مقالة علمی -پژوهشی

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

توزيع واجهای خیشومی در خوشة دو همخوانی و
ويژگیهای توزيعی واجشناختی وامواژهها در زبان فارسی
**

 1عباس صفردوست*؛  2عالیه کرد زعفرانلو کامبوزيا

1ـ دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران
2ـ دانشیار زبانشناسی همگانی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت1397/07/28 :؛ تاريخ پذيرش)1397/10/25 :

چکیده
بخش نخ ست اين مقاله به برر سی توزيع خی شومیها در خو شههای دوهمخوانی پرداخته ا ست .در اين بخش ق صد داريم
الگوهای توزيعی واجهای خیشومی را در خوشههای همخوانی بشناسیم .فرض ما اين است که خیشومیها در واژههايی که
بهلحاظ ري شه شناختی فار سی ه ستند ،در دو مو ضع  C1و  C2گراي شی قوی به توزيع تکمیلی دارند؛ بهاين معنی که
حضور واج  mو  ،nبهترتیب ،در دو جايگاه  C1و  C2از خوشة همخوانی با محدوديت همراه است .ازآنجا که چنین هدفی
مســتلزم تمايز میان واژههای فارســی بهلحاظ ريشــهشــناختی) و وامواژههاســت ،بخش دوم اين مقاله به بررســی توزيع
مختصههای واجشناختی در واژههای بهلحاظ ريشه شناختی فارسی) و وامواژهها پرداختهاست .فرض ما در اين بخش اين
بود که توزيع مختصههای واجی در وامواژهها ،نسبت به واژههای فارسی ،از پراکندگی بیشتر و توزيع متوازنتری برخوردار
است .با اين حال ،اگر وامواژهها به طبقة ساختواژی مشخصی از زبان مبداء تعلق داشته باشند ،اين موضوع موجب تجمع
مختصــههای واجی در وامواژهها و درنتیجه ،پراکندگی کمتر و عدم توازن در پراکندگیشــان خواهد شــد .در ادامه مبادی
مختلف ورود وامواژه ها و تصـــادفیبودن فرايند وامگیری را دلیل چنین ويژگی توزيعیای عنوان کرديم .درانتها داليلی را
برای پربسامد بودن خوشه  nCدر زبان فارسی مطرح کرديم که تبیین ارائه شده بر اهمیت مختصه انسدادی در توصیف
واج های خیشـــومی تأکید دارد .داده های اين پژوهش از فهرســـت واژه های زايا که حاوی حدود  55000واژه اســـت،
بهدستآمده است.

کلیدواژهها :واج خیشومی ،خوشه همخوانی ،واجآرايی ،واجآماری ،وامواژه.

نويسندة مس ول) *E-mail: a.safardoost@hotmail.com
**E-mail: akord@modares.ac.ir
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 .1مقدمه
توزيع واجهای زبان در جايگاههای مختلف تابع محدوديتهايی است که اين
محدوديتها ،آرايشهای متفاوتی از توالی واجها را در واژههای زبان بههمراهدارد؛
آرايشی که از آن تحت عنوان واجآرايی 1نام برده میشود .واجآرايی ،در معنايی ديگر،
به حوزهای مطالعاتی در واجشناسی اطالق میشود که به توصیف و تبیین
محدوديتهای آرايش واجگان زبان ،در توالیهای واجی میپردازد .روش عمده در
مطالعة واجآرايی زبان ،يافتن الگوهای آماری از توزيع واجها و مختصههای واجی در
مواضع مختلف است که از آن با عنوان واجآماری 2ياد میشود .در اين پژوهش قصد
داريم تا با استفاده از اين روش ،به مطالعة توزيع واجهای خیشومی در خوشههای
دو همخوانی زبان فارسی بپردازيم.
انگیزه اصـــلی ان جام اين پژوهش ن تايجی اســــت که از پژوهش علم ال هدی
) (Alamolhoda, 2000: 233-238بر روی واجآرايی زبان فارسی بهدست آمده است.
دراين پژوهش ،علمالهدی با تمرکز بر خوشــههای همخوانی ،محدوديتهای موجود
در اين خو شهها را با تفکیک واژههايی که بهلحاظ ري شه شناختی فار سی 3ه ستند و
وامواژهها ،مورد مطالعه قرار دادها ست .در نتايج بهد ستآمده از اين پژوهش ،شاهد
توزيع نامتوازن برخی واجها در خوشههای همخوانی هستیم .با اين حال ،يکی از اين
توزيع های نامتوازنی که نظر ما را جلبکرد ،توزيع نامتوازن واج های خیشـــومی در
خو شه همخوانی بود .از آنجا که واجهای خی شومی به طبقهای طبیعی تعلق دارند و
تمايز مشاهده شده در اين طبقه در ديگر طبقات طبیعی واجی مشاهده نشده است،
1. phonotactics
2. phonostatistics
 .3در ادامه هر جا واژهای با صفت فارسی توصیف شده است ،منظور ما از نظر ريشه شناختی فارسی است که قید
«ازنظر ريشهشناختی» بهجهت اختصار حذ شدهاست.
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مو ضوع اين پژوهش را به برر سی توزيع دو واج خی شومی  mو  nدر خو شههای دو
همخوانی و علل چنین توزيعی اختصاص دادهايم .بر اين اساس پرسش نخست ما در
اين پژوهش اين اســت که چه الگويی در توزيع واجهای خیشــومی در خوشــههای
دوهمخوانی وجود دارد؟ فر ضیه ما اين ا ست که واجهای خی شومی ،در خو شههایِ
همخوانیِ واژههایِ فارسی ،گرايشی قوی به توزيع تکمیلی از خود نشان میدهند؛ به
اين معنی که در واژههای فارســی حضــور واج  mدر جايگاه  C1و حضــور واج  nدر
1
جايگاه  C2دارای محدوديت است.
همانطور که از پرسش و فرضیة نخست اين پژوهش مشهود است ،در سنجش
اين فرضیه میان واژههای فارسی و وامواژهها تمايز قائل خواهیم شد .از آنجا که در
فرضیة نخست ،واژههايی مورد مطالعه قرارخواهندگرفت که حاوی واج خیشومی در
خوشه همخوانیشان هستند و از طرفی خیشومیها طبقهای طبیعی از واجها را
تشکیلمیدهند ،تمايز میان واژههای فارسی و وامواژهها فرصتی را برای ما مهیا
میکند تا ويژگیهای توزيعی ـ واجشناختی وامواژهها را در مقیاسی محدود و با در
اختیار داشتن نمونة آماری مناسب ،مورد مطالعه قراردهیم .بنابراين ،بخش دوم اين
پژوهش به مطالعه ويژگیهای توزيعی ـ واجشناختی واژههای فارسی و وامواژهها
اختصاصدارد .پرسش اصلی ما در اين بخش اين خواهد بود که مختصههای واجی
در وامواژهها نسبت به واژههای فارسی ،در سه سطح شیوة تولید ،محل تولید ،و
وضعیت واکداری ،از منظر توزيعی ،دارای چه ويژگیهايی هستند؟ فرضیة ما اين
است که در وامواژهها مختصههای واجی ،از منظر توزيعی ،دارای توزيع پراکندهتر و

