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 1-33صص: 

 چکیده

در آن یک یا چند مشخصة آوایی است که  هارایج در زبان واجی هایفرآیند از جمله حذف

تواند در یک واژة بسیط وجود این بافت خاص می شود.در یک موضع  مشخ  حذف می

 دفهواژی همچون ترکیب یا وندافزایی ایجادشود. داشته باشد یا در اثر یک فرایند ساخت

به بررسععی فرآیند حذف در زبان  نظریة بهینگیدر چارچوب حاضععر این اسععت که مقاله 

 معیار . فرآیند حذف در زبان فارسی1: دپاسخ ده سؤالات زیرو به  دبپرداز گفتاری  فارسی

ها بیشععتر در معرح حذف ها و واکه. کدام همخوان0گیرد؟ هایی صععورت میدر چه بافت

گیرد، کدام ف در آنها صعععورت می. نوع و مقولعة واژگعانی کلمعاتی که حذ9 قرار دارنعد؟

داده از فارسی معیار که در آنها فرایند حذف صورت گرفته مورد  111به این منظور  است؟

 ها در معرحها بیش از واکههمخواندهد که بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می

بیشتر   /a,e,o/ های کوتاهو واکه های انسدادیحذف هسعتند و در این میان سهم همخوان

همچنین کلماتی با مقولة واژگانی اسم و ساخت مشتق بیشتر در معرح حذف قرار  اسعت.

گرایش بیشعتری به سوی حذف داشته و هجایی  و سعهدو که کلماتو در نهایت این دارند

 .ترین بافت برای اعمال فرایند حذف استهجای پایانی واژه مناسب

 .نظریة بهینگی اژگانی،وهجا، مقولة  فارسی،حذف، زبان  فرایند واژگان کلیدی:
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 مقدمه. 1

کمتر  3یا دیرش 2فرایندی اسعت که یی آن یک صدا به صدایی با درجة گرفتگی 1تضععی 

ترین نوع آن محسععوب ، کامل4شععود. تضعععی  اشعععال متعددی دارد که فرایند حذفتبدیل می

این  .افتداسععت که ابلب در گفتار پیوسععته اتفا  می واجی حذف یعی از فرآیندهایشععود. می

 کیآرایی الگوی هجایی یا واژگانی قابل قبولی را در واج و دهدساختار هجا را تغییر می فرایند

: 7،1331برکوئسععت ،993: 1335 ،6کولمن ؛151و  923: 0229 ،5کریسععتال)کندایجاد میزبان 

که به مرور زمان یک  "حذف تاریخی"دو نوع حعذف در زبان وجود دارد: یور کلی بعه .(139

شعععود و های آوایی مشعععخ  حذف میواحد زنجیری به پیروی از قواعد خاصعععی از زنجیره

 ةحاکم بر ترکیب آواها در زنجیر و که تاب  قواعد نظام صععوتی زبان اسععت "حذف سععاختاری"

نوعی همنشعععینی بین واحدهای با هم، کیب آواها به این تعبیر که هرگاه در تر .باشعععدگفتار می

د آید که برخلاف نظام صعوتی زبان باشعد و یا بر اساط یبیعت آوایی زبان، ثقیل ووجواجی به

ن شععود. بنابرایبرای رف  این اشعععال یک واحد آوایی از زنجیرة گفتار حذف می ،نظر برسععدبه

توان از ابعاد می فرایند حذف را .دهدحعذف سعععاختاری بر اسعععاط قواعد همزمانی روی می

واکه یا  -توالی همخوان)همخوان، واکه،  شععودمختل  بررسععی کرد: نوع واحدی که حذف می

هجا یا کلمه،  آبازی، میانی، پایانیجایگاه  ) دهد، جعایگاهی که حذف در آن ر  میبعالعع((

از آنجا که سعععازد. میمو بعافتی کعه زمینعة اعمعال این فرایند را فراه (مرز دو هجعا، مرز تعواژ

در زبان از یرفی  و به فرآیند حذف گرایش دارند هامطالعات گویای آن اسععت که معمولاز زبان

بررسی  و معرفی این فرآیند است،فارسی پژوهشی جام  و منسجم در این زمینه صورت نگرفته

در این  اسععت.به عنوان هدف این تحقیق برگزیده شععده معیار  های آن در زبان فارسععیویژگی

 به بررسععی فرآیند نظریة بهینگیشععناختی و در چارچوب از دیدگاه زبانایم مقاله سعععی کرده

 . فرآیند حذف در زبان فارسی1پاسخ دهیم:  سعؤالات زیرحذف در زبان فارسعی بپردازیم و به 

بیشتر  هاها و واکهکدام همخوانمعیار،  . در فارسی0گیرد؟ هایی صعورت میدر چه بافت معیار

                                                           
1. lenition or weakening 

2. constriction or stricture 

3. duration 

4 .delition 

5. Crystal 

6. Coleman 

7. Burquest 



 0                                                یحذف در زبان فارس ندیفرآ                                         سال یازدهم                
 

گیرد، نوع و مقولة واژگانی کلماتی که حذف در آنها صورت می. 9در معرح حذف قرار دارند؟

 کدام است؟

 . روش تحقیق2

تحلیلی به توصعععی  و تبیین فرایند واجی حذف در زبان  -این تحقیق بعا روش توصعععیفی

 ه بر دانش و شم  های این تحقیق، علاوپردازد. بدین منظور برای گردآوری دادهفارسعی معیار می

شعععناسعععی و گویش حوزةهای نامهها، پایانکتابمانند  مناب  معتوبزبعانی نویسعععنعدگان، از 

ها، علاوه بر درنظرگرفتن فارسی برای استخراج داده. های گویشعی اسعتفاده شعده استنامهواژه

های داده .ه اسععتنیز به صععورت تصععادفی انتخاب شععد گونة زبانی دیگر05معیار، در مجموع 

عنوان شعععاهد و به منظور اعتباربخشعععی به نتایج این بهتنها های زبانی مسعععتخرج از این گونه

ند از: قاینی، جیرفتی، اعبارتهای زبانی گونهاین . ه اسعععتپژوهش مورد بررسعععی قرار گرفتع

یری، بردس ،رفسعنجانی، زرندی، سعیرجانی، گلبافت، گوبری، بمی) کهنوجی، رودباری، کرمانی

