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مقدمه-1

فارسی باستان، میانه و  ةروي روند تکوین زبان فارسی در طی سه دور گرفته ت صورتمطالعا

ی به کیفی و کمواجیِنظام این زبان و تحول آن از یک  ايه واکه تغییرات تدریجیِمعاصر، بر 

طوري بهنه است، فارسی میا ۀدنبال يفارسی امروز.گذارند ه میصرفاً کیفی، صح ۀیک مجموع

1هاي کوتاه واکهۀمجموعاز  که،
[a, i, u]  ،هاي  واکهفارسی میانه[i]و[u]به[e]و[o]در

,:a]هاي بلند  هاند و واک فارسی معاصر تبدیل شده i:, u:]از انواع کوتاه  2لحاظ کششتنها بهکه

,:e]هاي  واکه.اند تحول یافته[ɑ, i, u]اند، به شده متمایز می o:] نیز، دقیقاً مانند[e, o]

عالوه بر ها   واکه)کشش(ت کمیتفاوت در این .اند، اما با دو برابر کشش شده امروزي تلفظ می

 که در فارسی امروز، تنهااست، درحالی بودهنیز ویژگی واجی و ممیز معنا یک ممیز، نقش غیرِ

ممیز ت آنها اساساً نقش غیرِو کمی ندستممیز هها واکه)جایگاه و ارتفاع(ی کیفهاي  مشخصه

؛339-1365:344، خانلري؛ 1389:17ابوالقاسمی،  ؛129-1357:132دقی، صا(دارد

در گرایش عام ، یفارسگذشته و حال زبان در ها  واکهز غیرِممیکشش.)1392نغزگوي کهن،

:قابل مشاهده است [ʔ, h]هاي چاکنایی  پس از تخفیف همخوان واکه 3جبرانی کشش به

فارسی قدیم:/ʽ[ʔitmi:nɑn]˃/itmiʔnɑnاطمینانʼ)1مثال 

)130-1357:131(برگرفته از صادقی 

فارسی امروز:/ʽ[pa:n]˃/pahnپهنʼ)2مثال 

)1392:225(برگرفته از کرد زعفرانلو کامبوزیا 

نقشی ندارد، اما در نظام آوایی آن،  معاصر در نظام واجی فارسیاگرچه  ها واکه میتک

هاي  واکه ۀها، دو مجموع براساس همین ویژگی.زند ها رقم می هاي متفاوتی را براي واکه ویژگی

[ɑ, i, u]و[a, e, o] ثمره، (دهند  و کوتاه را تشکیل میهاي بلند  طبیعی از واکه ۀقدو طب

).2009؛ روحانی رهبر، 1388؛ کرد زعفرانلو کامبوزیا و هادیان، 1386زاده،  ؛ طبیب1380:85

همخوانی پس از خود،  ۀاول خوشاي کوتاه محدودیتی در انتخاب عضوه عنوان مثال، واکهبه

ت که در برخی موارد، اسشدهاستفاده )IPA(المللی  ها، از نظام آوانگاري بین ها و مثال در آوانویسی داده -1

.ستها نمونهآن اصلی آوانویسی منبعةمتفاوت از شیو

2. length
3. compensatory lengthening
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[ʔ, h]هاي چاکنایی  در بافت همخواننیز هاي بلند  واکه).1380:146ثمره، (کنند  اعمال نمی

 ها صورت وقوع، حذف یا تضعیف آن همخوانشوند و یا در نمی ظاهر1هاي مشدد و همخوان

واژ[h]همخوان حذف کهطوريبه، دشو منجر به کشش جبرانی واکه نمی »//ʽkuhکوهʼةدر

[ku] ، همچنین، ).1388انلو کامبوزیا و هادیان، کرد زعفر(همراه نداردبهکشش واکه را

پس از  ʽ[Gosse]غصهʼوʽ[darre]درهʽ[secce]،ʼسکّهʼهایی مانند  واژ درمشدد همخوان 

نیز،  ʽ[ʔorumije]ارومیهʼوʽ[nijat]نیتʼهایی مانند  در واژه.استکوتاه واقع شده ۀیک واک

هاي نیز، رخداد واکه)2004(2هنسن.شود تر نمی پیشین کشیده ۀمشدد، واکدر تلفظ غیرِ

[i, u] معتقد است دیرشاگرچه داند،  هاي مشدد زبان فارسی، بسیار نادر می را قبل از همخوان

,a]هاي واکه e, o] بافت در مقایسه باانسدادي مشدد هاي  طور کلی، قبل از همخوانبه 

واژ[a]ۀواک، عنوان مثالبه .استهاي ساده، بیشتر  انهمخو  دیرشʽ [matte]متّهʼةدر

. ʽ [fadɑ]فداʼ ةبیشتري دارد تا در واژ

هاي  همخوان رابطه بابلکه در  ،ها تنها در مورد واکهنهلحاظ واجی، بهی عدم تمایز کمۀمسأل

یا 3منفرددر تمایز معنایی با همتاي هاي کشیده یا مشدد همخوان.دق استصافارسی نیز زبان 

/فرارʼوʽبنّا/بناʽ،ʼحلّال/حاللʼمانند هایی  واژه  جفتگیرند، مگر در  مین قرار یا کوتاه خود

با تماس زبان این تقابل معنایی اصوالً .هستنداز زبان عربی  ییها واژه که اعضاي آن وام ʽفرّار

زبان فارسی  هاي هو وقوع تشدید در معدود کلماستهاي آن، آغاز شده  واژه گیريِ عربی و وام

:1354پور،  وزیننقل از ؛ به1373،میرعمادي؛ 1371وحیدیان کامیار، (یگري دارد دالیل د

.)1392صادقی، و1358:79جفی، ؛ ن137

وحیدیان کامیار در آثار پژوهشگرانی مانند هاي همخوان مشدد در زبان فارسی،  ویژگی

،)1383(و علوي ، کرد زعفرانلو کامبوزیا)1380(، ثمره )1373(میرعمادي ، )1371(

مورد توجه  )1392(و صادقی )1392و1391(زعفرانلو کامبوزیاکرد، )1384(خان  جن بی

ها در زبان فارسی  ممیز همخوانکشش غیرِ برايی دالیل آثار، برخی از ایندر .استگرفتهرقرا

