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مختوم به واکه  زبان فارسی به اسامیِ هاي ضمیريِبستله به بررسی چگونگی اتصال پیاین مقا

ن نوع ضمایر در زبان فارسی ای صورت زیرساختیِ هدف از انجام این پژوهش بازنماییِ.پردازدمی

ایندهاي انواع فر مختوم به واکه، و همچنین مطالعۀ هاي اسمیِاتصال آنها به گروه چگونگیِو 

هاي ستبدهد که نظام پی نشان میهابررسی داده.بست استموجود بین ستاك و پی درجِ

یک بیانگر اول شخص، دوم شخص و عضوي است که هر ی سهنظام ،زبان فارسیدر ضمیري 

که صورت جمع  ،اندمنفرد تشکیل شده ها از یک همخوانِاین ضمایر تن.سوم شخص مفرد است

شود که داده میهمچنین، نشان .گردد حاصل می’n-‘ساز متناظر آنها با افزودن پسوند جمع

هاي مختوم به همخوان ستاكبا قیاس در مختوم به واکه و ضمیر شده میان ستاكواکۀ درج

 واکه میان ضمیر و واکۀیمغلت یا ن درجِ سازِخود زمینه ،درج این نوع فرایند.دگردرج مید
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مقدمه -1

 بسیاري جهت رمزگذاريِ 3وپسوندهاي 2که بر اساس آن پیشوندها ،1در زبان فارسی، نظام وندي

هـاي  با این وجود بسیاري از پیچیـدگی .بسیار دارد د، کاراییِنرومی کار بهزبانی  مختلف مفاهیمِ

نظـام ضـمیري زبـان    .شـود زبان فارسی، در فارسی امروز دیـده نمـی   هاي پیشینِگونه تصریفیِ

زبـان   هـاي ذاتـیِ  فارسی بسیار گسترده و پربسامد است، که این امر تا حد زیادي حاصل ویژگی

شـود، گـرایش   نامیـده مـی   4عنوان زبانی کـه اصـطالحاً ضـمیرانداز   زبان فارسی به.فارسی است

ت یک تکـواژ  این نوع ضمایر غالباً به صور.جاي فاعل داردبه  5بسیاري به کاربرد ضمایر پیوسته

هـاي کـاربردي و نقشـی نیـز سـهم      از سوي دیگر ویژگی.شوندبه انتهاي فعل متصل می 6مقید

هـا اصـل   یکی از این ویژگی.دارندزبانان از سوي فارسی پیوستهاي در کاربرد وسیع ضمایر عمده

دو یـک  ، هـر تر و دیگري بلندتریکی به صورت کوتاه ،اگر دو صورت زبانی.ن استدر زبا 7اقتصاد

کـار  تر را به کند که صورت کوتاه د، اصل اقتصاد در زبان ایجاب میکننمفهوم واحد را رمزگذاري 

 هـاي اسـمیِ   تري نسبت به گـروه  آنجا که ضمایر غالباً صورت کوتاهاز ).8،1997:87ویلی(بریم 

همـواره توسـط   ر ایـن نـوع ضـمای   .شوندکار برده می بیشتر به ،دارند، بنا بر همین اصلعیار تمام

انـد،  زبـان فارسـی پرداختـه    که به مطالعـۀ ،غیرایرانی شناسان و نیز محققانِدستورنویسان، زبان

در  معمـوالً  د که ایـن نـوع تحقیقـات   ندهها نشان می این بررسی.گرفته است مورد بررسی قرار

ایـن ضـمایر    هاي آوایی و تـاریخیِ ویژگی دهندة ، که نشانو تبیینی اند صیف باقی ماندهسطح تو

را9زمانیها غالباً مطالعات توصیفی یا هم به عبارت دیگر این پژوهش.ته استصورت نگرف ،باشد

.را10دهند و نه مطالعات درزمانینشان می

.دستور زبان فارسی مطـرح بـوده اسـت   هاي بحث ضمایر گسسته و پیوسته همواره درکتاب

:ندشوپیوسته به دو دسته تقسیم می شخصی ضمایر

فاعلی

مفعولی و اضافی

1. affixal system 7. economy principle
2. prefix 8. L. J. Whaley
3. suffix 9. synchronic
4. pro-drop 10. diachronic

و»منفصل«در این مقاله همان است که در اکثر آثار به ترتیب »پیوسته«و»گسسته«منظور از ضمایر .5

.شوند نامیده می»متصل«

6. bound morpheme
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از  این گـروه .چسبندعنوان شناسه به پایان فعل میها هستند که بهاعلی همانۀ فضمایر پیوست

ایـن نـوع   .از بسامد وقـوع بـاالیی برخوردارنـد    ،زبان فارسی ضمیراندازيِ به دلیل ویژگیِ ،ضمایر

:شوندمشاهده می 1در جدول »رفتن«عل ضمایر در صرف ف

ضمایر پیوستۀ فاعلی در زبان فارسی -1جدول

جمعمفرد

)یمـ (رفتیم )مـَ(رفتم 

)یدـ (رفتید )يـ(رفتی 

)ند ـَ(رفتند )Ø(رفت 

1این دسـته از ضـمایر یـا بـه پایـان افعـال گـذرا       .نوع دوم، ضمایر مفعولی و اضافی هستند

هـاي   و یا به پایـان گـروه   ،)شخوردم:مانند(ر آن صورت نقش مفعول را دارندکه د ،چسبندمی

در واقـع  ).ش، عصایمکتاب:همچون(که در این صورت نقش اضافی دارند  ،شونداسمی متصل می

در زبـان  )الیـه مضـاف (اي که صرفاً نقش اضافی  یعنی ضمایر پیوسته ،این گونه از ضمایر بررسیِ

اسـت ع اصلی پژوهش حاضر موضو ،که استمختوم به وا آنها اسامیِ دارند و بطور خاص درونداد.

