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Research Article 

Fortition as one of the common phonological processes is the 

opposite of lenition. It occurs mostly in the initial position of the 

syllables and words. The present research has studied the fortition 

processes and evolutions from the Middle Persian to the Modern 

Persian based on positional strength approach, sonority sequencing 

principle (SSP), and syllable contact law (SCL). To do this, 120 

middle Persian words were selected from different Pahlavi 

dictionaries and were analyzed. The research findings are as 

follows: 1. Middle Persian words in their evolution to Modern 

Persian have undergone occlusivization, glide fricativization, 

buccalization, devoicing, and insertion on their initial positions; 2. 

The process of glide fricativization in the initial position of 

syllables has occurred based on sonority sequencing principle and 

syllable contact law, and it has also occurred to keep syntagmatic 

and pragmatic oppositions. 3. The strong position of words and 

syllables in their evolutions from the Middle Persian to the 

Modern Persian is disjunctive. 4. The fortition trajectory from the 

Middle Persian to the Modern Persian has two dimensions namely 

desonorization and the change in laryngeal position and the place 

of articulation. 
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 چکیده اطالعات مقاله

هاسکر کک  بکرودض افکاات اسکر.       اقو.ر .دی از فرا.نۀهای عاجی اا.ج دا برخکی از زبکان    قال  پژعهشینوع مقاله: 

دهکۀ، دا اوکو ل      اعی  یژاشتر دا جا.گا  آغاز.ن هجا ع عاعهش پاش اع، ا.ن فرا.نۀ اا ک  بپژ

 «اصک  اکوالی اسکا.ی   »گاری از  ع با بدر  «قۀاو جا.گاهی»از فااسی  اان  ب  نو بر بنای اع.درد 

  فااسکی  اانک  از   ژ( عا12۰ککرد  اسکر. بک  ا.کن  ن کوا،        براسکی  «قانون  جکاعاو هجکا  »ع 

عهکش  پژهکای   شکۀنۀ. برخکی از .افتک     ع اوماک  های گوناگون زبکان پدمکوی اسکتجرا      فرهنگ

شکۀگی،   شکۀگی غمکر، دهکانی    شکۀگی، سا.شکی   ( فرا.نکۀهای عاجکی انیکۀادی   1انۀ از    وبااو

( 2انکۀ.    شکۀ   های فااسی  اان  دا اوو ل ب  فااسکی نکو اومکال     ژافتگی ع دا  بر آغاز  عا عاک

قکانون  »ع  «اص  اوالی اسا.ی»اا   براسژشۀگی غمر دا جا.گا  آغاز  هجا ع عا فرا.نۀ انیۀادی

( جا.گکا  قکوی   3 داد  اسکر.   ع همچنان حفظ اقاب  همنشانی ع جانشکانی اعی  « جاعاو هجا

(  یار اقو.ر از فااسکی  اانک  بک  نکو، دااای دع ب اکۀ      4دا اوو ل از  اان  ب  نو، انفداکی اسر.  

 اسر.« ۀای ع جا.گا  اولا های حنجر  اغاار دا  شجّص »ع « زدا.ی اسا.ی»

 1311 دی 22 تاریخ دریافت:

 14۰۰ فرعاد.ن 22تاریخ بازنگری: 

 14۰۰ فرعاد.ن 22تاریخ پذیرش: 

 14۰1اار  1دسترسی آنالین: 

 های کلیدی:  واژه

 قۀاو جا.گاهی، 

 اقو.ر، 

 قانون  جاعاو هجا، 

 اص  اسا.ی، 

 .فااسی  اان 

اع.درد قکۀاو جا.گکاهی بک     (. 14۰1 .ۀاهلل  ، نصوای ؛کرد زوفرانمو کا بوز.ا، والا  ؛ ومۀابراهامی، ز.نب ؛کر.می باعا.انی، زهرااستناد: 

 .81-21(، 2  1۰ ،های غرب ا.ران ها ع گو.ش فصمنا ة  طالااو زبان. اقو.ر آغاز  دا زبان فااسی
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 مهمقدّ -1

شکود ع دا هکر زبکانی      کی ۀ  د.ک  فراعانی های دناا ب  زبان ع فرا.نۀهای افاات ع اقو.ر دا همةانوا

 بکاعا بیکااای از   بک  داانکۀ.  ها حاکم اسر ع بافکر  جصوصکی    ی بر آنا  ژ.ها ع قواوۀ ع  وۀعد.ر

اکر از ا.شکان،    (، ع بیکااا پکاش  1199  3( ع فکولی 1191  2(، هکوپر 1192  1شناسان  اننۀ عنمان عا 

اکر   قوی « ,#}_σ{».انی  از پا.ان  « ,#}σ_{» ن هجری قمری، جا.گا  آغاز ، .انیقرن دع سابو.  دا 

 «σ»ر ع بافک  ةنشکان  «_»، ژ کرز ادکوا   ةنشکان « #»  دادن فرا.نۀهای اقو.ر اسر بود  ع جا.گا  اعی

   . رز هجا اسر( ةنشان

اکوان انت کاا داشکر کک  جا.گکا  قکوی از        .انی نمی ؛، نیبی اسر، ن   طمق«4قۀاو جا.گاهی» 

ا.کن گفتک  کک      همچنان ؛باشۀکنۀ ع همواا  جا.گا  اقو.ر  ها دابرابر هر اغااری  واف ر  همجوان

 دهۀ، اشتبا  اسر. افاات دا آغاز عاژ  .ا هجا اعی نمی

 پا.انک   افداک   اع هیکتام؛  اعبک   2افداک   نکوع  دع بکا  ضکاات  ع قوی های جا.گا  نۀیب اد  دا 

«}σ_{#,»  قکوی  جا.گکا   افداک   ع شکود   کی  افکاات   وجب ک «}_σ{#, ».  هکا دا ا.کن    همجکوان

   اننۀ. شونۀ .ا بۀعن اغاار باقی  ی خوش اقو.ر ع افاات  ی ها دسر جا.گا 

دا  افکاات ع اقو.کر   ی.نۀهاافرکک   ( 1312  وصفوحیانی عآاان  باعا دا زبان فااسی ناز ب 

چکون سکاۀی،   هماز آثکاا  ن کون شکاورانی    گاکری   ع بکا بدکر   ااا.جی  های  دا دعااا  سیافا نباز

 ،انکۀ  د کر براسیزبان فااسی  ااصر ع   اان  یهادعا  اد اعل تۀیهاعاژ ناصرخیرع ع  ع فردعسی

  اان  یهادا دعا ع  ود نبک  گار چشم انچنۀ اتافا فبرخما اقو.ر ادخۀا ،عز را اا انچدا نقراز 

 ن کوا   بک   ا.کن فرا.نکۀها  . بود  اسکر  اداابرخو نیاعافر بیا ۀاز  ، فرا.نۀ افاات عاقو.ر ااصرع 

 سک   دا ،اقو.کر  نۀ ک  فرا.نکۀ هیت داد  اسر. ا.شان بر ا.ن باعااخ  بانیز زناا ابنابع  ظامفّسادگی 

 .دهۀ  ی اخ فراعانی ب  عاژ ، پا.ان دا ع .ا هجا عاژ  آغاز هجا.ی،-جا.گا   اان

، 9شککۀگی یعاککک ، دا  همجککوان، انیککۀاد 1پککنج فرا.نککۀ دا بککا براسککی ناککز  (2۰13  بککااکی  

                                                                                                                                
1. T. Vennemann 

2. J. Hooper 

3. J. Foley 

4. positional strength 

5. disjunction 

6. insertion 

7. occlusivization 
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ع  ژهجکا، ادکوا     ا.ن فرا.نۀها دا جا.گکا  آغکاز   ک گو.ۀ  یفااسی، زبان ع د اۀگی دا  1افتگی عاک

 ۀ.  نده اعی  ی  ژعا

 ، دال.  بکرعز اقو.کر  ا.ن اص  ک  آغاز ، جا.گا  اقو.ر اسرهش پاش اع، با  بنا قراادادن پژع 

اکوالی  »اصول ع « قۀاو جا.گاهی»  ب   فدون با اوج  آندادن  جا.گا  ع ناز .افتن  یار اعیا.ن دا 

   .  اسرکرد اا براسی «2 جاعاو هجا قانون»ع  «اسا.ی

 نۀ از  ا شۀ  وبااو های  طرح پرسش

 نۀ؟  ا ان  ب  نو دا زبان فااسی کۀانل از  ادا اوو   ا.گا  آغازدا جداد   اعیعاجی فرا.نۀهای  -

  یار اقو.ر آغازی از فااسی  اان  ب  نو، چگون  اسر؟   -

   ؟پارعی کرد  اسر «قانون  جااعو هجا»ع  «3اص  اوالی اسا.ی»از اا چ  انۀاز    اقو.ر آغاز -

