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 واژي بافت آوايي يا شرايط ساخت
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  ، تهران، ايران، دانشگاه تربيت مدرسشناسي همگاني زبان استاديار

  
  23/12/91: پذيرش                                                11/10/91: دريافت

  

  چكيده
هشت نوعي فرايند افزون است  ميان. پردازد هشت در زبان فارسي مي اين مقاله به بررسي فرايند ميان

هشت  ميانهشت در زبان فارسي به دو گونة  ميان. شود كه طي آن يك واج به يك واژه اضافه مي
هشت بحث شده  يابد كه در اين مقاله در مورد هر دو گونة ميان بروز مي هشت واكه ميانو  خوانهم

آيد كه  ها، اين نتيجه به دست مي ها و ارائة دو فرضية متفاوت و بررسي آن ضمن بررسي داده. است
ب به هشت همخوان، فرايندي اجباري براي تبديل ساخت هجايي نامطلو در زبان فارسي فرايند ميان

واژي، نحوي و آوايي ميان دو واكه  بنا بر شرايط ساخت ساخت مطلوب است و با كاربرد ده همخوان
هاي فارسي اصيل فرايندي اختياري و سبكي است كه  هشت واكه در واژه اما ميان. گيرد صورت مي

ستن خوشة هاي قرضي براي شك اين فرايند در واژه. رود كار مي  آهنگي به براي آساني تلفظ و خوش
  . رود تا ساخت واژه منطبق بر قواعد هجاآرايي زبان فارسي شود كار مي  همخواني آغاز واژه به

  
  .هشت، هجاآرايي، همخوان واجي، افزون، ميانفرايندهاي : واژگان كليدي

  

  مقدمه .1
ان + و اسم) ساز اسم(ي + ترتيب از تركيب صفت هاي فارسي آراستگي و دانايان به  واژه
/ g/هاي  ترتيب واكه بينيم، در اين دو واژه به گونه كه مي اند، اما همان تشكيل شده) جمعنشانة (
نام دارد كه در اين مقاله  1هشت اين فرايند در زبان فارسي ميان. اند بين اين دو جزء آمده/ j/و 

 
1

 epenthesis   

مة
هنا
وما
د

 
ني
زبا
ي 
رها
ستا
ج

 

،  5د
( 3ش

ي 
ياپ
پ

19( ،
ن 
آبا
 و 
هر
م

13
93

ص
 ص
،

11
7

-
14
5

  



...:هشت در زبان فارسي فرآيند ميان                                                                               زهرا عباسي 
 

 118

ن يك توانيم فرايندي بدانيم كه به واسطة آ هشت را مي فرايند ميان. پردازيم مي به بررسي آن
گيري چنين فرايندي  عوامل مختلفي در شكل. شود صورت زباني افزوده مي  عنصر آوايي به

هشت در زبان فارسي از  كه فرايند ميان آنجا از . ها اشاره خواهيم كرد دخيل هستند كه به آن
دليل مشكالتي كه در اين مورد در آموزش زبان فارسي به  بسامد بااليي برخوردار است و به

هشت و اينكه كدام واج را  آموزان اغلب از فرايند ميان  فارسي(آيد  زبانان پديد مي فارسيغير 
كار برند، اطالع كافي ندارند و به همين دليل يا اين فرايند را به كار   در كدام موقعيت به

ضرورت پرداختن به اين ) كنند برند يا واجي را به اشتباه به جاي واج ديگر درج مي نمي
  . شود احساس ميموضوع 

شده در فرايند  كنندة آواهاي درج اين است كه آيا بافت آوايي، تعيين اين تحقيق ؤال  س
كنندة آن است؟ با طرح  بست تعيين واژي و نوع وند يا واژه هشت است يا شرايط ساخت ميان

  : يابيم اين دو سؤال به دو فرضية زير دست مي
  . ده استكنندة آواي درج ش بافت آوايي تعيين. 1
  . هشت است كنندة آواي ميان واژي يا نحوي تعيين شرايط ساخت. 2
  

  هشت تعريف ميان .2
  :هشت آورده است در تعريف ميان) 1991(كريستال 

كند كه  داللت مي 2شناسي و آواشناسي است كه به نوعي افزون هشت اصطالحي در واج ميان
فرايند هم در تغييرات تاريخي و هم اين . شود طي آن يك صداي اضافي در يك واژه وارد مي

شود  تلفظ مي /hnkredHak/صورت   كه بهincredible مانند واژة (در گفتار پيوسته رايج است 
)Crystal, 1991.(  

  :و در تعريفي ديگر از اين اصطالح آورده است 
در تعاريف سنتي، . شود نوعي افزون است كه طي آن يك آوا به واژه اضافه مي هشت ميان
گذارند؛  شود تمايز مي اضافه مي 4يا بين دو همخوان 3يان مواردي كه يك آوا به آغاز واژهم
توان به واكة كوتاهي اشاره كرد كه افسر گروهبان به  عنوان مثال براي مورد نخست مي  به

و مثال مورد دوم تلفظ  (uh-left turn)كند  فرمان خود در مورد حركت به چپ اضافه مي
  ).Ibid(است  Fillumصورت  به Filmواژة 
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كريستال در هر دو تعريف، به اضافه شدن يك آوا به يك واژه توجه داشته است، نه 
را نوعي افزون دانسته و در  هشت ميانوي . اضافه شدن يك آوا در بين دو واژه يا تكواژ

  :تعريف افزون آورده است
  صورت مجزا به ها را به  واژه افزون اضافه شدن آواها در گفتار پيوسته است و چنانچه اين 

عنوان آواي رابط  به / r/مثال رايج در انگليسي كاربرد . شوند كار ببريم، اين آواها شنيده نمي
 : صورت مجزا وجود ندارد، مانند  ها به كه اين در تلفظ واژه صورتي در. ها است ميان واكه

Africa (r) and Asia )Ibid.(  
اضافه شدن يك آوا در ميان دو واژه است، نه در درون  جالب است كه مثال كريستال 

  . يك واژه
به اضافه شدن يك آوا به يك واژه اشاره  هشت مياندر تعريف  وبستر فرهنگ مريامدر 

 epiاز سه تكواژ تشكيل شده است؛  Epenthesisشناسي واژة  شده و آمده است از نظر ريشه
اما درگاه اينترنتي . به معني قرار دادن tithenai به معني درون و  enبه معني روي، 

  . را اضافه شدن يك آوا به يك واژه يا گروه دانسته است هشت ميان» المعارف �داير«
هشت را اضافه شدن يك آوا به يك واژه يا گروه تعريف كرده و در ادامه  كرولي ميان
5دن يك همخوانبندي كرد؛ اضافه ش توان به دو گروه تقسيم را مي هشت ميانآورده است 

و  
رسد اصطالح فارسي  نظر مي  بنابراين به). Crowley, 1997: 42( 6اضافه شدن يك واكه

كننده است، چون آوايي كه در اين  كمي گمراه» ميان«به واسطة وجود تكواژ » هشت ميان«
شود، بلكه ممكن است در ميان دو  شود همواره به وسط يك واژه اضافه نمي فرايند اضافه مي

  . شود شده ديده مي هاي ذكر واژ يا حتي به يك گروه اضافه شود كه اين نكته در مثالتك
  

    پيشينة تحقيق .3
ابتدا در مورد درج همخوان در . را در دو بخش مجزا مطرح كرده است هشت ميان شين فرايند
اي به  ههاي انگليسي اگر واژ  و انگليسي گفته است كه در برخي لهجه) در فيليپين(زبان هانونو 

