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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي فرآيندهاي رايج در دو نوع واژههاي مشتق و مركب است .بددي منودور ،بدا مرا بده بده يد
فرهنگ  40،000واژهاي (مشيري )8811 ،دادههاي مورد نياز براي اي پژوهش ،معآوري و پد

از ففیيد

حددود 4084

واژه مشتق و  8444واژه مركب ،فرآيندهاي وا ي رايج ،در اي دو گروه بررسي شده است .در ايد پدژوهش بدا اسدتفاده از
رايانه ،درصد و بسامد وقوع اي فرآيندها محاسبه گرديده است .برخي دستاوردهاي ايد پدژوهش

نرمافزار  excelو به كم

عبارفند از -8 :مبمولفري فرآيندهاي وا ي در واژههاي مشتق ،درج همخوان است -2 .مبمولفري فرآينددهاي وا دي در
واژههاي مركب ،حذف همخوان است -8 .در واژههاي مشتق ،حذف همخوان در هت كاهش وزن هجا و حدذف واكده در
هت افزايش وزن هجا عمل مينمايد -4 .درج واكه در هر دو گروه مشتق و مركب قابل مشاهده است.
کليدواژهها :درج ،حذف ،مشتق ،مركب
مقدمه
در ميان فرآيندهاي وا ي مو ود در زبان فارسي ،دو فرآيند حذف و درج در واژههاي مشتق و مركب ،پديدههايي رايجفرند.
فرآيندهاي وا ي داللت بر نوعي فغيير ساختاري در مشخصهها و عناصر زبان داشته و گاه به هجابندي مجدد منجر ميشوند .در
هنگام فوليد گفتار ،مبموالً خوشههاي همخواني با حذف ي

همخوان ساده ميشوند و با حذف ي

واژه ميكاهند .فرآيند «درج» داللت بر فرآيندي دارد كه در آن بنابر مالحوات ساختاري ،ي
ميشود .در فرآيند «حذف» ،ي

واحد وا ي از ي

واكه از فبداد هجاهاي ي

واحد وا ي به عناصر زبان افزوده

ايگاه مشخص حذف ميشود .با دقت در واژههاي مشتق و مركب ميفوان
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دول .8مقايسه واژههاي مشتق و مركب به لحاظ فرآيند درج واكه
الف
مشتق

ب
زيرساخت

نمود آوايي

ساختمان

/sāxt.mān/ sāx.te.mān

كارگر

 cā.re.gar 

/cār.gar/

زيرساخت

مركب

نمود آوايي

ساختواژه

 sāxt.vā.že 

/ sāxt.vā.že /

كاردان

cār.dān 

/cār.dān/

دادههاي دول  8نشان ميدهد كه در واژههاي مشتق ،در مرز دو فیواژ ،واكه مياني و پيشي  /e/درج ميگردد .درج واكه در
گروه (ا -الف) مو ب سهولت فلفظ ميشود؛ يبني واژههاي مشتق فمايل به داشت خوشۀ همخواني در هجاي غيرپاياني ندارند؛
از سوي ديگر ،درج در واژههاي ( -8ب) اففاق نيفتاده است .پرسشهايي كه در اي پژوهش بررسي ميشوند عبارتاند از -8 :در
واژههاي مشتق و مركب درصد فرآيندهاي حذف و درج نسبت به يیديگر چگونه است؟  -2آيا درج همخوان و واكه ،اختصاص
به واژههاي مشتق دارد؟  -8بسامد و درصد هر ي

از واجهاي ميانجي چقدر است؟  -4كدام همخوانها و واكهها بيشتر در

مبرض حذف يا درج قرار دارند؟ پژوهش حاضر با بررسي داگانۀ هر ي
مركب ،به ففیي

از فرآيندهاي مو ود در دو گروه واژههاي مشتق و

نوع واج حذف يا درج شده پرداخته ،بسامد و درصد آنها را در قالب شیل و دول نشان داده است.

روش پژوهش
اي فحقيق به روش آماري و فوصيفي -فحليلي انجام گرفته است؛ بدي فرفيب كه در ابتدا از ي
فارسي (مشيري )8811 ،واژههاي مشتق و مركب ،معآوري گرديده است .با ففیي
مركب ،فرآيندهاي وا ي در ي

فرهنگ 40،000واژهاي زبان

حدود  4084واژۀ مشتق و  8444واژۀ

ستون داگانه و در محيط نرمافزاري  excelدرج و با استفاده از رايانه ،بسامد فرآيندهاي وا ي

در واژههاي مشتق و مركب محاسبه و در قالب دول و شیل ارائه شده است .اي فحقيق واجآرايي را به صورت واژ -وا ي