 .1نشــانه  Cدر متن برای نشــان همخوان بهکار میرود و دو عالمت  C1, C2بهترتیب برای نشــاندادن همخوان
اول و دوم در يک خوشه همخوانی  )CC :بهکار میرود.
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متوازنتری نسبت به مختصههای متناظر در واژههای فارسی هستند 1.با اين حال،
اگر در فرايند وامگیری ،طبقة ساختواژی خاصی از زبان مبداء بهطور گستردهای
وارد زبان مقصد شود ،اين موضوع موجب میشود که شاهد تجمع مختصههای
واجی در وامواژهها باشیم و تمايز واجشناختی ـ توزيعی میان وامواژهها و واژههای
فارسی ضعیف شود .در انتهای اين بخش ،به تبیین علل توزيع پراکندهتر و متوازنتر
مختصههای واجی در وامواژهها خواهیم پرداخت.
ترکیب واجهای خیشومی با واجگان زبان فارسی در خوشه همخوانی چهار توالی
مختلف را به همراه خواهدداشت ،nC ،Cm ،mC :و  .Cnنتايج علمالهدی
 )Alamolhoda, 2000نشانمیدهد که توالی  nCيکی از پربسامدترين توالیهای
زبان فارسی است .ما بخشی از اين پژوهش را نیز به تبیین علل پربسامدبودن اين
توالی در خوشههای همخوانی اختصاص دادهايم.
 .2پیشینة پژوهش
مطالعة واج آرايی هر زبانی مســتلزم اين اســت که واحد معینی را به عنوان واحد
مطالعه مشـــخص کنیم .پايک  ) Pike, 1947پنج واحد زبانی را برای مطالعة
واج آرايی زبان پیشـــنهاد می کند :پاره گفتار ،2واژه ،تکواژ ،هجا و مختصـــه های
غیرزنجیری . 3از میان پنج واحد ذکرشـــده ،غالباً هجا را می توان مناســـب ترين
گزينه در مطالعه واج آرايی زبان دانســت ،زيرا واحدهایِ ديگرِ زبانی دارای تنوع و
تکثر بوده و از طرفی ،از آنجا که هر زبانی از ســاختار هجايی مشــخصــی پیروی
 .1ذکر اين نکته ضروری است که دو مفهوم پراکندهتربودن و متوازنتربودن در اين فرضیه مفاهیمی نسبی هستند
که از مقايسه توزيع مختصههای واجی واژههای فارسی و وامواژهها استنتاجمیشوند.
2. utterance
3. nonsegmental characteristics
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می ک ند ،م طال عة واج آرايی در ه جا می توا ند زمی نة م قاب لة م یان ز بانی را نیز
فراهمکند .عالوه براين ،هجا به عنوان نخ ستین واحد زبانی که در فرايند فراگیری
زبان ،پیش از واج ظاهرمیشــود Jusczyk, et al., 1993, Liberman, et al.,
 ،) 1974و نقش آن در وزن شعر در برخی زبان ها ،بر اهمیت مطالعه واجآرايی اين
واحد زبانی میافزايد.
از بین اين پنج واحد زبانی ،پژوهشهايی که در زبان فارسی انجامگرفتهاند،
واجآرايی زبان فارسی را در سه سطحِ واژه Kramsky, 1939, 1948؛
کردزعفرانلوکامبوزيا و همکاران ،)1395 ،تکواژ کردزعفرانلوکامبوزيا و خیرآبادی،
 ،)1391و هجا ثمره1378 ،؛ اسالمی و بیجنخان1384 ،؛ اسالمی1387 ،؛
Alamolhoda, 2000؛ Zolfaghari, 2004؛ و اسالمی و همکاران )1392 ،مورد
بررسی قراردادهاند .در اين میان ،برخی از اين آثار هجابندی واژهها را نیز مورد
مطالعه قراردادهاند اسالمی و بیجنخان1384 ،؛ اسالمی .)1387 ،در برخی از اين
آثار هم بهطور خاص خوشههای همخوانی مورد توجه قرار گرفته است
Alamolhoda, 2000; Zolfaghari, 2004؛ اسالمی و همکاران.)1392 ،
 .3روش تحقیق و مالحظات نظری
دادههای پژوهش حاضر از فهرست واژههای زايای زبان فارسی اسالمی و همکاران،
1
 )1383استخراج شده است .اين فهرست حاوی حدود  55هزار واژة لماتايزشده
است که گردآورندگان آن  44هزار واژة آن را از پیکرهای  10میلیون لغتی استخراج
کردهاند و سپس ،به دلیل عدم حضور برخی واژههای عامیانه و تخصصی 11 ،هزار
1. lemmatized
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واژه را نیز از لغتنامه فرهنگ فارسی امروز که حاوی واژههای فارسی معاصر است،
به آن افزودهاند .هرچند افزودن  11هزار واژه از لغتنامه ماهیت اين فهرست را
بهعنوان فهرستی پیکرهبنیاد تغییر خواهدداد ،اما انتخاب اين فهرست به اين دلیل
بودهاست که تمامی واژههای اين فهرست دارای واجنويسی هستند .از اين فهرست
1
واژههايی که به مقوله اسم خاص شخص و مکان) و همینطور به طبقة عبارات
تعلقداشتند ،حذ شدند .معیار اين حذ  ،برچسبی بود که در اين فهرست به
واژهها اختصاص داده شدهاست 2.همچنین واژههای ابداعی فرهنگستان زبان نیز که
کاربرد ندارند ،به دلیل عدم طبیعیبودنشان ،از فهرست حذ شد .متأسفانه
اطالعاتی از ترکیب گونههای زبانی پیکرهای که اين فهرست از آن استخراجشده
ارائه نشده است و به نظر میرسد عدم ارائه چنین اطالعاتی در مقاالتی که به معرفی
پیکرهها میپردازند ،به يک سنت تبديل شده است .معرفی سهم گونههای مختلف
زبانی در پیکره از اين نظر حائز اهمیت است که براساس آن بتوان در مورد اينکه
پیکره تا چه اندازه زبان را نمايندگیمیکند ،قضاوتکرد .ازطرفی ،در پژوهشهايی
که با استفاده از دادههای پیکره صورتمیگیرد ،اطالع از سهم گونههای زبانی پیکره
کمک خواهد کرد تا اگر نتايجی غیرعادی در پژوهش مشاهدهشد ،درمورد اينکه آيا
اين نتايج از گونه زبانی خاصی ناشی شده است يا نه ،قضاوت کرد.
غالباً آثاری که در آنها میان واژههای فارسی و وامواژهها تمايز قائلمیشوند،
ماهیتی تجويزگرايانه دارند .چنین موضوعی بهاين دلیل است که در رويکردی
تجويزگرايانه ،فارسیت ويژگیای ذاتی است که عناصر زبانی از آن برخوردارند،
ويژگیای که در زبانشناسی مدرن نسبی دانسته میشود .ازآنجا که در اين پژوهش
1. expression
 .2فهرست اصالحشده مورد نظر در آدرس زير در دسترس است:
https://github.com/asdoost/Enhanced_Flexicon
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رويکردی توصیفگرايانه در مطالعة واجآرايی واژهها خواهیم داشت ،الزم است برای
رفع هرگونه سوءبرداشتی موضع خود را در مورد مفهوم فارسیت مشخصکنیم .از
نظر همزمانی ،هر واژهای که برای داللت بر چیزی بین سخنگويان زبان فارسی بهکار
برود ،فارسی خواهد بود .از اين منظر ،وامواژههايی هم که در گفتار سخنگويان زبان
فارسی امروز بهکارمیروند ،فارسی محسوب میشوند و نمیتوان تمايزی میان
واژههای فارسی و وامواژهها قائلشد .در مقابل و از منظری درزمانی ،فارسیت يک
واژه وابسته به کاربرد آن نزد سخنگويان پیشین است .در اين پژوهش ،منظور ما از
فارسیبودن يک واژه ،فارسیت آن از نظر ريشهشناختی است .بنابراين ،در ادامه
هرجا واژه يا هجايی با صفت «فارسی» توصیف شده است ،منظور ما «بهلحاظ
ريشهشناختی فارسی» است که قید «بهلحاظ ريشهشناختی» بهجهت اختصار حذ
شده است.
دادههای اين پژوهش ،چارچوبی همزمانی را برای اين پژوهش فراهم میکنند،
اين درحالی است که در اين پژوهش ،میان واژههای بهلحاظ ريشهشناختی فارسی
و وامواژهها تمايز قائل شدهايم و فرضیة نخست اين پژوهش به توصیف و تبیین
واژههای بهلحاظ ريشهشناختی فارسی میپردازد .بنابراين ،نتايج اين پژوهش تنها
توصیفگر آن دسته از واژههای بهلحاظ ريشهشناختی فارسیای است که در زمان
حال کاربرد دارند و فرضیات اين پژوهش نیز تنها در مورد اين دسته از واژهها صادق
بوده و اين امکان وجود دارد که در مطالعهای با چارچوب درزمانی ،دادههايی را علیه
فرضیات اين پژوهش يافت .هرچند تفاوتهای چشمگیری که در دادهها مشاهده
خواهد شد ،احتمال وجود چنین دادههايی را ضعیف میکند .ذکر اين نکات به اين
جهت بود که گسترة ادعاهای مطرحشده در اين پژوهش برای خواننده روشن شود.