بين شوا و واكة پس از /r/ ختم شود و واژة پس از آن نيز با واكه شروع شود، همخوان  شوا
 :شود آن درج مي

 The idea-r-is good.  
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 Vowel و Consonant insertionعنوان معادل دو عبارت  را به Epenthesisوي اصطالح 

insertion   آورده است)Schane, 1973: 54 .(  
اي  را نمونه →zəzنسون نيز اضافه شدن شوا پيش از نشانة جمع انگليسي  روكا و جا  

اما برخالف نظر اين دو، داونپورت ). Rocca & Johnson, 1999: 622(اند  از اين فرايند دانسته
اي اعتقاد دارند،  هاي تيز و تيغه پس از صامت [H]و هاناس در اين مورد به اضافه شدن واكة 

  ). Davenport & Hannahs, 1998: 158- 159(نه به واكة شوا 
  :نويسد كنستوويچ در مورد درج واكه چنين مي

پس از يك صامت در خوشة همخواني قرار گيرد، بين اين دو / r/در زبان ايسلندي هرگاه 
او شكسته شدن . و چند مثال در اين مورد ذكر كرده است» شود درج مي/ u/همخوان واكة 

ناميده و آن را فرايندي طبيعي و رايج دانسته  هشت ميانواكه را  وسيلة خوشة همخواني به 
  ). Kenstowicz, 1994: 79(است 

، هشت ميانهاي مختلف، معتقد است قواعدي مانند  بلونيس با اشاره به رواج درج واكه در زبان
ه جدا هايي ك شوند همخوان اين قواعد موجب مي. شناسي دارند در واج 7سازي بيشتر كاركرد بهينه

نشان خلق شوند و توليد و تلفظ  اند، بخشي از هجا محسوب شوند و هجاهاي باز بي مانده
  ).Blevins, 2004: 158- 155(شود  هاي همخواني ساده  ها و خوشه همخوان

را در اين زبان بررسي  هشت ميانچند فرايند واجي، از جمله فرايند  8اودن با بررسي زبان مالتيز
  ). Odden, 2005: 114, 174, 280 , 204(هاي مختلف آورده است  از زبان هايي كرده و مثال

هاي مختلف زبان عربي توجه كرده و نتيجه گرفته كه  در لهجه هشت ميانبريم به فرايند 
همخواني  هاي سه هاي فلسطيني و مالتيز، واكه پس از اولين همخوان در خوشه در افعال لهجه

اين فرايند در صرف افعال ). Brame, 1992: 65(شود  اضافه ميو بين دو همخوان پاياني واژه 
  . رود هاي مختلف عربي به كار مي لهجه

 9هشت را در زبان آكسيناكا كارتي و پرينس نيز با اتخاذ رويكرد بهينگي، فرايند ميان مك
 ). McCarthy & Preince, 1992: 129 -121(اند  كه در پرو كاربرد دارد، بررسي كرده

است؛ صادقي به پيشينة  هايي انجام شده  در زبان فارسي نيز بررسي هشت ميانرد فرايند در مو
  :كند، پرداخته و آورده است كه از آن با نام صامت ميانجي ياد مي هشت ميانبررسي فرايند 

هاي ميانجي در تقابل با هيچ واج  دليل اينكه صامت شناسان مكتب پراگ كه به برعكس واج 
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دانستند و  كنند، اين عناصر را واج نمي نتيجه تمايز معنايي ايجاد نمي گيرند و در يديگر قرار نم
اي از پيروانش به اين مبحث  فرث و عده. آر. بررسي خاصي در اين مورد انجام ندادند، جي

ها  آن. ارائه كردند» نظامي تحليل نوايي يا بررسي چند«اي با نام  توجه خاص كردند و نظريه
ها را  ها كه آن كه بررسي عناصر آوايي زبان بايد داراي دو بخش باشد؛ يكي واج معتقد بودند

كه متعلق به زنجيرة » 11نواها يا واحدهاي هموندي«ناميدند و ديگر » 10واحدهاي واجي«
تر از واج  ها يا عناصري هستند كه در زنجيرة گفتار به واحدهاي بزرگ نواها ويژگي. گفتارند

گيرند،  ها قرار نمي شود تعلق دارند، اما معموالًً در كنار واج ناميده مي كه در اين نظريه ساخت
شوند و  آنجا كه در مرز ميان دو هجا ظاهر مي آواهاي ميانجي از ... ها هستند بلكه همراه با آن

 شوند تر از واج تعلق دارند، نوا يا عناصر هموندي ناميده مي نتيجه به واحدهاي بزرگ در
  ). 25: 1380صادقي، (

هشت در زبان فارسي  به موضوع ميان» درج«كرد زعفرانلوكامبوزيا ذيل عنوان فرايند 
شوند، عناصر واجي  هايي كه با واكه شروع مي پرداخته و درج انسداد چاكنايي در واژه

هاي ايراني را به تفصيل مورد بررسي  شناور، درج واكه بين دو همخوان و درج در گويش
  ). 310 -273: الف1385همو، . (است قواعدي مطرح كرده  قرار داده و مثال و

ها را مطرح  ها در زبان فارسي موضوع التقاي واكه ژيلبر الزار در بررسي آرايش واج
روند،  هاي مختلف به كار مي هشت در بافت عنوان واج ميان  هايي را كه به كرده و همخوان

  . )29 -28: 1384الزار، (مورد بررسي قرار داده است 
هشت بررسي كرده و از  هاي ميان الديني نيز فرايند درج را تحت عنوان همخوان �    مشكو
هاي ميانجي زبان فارسي نام  عنوان همخوان  به /j/ ،/>/ ،,/v/ /d ,/h/ ,/g/ ,/w/هاي  همخوان

  : است  برده و در ادامه آورده
شده كه   هاي ياد همخوان شود يكي از هاي آوايي يكي از دو واكة همنشين موجب مي مشخصه
مثالً اگر يكي . ها داراست ظاهر شود آوايي مشابهي با يكي از دو واكه يا هر دوي آن مشخصة 
كه از مخرج  [j]ميانجي ) غلت(حاضر باشد، اغلب همخوان  [æ]يا  [i]،  [e]هاي پيشين از واكه
كه  [o]كه به دنبال واكة  حالي گردد؛ در شود، ظاهر مي تلفظ مي) يعني ناحية پيشين دهان(لثه 

كه  [w]يا  [v]هاي  هاي گرد است، ممكن است بيشتر يكي از همخوان داراي مشخصة لب
الديني،  �مشكو(عنوان ميانجي ظاهر گردند  باشد به ترتيب با مشخصة لبي دنداني و گرد مي به

1377 :141- 142.(  

 
10  Phonematic uniهts  
11 Prosodic units  
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قط شرايط آوايي دانسته است و ها را ف الديني دليل اضافه شدن اين همخوان �ظاهراً مشكو 
  . واژي توجهي نكرده است به شرايط ساخت

 

  روش تحقيق .4
ها احتمال  هايي را كه در آن هشت در زبان فارسي ابتدا همة ساخت براي بررسي فرايند ميان

بندي  آوري و دسته هاي قبلي جمع اضافه شدن آوا وجود داشت، از منابع نوشتاري و پژوهش
دهد معموالً اضافه شدن همخوان در زبان فارسي در مرز  ها نشان مي هبررسي داد. كرديم

