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   ساخت هجا و اصل توالي رسايي در زبان فارسي باستانبررسي
  

  3زاده گل ، فردوس آقا2، فيروزه اسالمي∗∗∗∗1عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا
 

 شناسي همگاني دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران  استاديار گروه زبان .1

  تهران، ايران دانشگاه تربيت مدرس،از شناسي همگاني  ارشد زبانيكارشناسآموختة  دانش .2

 شناسي همگاني دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران  گروه زباندانشيار .3

  
 12/10/89: پذيرش                                                         23/3/89: دريافت

  

  چكيده
و ) 1953( 1هـا از كنـت   اسـاس خـوانش كتيبـه    آرايي زبـان فارسـي باسـتان بـر     اين تحقيق به بررسي واج    

 و »اصل تـوالي رسـايي  «همچنين به بررسي  . پردازد كردن ساخت هجايي مجاز در اين زبان مي        مشخص
هـاي همخـواني آغـازه و پايانـه هجـا پرداختـه              چگونگي تبعيت واژگان اين زبان از اين اصـل درخوشـه          

ل بـه عبـارت ديگـر، سـاخت هجـا در زبـان فارسـي باسـتان چگونـه اسـت؟ همچنـين آيـا اصـ                     . شود مي
شود؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن سـؤاالت، ابتـدا              مراتب رسايي در اين زبان در ساخت هجا رعايت مي          سلسله

هـا،  ، ميـان و پايـان واژه  آغـاز هاي همخواني موجود در آثار مربوط به فارسـي باسـتان در    تمامي توالي 
مربـوط بـه   اسـاس اصـول    اند و سپس بـر     بدون در نظر گرفتن تقطيع هجايي، شناسايي و استخراج شده         

. انـد  ها شناسايي شده و با اصل توالي رسـايي مطابقـت داده شـده             هاي موجود در هجا    هجابندي، خوشه 
 دهــد كــه ســاخت هجــا در ايــن زبــان بــه صــورت   هــاي آغــازي و ميــاني نــشان مــي  بررســي خوشــه

(c)(c)(c)v(c)(c)    يكـي  جز زماني كـه     به ،ها رعايت شده    داده همةمراتب رسايي در      است و اصل سلسله
عـالوه، بـه دليـل      به.  در ابتداي هجا به عنوان عضو اول خوشه حضور داشته باشد           ŝ و   sاز دو همخوان    

 هـاي همخـواني در پايـان   هاي صرفي در انتهاي كلماتي چـون فعـل، اسـم و صـفت، خوشـه           وجود پايانه 
  .شود اژگان اين زبان ديده نميو
  

 .خوشه همخواني  توالي رسايي،آرايي، اصل  فارسي باستان، هجا، واج:واژگان كليدي
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :akord@modares.ac.ir  Email  :ول مقالهئ مسةنويسند∗ 
 شناسـي همگـاني،   زبـان گـروه    علـوم انـساني،  ةتهران، بزرگراه جالل آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربيـت مـدرس، دانـشكد     :آدرس مكاتبه 
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  مقدمه    1

از گذشته تا حال، بدون كاوش در ها   آنكردن سير تحول هاي باستاني و دنبال بررسي زبان
زبان ملي هخامنشيان، يكي از  فارسي باستان، .ممكن نيست تطبيقي -تاريخ و مطالعه تاريخي

هايي  رس بوده و به صورت كتيبهمتعلق به قوم پا هاي خانوادة هند و اروپايي است كه زبان
ها به يادگار مانده هاي گلي، اشيا، ديوارها و مجسمهها، لوحهدر كاخ ها، سر بر بلنداي كوه

اثر بازمانده از فارسي باستان كتيبه كورش بر كوه بزرگ بيستون است كه به ترين   مهم.است
نويسي  ش نيز كتيبهپس از كور. سه زبان عيالمي، اكدي و فارسي باستان حك شده است

اردشير اول، داريوش دوم، اردشير دوم و اردشير سوم  ،هادامه يافت و از زمانِ خشايارشا
هايي است كه به  كه الفباي اين زبان مانند ميخ  از آنجا. است جاي مانده هايي بر نيز، كتيبه

). 17: 1382 لوكوك،( »انگلبرت كمپفر اين خط را ميخي ناميد« ،اند صورت خوابيده حك شده
 تشخيص چگونگي تلفظ همين دليل و بهاست  1خط ميخي فارسي باستان، خطي هجانگار

اين  .رسد هاي تاريخي و تطبيقي امري محال به نظر مي ها بدون در نظر گرفتن بررسي واژه
هايي هم براي اعداد اين الفبا نشانه . دارد3نگار  انديشه8 و 2 جداكنة واژ2 حرف، 36 خط

  .است فقط تعدادي از آن به ما رسيدهداشته كه 
 آغازي و مياني 4ها داراي خوشة همخواني بسياري از واژه ها،در خوانش اين كتيبه

با توجه به اينكه زبان فارسي امروزي خوشة همخواني آغازي ندارد، بررسي اين . هستند
 كامالً زباني باستان فارسي. رسد هاي همخواني به لحاظ تاريخي، امري مهم به نظر ميخوشه

هاي صرفي خود را از  تصريفي بوده كه پس از گذر از فارسي ميانه و تحول به فارسي نو پايانه
مانده از  جا شايان ذكر است كه آثار به.  استتبديل شده تصريفي -دست داده و به زباني پيوندي 

يافته   صورت تحولاز آنجا كه زبان فارسي كنوني. اين زبان متعلق به زبان رسمي و درباري است
رود، بررسي دقيق آن به شناخت فارسي  زبان فارسي باستان با گذر از دورة ميانه به شمار مي

زبان آرايي   واجهدف اين پژوهش بررسي. كرد نو و چگونگي سير تاريخي اين زبان  كمك خواهد
ل اصلي اين به سخن ديگر، سؤا. استها  از كتيبه) 1953(اساس خوانش كنت  فارسي باستان بر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. syllabary 
2. word-divider 
3. ideogram 
4. consonant cluster 
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ها در هجاي آن ها و واكه است كه هجا در اين زبان چه ساختي دارد و آرايش همخواناينتحقيق 
مراتب رسايي در  پاسخ داده شده است كه آيا اصل سلسله اين سؤال نيزبه در ادامه ؟ چگونه است

  .كند يا خير زبان صدق ميهاي همخواني هجاي اين خوشه

  

 پيشينة تحقيق. 2

 نويسندگاني چون اثر از 20اند، حدود باستان نوشته شده ن آثاري كه در مورد فارسياز ميا
 كه از اين ندبراي نگارش اين مقاله بررسي شد) 1381(و لوكوك ) 1379( ، ارانسكي)1989( اشميت

ها و  ها و ذكر تعداد واكه كتيبهةكردن به ترجم  و اكتفاشانبودن مطالب ميان بسياري به علت تكراري
شناسي زبان فارسي  تنها دو منبع تا حدودي به واج.  تحقيق حذف شدندةها از پيشين همخوان

  .شونداند كه در ادامه معرفي مي باستان پرداخته
 دربارة است كه هاي ايراني تاريخچة واج با عنوانِ )1384( بارتلمهاولين اثر، كتاب 

هاي ايراني بحث هاي زبان به واجها  ن آهاي هند و اروپايي و تبديل چگونگي تغيير يافتن واج
به ايراني باستان ) آريايي(هاي هند و ايراني ها از زبان نويسنده چگونگي تحول واج. است كرده

