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 چکیده
آرایای  از قواعاد وا   که سااخت  واژه گیری واژگانی، هنگامیاین در وامبنابر  مجاز نیست،خوشة همخوانی در جایگاه آغازه در زبان فارسی 

هجابنادی   باا حاف  و   و دهای در زبان با استفاده از فرایناین مجاز به وجود آید،  ای غیری کند و یک خوشة همخوانی یا واکهزبان تخطّ

فرایناد در  در   حاضار  راووه  کناد تاا در زباان رفیرفتاه شاوند       اصالح میرا اند دهکری آرایی تخطّوا  هایی را که از قواعد، واژهدمجدّ

براسااس اصاو    هاا را  واژهدر ایان وام شاده  در  ةاکا و ناو   و همچنین در زبان فارسیی انگلیسی هاواژهوام آغازی همخوانیِ های خوشه

مشایری   از فرهنا   واژه است کاه وام 19شامل های رووه  داده  دکنمی بررسینظریة زایشی  چارچوبدر  ،(9118 ،آرایی )گرینبرگ وا 

هاای  خوشاه  ،زبان فارسای باا اعماا  فرایناد در  واکاه      که دهدهای رووه  نشان مییافته اند استخرا  شده( 9781( و زمردیان )9739)

تبعیات از اصال قاانون مجااور      علّت در  واکه،  در این رووه  آورد شکند و تغییراتی در ساخت هجا ردید میهمخوانی آغازی را می

هاا اساتفاده   واژههمخاوانی آغاازی در وام   هاای زبان فارسی از الگوی نامتقارن فرایند افزای  واکه در خوشاه  شده است  درنظر گرفتههجا 

در شاوند   آغاازی شکساته مای    فرایناد در ِ باا  هاا  همخاوانی، خیازان اسات، خوشاه     ةهایی که توالی رسایی در خوشواژه   در وامکندمی

   است  [e]نشان در فرایند در ، واکة واکة بی ؛افتدفاق میمیانی اتّ افتان است، در ِها توالی رسایی در آنهایی که  خوشه

 ، قانون مجاور  هجا همخوانی ةخوشساختار هجایی، ، واکه در واژه، وام :هاواژهکلید
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 مهمقدّ -3

دیگاری   ای را از زباان وقتای زباانی واژه   سببهای مختلف یکسان نیستند به این آوایی زبان هایدستگاه

سازد  زبان فارسای ها    میمطابق آواهای زبان خود با ها را دهد و آنگیرد، آواهای آن را تغییر میوام می

ها باا یکادیگر داده اسات     و نحوة ترکیب آن هاواژهواماز این قاعده مستثنی نیست و تغییراتی در آواهای 

است که بی  از یک همخوان در آغااز   فارسی آنزبان های های حاک  بر ساخت واژهیکی از محدودیت

گافارد و چاون تاوالی دو    گیرد، این محدودیت بر ساختمان هجای زباان فارسای ا ار مای    واژه قرار نمی

 1آرایای واژه از قواعاد وا   سااخت  ، هنگامی که ژگانیگیری وادر وام  همخوان در آغاز واژه مجاز نیست،

مجاز به وجود آید، زباان فارسای باا اساتفاده از      ای غیریا واکه 1ی کند و یک خوشة همخوانیزبان تخطّ

را اناد  دهکار ی آرایای تخطّا  وا  هایی را که از قواعد، واژه 6دفرایندهای در  و حف  و با هجابندی مجدّ

های مختلاف باه دالیال متفااو  و در     فرایند در  واکه در زبانکند تا در زبان رفیرفته شوند  میاصالح 

دهاد کاه ایان    شناسی فرایند در  واکه نشان مای مطالعا  رده گیرد واجی صور  می دهای متعدّجایگاه

ا امّا  ؛گیرددالیل واجی مشابهی صور  میها بهواژهو ه  وام های اصیل یک زبانفرایند ه  در درون واژه

 ،3هاا  ) دنا گیرمای ها بسیار مورد استفاده قارار  است، این نو  داده ترها بسیار متداو واژهازآنجاکه در وام

هاا درحاین رافیرش    زباان بیشاتر   فرایند متداولی است که در ،جای حف  همخوان  در  واکه به(9006

( 9009) 8گیرد  المبااردی آرایی و ساختار هجایی صور  میهای وا منظور اقنا  محدودیتها بهواژهوام

هاای  شناسای واژه هاست  مطالعاا  وا  زبانبیشتر  سهولت بازنمایی آوایی دلیل در  در که کنداشاره می

 گیارد دادی صاور  مای  ساختی درونمعمو  برای خوشطور بهدهد که در  واکه اصیل زبانی نشان می

هاا ممکان اسات دالیال     واژههای وزنی آن زبان سازگار نیست  در وامآرایی یا ضرور که با قواعد وا 

ای بیاان  ( باا بررسای زباان کاره    9007) 1برای مثا  کانا   ؛دیگری نیز برای فرایند در  واکه دخیل باشد

شاوند، واکاه   های انگلیسی که به همخوان انسادادی خات  مای   واژهدر انتهای وام ،کند که در این زبان می

ای آرایای منجار باه فرایناد در  در کلماا  کاره      کند های  محادودیت وا   کان  بیان می شود در  می

شاوند   خات  مای   /pو  k/ ،t ای هستند که به همخوان انسادادی زیرا کلما  زیادی در زبان کره ؛شود نمی
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دهد چون مرحلاة رها  انسادادی    کان  توضیح میشود  ها مشاهده میواژهدر  واکة رایانی تنها در وام

 ةرایاانی کلما  ای رها  انسادادی   ای بیشتر است، شنوندة کرهرایانی کلمه در زبان انگلیسی نسبت به کره

هاای  واژهبرای افزای  شباهت ادراکای در انتهاای وام   ،همین دلیلکند و بهانگلیسی را شبیه واکه درک می

 ( درخصاو  کیفیات واکاة   9006)هاا    گیارد  انسدادی، در  واکاه صاور  مای    ةانگلیسی دارای رایان

دارد یا اینکه بافت واجای   90شدهشده یا کیفیت  ابت و از ری  تعریفکند که واکة در شده بیان می در 

برای مثا  در زباان عربای لبناانی هماواره      ؛کندزبان و قواعد واجی حاک  بر زبان کیفیت آن را تعیین می

گیرد و این واکاه  در خوشة همخوانی رایانی در  واکه صور  می 99شود و در زبان ولزدر  می /i/ ةواک

مطالعا  المبااردی   کند افت واجی کیفیت آن را تعیین میعبار  دیگر، بهمواره کپی واکة قبلی است، به

شاود  دار محسوب میصة ریشین نسبت به رسین نشانکه در فرایند در  واکه مشخّدهد ( نشان می9009)

   شود دار محسوب میها نشاننیز برای واکه ]+گردی[صة و مشخّ

هاای   واژهدر وام آغاازی هاای همخاوانی   فرایند در  واکاه در خوشاه   بررسی رووه  حاضرهد  

زایشای   ةنظریا  چاارچوب آرایای در  وا   براساس اصو ها واژهشده در این وامدر  ةواک نو انگلیسی و 

ها براساس اصاو  هجابنادی،   های مورد نظر و هجابندی آنواژهرس از استخرا  وامبه این منظور،   است

 19اسات  در  شاده   ها بررسی و تحلیلدر آن ها و فرایند در  )آغازی و میانی(شدن خوشهنحوة شکسته

هاا براسااس   واژهکار رفته اسات  وام نو  خوشه به 91دارای خوشة همخوانی آغازی در مجمو   ةواژوام

