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 های غرب ایران، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاهها و گویشفصلنامة مطالعات زبان

 91-9، صص 9318، بهار 42سال هفتم، شمارة 

با  ربا فارسی معیادر مقایسه گویش بروجردی در های واجی یندفرابرخی از بررسی 

 9ینگبهی ةشناسی زایشی و نظریواجرویکرد تلفیقی از 

 4محمدرضا احمدخانی

 تهران، ایران دانشگاه پیام نور، شناسی و زبان خارجه،دانشیار گروه زبان

 3آناهیتا لطیفی

 ، ایرانتهران مرکز تحصیالت تکمیلی، دانشگاه پیام نور، ،شناسیزبان دانشجوی دکتری

 چکیده
 از یکری گرویشایر  اسر.  گرویش بروجرردی  های واجری موجرود درینردافرترری  برخری از مهر  حاضرر بررسریهدف از پژوهش

هرای مرورد اسرتهاده در پرژوهش از داده  دارنرد قغربی تعلّایرانی هایزبان جنوبی شاخة به ،فارسی زبان همراهبه که اس. لری هایگویش

برا  حاضررپرژوهش تخراج شرده اسر.  ویشور ای  گویش اسگهجده تعداد شده از ای گردآوریی محاورههاو عبارات گهتگوها میان واژه

گرویش  های واجری درینردافرتبیی  برخری از به توصیف و  و نظریة بهینگی، شناسی زایشیدر چارچوب واج و تحلیلی – روش توصیهی

ه گرفترهرای انجرامبررسری  ه اسر.حذف اشاره شد و ایی چون همگونی، ناهمگونی، تضعیفهیندافردر ای  مقاله به   پردازدروجردی میب

شود کره ایر  های همگونی، تضعیف و کشش جبرانی در ای  گویش دیده مییندافرتقوی.، موارد بسیاری از  یندافربرخالف  نشان داد که

کوشری تمایل بیشتری بره اسرتهاده از اصرل کر  ،نسب. به گویشوران زبان فارسی معیار ،که گویشوران لری بروجردی گر آن اس.بیان ،امر

 هرای حرذفمحردوی. بروجردی، لری ةشدهای بررسیص شد که در واژهبهینگی مشخّ ة  گویش از چارچوب نظریدر بررسی ای  دارند

 محرردودی. مجرراورت همخرروان انسرردادی دنرردانی و همخرروان سایشرری  ،(OCP) مرررز اجبرراری ، اصررل(NO CODA) همخرروان پایررانی

(FRIC DENT STOP)  کوشیو ک (LAZY) اندها نقض شدهعیار ای  محدودی.فارسی م ةرعای. شده که در گون  

  های واجییندافربهینگی،  ةنظریشناسی زایشی، واج گویش لری، گویش بروجردی،: هاواژهکلید
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 1938، بهار 42های غرب ایران، سال ههت ، شمارة ها و گویش/ فصلنامة مطالعات زبان4

 مهمقدّ -1

برر افرزون  ؛شناسری اسر.از مهاهی  بسیار اساسی و پرکاربرد در زبان ،مهاهی  زبان، گویش، لهجه و گونه

هرای .اولویّر هرا ازتوصیف آن ،هاها و گویشزبان ة. مطالعیّیران و اهمّع زبانی در اه به تنوّ ، با توجّای

هرای قوم لر ازجمله اقوام که  ایرانی اسر. کره در نرواحی غررب ایرران در دامنره  مطالعات زبانی اس.

قسرمتی  های کنونی لرستان، خوزستان، کهگلیویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیراری وزاگرس در استان

بزرگری در  ةکه در منطقرلری اس. های گویش بروجردی یکی از گویش  دارداصههان سکون. از استان 

هرای جنروبی زبران ةبه شراخ ،همراه زبان فارسیبه یلر شیگو شود   میتکلّ بدانغرب و جنوب ایران 

بره  های ایرانریتری  گویشنزدیک ،های لریگویشمعتقد اس. ( 1931)بارانی   ق دارندتعلّ ایرانی غربی

   های آن شباه. بسیاری با فارسی دارد زبان فارسی بوده و واژه

 ةهرای شراخای  گرویش از گرویش ،های ایرانیدر نمودار زبان (93: 1988دیدگاه کلباسی ) براساس 

بیشرتر  مشرتر  دارد  ةسی اسر. و برا آن ریشرزبان فارهای ایرانی نو اس. و خواهر جنوب غرب زبان

های ایرانی هری  در مورد زبان( 1939دبیرمقدم ) ،برای مثال ؛رندگینظر میردش ری را گویلگران هشوپژ

 ،(1934) بابرادی رضرایی و امرانی ،(1934) ذلقری و ج همچنی   ؛کرده اس.ن زبان مثابةبه به لری ایاشاره

گویشری از  منزلرةلری را بره( 1931) دیگرانو ا کامبوزیکرد زعهرانلو و  (1931) عبدی م  ابراهیمی ومحمد 

برا های ای  پژوهش با زبان فارسی مقایسره شرده اسر.  همی  دلیل، دادهبه ؛اندنظر گرفتهزبان فارسی در

ها در گویش لرری های واجی همخوانیندافرتری  پژوهش حاضر به بررسی مه  یادشده،ه به نکات توجّ

ایر   قلر.  و شردگیاهمگونی، حرذف، نررمهمگونی، ن :ند ازاها عبارتیندافرپردازد، ای  بروجردی می

هرا در گرویش لرری های واجری همخروانیندافرآیا  -1 :اس. پرسشبه دو دنبال یافت  پاسخ پژوهش به

هرای حراک  برر محردودی.آیرا  -4 های موجرود در فارسری معیرار اسر.  وینردافربروجردی همران 

 ان فارسی معیار متهاوت اس. بروجردی نسب. به زبهای بهینه در گویش صورت

اسرهندیاری تروان بره مروارد ذیرل اشراره کررد: آثاری که درزمینة لری نوشته شده اسر. مریجمله از 

 ها وواژگران گرویش بروجرردی را برا نمونره یندهای آوایی، دسرتور ومختصات آوایی، فرا( 198۰)

فارسری  ةتغییرات آوایی و واجری کره از دور (1983پیریایی ) اس.  کردهتحلیل تهصیل د بهشواهد متعدّ

( 1983) سرازگار  کررده اسر.بررسری  بهینگی، نظریةدر چارچوب میانه در گویش بروجردی رخ داده را 

تجزیره و تحلیرل شناسی زایشری در چارچوب واج گویش بروجردی و دررا واجی  - فرایندهای صرفی

شامل درج، ابردال  هعمدطور بهواجی گویش بروجردی که  - در ای  پژوهش فرایندهای صرفی کرده اس.؛
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 9شناسی    /سه با فارسی معیار با تلهیقی از رویکرد واجبررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقای

بره آواشناسری و دسرتور  (1931بارانی )  فعل مورد بررسی قرار گرفته اس.اس  و  بارةدر ،و حذف هستند

کوشیده اس. گویش لری را بررسی و آن را با زبان فارسری معیرار گویش لری اشاره کرده اس.  وی 

 ةبرار دربرارسویه، برای نخستی ای  بررسی همه ؛دنکهای همسایه، مقایسه ا و گویشهو برخی زبان

طور عمده درزمینرة بررسری فراینردهای آثار و مقاالت منتشرشده، بهبه انجام رسیده اس.  لری ویش گ

جرز مرواردی کره  های دیگر زبان لری اس. وگویش آبادی، ممسنی، باالگریوه وواجی گویش لری خرم

 د خورچش  نمیآثار قابل توجّهی بهذکر شد، درزمینة لری بروجردی 

 بهینگی ةو نظری شناسی زایشیواج -4

و نیرز  از نظریات غال. در ایر  چنرد دهره برودهکه شناسی زایشی ج. وایّه به اهمّبا توجّ بخشدر ای  

، بره ذکرر توصریهی سری زایشری اسر.شناتأثیرگرذار در زبران های مطرح واز انشعاببهینگی که  ةنظری

  شوده میدو پرداختمختصر از آن

 ایشیزشناسی اجو -4-9

شرکل شناسری ورد واجمرو در شناسی زایشری رویکرد جدید در زبان قرن بیست  میالدی، دوم دوّة نیماز 

ر د 3که چامسرکی و هلره بود 3٦81در سال  2الگوی آوایی انگلیسیگرف.  نخستی  رخداد، چاپ کتاب 

 بهینگری پرا از ةگیرری نظریرمی  رویرداد، شرکلشناسی گشتاری پرداختند و دوّواج ةآن به تبیی  نظری

 ةدرواقر  نتیجر ،  ایر  کتراببرود (3391) ٦بهینگی: تعامل محدود در دستور زایشری نظریة انتشار کتاب

شناختی دانشرگاه  اسیشن)استاد زبان 1اسمولنسکی)استاد دانشگاه راجرز( و  پرینا و رویکردها پژوهش

 اس.   (1339) جان هاپکینز(

برا اسرتهاده از قواعرد گشرتاری بره روسراخ. تبردیل  ،شناسی زایشی توالی آوایی زیرساختیدر واج 

هردف دسرتور کننرد  تولید مریصورت عینی سخنگویان زبان به ،آن صورت آوایی را دادبرونو  شودمی

شناسری از طریرق تعرداد ی زبران اسر. و سرادگی در واجتری  دستور ممک  برراکردن سادههزایشی تهیّ

هرا را بره طرور قواعردی کره بتروان آنبدان نیاز اسر. و همری  8که برای بازنمایی زیرساختی هایینشانه

شناسی زایشی، هرر واج در( 1939) سجادی اعتقادبه  شودگیری می، اندازهارتباط داد 3های آواییبازنمایی
                                                           
4. The Sound Pattern of English (SPE) 
5. M. Halle 
6. generative grammar 
7. A. Prince & P. Smolensky 
8. underlying representation 
9. phonetic representation 
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 1938، بهار 42های غرب ایران، سال ههت ، شمارة ها و گویش/ فصلنامة مطالعات زبان2

چگرونگی تغییرر و   ب ؛کنردبخش آوایی که تغییر می  تشکیل شده اس.: الف واجی از سه بخش ةقاعد

 گیرد یی که تغییر واجی در آن صورت ممحیط یا باف. آوایی خاصّ  ج

 بهینگی ةنظری -4-4

لری  جزییرات اوّ هاآن   هرچندکردندمطرح  1331در سال  راای  نظریه بار پرینا و اسمولنسکی نخستی 

 بهینگری از یرةمنتشرر کردنرد  نظر 1۰یشریزا دسرتور در هرا.یمحردود تعاملکتاب  در 3391را در سال 

هرا و گونره تعراملی میران قاعردههری  ،تری  دستاوردها در دستور زایشی اسر.  در ایر  نظریرهبرجسته

کند که در نظریرة بهینگری ( عنوان می3331) 11اخر(  ک429: 4۰۰4 کارتی،ها وجود ندارد )مکمحدودی.

هرا و ( برا عنروان قاعرده13٦8 ،)چامسکی و هله یسیانگلزبان  ییآوا یلگواگرایی محض اصول صورت

و  14دادترتیر. برا عنروان درونبه مطرح بود، های اشتقاقی میان بازنمایی زیرساختی و بازنمایی آواییالیه

 (   912: 3331ر، اخشود )کخوانده می 19دادبرون

هرای زبران زیرا پدیرده ؛در نظریة بهینگی مهروض نیستندها ( معتقد اس. که قاعده4۰۰4کارتی )مک 

هرا در نظریرة بهینگری سر. کره محردودی.ا حرالیدهنرد  ایر  دری توضری  مریشکل کلّرا به یخاصّ

هرای زبرانی بره دنبال تبیی  پدیردهزبانی نیستند؛ بلکه به موضوعات خاصّ منظور حلّهایی گذرا بهحلراه

داد و چنردی  گزینره ای  وظیهه را دارد که بری  یرک درون 12دنگی مولّبهی ةدر نظری شکل جهانی هستند 

های ینردافرایر  اسر.   های واجییندافر برگرفته از کند،د عرضه میهایی که مولّگزینهرابطه برقرار کند  

پرذیری قابلی. برگشر. ،دکناستهاده می دادبرونهای یک ها برای تولید گزینهد از آنمولّکه واجی جهانی 

 سرسا ؛تولیرد کنرد داددروننهایر. گزینره بررای یرک کند ترا برید کمک میبه مولّای  موضوع  د ارند

ط شرده توسرّ هرای تولیردگیرد تا از میان گزینههای آن زبان بهره میمرات. محدودی.از سلسله 13رزیابا

بهینره  دادبررونهمران  ،هینرهب ةایر  گزینر انتخاب کند  دادبرون مثابةهای بهینه را بهزاینده، گزینه یا گزینه

 اس.  

اسرتهاده  11داریو نشران)پایرایی(  1٦وفاداریهای از محدودی. ،هبهین دادبرونبرای یافت  ای  ارزیاب  

                                                           
10. constraint interaction in generative grammar 

11. R. Kager 

12. input 

13. output 

14. generator 

15. evaluator 

16. faithfulness constraint 

17. markedness constraint  
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 3شناسی    /سه با فارسی معیار با تلهیقی از رویکرد واجبررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقای

هرا دو دسرته هسرتند؛ محردودی. هاس. تعامل و رقاب. بی  محدودی. ةنتیج ،دادبروندرواق  و  کندمی

را برا  دادبررون ةگزینر هر وفاداریهای محدودی.  ریداهای نشانو محدودی. وفاداریهای محدودی.