8

بررسي ميكند .واژههاي مشتق ،با دو نوع «وند اشتقاقي» 2و «وند فصريفي» 8سروكار دارند كه با يیديگر متفاوتاند« .وند
واژۀ ديدي ميسازد كه مدخل 4واژگاني فرهنگهاي لغت را فشیيل ميدهد .اي وند مبموالً مقوله و مبناي واژه را فغيير
ميدهد« .وند فصريفي» با مفاهيم دستوري سروكار دارد و مفاهيمي مانند مع (در اسمها) ،زمان ،4و ه  ،نمود ،1هت،9
شخص 80و شمار 88در فبلها و مقايسه 82در صفتها به كم

وند فصريفي به پايه 88افزوده ميشود (شقاقي .) 0 :8814 ،با فو ه

اينیه دادههاي مو ود در اي پژوهش از مدخلهاي واژگاني فرهنگ زبان فارسي معآوري شدهاند ،فنها وندهاي اشتقاقي را
شامل ميشود و وندهاي فصريفي را در بر نميگيرند.
1

morphophonemic
derivational affix
3
inflectional affix
4
entry
5
plural
6
tense
7
mood
8
aspect
9
voice
10
person
11
number
12
comparison
13
base
2
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پيشينه تحقيق
دربارۀ آواشناسي و واجشناسي زبان فارسي پژوهشهاي متفاوت و متنوعي صورت پذيرفته است كه از مله ميفوان به موارد زير
اشاره كرد:
باقري ( )8818ضم

بيان مباني زبانشناسي و اصول كلي آن ،به بررسي ا مالي موضوعات اصلي زبانشناسي از مله

آواشناسي ،صوتشناسي ،صرف ،نحو و مبناشناسي ميپردازد .برخي فرآيندهاي وا ي مانند همگوني ،ناهمگوني ،قلب ،ادغام و
حذف نيز با ارائه مثالهايي فوضيح داده شده است.
علينژاد و اصالني ( )8811سير فحول فرآيند وا ي حذف از زبان فارسي باستان فا فارسي نو را در چارچوب نوريه بهينگي
بررسي كرده و نتيجه گرفتهاند كه زبان فارسي با اعمال محدوديت داشت واكۀ ا باري در هجا ،داشت آغازۀ ساده و ف هجايي
شدن در راستاي فرآيندهاي بينشان و همگانيهاي زباني حركت كرده است و با رعايتنیردن محدوديت مركب نبودن پايانه در
خالف هت محدوديتهاي هاني فغيير كرده و از اي حيث نشاندار شده است.
م ( )8811فرآيندهاي وا ي فارسي مبيار و چند لهجه و گويش فارسي را در چارچوب نوريه بهينگي فبيي ميكند و نتيجه
ميگيرد كه به دليل قابليت نوريه بهينگي در بهرهگيري از فحليلهاي واجشناسي نقشگرا و آواشناسي فوليدي و همچني به علت
در نورگرفته نشدن اليههاي مياني بازنمايي زيرساختي و بازنمايي آوايي در اي نوريه ،برخي از فرآيندهاي وا ي زبان فارسي كه
فحليل آنها در رويیردهاي ديگر چالشبرانگيز است در چارچوب بهينگي بهخوبي فبيي ميشود.
منصوري ( )8892با فحليل فرايندهاي وا ي ستاک گذشته در زبان فارسي برحسب ميزان پيچيدگي و فبداد قاعدههايي كه براي
فبديل به ستاک گذشته ،بر ستاک حال آنها انجام ميشود ،اي
چهارقاعدهاي فقسيم كرده است .در هري

از اي دستهها ،ي

فبلها را به انواع ف قاعدهاي ،دوقاعدهاي ،سهقاعدهاي و

قاعده ،از نوع ساختواژي ستاک گذشته و بقيه ،قاعدههاي آوايي

هستند .اي پژوهش ،بيانگر آن است كه عالوهبر عناصر واجشناختي مانند محدوديت وا ي ،محدوديت واجآرايي در خوشۀ پاياني
و محدوديت خوشه و هستۀ هجا ،عنصر ساختواژي نيز در شیلگيري ستاک گذشته ،مؤثر است .اي پژوهش ،فبامل دو حوزۀ
واجشناسي و ساختواژه را نشان ميدهد و بيان ميدارد كه فقسيم فبلهاي فارسي به دو دستۀ بيقاعده و باقاعده ،نامبقول است.
حقشناس(:88 4

 )8دو نوع فرآيند حذف را در زبان برميشمارد و فمايز آنها را از يیديگر ضروري ميداند:

