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 لعاتاي براي مطا از اهميت ويژه ، هموارهبسيار گسترده كشور ايران با تنوع قومي و زبانيِ

زوال يا  ميزانِگرفته پيرامون  انجام تحقيقاتسفانه متأاما  فرهنگي و زباني برخوردار بوده است

ي دور يا ا در آيندهآنها  بودنِ  زوال  به خبر از رو ،مواردبسياري از در  ،هاي زباني گونه بقاي

 پژوهشيِ هاي گسترده در مراكز رغم تالشليع از طرفي ديگر، .)1390دارد (بشيرنژاد، نزديك 

 و يا مانده  باقي بدون بررسيزباني  هاي بخش اعظمي از اين سرمايه ،داخل و خارج از كشور

هاي مختلف  جنبهدر راستاي ثبت و ضبط  آنونبي است. اريك بيشتر تحقيقمطالعه و نيازمند 

در  هاي رايج زبان ها و روي گويش بر 2003از سال خود  با مطالعات ،هاي زباني اين گنجينه

 رقمرا  در مطالعات گويشيعظيم اي  پروژه سرآغازِ ،هاي جنوب غربي ايران ويژه گويش به ،ايران

كه در  ،مشاهده كرد 2هاي ايران زبان اطلسِ وبگاه توان در تدوينِ كه بازنمود آن را مي ،زده است

تازگي   به ،همچنين كند. را طي مي آزمايشي خودآغازي و مراحل  ،اين نوشته زمان نگارشِ

 ،شناسي، متن بختياري: واجمطالعات "عنوان  با كتابي ي سوئدانتشارات دانشگاه اوپساال

با نگاهي  در اين كتاب، ،اسدي اشرف و آنونبياريك كه منتشر كرده است  "نامه واژه

گونة شهر مسجدسليمان  بختياريِزبان  هاي مختلف بخشو بررسي  مطالعه به ،شناختي زبان

گويي به  ي است در جهت پاسختالش كه اين پژوهشاين باورند  بر گارندگان اين اثرن. اند  پرداخته

تا به و مطرح شده  ،بختياري دربارة ،)1922( 3لوريمركتاب كه در االت و ابهاماتيسؤبرخي از 

  .است بدون پاسخ ماندهامروز 

صحبت  به آن در سرزمين بختياريكه  استهاي جنوب غربي ايران  از زبان بختياري

كه از  شود را شامل ميغرب و جنوب غربي كشور  ازاي وسيع  شود. اين سرزمين منطقه مي

هاي دزفول و  تان، از غرب به رود دز و شهرستانشمال به شهرستان اليگودرز در استان لرس
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 شناسيزبان و زبان/ ١٦٢

 

شوشتر در استان خوزستان، از جنوب به استان كهگيلويه و بوير احمد و از شرق به شهرستان 

  ).13 :1389طاهري، شود (  محدود مي ،هركرد در استان چهارمحال و بختياريبروجن و ش

اي  مجزا تشكيل شده است. فصل اول مقدمه از پنج فصلِ مورد بحثاثر  در نگاهي اجمالي،

اي كه در  ساختار كتاب و نيز پيكره چگونگيِ آن، است بر زبان بختياري و پيشينة مطالعاتيِ

م كتاب را به خود كه بيشترين حج ،بهره گرفته شده است. فصل دوم از آن ها تحليل داده

بختياري پرداخته است. فصل سوم دربردارندة متني از يك  شناسيِ به واج ،اختصاص داده

واژة فعل اختصاص دارد و در نهايت قبل از بختياري است. فصل چهارم به ساخت داستان عاميانة

 به صورت مجزا هاي كتاب لفصيك از هر ،در ادامه مده است.اي آ كلمه 1500اي  نامه منابع، واژه

  معرفي خواهند شد.