بالاگریوه، سیستانی، نیشابوری، سبزواری، دلواری، لری ، تاتی، اصعفهانی، شعهرضعایی، (میمندی

 022از فارسی معیار و  نمونه 111 اقلیدی، دماوندی، ساری )مازندرانی( و رامسری. در مجموع

و  هاستخراج گردید، اسعتگرفتهکه در آنها فرآیند حذف صعورت  های مختل نمونه از گویش

شعععده، بعافتی کعه در آن فراینعد حععذف هعا از نظر نوع واحعد زبعانی حعذفهدر ادامعه این داد

و همچنین درصععد  گرفتهای که حذف در آن صععورتواژه سععاختمان و مقولة، گرفتهصععورت

. اسعععت همورد بررسعععی قرار گرفتاند، فراوانی واحعدهایی که تحت تثثیر این فرایند قرارگرفته

، 2)پرین( و اسعععمولنسععععیاسعععتاندارد 1نظریة بهینگیهای مذکور در چارچوب دادهدرنهایت 

 زمتمرک هامحدودیت انواع بررسعی روی بر تحقیق این که آنجایی از شعده اسعت.( تحلیل1339

 نظریة. کند تبیین را مذکور موارد خوبی به بتواند نظری رویعرد این که رسععدمی نظر به اسععت،

 کش  روی رب بیشتر که کنندمی قلمداد زایشی دستور یافتةتحول هایصورت از یعی را بهینگی

 برای ابتدا در انگاره این اگرچه. اسععت متمرکز زبان یادگیری و هازبان شععناسععیرده ها،جهانی

 شدمی تفادهاس هازبان آوایی نظام توصی  برای بیشتر و شد پیشنهاد واجی هایتعمیم تشخی 

 در زبانی انگارة این اخیر، هایسعععال در اما نحوی، هایگروه و تعواژها نظام توصعععی  تا

                                                           
1 .optimality theory 

2. Prince & Smolensky 
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 -واژ مطالعات و( صرف)ساختواژه شعناسعی،معنی نحو،: جمله از شعناسعیزبان دیگر هایزمینه

 .  است شده گرفته کاربه نیز واجی

 . پیشینة تحقیق3

در  است.شعدهانجام های مختل های مختلفی در زبانفرآیند واجی حذف، پژوهش مورددر 

است که از جملة آن نیز مطالعات ارزشمندی انجام شده هایفارسعی معیار و گونهزبان رابطه با 

 کرد:توان به موارد زیر اشارهآنها می

 تحقیقات مربوط به فارسی معیار -3-1

از کلماتی که در آن حذف صعععورت  ( در کتاب خود به ارائة چند نمونه01: 1330) 1لازار

( این فرآیند را در جایگاه پایانی 113-111: 1939نی )الدیمشععععوةکند. اسعععت، اکتفا میگرفته

: 1919خان )جنبی .کندبررسعععی میهای چاکنایی و در مورد همخوان های فارسعععی معیارواژه

دهد وی نشععان می پردازد.میبهینگی  ةفرآیند حذف در چارچوب نظریبه بررسععی ( 025-029

گیرد، از میان دو در جعایگعاه پایانی واژه قرار می /t/هعایی کعه همخوان کعه در ارتبعاب بعا واژه

 رعایت محدودیت نشععانداری، MAX 3و پایایی FricDentPlosive* 2نشععانداریمحدودیت 

شعععناسعععی ( با رویعرد واج063-030: 1915کامبوزیا ) .شعععودبهینه می ةگزین منجر به انتخاب

تار در گف ی معتقد استو .پردازدبه بررسعی فرایند حذف در زبان فارسعی معیار می 4خودواحد

شععوند و از تعداد هجاهای های پایانی با حذف یک همخوان سععاده میپیوسععته معمولاز خوشععه

د دههایی چند نشان میکر نمونهذوی با شود. کلمات چند هجایی، با حذف یک واکه کاسته می

های کشعععیده در واکههای چاکنایی بعد از در مرز دو تعواژ و همخوان dو  tهای همخوانکعه 

( به بررسععی 1916صععادقی ) گیرند.جایگاه پایانی واژه بیشععتر در معرح فرآیند حذف قرار می

پردازد. این نوع تحول در گذر از فارسععی میانه به فارسععی هجا از آباز کلمات می و واج فذح

ریة ( نیز فرایند واجی حذف را در چارچوب نظ161-111: 1911) جم شععود.می دری مشععاهده

                                                           
1. Lazard 

2. markedness constraint 

3. faithfulness constraint 

4 . autosegmental phonology 
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در زبان  های متعددی از انواع حذف همخوان و واکهدهد و نمونهبهینگی مورد بررسععی قرار می

 کند. را تحلیل می فارسی

 هاتحقیقات مربوط به گویش -3-2

 گونةحذف همخوان، حذف واکه و حذف بیش از یک صدا در به بررسی ( 1932کلباسعی )

[ t،d،q،l،χ،k ،g،b،v،n،m،z،p،t∫،r،h،،j]های مخوانگیرد که همینتیجه و اصفهانی پرداخته

حذف به ی وبررسععی گویش سععار در(1939شعععری ).شععوندمی ی حذفهای خاصععدر بافت

 همخوان و در پایان واژه [k]همخوان  ،مرز دو هجاو  در پایان واژه [d,t]های انسدادیهمخوان

های حذف همخوانبه بررسعععی ( 1919بروبنی ) کند.میاشعععارهدر پایان واژه  [m]خیشعععومی

اری علمداسعت. پرداختهسعبزواری در گونة  کشعیده در جایگاه پایانی واژه ةچاکنایی بعد از واک

اسعععت. کردهاشعععارهدماوندی در گونة همخوان در پایان و میان واژه بعه فرایند حذف ( 1919)

گیلعی رودسر را فرآیندی پرکاربرد دانسته و آن را  نةدر گو ( حذف1916کامبوزیا و شععبانی )

د. کامبوزیا و نکنبندی مییبقهکلی حذف همخوان پایانی و حذف همخوان میانی  ةدر دو دسعععت

 یهمخوان ةاز خوشعع [t]از پایان واژه و حذف همخوان  [n] حذف همخوانبه ( 1916نعمتی )

، اقلیدی ةگونمعتقد است فرایند حذف در ( 1913شریفی )اند. کردهاشارهدلواری  در گونةپایانی 