هایی اسات کاه   واژهاند، گروه اوّ  شامل وامبندی شدهشدن خوشه، در دو گروه اصلی طبقهنحوة شکسته

هاایی  واژهصور  گرفتاه و گاروه دوم وام   99فرایند در  آغازیبا  شدن خوشة همخوانیها شکستهدر آن

  در گیارد مای صاور    97فرایند در  میاانی با  هاشدن خوشة همخوانی در آنگیرد که شکستهمی را دربر

شادن  ها از یکدیگر تفکیاک شاده و فرایناد شکساته     خوشه یها براساس تعداد اعضاواژهوامبعد،  ةمرحل

دوعضاوی و   های دارای خوشة آغاازی شامل واژه  گروه اوّهای واژهها بررسی شده است  خوشه در آن

  ندهستعضوی سه آغازی ةخوشهای دارای واژه

شاده و  ها نیز از ه  تفکیک شده و ماهیت واکة در شده درمیان خوشهها براساس نو  واکة در واژه

هاا و نحاوة   واژههاای گونااگونی درزمیناة وام   تاکنون رووه ه است  شدهای واجی آن بررسی مشخّصه
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که درادامه به برخای از   صور  گرفته استها های همخوانی در آنشدن خوشههها و شکستهجابندیِ آن

هاا  واژهدر وام [e/o]افراشاته  نیماه  ة( باه در  واکا  9780ررماون )   شاود اشااره مای  طور مختصر به هاآن

 ،دو یاا ساه همخاوانی داشاته باشاند      ةخاود خوشا   ةهایی که در آغازواژهکه وام معتقد استرردازد و  می

 ،درمیاان ایان خوشاه یاا در جایگااه رای  از آن       [o]یاا   [e] ةمحض ورود به زبان فارسی با در  واک به

کاه معیارهاای    دگیار د تا با الگوهای هجایی زبان فارسی ساازگار شاوند  وی نتیجاه مای    نشوشکسته می

 در این فرایند نق  دارند   « شناختیبودن وا یطبیع»و « رفیرفتگی آوایی»

هاای   با فرایند در  واکه در خوشهرا هجا در زبان فارسی  ةساخت آغاز ةرابط (9781مدرسی قوامی )
ی واجای  دهد کاه تجلّا    این رووه  نشان میاست بررسی کردهریه بهینگی ها در قالب نظهواژآغازی وام

های جهانی اسات  بندی متفاو  محدودیتاز دیدگاه بهینگی حاصل ردههای گوناگون این فرایند در زبان
( 9788جا  )  فی شده است معرّنوشتار ری  رو  اختصار درها در زبان فارسی بهنآعملکرد چگونگی  که

کاه   دگیار مای  هاایی نتیجاه  نموناه  ةرردازد و باا ارا ا  ها میواژهبه فرایند در  در وامبهینگی  ةازمنظر نظری
 ،هاا در زباان فارسای   ند  این واژهدارهمخوانی در جایگاه آغازه  ةیک خوش startو  sportهایی مانند  واژه
گیارد  نتیجاه مای   ج   شودآرایی منطبق ها با اصو  وا ظ آنشوند تا تلفّظ میتلفّ «ا ستار »و  «ا سپور »

 و رحیمای  ناواد علای  هساتند  رتبه عامل وقو  این فرایند در زبان فارسای   ط و ه که دو محدودیت مسلّ
زباان فارسای   های اساسای را، کاه   راتویو است در سطح واجی ررداخته واژه( به بررسی تطبیق وام9710)

کرد زعفرانلاو   کند می وتحلیلتجزیهبرد، کار میهای بیگانه با سیست  واجی زبان بومی بهبرای تطبیق وا 
هاای روسای در زباان    واژهدر تطاابق وام را شاناختی  وا برخی از فرایندهای  (9099) کامبوزیا و هاشمی

 اند   هبررسی کردبهینگی  ةاساس نظریفارسی بر
اسااس  های زبان روسای در فارسای بر  واژهتطابق وام ،گرفته در این مقالههای صور اساس بررسیبر

صاور    فرایناد در  واکاه  باا   های همخوانی آغاازی  های خوشههجابندی در زبان فارسی و محدودیت
 ةرسایی ک  باشد، واکه در حاشای  ةکند: اگر درجرسایی تغییر می ةبافت در  واکه مطابق با درج گیرد می
هاای همخاوانی در    رساایی زیااد باشاد واکاه باین خوشاه       ةهمخوانی و اگر درج ةاز خوشری   هجا
باه فرایناد در     هاای گفشاته،  گیری از دستاوردهای ارزندة راووه  رووه  حاضر ضمن بهرهشود   می

های انگلیسی هنگام ورود به زبان فارسی، براساس اصاو    واژه انطباق ساختار هجایی وام منظوررا بهواکه 
 د کنمیتوصیف و بررسی نظریة زایشی  چارچوبدر ( 9118گرینبرگ )آرایی وا 

 نظری پژوهش مبانی -0
و  ، اصااو فارساای و انگلیساایفاای ساااختار هجااا و تفاااو  آن در زبااان  رااس از معرّن بخاا  در ایاا
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  شاده ررداخات  باه تبیاین مباحاط مطارح    مبناای آن  ن برتاا بتاوا  شود ارا ه میآرایی وا  های محدودیت
 نویسد:  ( در مورد هجا در زبان انگلیسی می971: 9710شناس ) حق

ترین هجا از یاک واکاه   در زبان انگلیسی بی  از بیست نو  هجا شناسایی شده است که کوچک»

و بزرگتارین هجاا از یاک واکاه، ساه       I: ['a] واحد زبرزنجیری ساخته شده است، مانناد و یک 

 :strengthsو یاک تکیاه ترکیاب شاده اسات، مانناد       همخوان آغازی، چهاار همخاوان رایاانی   

['stres] های گوناگون وجاود دارد، ازقبیال   بین این دو نو  هجا انوا  هجاwe: ['wi:]، cry: 

['kra] ،box: ['bks] صاور  توان باه رس ساخت هجا در زبان انگلیسی را می (C)(C)(C) V 

(C)(C)(C)(C)  نمای  داد» 

( با بیان تفاو  ساختار هجایی دو زبان فارسی و انگلیسی، امکاناا  هجاایی زباان    9710) شناسحق 

در زیرسااخت و امکاناا     V(C)(C)(C)سااخت و  در رو CV(C)(C)ی بنادی کلّا  فارسی را با صور 

دهاد  در ایان   نشاان مای   V(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)ی بنادی کلّا  صاور  هجایی زبان انگلیسی را باا  

تفااو  در سااختار هجاا در     نشانة واکه و )( نشانة واحد اختیاری است  Vنشانة همخوان،  Cها، ساخت

لاین  ها از زباان انگلیسای باه فارسای اوّ    واژهدهد که هنگام ورود وامدو زبان فارسی و انگلیسی نشان می

 آید تغییرا  در ساختار هجای واژه ردید می

کامبوزیاا  کرد زعفرانلاو  ی از هجاست  آرایی جز م جدانشدنی هستند و وا آرایی و هجا دو مفهووا  

در اگر باه رایاة کلماا     »گوید: کند و میآرایی اشاره مییت هجا به محدودیت وا ( در اهم919ّ: 9710)

ماثال  در   ؛نناد کی ریاروی مای  خاصّ ةشدبندییابی  که از اصو  سازمانمیه کنی  درهای مختلف توجّزبان

ایان ناو  محادودیت کاه بار      «  شود که با خوشة همخوانی شرو  شاود ای یافت نمی زبان فارسی، کلمه

در ساطح تکاواژ و   هاا  شود  بعضی محادودیت آرایی نامیده میها حاک  است، محدودیت وا توالی وا 