:بندي کرد شکل زیر دستهبهتوان آنها را  که می استذکر شده

1. geminate
2. B. B. Hansen
3. singleton
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، ضرورت حفظ وزن آنبهبدون همخوان مشدد در شعر، /باها،  واژههاي آزاد  حضور گونه-1

)1371وحیدیان کامیار، (ʽدهان شکر/ساقی شکّرʼمانند عبارت 

 /ʽ/dafʔeدفعهʼاي مانند در واژهدیگر جبرانی همخوان پس از حذف همخوانیکشش -2

[daffe])236-1392:239کرد زعفرانلو کامبوزیا، و 1383، و علوي کرد زعفرانلو کامبوزیا(

ʽاز سرʼهاي  ها در مرز یا درون تکواژ، مانند صورت همخوان 1تشدید ناشی از همگونی کاملِ-3

[ʔassar]وʼپستهʽ[pesse] ةواژیا در اثر مجاورت دو همخوان مشابه، مثل وʼمایه کمʽ

[kammɑje]) ،1391کرد زعفرانلو کامبوزیا(

در این مورد، جزء دوم ./ʽ/xattخطʼاي مانند ه اژودر همخوان زیرساختی بودنمشدد-4

هنگام اتصال (شود که در مجاورت واکه  درنظر گرفته می 2یک همخوان شناور ،همخوان مشدد

صورت مشدد و همخوان به کند را پر می 3هجا ةجایگاه آغاز، )شود به تکواژي که با واکه آغاز می

اما در پایان واژه یا در مجاورت همخوانی دیگر، ؛ʽ/xatt+i/«[xatti]خطّیʼ:شود ظ میتلف

/ʽ/xatt+ceʃکش خطʼوʽ/xatt/[xat]خطʼ:رسد مشدد به روساخت میصورت غیر به

[xatceʃ])323-1392:325، و کرد زعفرانلو کامبوزیا198-1384:204خان، جن بی(.

:1392انلو کامبوزیا، کرد زعفر(ʽنقّاشʼوʽمحصلʼهاي هتشدید حاصل از تصریف در واژ-5

334-330(.

هاي کالمی مانند  و تشدیدهایی که به ویژگیمانند وز و وزییآواها در نامهمخوان مشدد -6

کرد (ʽبِپاʼوʽندهدرʽ،ʼآفّرینʽ،ʼهمیشهʼهایی مثل نمونهدر  ،ندا تأکید، هیجان و مبالغه مربوط

)323-1392:340زعفرانلو کامبوزیا، 

ʽماديʼقیاس از بهʽعاديʼةاي دیگر، نظیر واژ قیاس با واژهبههمخوان مشدد  گیري شکل-7

)1392صادقی، (

 آن، مثل آواي بودن یا زمانی[r]مانند آواي آوا،  خود بودندلیل تکریريتلفظ مشدد آواها به -8

)جا همان(ʽلثهʼةواژدر[s]اي  واکه میان سایشیِ

:زیر ۀنموندر  شدن واکه همخوان پس از کوتاه نیِیدهاي ناشی از کشش جبراتشد-9

1. complete assimilation
2. floating segment
3. syllable onset
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وِر(شّر ʽ<ʼشرʽ<ʼشعرʼ)3مثال  /ʽ[ʃerr(o-ver)]˃[ʃe:r]˃/ʃeʔr )و

)1392:340(برگرفته از کرد زعفرانلو کامبوزیا 

ممکن است  ،[ʔ]حذف ، دو نوع تلفظ دارد؛ با ʽشعرʼةشود، واژ گونه که مالحظه میهمان

همخوان بروز کند، اما به  شدن واکه، کشش جبرانیِ واکه رخ دهد و یا با کوتاه کشش جبرانیِ

و1هاي مشددسازي فرایندبیان دیگر، به.شوند هر ترتیب، این دو فرایند با هم ظاهر نمی

هاي  ویشدر زبان فارسی و گ4و تضعیف 3فرایندهاي تقویتنوعی از عنوان به 2تشدیدزدایی

، پس از )کشش جبرانی همخوان(کنند؛ مشددسازي  ، در جهت عکس یکدیگر عمل می5مختلف

شدن یا  کوتاه(دهد، اما تشدیدزدایی  کشیده یا حذف یک همخوان رخ می ۀشدن واک کوتاه

کرد زعفرانلو (، با کشش جبرانی واکه و یا درج یک همخوان همراه است)حذف همخوان

.)1391کامبوزیا، 

، بیش از همه، مورد توجه در زبان فارسی شدن واکه جبرانی همخوان پس از کوتاه کشش

با ، /ʽ/ʧap-o-rɑstچپ و راستʼدر عبارت عنوان مثال، به.استگرفتهرقرا)1392(صادقی 

و  شود میبه هجایی باز تیدیلآن هجاي اول این عبارت، 6و بازهجابندي/o/شدن تکواژ  افزوده

مشدد  /p/، همخوان شدگی این کوتاهدنبالِبه.شود می کوتاهارگیري در هجاي باز،با قر/a/ۀواک

اي  ی یا محاورهادب ۀگونوقوع همخوان مشدد در  ي ازمواردهمچنین، به وي.7شود تلفظ می

 شدگی درزمانیِ کوتاه ۀنتیجکشش جبرانی همخوان در  ناشی ازکند که اشاره می زبان فارسی

:دکرشکل زیر خالصه بهتوان  را می این موارد.ندهستهاي ماقبل  واکه

ʽ[man-o-tto]من و تّوʼبعد از واو عطف -

…] ʽ…]-e-dʒdʒɑhضاللِ جاه توʼاضافه ةبعد از کسر -

1. gemination
2. degemination
3. fortition
4. lenition

/ʽ/Gutiقوطیʼدر گویش بختیاري وʽ/torre/ [tornɑ]طرناʼهاي  به واژه)1391(کرد زعفرانلو کامبوزیا -5

[Gotti]کند ، اشاره میویش قاینیدر گ.