ا کامبوزیگیرد. واژه را دربرمیهای چاکنایی و انسدادی در جایگاه پایانی و میانی حذف همخوان

اول از  ةحذف واک و میانیةحذف واکبه  ،زبانی شععیرگاه ةگون بررسععی( در 1913) همعارانو 

در بافت  [h] حذف همخوان چاکناییگیرند که میپردازند. آنها همچنین نتیجهمی توالی دو واکه

واکة اول از توالی  ،. با اعمال این قاعدهشععودمی 1موجب فعال شععدن فرایند ترخیمبین دو واکه 

دنبال دارد. شعععدن کلمه را بهتریوری که کاهش تعداد هجا و کوتاهبه ،شعععوددو واکه حذف می

 گذشتةاز آخر فعل  /rt/یهمخوانتوالی حذف به ای ونداده گونةتوصی   در( 1913خدابخشی )

فرآیند کند میبیان( 1913جبروتی )است. کردهاشعارهسعاده و حذف همخوان پایانی در فعل امر 

 گیرد.میکلمه صعععورت یو پایان ی، میانیدر هر سعععه جایگاه آبازحذف در گویش تاتی کجل 

های زبانی مختل  استان کرمان پرداخته و ( به بررسعی فرآیند تضعی  در گونه1932دیده )رزم

و در ا را دارد.بسعععامد بیشعععترین فرآیند حذف  ،که از میان فرآیندهای تضععععی  گیردمینتیجه

مجموع فرآیند حذف را شامل حذف همخوان پایانی، حذف همخوان میانی، حذف همخوان از 

                                                           
1 .apocope 
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 نةگوایند حذف دربررسعععی فر( در 1932داند.کاظمینی )حعذف هجعا میو  گروه دو همخوانی

در صععورت منفی تعواژ / i/حذف واکه اسععت:  به چهار دسععته تقسععیم کرده آن راشععهرضععایی 

در جایگاه قبل از همخوان در مرز واژه  و همچنین / در پایان واژهd/ همخوان حذف، استمراری

بررسی  در( 1932میری ) ./-∫t/ و /χt/ ،/-ft-/های همخوانی خوشه ی درو حذف همخوان پایان

های پ( از واکه در پایان واژه، حذف همخوان /n/همخوان  حذفبه سیستانی  ةنظام آوایی گون

 کند.میاشعععارهcocucبا آرایش واجی  هاییاز واژه /o/مچنین حذف هو   /h/ و //چعاکنایی 

در پایان  /n/ و حذف (ccc)یهای همخوانحعذف همخوان میانی در خوشعععه( 1932فعدائی )

( 1931سلیمانی )است.بررسی کرده خود واحد ةدر چارچوب نظریرا  گونة نیشعابوری هایواژه

به  /d/ / وt/های حذف همخوان یعنی، بالاگریوهحذف در گونة  فرآینعد چهعار حعالعت ممعن

 /n/ حذف /؛nd-/ةدر خوش /d/ ها؛  حذف همخوانعنوان عضعو دوم خوشعه یا توالی همخوان

نظریة  را در چارچوب های کشعععیدهدار پایانی پ( از واکهاکحذف همخوان و و در پایان واژه

ها و هها، واکدهد که همخواننگاهی گذرا به پیشینة مطالعات نشان می است.کردهتحلیلبهینگی 

با وجود مطالعات ارزشعععمند  شعععوند.های مختل  حذف میهعا و بافتهجعاهعا در جعایگعاه

های در معرح حذف، فراوانی واجگرفته در این زمینه، توصعععیفی جام  و آماری از صعععورت

. اسعععتنشعععدهارائهدهد واحعدهعای واجی حعذف شعععده و بافتی که این فرایند در آن ر  می

ناختی شگرفته در رابطه با فرایند حذف، تنها مباحث واجدر تمامی تحقیقات صورت ،براینعلاوه

لذا در تحقیق حاضععر سعععی اسععت.  صععرفی توجهی به موضععوع نشععدهمطرح بوده و از دیدگاه 

به موضعععوع  شعععناختی و صعععرفیاز دو منظر واج آماری با رویعردیو  نو شعععود با نگاهیمی

 .شودپرداخته

 هاتحلیل دادهارائه و . 4

چه به لحاظ واحد حذف  معیار در این بخش به بررسی انواع مختل  حذف در زبان فارسی

در پردازیم. ، میاسعععتگرفتهکه حذف در آن صعععورت  و بافتی شعععده و چه به لحاظ جایگاه

کنندة مرز )/( مشععخ  خط مورب نماد ،دهندة مرز هجا).( نشععان نقطه ها، نمادتوصععی  داده

 ،اددو برون داداعداد داخل پرانتز در ستون درون .استهای کشیده واکه بیانگر(:v)نماد  و تعواژ

به منظور انسجام بیشتر، حذف همخوان و واکه به صورت  .دهدهای واژه را نشان میتعداد هجا

 مجزا ارائه شده است.
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 حذف همخوان -4-1

از نوع واحد واجی تنها یک پردازیم که در آنها هعایی میدر این قسعععمعت بعه تحلیعل داده

 است.حذف شده همخوان

 //و  /h/چاکنایی  و انسداد چاکنایی سایش هایهمخوانحذف  -4-1-1
 

 هجایی یک، دو و چندهای هجا در واژه ةهای چاکنایی از پایانهمخوانحذف . 1جدول

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار
 دادبرون داددرون آوانویسی معیار

مقولة 

 دستوری

 ساختمان

 واژه

 بسیط اسم th t cv:c (1) cv: (1) چاه 1

 بسیط اسم su su cv:c (1) cv: (1) سوء 9

 tafrih tafri تفریح 5
cvc.cv:c 

(2) 

cvc.cv: 

(2) 
 بسیط اسم

 ham/rh hamr cvc.cv:c(2) همراه 6
cvc.cv: 

(2) 
 مشتق اسم

 ebd ebd ابداع 3
cvc.cv:c 

(2) 

cvc.cv: 

(2) 
 بسیط اسم

 بسیط اسم mne mne cv:.cvc (2) cv:.cv (2) مان  1

 ter/h ter چراگاه 3
cv.cv:.cv:c 

(3) 

cv.cv:.cv 

(3) 
 مشتق اسم

 eter eter اختراع 12
cvc.cv.cv:c 

(3) 

cvc.cv.cv: 

