
 پژوهشی -مقالة علمی

 

 

 1399، پاييز و زمستان 12، شمارة 7سال علم زبان؛ 

  و یهمخوان دو خوشة در یشومیخ یهاواج عيتوز
 یفارس زبان در هاواژهوام شناختیواج   یعيتوز یهایژگيو

 **ايکامبوز لوزعفران کرد هیعال  2؛ *صفردوست عباس  1

  رانيا تهران، مدرس، تیترب دانشگاه یزبانشناس یدکترا یدانشجوـ 1
 رانيا تهران، مدرس، تیترب دانشگاه یهمگان یزبانشناس اریدانشـ 2

 (25/10/1397؛ تاريخ پذيرش: 28/07/1397 تاريخ دريافت:  

 

 چکیده
صد داريم      پرداخته دوهمخوانی هایخوشه  در هاخیشومی  توزيع بررسی  اين مقاله به نخست  بخش ست. در اين بخش ق ا

هايی که  ها در واژهفرض ما اين است که خیشومی مخوانی بشناسیم. های ههای خیشومی را در خوشه  الگوهای توزيعی واج
شه به ضع        لحاظ ري ستند، در دو مو سی ه شی قوی به توزيع تکمیلی دارند؛ به  C2و  C1شناختی فار اين معنی که  گراي

چنین هدفی  ازآنجا که  .است همراه محدوديت با همخوانی خوشة از C2 و C1 جايگاه دو در ترتیب،به ،n و m واج حضور
هاســت، بخش دوم اين مقاله به بررســی توزيع  واژهشــناختی( و واملحاظ ريشــههای فارســی  بهمســتلزم تمايز میان واژه

است. فرض ما در اين بخش اين   ها پرداختهواژهشناختی فارسی( و وام  لحاظ ريشه های  بههای واجشناختی در واژه مختصه 
وردار  تری برخهای فارسی، از پراکندگی بیشتر و توزيع متوازن  ها، نسبت به واژه واژهامهای واجی در وبود که توزيع مختصه 

باشند، اين موضوع موجب تجمع    ها به طبقة ساختواژی مشخصی از زبان مبداء تعلق داشته      واژهحال، اگر وام است. با اين 
در ادامه مبادی   شــان خواهد شــد.زن در پراکندگیها و درنتیجه، پراکندگی کمتر و عدم تواواژههای واجی در واممختصــه

ــادفی واژهمختلف ورود وام ای عنوان کرديم. درانتها داليلی را   گیری را دلیل چنین ويژگی توزيعی بودن فرايند وام ها و تصـ
ف  یشده بر اهمیت مختصه انسدادی در توص     در زبان فارسی مطرح کرديم که تبیین ارائه  nCبرای پربسامد بودن خوشه   
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 . مقدمه1

 اين که است یهايمحدوديت تابع مختلف هایجايگاه در زبان هایواج توزيع

 دارد؛همراهبه های زبانواژه در را هاواج توالی از متفاوتی هایآرايش ها،محدوديت

 ديگر، معنايی در آرايی،واج. شودمی نام برده 1آرايیواج عنوان تحت آن از که آرايشی

 تبیین و توصیف به که شودمیاطالق  واجشناسی در مطالعاتی ایحوزه به

 روش عمده در. پردازدمی واجی هایتوالی در زبان، واجگان ايشآر هایمحدوديت

 در های واجیها و مختصهواج توزيع از آماری الگوهای يافتن زبان، آرايیواج مطالعة

قصد  پژوهش اين در. شودياد می 2آماریواج عنوان با آن از که است مختلف مواضع

 هایخوشه در خیشومی هایواج يعتوز مطالعة به روش، اين از استفاده با تا داريم

 .بپردازيم فارسی زبان همخوانی دو

که از پژوهش علم      تايجی اســــت  جام اين پژوهش ن ــلی ان هدی  انگیزه اصـ ال

(Alamolhoda, 2000: 233-238) است.  دست آمده آرايی زبان فارسی بهبر روی واج

های موجود تهای همخوانی، محدوديالهدی با تمرکز بر خوشــهدراين پژوهش، علم

شه هايی که بهها را با تفکیک واژهدر اين خوشه  هستند و   3شناختی فارسی  لحاظ ري

ست. در نتايج به ها، مورد مطالعه قرار دادهواژهوام ست ا شاهد   د آمده از اين پژوهش، 

حال، يکی از اين های همخوانی هستیم. با اين ها در خوشهتوزيع نامتوازن برخی واج

ــومی در  کرد، توزيع نامتوازن واج امتوازنی که نظر ما را جلب   های ن  توزيع های خیشـ

شه همخوانی بود. از آنجا که واج  شومی به طبقه خو ای طبیعی تعلق دارند و های خی

، است شده در اين طبقه در ديگر طبقات طبیعی واجی مشاهده نشده    تمايز مشاهده 

                                                           

1. phonotactics 

2. phonostatistics 

شناختی فارسی است که قید      از نظر ريشه  است، منظور ما  ای با صفت فارسی توصیف شده     در ادامه هر جا واژه. 3

 است.  جهت اختصار حذ  شدهبه« شناختیازنظر ريشه»
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شوم     سی توزيع دو واج خی ضوع اين پژوهش را به برر شه  nو  mی مو های دو در خو

ايم. بر اين اساس پرسش نخست ما در همخوانی و علل چنین توزيعی اختصاص داده

ــت که چه الگويی در توزيع واج ــه اين پژوهش اين اس ــومی در خوش های های خیش

ست که واج    ضیه ما اين ا شه   دوهمخوانی وجود دارد؟ فر شومی، در خو هایِ های خی

دهند؛ به می گرايشی قوی به توزيع تکمیلی از خود نشان   هایِ فارسی، همخوانیِ واژه

در  nو حضــور واج  1Cدر جايگاه  mهای فارســی حضــور واج اين معنی که در واژه

 1دارای محدوديت است. 2Cجايگاه 

همانطور که از پرسش و فرضیة نخست اين پژوهش مشهود است، در سنجش 

شد. از آنجا که در خواهیم  ا تمايز قائلهواژههای فارسی و واماين فرضیه میان واژه

هايی مورد مطالعه قرارخواهندگرفت که حاوی واج خیشومی در فرضیة نخست، واژه

ها را ای طبیعی از واجها طبقهشان هستند و از طرفی خیشومیخوشه همخوانی

ا ها فرصتی را برای ما مهیواژههای فارسی و وامدهند، تمايز میان واژهمیتشکیل

ها را در مقیاسی محدود و با در واژههای توزيعی ـ واجشناختی وامکند تا ويژگیمی

اختیار داشتن نمونة آماری مناسب، مورد مطالعه قراردهیم. بنابراين، بخش دوم اين 

ها واژههای فارسی و وامهای توزيعی ـ واجشناختی واژهپژوهش به مطالعه ويژگی

های واجی در اين بخش اين خواهد بود که مختصهدارد. پرسش اصلی ما اختصاص

های فارسی، در سه سطح شیوة تولید، محل تولید، و ها نسبت به واژهواژهدر وام

هايی هستند؟ فرضیة ما اين وضعیت واکداری، از منظر توزيعی، دارای چه ويژگی

تر و اکندههای واجی، از منظر توزيعی، دارای توزيع پرها مختصهواژهاست که در وام

                                                           

دادن همخوان  ترتیب برای نشــانبه C1, C2 رود و دو عالمت کار میدر متن برای نشــان همخوان به Cنشــانه . 1

 رود.کار می( بهCCاول و دوم در يک خوشه همخوانی  : 
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حال، با اين  1های فارسی هستند.های متناظر در واژهتری نسبت به مختصهمتوازن

ای طور گستردهگیری، طبقة ساختواژی خاصی از زبان مبداء بهاگر در فرايند وام

های شود که شاهد تجمع مختصهمی وارد زبان مقصد شود، اين موضوع موجب

های ها و واژهواژهايز واجشناختی ـ توزيعی میان وامها باشیم و تمواژهواجی در وام

تر وازنتر و متشود. در انتهای اين بخش، به تبیین علل توزيع پراکنده فارسی ضعیف

 پرداخت. ها خواهیم واژههای واجی در واممختصه

های خیشومی با واجگان زبان فارسی در خوشه همخوانی چهار توالی ترکیب واج

الهدی . نتايج علمCn، و mC ،Cm ،nCهمراه خواهدداشت:  مختلف را به

 Alamolhoda, 2000دهد که توالی می( نشانnC های يکی از پربسامدترين توالی

زبان فارسی است. ما بخشی از اين پژوهش را نیز به تبیین علل پربسامدبودن اين 

 ايم.داده های همخوانی اختصاصتوالی در خوشه

 

 هش. پیشینة پژو2

آرايی هر زبانی مســتلزم اين اســت که واحد معینی را به عنوان واحد مطالعة واج

ــخص   ( پنج واحد زبانی را برای مطالعة     Pike, 1947کنیم. پايک    مطالعه مشـ

ــنهاد می  واج ــه 2گفتار کند: پاره  آرايی زبان پیشـ های  ، واژه، تکواژ، هجا و مختصـ

ــده، غالباً    3غیرزنجیری ــب هجا را می  . از میان پنج واحد ذکرشـ ترين توان مناسـ

آرايی زبان دانســت، زيرا واحدهایِ ديگرِ زبانی دارای تنوع و گزينه در مطالعه واج

ــاختار هجايی مشــخصــی پیروی   تکثر بوده و از طرفی، از آنجا که هر زبانی از س
                                                           

تربودن در اين فرضیه مفاهیمی نسبی هستند تربودن و متوازناست که دو مفهوم پراکنده ذکر اين نکته ضروری. 1