 ؟«انفداکی غار»اسر .ا  «4انفداکی» های قوی جا.گا  -

شکۀ  اسکر. بجکش      طکرح  فرا.نۀ اقو.ر صواو اسر ک  دا بجش دعن عهش بۀ.نپژاا ساخت 

ها ع  اوما  داد  . بجش پنجم ب اسر پرداخت  بنای ن ری هش ع بجش چداان ب  پژعاعش ب   سون

 .اسر  آ ۀ  عهشپژدا پا.ان  نابع فدرسر ع گاری اختصاص داشت   بوث ع نتاج بجش ششم ب  

 ای آنو الگوه فرایند تقویت -2

هکا    فرا.نۀی ک  طی آن همجوان «1ای عاک  افاات»ودض  اقو.ر اا( 132  الت 2۰۰8  2ز.گتواای

عی آن کاهش اسا.ی اسکر.   ةدانۀ ک  نتاج  ینۀ( .اب ها شباهر باشتری  ی با افزا.ش اسا.ی ب  عاک 

 ,t→ɾ ثکال   رایبک « 9اساشکۀگی »سازد. نجیکر   دع  یار برای افاات  طرح  ی (211  ب 2۰۰8 

b→ß  اننۀ  «جا.گا  اولاۀاغاار دا »ن ع دع t→Ɂ, f→h  اننۀ «ای های حنجر   شجّص   وو».ا  th→t 

نجیکر   دااد  ک  اقو.ر دع  یارگار.م   ینتاج  اگر اقو.ر اا ودض افاات بۀانام، .  ناد اۀگی(

 2۰۰8  ز.گتواای .t→th اننۀ « ای های حنجر  آعادن  شجّص  دسر ب »ع  →bß اننۀ « زدا.ی اسا.ی»

بکرای  اا  «بازشکۀن بیکر اولاکۀی   »ع « اساشکۀگی »  یکاری دعباکۀی   (1184  8لکض نق  از  ( ب ب

                                                                                                                                
1. devoicing 
2. syllable contact law (SCL) 
3. sonority sequencing principle (SSP) 
4. disjunctive 
5. P. Szigetvari 
6. vocalic lenition 
7. sonorization 

8. R. Lass 
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اسکر.   «زدا.کی  اسکا.ی »ع « ارشۀن بیر انگ»رهای اقو.ر، ابنابرا.ن  ی ؛سازد   افاات،  طرح  ی

 ← عاک دهۀ  انیۀادی بی گون  نشان  ی اا ا.ندا فرا.نۀ افاات « بازشۀن بیر اولاۀی»عی  یار 

 Ø ← ناسود  ← عاک سا.شی بی ← عاک ی بیانیا.ش

(، ااکۀادی  1جۀعل  دا ک  دااد الگوهای گوناگونی انواع ع اقو.ر ناز  اننۀ سا.ر فرا.نۀهای عاجی 

    اسرۀش  طرح (1111  1نق  از الععا ب  ها آناز 

 . الگوهای فرایند تقویت(1)جدول 

 فرایند تغییر در واج قوی ضعیف واج

 افتگی عاک داای عاک کعا بی b p داا عاک

 شۀگی انیۀادی پاوستگی انیۀادی Ф, f p سا.شی

 شۀگی انیا.شی پاچاۀگی انیا.شی p pf ساد 

 اشۀ.ۀ پاچاۀگی  شۀد p pp ساد 

 د اۀگی عضاار اااآعا د اۀ  p ph ناد اۀ 

 شۀگی چاکنا.ی عضاار اااآعا شۀ  چاکنا.ی ’p p ساد 

 شۀگی سا.شی اسا.ی ،سا.ش سا.شی w, β, υ v غمر، ناسود 

 شۀگی انیۀادی اسا.ی انیۀادی w, β  p,b اسای دهانی

 2شۀگی دهانی بازخوان دهانی h, Ɂ p, f دهانی غار

 دا  ها ص  شجّ ةهم دا  - Ø حذف

 فرایندهای تقویتانواع  -2-1

نۀ ک شۀگی اا ابۀ.  .  عا  ب  انیۀادی اار.ت  ی انیۀادی (218  1111 الععا   شۀگی انیۀادی

 دهۀ.  ک  باشتر دا جا.گا  آغازی اعی  ی

 وجب آن .ک    افتگی فرا.نۀی اسر ک  ب  ، عاک(214  2۰۰8  3کر.یتال فرهنگ داافتگی   عاک 

 (211  1111 الععا شکود.   ها، با عاک کمتر .ا بکۀعن عاک اولاکۀ  کی    داا دا برخی از بافر آعای عاک

ا.انک   دانکۀ کک  دا پ   شود، نووی اقو.کر  کی   باوث کاهش اسا.ی .  همجوان  ی ک افتگی اا  عاک

  1118  4کرشکنر عد. ا  کی  شکماا   ب اقو.ر  شۀ  ع دا جا.گا  آغازی ع  اانی، افتن اقاب بانباوث از

 یکتمزن اک ش باشکتر    ، همرا  با بازارشکۀن چاکنکای  ، ز.را دانۀ اقو.ر  ی افتگی اا فرا.نۀ عاک (22

                                                                                                                                
1. L. Lavoie 

2. buccalization 

3. D. Crystal 

4. R. M. Kirchner 
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   اولاۀی اسر. بیر برای ا.جاد

گی اصط حی برای اشاا  ب  د ش قاب  شکناۀن   اۀد(، 38  2۰۰8  کر.یتالفرهنگ دا گی  اۀد  

ن کر    پکض از آعای  کواد   [h] و  کر  ک  بکا  های انفجاای اسر اهش برخی از همجوان ةدا  رحم

هکای انیکۀادی    همجکوان ا.ن فرا.نۀ با افزا.ش د.رش ( 3۰2  1111 باعا الععا  ب شود.  نشان داد   ی

 دهۀ.  ی امول دا آغاز  اعی طوا  ب سازد ع  ار  ی ی، آن اا قوعاک بی

اشۀ.ۀ اوالی عاحۀهای عاجی  شاب  همجواا دا .   (111  2۰۰8 کر.یتال دا فرهنگ  اشۀ.ۀ  

شکۀن .ک  همجکوان کک       فرا.نۀ اشۀ.ۀ اا باوث قوی (3۰3  1111 الععا  .شۀ  اسر اوصاتژ ادوا

 کنۀ.  ی ونوان ،عاک اسر  امول همجوان انیۀادی بیطوا  ب 

عاکک    اا ابۀ.  .  غمر .ا نکام  «شۀگی غمر سا.شی»(، 3۰2  1111شۀگی غمر  الععا   سا.شی 

 کنۀ. دلا  کاهش اسا.ی آن اار.ت  ی ب  همجوان سا.شی ب 

ظ ارشکۀن امفّک    ن وا آسان اا افزعدن .  عاحۀ عاجی ب « دا »فرا.نۀ  (29  2۰۰4  1.نیندا    

هکا.ی کک  بکا عاکک  آغکاز        ژهکا، دا آغکاز عا   دا بیااای از زبان /Ɂ/انیۀاد چاکنا.ی کنۀ.  اار.ت  ی

هکا، دا  ا.کن    دااد کک  دا برخکی از زبکان    اظدکاا  کی   (81  2۰13  2گردد، گَرِلِ  نۀ، دا   یشو  ی

.کا   چاکنکا.ی  یر اسکر. فرا.نکۀ دا  انیکۀاد   اجباای ع دا برخی د.گر  اننۀ انگمایی،  تغا  همجوان

 اقابک   /V#/ ع /ɁV#/دع سکاخر  دا ها.ی ک   جز زبان ها ب  زبان ةدا هم  ژشۀگی آغاز عا چاکنا.ی

 شود.   ۀ   ید. نۀ،داا

کک  باوکث    «3زدا.کی  دهکانی »اا ودکض   «شۀگی دهانی»، فرا.نۀ (3۰4  1111 الععا شۀگی   دهانی 

باوکث   «شکۀگی  دهکانی »کنۀ. فرا.نۀ  شود، ونوان  ی حذف بیر دهانی  با ا.جاد بیر چاکنا.ی(  ی

(، 22  1313اد ع آز کود    نژ بکاعا ومکی   بک   د.شکو  بیر چاکنا.ی ع اولاکۀ بیکر دهکانی  کی    حذف 

هکا   اولاکۀ، چاکنکا.ی    وک ّ  ةصها دا زبان فااسی براساا  شجّ ار.ن( همجوان ار.ن  ضاات نشان بی

اکر   قکوی  ۀشکۀ  دا چاکنکای  دهکان از صکۀاهای اولا    هیتنۀ ع ازآنجاک  صۀاهای اولاۀشۀ  دا حفر

 عد. ا  یشماا  ب  دهانی ب  دهانی، اقو.ر   عا  غار.ۀ ابۀفرا.ن هیتنۀ،

 وهشپژروش  -3

ها، پکژعهش پکاش اع    زبان ها دا براسی آناهم ار اعا  فرا.نۀهای افاات ع اقو.ر ع   ب  ج با او