(3) 
 بسیط اسم

، (، بافتی، جیرفتی31: 1931اقلیدی )شریفی،  (،93: 1919سبزواری )بروبنی،  های زبانیشاهد: گونه

 (33 -122: 1932دیده، و کهنوجی )رزم رودباری
 

 در مرز دو تکواژ/h/و/ /چاکنایی هایهمخوان(:حذف 2جدول )

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویسی 

 معیار
 دادبرون داددرون

مقولة 

 دستوری

 ساختمان

 واژه

 abih/tar abitar رتشبیه 1
cv.cv:c.cvc 

(3) 

cv.cv:.cvc 

(3) 
 قید

پایه + وند 

 تصریفی

 sari/tar saritar سریعتر 0
cv.cv:c.cvc 

(3) 

cv.cv:.cvc 

(3) 
 صفت/ قید

پایه + وند 

 تصریفی

9 
-راه

 بندان
rh/band

n 

rh/ban

dn 

cv:c.cvc.cv

:c (3) 

cv:.cvc.cv:c 

(3) 
 اسم

مشتق 

 مرکب



 23/پیاپی 4های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة شناسی و گویشمجلة زبان                                  8
 

 /h/و سایشی //انسدادی های چاکناییهمخواندهد که نشعان می 0 و1های های جدولداده

دهد که در ( نشعععان می1های جدول )داده .شعععوندمی حذف و در مرز تعواژها در پایان کلمه

های کشععیده در هسععتة هجا وجود دارد، در هجایی زبان فارسععی، که یعی از واکه کلمات تک

نیز  cv:cشععود. در هجای نمی همخوان چاکنایی دیده cv:ccخوشععة همخوانی پایانه، با هجای 

قرار دارد،  یک همخوان چاکنایی ،پایانهو در دهد تشعیل میواکة کشیده  را یک که هسعتة هجا

، زیرا هر واکه در شودپایانه به کشعش جبرانی واکة هسعته منجرنمیهمخوان چاکنایی از حذف 

اما اگر هستة هجا را واکة کوتاه  تواند حداکثر به دو واحد زمانمند متصعل شودزبان فارسعی می

   (.099: 1915تیم )کامبوزیا، شاهد کشش جبرانی هس )مانند صبح، جزء، بعد( بدهدتشعیل

های چاکنایی در پایانة هجا همخوان نیز ها از جمله آلمانی و انگلیسععیدر بسععیاری از زبان

های ایرانی، همخوان چاکنایی در پایان واژه و شععوند. همچنین در بسععیاری از گویشتلفظ نمی

در  چاکناییسععایش هایی که حذف در دادهگردند.شععوند و بالباز حذف میپایانة هجا تولید نمی

 تصریفی وند ،تواند بخشعی از سعتاکحذف شعده می گیرد، همخوانمرز دو تعواژ صعورت می

دهد که حوزة این موضوع به خوبی نشان میباشد.مام( ←)ما هم بستیا واژهکتابا( ←ها )کتاب

 شود.می اعمال فرایند واجی حذف، سطحی بالاتر از سطح واژه یعنی گروه را نیز شامل

شود، میحذف  بسعتیا واژه وند تصعریفی ة/ از آبازh/ سعایش چاکنایی که ییهادر نمونه 

ی  عپایانی بودن، شرایط اعمال فرایند تض یا هجایِ بیرِ آبازی ویژگی هجای رسد کهنظر میبه

پایة  آوایی باها فاقد تعیه هستند و از نظر بسعتاز آنجایی که واژه ،براینعلاوه کند.می را فراهم

یور که مشععاهده همان. شععوداین شععرایط تقویت میدهند، تشعععیل میی واژ واحدِ خود یک

 .شودموجود در واژه نمیایلاعات صرفی  مان  درکحذف  نوع اینشود می
 

 بعد از واکة کشیده پایانة هجا از چاکناییهمخوان حذف . 1تابلوی 
MAX-IO NO CODA-glottal *3𝝁 ONSET Input: /sari/ 

*    a) sa.ri 

 !*   b) sa.ri 

 *  !* c) sar.i 

  !*  d) sa.ri: 

ONSET: باشند. تمام هجاها باید آبازه داشته 

*3𝜇کند.را من  می یییک واحد واجی سه موراحضور محدودیت نشانداری، ن: ای 
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NO CODA- glottal پایانة هجا : این محدودیت ناظر بر حذف همخوان چاکنایی از

 است.

MAX-IO: داد، یک واحد کند که هر واحد واجی دروناین محدودیت پایایی بیان می

 داد است.ر در برونظواجی متنا

 /t/و  /d/ای تیغه انسدادی هایهمخوانحذف  -4-1-2

 

 یک و چند هجایی های/ از جایگاه پایانی واژهd-/ همخوانحذف . 3جدول 

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویسی 

 معیار
 دادبرون داددرون

مقولة 

 دستوری

 ساختمان

 واژه

 بسیط اسم dozd doz cvcc(1) cvc(1) دزد 1

 بسیط اسم Gasd Gas cvcc (1) cvc (1) قصد 0

 oft/and oftan cvc.cvcc (2) دگفتن 9
cvc.cvc 

(2) 
 فعل

پایه + وند 

 تصریفی

 بسیط صفت tand tan cvcc (1) cvc (1) چند 9

5 
دردم

 ند
dard/man

d 

dardma

n 
cvcc.cvcc(2) 

cvcc.cv

c (2) 
 مشتق  صفت

 dr/ad dre cv:cvc (2) دارد 6
cv:.cv 

(2) 
 فعل

پایه + وند 

 تصریفی 

3 
-می

 خورد
mi/or/a

d 
miore 

cv:.cv.cvc 

(3) 

cv:.cv.c

v (3) 
 فعل

وند 

تصریفی+ 

+ وند پایه 

 تصریفی

 ،(39و 63: 1932)کاظمینی، ، شهرضایی (36 -35: 1931)شریفی، زبانی اقلیدی  هایهشاهد: گون

 .(125و 123: 1931بالاگریوه)سلیمانی،

 