الف -حذف فاريخي كه بر اثر آن به مرور زمان و طي مراحل فاريخي مختلف ،ي

واحد زنجيري به پيروي از قواعد فاريخي-

زباني خاصي ،از زنجيرههاي آوايي مشخصي حذف ميشود .فرآيند حذف فاريخي مو ب شده است كه واژههايي از قبيل
«زردک»« ،نام » و «سياه » ،به مرور زمان همخوان كامي  /c/يا همخوان نرمیامي  /k/را از دست بدهند و با فغيير  /a/به [ ]eبه
صورتهاي «زرده»« ،نامه» و «سياهه» درآيند.
ب -حذف ساختاري كه فابع قواعد نوام صوفي زبان بوده و بر فركيب آواها در زنجيره گفتار حاكم است؛ به اي فببير كه هر گاه
در فركيب آواها با هم نوعي همنشيني بي واحدهاي زنجيري به و ود آيد كه خالف نوام صوفي زبان باشد يا بر اساس طبيبت
آوايي زبان ،ثقيل به نور برسد ،براي رفع اي اشیال ،ي

واحد آوايي از زنجيرۀ گفتار حذف ميشود (همان .)8 1 :حقشناس،

حذف همخوان پاياني [ ]rرا از واژههايي مانند «صبر» ناشي از ثقيل بودن آنها در مقايسه با طبيبت آوايي زبان فارسي ميداند و نه
ناشي از نوام صوفي زبان فارسي .وي فرآيند «درج» را فحت عنوان «اضافه» فوضيح داده و بيان ميكند كه گاهي فحت شرايطي،
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واحد زنجيري به زنجيره گفتار اضافه ميشود .اي فرآيند نيز فابع قواعد نوام صوفي زبان است ،به طوري كه يا بر اساس

ي

طبيبت آوايي زبان ثقيل باشد يا خالف نوام صوفي زبان محسوب شود .وي افزودن واكه  /e/به فركيب «يادگار» [ ]yād- e -gārو
واكه  /i/به فركيب «شهريار»  /šahr- i- yār/را به منوور رفع ثقيل بودن صورتهاي فركيبي ميشمارد (همان.)840 :
كامبوزيا (  )881با برشمردن انواع حذف در زبان فارسي از مله حذف واكه ،حذف همخوانهاي  /t/و  ،/d/و حذف
همخوانهاي چاكنايي ،حذف همخوان را فرآيندي در هت ساده شدن خوشههاي همخواني و حذف واكه را فرآيندي در هت
كاهش فبداد هجا در واژههاي چندهجايي ميداند .وي درج را مفهومي كلي ميداند كه ي
زنجيره ميافزايد؛ مثالً درج فیواژ منفي يا درج ضمير در ايگاه فاعل .اما در واجشناسي ،ي
ميشود كه به آن «ميانهشت» 8گفته ميشود .در اي فرآيند ،ي
يا ي

عنصر ساختاري ديد را در ي
عنصر وا ي در ي

واژه درج

همخوان بي دو واكه درج ميشود فا مانع «التقاي واكهها» 2شود يا

واكه بي دو همخوان درج ميشود فا خوشه همخواني را بشیند (.)24 - 8 :8811

ماهوفيان (  )899پ

از بررسي خوشههاي همخواني در زبان فارسي نتيجه ميگيرد:

 -8به دليل غيرمجاز بودن و ود خوشۀ همخواني در ابتداي واژههاي فارسي ،با استفاده از فرآيند درج ،اي خوشه شیسته
ميگردد ،مانند واژۀ قرضي «اسپورت»  /sport/كه با درج واكۀ  /e/در ابتداي واژه ،خوشۀ همخواني آغازي آن شیسته ميشود.
 -2در موضع مياني ،فواليهاي همخواني فنها در واژههاي داراي ي

فیواژ 8ديده ميشود؛ مانند واژههاي «پسته» /peste/و

«ممنون»./mamnun/
 -8خوشههاي همخواني ممی است با استفاده از فرآيند حذف كاهش يابند ،مانند «دستمال»  /dast-māl/كه در اثر فرآيند
حذف ،فبديل به ] [dasmālميشود (ماهوفيان.)29 :899 ،
در پژوهشهاي ذكر شده ،در مورد واژههاي مشتق و مركب از نور فرآيندهاي حذف و درج ،پژوهش امبي صورت نگرفته و
به واژههاي بسيط بيشتر فو ه شده است .پژوهش حاضر با بررسي حدود  4084واژۀ مشتق و  8444واژۀ مركب ،كليۀ فرآيندهاي
حذف و درج همخوانها و واكهها را در اي دو گروه استخراج و فحليل كرده است.
 -4فرآیندهای واجی در واژههای مشتق
از آنجا كه در ميان فرآيندهاي وا ي زبان فارسي ،دو فرآيند درج و حذف در واژههاي مشتق و مركب نسبت به ساير فرآيندها
پديدههايي رايجفرند ،در پژوهش حاضر ،رفتار واژه هاي مشتق و مركب در قبال اي دو فرآيند و محاسبۀ بسامد هر ي