دارکرردن سرتارهقایسه کرده و هرگونه تغییرر را برا ( مداددرونصورت متناظر آن در بازنمایی زیرساختی )

هرای محردودی. ،عبارت دیگربه ؛دسترسی ندارند داددرونداری به های نشانمحدودی. کنند جریمه می

هرا را شررایط آن دادبررون ةنیستند، بلکره اگرر یرک گزینر دادبرونبا  داددرون ةداری قادر به مقایسنشان

   ( 2۰-93: 4۰۰4 کارتی،)مک کنندآن را جریمه می ،رعای. نکرده باشد

بررای حرذف شود  گهته می 18تابلوبه آن  در اصطالحشود که در نظریة بهینگی از نمودارهایی استهاده می

نشران  )!(عالمر.  برا که منجر به حذف آن خواهد شرد،قسمتی تنها واق  در ،رقاب. ةیک گزینه از صحن

های هاشورخورده که نقشری در ها و قسم.شود  در خانهگهته می 13مهلک یتخطّ به آنکه  شودداده می

بهینره، از  ةدادن گزینرهمچنی  بررای نشران ؛شود. قرار داده نمیبهینه ندارند، عالم. تعجّ ةانتخاب گزین

ی کنرد  توانرد از محردودیتی تخطّرای  نظریه، هر زبانی می براساسشود  استهاده می( ) .عالم. دس

اسر. و  پرذیرتخطّیکدام محردودی. در آن ها در یک زبان نیز به ای  معناس. که بندی محدودی.مرتبه

صرورت هرا بر شناسری بهینگریواج ةانگار (93: 1932) خانج بی ( 1933 ،)دبیرمقدم ناپذیرتخطّیکدام 

 :دهدارایه می( 1) نمودار

 دادبرون          ارزیاب          گزینه          مولّد          داددرون
 یة بهینگیر نظرساختا (.9) نمودار

 های گویش لری بروجردیها و واکهفی همخوانمعرّ -3

کنرد  فری مریمعرّ 14و  4٦ترتیر. های گویش بروجرردی را برهها و واکههمخوانتعداد ( 1931بارانی )

سرنگی  هجاهرای در مواجهه با واژگان جدید یرا  ،ات آوایی در ای  گویشمختص (1931) ارانیباعتقاد به

 تبردیل کنرد  تلهّر ترر از نظرر هرا را بره واژگران سرادهتوانرد آنپذیری برخوردار اس. و میاز انعطاف

 زبر زنجیری کشش و زنجیری دمرش آوایی گویش بروجردی را به گروههای ویژگی (198۰)اسهندیاری 

برخی کلمرات در گرویش بروجرردی دارای  معتقد اس.: هاای  ویژگیوی در مورد   کندبندی میتقسی 

 پِلِرودر ایر  گرویش  پُلروشروند  بررای نمونره هوا ادا مری حروفی هستند که در آن کلمه با دمش بیشترِ

w]əeLh[p برر ایر  براور اسر. کره در گویش بروجرردی ها اسهندیاری درخصوص واکه  شودگهته می

                                                           
18. tableau 

19. fatal violation 
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 1938، بهار 42های غرب ایران، سال ههت ، شمارة ها و گویشمطالعات زبان / فصلنامة٦

اسر. و  uوجود دارد که متناظر  [ü] مصوت ،/ruz/، روز مانند [u] و /bil/ لیبمانند  [i] ةبر دو واکافزون 

چسربد )شربیه پرایی  مری ةشود و زبان پش. لثها گرد می  برای ادای آن ل.شودصورت پیشی  ادا میبه

هرایی چرون در واژهیرا )کوچره(  [rüvre] ةفرانسره و در واژدر زبران  [ü] ةواکمانند  ،زدن(حال. سوت

[schüler] کاربرد  ةنمون زبان آلمانی در آموز( )دانش[ü]  کره در بروجرردی شروددیده مری پونه ةواژدر 

وجرود دارد در بروجرردی نیرز  ءیش درکه  /ey/مرک.  ةدر فارسی واک شود بیان می [pünæ] صورتهب

در وجرود دارد، )ترازه(  نروماننرد  ایهدر واژکره  /ow/مرکّ. فارسی  ةا واکامّ ؛شوندهمی  شکل ادا میبه

اسر.:  /w/و  /y/ ةواکرگرویش بروجرردی دارای دو نری   شودبیان می [eu] صورتبهگویش بروجردی 

: 1918 دوصدایی یرا دوگانره )ثمرره،های واکه  ردتوان مشاهده کمی خوار /xwɒr/ ةرا در واژ /w/ ةواکنی 

در  ن یربیمرماننرد  ؛ویش بروجردی کاربرد زیادی دارنددر گ /ow/ و /ɒy/، /ey/ ،/əw/ هایصورتبه (3٦

   شود دیده می /məwnem/ مون صورت هفارسی معیار که در گویش بروجردی ب

 گویش بروجردی هایهمخوان .(9) جدول

 واج مختصات واج مختصات

 /p/،/b/ دولبی انهجاری، /f/،/v/ سایشی ل. و دندانی
 /t/،/d/ دندانی انهجاری،  /s/،/z/ سایشی لثوی
 /g/،/k/ کامیانهجاری نرم /ʃ/،/Ʒ/ کامی - سایشی لثوی

 /q/ یانهجاری مالز /ʁ/,/χ/ سایشی مالزی
 /ʔ/ انهجاری چاکنایی /h/ چاکنایی
 /m/ خیشومی دولبی /ʤ/،/ʧ/ کامی - انسایشی لثوی

 /n/ خیشومی لثوی /j/ ناسوده کامی
 /r/ لرزشی لثوی /ʎ/ کناری کامی

 های واجییندافر -2

صرات را انتقرال شود که در طبقرات طبیعری گروهری از مشخّهایی اطالق مییندافرهای واجی، به یندافر

 (   1۰14، 4۰)گاس  هون و یاکوب داده، حذف یا درج می کنند

شرود برا ایر  یمرهرا اعمرال همة زبران در یفراینردهای واجر (2۰۰4) 41بنکسرون برنترال واعتقاد به 

یی کره دارای سراختار هااس. و زبانگذار یرتهاوت که ساختار هر زبان بر نوع و میزان کاربرد فرایندها تأث

    برخوردارند ی نیزشرتریب از فراینردهای ،هستندی تریدهپیچ

                                                           
20. C. Gussenhoven & H. Jacobs  

21. F. Berntal & N. Bankson 
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 1شناسی    /سه با فارسی معیار با تلهیقی از رویکرد واجبررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقای

ی هرای خاصرّ قواعد واجی کره موجر. حرذف، درج یرا تغییرر صرداها در بافر. ةواسطزنمایی بهبا 

 ه در بازنمرایی آوایری وجرود نرداردالعراتی اشراره دارنرد کرگیرد  ای  قواعد به اطّشوند، صورت میمی