شـده بـین ضـمیر    جاین ضمایر و تنوع آواهاي در زیرساختیِ در این پژوهش به بررسی بازنماییِ

.پردازیمپیوسته و ستاك می

 ضمایر پیوستۀ)1384:201(الدینی از جمله مشکوه ،شناسانبرخی از دستورنویسان و زبان

:ندکن آمده است، معرفی می 2صورت آنچه در جدول به فارسی را 

ضمایر پیوسته در زبان فارسی -2جدول

سوم شخصدوم شخصاول شخصشخص

شمار
ت/تـَمـَمفرد شـِ ش/ـَ ـِ

شان ـِتانـِ مانـِ جمع

.اي نشـده اسـت  فارسی اشاره جود در ضمایر پیوستۀمو ايِدر این آثار به وجود تنوعات واکه

1. transitive
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هـا  برخـی واژه  که چرا در پایانِآوایی، صرفی و یا نحوي براي این گونه تحلیلهیچعبارت دیگر به

ت(صورت  شوـَ ت(و در پایان برخی دیگر  )ـَ شوـِ  رود، وجـود نـدارد یـا علـت    کار میبه )ـِ

.رود، ذکر نشده استکار میبه)ـِ شان/ـِ تان/ـِ مان(که چرا در شکل جمع فقط یک صورت این

،)88-1370:100(همچون قریب و دیگـران   ،شناسان و دستورنویساندیگر از زبانگروهی 

صـورت مفـرد را بـه     ،)1372:85(و عمادافشـار   )136-1372:137(گیـوي و انـوري   احمدي

م(ترتیب  ش،ـَ وـَ ت در ایـن گونـه آثـار،    .داننـد  می)ـِ شان/ـِ تان/ـِ مان(و صورت جمع را )ـَ

گرچـه در بسـیاري از   .از ضمیر پیوسته نشده اسـت اي پیشواکه و تنوع واکه اي به وجود اشاره

اي بـین  واره بـه افـزودن همخـوان و یـا واکـه     زبان فارسی هم هاي دستور سنتی و تاریخیِکتاب

عنوان به.شودر مورد فرایند درج واکه دیده نمیاما تحلیلی د ،ستاك و ضمیر پیوسته اشاره شده

اشـاره   )114-1375:120(لقاسـمی  و ابوا )136-1372:137(انـوري  گیـوي و احمـدي مثال 

آیـد و یـا   اي مـی  الف و یا همـزه  ،تاردر نوش ،و ضمیر eهاي مختوم به واکۀکنند که بین واژه می

در آثـار  .امـا دلیـل آن ذکـر نشـده اسـت      ،شـود یایی افـزوده مـی   و ضمیر پیوسته، یا  uبین 

)1380:74(سـیکوف  اعتقـاد پـی  ، امـا بـه  اسـت  وسته اشاره شدهشناسان نیز به ضمایر پیایران

صـورت نگرفتـه   که ایـن امـر تـاکنون     ،شدنی استآنها تنها در بعد تاریخی حل مندتحلیل نظام

.است

گیرد چگـونگی اتصـال ضـمایر پیوسـته بـه اسـامی       در این مقاله مورد بررسی قرار میآنچه 

نقـش  ضـمایر  ایـن  طبیعتـاً  این نوع ضمایر اسـت،   میزبانِ اسم، از آنجا که.مختوم به واکه است

هدف از انجام این پژوهش ابتدا تعیـین نظـام ضـمایر پیوسـته در زبـان فارسـی و       .ندداراضافی 

در ایـن مقالـه ضـمایر پیوسـته     .تسپس تعیین محیط آوایی آنها در جایگاه مختوم به واکه اسـ 

.گردنـد  شوند، معرفـی مـی   امیده مین 1بستاً واژهکه اصطالح ،از عناصر زبانیعنوان زیرگروهی به

تواننـد  ها میدارد که هریک از این واکه)i،e،æ،u،o،(اي زبان فارسی شش واکه نظام واکه

که ضمایر پیوسته به لحاظ آوایی چگونـه بـه ایـن گونـه     این.هاي مختلف قرارگیرنددر پایان واژه

ها شـش  داده به این منظور در بخش ارائۀ.ر استموضوع اصلی پژوهش حاض ،پیوندنداسامی می

هـا  داده صـورت زیرسـاختیِ   ،در هر مورد.پایانی، ارائه شده است ، با توجه به نوع واکۀگروه داده

شـتاري و فارسـی معیـار گفتـاري     فارسی معیار نو هر واژه در گونۀ نگاريِارائه شده و سپس واج

شـده در  ذکر شناسـی زایشـیِ  چارچوب نظري ایـن پـژوهش واج  .است ه شدهارائ)تهرانی لهجۀ(

1. clitic
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آنها پرداخته  ها به بررسی و مقایسۀداده نگاريِاز گردآوري و واج، که پساست)2004(1ینسن

بررسـی   هـا  و در قسـمت تحلیـل داده  اسـت  سازي صـورت گرفتـه   فرضیه ،و براساس مشاهدات

.اند شده

در زبان فارسیها بست ضمایر پیوسته، زیرگروهی از واژه -2

در زبـان   s’-(نظیـر   3، گروه دیگري از تکواژهاي مقیـد 2در نظام زبان عالوه بر وندهاي تصریفی

هاي مستقل قواعـد  شان به واژهدلیل اتصال ،تصریفی يبرخالف وندهاکه ،وجود دارند)انگلیسی

و بـه  تکیه ندارد اي هستند که شده کوتاه به لحاظ واجی غالباً واژة این نوع تکواژها.نیست نحوي

نامیـده   بسـت واژهاصطالحاً  چنین تکواژهایی.دشومجاور متصل می ، به واژةسبب قواعد آوایی

.شوندمی

وتکیـه «معنـاي  بـه  ’klino‘یونـانی   اسـتفاده از واژة  با4نرمدر اوایل قرن هجدهم، ه دادن

»بسـت واژه«را سـاخت و از آن پـس اصـطالح     6»بستپی«و5»بستپیش«هاي واژه»شدنخم

ها به دو گروه بستواژه).7،1982:7کالونسنقل از (رودکار میبراي اشاره به چنین عناصري به

واژه8هاي سادهبستواژه عمدة آن دسـته از تکواژهـاي   .شـوند بندي مـی طبقه 9هاي ویژهبستو

کامـل خـود دارنـد و ارتبـاط آوایـی و       توزیعی همسان و برابر بـا گونـۀ  ز نظر نحوي وابسته که ا

شـقاقی،  (د نشـو نامیـده مـی  »بسـت سـاده  واژه«شفاف است کامل، روشن و با گونۀ هاآن معناییِ

مجاور خود افزوده  واژة طور اختیاري کوتاه شده و بهبه»را«واژةپی زیر درجملۀ).1374:145

:شده است

.ب به من بدهاون کتا!لیع.1

کـه   ،هسـتند »هم«و»و«،»را«شدة سه واژةصورت کوتاه ،در زبان فارسی ،هاي سادهبستواژه

.روند کار میمحاوره وگفتار سریع و خودمانی بهغالباً در

شـمار بـه »بسـت ویـژه  واژه«بست ساده نیسـتند،  هایی که واژهبستواژه از سوي دیگر، همۀ

1. J. T. Jensen 6. enclitic
2. inflectional 7. J. L. Klavans
3. bound 8. simple
4. G. Herman 9. special
5. proclitic
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 ،صورت واژه وجود دارد، یعنی صورت کامل و غیروابسته نداردیا فقط بهبست ویژه واژه.آیندمی

هـاي  به عنوان نمونه بـه مثـال   .)همان(و یا توزیع صورت وابسته منطبق بر صورت کامل نیست

:زیر توجه کنید

.رسه می شونمردم بیشتر عقل.لفا.2

.رسه می اونامردم بیشتر عقل *.ب

»اونـا «بـا صـورت کامـل و منفـرد آن      »شـون  ـِ«فوق نحوة توزیع ضمیر پیوستۀ هايهدر جمل

:ها عبارتند ازبست برخی دیگر از این نوع واژه.نیستیکسان 

پسوند(-i)خریدم یکتاب:نکره.