424

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

در اين پژوهش توزيع واجهای خوشة همخوانی را در چهار سطح بررسی خواهیم
کرد :هجا ،هجای منحصربهفرد ،قافیة 1منحصربهفرد ،و خوشة منحصربهفرد .منظور
از هجای منحصربهفرد ،توالیای منحصربهفرد از چهار واج است که يک توالی
 CVCCرا تشکیلمیدهد؛ منظور از قافیة منحصربهفرد ،توالی منحصربهفردی از
سه واج است که توالی  VCCرا در هجای  CVCCتشکیلمیدهد و منظور از خوشة
منحصربهفرد توالی منحصربهفردی از دو همخوان است که توالی  CCرا در هجای
 CVCCتشکیل میدهد .در ادامه ،برای اختصار به جای «منحصربهفرد» از واژه
«منحصر» استفاده خواهد شد.
در اين پژوهش از روشهای آمار توصیفی برای سنجش فرضیات بهره خواهیم
برد .در فرضیات بخش دوم که به توزيع پراکنده و متوازن مختصههای واجی
وامواژهها در مقايسه با واژههای فارسی اختصاص دارند ،توزيع مختصههای واجی در
سه سطح شیوه تولید ،جايگاه تولید و وضعیت واک مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
برای محاسبة پراکندگی و توازن از مفهوم دامنه 2میتوان بهره برد .دامنه از تفاضل
پربسامدترين و کمبسامدترين عنصر به دست میآيد .بر اين اساس ،سنجش توازن
مختصههای واجی از مقايسة تفاضلِ پربسامدترين و کمبسامدترين مختصة واجیِ
اشغالشده در وامواژهها و واژههای فارسی به دست میآيد .قید «اشغالشده» به اين
معنی است که تنها بسامد مختصههايی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت که در
واژهها حضور داشته باشد .بنابراين ،اگر مختصه واجیای در دادهها حضور نداشته
باشد ،يعنی صفر باشد ،در محاسبات به عنوان کمبسامدترين لحاظ نخواهد شد ،مگر
اينکه تنها يک ويژگی واجشناختی وجود داشته باشد.
1. rhyme/rime
2. range
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برای محاسبه پراکندگی از دو مفهوم گسترة پراکندگی و میزان پراکندگی بهره
خواهیم برد .به اين ترتیب ،اگر مختصههای شیوة تولید و محل تولید را بهترتیب،
براساس میزان بست و محل بست به شکل زير ارزش عددی يک تا  7برای شیوه
تولید) و يک تا  8برای محل تولید) بدهیم ،گسترة پراکندگی حاصل تفاضل دو
منتهیالیه در پیوستار شیوه تولید و محل تولید خواهد بود:
انسدادی < انسايشی < سايشی < خیشومی < لرزشی < کناری < غلت
دولبی < لبیدندانی < دندانی < لثوی < لثویکامی < کامی < مالزی < چاکنايی
مفهوم میزان پراکندگی به تعداد مختصههای واجی اشاره دارد که يک جايگاه
از آن برخوردار است .بنابراين ،عدد بزرگتر در گسترة پراکندگی و میزان پراکندگی
به معنی پراکندگی بیشتر در آن جايگاه خواهد بود .ازآنجا که مختصة واکداری دو
ارزشی است ،هیچيک از دو مفهوم گستره پراکندگی و میزان پراکندگی را نمیتوان
برای سنجش پراکندگی در اين مختصه به کار برد.
ازآنجا که طبقات مختلف مختصههای واجی دارای تعداد اعضای متفاوتی
هستند انسدادیها که  6عضو دارند در برابر لرزشیها که تنها  1عضو دارند)،
بیشتربودن بسامد يک مختصة واجی در يک موضع میتواند به دلیل بیشتربودن
تعداد اعضای آن طبقه باشد .برای غلبه بر چنین مشکلی بسامد هر طبقه از
ويژگیهای واجی بهصورت نسبی محاسبهشده که حاصل تقسیم بسامد بر تعداد
اعضای طبقه و سپس ،محاسبة درصد آن است .ما از عدد حاصل از چنین فرايندی
با عنوان درصد نسبی نام خواهیم برد.
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 .4ارائه و تحلیل دادهها
مباحث اين قسمت از چهار بخش تشکیل شده است .ابتدا در بخش 4ـ ،1توزيع
عضو خیشومی خوشة همخوانی را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس ،در بخش
4ـ ،2به بررسی عضو غیرخیشومی در خوشة همخوانی میپردازيم .ذکر اين نکته
ضروری است که اصطالح عضو خیشومی و غیرخیشومی ناظر بر نقطة تمرکز
مبحث است .خوشه های دارای واج خیشومی چهار ترکیب  nC ،Cm ،mCو Cn
را تشکیل می دهند .زمانی که در مورد عضو خیشومی صحبت میکنیم ،منظور ما
عنصر ثابت اين چهار ترکیب ،يعنی  mو  nاست و زمانی که در مورد عضو
غیرخشومی صحبت می کنیم ،منظور ما عنصر متغیر اين چهار ترکیب ،يعنی C
همخوان) است ،هرچند در اين جايگاه نیز واج خیشومی ممکن است ظاهر شود.
در بخش 4ـ2ـ ،4به عللِ پراکندگی و توزيع متوازن مختصههای واجی در خوشة
همخوانی وامواژهها میپردازيم .و در نهايت ،در بخش 4ـ 3فهرست بسامد خوشهها
را مطالعه میکنیم و در بخش 4ـ3ـ 1،به تبیین علل پربسامدبودن خوشه  nCدر
زبان فارسی خواهیم پرداخت.
 .1 4توزيع عضو خیشومی خوشة دوهمخوانی
بررسی فهرست واژههای زايا نشانمیدهد که در زبان فارسی  2329واژه وجود دارد
که دارای هجای  CVCCبوده و يکی از دو واج خیشومی  mو  nدر خوشة همخوانی
آنها حضور دارد .از اين  2329واژه 2349 ،هجای  CVCCحاوی واج خیشومی در
خوشه همخوانی ،به دست میآيد .علت تمايز تعداد واژه و تعداد هجا به دلیل وجود
 20واژه است که در آنها دو هجای  CVCCحاوی واج خیشومی حضور دارد
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چشمتنگ ،کندذهن ،عمقسنج) 2349 .هجای بهدستآمده از  390هجایِ
منحصر 125 ،قافیة منحصر ،و  54خوشة منحصر تشکیل شدهاند.
از بین  2329واژة مستخرجشده 1463 ،واژه فارسی  62.82درصد)؛  862واژه
 37.01درصد) وامواژه و  4واژه  0.17درصد) ترکیبی از يک واژة فارسی و يک
وامواژه است .1از هريک از واژههای فارسی و وامواژهها ،بهترتیب 1476 ،و 873
هجای  CVCCبه دست آمد .تعداد هجای منحصر ،قافیه منحصر ،و خوشة منحصر
برای واژههای فارسی ،30 ،122 ،و  ،16و برای وامواژهها ،بهترتیب 114 ،288 ،و
 52است .مقايسة سرانگشتی اين اعداد نشانمیدهد که آرايش واجی هجای
 CVCCوامواژهها ،در سطوح مختلف نسبت به واژههای فارسی از تنوع بیشتری
برخوردار است .خالصهای از آمار واجهای خیشومی بر اساس نوع واج و جايگاهشان
در خوشة همخوانی در واژههای فارسی و وامواژهها را میتوانید در جدول و نمودار
 1مشاهده کنید.
مطالعة جدول و نمودار  1نشانمیدهد تمايزِ عمدهای در توزيع دو واج خیشومی
و جايگاه آنها در خوشة همخوانی وجود دارد :درحالی که دامنة تغییرات تفاضل)
میان دو واج خیشومی و میان دو جايگاه خوشة همخوانی در کل هجاهای واژههای
فارسی ،بهترتیب  75.88و  73.72درصد است ،اين رقم در وامواژهها ،بهترتیب،
 .1ما در تفکیک واژههای فارسی و وامواژهها اگر يک واژه مرکب تنها حاوی يک هجای  CVCCبود و هجای
در عضو فارسی واژه مرکب حضور داشت ،آن را بهعنوان فارسی و اگر در عضو وامواژه واژه مرکب حضور داشت ،آن
را به عنوان وامواژه درنظرگرفتهايم ،برای مثال واژه مرکب زودفهم هرچند از ترکیب واژه فارســی زود و وامواژه فهم
ت شکیل شده ا ست ،بهاعتبار ح ضور هجای  CVCCدر وامواژه فهم) ،کل ترکیب در د ستة وامواژهها جای گرفته
ا ست .ترکیبیبودن دراينجا به اين معنی ا ست که در يک واژه مرکب که از يک واژة فار سی و يک وامواژه ت شکیل
شده ا ست ،هريک از اين دو واژه دارای يک هجای  CVCCحاوی واج خی شومی در خو شة همخوانی ه ستند .برای
CVCC

مثال از واژه عمقســنج دو هجای  CVCCبه دســت میآيد که هجای  ʔomGبه وامواژه عمق و هجای  sænʤبه
واژه فارسی سنج تعلق دارد.
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 13.38و  13.6درصد است .چنین تمايزِ چشمگیری نشانمیدهد که در وامواژهها،
علیرغم تنوع هجايی بیشتری که دارند ،اين تنوع از نظر نوع واج خیشومی و جايگاه
آن ،نسبت به واژههای فارسی ،از توزيع متوازنتری برخوردار است که اين توزيع
متوازن در نوع واج خیشومی و جايگاه واج خیشومی همانطور که در بخشهای
بعدی نشانخواهیمداد) میتواند به توزيع متوازنتر مختصههای واجی نسبت به واژه
های فارسی ،منجرشود .عالوهبراين ،در اين نمودار با حرکت به سمت انتهای هجا،
چه در واژههای فارسی و چه در وامواژهها ،شاهد متعادلشدن مشارکت واجهای
خیشومی چه از نظر نوع واج و چه از نظر جايگاه آنها در خوشة همخوانی) هستیم
که چنین تعادلی بر طبیعیبودن طبقه واجی خیشومیها در زبان فارسی داللت
دارد.
برای يافتن منشاء توزيع نامتوازن در نوع واج خیشومی و جايگاه آن در واژههای
فارسی ،میزان مشارکت هريک از واجهای خیشومی را در ترکیبات چهارگانة خوشة
همخوانی ،به تفکیک نوع واژه فارسی /وامواژه) ،در جدول و نمودار  2به تصوير
کشیدهايم .جدول و نمودار  2همچنین به ما کمک میکند تا ببینیم آيا توزيع
واجهای خیشومی در ترکیبات چهارگانه خوشة همخوانی وامواژهها نیز دارای توزيع
متوازنتری نسبت به واژههای فارسی هستند.
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نمودار ( :)1بسامد واجهای خیشومی بهتفکیک نوع واج خیشومی و جايگاه آن در واژههای فارسی و وامواژهها