  گیرندمورد بررسی قرار می هایندافر( ای  3) هادادهدر بخش تحلیل   (1: 1332، 44)کنتسوی 

 هاحلیل دادهت -٥

، نراهمگونی، حرذف، همگونی واجی هاییندافره به های گویش لری بروجردی با توجّدر ای  بخش داده

 شوند شناسی زایشی و بهینگی بررسی میجدیدگاه وا تضعیف، تقوی. و قل. از

 43همگونی -9-٥

شردن یرک آوا بره های جهان اس. و عبارت اس. از شربیهزبان ةدر همواجی  یندافر تری مه  همگونی

: 1933نرژاد، دیگرری شرود )علری ها شربیهها از نظر برخی از ویژگینحوی که یکی از آنآوای مجاور به

یرک صورت اسر.: دهد بدی تعریهی که از همگونی ارایه می (1٦1: 1983)ا کامبوزیکرد زعهرانلو  ( 4۰۰

 (41: 1332)کنسرتوی    ودشرصره شربیه مریدر یک یا چند مشخّواحد واجی به یک واحد واجی دیگر 

هرای صرهتوان همگونی را برمبنرای اینکره مشخّبندی انواع همگونی معتقد اس. که میدرخصوص طبقه

توصریف کررد کره  ،های آوای مجاور مطابقر. دهنرداند خود را با ویژگیی تغییریافته چقدر توانستهیآوا

صرات مشخّ که در آن آوای تغییریافته تمامبا دو نوع همگونی مواجه هستی : همگونی کامل  ،ای  اساسبر

ا آوای صره برو همگونی ناقص که طی آن یرک آوا در یرک یرا دو مشخّ گیردهای محیط را میو ویژگی

    یابدمیمجاور شباه. 

 همگونی یندافر. (4) جدول

 صورت واجی فارسی معیار ایمحاورهصورت آوایی فارسی  سیمعنی فار صورت آوایی لری بروجردی

[pa:mæ] پنبه [pæmbe ] /pænbe/ 
[ ʔæmɒr] انبار [ʔæmbɒr] /ʔænbɒr/ 
[doʃa:mæ] دوشنبه [doʃæmbe] / doʃænbe/ 

 /m/ هبر /b/مجراورت در  /n/ همخوان ،گویش بروجردی درکه  شودمشاهده می (4)جدول براساس  

 ةقاعردو در  تولیرد از نوع همگونی محرلّ ،شود( دیده می1) قاعدة ای  همگونی که در تبدیل شده اس. 

 اس.  ( از نوع همگونی کامل4)

b─1) n   →  m ∕   

                                                           
22. M. Kenstowicz 
23. assimilation 
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 1938، بهار 42های غرب ایران، سال ههت ، شمارة ها و گویش/ فصلنامة مطالعات زبان8

 شود  حذف می b همخوانبعد  ةهمچنی  در مرحل
 2) b → ø   ∕ m ─  

[ø] / 

[
 
 
 
همخوانی  +

لبی +

خیشومی +]
 
 
 
 

   →  

[
 
 
 
+همخوانی 

لبی +

−پیوسته ]
 
 
 
 

  

   نویسد:می (33: 1332) کنستوی 

مرا برا  ،ر بازنمایی آوایی وجود داشته باشدالعات الزم برای تشکیل یک قاعده دهروق. تمام اطّ»

بدی  معنی که در روساخ. ه  توصریف سراختاری و هر  تغییرر رو هستی   هروب42شهاف ةقاعد

 « قرار دارند 43هتیر ةشوند که در مقابل قاعدساختاری دیده می

کره طبرق  شرودحرذف مری از همگونیپا  [b]همخوان  ،( در گویش بروجردی4) جدول هایدر داده

 [m]بره  [n]پسرو صورت گرفته که طی آن  تولید محلّ توان نتیجه گرف. در ابتدا همگونیتیره می ةقاعد

براسراس نهایر. و در شود از روساخ. حذف می [b]همخوان حذف  یندافر. علّتبدیل شده و سسا به

زمان شراهد کشرش جبرانری و ه  ، یکی حذف شدهیکسان تولید با محلّهمخوان دو  کوشی، ازاصل ک 

واژه را از  شرتقاق( ا4)جردول هرای طور نمونه بررای یکری از دادههتوان بمی هسته خواهی  بود  ةدر واک

 :دنشان دا (9) ةصورت قاعدبه در گویش بروجردی زیرساخ. تا روساخ.

 بازنمایی زیرساختی( 9

#    /doʃænbe#/ 
 

     doʃæmbæ           تولید محلّ قاعدة همگونی:                                     

     doʃa:mæ           قاعدة کشش جبرانی:                                
 

     [doʃa:mæ]                            بازنمایی روساختی    

 ،گویش بروجرردی رسی  که برخالفرساخ. تا روساخ. به ای  نکته میزیبا نگاهی به اعمال قواعد از 

ل اوّ ةمرحلر گرویش بروجرردی در ا درامّرشرود، همگونی پسرو اعمرال مری ةفقط قاعدمعیار در فارسی 

شرود  در ترتیر. بعردی تولید می doʃæmbæصورت  کند وگونی پسرو بر روی زیرساخ. عمل میهم

                                                           
24. transparent rule 

25. opaque rule 
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 3شناسی    /سه با فارسی معیار با تلهیقی از رویکرد واجبررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقای

دارای / a/ة واکر ،آخرر ةمرحلرو در  آیردوجرود مریبه doʃa:mæشود و صورت حذف می /b/همخوان 

 رو هسرتی :هبهینگی با دو نوع محدودی. روبر ةنظریشود  طبق می [doʃa:mæ]صورت  کشش جبرانی و

اسر.  (m و b بودن)دولبی ازلحاظ جایگاه تولید دادبرونو  داددرونکه ناظر به ثبات  وفاداریمحدودی. 

داری م، محدودی. نشرانی. دوّدهی  و محدودنشان می IDENT-IO (palce of articulation)و آن را با 

تولید همخروان پرا از خرود  اس. که ناظر به یکسان بودن جایگاه تولید یک همخوان خیشومی با محلّ

صرورت زیرر نشران داده برهباال  یندافر تابلو ،بنابرای  ؛شودنشان داده می place/Nasalصورت و بهاس. 

