
  

  

  

  

  

  فرآيند تضعيف در زبان فارسي

  

  دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا

  شناسي دانشگاه تربيت مدرس استاديار گروه زبان

  
  

  مقدمه

هاي همخواني در پايانة هجاي زبان فارسي  هدف از نگارش اين مقاله، بررسي آرايش خوشه
كة هستة هجا در گزينش هاي زبان فارسي دريافت كه نوع وا نگارنده ضمن بررسي داده. است

  .خوشة پايانه نقش دارد
روش تحقيق در اين مقاله، به اين صورت بوده است كه بلندترين هجاي موجود در زبان   

در ابتدا كلية كلماتي كه داراي چنين ساخِت هجايي .  انتخاب شده استcvccفارسي يعني 
نابع مورد نظر انتخاب شدند،  و مها هستند، اعم از كلمات يك يا دو يا سه هجايي، از فرهنگ

  . در خوشة همخواني پايانه مورد بررسي قرار گرفتها سپس تقدم و تأخّر همخوان
 هميشه در جايگاه پاياني كلمه يا cvccدر كلمات بيش از يك هجا اين نوع ساخت هجايي   

 در اين آنچه. تكواژ در زبان فارسي مشاهده شد و هرگز در ميان يا ابتداي يك تكواژ ديده نشد
هاي   به لحاظ آرايش واكة هسته و همخوانcvccآرايي هجاي  مقالة تحقيقي مدنظر بوده است واج

  .پايانه بوده است



 

  

  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبان248

  ها ارائه و تحليل داده -1

بندي  شود كه هر كدام قبالً به منظور خاصي طبقه هايي از زبان فارسي ارائه مي در اين قسمت داده
 cvccهرگاه در هستة هجاي .  واكة هستة هجا صورت گرفته استبندي بر مبناي اين طبقه. اند شده

هاي پايانه متفاوت با نوع هجايي   وجود داشته باشد، آرايش همخوان[u, i, ā]هاي  يكي از واكه
  .پردازيم تك موارد مي حال به بررسي تك.  باشد[o, e, a]هاي  يكي از واكه» هسته«است كه در آن 

١ -١-   
  )الف(

  Cacc   Cicc   Cucc 

  gušt  گوشت bist  بيست rāst  راست
  pust  پوست rixt  ريخت sāxt  ساخت
 suxt  سوخت zist  زيست bāxt  باخت

 anduxt?  اندوخت ist?  ايست andāxt?  انداخت

  
  )ب(

  Cacc   cceC   ccoC 

  pošt  پشت hefz  حفظ časb  چسب
  qotb  قطب xešt  خشت asb?  اسب
 boqz  بغض behešt  بهشت nasb  نصب

 boht  بهت serešt  سرشت jazb  جذب

 oft?  افت ferest  فرست lafz  لفظ

 noxost  نخست gereft  گرفت naqz  نقض

 angošt?  انگشت nevešt  نوشت axz?  اخذ

    seqt  سقط dast  دست

  
+ [اند كه دو عضو خوشة پايانه هر دو داراي مشخصة  هايي انتخاب شده در اين قسمت داده  
 زبان فارسي مورد ةگان هاي شش آنگاه نوع آنها با هر يك از واكه.  باشند(obstruent) ]گرفته

 [u, i, ā]هاي  دهد بعد از واكه نشان مي) ب(و ) الف(هاي  چنانچه مقايسة داده. بررسي قرار گرفت
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 مشترك هستند و كلمه يا ] واك-[موجود در خوشة پايانه در مشخصة » گرفتة«هاي  همخوان
 متفاوت ]واك[شد كه هر دو همخوان گرفته باشند اما در مشخصة  يافت نها تكواژي در فرهنگ

.  نيستند]واك[داراي اين محدوديت به لحاظ مشخصة ) ب(هاي موجود در قسمت  داده. باشند
توانند در   مي[o, e, a]هاي  هاي گرفته در خوشة پايانه بعد از واكه به عبارت ديگر، همخوان

