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بررسی وقوع چاکناییهای  //و  //در ساخت هجایی  در زبان فارسی
دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
دانشیار گروه زبانشناسی در دانشگاه تربیت مدرس
پریسا سادات میرنژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی در دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:
هدف از نگارش این مقاله بررسی وقوع چاکناییهای و در یکی از مواضع  4 ،1و  2ساخت هجایی  142زبان
فارسی است .روش انجام پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و به منظور گردآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده شده است .به این
ترتیب که تمامی واژگان فرهنگهای لغت مشیری( ،)4963معین( ،)4936سخن ( )4944و زانسو ( )4942بررسی شد .واژههای
مورد نظر از این چهار فرهنگ لغت استخراج گردیده است و پس از تنظیم آنها در نرمافزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
گفتنی است که در آوانویسی دادهها نیز از آوانگاری بینالمللی  IPAاستفاده شده است .از آنجایی که هر یک از دو همخوان
چاکنایی فوق در زبان فارسی دارای دو نماد نوشتاری متفاوت هستند ،سعی بر آن بوده است که به ارائه و تحلیل دادههای مربوط به
هر کدام از آنها پرداخته شود .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد که  .4ریشه حدود  44درصد واژههایی که همخوان
چاکنایی  یا در یکی از سه موضع  4 ،1و   2ساخت هجایی  142آمده است ،یعنی  4134واژه از  4142واژه
استخراج شده از فرهنگهای لغت ،به زبان عربی برمیگردد .2 .در هجای  فارسی به هنگام وقوع یکی از دو همخوان
چاکنایی مورد بحث به عنوان همخوان ،واکهی  //بیشترین و واکهی  //کمترین بسامد را در نقش هسته هجا نسبت به سایر
واکهها دارند .9 .با توجه به نوع همخوانی که در ساخت هجایی شرکت میکند ،بسامد رسایی ( 1و  )-4خوشههای همخوانی
بیشترین مقدار را در کل میزان رسایی بین  -4تا  4به خود اختصاص دادهاند و تجمع خوشههای همخوانی نیز بر اساس کل دادهها
متفاوت است .1 .پر بسامدترین هجا هنگامی است که سایشی چاکنایی  با نماد نوشتاری "هـ" در جایگاه آغازین قرار میگیرد و
آن مربوط به هجای  //و مشتقات آن میباشد .3 .تعداد هجاها نیز فقط زمانی که انسداد چاکنایی  با نماد نوشتاری "ء"
ظاهر میشود ،برابر با تعداد واژههاست.
کلیدواژهها :همخوان چاکنایی ،ساخت هجایی ،خوشهی همخوانی ،بسامد رسایی.
مقدمه:
در این نوشتار قصد داریم وقوع چاکناییهای  و را در ساخت هجایی  در زبان فارسی بررسی کنیم .به همین
منظور تمامی واژگان فرهنگهای لغت مشیری ،معین ،سخن و زانسو بررسی شد و واژههایی که در آنها دو همخوان چاکنایی  و
در یکی از مواضع  4 ،1و  2آمده بود ،استخراج و سپس بررسی شد .قابل ذکر است از آنجایی که هر یک از دو همخوان
چاکنایی فوق در زبان فارسی دارای دو نماد نوشتاری متفاوت هستند ،سعی بر آن است به ارائه و تحلیل دادههای مربوط به هر
کدام از آنها پرداخته شود .به این منظور تعداد هجا و تعداد واژههایی که این هجاها در آنها به کار رفتهاند؛ بعالوه مقوله دستوری،
نوع واژه و ریشه یا هویت زبانی آن گردآوری و بررسی شدند .رسایی خوشه همخوانی این هجاها نیز به همین ترتیب مورد بررسی
قرار گرفته است .در مجموع  4142واژه از چهار فرهنگ لغت مذکور استخراج شد که به دلیل محدودیت حجم پژوهش تنها به
آوردن نمونههایی از هر مجموعه داده اکتفا کردهایم .در این پژوهش برآنیم با توجه به دادهها به چند پرسش پاسخ دهیم .4 :هویت
زبانی غالب واژههایی که دارای ساخت هجایی  هستند ،به کدام زبان برمیگردد؟  .2کدامیک از واکههای زبان فارسی
بیشترین و کدامیک از آنها کمترین نقش را به عنوان هسته این ساخت هجایی با حضور یکی از دو همخوان چاکنایی  و بر
عهده دارند؟  .9درجهی رسایی در کدامیک از خوشههای همخوانی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است؟  .1پربسامدترین
هجای دارای سایشی چاکنایی کدام است؟ و  .3تعداد هجاها با حضور انسداد چاکنایی  در یکی از مواضع ساخت هجایی
 به چه صورت است؟
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پیشینه پژوهش:
ذوالفقاری سریش( )4949در پایاننامهی خود با عنوان "تحلیل واجشناختی خوشههای همخوانی در زبان فارسی" قصد آشکار-
سازی محدودیتهای حاکم بر خوشههای همخوانی پایانهی هجا را دارد .وی به روش کتابخانهای به گردآوری دادهها پرداخته است.
به این ترتیب واژههای دارای خوشه همخوانی  بر اساس نوع همخوانی که در جایگاه نخستین یا دومین پایانه هجای آنها قرار
میگیرد و همین طور بر اساس نوع واکهای که هسته هجا را در آنها پر میکند ،مرتب شدهاند .نتایج عمدهی این پژوهش نشان
دادهاند که واکهها در زبان فارسی دو طبقهی طبیعی را تشکیل میدهند که واکههای  و  به ترتیب با مشخصه-
های [ -کشیده] و [ +کشیده] شناخته میشوند .تعداد واژههای دارای ساخت هجایی  با یکی از واکههای کشیده بسیار
محدودتر از تعداد واژههای دارای همین ساخت هجایی با یکی از واکههای کوتاه است .اصل سلسله مراتب رسایی در خوشههای
همخوانی دارای واکههای کشیده رعایت میشود ولی در خوشههای همخوانی دارای واکههای کوتاه رعایت نمیشود .رضویان()4946
در پایاننامهی خود با عنوان "بررسی فرایندهای واجی و واجآرایی در زبان ترکی آذری" قصد دارد به تاییـد یـا رد دو فرضیه
بپردازد .اول اینکه فرآیندهای هماهنگی واکهای ،همگونی ،درج و جانشینی از فرایندهای واجی پربسامد در ترکـی آذری هستند.
دوم ،فرآیند درج واکه در بین خوشههای همخـوانی و درج همخـوان در هنگـام التقـای واکـههـا دیده میشود .و سوم ،واکه موجود
در هسته در گزینش همخوانهای پایانه تأثیر دارد؛ به طـوری کـه معمـوالً در مشخصهی پسین نوعی همگونی میان واکه و
همخوان دیده میشود .به منظور گردآوری دادهها از گفتار سیزده گویشور بومی ترکزبان و منابع مکتـوب از جملـه دو فرهنـگ
لغـت آذری -فارسـی استفاده شده است و به روش توصیفی -تحلیلی بررسی شدهاند و نتایج زیر به دست آمده است :هماهنگی
واکـهای در پـسوند جمـع  و  ،و در پـسوند مـصدرساز  و ، همگونی بین همخوان و واکه،
هماهنگی واکهای به هنگام افزودن پـسوند ماضـیسـاز ،و درج واکـه میـان خوشهی همخوانی پایانی در کلمات قرضی ترکی از
مهمترین فرایندها در ترکی آذری هستند .واکهی  //فعالترین واکه در هستهی هجـای  است .همچنـین پربـسامدترین
همخـوان بـه عنوان عضو اول خوشه و  پربسامدترین همخوان به عنوان عضو دوم خوشهی پایانی هجای  بـه شمار می-
رود .اسالمی( )4944با هدف بررسی واجآرایی و نحوهی هجابندی در زبان فارسی باستان به پژوهش در این زمینه پرداخته است .در
این پژوهش ضمن بررسی"اصل توالی رسایی" در زبان فارسی باستان بر اساس خوانش کتیبهها از کنت( ،)4339با توجه به عدم
وجود خوشهی همخوانی پایانی به دلیل وجود پایانههای صرفی ،به بررسی این اصل درخوشههای همخوانی آغازه و پایانهی هجا
پرداخته شده است .به این منظور ابتدا تمامی توالیهای همخوانی موجود در آثار مربوط به فارسی باستان بدون در نظر گرفتن
تقطیع هجایی شناسایی و استخراج شدهاند و سپس بر اساس اصول مربوط به هجابندی ،خوشههای موجود در هجاها شناسایی شده
و با اصل توالی رسایی مطابقت داده شدهاند .بررسی خوشههای آغازی و میانی نشان میدهد که اصل سلسله مراتب رسایی به جز در
مواردی در کلیهی دادهها رعایت شده است .پس از آن به بررسی اصل همجواری در زبان فارسی باستان پرداخته شده و سپس
تحول این زبان به فارسی جدید و تفاوت هجاهای موجود در این دو زبان مورد مطالعه قرار گرفته است و در پایان نظام واکهای
فارسی باستان و فارسی جدید با یکدیگر مقایسه شده است .مهربان( )4943در پایاننامهی خود با عنوان "بررسی اصول رسایی در
نظام واجی زبان فارسی" به بررسی اصول رسایی در نظام واجی زبان فارسی میپردازد .وی در این پژوهش به دنبال پاسخ پرسش-
های زیر است :آیا خوشههای همخوانی در زبان فارسی از اصل توالی رسایی پیروی می کنند یا خیر؟ و آیا فرایندهای واجی در زبان
فارسی با انگیزهی تبعیت از اصول رسایی انجام میشوند؟ با بررسی  641واژهی دارای خوشهی همخوانی استخراج شده از فرهنگ
لغت فارسی معین ،روشن میشود که  64.64درصد واژههای یاد شده از اصل توالی رسایی تبعیت میکنند و بیشتر واژههایی که با
اصل یاد شده در تناقص هستند ،از واژههای دخیل میباشند .همچنین بررسیها نشان میدهد فرایندهای قلب ،حذف و درج
صامت ،و همگونی ناقص پسرو با انگیزهی تبعیت از دست کم یکی از اصول رسایی صورت میپذیرند .رستمی( )4932در پایاننامه-
ی خود به بررسی ساخت هجا و محدودیتهای خوشههای همخوانی در زبان فارسی در چارچوب نظریهی بهینگی پرداخته است.
هدف پژوهش ،بررسی آرایش واکهها در تشکیل خوشههای همخوانی در قالب محدودیتها در نظریهی بهینگی بوده است .همچنین
تأثیر واکهی هستهی هجا در انتخاب همخوانهای خوشه ی پایانی واژگان منتخب بررسی گردیده است و در آخر بسامد وقوع
همخوانها و واکههای واژگان منتخب ساخت هجایی  زبان فارسی با ارائهی نمودار مورد بررسی قرار گرفته است .در این
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پژوهش واژههای دارای این ساخت هجایی از روزنامهها و مجالت انتخاب شدهاند .روش انجام پژوهش توصیفی است و در گردآوری
دادهها از روش کتابخانهای بهره بردهاند .نتایج نشان میدهد که از این تحقیق میتوان جهت شناخت هجا و انواع آن در زبان فارسی
و همینطور شناسایی و معرفی محدودیتهای خوشهای واژگان این زبان در چارچوب نظریهی بهینگی بهره گرفت.
عبداللهی( )4939با هدف بررسی و تبیین فرایند درج در زبان فارسی ،مدخلهای واژگانی موجود در دو فرهنگهای
مشیری( )4944و انصافپور( ،)4944و وامواژهها از زمردیان( )4941را بررسی کرده است .بررسی دادهها نشان میدهد که تنها پنج
همخوان میانجی  در التقای واکهها درج شده است .فرایند درج در  32درصد از دادهها در ساختهای اشتقاقی و در
هشت درصد از آنها در ساختهای تصریفی دیده میشود .در درج واکه در خوشههای همخوانی دادههای فارسی ،تنها دو واکهی
 به کار میرود .در تمامی وامواژهها ،خوشههای همخوانی با است فاده از فرایند درج واکه جهت انطباق با ساخت هجای فارسی
شکسته میشود.
هجا و انواع آن:
هجا یکی از مفاهیم کلیدی و مهم در زبان شناسی است که در توصیف برخی از مفاهیم دیگر از جمله تکواژ نیز به کار میرود.
هجا در فارسی عبارت از یک رشته آوایی پیوسته است که از یک واکه و یک تا سه همخوان تشکیل مییابد .منظور از "رشته آوایی
پیوسته" آن است که اجزای سازنده هجا طی یک فرایند تولیدی بدون مکث تولید میگردند .واکه به منزلهی مرکز یا هسته یا
محور هجاست و همخوان در حکم حاشیه یا دامنهی آن است (ثمره .)414 :4934 ،هر هجا به آغازه و میانه تقسیم میگردد و
میانه از دو بخش هسته و پایانه تشکیل میشود .هسته یا همان بخش اصلی هجا معموالً با واکه پُر میشود .آغازه از صفر همخوان
یا بیشتر تشکیل شده است .پایانه نیز بخش پایانی هجا و دارای جایگاههای همخوانی میباشد .به تعبیری دیگر ساختار هجا متشکل
از هستهی اجباری ،آغازه و پایانهی اختیاری میباشد .آغازه و پایانه همیشه جایگاه همخوان هستند .هستهی هجا دارای پیوند قوی-
تری با پایانه است و به مجموع این دو میانه میگویند .ساختمان هجای هر زبانی با توجه به قواعد واجی آن زبان ترکیبهایی از
واجها را جایز میداند و در برخی موارد محدودیتهایی را برای این ترکیبها قائل میشود .برای مثال قواعد واجی حاکم بر زبان
فارسی حضور دو همخوان در ابتدای هجا را غیرمجاز تلقی میکند و واژهای را که دارای چنین ساخت هجایی باشد ،بدساخت می-
خواند .در زبان فارسی سه نوع ساخت هجایی وجود دارد از جمله  مانند واژهی "با"   ،مانند واژهی "سر"  ،و
 مانند واژهی "گفت"  .در زبان فارسی هر هجا فقط دارای یک واکه است .به این ترتیب میتوان گفت تعداد هجاها با
تعداد واکهها در یک واژه رابطهی مستقیم دارد .از آنجایی که دو واکه نمیتوانند در یک هجا قرار گیرند ،تعداد هجاها در هر رشتهی
آوایی بزرگتر از هجا میتواند با شمارش واکهها مشخص شود .اما تعیین مرز بین دو هجا بستگی به تعداد همخوانهای بین دو
واکه دارد .حداقل تعداد همخوان بین هر دو واکه یک و حداکثر آن سه تاست (ثمره .)413 :4934 ،هجا از ترکیب یک مصوت با
یک یا چند صامت به وجود میآید .بنابراین تعداد هجاها به تعداد مصوتهاست یعنی در هر عبارت هر مقدار مصوت باشد همان
مقدار نیز هجا هست (نجفی.)63 :4931 ،