شوند.میها استنتاجواژههای فارسی و وامهای واجی واژهکه از مقايسه توزيع مختصه  

2. utterance 

3. nonsegmental characteristics 
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عة واج    می طال ند، م جا می ک یان        آرايی در ه لة م قاب نة م ند زمی بانی را نیز  توا ز

براين، هجا به عنوان نخستین واحد زبانی که در فرايند فراگیری  . عالوهکندفراهم

ــود  زبان، پیش از واج ظاهرمی  ,.Jusczyk, et al., 1993, Liberman, et alش

آرايی اين ها، بر اهمیت مطالعه واج(، و نقش آن در وزن شعر در برخی زبان1974

 افزايد.واحد زبانی می

د، انگرفتههايی که در زبان فارسی انجامنی، پژوهشاز بین اين پنج واحد زبا

؛ Kramsky, 1939, 1948آرايی زبان فارسی را در سه سطحِ واژه  واج

(، تکواژ  کردزعفرانلوکامبوزيا و خیرآبادی، 1395کردزعفرانلوکامبوزيا و همکاران، 

؛ 1387؛ اسالمی، 1384خان، جن؛ اسالمی و بی1378(، و هجا  ثمره، 1391

Alamolhoda, 2000؛ Zolfaghari, 2004 ،مورد 1392؛ و اسالمی و همکاران )

ها را نیز مورد اند. در اين میان، برخی از اين آثار هجابندی واژهبررسی قرارداده

(. در برخی از اين 1387؛ اسالمی، 1384خان، جناند  اسالمی و بیمطالعه قرارداده

است مورد توجه قرار گرفته های همخوانی طور خاص خوشهآثار هم به

 Alamolhoda, 2000; Zolfaghari, 2004 1392اسالمی و همکاران، ؛ .) 

 

 . روش تحقیق و مالحظات نظری3

های زايای زبان فارسی  اسالمی و همکاران، های پژوهش حاضر از فهرست واژهداده

 1زشدههزار واژة لماتاي 55است. اين فهرست حاوی حدود شده ( استخراج 1383

 میلیون لغتی استخراج 10ای هزار واژة آن را از پیکره 44است که گردآورندگان آن 

هزار  11های عامیانه و تخصصی، اند و سپس، به دلیل عدم حضور برخی واژهکرده

                                                           

1. lemmatized  
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های فارسی معاصر است، واژه را نیز از لغتنامه فرهنگ فارسی امروز که حاوی واژه

هزار واژه از لغتنامه ماهیت اين فهرست را  11زودن اند. هرچند افبه آن افزوده

بنیاد تغییر خواهدداد، اما انتخاب اين فهرست به اين دلیل عنوان فهرستی پیکرهبه

نويسی هستند. از اين فهرست های اين فهرست دارای واجاست که تمامی واژهبوده

 1قة عباراتهايی که به مقوله اسم خاص  شخص و مکان( و همینطور به طبواژه

شدند. معیار اين حذ ، برچسبی بود که در اين فهرست به داشتند، حذ تعلق

های ابداعی فرهنگستان زبان نیز که همچنین واژه 2است.ها اختصاص داده شدهواژه

شد. متأسفانه بودنشان، از فهرست حذ  کاربرد ندارند، به دلیل عدم طبیعی

ده شای که اين فهرست از آن استخراجپیکرههای زبانی اطالعاتی از ترکیب گونه

رسد عدم ارائه چنین اطالعاتی در مقاالتی که به معرفی نظر میاست و به نشده  ارائه

های مختلف است. معرفی سهم گونه شدهپردازند، به يک سنت تبديل ها میپیکره

ه مورد اينک زبانی در پیکره از اين نظر حائز اهمیت است که براساس آن بتوان در

ايی هکرد. ازطرفی، در پژوهشکند، قضاوتمیپیکره تا چه اندازه زبان را نمايندگی

کره های زبانی پیگیرد، اطالع از سهم گونهمیهای پیکره صورتکه با استفاده از داده

شد، درمورد اينکه آيا خواهد کرد تا اگر نتايجی غیرعادی در پژوهش مشاهده کمک

 کرد. است يا نه، قضاوتشده  گونه زبانی خاصی ناشیاين نتايج از 

شوند، میها تمايز قائلواژههای فارسی و وامغالباً آثاری که در آنها میان واژه

اين دلیل است که در رويکردی ماهیتی تجويزگرايانه دارند. چنین موضوعی به

 برخوردارند، ای ذاتی است که عناصر زبانی از آنتجويزگرايانه، فارسیت ويژگی

شود. ازآنجا که در اين پژوهش می ای که در زبانشناسی مدرن نسبی دانستهويژگی

                                                           

1. expression 

 د نظر در آدرس زير در دسترس است:شده مور. فهرست اصالح2
https://github.com/asdoost/Enhanced_Flexicon  

https://github.com/asdoost/Enhanced_Flexicon
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داشت، الزم است برای ها خواهیم آرايی واژهگرايانه در مطالعة واجرويکردی توصیف

کنیم. از برداشتی موضع خود را در مورد مفهوم فارسیت مشخصرفع هرگونه سوء

کار ای که برای داللت بر چیزی بین سخنگويان زبان فارسی بهنظر همزمانی، هر واژه

هايی هم که در گفتار سخنگويان زبان واژهبرود، فارسی خواهد بود. از اين منظر، وام

توان تمايزی میان شوند و نمیمی روند، فارسی محسوبکارمیفارسی امروز به

از منظری درزمانی، فارسیت يک شد. در مقابل و ها قائلواژههای فارسی و وامواژه

واژه وابسته به کاربرد آن نزد سخنگويان پیشین است. در اين پژوهش، منظور ما از 

شناختی است. بنابراين، در ادامه بودن يک واژه، فارسیت آن از نظر ريشهفارسی

لحاظ به»است، منظور ما شده  توصیف« فارسی»هرجا واژه يا هجايی با صفت 

 ذ جهت اختصار حبه« شناختیلحاظ ريشهبه»است که قید « فارسی شناختیريشه

 است.شده 

کنند، می های اين پژوهش، چارچوبی همزمانی را برای اين پژوهش فراهمداده

شناختی فارسی لحاظ ريشههای بهاين درحالی است که در اين پژوهش، میان واژه

ست اين پژوهش به توصیف و تبیین ايم و فرضیة نخشده ها تمايز قائلواژهو وام

پردازد. بنابراين، نتايج اين پژوهش تنها شناختی فارسی میلحاظ ريشههای بهواژه

ای است که در زمان شناختی فارسیلحاظ ريشههای بهگر آن دسته از واژهتوصیف

 قها صادحال کاربرد دارند و فرضیات اين پژوهش نیز تنها در مورد اين دسته از واژه

هايی را علیه ای با چارچوب درزمانی، دادهبوده و اين امکان وجود دارد که در مطالعه

ها مشاهده های چشمگیری که در دادهفرضیات اين پژوهش يافت. هرچند تفاوت

کند. ذکر اين نکات به اين هايی را ضعیف میخواهد شد، احتمال وجود چنین داده

 شود.ده در اين پژوهش برای خواننده روشن شجهت بود که گسترة ادعاهای مطرح



 1399پايیز و زمستان ، 12، شمارة 7سال علم زبان؛  424

 

خواهیم  های خوشة همخوانی را در چهار سطح بررسیدر اين پژوهش توزيع واج

فرد. منظور فرد، و خوشة منحصربهمنحصربه 1فرد، قافیةهجا، هجای منحصربه کرد:

فرد از چهار واج است که يک توالی ای منحصربهفرد، توالیاز هجای منحصربه

CVCC از  فردیفرد، توالی منحصربهدهد؛ منظور از قافیة منحصربهمیرا تشکیل

دهد و منظور از خوشة میتشکیل CVCCرا در هجای  VCCسه واج است که توالی 

را در هجای  CCفردی از دو همخوان است که توالی فرد توالی منحصربهمنحصربه

CVCC از واژه « فردمنحصربه»ای دهد. در ادامه، برای اختصار به جمی تشکیل

 خواهد شد. استفاده« منحصر»

خواهیم  های آمار توصیفی برای سنجش فرضیات بهرهدر اين پژوهش از روش

های واجی برد. در فرضیات بخش دوم که به توزيع پراکنده و متوازن مختصه

واجی در  هایدارند، توزيع مختصه های فارسی اختصاصها در مقايسه با واژهواژهوام

سه سطح شیوه تولید، جايگاه تولید و وضعیت واک مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

برد. دامنه از تفاضل توان بهره می 2برای محاسبة پراکندگی و توازن از مفهوم دامنه

اساس، سنجش توازن آيد. بر اين می دست بسامدترين عنصر بهپربسامدترين و کم

بسامدترين مختصة واجیِ يسة تفاضلِ پربسامدترين و کمهای واجی از مقامختصه

به اين « شدهاشغال»آيد. قید می دست های فارسی بهها و واژهواژهشده در واماشغال

هايی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت که در معنی است که تنها بسامد مختصه

 ها حضور نداشتهداده ای درباشد. بنابراين، اگر مختصه واجیها حضور داشته واژه

 بسامدترين لحاظ نخواهد شد، مگرباشد، يعنی صفر باشد، در محاسبات به عنوان کم

 باشد.اينکه تنها يک ويژگی واجشناختی وجود داشته 

                                                           

1. rhyme/rime 

2. range 
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برای محاسبه پراکندگی از دو مفهوم گسترة پراکندگی و میزان پراکندگی بهره 