از آنها در

دو گروه مشتق و مركب بررسي و نتايج حاصل ارائه شده است.
 -4-1درج در واژههای مشتق
از  4084واژۀ مشتق بررسي شده در زبان فارسي 812 ،مورد انواع درج همخوانهاي ميانجي مانند درج  //،/v/ ،/y/ ،/g/و نيز 20
مورد درج واكه صورت پذيرفته است .دول  2بسامد انواع درج همخوان را در واژههاي مشتق زبان فارسي به فرفيب از پربسامد
به كمبسامد نشان ميدهد .در اي پژوهش ،درج انسدادي چاكنايي //يا همزه فنها در مواردي شمارش شده كه به عنوان ي

واج

1

epenthesis
hiatus
3
monomorphemic words
2
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ميانجي به كار رفته و بنابراي درج همزۀ آغازي در اي شمارش لحاظ نشده است .محاسبۀ درصد درج همخوانها و واكهها
مستقل از يیديگر انجام گرفته است:
دول .2بسامد و درصد انواع درج همخوان ميانجي در واژههاي مشتق
مثال

درصد

بسامد

نوع همخوان ميانجي

سادگي /sāde-g-i/

4/

808

g

دارايي/dārā-y-i/

84/

44

y

مدرسهاي/madrese--i/

4

88



حلقوي/halqa-v-i /

8

2

v

% 800

812

مع كل

طبق دول  ،2باالفري بسامد درج واج ميانجي مربوط به همخوان  /g/و حدود  4/درصد است .البته در بسياري از موارد ،درج
واج ميانجي برگرفته از واجهايي است كه در دورههاي پيشي  ،بخشي از واژه بوده است .در فارسي ميانه ،خانه به صورت «خانگ»
و ود داشته كه اكنون همخوان پاياني خود را از دست داده و  /g/فنها در مواردي كه نياز به درج هست ،خود را به شیل واج
ميانجي نشان ميدهد؛ به گونهاي كه از  4084واژۀ مشتق بررسيشده ،در  8مورد ،واج شناور  /g/احيا گرديده و در واقع در ي
صورت نگرفته است .آنچه در دول  2مشاهده ميگردد ،بسامد درج همخوان  /g/حاصل از احياي واجهاي شناور نبوده و در
مواردي درج به شمار آمده كه واژه در فارسي ميانه فاقد همخوان  /g/بوده است .در موارد درج همزه و غلت  /y/ميفوان گفت
هنگامي كه ي
ي

اسم مختوم به كسره  /e/با پسوند « -ي»  /i/نسبت فركيب شده و ي

صفت نسبي ميسازد ،واج ميانجي ميفواند

غلت يا همزه باشد كه در گفتار رسمي اي فمايل به سمت درج همزه است .مانند واژههاي «فيروزهاي» « ،/firuze--i/نشاسته-

اي» « ،/nešāste--i/نقرهاي»  /noqre--i/و «قهوهاي»  /qahve--i/در واژهاي مانند «استثنايي»  /estesnā-y-iالتقاي دو واكۀ /ā/
و /i/سبب درج غلت  /y/شده كه در اي مورد نيز گاه به اي غلت ،همزه درج و حتي در نوشتار منبی
درج ،مربوط به درج همخوان سايشي و لب و دنداني  /v/با ي
ي

ميشود .كمتري بسامد

درصد است .در برخي موارد ممی است در اثر فرآيند اشتقاق،

واج به واج ديگر فبديل شود .در اي موارد نوعي فرآيند فضبيف 8يا فقويت 2روي داده است كه نبايد با فرآيند درج اشتباه

كرد .از نور كنستويچ« ،8فضبيف» فبديل ي

صدا به ص دايي است كه در ه گرفتگي يا ديرش آن كمتر بوده و فغيير از چپ به

راست در محور ناسوده -سايشي -انسدادي است ( .)8 :8994عی

اي عمل يبني فغيير از ناسوده به سايشي و سايشي به

انسدادي «فقويت» ناميده ميشود .نمونههاي الف فا ج فرآيند درج نبوده و نمونههايي از فرآيندهاي فضبيف و فقويت است:
الف -فبديل  //به  /y/مثال :حناء  +ي= حنايي (فضبيف)
ب -فبديل  //به  /v/مثال :صفراء  +ي = صفراوي (فضبيف)
ج -فبديل  /y/به  //مثال :زاي  +و = زائو (فقويت)

1

lenition
fortition
3
Kenstowics
2
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عالوه بر درج همخوان ميانجي ،نوع ديگري از درج نيز در واژههاي مشتق و ود دارد كه در آن يیي از واكههاي كوفاه /e/ ،/a/
يا  /o/در مرز بي فیواژ و وند قرار ميگيرند فا از فشیيل خوشههاي همخوانيسنگي در مرز دو هجاي متوالي پيشگيري نمايند.
دول شماره ( )8انواع درج واكه را در واژههاي مشتق زبان فارسي به فرفيب از پربسامد به كمبسامد نشان ميدهد:
دول .8بسامد و درصد انواع درج واكه در واژههاي مشتق
مثال