.4شکل
زبانشناسان دو نوع هجا را در بسیاری از زبانها برمیشمارند؛ کامبوزیا ( )436 :4943معتقد است هجای سبک هجایی است
که سازهی میانهی آن متشکل از یک واکهی کوتاه بدون پایانه باشد .این نوع هجا را به صورت ( )نشان میدهند؛ مانند به ،تو؛ اما
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در هجای سنگین ،سازهی میانه متشکل از یک واکهی کشیده یا مرکب ،یا گاهی از یک واکهی کوتاه با پایانه ،یا گاهی از یک واکهی
کشیده با پایانه است که به صورتهای مختلف نشان داده میشود ()؛ مانند :سر ،کار ،مرد .ویژگی سبک یا
سنگین بودن تحت عنوان وزن هجا مطرح میشود .نجفی ( )63 :4931نیز بر اساس همین تقسیمبندی میگوید هجاها را بر حسب
واج پایانی آنها به دو دسته تقسیم میکنند :هجای باز ،هجایی است که به مصوت ختم شود مانند نه ،تو ،که ،ما ،سی ،و هجای بسته
هجایی است که به صامت ختم شود مانند کَر ،کار ،کارد ،کَرد.
واجآرایی :
واجآرایی شاخهای از واجشناسی است که محدودیتهای باهمآیی صداها و آواها را در یک زبان بررسی مینماید و به این ترتیب
ساخت هجای مجاز ،خوشههای همخوان و توالی واکهها را بر اساس محدودیتهای واجی تعریف میکند .این محدودیتها زبان-
خاص هستند و از زبانی به زبان دیگر فرق میکنند .به عبارت دیگر ساختهای هجایی مجاز ،قابل قبول و یا خوشساخت را از
ساختهای هجایی غیرمجاز ،غیرقابل قبول و یا بدساخت در یک زبان خاص متمایز میکند .واجآرایی و هجا دو مفهوم جدانشدنی
هستند؛ به طوری که واجآرایی معموالً در ساخت هجا تعریف میشود .کنستویچ ( )231 :4331محدودیتهای واجآرایی را قواعد و
دستورالعملهایی معرفی میکند که همنشینی واجها در هر زبانی متأثر از آنهاست .این قواعد در ذهن گویشور وجود دارند و بر
توزیع آواها و توالیهای آوایی در مواضع مختلف نظارت دارد .در فرهنگ کریستال ( )964-966 :2114توالیهای ممکن باهمآیی
واحدهای واجی در یک زبان واجآرایی نامیده میشود.
اصل سلسله مراتب رسایی:
یکی از اصول حاکم بر ساخت هجا در زبان اصل سلسله مراتب رسایی یا معیار رسایی است .هایمن( )43 :4964رسایی را عبور
نسبتاً آزاد هوا از طریق دهان یا بینی معرفی میکند .بنابراین میتوان گفت "واکهها ،روانها ،غلتها و خیشومیها" ،و "انسدادیها،
سایشیها و انسایشیها" به ترتیب دارای مشخصهی [+رسا] و [-رسا] هستند .درجهی رسایی از واکهها به سمت همخوانها کاهش
مییابد .در واجشناسی ،مفهوم رسایی یکی از ابزارهای ضروری در بررسی هجاها به شمار میآید .این مفهوم را میتوان بر اساس
مشخصههای تمایزدهنده به درجه ی بست تولیدی مرتبط دانست؛ به طوری که هرچه این بست بازتر باشد ،صدای تولید شده
رساتر است .رسایی عناصر هر هجا به سمت هسته افزایش و از هسته به بعد کاهش مییابد.
خوشههای همخوانی :
همان طور که در توصیف ساختار هجا اشاره شد ،حداکثر شمار همخوانهایی که میتوانند در توالی فوری با یکدیگر قرار گیرند،
سه تاست .توالی فوری همخوانها را خوشه مینامیم (ثمره .)441 :4934 ،به بیانی دیگر خوشهی همخوانی ،آمدن پیاپی دو یا
چند همخوان در یک هجاست؛ بدون آنکه واکهای در میان آنها قرار گیرد و میتواند به صورت آغازه یا پایانه به کار رود .خوشههای
همخوانی در زبان فارسی را به دو گروه دوهمخوانی و سههمخوانی تقسیم میکنند .خوشههای سههمخوانی فقط در محل اتصال
دو هجا دیده میشوند ،اما خوشههای دو همخوانی هم در یک هجا و هم در محل اتصال دو هجا یافت میشوند (همان) .خوشهی
همخوانی در بیشتر زبانهای دنیا وجود دارد .ساخت و کاربرد خوشههای همخوانی در هر زبان تابع قوانین خاص آن زبان است .به
طور مثال در زبان فارسی معیار ،خوشهی همخوانی تنها دارای دو عضو میباشد که فقط در پایان هجا رخ میدهد و هرگز به عنوان
آغازه به کار نمیرود.
روش انجام پژوهش:
روش انجام پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و به منظور گردآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده شده است .به این ترتیب
که تمامی واژگان فرهنگهای لغت مشیری ،معین ،سخن و زانسو بررسی شد .واژههای موردنظر از این چهار فرهنگ لغت استخراج
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گردیده است و پس از تنظیم آنها در نرمافزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .گفتنی است که در آوانویسی دادهها نیز از
آوانگاری بینالمللی  IPAاستفاده شده است .از آنجایی که ه ر یک از دو همخوان چاکنایی فوق در زبان فارسی دارای دو نماد
نوشتاری متفاوت هستند ،سعی بر آن بوده است که به ارائه و تحلیل دادههای مربوط به هر کدام از آنها پرداخته شود .در مجموع
 4142واژه از چهار فرهنگ لغت مذکور استخراج شد که به دلیل محدودیت حجم پژوهش تنها به آوردن نمونههایی از هر مجموعه
داده اکتفا کردهایم.
ارائه و تحلیل دادهها:
همخوان سایشی چاکنایی  /با نماد نوشتاری "هـ" در زبان فارسی