6. resyllabification

.توان به همین صورت توجیه کرد می آواها را نیز تشدید در نام -7
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ʽ[zɑri-jj-e-del]زاري دلʼاضافه ةقبل از کسر ʽيʼمشددشدن  -

پایانی یک کلمه به همخوان آغاز  ۀپیوستن واک -

بعد ۀکلم

ʼاهدو مʽ[do-mm ɑ [

د از تکواژهاي مختوم به واکه مانند تکواژهاي بع -

امر و نهی

ʼربِپʽ [be-ppar]ʼونَدʽ [na-ddo]

,a]هاي  شد، واکه در ابتداي بحث ذکرهمان طور که  e, o, i] هاي  صورت امروزي واکه

هاي مورد نظر صادقی  در تاریخ زبان فارسی هستند که در تمام بافت [:ɑ, e:, o:, i]ةکشید

 یعنی کشش جبرانیِها  این بافتآخر  ۀنمون.اند ، قبل از همخوان مشدد ظاهر شده)جا همان(

و موارد مشابه  استپژوهش حاضر  مورد توجه، کوتاه ۀبعد از تکواژهاي مختوم به واکهمخوان

در روستاي ʽنترسʼۀکلم عنوان مثال،به1.است یافت شدهنیز ي زبانیها در سایر گونهآن 

کرمصورت بهن از توابع قهستان قم، کاج[natta] شود؛ زیرا صورت پیشوند  تلفظ می[na-]در

).1392صادقی، (است  بوده [-:ne]شکل بهفارسی میانه، 

ʽسنجیدنʽ[mar]،ʼمردنʼ، مانندها فعلبرخی همخوان آغازین نیز،  2سنگسري در

[sandʒ]،ʼگرفتنʽ[mos]،ʼافتادنʽ[sar]،ʼپاییدنʽ[pɑ] از پیشوندهاي امر و نهی  پس

اي وجود  در این زبان قاعده.یابند کشش جبرانی میممیز، طور غیربههاي کوتاه،  مختوم به واکه

,i/هاي  دارد که واکه u, a/ توالی باز به را در هجاي[ae]3  و سپس به[a] کند تبدیل می.

،4اعظمی و ویندفور(شکل زیر است بههاي این پیشوندها شدگی واکه کوتاهروندبنابراین، 

:)59و1972:51

ʽ[bammar]˃/baemmar/ba>bae>Biبمیرʼ)4مثال 

ʼنسنجʽ[nassa]˃/naesandʒ/na˃nae˃Ni

ةد در واژشدهمخوان م، )1392(برخالف صادقی  ،)1392:40(این دیدیم که کرد زعفرانلو کامبوزیا  پیش از .-1

ʼابِپʽ داند زبان فارسی می هاي کالمیِ را ناشی از ویژگی.

اي، السگردي، آفتري و  هاي سرخه همراه زبانمنان قرار دارد و زبان سنگسري بهسنگسر در استان س-2

.دهند ه را تشکیل میشهمیرزادي، یک مجموع

.استبوده//æمنظور نویسنده احتماالً تلفظ -3

4. G. Windfuhr
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وند در فارسی پیشۀشدن واک کوتاهبعد از  ʽکَندنʼوʽجستنʼهاي  همخوان نخست فعل

:)29-1376:31فکرت، (گیرد قرار میکشش جبرانی  تحتنیز، 1هروي

)5مثال 

ʼکَنیممʽ[meccane:m]˃/me:cane:m/: پیشوند باʼيʽمجهول

ʼ یمجگریزیم می(م(ʽ[medʒdʒe:m]˃/mi:dʒe:m/: پیشوند باʼيʽ معلوم

ʼ بگریز(بِج( ʻ[bedʒdʒe:]

ʼ ِّجنگریز(ن(ʽ[nadʒdʒe:]

هاي فعلی  ، کشش همخوان پس از پیشوند استمراري، در صورتنیز ما در فارسی امروز

ʼره میپʽوʼره میچʽ دیگري که در مورد پیشوندهاي فعلی ۀنکت.شود مشاهده می

[na-, be-, mi-] ،؛ 1388اسالمی، (آنهاست بودن2بر تکیه در فارسی امروزي قابل توجه است

کمیت گیرد که ، این فرضیه شکل میاین نکته جه بهتوبا  .)30-1396:31مدرسی قوامی، 

، بلندۀي بسته یا شامل واکهازیرا هجا یابد، نیز اهمیت میزبان فارسی  ۀتکیهجا در بحث 

این احتمال وجود دارد که چنین هجاهایی در همچنین، .دنشو یی سنگین محسوب میهاهجا

تمایز  گفتتوان  در آن صورت، می.باشندهاي پیشین زبان فارسی نیز حامل تکیه بوده دوره

در قالب کشش پاي آن است، اما ردمیان رفتههاي زبان فارسی در گذر زمان از هکشش واک

تأیید این  .است، برجاي مانده4مربوط به وزن هجا 3هاي نوایی عنوان ویژگیبه،  جبرانی یا تکیه

شود، این است  فوق دریافت میتري است، اما آنچه از مباحث  هاي دقیق بررسیفرضیه نیازمند 

 در ارتباط مستقیم بامیان فرایند تشدید و کشش واکه تعامل وجود دارد و این تعاملکه

همخوان مشدد در نبود درواقع، .هاي وزنی آن است و ویژگی هاي واجی ، محدودیتساخت هجا

 ان مشدد وبودن هجاي شامل عضو اول همخو ، سنگینهجایی هاي تک پایان کلمه یا در واژه

انطباق با ها و  همین محدودیترفعهمگی در جهت ،در این هجااي کوتاه  هستهنیز،

کرد زعفرانلو کامبوزیا،  و198-1384:204خان،  جن بی(روند هاي ساخت هجا پیش می ویژگی

هاي ایرانی نیست و یک گرایش جهانی است،  زبانتعامل یادشده خاص افزون بر این، ).1391

.شود هاي فارسی دري محسوب می نههروي از گو ۀاست و لهجاز شهرهاي اصلی خراسان قدیم بودههرات  -1

2. stressed
3. prosodic
4. syllable weight



شناسیزبان و زبان مجله |34

در برخی از کوتاه،  ۀها در مرز تکواژ مختوم به واک شدن همخوان آغازین واژه مشددکه چنان