 خواهد شد:

 همگونی یندافر .(9) تابلو

IDENT- IO (palce of articulation) place/Nasal Input: / pænbe/ 

 !*  a. [pænbe] 
*   b. [ pæmæ] 

داری بهینه انتخاب شرود، محردودی. نشران ةگزین مثابةبه b ة، آنچه باعث شد تا گزین(1تابلو )ه به با توجّ

 ،روجرردیدر گرویش بهمچنری  ؛ بروده اسر. هرامراتر. محردودی.. آن در سلسرلهه به اولویّبا توجّ

بدهرد و درنتیجره  [d]ویژگی خیشومی خرود را بره  /n/شود که واج باعث می [n]از پا  [d]قرارگرفت  

[d] ًبا  کامال[n] در اشتقاق بعدی یکی از دو همخوان  واهد شدهمگون خ [n] ماننرد  ؛4٦شرودحذف مری

( 2) ةصورت قاعردکه بهلری بروجردی  در [dɛnnæ] و تبدیل آن به [dænde] در فارسی معیار دندهة واژ

 شود:بازنمایی می

             بازنمایی زیرساختی( 2

     #/ dænde/ # 

     [dɛnnæ]              قاعدة همگونی محل تولید:      

     [dɛnnæ]                                         :حذف آوای مضاعف  

             بازنمایی روساختی
       [dɛnæ]                          

 47یناهمگون -4-٥

از رواج کمتری برخوردار اسر. و طری نسب. به همگونی، های واجی اس. که یندافریکی از  ناهمگونی

                                                           
26. degemination 
27. dissimilation 
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 1938، بهار 42های غرب ایران، سال ههت ، شمارة ها و گویش/ فصلنامة مطالعات زبان1۰

در گرویش   (44۰: 4۰19 ،48)ادن شرودها برا واج مجراور خرود متهراوت مریآن یک واج از برخی جنبه

کره سایشری  /f/هرا همخروان که در آن شوددیده می اسهناجو  اسهند ةواژ واجی در یندافربروجردی ای  

 :(9)جدول  مانند ؛شودانسدادی تبدیل می /b/به  ،ه  سایشی اس.که آن /s/اس. در کنار 

 ناهمگونی یندافر. (3) جدول

 صورت واجی فارسی معیار ایمحاورهصورت آوایی فارسی  سیمعنی فار صورت آوایی لری بروجردی

[ʔɛsban] اسهند [ʔesfænd] /ʔesfænd/ 
[ʔɛsbɛnɒʤ] اسهناج [ʔesfenɒʤ] /ʔesfenɒʤ/ 

ای همخروان سایشری تیغرهگاه توان گه. که در گویش بروجردی، هرمی (9ی جدول )هاه به مثالبا توجّ

[s] ای از یک همخوان سایشی غیرتیغره پیشیک هجا و بالفاصله  ةپایان مثابةبه[f] آغرازه بررای  منزلرةبره

نراهمگونی  ،. ایر  تغییررعلّر  شودتبدیل می [b]متناظر واکداربه انسدادی  [f]باشد، همخوان  هجای بعد

نراهمگونی را  ایر تروان مری شرود تبردیل مری [b]بره  [f] یعنی یکی از دو آوای سایشی اس. که در آن

یرده نام 9۰شردگیسرخ. ،دیرد ادن کره از ینردافراساس ای  بر  درنظر گرف.ه   43تقوی. یندافرنوعی به

تبردیل  91هرای گرفترهپا از یک همخروان دیگرر بره انسردادی هاشود، آواهای سایشی، رسا و غل.می

تعریرف شرود، ( دیرده مری3) آنچره درپا ای  قاعده را بره ایر  صرورت   (413: 4۰19 )ادن، شوندمی

 خواهی  کرد:

─f→b  /s  $ 5) 

[
 
 
 
 
 
 
 
+همخوانی 

تیغه ای +

+پیوسته

+تیز

رسا ]
 
 
 
 
 
 
 
 

$ ─  /[
+وا 

−پیوسته
]→

[
 
 
 
 
 
+همخوانی 

+پیوسته

+لبی

−وا  ]
 
 
 
 
 
 

 

هرای دیگرر ازجملره برخری گرویشکه در بروجردی  شده در گویشدیگری از ناهمگونی مشاهده ةنمون

هرای بدی  صورت کره هرگراه یکری از همخروان ؛اس. [d]به  [t]تبدیل  شود،ه  مشاهده می اصههانی

                                                           
28. D. Odden 

29. fortition 

30. hardening 

31. obstruent stops 
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 11شناسی    /سه با فارسی معیار با تلهیقی از رویکرد واجبررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقای

قرار بگیرد، ایر  همخروان بره جهر.  [t]وا  ن انسدادی بیقبل از همخوا [x]و  [f] ،[ʃ] وا  سایشیبی

 شود:مشاهده می (2) مانند آنچه در جدولتبدیل خواهد شد،  [d]متناظر خود یعنی همخوان  واکدار

 . ناهمگونی(2) جدول

 صورت واجی فارسی معیار ایمحاورهصورت آوایی فارسی  سیمعنی فار صورت آوایی لری بروجردی

[moʃd] .مش [moʃd ] /moʃt/ 
[sɛfd] .سه [sefd] /sɛft/ 
[bæxd] .بخ [bæxd] /bæxd/ 

 :شود( مشاهده می٦) درباال  یندافر ةقاعد

6) t    → d /{
  𝑓
ʃ
𝜒

  ─ 

─

[
 
 
 
همخوانی  +

+پیوسته

−رسا ]
 
 
 
 

→]+ واک[/ 

[
 
 
 
 
 
+همخوانی 

+تیغه ای

−پیوسته

وا  − ]
 
 
 
 
 
 

 

 /sɛftو / [sefd ]واکرداروا  بره نروع تبدیل همخوان بی ةدهندشانای هستند که ننمونه از قاعده کی 

هری  دو  ،ایر  اصرلبراسراس اسر.   (obligatory contour principl, OCP)دلیل اصل مرز اجبراری هب

نبایرد در  [voice] هی  دو عنصر مشابه از نظرر ویژگریو نیز  عنصر مشابهی نباید در مجاورت ه  باشند

نراظر برر  وفراداریهای جهانی قابل نقض، محدودی. دودی.از مح .OCP [voice] :مجاورت ه  باشند

داد داد و برروندر درون [voice]داد اسر.  ارزش ویژگری داد بره برروناز درون [voice]حه  ویژگری 

 IDENT-IO [voice]یکسان اس.  

 . ناهمگونی(4) تابلو

IO (voice) -IDENT OCP [voice] Input: /sɛft / 
 * ! a.[ sɛft] 
*   b.[ sɛfd] 

 34حذف -3-٥

 ةافتد که یکی از عناصر واجری مثرل همخروان یرا واکره از زنجیررهاق میحذف درواق  هنگامی اتّ یندافر
                                                           
32. elision 
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 1938، بهار 42های غرب ایران، سال ههت ، شمارة ها و گویش/ فصلنامة مطالعات زبان14

 99کرار ان هجا یا پایان واژه اسر. گیرد پاین صورت میآگهتار ک  شود  بیشتری  جایگاهی که حذف در 

شود و براسراس دیردگاه نمی هّ تلی اس. که در آن یک واحد واجی یندافر( معتقد اس. حذف 1339)

 شرود کره باعرث تغییرر سراختار هجرا خواهرد شرد ی تعریرف مرییندافر( حذف 4۰۰1) 92برکوییس.