  .عالمت نيستند لزوماً هم مثبت يا منفي باشند و ]واك[مشخصة 
 باشد، در خوشة پايانه هرگز [u, i, ā]هاي   اگر هسته يكي از واكهcvccدر هجاي  -۲ -۱  

 قرار [o, e, a]هاي   يكي از واكهةشود، اما وقتي در هست  انتخاب نمي[h ,?]هاي چاكنايي  همخوان
  .د داردهاي چاكنايي در خوشة پاياني وجو كار رفتن همخوان دارد، امكان به

  )الف(

  a   e   o 

  boht  بهت sepehr  سپهر ta?m  طعم

  ro?b  رعب sehr  ِسحر la?n  لعن

 bo?d  بعد mehr  مهر ?šam  شمع

 mohr  مهر še?r  شعر šahr  شهر

 zohr  ظهر fe?L  فعل qahr  قهر

 zohd  زهد zehn  ذهن nahi  نهي

       na?L  نعل

  
 قرار داشته باشد، يك [u, I, a]هاي  اكه يكي از وة در هستcvcc هرگاه در هجاي -۳ -۱  

 در [o, e, a]هاي  اما بعد از واكه. شود عنوان عضو دوم پايانة هجا انتخاب نمي همخوان خيشومي به
عنوان عضو دوم  عنوان عضو اول خوشه و هم به خوشة همخواني پايانه همخوان خيشومي هم به

  .شود خوشة همخواني انتخاب مي
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  )الف(

  ccāC   cciC   ccuC 

  -   -   xānd  خواند
  -   -   rānd  راند
 -   -   band  باند
 -   -   nešānd  نشاند
 -   -   bāng  بانگ
 -   -   dāng  دانگ
       xorānd  خوراند

  
  )ب(

  ccaC   cceC   ccoC 

  hozn  حزن Jesm  ِجسم Jašn  جشن
  rokn  ركن berenj  ِبرنج xašm  خشم
 hosn  حسن ezn?  ِاذن hamL  حمل

 ons?  انس beyn  بين ramz  رمز

 tond  تند hend  هند čašm  چشم

 konJ  كُنج kerm  ِكرم ta?n  طعن

 šoxm شخم telesm  طلسم Jang  جنگ

 Jorm  جرم esm?  اسم ganJ  گنج

 Toxm  تخم    vazn  وزن

       Pahn  پهن

       qarn  قرن

  
 همخوان [ā]ز واكة  فقط بعد ا[u, I, ā]هاي  هاي فوق نشان داد كه از بين واكه بررسي داده  

ها  اين نوع داده. رود كار مي عنوان عضو اول خوشة پايانه در واژگان زبان فارسي به  به[n]خشيومي 
ها بيش از  ساير واژه» دانگ«و » بانگ«جز در دو تكواژ   تركيبي از دو تكواژ هستند، بهنيز معموالً

  .شود يك تكواژ محسوب مي
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عنوان   نه به[u, i, ā]هاي  ر خوشة همخواني بعد از واكه د[m]همخوان خشيومي ديگر، يعني   
هاي قرضي يا وارد شده به زبان فارسي از  جز در واژه و اول و نه عضو دوم يافت نشد، بهعض
  .و غيره» رئابيسم«، »نازيسم«، »فاشيسم«، »آسم «ةجمل

هجاي هاي خشيومي در  دهد كه همخوان نشان مي) ۳ -۲) (ب(ها در قسمت  بررسي داده  
cvcc وقتي واكة هستة [o, e, a]عنوان عضو دوم خوشة  عنوان عضو اول و هم به  باشد، هم به

  .شوند پايانه انتخاب مي
كار   به[w, y]هاي   غلتcvcc در خوشة همخواني هجاي [u, i, ā]هاي   بعد از واكه-۴ -۱  
  .ودش  ديده مي[o, e, a]هاي  اما در خوشة همخواني بعد از واكه. رود نمي
  

  ccaC   cceC   ccoC 

  Jowr  جور  seyl  سيل sa?y  سعي
  mowz  موز  meyl  ميل ra?y  رأي
  ferdows  فردوس  peyk  پيك nahy  نهي
 mowJ  موج deym  ديم  vahy  وحي

 owJ?  اوج xeyr  خير mašy  مشي

 sowt  صوت keyk  )حشره(كيك    

  
م خوشة همخواني بعد از عنوان عضو دو  به/y/دهد كه غلت  هاي فوق نشان مي بررسي داده  
 در چنين [e]رود، واكة  كار مي  به[e]عنوان عضو اول خوشة همخواني بعد از واكة   به/a/واكة 