در چهار زيربخش آمده است. در ابتدا به طور مختصر است كه  عنوان فصل نخست ،مقدمه

مراتبِ  و سلسله اعم از صنايع دستي ،سبك زندگي آنها هاي اصليِ به قوم بختياري و شاخصه

زبان  با نشينيهمدر اثر  ،بختياريزبان  گرفتنِقرارزير تأثير در ادامه،  شده است. اشاره ايلي

 گويشورانِ روزافزونِ آگاهيِ ،ديگر يز طرفا و ،هاي رسمي و برخي حوزه آموزش حوزة در فارسي

و بازنمود اين مسئله در استقبال گويشوران از فرهنگ  زبان نسبت به ارزش اينبختياري 

پيشينة مطالعاتيِ  به اختصار، به سپس .اند مورد بحث قرار گرفته نكاتي هستند كه ،بختياري

) پيرامون بختياري، تا آثار 1910( 1، از اولين اثر به قلم اُسكار مان1910شده از سال  انجام

  پرداخته شده است. ر تحقيقپيكرة مورد استفاده دنيز و 

شاخص  ه دو اثرِاي ب مقدمهدر نويسندگان شناسي بختياري است.  واج عنوان فصل دوم

و كاستي و  پردازند ) مي1988( 2) و ويندفور1922يعني لوريمر ( ،بختياريشناسي  واج پيرامونِ

 اشاره به اين نكته دارد كهاين قسمت  طور كلي،به  .كنند يك را مطرح ميهرقوت نقاط 

از  است رث، متأهكه تاكنون انجام گرفت ،بختياري شناسيِ شده در مورد واج هاي انجام بررسي

به قبل از  آن ارزشمندهاي  جنبهرغم علي كه چنين اثري ،)1922( يعني لوريمر ،نخستين اثر

  .گردد مي نوين باز شناختيِ شروع مطالعات زبان

ها،  . فهرست همخواندارد اختصاص ي زبان بختياريها به همخوان ،2.2خش در ادامه، ب

 آنها آواييِ نمودهمچنين و  ها و تقابل همخوان هاي فارسي، توزيع آنها با همخوان تفاوت كليِ
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هاي زبان  تعداد همخوان در مجموع،. اند آمده اين بخشدر  هاي مختلفي هستند كه زيربخش

هاي فارسي يكي  چه تعداد آنها با همخوان، كه اگردر نظر گرفته شده است واج 23 بختياري

 دار واكزي ضور انسدادي مالو ح /Ɂ/اكنايي انسدادي چ در نبود واجِعمدة آنها  اما تفاوت ،است

/G/
كه  كنند چنين استدالل مي سپس .است در نظر گرفته شدهمجزا  عنوان واجِ كه به ،است 1

از شواهد آن با  شدنِ جانشينگاهي  ، حذف آن و نيزدر بختياريانسدادي چاكنايي  نبود

 همچنين اند. فارسي وارد اين زبان شده كه به صورت قرضي ازاست  يهاي واژهدر  /h/ همخوان

بين  فارسي و بختياري، ارتباط نسبيِ هاي همخوان مقايسة در قابل ذكر از ديگر موارددر ادامه، 

 /x/واج دو در بختياري  ،در برخي موارداست كه  /ʋ/و  /b/و همچنين  /h/و  /x/دو همخوان 

كيد بر تأ ،نكتة ديگرد. نشو ها ميجايگزين آن /ʋ/و  /h/ ،ترتيب بهگاه شوند و  حفظ مي /b/و 

هاي جنوب غربي  اري از زبانكه در بسي ،است /ž/دارِ واك لثوي ـ كاميِ سايشي حضور همخوانِ

در لري شمالي و  ،عنوان يك واج حضور آن، به تر شواهدو پيشاست  گزارش نشدهتاكنون  ايران

به  ،ها توزيع و تقابل همخوان زيرعنوانِ در ،ادامه در .بودييد شده تأايران  هاي شماليِ ديگر زبان

 ، انتهايِواژه ابتدايِ هاي بختياري در هر سه جايگاه همخوانهمة كه  شود مياين نكته اشاره 

 دراي همخواني اشاره شده است. ه به خوشه سپس. گيرند ميقرار نيز  اي واكه جايگاه بينو  واژه

 كند و خوشة همخواني آغازي ندارد و در مانند فارسي عمل ميهبختياري  ،هاي همخواني خوشه

نيز  از حضور سه همخوان شواهدي چهاگر .دنگير همخوان قرار مي دونيز تنها  2قسمت پايانه

 همخوانِبيشتر تمايل به حضور يك  ،همخواني در نخستين جايگاه از پايانة دو. ارائه شده است