رتیب، توة تولید و محل تولید را بههای شیخواهیم برد. به اين ترتیب، اگر مختصه

 برای شیوه  7شکل زير ارزش عددی يک تا  براساس میزان بست و محل بست به

 برای محل تولید( بدهیم، گسترة پراکندگی حاصل تفاضل دو  8تولید( و يک تا 

 الیه در پیوستار شیوه تولید و محل تولید خواهد بود:منتهی

 غلت >کناری  >لرزشی  >خیشومی  >سايشی  >انسايشی  >انسدادی 

 ايیچاکن >مالزی  >کامی  >کامی لثوی >لثوی  >دندانی  >دندانی لبی >دولبی 

های واجی اشاره دارد که يک جايگاه به تعداد مختصه میزان پراکندگیمفهوم 

از آن برخوردار است. بنابراين، عدد بزرگتر در گسترة پراکندگی و میزان پراکندگی 

اکندگی بیشتر در آن جايگاه خواهد بود. ازآنجا که مختصة واکداری دو به معنی پر

توان يک از دو مفهوم گستره پراکندگی و میزان پراکندگی را نمیارزشی است، هیچ

 کار برد. برای سنجش پراکندگی در اين مختصه به

های واجی دارای تعداد اعضای متفاوتی ازآنجا که طبقات مختلف مختصه

عضو دارند(،  1ها که تنها عضو دارند در برابر لرزشی 6ها که دادیهستند  انس

ن تواند به دلیل بیشتربودبیشتربودن بسامد يک مختصة واجی در يک موضع می

تعداد اعضای آن طبقه باشد. برای غلبه بر چنین مشکلی بسامد هر طبقه از 

داد بر تع شده که حاصل تقسیم بسامدصورت نسبی محاسبههای واجی بهويژگی

اعضای طبقه و سپس، محاسبة درصد آن است. ما از عدد حاصل از چنین فرايندی 

 برد.خواهیم با عنوان درصد نسبی نام 
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 ها. ارائه و تحلیل داده4

 ، توزيع1ـ4بخش  در ابتدا. استشده  تشکیل بخش چهار از قسمت اين مباحث

بخش  در سپس، و دهیمقرار میبررسی  مورد را همخوانی خوشة خیشومی عضو

ذکر اين نکته  .پردازيممی همخوانی خوشة در غیرخیشومی عضو بررسی ، به2ـ4

ضروری است که اصطالح عضو خیشومی و غیرخیشومی ناظر بر نقطة تمرکز 

 Cnو  mC ،Cm ،nCهای دارای واج خیشومی چهار ترکیب مبحث است. خوشه

کنیم، منظور ما می شومی صحبتدهند. زمانی که در مورد عضو خیمی را تشکیل

است و زمانی که در مورد عضو  nو  mعنصر ثابت اين چهار ترکیب، يعنی 

 Cکنیم، منظور ما عنصر متغیر اين چهار ترکیب، يعنی می غیرخشومی صحبت

است ظاهر شود.   همخوان( است، هرچند در اين جايگاه نیز واج خیشومی ممکن

 خوشة در های واجیمختصه متوازن توزيع و دگیپراکن عللِ ، به4ـ2ـ4بخش  در

 هاخوشه بسامد فهرست 3ـ4بخش  در پردازيم. و در نهايت،می هاواژهوام همخوانی

در  nC خوشه به تبیین علل پربسامدبودن 1ـ،3ـ4کنیم و در بخش میمطالعه  را

 .زبان فارسی خواهیم پرداخت

 

 . توزيع عضو خیشومی خوشة دوهمخوانی1 4

 وجود دارد واژه 2329 فارسی زبان در که دهدمینشان زايا هایواژه فهرست یبررس

 همخوانی خوشة در n و m خیشومی واج دو از يکی و بوده CVCC هجای دارای که

 در خیشومی واج حاوی CVCC هجای 2349 واژه، 2329 اين از. حضور دارد آنها

 وجود دلیل به هجا تعداد و ژهوا تعداد تمايز علت. آيددست میبه  همخوانی، خوشه

 حضور دارد خیشومی واج حاوی CVCC هجای دو آنها در که است واژه 20
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 هجایِ 390 از آمدهدستبه هجای 2349(. سنجعمق کندذهن، تنگ،چشم 

  .اندشدهتشکیل  منحصر خوشة 54 و منحصر، قافیة 125 منحصر،

واژه  862درصد(؛  62.82واژه فارسی   1463شده، واژة مستخرج 2329از بین 

درصد( ترکیبی از يک واژة فارسی و يک  0.17واژه   4واژه و درصد( وام 37.01 

 873و  1476ترتیب، ها، بهواژههای فارسی و وام. از هريک از واژه1واژه استوام

آمد. تعداد هجای منحصر، قافیه منحصر، و خوشة منحصر  دست به CVCCهجای 

و  114، 288ترتیب، ها، بهواژه، و برای وام16، و 30، 122سی، های فاربرای واژه

دهد که آرايش واجی هجای میاست. مقايسة سرانگشتی اين اعداد نشان 52

CVCC های فارسی از تنوع بیشتری ها، در سطوح مختلف نسبت به واژهواژهوام

و جايگاهشان  های خیشومی بر اساس نوع واجای از آمار واجبرخوردار است. خالصه

توانید در جدول و نمودار ها را میواژههای فارسی و وامدر خوشة همخوانی در واژه

 کنید.مشاهده  1

ای در توزيع دو واج خیشومی دهد تمايزِ عمدهمینشان 1مطالعة جدول و نمودار 

و جايگاه آنها در خوشة همخوانی وجود دارد: درحالی که دامنة تغییرات  تفاضل( 

های ن دو واج خیشومی و میان دو جايگاه خوشة همخوانی در کل هجاهای واژهمیا

ترتیب، ها، بهواژهدرصد است، اين رقم در وام 73.72و  75.88ترتیب فارسی، به
                                                           

 CVCC بود و هجای CVCCها اگر يک واژه مرکب تنها حاوی يک هجای واژههای فارسی و وامما در تفکیک واژه. 1

واژه واژه مرکب حضور داشت، آن   عنوان فارسی و اگر در عضو وام  در عضو فارسی واژه مرکب حضور داشت، آن را به    

ــی زود و وامواژه درنظرگرفتهرا به عنوان وام واژه فهم  ايم، برای مثال واژه مرکب زودفهم هرچند از ترکیب واژه فارس

شکیل   ست، به شده  ت ضور هجای  ا ستة وام در وام CVCCاعتبار ح گرفته   ها جایواژهواژه  فهم(، کل ترکیب در د

ست. ترکیبی  سی و يک وام   ا ست که در يک واژه مرکب که از يک واژة فار شکی بودن دراينجا به اين معنی ا  لواژه ت

ست، هريک از اين دو واژه دارای يک هجای  شده   ستند. برای       CVCCا شة همخوانی ه شومی در خو حاوی واج خی

ــنج دو هجای مثال از واژه عمق ــت به CVCCس به   sænʤواژه عمق و هجای به وام ʔomGآيد که هجای می دس

 دارد.واژه فارسی سنج تعلق 



 1399پايیز و زمستان ، 12، شمارة 7سال علم زبان؛  428

 

ها، واژهدهد که در واممیدرصد است. چنین تمايزِ چشمگیری نشان 13.6و  13.38

تنوع از نظر نوع واج خیشومی و جايگاه رغم تنوع هجايی بیشتری که دارند، اين علی

تری برخوردار است که اين توزيع های فارسی، از توزيع متوازنآن، نسبت به واژه

های متوازن در نوع واج خیشومی و جايگاه واج خیشومی  همانطور که در بخش

های واجی نسبت به واژهتر مختصهتواند به توزيع متوازنداد( میخواهیمبعدی نشان

براين، در اين نمودار با حرکت به سمت انتهای هجا، های فارسی، منجرشود. عالوه

های شدن مشارکت واجها، شاهد متعادلواژههای فارسی و چه در وامچه در واژه

خیشومی  چه از نظر نوع واج و چه از نظر جايگاه آنها در خوشة همخوانی( هستیم 

ها در زبان فارسی داللت جی خیشومیبودن طبقه واکه چنین تعادلی بر طبیعی

 دارد.

ای هبرای يافتن منشاء توزيع نامتوازن در نوع واج خیشومی و جايگاه آن در واژه

های خیشومی را در ترکیبات چهارگانة خوشة فارسی، میزان مشارکت هريک از واج

ير تصو به 2واژه(، در جدول و نمودار همخوانی، به تفکیک نوع واژه  فارسی/ وام

کند تا ببینیم آيا توزيع همچنین به ما کمک می 2ايم. جدول و نمودار کشیده

ها نیز دارای توزيع واژههای خیشومی در ترکیبات چهارگانه خوشة همخوانی وامواج

 های فارسی هستند.تری نسبت به واژهمتوازن
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 هاواژهو وام یفارس یهاآن در واژه گاهيو جا یشومینوع واج خ کیتفکبه یشومیخ یهابسامد واج(: 1)نمودار 

 

های آمده منجر به کشف الگويی در توزيع واج 2هايی که در جدول داده

شود. اين الگو که در قالب نمودار های فارسی میخیشومی در خوشة همخوانی واژه

در جايگاه  mداد، حاکی از حضور چشمگیر واج راحتی تشخیصتوان آن را بهمی 2

2C  1و حضور بسیار ضعیف اين واج در جايگاهC  است. درمقابل، در توزيع واجn ،

حضوری چشمگیر  1Cدر جايگاه  nشود، يعنی واج میای مشاهدهعکس چنین رابطه

شاهد حضور بسیار ضعیف اين واج هستیم. اين درحالیست  2Cر جايگاه داشته و د

های حال توزيع واجشود، بااينمی ها، هرچند چنین الگويی مشاهدهواژهکه در وام

تری است. توزيع دو واج های فارسی، دارای توزيع متوازنخیشومی، نسبت به واژه

قدری متمايز است که رسی بههای فاواژه 2Cو  1Cدر دو جايگاه  nو  mخیشومی 
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يع کرد. رابطة توزتوان از مفهوم توزيع تکمیلی در توصیف اين رابطه استفاده می