،4جک و هی 3استیونز(زبان ایتالیایی  2نایی سیه، در )1،1990استیفنز(هاي زبان یونانی  گونه

.است نیز، گزارش شده)6،2008تاپینتزي(هاي تایلندي  از زبان 5ماالیی ۀو در گون)2006

 ۀهاي فعلی در مجاورت واک بررسی کشش جبرانی همخوان آغازین صورتحاضرمقالۀ هدف

اي مبتنی بر وزن هجا، یعنی  نظریهدر چارچوب  ،نهی در زبان فارسی وکوتاه تکواژهاي امر 

نسبت آنرویکرد شناسی مورایی و  واجنخست به توصیف بر این اساس،.است 7مورایی ۀنظری

فرایند مذکور را در قالب آن اي از  نمونهو سپس،  پردازیم میهاي مشدد و همخوان به وزن هجا

.کرد نظریه تحلیل خواهیم

روش پژوهش -2

پس از همخوان آغازین آنها هاي فعلی هستند که  هاي پژوهش حاضر، گروهی از ستاك داده

ها از میان  از این ستاك تعدادي.نهی، امکان کشش جبرانی دارد /واکۀ کوتاه تکواژهاي امر

شدن سایر  اند، اما به منظور بررسی امکان مشدد انتخاب شده)1392(هاي مقالۀ صادقی  داده

.است و شمی نگارندگان نیز رجوع شده هاي شنیداري ها در چنین بافتی، به داده همخوان

 در قالب نظریۀ مورایی شدن همخوان آغازین آنها و مشدد ها هاي امري این فعل  سپس صورت

هاي مشدد، در ادامه  چگونگی کارکرد این نظریه در تحلیل همخوان.اند هارگرفتقر مورد تحلیل

.است آمده

شناسی مورایی و بازنمایی همخوان مشدد واج -2-1

و9هاي زنجیري شامل ویژگی ،هاي بازنمایی واجی تمام جنبه، 8واحد شناسی خود در واج

ها در آرایش  مشخصه 12ز ماتریسا )کششو  تکیه،11مانند نواخت(یا نوایی 10زبرزنجیري

.کنند اند که مستقل از یکدیگر عمل می خودواحدي منتقل شده 14هاي ، به الیه13SPEخطی

1. L. D. Stephens 8. autosegmental phonology
2. Sienese Italian 9. segmental features
3. M. Stevens 10. suprasegmental features
4. J. Hajek 11. tone
5. Malay 12. matrix
6. N. Topintzi 13. linear
7. Moraic Theory 14. tier
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را1هاي مشدد و تولیدهاي پیچیده هاي کشیده، همخوان اي امکان توصیف واکه این آرایش الیه

نظیر کشش جبرانی،  کند، ضمن اینکه، ابزار مناسبی براي توجیه فرایندهاي واجی فراهم می

 ۀسه نظری در، خودواحد ةانگار.)3،1991لیورت(دهد  و همگونی در اختیار قرار می 2رتکرا

ترتیب، بهها، ددر این رویکر .متفاوت داردبندي  صورتو مورایی، سه 5، ایکس4واکه-همخوان

واج، در  ۀهجا و الی ۀاي میان الی عنوان واسطهبهموراواکه، ایکس و -همخوان ۀسه الی

که در دو رویکرد نخست، .کنند میایفاي نقش مراتبی صورت زبانی، ساخت سلسله دهی شکل

 ۀتعداد عناصر الینمایانگر XوC،Vمند زمانواحدهايتعداد نیز مشهورند،  6مبناییبه مدل 

 و واحدهاي7مند هر واحد آوایی به یک جایگاه زمانبر این اساس، .هاستو برابر با آنواج 

،8نوردوگ(دخورن میگاه پیوند به دو جای ،بلندهاي  هاي مشدد و واکه شامل همخوان کشیده

کند، زیرا درج  هاي مشدد را توجیه می جایگاه، انسجام همخواندو  این پیوند به.)2006:205

با حذف یک کشش جبرانی نیز، در فرایند .شود می 9میان آنها، موجب قطع خطوط پیوندي

 ي مجدد با عنصري دیگر، قرار گیرد؛ماند تا در پیوند مند آن باقی می جایگاه زمانعنصر واجی، 

ها  ها و واکه بدین ترتیب، کشش جبرانی همخوان.زیرا جایگاه آزاد بدون پیوند مجاز نیست

، از زیرساخت تا مبنا ۀشد و تعداد عناصر الیهمانند کشش زیرساختی آنها بازنمایی خواهد

ند ا عبارت دیگر، این دو نوع کشش تنها در زیرساخت متفاوتبه.مانداهدیکسان خو ،روساخت

.در روساختنه و 

خود با  ۀاصول اولیدر )1986(12و پرینس 11کارتی و مک)1985(10هایمن مورایی ۀنظری

.اند مبنا شده ۀاین تفاوت که در آن، موراها جایگزین الی ، باشباهت داردمذکوردو رویکرد

نقش جایگاه هجایی و تمایز  ، بلکههستندواجی  ۀاي براي پیوند عناصر الی تنها پایهموراها نه

نقش جایگاه هجایی در مورد فرایند کشش .برعهده دارندهم را  هجاهاي سبک و سنگینمیان 

ی از هجا، موجب هاي خاص به این معنا که حذف واحد آوایی از جایگاه.یابد جبرانی مصداق می

ین هجاي سبک یک مورا و هجاي سنگدر تمایز وزنی میان هجاها نیز، .دشوکشش جبرانی می

1. complex articulation 7. timing slot
2. reduplication 8. M. K. Gordon

3. M. R. LIoret 9. association line

4. CV theory 10. L. Hyman

5. X theory 11. McCarthy

6. skeletal model 12. A. Prince
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 ۀدر محاسب)هسته و پایانه(هجا  1ۀدهد، ضمن اینکه تنها قافی دو مورا به خود اختصاص می

 ۀبرخالف دو نظریاین نظریه،  .گیرد هجا مورایی تعلق نمی ةوزن هجا دخیل است و به آغاز

دهد، بلکه  هاي مربوط به واحدهاي زنجیري نسبت نمی  جایگاه پیشین، کمیت واجی را به تعداد