دادههايی که در جدول  2آمده منجر به کشف الگويی در توزيع واجهای
خیشومی در خوشة همخوانی واژههای فارسی میشود .اين الگو که در قالب نمودار
 2میتوان آن را بهراحتی تشخیصداد ،حاکی از حضور چشمگیر واج  mدر جايگاه
 C2و حضور بسیار ضعیف اين واج در جايگاه  C1است .درمقابل ،در توزيع واج ،n
عکس چنین رابطهای مشاهدهمیشود ،يعنی واج  nدر جايگاه  C1حضوری چشمگیر
داشته و در جايگاه  C2شاهد حضور بسیار ضعیف اين واج هستیم .اين درحالیست
که در وامواژهها ،هرچند چنین الگويی مشاهده میشود ،بااينحال توزيع واجهای
خیشومی ،نسبت به واژههای فارسی ،دارای توزيع متوازنتری است .توزيع دو واج
خیشومی  mو  nدر دو جايگاه  C1و  C2واژههای فارسی بهقدری متمايز است که
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میتوان از مفهوم توزيع تکمیلی در توصیف اين رابطه استفاده کرد .رابطة توزيع
تکمیلی در چنین موقعیتی به اين معنی است که در خوشة همخوانی واژههای
فارسی ،هر يک از دو واج خیشومی در موقعیتی ظاهر میشود که حضور واج ديگر
در آن موقعیت دارای محدوديت است .براين اساس واج  mنمیتواند در جايگاهی
که  nحضوردارد  )C1ظاهرشود و واج  nنمیتواند در جايگاهی که واج  mحضوردارد
 )C2حاضر شود .بااينحال ،رابطة توزيع تکمیلیای که در توزيع واجهای خیشومی
در خوشة همخوانی واژههای فارسی مشاهده میشود ،رابطهای مطلق نبوده و
گرايشی قوی در واژههای اصالتاً فارسی است که تعداد معدودی از دادهها شکلِ
مطلقِ چنین رابطهای را نقض میکنند.
همانطور که در جدول  2مشاهده میکنید ،واج  mدر جايگاه  C1خوشة
همخوانی  7هجا ظاهر شده است که اين  7هجا از  7واژه مستخرج شدهاند 7 .واژة
فارسیای که در آنها واج  mدر جايگاه  C1ظاهر شده است ،عبارتند از :رُمب ،غرمب،
گرمب ،دمب ،تلمب ،داالمب و دولومب ،و شمش .از بین اين  7واژه دو واژه غرمب
و گرمب در اصل دو گونة نوشتاری متفاوت از يک واژه هستند ،بنابراين در اينجا،
ما دراصل با  6واژه مواجه هستیم .از  7هجای دارای واج  mدر جايگاه  5 ،C1هجای
منحصر 3 ،قافیة منحصر ،و  2خوشة منحصر به دست میآيد .درمقابل واج  nدر
جايگاه  C2خوشه همخوانی  23واژه ظاهر شده است که  23واژة مذکور صورتهای
ساده ،مرکب ،و مشتقِ  5واژة جشن ،پهن ،گوزن ،رَشن و گُشن هستند .از اين 23
واژه 23 ،هجا مستخرج شده است که حاصل تکرار  5هجای منحصر 4 ،قافیة
منحصر ،و  3خوشة منحصر است .بهاينترتیب ،تنها  11واژه وجوددارد  6واژه برای
واج  mو  5واژه برای واج  )nکه شکلِ مطلقِ رابطة توزيع تکمیلی در توزيع واجهای
خیشومی را در خوشة واژههای فارسی نقض میکند.

جدول ( :)2بسامد واجهای خیشومی در خوشه همخوانی بهتفکیک واژههای فارسی و وامواژهها
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نمودار ( :)2بسامد واجهای خیشومی در خوشة همخوانی به تفکیک نوع واج و نوع واژه

بررسی همهجانبة اين  11واژه نشان میدهد که ماهیت اين واژهها چه ازنظر
ريشهشناختی و چه ازنظر کاربردی نوع تلفظ استاندارد و گويشی) و ويژگیهای
ساختواژی مورد تشکیک قرار است و میتوان اين فرضیه را مطرح کرد که تلفظ
امروزی برخی از اين واژهها تحتتأثیر ورود وامواژهها است.
از نظر تاريخی ،واژه گوزن در اوستايی بهصورت  Ɉɐvɐsnɐتلفظ میشود
 .)Bartholomae, 2012: 510اين واژه با دو تلفظ  gæwæznمکنزی:1373 ،
 )78و  gævɑzænفرهوشی1371 ،؛  )439در زبان پهلوی ثبت شده است که نوع
توزيع خیشومیها در خوشة همخوانی که در اين پژوهش به تصوير کشیديم،
میتواند از تلفظ  gævɑzænحمايت کند .علیرغم اينکه در لغتنامهها برای واژه
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«شمش» اطالعات ريشهشناختی ثبت نشده است ،شواهد نشان میدهد که اين واژه
دارای ريشه سامی  ʃ.m.ʃ :به معنای درخشیدن) است و واژه شمس عربی نیز از
همین ريشه مشتق شدهاست .ما در ادامه اين واژه را به عنوان يک وامواژه مدنظر
قرار خواهیم داد.
از بین  6واژهای که در آنها واج  mدر جايگاه  C1ظاهرشدهاست رمب،
غرمب/گرمب ،دمب ،تلمب ،داالمب و دولومب ،و شمش) ،دو واژه رمب و غرمب/
گرمب ،واژه هايی هستند که تحت تأثیر قاعدة همگونی محل تولید اينگونه تلفظ
میشوند .به عبارت ديگر ،اين دو واژه در اصل رنب و غرنب/گرنب بودهاند که
براساس قاعدة همگونی محلِ تولید ،مجاورت واج  nبا واجِ دولبی  bموجبشده
که محل تولید آوای  nاز جايگاه لثوی به جايگاه دولبی تغییرکرده و واج  nبه
آوای  mتبديل شود.
بااينحال ،چنین تفسیری هرچند از نظر ريشهشناختی وجود واج  mدر اين دو
واژه را رد میکند ،اما عدمِ حضور واج  mدر جايگاه  C1را رد نخواهد کرد و
محدوديتی مطلق بههمراه نخواهدداشت ،زيرا قاعده همگونی محل تولید نشان
میدهد که توالی واجی  mb/pمیتواند بهطور بالقوه ،يک توالی مجاز در زبان فارسی
باشد ،کمااينکه برخی وامواژههای زبان فارسی بمب ،پمپ ،کمپ ،و استمپ) از
چنین مجوزی بهره برده و در زبان فارسی بهکار میروند .بااينحال ،میتوان سطحی
انتزاعیتر از قواعد را در نظر گرفت که براساس آن ،ازنظر ريشهشناختی ،توالی
 mb/pتوالی غیرمجازی در زبان فارسی بوده و هیچ واژهای با چنین توالیای در زبان
فارسی وجود نداشته است و واژههايی که دارای چنین توالیای هستند ،صورتهای
تغییر يافته توالی  nb/pهستند که براساس قاعده همگونی محل تولید به mb/p
تغییر میيابند .بهعبارت ديگر ،قاعدهای واجی مانع از حضور مدخل با خوشه mb/p
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میشود ،ولی در عین حال قاعدهای آواشناختی ،بدون دخالت قاعده قبلی توالیهای
 nb/pرا به توالی  mb/pتبديلمیکند .برايناساس ،چنین قاعدهای هرچند مانع از
حضور واژههايی با توالی  mb/pمیشود ،ولی در اعمال قواعد آواشناختیای که nb/p
را به  mb/pتبديل میکند ،تأثیر نمیگذارد .بايد توجه داشت که فرض چنین
قاعدهای را تنها برای مقطعی تاريخی از تاريخ زبان فارسی میتوان مفروض شمرد،
زيرا حضور وامواژههای ناقض اين رابطه ،وجود چنین قاعدهای را نفی میکند.
توجیه آواشناختیای که در مورد دو واژه رمب و گرمب/غرمب ارائهشد ،به نظر
میرسد در مورد واژه دمب ،تلمب ،و داالمب و دولومب نیز صادق است .واژه تلمب
تنها در لغتنامه سخن و براساس حضور آن در ترکیب اِهن و تلمب ضبطشدهاست
و برای آن مدخلی مجزا تعیین شده است .اين ترکیب در لغتنامههای ديگر ،مانند
لغتنامه دهخدا ،به صورت اهن و تلپ ضبط شده است .نکتة قابل توجه ديگری هم
که در وامواژهها میتوان مشاهده کرد اين است که تمام وامواژههايی که به توالی
 mb/pختمشدهاند به انگلیسی/فرانسوی تعلق دارند ،مانند بمب ،پمپ ،کمپ ،و
چنین توالیای در وامواژههای عربی مشاهده نمیشود .از سوی ديگر ،در واژههايی
که واج  nدر جايگاه  C2خوشههمخوانی ظاهر میشود ،در گفتار طبیعی شاهد حذ
واج خیشومی هستیم که گاهی با کشش واکهای همراه است ،مانند جشن و پهن.
اين واج در صورتهای مشتق و مرکب هم ،زمانی که در مرز بین واژه و وند ،و يا
در مرز دو واژه قرارمیگیرد ،عموماً با حذ همراه است ،مانند جشنواره و گُشنگیری.
اگر بپذيريم که واژههای ناقض رابطة توزيع تکمیلی تحتتأثیر وامواژهها در
گويش معیار اين گونه تلفظ میشوند ،تلفظ اين واژهها در گويشهای محلی ،که
کمتر تحتتأثیر وامواژهها هستند ،میتواند به تلفظ تاريخی اين واژهها نزديکتر
باشد .نوع تلفظ اين واژهها در برخی از گويشها نشان میدهد که برای ممانعت از
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حضور اين دو واج در دو جايگاه مذکور ،در خوشة همخوانی ،تلفظ اين واژهها متفاوت
از تلفظ آن در گويش معیار است .1چنین تمايزی يا با حذ يکی از واجها و يا با
افزودن واکه و شکستهشدن هجای سنگین صورت میپذيرد .برای نمونه ،واژه پهن
در گويش شیرازی با حذ واج  hو کشش جبرانی واکه  æبه صورت pæ:n
تلفظمیشود .همین واژه در گويش اناری بدون دو واج  hو  ،nو به صورت pæ:
تلفظمیشود که در آن واکة  æخیشومی شده است .در همین گويش واژة جشن
بدون واج  nتلفظ میشود .در گويش سبزواری دو واژه پهن و جشن به صورت
 pæhenو  ʤæʃenتلفظ میشوند.
ازنظر ســاختواژی ،از میان  6واژة حاوی خوشــه  2 ،mCواژه غرمب/گرمب ،و
داالمب و دولومب ،به مقولة نام آواها تعلق دارند .تفاوت نام آواها با ديگر مقوالت
2
زبانی در اين اســـت که در نامآواها رابطة میان دال و مدلول ،رابطهای تصـــويری
اســـت ،در حالی که راب طه م یان دال و مدلول در ديگر مقوالت ز بانی راب طه ای
قراردادی اســـت .رابطه قراردادی میان دال و مدلول موجب میشـــود که ترکیب
واجی واژهها از ســـاختار واجشـــناختی زبان پیرویکند ،اين در حالیســـت که در
نامآواها ،ترکیبِ واجی تقلیدی از آوايی اســت که واژه به آن داللت دارد .البته اين
موضــوع به اين معنی نیســت که نامآواها از ســاختار واجی زبان پیروی نمیکنند،
کمااينکه تفاوت نامآواهايی که در زبانهای مختلف به پديدهای م شابه داللتدارند،
مؤيد نوعی تبعیت از ساختار واجی زبان موردنظر ا ست و نامآواها عالوه بر تبعیت
از ساختار واجی زبان ،تا حد امکان متعهد به بازنمايی آوايیِ م شابه به پديده مورد