گاهي نيز اين پديده در مرز يك . دهد تكواژها در يك صورت اشتقاقي و يا واژة مركب رخ مي
  . دهد بست رخ مي واژه با يك واژه

شود و ساخت  كه در زبان فارسي هيچ هجايي با واكه شروع نمي آنجا   به گفتة صادقي از
ها و موضوع  رسد كه توالي واكه نظر مي است، به  cv(c)(c)صورت   هجايي زبان فارسي به

بيشتر دقت كنيم متوجه  اما اگر كمي ). 25: 1380همو، (هشت در اين زبان منتفي است  ميان
نكره،  /i/» ي -«ساز،  صفت /i/» ي -«ساز،  اسم /i/» ي -«شويم كه برخي پسوندها مانند  مي
در  /æst/بست مانند  و چند واژه /e/، كسرة وصفي /e/جمع، كسرة اضافة  /αn/» آن«

شوند، به  اي كه اين عناصر به آن وصل مي شوند و اگر واژه ساخت با واكه شروع مي زير
. شود هشت در فارسي مطرح مي آيد و موضوع ميان پيش مي 12ها واكه ختم شود، التقاي واكه

همخواني و گاهي بنا بر ضرورت شعري و براي  يا سههاي دو  از سوي ديگر در برخي خوشه
توانيم به تغيير آوايي  همچنين مي. رعايت وزن شعر با اضافه شدن واكه مواجه هستيم

  . ها نيز اشاره كنيم هاي قرضي و اضافه شدن يك واكه به ابتدا يا ميان اين واژه واژه

يند افر )Crowley, 1997: 42 -3( ينظر كرول رفتنيها، با پذ مقاله با توجه به داده نيدر ا
   :شود يتقسيم م زير به دو گروه يهشت در زبان فارس ميان

  ؛excrescenceهشت همخوان  ميان/ اضافه شدن) الف
  .anaptyxisهشت واكه  ميان/ اضافه شدن ) ب

شوند و  شده ذكر مي تفكيك همخوان درج ها به هشت همخوان، داده براي بررسي ميان
هشت واكه  در مورد ميان. گيرند ها مورد بررسي قرار مي با توجه به دادهها  سپس فرضيه

اساس قواعد واجي مربوط به هر  شوند و بر هاي مختلف در دو دستة مجزا ارائه مي ابتدا داده
 

12    hiatus    
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  . شود گيري مي مورد نتيجه
  

  هشت همخوان  ميان .5
وان در زبان فارسي همخ هشت ميانشده يك همخوان است و علت  در اين فرايند آواي اضافه

از آنجا كه توالي دو واكه در زبان فارسي غير ممكن است و به ساخت . ها است التقاي واكه
نادرست را به ساختي مطلوب تبديل ) هجايي(همخوان ساخت  هشت ميانانجامد،  نادرست مي

  . كند مي
روند، نظرات متفاوتي  كار مي  به هشت ميانعنوان همخوان   هايي كه به در مورد تعداد همخوان

و ) 142: 1377همو، ( /j/ ،/>/ ،,/v/ /d/ ,/h/ ,/g/ ,/w/الديني هفت همخوان  �مشكو. ذكر شده است
 هشت ميانهاي  عنوان همخوان را به) 330 - 319: 1378همو، ( /</ ، /j/ ،/h/ماهوتيان سه همخوان

   /، /g/ ،/h/ها، ده همخوان  در صورت التقاي واكه كامبوزيا معتقد است  زعفرانلو كرد . اند نام برده

/ ،/w/ ،/j/ ،/t/ ،/>/ ،/k/ ،/v/ ،/d/ . 117: ب1385همو، (شوند  هشت درج مي صورت ميان به .(  
صورت جداگانه ارائه و سپس بررسي   هاي مربوط به هر همخوان را به اكنون داده

وان كه كرد زعفرانلو  فهرست كرده، هايي را از هر ده همخ در اين مقاله داده. كنيم مي
 . آوري كرديم و براي هر همخوان بافت آوايي و يك مثال به همراه قاعدة واجي آورديم جمع

  

   /</همخوان 

 قاعدة واجي                                                                        مثال بافت

i-i اي بازاري  bαzαri-i→bαzαri->-i 

e-i اي ساوه  sαve-i→ sαve->-i 

e-e مان خانه  xαne-emαn →xαne->-mαn 

e-æ ات  نامه  nαme-æt →nαme->-æt 

e-u  ئو گريه gerje-u →gerje->-u 

u-i دوروئي  doru-i→ doru->-i 

o-i راديوئي  rαdio-i→ rαdio->-i 

o-e  اين تابلوئه  tαblo-e→ tαblo->-e 
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 قاعدة واجي                                                                        مثال بافت

o-æ تابلوام  tαblo- æm→ tαblo->-æm 

α-i باالئي  bαlα-i=bαlα->-i 

`-æ  نداباال  bαlα-ænd→b`lα->- ænd 

e-αتئاتر�  te-αtr→ te->-αtr 

بين اين دو واكه  /</هم قرار دارند و همخوان  سر تر دو واكه پشت در واژة قرضي تئا
  . آيد مي

  
   /j/همخوان 

 قاعدة واجي                                                             مثال بافت

i-i  بازاريي  bαzαri-i→bαzαri-j-i 
i-e مان سيني  sini-emαn→sini-j-emαn 

i-æ بزرگيش  bozogi-æš→bozogi-j-æš 
i-u روحانيون  rohαni-un→rohαni-j-un 
i-o  ميگو(ماهي و(  mαhi-o→mαhi-j-o 
i-α سپاهيان  sepαhi-`n→sepαhi-j-`n 

e-i يي ساوه  sαve-i→sαve-j-i 
u-i دورويي  doru-i→doru-j-i 

u-e  ايراني(دانشجوي(  dαnešJu-e→dαnešJu-j-e 
o-i دانشجويان  dαnešJu-`m→αnešJu-j-`n 
α-i راديويي  rαdio-i→qαdio-j-i 
α-e بااليي  bαlα-i→ bαlα-j-i 
α-æ� اميني(آقاي(  αqα-e→`qα-j-e 
u-αتيها  كفش�  kæfšh`-æt→kæfšh`-jæt 
α-α آقايان  αqα,αn→αqα-j,`m 
o-iتابلويي�  tαblo-i→tαblo-j-i 
o-e  قديمي(راديوي(  rαdio-e→qαdio-j-e 

e-e خانة ما  xαne-e m`→xαne-j-e mα�� 

e-α شيعيان  šh>e,αn→šh>æ-j-αn 
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هشت، فرايند همگوني نيز صورت گرفته است و واكة  بر فرايند ميان در مثال آخر عالوه 
شده و   در ميزان درجة بازي همگون/ `/باز پس از خود، يعني  واژه با واكةپايان / e/مياني 

  . شود تبديل مي/ æ/به  در روساخت
   

     / J /همخوان 
 بافت  مثال قاعدة واجي                                               

širini-αt→�širini-  Jαt جات شيريني e-α 

sαve-i →sαvo—-i ساوجي(اي  ساوه( e-i 

 

هشت، فرايند ناهمگوني نيز صورت گرفته و واكة  بر فرايند ميان اي عالوه  در واژة ساوه
 شده است و در روساخت/ i/واژه ناهمگون با واكة پيشين پس از خود، يعني پايان / e/پيشين 