 پاسخِ بی هاي تواند به پرسش ، بنابراین، میدهد به موراهاي حاضر در بازنمایی نوایی پیوند می

هاي کشیده و  کمی میان واکه ۀرابط«اینکه واکه و ایکس، نظیر -هاي همخوان نظریه

آیا واحدهاي «و»شود؟ دها چگونه تعیین میکمیت این واح«،»هاي مشدد چیست؟ همخوان

پاسخ دهد »هاي کشیده برابر باشند؟ ها یا همخوان لحاظ کمی با واکهبهدیگري وجود دارند که 

.)2،1995پرمیوتر(

اما .پذیرند هاي کوتاه یک مورا می هاي بلند دو مورا و واکه واکهمورایی،  ۀبراساس اصول نظری

در ویژه،  ضوابط هجابندي زبان ۀنتیجردو  مورایی هستند اخت، تکهاي مشدد در زیرس همخوان

بنابراین، .3یابند و نه به دو مورا اتصال می، یعنی به دو هجاروساخت به دو جایگاه نوایی

یک همخوان منفرد مورایی است و هجایی که بخش برخالف همخوان ساده، همخوان مشدد 

 براساسوزن  ةاین امر مبتنی بر قاعد .سنگین استدهد، هجایی  آغازین آن را در خود جاي می

، بلند ۀیا هجاهاي داراي واک هایی که هجاهاي بسته است که مطابق آن، در زبان 4جایگاه

د و در غیر این نمورایی مستقل دار ،پایانهاز هاي خاصی  همخوانشوند، سنگین محسوب می

 ۀهجاي داراي واک دین ترتیب،ب).5،1989هیز(شود  شریک میقبل صورت، در موراي واحد 

همخوان مشدد برابر است، بدون آنکه )جزء اول(شده با  لحاظ وزنی، با هجاهاي بستهبهکشیده 

.)1995پرمیوتر، (دیرش آنها یکسان باشد 

مورایی در مورد ساخت هجا و چگونگی تعلق موراها به  ۀبینی نظری دیگر آن که پیش ۀنکت

طبق این قانون، تعداد .دهد دست میبهرا  6کلی، قانون حفظ مورا طوربهها،  ها و واکه همخوان

به همین دلیل، حذف همخوان آغازه، کشش .ماند موراها طی فرایند کشش جبرانی ثابت می

1. rhyme
2. D. Perlmutter

(Berber(همخوان مشدد آغازي دارند مانند زبان بربر هایی که  این ویژگی حتی در زبان -3 (Soutsane, 2008(

 ۀها، جزء اول همخوان مشدد هست در این زبان.صحت دارد)Malay)(Topintzi2008(و زبان ماالیی 

.آید درمیهجاي مجاور  ةشود و جزء دوم آن، تحت تسلط گر هجاي اول واقع می

4. weight by position rule
5. B. Hayes
6. moraic conservation
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ثبات .یافتداشت، زیرا در آن صورت، تعداد موراها افزایش خواهددنبال نخواهدبهجبرانی 

 انجامد و اگر در زبانی، با حذف عنصري، کشش جبرانیِمورایی به ثبات وزنی صورت زبانی می

یا موراي متصل شده فاقد موراست و  دهد، به این دلیل است که واحد حذف عنصر دیگر رخ نمی

ست ا اي نکته همان این).1989هیز، (، زیرا موراي آزاد مجاز نیستاستبه آن نیز حذف شده 

به آن استناد  اي محاوره فارسیِ درواکه در توصیف فرایند کشش جبرانی )1372(که درزي 

هستند، زبان فارسی هاي موراییِ هاي چاکنایی، تنها همخوان وي، همخوان ۀگفتبه.استکرده

همین دلیل به.دنبال داردبهقبل را ماۀهجاهاي سنگین، کشش واک ۀحذف آنها از پایانتنها زیرا 

زبان فارسی، درزي  هاي غیرِموراییِ ز همخوانهاي مورایی ا تمایز همخوان بازنماییمنظور بهو 

وCVخودواحد هاي الیهاي از تلفیق اي دوالیه انگاره)1986(1پیروي از هاكبه)جا همان(

و  زمان طور همبهدر زیرساخت، هاي چاکنایی ، همخواناست که در آنکردهپیشنهاد مورا 

مورایی  ۀو یک مورا در الی CVۀالیدر  Cجایگاه مبنایی یک به بدون قطع خطوط پیوندي،

 ۀبرخورد نظری ةشیوبه هر روي، .پیوند دارندCVۀالی اها تنها ب ند، اما سایر همخوانا متصل

در تقسیم هجایی و بازنمایی ساخت مورایی و نیز،  آن ةویژ مورایی با وزن هجا، مالحظات زبان

واج، سبب برتري آن نسبت  ۀتوجه به نقش جایگاه هجایی در تخصیص موراها به واحدهاي الی

؛ 1986هاك، (است فرایند کشش جبرانی شده  توصیفبه سایر انواع رویکردهاي خودواحد در 

تمایزات وزنی هجا و حضور هجاي  ،مورایی ۀ، در نظری)1989(هیز اعتقاد به).1989هیز، 

هایی  کند و این نکته رخداد کشش جبرانی را در زبان کفایت میسنگین در توجیه این فرایند

بیان دیگر، ساختار مورایی به.کند اي ممیز ندارند، توجیه می که کشش واکه 2مانند زبان ایلوکانو

کشش همخوان پس وي .کننده دارد ییننقش تع اي آن، در بروز این فرایند هزبان و نه نظام واک

شکل زیر بهایلوکانو، نامد و آن را در زبان  می 3شدگی واکه را کشش جبرانی وارونه از کوتاه

:کند بازنمایی می

)6مثال           

»to have as oneʼs own«  /bagi+en/  ˃   [baggyen]

1. H. H. Hock

2-Ilokano هاي فیلیپینی است از زبان.