درصد

بسامد

نوع واكه

كارگر/cār-e-gar/

1

8

e

مهربان/mehr-a-bān/

80

2

a

8

o

20

مع كل

ار مند/arǰ-o- mand/
% 800

با در نور گرفت درج همخوان و واكه در واژههاي مشتق ،به طور كلي ،واكهها  %80و همخوانها  %90موارد درج را به خود
اختصاص دادهاند .يیي از ففاوتهاي آشیار درج واكه با درج همخوان ميانجي در آن است كه در  9درصد از موارد درج واكه،
واژهها را ميفوان بدون اعمال درج نيز فلفظ كرد؛ مثالً واژههاي «مهربان» و «يادگار» را ميفوان به دو شیل فلفظ كرد:
«مهربان»   mehr-a-bān و  mehr-bān 
«يادگار»   yād-e-gār و  yād-gār 
نیتۀ شايان فو ه ديگري كه در مورد درج واكه در مرز فیواژ و وند در واژههاي مشتق و ود دارد آن است كه در موارد اعمال
درج واكه ،فوالي دو هجاي فوق سنگي يبني سه و چهار مورايي به چشم ميخورد كه در اثر درج واكه ،هجاي اول به دو هجاي
سب فر فبديل ميشود .يیي از راههاي ايجاد فمايز بي هجاي سنگي و سب  ،واحد زمانمندي است كه مورا 8نام دارد .به طوري
كه هجاي سب  ،از نور واحد زماني ،ي

«مورا» و هجاي سنگي داراي دو واحد مورايي قلمداد ميشود (كنستوويچ:8994 ،

)298؛ براي نمونه واژۀ «يادگار» /yād-gār/با ساخت  C⊽C.C⊽C2داراي دو هجاي سهمورايي است كه پ
واكه ،به سه هجاي دو ،ي

از اعمال فرآيند درج

و سهمورايي فبديل شده و به ساخت  C⊽.CV.C⊽Cو فلفظ   yād-e-gār فغيير مييابد و بدي

فرفيب داراي ساخت سه هجايي ميگردد.
 -4-2حذف در واژههای مشتق
از ميان  4084واژۀ مشتق ،در  82مورد فرآيند حذف واج مشاهده ميشود كه هشت مورد مربوط به حذف همخوان و چهار مورد
نيز مربوط به حذف واكه است .در فرآيندهاي حذف همخوان ،در شش مورد ،هجايي كه فحت فأثير اي فرآيند قرار ميگيرد
داراي ساخت  CVCCو در دو مورد ديگر داراي ساخت  C⊽CCاست .عضو دوم خوشۀ پاياني در اي دو نوع هجا ،همخوان /t/
بوده و پ

از افزودن پسوندهاي مشتقساز مانند «-گاه»-« ،گه» -« ،چي» -« ،وانه» به آنها همخوان  /t/حذف ميگردد ،مانند واژه-

هاي «دستگاه» « ،/dast-gāh/پستچي»  /post-či/و «پشتوانه»  /pošt-vāne/كه در اثر فرآيند حذف ،در هنگام فلفظ به ،dasgāh 
 posčiو  pošvāneفبديل ميگردند .در هر هشت مورد حذف در اي دو ساخت هجايي ،عضو اول خوشۀ همخواني پايانه،

mora
 .2منوور از نماد ⊽ يیي از واكههاي  / u،i ،ā/است.

1

مقايسه واژههاي مشتق و مركب زبان فارسي به لحاظ نوع فرآيند وا ي 8 /

ي

همخوان سايشي بيواک يبني /s/يا  /š/است و عضو سوم اي فوالي ،يیي از همخوانهاي  /č/ ،/g/و  /v/بوده كه «قانون
8

مجاورت هجا» را نقض كرده و مو ب حذف انسدادي بيواک  /t/از ميان اي فوالي سههمخواني شده است .قانون مجاورت هجا
( )SCLكه اولي بار موري و ونمان 2در سال  8918مطرح كردند بيان ميكند كه «قدرت همخوانی یک جفت آوای مجاور  αو
 α[ βدر پایانۀ هجای اول و  βدر آغازۀ هجای دوم ] تمایل دارد از پایانۀ  αبه سمت آغازۀ  βافزایش یابد» .به عبارت ديگر،
هنگام فوليد همخوان پايانه ،هوا فا حد ممی آزادانه ريان يابد و در آغازۀ هجاي ببد ،فا حد ممی با مانع برخورد كند .از آنجا
كه قدرت همحواني از  /t/به سمت  /č/و  /v/كاهش مييابد ،فواليهاي  /t.č/و  /t.v/اي قانون را نقض كردهاند كه با حذف  /t/از
فوالي ،اي قانون رعايت ميشود .دول  4بسامد و درصد حذف همخوان و واكه را در واژههاي مشتق نشان ميدهد
دول .4بسامد و درصد انواع حذف در واژههاي مشتق
مثال