                                                                                                                                
1. J. T. Jensen 
2. M. Garellek 
3. buccalization 
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قکۀاو  »بکا اع.دکرد   ع  طکوا داز کانی   بک  اا اقو.ر دا زبان فااسکی   ،یاومام –با  اهار اوصافی 

قکانون  »ع « اصک  اسکا.ی  »هجکا  اننکۀ    ةگاری از اصول سکاخر بدانک   با بدر  ازآغاز  ع ن «جا.گاهی

 د  اسر.کر براسی « جاعاو هجا

ای  گاری از  نابع کتابجان  فااسی  اان  اسر، با بدر   ژعا (12۰ ها ک  شا    داد دا گان نجیر،  

نکۀ از   ا هکا وبکااو   رهنگشۀ. ا.ن ف گردآعایگان زبان فااسی  اان  بود ، ژعا  ک  باشتر انواع فرهنگ

 فرهنکگ زبکان پدمکوی    دشکاۀ  ارفجرا.کی،    ة( ارجم1311  1از  دنزی فرهنگ کوچ  زبان پدموی

دا گکان   (.131۰  2اثر نابکر   پدموی ةدستوانا ( ع 1311ع  1314ن اثر  نصوای  ع دع جمۀ نجیر 

هکا فرا.نکۀهای اقو.کر     داد  دا جا.گا  آغازی براسی ع از  اان آن باۀ، انواع فرا.نۀهای عاجی اعی

 ۀنۀ.ش انتجاب ع براسی

 عوامل تأثیرگذار بر رخداد تقویت آغازی -4

اص  اوالی »، «قۀاو جا.گاهیاع.درد »نۀ از  ا وبااو ک ۀ  ش فی ارّدا ا.ن بجش  بانی ن ری 

 .«قانون  جاعاو هجا»ع  «اسا.ی

 رویکرد قدرت جایگاهی -4-1

 ةبراسکاا چگکونگی دا.افکر آن، بک  دع دسکت      «قکۀاو »ک   دااد ونوان  ی (118  2۰۰8  3بون هانی

، ب  ا.ن ندت  اشکاا  دااد کک    «قۀاو ذاای»شود.  بنۀی  ی اقیام «قۀاو جا.گاهی»ع  4«قۀاو ذاای»

شکود کک      ثکال گفتک   کی    راینۀ، بهیت  تفاعو شان انواع  جتمت عاحۀهای عاجی، براساا  اهار

هکای   .ک  عا ، از ع.ژگکی   «قکۀاو ذااکی  »عاک هیکتنۀ.   های بکی  ار از عا  داا ضاات های عاک عا 

بک  ا.کن    «قۀاو جا.گکاهی »گارد.   ی سرچشم  داای، اولاۀ، اعش اولاۀ ع عاک  و ّ .انی ،اولاۀی

.ک  عاحکۀ عاجکی    اگر های عاجی، قوی ع برخی ضاات هیتنۀ.  ندت  اشاا  دااد ک  برخی از بافر

ضکاات   ،ظکاهر شکود  دا جا.گکاهی ضکاات   قوی خواهکۀ بکود ع اگکر     ،دا جا.گا  قوی قراا گارد

های قوی قراا داانۀ، بۀعن اغاار باقی بماننکۀ   ها.ی ک  دا جا.گا  اعد ک  همجوان انت اا  ی. دگرد  ی

 .ا اقو.ر شونۀ.

                                                                                                                                
1. D. N. Maeckenzie 

2. S. H. Nyberg 

3. P. Honeybone 

4. inherent strength 
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ۀ دا پکنج بافکر   اوان .  همجوان  ی شناسی، لواظ اد از ،(132  2۰۰8  1ر ع سِگِرال.ِ باعا شی ب  

  آغکاز  (_#  (1  .(_بافکر   ، σ کرز هجکا    ، # ،  رز عاژ  V، عاک   C همجوان  گوناگون ظاهر شود 

 arbσta  2ای   بکان عاکک   (V_V  (3  ؛(itrσceb هجکا    آغاز  (σ _  (2  ؛(«کبر.ر» ritσebc  عاژ 

براساا .ک  اصک  پا.ک ،    . (triσceb  پا.ان عاژ   (#_  (2  ؛(ritσbce هجا  ةپا.ان  (_σ  (4  ؛(«ابر»

 .انۀ ( نشان داد  شۀ 2وی هیتنۀ .ا ضاات ک  دا جۀعل  ها .ا ق جا.گا 

 های پایه شناسی جایگاه . رده(2)جدول 

 جایگاه اصطالح رایج ضعیف قوی/

 _# آغاز عاژ  قوی
 σ _ هجا  آغاز قوی
 _ σ هجا ةپا.ان ضاات
 #_  ژپا.ان عا ضاات
 V_V ای بان عاک  ضاات

شکناختی ع   هکای اد   براسکاا براسکی  کننکۀ کک     ی، ونوان  ک (1  2۰11  3اعسو ع اعلفیجوانان 

هجا،  آغاز  (1  ار هیتنۀ  ها، قوی دا  قا.ی  با سا.ر جا.گا  های آغازی ب  دع دلا  داز انی، جا.گا 

ا.ن جا.گکا  دا   (2 ها اسر.  اری از همجوان های باشتر ع طات گیترد  جا.گا  اقاب  ، ژع عاژ ادوا

 کنۀ. ر افاات .ا اغاار،  قاع ر  یطوا نا تقاان دابراب  طول ز ان ب

جا.گا  قوی اا ب  دع دلا  آعا.ی ع   ، برجیتگی(1118  2بدمننق  از  ب  (2  2۰۰3  4باانز 

اظ لو های کشاۀ  ب  بر، آغاز  ع عاک  دانۀ ع بر ا.ن باعا اسر ک  هجاهای ادا  شناختی  ی اعان

 وی هیتنۀ.شناختی، ق لواظ اعان ب آعا.ی ع هجاهای آغازی ع ا.ش ، 

 دااد. ان  یبا دع الگو از اقو.ر آغازی اا، (2۰۰۰  1چو ع جون نق  از (، همچنان ب 2۰۰3  باانز 

صکاو   شجّشود کک  فرا.نکۀهای افکزا.ش     ز انی باشتر  ی ک اسر  «9اقاب  همنشانی» ان الگو،نجیت

ها ع  ان همجوانک  باوث افزا.ش اقاب  ب ثال کاهش اسا.ی(، رای  ب های آغازی همجوان یهمجوان

                                                                                                                                
1. T. Scheer & P. Ségéral 

2. intervocalic 

3. M. Russo & Sh. Ulfsbjorninn 

4. J. Barnes 

5. T. J. Beckman 

6. Cho & Jun 

7. syntagmatic contrast 
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 اخکۀاد ا.ن اقاب  بکا   اسر ک  «1اقاب  جانشانی»ن، دع  دهنۀ.  یشود، اعی  ها  ی های پض از آن عاک 

 ثکال افکزا.ش جر.کان    رای های آغکازی  بک   ای همجوان ص های  شجّ گی.ژار ع فرا.نۀهای اولاۀ قوی

هش جر.ان هوای چاکنا.ی .ا نرن ع کا اۀ های د  دا انیۀادی داای ز ان آغاز عاکهوای چاکنا.ی ع 

 .ابۀ. های سجر( افزا.ش  ی برای انیۀادی داای ز ان آغاز عاکع 

 ,#}_ ةام؛ افدا  پا.انک یتهاع  اعب  2های قوی ع ضاات با دع نوع افدا  بنۀی جا.گا  دا اد  

}σ شود ع افدا  جا.گا  قوی  ک   وجب افاات  ی}_σ.{#,    دقاکق هکم دا   طوا  ب ا.ن دع گرع

  ب  اأثاری ک  داانۀ،  تقکاان هیکتنۀ. ا.کن اقکاان دا پکرداختن بک        اختاای ع هم با اوج اوصات س

دا هکردع    (ژ آغکاز ع پا.کان عا   دهنۀ. اوفای حاشکا   خوبی خود اا نشان  ی  ااااهای پااا تری، ب 

ننکۀ  کننکۀ ع اگکر هما   نمکی  ، پارعی  آغاز  ع پا.انة هجا( از اوفای داعنی  ع ن  لزع اًافدا  احتماالً

 کنۀ. افتاا  ی «σ_»هماننۀ با«  _#»دااد ع  «_ σ»افتاای  شاب  با  «_ #»وم  کننۀ، 

هجکا، افتکاای       ع آغکاز ژها دع جا.گا  قوی؛ .انکی آغکاز عا   دا برخی از زبان های قوی جا.گا  

 از دا اوو لعاک  بی  د اۀ  انیۀادینمون  همجوان رای ب ؛هیتنۀ «انفداکی غار».انی  ؛.دیان نۀاانۀ