 .1اين بخش از شـــواهد براســـاس صـــحبت با گويشـــوران اين گويش ها و گزارش آنها از نوع تلفظ اين واژه ها
گردآوریشدهاست.
2. iconic
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نظر ه ستند .بنابراين  2واژة مورد بحث ممکن ا ست به دلیل ماهیت ت صويری شان
ناقض رابطة توزيع تکمیلی در واژههای فارسی باشند.
عالوه بر اين ،برخی از واژههای فارسیای که ذکرشد رمب ،غرمب/گرمب)،
درواقع ريشة افعال رمبیدن ،غرمبیدن/گرمبیدن هستند که تصريف شخص و شمار
و همینطور تصريف گذشته ،موجب شکستهشدن هجای  CVCCدر اين افعال
میشود و عمال تضمینکنندة عدم حضور توالی  mbدر اين واژهها است
 .)rom.bi.dæmعالوه بر اين ،مدلول برخی از اين واژهها میتواند بر محلیبودن
آنها داللت داشته باشد .برای نمونه از آنجا که زيستگاه حیوانی مثل گوزن به مناطق
جغرافیايی خاصی محدود است ،میتوان واژه گوزن را دارای خاستگاهی محلی و يا
متأثر از تلفظی محلی دانست.گ برای واژه جشن نیز ،از آنجا که مفهوم جشن از
ابتدای پیدايش آن به مراسمهای مذهبی اطالق میشده است ،اين واژه نیز ممکن
است از آئین مشخصی با خاستگاهی محلی و تلفظی محلی گسترش يافته باشد.
همانطور که تا بهاينجا درمورد واژههای فارسی مشاهده کرديم و در ادامه هم
خواهیم ديد ،بهدلیل محدوديتهايی که در توالی واجها در هر زبانی وجود دارد،
واژههای هر زبانی حول توالیهای واجی مشخصی تجمع دارند ،بااينحال  10واژهای
که شکل مطلق رابطه توزيع تکمیلی را نقض میکنند واژه شمش از اين فهرست
حذ شدهاست) ،حاوی  4خوشه منحصربهفردی هستند که تنها در اين  10واژه
ديده میشوند خوشة  mbبرای واج  mو خوشههای : ʃnجشن ،گشن ،رشن)،
: znگوزن) ،و : hnپهن) برای واج  .)nهمانطور که در ادامه خواهیم ديد ،از بین
اين  4خوشه ،خوشه  ʃnتنها در اين سه واژه مشاهده شده و چنین خوشهای در
هیچ وامواژهای حضور ندارد .يکی از فرضیاتی که میتواند پاسخگوی چنین توزيعی
باشد ،ماهیت ريشهشناختی يا تلفظ تاريخی متفاوت اين واژههای است.
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شواهدی که تا بهاينجا ذکر شد میتواند ماهیت  11واژهای را که ناقض شکل
مطلق رابطة توزيع تکمیلی در واژهها فارسی هستند ،از جوانب مختلف مورد تشکیک
قرار دهد .بديهی است نوع توزيع واجهای خیشومی اين واژهها که در اين پژوهش
ارائه شده است ،میتواند در مطالعة ريشهشناختی اين واژهها ،از فرضیة
غیرفارسیبودن يا تلفظ تاريخی متفاوت اين واژهها حمايت کند .بااينحال ،میتوان
گفت که وجود وامواژههايی که ناقض چنین رابطهای هستند ،چنین توالیای را در
خوشه همخوانی فارسی معاصر تثبیت کرده است.
 .2 4توزيع عضو غیرخیشومی خوشه دوهمخوانی
در اين بخش به بررســی توزيع مختصــههای واجی عضــو غیرخیشــومی خوشــة
همخوانی در سه سطح شیوه تولید ،جايگاه تولید ،و و ضعیت واک میپردازيم .در
هرســه ســطح ،بســامد مختصــههای واجی براســاس مشــارکتشــان درکل هجاها
محاسبهشدهاست.
 .1 2 4توزيع مختصههای واجی در خوشة همخوانی براساس شیوه تولید
جدول و نمودار  3درصد نسبی توزيع مختصههای واجی عضو غیرخیشومی خوشه
در کل هجاها را براساس شیوه تولیدشان ،و به تفکیک نوع واژه نشانمیدهد.
سنجش توازن و پراکندگی مختصههای واجی واژههای فارسی و
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نمودار ( :)3درصد نسبی توزيع مختصههای واجی عضو غیرخیشومی در خوشههای همخوانی براساس شیوه تولید
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وامواژهها را میتوان با مقاي سة دامنه ،گ سترة پراکندگی و میزان پراکندگی در
اين دو نوع واژه مشـــاهده کرد .مقايســـة اين ســـه مولفه در واژههای فارســـی با
متناظرشان در وامواژهها در راستای پیشبینیهای فرضیه دوم اين پژوهش بوده و
نشـــان میدهد که وامواژه ها نســـبت به واژه های فارســـی از توزيع متوازنتر و
پراکندهتری در سطح شیوة تولید برخوردار ه ستند .تنها موردی که اين رابطه را
نقض میکند گســترة پراکندگی و میزان پراکندگی در خوشــه  nCاســت که در
بخش  4.3.1در مورد اين عدم تمايز توضیح داده خواهد شد.
ازآنجا که گسترة پراکندگی براساس میزان گرفتگی بست در تولید واج
ارزشگذاری شده است ،برتری گسترة پراکندگی مختصههای واجی در سطح شیوة
تولید وامواژهها نشانمیدهد که وامواژهها از نظر نوع گرفتگی از تنوع بیشتری
برخوردارند .درحالی که در واژههای فارسی عضو غیرخیشومی سه خوشه ،nC ،mC
و  Cnتنها با واجهای گرفته انسدادیها ،انسايشیها ،و سايشیها) پر شده است و
تنها در خوشة  Cmواژههای فارسی است که چنین گرايشی ديده نمیشود .از سوی
ديگر ،ازآنجا که در جدول و نمودار  ،3چینش مختصههای واجی شیوة تولید براساس
میزان گرفتگی مرتب شده است ،اطالعات جدول و نمودار  3نشان میدهد که در
خوشة  mCو  nCواژههای فارسی بهطور مطلق ،و در خوشة  Cmواژههای فارسی
گرايش غالب ،پیروی از اصل رسايی است .تنها خوشه  Cnدر واژههای فارسی از
اصل رسايی پیروی نمیکند که البته اين موضوع را نیز میتوان بهعنوان شاهدی
در جهت تشکیک در ماهیت فارسی اين واژهها در نظر گرفت .درمقابل ،در وامواژهها
تنها در خوشة  nCشاهد پیروی از اصل رسايی هستیم و در سه ترکیب ديگر گرايش
غالب در نقض اصل رسايی است.
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دو گروه واژههای فارسی دارای خوشه  mCو  ،Cnکه پیشتر ماهیتشان را از
جوانب مختلف مورد تشکیک قرارداديم ،در اين دو نمودار نیز توزيعی ناهنجار يا
بهعبارت بهتر ،تجمعی مطلق را در يک گروه نشان میدهند :جايگاه  C2در خوشه
 mCرا واجهای انسدادی بهطور کامل اشغال کردهاند و جايگاه  C1در خوشه  Cnرا
واجهای سايشی بهطور کامل اشغال کردهاند .بنابراين ،نقض اصل رسايی و تجمع
در دو مختصة انسدادی و سايشی ،بهترتیب ،در دو خوشه  mCو  Cnرا میتوان
بهعنوان شاهد ديگری در جهت تشکیک ماهیت اين واژهها بهشمار آورد.
 .2 2 4توزيع مختصههای واجی در خوشة همخوانی براساس جايگاه تولید
جدول و نمودار  4درصد نسبی توزيع مختصه های واجی عضو غیرخیشومی خوشه
در کل هجاها را براساس جايگاه تولیدشان ،و به تفکیک نوع واژه نشان میدهند.
در توزيع واج ها ،براساس جايگاه تولید نیز شاهد رفتار توزيعی متمايز مختصههای
واجی در خوشههای واژههای فارسی و وامواژهها هستیم :مقايسة سه مولفة دامنه،
گسترة پراکندگی ،و میزان پراکندگی در واژههای فارسی با وامواژهها در راستای
پیشبینی های فرضیة دوم اين پژوهش بوده و نشانمیدهد که وامواژهها از توزيع
متوازنتر و پراکندهتری نسبت به واژه های فارسی برخوردار هستند .تنها خوشة
 Cmدر وامواژهها دامنة تغییرات بیشتری را نسبت به متناظر خود در واژههای
فارسی نشان می دهد که دربارة اين موردِ نقض در بخش 4ـ 3بهطور مفصل بحث
خواهد شد.
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نمودار ( :)4درصد نسبی توزيع مختصههای واجی عضو غیرخیشومی در خوشه همخوانی براساس
جايگاه تولید
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 .3 2 4توزيع مختصههای واجی در خوشة همخوانی براساس وضعیت واك
جدول و نمودار  5توزيع مختصه های واجی عضو غیرخیشومی خوشه های
چهارگانه را در کل هجاها ،براساس وضعیت واکداری نشان می دهد .همانطور که
در نمودار  5مشاهده می کنید ،در واژههای فارسی جايگاه  C1گرايش غالب به
بیواکی ،و جايگاه  C2گرايش به واکداری دارد .اين درحالیست که در وام واژه ها
شاهد توزيع متوازن تری هستیم :مقايسه دامنه تغییرات در هر خوشة واژه های
فارسی ،با خوشة متناظر وام واژه نشان می دهد که توزيع واج ها از نظر وضعیت
واکداری در تمامی خوشه های وام واژه ها ،به جز خوشة  ، Cmدارای توزيع
متوازن تری نسبت به خوشة واژه های فارسی است که چنین نتیجه ای از فرضیه
دوم اين پژوهش حمايت می کند .علت عدم پیروی خوشة  Cmاز اين فرضیه در
ادامه تشريح خواهد شد.