ها در یک زبان در ساطح هجاا اسات     امّا بسیاری از محدودیت ؛کنندبعضی دیگر در سطح واژه عمل می

هاسات  ایان   چگونگی توزیع واحدهای آوایی درابتدا، میان و انتهاای واژه  ،91«آراییهای وا محدودیت»

ص ایان  مشاخّ طاور  باه نیساتند    اعما  قواعد واجی و تبدیل یک آوا به آوای دیگار  ةها، نتیجمحدودیت

(  قاوانین  919: 9111، 91گیرناد )کنساتووی   ها از دساتور درونای اهال زباان سرچشامه مای      محدودیت

سااختی یاا     خاوش کنند که چه صداهایی در هر قسمت هجا مجازند و نیز معارّ ص میآرایی مشخّ وا 

                                                           
14. phonotactic constraints 
15. M. Kenstowics 
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آرایاای را وا ( 908: 9111) 96روکااا و جانسااون بدساااختی یااک هجااا در زبااانی خااا  هسااتند      

 دانند های آوایی در کلما  هر زبان میهای توزیعی توالی محدودیت

هاای همخاوانی مطارح    های بین زبانی خوشاه ترین ویوگیمه  عنوان ( سه اصل را به9118) 93گرینبرگ

 گانه عبارتند از:  کند  این اصو  سهمی

توانناد  یکساان در یاک تکاواژ نمای    براساس این اصل، دو عنصر نواختی  :(OCP) 38. اصل مرز اجباری3

هایی که با یکدیگر متناظرناد در یاک   ، وا این اصل  براساس (797: 9111 مجاور ه  باشند )کنستووی ،

 ( 397: 9116 ،91شوند )تراسکتکواژ همجوار نمی

افازای  میازان رساایی از     ( اصل توالی رساایی را 911: 9111کنستووی  ) :(SSP) 02. اصل توالی رسایی0

   داند سمت رایانه میهسته بهسمت هسته و کاه  میزان رسایی از آغازه به

هاا فار    یاا بیارون از مارز واژه    دو هجای مجاور را درمیان یاک واژه  :(SCL) 03. قانون مجاورت هجا1

  هجاای اوّ  ةاز رایانا  لتوالی آواهای گفتاری که متشکّبه عنوان توان کنی   مجاور  این دو هجا را می می

 و هجاای دوم باا تاوالی    /ar/   دارای میاناة بنابراین اگر هجای اوّ ؛هجای دوم است، تعریف کرد ةو آغاز

/ma/ هاآغاز شده باشد، مجاور  هجای آن /rm/ (  قانون مجاور  هجاا  7: 9118، 99خواهد بود )ونمان

طور ناگهاانی  کاه  یابد و در زبانی دیگر بهممکن است در یک زبان ایجاب کند که رسایی در مرز هجا 

آغازه افت یا افازای  رساایی داشاته باشاند، قاانون       - )با شیب تند( افت داشته باشد  اگر دو توالی رایانه

آغاازه   - هاای رایاناه  ها حداقل شیب رسایی را در تاوالی کند  زبانی میارز تلقّها را ه مجاور  هجا آن

هاای باا افات رساایی بیشاتر      ی ضروری باشد، تمام توالیمیزان خاصّرسایی به کنند؛ اگر کاه تعیین می

(  907: 9001، 97هاای باا افات رساایی کمتار قابال قباو  نیساتند )گوساکوا         قابل قبو  هستند، امّا توالی

بنادی  ( صاور  9را در زباان انگلیسای در جادو  )    91«مقیاس مجاور  رساایی ( »90: 9001گوسکوا )

 کند: می
                                                           
16. I. Roca & W. Johnson 

17. J. Greenberg 

18. obligatory contour principle 

19. R. L. Trask  

20. sonority sequencing principle 

21. syllable contact law 

22. T. Vennemann  

23. M. Gouskova  
24. sonority contact scale 
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 مقیاس مجاورت رسایی (.3جدول )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

w.t w.s w.d w.z w.n w.l w.r w.r r.w l.w n.w z.w d.w s.w t.w 

 r.t r.s r.d r.z r.n r.l r.r l.r n.r z.r d.r s.r t.r  

  l.t l.s l.d l.z l.n l.l n.l z.l d.l s.l t.l   

   n.t n.s n.t n.z n.n z.n d.n s.n t.n    

    z.t z.s z.d z.z d.z s.z t.z     

     d.t d.s d.d s.d t.d      

      s.t s.s t.s       

       t.t        

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

آغاازه در مارز هجاا را براسااس قاانون       - های رایانهبندی توالی همخوان  جدو  رتبهاعداد سطر اوّ

 ة  رسااترین و آغااز  هجاای اوّ  ةبنابراین، حالت بهینه این اسات کاه رایانا    ؛دهندهجا نشان میمجاور  

و  /w/  هجاای اوّ  ةتار، در حاالتی کاه رایانا    عبار  دقیاق به ؛رساترین واحد واجی باشدهجای بعدی ک 

ایان  در  t.w طور مطلوب رعایات شاده و بارعکس   باشد، قانون مجاور  هجا به /t/ هجای بعدی ةآغاز

است کاه از تفریاق شااخص    « 91شیب رسایی»دهنده اعال نقض شده است  سطر آخر نشان قانون در حدّ

 =( -3داریا : )  w.t برای مثا  در مجااور   ؛شود  حاصل میهجای اوّ ةهجای دوم و رایان ةرسایی آغاز

شایب   ،از ساوی دیگار   ؛( باشد، مجاور  هجا بهینه خواهاد باود  -3) بنابراین، اگر شیب رسایی ؛(3-0)

 ست   ا ترین مجاور  هجانامطلوب ةدهند+( نشان3رسایی )

 هاارائه و تحلیل داده -1

در   عنوانباا ا مجازّ  در دو بخا   ،هاا واژهدر وامهای همخوانی در خوشهواکه  فرایند در در این بخ  

   د شوبررسی می (7)شده در بخ  براساس اصو  ارا هآغازی و در  میانی 

 هاواژههای همخوانی آغازی در وامخوشه درج آغازی در -1-3

شاوند و فرایناد در  واکاه و نحاوة     همخوانی آغاازی ارا اه مای    های دارای خوشةواژهدر این بخ  وام

  : گاروه اوّ شاوند  ا ارا اه مای  درقالب دو گروه مجازّ ها د  دادهشومی بررسی هاشدن خوشه در آنشکسته

گیارد،  صاور  مای   فرایند در  آغاازی با  هاشدن خوشة همخوانی در آنشکستههایی هستند که واژهوام

در آغاازین  های همخاوانی  افتد  خوشهفاق می ِ خوشه اتّاز عضو اوّری   یعنی در  واکه در آغاز هجا و

هاایی  واژهگاروه دوم شاامل وام    اسات عضاوی   های دوعضوی و سهخوشه شاملها واژهاین گروه از وام

گیارد، یعنای در  واکاه    فرایند در  میانی صور  مای با  هاشدن خوشة همخوانی در آنشکستهاست که 
                                                           
25. sonority slope 



 9711، تابستان 97ایران، سا  سوم، شمارة های غرب ها و گوی  / فصلنامة مطالعا  زبان8

های همخاوانی همگای   های گروه دوم خوشهواژهافتد  در وامفاق میاتّ خوشه و عضو دوم  بین عضو اوّ

  هاای همخاوانی آغاازی گاروه اوّ    های دارای خوشاه  واژه وامبرخی از ( 9جدو  )در دوعضوی هستند  

  آورده شده است

 SC1(C2)# های آغازیل با خوشههای گروه اوّواژهوام (.0) جدول

( تشاکیل شاده   V( و یاک واکاه )  Cترین هجا آن است که از یک همخاوان ) شناسی، مطلوبنظر وا از