بسيار  3فرايند قلب ،در مقايسه با فارسي ،هجا پايانيِ هايِ . به همين دليل، در خوشهتسرسا

ه سمت بخوشة همخواني كند تا  تغيير ميدو همخوان  جايگاه، بر اساس آن كه ،رايج است

، 5دهاي مشد عنوان همخوان بار زيربخشي دنويسندگان . دنحركت ك 4اصل رسايي كردنِ ترعاي

بسامد حتي در بسياري از  ،دندان ها را در بختياري كمتر از فارسي مي اين نوع همخوان رخداد

در معادل آن در بختياري فاقد تشديد است.  ،د وجود داردكه همخوان مشد ،فارسي هاي واژه

 23يك از هاي هر گونه كلية واج ،با ارائة جدول ،ها همخوان آواييِ نمود ر زيرعنوانِدادامه، 

                                                             

  نمايش داده شده است. / ğ/اين واج در كتاب مورد بحث به صورت  .1
2. coda 

3. metathesis 

4. sonority principle 

5. geminate 
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است  /d/دارِ انسدادي لثوي واك همخوانِ ،مورد بحث از موارد. اند همخوان با مثال آورده شده

اين نكته اشاره  در اين بخش به است. ]ð̞تقريبي آن يعني [ بسيار پركاربرد گونة واجداراي كه 

] را ð̞و [ ]d[ ندارد ووجود اين دو  بودنِ مجزا چندان مستدلي در دو واجِ شود كه شواهد مي

  .در نظر گرفت /d/گونة  واجبايد دو 

(و به لحاظ  مورد 6 ،مانند فارسي ،ها فهرست واكه اختصاص دارد. ها به واكه ،2.3بخش 

 ، به لحاظ نمودها رغم اين شباهتعلي كه ،استدر نظر گرفته شده كيفي نيز تقريباً مشابه) 

ها  د. از جملة اين تفاوتهاي اساسي دار فارسي تفاوت ايِ فهرست واكهآوايي و توزيع آنها با 

 /а/ افتادة پيشينِ و /ο/ ميانيِ پسينِه كرد: نخست، رخداد دو واكة توان به اين موارد اشار مي

دوم اينكه، تواليِ. داردهمتاهاي فارسي خود نسبت به  واژه كمتري در جايگاه پايانِ محدوديت 

سوم اينكه،  .دارد بيشتري و همچنين تنوعِ رخداد باال بسامدنسبت،  به ،اي در بختياري واكه

هاي  واكهخود  در طول تطورِ ، بختياري1دريفارسي نو آغازي يا ميانه و  برخالف زبان فارسيِ

مياني  بلند/ē/  و/ō/ واكه ـ غلت  تبديل به تواليِ آنها را حفظ نكرده است و/ye / و/ʋo/ 

 ،مورد مطالعه بختياريِ آنها در گويشِ بسامدكه  اند، شده  وميهاي خيش واكه چهارم،. اند شده

هاي  در جايگاه ها به توزيع واكه ،اي توزيع و تقابل واكه در ادامه، زيربخشِ برجسته است.بسيار 

 سپس .است اختصاص يافتهوجود دارد  اآنهرخداد هايي كه در  همچنين محدوديتو مختلف 

 در توجيه تواليِ. ستاكيد قرار گرفته مورد تأمرز تكواژها  نيزاي در درون تكواژ و  واكه تواليِ

در حالي كه اگر توالي به صورت واكه ـ  ،قرار داردروي جزء دوم تكيه بر آمده است كه اي واكه

آنجا كه از طرفي ديگر، از اما تكيه بايد برروي جزء نخست قرار گيرد.  همخوان باشد جايگاه

شايد بتوان چنين در  ،همراه است /h/ با درج غلت ،كيدي يا رسميتوالي دو واكه در گفتارِ تأ

بلند  واكةدو در زيرعنواني ديگر، . واكه قرار داردو بين د /h/،نظر گرفت كه در ساخت زيرين

 )،1922(لوريمر  برخالف اين كتاب، . نگارندگانِاند به بحث گذاشته شده /ō/و  /ē/مياني 

 دو عنوان و نه بهتوالي واكه ـ همخوان عنوان  به را اين دو ،)1389( طاهري و )1988( دفورنوي