  . شود تبديل مي/ o/ واكة پسين مياني به
  

   /h/همخوان 

����يقاعدة واج                               ����بافت  مثال

αqα-e→αqα-h-e آقاهه α-e 

Bα-æm→ b`-h-`m باهام α-æ 

be-æm→ be-h-em بهم e-e�

  

در ميزان درجة / æ/اي نيز صورت گرفته و واكة آغازي  در دو مثال اخير، هماهنگي واكه
  . بازي با واكة پيش از خود همگون شده است

  
  /k/همخوان 

����بافت  مثال قاعدة واجي                                   

nij`-αn→nij`-k-αn نياكان α-α 

pelle-αn→pelle-k-αn پلكان e-α 
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  /t/همخوان 

 بافت  مثال قاعدة واجي                                                   

dide-eš →didæ-t-eš ديدتش e-e 

borde-ešun→bordæ-t-ešun بردتشون  e-e 

  
هشت، فرايند ناهمگوني نيز صورت گرفته است و  بر فرايند ميان وه در اين دو مثال عال

 /æ/به واژه ناهمگون از واكة همانند پس از خود شده و در روساخت پايان / e/واكة پيشين 
    .تبديل شده است

  

  /d/همخوان 

 بافت  مثال قاعدة واجي                                        

be-in →bedin بدين e-e 

be-αn →bedαn بدان e-` 

be-u →bedu بدو  e-u 

  

    /w/غلت  
 بافت  مثال قاعدة واجي                                                 

gerje-u →gerjewu گريه ئو e-u 

næ-o →næwo  نميشه(نه و( æ-o 

dæstešu-i →dæstešuwi شوييدست u-i 

doqulu-e →doquluwe قلوئه دو u-e 

dαru-æst →dαruwæst دارو است u-æ 

tαblo-e →tαblowe )تابلوئه )اين o-e 

dαru-o  →dαruwo  درمان(دارو و( u-o 

tαblo-æm →tαblowæm ام تابلو o-æ 

čo-u  →čowu  كسي نبود(چو او( o-u 

to-o →towo  من(تو و( o-o 

mα-o →mαwo  شما(ما و( `-o 

bαnu-`n → bαno-w-αn بانوان u-` 
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   /v/همخوان 
 بافت  مثال قاعدة واجي                                                       

do-om →do-vv-om دوم o-o 

se-om →se-vv-om سوم e-o 

  
 . صورت مشدد به كار رفته است  هشت به همخوان ميان ،مثالدو در اين 

 �

 بافت  مثال اجيقاعدة و                                          

αhu-`n→�αhov`n آهوان u-` 

بر اثر فرايند همگوني در ميزان درجة بازي با  /u/پاياني واژة بستة در اين مثال واكة 
 . تبديل شده است /o/به واكة پس از خود، 

 

 بافت  مثال قاعدة واجي                                 

xosro9-αn →xosrovαn (xosræv`n) نخسروا n9-α 

  
  . شود تبديل مي/ o/يا / æ/به / n9/واكة پاياني واژة  
  

 بافت  مثال قاعدة واجي                                                                 

no9-in → no-v-in نوين o9-i 

  
 /o9/ صورت  امروزه به  است كهبوده / ow/ واكة مركب خسرو و نوواژة  دوواكة پاياني 
  . شود و در تركيب از كشش هر دو كاسته مي شود نيز تلفظ مي

 

 بافت  مثال قاعدة واجي                                                        

kore-i →korævi كروي e-i 

x`  Je,h → x`Jævi  خواجوي e-o 

  
/ æ/به  ،[i]خود، يعني بر اثر ناهمگوني با واكة پس از / e/واكة پايان واژة در اين دو مثال 
  . تبديل شده است
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 بافت  مثال قاعدة واجي                                                            

minu-i → minævi مينوي u-i 

  
 . تبديل شده است/  æ/به  ،[i]بر اثر ناهمگوني با واكة پس از خود، يعني / u/واكة پايان واژة 

  
   /g/همخوان 

 بافت  مثال قاعدة واجي                                             

bænde-i → bænde-gi بندگي e-i 

bæčče-αne → bæččegαne گانه بچه e-α 

 

  بررسي فرضية اول

كنندة  كنيم كه بافت آوايي تعيين كنيم و فرض مي در ابتدا فرضية اول را بررسي مي
ها هستند،  هايي را كه داراي اين همخوان  يك از بافت ره براي اين كار،. شده است همخوان درج
  . كنيم بررسي مي

  :آيد دست مي هاي ديگر، نتايج زير به   هاي باال و داده  با بررسي داده
  

  هشت همخوان ميان  بافت
i-i > j 

i-e j 

i-æ j 

i-u j 

i-α j  
i-o j 

e-i  > g J�j d v  
e-e > h t j 

e-æ >  
e-u d w > 

e-α  >� Jd k 

e-o v w 

u-i  > j v w 

u-e  w j 

u-æ  W 

u-α  J 

u-o  W 
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  هشت همخوان ميان  بافت

u-u -  
o-u W  
o-α W 

o-o w v 

o-i  v >  
o-e  w j 

o-æ  W 

α-i  > j>  
α-e j h 

α-æ  α> j 

α-o  W 

α- `  k j h 

α-u  - 

  
ويژه وقتي واكة  شوند، به هاي متفاوتي اضافه مي  هاي يكسان، همخوان  كه در بافت  آنجا از
هشت  كنندة همخوان ميان يقين بگوييم كه فقط بافت آوايي تعيين توانيم به باشد، نمي /e/اول 

شود و اگر  درج مي /j/باشد، اغلب همخوان  /i/چند طبق جدول باال اگر واكة اول  است؛ هر
رسد عوامل  نظر مي  با اين استدالل به. است  /w/باشد، تمايل به درج غلت  /u/واكة اول 

توانيم فرضية اول را  قابل قبول  هشت دخيل هستند و نمي ديگري در تعيين همخوان ميان
  . بدانيم
  بررسي فرضية دوم 

هشت دخيل  واژي و نحوي در تعيين همخوان ميان طبق فرضية دوم، شرايط ساخت
ها   با توجه به وند هشت هاي ميان براي بررسي اين فرضيه، به بررسي كاربرد همخوان. هستند
  . پردازيم هاي زبان فارسي مي  بست و واژه

  :هشت در مواضع مختلف صرفي و نحوي به شرح زير است كاربرد ده همخوان ميان
  /g/همخوان 

 ) تكواژ نشانة جمع+ تركيب واژه (      g-αn setαre-ستارگان    

 )ساز  پسوند اسم+ تركيب واژه (  bænde-g-iگي    بند
  )ساز پسوند صفت+ تركيب واژه (   Jodα-g-αneنه    جداگا

  . است /g/كنندة كاربرد  واژي تعيين هاي باال شرايط ساخت رسد در مثال به نظر مي
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  : هاي زير توجه كنيد  به واژه
 αrαste-i→αrαste->i    اي آراسته

 αrαste-i→αrαste-ji   يي آراسته

 αrαste-i=αrαste-gi    آراستگي

هايي از يك واژه هستند، اما واژة آراستگي از نظر معني با دو واژة   اژة نخست گونهدو و
هشت در معني است؛ يعني همخوان  دهندة تأثير همخوان ميان ديگر متفاوت است و اين نشان

/g/  به پسوند/-i/ شود و همخوان  ساز اضافه مي اسم/j/  به پسوند  /</يا/-i/ در . عالمت نكره
  : كند هاي زير نيز اين نكته صدق مي  واژه گروه