 (raising) ارتقاء /y/ است كه در اثر مجاورت با غلِت افراشتة /a/بافتي داراي صورِت زيرساختي 
شواهد تاريخي نيز اين . غيير يافته است يا مياني ت] افتاده-[ به /a/ واكة ]افتاده+ [يافته و مشخصة 

  .دهد موضوع را نشان مي
 و [payg]صورت  ترتيب به  به۱در فرهنگ مكنزي» )حشره(كيك «و » پيك«مثالً كلمات   

[kayk]طور  به. رود كار مي ي اصلي بهها در فارسي تاجيكستان هنوز صورت.  نوشته شده است
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 تلفظ [payyam-bar] و [kayf]صورت  ترتيب به به» پيغمبر«و » )حظّ(كيف «مثال كلماتي مانند 
  ۲.شوند مي

 [e] در كلمات عربي دخيل در زبان فارسي نيز تحت تأثير قاعدة ارتقاء واكه به /a/واكة   
  .»سيل«و » ميل«مانند . تبديل شده است

 اين بافت نيز. شود  در واژگان زبان فارسي مشاهده مي[o] نيز فقط بعد از واكة [w]غلت   
 به واكه پسين و /w/ تحت تأثير غلِت /a/داراي صورت زيرساختي است كه در آن واكة افتاده 

  . تبديل شده است[o]مياني 
 در زبان فارسي ديده [u, i, ā]هاي  هاي همخواني بعد از واكه  در خوشه[w, y]هاي  غلت  
دهد  مات را نشان مي، قرضي بودن كل[bāyt]» بايت« و [sāyt]» سايت«وجود كلماتي مانند . نشد

  .اند كه از انگليسي وارد زبان فارسي شده
» روان«هاي   در خوشة همخواني، عضو دوم از همخوان[u, i, ā]هاي   بعد از واكه-۵ -۲  

(Liquid) [L, r]هاي  شوند، اما بعد از واكه  انتخاب نمي[o, e, a]عنوان عضو اول و هم   هم به
  .روند كار مي عضو دوم خوشة همخواني به

  )الف(

  ccāC   cciC   ccuC 

  qurt  قورت -   kārd  كارد
        ārd?  آرد
       pārs  پارس

       pārč  پارچ

       xārk  خارك

       qārč  قارچ

       fārs  فارس
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  )ب(

  ccaC   cceC   ccoC 

  qotr  قُطر sedr  ِسدر badr  بدر
 noqL  نُقل  fetr  ِفطر satL  سطل

 qofL  قُفل kebr  كبر fasL  فصل

 šoqL  شغل šekL  شكل Jazr  جزر

 omr?  عمر tefL  طفل naxL  نخل

 šokr  شكر kerm  ِكرم qadr  قدر

 zohr  ظهر sepehr  سپهر qabL  قبل

 bord  برد pelK  پلك fard  فرد

 moLk  ملك JeLd  جلد baLx  بلخ

  
بعد از  /r/ فقط همخوان /L/ و /r/هاي روان  همخواندهد، از  هاي فوق نشان مي كه داده چنان  
عنوان عضو دوم  عنوان عضو اول خوشة همخواني انتخاب شده است و به  به[u, i, ā]هاي  واكه
 در واژگان زبان فارسي [i, u, ā]هاي   بعد از واكه/r/ و /L/هاي  كدام از روان  همخواني هيچةخوش

» دوبل«، [kādr]» كادر«، [Litr]» ليتر«ها در بعضي از كلمات قرضي مانند  اين همخوان. يافت نشد
[dubL] كابل« و «[kābL]رود كه در زبان اصلي  كار مي عنوان عضو دوم خوشة همخواني به  به

صورت يك هجا  يعني زبان انگليسي همة اين واژگان داراي دو هجا هستند و در زبان فارسي به
  .شوند توليد مي