از  ،هاي امروزي در بسياري از زبانهنوز مجزا  واجِچند كه اين دو هر ،ندا در نظر گرفتهمجزا  واجِ

هاي  واكه ساير به ،در زيرعنواني ديگر سپس. اند حفظ شده ،2مزاريبلوچي، كردي و كوجمله 

  اشاره شده است. واكه ـ غلت مركب و تواليِ

                                                             

1. Early New Persian 

2. Kumzari 
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 .كند اشاره مي ،شدگي و خيشومي 1از نوع كشش ،اي به تغييرات واكه ،2.3.6زيربخش  

شتر تفاوت در كيفيت كند اما اين تمايز بي ايجاد مي تمايز آواييواكه  بودنِكوتاه يا بلندچه اگر

دهندة معنايي فارسي تمايز ايِ واكه مانند نظامِ توليد زمانِ افزايش در مدتوع رو اين ن ازاين. است

در نظر مشخصي  هاي در بافت /n/ از آوايي ينمود عنوانِ بهشدگي  خيشوميهمچنين، . نيست

 آواييِ نمود ،در بختياري. داردها اختصاص  واكه آواييِ نمودبه  ،2.3.7زيربخش  گرفته شده است.

به بحث  ،2.4زيربخش شود.  مينديده  در كيفيت آنها زياديها پايدار و ثابت است و تنوع  واكه

 CVCCCو  V ،VC ،VCC ،CV ،CVC ،CVCC. در بختياري هجاهاي شود هجا مربوط مي

 اين هجاها تنها ساخت از مجموعِ .اند در نظر گرفته شدهاين زبان  هجاهاي ممكنِ عنوان به

به  ،2.5زيربخش رود.  كار نمي يك كلمة مجزا بهاست كه در  CVCCCيعني  ،پاياني هجاييِ

شود  تكيه و آهنگ اختصاص دارد. در ابتدا به اين نكته اشاره مي نواييِ به دو عنصرِ ،طور مختصر

جايگاه آن است و باال همراه  زيروبميِنيز و  بيشتر 2و بلنديِ كه تكيه در بختياري با كشش

 ،پيرامون آهنگ .قرار داردكلمات قاموسي (فعل، اسم، صفت و قيد)  ازبرروي آخرين هجا 

جمالت با افزايش  گفتار در پاره و عنصر برجسته كنند نمود پيدا ميافتان  خبري با آهنگ

زيروبمي در  . منحنيِاند همراه 3به تنزل عبارات امري نيز با گرايش همراه است. يزيروبم

صعودي در طول  سيرِ با ،يعني خبري و امري عبارت قبلي برخالف دو ،آري/نه هاي پرسشي

هاي  اليكند. سؤ نمود پيدا مي ناگهاني يان نيز با افزايشِكه در پا ،عبارت همراه است

تظاهر پيدا  يكيدتأعنصر  سشواژه وبرروي پر افزايش زيروبمي كيدي باعبارت تأ اي و پرسشواژه

ه در اين بخش نكاتي كهمراه است.  تدريجي با تنزل ،تا پايان عبارت ،منحنيو سپس كنند  مي

 معيار در فارسيِ نوايي هاي رخداد اين پديدهبا اشاره شد شباهت بسياري  پيرامون تكيه و آهنگ

در واجي اختصاص دارد. ـ  به فرايندهاي واژ ،2.6بخش  در نهايت، دارد. )2007تهراني،  (سادات

فرايند به سپس  ،اند رايج در بختياري فهرست شده زاياي وندهايانواع فهرستي از  ،ابتدا

  ت.اساشاره شده همگوني 

نشيني  شب"نام  داستاني عاميانه به ،در اين فصل بختياري است. از متني ،مفصل سو عنوانِ

تواند نقش  مي يمتنپيكرة كه  آمده است. از آنجا) šaʋnešini hayʋenoʋn( "حيوانات

اين متن  از ،داشته باشد ،از جمله فرايندهاي واجي ،زبانيهاي  ساخت مهمي در شناساييِ

                                                             

1. length 

2. loudness 

3. declination 
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 ،3.1در بخش  ،داستان متنِ اما قبل ازاستفاده شده است. واجي  توصيف عنوان منبعي براي به