ا  کا دا   ؛شکۀ  « شکۀگی  سا.شی»خوش    دسرژعا  ، دا جا.گا  آغاز.ونانی ک سا  ب  .ونانی  ۀان

 بنابرا.ن دا ا.ن زبان فقط جا.گا  آغاز  هجا، قوی اسر. ؛آغاز  هجا، ا.ن فرا.نۀ اعی نۀاد  اسر

 هژدر آغاز واانسدادی دمیده  گیشد سایشی .(3) جدول

 معنی یونانی مدرن یونانی کالسیک

phero Fero «آعادن» 

thalassa θalasa «دا.ا» 

kharis Xari «ّراشد» 

 نشدن انسدادی دمیده در آغازة هجا  . سایشی(4) جدول

 معنی یونانی مدرن یونانی کالسیک

ophthalmos Oftalmos «داد چشم» 

duskheraino Ðiskereno «دادن خجالر» 

افتکاای  شکاب  داشکت     ا اااباط با اغااکراو عاجکی،   دهجا     ع آغازژهر دع جا.گا  آغاز عا اگر 

نمونک ، همجکوان   رای بک  ؛اسکر  «انفدکاکی »جا.گا  قکوی،  ک  شود  باشنۀ؛ .انی قوی باشنۀ، گفت   ی

                                                                                                                                
1. pragmatic contrast 

2. disjunction 
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 انیۀادی دا اوو ل از الاان ب  فرانیوی دا هردع جا.گا  بۀعن اغاار باقی  انۀ  اسر.

 از التین به فرانسوی هژآغاز وادر   انسدادیهمخوان  عدم تغییر. (6) جدول

 معنی فرانسوی التین

porta Porte  داعاز 

bene Bien خوب 

tela Toil اابمو 

 از التین به فرانسوی ة هجاهای لبی و دندانی در آغاز . عدم تغییر انسدادی(0) جدول

 معنی فرانسوی التین

tal.pa tau.pe وش کوا  

her.ba her.be ومت 

can.tare chan.ter وانۀنسرعدخ 

 اصل توالی رسایی -4-2

بمنکۀی  باکان  اصط حی دا آعاشناسی شکناۀاای بکرای    «اسا.ی»، (423  2۰۰8 کر.یتال دا فرهنگ 

 .  اسر .  صۀا نیبر ب  سا.ر صۀاها.ی با ز.رعبمی، ادا  ع کشش  د.رش(  شاب  آن صۀا

  نزلکة  بک   (1813؛ 1891  2سکاواز عسکامة   ب  باا  فدون اسا.ی نجیتان( 22  2۰۰8  1باعا پااکر ب  

 ن کوا اوصکات هجکا ع     ع بک   اشاا  دااد کاا افت  اسر ع ب  بمنۀی نیبی صۀاها ب  «اسابودن صۀا»

 کاا افت  اسر. آاا.ی ب  ساختاا عا 

کک  بک      طکرح ککرد   «قکۀاو همجکوانی  »بنۀی براساا  اااا عاجی  بق ای ط گون ( 1191  هوپر 

 کرابط اسکر. دا ا.کن     «ادا »ع  «بیر گشودگی ةداج»، «اسا.ی»شماای از  ااااهای آعا.ی  اننۀ 

 اا داانۀ.ع کمتر.ن اسا.ی عاک باشتر.ن قۀاو  ی بیها بنۀی، انیۀادی طبق 

 قۀاو همجوانی.  قااا 2نموداا 

 

 

 

 
 (. مقیاس قدرت همخوانی1نمودار )

                                                                                                                                
1. S. Parker 

2. E. Sievers 

 کاهش اسا.ی                                                                                                           افزا.ش قۀاو همجوانی   

 
 

 عاک عاک انیۀادی بی عاکۀاا سا.شی بی عاکۀاا انیۀادی  گون  کناای خاشو ی سا.شی -غمر ا



 1461تابستان ، 2های غرب ایران، دورة دهم، شمارة  ها و گویش فصلنامة مطالعات زبان 06

 

 ة.ن داجک صۀاها.ی کک  دااای باشکتر  ی دااد؛ .انی ار بیااااهم دا ساختاا هجا بنۀی  ا.ن طبق  

 دا ؛دهنکۀ  هجکا اا شکد   کی    ةهیکت   امکول طوا  ب قۀاو همجوانی انۀکی داانۀ، ع  هیتنۀاسا.ی 

اگکر ا.کن    دهنکۀ.  هکای هجکا اا اشکدا   کی     اکر، حاشکا    ا قویا   ،صۀاهای با اسا.ی کمتر ،ک   حالی

پااچک    .ک   صکواو  بک    امکول طکوا   ب ها  باشنۀ، قۀاو همجوانی آن ها، شا   چنۀ.ن صۀا حاشا 

 .ابۀ.   سمر هیت  کاهش  ی  ب

جکاو گونکاگون   آاا.ی بر ا.ن اص  استواا اسکر کک  عاحکۀهای عاجکی دا     نقش اسا.ی دا عا  

 راابکی قکراا دااد کک      ۀ ا.ن ندت  اسر ک  اسا.ی عاحۀهای عاجی بر سمیم . نۀ ع ا.ن  ؤداااسا.ی 

خ  طالاکاو  طکول اکاا.  دی از آن دا ااکنون دا اااباط بکا سکاختاا هجکا ع هجابنکۀی،  کوااد  تاکۀ       

و .ک  عا    قااا اسا.ی .دکی از ابزااهکای اسکتانۀااد دا اااکان قکو       .انۀ ۀ ش شناختی  طرح عا 

آاا.کی همگکانی اسکر کک  سکاختاا       هکای عا   بر بنکای  وکۀعد.ر   اًهای اسا.ی اساس اسر.  قااا

 کننۀ.   هجاهای  مدن اا اار.ت  ی

ن کر    کۀ  نوشتاا پکاش اع   یها ( دا براسی1۰  2۰۰8پااکر  عسامة  ب شۀ   فی ارّاسا.ی   قااا 

 قراا گرفت  اسر.

 رسایی نسبی واحدهای آوایی مقیاس (.6)جدول 

 عدد رسایی آواها عدد رسایی آواها

 8  لرزشی 19 افتاد   ةعاک

 9  خاشو ی ǝ) 11جز    اانی ب ةعاک

 1 داا سا.شی عاک ɨ) 12جز   افراشت   ب  ةعاک

 2 داا انیا.شی عاک ǝ) 14 اانی    ةعاک

 4 داا انیۀادی عاک ɨ 13افراشت   ةعاک

 3 عاک سا.شی بی 12  غمر

 2 عاک بی  انیا.شی ɹ) 11گون   -ا  ناسود 

 1 عاک انیۀادی بی 1۰  زنشی

اسکا.ی عجکود دااد کک  دا هیکت       ةدا هر هجا.ی، .  قمّ نجیر، اص  اوالی اسا.یبراساا   

سمر هیکت    سو.  عجود دااد ک  ب  های هجا، شاب اسا.ی .  شا دا حا ،ا.ند  ع دعن  یتقر اسر

ی  اسکا.ی  ادکوا( از   ها،  واادی از اجطّ (، دا برخی از زبان2۰۰8  پااکر باعا ب  .ابۀ. افزا.ش  ی

 stick  ۀاسک (،   schoolهکای انگمایکی  اننکۀ      ژی، عابااز ا.ن اجطّ ةشود. نمون ا.ن اص  د.ۀ   ی



 06 رویکرد قدرت جایگاهی به تقویت آغازه در زبان فارسی

 

 نۀ. هیت ... وصا( ع

 /pla/داننۀ، هجاها.ی  اننکۀ   های آغازی اا  جاز  ی ها.ی ک  خوش  نمون ، بیااای از زبان رایب 

داننکۀ.   اا بۀسکاخر  کی   /psa/ع  /pna/علی هجاها.ی  اننکۀ   ؛داننۀ ساخر  ی خوشاا  /pra/ ع

وط ا ا.کن افکاعو،  ربک   انۀ، ا   شۀ  براساا اص  اوالی اسا.ی ساخت  شۀ  اگرچ  هر چداا هجای .اد

 سازد.   ا  یب  افاعو اسا.ی اسر ک  دع همجوان آغاز  اا دا هر  واد از هم  جزّ

، اسا.ی از «2اص  اوز.ع اسا.ی»دااد ک  براساا  باان  ی باا  ناز دا ا.ن( 212  2۰۰4  1گوسدوا 

 ةماسۀ ع هرچ  فاصک  آغاز  ب  هیت  حۀاکثر افزا.ش اا دااد ع از هیت  ب  پا.ان  ب  کمتر.ن  ازان  ی

از  [tra]ع  [ra]از  [ta] ، سکاختاا  بنکابرا.ن بکرای آغکاز     ؛رار اسک  اسا.ی کمتر باشۀ، ساختاا پاچاۀ 