اگر در خوشة پایانی هجا، جایگاه اول را  دهد که( نشان می9جدول ) 5تا 1های ردی  داده

باشععد، انفجاری و جایگاه دوم را یک انفجاری دندانی، پر کرده / n /یا خیشععومی  یک سعایشعی

به هجای متوسط  CVCCهجای سعنگین  ،همخوان انسعدادی با حذفشعود. دندانی حذف می

CVC در این موارد با حذف همخوان شععود. که هجای مطلوب زبان فارسععی اسععت، تبدیل می
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 (9جدول ) 3و  6 ردی  هایدادهدر  گیرد.صورت می 1شعدگی خوشعة پایانیانسعدادی، سعاده

 ، شاهد افراشتگی واکة(شعناسة فعلوند تصعریفی)مربوب به  /d/ ایپ( از حذف همخوان تیغه

در .شودتبدیل می /e/میانی پیشین ةبه واک /a/افتادة پیشعین ةواکبه این شععل که  ،پایانی هسعتیم

، واکة آنگیرد و واکة قبل از پایانی صعععورت می /d/خوانمواق  در تمعام کلمعاتی که حذف ه

این تبدیل ناشی از  شود.تبدیل می /e/میانی  و ، این واکه به واکة پیشیناست/a/پیشین و افتادة 

 کردمشععاهده "خانه"توان در واژة سععیر این تحول تاریخی را می تحولات تاریخی زبان اسععت.

 . na→na →ne:(922: 1915)کامبوزیا، 
 

 /-/χt ،//-ft ،//-st /-t-/همخوانیهای خوشه از/ t/همخوان حذف . 4جدول 

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویسی 

 معیار
 دادبرون داددرون

مقولة 

 دستوری
 واژه ساختمان

 derat dera درخت 1
cv.cvcc 

(2) 

cv.cvc 

(2) 
 بسیط اسم

 andt and انداخت 0
vc.cv:cc 

(3) 

cvc.cv:c 

(3) 
 فعل

پایه + وند 

 ∅+  تصریفی

 فعل oft of cvcc (1) cvc (1) گفت 9
پایه + وند 

 ∅تصریفی + 

 coloft colof کلفت 9
cv.cvcc 

(2) 

cv.cvc 

(2) 
 بسیط صفت

 فعل ost os cvcc (1) cvc (1) شست 5
پایه + وند  

 ∅تصریفی + 

 dust dus دوست 6
cv:cc 

(2) 
cv:c (2) بسیط اسم 

 ozt oz گذاشت 3
cv.cv:cc 

(2) 

cv.cv:c 

(2) 
 فعل

پایه + وند 

 ∅+  تصریفی

 dorot doro درشت 1
cv.cvcc 

(2) 

cv.cvc 

(2) 
 بسیط صفت

دیده، کرمانی)رزم، (56: 1932اصفهانی)کلباسی، (، 31-30: 1932شهرضایی)کاظمینی، های زبانیشاهد: گونه

، (91: 1961قاینی)زمردیان، ، (32: 1931اقلیدی)شریفی، ، (122: 1932نیشابوری)فدائی، ، (112: 1932

 .(125: 1931بالاگریوه)سلیمانی،، (020: 1916دلواری)نعمتی، 

                                                           
1. cluster simplification 
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در خوشعة پایانی هجا، جایگاه اول را یک سععایشی و جایگاه ،(9های جدول )دادهتمامی در 

شععود انفجاری دندانی حذف می اسععت که در تمامی موارد، دوم را یک انفجاری دندانی پر کرده

هجای مطلوب زبان فارسععی  به که CV(:)Cترسععبکبه هجای  CV(:)CCو هجای سععنگین 

 شود. تبدیل میاست،  نزدیک

بسععیار قوی برای  ایانگیزه 1دهد که موضععوع رسععاییگذر به خوبی نشععان میمطالعات زبان

شده از خوشة های حذفهای همخوانی است. اما نگاهی اجمالی به همخوانکردن خوشعهسعاده

دهد که عامل رسایی تنها یعی از عواملی است که منجر به تحقیق نشعان میهای این پایانی داده

نظر بهکنند. نقش ایفا  باید شععود و در کنار آن عوامل متعدد دیگری نیزشععدگی خوشععه میسععاده

ها از خوشة شعود، تنها انسدادیتخطی نمی 2رسعد که در مواردی که از اصعل توالی رسعاییمی

های انسععدادی، ( در رابطه با  حذف همخوان1335) 9ند. مورالزشععوهمخوانی پایانی حذف می

کند. وی معتقد اسععت موقعیت خاص را مطرح می 9عدم تعیین مشععخصععه در ریشععهموضععوع 

ها نامشخ  است در آنها است. شیوة تولید انسدادیهای مشخصهها مربوب به تعیین انسعدادی

اند. برای شععده مقداردهیها، همشععخصععحالیعه دیگر واحدهای واجی حداقل برای یعی از این 

 اهها برای مشخصة ]خیشومی[ و تعریریها برای مشخصة ]پیوسته[، خیشومیسعایشعی ،نمونه

حذف  واحد واجی از یک خوشععه آن برای مشععخصععة ]رسععایی[. با توجه به این موضععوع تنها

رت دیگر، عبابه ، نباشععد.دارندای که دیگر اعضععای خوشععه شععود که دربرگیرندة مشععخصععهمی

های انسععدادی از نظر مشععخصععة شععیوة تولید با سععایر اعضععای خوشععة همخوانی همخوان

بیش از  هاهای همخوانی،  انسععدادیدر رابطه با اینعه چرا در خوشععه( 1331) 5کوتهند.امتفاوت

شود. وی معتقد است که به توضیح آوایی متوسل می ها در معرح حذف هستنددیگر همخوان

از نظر برجسععتگی آکوسععتیعی متفاوت هسععتند و یبیعی اسععت که هر چه یک واحدهای واجی 

تر باشععد، احتمال حذف آن کمتر اسععت زیرا حذف آن واحد واجی از نظر آکوسععتیعی برجسععته

در چارچوب نظریة بهینگی این شععود.منجر به از دسععت دادن ایلاعات آکوسععتیعی بیشععتری می

به دو محدودیت، توضععیح داد که یعی از MAX-IO محدودیت  تقسععیمتوان با موضععوع را می

                                                           
1 .sonarity 

2. Sonority Sequencing Principle (SSP) 

3. Morales 

4. radical underspecification 

5. cote 
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اند ولی شععود که از نظر آکوسععتیعی برجسععتهها مان  حذف واحدهای واجی میاین محدودیت

دهد.  این محدودیت را ای که از این لحاظ برجسعته نیستند را میاجازة حذف واحدهای واجی

 MAX-IOدیت نشعععان داد که از نظر جهانی بر محدو MAX-IO(+AS)1توان به شععععل می

های پایانی شامل همخوان انسدادی نشان های آکوسعتیعی خوشهنگاهی به ویژگیمقدم اسعت. 