  (911: 9118 ،96هااون و یااکوبز  شود )گسنها یافت میزبان ةکه در همطوری، بهCVباشد، یعنی هجای 

شود  وقتای  های همخوانی مختلفی در ابتدای هجا یا واژه دیده میها مانند انگلیسی، خوشهدر برخی زبان

ها مجااز نیسات،   های همخوانی آغازی در آنشوند که خوشههایی وارد زبانی مانند فارسی میچنین واژه

خاوان  معماو  باا دو هم  طور بههای همخوانی که طور ناخودآگاه، برای حف  خوشهگویشوران بومی به

شکنند تا با هجای زبان خود انطباق دهناد  در زباان   شود، با استفاده از فرایند در  واکه، آن را میآغاز می

هاای  بارای شکساتن خوشاه    /e/واکاه کوتااه     شاود،  ( مشااهده مای  9گونه که در جادو  ) فارسی، همان

 :«اسپر »مانند واژة   رود؛کار میبه  های انگلیسی،واژههمخوانی آغازی، در بسیاری از وام

                                                           
26. C. Gussenhoven & H. Jacobs 

 خوشة

 همخوانی

صورت نوشتاری 

 فارسی

صورت نوشتاری 

 انگلیسی
 تلفّظ فارسی تلفّظ انگلیسی

واکة 

 شده درج

sp-#  اسپر sport /ˈspɔːt / Ɂes.ˈport [e] 

sp-# اسپک spike /spaɪk/ Ɂes.pac [e] 

st-# استادیوم stadium /ˈsteɪ.di.əm/ Ɂes.tɑ.di.jom [e] 

st-# استیک stake /steɪk/ Ɂes.tejc [e] 

st-# استک stock /stk/ [Ɂes.toc] [e] 

#sk- اسکنر scanner /ˈskæ.nə(r)/ Ɂes.ca.ner [e] 

#sk- اسکیت skate /skeɪt/ Ɂes.ˈcejt [e] 

#sl- اسلیپ slip /sliːp/ Ɂes.lip [e] 

#sm-  اسما small /smɔːl / Ɂes.mɑl [e] 

spr-# اسپری spray /spreɪ/ Ɂes.pe.rej [e] 

str-# استراکچر structure /ˈstrʌk.ʧə(r)/ Ɂes.te.rɑc.ʧer [e] 

str-# استرس stress / stres / Ɂes.te.res [e] 

str-# استریپتیز striptease /ˈstrɪp.tiːz / Ɂes.te.rep.tiz [e] 

#skw- اسکواش squash /skwɒʃ/ Ɂes.co.vɑʃ [e] 
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صاور   سااختار هجاایی واژه باه    با در  این واکه در مرحلة او  و در  انسداد چاکنایی در مرحلة دوم، 

 کند:  زیر تغییر می

CCV(C)C  CVC+ CVCC 

شود  الزم به ذکر اسات کاه   با شکستن خوشة همخوانی آغازی، یک هجا به واژه افزوده می  ترتیب،بدین

کاار   از همخوان بهری   طور طبیعی/ بهشود، همخوان انسداد چاکنایی /وقتی از واکة آغازی صحبت می

اکاه، یاک   شادن و زمان با اضاافه شود ه رود و ازآنجاکه در زبان فارسی هی  هجایی با واکه آغاز نمیمی

موجب ترمی  هجاای زباان فارسای     کهطوریشود، بههمخوان انسداد چاکنایی نیز ری  از واکه اضافه می

 صور  زیر بیان کرد: ی بهطور کلّبه هادر این واژهرا  [e] توان قاعدة در  واکةشود  میمی

 :9قاعدة 

 
آغاازی اسات  عضاو اوّ  در ایان     از خوشاة همخاوانی   ری   [e]گر در  واکة کوتاه ( بیان9قاعدة )

یا خیشاومی اسات  و    های انسدادی، کناریو عضو دوم یکی از همخوان /s/همخوان صفیری  ،هاخوشه

  است /w/و غلت  /r/عضوی همخوان روان های سهعضو سوم در خوشه

هاا از یاک   های دوعضاوی در ایان واژه  اعضای خوشه ،شود( مشاهده می9طور که در جدو  )همان

یاا خیشاومی تشاکیل     ی، کناری( و یک همخوان انسداد/s/ص مشخّطور بهواک )بی 93همخوان صفیری

کاه   طوری شوند بهشدن واکه به ابتدای واژه شکسته میهایی با اضافه  در زبان فارسی چنین خوشهاندشده

آغاازة هجاای   دهاد و عضاو دومِ خوشاه، در    شده یک هجا را تشکیل میهمخوان صفیری با واکة اضافه

 گیرد   بعدی قرار می

شاود،  ها واکاه در جایگااه آغاازی در  مای    ری  آید که علّت اینکه در این واژهررس   ممکن است این

فتاد؟ بارای   افااق    اتّهاا راس از عضاو اوّ   چیست؟ آیا این امکان وجود دارد که در  واکاه در ایان واژه  

                                                           
27. sibilant 

sport: /ˈspɔː()t/es.ˈport 

1)  →  #  CC 

[es. ˈport] → [es.port] 

2)    #  V     
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 :  شودبررسی میها واژهة هجابندی وامیر میزان رسایی در نحوأ ت رسیدن به راسخ این ررس 

هاای  آرایی، میزان رسایی واحادهای واجای اسات  راووه     های وا ر در محدودیت ّؤیکی از عوامل م

ها ازجمله انگلیسی، نشان داده است که چین  واحادهای واجای در   گرفته بر روی برخی از زبانصور 

و عناصار  گیارد  ة هجاا قارار مای   ر مرکز یاا قلّا  ای است که رساترین عضو هجا دگونهساخت هجایی به

ة معماو  هرچاه ایان عناصار از قلّا     طاور  بهگیرند  رساتر در اطرا  این قلّه و در حاشیة هجا قرار می ک 

توان عامل رساایی را  ها نیز به نسبت هسته کمتر است  رس میمیزان رسایی آن ،رسایی هجا دورتر باشند

آیای  تنهاا در بااه      عامل رساایی ناه  کردبررسی  هاواژهدر نحوة هجابندی وامر  ّؤیکی از عوامل م مثابةبه

هاای  کند، بلکه در حوزة واژه و در تعیین نو  تاوالی میایجاد واحدهای واجی در سطح هجا محدودیت 

که در یک توالی همخاوانی در مارز دو هجاا، هرچاه     طوری یرگفار است؛ بهأموجود در مرز هجاها نیز ت

  از همخوان آغازة هجای رس از خود رساتر باشد، آن توالی باه سااخت بهیناه    ایانی هجای اوّهمخوان ر

 تر است   نزدیک

( 9جادو  ) ه باه  : باا توجّا  شاود میبررسای  های همخوانی آغاازی  خوشه ه به اصل توالی رسایی،با توجّ

( اظهاار  9006) 98طاور کاه کلمناتس   باشند  هماان ناقض این اصل می [-sk#]و  [-sp#]،[-st#]های خوشه

هاا از اصال تاوالی    صافیری در بسایاری از زباان    صاة  دلیل داشتن مشخّبه /s/و  //های دارد، همخوانمی

 نویسد:  باره می( در این9189) 91کنند  سلکرکرسایی ریروی نمی

هایی که باا  شوی  که خوشهه میهای همخوانی موجود در زبان انگلیسی متوجّبا نگاهی به خوشه»

/s/ انسادادی باشاد،   تواناد یاک  هاا مای  اند تنها مواردی هستند که همخوان دوم در آنشرو  شده