درصد

بسامد

نوع واج

پستچي/pos(t)-či/

44/

1

t

بخرد/bex(e)-rad/

88/

4

e

% 800

82

مع كل

نمونههايي از حذف واكه را ميفوان در واژههايي مانند «بخرد»  /be-xerad/و«عالقهمند»  /alāqe-mand/يافت .در اي دو واژه،
واكۀ  /e/كه زئي از واژه است حذف شده و در نتيجه ،فوالي هجايي و فبداد مورا فغيير مييابد؛ به طوري كه در اولي فوالي سه-
هجايي  CV.CV.CVCبه فوالي دوهجايي  CVC.CVCو در دومي ،فوالي چهارهجايي  CV.C⊽.CV.CVCCبه فوالي سههجايي
 CV.C⊽C.CVCCيبني بهفرفيب به [ ]bexradو [ ]alāqmandفبديل ميشوند .در اي فواليها نيز با حذف واكۀ كوفاه هجاي
دوم ،قانون مجاورت هجا نقض ميگردد .اما فوليد هجاي دو مورايي در زبان فارسي در مقايسه با قانون مجاورت هجا در اولويت
قرار دارد .به عبارت ديگر ،هجاي مطلوب در زبان فارسي ،هجاي دو مورايي است و در گزينش ميان دو قاعده كه يیي خاص
زبان (دو مورايي بودن هجاها) و ديگري قاعدۀ هاني ( )SCLمحسوب ميشود ،قاعدۀ خاص زبان اولويت عملیرد دارد .بنابراي ،
يیي از ففاوت هايي كه فرآيند حذف همخوان با فرآيند حذف واكه دارد آن است كه حذف همخوان در هت كاهش وزن هجا از
هجاهاي فوق سنگي سه يا چهار مورايي به سمت هجاي متوسط دو مورايي عمل ميكند ،درحالي كه فرآيند حذف واكه عی
اي عمل را انجام مي دهد؛ بدي مبني كه در هت افزايش وزن هجاي كوفاه به سمت هجاي متوسط دومورايي عمل ميكند .از
اي رو ،ميفوان گفت هجاي غالب در زبان فارسي ،هجاي دو مورايي است كه به ندرت فحت فأثير فرآيندهايي مانند حذف يا
درج قرار ميگيرد .در شیل  8بسامد درج و حذف همخوانها و واكهها با يیديگر مقايسه شده است.

1

syllable contact law
Murray and Wennemann
3
consonantal strength
2
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شیل .8بسامد فرآيندهاي درج و حذف در واژههاي مشتق
فو ه به شیل  8دو نیته را خاطرنشان ميكند :الف -در واژههاي مشتق زبان فارسي ،فرآيند درج ،بسامد قابلمالحوهاي را
نسبت به فرآيند حذف داراست .ب -درج همخوان نسبت به درج واكه از بسامد بسيار باالفري برخوردار است .پ

طبق موارد

الف و ب ،در واژههاي مشتق زبان فارسي ،درج همخوانها فرآيندي رايج است.
 -5فرآیندهای واجی در واژههای مرکب
در كليه واژههاي مركب بررسي شده در اي پژوهش ،بسامد هر ي

رايانه محاسبه و نوع

از فرآيندهاي حذف و درج به كم

حذف يا درج در هر مورد به همراه نمونههاي واژگاني ارائه شده است كه در ادامه به طور مفصل بيان ميشود.
 -5-1حذف در واژههای مرکب
از حدود  8444واژۀ مركب بررسيشده در زبان فارسي ،در  40مورد فرآيند حذف مشاهده ميشود .حذف انواع واج در دول
بهفرفيب از پربسامد به كمبسامد مرفب شده است:
دول  .حذف انواع واج در واژههاي مركب
بسامد

واج

مثال

درصد

4

t

قطبنامه /qat()-nāme/

4/4

4



فخم مرغ /tox(m)-morq/

4/4

4

m

8

r

دستبوس/das(t)-bus/

بزرگداشت  ، /bozo(r)g-dāšt/سرسيلندر sar-/
)/siland(r
پنج شنبه /pan(ǰ)-šambe/

8/

8

بلندگو /bolan(d)-gu/

8/

8

ǰ
d

8/

8

c

8/

8

e

%800

40

مع كل

خش

ك /xoš(c)-con/

سركنگبي /serc(e)-angabin/

مقايسه واژههاي مشتق و مركب زبان فارسي به لحاظ نوع فرآيند وا ي 89 /

از ميان اي  40مورد ،در  44مورد ،هجايي كه همخوان پاياني آن در مبرض حذف قرار ميگيرد داراي ساخت  CVCCاست كه
در اثر فرآيند حذف فبديل به هجاي  CVCميشود؛ مانند واژۀ «دست بوس» /dast-bus/كه هجاي اول آن پيش از حذف داراي
از حذف ،داراي ساخت ( CVCدو مورايي) ميگردد .در چهار مورد نيز ساخت هجايي،

