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 چکیده 

در آغاز برخی  هاهمخوانبالواسطة ، به معنای توالی همخوانی آغازی ةخوش

 و یهای هندویژه در برخی زبانشناختی بهمعمول زبانی هاپدیدهاز  ها،واژه

هدف این پژوهش بررسی  .است های باستانی و میانة ایرانیزباناروپایی، ازجمله 

شدة ایرانی  های بازسازیر روند تحول صورتها دخوشهاین های واجی دگرگونی

پرسش است.  های فارسی باستان یا اوستاییصورتمعدود  ، و در مواردیباستان

در بررسی تحوالت درزمانی زباناصلی پژوهش آن است که 
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های تحول خوشهثیر را در أهای واجی بیشترین تکدام دگرگونیفارسی،  

گویی به این برای پاسخدر این پژوهش . اندداشته یباستان همخوانی آغازیِ

در روند اشتقاِق  ی آغازیهامنجر به تعدیل خوشه های واجیِدگرگونی پرسش،

ها واجد خوشة همخوانی آغازی نو که صورت باستانِی آنمشتق فارسی 398

از منابع همخوانی، های سههای دوهمخوانی و خوشهدر دو بخش خوشهاست، 

ترین نتایج پژوهش بررسی شده است. مهمستان گردآوری و های میانه و بادوره

با بذل توجه به های واجی بندی دقیق دگرگونیتقسیم: الف. بدین شرحند

های اصلی دگرگونی ةدست 6فهرستی از  ةو ارائها های صوتی همخواندگرگونی

های واجی اصلی دگرگونی ةدست 3تنوع( و  15های دوهمخوانی )با واجی خوشه

خوشة دوهمخوانی آغازی،  35در . ب؛ تنوع( 6همخوانی )با های سههخوش

حذف همخوان هشت، درج واکة میانترتیب بههای واجی ترین دگرگونیفعال

خوشة  4. در جاند. و حذف همخوان اول بوده ،دوم و تحول همخوان اول

ول حذف همخوان اترتیب بههای واجی ترین دگرگونیهمخوانی آغازی، فعالسه

  اند.بودههشت حذف همخوان اول و درج واکة میانو  ،و سوم

حذف خوشة همخوانی، خوشة همخوانی آغازی، درج واکه،  ها:کلیدواژه

 همخوان، حذف خوشه، تحول خوشه 
 

 مقدمه  .۱

های دو یا توالیمعنای به ( initial consonant cluster)خوشة همخوانی آغازی 

های فارسی نو در دورة باستان شمار چشمگیری از واژه. است اههمخوانی در آغاز واژهسه

های حالی که برخی از زباناند. در خوشة همخوانی آغازی بوده داراییا میانه یا هردو 

این همة  اند، اماها را همچنان حفظ کردهنو چون بلوچی بعضی از این خوشهایرانی

به نظر  اند.کسته یا تعدیل شدهها در روند تحول به زبان فارسی به نحوی شخوشه

( و prosthesisهشت )(، درج واکة پیشanaptyxisهشت )درج واکة میان رسدمی

های ثر در روند شکستن و تعدیل خوشهؤهای واجی محذف همخوان از دگرگونی
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از مباحث مهم در ها در زبان فارسی تحول این خوشهبررسی چگونگی  اند.همخوانی بوده

شناسی ویژه در حوزة واج( بهhistorical linguisticsتاریخی )شناسی زبان

(phonology .است ) 

های انواع دگرگونیهای فارسی، با بررسی تاریخی واژه شوددر این پژوهش تالش می

ها بوده است، باستانی در این واژه یهای همخوانخوشهشدن واجی که سبب شکسته

 : شودها پاسخ داده تحلیل و به این پرسش

انی آغازی در روند های همخوهای واجی در شکستن و تعدیل خوشهالف. کدام دگرگونی

 اند؟ نو دخیل بودهتحول به فارسی

های گوناگوِن های واجی )با تنوعب. چه تفاوتی بین درصد عملکرد هریك از دگرگونی

ای ههمخوان( در تحول خوشه( deletion)و حذف ( vowel insertion)درج واکه 

ها، از دورة باستان تا دورة . در مجموع خوشه2ها، . به تفکیك خوشه1همخوانی آغازی، 

ها ها بیشترین و کدام دگرگونیخورد؟ کدام دگرگونینوی زبان فارسی به چشم می

های همخوانی آغازی از دورة باستان تا دورة نوی زبان کمترین نقش را در تحول خوشه

 اند؟ فارسی داشته

شود که آشکارترین نوع شناسی تاریخی احتمال داده میکه در زبانتوجه به این . باج

، آیا این گزاره (90: 1394)آرالتو،  ها باشدرفتن یا محو واجهای صوتی ازمیاندگرگونی

های همخوانی آغازیِ زبان در صورت محدودکردن حوزة مطالعه به دگرگونی خوشه

 فارسی باز هم صادق است؟ 
 

 یشینة پژوهش پ .۱-۱

های همخوانِی آغازی ایرانی خوشههای درزمانِی سیر تحوالت و دگرگونی ،درمجموع

باستان، چه در آثار فارسی و چه در آثار متخصصان کشورهای دیگر، تا کنون چندان 

درواقع تاکنون پژوهش درخوری که فهرستی مفصل از انواع اند. بررسی نشده

ها ارائه دهد، صورت ثر بر این خوشهؤ( مphonological changesهای واجیِ )دگرگونی
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هشت بر دو دگرگونی الف. درج واکة میان شده عموما  های انجام. پژوهش1نگرفته است: 

 two-consonantهای دوهمخوانی )و ب. حذف همخوان اول )هردو در خوشه

clustersکه ند؛ ضمن آنااند و گاهی به یك تحول سوم فقط اشاره کرده(( متمرکز بوده

. 2( تقسیم کرد. variations)هایی ها را درواقع باید به تنوعهریك از این دگرگونی

های ا شامل صورتهای از دادهها چندان فربه نیست؛ درواقع مجموعهپیکرة پژوهش

( ، اوستایی، Old Persianباستان )فارسی ،1(Old Iranianباستان )باستانی )ایرانی

نویسی برای ، مانوی، اشکانی، ختنی و در مواردی سغدی( و نو، و قاعده)زردشتی میانه

. آمار دقیقی 3(. 2: پیوست 1400گرفته، ارائه نشده است )خرازیان، دگرگونی صورت

های های واجی در تحول خوشهدربارة درصد مشخِص درگیربودن هریك از دگرگونی

 three-consonantهمخوانی )ههای س. به خوشه4شود. همخوانی آغازی مشاهده نمی

clustersباره صورت نگرفته ها فقط اشاره شده و بررسی دقیقی دراین( در برخی پژوهش

 است. 

های پیشین، نخست به تمرکز این ترین تفاوت این پژوهش با پژوهشدرنهایت شاید مهم

های زبانشدة ایرانی باستان و تمرکز تحقیقات پیشین بر های بازسازیپژوهش بر صورت

بندی میانه و در مواردی اوستایی( و سپس به طبقهباستان، فارسیفارسی دیگر )عموما 

های گوناگون درج واکه و حذف گرفته، شامل تنوعترِ تحوالت واجی صورتدقیق

  همخوان، بازگردد.