شارو    /s/های مجاز در زبان انگلیسای شاامل ساه همخاوان هساتند کاه باا        همچنین تنها آغازه

  «کناد  انسدادی عمال مای  در حک  یک« s+ stop»همین دلیل سلکرک معتقد است که شوند  به می

 ( 776: 9111)گلداسمیت به نقل از سلکرک، 

یید این موضاو  کاه هجابنادی براسااس اصال      أساخت هجا با ت بارة( نیز در960: 9111کنستووی  )

یاباد،  سوی هسته افزای  مای سوی هسته و از رایانه بهگیرد و رسایی از آغازه بهتوالی رسایی صور  می

 از این مورد مستثنا است  [s]کند که عنوان می

 ها بررسای واژههای همخوانی در مرز هجاهای وام یر عامل رسایی در توالیأها میزان تواژهدر این وام 

 د شومی
                                                           
28. G. N. Clements 
29. E. O. Selkirk  
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رساایی   ةهاای باا درجا   توان چنین استدال  کرد که همواره همخوانبراساس قانون مجاور  هجا می

گیرناد   هجای بعادی قارار مای    ةرسایی کمتر در آغاز ةرجهای با د  و همخوانهجای اوّ ةبیشتر در رایان

ت در  واکاة آغاازی   هاای ماورد بررسای، علّا    توان چنین استدال  کرد که در واژهبراساس این اصل می

 ةدرجا هاای انسادادی   نسبت به همخوانهای سایشی تبعیت از اصل قانون مجاور  هجا است  همخوان

صاور  گرفتاه    /s/  یعنای همخاوان   از عضاو اوّ رای    در  واکه ،که براساس آن دارند رسایی بیشتری

 که میزان رسایی در آن بیشتر از عضو دوم خوشه است   طوریاست به

عضاوی نیاز   همخوانیِ آغاازی ساه   هایگونه که ذکر شد، خوشه  همانهای گروه اوّواژهدر میان وام

  کار رفته است  عضاو اوّ به (sprو  skw ،str) ، سه نو  خوشة همخوانی هاواژهوام شود  در ایندیده می

واک کاه از دساتة   هاای بای  (، عضاو دوم از طبقاة انسادادی   /s/واک )خوشه، همخاوانی سایشای و بای   

کاه از دساتة    اسات هاای روان و غلات   هاای گرفتاه هساتند و عضاو ساوم از طبقاة همخاوان        همخوان

صافیری + انسادادی( باا در  واکاة آغاازی و      های رسا هستند  به ریروی از الگوی قبلی توالی ) همخوان

توالی )انسدادی + رسا( با در  واکة میانی شکسته شده است که مطابق با اصل تاوالی رساایی اسات  در    

شاود و در     خوشاه دیاده مای   از عضاو اوّ ری   لین در ها دوبار در  واکه رخ داده است  اوّاین واژه

ها رس از در  واکه، دو هجا باه تعاداد   افتاده است  در این واژهفاق بعدی بین عضو دوم و سوم خوشه اتّ

 شود هجاهای واژه افزوده می

 هاواژههای همخوانی آغازین در وامخوشهدرج میانی در  -1-0

شدن خوشاة همخاوانی   ها فرایند شکستهواژهشود  در این وامها ارا ه میواژه، گروه دومِ وامدر این بخ 

 گیرد در  میانی صور  می فرایندبا  آغازی،

 C1[V]C2# آغازی و درج میانی ةهای انگلیسی با خوشواژهوام .(1جدول )
 ةخوش

 همخوانی

صورت نوشتاری 

 فارسی

صورت نوشتاری 

 انگلیسی
 تلفّظ فارسی تلفّظ انگلیسی

ة واک

 شده درج

#br- بریج bridge /brɪdʒ/ be.ˈriʤ [e] 

#bl- بریل braille /breɪl/ be.rejl [e] 

#bl-  بلیچین bleaching /bli:.ʧiŋ/ bi.ˈli.ʧinɟ [e] 

#bl- بلیزر blazer /ˈbleɪ.zə(r) / be.lej.ˈzer [e] 

#pr-  رروروزا proposal /prə.ˈpəʊ.zl/ po.ro.po.zɑl [o] 

#pr- ررینتر printer /ˈprɪn.tə(r)/ pe.rin.ter [e] 



 9711، تابستان 97ایران، سا  سوم، شمارة های غرب ها و گوی  / فصلنامة مطالعا  زبان99

 (.1جدول )ادامة 

هاا از یاک   واژهشود، اعضای خوشة آغازی در ایان گاروه از وام  مشاهده می( 7گونه که در جدو  )همان

شادن   به زباان فارسای باا افازوده    است که رس از ورود  شدههمخوان گرفته و یک همخوان رسا تشکیل 

دهنادة   شود  دلیل در  واکاه در میاان دو عضاو تشاکیل    بین دو عضو خوشة همخوانی شکسته می واکه

شاده   هاا واکاة در   توان تبعیت از اصل تاوالی رساایی دانسات  در ایان واژه    می ها راخوشه در این واژه

هاای   ، در اینجاا خوشاه    برخال  گروه اوّدارد   رسایی بیشتری نسبت به آغازههجای اوّ ةهست مثابة به

هاا  عضوی درمیان ایان گاروه از واژه  اند و خوشة همخوانی سههمخوانی همگی از دو عضو تشکیل شده

های همخاوانی آغاازی   شکستن خوشهمنظور به [e]کوتاه  ةها نیز از واکشود  در اغلب این واژهیدیده نم

 «:ررزیدنت»؛ مانند واژة شوداستفاده می
/ˈpre.zɪ.dənt /pe.re.zi.ˈdent:president 

 کند:صور  زیر تغییر میرس از در  واکه، ساختار هجایی واژه به

CCV+CV+CVCC  CV+CV+CV+CVCC 

 شود   داد هجاهای واژه افزوده میشدن خوشة آغازی، یک هجا به تعبر شکستهافزون  به این ترتیب،

خوشاه   ةازنظر اعضاء تشکیل دهناد های همخوانی  ، خوشهها در مقایسه با گروه اوّدر این گروه از واژه

 ةخوش

 همخوانی

صورت نوشتاری 

 فارسی

صورت نوشتاری 

 انگلیسی
 تلفّظ فارسی تلفّظ انگلیسی

ة واک

 شده درج

#tr- تراست trust /trʌst / [te.rɑst] [e] 

#tr- ترانزیستور transistor /træn.ˈzɪs.tə(r)/ [te.rɑn.zis.tor] [e] 

#tw- تویست twist /twɪst/ [tu.jist] [e] 

tj-# تیوپ tube /tjuːb/ [ti.jub] [e] 

#dr- دراگ استور drugstore /ˈdrʌɡ.stɔː(r)/ [de.rɑɟ.es.tor] [e] 

#fr- فریزر freezer /ˈfriː.zə(r)/ [fe.ri.ˈzer] [e] 

#kr- کرامپ cramp /kræmp/ [ce.rɑmp] [e] 

#kl- کالچ clutch /klʌʧ/ [ce.ˈlɑʧ] [e] 

#kl- کلینکس kleenex /ˈkliː.neks/ [ce.li.ˈnecs] [e] 

#kw- کوییز quiz /kwɪz/ [cu.jiz] [e] 

#gr-  گریپ فرو grapefruit /ˈɡreɪp.fruːt/ [ɟe.rejp.fo.rut] [e] 

#gl- گلیدر glider /ˈɡlaɪ.də(r)/ [ɟe.lɑj.der] [e] 