  خانگي/ يي خانه/ اي خانه
             آشفتگي/ يي آشفته/ اي آشفته
  نوكيسگي              / يي كيسه نو/ اي كيسه نو

  غنچگي / يي غنچه/ اي غنچه
  بچگي/ يي بچه/ اي بچه

است و واژي صورت پذيرفته  به داليل ساخت /g/دهد كه كاربرد  اين موضوع نشان مي
/g/  فقط قبل از/-i/ ساز،  اسم/-`n/ ساز جمع و پسوند صفت /-αne /توجه به . رود به كار مي

ساز  و پسوند صفت i-ساز  و پسوند اسم» ان-«هايي كه در تركيب با نشانة جمع  پيشينة واژه
-i هشت  همخوان ميان/g/ پذيرند، ما را به نتايج روشني در مورد علت اضافه شدن اين  مي
  . رساند مخوان ميه

آموزگار و . ك. ر(اند  گونه ضبط كرده ها را اين آموزگار و تفضلي معادل پهلوي اين واژه
  ) : 1382تفضلي، 

  :پهلوي/ فارسي امروز
 xαnæg/ خانه

 xwαstæg/ خواسته

   hæmæg /همه
   petyαræg/پتياره
 tohmæg/ تخم
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  bæzæg/ بزه
   Jαmæg /جامه
 dændαnæg/ ندانهد

  k ruzægē /هروز  )يك(
 ēk sαlæg/ ساله )يك(

  nαmig/ نامي
 mæyαnæg / ميان

 sαyæg/ سايه

   gitig /گيتي
   pæyd`g/پيدا
  kαmæg : كام
. ك. ر(هاي زير را به اين صورت ضبط كرده است  ابوالقاسمي نيز معادل پهلوي واژه 

  ) : 1373 ابوالقاسمي،
  : پهلوي/ فارسي امروز

 bændæg/ بنده

  dαnαg/ دانا
   mēnōg  /مينو
 pæityαræk/ پتياره

 bæstæg/ بسته

 bæstægih/ بستگي

  bæstægαn/ بستگان
شود  نشان داده مي ه  -كه با (فارسي دري  -æ: وي در مورد سه واژة آخر نوشته است

در ميان واژه  - æg. است -æg، بازماندة )شود هاي بيان حركت ناميده مي  هاي غيرملفوظ و  و 
اند، اما در  ها در فارسي امروز همخوان پاياني خود را از دست داده اين واژه. باقي مانده است

سالگي، و )يك(روزگي، )يك(، )جامگان(هاي مركب خانگي، همگي، پتيارگي، جامگي  واژه
در فارسي   به گفتة وي). 269: همان(گردد  دوباره ظاهر مي /g/كامگي همخوان پاياني  خوش
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  ): 310: همان(شود  دري از مادة مضارع اسم مصدر و صفت فاعلي ساخته مي
 .؛ مانند ناله و گريهαg/k-: فارسي ميانه  = a- اسم مصدر با پسوند 

زباني كنون اين گاف پايانى از حافظة  كم از چهارده قرن پيش تا دست رسد به نظر مي
هاي مختوم  ها را واژه و نظاير آن آراسته و بندههاي  گويان حذف شده و ايشان واژه فارسي

ي فارسي و حتي ها با واژه هشت عنوان همخوان ميان  را به /g/شناسند و همخوان  واكه مي  به 
هاي  ژهند؛ مانند وابر يكار م به، باشند  آمده به زبان فارسي ديگر يها كه از زبان هايي واژه

هاي ستارگان، آوارگان،   هايي مانند واژه پروژگي و جمع واژه شامپانزگي، يائسگي، بي
  ). 1374كابلي، . ك.ر( شحنگانو  سيارگان، خاصگان

   /</همخوان 

  دوروئي، دستشوئي؛: ساز اسم /i-/پيش از پسوند . 1
  .   كار برد  هشت به عنوان آواي ميان  را نيز به /w/توان  ها مي  در اين مثال

  راديوئي؛: ساز صفت /i-/پيش از پسوند . 2
  گريه ئو؛: ساز صفت /u-/پيش از پسوند . 3
     افتاد؛ مي :/-mi/پس از پيشوند فعلي . 4
  اي؛ بازاري): نشانة نكره( /i-/بست  پيش از واژه. 5
ي ضماير شخص( /æm/ /-æt//-æš/ /-emαn/ /-etαn/ /-ešαn-/ هاي   بست پيش از واژه. 6
  ام؛  خانه): متصل
): زمان حال فعل بودن( /æm/ /-i/ /-æst/ /-im/ /-id/ /-ænd-/هاي   بست پيش از واژه. 7
  ها در طبقة باالئند؛  آن

  .اين تابلوئه): ساز معرفه( /e-/بست  پيش از واژه. 8
در   /h/رود و كاربرد كار مي  نيز به /w/و غلت  /h/بست همخوان  پيش از اين واژه

هايي   به واژه/ w/و كاربرد ) آقاهه(ختم شده باشد   /α/ي ي است كه واژة قبلي به واكهصورت 
گيريم كه اگر در  در اين مورد نتيجه مي). ياروئه(ختم شوند  /u/شود كه به واكة  محدود مي

كار رود شرايط آوايي،  هشت به  بست خاص چند همخوان ميان مورد يك پسوند يا واژه
  .  هشت خواهد بود ان ميانكنندة همخو تعيين
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   /j/غلت 

موارد ديگر اضافه . كار برد  توان به را نيز مي /j/از بخش باال غلت  5و  3، 2، 1در موارد 
  :اند از عبارت /j/شدن غلت 

  روحانيون؛): نشانة جمع( /un-/پيش از . 1
  ماهي و ميگو؛ ): حرف عطف( /o-/پيش از . 2
  پاهيان؛س): نشانة جمع( /αn-/پيش از . 3
  يكسويه؛): ساز اسم( /e-/پيش از پسوند . 4
  ؛)صورت گفتاري فعل آمدن(نياورد، نيومد : /-næ/پس از پيشوند فعلي . 5
  .بيامرزد: /-be/پس از پيشوند فعلي . 6

هشت است و در دو مورد ذيل  كنندة آواي ميان واژي تعيين در موارد باال، شرايط ساخت
مطرح   زيرا كاربرد اين همخوان در ساخت گروه اسمي كننده است، شرايط نحوي تعيين

  :تر از ساخت واژه است شود كه ساختي فرا مي
  بيني من، خانة او؛): كسرة اضافي( /e-/پيش از 
  .سيني طاليي): كسرة وصفي( /e-/پيش از 

  /J  /همخوان 

به چند واژه هشت بسيار نادر است و  عنوان ميان  به /J /ها كاربرد همخوان  در برخي مثال
واژي  توانيم در اين موارد كاربرد اين همخوان را به داليل ساخت رو مي  اين شود، از محدود مي

در فارسي امروزي به جاي . نسبت دهيم) در ساوجي(و داليل واژگاني ) جات در شيريني(
رود كه دليل آن شايد كمي كاربرد اين همخوان  كار مي اي به  واژة ساوجي واژة ساوه

  . هشت باشد عنوان آواي ميان  به
  

   h/ /همخوان 

هاي بين   گيرد و به بافت واژي صورت مي نيز فقط به داليل ساخت h/ /كاربرد همخوان 
و ضماير متصل ملكي و پيش از كسرة نشانگر معرفگي در زبان » با«و » به«حروف اضافة 