  پسوند(-i) که دیر رسیدند یآنهای:تحدید.

هابه کسی نگی:»ها«تأکید نشانۀ!

کتابِ علی:اضافه کسرة.

 ضمایر پیوسته:شکتابش، خوردم.

توانند هـم بـه پایـان    هاي ضمیري می بست ضمایر پیوسته یا پی ،شود طور که مالحظه می همان

و هـم بـه پایـان اسـامی      ،نـد دارلی که در این صورت نقش فـاعلی یـا مفعـو    ،افعال متصل شوند

.نقش اضافی هستند دهندة الت نشانکه در این ح،چسبندب

3گـاه یا تکیـه  2میزبان ،چسبندمی به آنهاها بستهایی را که واژهواژه)1993:245(1کاتامبا

از منظـري  .بستضمیر پیوسته واژهگاه است وتکیه»کتاب«،»کتابم«بنابراین، در واژة.نامدمی

بسـت  بسـت و پـی  به پـیش  ،گاهشان نسبت به تکیهقرارگرفتن برحسب جایگاه ،هابستدیگر واژه

 ،شـوند گاه ظاهر مـی از تکیهکه پسبه دلیل آن ،هاي زبان فارسیبستواژه اغلب.شوندتقسیم می

.4بست هستندپی

1. F. Katamba

2. host
3. anchor

).1374(شقاقی .ك.ها در زبان فارسی ر بست براي توضیح بیشتر در مورد واژه.4
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لهو بیان مسئ هاداده ارائۀ -3

در هـر  .انـد شان به شش گروه مجزا تقسیم شـده  پایانی ها براساس نوع واکۀ ین قسمت، دادهدر ا

، دوم شـخص  )مفـرد و جمـع  (ترتیب نمایانگر اول شخص به که روه شش داده ارائه شده استگ

 شـدة اصـالح  هـا براسـاس جـدولِ   این داده.هستند )مفرد و جمع(و سوم شخص )مفرد و جمع(

.انـد نگـاري شـده   واج)1385:116،کامبوزیـا  کرد زعفرانلو(IPAهاي زبان فارسی در همخوان

آنهـا صـورت    انـد و در ارائـۀ  قابل ارائـه زبان فارسی  ر دو شمارِها در هر سه شخص و هداده همۀ

.ها توسط نگارندگان بوده استداده بنديِپایانی مالك تقسیم واکۀ)روساختی(تولیديِ

هـاي مختـوم بـه واکـۀ      در خور ذکر است، عدم وجود واژهزیر  هاي اي که با توجه به جدول نکته

بجـز در   æدر واقع، در این زبان واژة مختوم به واکۀ .در زبان فارسی است [æ]پیشین و افتاده

از ایـن رو، جـدولی در   .شـود  یافـت نمـی   [næ]»نـه «و[væ]»و«کلمات بسیار محدود نظیر 

.ها قابل ارائه نیست خصوص این نوع واژه

[i]اسامی مختوم به واکۀ پیشین و افراشتۀ -3جدول

ستاكواژه
نوشتار رسمیگفتار و 

مفرد/جمع

گفتار غیررسمی

مفرد/جمع

rusærirusæri-j-æ-m/-j-e-m-nrusæri-m/-m-un1روسري

bzibzi-j-æ-t/-j-e-t-nbzi-t/-t-unبازي

neærnineærni-j-æ-/-j-e--nneærni-/--unنگرانی

npedærinpedæri-j-æ-m/-j-e-m-nnpedæri-m/-m-unناپدري

bærtæribærtæri-j-æ-t/-j-e-t-nbærtæri-t/-t-unبرتري

mænimæni-j-æ-/-j-e--nmæni-/--unمعنی

ول ي معمیا عام فرآیندهاي جنس  در بین اسم ،)فارسی گفتاري معیار(تهرانی  در لهجۀ uبه  aارتقاي واکۀ.1

تبدیل شده  /u/افراشته شده و به واکۀ /n/خیشومی  از همخوانِپیش /a/پسوند جمع  در اینجا واکۀ افتادة.است

و»ماهان«،»سالنار«،»بهرام«همچون  ،ر اسامی خاصنظی ،ها اما باید توجه داشت که در برخی واژه.است این ...،

.کند عمل نمیفرآیند 
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1[e]اسامی مختوم به واکۀ پیشین و میانیِ  -4جدول

ستاكواژه
گفتار و نوشتار رسمی

مفرد/جمع

گفتار غیررسمی

مفرد/جمع

nene--æ-m/-m-nunæ-m/-m-unخانه

mædresemædrese--æ-t/-t-nmædresæ-t/-t-unمدرسه

prteprte--æ-/--nprtæ-/--unپارچه

nmenme--æ-m/-m-nnmæ-m/-m-unنامه

mæGlemæGle--æ-t/-t-nmæGlæ-t/-t-unمقاله

ueue--æ-/--nuæ-/--unگوشه

همراه با غلت پایانی در زیرساخت [u]اسامی مختوم به واکۀ پسینِ افراشتۀ گرد  -الف-5جدول

ستاكواژه
گفتار و نوشتار رسمی

مفرد/جمع

گفتار غیرمعیار

مفرد/جمع

ru(j)ruj-æ-m/-e-m-nru-m/-m-unرو

mu(j)muj-æ-t/-e-t-nmu-t/-t-unمو

dnedu(j)dneduj-æ-/-e--ndnedu-/--unدانشجو

u(j)uj-æ-m/-e-m-nu-m/-m-unخو

su(j)suj-æ-t/-e-t-nsu-t/-t-unسو

bu(j)buj-æ-/-e--nbu-/--unبو

[u]اسامی مختوم به واکۀ پسین افراشتۀ گرد  -ب-5جدول

ستاكواژه
گفتار و نوشتار رسمی

مفرد/جمع 

گفتار غیررسمی

مفرد/جمع 

pætupætu-j-æ-m/-j-e-m-npætuپتو -m/-m-un

drudru-j-æ-t/-j-e-t-ndruدارو -t/-t-un

æluæluگلو -j-æ-/-j-e--nælu-/--un

bzubzu-j--m/-j-e-m-nbzu-m/-m-unبازو

isuisuگیسو -j-æ-t/-j-e-t-nisu-t/-t-un

otuotuاتو -j-æ-/-j-e--nutu-/--un

، به طور کامل، به )4.4(در قسمت .در این جدول به واکۀ پایانیِ ستاك در ستون گفتار غیررسمی توجه کنید.2