#nj- نیوکاسل newcastle /ˈnju:.k:.sl/ [ni.ju.cɑ.sel] [e] 
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همخاوانی   ةشکستن خوشها برای واژهشود، در برخی وامکه مشاهده می طورو همان دارند   بیشتریتنوّ

 «:رروروزا » ة  در واژامث ؛ براینیز استفاده شده است [e] های دیگری غیر ازآغازی از واکه

proposal:/pr.p.zl/ po.ro.po.zl 

 کند:  که ساختار هجایی آن بدین گونه تغییر می

 CCV+CV+CVC  CV+CV+CV+CVC 

  )خوشاة  در  شاده اسات و همچناین در گاروه اوّ     [e]واکة  ،های این گروهواژهبیشتر  ازآنجاکه در

[#Sc-]،)  واکة  ،موارد %900نیز در[e]   از ری/s/ تاوان  های آغازی در  شده است، راس مای  در خوشة

 است  [e]نشان در فرایند در ، همان واکة گفت واکة بی

 زیر بیان کرد:صور  ها را بهدر  واکه در این نو  خوشه ةتوان قاعدمیی طور کلّبه

  :9اعدة ق

 

تاوان  است  ایان قاعاده را مای   در بین خوشة همخوانی  [o]یا  [e]گر در  واکة کوتاه بیان (9قاعدة )

و دیگاری بارای بیاان     [o]دادن فرایناد در  واکاة   د: یکی برای نشانداجداگانه ارا ه  ةصور  دو قاعد به

 های آغازی در بین خوشه [e]فرایند در  واکة 

 :7قاعدة 

 

در   [o]واکاة   ،گر این مطلب است که در بین دو عضو خوشاة آغاازی در دو بافات   ( بیان7قاعدة )

باشد  ب( وقتی که عضو دوم خوشاة   /u/یا  /o/های واژه یکی از واکهشود: الف( وقتی واکة هستة واممی

 باشد  /w/آغازی، غلت 

 های همخوانی آغازیبررسی الگوی درج واکه در خوشه -1-1

  های همخوانی آغازی در زبان فارسی را با نمودار زیر نشان داد:توان الگوی در  واکه در خوشهمی

∅→  𝑒 , 𝑜    /# C1 —   C2 

رسا  -+ رسا                    

 

                                  

 →            

                             V 
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TR--- SY--- Sr---Sl--- Sn--- Sm--- ST 

  در  آغازی                                             در  میانی  

(T=  انسدادی؛ R=  رسا؛ S= واک؛ صفیری بی Y= )غلت 

 (3181مدرّسی، نقل از ، به0223، 12هکرهای آغازی )فلیچ(. الگوی درج واکه در زبان فارسی براساس ویژگی همخوان3نمودار )

 (TR)تا انسدادی + رساا   (ST)واک + انسدادی های دوهمخوانی از صفیری بی( خوشه9در نمودار ) 

بنادی  براساس میزان رسایی همخوان دوم تقسای   (SR)واک + رسا های صفیری بیاند  خوشهب شدهمرتّ

هایی کاه  و خوشهواکه اند، با در  میانی هایی که در سمت چپ ریکان عمودی قرار گرفتهاند  خوشهشده

طاور کاه در ایان نماودار     شوند  هماان شکسته میواکه با در  آغازی   اند،در سمت راست آن واقع شده

( و )انسادادی + رساا( در سامت چاپ     /w ،r/ های )صافیری + در زبان فارسی خوشه ،شودمشاهده می

  «ساویی  »مثاا  در واژة  بارای   ؛شاوند شکساته مای  کاه  وااند و درنتیجه باا در  میاانی   ریکان قرار گرفته

باا    اناد، ( و )صفیری + انسدادی( که در سمت راست ریکان واقاع شاده  /lو m ،n/ های )صفیری + خوشه

 شوند )اسالید، اسپور ( شکسته می واکه در  آغازی

شناسای  هاای همخاوانی در وا   شاه هاای اصالی شکساتن خو   شدن واکه یکی از روشفرایند اضافه

داند  بسایاری  ها خوشة همخوانی آغازی را مجاز نمیهایی است که ساخت هجایی آنها در زبانواژه وام

میاانی و برخای دیگار نظیار       کردن واکاة رنجابی تنها از اضافه ای، ژارنی و های جهان همچون کرهاز زبان

هاای  مشاکل تلفّاظ خوشاه    بارای حالّ  آغاازی    کردن واکةگونة زبان عربی در عراق تنها از فرایند اضافه

دارناد   « 79الگوی متقارن افزای  واکاه »ها گونه زبانکنند  در اصطالح اینها استفاده میواژههمخوانی وام

هاا ناو  فرایناد افازای  واکاه      عربی در مصر و هندی که در آن  گونة  هایی همچون فارسی،درمقابل زبان

دارناد  « 79الگاوی نامتقاارن افازای  واکاه    »همخوانی اسات،   های واجی اعضای خوشة وابسته به ویوگی

 ( 9781 ،نقل از مدرّسیبه  ،9009  هکر،)فلی 

تااریخی دارد و در فارسای معاصار     ةشدن واکة آغازی و واکة میانی در زبان فارسی سابقفرایند اضافه 

شاوند، تغییار   ین زبان میهایی را که وارد اهمچنان واژه  های همخوانی آغازی است،که دیگر فاقد خوشه

 دهند می

                                                           
30. H. A. Fleischhacker  
31. symmetrical epenthesis pattern 

32. asymmetrical epenthesis pattern  
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 ل خوشة همخوانی آغازی در زبان فارسیتحوّ -1-1-3

ی زباان فارسای از دوران   یا یکای از تغییارا  آوا   ،های همخوانی آغازیشدن واکه به خوشهفرایند اضافه

شادن  هاای ریشاین باا اضاافه    های دو همخوانی آغازی دورهباستان تاکنون است  در فارسی دری، خوشه

هاای  (  مثاا  9780  اند )صاادقی،   یافتهآغازی و حف  همخوان آغازی تحوّ  شدن واکةواکة میانی، اضافه

 دهند:هایی از این تغییرا  را نشان می( نمونه1( تا )7)

 (:9766، شدن واکة میانی )ناتل خانلری(، اضافه9)های مثا 

[draf] [de.raf]                                      [grift] [ge.reft] 

[brdar] [ba.r.dar]                                [fra.mn] [far.mn] 

 (:9780شدن واکة آغازی یا میانی )صادقی، (، اضافه9های )مثا 

[spid] [es.pid] / [se.pid] / [se.fid] 

[skan.dar] [es.kan.dar] /[se.kan.dar] 

[stun] [istun] [so.tun] /[su.tun] 

[fridun] [firejdun] [fe.rej.dun] / ef.ri.dun] 

 (:9780  (، حف  همخوان آغازی )صادقی،7های )مثا 

[xap] [ab]                                        [xa][e] 

آغااز هجاا باا     شود، خوشة همخوانی )انسدادی + رسا( در( مشاهده می9های )طور که در مثا همان 

( در 9هاای ) امّاا در مثاا    ؛ها هماهنگی دارد و با افزای  واکة میانی شکساته شاده اسات   واژهالگوی وام

واک + انسدادی( تشکیل شده، این خوشه گاهی با افزای  واکاة  مواردی که خوشة آغازی از )صفیری بی

رساا( نیاز هار دو الگاو را نشاان       / +fآغازی و گاهی با افزای  واکة میانی شکسته شده است  تاوالی )/ 

 دهد  می

در فارسای   «افریادون و فریادون   »، «اشتر و شاتر »، «اسپید و سپید»، «اشکستن و شکستن»هایی نظیر واژه

کاار  امّا صورتی که با واکة میانی هماراه اسات، در زباان تاداو  باه      اند، دری هردو صور  را حفظ کرده