ی هاها همیشه در این جایگاه ضعی  هستند. بازنمایی آکوستیعی همخواندهد که انسعدادیمی

 5و رهش 4دمشانفجار ، 3گیرش، 2گرایشکرد: توان به چهار زیربخش تقسععیمانسععدادی را می

تواند ایلاعاتی راج  ها کامل است و نمیدر انسدادی تولیدی بستگیرش یا (. 1335 6)فلمینگ

 از 7بعه حضعععور واحعد واجی ارائه کند. مرحلة گرایش و رهش نیز دربرگیرندة انتقال فورمانت

های گرفته محسوب های همخوانها از ویژگیهای مجاور است. این انتقالو به سوی واکه واکه

ها برای کند. این سعععرنخفراهم می هاهای مهمی در رابطه با محل تولید آنو سعععرنخ شعععودمی

های انسعدادی بسیار حائز اهمیت است زیرا قسمت گیرش یا بست همخوان، برجسته همخوان

است. اگر همخوان انسدادی در مجاورت یک واکه قرار نگیرد این گذر و انتقال وجود نخواهد 

های پایانی های انسعدادی در جایگاه عضو دوم خوشهموقعیت همخوان داشعت. این دقیقاز همان

 دمشانفجار  ها ممعن است دربرگیرندة یک منب  ایلاعاتی دیگر تحت عنواناسعت. انسعدادی

شود. این نوفه در واق  مشخصة یک همخوان سایشی است که از نظر می 8باشعند که شامل نوفه

اسعت. این مشخصه اختیاری است و معمولاز هنگامی  محل تولید با انسعدادی مورد نظر یعسعان

رود گیرد، از بین میکعه یعک انسعععدادی قبعل از یک انسعععدادی دیگر یا در پایان هجا قرار می

رسعععد که شعععد به نظر می(. با توجه به آنچه گفته953-962: 101339؛ لعاور91369)اسعععتراکعا

 های بسیار اندکیهسعتند و سرنخها در جایگاه پایانة هجا از نظر آکوسعتیعی ضععی  انسعدادی

علاوه بر اصعل توالی رسعایی و برجسعتگی آکوستیعی، دارند که اجازة شعناسعایی آنها را بدهد. 

                                                           
1. [+Acoustically  Salient] 

2. approach 

3. closure 

4. burst 

5. release 

6. Flemming 

7. formant transition 

8. noise 

9. Straka 

10. Laver 
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ها نقش دارد، مطابقة برخی از خوشععه شععدنسععادهرسععد در از مواردی که به نظر میدیگر یعی 

انی شیوة تولید و و یعس 1ها بین دو عضو خوشه است. برای مثال هم محل تولیدبودنمشعخصه

با  کنند.می های پایانی ایفاخوشه شعدنسعادهیعسعان بودن مشعخصعة واکداری، نقش مهمی در 

 یعسانی واکداری مشعخصعة ،توان گفت که در زبان فارسعیشعده میهای حذفتوجه به نمونه

( و 0تابلوهای شماره ) ارجحیت دارد. یعسان شیوة تولیدو محل تولیدبودن هم هایمشعخصهبر

 کشند.(، این موضوع را در چارچوب نظریة بهینگی به تصویر می9)
 

 واژه ی پایانیدر هجا nd-/همخوانی / ةخوش از /d/همخوان حذف . 2تابلوی
MAX-IO MAX-IO (+AS) DEP-IO *nd]s Input: /boland/ 

*    a) bo.lan 

   !* b) bo.land 

 !*   c) bo.lad 

  *  d) bola.ned 

$*nd] :خوشة پایانیnd .مجاز نیست 

DEP-IO: داد دارد.داد یک عنصر متنایر در درونهر عنصر برون 

MAX-IO (+AS): شود که از نظر آکوستیعی ها مان  حذف واحدهای واجی میاین محدودیت

 اند.برجسته
 

 انسدادی در پایان هجا -حذف همخوان انسدادی از توالی سایشی. 3تابلوی
MAX-IO MAX-IO (+AS) DEP-IO *FDP]$ Input: /dust/ 

*    a) dus 

* !*   b) dut 

   !* c) dust 

** !*   d) du 

  !*  e) du.set 

*FricDentPlosive]$.خوشة سایشی و انفجاری دندانی در پایانة هجا مجاز نیست: 

  

                                                           
1. homorganicity 
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 دو تکواژهای سه همخوانی در مرز در خوشه /t/ و /d/های انسدادیهمخوانحذف  .5جدول 

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویسی 

 معیار
 دادبرون داددرون

مقولة 

 دستوری

 ساختمان

 واژه

 rst/u rsu راستگو 1
cv:cc.cv: 

(2) 

cv:c.cv: 

(2) 
 مرکب صفت

 band/bz bambz بندباز 0
cvcc.cv:c 

(2) 

cvc.cv:c 

(2) 
 مرکب اسم

 dozd/ir dozir دزدگیر 9
cvcc.cv:c 

(2) 

cvc.cvc 

(2) 
 مرکب اسم

دیده، کرمانی)رزم،(56: 1932اصفهانی)کلباسی، (،31: 1932شهرضایی)کاظمینی، های زبانیشاهد: گونه

 .(95: 1939)شعری،مازندرانی  ،(122: 1932نیشابوری)فدائی،  ،(112: 1932
 

اکثر  درهمخوانی در مرز دو تعواژ های سهای در خوشههای تیغهدر زبان فارسعی، انسدادی

این نوع حذف در یک کلمة  ( معتقد اسعععت که031: 1915د. کامبوزیا )نشعععوحذف می موارد

در کلمات اشععتقاقی که از یک پایه و یک گیرد و مرکب بین دو پایه یا دو سععتاک صععورت می

ی در برخ گیرد وحذف صورت نمیهمیشه اند، با وجود توالی سه همخوان، شدهپسوند تشعیل

های برای مثال در واژه ،رودکار میها بهبرای اصعععلعاح این صعععورت واکعه فراینعد درج موارد

خان جناین همان موردی اسععت که بی. شععود، یک واکه درج میریختگر، گفتمان و سععاختمان

کند که اگر کند. وی بیان میمی پذیر مطرحهای درجآن را تحعت عنوان رشعععته (021: 1919)

در مرز دو تعواژ باشععند، امعان  (r., z.m, s.b, z., d., r.j, v.d, .m)های واجی رشععته

 اشاره نعرده است. t.و  t.m البته وی به رشتة درج در درون رشتة واجی وجود دارد.
 