.زیرساختی در چنین جایگاهی خواهیم پرداخت //تحلیل چگونگی وقوع واکۀ 
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هاي مختوم به واکـۀ شود، داده مالحظه می)ب-5(و)الف -5(هاي طور که در جدولهمان

[u] زبـان در هـر دو    ن دلیل است که گویشـور فارسـی  آ هن بو ای ،اندبه دو زیرگروه تقسیم شده

دو گـروه از  که زیرساخت این کند، حال آنادراك می را ها یک صورت مشترك آوایی گروه از داده

.هـاي بعـدي مـا خواهـد بـود      م در تحلیلاي مهاین تمایز زیرساختی نکته.یز استیکدیگر متما

 هـا صـورت روسـاختیِ   گرچـه ایـن داده   ،کنیـد مشـاهده مـی  )الـف  -5(طور که در جدول همان

 پیشـینِ  واکـۀ یک غلت یا نیملحاظ زیرساختی اما به ،دارند)ب-5(هاي جدولدادهمشترکی با 

هاي میانه و قرن ةواکه در دوراین نیم .دشوه هنگام اتصال به وندها آشکار میناملفوظ دارند که ب

i–و یـا   n-روساختی نیز داشته و هنگام اتصـال تکـواژ جمـع     بازنماییِ ،جدید فارسیِ آغازینِ

در صـورت   واکهارسی امروز این نیماما در ف .داده استاي رخ نمیگونه التقاي واکهمصدري هیچ

.شوددیگر آشکار می هنگام اتصال به تکواژِمنفرد واژه وجود ندارد و 

[o]اسامی مختوم به واکۀ پسین و میانی  -6جدول

ستاكواژه
گفتار و نوشتار رسمی

مفرد/جمع

گفتار غیررسمی

مفرد/جمع

ceoceo-j-æ-m/-j-e-m-nceo-m/-m-unکشو

mntomnto-j-æ-t/-j-e-t-nmnto-t/-t-unمانتو

momo-j-æ-/-j-e--nmo-/--un)درخت انگور(مو 

rdijordijo-j-æ-m/-j-e-m-nrdijo-m/-m-unرادیو

tblotblo-j-æ-t/-j-e-t-ntablo-t/-t-unتابلو

delodelo-j-æ-/-j-e--ndelo-/--unجلو

)الف -7(نیز به دلیل تفاوت در صورت زیرساختی به دو زیرگروه  []اسامی مختوم به واکۀ

.اندشدهبندي طبقه)ب-7(و

همراه با غلت پایانی در زیرساخت []اسامی مختوم به واکۀ پسینِ افتاده -الف -7جدول 

ستاكواژه
گفتار و نوشتار رسمی

مفرد/جمع

گفتار غیررسمی

مفرد/جمع

p(j)pj-æ-m/e-m-np-m/m-unپا

od(j)odj-æ-t/-e-t-nod-t/t-unخدا

bl(j)blj--/-e--nbl-/-unباال

d(j)dj--/-e--and-/-unجا
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[]اسامی مختوم به واکۀ پسینِ افتاده -ب-7جدول

ستاكواژه
گفتار و نوشتار رسمی

مفرد/جمع

گفتار غیررسمی

مفرد/جمع

æbæb-j-æ-m/-j-e-m-næb-m/-m-unعبا

celiscelis-j-æ-t/-j-e-t-ncelis-t/-t-unکلیسا

t)کردن(تا  (cærdæn)t-j-æ-/-j-e--nt-/--un

æsæs-j-æ-m/-j-e-m-næs-m/-m-unعصا

motæccmotæcc-j-æ-t/-j-e-t-nmotæcc-t/-t-unمتکا

entehenteh-j-æ-/-j-e--nenteh-/--unانتها

پـس از   ،رسـمی  فارسی گفتاري و نوشتاريِ گونۀدهد که در هاي فوق نشان می بررسی داده

 8صورت جـدول  هایی به  ها و واکه در دو صورت مفرد و جمع با همخوانستاك مختوم به واکه، 

:روبرو هستیم

پایانیها براساس واکه بندي دادهطبقه -8جدول

مفردجمع

VCCV
همخوان 

میانجی
CV

همخوان 

میانجی

واکۀ 

پایانی

شمارة 

جدول

-nm, t, e-j-m, t, æ-j-i)3(

-nm, t, --m, t, --e)4(

-nm, t, e-m, t, -u(j))5-الف(

-nm, t, e-j-m, t, -j-u)5-ب(

-nm, t, e-j-m, t, -j-o)6(

-nm, t, e-m, t, -(j))7-الف(

-nm, t, e-j-m, t, -j-)7-ب(

 کل مفـرد ضـمایر در تمـام مـوارد واکـۀ     کنید در شطور که در این جدول مالحظه می همان

از صـورت جمـع ضـمایر    شـود و پـیش   بسـتی دیـده مـی    ضمیر پی قبل از /æ/افتاده و پیشین 

 کار به/e/میانی و پیشینِ کۀوا ،)4جدول (اند ختم شده /e/هایی که به واکۀبجز داده ،بستی پی

 ،انـد خـتم شـده   [-j-]هایی کـه در زیرسـاخت بـه غلـت     بجز داده ،همخوان میانجی.فته استر



91|...هاي ضمیري به اسامیِ مختومبستاتصال پی

.است/-j-/یا غلت  /--/همخوان انسدادي چاکنایی 

ود بـین  موجـ  ايِشود برخاسته از تنوع واکـه  اساس پرسشی که به ذهن متبادر می بر همین

، بسـت چرا در صورت مفرد بین سـتاك و پـی  "تر به بیانی ساده.هاست صورت مفرد و جمع داده

 ،هـا ایـن واکـه   که عنصر قبل و بعدل آنحا ؟شوددیده می/e/، و در صورت جمع واکۀ//واکۀ

ایـن پـژوهش در    ست کهایلهمسئاین همان  ".، کامالً یکسان استدر هر دو صورت مفرد و جمع

.خور براي آن بیابدتالش است پاسخی در

هاتحلیل داده -4

زیـر را در نظـر    دو فرضـیۀ  هایی که در بخش قبل ارائه شد،داده تحلیلمنظور در اولین گام و به