ساخت ( CVCCسه مورايي) و پ

CC

⊽( Cچهار مورايي) است كه فبديل به ( C⊽Cسه مورايي) ميشود؛ مانند هجاي اول در واژۀ «راست روده»  /rāst-rude/كه پيش
از حذف داراي ساخت  C⊽CCو پ

از حذف ،داراي هجاي  C⊽Cاست .بنابراي  ،فرآيند حذف در هت فبديل هجاي فوق

سنگي به هجاي سنگي اعمال شده است .پرسشي كه در اي ميان مطرح ميشود آن است كه آيا همۀ هجاهاي سه و چهارمورايي
با ساختهاي  CVCCو  C⊽CCدر موضع پيش از هجاي پاياني دچار فرآيند حذف ميشوند؟ براي پاسخ به اي پرسش از ميان
 8444واژۀ مركب دو فا پنجهجايي ،در  1مورد از هجاهاي غيرپاياني  CVCCو  ،C⊽CCحذفي صورت نگرفته است .از اي
نمونه ،ميفوان به واژههايي مانند «گردباد» « ،/gerd-bād/بخشنامه»  /baxš-nāme/و «شلنگفخته»  /šelang-taxte/اشاره كرد.
از آنچه بيان شد ميفوان نتيجه گرفت كه همۀ فرآيندهاي حذف ،در واژههاي مركب بر روي دو نوع ساخت  CVCCو
اعمال شده است ،اما عی

C⊽CC

آن صحيح نيست؛ يبني و ود اي دو نوع ساخت ،لزوماً مو ب حذف نميشود .بنابراي  ،نميفوان آن

را قاعدهاي كلي در واژههاي مركب در نور گرفت ،بلیه ميفوان گفت نوع همخوانها در فواليهاي سههمخواني نقش فبيي كننده
اي در فرآيند حذف در واژههاي مركب دارد؛ به طوري كه و ود ي

همخوان [+رسا] در اي فوالي ،فرآيند حذف را كاهش مي-

دهد .همچني حضور دو همخوان «هممحل فوليد» در مجاورت هم با عدد رسايي يیسان ،مو ب حذف يیي از آنها ميشود.
مانند واژههاي «فخممرغ» « ،/tox(m)-morq/خش ك »  /xoš(c)-con/و «بلندگو» ./bolan(d)-gu/
 -5-2درج در واژههای مرکب
از ميان  8444واژۀ مركب ،در شش مورد درج واكه صورت گرفته است كه در هر شش مورد نيز واكۀ  /e/درج شده است .مانند
واژههاي «پيرمرد» و « ،/pir -e- mard/سرايدار»  /sarāy-e-dār/و «پايمال»  ./pāy -e- māl/البته در اي شش مورد ميفوان بدون
درج واكه نيز واژه را فلفظ كرد .فرآيند درج همخوان در واژههاي مركب و ود ندارد .شیل  2بسامد فرآيندهاي درج و حذف را
در واژههاي مركب با يیديگر مقايسه كرده است
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شیل .2بسامد فرآيندهاي حذف و درج در واژههاي مركب
با مقايسۀ شیلهاي  8و  2ميفوان نتيجه گرفت كه فرآيند درج همخوان در واژههاي مشتق و فرآيند حذف همخوان در
واژههاي مركب ،پديدهاي رايج است اما در هر دو گروه مشتق و مركب ،درج واكه پديدهاي مشترک است.
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به طور كلي ،فرآيندهاي وا ي و از مله درج ،زماني رخ ميدهند كه فركيب فیواژها با يیديگر بر خالف قواعد واجآرايي آن
زبان باشد .در واژۀ مشتق «چيرگي» /čire-g-i/كه از فركيب فیواژ آزاد «چيره» و وند «-ي» ساخته ميشود ،به دليل آنیه هجابندي
⊽ C⊽.CV.در زبان فارسي مو ود نيست و در روساخت ،هيچ هجايي با واكه آغاز نميگردد ،پيش از آنیه اي ساخت هجايي به
روساخت برسد ،با درج واج ميانجي ،/g/واجآرايي خود را بازيافته است .از آنچه بيان شد ميفوان نتيجه گرفت كه در واژههاي
مشتق و مركب ،بيشتري ميزان فرآيند حذف ،در واژههاي مركب اففاق افتاده و بيشتري درصد حذف واج ،مربوط به همخوان
انسدادي فيغهاي  /t/است .در زبان فارسي ،انسداديهاي فيغهاي در خوشههاي سه همخواني در مرز دو فیواژ حذف ميشوند.
مانند واژههاي «سختگير»  /saxt-gir/و «بلندگو»  /boland-gu/كه در اثر اعمال فرآيند حذف ،بهفرفيب فبديل به [ ]saxgirو
[ ]bolanguميشوند .اسپنسر ( )841:8994و كنستوويچ ( ) 2:8994به اي نوع حذف در زبانهاي انگليسي و روسي اشاره كرده-
اند .در قواعد حذف ،مالحوات ساختواژي نيز نقش دارند؛ زيرا سادهشدگي خوشۀ همخواني در واژههاي مشتق با حذف
همخوان همراه نبوده ،بلیه با درج واكه همراه بوده است .در واژههاي مشتقي مانند «ريختهگر»  /rixt-e-gar/و «ساختمان»