[tna] ساختاا  ع برای پا.ان  پاچاۀگی کمتری دااد ،[at]   اکر از   پاچاکۀ[ar] ز.کرا اسکا.ی از    ؛سکر ا

ع همجکوان   /a/ ب  وبااو د.گر، افکاعو اسکا.ی عاکک     ؛اسر [ar]اش از ب [at]هیت  ب  پا.ان  دا 

 اسر.   /r/باش از افاعو اسا.ی ا.ن عاک  با همجوان اعان  /t/انیۀادی 

 قکانون  جکاعاو   اا برای ساخر هجاهکای  تکوالی   «3قوانان ااجح» .دی از (11  1188  ماننِعِ 

Aهمجواای هجای » اسر ا.ن شرح نا ۀ ک  ب   هجا  ی
$
B ةتر اسر اگر، قۀاو همجکوانی پا.انک  بد 

A او همجوانی آغازکمتر ع قۀ  B ةصک  انی ک  افکاعو  شجّ  باشتر باشۀ؛ بۀ.ن CS(B) – CS(A) 

اسکم خکاص   ( هجابنۀی دع 1188عی   «.باشتر باشۀ Aع قۀاو همجوانی  Bبان قۀاو همجوانی 

ارااکب بکرای    اا بک   βع  α دع اازش (1188عنمکان    کنۀ. اا باان  ی [tɑrtɑ]ع  [vartɑ]آلمانی  دا

 عیبکاعا   ب شود.  ل  یئقا CS(t) = β ع CS(r) = α ب  ا.ن صواو /t/ع  /r/ قۀاو همجوانی دع عا 

زاگکی  اننکۀ   وکۀد ب  βع  (4  لا ثبرای وۀدی کوچ ،  αبنابرا.ن  ؛قوی اسر /t/ضاات ع  /r/ عا 

r/اسر. عی سپض افاعو دع همجواای  (1۰ 
$
t/  ع/t

$
r/ کنۀ ک  حاص  افر.ق قکۀاو   اا  قا.ی   ی

 – CS(r)ع دا دع کان همجکواای    CS(t) – CS(r) = 10-4=6 مجکواای همجکوانی دا نجیکتان ه  

CS(t) = 4-10=-6 همجواای بنابرا.ن ؛اسر /r$t/   نیبر بک /t$r/ 2۰۰4  تکر اسکر. گوسکدوا   بد  

  وجب آن، وناصکر همجکواا با.کۀ    دهۀ ک  ب  ها نیبر  ی ای از  وۀعد.ر ا.ن اص  اا ب  طبق  (2۰1

پکض از آن   اص ، اسکا.ی پا.انک  هماشک  از آغکاز     ا.ن براساا  .لواظ اسا.ی باهم  تفاعو باشنۀاز

                                                                                                                                
1. M. Gouskova 
2. Sonority dispersion principle 
3. Preference laws 



 1461تابستان ، 2های غرب ایران، دورة دهم، شمارة  ها و گویش فصلنامة مطالعات زبان 66

 

باشتر اسر. اگر همجوان اسا.ی، پض از همجوان د.گری با اسکا.ی .دیکان .کا کمتکر قکراا گاکرد،       

ا اگر پض از .  عاک  .ا همجوان با اسا.ی باشتر ظکاهر شکود، اسکا.ی    ا   ،.ابۀ کاهش  ی آن اسا.ی

هجکای باکۀی    اق  فاصمة اسا.ی بان پا.انة .  هجا با آغاز حۀ بنابرا.ن، ؛دهۀ خود اا ازدسر نمی

 ار دااد. اهم 

هجکای    ع آغاز نجیرهجای  ة( برای همجوان های همجواا  وجود دا پا.ان211  2۰۰4گوسدوا  

  کنۀ بنۀی ز.ر اا ارسام  ی ن، بر بنای اسا.ی،  راب دع 

 بندی مجاورت هجا . درجه(6)جدول 

12 14 13 12 11 1۰ 1 8 9 1 2 4 3 2 1 

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

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

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

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

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

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

      t.s s.s s.t       

       t.t        

9+ 1+ 2+ 4+ 3+ 2+ 1+ ۰ 1- 2- 3- 4- 2- 1- 9- 

ن ع هجکای دع    ع آغاز نجیرهجای  ةاوالی همجوان پا.ان ةااب( 8 ل دا جۀعل اوۀاد اد.ت اع  

های اسا.ی دع همجوان همجکواا   ۀ. حاص  جمع جبری ااب نده سطر آخر شاب اسا.ی اا نشان  ی

ی ل(. سکطرها هجکای اع   ةن ع پا.انک هجکای دع    دا  رز دع هجا اسر  افر.ق شاخص اسکا.ی آغکاز  

اسکر.  ع همجوان دا  رز دع هجا ا دان همجواای برای دپانزد    دهنۀ عل ناز نشان جتمت ا.ن جۀ

  کک . پا.انی انهمجو سا.یاص شۀ  اسر. براساا اص   جاعاو هجا،  رز دع هجا با نقط   شجّ

، .انی بدتر.ن حالر ز انی اسکر  باشۀ باشتر یباۀ یهجا زیاکغآ انوکهمج ا.یکساز ا ۀکبا. اکهج

بنابرا.ن  ؛اساار.ن عاحۀ عاجی باشۀ هجای باۀی، کم  اساار.ن عا  ع آغاز جیرهجای ن ةک  پا.ان

هکای   هکا اسکاار.ن عاحکۀ عاجکی ع انیکۀادی      ، غمکر (4 های  وجود دا جۀعل    ب  اوالیع با اوج 

 ،هجکای باکۀی   ع آغکاز   /w/غمکر   ،نجیکر هجکای   ة.انی اگر پا.انک  ؛اساار.ن هیتنۀ عاک کم بی

، قانون  جاعاو هجکا اوا.کر شکۀ  ع حالکر بکرودض دا اکوالی       (w.t باشۀ  /t/عاک  انیۀادی بی

/t.w/  ی شۀ  اسر.  و اجطّشۀ  اسر ک  از ا.ن قانون ب 
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 ها و تحلیل داده ارائه -6

 فدرسکر د. شکو   کی ئ  فااسکی  اانک  ع نکو ااا    هکای زبکان   فدرسر همجکوان ها،  پاش از براسی داد 

 اسر. (22  1382 اففمی ع از آ وزگاا برگرفت  های فااسی  اان   همجوان

 های فارسی میانه . همخوان(6)جدول 

  لبی دندانی کامی کامی نرم مالزی حلقی

  k   g  t   d p  b انیۀادی 

   ǰ č   انیا.شی 

h x  (ɣ)  š  (ž) s   z f سا.شی 

    n m خاشو ی 

    l, r  اعان 

     w عاک  نام 

 .اسر (111  1382 کا بوز.ا کرد زوفرانمو فت  از اسی نو برگرزبان فا های همجوانفدرسر 

 ارسی نو برگرفته های ف . همخوان(16)جدول 

  دولبی دندانی /لبی لثوی کامی /لثوی کامی مالزی چاکنایی

Ɂ G c    ɟ   t      d p   b انیۀادی 

    n  m خاشو ی 

h χ  ʒ   ʃ s   z  f   v سا.شی 

   tʃ  dʒ    انیا.شی 

    r   لرزشی 

  j      ناسود 

    l   کناای  ناسود 

 شدگی فرایند انسدادی -6-1

  ژدا آغکاز عا  /b/داا  عاک فااسی نکو، بک  همجکوان انیکۀادی     ل ب فااسی  اان  دا اوو  /w/ ةعاک نام

 ابۀ.  شۀ  اسر.  