 كتاب معروف دومين اثر،. آوردآرايي اين زبان سخني به ميان نميكند، اما از واجرا بررسي مي
ط به زبان فارسي باستان به لحاظ هاي مربواست كه در آن تمام كتيبه) 1953(نت ك

 هاي تصريفي اين زبان به دقت بررسي شدهخواني متون و صورتآوانويسي، ترجمه و باز
 پرداخته  كليترصو به شناسي زبان فارسي باستاندر بخشي از اين كتاب به واج. است

ستان و آرايي زبان فارسي باواج. آرايي اين زبان در آن مطرح نشده است شده، اما واج
كه تاكنون در  دي اين زبان هدف پژوهش حاضر استبن در هجا1»اصل توالي رسايي«بررسي

  . از آثار مذكور بررسي نشده استيك يچه
   

 آرايي واج. 3

آيي صداها يا آواها را در يك  هاي باهم شناسي است كه محدوديتاي از واج آرايي شاخه واج
ها را  هاي همخواني و توالي واكه ي مجاز، خوشهاين علم ساخت هجا. كندزبان مطالعه مي

ها از زباني به زبان ديگر  اين محدوديت. كندهاي واجي تعريف مياساس محدوديت بر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sonority Sequencing Principle=SSP 
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كند  آرايي مشخص مي قوانين واج .رونداند و به عبارت ديگر خاص زبان به شمار مي متفاوت
ساخت را  خوش ين هجاهاياست و همچن كه كاربرد چه صداهايي در هر قسمت از هجا مجاز
نشدني  آرايي و هجا دو مفهوم جداواج. كنداز هجاهاي بدساخت در يك زبان خاص متمايز مي

براي مثال در زبان « .شود در ساخت هجا تعريف ميآرايي معموالًهستند به طوري كه واج
آيي  هاي شديدي در باهم محدوديت، هجاةهاي همخواني در آغازانگليسي كاربرد خوشه

آرايي   واجقوانين«: نويسد در اين مورد مي 2كنستويچ. )298 :1984 ،1لس (»ها دارد واج
و آغازي، مياني ( هاي مختلفر جايگاه دراها   آنهايي هستند كه توزيع صداها يا تواليمحدوديت

 شده از دستور درونيها   اين محدوديتمعموالً. كنند در واژه و يا گروه واجي محدود مي) پاياني
  .)250: 1994، كنستويچ (»گيرد يك گويشورِ اهل زبان سرچشمه مي

  :كندآرايي را چنين توصيف مي واج 3دابروولسكي
دانش  كه بخشي ازهاي آوايي است  هاي حاكم بر الگوبندي زنجيره آرايي مجموعه محدوديت واج

داند چه است كه مي اين دانش ناخودآگاه اهل زبان .دهد شناسي تشكيل مي ج گويشور را از وا
ها از زباني اين محدوديت. قبول است قابل هايي غيرقبول و چه ساخت هايي در آن زبان قابلساخت

 #نماد ( #ps- و#fsl-هاي همخواني آغازي به زبانِ ديگر متفاوت است، مثالً در زبان روسي خوشه
زبانان  كه براي انگليسي در حالي عادي هستند، كامالً ) است به كار رفتهآغاز واژهنشان دادن  براي

  ). 94-90: 2001 ،5آرنف و دابروولسكي ،4اگرادي(شوند  ساخت قلمداد مي ها بد اين زنجيره

  : نويسند آرايي مي عنوان مبحث هجا در مورد واج تحت 6ايون و وندر هالست
ها را  تواند توالي واج اگر گويشور زبان انگليسي به هجا دسترسي نداشته باشد، چگونه مي

را درك نمايد؟ براي مثال گويشور انگليسي ها   آنساختي ساختي يا بد ارزيابي كند و خوش
اي در  در آغاز هيچ كلمه/ lm/بد ساخت است، زيرا خوشه همخواني  / lmɒk/داند كه توالي  مي

  . )123: 2001، ايون و وندر هالست (نيستاين زبان موجود 
. كندآرايي زبان انگليسي را نقض ميهاي واج  محدوديت اين خوشه همخواني،به عبارت ديگر

 ة در پايان هيچ واژ/pk/ همخواني ة است، زيرا خوشساخت نيز بد/ lɒpk/به همين ترتيب 
 زيرا خوشه همخواني ،قبول نيست  قابل//lɒpkmɜهمچنين توالي . انگليسي موجود نيست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lass 
2. Kenstowicz 
3. Dobrovolsky 
4. Ogrady 
5. Arnoff 
6. Ewen. &. Van. der. Hulst 
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/pkm/ارزيابي در حقيقت ةاين شيو. شود  زبان محسوب نمي مجاز مياني در اينة يك خوش 
تفصيل در مورد آن سخن  رود كه در بخش هجا به شمار مي بندي به يكي از اصول هجا

  .خواهيم گفت
  : نويسد  ميكامبوزيا

 اگر در آيي هستند، مثالً  داراي محدوديت باهم، هستهةهاي همخواني بعد از واك كاربرد خوشه
كار رفتن  قرار گيرد، در به/ a ،i ،u /ةكشيدهاي  يكي از واكه v(c)(c)(c) هسته هجاي

  :آيد، مانند وجود مي هاي همخواني پاياني محدوديت به خوشه
  

  rixtريخت        suxtسوخت      sāxtساخت       kārd   كارد   
  āvixt?آويخت   duxtدوخت       kāŝt   كاشت    xānd   خواند 

  
  :نويسد كند و ميآرايي اشاره ميهاي واجمورد اهميت هجا به محدوديت وي سپس در
 ةشد بندي يابيم كه از اصول سازمان در مي،كنيم هاي مختلف توجه كلمات در زبانةاگر به پاي

 ةشود كه با خوشاي يافت نمييا كلمه  در زبان فارسي، هجامثالً. كنندخاصي پيروي مي
آرايي  است، محدوديت واجها حاكم اين نوع محدوديت كه بر توالي واج. همخواني شروع شود

   .)152: 1385، كامبوزيا (شودناميده مي
  

  روش تحقيق .4

نبشته، انواع  نبشته، ديوار  سنگ87آمده از فارسي باستان شامل  دست هدر اين پژوهش آثار ب
ها، هاي همخواني آغازي، مياني و پاياني واژه و تواليها هشده و مهر  حكيالواح و اشيا
به عنوان ) 1953 (روالند گراب كنتاثر  فارسي باستاندر اين پژوهش كتاب . اند بررسي شده

  . مرجع انتخاب شده و در عين حال از آثار ديگر محققان نيز استفاده شده است
، اند بوده برداري و تشخيص  واژة مكتوب كه توسط محققان قابل گرته49885در حدود 

ها   آنهاي همخواني ، بررسي و خوشهها نآبودنِ  نظر از تكراري، اشتقاقي و تصريفيصرف
 ولي هنگامِ تلفظ توليد ،برخي حروف در خط و نوشتار محذوف بوده. جدا شده است

شده در كتاب كنت در اين پژوهش لحاظ  شناسي انجام اساس ريشه نيز برها   آنكهاند  شده مي
شاهدي يافت نشده، ها  آن ها برايهايي كه كنت عنوان كرده ولي در كتيبهاند، البته خوشهشده
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ها چگونگي قرار  هاي همخواني در نويسهسازي توالي پس از جدا. انداز اين فهرست حذف شده
 ساخت هجا و ةهاي نظري موجود دربارها، با توجه به چارچوبدر هجاها   آنگرفتن و توزيع