 های سه همخوانی در مرز دو تکواژحذف همخوان انسدادی دندانی در خوشه. 4تابلوی

*COMPLE

X CODA 

MAX

-IO 

MAX

-IO 

(+AS) 

DEO

-IO 

*C.

C 

*FDP]

$ 

*COMPLE

X ONS 

Input: 

/dast+ml

/ 

*    * !*  dast.ml 

 *      b)  

das.ml 

   !*    
c) 

das.te.m

l 

      !* d) 

da.stml 
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*COMPLE

X CODA 

MAX

-IO 

MAX

-IO 

(+AS) 

DEO

-IO 

*C.

C 

*FDP]

$ 

*COMPLE

X ONS 

Input: 

/dast+ml

/ 

      !* d) 

das.tml 

 * !*     e)dat. 

ml 
ONSCOMPLEX :* .خوشه همخوانی در آبازه هجا مجاز نیست  

*C.Cپذیر در مرز دو تعواژ مجاز نیست. : رشتة درج 
CODA*COMPLEX  :خوشه همخوانی در پایانه هجا مجاز نیست. 

 

 در جایگاه پایانی واژه/ b/ لبی دو انسدادی همخوانحذف  -4-1-3

 

 واژه یپایانهجای از/ b/ انسدادی همخوانحذف  .6جدول

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویسی 

 معیار
Input Output 

مقولة 

 دستوری

 ساختمان

 واژه

 بسیط اسم bomb bom cvcc (1) cvc (1) بمب 1

 فعل onb om cvcc (1) cvc (1) جُنب 0

مشتق 

)پایه + 

∅) 

دیده، )رزم، بافتی (119: 1931)سلیمانی، ، بالاگریوه (13: 1919))علمداری، های زبانی دماوندیشاهد: گونه

1932 :30). 
 

هنگامی که عضعو دوم خوشة همخوانی پایان واژه است و عضو  /b/همخوان انسعدادی لبی 

شود. در این موارد اگر همخوان خیشومی اول خوشعه، یک همخوان خیشومی است، حذف می

باشععد، ابتدا  /n/گیرد، اما اگر همخوان خیشععومی لثوی باشععد تغییری صععورت نمی /m/لبی 

گیرد و سپ( همخوان صورت میهمگونی محل تولید خیشومی لثوی با همخوان انسدادی لبی 

/b/ ازای به ،دیگربیاندهد. بهشعععود. این همگونی نوعی گرایش جهانی را نشعععان میحذف می

 1Cنشان است اگر و فقط اگر ها بی، همگونی محل تولید خیشومی2C1Cخوشعة دو همخوانی 

 (.56: 1919خان، جنیک انفجاری باشد)بی 2Cیک همخوان خیشومی لثوی و 
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 همخوانی در پایان واژههای دواز خوشه /b/همخوان حذف . 5تابلوی

MAX IDENT-IO (place) *nasal-b]w 
*place/ 

Nasal"n" 
Input: //onb / 

  * !* a) /onb 

* *   b) /om 

 * !*  c)/omb 

 * !*  d) /ond 

 *place/ nasal: نباید با محل تولید همخوان پ( از خود  ایتیغه محل تولید یک همخوان خیشومی

  شود(.متفاوت باشد )زیرا در بیر این صورت تشخی  محل تولید همخوان خیشومی مشعل می

IDENT-IO(place): داد تغییرکند.محل تولید واحد واجی نباید در برون 
 

 /c/انسدادی همخوانحذف  -4-1-4

و کلمات مرکب حاصععل از آن مشععاهده « یک»تنها در واژة  /c/همخوان انسععدادی حذف 

 شود.می
 

 تکواژ دو یا در مرز واژه یپایانهجای در  /c/انسدادی همخوانحذف . 7جدول 

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویسی 

 معیار
 دادبرون داددرون

مقولة 

 دستوری

 ساختمان

 واژه

 jec je cvc (1) cv (1) یک 1
صفت 

 شمارشی
 بسیط

 jec/ran jeran رنگیک 0
cvc.cvcc 

(2) 

cv.cvcc 

(2) 
 مرکب صفت

 .(95: 1939)شعری،مازندرانی  ،(51: 1932اصفهانی)کلباسی،  های زبانیشاهد: گونه
 

 /z/ سایشیهمخوانحذف  -4-1-6

تنها در پایان چند کلمة پربسامد مانند چیز، دیروز، امروز و نظایر آن  /z/همخوان سعایشعی 

 شود.حذف می
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 /r/ تکریری همخوانحذف  -4-1-5
 

 های سه همخوانی در مرز دو تکواژ و در پایان واژهخوشهدر / r/ تکریری همخوانحذف . 3جدول 

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار
 Input Output آوانویسی معیار

مقولة 

 دستوری

 ساختمان

 واژه

 asr/cr ascr عصرکار 1
cvcc.cv:

c (2) 

ccvc.cv

:c (2) 
 مرکب صفت

 za زجرکش 0

r/ko 
za ko 

cvcc.cvc 

(2) 

cvc.cvc 

(2) 
 مرکب قید

te/Gad چقدر 9

r 
teGad 

cv.cvcc 

(2) 

cv.cvc 

(2) 
 مرکب قید

 

و در همخوانی در مرز دو تعواژ های سهتوالیدر  همخوان تعریری، (1های جدول )دادهدر 

(. 021: 1312، 1)دلدر این موارد، موضوع رسایی عامل حذف است شود.انتهای واژه حذف می

که در آنها به موضععوع رابطة  1332 3و کلمنت(1310 2های زیادی از جمله اسععتریاددر پژوهش