نظیار   نیاز (  در ماواردی  91: 9780شاود )صاادقی،   وب مای رود و صور  دیگر ادبی و قدیمی محس می

کاار  صورتی که با واکة آغازی همراه بوده است، در زبان تداو  باه  «اسفند و سپند»و  «اسکندر و سکندر»

شود کاه در زباان فارسای فرایناد افازای  واکاه در       بنابراین، مشاهده می ؛رود و دیگری متروک استمی

اسات  در اینجاا دو ررسا      لحاظ درزمانی نامتقاارن زمانی و چه بهلحاظ ه های همخوانی چه بهخوشه

هاای همخاوانی آغاازی در    نخست اینکه، اصوال  چرا باید فرایناد افازای  واکاه در خوشاه     :مطرح است
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  در هاایی کاه عضاو اوّ   ها و ازجمله در فارسی نامتقارن باشد؟ دوم اینکه، چرا در خوشهبسیاری از زبان

 شود؟ری است، الگوی واحدی مشاهده نمیها صفیآن

 هاواژهبودن فرایند درج واکه در وامعلل نامتقارن -1-1-0

  خوشاة همخاوانی آغاازی فارسای     ( در بحاط تحاوّ  81: 9781نقل از مدرّسی )( به91: 9780صادقی )

ناگهاانی  های انسدادی مستلزم انسداد کامل مجرای دهاان و بازشادن   معتقد است که چون تولید همخوان

شدن واکاة آغاازی شکساته    توانند در آغاز کلمه با اضافههای )انسدادی + تکریری( نمیآن است، خوشه

هاای انسادادی در تنااقض اسات      ها ماهیتا  باز هستند و این امر با ماهیت بستة همخوانچون واکه  شوند،

شاوند،  بازتر تولیاد مای   کمابی  ها با مجرایهای )سایشی + همخوان( چون سایشیبرعکس، در خوشه

 شدن واکة آغازی مانعی ندارد اضافه

هاای )انسادادی +   شدن واکة آغازی رای  از خوشاه  که چنین تحلیلی صحیح باشد، اضافهدرصورتی

)صاادقی،   اسات   [brug]یافتاة   صاور  تحاوّ  « ابارو »آنکه در فارسی واژة تکریری( نباید رخ دهد  حا 

نظار از   هاا صار   واژههاای دوهمخاوانی در وام  ( و در گونة عربی رایج در عراق نیز خوشاه 91: 9780

 شوند   ها با واکة آغازی شکسته میماهیت همخوان

شده تابع منحنای رساایی خوشاة آغاازی اسات       که جایگاه واکة اضافه است ( معتقد9181) 77سین 

واکاه باین دو     )گرفتاه + رساا(،   یاباد مای به عضو دوم خوشاه افازای      هنگامی که رسایی از عضو اوّ

واک + که رسایی در خوشة همخاوانی خیازان نیسات )صافیری بای     ولی هنگامی ؛گیردهمخوان قرار می

شود  این تحلیل برای افازای  واکاة آغاازی    واک(، واکه ری  از خوشة همخوانی افزوده میانسدادی بی

واک + همخوان رسای خیشاومی( در  + همخوان رسای کناری( یا )صفیری بیواک در توالی )صفیری بی

 رسایی خیزان است، توضیحی ندارد  ها منحنیفارسی که در آن

 ،هاا واژههای همخاوانی آغاازی وام  بودن فرایند اضافه در خوشه( نامتقارن19: 9009هکر )فلی  باوربه 

لحااظ شانیداری حاداکثر    کنند که بهای تولید میگونهها را بهواژهت شنیداری دارد؛ سخنگویان زبان وامعلّ

روی سخنگویان زبان انگلیسای   کهرووهشی  در وی داشته باشند  أشباهت را به صور  واژه در زبان مبد

لحااظ شانیداری باه    ( باه OvRص کرد که توالی همخوان گرفته + واکه + همخوان رسا )انجام داد، مشخّ

تاا تاوالی واکاه + همخاوان      ،تار اسات  نزدیکأ ( در زبان مبدORهمخوان رسا )توالی همخوان گرفته + 

                                                           
33. R. Singh  
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لحااظ  ( باه vSTهماین ترتیاب، تاوالی واکاه + صافیری + انسادادی )      (  باه Vorگرفته + همخوان رسا )

تار اسات تاا تاوالی صافیری + واکاه +       نزدیک أ( در زبان مبدSTشنیداری به توالی صفیری + انسدادی )

و افازای  واکاة    (گرفتاه + رساا  )هاای  افزای  واکة میاانی در خوشاه   ،عبار  دیگربه ؛(SvTانسدادی )

کناد  بایاد   مای  تار لحاظ شنیداری به اصل نزدیاک ها را بهآن (صفیری + انسدادی)های آغازی در خوشه

( SRهاا را باه اصال )   ( نیاز آن Vsrهای صفیری + رساا ) ه داشت که افزای  واکة آغازی در خوشهتوجّ

لحااظ شانیداری از    ها با واکة میانی کاه باه  ولی در زبانی مثل فارسی برخی از این توالی ؛کندمیتر نزدیک

 شوند اصل دورتر است، شکسته می

هاای گونااگون   هاا در زباان  واژههاای همخاوانی آغاازی وام   ازآنجاکه فرایند افزای  واکه در خوشاه  

هاا  ولیدی، آکوستیکی، شنیداری و یا ترکیبای از آن تی تاین فرایند باید علّ  دهد،صور  مشابهی روی می به

ناوعی در توجیاه علال وقاو  فرایناد اضاافه در       را داشته باشد  نظراتی که در باال مطرح شد، همگای باه  

ق ( موفّا 9+ انسدادی( یعنی دو سار طیاف اضاافه در نماودار )     + رسا( و )صفیری های )انسدادیخوشه

تواناد دلیلای   شاود  ایان امار مای    با واکة میانی شکسته مای  هعمدطور بهرسا(  + اند  توالی )انسدادیبوده

ها باا انساداد کامال مجارای گفتاار و ساپس       تولیدی، آکوستیکی و شنیداری داشته باشد  تولید انسدادی

تنهاایی و خاار  از بافات تولیاد کنای ،      بازشدن ناگهانی آن همراه است  اگر یک همخوان انسدادی را به

 ای واکاه  صور تواند به  انسداد در حالت خنثی است که درصور  وجود واک میدهان در هنگام ره

هایی را که باا خوشاه   دهد که اگر بخواهند واژهزبانان نشان میت در گفتار انگلیسیخنثی شنیده شود  دقّ

تولیاد   یایواکاة خنثا   کید ادا کنند، میان ایان دو همخاوان  أآرامی و با تبه ،شوندرسا( آغاز می + )انسدادی

شاود  ایان   کید انسدادی آغازی به ادراک واکة خنثی منجار مای  أره  همراه با ت ،عبار  دیگربه ؛کنندمی

 ( 9780ای کامل تبدیل شود )صادقی، تواند در طی زمان به واکهواکة خنثی می

صفیری + رسا( گرچه تولید همخاوان سایشای باا انساداد کامال هماراه        های )سایشی غیردر خوشه

تواناد  حالت نسبتا  باز رسا یک حالت خنثای بینابین میامّا در انتقا  از حالت نسبتا  بسته سایشی به ؛نیست

 تواند در صور  وجود واک به واکة خنثی تعبیر شود   وجود آید که باز میدر مجرای گفتار به

+  تاوالی )صافیری  اناد  در تولیاد   + انسدادی( قرار گرفته های )صفیریدر سر دیگر طیف اضافه، خوشه

تواند باه  انسدادی( حرکت مجرای گفتار از نسبتا  بسته به کامال  بسته است و بنابراین حالت خنثایی که می