ني موجود در هاي همخوابه عبارت ديگر، اينكه آيا اين خوشه. بندي، بررسي شده استهجا
 لوگردند، بر اساس اصگيرند يا در هجاهاي مجاور توزيع ميميان واژه، در يك هجا قرار مي

 هجا، شدن ساخت در ادامه، پس از مشخص. اند بررسي قرار گرفته مورد) 1970( 1پولگرام
  مراتب رسايي بررسي شده اساس اصل سلسله ها در يك هجا برآيي و آرايشِ همخوان هم با

 به دست آمده، يك كلمه را در بر  به كار رفته در يك اثرةداقل واژ ذكر است كه حشايان. تاس
 داريوش بزرگ ة واژه است كه به كتيب3047گيرد كه متعلق به يك مهر بوده و حداكثر آن مي

هاي فارسي باستان در اين تحقيق، بر مبناي كتاب كنت  آوانويسي داده. در بيستون تعلق دارد
  . و ابهام آوايي ايجاد نشودباشدرفته تا دسترسي به متن اصلي آسان صورت گ

  

  ها ارائه و تحليل داده. 5

 ابتدا بدون در نظر گرفتن تحليل و تقطيع ،هاي همخوانيها و جدا سازي توالي در بررسي كتيبه
هجايي ، سپس به تقطيع يمبندي كردها دسته تواليةدهند را بر اساس عناصر تشكيلها   آنهجايي،

  مجموعاً.آورديمدست   به راهاي موجود در يك هجاو خوشهيم ل پولگرام پرداختوها طبق اصواژه
است كه  واژه به دست آمده49885آغازي و مياني بدون تكرار، از تعداد همخواني   دو توالي79تعداد 

كه از آنجا. ط يك نمونه ذكر شده استاز هر نوع ساخت هجايي به دليل محدوديت حجم مقاله، فق
هاي   واژه، وجود پايانهمخواني در پايانهاي ه  توالينبودنفارسي باستان زباني تصريفي بوده، علت 

هاي هايي كه در فارسي باستان حاوي تواليواژه .در انتهاي كلمات است) صورت واكه به(صرفي 
ها، سعي شده از تكرار  دادهةدر ارائ. اند به ترتيب مشخص شدههاي ذيل همخواني هستند، در جدول

، پرهيز شود، مگر اينكه افزودن دارندهاي صرفي متفاوت  اما پايانه،هايي كه ستاك مشترك واژه
 #هاي آغازي با نماد مرز كلمه در ضمن توالي.  صرفي موجب ايجاد توالي همخواني شده باشدةپايان

  .اندههاي زير مشخص شددر جدول ) -( هاي مياني با خط فاصله  و توالي
  :ند ازا ابتدايي مجاز عبارتهمخواني   دوهاي با توجه به جدول، توالي

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pulgram 
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  هاي آغازيها يا خوشه توالي 1جدول 
  

  خوشه  واژه  معني

 brātā  [#br-]  برادر

 draya  [#dr-]  دريا

 fravartiš  [#fr-]  )نام(فرورتيش

  graөitā  [#gr-]  تشكيل شده
 hya  [#hy-]  ضمير موصولي

 sparda  [#sp-]  سارد

  Skudrā  [#sk]  )ايالتي از امپراتوري ايران(اسكودري

 stūnā  [#st-]  هاستون

  škaurim  [#šk-]  فقير
 tyašām  [#ty-]  ضمير موصولي 

 zraka  [#zr-]  زرنگي
 xraөum  [#xr-]  خرد
 xšapavā  [#xš-]  شب

  
  :همخواني آغازي مجاز عبارت است از و تنها توالي يا خوشة سه

[#xšn-]   : xšnāsatiy مبادا بدانند  ،  
-  تواليهمةاز آنجاكه در ابتداي كلمه، قبل از رسيدن به واكه تقطيع هجايي وجود ندارد، 

 1هاي موجود در جدول رو توالي  از اين،روند شمار مي هاي آغازين كلمه خوشة آغازي به
ند بود، يعني به  خوشة مياني نخواههاي مياني ضرورتاًاما توالي. همه، خوشة آغازي هستند

يك هجا تعلق ندارند، زيرا ممكن است در مرز هجاها واقع شده باشند و در بين دو هجا توزيع 
 هاي مربوط به ساخت هجا و قواعد رو بايد براساس اصولِ هجابندي، نظريه اين  از؛گردند

  . يك زبان تقطيع شوندآرايي  واج
هاي بان فارسي باستان  شامل گروههاي زهاي دوهمخواني مياني موجود در واژه توالي

  :شود زير مي
  :ند ازا همخواني در جايگاه مياني واژه عبارت هاي دوتوالي) الف(
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ...  بررسي ساخت هجا و اصل توالي رسايي                     ان               و همكار عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا

 

 58

   هاي ميانيتوالي  2جدول
  

  خوشه  واژه  معني

  sikabruš  [-br-]  عقيق
  Mudrāya  [-dr-]  مصر
  ufraštām  [-fr-]  شده خوب تنبيه
 visahyā  [-hy-]  همه

  sugdam  [-gd-]  سغد
)نام( بگابيگن  Bagābignahyā  [-gn-]  

  Hagmatānaiy  [-gm-]  در همدان
  Tigrām  [ -gr-]  دجله

  halditahya  [-ld-]  )نام( هلديت
 kambūjiya  [-mb-]  كمبوجيه

  ςitāmcā  [-mc-]  و سومين سال
 hamduga  [-md-]  سند

 hamkarta  [-mk-]  همكاري

 kamnaibiš  [-mn-]  كمي

 kampanda  [-mp-]  اكامپاند

  adamšām  [-mš-]  من
 partamtaiy  [-mt-]  شده اظهار

 cincixri  [-nc-]  سيخري سين

  kampanda  [-nd-]  كامپاندا

 frāhanjam  [-nj-]  دار زدم
 sinkabruš  [-nk-]  كامپاندا

 Ranga  [-rn-]  ري

 kantanaiy  [-nt-]  حفر كردن

 skunxa  [-nx-]  )نام( اسكونخ
  agarbāyatā  [-rb-]  ردنچنگ آو به

 Θāigarci  [-rc-]  )نام سومين ماه( ثايي گُرچي

 Bardiya  [-rd-]  برديا

 :Marguš  [-rg-]  مرو
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  2جدول ةادام
 

  خوشه  واژه  معني

  arjanamšaiy  [-rj-]  تزيين

هزن نام هشتمين ما ورك  varkazana  [-rk-]   
  :Armina  [-rm-]  )ايالتي از امپراتوري ايران( ارمنيه

 varnavātaiy  [-rn-]  او را متقاعد كرد

  Pārsā  [- rs-]  پارسي
  martiyā  [-rt-]  مرد

  Parөava  [-rө-]  پارتي
  Arxa  [-rx-]  )نام( آرخا

 Aršaka  [-rš-]  )نام( رشاكا

 uvāsbāra1  [-sb-]  سوار خوب اسب

  kasciy  [-sc-]  هركسي
 asmānām  [-sm-]  آسمان

 uvaspā  [-sp-]  هاي خوباسب
  upastām  [-st-]  كمك
  Mitra  [-tr-]  ميترا

  Katpatuka  [-tp-]  )اكپدوكيه (ايالتي از امپراتوري ايران
  hauvciy  [-vc-]  ضمير اشاره

  mātya [-ty-]  مبادا
  anuvdim  [-vd-]  اساس بر

 :Ūvjai  [-vj-]  ايالم
  hauvmai  [-vm-]  او

 ūvnarā  [-vn-]  فنون

  hauvtaiy  [-vt-]  ضمير اشاره
  paruvzanānām  [-vz-]  داراي همه نوع انسان

 patiyazbayam  [-zb-]  اعالم كرد

  Auramazdā  [-zd-]  اهورامزدا
  uvārazmiy  [-zm-]  سرزمين خوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. uvasabara 
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 2جدول ةادام