  .  گفتاري محدود است
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  /k/همخوان  

هاي نياكان و پلكان است و اين   هشت، محدود به واژه ان ميانعنو  به /k/همخوان كاربرد 
در مورد همخوان ) 2010(فاضل . شدند دو واژه از گذشته به همين صورت جمع بسته مي

  : هشت نوشته است ميان
اين بستة . سرچشمه گرفته است/ αk/واجي ) خوشه(در پارسي نو از بستة / α/واكة پاياني

در پهلوي / g/و / j/نگارش . (شده است/ αj/يا / αg/ر تبديل بهت  هاي پسين واجي در دوره
باشد كه  است، اسم نيا مي/ j`/تنها اسمي كه در پارسي نو يادگار بستة واجي ). يكسان است
گيرد، ولي خود واژة  ، چهرة نياكان و نياگان مي/g/و/ k/و آواهاي ميانجي / αn,/با پسوند 

  : ه استكار رفت  نياك هم در پارسي نو به
ــت     ــديم اس ــو ق ــك ت ــه مل ــاهي ك   االش

  

ــا  ــاك از اژدهاكــــ ــت بردبــــ   نياكــــ
  

دهد كه صورت مفرد نياك در  ، نشان مي)قرن چهارم(اين بيت دقيقي، شاعر دورة ساماني 
شد كه امروزه همخوان پاياني  كار رفته است و اين واژه به همخوان ختم مي  فارسي نو نيز به

نيز واژة ) 1371(وشي  فره فرهنگ زبان پهلويدر . ودش آن فقط در صورت جمع آن ظاهر مي
ذكر شده » نياكان«ضبط شده و صورت جمع آن نيز » نياك«صورت   در زبان پهلوي به» نيا«

پس . خانوادة نياك آمده است عنوان هم  به معني مادربزرگ و نياكان زن به» نياكي«و واژة 
تاريخي و واژگاني متوسل شد و گفت كه توان براي توجيه كاربرد اين همخوان به داليل  مي

صورت نيا و   اند و در طول زمان به اين دو واژه در فارسي باستان و ميانه نياك و پلك بوده
اند، اما صورت جمع اين دو واژه همان صورت فارسي ميانه و پهلوي باقي  پله تغيير كرده

  . است مانده 
 /t/همخوان  

موارد  در اين. رود مي كار  به ...  ديديتش و بردتشون وهايي مانند   در مثال /t/همخوان 
پاياني بر اثر /  e/ها   در اين مثال. هشت است كنندة آواي ميان ساخت نحوي عامل تعيين
  . تبديل شده است /æ/ عملكرد فرايند ناهمگوني به

    /d/همخوان 

هاي باال   در مثالهاي مذكور   واژي دارد و به بافت نيز جنبة ساخت /d/كاربرد همخوان 
  . شود خالصه مي
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  /w/غلت 

عوامل آوايي و هم عوامل هم /v/ و همخوان  /w/رسد در كاربرد غلت  به نظر مي
) واكة اول(ها   ها هر دو واكه يا حداقل يكي از واكه  در همة مثال. واژي دخيل هستند ساخت

  . پسين و غيرافتاده است
  :تكار رفته اس در موارد زير به  /w/غلت 
  دوروئي، دستشوئي؛: ساز اسم /i-/پيش از پسوند . 1
  اين تابلوئه؛): ساز معرفه( /e-/بست  پيش از واژه. 2
): زمان حال فعل بودن( /æm/ /-i/ /-æst/ /-im/ /-id/ /-ænd-/هاي   بست پيش از واژه. 3

  اين دارو است؛ 
ضماير (  /æm/ /-æt/ /-æš/ /-emαn/ /-etαn/  /-ešαn-/ هاي   بست پيش از واژه. 4

  اش؛  ام، پارو تابلو): شخصي متصل
  . بانوان): نشانة جمع( /αn-/پيش از . 5

  /v/همخوان 

  دهند كه اين همخوان در صورتي به نيز نشان مي /v/شده براي همخوان   هاي ذكر  مثال
  : هاي مجاور گرد باشد  رود كه حداقل يكي از واكه مي كار 
  م، سوم؛دو: /om-/پس از پسوند . 1
  بانوان؛): نشانة جمع( /αn-/پيش از . 2
  .مينوي: ساز صفت /i-/پيش از پسوند . 3

هايي مانند كروي، علوي،  ، واژه)1999) (عربي - عربي( فرهنگ القاموس المحيططبق 
هاي مختوم به  به واژه/ i-/سماوي، زحالوي و نبوي حاصل اضافه شدن پسوند صفت ساز 

بر   و نبي است كه در همة اين موارد عالوه) اي در لبنان نام منطقه( واكة كره، علي، سما، زحال
واژة كروي نيز احتماالً از . شود نيز بين دو واكه اضافه مي/ w/عملكرد فرايند ناهمگوني، غلت 

جايگزين شده است / v/همخوان / w/زبان عربي وارد زبان فارسي شده است، اما به جاي غلت 
هاي قرضي زبان  نوي، گنجوي، مانوي و خسروي به قياس از واژههاي خواجوي، مي  و واژه

واژي و حتي  توانيم بگوييم كه شرايط ساخت هاي باال مي  با بررسي داده. اند عربي ساخته شده
هاي   كه در مورد نشانة جمع همخوان  آنجا از . شده مؤثرند نحوي در تعيين همخوان اضافه
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  .پردازيم صورت مجزا مي  ه بررسي اين موضوع بهشوند، در ادامه ب متعددي اضافه مي
   /αn-/نشانة جمع 

صورت   و در زبان فارسي باستان به /αn-/ صورت  در زبان پهلوي به /αn-/نشانة جمع 
/-αnαm/  در زبان فارسي امروز اين نشانة جمع ). 35: 1378ابوالقاسمي، (وجود داشته است
  :هاي زير ماند؛ مانند نمونه ير باقي ميهاي مختوم به همخوان، بدون تغي در واژه
         ؛مردان= ان+ مرد

     .درختان= ان+ درخت

، »گان -«هاي مختلف  اگر واژة مورد نظر به واكه ختم شود، نشانة جمع مذكور به صورت
اي از نشانة  ها تكواژگونه يك از اين صورت شود و هر ظاهر مي» وان - «و » كان- «، »يان -«

در اين بخش براي . هشت عمل كرده است در همة اين موارد فرايند ميان. هستند جمع مذكور
  .    كنيم هشت مختلف توجيهي ارائه مي هاي ميان همخوان

هشت را تشكيل ساخت  كريمي دوستان علت عملكرد فرايند ميان »گان- «در مورد تكواژگونة 
در واژة د و معتقد است كه دان هاي نامناسب هجايي مي هجايي مناسب و جلوگيري از ساخت
و  »ـان«جمع ة بين نشان/ g/يا وجود همخوان  يابد مي ستارگان ساخت هجاي فارسي افزايش

مهم اين است كه چرا . )41 - 29: 1383همو، ( سازد را ضروري مي/ e/اسم مفرد مختوم به واكة 
ه اسامي در پهلوي گون ؟ شكل مفرد اينشود مشاهده يا افزوده مي/ g/در چنين مواردي همخوان 

ة هجاي نشانة پايان اسم مفرد در جايگاه آغاز/ g/بوده است و همخوان / g/متأخر مختوم به 
، جامه، بنده، هاي بسته واژه). 1369، دوستان ؛ كريمي1369معين، . ك. ر(جمع قرار گرفته است 