طور خاص بر موضوع این های نگارنده سه جستار یافت شد که بهحال در بررسیبااین

شود، متمرکزند. نخستین منبع که به لحاظ تاریخی منبع متقدم محسوب می پژوهش

اثر هاینریش  تحول آوایی زبان فارسی )از هندواروپایی تا فارسی نو(فصل یازدهم کتاب 

ای از است؛ سپس مقاله« ایهشت واکههشت و میانپیش»، با عنوان (1386) هوبشمان

تحلیلِ تطبیقِی ساختار »با عنوان ( 2015)اسالمی  عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا و فیروزه

                                                           
 . استذکر شده (« Common Iranianمشترک ) یرانیا»منابع  یباستان در برخیرانی. نام زبان ا 1
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: 1400)دربارة این مقاله نك. خرازیان، « نومیانه و فارسیباستان، فارسیهجا در فارسی

تحول خوشة »با عنوان ( 1380)اشرف صادقی ( و دیگری جستاری از علی52 - 48

امة صدیقه علیزاده ن. پایانمسائل تاریخی زبان فارسیدر مباحث کتاب « صامت آغازی

، بحثی از «معاصرمیانه و فارسیای نظام آوایی فارسیبررسی مقابله»با عنوان ( 1381)

شناسی تاریخی زبان های کتابش دربارة واجذیل یکی از بخش( 1380)مهری باقری 

 و های هندیشناسی زبانذیل اثری با موضوع واج( 1902)فارسی، بحثی از لوییس گری 

های ذیل یکی از جستارهای کتابی با موضوع زبان( 2009)حث گرنوت ویندفور ایرانی، ب

ذیل یکی از مباحث کتابش با ( 2004)ایرانی و بحث مختصری از ماساتو کوبایاشی 

شناسی تاریخی زبان هندوآریایی، دیگر منابع پیشینة پژوهش حاضر را موضوع واج

 دهند. تشکیل می

پژوهش حاضر و برخی منابعِ پیشینة این پژوهش دیده های ها بین یافتهبرخی شباهت

های پیشین در این حوزه شود؛ برای مثال از نظر نتایج، این پژوهش نیز چون پژوهشمی

های داده در تحول خوشه به این نتیجه رسیده است که پرشمارترین دگرگونی واجی رخ

ها پرشمارند. تفاوت هشت بوده است. در مقابل،دوهمخوانیِ آغازی، درج واکة میان

 بررسی این پیشینه مربوط است به این موارد: 

 ساکن . برداشت قدما از مسئلة ابتدابه1

  آغازی همخوانیِ هایخوشه واجیِ هایدگرگونی و تولیدی . آواشناسی2

  .آغازی همخوانی هایخوشه واجی هایدگرگونی انواع و تحول . تاریخ3

 

 ساکن ابتدابه برداشت قدما از مسئلة .۱-۱-۱

از نظر مرور اشارات به وجود یا « تحول خوشة صامت آغازی»تحقیق صادقی در جستار 

لفان کهن ایرانی و عرب در این پژوهش اهمیت ؤنبود خوشة همخوانی آغازی در آثار م

 (. 13 - 11: 1380دارد )صادقی، 
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 آغازی  همخوانیِ هایخوشه واجیِ هایدگرگونی و تولیدی آواشناسی .۱-۱-2

تحلیلی از دلیل درج واکه از نظرگاه آواشناسی ( 17: 1380)باره صادقی دراین

از نظر آواشناسی تلفظی »کند: ( ارائه میarticulatory phoneticsتولیدی/تلفظی )

( تشکیل شده Vمصوت )( و یك Cترین هجا هجایی است که از یك صامت )مطلوب

تر داده شود و در جهت خت هجاهای پیچیده(. هر نوع تغییری که در ساCVباشد ) = 

حرکت به سوی هجای مرجّح و مطلوب است.  باشد طبعا   CVحرکت به سوی هجای 

استفاده از مصوت میانجی برای شکستن خوشة صامت آغازی منجر به ایجاد یك هجای 

کند ایجاد می VCمطلوب در آغاز این کلمات است. کاربرد مصوت آغازی نیز یك هجای 

چه صادقی رسد آنبه نظر می«. است CCVتر از هجای هرحال تلفظ آن آسانهکه ب

گونه اندرکاریِ اینگردد؛ ولی حتی دستگفته است به مجموعة عوامل علّیِ درونی بازمی

دادن یك تحول واجی نسبت داد رخ«ِ چرایی»توان با قطعیت به عوامل را نیز نمی

 (. 22 – 15: 1400)خرازیان، 

های تدریجیِ نظام واجی زبان« ترشدنِساده»بر  گرفته بعضا های صورتپژوهشدر دیگر 

را باید نسبی در « شدنساده»(. البته اصطالح 5: 1381ایرانی تاکید شده است )علیزاده، 

نظر گرفت؛ زیرا اگرچه این روند در تحول زبان فارسی میانه به نو مشهود است، در 

 ,Gray)اند تر شدهتدریج پیچیدهآرایی بهالگوهای واجهای ایرانی بعضی دیگر از زبان

1902: 121, § 369 .) 

 

 های همخوانی آغازی های واجی خوشهتاریخ تحول و انواع دگرگونی. ۱-۱-3

یك از منابع پیشینة پژوهش باره جز هوبشمان و صادقی هیچدراین -الف. تاریخ تحول 

هشت رسد پیشدرکل به نظر می»نویسد: اند. هوبشمان میصراحت بحث نکردهحاضر به

و اصل آن به فارسی أخر باشد؛ با وجود این، منشأای فرایندی متهشت واکهو میان

 (. 165: 1386)هوبشمان، « گرددباستان برمی
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های همخوانی های شکستن خوشهترین نمونهنیز بنا به نتایج بررسی صادقی، قدیم

ترین شواهد از خط اوستایی شود؛ سپس قدیممی باستان مشاهدهآغازی در خط فارسی

کند گیری میاست. صادقی چنین نتیجه« در اواخر دورة ساسانی ابداع شده»است که 

شدن خوشة صامت آغازی ... در دورة میانه گسترش ... پیدا کرده و پدیدة شکسته»که 

او در ... «.  anaptyxisصورت به هم به شکل پروتز ... تجلی پیدا کرده و هم احتماال 

در اواخر دورة ساسانی خوشة صامت آغازی دیگر وجود »دهد که ادامه احتمال می

گرایش به حذف نخستین صامت از خوشة »که نکتة دیگر آن«. خارجی نداشته است

 (. 22 - 20: 1380)صادقی، « آغازی مربوط به ایام میان دورة باستانی و دورة میانه است

طور خاص بر درج واکه در دو گونة هوبشمان به -ای واجی هب. انواع دگرگونی

 (. 160: 1386هشتی متمرکز است )هوبشمان، هشتی و میانپیش

و « ترینعمده»گیرد که فرایند حذف نتیجه می( 108 - 107: 1381)علیزاده 

 بررسی علیزاده فرایند واجیِ درزمانی از فارسی میانه به معاصر است. طبعا « ترینرایج»

میانه و نو است و تفاوت نتیجة پژوهش های فارسیمعطوف به کل ساختمان واجی زبان

 (. 55: 1400او در این زمینه با پژوهش حاضر به همین دلیل است )خرازیان، 

هشت و تا حدودی درج واکة طور مفصل به دگرگونی درج واکة میانصادقی به

 initial dropping / initial consonantهشت پرداخته و حذف همخوان اول )پیش

deletionهای ( خوشة همخوانی آغازی را نیز متذکر شده است. وی در توضیح بافت

های ها ... بستگی به صامتماهیت این مصوت»نویسد: شده میهای درجمربوط به واکه

تابع قاعدة خاصی  ها دارد، اما غالبا های بعد از آنها و یا مصوتمحیط بر این مصوت

؛ و در توضیح این «نیست، مانند َستُرگ، سِتُرگ، سُتُرگ و اَستَرون، سَتَرون، سُتُرون ... 

رود به این نتیجه هشت به کار میهشت یا میانمسئله که در چه مواردی واکة پیش

استعمال مصوت آغازی و مصوت میانجی در کلمات تابع قاعدة خاصی »رسد که می

های مناسبی باشند؛ چون مثال سترونو  سترگهای سد واژهرالبته به نظر نمی«. است...
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اند و میانهسنسکریت( در فارسی های هندی )احتماال  های دخیل از یکی از زبانهردو واژه

ها باشد. نتایج تحقیق بودن آنتواند نتیجة دخیلشونده میسردرگمی در نوع واکة درج

را « (هشتشیپ ای هشتانیشده )مرجواکة د گاهیارتباط بافت با جا»صادقی دربارة 

 ترتیب خالصه کرد: اینتوان بهمی

هایی که خوشة صامت با یك صامت انسدادی )انفجاری( آغاز در کلیة مثال تقریبا » الف.