 اينكهنخست  ،از جمله است. دهآم نيز اين پيكرهبرگرفته از  دستوريِ ن نكاتتري مهم

 غربي، نه جنوبِ هاي ايرانيِ برخالف ديگر زبان ،، معرفه و نكره)2(اسم عام 1معرفگي گذاريِ نشان

در ادامه، دو دهد.  ديگر نيز رخ مي هاي نحويِ مستقيم بلكه براي اسم در نقش تنها براي مفعولِ 

اينكه بين  اول: دنگير ر ميدر زبان بختياري مورد اشاره قرا فعل واژه و نحوِه پيرامون ساختنكت

صورت در  ،دومين نكته اينكه .مفرد تمايز وجود دارد سوم شخصِ گذشتة فعلِ كوتاه و بلند

فعل ،)شود صرف مي "بودن" كه فعل كمكيِ(برخالف زبان فارسي  ،فعل 3صورت ماضي بعيد 

  متن اشاره دارد. گفتمانيِ به ساخت پيش از داستان عاميانه بحثمين آخر .شود مي صرفاصلي 

مورد  فعلِ 32ليلي است بر پاية تح ،فصلاين  واژة فعل است.ساختفصل چهارم  عنوانِ

بين فعل در  هاي صوريِ ها و شباهت پيرامون تفاوت ،4.1در زيربخش بختياري.  استفاده در زبان

فارسي زبان كه  ،كه در بسياري از موارداينها  شده است. از جملة تفاوت بحثبختياري و فارسي 

ادامه،  در .هدد قرار مياستفاده مورد  آن را سادة همتايبختياري  ،كند ركب استفاده مياز فعل م

مورد بحث قرار  در بختياري واژة فعلبرجسته پيرامون ساخت برخي از نكات ،4.2زيربخش  در

  . شوند مييك به اختصار توضيح داده و هر دنگير مي

هاي زمان  صورتيعني  ،فعل در بختياري 32 صريفت جدولِ ،4.3بخش در در ادامه، 

وضيحاتي پيرامون همچنين در ابتداي هر جدول ت .آمده استگذشته، حال، التزامي و امري 

  داده شده است. تك آنها تك واژةساخت

واژة بختياري  1500است از  اين فصل فهرستي است. نامة بختياري واژه ،كتاب آخرين فصلِ

 گذاري شده پايه ،)2004( 5زو رابرت 4شنايدربرمبناي فهرست تطبيقي ا ،با قدري تعديل ،كه

  مرتب شدهاساس دوازده مقولة مختلف ايي و بربه لحاظ معن ،صفحه 61در  ،. اين فهرستاست

  .است

و با شناختي  با نگاهي زباناختصاص يافته كه  اثريبه معرفي  اين نوشته، پيشينِ هاي بخش

 از زبان بختياريِ يهاي جنبه و بررسيِ همطالعبه  ،دوم) (نويسندة گويشور بومي زبانيِ بر شم تكيه

                                                             

1. definiteness 

2. generic 

3. pluperfect 

4. K. snider 

5. J. Roberts 



 ١٦٧/ شناسي ... بختياري: واجمطالعات 

 

پيرامون اين كتاب  اين سطور نگارندة از ديد نكات زيرگونة شهر مسجدسليمان پرداخته است. 

  قابل ذكر است:

  گرايانه دارند. هاي گردآوري شده نگاهي عيني و واقع در تحليل داده نويسندگان الف:

يعني  ،1در اين رده هاي زباني ديگر گونه گونة مورد مطالعه با هايي از جنبه مقايسة ب:

  مورد توجه نويسندگان كتاب قرار گرفته است. ،ايران جنوب غربيِ هايِ زبان

تاكيد  زماني در كنار نگاهي درزماني نگاهي هم برها  در برخي از تحليلنويسندگان  پ:

 دارند. 