 

  خوشه  واژه  معني

  Bāxtriā  [-xt-]  بلخ
  raxөatuv  [- xө-]  )معني آن مشخص نيست(

  Viyaxnahya  [-xn-]  )نام ماه نهم( يخنَوي
  Ciςataxma  [-xm-]  )نام(چيژن تَخَم 

 Θuxrahyā  [-xr-]  )نام (  سوخرا

  axšatā  [-xš-]  پيوسته
 Ardaxcašca  [-xc-]  اردشير

 viөbišca  [-өb-]  هاخانه

 aөgaina  [-өg-]  سنگي

  spāөma  [-өm-]  در اردوگاه
  Miөra  [- өr-]  ميترا

 :cišciy  [-šc-]  چيز هر
  ušhamaranakara  [-šh-]   خوبةزمندر

  :uškahyā  [-šk-]  زمين خشك
 cišpiš  [-šp-]  پيش چيش

  dahyāušmaiy  [-šm-]  سرزمين من
  vašna  [-šn-]  با خواست خدا

   dašyā  [šy]  )معني آن مشخص نيست(

  maөištam   [-št-]  بزرگترين
  naiydiš  [-yd-]  عالمت نفي

 

  : ند ازا  يا چهار همخواني در جايگاه مياني واژه عبارتهاي سهتوالي) ب
  

  خوشه  واژه  معني

  axšnavāhy    [-xšn-]      تواني بشنوي مي

  Bāxtriš   [-xtr-]   بلخ 

  uvaxštrahya   [-xštr-]  هوخشتره

 arštām   [-ršt-]    راستي

  adaršnau  [-ršn-]  ت كردئجر
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هاي ساخت هجا و  بر مبناي نظريه،2 و 1 هاي جدولشده در هاي ذكردر اين قسمت توالي
مجاز  هاي غيرهاي مجاز را از خوشهخوشهها   آنشوند تا بتوان از ميانآرايي بررسي ميواج

ها با تحليل داده. نهايت ساخت هجا در فارسي باستان را استخراج نمود تفكيك كرد و در
 دليل در اين قسمت به طرح اين مباحث است، به هميناستفاده از مباحث نظري انجام شده

  .شودپرداخته مي
 

  هجا .1-5

 1اسميت  گلد.كندهاي واجي نقش اساسي ايفا ميشناختي است كه در نظريهآواهجا واحدي 
  : نويسد مي 2به نقل از سلكرك

: رود كه سه دليل براي اهميت آن ذكر شده است به شمار مي) prosodic( هجا عنصري نوايي
 با دوم اينكه صرفاً. تبيين است  آرايي با ارجاع به هجا قابلهاي واجكه اغلب محدوديتاول اين

سوم اينكه بسياري از . توان بسياري از قوانين واجي را بيان كرد توجه به موجوديت هجا مي
هجايي هاي  ها در گروه زنجيري مانند تكيه و نواخت وابسته به اين هستند كه واج هاي زبرپديده
   .)328: 1999 ،سلكرك (بندي شوند يمتقس

  : نويسد  مي3بويج
آرايي هر زبان از   مطرح شده، واج4انگاره آوايي زبان انگليسي شناسي زايشي كه دردر واج

شرايط ساخت . آرايي واژ و قوانين واج شرايط ساخت تك: شود طريق دو سازوكار كنترل مي
آرايي روساخت را از  كند و قوانين واجيساختي تكواژ عمل م تكواژ بر روي بازنمايي زير

هاي يك زبان را  هاي ممكن صدا بدين صورت هر دو با هم آرايش. كندساخت مشتق مي زير
  . كنندكنترل مي

اشاره ) 1972 (6ونمانو ) 1972( 5هوپر گذار ثيرأ تةوي سپس در ادامه به انتشار دو مقال
  :نويسداو مي. عرفي شودشناسي م  به واجشده هجا مجدداً كند كه سببمي

 بلكه ،هاي عملكرد واجي نيست  خود اشاره كرده كه هجا فقط يكي از حوزهةهوپر در مقال
در حقيقت، زماني يك واژه به لحاظ . رود شمار مي آرايي به هاي واجواحدي براي محدوديت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Goldsmith 
2. Selkirk 
3. Booij 
4. SPE 
5. Hooper 
6. Vennemann 
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 از براي مثال. ساخت تقسيم شود ساخت است كه به يك يا چند هجاي خوش شناسي خوش واج
ساخت در زبان انگليسي تقسيم كرد، اين  هاي خوشتوان به هجا را نميabkmar ةآنجا كه واژ

  ).53: 1999 بويج،(واژه در انگليسي وجود ندارد 
سه . شود محسوب مي1و اصول نواييقواعد عنوان پايه يا جايگاهي براي عملكرد  هجا به

مينه يا جايگاهي طبيعي براي بيان  اول اينكه هجا ز؛دليل براي پذيرش هجا وجود دارد
تر بيان  واجي در ساخت هجا آسانقواعد   دوم اينكه،هاي واجي استاي از محدوديت مجموعه

توانند  كه، برخي از فرآيندهاي واجي فقط در ساخت هجا مياست شوند و آخرين دليل اين مي
  ).250 :1994 ،كنستويچ(عمل كنند 

  : نويسد  مي3بلوينزبه نقل از  2بوشخريزه
 است كه 4هجا يك واحد واجي. شودهاي واجي تعريف مي اساس رسايي زنجيره بر هجا معموالً
هاي رسايي در ميان  هو تعداد قطعات هجايي با تعداد قلّكند  اساس رسايي تنظيم مي آواها را بر

   .هايي منظم و مرتب، برابر است واحد
يي در بين عناصر ديگر موجود در هجا  رساةهر هجا يك هسته دارد كه از باالترين درج

 .)25 :2002 ،بلوينز (ها با يكديگر برابرندها و تعداد هجارو تعداد برجستگي از اين. برخوردار است

  : نويسندمي وندر هالست و ريتر
 ،اندهاي هجايي سازماندهي شدهها در واحدفرض كه واج ايندرك ساخت واجي كلمات با 

ر طول تاريخ، در مقاطع زماني خاصي، هجا ناديده انگاشته شده، زيرا د. تر است بسيار آسان
هجا يك آواي منفرد نيست، بلكه يك واحد . هاي آوايي مشخصي نداردساخت ثابت و وابسته

وندر هالست و  (شودشناسي هر زبان خاص بيان ميجمند رسايي است كه از طريق آن وا نظام
  .)19: 1999، ريتر

هاي جاري در  از صدا يا آوا كانون بحث بسياري از پژوهشتر هاي بزرگواحد
شود كه تكيه، نواخت و كشش از خصوصيات واحدهاي اغلب گفته مي. اندشناسي بوده واج