رود مصوت میانجی است ... تنها گردد مصوتی که برای شکستن خوشه به کار میمی

ها ... دومین صامت تمام این خوشه br ،dr ،tr ،grاز هایی که وجود دارند عبارتند خوشه

های انسدادی به صامت»آن است که « ظاهرا »دلیل این امر «. است rصامت تکریری 

ها ها باید راه هوا کامال بسته شود و برای تلفظ آندلیل ماهیت خود که در تلفظ آن

گونه کلمه قرار گیرند هیچتوانند وقتی که در آغاز مجرا با انفجار و فشار هوا باز شود، نمی

)صادقی، « شوندبا مجرای باز هوا تولید می ها ماهیتا  مصوتی را بپذیرند. ]زیرا[ مصوت

1380 :14 .) 

هشت در مواردی که خوشة همخوانی با همخوان سایشی آغاز شود، گاهی واکة پیش ب.

لیل هشت آن است که به دهشت درج شده است. دلیل درج واکة پیشو گاهی میان

ماهیت همخوان سایشی، هنگام تلفظ آن مجرای هوا باز است و درنتیجه واکة کوتاهی 

 های آغازشده با همخوان سایشی در پهلوی نسبتا  تواند پیش از آن به کار رود. خوشهمی

ها در مورد این خوشه .fr ،hr ،sk ،sn ،sp ،st ،sr ،šk ،šn ،xr ،zrمتنوع و عبارتند از 

شود. از هشت دیده میهشت و میاننو با درج واکة پیشتق فارسیگاهی دو صورت مش

هشتی رواج عام یافته است؛ زیرا واکة هجای آغازی گونة میان ها امروز معموال این گروه

)صادقی، « زمانی خنثی بوده ولی بعدها کیفیت مشخصی پیدا کرده است»این کلمات 

1380 :14 .) 

 اند. این مقاله بررسی شده« و تحلیلبحث »هر دو مورد الف و ب در بخش 
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شده مربوط است واکة درج« کیفیت»بخش مهمی از تحقیق صادقی به ارتباط بافت با 

 که در دستور کار پژوهش حاضر نیست. 

مباحثی را مطرح « های صوتی در زبان فارسیتحوالت تاریخی خوشه»اما باقری در 

 (. 60 – 59: 1400اند )خرازیان، میتکرده است که از نظر موضوع این پژوهش واجد اه

هشت ی پیش -i#بودن درج به معمولایرانی  و های هندیشناسی زبانواجگرِی نیز در 

(Gray, 1902: 20, § 34 و )#u- های ایرانی اشاره کرده است. هشت در گویشی پیش

های در پژوهش حاضر مشخص شده است که در بسیاری موارد، از بین صورت

، «اشپش/  شپش»و « استون/  ستون»، «اسپید/  سپید»هشتی نظیر شتی و پیشهمیان

متروک شده است.  هشتی گاهی کامال تدریج چیره و صورت پیشهشتی بهصورت میان

( / اسفناج ˂) اسپناخهشتی چیره شده است: هشتی بر میانپیشگاهی نیز صورت

 شِکَره. /  اِشکِرهو  سپند/  اسپند، سفاناخ

های دوهمخوانیِ آغازِی های امروزیِ خوشهبازتاب»کند که کید میأیت ویندفور تدرنها

ای متمایزی است: درج یك واکة دهندة توزیع منطقهمیانه و نوی متقدم نشانایرانیِ

ها و های منطقة زاگرس شامل گویشدر گویش، -CVCکوتاه، و درنتیجه ایجاد الگوی 

غربی ...، در تقابل با درج یك واکة آغازی، و های جنوبغربی ... تا گویشهای شمالزبان

ها ، در مناطق دیگر. در شرق، بلوچی، چنانچه اغلِب گویش-VCCدرنتیجه ایجاد الگوی 

(. Windfuhr, 2009: 21« )، خوشة همخوانی آغازی دارد1های ایرانیِ شرقیو زبان

غربی، ی غربی شاخة جنوبنوعنوان یك زبان ایرانیبنابراین باید در فارسی نیز، به

هشت باشد که شواهد پژوهش حاضر هشت بیش از واکة پیشگرایش به درج واکة میان

 کنند. یید میأاین حکم را ت
 

 

                                                           
غربی است های ایرانی غربی )و نه شرقی( شاخة شمالویندفور در این جا دچار اشتباه شده است؛ بلوچی از زبان .1

  (.iii-https://iranicaonline.org/articles/baluchistanوسه؛ ، بیست1: ج 1۳8۹دوست، )حسن

https://iranicaonline.org/articles/baluchistan-iii
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  وهشروش پژ. ۱-2

اثر  شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشههای ها و مدخلدر این پژوهش نخست همة واژه

ها در اتی که شکل باستانی آنای فربه از لغدوست، بررسی و پیکرهمحمد حسن

های معتبر با خوشة همخوانی آغاز شده است، فراهم آمد؛ سپس لغات زنده در فرهنگ

شدن های واجی که در شکستهبندی، و انواع دگرگونیزبان فارسی استخراج و طبقه

ثر بوده است، بررسی و تحلیل شد. در این ؤها مخوشه همخوانی باستانی در این واژه

های موجود در زبان ها در تحول نهایی به صورتدرصد وقوع هریك از دگرگونی مرحله

شدة ایرانی باستان که های بازسازیفارسی مشخص شد. در این پژوهش هریك از صورت

های تحولیِ آن در از صورت واجد خوشة همخوانی آغازی است، با این شرط که یکی

 دهد. ل مینو به کار رفته باشد، یك مدخل را شکفارسی

ای تحلیلی است. برای گردآوری اطالعات از منابع کتابخانه-روش تحقیق توصیفی

ای مقایسهتاریخی و ترین روش، روش استفاده شده و در تجزیه و تحلیل اطالعات، اصلی

ای، یعنی با مقایسة های واجی با روش مقایسهدگرگونی بوده است؛ بدین معنا که

گیری نهایی نیز میزان شوند و در نتیجهه و نو، استخراج میهای باستانی و میانصورت

 عملکردهای واجی براساس همین روش با میزان هریك از دگرگونی عملکرد

 شوند. های واجی استخراج میترین دگرگونیهای دیگر مقایسه شده، فعالدگرگونی

. 1است: ه بخش تقسیم شد دوها به این پژوهش از نظر شیوة تنظیم و بررسی داده

های فارسیبحث مربوط به خوشه .میانههای فارسی. خوشه2باستان، های ایرانیخوشه

به دلیل شباهت های مربوط به آنها در بخشی مستقل، گنجاندن مدخلو دالیل میانه 

پنج . باستان، از متن این مقاله حذف شده استهای ایرانیبسیار نتایج آن با بخش خوشه

 از این قرارند: های فارسی میانه اژهمدخل مربوط به و

#br- [MP brahnag], #gr- [MP grōh], #sr- [MP srub], #xw- [MP xwār; 

MP xwēn-āhan]  
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مدخل  312شده برای پژوهش، های تهیهازمجموع مدخل(. 97 - 94: 1400)خرازیان،  

های مدخل به بخش خوشه 12باستان، های دوهمخوانی ایرانیبه بخش خوشه

اند. میانه مربوط بودههای فارسیمدخل به بخش خوشه 5ان و باستهمخوانی ایرانیسه

 1 - 4»های در بخشگیرند. نو را در بر میمشتق فارسی 398 مدخل 329این 

هایی از در این مقاله، نمونه« یهمخوانسه یهاخوشه 2 - 4»و « یهمخواندو یهاخوشه

 مةدو بخش هه به دست داده شده است. در این ها ذیل معرفی هر خوشهریك از مدخل

بر مورد که در یك اند مگر باستانشدة ایرانیهای بازسازیصورت، های باستانیصورت

است شده  تصریح OPاختصاری  ةنشان باشده صورِت بازسازی باستان بودِن آنفارسی

(OP *xšmāxam) . 