" -4هـ" در جایگاه  :1چاکنایی "هـ" در  444واژه از واژههای سه فرهنگ لغت مشیری ،معین و سخن در موضع آغازین
هجای  آمده است .از این تعداد واژه  19هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد که در میان آنها هجای  //بیشترین
تعداد تکرار را به خود اختصاص داده است .نمونههایی از این قبیل واژهها عبارتند از "هارپ" " ،//هجر" " ،//هرت"
" ،//هورت" " ،//هیج"  //و "هیدر"  .//نمودار میلهای  4نمایانگر بسامد هر یک از واجهای زبان فارسی با
در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست (هنگامی که سایشی چاکنایی  //با نماد نوشتاری "هـ" در موضع 1
قرار میگیرد).
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نمودار میلهای (  .4ت = ،423ط=(  -)2ث= ،1س=  ،3ص=(  -)1ذ= ،1ز=  ،4ض=  ،4ظ=( - )1غ= ،1ق=)2
با دقت در دادهها میبینیم که بیشترین بسامد در دو جایگاه  4و  2به ترتیب متعلق به همخوانهای  //و ( //با نماد
نوشتاری "ت") میباشد .همخوانهای دیگر نیز که هر یک دارای تنها یک نماد نوشتاری هستند از جمله  // ،، ،// ،و
 در جایگاه  4و همینطور   ، ، ،و  در جایگاه  2ظاهر نمیشوند (بسامد همخوانهای دارای نمادهای
نوشتاری متفاوت در صورت وجود در زیر هر نمودار میلهای آمده است) .حال به بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در
هجاهای با آغازهی "هـ" میپردازیم .بنابر دادهها واکههای  //و  //به ترتیب بیشترین و کمترین بسامد را در میان واکهها در این
هجا به خود اختصاص دادهاند.
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خوشههای همخوانی هجای  که سایشی چاکنایی  //با نماد نوشتاری "هـ" در آغازهی آن قرار دارد ،با بسامد رسایی
بین  -6تا  ،3به صورت زیر است:
>======>====>=====>=>=>=>=
===>=>>=>
در این نوع خوشهی همخوانی بسامد رسایی ( )1و ( )-2بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است و با توجه به نمودار تجمع این
نوع خوشههای همخوانی به طور تقریبی بین ( )1و ( )-2است:

نمودار خوشه ای  .4تعداد خوشه های همخوانی
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"-2هـ" در جایگاه  :4چاکنایی "هـ" در  234واژه از واژههای سه فرهنگ لغت مذکور در موضع  4هجای  به کار رفته
است .از این تعداد واژه  44هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد که در میان آنها هجای  //بیشترین تعداد تکرار را به
خود اختصاص داده است .واژههای "اهل" " ،//اهم"  //و "مهر"  //در این گروه جای میگیرند .نمودار میلهای
 2نمایانگر بسامد هر یک از واجهای زبان فارسی با در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست (هنگامی که
سایشی چاکنایی  / /با نماد نوشتاری "هـ" در موضع  4قرار میگیرد) .با دقت در دادهها میبینیم بیشترین بسامد در دو جایگاه
 1و  2به ترتیب متعلق به دو همخوان  //و  //میباشد .همخوانهای دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از
جمله   ،// ،//و  //در جایگاه  1و همینطور  // ،// ،// ،// ،//و  //در جایگاه  2ظاهر نمیشوند.
200
150
c0

100

C2

50
0
ه

ن

ل

ک

ف

ع

ط ص س

ز

ذ

خ

چ

ث

پ همزه

نمودار میلهای ( .1الف= ،6ع= ( -)43ت=  ،9ط=(  -)1ث= ،1س=  ،41ص=(  -)4ذ= ،4ز= ،94ض= ،1ظ= -)3
(غ= ،1ق=)9
حال به بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در این نوع هجا میپردازیم .بنابر دادهها واکهی  //بیشترین و واکههای ،//
 //و  //کمترین بسامد را در میان واکهها در این هجا به خود اختصاص دادهاند.
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خوشههای همخوانی هجای  که سایشی چاکنایی  //با نماد نوشتاری "هـ" به عنوان همخوان دوم هجا ظاهر میشود،
با بسامد رسایی بین  -4تا  ،6به صورت زیر است:
>>>=>=>=>>=
در این نوع خوشهی همخوانی بسامد رسایی ( )2( ،)4( ،)-4و ( )9بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است و تجمع این نوع
خوشههای همخوانی نیز همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است ،به طور تقریبی بین ( )-4و ( )9است:
نمودار خوشه ای  .1تعداد خوشه های همخوانی
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" -9هـ" در جایگاه  :2چاکنایی "هـ" در  4واژه از واژههای فرهنگ لغت زانسو در موضع  2از هجای  بوده است .از
این تعداد واژه  6هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد که در میان آنها هجای  //بیشترین تعداد تکرار را به خود
اختصاص داده است .واژههای "شبه" " ،//وجه"  //و "کره"  //از این قبیل واژهها هستند .نمودار میلهای 9
نمایانگر بسامد هر یک از واجهای زبان فارسی با در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست (هنگامی که چاکنایی
 //با نماد نوشتاری "هـ" در موضع  2قرار میگیرد) .با دقت در دادهها میبینیم که بیشترین بسامد در دو جایگاه  1و  4به
ترتیب متعلق به همخوانهای  //و  //میباشد .همخوانهای دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله ،
 ، ،// ،// ، ، ،// ، ،// ،و  با یک نماد نوشتاری در جایگاه  1و همینطور ،// ،// ،// ،// ،//
  ، ،// ،// ، ،//و  در جایگاه  4ظاهر نمیشوند.