های است که در خوشة همخوانی واژه تکمیلی در چنین موقعیتی به اين معنی

شود که حضور واج ديگر فارسی، هر يک از دو واج خیشومی در موقعیتی ظاهر می

تواند در جايگاهی نمی mی محدوديت است. براين اساس واج در آن موقعیت دارا

حضوردارد  mتواند در جايگاهی که واج نمی n( ظاهرشود و واج 1Cحضوردارد   nکه 

 2Cهای خیشومیای که در توزيع واجحال، رابطة توزيع تکمیلی( حاضر شود. بااين 

ی مطلق نبوده و اشود، رابطهمیهای فارسی مشاهده در خوشة همخوانی واژه

ها شکلِ های اصالتاً فارسی است که تعداد معدودی از دادهگرايشی قوی در واژه

 کنند.می ای را نقضمطلقِ چنین رابطه

خوشة  1Cدر جايگاه  mکنید، واج می مشاهده 2همانطور که در جدول 

واژة  7اند. واژه مستخرج شده 7هجا از  7شده است که اين  هجا ظاهر 7همخوانی 

است، عبارتند از: رُمب، غرمب، ظاهر شده  1Cدر جايگاه  mای که در آنها واج فارسی

واژه دو واژه غرمب  7گرمب، دمب، تلمب، داالمب و دولومب، و شمش. از بین اين 

و گرمب در اصل دو گونة نوشتاری متفاوت از يک واژه هستند، بنابراين در اينجا، 

هجای  1C ،5در جايگاه  mهجای دارای واج  7تیم. از واژه مواجه هس 6ما دراصل با 

در  nآيد. درمقابل واج میدست  خوشة منحصر به 2قافیة منحصر، و  3منحصر، 

های واژة مذکور صورت 23است که واژه ظاهر شده  23خوشه همخوانی  2Cجايگاه 

 23ين واژة جشن، پهن، گوزن، رَشن و گُشن هستند. از ا 5ساده، مرکب، و مشتقِ 

قافیة  4هجای منحصر،  5است که حاصل تکرار شده هجا مستخرج  23واژه، 

واژه برای  6واژه وجوددارد   11ترتیب، تنها اينخوشة منحصر است. به 3منحصر، و 

های ( که شکلِ مطلقِ رابطة توزيع تکمیلی در توزيع واجnواژه برای واج  5و  mواج 

 کند. میی نقض های فارسخیشومی را در خوشة واژه
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 نوع واژه نوع واج و کیتفک به یهمخوان ةخوش در یشومیخ یهاواج بسامد (:2) نمودار

 

ها چه ازنظر دهد که ماهیت اين واژهواژه نشان می 11جانبة اين بررسی همه

های شناختی و چه ازنظر کاربردی نوع تلفظ  استاندارد و گويشی( و ويژگیيشهر

توان اين فرضیه را مطرح کرد که تلفظ ساختواژی مورد تشکیک قرار است و می

 ها است.واژهتأثیر ورود وامها تحتامروزی برخی از اين واژه

شود میتلفظ  Ɉɐvɐsnɐصورت از نظر تاريخی، واژه گوزن در اوستايی به

 Bartholomae, 2012: 510 اين واژه با دو تلفظ .)gæwæzn  ،1373 مکنزی :

است که نوع شده  ( در زبان پهلوی ثبت439؛ 1371وشی،  فره gævɑzæn( و 78

ها در خوشة همخوانی که در اين پژوهش به تصوير کشیديم، توزيع خیشومی

ها برای واژه نکه در لغتنامهرغم ايکند. علی حمايت gævɑzænتواند از تلفظ می
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دهد که اين واژه است، شواهد نشان می شناختی ثبت نشدهاطالعات ريشه «شمش»

عربی نیز از  شمسبه معنای درخشیدن( است و واژه  m.ʃʃ.دارای ريشه سامی  : 

واژه مدنظر است. ما در ادامه اين واژه را به عنوان يک وامهمین ريشه مشتق شده

 داد. قرار خواهیم

است  رمب، ظاهرشده 1Cدر جايگاه  mای که در آنها واج واژه 6از بین 

غرمب/گرمب، دمب، تلمب، داالمب و دولومب، و شمش(، دو واژه رمب و غرمب/ 

هايی هستند که تحت تأثیر قاعدة همگونی محل تولید اينگونه تلفظ گرمب، واژه

اند که و غرنب/گرنب بودهعبارت ديگر، اين دو واژه در اصل رنب شوند. بهمی

شده موجب bبا واجِ دولبی  nبراساس قاعدة همگونی محلِ تولید، مجاورت واج 

به  nاز جايگاه لثوی به جايگاه دولبی تغییرکرده و واج  nکه محل تولید آوای 

 شود. تبديل  mآوای 

در اين دو  mشناختی وجود واج حال، چنین تفسیری هرچند از نظر ريشهبااين

را رد نخواهد کرد و  1Cدر جايگاه  mکند، اما عدمِ حضور واج اژه را رد میو

همراه نخواهدداشت، زيرا قاعده همگونی محل تولید نشان محدوديتی مطلق به

طور بالقوه، يک توالی مجاز در زبان فارسی تواند بهمی mb/pدهد که توالی واجی می

ارسی  بمب، پمپ، کمپ، و استمپ( از های زبان فواژهباشد، کمااينکه برخی وام

 توان سطحیحال، میروند. بااينکار میبرده و در زبان فارسی بهچنین مجوزی بهره 

شناختی، توالی تر از قواعد را در نظر گرفت که براساس آن، ازنظر ريشهانتزاعی

mb/p ان ر زبای دای با چنین توالیتوالی غیرمجازی در زبان فارسی بوده و هیچ واژه

 هایای هستند، صورتهايی که دارای چنین توالیاست و واژهفارسی وجود نداشته 

 mb/pهستند که براساس قاعده همگونی محل تولید به  nb/pتغییر يافته توالی 

 mb/pای واجی مانع از حضور مدخل با خوشه عبارت ديگر، قاعدهيابند. بهتغییر می
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های ای آواشناختی، بدون دخالت قاعده قبلی توالیشود، ولی در عین حال قاعدهمی

nb/p  را به توالیmb/p ای هرچند مانع از اساس، چنین قاعدهکند. براينمیتبديل

 nb/pای که شود، ولی در اعمال قواعد آواشناختیمی mb/pهايی با توالی حضور واژه

که فرض چنین  گذارد. بايد توجه داشتکند، تأثیر نمیمی تبديل mb/pرا به 

شمرد،  توان مفروضای را تنها برای مقطعی تاريخی از تاريخ زبان فارسی میقاعده

 کند.میای را نفی های ناقض اين رابطه، وجود چنین قاعدهواژهزيرا حضور وام

نظر  شد، بهای که در مورد دو واژه رمب و گرمب/غرمب ارائهتوجیه آواشناختی 

دمب، تلمب، و داالمب و دولومب نیز صادق است. واژه تلمب رسد در مورد واژه می

ت اسشدهتنها در لغتنامه سخن و براساس حضور آن در ترکیب اِهن و تلمب ضبط

های ديگر، مانند است. اين ترکیب در لغتنامهشده  و برای آن مدخلی مجزا تعیین

ل توجه ديگری هم است. نکتة قابشده  صورت اهن و تلپ ضبط نامه دهخدا، بهلغت

هايی که به توالی واژهکرد اين است که تمام وامتوان مشاهده ها میواژهکه در وام

mb/p اند به انگلیسی/فرانسوی تعلق دارند، مانند بمب، پمپ، کمپ، و شدهختم

هايی شود. از سوی ديگر، در واژهنمی های عربی مشاهدهواژهای در وامچنین توالی

شود، در گفتار طبیعی شاهد حذ  همخوانی ظاهر میخوشه 2Cجايگاه  در nکه واج 

ای همراه است، مانند جشن و پهن. واج خیشومی هستیم که گاهی با کشش واکه

های مشتق و مرکب هم، زمانی که در مرز بین واژه و وند، و يا اين واج در صورت

 انند جشنواره و گُشنگیری.گیرد، عموماً با حذ  همراه است، مدر مرز دو واژه قرارمی

ا در هواژهتأثیر وامهای ناقض رابطة توزيع تکمیلی تحتاگر بپذيريم که واژه

ه های محلی، کها در گويششوند، تلفظ اين واژهگويش معیار اين گونه تلفظ می

تر ها نزديکتواند به تلفظ تاريخی اين واژهها هستند، میواژهتأثیر وامکمتر تحت

دهد که برای ممانعت از می ها نشانها در برخی از گويشوع تلفظ اين واژهباشد. ن
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ها متفاوت حضور اين دو واج در دو جايگاه مذکور، در خوشة همخوانی، تلفظ اين واژه

ها و يا با . چنین تمايزی يا با حذ  يکی از واج1از تلفظ آن در گويش معیار است

پذيرد. برای نمونه، واژه پهن می صورت شدن هجای سنگینافزودن واکه و شکسته

 pæ:nبه صورت  æو کشش جبرانی واکه  hبا حذ  واج  شیرازیدر گويش 

 :pæ، و به صورت nو  hشود. همین واژه در گويش اناری بدون دو واج میتلفظ

 جشناست. در همین گويش واژة شده  خیشومی æشود که در آن واکة میتلفظ

شود. در گويش سبزواری دو واژه پهن و جشن به صورت می تلفظ nبدون واج 

pæhen  وʤæʃen شوند.تلفظ می 

واژه غرمب/گرمب، و  mC ،2واژة حاوی خوشــه  6از میان  ازنظر ســاختواژی،

نام       لة  به مقو ها تعلق داالمب و دولومب،  نام   آوا فاوت  ند. ت با ديگر مقوالت   دار ها  آوا