شدگي نيز گاهي زير  اي و خيشوميآهنگي واكههم. چون هجا يا واژه هستند فوق صدايي هم
بار   براي اولين)1948( 5را فرث» ييهاي نوا مشخصه«اصطالح . شونداين عنوان آورده مي

  ). 277 :2003هايمن، (براي اين موارد وضع كرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. prosodic organization 
2. Butskhrikidze 
3. Blevins 
4. phonological unit 
5. Firth 
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  : دهد ادامه ميهايمن
اين مسئله  .بررسي قرار داد هاي زباني مورد بندي قبل از تعريف هجا بايد جايگاه آن را در طبقه

شناختي و يا  واجاختالف بوده كه آيا هجا يك واحد آواشناختي است يا يك واحد  همواره مورد
شناسان وجود هجا را تا حدي پذيرفته و سعي دارند آن را به عنوان يك اغلب واج. ها هردو آن
توان بر  تر را مي ها و پاره گفتارهاي طوالنيبه نظر آنان واژه. شناختي تحليل كنندواحد واج

هاني نيز هاي جاي گرايش آرايي خاص هر زبان كه مشمول پارههاي واجپايه محدوديت
در برخورد واجي نسبت به هجا فرض اساسي بر اين است كه .  تقطيع هجايي نمود،باشد مي

كمال مطلوب اين است كه همان . اي تنگاتنگ وجود داردبين ساختمان واژه و هجا رابطه
 در آغاز هجا نيز عمل كند، حتي اگر اين ،كندهاي زنجيري كه در آغاز واژه عمل ميمحدوديت

  ).همان (»داشته باشددرون واژه وجود هجا در 
  

  1بندياصول هجا. 5 -1- 1

: 2003 ،هايمن (كند را براي تعيين ساخت هجا مطرح مي) 1970 (پولگراماصول همگاني  هايمن
279( .  

  :پولگرام با شناسايي نوعي تشابه بين ساختمان هجا و واژه سه اصل را پيشنهاد كرده است
  

  ان هجاي بازاصل حداكثر ساختم. 1-1-5 -1
هايي نظير ترتيب واژهبدين. گيردي قرار مييبر طبق اين اصل بعد از هر واكه در واژه مرز هجا

rooster و   masterبه صورتru$stər/  / و/mæ$stər/ ) دهد  مرز هجا را نشان مي$نماد (
 در .دست آيد ه بvcشوند تا هجاي اول به صورت هجايي باز يعني تقطيع هجايي مي

هاي نرم كه وقوع واكه از آنجا. دهد مرز هجا را نشان مي$شده، نماد هاي آوانويسي تصور
/ɪ,ɛ,u,ɔ,æ/ة  در انگليسي مجاز نيست، تقطيع واژة در پايان واژmasterبه شكل /mæ$stər/ 

  . گيرد توجه قرار مي رو پس از اعمال اصل اول، اصل دوم مورد  از اين؛در اين زبان مجاز نيست
  
  اصل حداقل پايانه و حداكثر آغازه. 2-1-1-5

صورت باز نگه داشت،  گيرد نتوان بهاش در پايان قرار نمي  دليل كه واكهاين اگر هجايي را به 
از آغاز هجاي بعدي  را  نه بيشتر،ست ا در اين صورت بايد هر تعداد همخواني كه ضروري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. syllabification rules 
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دست آيد و بدان وسيله واكه از   به مجازةجدا نموده به هجاي قبل منتقل كرد تا هجايي با پايان
 ، به اين دليل كهاگر هجايي را نشود به صورت باز نگه داشت. موضع پايان هجا دور شود

 ةتوانند در موضع آغازدهند نمي هجاي بعدي را تشكيل ميةهايي كه آغازهمخوان يا همخوان
 آن براي يك شكل ةاقيماند هجاي بعد هر تعداد همخواني كه بةواژه قرار گيرند، بايد از آغاز

ست، نه بيشتر، كسر نمود و به هجاي قبل به عنوان پايانه منتقل كرد تا   اآغازين مجاز ضروري
صورت   بر اين اساس بهemploy ةاين تقطيع واژ بنابر. دست آيد بدين ترتيب يك هجاي بسته به

/em$ploy/ ةخواهد بود، زيرا خوش mplدر آغاز واژه در انگليسي مجاز نيست .  
  
  قاعده  بيةاصل پايان . 1-1-5 -3

اي اگر نقل و انتقال الزم از آغاز هجا به موضع پايان هجاي قبل منتهي به پيدايش خوشه
 نه ،قاعدگي را بايد پايانه به دوش بكشد بار اين بي،ها در پايان هجا شودمجاز از همخوان غير

بر اصل اول   را ذكر مي كند كه بناtranscriber اسپانيايي ةراي مثال واژب. آغازة هجاي بعدي
 در اسپانيايي در آغاز واژه قرار nscrچون خوشه . شود تقطيع tra$nscribirصورت  بايد به

با اين حال .  حاصل شودtran$scribir بايد به هجاي اول منتقل شود تا صورت nگيرد،  نمي
. نيستقبول براي آغاز واژه در اين زبان   قابلة نيز يك زنجيرscr ،به همان دليلي كه ذكر شد

تواند در پايان واژه در اسپانيايي به كار رود، بار اين  نيز نمي nsةدر حالي كه خوش
شود و اين واژه به   هجاي قبل اضافه مية نيز به پايانsافتد و  گي به دوش پايانه مي قاعد بي

اين اصل پولگرام ناظر بر اين حقيقت است كه . شود يتقطيع م / trans$cribir/ صورت
پذيرند تا در  تر را در پايان هجا بيشتر مي هاي همخواني طوالنيها زنجيره بسياري از زبان

   .آغاز آن
  .از اصول پولگرام در تقطيع هجايي واژگان فارسي باستان استفاده شده است

    

  آرايي  اصول واج.2-5

آرايي  آيي و واج هم  هاي باشناسي محدوديتبرخي از اصول واج) 2002( بوشخريزهبه نظر 
زباني در مورد  هاي بين ويژگيترين   مهموي اصولي را به عنوان. كنندواژه را مشخص مي

ترتيب  گانه به اين اصول سه. كندبيان مي) 1979( 1گرينبرگهاي همخواني از مقاله خوشه
  :ند ازا عبارت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Greenberg 
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  ؛) OCP( 1 اصل مرز اجباري.5- 2- 1
  ؛ (SSP) 2اصل توالي رسايي. 5- 2- 2
  ). SCL(قانون مجاورت هجا. 5- 2- 3

  :دهدبوشخريزه در ادامه اين اصول را به ترتيب زير توضيح مي
  

  اصل مرز اجباري. 2-5- 1
 در يك 4هاي يكسان  واج«به اين شيوه عنوان شد كه ) 1936( 3ترنكااين اصل ابتدا توسط 

آن را اصل جدايي ) 1967 (5كروپا بعدها. »گيرند قرار نميتكواژ در مجاورت يكديگر 
شد كه در   خوانده»اصل مرز اجباري«) 1973( 6نبِلهاي يكسان ناميد و سپس توسط  همخوان

هاي يكسان و مجاور  كند كه نواخت وي عنوان مي. شناسي خود واحد كاربرد بسيار دارد واج
 نيز يكسان ةدهند هاي تمايز نيز به مشخصه مشابه وياين اصل سپس به اجزا. مجاز نيستند