( غ= ،1ق=)4

نمودار میلهای .9

حال به بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در این نوع هجا میپردازیم .بنابر دادهها واکهی  //بیشترین و واکههای ،//
 //و  //کمترین بسامد را در میان واکهها در این هجا دارا میباشند.
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خوشههای همخوانی هجای  که سایشی چاکنایی  //با نماد نوشتاری "هـ" در موضع  2آن قرار دارد ،با بسامد رسایی
بین  -3تا  ،-4به این شکل است:
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>>>>=
نمودار خوشه ای  .9تعداد خوشه های همخوانی
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در این نوع خوشهی همخوانی بسامد رسایی ( )-4بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است و تجمع این نوع خوشهی همخوانی
نیز فقط در همان ( )-4است.
همخوان سایشی چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ح" در زبان فارسی

"-4ح" در جایگاه  :1چاکنایی "ح" در  432واژه از واژههای سه فرهنگ لغت مذکور در موضع  1هجای  وجود دارد.
از این تعداد واژه  43هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد که در میان آنها هجای  //بیشترین تعداد تکرار را به خود
اختصاص داده است .واژههای "حاد" " ،//حب" " ،//حبس"  //و "حدج"  //از این دستهاند .نمودار
میلهای  1نمایانگر بسامد هر یک از واجهای زبان فارسی با در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست (هنگامی که
چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ح" در موضع  1قرار میگیرد) .دادهها نشان میدهد که همخوانهای  //و  //به ترتیب در
جایگاههای  4و  2بیشترین بسامد را دارند .همخوانهای دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله ،// ،//
 // ، ،و  در جایگاه  4و همینطور  // ،// ،// ،// ،//و  //در جایگاه  2ظاهر نمیشوند.

نمودار میلهای (  .1ت = ،2ط= (  -)1ث= ،3س= ،24ص=(  -)44ذ= ،1ز= ،3ض= ،1ظ=( - )3غ= ،1ق=)43
حال به بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در این نوع هجا میپردازیم .بنابر دادهها واکهی  //بیشترین و واکههای  //و
 //کمترین بسامد را در میان واکهها در این هجا به خود اختصاص داده است.
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خوشههای همخوانی هجای  که سایشی چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ح" درموضع  1آن قرار دارد ،با بسامد رسایی
بین  -6تا  ،3به صورت زیر است:
==>=====>====>====>===>=>==
===>=========>============
==>==>===>
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در این نوع خوشهی همخوانی بسامد رسایی ( )1بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است و تجمع این نوع خوشهی همخوانی
نیز به طور تقریبی بین ( )-4تا ( )2است:
20

نمودار خوشه ای  .1تعداد خوشه های همخوانی

0
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0

6- 5- 4- 3- 2- 1-

"-2ح" در جایگاه  :4چاکنایی "ح" در  42واژه از واژههای سه فرهنگ لغت مذکور در موضع  4هجای  دیده میشود.
از این تعداد واژه  14هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد که در میان آنها هجای  //بیشترین تعداد تکرار را به خود
اختصاص داده است .واژههای "بحث" " ،//سحر"  //و "فحش"  //در این گروه از دادهها قرار میگیرند .نمودار
میلهای  3نمایانگر بسامد هر یک از واجهای زبان فارسی با در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست (هنگامی که
چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ح" در موضع  4قرار میگیرد) .با توجه به دادهها بیشترین بسامد در دو جایگاه  1و  2به ترتیب
متعلق به همخوانهای  //و  //میباشد .همخوان های دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله ، ،// ،//
 // ، ،//و  در جایگاه  1و همینطور  // ،// ،// ،// ،//و  //در جایگاه  2ظاهر نمیشوند.

نمودار میلهای (  .0ت= ،6ط=(  - )4ث= ،3س=  ،4ص=( -)3ح= ،2ه=(  -)1ذ= ،1ز=  ،4ض= ،2ظ=( -)4غ= ،1ق=)41
 نمودار دایره ای  .3تعداد واکه ها

در هجای واژگان

9





68

5








نمودار دایره ای  .45تعداد واکه ها در
هجاها ،بدون تکرار
5

2

34

حال به بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در این نوع هجا میپردازیم .همانطور که در نمودارها پیداست ،بنابر دادهها
واکهی  //بیشترین و واکههای  // ،//و  //کمترین بسامد را در میان واکهها در این هجا دارد .خوشههای همخوانی هجای
 که سایشی چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ح" درموضع  4آن قرار دارد ،با بسامد رسایی بین  -4تا  ،6به صورت زیر است:
>>>=>=>==>===>=
در این نوع خوشهی همخوانی بسامد رسایی ( )1بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است و تجمع این نوع خوشهی همخوانی
نیز در همان ( )1قرار دارد:
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نمودار خوشه ای  .0تعداد خوشه های همخوانی

5
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4
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1-

0

"-9ح" در جایگاه  :2چاکنایی "ح" در  94واژه از واژههای فرهنگ لغت زانسو در موضع  2هجای  آمده است .از این
تعداد واژه  96هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد که در میان آنها هجای  //بیشترین تعداد تکرار را داراست .واژههای
"ذبح" " ،//سبح"  //و "قدح"  //نمونههایی از دادههای مربوطه هستند .نمودار میلهای  6نمایانگر بسامد هر
یک از واجهای زبان فارسی با در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست (هنگامی که چاکنایی  //با نماد
نوشتاری "ح" در موضع  2قرار میگیرد) .بنابر دادههای بدست آمده همخوان ( //با نماد نوشتاری /ق ،)/و همخوانهای  //و //
به ترتیب در جایگاههای  1و  4بیشترین بسامد را در میان واجهای فارسی دارا میباشند .دادهها نشان میدهد که همخوانهای
دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله  // ، ،// ،// ،// ،// ،//و  //در جایگاه  1و همینطور ،//
 // ،// ،// ،// ،//و  //در جایگاه  4ظاهر نمیشوند.

نمودار میلهای (  .1ت= ،1ط=(  -)1ث= ،1س= ،3ص=(  - )6ذ= ،4ز=  ،4ض= ،1ظ=( - )1غ= ،1ق=)6
حال به بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در این نوع هجا میپردازیم .بنابر دادهها واکهی  //بیشترین و واکههای ،//
 //و  //کمترین بسامد را در میان واکهها در این هجا دارند.