يكپارچه در نظر گرفته است و با  يدستور يك زبان را به مثابه نظام ،)2009( 2ديكسون ت:

كلية تنها با بررسي را يك زبان  دستورِ عميق و كاملِ سوسور، درك رايانةگ كل استناد به نگرشِ

تك  ثير تك. چنين رويكردي، از تأداند واژه و نحو ميسر ميشناسي، ساخت واج يعني آن هاي جنبه

زباني  نظام كلِو نيز  ي آنديگر اجزابرروي واژه و ...) شناسي، ساخت واج(زباني اجزاي نظام 

 داشته باشد. ي زبانيها هايي براي ديگر حوزه تواند يافته كه مطالعة هر بخش مي ،شود ناشي مي

 بررسيِ حيندر  ،)124 صفحة( شناختي در كتاب مورد بحث هاي واج دو مورد از يافته

مل كه قابل تأ )2009ديكسون ( شاهدي است بر ادعاي خود ،در زبان بختياري فعل واژيِساخت

شود و شايد  رسد در كتاب مذكور، تا حدودي خالء چنين نگاهي احساس مي به نظر مي .است

 انجامنيز  واژيشناختي و ساخت واجهاي  در كنار جنبه جمله ساختبررسي بود كه  بهتر 

  .گرفت مي

تنها  نه ،هاي ايراني برروي زبانارزشمند  كارهايقبيل اين  توان گفت كه مي در پايان

به  قابل توجهي نگاهكه شايد هنوز هايي   زباني هاي گونه ثبت و ضبطدر جهت  هايي هستند گام

 هاي براي بسياري از پديده مطالعات هاي اين با استفاده از يافته توان مي بلكه ،آنها نشده است

 ي مستدلشواهد ،آنها اجماع كلي وجود نداردكه تاكنون برروي  ،فارسي معيار شناختيِ زبان

همخوان انسدادي چاكنايي و آواهاي مركب در  بحث ،مورد مناقشه . يكي از اين مواردارائه كرد

شايسته و در فارسي وجود ندارد.  هارسد هنوز اتفاق نظري برروي آن فارسي است كه به نظر مي

 بالندگيِ نه تنها در مسير ،هاي ايراني زبان هاي مختلف تر به گونه نگاهي عميقبا ست تا بايسته ا

  كمك كنيم.نيز  آن دنِشتر بلكه به اعتال و غني ،برداريم گام معيار زبان فارسيِ

                                                             

1. type 

2. R. M. W. Dixon 
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براي  ندهمنبعي بسيار مفيد و ارز "نامه واژه ،شناسي، متن بختياري: واجمطالعات "كتاب 

شناسي،  شناسي، رده زمينة گويشكه در است مندان به گويش بختياري و نيز محققاني  هعالق

جام در آينده شاهد ان. اميد است كنند هاي ايراني فعاليت مي زبان شناسيِ صرف و واج

  باشيم. هاي گويشي گيري از داده بهرهبا  ،دستاز اين  يهاي پژوهش

  

        يييياردلاردلاردلاردل ييييطاهرطاهرطاهرطاهر ييييمرتضمرتضمرتضمرتض

  شناسي دانشجوي دكتري زبان

  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه

  منابع

انتشارات شمال  آمل: .شناسي زبان مرگ زباني: مبحثي در جامعه. )1390بشيرنژاد، حسن (

  .پايدار

م انساني و مطالعات پژوهشگاه علو تهران: .گويش بختياري كوهرنگ). 1389( طاهري، اسفنديار

  .فرهنگي

 

Dixon, R. M. W. (2009). Basic Linguistic Theory Volume 1: Methodology. Oxford: 

Oxford University Press. 

Lorimer, David L. R. (1922). The phonology of the Bakhtiari, Badakhshani, and 

Madaglashti dialects of modern Persian, with vocabularies. London: Royal 

Asiatic Society. Online address: 

http://ia600307.us.archive.org/18/items/phonologyofbakht06loriuoft/phonologyofba

kht06loriuoft.pdf. 

Mann, O. (1910). Die Mundarten der Lur Stämmeim Südwestlichen Persien. Berlin: 

Georg Reimer. 

Sadat-Tehrani, N. (2007). The Intonational Grammar of Persian. PhD dissertation, 

Manitoba: University of Manitoba. 

Snider, K. and J. Roberts (2004). “SIL comparative African word list. (SILCAWL)”. 

Journal of West African languages, 31. 2, 73–122. 

Windfuhr, G. (1988). “Baḵtīārī tribe: The Baḵtīārī dialect”. Encyclopædia Iranica, 

3. 5, 553–60. New York: Center for Iranian Studies, Columbia University. 

Online address: 

http://www.iranicaonline.org/articles/baktiari-tribe#pt2. 