3. inverse compensatory lengthening
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است،  تعداد موراها از زیرساخت تا روساخت بدون تغییر باقی ماندهدهد که  نشان می 6مثال 

.داند همخوانی آغازه را در زبان ایلوکانو مجاز میدو ۀ، خوش1بیشینه ةاصل آغازضمن اینکه 

کشیده با همخوان مشدد را در زبان فارسی، به کمیت  ۀدم وقوع واکتوان ع همین ترتیب، میبه

وزن هجا نسبت داد و وزن همخوان مشدد را با اتصال آن به یک مورا و دو هجا، در مقابل 

.پردازیم در بخش بعد، به این تحلیل می .همخوان ساده که به مورایی متصل نیست، توجیه کرد

و بحث تحلیل-3

در صورت وند فعلیگیري همخوان مشدد پس از افزودن پیش وصیف شکلدر این بخش، به ت

.کنیم مورایی بازنمایی می ۀنظریچارچوب ن را در و آپردازیم  زبان فارسی، میهاي  فعلامريِ

بهو تلفظی مشدد و غیرمشدد دارند ۀها در زبان فارسی، دو گون این صورت شود که یادآوري می

 ۀشدن واک دلیل کوتاهبهدشدن همخوان در بافت مورد بررسی، مشد، )1392(اعتقاد صادقی 

از برخی .استشده اي کشیده محسوب می پیشوند است که در تاریخ زبان فارسی، واکه

انتخاب )جا همان(صادقی  ۀهاي امري آنها از مقال رتو صو این بخشمورد نظر  هاي فعلیِ ستاك

هاي مختلف را  همخواناي که بتوان امکان مشددشدن هگونبهها،  اند، اما براي تکمیل داده شده

.است شدهرجوع نیز هاي شنیداري و شم زبانی  ه ددر آغاز ستاك مورد توجه قرار داد، به دا

1. Maximum Onset Principle
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بررسی       مورد فارسی هاي  واژه -1جدول

*[beppiʧ] *[beppors] *[beppaz] [beppɑ ] [beppar] p
انسدادي 

واك بی
*[betecun]*[bettɑz] *[bettɑb] [bettarɑʃ ] [betterek] t

*[bekkub]*[becceʃ] *[be~[o]kkon] [bekkɑr] [beccan] k

*[bebband]*[bebbor] *[bebbaxʃ] *[bebbɑz] *[bebbar] b

انسدادي 

دارواك

*[bedduʃ] *[beddɑn] *[beddam] [be~[o]ddo]d

*[be~[u]ggu]  *[be~[i]ɈɈir] g

 *[beGGalt] *[beGorrid] [beGGɑp] G

*[beʧʧin]*[beʧʧarx] [beʧʧɑp] [beʧʧar] [beʧʧɑp] ʧ
انسایشی

  *[beʤʤaŋ] *[beʤʤow] ʤ

 *[befforuʃ] *[beffarmɑ ] *[beffa:m] f 

سایشی 

واك بی

 *[bessuz] *[bessɑz] [bessɑb] s

*[beʃʃ [e] kof]*[beʃʃ[e]can] *[beʃʃ [e] kɑf] *[beʃʃin] [beʃʃur] ʃ

 *[be~[o]xor] *[bexxar] *[bexxɑ~[u]n] *[bexxand] x 

   *[nahharɑs] h

*[bevvarz]*[bevvaz]v
سایشی 

دارواك
/*[bezzɑr] *[be~[o]ggozɑr] [bezzɑ ]  *[bezzɑr] z

    ʒ

 *[bemmir] *[bemmɑ~[u]n] *[bemmal] m

آواهاي 

رسا

 *[bennaz] *[bennuʃ] *[bennal] n

*[bellanɟ] *[bellis] [be*llomman] *[nallulid] l

*[berrɑn] *[berraGs] *[berrub] *[berriz] r

   *[bejjɑb] j

ستاك فعلی امکان وقوع  هاي زبان فارسی که در آغاز همخوانآن دسته از ، جدول فوقدر 

هایی  در هر مورد، نمونه.اند واك، مرتب شده ۀمشخص نیز تولید و ةشیو اساس جایگاه ودارند، بر

است و مواردي که در آنها همخوان آغاز ستاك، آورده شده  [-be]از فعل امر با پیشوند 

الزم به ذکر .اند مشخص شده ʼ*ʽاست، با عالمت رت مشدد در زبان فارسی یافت نشده صوبه

نیز، امکان  [-na]اري، با پیشوند نهی لحاظ معنایی و ساختبهها،  است که تمامی این ستاك

هاي  صورتبههاي امر و جلوگیري از تکرار، تنها  دلیل شباهت آنها با صورتبهوقوع دارند، اما 

باید به این نکته اشاره  ،ها پیش از پرداختن به ساخت مورایی این نمونه.استامري اکتفا شده 
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توصیف )1386(زاده  طبیبو)1989(هیز  که قواعد وزنی زبان فارسی آن گونه که شود

اجباري ،آغازه در این میان، همخوان.داند اند، حداکثر سه مورا را در ساخت هجا مجاز می کرده

شکل زیر بهجایگاه،  بر اساسوزن  ةطبق قاعد پایانه نیز،هاي  همخوانبه و ست فاقد مورااما 

:گیرد مورا تعلق می

تغییر الگوي مورایی واژه را در از  اي نمونهاکنون فارسی،  از ساخت هجاي زبان توصیفبا این 

.کنیم گذر زمان بازنمایی می

/be: + par/

ساخت مورایی تکواژها در زیرساخت                       )الف     

به همخوان پایانه بر مبناي قاعدة وزن بر اساس جایگاه تخصیص مورا )ب

ویژه   هاي هجایی زبان اتصال واحدهاي رساي مورایی به گرة هجا بر اساس ویژگی)پ

بر اساس اصل آغازة بیشینه   اي آغازه به گرة هجاه اتصال مستقیم همخوان)ت
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هاي مورایی پایانه به گرة هجا اتصال همخوان)ث