  . ساخت حضور ندارند هاي همانند و مجاور در زير يافت، بدين معنا كه مشخصهگسترش
  

 اصل توالي رسايي. 5 -2- 2

سمت هسته افزايش يافته و از  در هجا به ء اجزا اشاره دارد كه رساييِنكته به اين اين اصل
رسايي را . شناسي، رسايي يكي از ملزومات بررسي هجا است جدر وا. يابدهسته به بعد كاهش مي

طوري كه   به، بست توليدي مرتبط دانستةتوان به درجدهنده مي هاي تمايزاساس مشخصه بر
ها بازترين بست توليدي را در واكه. شده رساتر است هرچه اين بست بازتر باشد، صداي توليد

 ة نيز در مقال) 2009( 7 مورلي.روند  صداها به شمار ميرو رساترين  از اين؛دستگاه گفتار دارند
هاي ثابت جهاني دارند، همان گروه هاي رسايي كه ارزشكند كه مقياسخود بيان مي

اشاره  )1990( 8كلمنتس مقياس جهاني ، بهوي براي نمونه. صداهاي طبيعي اصلي هستند
 به طوري ،شود يعي را شامل ميطبقه از صداهاي طب هجايي، سه  كه براي صداهاي غيركند مي

دهد كه   نشان مي»>« نماد:اندبندي شده صورت زير طبقه رساترين تا رساترين به كه از كم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Obligatory Contour Principle=OCP 
2. Sonority Sequencing Principle=SSP 
3. Trnka 
4. identical  
5. Krupa 
6. Leben 
7. Morelli 
8. Clements 
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  .عنصر سمت راست از رسايي بيشتري برخوردار است
                       O < N < L < G  (Obstruents<Nasals<Liquids<Glides)  )الف(

   گ> خ> ر>غ )ها  گرفته>ها  خيشومي>ها  روان>ها غلت(
دارد كه اين مقياس كمي با آنچه ابراز مي) 1992 (1بات مقياس رسايي ةسپس با ارائ

هاي واكدار را از رسا، گرفته هاي غير زيرا بات در مورد همخوان،كلمنتس گفته متفاوت است
 ؛نمايد ندي ميب واك طبقه كند و نوع واكدار را رساتر از نوع بيواك جدا ميهاي بيگرفته
  .شود ديده مي4-3كه در بازنمايي  چنان
                                    Voiceless O< voiced O< N< L< G< V   )ب(

بندي را  طوري كه اين تقسيم دهد، بهرا ارائه مي) 1984( 2سلكركمورلي معيار رسايي 
  :  كند ريزتر مي

            P, t, k<b ,d, g<f, θ<v, z, δ< s< m, n< l< r     )ج(
ترتيب از  ها بهشود، رسايي همخوان ديده مي )ج( بندي سلكرك در طور كه در تقسيم همان
   .يابد افزايش مي] r[واك به سمت همخوان روان  هاي بيانسدادي

  

  اصل مجاورت هجا. 5 -2- 3
اظهار ) 1988( ونمان  و)1983( موري و ونمانخود به نقل از ) 2004(  در مقاله3گوسكوا

 در αاي مانند  دارد كه بر طبق اين اصل، بهترين ساخت هجايي زماني است كه پايانه مي
 ؛ وجود داشته باشدβ  بهαكه  افت رسايي از  طوري  به، قرار گيردβ اي مانندمجاورت با آغازه

 ةنهاي هجا زماني به بهترين حالت خود هستند كه رسايي در انتهاي پايا به عبارت ديگر، مرز
در مورد  توان اين تعميم را مي.  هجاي بعدي بيشتر باشدةهجاي اول از رسايي در آغاز

  :  زير مشاهده كردة در انگارCVCVساخت 
  )1-2-5بازنمايي (

C1      V C2      V 

 
Obstr 

 
sonorant 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Butt 
2. Silkirk 
3. Gouskova 
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ود و ش  هجاي اول به واكه ختم مية در اين انگاره انتهاي پايان،شودطور كه مشاهده مي همان
دانيم رسايي واكه از همخوان بيشتر  شود كه مي آغازه هجاي بعدي با همخواني رسا شروع مي

بدين ترتيب اين دو هجا در بهترين حالت در اين كلمه قرار دارند و اصل مجاورت هجا در . است
اي هاي پايانه و آغازه بر مبن بندي زير را براي همخوان گوسكوا رتبه .كندصدق ميها   آنمورد

 كه كنيم يادآوري مي. كند ترسيم مي) 1904 (1گرفته از يسپرسن مراتب رسايي بر اصل سلسله
 » <«نماد .  هماهنگي بيشتري با قانون مجاورت هجا دارد، رسايي كمتري داشته باشد،هرچه آغازه

  .           دهد كه همخوان سمت راست نسبت به همخوان سمت چپ  رسايي كمتري داردنشان مي
  ايانهپ

w>r>l>n>z>d>s>t )د(  

سمت راست به چپ در  شود كه در حالت بهينه، رسايي از نشان داده ميد در قسمت
  . يابد جايگاه پايانه افزايش مي

  آغازه
t>s>d>z>n>l>r>w  )ه(  

دهد كه در يك آغازة بهينه، رسايي از سمت نشان مي هشده در قسمت  هاي ذكرهمخوان
چه آغازه از رسايي كمتري برخوردار باشد،   به عبارت ديگر هر؛بدياراست به چپ كاهش مي

  . تر است به حالت بهينه نزديك
  

  ها تحليل هجايي داده. 6

 پولگرام و اصول ةگانجمله اصول سه شده از هاي مطرح اساس نظريه در اين قسمت بر
ي زبان فارسي ها به هجابندي واژه،كه در قسمت قبل ذكر شد ايون و وندر هالستهجابندي 

. هجا مشخص شود هاي همخواني موجود در اين زبان، در هرپردازيم تا خوشهباستان مي
هاي بيان شده است يكي از واژه) 142: 2001(ر ايون و وندرهالست ابتدا با توجه به آنچه د
تدا   اب)اهورامزدا( auramazdaة براي مثال در واژ. كنيمبندي مي هجا2اين زبان را از جدول 

  :     شونددر اين واژه مشخص مي N=nucleusها باشند با نماد ها كه همان واكههسته
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jespersen 
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   1 نمودار
  

N   N  N  N 
 
 

N  

a d z a m a r  u  a 
  

 ةدر مرحل .گيردهسته هجا شكل مي واكه وجود دارد، پنج با توجه به اينكه در اين واژه پنج
هسته را   عناصر غير»اصل حداكثر آغازه«اساس   بر. دشونهاي هر هجا تعيين ميدوم آغازه

اين بعد از  بر بنا. مجاز باشد  غير،آمده دست ه آغازي بة مگر آنكه خوش؛دهيمدر آغازه قرار مي
ها مشخص شدند، ابتدا هر همخواني كه از نظر رسايي در حداقل قرار دارد، به  اينكه هسته

 نسبت به ساير d همخوان انسدادي ةر اين واژ به طوري كه د؛شودعنوان آغازه مشخص مي
 به عنوان آغازه انتخاب dرو همخوان  از اين. ها از كمترين رسايي برخوردار استهمخوان

  : شود  به عنوان نماد آغازه محسوب ميonsetO =نماد . شودمي
   

  2نمودار 
  

N o  N  N  N 
 
 

N  

a d z a m a r  u  a 

  

  گرددها آغازه  انتخاب ميشود و براي هريك از هستهاصل حد اكثر آغازه اجرا ميها، پس از تعيين هسته
  

  3 نمودار
  

N o C N O N O N 
 
 