ست با ده در این پژوهش برابر اشهای واجیِ بررسیمجموع شمار دگرگونیکه دیگر آن

)خرازیان،  های باستانینو، و نه مجموع تعداد صورتهای فارسیمجموع شمار مشتق

1400 :9 - 12) . 

ای باید توجه داشت که خوشة همخوانی پدیده های واجینیز در تنظیم دگرگونی

سی؛ نویاست و نه خطی و مربوط به حرف نویسیگفتاری و درنتیجه مربوط به واج

های آوایی های همخوانی آغازی به تحولهای واجِی خوشهبنابراین در تنظیم دگرگونی

شده در پژوهش حاضر، کنیم که طبق تعریف پذیرفتهها هم توجه میهمخوان

اند های واجیای از دگرگونیهای صوتی گونهنام دارند. دگرگونی« های صوتیدگرگونی»

ها. مجموعة گرِ تغییر طبیعت آواشناختیِ برخی واج(، بیان26 – 24: 1400)خرازیان، 

شده به این قرارند: حذف همخوان، درج واکه، تحول های واجیِ مشاهدهدگرگونی

های همخوانیِ آغازی در دو های واجِی خوشه. دگرگونی1(metathesisهمخوان، قلب )

های دگرگونی. 2های دوهمخوانی، های واجی خوشه. دگرگونی1اند: گروه تنظیم شده

                                                           
ها در نظر گرفت. برای مثال، حذف خوشة توان زیرمجموعة این دگرگونیهای واجی را میدیگر دگرگونی .1

 :1400 خرازیان،)توان ذیل فرایند حذف تعریف کرد ( را می5دگرگونی شمارة ( )aphaeresis) همخوانی آغازی

 (. 222، پانویس ۷4
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دستة اصلی،  3دستة اصلی و در گروه دوم  6همخوانی. در گروه اول های سهواجی خوشه

های واجِی دستة اصلی دگرگونی واجی، استخراج شده است. دگرگونی 9یعنی درمجموع 

های صوتی )تحوالت اند و دگرگونیبندیپایة دسته« عموما »حذف همخوان و درج واکه 

اند )گاهی تحول آوایِی ها در هر دستهعامل ایجاد تنوع« عموما ( »هاآواییِ همخوان

ها به دالیل دیگر چون عملکرد فرایند بندی است، و گاهی تنوعها پایة دستههمخوان

گذارِی شوند(. شمارهگرفتن یك دگرگونی واجی ایجاد میقلب یا بیش از یك بار صورت

های که اولین دستة دگرگونیطوری؛ بهصورت متوالی انجام شده استها بهدگرگونی

ها است. برخی از این دسته 7همخوانی، دگرگونی واجی شمارة های سهواجیِ خوشه

تنوع، مشاهده  5های بیشتر، گاهی تا اند و در برخی دیگر تنوعفقط شامل یك تنوع

های های واجی خوشهدستة اصلیِ دگرگونی 6ها در شود. مجموع شمار تنوعمی

 6همخوانی، های سههای واجی خوشهدستة اصلی دگرگونی 3و در  15مخوانی، دوه

اند. از این دستة اصلی بررسی شده 9دگرگونی واجی در  21است؛ بنابراین درمجموع 

همخوانی )در دستة های سههای واجیِ خوشهباید ذیل دگرگونی که منطقا  28میان تنوع 

ت( تعریف شود، در هیچ مدخلی مشاهده نشده هشحذف همخوان اول و درج واکة میان

کید کرد أ( باید ت53هشت )یعنی تنوع است. دربارة آخرین تنوع در دستة درج واکة میان

های های پژوهش حاضر، بنیان اصلی دگرگونیطور که گفته شد، براساس یافتهکه، همان

های دخیل واژههای های همخوانی آغازی، چه باستانی چه میانه چه خوشهواجی خوشه

های سومین همایش ؛ چکیدة مقاله110 - 98: 1400 در مورد اخیر نك. خرازیان،)

« حذف همخوان»و « درج واکه»(، 25: 1400های باستانی، المللی فرهنگ و زبانبین

« هشتقلب و درج واکة میان»تحول همخوان، یا قلب(. بنابراین تنوعِ  است )و نه مثال 

 بندی شد. هشت طبقهدرج واکة میان دِ های فراینذیل تنوع
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 های واجی بدین شرح است: فهرست دگرگونی

 های دوهمخوانی الف. خوشه

11. C1C2 → C1 / # —حذف همخوان دوم  

12. C1C2 → C3 / # —حذف همخوان دوم و تحول همخوان اول 

(C1 → C3)  

21. C1C2 → C2 / # —حذف همخوان اول 

22. C1C2 → C3 / # —حذف همخوان اول و تحول همخوان دوم 

(C2 → C3)  

31. C1C2 → C1VC2 / # —درج واکة میانهشت 

32. C1C2 → C3VC2 / # —درج واکة میانهشت و تحول همخوان اول 

(C1 → C3)  

33. C1C2 → C1VC3 / # —درج واکة میانهشت و تحول همخوان دوم 

(C2 → C3)  

34. C1C2 → C3VC4 / # —درج واکة میانهشت و تحول هردو همخوان 

(C1 → C3) 

(C2 → C4) 

35. C1C2 → C2VC1 / # —قلب و درج واکة میانهشت 

41. C1C2 → VC1C2 / # —درج واکة پیشهشت 

42. C1C2 → VC3C2 / # —درج واکة پیشهشت و تحول همخوان اول 

(C1 → C3)  

43. C1C2 → VC1C3 / # —درج واکة پیشهشت و تحول همخوان دوم 

(C2 → C3)  

44. C1C2 → VC3C4 / # —درج واکة پیشهشت و تحول هردو همخوان 

(C1 → C3)  

(C2 → C4)  

5. C1C2 → — / # —حذف خوشه 
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6. C1C2 → C3 / # —تحول خوشه به همخوانِ دیگر 

 همخوانی های سهب. خوشه

71. C1C2C3 → C1VC2C3 / # —درج یك واکة میانهشت 

72. C1C2C3 → C1V1C2V2C3 / # —درج دو واکة میانهشت 

81. C1C2C3 → C2VC3 / # —حذف همخوان اول و درج واکة میانهشت 

82. C1C2C3 → C4VC3 / # — حذف همخوان اول، درج واکة میانهشت و تحول

 همخوان دوم

(C2 → C4)  

83. C1C2C3 → C2VC4 / # — حذف همخوان اول، درج واکة میانهشت و تحول

 همخوان سوم

(C3 → C4)  

9. C1C2C3 → C2 / # —حذف همخوان اول و سوم 
 

ها ذیل قراردادهای ها از منظر جایگاه تولیِد همخواندرنهایت بررسی ساخت خوشه

IPAهای باستانی ایران صورت گرفته است. ، ولی در شیوة تولید بنا بر سنت رشتة زبان

ران مالک بوده های باستانی اینویسی نیز جز مواردی معدود سنت رشتة زباندر واج

 (. 28 - 23و  14 :1400 خرازیان،)است 
 

 بحث و تحلیل  .2

 أنو با منشفارسی هایمشتقهای مربوط به دادهشامل های این پژوهش مجموعة داده

های های مربوط به خوشه. دادهالفشوند: باستان به دو دسته تقسیم میایرانی

ها در همخوانی. روند بررسی دادهههای سخوشههای مربوط به دادهدوهمخوانی، ب. 

 ها شامل دو بخش است: هریك از این زیرگروه
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ها براساس جزء اول و دوم )و ها از نظرِ شمار تفکیکی خوشهبررسی ساخت خوشه الف.

فهرستی از  دادنِدستبههمخوانی، نیز جزء سوم( و درنتیجه های سهدر مورد خوشه

 ریك از اجزای سازندة خوشه. یگاه هها در جاترین همخوانفعال

 ها. گرفته در روند تحول خوشههای واجی صورتبررسی دگرگونی ب.