نمودار دایره ای  .44تعداد واکه ها
در هجای واژگان
8
20

9








نمودار دایره ای  .41تعداد واکه ها در
هجاها ،بدون تکرار
7
20

9

خوشههای همخوانی هجای  که سایشی چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ح" درموضع  2آن قرار دارد ،با بسامد رسایی
بین  -6تا  ،4به صورت زیر است:
>==>=>=>=>> >
در این نوع خوشهی همخوانی بسامد رسایی ( )1بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است و تجمع این نوع خوشهی همخوانی
به طور تقریبی بین ( )1و ( )-9است:
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5

نمودار خوشه ای  .1تعداد خوشه های همخوانی
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همخوان انسداد چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ء" در زبان فارسی

" -4ء" در جایگاه  :1چاکنایی "ء" در  464واژه از واژههای سه فرهنگ لغت مذکور در موضع  1هجای  آمده است .از
این تعداد واژه  44هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد که در میان آنها هجای  //بیشترین تعداد تکرار را دارد .نمونه-
هایی از این قبیل واژهها عبارتند از" :آرد" " ،//ابن" " ،//اثم" " ،//ارس" " ،//اوف" " ،//ایدز"
 .//نمودار میلهای  4نمایانگر بسامد هر یک از واجهای زبان فارسی با در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از
آنهاست (هنگامی که چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ء" در موضع  1قرار میگیرد) .دادهها نشان میدهد بیشترین بسامد در دو
جایگاه  4و  2به ترتیب متعلق به همخوانهای  //و  //میباشد .همخوانهای دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند
از جمله  // ،// ،// ،//و  //در جایگاه  4و همینطور  // ،// ،//و //در جایگاه  2ظاهر نمیشوند.

نمودار میلهای (  .7ت =  ،44ط=(  -)1ث= ،3س=  ،13ص=(-)3ح=،1ه=(  -)3ذ= ،1ز= ،44ض= ،4ظ=( - )1غ= ،2ق=)2
حال به بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در این نوع هجا میپردازیم .بنابر دادهها واکهی  //بیشترین و واکهی //
کمترین بسامد را در میان واکهها در این هجا به خود اختصاص داده است.
نمودار دایره ای  .49تعداد واکه ها در


هجای واژگان


86

در هجاها ،بدون تکرار
2


28






2







نمودار دایره ای  .41تعداد واکه ها

7
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34
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4

خوشههای همخوانی هجای  که انسداد چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ء" درموضع  1آن قرار دارد ،با بسامد رسایی بین
 -6تا  ،3به صورت زیر است:
==========>==>======>==>==>=
>=>===>===>=>====>======
در این نوع خوشهی همخوانی بسامد رسایی ( )-4بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است و تجمع این نوع خوشهی همخوانی
نیز همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است ،به طور تقریبی ( )-4و ( )-9است:
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نمودار خوشه ای  .7تعداد خوشه های همخوانی
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" -2ء" در جایگاه  :4چاکنایی "ء" در  36واژه از واژههای سه فرهنگ لغت مذکور در موضع  4هجای  است .از این تعداد
واژه  41هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد که در میان آنها هجای  //بیشترین تعداد تکرار را داراست .نمونههایی از
واژههای مربوط "شأن" " ،//دأب" " ،//لؤم"  //و "ظئر"  //میباشند .نمودار میلهای  4نمایانگر بسامد هر
یک از واجهای زبان فارسی با در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست (هنگامی که چاکنایی  //با نماد
نوشتاری "ء" در موضع  4قرار میگیرد) .بنابر دادهها بیشترین بسامد در دو جایگاه  1و  2به ترتیب متعلق به همخوانهای //
و  //میباشد .همخوان های دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله  // ،// ،// ،// ،// ،// ، ،//و //
در جایگاه  1و همخوانهای  // ،// ،// ،// ،// ،// ،// ،// ،//و  //در جایگاه  2ظاهر نمیشوند.

نمودار میلهای (  .3ث= ،1س=  ،44ص=(  -)1ذ= ،4ز= ،1ض= ،1ظ=)4
حال به بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در این نوع هجا میپردازیم .بنابر دادهها واکهی  //بیشترین ،و واکههای //
و  //کمترین بسامد را در میان واکهها در این هجا به خود اختصاص دادهاند.


نمودار دایره ای  .40تعداد واکه ها





در هجای واژگان


12



نمودار دایره ای  .41تعداد واکه ها
در هجاها ،بدون تکرار
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خوشههای همخوانی هجای  که انسداد چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ء" درموضع  4آن قرار دارد ،با بسامد رسایی بین
 4تا ( 4به جز بسامد رسایی  ،)3به صورت زیر میباشد:
>> --->=>>>=
نمودار خوشه ای  .3تعداد خوشه های همخوانی
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در این نوع خوشهی همخوانی بسامد رسایی ( )4و ( )1بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است .تجمع این نوع خوشهی
همخوانی نیز در همان ( )4و ( )1است.
"-9ء" در جایگاه  :2چاکنایی "ء" در  49واژه از واژههای فرهنگ لغت زانسو در موضع  2هجای  وجود دارد .از این
تعداد واژه  49هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد .در این گروه از دادهها ،تعداد هجاها برابر با تعداد واژههاست .واژههای
"برء" " ،//ذرء"  //و "شیء"  //نمونههایی از دادهها هستند .نمودار میلهای  3نمایانگر بسامد هر یک از واجهای
زبان فارسی با در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست (هنگامی که که چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ء" در
موضع  2قرار میگیرد) .با توجه به دادهها همخوانهای  //و  ،//و  //به ترتیب در جایگاههای  1و  4بیشترین بسامد را در
میان واجهای فارسی دارا میباشند .همخوانهای دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله ،// ،// ،// ،// ،//
 // ،// ،و  //در جایگاه  1و همخوانهای  // ،// ،// ،// ،// ،// ،// ،// ،// ،// ،// ،//و  //در جایگاه  4ظاهر
نمیشوند.

نمودار میلهای (  .3ت =  ،1ط=(  - )4ذ= ،4ز= ،2ض= ،1ظ=)1
حال به بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در این نوع هجا میپردازیم .بنابر دادهها واکهی  //بیشترین ،و واکههای  // ،//و
 //کمترین بس امد را در میان واکهها در این هجا به خود اختصاص دادهاند.
 نمودار دایره ای  .47تعداد واکه ها

در هجای واژگان


5 6

2









نمودار دایره ای  .43تعداد واکه ها
در هجاها ،بدون تکرار
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2

خوشههای همخوانی هجای  که انسداد چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ء" در موضع  2آن قرار دارد ،با بسامد رسایی بین -4
تا ( 1به جز بسامد رسایی  -1 ،-3و  ،)-2به صورت زیر است:
>=> --->> --- > --->>
نمودار خوشه ای  .3تعداد خوشه های همخوانی
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در این نوع خوشهی هم خوانی بسامد رسایی ( )-4بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است و تجمع این نوع خوشهی همخوانی نیز
در ( )-4میباشد.
همخوان انسداد چاکنایی  //با نماد نوشتاری"ع" در زبان فارسی

"-4ع" در جایگاه  :1چاکنایی "ع" در  243واژه از واژههای سه فرهنگ لغت مذکور در موضع  1هجای  وجود دارد.
از این تعداد واژه  63هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد که در میان آنها هجای  //بیشترین تعداد تکرار را دارد.
نمونههایی از واژههای مربوط "عاد" " ،//عبد" " ،//عجل"  //و "عرس"  //میباشد .نمودار میلهای41
نمایانگر بسامد هر یک از واجهای زبان فارسی با در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست (هنگامی که انسداد
چاکنایی  //با نماد نوشتاری"ع" در موضع  1قرار میگیرد) .دادهها نشان میدهد بیشترین بسامد در دو جایگاه  4و  2به
ترتیب متعلق به دو واج  //و  //میباشد .همخوانهای دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله ،// ،// ،//
  ،//و  //در جایگاه  4و همخوانهای  // ،// ،//و  //با در جایگاه  2ظاهر نمیشوند.

