /i/پس ا دال اگرس  //ه حتذد متيگتردد .دور ا
ذهن بهنظر ميرسد که همخوان  /j/ظاهرشده در این گونه بافتها ،صامت یا تلواژ ميتانجي
باشد یرا که ماهيت صامت ميانجي جلوگيري ا ال قاي مصتوتهتا در بافتت بتين دو واکته
است حال نکه در سه صيغة صرفي فع هاي گذش ه یعنتي دومشتخص مفترد ،اولشتخص
جمع و دومشخص جمع پس ا همخوان  ،/j/بهترتيب  /m/ ،/Ø/و  /n/قرار ميگيرد.

منابع

ابوالقاسمي ،محسن ( .)1377دس ور تاریخي مخ صر بان فارسي .تهران :ان شارات سمت.

اشميت ،رودیگر ( .)1383راهنماي بانهاي ایراني (جلد دوم :بانهاي ایراني نو) .ترجمه یر
نظر حسن رضایي باغبيدي .تهران :ان شارات ققنوس.
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ارانسلي ،یوسيف م .)1358( .مقدمة فقهاللغه ایراني .ترجمة کری کشاور  .تهران :ان شتارات
پيام.

راولينستتون ،هنتتري ( .)1836ستتفرنامة هنتتري راولينستتون بتته لرس ت ان -تو س ت ان -بخ ي تاري.
ترم باد :ان شارات انجمن اد و قل .

ر مجویي ،اکبر ( .)1385توصيف سات مان دس وري گویش لري روس اي کالهسياه .همتدان:
دانشگاه بوعليسينا ،دانشلدة ادبيات و علوم انساني.

مردیان ،رضا ( .)1379گرد وري و توصيف گویشها .مشهد :دانشگاه فردوسي مشهد.
شقاقي ،ویدا ( .)1386مباني صرد .تهران :ان شارات سمت.
صادقي ،علي اشرد ( .)1380مسائ تاریخي بان فارسي .تهران :ان شارات سخن.
کرد عفرانلوکامبو یا ،عالي .)1385( .واجشناسي ،رویلردهاي قاعدهبنياد .تهتران :ان شتارات
سمت.

کياني هفت لنگ ،کيانوش ( .)1378ضر المث هاي بخ ياري .تهران :ان شارات مولف.
مقيمي ،افض ( .)1373بررسي گویش بویراحمد و . ...شيرا  :ان شارات نوید شيرا .
نات تانلري ،پرویز ( . )1369تاریخ بان فارسي .تهران :نشر نو.
نغزگوي کهتن ،مهترداد (« .)1392بررستي تتأثير بتان عربتي بتر نظتام واجتي بتان فارستي و

گونههتاي ن» .نشتریة پتژوهشهتاي بتانشناستي تطبيقتي .شتمارة  .5همتدان :دانشتگاه
بوعليسينا.

هاشمي ،محمد حسين ( .)1381تأملي کوتاه در بان لري .تهران :ان شارات کيهان فرهنگي.
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