هرا م ای  خوشرهدوهمخوانی و در مقام عضو دوّ ةدر پایان واژه و در خوش[ t]و  [d]ای های تیغههمخوان

صرورت هر گرویش بروجرردی بر/ که دmɒst/ ماس.مانند  ؛شودحذف میدر گویش بروجردی همواره 

 تلهّرر  [doz] دز /dozd/ دزد ،[yɒzæh] ازهیرر /yɒzdæh/ ازدهیرر [dæs] دس /dæst/ دسرر. ،[mɒs] مرراس

 :شودنمایش داده می ( 1) صورتبه باالهای داده ةشوند  قاعدمی
 c → ø /c(fric) ─ # 7) 

ماننرد  ؛شرودمیانتهای واژه مشاهده  در stو  zdهای ای و در توالی همخواندر فارسی محاوره باال یندافر

کررد  شروند مری تلهّر  [rɒs]صرورت ه/ که برrɒst/ راس.و [ dæs]صورت ه/ که بdæst/ دس.های واژه

هده خواهیرد مشا (3)جدول  هایی که در زیردر ترکی. یندافر( معتقد اس. ای  1983) اکامبوزیزعهرانلو 

 مانند:؛ شوندکرد نیز دیده می

 حذف یندافر. (٥) جدول

 صورت واجی فارسی معیار ایمحاورهصورت آوایی فارسی  سیمعنی فار صورت آوایی لری بروجردی

[dæsgɒ] دستگاه [dæsgɒ] /dæstɉɒ/ 
[dæsmɒl] دستمال [dæsmɒl] /dæstmɒl/ 

ای بره توان گه. در فارسی معیار و گرویش بروجرردی هرگراه واژهمی ،های ذکرشدهه به دادهبا توجّ 

م برا همخروان شرروع دوّ ةای دیگر ترکی. شود کره واژو با واژهد شوخت   stو  zd ای همخوانیهخوشه

م ایر  خوشره از ترکیر. د، عضرو دوّتوالی سه همخوان در مررز واژه شرو وجود آوردنهشود و باعث ب

 کنید ( مشاهده می8) ذکرشده را در یندافر ةقاعد حذف خواهد شد 

c →  ø  /  c(fric)  (8 

ویژگری  ،ل، همخوان اوّباال ةه باید ای  نکته را اضافه کرد که در قاعدالبتّ

[
 
 
 
+ تیغه ای 

−پیوسته

خیشومی −]
 
 
 
 

دارد و همخروان  

                                                           
33. P. Carr 

34. D. Burquest 
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 19شناسی    /سه با فارسی معیار با تلهیقی از رویکرد واجبررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقای

]ویژگی  ،مدوّ
+ تیغه ای

پیوسته +
] 

در جایگراه  /d/و  /t/ای انهجراری تیغره دو همخوان :شودمی بهینه بررسی ةحال ای  داده از دید نظری

همخروانی در فارسری  دو ةدر ایر  خوشر  شروندحذف مری /zd/و / st/ مخوانیهای هم خوشهعضو دوّ

کره ایر  همچنران شرود دوّم حذف می، عضو دندانی اگر عضو اوّل سایشی باشد و دوّمی انهجاریمعیار، 

شرود  پرا دیرده نمری پسر.ای چون ا در واژهامّشود؛ دیده می ماس.و  دس.حذف در کلماتی چون 

رو هسرتی  کره در صرورت وجرود همخروان انهجراری هد که با محدودیتی روبرشوص میدرنتیجه مشخّ

داری را محدودی. نشران یندافر( عامل وقوع ای  1932خان )ج وا ، مان  ای  رخداد خواهد بود  بیبی

Fric Dent Plosive *  و محدودی. پایاییMAX- IO (segment) داند می 

 Fric Dent Plosive *مان  همجرواری واحردهای واجری سایشری و انهجراری داریمحدودی. نشان - 

  (1932خران، جر )بری مجراز نیسر. یهجرا ةپایاندر  لثوی -ة سایشی و انهجاری   خوششودمی لثوی

حرذف  )محدودی. پایایی ضردّ MAX- IO (segment)مجاز نیس.   دادبرونحذف هر واحد واجی در 

   به شکل زیر نمایش داده شده اس.: یندافرر ای  بندی ای  دو محدودی. درتبه  (اس. واحد واجی
Fric Dent Plosive: >> MAX- IO (segment) * 

 حذف یندافر. (3) تابلو

MAX- IO (segment) Fric Dent Plosive*  Input:/dast/ 

 *! a.[dast] 
*   b.[das] 

د حرذف همخروان وجوهرای گرویش بروجرردی برادهرد، بری  دادهنشان می (9) طور که تابلوهمان 

 Fric Dent Plosiveها دارای محدودی. بروده و شررط محردودی. کامی در هجای پایانی، داده یانسداد

محردودی. پایرانی  (b) ةرا نقض کرده و از آنجا که ای  محردودی. در براالتری  رتبره قررار دارد، گزینر

 ةباعرث انتخراب گزینرداری انشرارضای محدودی. ن ،کرده و درنتیجهواحد واجی را نقض  ضدّ حذف

از نروع  یمحردودیت a ةشرده برا گزینرعبرارتی محردودی. نقرضبره بهینه اسر.  دادبرون مثابةپایانی به

دهرد دو واج دندانی اس. که نشران مری -ورت واحدهای واجی سایشی و انهجاری داری من  مجانشان

دی. براالتری  ون ای  محردودندانی نباید با همدیگر تشکیل یک خوشه بدهند و چ - سایشی و انهجاری

ا امّر ،حذف واجری را نقرض کررده ضدّ وفاداریمحدودی.  b [das] ةوجود آنکه گزینرتبه را داراس.، با
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 1938، بهار 42های غرب ایران، سال ههت ، شمارة ها و گویش/ فصلنامة مطالعات زبان12

 داد بهینه انتخاب شده اس. برون منزلةداری ذکرشده، بهدلیل ارضای محدودی. نشانبه

 حذف همخوان واکدار پایانی -

بره هرا واژهشرود کره در صورتی همخوان پایانی حرذف مری ،گویش بروجری ، و دریندافربراساس ای  

در  کشیده باشرد ها قبل از آنهای واکهو ت  شده باشند خ [b] و [d] ،[G] ،[z] واکدار ةهای گرفتهمخوان

کشیده باشد، حذف همخوان پایانی نخواهی  داشر.  ایر   اگر واکه قبل از همخوان، غیر ،صورتغیر ای 

 مانند ؛افتدهاق نمیار اتّدر فارسی معی یندافر

 همخوان واکدار پایانی حذف یندافر. (٦)جدول 

 صورت واجی فارسی معیار ایمحاورهصورت آوایی فارسی  سیمعنی فار صورت آوایی لری بروجردی