  
   نتايج-2

حدود دوازده همخوان در خوشة از بين بيست و سه همخواِن موجود در زبان فارسي  -۱ -۲
عنوان   به/f, s, n, r, š, x/شود كه از بين آنها شش همخواِن   ديده مي[u, i, ā]هاي  پايانه بعد از واكه

با توجه . شوند عنوان عضو دوم انتخاب مي  به/d, t, s, z, k, q, č/عضو اول و هفت همخواِن گرفته 
 هستند، قاعدة ]رسا+ [هاي ناسوده   و همخوان]رسا -[هاي گرفته داراي مشخصة  به اين همخوان

هـاي  سلسله مراتب رسايي در خوشـة همخواني پايانه در هجــاهايي كه هستة آن يكي از واكه
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[u, i, ā]كه درجة رسايي از هسته به سمت دامنه رو به كاهش  طوري به. شود  است رعايت مي
  .نهد مي

هاي زبان   ساير همخوان/ž/) ژ( و /p/) پ(و همخوان  به جز د/o, e, a/در هجاهايي با هستة   
ها و  ها، غلت خيشومي« از جمله ]رسا+ [هاي  همخوان. شوند  پايانه انتخاب ميةفارسي در خوش

هاي گرفته  توانند بعد از همخوان عنوان عضو دوم پايانه مي عنوان عضو اول و هم به هم به» ها روان
 در هسته، اصل سلسله مراتِب رسايي در هجاي /o, e, a/هاي  ز واكهرو بعد ا از اين. روند كار مي به

cvccشود  رعايت نمي.  
 با هم ] رسا-[ دو همخوان [u, i, ā]هاي   هرگاه در خوشة همخواني بعد از واكه-۲ -۲  

اين قاعده در مورد خوشة پايانه .  مشترك خواهند بود] واك-[انتخاب شوند، حتماً در مشخصة 
  .كند  صدق نمي/o, e, a/با هستة 
 و عدم اين انتخاب /o, e, a/هاي چاكنايي در خوشة پايانه با هستة   انتخاب همخوان-۳ -۲  

هاي زبان فارسي به دو گروه   يكي ديگر از دالئلي است كه واكه/u, i, a/در خوشة پايانه با هستة 
  .شوند تقسيم مي

عنوان عضو   آن هم به/o/از واكة  از بين شش واكة زبان فارسي فقط بعد [w] غلت -۴ -۲  
عنوان  اين غلت به. [qows]» قوس« و [ferdows]» فردوس«مانند . شود اول خوشة پايانه ديده مي

دهد كه كاربرد  اين موضوع نشان مي. رود كار نمي اي به عضو دوم خوشه بعد از هيچ نوع واكه
 ندارد، زيرا در جايگاه آغازة هجا  در زبان فارسي بسيار محدود است و توزيع كامل[w]واكة  نيم

» خسرو« و [borrow]» برو« در كلمات cvcهمچنين كاربرد آن در هجاي . شود نيز ديده نمي
[xosrow]اي از همخوان سايشي و لب و دنداني  گونه  واج/v/رو يك واج  از اين. رود شمار مي  به

  .شود مستقل در زبان فارسي محسوب نمي
دهد كه رابطة همبستگي   در زبان فارسي نشان ميcvccت هجاي آرايي ساخ  واج-۵ -۲  

كه اين رابطه بين هسته و همخوان  هاي خوشة پايانه وجود دارد، در حالي ميان هسته و همخوان
با هر نوع واكه (توانند در جايگاه آغازه  ها مي به اين علت كه تمام همخوان. شود آغازه ديده نمي

ها با توجه به نوع واكة هسته در خوشة پايانه متفاوت  اربرد همخوانقرار گيرند ولي ك) در هسته
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 در انتخاب خوشة پايانه نشان /o, e, a/ و /u, i, ā/هاي  گزينش متفاوت دو گروه واكه. است
 دو طبقة طبيعي را تشكيل cvccآرايي هجاي  هاي زبان فارسي با توجه به واج دهد كه واكه مي
  .دهند مي
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