N  

a d z a m a r  u  a 

  
 dتواند با همخوان انسدادي  نميzبا توجه به اصل مجاورت هجا، تنها همخوان سايشي 

كه در هجاي  از آنجا.  رساتر استdز همخوان  اzدر جايگاه يك آغازه واحد قرار گيرد، زيرا 
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 در zبهينه عناصر رساتر بايد در جايگاه پايانه بعد از هسته قرار گيرند، همخوان سايشي 
در نتيجه . رودشمار مي  نماد پايانه بهC= codaگيرد، در اينجا نماد، پايانه هجاي قبلي قرار مي

 Cواكه و Vكه در آن  ت زير خواهد بود با پنج هجا به صور)اهورامزدا( ةهجابندي واژ
 :دهدهمخوان را نشان مي

# a1 u2 ra3 maz4 da5 # 
#V.V.CV.CVC.CV# 

كند كه هجا و واژه، ساختماني مشابه دارند و  اشاره مي)1970( پولگرام از به نقل هايمن
 هجا هم مجاز تواند در ابتدا يا انتهايچه كاربرد آن در ابتدا يا انتهاي واژه مجاز است، مي هر

گانه مذكور، با توجه به اين نكته و با در نظر گرفتن اصول سه. )279: 2003، هايمن (باشد
. توان در نظر گرفتچهار فرضيه مي) هوخشتره (traŝUvaxاي مانند براي تقطيع هجايي واژه

 آغازي در ابتداي هجاي ةكه توالي هر چهار همخوان مياني يك خوشاست فرضيه اول اين 
  .دهدوم يعني هجاي پاياني تشكيل ميس

U1. va2.xŝtra3 
 اين فرضيه با اصول پولگرام، يعني اصل حداكثر آغازه نيز مطابقت دارد، اما از آنجاكه 

اي يافت نشد كه با خوشة چهار عضوي شروع شده هاي فارسي باستان هيچ كلمهدر داده
ين توالي چهار همخواني، يك كه از ااست فرض دوم اين . شودباشد، اين فرضيه رد مي

در ابتداي هجاي سوم تشكيل شود، همخواني   سهيك خوشه همخوان در پايان هجاي دوم و
در همخواني   سهزيرا هم با اصول پولگرام مطابقت دارد و هم در زبان فارسي باستان خوشة

اين صورت  به هجاهاي مجاز به traŝUvax ةاين تقطيع كلم بنابر؛ شود  ابتداي هجا ديده مي
 هجاي قبل منتقل ة به پايانx يعني ،خواهد بود كه از توالي چهار همخوان مياني، اولين همخوان

  :شود ميشود و اين واژه به صورت زير تقطيع  مي
U1.vax2. ŝtra3 

كدام  اين توالي نيز در هيچ. پردازيم حال به بررسي توالي سه همخوان آغازة هجاي سوم مي
تواند يك  نميآغازي به كار نرفته وهمخواني   سهةاستان به عنوان خوشهاي فارسي باز واژه

هاي همخواني آغازي موجود در فارسي باستان بررسي خوشه.  مجاز محسوب شودةآغاز
دهد كه تنها يك خوشة آغازي در اين زبان وجود دارد كه داراي  نشان مي1در جدول 

تواند يك خوشة مجاز در  نمي*  ŝtra#انهمخو  رو توالي سه  از اين، است]  [-xŝn#ساخت
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  . آغازة هجاي سوم باشد و فرضية دوم نيز رد خواهد شد
فرضية سوم اين است كه هر چهار همخوان را در پايانة هجاي دوم قرار دهيم و هجاي 

اي در اين زبان به  هيچ واژه اوالً؛شوداين فرضيه به دو دليل رد مي. سوم با واكه آغاز شود
 برخالف اصول و شود، ثانياً  سه همخوان يا حتي خوشة همخواني ختم نميچهار يا

  . رود شمار مي شده در اين زمينه از جمله اصل حداكثر آغازه به هاي مطرح نظريه
تاي آن در  فرضية چهارم اين است كه از چهار همخوان موجود در ميانِ اين كلمه، دو

 همةبا بررسي . بتداي هجاي سوم واقع شود در ادو همخوانپايان هجاي دوم قرار گيرد و 
است،  شده و در كتاب كنت آمده آوري هايي كه از فارسي باستان جمعها و سنگ نبشته كتيبه

ها به همخواني وجود ندارد و فقط برخي ستاك ةهاي اين زبان، خوش در پايان ستاك
 در پايان ستاك ديده ŝ و  m، rسه همخوان ها   آنشوند كه از بينهاي منفرد ختم مي همخوان

هاي صرفي در بقيه موارد، به علت وجود پايانه. اندها به واكه ختم شده  ستاكةبقي شود و مي
اي در  هيچ واژه. شودكه داراي واكه هستند، واژه به واكه يا توالي همخوان و واكه ختم مي

 در برخي trمخواني ه  دوة خوش يا خوشه همخواني ختم نشده است، اماŝx يا xهاي به  كتيبه
 آغازه مجاز را ةتواند يك خوش  ميموجود در فارسي باستان Mitraدر كلمه  از جمله ،كلمات

  :شود بندي مي  به صورت زير هجا2 رو اين كلمه از جدول  از اين؛تشكيل دهد
Mi1.tra2 

در  ؛ هجاة نه آغاز،قاعدگي هجا بر دوش پايانه خواهد بود  بار بي،طبق اصل سوم پولگرام
  :نتيجه خواهيم داشت

U1. vaxŝ2. tra3 
 

دوست، ( Mitra و »بلخ« Bāxtriāهايي مانند   و همچنين كلمهباال ةهايي مانند واژدر واژه
كه شاهدي در  وجود  اين با . همخواني آغازي مجاز باشدةتواند خوش  مي tr توالي )الهه

هاي  شود كه با خوشه مي بان ديدههايي در اين ز هاي فارسي باستان يافت نشد، اما كلمه واژه
از طرفي در زباني مانند انگليسي كه . اند شروع شده -br و -fr-، gr- ،dr آغازين مشابه از جمله

هايي   آغازه مجاز در كلمهة به عنوان خوشtrهاي هند و اروپايي است، توالي از شاخه زبان
 xŝapava د هايي مانن  در واژهŝxواني همخ  دوةخوش. رودشمار مي به tripو  try ،track   مانند

همخواني   دوبر همين اساس خوشة. شودنيز ديده مي) بدون درخشش(  axŝaina و)يا شب(
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rөة در واژ arө Mi)و به صورت رود شمار مي بههمخواني آغازي   دوةيك خوش) دوست، الهه 
  :  شود زير تقطيع مي

Mi١.θra2 

  :             گيريمدر نظر مي 2 لاي ديگر را از جدواكنون تقطيع واژه
#arŝtām# 

از يك  شود، همچنين در آغاز هيچختم نمي  rŝtيا  ŝtهاي اي به خوشه از آنجا كه هيچ واژه
شود، الزم است كه از اصل هجاي باز هايي ديده نميهاي فارسي باستان چنين خوشهواژه
. ر مرز دو هجا تقطيع مجاز نماييمهمخواني را د هاي دو و سه و اين تواليكنيمپوشي  چشم

كنيم  فقط اولين عضو اين خوشه را به هجاي قبلي منتقل مي،اساس اصل دوم پولگرام ابتدا بر
  :كه به صورت زير تقطيع خواهد شد