لفا خوشة همخوانی باید به روشی دیگر شکسته شود کاه ایان امار گااهی      ؛واکه تعبیر شود، وجود ندارد

امّاا ررسشای کاه در اینجاا      ؛ریونادد   مای وقوبا حف  همخوان آغازی و گاهی با افزای  واکة آغازی به
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های دیگر با افازای  واکاة میاانی    در فارسی و بسیاری از زبان SYو  Sr شود آن است که چرامطرح می

 نویسد:  ( در راسخ به این ررس  می9781با افزای  واکة آغازی  مدرسی ) Slو  Snشوند و شکسته می

هاای تولیادی و آکوساتیکی    هستند، امّاا ویوگای   ها رساهای دوم این خوشهگرچه همة همخوان»

 /n/هاای  و همخوان هااظ تولیدی و آکوستیکی به واکهازلح /w/و  /r/ هایمتفاوتی دارند  همخوان

(  در تولیاد ماوارد نخسات کاه     9119ترند )کنت و ریاد،  ها نزدیکاز هردو نظر به همخوان /l/و 

کناد، حالات خنثاای بیناابین     نسابتا  بااز حرکات مای    مجرای گفتار از حالت نسبتا  بسته به حالت 

ولی در موارد دوم که مجرای گفتار از حالت نسبتا  بسته باه حالات بساتة انساداد       آید،وجود می به

 « کند، حالت خنثی وجود ندارد که به واکه تعبیر شودخیشومی و کناری حرکت می

 گیرینتیجه -1

های همخاوانی آغاازی   فارسی با اعما  فرایند در  واکه، خوشهدهد که زبان های رووه  نشان مییافته

آورد  در این رووه  علّت در  واکاه، تبعیات از اصال    شکند و تغییراتی در ساخت هجا ردید میرا می

قانون مجاور  هجا درنظر گرفته شده است  زبان فارسای از الگاوی نامتقاارن فرایناد افازای  واکاه در       

 ةهایی کاه تاوالی رساایی در خوشا    واژهکند  در وامها استفاده میواژهدر وامهای همخوانی آغازی خوشه

هایی که توالی رساایی  شوند  در خوشهفرایند در ِ آغازی شکسته میبا  هاهمخوانی، خیزان است، خوشه

ضاوی  ع هاا ساه  که خوشة همخوانی در آن یهایواژهدر وامافتد  فاق میها افتان است، در ِ میانی اتّدر آن

افتد  به این ترتیب که توالی )صافیری + انسادادی( باا اساتفاده از     فاق میفرایند در  واکه دوبار اتّ ،است

در  آغازی و توالی )انسدادی + رسا( با در  میانی شکسته شده است  در بین دو عضو خوشاة آغاازی   

باشاد  ب(   /u/یا  /o/های واکهواژه یکی از شود: الف( وقتی واکة هستة وامدر  می [o]در دو بافت واکة 

واکاة   ،بااال هاای  به جاز در بافات   توان گفتباشد  رس می /w/وقتی که عضو دوم خوشة آغازی، غلت 

 است  [e]نشان در فرایند در ، واکة  بی

 منابع
  یواژگاان ( و ی)عروضا  ی، وزنیشیزا یکردیار امروز: رویمع یامحاوره یفارس یینظام آوا ( 9780) اهللن، یدررمو

 ت مدرس ی، دانشگاه تربیشناسزبان یدکتر ةرسال

شناسای،    رسالة دکتری زباان نظریة بهینگی و کاربرد آن در تبیین فرایندهای واجی زبان فارسی(  9788ج ، بشیر )

 دانشگاه تربیت مدرس 

    تهران: مرکز نشر دانشگاهیشناسی )فونتیک(آوا(  9710محمد )شناس، علیحق



 91/در زبان فارسی  های انگلیسیواژهدر  واکه در وام
 

  در زباان فارسای   های دخیل ارورایی و امریکایینوشتهها و کوتاهشناسی واژهفرهن  ریشه(  9781زمردیان، رضا )

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد 

، مقااال ( ، مساا ل تااریخی زباان فارسای )مجموعاه       خوشة صاامت آغاازی  تحوّ ( 9780) اشر صادقی، علی
   تهران: سخن   (18-66  صص)

های انگلیسی در زباان فارسای برمبناای    واژه(  ماهیت واکة در  شده در وام9710رحیمی، )مری  و نواد، بتو  علی

  13-61(، 9) 9  شناختزباننظریة بهینگی  

 سمت  تهران:سوم،  اپچ  بنیادههای قاعدرویکرد شناسی:وا (  9710کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه )

واژه برمبناای نظریاة بهینگای     (  آغازة هجای فارسی و رابطة آن با فرایند اضافه در وام9781)مدرسی قوامی، گلناز 

  تهاران: رووهشاگاه علاوم    (31-10  صصا )، شناسی ایاران مقاال  نخستین همای  انجمن زبانمجموعه

 انسانی 

   تهران: نشر البرز های ارورایی در زبان فارسیفرهن  واژه(  9739مشیری، مهشید )

 تهران: نشر نو   تاریخ زبان فارسی(  9766) ناتل خانلری، ررویز

Clements, G. N. (2006). The Role of Sonority Cycle in Core Syllabification. In: J. Kingston 

& M. E. Beckman (Eds.), Papers in Laboratory Phonology: Between the Grammar 

and Physics of Speech. Cambridge: Cambridge University Press. 

Fleischhacker, H. A. (2001). Cluter-Dependent Epenthesis Asymmetries. In: A. Albright & 

T. Cho (Eds.), Papers in Phonology 5, (pp. 71-116). UCLA Working Papers in 

Linguistics. 

Gouskova, M. (2004). Relational Hierarchies in Optimality Theory: the case of syllable 

contact. Phonology, 21 (2), 201-250. 

Greenberg, J. (1998). Language universals, with special reference to feature hierarchies. 

The Hague: Mouton. 

Gussenhoven, C. & H. Jacobs. (1998). Understanding Phonology. London: Arnold. 

Hall, N. (2006). Cross-Linguistic Patterns of Vowel Intrusion. Phonology, 23 (3), 387-429. 

Kang, Y. (2003). Perceptual Similarity in Loanword Adaptation: English Postvocalic 

Word-Final Stops in Korean. Phonology, 20 (2), 219-227. 

Kenstowics, M. (1994). Phonology in Generative Grammar. (1st edition). Cambridge MA 

& Oxford: Blackwell Publishers. 

Kord Zafaranlu Kambuzia, A. & E. S. Hashemi (2011). Russian Loanword Adaptation in 

Persian: Optimal Approach. Iranian_Journal of Applied Language Studies, 3 (1), 

77-96. 

Lombardi, L. (2002). Markedness and the Typology of Epenthetic Vowels. Maryland: 

College Park. 

Roca, I. & W. Johnson (1999). A course in Phonology. Blackwell. 

Selkirk, E. O. (1982). The Syllable. In: J. A. Goldsmith (Ed.) Phonological Theory: The 

Essential Readings. Malden, MA: Blackwell. 328-50. 

Singh, R. (1985). Proodic adaptation in interphonology. Lingua, 67 (4), 269-282. 



 9711، تابستان 97ایران، سا  سوم، شمارة های غرب ها و گوی  / فصلنامة مطالعا  زبان90

Trask, R. L. (1996). Dictionary of Phonetics and Phonology. London and New York: 

Routledge. 

Vennemann, T. (1998). Prefence Laws for Syllable Structure and the explanation of Sound 

Change: with special reference to German, Germanic, Italian and Latin. Berlin: 

Mouton de Gruiter. 

 