ماندن یک موراي  و برجاقطع پیوند میان واکۀ کشیده و یکی از موراهاي متصل  به آن )ج

آزاد

گسترش همخوان آغازة هجاي دوم به موراي آزاد و قرارگیري آن تحت تسلط دو گرة )چ

هجایی

گیري روساخت با همخوان مشدد     شکل)ح

.استت ماندهثاب در روند اشتقاق،د، تعداد موراها نده مراحل فوق نشان می که طور همان

از کشش  همخوان آغازه پساست که آزاد و تشکیل صورت مشدد، سبب شده پیوند با موراي 

هجا، در ارتباط  گرهیعنی دو  و در عین حال، با دو جایگاه نواییدبه یک مورا بپیوند، نیجبرا

دیگر بنابراین، نقش کشش جبرانی در حفظ ساختار مورایی و وزنی صورت زبانی، یک بار  .باشد

.شود تأیید می
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ذکر چند ،استنشده هایی که صورت مشدد آنها در زبان فارسی مشاهده در مورد نمونه

در پیوستاري .ها متفاوت است مشددشدن انواع همخوانامکانآنکه نخست :ستا نکته ضروري

 ترتیب،به[h]واك بی 2ةناسودهاي انسدادي و  دهد، همخوان ارائه می)2008(1که مدیسن

:در چهل زبان مورد بررسی او دارندترین بسامد مشددشدگی را  باالترین و پایین

>غلتها<روانها<ها سایشی<خیشومی<هاانسدادي

، هاي تولیدي بنا به ویژگی، اما 3اگرچه ممکن است جهانی نباشديپیوستار چنین

ها و  همخوان 4ایش میزان رساییافز با.نماید ها، منطقی می همخوانو ادراکی شناختی صوت

رود، حال آنکه تعریف همخوان  از بین میبست  ۀتدریج، مرحلبهه، گون واکههاي  ویژگیب کس

لحاظ تولیدي، به افزایش دیرش بهتشدید :استوار است تولیدمرحله ازهمین بر  اساساًمشدد

و مدیسن،  5فوگد لده(ت منسوب اس)هاي منفرد ونیم تا سه برابر همخوانبین یک(بست  ۀمرحل

، سرعت گفتار، میانگین دیرش کل هجا و نیز )2004(هنسن  ۀگفتبه، اگرچه)1996:92-91

هاي انسدادي مشدد و حفظ تمایز دیرش آنها  شناختی بر تولید دقیق همخوان عوامل روان

نها در ناگفته پیداست که این مرحله از تولید، ت.هاي غیرِمشدد، مؤثر است نسبت به همخوان

ایجاد مانعی در مجراي با که تولید آنها  یابد مصداق می 6)غیرِرسا(هاي گرفته مورد همخوان

 آنها 7شناختی هاي صوت ها در ویژگی هاي رسا و واکه شباهت نسبی همخوان.همراه استگفتار

یی9ها سازه 8)ها واکه نیم(غلت هاي  همخوان.داردی پیامدهاي ادراکی خاصومنعکس استنیز،

گذري مجاور،  ۀآنها به واک 11ايو گذر سازهها دارند  هاي واکه مشابه شدت سازه 10با شدتی

ها به دلیل تغییر در وضعیت  سازه 12به این معنی که تغییر در بسامد .تدریجی  است نه ناگهانی

به )اکهواکه به مجرایی کامالً باز در تولید و از مجراي تولیدي نسبتاً باز نیم(مجراي گفتار 

هاي  همخواناي  بسامد سازه.)14،1960و لهیسته 13پیترسن(گیرد  صورت تدریجی صورت می

1. I. Maddieson 9. formant
2. Approximate 10. intensity

هاي  ها در گویش در مورد مشددشدگی همخوان)1391(که کرد زعفرانلو کامبوزیا براي مثال، پیوستاري  -3

ن استحدودي متفاوت از پیوستار مدیستادهد،  ایرانی، ارائه می

4. Sonority 11. formant transition
5. P. Ladefoged 12. frequency
6. obstruent 13. G. E. Peterson
7. Acoustic 14. I. Lehiste
8. glide (semivowel)
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دار نبوده و شدت  مانند آنها واكاگرچه ، استهاي مجاور  واکهمانند نیز )[h]مانند (1اي حنجره

ي ها و همخوان2هاي خیشومی همخوانشناختی میان  تعیین مرز صوت.هاست کمتر از واکهآنها 

شناختی هاي صوت سرنخسهولت در تشخیص.تر است مراتب آسانبههاي مجاور،  واکه و غیرِرسا

و تشخیص دیرش آنها هاي مجاور  و واکه مشدد ۀآواهاي گرفتمیان ادراك مرز سهولت دربه

.)3،2017زیراهنسن و م(انجامد میهمخوان 

هاي  ویژه انسداديبهانسدادي هاي  ، در زبان فارسی نیز، همخوانها جدول دادهمطابق 

ها کاسته  اند و هرچه از میزان گرفتگی همخوان گرفتهکشش جبرانی قرار واك، بیشتر مورد بی

این .ندا تر یافت شده هاي داراي همخوان مشدد کم ، نمونه)به سمت انتهاي جدول(شود  می

ژوهش آنها گویاي این پ ۀنتیج.هستند)جا همان(هنسن و مایرز هاي  یافتهمنطبق بر مشاهدات 

 و تولیدي شناختی صوتهاي تفاوتمشدد هاي همخوانی ساده و  میان تمامی طبقهامر است که

آن  ةتر از همتاي ساد طوالنی مشددغلت وانهمخاي  گذر سازهکه بارز وجود دارد، مانند این

گرفته و هاي غلت،  همخوانقبل از  ،واکهشدت بهنسبت قبل از آن  ۀشدت واکیا و است 

هاي مشدد نیز، تمایز  همخوان ۀدرون طبقافزون بر این،.، افت بیشتري داردساده اي حنجره

تر  آسانمشدد ۀهاي گرفت دیرش همخوان ، دركهبراي شنوند.ادراکی دیرش، کامالً آشکار است

دشوارتر از سایر  ،مشدداي  حنجرههاي  در مورد همخوان تشخیص آنمقابل،و درتر  و سریع

بعد را  ۀبا واک [h]و[j]و این واقعیتی است که ابهام در تعیین مرز میان آواهاي هاست خوانهم

.کند تأیید می

گونه توان این میرا نیز  دار در زبان فارسیهاي مشدد واك همخوان رخداد بسامدبودن  پایین