Ar1ŝtām2 

اي از واژگان  فارسي باستان موجود نيست، اين   در ابتداي هيچ واژهŝtاز آنجا كه خوشه 
گي  قاعد از آنجاكه بار بي.  تقطيع شوددوبارهرود و بايد  شمار نمي آغازه بهتوالي يك خوشه مجاز 

  :صورت زير خواهد بود بر دوش پايانه است، هجابندي اين واژه به
arŝ1. tām2 

       : شودهايي در ادامه ارائه ميواژهچنين بر همين اساس، هجابندي 

  
  3 جدول

  

mu1drā2ya3 xŝaө1ri2ta3 Mi1tra2 Viө1biŝ2ca3 

hag1ma2tā3 Bāx1 tri2ā3 uv1ja2iy3 arŝ1tām2 

 up1stām2 A1darŝ2na3uŝ4 a1xŝna2vā3hy4 

  

هاي همخواني موجود در يك هجا بسيار محدود ها خوشهاين با توجه به تحليل داده بر بنا
             :شودو به موارد زير خالصه مي

  :             هاي آغازي مجازخوشه
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  4 جدول
  

[#gr-] [#fr-] [#dr-] [#br- ] 
[#st-] [#sk-] [#sp-] [#hy -] 
[#zr- ] [#ty-]  [#өr-] [#tr-] 

[#xŝn-]       [#ŝk-] [ #xr- ] [ #xŝ- ] 
 [# xŝy-]  

  
  :         هاي پاياني مجاز خوشه

  5جدول 

   
[-xŝ#]  [-xt#]  [-rŝ#]  

 

  ها تحليل رسايي داده. 7

 .پردازيم هاي همخواني  بر اساس اصل توالي رسايي مي ادامه به بررسي ويژگي رسايي خوشهدر
 شامل  (obstruents)هاي گرفتهشده درقسمت تحليل نظري، همخوان اساس مطالب عنوان بر

هاي   رسايي برخوردارند، سپس همخوانةاز كمترين درج هاها و انسايشيها، سايشيانسدادي
شمار  ها به ها رساترين همخوان  به عبارت ديگر غلت؛»ها ها و غلت ها، روان يشوميخ«رسا از جمله 

حال با توجه به اصل . گيرندها قرار مي رسايي قبل از واكهةروند كه به لحاظ درج مي
ها كه  هاي همخواني آغازي و پاياني حاصل از تحليل دادهمراتب رسايي، به بررسي خوشه سلسله

هاي همخواني مجاز خوشه 5 و 4هاي  توجه به جدولبا. پردازيمست، ميآمده ا 6در جدول 
  . اند  ذكر  شده6كنند، در جدول مراتب رسايي پيروي مي آغازي و پاياني كه از اصل سلسله

  
  6 جدول

  
  [#gr-] [#fr-] [#dr-] [#br- ] 
[#ty-] [#өr-] [#tr-] [#hy-] 
[-rŝ#] [ #xŝ- ] [ #xr- ] [#zr- ] 

[#xŝn-] [# xŝy-] [ #xr- ] [-xt#] 

  
عضو اول در هر خوشة آغازي رسايي دهد كه نشان مي 6 هاي آغازي جدولخوشه
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هاي پاياني، عضو انتهايي از عضو ماقبل  ، همچنين در خوشهاست  كمترنسبت به عضو دوم
  [-ŝk#] [-st#] [-sk#] [-sp#]هاياز طرفي، خوشه. آخر از رسايي كمتري برخوردار است

دارد، اظهار مي) 2006(طور كه كلمنتس  البته همان. باشندمراتب رسايي مي اقض اصلِ سلسلهن
ها به همين ترتيب  صفيري در بسياري از زبانةبه دليل داشتن مشخص/ s/و/ ŝ/هاي همخوان

   :گويد باره مي  در اين)1982( سلكرك .كنند  و از اصل توالي رسايي پيروي نميكنند ميعمل 
/ s/هايي كه با شويم كه خوشههاي موجود در زبان انگليسي متوجه ميي به خوشهبا نگاه

تواند يك انسدادي باشد، ميها   آن تنها مواردي هستند كه همخوان دوم در،اندشروع شده
شروع / s/هاي مجاز در زبان انگليسي شامل سه همخوان هستند كه با همچنين تنها آغازه

كند  در حكم يك انسدادي عمل مي » stop  s +«لكرك معتقد است كهبه همين دليل س. شوند مي
 .)336: 1999 ،گلداسميت(

ييد اين موضوع كه هجابندي بر أنيز در مورد ساخت هجا با ت) 260 :1994( كنستويچ
گيرد و رسايي از آغازه به سوي هسته و از پايانه به اساس اصل توالي رسايي صورت مي

 از اين مورد مستثنا است و افزون بر اين [s] كند كهد،  عنوان مييابسوي هسته افزايش مي
 قبل از كنند واز اصل توالي رسايي تبعيت نمي t, d, θ, s, z]  [هاي  همخوانگويد كه گروهمي
  . apt, act, stop:توانند به كار روند، مانندها ميها و سايشيانسداديها  آن

 

  نتايج .8

  :ها نتايج حاصل از اين تحقيق به شرح زير استل مجموعة دادهبا توجه به بررسي و تحلي
  

  ها تعداد خوشه. 1-8
ها و آثار، اند از مجموع كتيبه  كلماتي كه داراي خوشه آغازي، مياني و يا پاياني بودههمة

در اين ميان، . دهد از كل كلمات را تشكيل مي%2/4 است كه در حدود 2104تعدادشان بالغ بر 
شود و تعداد كلماتي  از كل كلمات را شامل مي%4 كه بالغ بر  دارندخوشة آغازي كلمه 2007

در اين مجموعه .  از كل كلمات است%19/0 كلمه يا به عبارتي 97 هاي مياني دارندكه خوشه
  .داشته باشد پاياني ةاي يافت نشد كه خوشهيچ كلمه
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  ساخت هجا . 2-8
هاي اسمي و فعلي كه اغلب به  عد از ستاك ب،هاي صرفي به صورت پسوندوجود پايانه

هاي همخواني در انتهاي  مانع تشكيل خوشه،صورت واكه يا توالي همخوان و واكه هستند
ها و تكواژهاي اسمي و فعلي بدون در نظر گرفتن  همچنين بررسي ستاك. اندكلمه شده

ه و هجاي اين دهد كه هيچ ستاكي به خوشه همخواني ختم نشدهاي صرفي نشان مي پايانه
ها تنها در اين نوع ستاك. در پايان ستاك بوده است v(c)(c)  باز و به صورتها معموالًستاك

در  r-m-ŝسه مورد داراي هجاي بسته هستند و آن زماني است كه يكي از سه همخوان 
 آمده، ساخت هجا در زبان فارسي باستان به دست اساس نتايج به  بر.انتهاي ستاك قرار بگيرد

اكثر سه همخوان در جايگاه آغازه و دو  كه حد طوري  به، v(c)(c)(c)(c)(c):شرح زير است
  .استهمخوان در جايگاه پايانه هجا موجود 

  
  رسايي اصل. 3-8

توالي دهد كه اصل نشان مي 8ة هاي آغازي و مياني با توجه به جدول شمار بررسي خوشه
 در آغازه ŝ  وs زماني كه يكي از دو همخوان  به جز،ها رعايت شده است دادههمةرسايي در 

  .ها بيان شد به طوري كه شرح آن در قسمت تحليل داده؛ هجا وجود داشته باشدةيا پايان
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