نمودار ( :)5درصد نسبی توزيع مختصههای واجی عضو غیرخیشومی در خوشة همخوانی براساس وضعیت واک
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 .4 2 4علل توزيع پراکندهتر و متوازنتر مختصههای واجی در وامواژهها
تا بهاينجا ن شان داديم که مخت صههای واجی وامواژهها ،ن سبت به واژههای فار سی،
از توزيع پراکندهتر و متوازنتری برخوردار هستند .سوالی که در اين میان میتوان
مطرحکرد اين اســـت که علت پراکندگی و توزيع متوازن مختصـــههای واجی در
وام واژه های ز بان چیســــت؟ آرايش واجی واژه های هر ز بان حاوی قوا عد و
محدوديتهايی ا ست که موجب می شود شاهد تجمع و تمرکز مخت صههای واجی
در آن زبان باشـــیم .اين درحالیســـت که در وامواژهها به دو دلیل شـــاهد توزيع
پراکندهتر و متوازنتر مختصــههای واجی هســتیم :تصــادفیبودن وامگیری واژه و
مبادی مختلف ورود وامواژه.
تصادفیبودن وامگیری به اين نکته اشاره دارد که وامگیری واژهها براساس
نیازهای ارتباطی صورت میگیرد و اين نیازهای ارتباطی بر ساختار واجشناختی
زبان مقصد تقدم دارند .بهعبارت سادهتر ،تقدم نیازهای ارتباطی بر محدوديتهای
واجشناختی زبان مقصد در فرايند وامگیری موجب میشود که واژه ابتدا براساس
نیازهای ارتباطی وارد زبان مقصد شده و سپس ،محدوديتهای واجشناختی زبان
مقصد جرح و تعديلهايی بر واژه اعمال کند .بنابراين ،محدوديتهای واجشناختی
زبان مقصد نمیتواند مانع از ورود واژهای شود که براساس نیاز ارتباطی وارد زبان
شده است .در چنین حالتی ممکن است واژههايی وارد زبان شود که از نظر ساختار
واجی از ويژگیهای واجشناختی کانونی زبان مقصد فاصلة زيادی داشته باشد،
بااينحال ،جرح و تعديلهايی که در واژه صورت میگیرد تنها تا جايی میتواند
اعمال شود که هويت وامواژه تغییر نکند .درچنین حالتی اگر برای محدوديتهای
واجشناختی زبان مقصد ساختی سلسلهمراتبی در نظر بگیريم ،تنها جرح و
تعديلهايی حداقلی بر واژه اعمال میشود که در اين سلسله مراتب از اهمیت
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بیشتری برخوردار است .میتوان تصورکرد که چنین محدوديتهايی تنها در قالب
برخی از قواعد کلی ،نظیر تعديل نوع هجا مانند  )spreɪ / ʔes.pe.rejو
جايگزينکردن واجهايی که در زبان مبدأ حاضر و در زبان مقصد غايب است مانند
 ،)lystʁ / lus.terمیتوانند در وامواژهها دخل و تصر داشته باشند .ذکر اين
نکته ضروری است که توصیف فرايند وامگیری به صفت تصادفی از منظری واج-
شناختی صورتگرفته و به اين معنی است که عاملی غیرزبانی در ورود واژه دخیل
است ،وگرنه از منظری جامعهشناختی ،وامگیری را نمیتوان تصادفی دانست و
میتوان برای آن داليل اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مختلفی را برشمرد.
از سوی ديگر ،اين فرايند تصادفی از زبانهای مبدأ مختلفی صورت میگیرد که
هرکدام از ساختار واجشناختی مشخصی پیروی میکنند .تفاوت اين ساختار واج-
شناختی براساس اصل قراردادیبودن صورت ـ معنا موجب میشود که تناظر
يکبهيکی بین اين ساختارهای واجشناختی وجود نداشته باشد .بهاينترتیب،
تصادفیبودن فرايند وامگیری و مبادی مختلف ورود واژه موجب میشود شاهد
تنوعی از ويژگیهای واجشناختی باشیم که در ساختار زبان مقصد بهطور متوازن
پراکنده شدهاند .بهعبارت ديگر ،پراکندگی در توزيع ،به توزيع متوازن ناگزير
ويژگیهای واجشناختی منجر میشود .برايناساس ،توزيع متوازن بیش از اينکه
مسألهای آماری باشد ،مسألهای احتماالتی است.
 .3 4بسامد خوشههای حاوی واج خیشومی
بررسی  54خوشة منحصر حاوی واج خیشومی نشان می دهد که از میان اين 54
خوشه ،تنها  1خوشه  1.85درصد) منحصراً در واژه های فارسی حضوردارد14 .
خوشه  25.93درصد) میان واژه های فارسی و وام واژه ها مشترک بوده و 39
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خوشه  72.22درصد) تنها در وام واژه ها حضور دارند .اين آمار نشان می دهد که
خوشه های مستخرج از وام واژه ها نسبت به خوشه های مستخرج از واژه های
فارسی از تنوع بیشتری برخوردارند .نکتة جالب توجهی که در اين آمار مشاهده
می شود اين است که تنها خوشه ای که منحصراً در واژه های فارسی ظاهر
شده است ،خوشة  ʃnاست که در واژه های فارسی جشن ،رَشن ،و گُشن ظاهر
شده است و ماهیت ريشه شناختی و نوع تلفظ اين واژه ها را پیشتر مورد تشکیک
قرار داديم .انحصاری بودن اين خوشه در اين واژه ها را نیز می توان به عنوان
شاهدی بر چنین تشکیکی در نظر گرفت.
جدول  6حضور خوشههای بالفعل حاوی واج خیشومی را بهترتیب نزولی نمايش
میدهد .از بین پنج خوشة نخست اين جدول ،سه خوشه دارای ساختار  nCهستند
که نشاندهنده حضور فعال واج  nدر موضع  C1است .درواقع اين سه خوشه :
 ،nɟ ،ndو  )nʤجزو سه خوشه پربسامد زبان فارسی هستند :در فهرست
بسامدیای که علمالهدی  )Alamolhoda, 2000از خوشههای زبان فارسی ارائه
کرده است ،اين سه خوشه جزء  16خوشة نخست زبان فارسی و جزء  10خوشة
نخست واژههای بهلحاظ ريشهشناختی فارسی هستند.