 . فصل سوم( :1400 خرازیان،دربارة بخش الف نك. ) استمتمرکز این مقاله بر بخش ب 

 

 های دوهمخوانی خوشه. 2-۱

اند، خوشه 35شده در این پژوهش باستاِن استخراجهای دوهمخوانی آغازیِ ایرانیخوشه

 : 1بدین شرح

*#br- (14) [*braiǰana-; *braiza-; *brātar-; *brāza-; …]  

*#čv- (1) [*čvant-] , *#čy- (3) [*či̯āta-; …]  

*#dm- (3) [*dmāna-; *dmāna-paθnī-ka-; …]  

*#dr- (20) [*drafša-; *dranga-; …] , *#dv- (7) [*dvā̌u; *dvar-; …]  

*#fr- (49) [*fra-ahuva-; *fra-daiva-; *fra-dāta-; …] , *#fš- (5) 

[*fšarma-; *fšānaka- ;…]  

*#gn- (2) [√gnā], *#gr- (11) [*graba-; *gradya-; …]  

*#hr- (2) [*(h)rautah-; …] , *#hv- (46) [*hvahā; …] , *#hy- (1) 

[*hyauna-]  

*#ǰy- (2) [*ǰya(ka)-; *ǰyāvaya-]  

*#my- (1) [*myazda-]  

*#ny- (2) [*nyāza-; …]  

*#rv- (1) [*rvānam]  

*#sč- (1) [*sčara-], *#sk- (23) [√skaf; *skafta-; …] , *#sn- (2) 

[√snaud; …] ,  

*#sp- (16) [*spaita-; *spaka-; …] , *#sr- (16) [*sraišman-; *srauni-

; …] ,  

                                                           
شده ذیل هر خوشه است. پس از آن های گردآوریگر تعداد مدخلعدد داخل پرانتز پس از نام خوشه نمایان .1

  اند.ها معرفی شدههایی از مدخلنمونه
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*#st- (14) [*stabra-; *staiǰaka-; …] , *#sy- (6) [*syarga-; *syaura-; 

…]  

*#tr- (3) [*tranga-/*tranka-; *traxtaka-; …] , *#tv- (1) [*tvaxta-]  

*#θr- (11) [*θraētaṷ(a)na-; *çahman- (√θrah); *θrakančaka-; …]  

*#vh- (1) [*vahún-] , *#vy- (1) [*vyāna-]  

*#xr- (9) [*xrafs-tra-; *xramana-; …] , *#xš- (31) [√xšai; *xšaita-; 

…]  

*#zb- (1) [*zβar-] , *#zr- (4) [*zradah-; …] , *#zv- (1) [√zvar] , 

*#zy- (1) [*zyāni-]  

ها در دورة میانه نیز حفظ، ، در بعضی واژه-gr#*و  -fr#*ها، چون برخی از این خوشه

 اند. ها در دورة نو به نحوی شکسته و تعدیل شدهولی همة آن
 

 های دوهمخوانی خوشهمجموع در های واجی دگرگونیملکرد درصد ع. 2-۱-۱

های های واجی را در مجموع خوشههریك از دگرگونی عملکرددر این بخش درصد 

کید کرد که أت کنیم. ولی پیش از آن باید مجددا  باستان محاسبه میدوهمخوانیِ ایرانی

نو های فارسیمار مشتقهای باستانی بلکه شمعیار اصلی در این پژوهش نه شمار صورت

است؛ زیرا بارها دیده شده است که یك صورت باستانی به چندین شکل مختلف 

اند. های تحولیِ مختلف، همگی به زبان فارسی وارد شدهدگرگون شده است و این شکل

 فارسی نو است:  هایمشتقکید بر أبنابراین در این بخش ت

  378وهمخوانی: خوشة د 35فارسی نو در  هایشمار کل مشتق

 : 1های واجیهریك از دگرگونی ذیلِ فارسی نو  هایشمار مشتق

11 : 15  12 : 63     

21 : 47              22 : 4    

31 : 175  32 : 32   33 : 1   34 : 2   35 : 1  

41 : 5   42 : 4   43 : 1   44 : 2  

5 : 1  6 : 25  

                                                           
ها اعمال شده است. برای شده در آننو است که فرایند مشخصهای فارسینشانگر شمار مشتق ":" عدد پس از.1

  ثر بوده است.ق( مؤمشت ۳۷8نو )از مجموع مشتق فارسی 15در روند اشتقاق  11 مثال فرایند
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 378ثر بر مجموعِ ؤهای واجیِ مدگرگونی شود که دربا دقت در این نتایج مشخص می

 175( با حضور در روند اشتقاق 13هشت )نو، دگرگونی درج واکة میانمشتق فارسی

ترین دگرگونی ها( با فاصلة قابل توجه، فعالدرصد کلِ مشتق29/46نو )مشتق فارسی

ی از هشت حتی نیمقدر نیست که درج واکة میانواجی بوده است؛ اما این فاصله آن

ثر کرده باشد. پس از آن، حذف همخوان دوم و تحول أنو را متهای فارسیمشتق

 second consonant deletion along with first consonantهمخوان اول )

development( )21 ( با 12درصد(، حذف همخوان اول )66/16مشتق ) 63( با اعمال بر

( با 23هشت و تحول همخوان اول )درصد(، درج واکة میان43/12مشتق ) 47اعمال بر 

( به همخوان consonant reductionدرصد(، تحول خوشه )46/8مشتق ) 32اعمال بر 

 15( با اعمال بر 11درصد(، حذف همخوان دوم )61/6مشتق ) 25( با اعمال بر 6دیگر )

درصد(، 32/1مشتق ) 5( با اعمال بر 14هشت )درصد(، درج واکة پیش97/3مشتق )

هشت و تحول همخوان ( و درج واکة پیش22حذف همخوان اول و تحول همخوان دوم )

هشت و تحول هردو درصد(، درج واکة میان06/1مشتق ) 4( هریك با اعمال بر 24اول )

ر دو ( هریك با اعمال ب44هشت و تحول هردو همخوان )( و درج واکة پیش43همخوان )

(، قلب و درج واکة 33هشت و تحول همخوان دوم )درصد(، درج واکة میان53/0مشتق )

( 5) 1( و حذف خوشه34هشت و تحول همخوان دوم )(، درج واکة پیش53هشت )میان

های واجی در ترین دگرگونیترتیب فعالدرصد(، به26/0مشتق ) 1هریك با اعمال بر 

 اند. ی آغازی بودههای دوهمخوانشکستن و تعدیل خوشه

ثیرگذاری أدرصد و مجموع میزان ت97/58های درج واکه ثیرگذاری تنوعأمجموع میزان ت

درصد بوده است )فرایند حذف خوشه نیز در این دسته 38/34های حذف همخوان تنوع

                                                           
یك دگرگونی صوتی که »شود: شناخته می aphaeresis شناسی تاریخی با عنواناین دگرگونی واجی در زبان. 1

در (. American → merican :نمونه) شودحذف می( word-initial vowel) در آن یك واکة آغازی واژه

آغاز  تر، حذف یك یا دو صوت ازتر و غیرفنییع( و در معنای وسknee → nee) تر، حذف همخوانمعنای وسیع

 . (Campbell & Mixco, 2007: 13) («untill → till) واژه
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گنجد؛ یك از این دو گروه نمیقرار گرفت(. فرایند تحول خوشه به همخوانِ دیگر در هیچ

 درصدی داشته است. 61/6ثیرگذاری أت کهآنحال

0

63

126

189

252

315

378

      

      

      

      

      

 .باستانیرانیاآغازی  یدوهمخوان یهاخوشه درفعال  یواج یهایدگرگون .1 نمودار
 

 توان به نتایج زیر رسید: تر میبا نگاه جزئی

 درصد 80/55هشت: های درج واکة میانثیرگذاری تنوعأمجموع میزان ت

 درصد 17/3هشت: های درج واکة پیشثیرگذاری تنوعأتمجموع میزان 

 درصد 63/20های حذف همخوان دوم: ثیرگذاری تنوعأمجموع میزان ت

 درصد 49/13های حذف همخوان اول: ثیرگذاری تنوعأمجموع میزان ت

 درصد 26/0ثیرگذاری فرایند حذف خوشه: أمجموع میزان ت

 درصد 61/6به همخوان دیگر: ثیرگذاری فرایند تحول خوشه أمجموع میزان ت

های شده در بخش پیشینة پژوهش آمد، تنوعچه در عمدة منابع معرفیپس برخالف آن

ترین دگرگونی هشت فعالسنت پس از درج واکة میانبنا بر هشت که درج واکة پیش
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درصد از 17/3شود، فقط های دوهمخوانی محسوب میواجی در شکستن و تعدیل خوشه