:گیریممی

.است ’VC-‘بستی در زبان فارسی یک یر پیاضم صورت زیرساختیِ :اول رضیۀف

فارسـی   یعنـی ضـمایر پیوسـتۀ   .است ’C-‘این ضمایر یک صورت زیرساختیِ :دوم فرضیۀ

.فقط و فقط یک همخوان منفردند

حـوي و حتـی تـاریخی بـراي تنـوع      گونه توجیه آوایی، صـرفی، ن اول هیچ با توجه به فرضیۀ

به هنگـام   ،شودها مالحظه میداده طور که در قسمت ارائۀ همان.وجود نداردمورد بحث ايِواکه

 و در صـورتæ  واکـۀ  مفـرد  در صورت ،هاي مختوم به واکههاي ضمیري به واژهبستاتصال پی

بـه   ،متفـاوت  ها این است که دو واکۀنکته جالب توجه دراین مثال.درج شده است eجمع واکۀ

در هـر سـه   ، ’rusæri‘مثالً در واژة.اندکار رفتهیکسان بهکامالً محیط در دو  ،لحاظ افراشتگی

، همـان واژه  جمـعِ  شود، درحالی که در هر سـه شـخصِ  دیده می /æ/، واکۀ افتادةمفرد شخصِ

سـتاك هـر دو   (ست که بافت هر دو یکسان اسـت  ین در حالیا.رفته است کار به/e/میانیِ واکۀ

,m–بعد از ستاك نیـز در هـر دو مـورد     مشابه است و همخوانِ -t, -  ایـن امـر خـود    ).اسـت

دهندة عـدم وجـود    ، نشانیکسان در بافت ،هابر این واقعیت باشد که تنوع واکهتواند شاهدي می

:بینـیم مختوم به همخوان نیز می در اسامیِاي را این تنوع واکه.زیرساختی است ابتث یک واکۀ

(cetb--m/cetb-e-m-n).

هـاي  هاي متفاوت زبان فارسی بـه صـورت  ها وگویشمورد بحث در لهجه این، واکۀ عالوه بر

:یابدی بروز میمتفاوت
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هایی از لهجۀ همدانی مثال -9جدول

lebs-e-لباسشmedd-e-tمدادتtup-o-mتوپم

dæst-e-دستشtæt-e-tتختتcetb-o-mکتابم

کرمانشاهی هایی از لهجۀمثال -10جدول

lebs-e-لباسشmedd-e-tمدادتtup-e-mتوپم

dæst-e-دستشtæt-e-tتختتcetb-e-mکتابم

اياز فارسی محاوره هاییمثال -11جدول

lebs-e-لباسشmedd-e-tتمدادtup-æ-mمتوپ

dæst-e-دستشtæt-e-tتتختcetb-æ-mمکتاب

هـا در   کند این است کـه ایـن واکـه    ها را تأیید می این واکه بودنِدیگري که روساختی شاهد

دو تکـواژ در فارسـی    اي در مرزاز طرفی، تنوع واکه.حضور ندارند)غیررسمی(ايفارسی محاوره

 ،واکه در مرز دو تکواژ یند درجِدهد که نوعی فراهاي مختلف زبان فارسی نشان می معیار و لهجه

.پیوسته رخ داده استاسمی و ضمیر بین ستاك 

:یک توجه کنیده در هرهاي زیر و جایگاه تکیدادهجفتبه عنوان شاهدي دیگر به

a.ʹun-æ- (3خونشa. ʹu-æ- (4گوشــش

.b)اش گوشه(گوشــش  uʹæ- اش خانه(خونش(b. uʹnæ-

در حـالی  .تکیـه اسـت   هاي فوق در جایگاهدادهتفاوت جفت ،کنید طور که مالحظه میهمان

جایگاه تکیه بر روي هجـاي دوم   (b)هاي بر است، در مثال هجاي اول تکیه (a)هاي که در مثال

بایـد در اینجـا  æدهد که واکۀنشان می هابستواژه نبودنِبر ت تکیهو ماهی همین واقعیت.است

 توانـد طبیعتـاً نمـی  بسـتی باشـد،    بست؛ چرا که اگر جزء ضمیر پیو نه پی باشدجزئی از ستاك 

.به وضوح نشان داده شده است (b)هاي این واقعیت در مثال.بر باشدتکیه

 اي، عـدم حضـور واکـه در گونـۀ    یـر تنـوع واکـه   نظ،که در باال برشمردیم بنابراین، شواهدي

عنـوان یکـی از بـارزترین     هـا بـه   بسـت  پـی  نبـودنِ بر و همچنـین تکیـه  ، غیررسمی زبان فارسـی 

بسـتی ضـمایر پـی   دهـد کـه صـورت زیرسـاختیِ     ه وضوح نشان مـی ب،هابست هاي واژه مشخصه
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.رسدنظر می محتمل بهدوم شود و فرضیۀاول رد می ضیۀفرپس  .اشدب VC–تواندنمی

که ایـن   ،نددابستی را تنها یک همخوان منفرد می ضمایر پی صورت زیرساختیِ ،دوم رضیۀف

 امـا، نکتـۀ  .سـد رنظر مـی تر به پذیرفتنیاول ارائه شد،  با توجه به شواهدي که در رد فرضیۀامر 

چرا در صورت گفتار و نوشتار رسـمی بـا درج    ،مهم اینجاست که اگر فرض دوم پذیرفتنی باشد

زبـان  فارسـی ه و یک همخوان براي گویشور در حالی که تلفظ توالی یک واک ،روبروییم -j–غلت 

نظـام ضـمایر پیوسـته     ربارةبخشی از تأیید این فرضیه در مالحظات تاریخی د.محدودیتی ندارد

دوره .پردازیمن میه آکه در ادامه ب ،ی نهفته استهاي مختلف زبان فارسدر

نگاهی تاریخی:زبان فارسی هاي ضمیريِبست پی -4-1

.شخصی در ایرانی باستان جنس ندارنـد  ضمایر":گویدمی )114-1375:120(ابوالقاسمی 

شخصـی متصـل   ضـمایر  ."شوند و سه شمار مفرد، مثنـی و جمـع دارنـد   این ضمایر صرف نمی

:غربی عبارتند از ایرانی میانۀ]پیوسته[

ضمایر شخصی پیوسته در ایرانی میانۀ غربی -12جدول

پهلوي اشکانی شمار/شخص

ترفانی

فارسی میانۀ

ترفانی

فارسی میانۀ

زرتشتی

m-m-m-اول شخص مفرد

t-t-t-دوم شخص مفرد

---سوم شخص مفرد

اوستایی است که ضمیر متصـل   [mē-]بازماندة m–صورت ":گویدابوالقاسمی در ادامه می

اوسـتایی اسـت کـه    [tē-]صورت بازماندة t-اول شخص مفرد در حالت اضافی است، ]پیوسته[