جدول ( :)6فهرست بسامدی خوشههای منحصر همخوانی در کل هجاها
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نکتة مهمی که جدول  9به همراه دارد ،پیروی آن از يکی از اصول خانوادة
قوانین قدرت 1با نام اصل پارتو 2است .قانون قدرت رابطهای نسبی میان دو کمیّت
است که براساس آن تغییر در يک کمیّت ،تغییر نسبی در کمیّت ديگر را به همراه
دارد .براساس اصل پارتو ،که توسط ويلفردو پارتو ،3اقتصاددان ايتالیايی ،کشف شده
است ،چیزها دارای توزيع يکسان نیستند ،بلکه  80درصد از توزيع متعلق به 20
درصد از دادهها ،و  20درصد از توزيع متعلق به  80درصد از دادههاست .توزيع
خوشههای منحصر در کل هجاها ،که در جدول  6آمده است ،نشانمیدهد که توزيع
اين دادهها از اصل پاراتو تبعیتمیکند 20 :درصد از  54خوشه منحصر ̴  11خوشه
منحصر  83.06 ،)10.8درصد از بسامد کل هجاها را تشکیل میدهند .در نمودار
4
 8اين توزيع بهتصوير کشیده شده است.
پیروی دادههای اين پژوهش از اين اصل ،از اين نظر حائز اهمیت است که اين
اصل برای توصیف دادههای طبیعی بهکارمیروند .اين درحالیست که دادههايی که
در اين پژوهش مطابقت آنها با اين اصل مورد آزمايش قرار گرفته است ،هرچند از
فهرستی تقريباً) پیکرهبنیاد به دست آمده است ،بااينحال کل دادههای پیکره مورد
سنجش قرارنگرفته ،بلکه «تنها» طبقه خیشومیها ،و توزيع آنها «تنها» در
خوشههای همخوانی مورد سنجش قرار گرفته است .بنابراين ،تبعیت اين دادهها از
اين اصل نشاندهندة طبیعیبودن رفتار توزيعی طبقة خیشومیها در خوشههای
همخوانی است که از آن میتوان طبیعیبودن طبقه واجهای خیشومی در زبان
1. power law
2. Pareto principle
3. Vilfredo Pareto
 .4ذکر اين نکته ضــروری اســت که توزيع  20/80دادهها يک نســبت تقريبی اســت و درواقع هیچگاه در دادههای
طبیعی شاهد توزيعی با چنین دقتی نیستیم؛ بلکه توزيع دادههای طبیعی به چنین نسبتی نزديک هستند.
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فارسی را نتیجه گرفت .بهعبارت ديگر ،رفتار توزيعی واجهای خیشومی در خوشة
همخوانی و تبعیت آن از اصل پارتو ،طبیعیبودن طبقة واجهای خیشومی را در زبان
فارسی تأيید میکند.
جدول  7توزيع خوشههای منحصر در کل هجاها را براساس نوعِ ترکیبِ خوشه
نشان داده است .جدول  8توزيع خوشههای منحصر در کل هجاها را به تفکیک
واژههای فارسی و وامواژهها نشان میدهد .در بخش 4ـ2ـ 2ديديم که توزيع عضو
غیرخیشومی در خوشه  Cmوامواژهها ،نسبت به خوشة متناظر در واژههای فارسی،
از نظر جايگاه تولید ،دامنة تغییرات بیشتری نشان میدهند و درنتیجه ،توزيع
نامتوازنی نسبت به واژههای فارسی دارد .همین موضوع را در بخش 4ـ3ـ 2در مورد
همین خوشه از نظر وضعیت واک شاهد بوديم .سؤالی که در اين میان به وجود
میآيد اين است که چرا خوشه  Cmاز اين فرضیه تبعیت نمیکند؟ پاسخ اين
پرسش بدين قرار است که وامگیری گستردة واژههايی که در زبان مبدأ به طبقة
ساختواژی مشخصی تعلق دارد ،موجب میشود که شاهد تجمع برخی ويژگیهای
واجشناختی در زبان مقصد باشیم که نتیجة اين تجمع ،عدمتوازن بوده و درنتیجه،
تمايز دامنة تغییرات در توزيع مختصههای واجی در واژههای فارسی و وامواژهها را
تضعیف میکند.
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نمودار ( :)6توزيع خوشههای همخوانی براساس اصل پارتو