های تری، شامل تنوعاند و فرایندهای فعالثر کردهأنو را متتق فارسیمش 378مجموع 

های حذف همخوان دوم، یا تحول خوشه به همخوان دیگر، در حذف همخوان اول، تنوع

اند. البته باید در بوده ثرؤمهشت های دوهمخوانی بیش از درج واکة پیشتعدیل خوشه

ثر در تعدیل ؤنو که فرایند مفارسی هایمشتقنظر داشت که شمار قابل توجهی از 

هشت در نظر گرفته شده ها در این پژوهش درج واکة میانهای همخوانیِ آنخوشه

( که شکل اسپاه / سپاهاند )نمونه: هشتی نیز بودههای پیشاست، شامل تنوع یا تنوع

 هشتی شده است. تدریج مغلوب صورت میانهشتی بهپیش

حذف همخوان دوم و تحول حلیل، حضور پررنگ دو دگرگونی یکی دیگر از نتایج این ت

حذف است. حضور اصلیِ دگرگونی  (12حذف همخوان اول )و  (21همخوان اول )

مربوط -hv#* نو در خوشة فارسی مشتق 56به  همخوان دوم و تحول همخوان اول

 نو در خوشةفارسی مشتق 34جز حضور در روند اشتقاق  حذف همخوان اولاست؛ ولی 

*#xš مشتق فارسی نوی خوشة  6، تنها فرایند فعال در اشتقاق *#fš- نیز است؛ ضمن

 فعال بوده است.  نو در چند خوشة دیگر همتق فارسیکه در روند اشتقاق چند مشآن
 

به تفکیک های دوهمخوانی خوشههای واجی عملکرد دگرگونی .2-۱-2

 ها خوشه

های واجی را هریك از دگرگونی ردعملکها درصد در این بخش به تفکیك خوشه

در  .(77 - 75: 1400)خرازیان،  کنیمنو محاسبه میفارسی هایمشتقبراساس شمار 

شده در بخش پیشینة پژوهش را های ارائهتوان درستی بخشی از گزارهجا میاین

هایی که خوشة در کلیة مثال تقریبا  »سنجید؛ برای مثال این گزاره از تحقیق صادقی: 

گردد مصوتی که برای شکستن خوشه امت با یك صامت انسدادی )انفجاری( آغاز میص

 rها صامت تکریری رود مصوت میانجی است ... دومین صامت تمام این خوشهبه کار می
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 trو  drهای مشتق خوشه 25های پژوهش حاضر، این گزاره در . بنا به یافته1«است

درصد صدق gr 72/72درصد و در خوشة br 75/93نیز در خوشة  ؛است صادق کامال 

ها در نظر نگرفته ین خوشهجزء امیانه را ی فارسی dwکند. البته صادقی خوشة می

 است. 

)خرازیان،  پردازیمهای خوشه میها براساس شیوة تولید همخواندادهحال به بررسی این

 توان به نتایج دیگری رسید: جا میینا. (79 - 77: 1400

هشت درج روان، واکة میان-های سایشیخوشه هایمشتقدرصد 80زدیك به . در ن1

 دهد. تحول خوشه به همخوان دیگر رخ می شود و در دیگر موارد، عموما  می

داده حذف سایشی، تحولِ رخ-های سایشیخوشه هایمشتق. در بیش از نیمی از 2

همخوان اول حذف  همخوان دوم و تحول همخوان اول است. در دیگر موارد عموما  

 شود. می

هشت درج انسدادی، واکة میان-های سایشیخوشه هایمشتق. در نزدیك به نیمی از 3

 هشت و تحول همخوان اول مواجهیم. با درج واکة میان شده است؛ در دیگر موارد عموما 

هشت درج شده روان، واکة میان-های انسدادیخوشه هایمشتقدرصد 90. در بیش از 4

 است. 

های واجی نسبت به شیوة تولید هریك از دگرگونی عملکرددرصد در صورت بررسی 

توان درستی بخشی از می مجددا  ، (80 - 79: 1400، )خرازیان همخوان اول خوشه

شده در بخش پیشینة پژوهش را سنجید. برای مثال این گزاره از تحقیق های ارائهگزاره

ا همخوان سایشی آغاز شود، گاهی واکة در مواردی که خوشة همخوانی ب»صادقی: 

های پژوهش حاضر، این بنا به یافته«. هشت درج شده استهشت و گاهی میانپیش

گزاره فقط تا حدودی صادق است: وقتی همخوان اول خوشه سایشی باشد، در بیش از 

                                                           
ها هایی که در این دو گزاره از آنمیانه است؛ ولی خوشهالبته تحقیق صادقی معطوف به زبان فارسی .1

 دهند.ر تغییری نشان میاند و کمتمیانه مشابهباستان و فارسیدر ایرانی بحث شده است عموما 
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که پای درج واکة شود؛ ولی پیش از آنهشت درج میدرصد موارد واکة میان40

ل های حذف همخوان عمدرصد موارد تنوع11/34، در 1ه میان بیایدهشت بپیش

های درج واکة درصد موارد تنوع 98/50ند. درمجموع در این شرایط، در کنمی

درصد موارد 53/15های حذف همخوان دوم، در درصد موارد تنوع61/21هشت، در میان

هشت درج واکة پیش هاینوعدرصد موارد ت36/3های حذف همخوان اول و فقط در تنوع

توان به این صورت اصالح کرد: در مواردی که خوشة اند. پس این گزاره را میدهکرعمل 

شود. هشت درج میهمخوانی با همخوان سایشی آغاز شود، در نیمی از موارد واکة میان

هشت، حذف های واجی در این شرایط پس از درج واکة میانترین دگرگونیفعال

 اند. هشتندرت درج واکة پیشذف همخوان اول و بههمخوان دوم، ح

 دیگر نتایج به این شرحند: 

درصد موارد یکی از  96/85. وقتی جزء اول خوشه یك همخوان انسدادی است، در 1

های حذف همخوان درصد موارد یکی از تنوع 23/7هشت، در های درج واکة میانتنوع

های درصد موارد یکی از تنوع 89/2، در درصد موارد حذف همخوان دوم 79/5اول، در 

 دهد. درصد موارد حذف خوشه رخ می 44/1هشت و در درج واکة پیش

های حذف همخوان دوم . وقتی جزء اول خوشه یك همخوان انسایشی است، فقط تنوع2

درصد موارد، مربوط به تنوعِ حذف همخوان دوم و  75، یعنی در ند که عموما  کنل میعم

 ن اول بوده است. تحول همخوا

درصد موارد واکة  75. وقتی جزء اول خوشه یك همخوان خیشومی است، در 3

 شود. هشت درج و در دیگر موارد، همخوان دوم حذف میمیان

. وقتی جزء اول خوشه یك همخوان روان باشد )که در این پژوهش فقط شامل یك 4

  شود.هشت درج میاست(، واکة میان -rv#*مشتق از خوشة 

                                                           
ها بر هشتیِ آننویی که طی زمان صورت میانهای فارسیکه در این پژوهش مشتق جای تذکر دوباره هست.1

هشت در نظر گرفته های دگرگونیِ درج واکة میان(، از نمونهاسپاه/  سپاههشتی چیره شده است )مثال صورت پیش
  اند، و بالعکس.شده
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 همخوانی های سهخوشه. 2-2

اند، خوشه 4شده در این پژوهش باستان استخراجهمخوانی آغازِی ایرانیهای سهخوشه

 بدین شرح: 

*#spr- (1) [√sprag]  

*#xšm- (1) [OP *xšmāxam], *#xšn- (2) [*xšnaušaka-; …] 