[ē-]ة نیـز بازمانـد   -دوم شـخص مفـرد در حالـت اضـافی اسـت، و      ]پیوسـته [ضمیر متصل 

."سوم شخص مفرد درحالت اضافی است]پیوسته[اوستایی و آن ضمیر متصل 

-]،[maiy-]اوستایی، [ē-]و[tē-]،[mē-]ترتیب با ، به12ي جدول هاي ضمیرصورت

taiy]و[-aiy] انـد،  حالـت اضـافی مفـرد بـوده     ، که در واقـع ضـمایر پیوسـتۀ   فارسی باستان

 ، صورت باستانی ندارند و در دورةجمع جاست که ضمایر پیوستۀقابل توجه این نکتۀ.اند ریشههم
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از ایـن  .)همـان (اند مفرد ساخته شده به ضمایر پیوستۀ ’n–‘ساز میانه با افزودن پسوند جمع

:صورت زیر نشان دادتوان بهزبان فارسی را می پیوستۀرو، نظام ضمیرهاي 

ضمایر پیوسته در زبان فارسی -13جدول

جمعمفردشمار/شخص

m-m–n-اول شخص

t-t–n-دوم شخص

-–n-سوم شخص

دیگر در تأیید فرضیه دوم این است که گاه ممکن است بین همخوان پایـانی سـتاك و    نکتۀ

شود، امـا خـود    این صورت بیشتر درشعر مشاهده میاگر چه .اي درج نشودضمیر پیوسته، واکه

:تی این ضمایر فقط یک همخوان استتواند شاهدي براین ادعا باشد که صورت زیرساخمی

را˚نخوانم نبرده برادر را˚نسوزم دل پیر مادرم )1350:96،فردوسی(م

بستی با یـک همخـوان   شویم که در آن ضمیر پیشواهدي روبرو میهمچنین، گاه در نثر با 

رادلهاشانو...«صـورت  ،انعام از سورة 43ل در ترجمۀ آیۀ عنوان مثابه.منفرد آغاز شده است

.بینیمرا می»1...قساوت فراگرفت 

ی هـاي ضـمیري در زبـان فارسـی نظـام     بسـت  دهد که نظام پـی  مطالعات تاریخی نشان می

صـورت جمـع ایـن    .اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد و سوم شـخص مفـرد  :عضوي استسه

این امـر  .شود ساخته می’n-‘سازبا افزودن پسوند جمع ،ت جمع اسامیهمچون صور ،ضمایر

توسـط   ،ضـمایر پیوسـته   فراگیـريِ در نتیجـه سـهولت   بار نظام زبـان و  شدنِخود سبب کاسته

.شودزبان می غیرفارسی آموزانِ انزبانان و زبفارسی

رجـوع  (دهـد   وضوح نشان مـی  غیررسمی را به گفتار هاي گونۀداده تبیینِ ،دوم تأیید فرضیۀ

شرایط به ایـن سـادگی    ،معیار فارسی رسمی اما در مورد گونۀ ).3بخش ها در زیرکنید به داده

 دهد که گونۀ معیار رسمی درمقایسـه بـا گونـۀ   نشان می 3قسمت شده در هاي ارائهداده.نیست

1.»....و  م وهت قُلُوبن قَساي ترجمۀ مهدي الهی قمشه(»....لک(.
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، هـا داده تمامیِ ین واکه در صورت مفردا.یک همخوان و یک واکه بیشتر دارد ،معیار غیررسمی

همخـوان مـورد   .است [e]پیشینِ میانیِ ، واکۀآنها و در صورت جمعِ، [æ]نِپیشی تادةاف واکۀ

و6ب،.5، 3هاي جدول(نیز در چهار مورد نظر  ،)4جـدول  (و در یـک مـورد   [-j-]غلت )ب.7،

شـده   بـه بررسـی ایـن واکـه و همخـوان درج      در ادامـه .اسـت  [--]همخوان انسداد چاکنـاییِ 

.پردازیممی

فرایندي قیاسی:درج واکه -4-2

تی در بسـ دهد کـه ضـمیر پـی    ن میشواهد تاریخی نشاشد،  گفتهطور که در بخش پیش همان

در[æ]، واکـۀ طور که اشـاره شـد  بنابراین، همان.داردC(n)–صورت زبان فارسی ساختی به

بلکـه حاصـل    ،اي زیرسـاختی باشـند  تواننـد واکـه   در صورت جمع نمی [e]صورت مفرد و واکۀ

و از طـرف   ،پژوهش مختوم به واکه هستندشده در این هاي ارائه فرایند درج هستند، تمامی واژه

.منفرد است بستی نیز یک همخوانِ دیگر ضمیر پی

[e]و[æ]هـاي  شده به قیاس با درج واکهدرج دهد که واکۀهاي فوق نشان میبررسی داده

واژه .شـود مختوم به واکه نیز ظاهر مـی  هايهدر بافت مشابه، در واژ ،هاي مختوم به همخواندر

:دبستی توجه کنیاتصال آنها به ضمیر پی هاي مختوم به همخوان و چگونگیِواژهبه برخی 

بستی به اسامی مختوم به همخوان اتصال ضمایر پی -14جدول

ستاكواژه
گفتار و نوشتار رسمی

مفرد/جمع

tuptup-æ-m/e-m-nتوپ

cetbcetb-æ-t/-e-t-nکتاب

meddmedd--/-e--nمداد

tttt--m/-e-m-nتخت

dæstdæst-æ-t/-e-t-nدست

mizmiz--/-e--nمیز

,m-/هرگاه ضـمایر   ،شودمالحظه می 14طور که در جدول  همان -t, -/   هـاي   بـه سـتاك

همخـوانی در مـرز تکواژهـا    یـا سـه  هـاي دو  شوند، تشکیل خوشـه  مختوم به همخوان افزوده می
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بـراي جلـوگیري از   .وندشـ نی مجاز محسـوب نمـی  هاي همخواکه برخی از این خوشه ،دهند می

 اي کشیده در هسـتۀ که گاه به دلیل وجود واکه ،یرمجازغ همخوانیِهاي دو یا سهتشکیل خوشه

.دگردیک واکه در مرز دو تکواژ درج می ،شودتر نیز می ك، وزن هجا در مرز تکواژها سنگینستا

یند درج از این رو، فرا.فارسی معیار است در [e]یا [æ]هاي کوتاهیکی از واکه این واکه معموالً

 ینـد ها، این فرا قیاس با این نوع ستاكدر .ی داردواکه در چنین ساختی، کامالً تبیینی آواشناخت

صـورت   مختوم به واکه نیز اجرا شده و بههاي در تمامی اسم ،کلی اي صورت قاعده به ،واکه درجِ