 در فارسی نو /b/فارسی میانه به  /w/تبدیل واج  (.11)جدول 

 معنی فارسی نو فارسی میانه یمعن فارسی نو فارسی میانه

wɑng bɑnɈ بانگ wahɑg bahɑ بدا 

wanafʃag banafʃe  بنفش wɑd bɑd باد 

wahrɑm bahrɑm بدران wafr barf برف 

wahman bahman بدمن waʧʧag baʧʧe  بچ  
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دا  /w/عا   ،دهنۀ، دا زبان فااسی  اان  ( نشان  ی9شۀ  دا جۀعل   ئ های ااا طوا ک  داد  همان 

دا آغکاز  عاک   نام ا ازآنجاک  دا فااسی نو ا.ن عا  عجود نۀااد،شۀ ، ا     ظاهر  یژجا.گا  آغازی عا

ابکۀ.  شکۀ     /b/شۀگی قراا گرفت  ع ب  عا  انیۀادی لبکی عاککۀاا      اور اأثار فرا.نۀ انیۀادیژعا

ع وکۀد اسکا.ی    (12 هکا    (، وکۀد اسکا.ی غمکر   2۰۰8 رااب اسا.ی پااکر     ب  سمیم اسر. با اوج 

نمونک ،  بکرای   ؛نۀهیکت  اسکاار  /b/هکا ازانیکۀادی    بنکابرا.ن غمکر   اسکر؛  (4 داا  های عاک انیۀادی

باشکتر اسکر، ز.کرا افکزا.ش      wɑng  ژدا عا /wɑ/از سکاخر   bɑng  ژدا عا [bɑ]پاچاۀگی ساخر 

بنکابرا.ن   ؛سکر هیت  باشکتر ا  /ā/آغاز  ب   /w/هیت  از افزا.ش اسا.ی از  /ā/آغاز  ب   /b/اسا.ی از 

 اوا.ر شۀ  اسر.   «اص  اوالی اسا.ی» bɑng  ژاوان گفر ک  دا عا  ی

اکر.ن   عاک، قکوی  هکای انیکۀادی بکی    ار.ن ع عا  ها، ضاات براساا  قااا قۀاو همجوانی، غمر

قۀاو آن  ،همچنان بر بنای ا.ن نموداا، هرچ  اسا.ی .  عا  باشتر باشۀ ؛عاحۀهای عاجی هیتنۀ

 عاکک   .ک  نکام   /w/ار اسر. غمر  دض هرچ  اسا.ی عا  کمتر باشۀ، عا  قویورشود ع ب کمتر  ی

هجکا ظکاهر     ةاوانکۀ دا حاشکا   ازآنجاک   ی عها شباهر دااد  لواظ آعا.ی ب  عاک ازع عد ا  ی شماا  ب

گاکرد ع   شۀگی قراا  کی  طی فرا.نۀ انیۀادیا.ن غمر  ا  اسر.ها شب مجوانلواظ عاجی ب  ه شود، ب 

  ثابکة  .ابکۀ ع چکون بک     های همجوانی آن افزا.ش  کی  گی.ژشود، دا حالی ک  ع ست   یاسا.ی آن کا

ا.کن فرا.نکۀ     قاوکۀ .ابۀ.  پض از آن افزا.ش  ی ةا عاکهمجوان آغاز  ظاهر شۀ ، اقاب  بان ا.ن عا  ب

 صواو ز.ر اسر  ب 

 _ # / w → b (.1   قاوۀ

دا زبکان  [Ɉ] داا  ککا ی عاک  انیکۀادی نکرن   ب  همجوان  ژدا آغاز عادا فااسی  اان   /w/ ةعاک نام 

 شود.    ی.فااسی نو ناز ابۀ

 در فارسی نو[Ɉ]فارسی میانه به /w/. تبدیل (12)جدول 

 معنی فارسی نو فارسی میانه معنی فارسی نو فارسی میانه

wardiʃn Ɉardeʃ گردش winɑh gonɑh  گنا 

warz gorz گرز wiʃɑd goʃɑd گشاد 

warɑz gorɑz گراز wistɑx gostɑx گیتاخ 

waʃtan Ɉaʃtan گشتن wizend Ɉazand گزنۀ 

widar godɑr گۀاا wizīr gozir گز.ر 
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همجوانی  اننکۀ    ن وا افزا.ش  شجّصة .گا  آغازی ب عاک  دا جا ل از فااسی  اان  ب  نو، نامدا اوو 

دلاک    اکنکا.ی بک   ار با کاهش جر.کان هکوای چ   کاهش اسا.ی ع افزا.ش قۀاو ذاای ع ناز اولاۀ قوی

ا.کن فرا.نکۀ    قاوکۀ   د.شکو  ابۀ.   ی [Ɉ]ار بر سر جر.ان هوا، ب  همجوان انیۀادی  ا.جاد بیر قوی

 صواو ز.ر اسر  ب 

 _ # / w → Ɉ(. 2   قاوۀ

 تشدگی غل سایشی -6-2

  ع هجکا  ژدا فااسی نو دا جا.گکا  آغکاز عا   [v]فااسی  اان  ب   /w/ای از ا.ن فرا.نۀ، ابۀ.   نمون 

نشکان   (σ w ع آغکاز  هجکا    (w#   ژدا دع جا.گکا  آغکاز عا  های جۀعل ز.ر ا.ن اغاار اا  داد . اسر

  دهنۀ  ی

  هژوا در آغاز در فارسی نو [v]فارسی میانه به /w/ تبدیل واج . (13)جدول 

 معنی فارسی نو فارسی میانه

wazaɣ vazaG عزغ 

warz varz عاز 

wak vac عک 

win van )عن  نووی ساز 

waziʃn vazeʃ عزش 

 هجا ةدر آغاز در فارسی نو [v]فارسی میانه به  /w/. تبدیل واج (14)جدول 

 معنی فارسی نو فارسی میانه

duʃσwɑr doʃ σvɑr دشواا 

kiʃσwar keʃσvar کشوا 

awestσwɑr Ɂostσvɑr استواا 

ērσwɑσrag Ɂɑrσvɑσre  آاعاا 

pajσwand pejσvand پاونۀ 

هکای    ژدا آغکاز عا  /w/ص اسکر، غمکر    شجّ( 14  جۀعلشۀ  دا  ئ اااهای  اد همچنان ک  از د 

 اصک   های فااسی نو ابۀ.  شکۀ  اسکر. براسکاا     ژدا عا /v/داا  فااسی  اان  ب  عا  سا.شی عاک

اسر ع با ابۀ.  بک    (12، اسا.ی غمر وۀد  (2۰۰8  پااکرعسامة  ب  شۀ   رااب اسا.ی  طرح سمیم 

 کک  دا نمکوداا   ، اسکا.ی آن ککاهش .افتک  ع همچنکان    (1ا وکۀد اسکا.ی    داا ب سا.شی عاک همجوان



 1461تابستان ، 2های غرب ایران، دورة دهم، شمارة  ها و گویش فصلنامة مطالعات زبان 64

 

همچنکان   ؛.ابکۀ   ۀ، با کاهش اسکا.ی، قکۀاو همجکوانی افکزا.ش  کی     ش  طرح  رااب اسا.ی سمیم 

از  varzفااسکی نکو     ژدا عا /va/نمونک ، پاچاکۀگی سکاخر     رایبراساا اص  اوالی اسکا.ی، بک  

آغکاز    /v/ز.را افزا.ش اسا.ی از  ،باشتر اسر warz اان  فااسی   ژدا عا /wa/پاچاۀگی ساخر 

اوان گفکر کک     بنابرا.ن  ی ؛رهیت  باشتر اس /a/آغاز  ب   /w/هیت  از افزا.ش اسا.ی از  /a/ب  

 جکاعاو   ةبنکۀی داجک   براساا جۀعل  راب  ا.ن اص  اوا.ر شۀ  اسر. varz  ژل دا عاا ثبرای 

ام، یکت هاع  اعبک    ژبا اوالی دع همجوان دا  رز هجا ع عاسون، ز انی ک   بجششۀ  دا  هجا  طرح

هجکای نجیکر .کا پا.کان      جوان نجیر  همجوان عاقع دا پا.انکة بدتر.ن حالر، عقتی اسر ک  هم

ژ هجکای نجیکر .کا آغکاز ادکوا      همجوان دعن  همجوان عاقع دا آغاز نجیر( اساار.ن ع ژ ادوا

او ی خود  او قانون  جاعاو هجا دا حۀ اساار.ن عاحۀ عاجی باشۀ ک  دا ا.ن صو نجیر(، کم

 ۀ  اسر.  ش اوا.ر

های غاکر   اوالی،  جاعاو هجا ةبنۀی ااب ع داج  «قانون  جاعاو هجا»براساا ز.ر، جۀعل دا  

 همکرا  بکا  رابکة    ،انکۀ  شۀگی شکۀ   ا.شی اان  ب  نو دچاا فرا.نۀ سفااسی ل از حاشا  ک  دا اوو  هم

 گردد. اسا.ی هر. ،  طرح  ی

 شدگی غلت در فرایند سایشی حاشیه-های غیر هم توالی. (16) جدول

، /w/شکۀگی غمکر    ها، آشداا اسکر کک  فرا.نکۀ سا.شکی     اسی داد ع بر (12   ب  جۀعل با اوج  

ۀ  ش دا  رز دع هجا، اوا.ر «قانون  جاعاو هجا»هجا وم  کرد  اسر ع  ةساخر بدان ااستایدا

 انی ک  هرچ  آغاز  از اسا.ی کمتری برخواداا باشۀ، هماهنگی باشتری با ا.کن قکانون    اسر. بۀ.ن

از حاص  جمع +( اسر ک  2برابر با  دا فااسی نو  /ʃ.v/ اوالی ثال، حاص  جمع جبری  رایب ؛دااد