*#xšv- (8) [*xšvaipāka-; *xšvaš; … ]  
 

 همخوانی های سهخوشهمجموع های واجی در نیدرصد عملکرد دگرگو. 2-2-۱

همخوانی آغازی، سه گروه دگرگونی تشخیص داده شد: درج های سهدر دگرگونی خوشه

هشت )با سه تنوع(، و هشت )با دو تنوع(، حذف همخوان اول و درج واکة میانواکة میان

 (. first and third deletionحذف همخوان اول و سوم )

ها های واجی را در مجموع خوشههریك از دگرگونی عملکردرصد در این بخش د

  :کنیممحاسبه مینو های فارسیمشتقشمار براساس 

  15همخوانی: خوشة سه 4نو در فارسی هایشمار کل مشتق

 های واجی: هریك از دگرگونی ذیلِنو فارسی هایشمار مشتق

71 : 1   72 : 1   81 : 3   82 : —  83 : 1  

 9 : 9  

 15ثر بر مجموعِ های واجیِ مؤشود که در دگرگونییبا دقت در این نتایج مشخص م

 9( با حضور در روند اشتقاق 9نو، دگرگونی حذف همخوان اول و سوم )مشتق فارسی

ترین دگرگونی واجی در ها( با فاصلة زیاد، فعالدرصد کلِ مشتق 60نو )مشتق فارسی

مخوانی آغازی بوده است. پس از حذف همخوان اول و ههای سهشکستن و تعدیل خوشه

مشتق  3( با اعمال بر 18هشت )سوم، فرایندهای حذف همخوان اول و درج واکة میان

 (، درج38سوم ) همخوان تحول و هشتمیان واکة درج اول، همخوان درصد(، حذف 20)

مشتق  1بر  ( هریك با اعمال27هشت )میان واکة دو ( و درج17هشت )میان واکة یك
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های های واجی در شکستن و تعدیل خوشهترین دگرگونیدرصد(، فعال 66/6)

 اند. همخوانی آغازی بودهسه
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  .باستانیرانیاآغازی  یهمخوانسه یهاخوشه درفعال  یواج یهایدگرگون .2 نمودار
 

های درج ترین فرایندْ نه هریك از تنوعفعال همخوانی، اصوال های سهپس در مورد خوشه

های همة تنوع عملکردهای حذف همخوان است و چنانچه میزان واکه، بلکه یکی از تنوع

 شود: تر نیز میحذف همخوان و درج واکه را با یکدیگر مقایسه کنیم، این امر پررنگ

 درصد  60های حذف همخوان: تنوع عملکردمیزان 

 درصد  32/13درج واکه:  هایتنوع عملکردمیزان 

 درصد.  66/26تنوع حذف همخوان و درج واکه:  عملکردمیزان 
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، حذف همخوان و درج واکه همزمان درصد( 66/26) چهارم مواردیعنی در بیش از یك

های درج واکه مقایسه های حذف همخوان را با تنوعاند و اگر صِرفِ تنوعدر کار بوده

خوان نزدیك به چهارونیم برابر درج واکه عمل شود که حذف همکنیم، مشخص می

همخوانی برای سازگاری ده است. این نتیجه البته طبیعی است؛ زیرا تعدیل خوشة سهکر

میانه( شدة فارسیآرایی سادهنو )و حتی نظام واجشدة فارسیآرایی بسیار سادهبا نظام واج

همخوانی است؛ چنانچه با دقت های دوباستان، دشوارتر از تعدیل خوشهبه نسبت ایرانی

ها )همة ای از این خوشهشود که در بخش عمدههای این بخش آشکار میدر مدخل

های حذف در همان دورة میانه یکی از تنوع( /x/های آغازشده با همخوان سایشیِ خوشه

همخوان )در برخی حذف همخوان اول، در برخی دیگر حذف همخوان اول و سوم( عمل 

 است.  ده بودهکر
 

ک یهمخوانی به تفکهای سههای واجی خوشهعملکرد دگرگونی . 2-2-2

 ها خوشه

های واجی را براساس شمار ها درصد عملکرد هریك از دگرگونیاگر به تفکیك خوشه

های شود که تنوع(، مشخص می87: 1400نو محاسبه کنیم )خرازیان، های فارسیمشتق

 spr#*-( فقط در خوشة 27( یا دو واکه )17ك واکه )هشت اعم از درج یدرج واکة میان

هشت، میان واکة درج و اول همخوان که دو تنوع فراینِد حذفآنشود؛ حالمشاهده می

 واکة درج اول، همخوان ( و حذف18هشت )میان واکة درج و اول همخوان اعم از حذف

سوم  و اول نهمخوا که تحوِل حذف(، همچنان38هشت و تحول همخوان سوم )میان

رسد در این موارد نظمی وجود است. به نظر می -xš(C)#*های ( مختص به خوشه9)

 داشته باشد: 

اند، همخوان ها، هرجا دو همخوان اول خوشه سایشی بودهبراساس شیوة تولید همخوان

میانه بدان معنی است که ذائقة زبانی گویشوران فارسی اول حذف شده است؛ که ظاهرا 



 317.... در زبان فارسی ی همخوانی آغازی هاهای واجی خوشهدگرگونی

 

 

جا پذیرفته است. در مقابل، آنهمخوانی با دو همخوان سایشیِ ابتدایی را نمیهخوشة س

 که همخوان دوم انسدادی بوده است، هنوز مشکلی وجود نداشته است. 

میانه خوشة توان گفت ذائقة زبانی گویشوران فارسیبراساس جایگاه تولید، می

پسندیده و لثوی را نمیپس-صورت کامیهمخوانی با ترکیب دو همخوان ابتدایی بهسه

در همة موارد همخوان کامیِ ابتدایی را حذف کرده است؛ ولی مشکلی با ترکیب دو 

ها در دو تربودن واجگاهدولبی نداشته است. شاید نزدیك-همخوان ابتدایی به شکل لثوی

ها در دو همخوان ابتدایِی و دورتربودن واجگاه -spr#*همخوان ابتداییِ خوشة 

ثیر نبوده باشد. شاید هم أتدر این میان بی-xšv#*و -xšm- ،*#xšn#*ای هخوشه

لثوی( و -دولبی-)لثوی -spr#*های خوشة بودنِ همخوانواجگاهی-مسئله به دو

بازگردد؛ بدین معنا که برای  -xšC#*های هرسه تنوعِ خوشة بودنِ همخوانواجگاهیسه

، انرژی بیشتری به نسبت تولید ای متشکل از سه واجگاههای خوشهتولید همخوان

توان ذیل دو میای متشکل از دو واجگاه الزم باشد. این مباحث را های خوشههمخوان

 مخرجهای ناهمو خوشه (homorganic clusters) مخرجهای هممفهوم خوشه

(heterorganic clusters)  .مطرح کرد 
 

 گیری نتیجه - 3

باستان با ایرانیهای صورتمشتق از نوی فارسیژة وا 378های واجی در بررسی دگرگونی

( با حضور در 13هشت )دگرگونی درج واکة میانهمخوانی آغازی، مشخص شد دوخوشة 

ترین ا( با فاصلة زیاد، فعالهدرصد کلِ مشتق 29/46نو )مشتق فارسی 175روند اشتقاق 

ه است. پس از درج های دوهمخوانی آغازی بودفرایند واجی در شکستن و تعدیل خوشه

( با اعمال بر 21هشت، فرایندهای حذف همخوان دوم و تحول همخوان اول )واکة میان

 43/12مشتق ) 47( با اعمال بر 12درصد(، حذف همخوان اول ) 66/16مشتق ) 63

 46/8مشتق ) 32( با اعمال بر 23هشت و تحول همخوان اول )درصد(، درج واکة میان

درصد(، حذف  61/6مشتق ) 25( با اعمال بر 6مخوان دیگر )درصد(، تحول خوشه به ه
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( با 14هشت )درصد(، درج واکة پیش 97/3مشتق ) 15( با اعمال بر 11همخوان دوم )