[xu] خوب [xub] /xub/ 
[ʔemru] امروز [ʔemruz] /ʔemruz/ 
[doru] دروغ [doruԍ] /doruԍ/ 

 :توان بیان کردمی( 3) صورتبه راباال  یندافر ةقاعد

9) c → ø / v ─ 

]، همخوان ویژگی باال ةر قاعدد
−رسا

وا  +
 را دارد  ]+ کشیده[ویژگی  ةو واک [

هرای پایرانی کره تمرام همخروان کند که از آنجراگونه عنوان میای باال های بهینه درخصوص داده ةنظری

صرورت زیرر خواهنرد بره ینردافرهای ای  محدودی.پا  ،اندهای کشیده حذف شدهاز واکهپا واکدار 

 کنرردداد جریمرره مرریحررذف هررر واجرری را در برررون  MAX-IO (segment)محرردودی. پایررایی  بررود:

کره مران  حضرور  (NOCODA-voice)داری محردودی. نشران  حذف واجری( )محدودی. پایایی ضدّ

من  حضور همخوان واکدار در جایگراه داری ن واژه خواهد شد  )محدودی. نشانهمخوان واکدار در پایا

 شود:نمایش داده میصورت زیرها بهعمال محدودی.ا تابلو  پایانه(

 حذف همخوان واکدار پایانی یندافر. (2)تابلو 

MAX- IO (segment) NOCODA-voice Input:/xub/ 

 * ! a.[xub] 
*   b.[xu] 

، b ةداری را نقرض کررده بردی  جهر. گزینر، محردودی. نشرانa نةدهد که گزینشان می (2) تابلو 
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 13شناسی    /سه با فارسی معیار با تلهیقی از رویکرد واجبررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقای

 شود داد بهینه برگزیده میبرونمثابةبه

 3٥تضعیف -2-٥

تضعیف، هرگاه جهر. تغییررات آوایری از انسردادی  یندافر( درخصوص 1332کنستوی  ) ةگهت اساسبر

آن تری  جایگراه سم. ناسوده باشد، تضعیف رخ داده اس. که معمولسوی سایشی و نیز از سایشی بهبه

 تضرعیف ینردافر ،بروجرردی گرویشدر اسر.  معرروف شردگیکه به سایشی اس.محیط پا از واکه 

جر    خواهرد شردادامره بره آن اشراره ؛ کره درشوددیده میشدگی سایشی و شدگیصورت ناسودگیهب

کره دانرد مریسرو هر ( 3381) 9٦ط کرشرنرشده توسّتعریف ارایهبا تضعیف در بهینگی را  یندافر( 9881)

کرارگیری نیرروی کمترر در به  آوایی در جه. تضعیف، یک محرّ یندافر. وقوع علّ، وی براساس نظر

 :شود( دیده می1در جدول ) یندافرهایی از ای  مثال اس.  آوایک 

 تضعیف یندافر. (7) جدول

 معیارصورت واجی فارسی  ایمحاورهصورت آوایی فارسی  سیمعنی فار صورت آوایی لری بروجردی

[ɒyem] آدم [ɒdæm] /ɒdæm/ 
[mæyæz] مگا [mæɟæs] / mægæs / 

 شود:ضعیف در گویش بروجردی پرداخته میت یندافر نوع از ادامه به دودر

 37شدگیناسودگی -2-9-٥

قرار گیرد، بره همخروان  [ɑ] افتاده و پسی  ةپا از واک [b]در گویش بروجردی هروق. همخوان دولبی 

 مانند:  ؛ل خواهد شدتبدی [w] ةناسود

 تضعیف یندافر. (8) جدول

 صورت واجی فارسی معیار ایمحاورهصورت آوایی فارسی  سیمعنی فار صورت آوایی لری بروجردی

[ʤurɒw] جوراب [ʤurɒb] /ʤurɒb/ 
[qɒw] قاب [ qɒb] /Gɒb/ 

بره همخروان [ ɑ] ةدر محریط پرا از واکر[ b]دهد که همخوان دولبری نشان میباال های بررسی داده 

 تضعیف شده اس.  یندافروجودآمدن هتبدیل شده و باعث ب [w] ةناسود

 10) b → w  ∕ ɒ ─ 
                                                           
35. lenition/ weakening 

36. R. Kirchner 

37. approximation 
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 1938، بهار 42های غرب ایران، سال ههت ، شمارة ها و گویش/ فصلنامة مطالعات زبان1٦

[
 
 
 
همخوانی  −

+پسی 

+افتاده ]
 
 
 
 

 −  /

[
 
 
 
+افراشته 

+پیوسته

+پسی  ]
 
 
 
 

→

[
 
 
 
 
 
+همخوانی 

لبی +

وا  +

−پیوسته ]
 
 
 
 
 
 

 

 38شدگیسایشی -2-4-٥

در محریط بری  دو واکره و [ b]دولبی  واجی، در گویش بروجردی همخوان انسدادی یندافرای  براساس 

تبردیل  [v]قبلی پیشی  باشد، به همخروان سایشری لر. و دنردانی  ةصورتی که واک نیز در پایان واژه در

 ینردافرهرایی از ایر  توان نمونها میامّ ،شودصورت رایج در فارسی معیار دیده نمیبه یندافرشود  ای  می

 هرایی ازادامه مثالشود  دره  دیده می /vɒz/ وازصورت هکه ب باز ةمکل تلهّ مانند  ؛را گاهی مشاهده کرد

 شود:ذکر می (3در جدول ) یندافرگویش بروجردی در مورد ای  

 شدگیسایشی .(1) جدول

 صورت واجی فارسی معیار ایمحاورهصورت آوایی فارسی  سیمعنی فار صورت آوایی لری بروجردی

[ sævoc] سبک [ sæbok] / sæboc/ 
[siv] .سی [sib] /sib/ 
[ʔeiv] .عی [ʔeib] /ʔeib/ 

 تواند نشان داده شود: میزیر صورت بهباال  یندافر ةقاعد

 / V ─ {$
𝑉

b →v 11) 

{

$

[−همخوانی]
─

[
 
 
 
 
−همخوانی 

−پسی 

−اافتاده
]
 
 
 
 
 

→]+ پیوسته [/  

[
 
 
 
 
 
+همخوانی 

+لبی

+وا 

−پیوسته
]
 
 
 
 
 
 

 

در باف. پایران واژه یرا پایران  [b]خوان انسدادی دولبی مکند که همی ای  موضوع را مطرحباال  ةقاعد 

شرود و تبردیل مری [v]هسته یا بی  دو واکره، بره همخروان سایشری لر. و دنردانی  ةهجا و بعد از واک

                                                           
38. spirantization 
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 11شناسی    /سه با فارسی معیار با تلهیقی از رویکرد واجبررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقای

از  در فارسی معیار متداول نیسر.  یندافرای   ،برخالف گویش بروجردی ،گونه که در باال گهته شدهمان