نمودار میلهای ( .45ت= ،2ط=(  -)44ث= ،4س= ،41ص=(  -)1ح=،1ه=(  -)4ذ= ،41ز= ،41ض= ،42ظ=( - )4غ= ،1ق=)93







نمودار دایره ای  .43تعداد واکه ها
در هجای واژگان
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نمودار دایره ای  .15تعداد واکه ها
در هجاها ،بدون تکرار
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در بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در این نوع هجا ،با توجه به دادهها درمییابیم که واکهی  //بیشترین ،و واکههای
 //و  //کمترین بسامد را در میان واکهها در این هجا به خود اختصاص دادهاند .خوشههای همخوانی هجای  نیز که انسداد
چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ع" در موضع  1آن قرار دارد ،با بسامد رسایی بین  -6تا  ،6به صورت زیر است:
======>==>====>===>>=====>=
>>===>========>=======>===
>==
در این نوع خوشهی همخوانی بسامد رسایی ( )1بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است و تجمع این نوع خوشهی همخوانی
نیز به طور تقریبی بین ( )1و ( )2است:
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نمودار خوشه ای  .45تعداد خوشه های همخوانی
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" -2ع" در جایگاه  :4چاکنایی "ع" در  449واژه از واژههای سه فرهنگ لغت مذکور در موضع  4هجای  قرار دارد .از
این تعداد واژه  13هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد که در میان آنها هجای  //بیشترین تعداد تکرار را داراست .واژه-
های "اعم" " ،//رعب" " ،//شعر"  ،//را به عنوان نمونههایی از این گروه دادهها میتوان آورد .نمودار میلهای 44
نمایانگر بسامد هر یک از واجهای زبان فارسی با در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست (هنگامی که انسداد
چاکنایی  //با نماد نوشتاری"ع" در موضع  4قرار میگیرد) .بررسی دادهها مبین آن است بیشترین بسامد در دو جایگاه  1و 2
به ترتیب متعلق به دو همخوان  //و  //میباشد .همخوانهای دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله ،// ،//
  ،// ،// ،//و  //در جایگاه  1و همینطور  // ،// ،// ،// ،// ،//و  //در جایگاه  2ظاهر نمیشوند.

نمودار میلهای (  .44الف= ،4ع=( -)1ت =  ،4ط=(  -)4ث= ،4س=  ،1ص=(  -2ذ= ،4ز= ،4ض= ،3ظ=( - )9غ= ،1ق=)9
حال به بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در این نوع هجا میپردازیم .بنابر دادهها واکهی  //بیشترین ،و واکههای ،//
 //و  //کمترین بسامد را در میان واکهها در این هجا به خود اختصاص دادهاند.







نمودار دایره ای  .14تعداد واکه ها
در هجای واژگان
7
23
83








نمودار دایره ای  .11تعداد واکه ها
در هجاها ،بدون تکرار
7
6
36

خوشههای همخوانی هجای  که انسداد چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ع" در موضع  4آن قرار دارد ،با بسامد رسایی
بین  1تا  ،4به این صورت است:
>>>=>>==>==>=
در این نوع خوشهی همخوانی بسامد رسایی ( )4و ( )2بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است و تجمع این نوع خوشهی
همخوانی نیز همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است ،به طور تقریبی در ( )4و ( )2است:
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نمودار خوشه ای  .44تعداد خوشه های همخوانی
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"-9ع" در جایگاه  :2چاکنایی "ع" در  33واژه از واژههای فرهنگ لغت زانسو در موضع  2هجای  آمده است .از این
تعداد واژه  64هجا (بدون تکرار) را میتوان استخراج کرد که در میان آنها هجای  //بیشترین تعداد تکرار را دارد .نمونههایی از
این گروه دادهها عبارتند از" :ربع" " ،//سبع"  //و "بدع" .//

نمودار میلهای (  .41ت = ،9ط=(  -)91ث= ،1س=  ،4ص=(  -)4ذ= ،1ز= ،9ض= ،4ظ=( - )1غ= ،1ق=)41
نمودار میلهای  42نمایانگر بسامد هر یک از واجهای زبان فارسی با در نظر داشتن نمادهای نوشتاری متفاوت هر یک از
آنهاست (هنگامی که انسداد چاکنایی  //با نماد نوشتاری"ع" در موضع  2قرار میگیرد) .دادهها نشان میدهد بیشترین بسامد در
دو جایگاه  1و  4به ترتیب متعلق به دو واج ( //با صورت نوشتاری "ط") و  //میباشد .همخوانهای دیگر نیز که هر یک تنها
یک نماد نوشتاری دارند از جمله   ،// ،// ،// ،//و  //در جایگاه  1و همخوانهای  // ،// ،// ،// ،// ،// ،//و  //در
جایگاه  4ظاهر نمیشوند .حال به بررسی بسامد انواع واکههای زبان فارسی در این نوع هجا میپردازیم .بنابر دادهها واکهی //
بیشترین ،و واکههای  // ،//و  //کمترین بسامد را در میان واکهها در این هجا به خود اختصاص دادهاند.



نمودار دایره ای  .19تعداد واکه ها
در هجای واژگان






9 6


81



نمودار دایره ای  .11تعداد واکه ها در

هجاها ،بدون تکرار



6





8

47

خوشههای همخوانی هجای  که انسداد چاکنایی  //با نماد نوشتاری "ع" در موضع  2آن قرار دارد ،با بسامد رسایی
بین  -4تا  ،1به این صورت است:
>=>==>=>=>>>
در این نوع خوشهی همخوانی بسامد رسایی ( )-2بیشتر از سایر خوشههای همخوانی است و تجمع این نوع خوشهی همخوانی نیز
به طور تقریبی بین ( )-4و ( )-1است:
332

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعۀ مقالههای دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی
دانشگاه محقق اردبیلی
 6 -1شهریورماه 4931