 ار اسر. کمتر ع ب  حالر بدان  نزد. اسر  +(1ک   دا فااسی  اان    /ʃ.w/یجبری اوال

 _ w→ v / {#, σ}. (3   قاوۀ

 نمونه فارسی میانه فارسی نو جمع جبری صورت میانه نوجمع جبری صورت 

+۲ +۶ ʃ .v ʃ .w دشواا 

-۳ +۱ r.v r.w  آاعاا 

+۲ +۶ ʃ .v ʃ .w کشوا 

-۴ ۰ j.v j.w پاونۀ 

+۳ +۷ t.v t.w استواا 
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 رفتگی واکفرایند  -6-3

 ککا ی وان انیکۀادی  فااسی  اان  ب  همجک  های  ژعادا آغاز  /g/داا  کا ی عاک همجوان انیۀادی نرن

افکاعو   نۀ عهیت کا ی انیۀادی ع نرن ،د. ازآنجاک  هردع همجوانشو عاک دا فااسی نو ابۀ.   ی بی

عاک فرا.نکۀ   داا بک  بکی   داای اسر، بنابرا.ن ابکۀ.  .ک  همجکوان عاک    عاک صةها فقط دا  شجّ آن

 .عدا  ی شماا  ب افتگی عاک

 ه و هجاژآغاز وادر  در فارسی نو[c] فارسی میانه به  /g/. تبدیل (10) جدول

 معنی فارسی نو فارسی میانه

gēσhɑn cejσhɑn کادان 

gazσdum caσʒdom دنکژ 

gaσjōσmart ciσjuσmars کاو رث 

karσgas carσcas کرکض 

ʧaσgɑd ʧaσcɑd چداد 

 ع وکۀد  (4 داا  انیکۀادی عاک  همجکوان  ، وۀد اسکا.ی (2۰۰8   رااب اسا.ی پااکر براساا سمیم 

اا  قاکاا قکۀاو همجکوانی     (،2 کک  نمکوداا    همچنان اسر. (1 عاک  انیۀادی بی همجوان اسا.ی

 /g/بنابرا.ن فرا.نۀ ابۀ.  عا   ؛.ابۀ افزا.ش  ی همجوانذاای دهۀ، با کاهش اسا.ی، قۀاو  نشان  ی

عد. ا  کی  شکماا   بک  ک  با افزا.ش قۀاو همجوانی دا جا.گا  آغکازی همکرا  اسکر، اقو.کر     [c]ب  

افتگی اسر. همجوان  ی دا برعز عاکجا.گا  اولاۀ وا    دم ن باان شۀ، طوا ک  دا بجش سو  همان

/g/ بیر اولاۀی، دا  ارض  ةر عجود حجم کمتر دا پشر نقطومّ کا ی اسر ک  ع ب  انیۀادی نرن

شکود.   دا فااسکی نکو ابکۀ.   کی     [c]عاک خود .انی همجوان  افتگی قراا گرفت  ع ب  جفر بی عاک

 اوان ب  صواو ز.ر نوشر  ا.ن فرا.نۀ اا  ی  وۀقا

 g → c / _ {#, σ} .(4   قاوۀ

افتگکی   شکود. دا عاک  کمتر  یاسا.ی  ،ها سمر حاشا  ، از هیت  ب «اص  اوالی اسا.ی»براساا  

، اسا.ی باشتر ع قۀاو همجوانی خود عاک بی جفرلواظ اسا.ی از  داا ک  ب  آغازی، همجوان عاک

باوث ا.جاد اقاب  باشکتر   ،ع با کاهش اسا.ی دهۀ خود اا ازدسر  ی ]+عاک[ة ص شجّ کمتری دااد،

ز.کرا دا   ،دا ا.کن فرا.نکۀ ع بافکر اوا.کر شکۀ      گفت   پاشاص   اع، ازا.ن. دشو دا جا.گا  آغاز   ی

  بک  حاشکا    عاک باشنۀ، اسا.ی از قمّ های حاشا ، بی ، دا صواای ک  همجوانCVع  C1VC2هجای 
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 باشۀ.   قراا داشت   داا دا حاشا  عاک .ابۀ ک  همجوان افزا.ش  ی باشتر از ز انی

 هژدر آغاز وا /Ɂ/ درج -6-4

ل بک  فااسکی نکو، همجکوان     شکۀنۀ، دا اوکو    ها.ی ک  دا فااسی  اان  با عاک  آغاز  کی   ژدا آغاز عا

چ لوکاظ آعا.کی، هکا    اساا ساختاا هجا.ی فااسکی نکو، بک    ز.را بر ،گردد انیۀادی چاکنا.ی دا   ی

ضکرعای بکود  ع    آغکازی -ها.ی عاک   ژشود ع دا  انیۀادی چاکنا.ی دا عا با عاک  آغاز نمی ای  ژعا

 ظاهر شود. /Ɂ/دا اعساخر، با.ۀ عا  انیۀادی چاکنا.ی 

 آغازی در فارسی نو-های واکه هژدر آغاز وا /Ɂ/ همخوان. درج (16)جدول 

 معنی فارسی نو فارسی میانه

ɑbīg Ɂɑbi آبی 

ɑbgēnag ɁɑbɈine  آبگان 

ēwēnag Ɂɑjine  آ.ان 

ērwɑrag Ɂɑrvāre  آاعاا 

ēmēd Ɂomid ا اۀ 

بکاعا   بک  هکای آغکاز  ع پا.انک  دا سکاخر هجاهکا،       های حاکم بکر همجکوان   براساا  وۀعد.ر 

 ع حکاکم اسکر   «2اصک  همجکوان آغکازی اجبکاای    »هکا،   (، دا برخی از زبکان 11  1182  1کاعازاکی

 3نقک  از ارندکا   بک  ( 1182 عی ۀ. نک ده زی اا ب  جا.گکا  پا.کانی اکرجاح  کی    ها، جا.گا  آغا همجوان

های   ژدا ساخر عا VCCع  VCنیبر ب  هجاهای  CCVع  CVی ادااد ک  هجاه باان  ی (1118 

از هجکای   CVCV یهکای دعهجکا.ی ناکز، هجکا      ژۀ ع دا عانک ا.ی قۀاو زا.ش باشتری دااجه ا 

VCVC .زا.اار اسر   

های آغاز  ع پا.ان  افتااهای عاجی  تفکاعای از   همجواندااد ک   ناز ابراز  ی، (229  2۰۰1  4هاز 

گکردد ع ناکز     امول اجباای اسر ع با نارعی باشتری اولاکۀ  کی  طوا  ب دهنۀ. آغاز ،  خود نشان  ی

 ی  منوع ع غارهای عاجی اازشمنۀاری اسر. دا حالی ک  پا.ان ، اغمب اختااای .ا حتّ جا.گا  اقاب 

 د.شو ع با نارعی کمتری اولاۀ  ی اسر  جاز

                                                                                                                                
1. H. Kawasaki 

2. obligatory initial consonants 

3. J. Trnka 

4. B. Hayes 
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، هکاچ  .انکی ، هجا با.ۀ با آغکاز  شکرعع شکود؛    ها دااد ک  دا بیااای از زبان  ی(، ونوان 2۰۰1 هاز 

، عجود آغاز  هرگز  منوع نایکر ع زبکان بکۀعن آغکاز      افزعن بر ا.ن شود. هجا.ی با عاک  آغاز نمی

هکا  اننکۀ    شناسی آغاز  اسر. دا بیااای از زبکان   شناسی پا.ان  برخ ف اد  شاهۀ  نشۀ  اسر. اد 

ااکنون زبانی .افر نشۀ  ک  دا آن هر هجا.ی نااز نۀ پا.انک    ع جاز اسر.  ، حفوا پا.ان  غار1زعلو

اوان ب  صواو ز.ر  قاوۀ  ا.ن فرا.نۀ اا  یاسر.  CV، هجای «2هجای همگانی»بنابرا.ن، اندا  ؛باشۀ

 نشان داد 

Ø→Ɂ / {#, σ_ V}   .(2   قاوۀ 

 شدگی دهانی -6-6

ل بک  فااسکی   دا اوو   ژعادا جا.گا  آغازی دا فااسی  اان  /h/  عاک چاکنا.ی بی یهمجوان سا.ش

 ابکۀ.   ،[χ]عاک    زی بیسا.شی همجوان دهانی ب  اقو.ر شۀ  ع  ،دهانی با حذف بیر غارنو، 

 گردد.   ی

 رسی نودر فا[χ] فارسی میانه به /h/  همخوان. تبدیل (16)جدول 

 معنی فارسی نو فارسی میانه معنی فارسی نو فارسی میانه

hordɑd xordɑd خرداد husraw χosrow خیرع 

hoʃag χuʃe  خوش hunijɑgar xonyɑɈar خنااگر 

hug χuc خوک hubōj χoʃbu بو خوش 

huram χorram ّنخر huʃk χoʃc  خش 

ع دا جا.گکا  آغکازی، اقابک      نکۀ افت  کی  ااشم  ب عا  ، اان دا فااسی  /χ/ع /h/ های  همجوان 