واحردهای  LAZYمحردودی.  کننرد:آفرینی مینقشباال  یندافرنگی دو محدودی. زیر در بهی ةدید نظری

داد باید از نظر پیوسرتگی داد و برونواحدهای واجی متناظر در درونو  شوندکوشی تولید میواجی با ک 

گهتره شرود  الزم اسر. گهتره مری IDENT [cont] یکسان باشند که به ای  یکسانی در ویژگی پیوستگی

   . دارد ها اولویّکوشی بر تمام محدودی.تضعیف، محدودی. ک  یندافر درشود 

 شود:نشان داده می (3) تابلوصورت بهباال  یندافر

 شدگیسایشی یندافر. (٥) تابلو

IDENT [cont] LAZY Input:/ sæboc / 

 ** ! a.[sæboc] 
* *  b.[sævok] 

 گیرینتیجه -٦

هرا ص شرود کره واژهتا مشرخّ شدندبررسی  ال در گویش بروجردیهای فعّیندافردر ای  مقاله، برخی از 

ای  مطالعره نشران داد  گیرند در گویش مورد نظر ازلحاظ واجی و آوایی در معرض چه تغییراتی قرار می

تضعیف در ای  گرویش و های همگونی، ناهمگونی، یندافرتقوی.، موارد بسیار زیادی از  یندافر جزهب که

لری بروجردی نسرب. بره گویشروران زبران  ای  اس. که گویشوران ةدهندشود که ای  امر نشاندیده می

ه بره همچنری  برا توجّر ؛کوشی در گهتار خود دارنردتمایل بسیار زیادی به رعای. اصل ک  فارسی معیار

های بهینه در گویش بروجرردی برا زبران حاک  بر صورت هاید که محدودی.شص مشخّنظریة بهینگی 

همگونی آنچه باعث شد تا گزینة بهینه انتخراب شرود، محردودی.  یندافردر ارسی معیار متهاوت اس.  ف

    ها بوده اس.مرات. محدودی.. آن در سلسلهه به اولویّداری با توجّنشان

جهانی قابل نقض، محدودی. وفاداری ناظر بر حهر  ویژگری های ناهمگونی از محدودی. یندافر در 

[voice] حرذف  ، محدودی. وفاداری ضردّحذف یندافراس.  در نشان داده شده داد داد به بروناز درون

داد بررون مثابرةداری ذکرشده در تابلو مربوطه، بهدلیل ارضای محدودی. نشانا بهامّ ،واجی را نقض کرده

دارد  . هرا اولویّرکوشی بر تمام محردودی.تضعیف، محدودی. ک  یندافر در و بهینه انتخاب شده اس.

 لرری ةشردهرای بررسریواژهص شرد کره در بهینگری مشرخّ ةدر بررسی ای  گویش از چارچوب نظری

محردودی.  ،(OCP) ، اصل مرز اجبراری(NO CODA) های حذف همخوان پایانیمحدوی. روجردی،ب

 (LAZY) کوشریو کر  (FRIC DENT STOP)مجاورت همخوان انسدادی دندانی و همخوان سایشی 

 پرسرشپاسرخ دو  ،بنرابرای  ؛انردهرا نقرض شردهفارسی معیار ای  محردودی. ةر گونرعای. شده که د
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 1938، بهار 42های غرب ایران، سال ههت ، شمارة ها و گویش/ فصلنامة مطالعات زبان18

های ینردافرگویش لرری بروجرردی همران  ها درهمخوانهای واجییندافریا آ -1پژوهش مبنی بر اینکه 

گرویش بروجرردی  های بهینه درصورت های حاک  برمحدودی.آیا  -4موجود در فارسی معیار اس. و 

   مثب. خواهد بود  ؛ارسی معیار متهاوت اس.نسب. به زبان ف

 منابع
  عادیم نشر   تهران:یبروجرد شیگو(  198۰) احمد ،یاریاسهند

 تهران: ترفند   جمله تا واج از یلر شیگو ( 1931) احمد ،یباران

  سم.: تهران  ینگیبه ةینظر ؛یشناسواج(  1932) محمود خان،ج یب

 یکارشناسر نامرةانیرپا  ینگریبه ةیرنظر چارچوب در یبروجرد شیگو یشناسواج یبررس(  1983) وایش ،ییایریپ

  تهران مدرس .یدانشگاه ترب ،شناسی همگانیزبان ارشد

  یدانشگاه نشر مرکز: انتهر  یفارس زبان یآواشناس(  1918) داهللی ،ثمره

 ،یشناسرزبران یدکتر رسالة  یفارس زبان یواج یهاندیافر  ییو کاربرد آن در تب ینگیبه ةینظر(  1988) ریشب ج ،

  مدرس .یترب دانشگاه

 ةدر گویش لری سیالخوری در چرارچوب نظریر [i] هب /u/ة بررسی تبدیل واک  (1934)یو احمد ذلق -------

  2۰-41 ،(4) 2 ،(ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران ةبانی )دانشکدهای زپژوهش  بهینگی

 تهران: سم.  ینظر یشناسزبان(  1933محمد ) رمقدم،یدب

  سم.: تهران  یرانیا یهازبان یشناسرده(  1939) -----------

  131-193 ،(9) 1  یاریبخت یلر شیگو در یدستور نمود ( 1934) یباباد یامان  یمر و یوال ،ییرضا

  یمشرتر  بر یهادر واژه یهمخوان یواج یندهایفرا ( 1939) ایزعهرانلو کامبوز کرد هیعالو  یمهد دیس ،یسجاد

 ،رانیرغرب ا یهاشیو گو هامطالعات زبان ةفصلنام هورامان تخ.(  شی)گوی و زبان هورام یزبان فارس
1 (2)، 19-1۰۰  

  دانشگاه اصههان :صههانا  یشناسواج یمبان(  1933) بتول نژاد،یعل

  سم.: تهران  ادیبن قاعده یکردهایرو ؛یشناسواج ( 1983) هیعال ا،یکامبوز زعهرانلو کرد

 یهراهمخروان یواج یهاندیافر سةیمقا ( 1931)و آرزو سلیمانی  مقدم یملک ریاردش؛ ------------------

  113-131 ،(19) 2 ،یزبان یجستارها  اریمع یفارس با وهیباالگر یلر شیگو

 مطالعرات و یانسران علروم پژوهشرگاه: تهرران  رانیرا یزبران یهراگونره یهیتوص فرهنگ(  1988) رانیا ،یکلباس

  یفرهنگ

  یآبرادخررم یلرر شیگرو در یاسرم یهراگرروه فیتوصر ( 1931) یعبرد  م  یو پررو نر.یز ،یمیمحمدابراه
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 13شناسی    /سه با فارسی معیار با تلهیقی از رویکرد واجبررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقای

  3٦-81 ،(٦) 2 ،یشناسزبان یهاپژوهش
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