در،فارسی معیـار  در گونۀ [e]و[]هاي درج واکهاز پس.یافته درآمده استیک قاعده تعمیم

:شویمصورت زیر روبرو می می مختوم به همخوان، با ساختی بهاسا باقیاس 

بستیضمیر پی +شده درج واکۀ +ستاك  پایانیِ واکۀ

 یکـی واکـۀ  :دو واکـه اسـت   که حاصل توالیِ ،شویمها روبرو می بر این اساس، با التقاي واکه

بـه درج یـک    منظور حل این مشکل ناچـار به.[e]یا  []شدة ستاك و دیگري واکۀ درج پایانیِ

.میانجی هستیم همخوانِ

بجـز در   ،هـاي فـوق   بافـت  ، در کلیـۀ دهنـد هاي این پـژوهش نشـان مـی    طور که داده همان

.اسـت [-j-]واکـۀ همخـوان میـانجی، نـیم    ،)4جدول (د هستن /e/واکۀهایی که مختوم به واژه

:توان حاصل عوامل زیر دانستدر زبان فارسی را می [-j-]واکۀدرج نیمدالیل 

هـا  ها اولین گزینه واکه ها در هنگام التقاي واکه، نیم از آنجا که در اغلب زبان :دالیل آوایی

دو واکـه در مـرز    در رویاروییِ /-j-/واکۀز التقاي واکه هستند، کاربرد نیمبراي جلوگیري ا

ست که در زبان فارسی تنها الزم به ذکر ا.رودشمار می کامالً طبیعی به يندیفرا،دو تکواژ

هـاي بسـیار    در سـاخت  /-w-/پسـینِ  واکـۀ عنـوان واج وجـود دارد و نـیم    واکه به یک نیم

.شود محدودي دیده می

علی خانۀ«میان دو واژة مستقل مانند  هاي اضافیدر ساخت :دالیل صرفی«[ne-j-

e li] واکــۀنــیم/-j-/ از آنجــا کــه در .شــود عنــوان همخــوان میــانجی درج مــیبــه

است، نوع همخـوان میـانجی    قرارهمین رابطه بر ،به لحاظ دستوري ،هاي ضمیريبست پی

.بستی یکسان استمستقل و پی هاي اضافیِ در ساخت

واکۀها در گذشته به نیم ستاك برخی :دالیل تاریخی/-j-/ انـد و بـه مـرور    شده ختم می
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ا هنگام اتصال به ونـدها  و تنه شود میحذف  واژه 1پایانی در شکل منفرد واکۀن این نیمزما

:هاي زیر توجه کنیدبه مثال.گردد آشکار می

muj + -æt  muj-æt

به عبـارت  .کند هاي مشابه تثبیت می اي را در سایر صورت واکه وجود چنین نیم ،این واقعیت

هایی نظیر آنچه کـه در  واژه اها به قیاس ب از این دسته از واژه [-j-]واکۀتوان گفت نیمدیگر، می

سرایت پیدا کـرده و نقـش    ،پایانی هستند /j/که در زیرساخت فاقد  ،)ب.7(و یا )ب.5(جدول 

.ده استکرمیانجی را ایفاخوان هم

واژه/j/سرایت  که معتقد است)1365:18(صادقی  دوم  هاي دستۀاول به واژه هاي دستۀاز

تـا   ،قرارگرفتن درکنار یک واکـه  در صورت ،دوم هاي دستۀو به احتمال قوي واژه استتدریجی 

زیرساختی درموضع  واکۀنیمهمین .اندرفتهکار میبه /j/ها در بسیاري از نقاط ایران بدون مدت

بسیاري از این گونه کلمـات حـذف گردیـده و تنهـا      ها از پایانِپایان واژه به تدریج در طی سال

:شودنشان داده می زیرصورت  حذف به این قاعدة.اقی مانده استآن ب نقش ساختیِ

ستاك پایانیِ واکۀحذف نیم:1قاعدة 

j  Ø / V ____ #

درج همخوان میانجی سازِزمینه درج واکه، -4-3

یند درج همخـوان میـانجی را بـه    ، فرایند درج واکه، فراطور که در قسمت پیش اشاره شدهمان

.قابـل تعریـف اسـت    قواعد 2سازيِزمینه شناسی از طریق رابطۀآنها در واج ، که رابطۀبال دارددن

قاعدةدو ":گویدمی)2004:190(ینسن  ،سازيزمینه در تعریفAوB، سـازي  زمینـه  رابطـۀ

:ند اگردار

.دکنرا فراهم  Bزمینۀ عملکرد قاعدة Aةملکرد قاعدع.1

".در زیرساخت فراهم نبوده باشد B، زمینۀ عملکرد قاعدةAاز عملکرد قاعدة یشپ.2

:توجه نمایید "تتویپ"به الگوي اشتقاقی واژة

/# pætu + t #/ UR

1. citation form
2. feeding
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pætu + æ + t A: insertion of /æ/

pætu + j + æ + t B: insertion of /j/

[ pætujæt] PR

میسر  [-j-]درج همخوان میانجیِ ،[]از درج واکۀ ، تا پیششودطور که مالحظه می همان

راین، بـه  بنـاب .شـود فـراهم مـی   (B)، شرایط عملکرد قاعدة(A)از اعمال قاعدة اما، پس.نیست

درج همخـوان   ۀزمینـ  ،درجـی  مختوم به واکه، واکۀ بستی به اسامیِضمیرهاي پیهنگام اتصال 

.سازدمیانجی را فراهم می

/e/هی دوباره به اسامی مختوم به واکۀنگا -4-4

طـور کـه در ایـن    همان.بریمبه پایان می 4هاي جدول  ها را با نگاهی دوباره به مثال تحلیل داده

بسـتی،  هنگام اتصال ستاك به ضـمیر پـی  به ،گفتار غیررسمیشود در گونۀجدول مالحظه می

را/æ/افتـاده و پیشـینِ   جاي آن واکـۀ شود و به در پایان ستاك دیده نمی /e/پایانیِ دیگر واکۀ

هـاي مختـوم   رار گیرد این واقعیت است که واژهدر اینجا مورد توجه ق بایداي که  نکته.بینیم می

فارسـی  (هـاي پیشـین فارسـی   هایی هسـتند کـه در گونـه    یا واژه ،در فارسی امروز ،/e/به واکۀ

یـا   ،انـد  شـده  [e]اند و امروزه در بافت معینـی تبـدیل بـه    شدهختم می /æ/به  )باستان و میانه

)بـر وزن مفاعلَـه  (یا مطالعه )بر وزن مفعلَه(هاي مدرسه نظیر واژه ،هاي قرضی از زبان عربی واژه