sāxt-e-/

 ،/mānبا درج واكۀ  /e/در مرز ستاک ،از ايجاد خوشۀ سههمخواني پيشگيري شده است.
نتيجه
پ

از بررسي فرآيندهاي مو ود در واژههاي مشتق و مركب زبان فارسي نتايج ارائهشده در  8-4و  2-4به دست آمد:

 -6-1واژههای مشتق :از ميان  4084واژۀ مشتق 812 ،مورد انواع درج همخوانهاي ميانجي مانند درج  ،/v/ ،/y/ ،/g/درج
انسدادي چاكنايي //و  20مورد درج واكه صورت پذيرفته است .بيش از  % 0درج همخوانها مربوط به همخوان % 84/ ،/g/
مربوط به درج %4 ،/y/درج  //و ي

درصد درج  /v/است .عالوه بر درج همخوان ميانجي ،نوع ديگري از درج نيز در واژههاي

مشتق و ود دارد كه در آن يیي از سه واكۀ كوفاه  /e/ ،/a/يا  /o/در مرز بي فیواژ و وند قرار ميگيرند فا از التقاي همخوانها در
مرز دو هجاي متوالي پيشگيري كنند .از  20مورد درج واكه در مشتقها ،در  %1موارد درج  %80 ،/e/درج  /a/و  %نيز درج /o/
به وقوع پيوسته است .به طور كلي ،در واژههاي مشتق ،واكهها  %80درج و همخوانها  %90موارد درج را به خود اختصاص
دادهاند .در موارد اعمال درج واكه ،فوالي دو هجاي فوق سنگي (سه و چهارمورايي) به چشم ميخورد كه در اثر درج واكه،
هجاي اول به دو هجاي سب فر فبديل ميشود .از ميان  4084واژۀ مشتق ،فنها در  82مورد فرآيند حذف واج مشاهده ميگردد كه
هشت مورد مربوط به حذف همخوان  /t/و چهار مورد نيز مربوط به حذف واكه  /e/است .در فرآيندهاي حذف همخوان،
هجاهايي كه فحت فأثير اي فرآيند قرار ميگيرند داراي ساخت  CVCCو  C⊽CCهستند .حذف همخوان در هت كاهش وزن
هجا و فبداد مورا عمل ميكند؛ در حالي كه فرآيند حذف واكه عی

اي عمل را انجام ميدهد؛ بدي مبني كه با كاهش فبداد

هجا در هت افزايش وزن هجايي و فبداد مورا عمل ميكند .از ميان دو فرآيند حذف و درج ،بسامد قابلمالحوۀ درج نسبت به
حذف ،يبني  812در مقابل  82نشان ميدهد كه در واژههاي مشتق ،درج فرآيندي رايج است.
 -6-2واژههای مرکب :از حدود  8444واژۀ مركب بررسي شده در زبان فارسي ،در  40مورد فرآيند حذف مشاهده ميگردد .از
ميان اي  40مورد ،در  44مورد ،يبني  ،% 8/8هجايي كه همخوان پاياني آن در مبرض حذف قرار ميگيرد داراي ساخت

CVCC

است كه در اثر فرآيند حذف فبديل به هجاي  CVCميشود .بنابراي  ،فرآيند حذف در هت فبديل هجاي فوق سنگي به هجاي
سنگي اعمال شده است .بيشتري درصد حذف در مركبها يبني

 %مربوط به حذف همخوان  /t/است .همچني در واژههاي

مقايسه واژههاي مشتق و مركب زبان فارسي به لحاظ نوع فرآيند وا ي 48 /

مركب ،فنها در شش مورد درج واكه  /e/صورت گرفته است كه البته در همۀ اي شش مورد ميفوان بدون درج واكه نيز واژه را
فلفظ كرد .از آنجا كه در واژههاي مركب زبان فارسي ،فرآيند درج واكه فنها در شش مورد اففاق افتاده و درج همخوان نيز در اي
واژهها ديده نميشود ،ميفوان نتيجه گرفت كه در واژههاي مركب« ،حذف» فرآيندي رايج و درج واكه فرآيندي مشترک بي
واژههاي مشتق و مركب زبان فارسي است.
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