ــويریطة میان دال و مدلول، رابطهآواها رابزبانی در اين اســـت که در نام  2ای تصـ

طه            بانی راب مدلول در ديگر مقوالت ز یان دال و  طه م که راب حالی  ــت، در ای اسـ

ــت. رابطه قراردادی میان دال و مدلول موجب     ــود که ترکیب   می قراردادی اسـ شـ

ــاختار واجواجی واژه ــناختی زبان پیرویها از سـ کند، اين در حالیســـت که در شـ

رکیبِ واجی تقلیدی از آوايی اســت که واژه به آن داللت دارد. البته اين آواها، تنام

کنند، آواها از ســاختار واجی زبان پیروی نمیموضــوع به اين معنی نیســت که نام

ارند، دای مشابه داللت های مختلف به پديدهآواهايی که در زبانکمااينکه تفاوت نام

ساختار واجی زبان مو  ست و نام مؤيد نوعی تبعیت از  آواها عالوه بر تبعیت ردنظر ا

شابه به پديده مورد     ساختار واجی زبان، تا حد امکان متعهد به بازنمايی آوايیِ م از 

                                                           

ــوران اين گويش     . 1 ــحبت با گويشـ ــاس صـ ــواهد براسـ ها   ها و گزارش آنها از نوع تلفظ اين واژه  اين بخش از شـ

 است.شدهگردآوری
2. iconic 
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صويری   2نظر هستند. بنابراين   ست به دلیل ماهیت ت شان  واژة مورد بحث ممکن ا

 های فارسی باشند.ناقض رابطة توزيع تکمیلی در واژه

ای که ذکرشد  رمب، غرمب/گرمب(، های فارسیواژه بر اين، برخی از عالوه

درواقع ريشة افعال رمبیدن، غرمبیدن/گرمبیدن هستند که تصريف شخص و شمار 

در اين افعال  CVCCشدن هجای و همینطور تصريف گذشته، موجب شکسته

ها است در اين واژه mbکنندة عدم حضور توالی شود و عمال تضمینمی

 rom.bi.dæmبودن تواند بر محلیها میبر اين، مدلول برخی از اين واژهه (. عالو

باشد. برای نمونه از آنجا که زيستگاه حیوانی مثل گوزن به مناطق آنها داللت داشته 

توان واژه گوزن را دارای خاستگاهی محلی و يا جغرافیايی خاصی محدود است، می

که مفهوم جشن از  از آنجا نیز، جشنمتأثر از تلفظی محلی دانست.گ برای واژه 

است، اين واژه نیز ممکن  شدههای مذهبی اطالق میابتدای پیدايش آن به مراسم

 باشد.يافته  است از آئین مشخصی با خاستگاهی محلی و تلفظی محلی گسترش

کرديم و در ادامه هم های فارسی مشاهده اينجا درمورد واژههمانطور که تا به

ها در هر زبانی وجود دارد، هايی که در توالی واجیل محدوديتدلخواهیم ديد، به

ای واژه 10حال های واجی مشخصی تجمع دارند، بااينهای هر زبانی حول توالیواژه

ت از اين فهرس شمشکنند  واژه که شکل مطلق رابطه توزيع تکمیلی را نقض می

واژه  10در اين فردی هستند که تنها خوشه منحصربه 4است(، حاوی حذ  شده

 :جشن، گشن، رشن(،  ʃnهای و خوشه mبرای واج  mbشوند  خوشة می ديده

zn  گوزن(، و: hn  پهن( برای واج: n همانطور که در ادامه خواهیم ديد، از بین .)

ای در تنها در اين سه واژه مشاهده شده و چنین خوشه ʃnخوشه، خوشه  4اين 

تواند پاسخگوی چنین توزيعی ی از فرضیاتی که میای حضور ندارد. يکواژههیچ وام

 های است. شناختی يا تلفظ تاريخی متفاوت اين واژهباشد، ماهیت ريشه
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ای را که ناقض شکل واژه 11تواند ماهیت شد می اينجا ذکرشواهدی که تا به

ها فارسی هستند، از جوانب مختلف مورد تشکیک مطلق رابطة توزيع تکمیلی در واژه

ها که در اين پژوهش های خیشومی اين واژهاست نوع توزيع واجار دهد. بديهی قر

ها، از فرضیة شناختی اين واژهتواند در مطالعة ريشهاست، میشده ارائه 

توان حال، میکند. بااينها حمايت بودن يا تلفظ تاريخی متفاوت اين واژهغیرفارسی

ر ای را دای هستند، چنین توالینین رابطههايی که ناقض چواژهگفت که وجود وام

 است.کرده  خوشه همخوانی فارسی معاصر تثبیت

 

 . توزيع عضو غیرخیشومی خوشه دوهمخوانی2 4

ــی به بخش اين در ــه بررس ــو های واجیتوزيع مختص ــومی عض ــة غیرخیش  خوش

ضعیت واک       شیوه تولید، جايگاه تولید، و و سطح  سه  ر د .پردازيممی همخوانی در 

شــان درکل هجاها های واجی براســاس مشــارکترســه ســطح، بســامد مختصــهه

 است.شدهمحاسبه

 

 های واجی در خوشة همخوانی براساس شیوه تولید. توزيع مختصه1 2 4

 های واجی عضو غیرخیشومی خوشهدرصد نسبی توزيع مختصه 3جدول و نمودار 

دهد. میواژه نشان در کل هجاها را براساس شیوه تولیدشان، و به تفکیک نوع

 های فارسی و های واجی واژهسنجش توازن و پراکندگی مختصه
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 اس شیوه تولیدهای همخوانی براسهای واجی عضو غیرخیشومی در خوشهدرصد نسبی توزيع مختصه: (3نمودار )



 441       ايکامبوز لوزعفران کرد هیعال و صفردوست عباس/ ... و یهمخوان دو خوشة در یشومیخ یهاواج عيتوز 

 

سترة پراکندگی و میزان پراکندگی در    ها را میواژهوام سة دامنه، گ توان با مقاي

های فارســـی با کرد. مقايســـة اين ســـه مولفه در واژه اين دو نوع واژه مشـــاهده

های فرضیه دوم اين پژوهش بوده و  بینیها در راستای پیش واژهمتناظرشان در وام 

ــان ــبت به واژه   ژهوادهد که وام  می نشـ ــی از توزيع متوازن  ها نسـ تر و های فارسـ

ستند. تنها موردی که اين رابطه را      پراکنده شیوة تولید برخوردار ه سطح  تری در 

ــه  نقض می ــترة پراکندگی و میزان پراکندگی در خوش ــت که در  nCکند گس اس

 خواهد شد.داده در مورد اين عدم تمايز توضیح  4.3.1بخش 

ة پراکندگی براساس میزان گرفتگی بست در تولید واج ازآنجا که گستر

های واجی در سطح شیوة است، برتری گسترة پراکندگی مختصه گذاری شدهارزش

ها از نظر نوع گرفتگی از تنوع بیشتری واژهدهد که واممیها نشانواژهتولید وام

، mC ،nC های فارسی عضو غیرخیشومی سه خوشهبرخوردارند. درحالی که در واژه

 است وها( پر شده ها، و سايشیها، انسايشیهای گرفته  انسدادیتنها با واج Cnو 

شود. از سوی نمیهای فارسی است که چنین گرايشی ديده واژه Cmتنها در خوشة 

های واجی شیوة تولید براساس ، چینش مختصه3ديگر، ازآنجا که در جدول و نمودار 

دهد که در مینشان  3است، اطالعات جدول و نمودار شده میزان گرفتگی مرتب 

های فارسی واژه Cmطور مطلق، و در خوشة های فارسی بهواژه nCو  mCخوشة 

های فارسی از در واژه Cnگرايش غالب، پیروی از اصل رسايی است. تنها خوشه 

شاهدی عنوان توان بهکند که البته اين موضوع را نیز مینمی اصل رسايی پیروی

 هاواژهها در نظر گرفت. درمقابل، در وامدر جهت تشکیک در ماهیت فارسی اين واژه

ترکیب ديگر گرايش  شاهد پیروی از اصل رسايی هستیم و در سه nCتنها در خوشة 

 غالب در نقض اصل رسايی است.



 1399پايیز و زمستان ، 12، شمارة 7سال علم زبان؛  442

 

را از  شانتیماه شتری، که پCnو  mC خوشه یدارا یفارس یهادو گروه واژه

 ايناهنجار  یعيتوز زیدو نمودار ن نيدر ا م،يقرارداد کیمختلف مورد تشکجوانب 

در خوشه  C2 گاهي: جادهندیم گروه نشان کيمطلق را در  یتجمع ،عبارت بهتربه

mC گاهيو جا اندهکرد طور کامل اشغالبه یانسداد یهارا واج C1  در خوشهCn  را

بنابراين، نقض اصل رسايی و تجمع  د.انکرده طور کامل اشغالبه یشيسا یهاواج

توان را می Cnو  mCترتیب، در دو خوشه در دو مختصة انسدادی و سايشی، به

 شمار آورد.ها بهعنوان شاهد ديگری در جهت تشکیک ماهیت اين واژهبه

 

 های واجی در خوشة همخوانی براساس جايگاه تولید. توزيع مختصه2 2 4

 های واجی عضو غیرخیشومی خوشهبی توزيع مختصهدرصد نس 4و نمودار جدول 

دهند. می در کل هجاها را براساس جايگاه تولیدشان، و به تفکیک نوع واژه نشان

های ها، براساس جايگاه تولید نیز شاهد رفتار توزيعی متمايز مختصهدر توزيع واج

مولفة دامنه،  ها هستیم: مقايسة سهواژههای فارسی و وامهای واژهواجی در خوشه

 ها در راستایواژههای فارسی با وامگسترة پراکندگی، و میزان پراکندگی در واژه

 ها از توزيعواژهدهد که واممیهای فرضیة دوم اين پژوهش بوده و نشانبینیپیش

های فارسی برخوردار هستند. تنها خوشة تری نسبت به واژهتر و پراکندهمتوازن

Cm های دامنة تغییرات بیشتری را نسبت به متناظر خود در واژه هاواژهدر وام

طور مفصل بحث به 3ـ4دهد که دربارة اين موردِ نقض در بخش می فارسی نشان

 خواهد شد.
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های واجی عضو غیرخیشومی در خوشه همخوانی براساس ی توزيع مختصهدرصد نسب: (4نمودار )