جدول ( :)7فهرست بسامدی خوشههای همخوانی به تفکیک نوع ترکیب خوش
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جدول ( :)8فهرست بسامدی خوشههای همخوانی به تفکیک نوع واژه فارسی  /وامواژه
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نگاهی به جدول  7نشان میدهد که در خوشه  ،Cmبیشترين بسامد به خوشة
 smتعلق دارد .نگاهی به جدول  8هم نشان میدهد که خوشة  smمنحصراً به
وامواژهها تعلق دارد و از طرفی ،پربسامدترين خوشه در وامواژههاست .عالوه بر اين،
نگاهی به جدول  6نشان میدهد که خوشه  smچهارمین خوشه در بین کل
خوشههای مورد مطالعة اين پژوهش است .نگاهی به وامواژههای حاوی اين خوشه
نشانمیدهد که اکثريت غالب اين وامواژهها به طبقة ساختواژی خاصی تعلقدارند:
از بین  371وامواژهای که واج  mدر جايگاه  C2خوشة آنها حضوردارد 182 ،واژه
 49.06درصد) به توالی  smختمشدهاند که  86.26درصد از اين  182واژه 157
واژه) از ترکیب پسوند اسمساز انگلیسی  ismتشکیل شدهاند .اين شواهد نشان
میدهد وامگیری گستردة واژههايی که در زبان مبدأ به طبقة ساختواژی خاصی
تعلق دارند ،منجر به تجمع مختصههای واجی آن طبقة ساختواژی در زبان مقصد
خواهند شد .اين موضوع تنها در مورد وامواژهها صادق نیست .درواقع ،تجمع و عدم
پراکندگی متوازن مختصههای واجی در واژههای بومی زبان نیز بهدلیل استفاده از
ترکیبات ساختواژی مشخص در آن زبان است ،چنانکه در دادههای اين پژوهش
خوشه  ،ndکه پربسامدترين خوشه فارسی است ،حاصل ترکیب وندهای اشتقاقیای
نظیر ـمند ،و ـوند ،و يا ترکیب واژههايی نظیر بند ستاک حال بستن) و چند است.
واجهای خیشومی دارای دو ويژگی هستند که آنها را از ديگر واجهای فارسی
متمايز میکند .ويژگی نخست به کانالی که جريان هوا از آن خارج میشود خیشوم)
باز میگردد .ويژگی ممیز دوم واجهای خیشومی در اين است که در تولید اين واجها
شاهد ايجاد بست انسدادی در دهان هستیم .ممکن است ذکر ويژگی دوم اينگونه
مورد اعتراض قرار بگیرد که اين ويژگی واجهای خیشومی را از انسدادیها متمايز
نمیکند .بااينحال ،نوع تولید واجهای خیشومی از انسدادیها متمايز است .تولید
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آوا از سه مرحله گرايش ،گیرش و رهش تشکیل شده است که دو مرحله آخر شیوة
تجمع و خروج هوا را تعیین میکنند .نکتهای که موجب تمايز واجهای خیشومی
میشود اين است که بست انسدادی ايجادشده در تولید اين دو آوا نقشی در شیوة
خروج جريان هوا ندارد و همین امر موجب شده اين ويژگی در توصیف اين واج
نقشی نداشته باشد .در تولید آواهای خیشومی پايینآمدن مالز تعیینکنندة خروج
جريان هواست و بست انسدادی تنها طنین مورد نیاز برای تولید آوا را فراهم میکند.
با اين مقدمه در ادامه به علل پربسامدبودن واج  nدر موضع  C1خوشة همخوانی
 nCمیپردازيم.
جدول  6نشان میدهد که سه خوشه  ،nɟ ،ndو  57.77 nʤدرصد از کل
بسامد خوشههای همخوانی حاوی واج خیشومی را تشکیل میدهند .بههمین دلیل
بايد ديد که واج  nچه امکاناتی را در جايگاه  C1فراهم میکند که موجب
پربسامدشدن اين واج در اين موضع میشود .واج  nاز اتصال منعطفترين و
پرکاربردترين اندام تولیدی نوک زبان) با لثه حاصل میشود .چنین کاربردی با
اصل مرز اجباری تحديد و با قاعدة همگونی محل تولید توسعه میيابد .براساس
اصل مرز اجباری هیچ دو عنصر مشابهی نبايد در مجاورت يکديگر قرار بگیرند
McCarthy, 1988؛ نقلشده در بیجنخان  .)1392براساس اين اصل ،از آنجا که
واج  nدارای بست انسدادی است ،مجاورت آن با واجهای گرفته انسدادیها،
انسايشیها ،و سايشیها) غیرمجاز خواهد بود .بااينحال ،اين مجاورت غیرمجاز با
عملکرد قاعدة همگونی محل تولید مرتفع میشود :هرواج گرفتهای که پس از واج
 nقرار بگیرد ،واج  nاز نظر جايگاه تولید با آن واج همگون خواهد شد .بااينوجود،
تمام واجهای گرفته دارای چنین قابلیتی نیستند و واج  nتنها با واجهايی میتواند
همگون شود که جايگاه تولید آنها پس از انشعاب خیشوم واقع شده باشد؛ يعنی
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تمام واجهای گرفتهای که در فضای دهان تولید میشوند .بهعبارت بهتر ،تمام
واجهايی که بست آنها با زبان شکل میگیرد .به اينترتیب ،واجهايی که میتوانند
پس از واج  nدر خوشة همخوانی ظاهرشوند و جايگاه واج  nبا جايگاه اين واجها
همگون شود ،واجهايی هستند که دارای مشخصه [ +گرفته] و [ -حنجرهای]1
هستند .از بین  23همخوان زبان فارسی  18همخوان گرفته وجود دارد که از میان
اين  18همخوان ،تنها دو همخوان گرفته در فضای دهان تولید نمیشوند  ʔو .)h
اين مسأله موجب میشود که واج  nدر ترکیب خوشة  nCبتواند از نظر جايگاه
تولید با اين  16واج همگون شود .اگر همگونی جايگاه تولید را در خوشه  nCنوعی
اقتصاد زبانی در تولید آوا بهشمار آوريم ،ترکیب واج  nبا اين  16واج در خوشه ،nC
 16خوشة بهینه را برای زبان بههمراه خواهد داشت .دادههای به دستآمده از اين
پژوهش نیز از چنین تفسیری حمايتمیکنند :از بین تمام خوشههای دارای الگوی
 nCکه در اين پژوهش مورد مطالعهگرفت اعم از فارسی و وامواژه)  15خوشة
منحصر  nCبه دست آمده است که در همه اين خوشهها عضو غیرخیشومی دارای
مشخصة [ +گرفته] است .از بین اين  15خوشه ،دو خوشه وجود دارد که دارای
مشخصه [ +حنجرهای] هستند  nhو  13 .)nʔخوشة باقیمانده همگی دارای
مشخصه [ +گرفته - ،حنجرهای] هستند .سه خوشهای که در اين دادهها ديده نمی
شود ،عبارتند از ،nv ،np :و nG؛ بااينحال عدم حضور اين سه خوشه به دلیل عدم
همگونی واج  nبا سه واج  ،v ،pو  Gنیست ،چراکه در تولید طبیعی واژههايی نظیر
انوار ،جانپناه و عنقريب شاهد همگونی واج  nبا اين سه واج هستیم .بنابراين ،عدم
حضور اين خوشه را میتوان تصادفی دانست .حضور دو خوشه  nhو  nʔخدشهای
به تفسیر ما وارد نمیکند ،زيرا اين دو خوشه تنها  0.33درصد از کل خوشهها را
1. glotal
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تشکیل میدهند هر دو خوشه در وامواژهها مشاهده شدهاند) و  99.67درصد
خوشهها دارای واجی با مشخصه [ +گرفته - ،حنجرهای] هستند و اين دو مشخصه
است که موجب بهینهبودن خوشه  nCمیشود .تفسیر ما از علل پربسامدبودن نیز
به اين مشخصهها اشاره دارد.
ازطرفی ترکیب واج  nبا واجهايی با مشخصه [ +گرفته] در خوشه  nCترکیباتی
را بههمراه خواهد داشت که از اصل رسايی پیروی خواهند کرد .در خوشه  nCهم،
ازآنجا که واجهای گرفته از درجة رسايی کمتری نسبت به واج  : nخیشومیها)
برخوردارند ،قرارگرفتن اين واجها در موضع دوم خوشه ،پیروی از اين اصل را
بههمراه خواهد داشت .عالوهبراين ،توزيع واجهای گرفته در اين موضع نیز نشان
میدهد گرفتگی واجها در اين موضع با میزان توزيعشان همبستگی مثبت دارد:
واجهای گرفته از نظر میزان گرفتگی بهترتیب ،عبارتند از انسدادیها ،انسايشیها،
و سايشیها که توزيع اين سه ويژگی در موضع  C2خوشه ، nCبهترتیب،52.75 ،
 ،8.3و  4.04درصد است .چنین رابطهای نه تنها به پیروی اکید خوشه  nCاز اصل
رسايی اشاره دارد ،بلکه نشاندهندة ارتباط میان بست انسدادی واج  nو میزان
گرفتگی عضو غیرخیشومی خوشه  nCاست .بنابراين ،با توجه به شیب نزولی توزيع
واجهای گرفته ،هرچه گرفتگی بست عضو غیرخیشومی بیشتر باشد ،میزان مشارکت
آن در خوشه  nCافزايش يافته و بالعکس ،هرچه میزان گرفتگی بست عضو
غیرخیشومی کمتر باشد ،از میزان مشارکت واجها در خوشه  nCکاسته میشود.
بنابراين میتوان گفت که پربسامدبودن الگوی خوشه  nCناشی از بست
انسدادی واج  nاست که موجب میشود اين واج بتواند با کمک قاعدة همگونیِ
محلِ تولید ،با  16واجِ [ +گرفته - ،حنجرهای] همگون شود .از چنین منظری اصل
مرز اجباری علیرغم محدوديتهايی که در همنشینی واجها به وجود میآورد،
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موجب عملکرد قاعدهای قاعده همگونی محل تولید) میشود که اين قاعده ظرفیت
همنشینی واج  nبا ديگر واجها در خوشه  nCرا افزايش میدهد .عالوه بر اين،
حضور واجهای گرفته در موضع  C2خوشه  nCپیروی از اصل رسايی را در
خوشههای حاصل از چنین ترکیبی به همراه خواهد داشت که خوشههايی بهینه را
برای زبان فراهم میکنند.
به نظر میرسد که گرفتگی عضو غیرخیشومی در خوشه  nCيک محدوديت
مطلق در زبان فارسی است ،زيرا تنها ويژگی واجشناختیای که در آن پراکندگی
مختصههای واجی چه از نظر گسترة پراکندگی و چه از نظر میزان پراکندگی) در
خوشههای چهارگانه واژههای فارسی و وامواژهها يکسان است ،در خوشه nC
مشاهده شده است .بااينحال ،نگاهی چندجانبه به خوشه  nCواژههای فارسی و
وامواژهها تمايزهايی را در توزيع مختصههای واجی عضو غیرخیشومی اين دو نوع
واژه آشکار میکند.
عضو غیرخیشومی خوشة  nCواژههای فارسی دارای مشخصة [ +گرفته- ،
حنجرهای + ،واکدار] است .تنها واژهای که اين رابطه را نقض میکند ،واژه سوشیانت
است که در آن عضو غیرخیشومی بیواک است .واژة سوشیانت در آيین زرتشتی به
منجیِ موعود اطالق میشود که خوشه  ntدر آن بازماندة پسوند  -ɑntاست که در
زبانهای دورة باستان برای ساخت صفت فاعلی معلوم به کار میرفته است .اين واژه
تنها واژهای است که اين پسوند در آن به شکل باستانی آن باقی مانده است که به
نظر میرسد بهدلیل اسم خاصبودن آن و مالحظات مذهبی تغییری در تلفظ آن
ايجاد نشده است .ساير واژههايی که در دورة باستان با اين پسوند ساخته شدهاند،
در در فارسی میانه ،واج  tدر آنها واکدار و به  dتبديل شده است .از بین ديگر
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واجهای گرفته هم واجهای سايشی تنها در خوشه  nzبه کار رفتهاند که اين خوشه
تنها در دو واژه پانزده و شانزده و ترکیبات حاصل از اين دو واژه حضور دارد.
درمقابل عضو غیرخیشومی خوشه  nCدر وامواژهها دارای مشخصه [ +گرفته]
بوده و نسبت به دو مشخصة ديگر حنجرهایبودن و وضعیت واک) بیتفاوت است.
محدوديت خوشههای فارسی به سه مشخصه [ +گرفته - ،حنجرهای + ،واکدار] و
محدوديت خوشه وامواژهها به مشخصه [ +گرفته] نشان میدهد که گرفتگی واجها
در موضع دوم خوشه  nCمحدوديتی اکید در زبان فارسی است .بنابراين ،هرچند
گسترة پراکندگی و میزان پراکندگی خوشه  nCدر واژههای فارسی و وامواژهها
يکسان است ،در يک نگاه کلیتر ،خوشة وامواژهها نسبت به دو مشخصة [-
حنجرهای + ،واکدار] بیتفاوت است که بیتفاوتی نسبت به اين دو مشخصه را
میتوان به پراکندهتربودن مختصههای واجی در خوشه  nCوامواژهها تفسیرکرد.
عالوه بر اين ،اشتراک خوشة واژههای فارسی و وامواژهها در مشخصة گرفتگی ،از
ادعای ما مبنی بر پربسامدبودن ترکیب  ،nCبه علت انسدادیبودن بست واج ،n
حمايت میکند .توضیحات ارائهشده نشان از اهمیت بست دهانی در خیشومیها
دارد که غالباً در توصیف واجهای خیشومی ناديده گرفته میشود.
 .5نتیجهگیری
شايد بتوان يکی از مهمترين نتايج اين پژوهش را اهمیت نقش بست انسدادی در
توصیف واجهای خیشومی دانست .در آموزههای ساختگرايی مختصههای واجی
براساس نقش ممیزشان تعريف میشوند .در چنین نگرشی بست انسدادی واجهای
خیشومی بهدلیل اينکه فاقد نقش ممیز است ،در توصیف اين واج در زبان فارسی
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نقش ندارد .نتايج بهدستآمده از اين پژوهش شواهدی را بر عدم بسندگی چنین
نگرشی فراهم میکند .انسدادیبودن بست واج  nموجب میشود که جايگاه تولید
اين واج قادر به همگونی با واجهای دارای مشخصة [ +گرفته - ،حنجرهای] شود.
چنین امکانی موجب میشود که اين واج بتواند بهطور بالقوه با  16واج زبان فارسی
همگون شود .عالوه بر اين ،حضور واجهای گرفته در اين موضع ،پیروی از اصل
رسايی را نیز برای خوشه  nCبه همراه خواهد داشت .عالوه بر واژههای فارسی،
نشان داديم که مختصة [+گرفته] محدوديتی در خوشه  nCاست که وامواژهها هم
بايد از آن پیروی کنند 4ـ.)3
واجهای خیشومی در واژههای فارسی گرايش شديدی به توزيع تکمیلی دارند.
ما فرضیاتی آواشناختی ،ساختواژی ،گويشی ،تاريخی ،و ناهنجاریهای توزيعی) را
نیز در جهت تشکیک در ماهیت واژههايی که شکل مطلق اين رابطه را نقض
میکنند ،مطرح کرديم 4ـ.)1
در بخش 4ـ2ـ 4نشان داديم که پراکندگی متوازن مختصههای واجشناختی در
وامواژهها بهدلیل تصادفیبودن فرايند وامگیری واژهها و مبادی مختلف ورود
وامواژههاست .بااينحال ،اگر طبقة ساختواژی مشخصی از زبانی بهطور گسترده وارد
زبان مقصد شود ،موجب تجمع و توزيع نامتوازن مختصههای ساختواژی خواهد شد.
درواقع ،علت تجمع و پراکندگی نامتوازن مشخصههای واجشناختی واژههای بومی
هم وجود سازوکارهای ساختواژی مشخص در زبان است .نتايج به دست آمده در
اين بخش به ويژگیهای توزيعی-واجشناختیای اشاره دارد که میتواند به درک
روانشناختی ـ واجشناختی ما از واژههای يک زبان در برابر وامواژههای آن داللت
داشته باشد.
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از نتايج جانبی بهدستآمده از اين پژوهش ،رفتار توزيعی مشابه واجهای
خیشومی در خوشه همخوانی بود که اين شواهد از طبیعیبودن طبقة واجهای
خیشومی حمايت میکند .عالوه بر اين ،در توزيع خوشههای حاوی واجخیشومی
نیز شاهدبوديم که توزيع اين خوشهها از اصل پارتو حمايت میکند که اين موضوع
نیز مؤيد طبیعیبودن طبقة واجهای خیشومی در زبان فارسی است 4ـ.)3
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