. ك. ر(شدند  يختم م  g/k، بيگانه، برهنه، بچه، برده، زنده و خسته در زبان پهلوي به همه
  . پذيرند مي» گان- «و اكنون نيز براي صورت جمع تكواژگونة ) 1382آموزگار و تفضلي، 

ها، براي رعايت  پاياني در صورت مفرد آن/ g/حذف  بعد از تحول صورت مفرد اين اسامي و 
 حفظ شده است و به/ g/ها همخوان  هاي هجايي فارسي امروزي در صورت جمع آن ساخت

امروزه . فسيل شده است »ـگان«يعني  ،»ـان«جمع ة هاي نشان ي از يكي از تكواژگونهصورت جزئ 
براي جمع بستن كلمات فارسي اصيل مختوم » ـان«اي از تكواژ  عنوان تكواژگونه تنها به نه »ـ گان«

مانند  ،بلكه براي جمع بستن اسامي قرضي و جديد مختوم به كسره ،رود كار مي  به كسره به
هاي مختوم به   واژهپس از  كلي،طور   به. گيرد نيز مورد استفاده قرار مي »جملگان«و  »نمعشوقگا«
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  . فرزانگانو  بينندگان؛ مانند آورد/ g/ هشت ي ميانبايد آوا/ e/ يها واكه
واژة مختوم به پس از  /αn-/نشانة جمع اگر است كه به گفتة فاضل  »يان - «تكواژگونة ديگر 

و  دانايان، ترسايان، خدايانهاي  ؛ مانند واژهآورد/ j/غلت بايد پيش از آن  ،قرار بگيرد/ α/واكة 
در برخي از اسامي مفرد مختوم آورده است كه ) 1369(كريمي دوستان به نقل از معين . پارسايان

و  شود واج ميانجي افزوده ميعنوان   به/ j/ان - بعد از جمع بستن با  ،مانند واژة مهرو، / u/ واكة  به
سبب اين مسئله : معين افزوده است. )41 - 29: 1383همو، (شود  ژة مذكور به مهرويان تبديل ميوا

بوده است و زمان تركيب / j/گونه اسامي در پهلوي متأخر مختوم به  آن است كه شكل مفرد اين
جمع بازي كرده ة پايان اسم مفرد، نقش آغازه در هجاي نشان/ j /ان، - نشانة با  ميشدن اين اسا

عد از ب. دنهاي هجايي فارسي امروزي مطابقت دار اند كه با ساخت است و كلماتي تشكيل شده
در شكل جمع براي  ولي ،است شدهدر اسامي مفرد حذف / j/ تحول زبان پهلوي به فارسي نو

يعني  ،ديگرة تشكيل يك تكواژگون باعثي هجايي فارسي باقي مانده است؛ اين امر ها رعايت ساخت
  . ه استشد »ان - «براي تكواژ جمع  ،»يان - «

. هاي قبلي به تفصيل آورديم را در بخش »كان-«استدالل در مورد كاربرد تكواژگونة   
) pellek`n(پلّكان و به  گيرد يبه خود م/ k/ هشت ي ميانآوا/ αn-/اسمِ پلّه با نشانة جمع 

مژگان  به/ n`-/جمع واكة پاياني و اضافه شدن نشانة حذف با اسمِ مژه شود و  تبديل مي
)možgαn ( دشو يمتبديل.  

. دارد يبه ريشة آن بستگ/ u/پس از واكة  ،/αn-/آوردن نشانة جمع ، )2010(به گفتة فاضل 
ختم شود،  ستا  گرفته سرچشمه  يزبان پهلو كه از/ uk-/ يواج  بسته به اسم مورد نظراگر

 هاي  رود؛ مانند واژه كار مي  به »وان - «رود و تكواژگونة  كار مي به  /w/يا غلت   /v/همخوان

ترتيب  به ،وشي فره فرهنگ زبان پهلويهاي آهو و زانو در  واژه. انگيسو و زانوان، ابروان، آهوان
، دنباش  داشته يريشة ديگر ها اگر اين واژهبه گفتة وي . اند صورت آهوك و زانوك ضبط شده  به
  . گويان راستو  رويان خوبهاي   ؛ مانند واژهدرو يمكار   هشت به ميانعنوان   به/ j/ غلت
  

  هشت واكه   ميان .6
هاي  در واژه. يا فرايند اضافه شدن واكه نام دارد anaptyxisهشت  نوع ديگري از فرايند ميان

همخواني و به دليل  همخواني و سه هاي دو اصيل زبان فارسي اضافه شدن واكه در خوشه
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همچنين در شعر فارسي گاهي . شود تر ايجاد مي  دهآساني تلفظ و ايجاد ساخت هجايي سا
هاي فارسي  اين نوع افزون در واژه. رود دليل رعايت وزن شعر به كار مي هشت واكه به ميان

هاي مطلوب به  خالف اضافه شدن همخوان كه اجباري است و براي تشكيل ساخت اصيل بر
  . رود، اختياري است كار مي

در زبان . شود تبديل ميcvcvcc(c) به بافت  /e/يا  /æ/اكة با و ccvcc(c)معموالَ بافت 
هاي پارسنگ،  شود؛ مثل واژه هشت اضافه مي عنوان واج ميان  به /e/فارسي معموالً واكة 

شده  خوشة همخواني توليد /e/ها واكة  در همة اين مثال. پادشاه، شبانروز، شادمان و روزگار
  . شكند به واسطة تركيب تكواژها را مي

     پارِسنگ 
  pαr-sæng→p`r-e-sæng   

  :است /æ/مثال زير نمونة درج واكة 
mehr-bαn→mehærb`n              

عنوان   به /i/باشد، واكة   /j/غلت  cccvccهمخواني  اگر آخرين همخوان خوشة سه
  . رود؛ مانند شهريار يا بختيار هشت به كار مي ميان

 šahr-jαr→šαhr-i-jαr 

برخي از . كنند قرضي بيشتر براي هماهنگي با الگوي واجي زبان بومي تغيير ميهاي  واژه
در زبان فارسي هجا . هشت است اين تغييرات شامل جانشيني واج، هماهنگي تكيه و ميان

در آن دسته . تواند با خوشة همخواني شروع شود و آغازة هجا حداكثر يك همخوان دارد نمي
هشت واكه وارد عمل  شوند، فرايند ميان همخواني شروع مي هاي قرضي كه با خوشة از واژه

هاي فارسي اصيل غير ممكن  شود و با شكستن خوشة همخواني آغاز واژه كه در واژه مي
شود؛ به سخن ديگر،  ها مي گونه واژه ساخت در اين است، باعث ايجاد ساخت هجايي خوش

براي . شود همخواني شكسته ميشروع شوند، اين خوشة  [ccv]هاي قرضي با  چنانچه واژه
اي به اول واژه افزوده  شكستن اين خوشة همخواني دو امكان وجود دارد؛ يا ممكن است واكه

  :وارد شود اي بين دو همخوان  شود يا ممكن است واكه
[ccv]→[vccv] ski →[eski] 

 [ccv]→[cvcv] plastic →[pelαstik] 

  : كنيم ها را به دو گروه تقسيم مي ، دادهگانه بندي دو به اين دسته اكنون با توجه 
آيد و خوشة همخواني را  هشت در ابتداي آن مي هاي قرضي كه واكة ميان واژه) الف
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  شكند؛ مي
آيد و خوشة  هشت بين دو همخوان آغازين آن مي هاي قرضي كه واكة ميان واژه) ب