 جايگاه تولید
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 های واجی در خوشة همخوانی براساس وضعیت واك. توزيع مختصه3 2 4

های های واجی عضو غیرخیشومی خوشهتوزيع مختصه 5جدول و نمودار 

مانطور که دهد. همی چهارگانه را در کل هجاها، براساس وضعیت واکداری نشان

گرايش غالب به  1Cفارسی جايگاه های واژهکنید، در میمشاهده  5در نمودار 

ها واژهگرايش به واکداری دارد. اين درحالیست که در وام 2Cبیواکی، و جايگاه 

های تری هستیم: مقايسه دامنه تغییرات در هر خوشة واژهشاهد توزيع متوازن

ها از نظر وضعیت دهد که توزيع واجمی نشان واژهفارسی، با خوشة متناظر وام

، دارای توزيع Cmها، به جز خوشة واژههای وامواکداری در تمامی خوشه

ه ای از فرضیهای فارسی است که چنین نتیجهتری نسبت به خوشة واژهمتوازن

از اين فرضیه در  Cmکند. علت عدم پیروی خوشة می دوم اين پژوهش حمايت

 خواهد شد. تشريح ادامه

 

 

 واک وضعیت براساس همخوانی خوشة در غیرخیشومی عضو های واجیمختصه توزيع نسبی درصد: (5نمودار )
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 هاواژهامهای واجی در وتر مختصهتر و متوازن. علل توزيع پراکنده4 2 4

شان داديم که مختصه  تا به سبت به واژه واژههای واجی واماينجا ن های فارسی،  ها، ن

توان تری برخوردار هستند. سوالی که در اين میان می  تر و متوازناز توزيع پراکنده

ــه    مطرح ــت که علت پراکندگی و توزيع متوازن مختصـ های واجی در  کرد اين اسـ

بان چیســــت؟   واژهوام عد و        آرايش واجی واژه های ز حاوی قوا بان  های هر ز

ست که موجب محدوديت صه    می هايی ا شاهد تجمع و تمرکز مخت های واجی شود 

ــت که در وام   ــیم. اين درحالیسـ ــاهد توزيع واژهدر آن زبان باشـ ها به دو دلیل شـ

ــهتر و متوازنپراکنده ــادفیتر مختص ــتیم: تص گیری واژه و بودن وامهای واجی هس

 واژه.ی مختلف ورود واممباد

ها براساس گیری واژهدارد که وامگیری به اين نکته اشاره بودن وامتصادفی

 شناختیگیرد و اين نیازهای ارتباطی بر ساختار واجمینیازهای ارتباطی صورت 

های تر، تقدم نیازهای ارتباطی بر محدوديتعبارت سادهدارند. بهزبان مقصد تقدم 

شود که واژه ابتدا براساس می گیری موجبزبان مقصد در فرايند وامشناختی واج

شناختی زبان های واجنیازهای ارتباطی وارد زبان مقصد شده و سپس، محدوديت

شناختی های واجکند. بنابراين، محدوديتهايی بر واژه اعمال مقصد جرح و تعديل

براساس نیاز ارتباطی وارد زبان ای شود که تواند مانع از ورود واژهزبان مقصد نمی

هايی وارد زبان شود که از نظر ساختار است. در چنین حالتی ممکن است واژهشده 

باشد، شناختی کانونی زبان مقصد فاصلة زيادی داشته های واجواجی از ويژگی

تواند گیرد تنها تا جايی میمی هايی که در واژه صورتحال، جرح و تعديلبااين

 هایواژه تغییر نکند. درچنین حالتی اگر برای محدوديتشود که هويت واماعمال 

مراتبی در نظر بگیريم، تنها جرح و شناختی زبان مقصد ساختی سلسلهواج

شود که در اين سلسله مراتب از اهمیت می هايی حداقلی بر واژه اعمالتعديل
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 هايی تنها در قالبتتوان تصورکرد که چنین محدوديبیشتری برخوردار است. می

( و spreɪ / ʔes.pe.rejبرخی از قواعد کلی، نظیر تعديل نوع هجا  مانند 

هايی که در زبان مبدأ حاضر و در زبان مقصد غايب است  مانند کردن واججايگزين

lystʁ / lus.terباشند. ذکر اين ها دخل و تصر  داشته واژهتوانند در وام(، می

-گیری به صفت تصادفی از منظری واجوصیف فرايند وامنکته ضروری است که ت

گرفته و به اين معنی است که عاملی غیرزبانی در ورود واژه دخیل شناختی صورت

توان تصادفی دانست و گیری را نمیشناختی، واماست، وگرنه از منظری جامعه

 توان برای آن داليل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مختلفی را برشمرد.می

رد که گیهای مبدأ مختلفی صورت میز سوی ديگر، اين فرايند تصادفی از زبانا

-کنند. تفاوت اين ساختار واجشناختی مشخصی پیروی میهرکدام از ساختار واج

شود که تناظر بودن صورت ـ معنا موجب میشناختی براساس اصل قراردادی

ب، ترتیاينباشد. بهشناختی وجود نداشته يکی بین اين ساختارهای واجبهيک

شود شاهد گیری و مبادی مختلف ورود واژه موجب میبودن فرايند وامتصادفی

 طور متوازنشناختی باشیم که در ساختار زبان مقصد بههای واجتنوعی از ويژگی

عبارت ديگر، پراکندگی در توزيع، به توزيع متوازن ناگزير اند. بهپراکنده شده

اساس، توزيع متوازن بیش از اينکه شود. براينمنجر می شناختیهای واجويژگی

 ای احتماالتی است.ای آماری باشد، مسألهمسأله

 

 های حاوی واج خیشومی. بسامد خوشه3 4

 54دهد که از میان اين می خوشة منحصر حاوی واج خیشومی نشان 54بررسی 

 14حضوردارد.  های فارسیدرصد( منحصراً در واژه 1.85خوشه   1خوشه، تنها 

 39بوده و ها مشترکواژههای فارسی و وامدرصد( میان واژه 25.93خوشه  
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دهد که میها حضور دارند. اين آمار نشان واژهدرصد( تنها در وام 72.22خوشه  

های های مستخرج از واژهها نسبت به خوشهواژههای مستخرج از وامخوشه

 نکتة جالب توجهی که در اين آمار مشاهده فارسی از تنوع بیشتری برخوردارند.

های فارسی ظاهر ای که منحصراً در واژهشود اين است که تنها خوشهمی

ظاهر  جشن، رَشن، و گُشنهای فارسی است که در واژه ʃnاست، خوشة شده

 ها را پیشتر مورد تشکیکشناختی و نوع تلفظ اين واژهاست و ماهیت ريشهشده 

توان به عنوان ها را نیز میبودن اين خوشه در اين واژهحصاریقرار داديم. ان

 شاهدی بر چنین تشکیکی در نظر گرفت.

ترتیب نزولی نمايش های بالفعل حاوی واج خیشومی را بهحضور خوشه 6جدول 

هستند  nCدهد. از بین پنج خوشة نخست اين جدول، سه خوشه دارای ساختار می

است. درواقع اين سه خوشه  :  1Cدر موضع  nاج دهنده حضور فعال وکه نشان

nd ،nɟ ، وnʤ جزو سه خوشه پربسامد زبان فارسی هستند: در فهرست )

های زبان فارسی ارائه ( از خوشهAlamolhoda, 2000الهدی  ای که علمبسامدی

خوشة  10خوشة نخست زبان فارسی و جزء  16است، اين سه خوشه جزء کرده 

 شناختی فارسی هستند.لحاظ ريشهههای بنخست واژه
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خانوادة  به همراه دارد، پیروی آن از يکی از اصول 9نکتة مهمی که جدول 

ای نسبی میان دو کمیّت است. قانون قدرت رابطه 2با نام اصل پارتو 1قوانین قدرت

همراه  غییر در يک کمیّت، تغییر نسبی در کمیّت ديگر را بهاست که براساس آن ت

شده  ، اقتصاددان ايتالیايی، کشف3براساس اصل پارتو، که توسط ويلفردو پارتودارد. 