 ،اسـت )1379(که برگرفته از مکنزي ،هاي زیر از زبان پهلويدر همین ارتباط، به داده.هستند

:1توجه کنید

هایی از زبان پهلويداده -15جدول

rwāragēآرواره gōnagگونه

gōagگوشهmōzagموزه

xānagخانهmādagماده

mardānagمردانهnāmagنامه

بـوده کـه در    /æ/،4هایی نظیـر جـدول   زیرساختی در واژه که واکۀ توان گفت بنابراین، می

ز زبـان فارسـی نیـ    ايِاز این گذشـته نظـام واکـه    .تبدیل شده است [e]خاصی به  محیط آواییِ

.ها در اینجا منطبق با عالئم آوایی همان کتاب استآوانگاري واژه .1
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i،e،æ،u،o(مسـتقل  در زبان فارسی معیار، شش واکۀ .دهدخوبی این واقعیت را نشان میبه

،( اي است کـه اصـطالحاً آن را توزیـع    گونههاي زبان فارسی بهتوزیع واکه نحوة.وجود دارد

.دهنـد یـک واژه رخ مـی   ین معنا که هر شش واکه در موضع میانی و پایـانیِ ه اب.نامیمکامل می

طوري کـه در  به ،است CV(C)(C)درنظر داشت که هجاي زبان فارسی در روساخت  بایدالبته 

در زبان فارسـی محـدودیت    æواکۀ)1380:31(سیکوف به اعتقاد پی.اي نداریمواکه آن آغازة

ایـن  .شـود ها دیده نمیدر پایان واژه،(v)و یا و  (n)جز استثنائاتی نظیر نه دارد و، بنقشی 

خـتم   در گذشـته بـه واکـه     ،در فارسـی امـروز  ، eهاي مختوم به در حالی است که اکثر واژه

 ،هاي صفت مفعولیصورت ، و نیز همۀ1بینیدمی 15ول هایی مانند آنچه در جد مثال.اندشدهمی

:زبانی باشند اي براي این پدیدةتوانند نمونهمی

sutæ → sute

rftæ → ræfte

:را در موارد دیگري همچون eبا  æجایگزینیِ)1380:30(سیکوف از این گذشته پی

ægær → æge

mægær → mæge

dræd→ dre

.دهد نیز گزارش می

نشان  زیر کمک قاعدةدر فارسی امروز را به [e]به  //توان فرایند ارتقاي واکه بنابراین، می

:داد

واکه افراشتگیِ:2قاعدة

:کنیم بازنویسی می صورت زیررا به این قاعده

.است)1380کوفیس یپ(داده ها منطبق بر همان کتاب  یسیآوانو جانیاست که در ا يادآوریالزم به .1
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:در محیط /æ/دهد که واکۀ افتادةقاعده نشان میاین 

جایگاه پایانی واژه )الف(

Ceاز  شیپ گاهیدر جا)ب(

فقـط در  /æ/دارد که صورت زیـر سـاختیِ  بیان می روشنیبهاین قاعده .شودتبدیل می [e]به 

پـس،  .دکنـ خود را حفظ می)ترقدیمی(، صورت زیرساختیِدرفنمهمخوان کیازجایگاه پیش

 صـورت  ،سـتاك  پایـانیِ  هنگام اتصال ضمایر پیوستۀ مفرد و جمـع درگونـۀ غیررسـمی، واکـۀ    به

 غیررسـمیِ  گونـۀ هـاي  و سایر دادهunæ-m/-m-unنظیر (دهد خود را نشان می زیرساختیِ

در(eو،)در شکل مفرد(æیِقیاسواکۀ درج دلیل به ،اما در صورت معیار).4موجود در جدول 

بـه  .هسـتیم  مواجـه شود و سپس با درج همخوان میانجی اعمال می 2ابتدا قاعدة، )شکل جمع

:دکنیکه نمایانگر ترتیب قواعد فوق است توجه  ،زیر الگوي واجیِ

/#u æ+ #/ UR

u æ+æ+  قیاسی  درج واکۀ

ue+æ+ )2قاعدة(افراشتگی واکه 

ue++æ+ درج همخوان میانجی

[ueæ] PR

گیرينتیجه -5

 هـاي اسـمیِ  زبـان فارسـی بـه گـروه     بستیِبه بررسی چگونگی اتصال ضمایر پی در این پژوهش

هـاي ضـمیري   بست دهد که نظام پی ج پژوهش نشان مینتای.مختوم به واکه پرداخته شده است

,m-)عضويی سهزبان فارسی نظام -t, -) شخص، دوم شـخص و  یک بیانگر اول است که هر

’n-‘سـازِ ر آنها تنهـا بـا افـزودن پسـوند جمـع     و صورت جمع متناظ ،سوم شخص مفرد است

 ،هـاي آن  بـان فارسـی و لهجـه   وجود تنوع در واکه همراه با ضمیر پیوسته در ز.گرددحاصل می

شده میان سـتاك مختـوم بـه    این واکۀ درج.دهد که این واکه حاصل فرایند درج استنشان می

CVCCیـا   CV:C(C)که سـاخت   ،هاي مختوم به همخوانستاك باقیاس  در،اکه و ضمیرو

درجـی   ضـمیر و واکـۀ   واکـه میـانِ  درج نیم سازِ این نوع فرایند خود زمینه.گردد ند، درج میدار

شده در هاي درجها و یا واکه نشان داده شده است که نوع همخوانهمچنین، در این مقاله .است
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ا گونه تبیین آوایی، صرفی و یا نحوي نداشـته باشـد و ظهـور آنهـ    ممکن است هیچ ساختار زبان

کـه در  نکتـۀ دیگـر این  .پـذیر باشـد  هـاي زبـانی توجیـه    نوعی قیاس با سایر سـاخت  فقط بر پایۀ

اي که نتـایج حاصـل از    گونهبه دارند،جایگاه در خور توجهی  هاي تاریخیبررسی ،مطالعات زبانی

طوري که به .ر گویشوران و پژوهشگران باشداي برخالف انتظاسبب بروز نتیجه تواند آنها گاه می

طـور کـه در   مانه.شمار رودبه لحاظ تبیین آوایی به ءاستثنا نوعی ،یند تاریخیعملکرد یک فرا

اي اسـت کـه در فارسـی     گونـه  ،بسـتی  ضمایر پی صورت زیرساختیِ ،داده شد این پژوهش نشان

آن  کـه تصـور ابتـدایی   حال آن.و نه فارسی معیار و رسمیگیرد ه قرار میاي مورد استفاد محاوره

.عنوان صورت زیرساختی قلمداد گرددبه بایداست که صورت معیار و رسمی 
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