  . شكند همخواني را مي
  هاي گروه اول داده

 skate →eskejt: اسكيت

 ski →eski  : اسكي

 slide →eslαyd: اساليد

 spaghetti →espαgeti   :اسپاگتي

  spasm →espαsm: اسپاسم
 spray →esperey: اسپري

 squelette →eskelet : اسكلت

 stadium →estαdiyom : استاديوم

 standard →estαndαrd: استاندارد

  هاي گروه دوم مثال 

كار رفته است، مجزا   هشت به عنوان واكة ميان  اي به حسب اينكه چه واكه  ه برهاي اين گرو داده
  . اند شده

 /o/واكة 

 itšboron→ brobchite: برنشيت

 bronze →boronz  : برنز

  bross →boros: برس
  trompette →torompet: ترومپت
  glucose →golokoz: گلوكز
 procé →porose: پروسه

 ežporo→ project: ژهپرو

 /u/واكة 

  uršburu→ brochure: بروشور
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  croquis →kuruki: كروكي
  / i/واكة 

 christal →kirist`l : كريستال

  greenvich →girinvič : گرينويچ
  grime →girime: گريم
 print →pirint: پرينت

  trillion →tiriliyun: تريليون
 / e/واكة 

  blazer →beleyzer : بليزر
  creme →kerem: كرم
 prince →peræns: پرنس

 train →teræn: ترن

 clas →kelαs : كالس

 grammer →gerαmer : گرامر

 granite →ger`nit: گرانيت

 platine →pelαtin : پالتين

 tracteur →ter`ktor: تراكتور

  traffic →terαfik: ترافيك
  

  ها ي و تحليل دادهبررس. 7
ها خوشة همخواني آغازه با همخوان  بينيم كه در همة مثال هاي گروه اول مي با توجه به داده

/s/ اي با اين همخوان شروع نشده  هاي گروه دوم هيچ خوشه شروع شده است و در مثال
عنوان   به /e/شروع شود، واكة  /s/گيريم كه اگر خوشة آغازين با همخوان  پس نتيجه مي. است

اين نكته را به صورت زير نشان . شود هشت به ابتداي خوشة همخواني اضافه مي واكة ميان
  :دهيم مي

e=e�.�#-sc(c)v� 
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هاي قرضي  دهند كه در بين دو همخوان آغازي واژه هاي گروه دوم نشان مي داده
توانيم  ها مي ي دادهبا بررس. روند كار مي هشت به  عنوان واكه ميان  به/e/ و /u/ ، /o/هاي  واكه

  :هاي گروه دوم بنويسيم قواعد واجي زير را در مورد داده
e →o�.�#c-co��

e →u�.�#c-cu 

e →i�.�#c-ci 

e →e�.�#c-ce 

 

�e →e�.�#c-cα 

�e →e�.�#c-cæ 

اي است كه در همان واژه در زبان فارسي  گفتني است كه مراد از واكة واژة قرضي واكه
واژه در زبان اصلي، زيرا ممكن است واكة واژه در زبان فارسي  رود، نه واكة كار مي  به

گيريم،  با توجه به اين قواعد نتيجه مي. متفاوت با واكة معادل همان واژه در زبان اصلي باشد
شود، اما اگر آن واكه باز  عنوان واكة ميانجي كپي مي در همة موارد اولين واكة واژة قرضي به

  .  رود مي كار   هشت به واكة ميان عنوان  به /e/باشد، واكة 
  

  گيري نتيجه. 8
هشت همخوان و واكه است كه در مورد اول ده  هشت شامل ميان در زبان فارسي فرايند ميان

واژي، نحوي و  بنا بر شرايط ساخت/g/, /h/, /   /, /w/, /j/, /t/, />/, /k/, /v/ ,/d/ همخوان 
هشت همخوان تبديل ساخت هجايي نامطلوب  ميان علت. شوند آوايي ميان دو واكه اضافه مي

  . توان اجباري دانست هشت را مي به ساخت مطلوب است و اين نوع ميان
توانيم اضافه كردن اختياري و  هاي اصيل زبان فارسي را مي هشت واكه در واژه ميان

واكه  هشت هاي قرضي ميان آهنگي بدانيم، اما در واژه سبكي واكه براي آساني تلفظ و خوش
رود تا ساخت واژه بر قواعد هجاآريي  مي كار   براي شكستن خوشة همخواني آغاز واژه به

، براي /æ/هاي فارسي، به جز واكة  هشت واكه همة واكه در ميان. زبان فارسي منطبق شود
  . روند كار مي شكستن خوشة همخواني به 
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 ها نوشت پي. 9

1. epenthesis  
2. intrusion 

3. prothesis    

4. epenthesis   
5. excrescence     

6. anaptyxis 

7. optimizing    

8. Maltese 

9. Axinaca 

10. phonematic units 

11. prosodic units 

12. hiatus   
 

  منابع. 10
 . معين: تهران. ادبيات و دستور آن: زبان پهلوي). 1382(آموزگار، ژاله و احمد تقضلي  •

 . سمت: تهران. تاريخ زبان فارسي). 1373(ابوالقاسمي، محسن  •

 . سمت: تهران. دستور تاريخي زبان فارسي). 1378( __________ •

مؤسسة چاپ : مشهد. هاي دخيل اروپايي در فارسي فرهنگ واژه). 1373(زمرديان، رضا  •
 . و انتشارات آستان قدس رضوي

مسائل  .»هاي ميانجي ها و مسئلة صامت التقاي مصوت«). 1380(اشرف  صادقي، علي •
 . خنس: تهران. تاريخي زبان فارسي

 . دانشگاه تهران: تهران. يفرهنگ زبان پهلو). 1371( بهرام، يوش فره •

 .دارالفكر: بيروت. القاموس المحيط). 1999(فيروزآبادي، مجدالدين محمد  •

 . 68ص. 100و  99ش .مجلة آدينه. »حوصلگي؟ گي يا بي حوصله بي«). 1374(كابلي، ايرج  •
: تهران. بنياد رويكردهاي قاعده: شناسي واج ).الف  1385(كامبوزيا، عاليه   زعفرانلو كرد •

 . سمت

مجلة . »رضا مجيدي و المار ترنز نقد و تصحيح مقالة محمد«). ب 1385( ____________ •
 . 118 -109صص . 1ش. 2س. شناسي زبان

رشد ادب مجلة . »عالمت جمع گان در فارسي«). 1369( كريمي دوستان، غالمحسين •
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 . 22و  21ش. 5س. فارسي

مجلة علوم . »يان در فارس ات و جمع يها نشانه يگوناگون«). 1383( ___________ •
  . 41 - 29 صص. 40ش. رازيدانشگاه ش. اجتماعي و انساني

 . هرمس: تهران. ترجمة مهستي بحريني. دستور زبان فارسي معاصر). 1384(الزار، ژيلبر  •

  . مركز: تهران. سيشنا دستور زبان فارسي از ديدگاه رده). 1378(ماهوتيان، شهرزاد  •
 . انتشارات دانشگاه فردوسي: مشهد. ساخت آوايي زبان). 1377(الديني، محمد  �مشكو •

 . اميركبير: تهران. مفرد و جمع). 1369( معين، محمد •

 : ك.ر) نسخة الكترونيكي. (»نامة دستور زبان پارسي نو دانش«). 2010(فاضل، نويد  •

http://www. fazel. de/dastur. 
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