نمودار خوشه ای  .41تعداد خوشه های همخوانی
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نتیجهگیری:
با توجه به پرسش های مطرح شده در انتهای بخش مقدمه نتایج به دست آمده از این پژوهش به ترتیب زیر است .4 :ریشهی
 44درصد کل واژههایی که واجهای  یا در یکی از سه موضع  4 ،1و  2ساخت هجایی  آمده است ،به زبان عربی
برمیگردد .به عبارت دیگر از  4142واژهی گردآوری شده از فرهنگهای لغت  4134واژه عربی بودهاند و بقیه متعلق به یکی از
زبانهای فارسی ،پهلوی ،آرامی ،انگلیسی و فرانسوی بودهاند .2 .در هجای  فارسی به هنگام وقوع یکی از دو واج مورد بحث
به عنوان همخوان ،واکههای  //و  //به ترتیب بیشترین و کمترین بسامد را در نقش هستهی هجا نسبت به سایر واکهها دارند.9 .
با توجه به نوع همخوانی که در ساخت هجایی شرکت میکند ،بسامد رسایی ( 1و  )-4خوشههای همخوانی بیشترین مقدار را در
کل میزان رسایی بین  -4تا  4به خود اختصاص دادهاند و تجمع خوشههای همخوانی بر اساس کل دادهها متفاوت است .1 .پر
بسامدترین هجا هنگامی است که سایشی چاکنایی  با نماد نوشتاری "هـ" در جایگاه آغازین هجا قرار میگیرد و آن مربوط به
هجای //و مشتقات آن میباشد .3 .تعداد هجاها نیز فقط زمانی که انسداد چاکنایی  با نماد نوشتاری "ء" در موضع 2
ظاهر میشود ،برابر با تعداد واژههاست.
منابع:
 .4اسحاقی ،مهدیه و شریفی مقدم ،آزاده( " .)4931چگونگی تغییر دو واج چاکنایی انسدادی و چاکنایی سایشی در گویش
کرمان" ،فصلنامهی پژوهشگران فرهنگ ،شمارهی بیست و هشتم ،سال نهم ،4931 ،صص .49-34

 .2اسدی ،محمدرضا( .)4943بررسی رابطهی رسایی و تکیه در زبانهای فارسی ،انگلیسی ،ترکی آذری و عبری،
پایاننامهی کارشناسی ارشد رشتهی زبانشناسی ،همدان :دانشگاه بوعلی سینا.
 .9اسالمی ،فیروزه( .)4944بررسی واج آرایی زبان فارسی باستان ،پایاننامهی کارشناسی ارشد رشتهی زبانشناسی،
تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
 .1انوری ،حسن( .)4944فرهنگ بزرگ سخن ،تهران :نشر سخن ،هشت جلد.
 .3ثمره ،یداهلل( .)4934آواشناسی زبان فارسی :آواها و ساخت آوایی هجا ،چاپ نهم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .6دبیرمقدم ،محمد( .)4934زبانشناسی نظری :پیدایش و تکوین دستور زایشی ،ویراست دوم ،چاپ ششم ،تهران:
سمت.

 .4رحیمی ،افشین .وزیرنژاد ،بهرام و اسالمی ،محرم(" .)4939اصل توالی رسایی در زبان فارسی" ،دو فصلنامهی پردازش
عالئم و دادهها ،سال  ،4939شمارهی  ،4پیاپی .24

 .4رستمی ،آروین( .)4932بررسی ساخت هجا و محدودیتهای خوشههای همخوانی در زبان فارسی در چهارچوب
نظریه بهینگی ،پایاننامهی کارشناسی ارشد رشتهی زبانشناسی ،شیراز :دانشگاه شیراز ،واحد بینالملل.
 .3رضویان ،سید حسین( .)4946بررسی فرایندهای واجی و واجآرایی در زبان ترکی آذری ،پایاننامهی کارشناسی
ارشد رشتهی زبانشناسی ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
 .41صادقی ،وحید(" .)4943آواشناسی و واجشناسی همخوانهای چاکنایی" ،مجلهی پژوهشهای زبانشناسی ،سال دوم،
شمارهی اول ،بهار و تابستان  ،4943صص.13-62
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 .44عبداللهی ،مقصود( .)4939تبیین فرایند درج در زبان فارسی ،پایاننامهی کارشناسی ارشد رشتهی زبانشناسی،
تهران :دانشگاه تربیت مدرس.

 .42کامبوزیا ،عالیه ک .ز" .)4949(.تأثیر واکهی هسته در گزینش همخوانهای خوشهی پایانه" ،مجلهی زبان و ادبیات
فارسی ،دانشگاه سیتسان و بلوچستان ،سال دوم ،بهار و تابستان .4949
 .49کامبوزیا ،عالیه ک .ز .)4943(.واج شناسی :رویکردهای قاعده بنیاد ،تهران :سمت.

 .41کامبوزیا ،عالیه ک .ز .و هادیان ،بهرام(" .)4944طبقات طبیعی در واکههای زبان فارسی" ،فصلنامهی علمی -پژوهشی
"پژوهش زبان و ادبیات فارسی" ،شمارهی پانزدهم ،زمستان .444-411 :4944
 .43کامبوزیا ،عالیه ک .ز ،.اسالمی ،فیروزه و آقاگلزاده ،فردوس(" .)4943بررسی ساخت هجا و اصل توالی رسایی در زبان
فارسی باستان" ،فصلنامهی پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی ،د  ،4ش  ،1زمستان .4943
 .46کامبوزیا ،عالیه ک .ز ،.تاجآبادی ،فرزانه و محمودی بختیاری ،بهروز(" .)4934قلب آوایی در زبان فارسی و برخی گویش-
های ایرانی" ،نشریه(علمی -پژوهشی) ادب و زبان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،
سال  ،43شماره  ،92پاییز و زمستان .34
 .44کامبوزیا ،عالیه ک .ز ،.نویدی باغی ،سکینه و آقاگلزاده ،فردوس(" .)4939بررسی قانون مجاورت هجا در واژههای بسیط
زبان فارسی" ،مجله زبان و گویشهای خراسان ،دانشگاه فردوسی مشهد ،علمی -پژوهشی ،شماره پیاپی  ،41بهار و
تابستان .4939
 .44کشانی ،خسرو( .)4942فرهنگ فارسی زانسو ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .43مشیری ،مهشید( .)4963فرهنگ زبان فارسی :الفبایی -قیاسی ،تهران :سروش(انتشارات صدا و سیما(.
 .21معین ،محمد( .)4936فرهنگ فارسی معین ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،شش جلد.
 .24مهربان ،مارال( .)4943بررسی اصول رسایی در نظام واجی زبان فارسی ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشتهی زبان-
شناسی ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
 .22نجفی ،ابوالحسن( .)4931مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ،چاپ نهم ،تهران :انتشارات نیلوفر.
 .29هایمن ،الریام( .)4964نظام آوایی زبان :نظریه و تحلیل ،ترجمه یداهلل ثمره ،تهران :فرهنگ معاصر.
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