 20درصد از توزيع متعلق به  80است، چیزها دارای توزيع يکسان نیستند، بلکه 

هاست. توزيع د از دادهدرص 80درصد از توزيع متعلق به  20ها، و درصد از داده

دهد که توزيع میاست، نشانآمده  6های منحصر در کل هجاها، که در جدول خوشه

خوشه  11  ̴خوشه منحصر   54درصد از  20کند: میها از اصل پاراتو تبعیتاين داده

دهند. در نمودار می درصد از بسامد کل هجاها را تشکیل 83.06(، 10.8منحصر  

 4است.شده تصوير کشیده بهاين توزيع  8

های اين پژوهش از اين اصل، از اين نظر حائز اهمیت است که اين پیروی داده

ه هايی کروند. اين درحالیست که دادهکارمیهای طبیعی بهاصل برای توصیف داده

است، هرچند از در اين پژوهش مطابقت آنها با اين اصل مورد آزمايش قرار گرفته 

های پیکره مورد حال کل دادهاست، بااين آمده دستبنیاد به يباً( پیکرهفهرستی  تقر

در « تنها»ها، و توزيع آنها طبقه خیشومی« تنها»سنجش قرارنگرفته، بلکه 

از  هااست. بنابراين، تبعیت اين دادههای همخوانی مورد سنجش قرار گرفته خوشه

 هایها در خوشهطبقة خیشومی بودن رفتار توزيعیدهندة طبیعیاين اصل نشان

های خیشومی در زبان بودن طبقه واجتوان طبیعیهمخوانی است که از آن می

                                                           

1. power law 

2. Pareto principle 

3. Vilfredo Pareto 

های  گاه در دادهها يک نســبت تقريبی اســت و درواقع هیچداده 80/20ذکر اين نکته ضــروری اســت که توزيع . 4

 های طبیعی به چنین نسبتی نزديک هستند.طبیعی شاهد توزيعی با چنین دقتی نیستیم؛ بلکه توزيع داده
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های خیشومی در خوشة ديگر، رفتار توزيعی واج عبارتگرفت. به فارسی را نتیجه

های خیشومی را در زبان بودن طبقة واجهمخوانی و تبعیت آن از اصل پارتو، طبیعی

 کند.می فارسی تأيید

های منحصر در کل هجاها را براساس نوعِ ترکیبِ خوشه توزيع خوشه 7جدول 

های منحصر در کل هجاها را به تفکیک توزيع خوشه 8است. جدول  داده نشان

ديديم که توزيع عضو  2ـ2ـ4دهد. در بخش میها نشان واژههای فارسی و وامواژه

های فارسی، بت به خوشة متناظر در واژهها، نسواژهوام Cm غیرخیشومی در خوشه

دهند و درنتیجه، توزيع می از نظر جايگاه تولید، دامنة تغییرات بیشتری نشان

در مورد  2ـ3ـ4های فارسی دارد. همین موضوع را در بخش نامتوازنی نسبت به واژه

همین خوشه از نظر وضعیت واک شاهد بوديم. سؤالی که در اين میان به وجود 

کند؟ پاسخ اين نمی از اين فرضیه تبعیت Cmيد اين است که چرا خوشه آمی

هايی که در زبان مبدأ به طبقة گیری گستردة واژهپرسش بدين قرار است که وام

های شود که شاهد تجمع برخی ويژگیمیدارد، موجب ساختواژی مشخصی تعلق 

، توازن بوده و درنتیجهشناختی در زبان مقصد باشیم که نتیجة اين تجمع، عدمواج

ها را واژههای فارسی و وامهای واجی در واژهتمايز دامنة تغییرات در توزيع مختصه

 کند. می تضعیف
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، بیشترين بسامد به خوشة Cmدهد که در خوشه مینشان  7نگاهی به جدول 

sm دهد که خوشة میهم نشان  8دارد. نگاهی به جدول  تعلقsm  منحصراً به

بر اين،  هاست. عالوهواژهدر وام دارد و از طرفی، پربسامدترين خوشهها تعلق واژهوام

چهارمین خوشه در بین کل  smدهد که خوشه می نشان 6نگاهی به جدول 

های حاوی اين خوشه واژههای مورد مطالعة اين پژوهش است. نگاهی به وامخوشه

ند: دارها به طبقة ساختواژی خاصی تعلقواژهدهد که اکثريت غالب اين واممینشان

واژه  182خوشة آنها حضوردارد،  2Cدر جايگاه  mای که واج واژهوام 371از بین 

 157واژه   182درصد از اين  86.26اند که شدهختم smدرصد( به توالی  49.06 

 اند. اين شواهد نشانشده تشکیل ismساز انگلیسی واژه( از ترکیب پسوند اسم

أ به طبقة ساختواژی خاصی هايی که در زبان مبدگیری گستردة واژهدهد واممی

های واجی آن طبقة ساختواژی در زبان مقصد دارند، منجر به تجمع مختصهتعلق 

ها صادق نیست. درواقع، تجمع و عدم واژهخواهند شد. اين موضوع تنها در مورد وام

دلیل استفاده از های بومی زبان نیز بههای واجی در واژهپراکندگی متوازن مختصه

های اين پژوهش اختواژی مشخص در آن زبان است، چنانکه در دادهترکیبات س

ای که پربسامدترين خوشه فارسی است، حاصل ترکیب وندهای اشتقاقی ،ndخوشه 

 است. و چند  ستاک حال بستن(بند هايی نظیر ، و يا ترکیب واژهوندو ـ مند،ـنظیر 

های فارسی يگر واجهای خیشومی دارای دو ويژگی هستند که آنها را از دواج

شود  خیشوم( می کند. ويژگی نخست به کانالی که جريان هوا از آن خارجمتمايز می

ها های خیشومی در اين است که در تولید اين واجگردد. ويژگی ممیز دوم واجباز می

شاهد ايجاد بست انسدادی در دهان هستیم. ممکن است ذکر ويژگی دوم اينگونه 

ها متمايز های خیشومی را از انسدادیبگیرد که اين ويژگی واج مورد اعتراض قرار

ها متمايز است. تولید های خیشومی از انسدادیحال، نوع تولید واجکند. باايننمی
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است که دو مرحله آخر شیوة  شده آوا از سه مرحله گرايش، گیرش و رهش تشکیل

های خیشومی ب تمايز واجای که موجکنند. نکتهمی تجمع و خروج هوا را تعیین

شود اين است که بست انسدادی ايجادشده در تولید اين دو آوا نقشی در شیوة می

خروج جريان هوا ندارد و همین امر موجب شده اين ويژگی در توصیف اين واج 

ة خروج کنندآمدن مالز تعییننقشی نداشته باشد. در تولید آواهای خیشومی پايین

کند. نسدادی تنها طنین مورد نیاز برای تولید آوا را فراهم میجريان هواست و بست ا

خوشة همخوانی  1Cدر موضع  nبا اين مقدمه در ادامه به علل پربسامدبودن واج 

nC پردازيم.می 

درصد از کل  nʤ 57.77، و nd ،nɟدهد که سه خوشه می نشان 6جدول 

همین دلیل دهند. بهیم های همخوانی حاوی واج خیشومی را تشکیلبسامد خوشه

کند که موجب می فراهم 1Cچه امکاناتی را در جايگاه  nبايد ديد که واج 

ترين و از اتصال منعطف nشود. واج پربسامدشدن اين واج در اين موضع می

شود. چنین کاربردی با می پرکاربردترين اندام تولیدی  نوک زبان( با لثه حاصل

يابد. براساس می قاعدة همگونی محل تولید توسعهاصل مرز اجباری تحديد و با 

اصل مرز اجباری هیچ دو عنصر مشابهی نبايد در مجاورت يکديگر قرار بگیرند 

 McCarthy, 1988براساس اين اصل، از آنجا که 1392خان  جنشده در بینقل ؛ .)

 ها،های گرفته  انسدادیدارای بست انسدادی است، مجاورت آن با واج nواج 

حال، اين مجاورت غیرمجاز با ها( غیرمجاز خواهد بود. بااينها، و سايشیانسايشی

ای که پس از واج شود: هرواج گرفتهمیعملکرد قاعدة همگونی محل تولید مرتفع 

n  قرار بگیرد، واجn وجود، از نظر جايگاه تولید با آن واج همگون خواهد شد. بااين

تواند هايی میتنها با واج nن قابلیتی نیستند و واج های گرفته دارای چنیتمام واج

باشد؛ يعنی  همگون شود که جايگاه تولید آنها پس از انشعاب خیشوم واقع شده
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عبارت بهتر، تمام شوند. بهمی ای که در فضای دهان تولیدهای گرفتهتمام واج

توانند هايی که میترتیب، واجگیرد. به اينهايی که بست آنها با زبان شکل میواج

ها با جايگاه اين واج nدر خوشة همخوانی ظاهرشوند و جايگاه واج  nپس از واج 

[ 1ایحنجره -هايی هستند که دارای مشخصه ]+ گرفته[ و ]همگون شود، واج

همخوان گرفته وجود دارد که از میان  18همخوان زبان فارسی  23هستند. از بین 

(. hو  ʔشوند  وان گرفته در فضای دهان تولید نمیهمخوان، تنها دو همخ 18اين 

بتواند از نظر جايگاه  nCدر ترکیب خوشة  nشود که واج می اين مسأله موجب

نوعی  nCواج همگون شود. اگر همگونی جايگاه تولید را در خوشه  16تولید با اين 

، nCج در خوشه وا 16با اين  nشمار آوريم، ترکیب واج اقتصاد زبانی در تولید آوا به

آمده از اين دستهای به همراه خواهد داشت. دادهخوشة بهینه را برای زبان به 16

 های دارای الگویکنند: از بین تمام خوشهمیپژوهش نیز از چنین تفسیری حمايت

nC خوشة  15واژه( گرفت  اعم از فارسی و وامکه در اين پژوهش مورد مطالعه

ها عضو غیرخیشومی دارای است که در همه اين خوشه آمده دست به nCمنحصر 

خوشه، دو خوشه وجود دارد که دارای  15است. از بین اين مشخصة ]+ گرفته[ 

خوشة باقیمانده همگی دارای  nʔ .)13و  nhای[ هستند  مشخصه ]+ حنجره

نمی ها ديدهای که در اين دادهای[ هستند. سه خوشهحنجره -مشخصه ]+ گرفته، 

حال عدم حضور اين سه خوشه به دلیل عدم ؛ بااينnG، و np ،nvشود، عبارتند از: 

هايی نظیر نیست، چراکه در تولید طبیعی واژه G، و p ،vبا سه واج  nهمگونی واج 

با اين سه واج هستیم. بنابراين، عدم  nپناه و عنقريب شاهد همگونی واج انوار، جان

ای خدشه nʔو  nhدفی دانست. حضور دو خوشه توان تصاحضور اين خوشه را می

ها را درصد از کل خوشه 0.33کند، زيرا اين دو خوشه تنها به تفسیر ما وارد نمی

                                                           