دا جا.گا  آغازی  همجوانا.ن دع  ،دا فااسی نو خر(.  /χar/ع هر(  /har/  اننۀ ،کردنۀ  ی ا.جاد 

دا ع دهکانی اسکر    ، غاکر /h/همجکوان    خکاا(. /χɑr/  ع هاا( /hɑr/  اننۀ  ،کننۀ اقاب  ا.جاد  ی

شکود ع .ک  همجکوان چاکنکا.ی اسکر.       ظ  کی فّک حمق ام  بمد  دا حفر ؛شود دهان اولاۀ نمی  حفر

ب  همجوان دهانی، باوث اغااکر دا   چاکنا.ی یسا.شع ابۀ.  حمق عاقع شۀ  اسر   چاکنای دا حفر

 گردد.  بازخوانی  ی  حفر

هکای فااسکی  اانک  دا      ژعا ةدا جا.گکا  آغکازی همک    /h/ همجوانقاب  ذکر ا.ن اسر ک   ندتة 

                                                                                                                                
1. Zulu 

2. Universal syllable 
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 .  اسر    نشۀ ابۀ. [χ]ل ب  فااسی نو، ب  اوو 

 فارسی میانه در فارسی نو/h/ . عدم تغییر واج (16)جدول 

 معنی فارسی نو فارسی میانه معنی فارسی نو فارسی میانه

haft haft هفر homɑnɑg hamɑnɑ همانا 

hagriz harɈez هرگز hērbed hirbod هاربۀ 

ham ham هم hazɑr hezɑr هزاا 

hunar honar هنر hɑwan hɑvan نهاع 

 صواو ز.ر نشان داد  اوان ب  ا.ن فرا.نۀ اا  ی قاوۀ 

h → χ / {#, σ_ V}   .(1   قاوۀ 

هکا دا زبکان فااسکی     ار.ن( همجکوان  ار.ن  ضاات نشان شۀ، بیباان  (3 طوا ک  دا بجش  همان 

دهکان از    شکۀ  دا حفکر   ها هیتنۀ. ازآنجاک  صۀاهای اولاکۀ  اولاۀ، چاکنا.ی  و ّ ةصبراساا  شجّ

هکا   ها ع گو.ش دا زبان /χ/ظ همجوان احتمال امفّار هیتنۀ،  قوی حمق  حفرشۀ  دا  ی اولاۀصۀاها

دهکانی بک  دهکانی، نکووی فرا.نکۀ       همجوان غاکر ابۀ.  بنابرا.ن فرا.نۀ  ؛باشتر اسر /h/از همجوان 

 /h/ا جا.گکا  اولاکۀ   ا  ک  ؛عاک هیکتنۀ  بیع  سا.شی /χ/ع  /h/هر دع عا   عد.ا  ی شماا  ب اقو.ر

 .اسر همجوانی دهانی ابۀ.  شۀ ب   دهانی همجوان غار اسر.   زی /χ/چاکنا.ی ع 

 گیری بحث و نتیجه -0

دا پاسکخ بک     شود. ش نجیر پژعهش، پاسخ داد   یشۀ  دا بج های  طرح دا ا.ن بجش ب  پرسش

دا  /Ɂ/دا  همجکوان انیکۀادی چاکنکا.ی     ع  ع هجکا  ژدا آغاز عاشۀگی  انیۀادیپرسش نجیر، 

شکۀگی     ع دهکانی ژهجا ع عا  افتگی دا آغاز عاکشۀگی غمر ع  سا.شی  اعی داد  اسر. ژاز عاآغ

 .  اسر ۀ ش ابۀ.  [χ]ب  همجوان دهانی اعی داد  ع ها   ژدا آغاز برخی از عا /h/همجوان 

دا  یکار   w/ [b]/شکۀگی   کک  انیکۀادی   دسکر آ کۀ   ن، ا.کن .افتک  بک    دا پاسخ بک  پرسکش دع    

. ۀکنک   کی  غااکر ا ]پاوسکت   -اسکا،   -[ب   عبود   ]پاوست  اسا، + +[ رز.را غم ،سرا« زدا.ی اسا.ی»

. کنکۀ  نمکی  اغااکر دا ا.کن فرا.نکۀ،     صة لبکی  شجّاسر. « افزا.ش بیر اولاۀی» کاهش اسا.ی نتاجة

 دا عداد    اعی« داای عاک»ع اغااکر دا  « ای حنجکر   ةصک  شجّاغااکر  »افتگی آغکازی دا  یکار    عاک

حمکق بک     حفر  اولاۀشۀ  داۀ ع سا.شی چاکنا.ی ده بازخوانی اعی  ی ار دا حفر شۀگی اغا دهانی
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اغااکر دا  »ع بنابرا.ن اقو.کر دا  یکار   شود، ابۀ.  شۀ   دهان اولاۀ  ی ک  دا حفر   زی سا.شی 

   اسر.« جا.گا  اولاۀ

 ن کوا اوا.کر اصک      بک   شکۀگی  انیۀادی  ان پرسش، ا.ن نتاج  حاص  شۀ ک پاسخ ب  سو  دا 

اسکا.ی ع قکۀاو    صکة انیکۀادی بکا اغااکر دا  شجّ    ب اسا.ی اعی داد ؛ ب  ا.ن  انا ک  ابۀ.  غمر 

 .شکود   کی از اسا.ی آغاز  کاسکت  ع بکر قکۀاو همجکوانی آن افکزعد        .انی ؛همجوانی همرا  اسر

دا  کرز دع   «قکانون  جکاعاو هجکا   »هجا وم  کرد  ع  ةساخر بدان ااستایداشۀگی غمر  سا.شی

 باوکث افکزا.ش   افتگی آغازی با کاهش اسا.ی همجوان آغازی، فرا.نۀ عاکۀ  اسر. ش هجا، اوا.ر

براسکاا اصک  اسکا.ی،    . داجدر کاهش ا ش اولاۀی اسکر  ا.ن فرا.نۀ .گردد  یقۀاو ذاای آن 

 ؛اکر اسکر   قۀاو آن کمتر ع هرچ  اسا.ی کمتر باشۀ، عا  قوی ،هرچ  اسا.ی .  عا  باشتر باشۀ

های همجکوانی آن   گی.ژع عشود  کاست   ی شۀگی اور اأثار فرا.نۀ انیۀادیغمر دا آغاز  بنابرا.ن 

 ..ابکۀ  بکا عاکک  افکزا.ش  کی     آنهمجوان آغاز  ظاهر شۀ ، اقاب  بکان    ثابة .ابۀ ع چون ب  افزا.ش  ی

آغاز  ع پا.انک  دا سکاخر هجکای      های حاکم بر همجوان براساا  وۀعد.رک  فرا.نۀ دا  آغازی 

 دهۀ. ، اعی  یهاسر برخی از زبان

دسر آ ۀ ک  فرا.نۀهای اقو.ر .ادشۀ  دا هکردع جا.گکا     دا پاسخ ب  پرسش پا.انی ا.ن .افت  ب  

 هیتنۀ.« انفداکی»بنابرا.ن هردع جا.گا  قوی ع  ،  ع هجا اعی داد ژآغاز عا

 منابع
 قو.کر دا ا ع افکاات  عاجی فرا.نۀهای بنااد پادر  براسی(. 1312 حیانی صفوو واطف  آاان، .وست ع 

 .191-121 (،11 2 شناسی اطباقی، های زبان عهشپژنشر.  فااسی.  زبان ااا.جی ادعاا

 ادران   اان. زبان پدموی  ادبااو ع دستوا آن.(. 1382اففمی  احمۀ ال  ع ژآ وزگاا، 

ی. بکان فااسک  ها دا ز داای   و  اولاۀ همجوان (. فرا.نۀ حذف ع نشان1313آز ود   حین ، بتول ع نژاد  ومی

 .21-11، (4  8، شناسی اطباقی زبان های پژعهشنا   صمفعد

زبکان ع   ة جمّک (. نقۀ ع اصواح  قال   ومۀاضا  جاۀی ع المکاا ارنکز.   1382کرد زوفرانمو کا بوز.ا، والا   

 .118-11۰(، 3  2 اا،شن زبان

عهشگا  ومون   پژ.  ترجم   دشاۀ  ارفجرا.ی. ادرانفرهنگ کوچ  زبان پدموی(. 1311 دنزی، د.و.ۀ نا   

 انیانی ع  طالااو فرهنگی.

 ادران  دانشیگا  شداۀ بدشتی. .Ā -Aفرهنگ زبان پدموی  جمۀ نجیر (. 1314، .ۀاهلل   نصوای
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 ادران  دانشیگا  شداۀ بدشتی.. B-Gفرهنگ زبان پدموی  جمۀ دعن (. 1311 ، .ۀاهلل  نصوای

 ادران  نشر اساطار. .عاژگان ع دستوا زباندستوانا   پدموی  شرح (. 131۰  سا وئ نابر ، هنر.  
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