تارآواها در طول  واکی دارند، زیرا حفظ ارتعاش مشدد تمایل به بی ۀآواهاي گرفت توجیه کرد که

عنوان به.)جا ، همانفوگد و مدیسن لده(، مشکل است لحاظ تولیديبهیک گرفتگی طوالنی، 

طور فراگیر در بهمورد بحث ما،  دارد که فرایند کشش جبرانیِ داین فرض وجوپایانی،ۀنکت

کاسته یا  4یاز این پراکندگگذر زمان، در و باشدهاي زبان فارسی رخ نداده مورد تمام همخوان

1. laryngeal

2. nasal consonant

3. S. Myers

4. diffusion
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خسرو شاهد را در بیتی از ناصر ʽبمانʼةواژ)1392(صادقی  طوري که،بهشود،  بر آن، افزوده

.شود مشاهده نمی فارسی امروزيهاي امر  در فعل [m]، صورت مشدد کهآورد، درحالی می

گیري نتیجه -4

به دیرش ربوط ویژگی نوایی م ،کششتوان گفت  بندي آنچه از نظر گذشت، می در جمع

پلی میان دو مفهوم کشش و وزن مورا  .وزن، ویژگی نوایی کل هجاست واحدهاي زنجیري و

هاي بلند و هجاهاي  و واکه پذیرند هاي کوتاه و هجاهاي سبک هردو یک مورا می هواک است؛

دهد  قرار می ابزاري در اختیار زبانواقع، درهاي زنجیري  کشش واحد .سنگین، بیش از یک مورا

هاي مشدد در هجاهاي  حفظ کند و عدم وقوع همخوانآن، ساختار وزنی هجا را  ۀوسیلهبتا 

حداکثر تعداد موراهاي .کارگیري این ابزار استهب شاهدي ازبلند در زبان فارسی،  ۀشامل واک

اگر .گیرد بیش از دو مورا تعلق نمی ها نیز سه موراست و به واکه یک هجا در زبان فارسی،

هاي بلند را در حفظ وزن هجاي زبان فارسی بپذیریم،  هاي مشدد و واکه همخوانتعامل میان 

در ، یعنی دمشدد نباشهمخوان آن همخوان زمانی ممکن است که  آنگاه کشش جبرانیِ

پیشین  ۀواک ةآزادشد در روساخت، به مورايزیرساخت، به مورایی متصل نباشد و بتواند 

اي  به واکه دتوان ناشی از فرایند تشدیدزدایی، تنها می مقابل، موراي بدون پیونددر.بپیوندد

و وزن  آن فراتر نرود ۀه از تعداد بیشینتا تعداد موراهاي واک مورایی باشد گسترش یابد که تک

ممیز و همخوانی اي   بدین ترتیب، اگرچه در زبان فارسی امروز، کشش واکه.هجا ثابت بماند

.کننده دارد زنی هجا و رخداد کشش جبرانی نقش تعیینت، اما در توجیه تمایزات ویسمعنا ن

منابع

.سمت:تهران.دستور تاریخی زبان فارسی.)1389(ابوالقاسمی، محسن 

،6س.ها پردازش عالئم و داده ۀنام دوفصل.»تکیه در زبان فارسی«).1388(اسالمی، محرم 

.3-1،12ش

.سمت:تهران.گیبهین ۀشناسی نظری واج).1384(خان، محمود  جن بی

.مرکز نشر دانشگاهی:تهران.آواشناسی زبان فارسی).1380(ثمره، یداهللا
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.شناسی زبان ۀمجل.»امروز ايِ هها در فارسی محاور کشش جبرانی مصوت«).1372(درزي، علی 

.58-2،75ش،10س

.رانانتشارات دانشگاه آزاد ای:تهران.تکوین زبان فارسی).1357(اشرف  صادقی، علی

.3-6،43و5ش.نویسی فرهنگ.»تشدید در زبان فارسی«).1392(اشرف  صادقی، علی

مجموعه مقاالت هفتمین .»کشش در دستگاه مصوتی زبان فارسی«).1386(زاده، امید  طبیب

.418-1،440ج.شناسی ایران همایش زبان

.دانشگاه فردوسی مشهد.فارسی هروي).1376(فکرت، محمدآصف 

.سمت:تهران.بنیاد شناسی رویکردهاي قاعده واج).1392(فرانلوکامبوزیا، عالیه کرد زع

مشددسازي و تشدیدزدایی در زبان فارسی و  ۀمقایس«).1391(کرد زعفرانلوکامبوزیا، عالیه 

ش3س.هاي زبان و ادبیات تطبیقی پژوهش.»هاي ایرانی گویش ،1،151-127.

.»هاي زبان فارسی طبیعی در واکه ۀطبق«).1388(رام هادیانو به کرد زعفرانلوکامبوزیا، عالیه

.117-15،144ش.پژوهش زبان و ادبیات فارسی

شناسی مورایی و ساخت هجا در زبان  واج«).1383(کرد زعفرانلوکامبوزیا، عالیه و فاطمه علوي 

دانشگاه عالمه طباطبایی، .شناسی مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس زبان.»فارسی

264-249.

دانشگاه عالمه .نویسی زبان فارسی راهنماي آوانویسی و واج).1396(مدرسی قوامی، گلناز

.طباطبائی

مجموعه مقاالت دومین کنفرانس .»نقش تشدید در زبان فارسی«).1373(میرعمادي، علی 

.435-480، دانشگاه عالمه طباطبایی.شناسی زبان

.نشر نو:تهران.بان فارسیتاریخ ز).1365(ناتل خانلري، پرویز 

.نشر توس:تهران.شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی مبانی زبان).1358(نجفی، ابوالحسن 

هاي  بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی و گونه«).1392(نغزگوي کهن، مهرداد 

ش3س.شناسی تطبیقی هاي زبان پژوهش.»آن ،5،94-65.

 ۀمجل.»بررسی تشدید از دید علمی و حل یک مشکل امالیی«).1371(ر، تقی وحیدیان کامیا

ش6س.رشد آموزش و ادب فارسی ،30،27-24.

.دانشگاه سپاهیان انقالب ایران:تهران.آئین نگارش).1354(پور، نادر  وزین
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