1. glotal 
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درصد  99.67اند( و ها مشاهده شدهواژهدهند  هر دو خوشه در واممیتشکیل 

 ای[ هستند و اين دو مشخصهحنجره -ها دارای واجی با مشخصه ]+ گرفته، خوشه

شود. تفسیر ما از علل پربسامدبودن نیز می nCبودن خوشه است که موجب بهینه

 دارد.ها اشاره به اين مشخصه

ترکیباتی  nCهايی با مشخصه ]+ گرفته[ در خوشه با واج nازطرفی ترکیب واج 

هم،  nCهمراه خواهد داشت که از اصل رسايی پیروی خواهند کرد. در خوشه را به

ها(  : خیشومی nهای گرفته از درجة رسايی کمتری نسبت به واج ازآنجا که واج

ها در موضع دوم خوشه، پیروی از اين اصل را برخوردارند، قرارگرفتن اين واج

 های گرفته در اين موضع نیز نشانبراين، توزيع واجهمراه خواهد داشت. عالوهبه

ن همبستگی مثبت دارد: شاها در اين موضع با میزان توزيعدهد گرفتگی واجمی

ها، یها، انسايشترتیب، عبارتند از انسدادیهای گرفته از نظر میزان گرفتگی بهواج

، 52.75ترتیب، ،به nCخوشه  2Cها که توزيع اين سه ويژگی در موضع و سايشی

از اصل  nCای نه تنها به پیروی اکید خوشه درصد است. چنین رابطه 4.04، و 8.3

و میزان  nدهندة ارتباط میان بست انسدادی واج دارد، بلکه نشان رسايی اشاره

است. بنابراين، با توجه به شیب نزولی توزيع  nCگرفتگی عضو غیرخیشومی خوشه 

های گرفته، هرچه گرفتگی بست عضو غیرخیشومی بیشتر باشد، میزان مشارکت واج

بست عضو  يافته و بالعکس، هرچه میزان گرفتگی افزايش nCآن در خوشه 

 شود.میکاسته  nCها در خوشه غیرخیشومی کمتر باشد، از میزان مشارکت واج

ناشی از بست  nCتوان گفت که پربسامدبودن الگوی خوشه بنابراين می

شود اين واج بتواند با کمک قاعدة همگونیِ می است که موجب nانسدادی واج 

شود. از چنین منظری اصل  همگونای[ حنجره -واجِ ]+ گرفته،  16محلِ تولید، با 

آورد، وجود می ها بههايی که در همنشینی واجمرز اجباری علیرغم محدوديت
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شود که اين قاعده ظرفیت ای  قاعده همگونی محل تولید( میموجب عملکرد قاعده

بر اين،  دهد. عالوهمی را افزايش nCها در خوشه با ديگر واج nهمنشینی  واج 

پیروی از اصل رسايی را در  nCخوشه  2Cهای گرفته در موضع حضور واج

هايی بهینه را خواهد داشت که خوشه همراه های حاصل از چنین ترکیبی بهخوشه

 کنند.می برای زبان فراهم

يک محدوديت  nCرسد که گرفتگی عضو غیرخیشومی در خوشه نظر میبه 

ای که در آن پراکندگی شناختیجمطلق در زبان فارسی است، زيرا تنها ويژگی وا

های واجی  چه از نظر گسترة پراکندگی و چه از نظر میزان پراکندگی( در مختصه

 nCها يکسان است، در خوشه واژههای فارسی و وامهای چهارگانه واژهخوشه

های فارسی و واژه nCحال، نگاهی چندجانبه به خوشه است. بااينشده  مشاهده

های واجی عضو غیرخیشومی اين دو نوع مايزهايی را در توزيع مختصهها تواژهوام

 کند.واژه آشکار می

 -های فارسی دارای مشخصة ]+ گرفته، واژه nCعضو غیرخیشومی خوشة 

کند، واژه سوشیانت می ای که اين رابطه را نقضای، + واکدار[ است. تنها واژهحنجره

ت. واژة سوشیانت در آيین زرتشتی به است که در آن عضو غیرخیشومی بیواک اس

است که در  ɑnt-در آن بازماندة پسوند  ntشود که خوشه منجیِ موعود اطالق می

واژه  است. اينرفته کار میهای دورة باستان برای ساخت صفت فاعلی معلوم به زبان

 به هاست کای است که اين پسوند در آن به شکل باستانی آن باقی مانده تنها واژه

بودن آن و مالحظات مذهبی تغییری در تلفظ آن دلیل اسم خاصرسد بهنظر می

د، انهايی که در دورة باستان با اين پسوند ساخته شدهاست. ساير واژه ايجاد نشده

است. از بین ديگر  تبديل شده dدر آنها واکدار و به  tدر در فارسی میانه، واج 
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اند که اين خوشه کار رفته به nzی تنها در خوشه های سايشهای گرفته هم واجواج

 تنها در دو واژه پانزده و شانزده و ترکیبات حاصل از اين دو واژه حضور دارد.

ها دارای مشخصه ]+ گرفته[ واژهدر وام nCدرمقابل عضو غیرخیشومی خوشه 

. تتفاوت اسبودن و وضعیت واک( بیایبوده و نسبت به دو مشخصة ديگر  حنجره

ای، + واکدار[ و حنجره -های فارسی به سه مشخصه ]+ گرفته، محدوديت خوشه

ها دهد که گرفتگی واجمی ها به مشخصه ]+ گرفته[ نشانواژهمحدوديت خوشه وام

محدوديتی اکید در زبان فارسی است. بنابراين، هرچند  nCدر موضع دوم خوشه 

ها واژههای فارسی و وامواژه در nCگسترة پراکندگی و میزان پراکندگی خوشه 

 -ها نسبت به دو مشخصة ]واژهتر، خوشة واميکسان است، در يک نگاه کلی

تفاوتی نسبت به اين دو مشخصه را تفاوت است که بیای، + واکدار[ بیحنجره

ها تفسیرکرد. واژهوام nCهای واجی در خوشه تربودن مختصهتوان به پراکندهمی

ها در مشخصة گرفتگی، از واژههای فارسی و واماشتراک خوشة واژهبر اين،  عالوه

، nبودن بست واج ، به علت انسدادیnCادعای ما مبنی بر پربسامدبودن ترکیب 

ها شده نشان از اهمیت بست دهانی در خیشومیکند. توضیحات ارائهمیحمايت 

 شود.های خیشومی ناديده گرفته میدارد که غالباً در توصیف واج

 

 گیری. نتیجه5

شايد بتوان يکی از مهمترين نتايج اين پژوهش را اهمیت نقش بست انسدادی در 

های واجی های ساختگرايی مختصههای خیشومی دانست. در آموزهتوصیف واج

های شوند. در چنین نگرشی بست انسدادی واجبراساس نقش ممیزشان تعريف می

یز است، در توصیف اين واج در زبان فارسی دلیل اينکه فاقد نقش ممخیشومی به
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آمده از اين پژوهش شواهدی را بر عدم بسندگی چنین دستنقش ندارد. نتايج به

شود که جايگاه تولید می موجب nبودن بست واج کند. انسدادینگرشی فراهم می

ای[ شود. حنجره -های دارای مشخصة ]+ گرفته، اين واج قادر به همگونی با واج

واج زبان فارسی  16طور بالقوه با شود که اين واج بتواند بهمی نین امکانی موجبچ

های گرفته در اين موضع، پیروی از اصل بر اين، حضور واج همگون شود. عالوه

های فارسی، بر واژه همراه خواهد داشت. عالوه به nCرسايی را نیز برای خوشه 

ها هم واژهاست که وام nCيتی در خوشه نشان داديم که مختصة ]+گرفته[ محدود

 (.3ـ4بايد از آن پیروی کنند  

های فارسی گرايش شديدی به توزيع تکمیلی دارند. های خیشومی در واژهواج

ا های توزيعی( رما فرضیاتی  آواشناختی، ساختواژی، گويشی، تاريخی، و ناهنجاری

اين رابطه را نقض هايی که شکل مطلق نیز در جهت تشکیک در ماهیت واژه

 (.1ـ4کنند، مطرح کرديم  می

شناختی در های واجنشان داديم که پراکندگی متوازن مختصه 4ـ2ـ4در بخش 

ها و مبادی مختلف ورود گیری واژهبودن فرايند وامدلیل تصادفیها بهواژهوام

وارد  دهطور گسترحال، اگر طبقة ساختواژی مشخصی از زبانی بههاست. بااينواژهوام

های ساختواژی خواهد شد. زبان مقصد شود، موجب تجمع و توزيع نامتوازن مختصه

های بومی شناختی واژههای واجدرواقع، علت تجمع و پراکندگی نامتوازن مشخصه

آمده در دست هم وجود سازوکارهای ساختواژی مشخص در زبان است. نتايج به 

تواند به درک ای اشاره دارد که میتیشناخواج-های توزيعیاين بخش به ويژگی

های آن داللت واژههای يک زبان در برابر وامشناختی ما از واژهروانشناختی ـ واج

 داشته باشد.
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های آمده از اين پژوهش، رفتار توزيعی مشابه واجدستاز نتايج جانبی به

های بودن طبقة واجخیشومی در خوشه همخوانی بود که اين شواهد از طبیعی

خیشومی های حاوی واجبر اين، در توزيع خوشه کند. عالوهخیشومی حمايت می

کند که اين موضوع می ها از اصل پارتو حمايتنیز شاهدبوديم که توزيع اين خوشه

 (.3ـ4های خیشومی در زبان فارسی است  بودن طبقة واجنیز مؤيد طبیعی
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