( و درج 22درصد(، حذف همخوان اول و تحول همخوان دوم ) 32/1مشتق ) 5اعمال بر 

درصد(،  06/1تق )مش 4( هریك با اعمال بر 24هشت و تحول همخوان اول )واکة پیش

هشت و تحول هردو ( و درج واکة پیش43هشت و تحول هردو همخوان )درج واکة میان

هشت و تحول درصد(، درج واکة میان 53/0( هریك با اعمال بر دو مشتق )44همخوان )

هشت و تحول (، درج واکة پیش53هشت )(، قلب و درج واکة میان33همخوان دوم )

درصد(،  26/0مشتق ) 1( هریك با اعمال بر 5خوشه ) ( و حذف34همخوان دوم )

های دوهمخوانی های واجی در شکستن و تعدیل خوشهترین دگرگونیترتیب فعالبه

های ثیرگذاری تنوعأتر نتایج زیر حاصل شد: مجموع میزان تاند. با نگاه جزئیآغازی بوده

های درج واکة نوعیرگذاری تأثدرصد، مجموع میزان ت 80/55هشت درج واکة میان

های حذف همخوان دوم ثیرگذاری تنوعأدرصد، مجموع میزان ت 17/3هشت پیش

درصد،  49/13های حذف همخوان اول ثیرگذاری تنوعأدرصد، مجموع میزان ت 63/20

ثیرگذاری أدرصد و مجموع میزان ت 26/0ثیرگذاری فرایند حذف خوشه أمجموع میزان ت

 درصد بوده است.  61/6یگر فرایند تحول خوشه به همخوان د

های ا از خوشههدرصد مشتق 80. در نزدیك به 1: این بررسی بدین شرحندنتایج دیگر 

تحول  شود و در دیگر موارد، عموما هشت درج میروان، واکة میان-با ساخت سایشی

ها با خوشه هایمشتق. در بیش از نیمی از 2دهد، خوشه به همخوان دیگر رخ می

داده حذف همخوان دوم و تحول همخوان اول است. سایشی، تحوِل رخ-یساخت سایش

-های با ساخت سایشی. در خوشه3شود، همخوان اول حذف می در دیگر موارد عموما  

هشت درج شده است؛ در دیگر ا، واکة میانهانسدادی، در نزدیك به نیمی از مشتق

های با . در خوشه4ول مواجهیم، هشت و تحول همخوان ابا درج واکة میان موارد عموما  

هشت درج شده است، ا، واکة میانهدرصد مشتق 90روان، در بیش از -ساخت انسدادی

های درصد موارد تنوع 96/85. وقتی جزء اول خوشه یك همخوان انسدادی است، در 5

. وقتی جزء اول خوشه یك همخوان انسایشی 6دهد، هشت روی میدرج واکة میان
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درصد  75، یعنی در ند که عموما کنل میهای حذف همخوان دوم عموعاست، فقط تن

. وقتی جزء اول خوشه یك 7موارد، حذف همخوان دوم و تحول همخوان اول بوده است، 

هشت درج و در دیگر موارد، درصد موارد واکة میان 75همخوان خیشومی است، در 

وان روان باشد )که در . وقتی جزء اول خوشه یك همخ8شود، همخوان دوم حذف می

هشت درج است(، واکة میان -rv#*این پژوهش فقط شامل یك مشتق از خوشة 

 شود. می

مشخص باستان همخوانی آغازی ایرانیخوشة سه 4های واجی نیز در بررسی دگرگونی

نو، حذف همخوان اول مشتق فارسی 15ثر بر مجموعِ ؤهای واجیِ مشد که در دگرگونی

ترین ها( فعالدرصد کلِ مشتق 60مشتق ) 9حضور در روند اشتقاق ( با 9و سوم )

( 18هشت )دگرگونی واجی بوده است و پس از آن، حذف همخوان اول و درج واکة میان

 تحول و هشتمیان واکة درج اول، همخوان درصد(، و حذف20مشتق ) 3با اعمال بر 

( 27هشت )میان واکة دو ( و درج17هشت )میان واکة یك (، درج38سوم ) همخوان

های واجی در شکستن و ترین دگرگونیدرصد(، فعال 66/6مشتق ) 1هریك با اعمال بر 

 اند. همخوانی آغازی بودههای سهتعدیل خوشه

های درج ترین فرایندْ نه هریك از تنوعفعال همخوانی، اصوال های سهپس در مورد خوشه

چهارم موارد، است؛ درواقع در بیش از یك های حذف همخوانواکه، بلکه یکی از تنوع

های حذف همخوان اند و اگر صِرفِ تنوعحذف همخوان و درج واکه همزمان در کار بوده

شود که حذف همخوان نزدیك به های درج واکه مقایسه کنیم، مشخص میرا با تنوع

ها، هرجا دو براساس شیوة تولید همخوانثر بوده است. نیز ؤچهارونیم برابر درج واکه م

بدان  اند، همخوان اول حذف شده است؛ که ظاهرا همخوان اول خوشه سایشی بوده

همخوانی با دو همخوان میانه خوشة سهت که ذائقة زبانی گویشوران فارسیمعنی اس

جا که همخوان دوم انسدادی بوده پذیرفته است. در مقابل، آنسایشیِ ابتدایی را نمی

در دورة میانه حفظ شده است.  -spr#نداشته است و خوشة است، هنوز مشکلی وجود 

میانه خوشة توان گفت ذائقة زبانی گویشوران فارسیبراساس جایگاه تولید هم می
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پسندیده و لثوی را نمیپس-صورت کامیهمخوانی با ترکیب دو همخوان ابتدایی بهسه

شکلی با ترکیب دو در همة موارد همخوان کامیِ ابتدایی را حذف کرده است؛ ولی م

در دورة  -spr#دولبی نداشته است؛ بنابراین خوشة -همخوان ابتدایی به شکل لثوی

 میانه حفظ شده است. 

 هشتمیان واکة درج اول، همخوان های ذکرشده، دگرگونی حذفدرمجموع، از دگرگونی

همخوانی در این پژوهش مشاهده نشده است. ( در خوشة سه28دوم ) همخوان تحول و

و برخی  1ها فقط یك مورد در یك خوشة خاص مشاهده شده استاز برخی دگرگونی

. در سوی مقابل، در برخی 2اندهای مختلف بارها عمل کردهها در خوشهدگرگونی

ها تنوع جالب توجهی از و در برخی خوشه 3ها فقط یك دگرگونی روی داده استخوشه

 .4شودهای واجیِ موثر مشاهده میدگرگونی
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Phonological Changes of Initial Consonant Clusters in the Persian 

Language from the Old to the Modern Era  
 

Hamed Kharazian 

Farzaneh Goshtasb 

Yahya Modarresi-Tehrani 
 

ABSTRACT  

Initial consonant clusters as frequent and remarkable phenomena, well 

discussed in the field of Historical Linguistics, are of great importance in the 

procedure of study of Old Iranian Languages. These clusters have been 

broken or reduced moderately, and occasionally eliminated entirely in the 

course of the development of Old Iranian Languages, particularly of Old 

Persian, into Middle Persian, and then of Middle Persian into New Persian. 

This paper is dedicated to discerning, examining, and then classification of, 

various phonological changes by which these clusters have been reduced. In 

this survey, 398 New Persian derivatives of Old Iranian origin contained 

such clusters have been analysed to achieve the target. Some of the most 

significant results obtained in this study include: 1. the accurate 

classification of changes into 6 main categories encircling 15 variations in 

the case of two-consanant clusters, as well as into 3 main groups including 6 

variations subject to three-consonant clusters; 2. identifying a. anaptyxis, b. 

second consonant deletion along with first consonant development, and c. 

initial dropping (initial consonant deletion) as the 3 most active changes 35 

two-consonant clusters have been involvedwith; 3. identifying a. first and 

third deletion, and b. initial dropping along with anaptyxis as the 2 most 

effectual changes imposed upon 4 three-consonant clusters.  
 

Keywords: consonant cluster, initial consonant cluster, vowel insertion, 

consonant deletion, consonant cluster deletion, cluster reduction  
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