 -obstruentاسععت که خوشععة همخوانی پایانی ، ذکر شععدهشععدهبین رسععایی و حذف پرداخته

liquid  به مراتب بدتر از خوشةobstruent- nasal  است. با توجه به این نعته باید محدودیت

رسعایی به صورت نسبی بیان شود تا به وسیلة آن بتوان درجات مختل  تخطی از اصل رسایی 

ها تخطی از اصععل رسععایی را تنها در یک سععطح را توضععیح داد. این بدان معنی اسععت که زبان

حائز  نعته کنند.یرد را تحمل میگتر از این سععطح قرار میپذیرند و مواردی که پائینخاص نمی

که در آنها خوشه   CVCCهجایی زبان فارسعی با آرایش اهمیت این اسعت که در کلمات تک

همخوانی وجود دارد، زمانی که واکة کوتاه در هسعتة هجا وجود دارد، الزاماز اصل توالی رسایی 

زیا و ذوالفقاری سعععریش، )کامبو عطر، بدر، قدر، چتر، بعر و امثال آن، مانند شعععودرعایت نمی

این اصل کاملاز رعایت  CV.CVCCبا ساخت هجای  بسعیط ولی در کلمات دو هجایی( 0226

 (.1935 همعاران،و  یا)کامبوزشودمی

  

                                                           
1. Dell 

2. Steriade 

3. Clements 
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 پایانی خوشه از/r/حذف همخوان . 6تابلوی 
MAX-IO SSP Input: /te+Gadr/ 

 !* te.Gadr 
*  b) te.Gad 

SSPیابد.به سوی پایانة هجا کاهش می : میزان رسایی از هسته 
 

دادة فارسی  111دهد که از مجموع نشان میای این قسعمت هنتایج حاصعل از بررسعی داده

( فراوانی و تنوع این 1)نمودار مورد شاهد حذف یک همخوان به تنهایی هستیم. 631معیار، در 

 دهد.ها را نشان میهمخوان
 

 
 های محذوفتنوع و فراوانی همخوان .1نمودار

 

های انسدادی سهم بیشتری را در فرایند حذف همخواندهد که این نتایج به خوبی نشان می

در میان  گیرند.های سعععایشعععی در رتبة بعدی قرار میدهند و همخوانبه خود اختصعععاص می

بیشتر از  چاکنایی سعایش ها، سعهمها و در بین سعایشعیایهای انسعدادی، سعهم تیغههمخوان

 های دیگر است.همخوان
 

 
 های محذوف از نظر شیوة تولیدسهم همخوان .2نمودار

0

100

200

300

thd?rkmzb

244
148143

86
201915104

ی
وان

را
ف

نوع همخوان محذوف

73%

22%

3% 2%

انسدادی

سایشی

تکریری

خیشومی
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 حذف واکه -4-2

به منظور در این بخش  شعععوند.ها در گفتار پیوسعععته حذف میهعا نیز مانند همخوانواکعه

ها را در دو یبقة کوتاه و کشععیده قرار داده و هر یک را به ها، واکهدهی هر چه بیشععتر دادهنظم

 دهیم.مورد بررسی قرار می یور جداگانه

 های کوتاهحذف واکه -4-2-1

 کوتاه هایهواکحذف  .9جدول 

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویسی 

 معیار
 دادبرون داددرون

مقولة 

 دستوری
 واژه ساختمان

 afaGat شفقت 1
afGa

t 

cv.cv.cv

c (3) 

cvc.cv

c (2) 
 بسیط اسم

 be/ozar bozar بگذر 0
cv.cv.cv

c (3) 

cvc.cv

c (2) 
 فعل

پیشوند تصریفی 

 ∅+ پایه + 

 harecat harcat حرکت 9
cv.cv.cv

c (3) 

cvc.cv

c (2) 
 بسیط اسم

 

در کلمات  اسععت، CVCسععمت کاربرد هجای متوسععط از آنجا که در فارسععی گرایش به

و دتوالی شود و و بیشتر، از توالی دو هجای سبک آبازین کلمه، واکة دوم حذف می هجاییسه

دیگر، فرایند حذف به بیان شود.تبدیل می CVCمتوسعط به یک هجای CV.CVهجای سعبک 

این موضوع به  منجر به هجابندی مجدد شعده تا به ساخت هجای مطلوب فارسی نزدیک شود.

 شود.مشاهده می3های جدول خوبی در داده
 

 در کلمات بیش از دو هجاای ه در التقای واکهواکحذف . 11جدول 

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویسی 

 معیار
Input Output 

مقولة 

 دستوری
 واژه ساختمان

 na/andz nandz نینداز 1
cv.vc.cv:c 

(3) 

cvc.cv:c 

(2) 
 فعل

وند تصریفی+ پایه 

+∅ 

0 
-می

 mi/z/ad mizd زاید
cv:.cv:.vc 

(3) 

cv:.cv:c 

(2) 
 فعل

وند تصریفی+ پایه 

وند تصریفی+   

، اصفهانی (30: 1932دیده، )رزمو کرمانی  بافتی،کرمانی،گوبری ،بردسیری، گلبافتهای زبانی شاهد: گونه

 .(65: 1932)کلباسی، 
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شعععود:  ال ( درج همخوان ها به دو شععععل ارضعععاء می، در زبانها التقای واکهمحدودیت 

گفت  توان( می12های جدول )در مورد داده(.116: 0220کارتی،)مکمیعانجی، ب( حذف واکه

توان گفت که در کلمات ) ننداز، که هر دو راهعار کاربرد دارد. با توجه به اصعل کم کوشی می

 .میگم، میزاد و نظیر آن( حذف واکه صورت گرفته است
 

 ة میانی هجای اول ستاک فعلی با پیشوند تصریفی واکحذف . 11 جدول

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویسی 

 معیار
 دادبرون داددرون

مقولة 

 دستوری
 نوع واژه

1 
-می

 سپارم

mi/ 

se/pr/a

m 

misp

ram 

cv:.cv.c

v:.cvc 

(4) 

cv:c.cv

:.cvc 

(3) 

 فعل

وند 

تصریفی+ 

وند پایه+ 

 تصریفی

0 
بفروش

 م
be/foru/

am 

befru

am 

cv.cv.cv

.cvc (4) 

cvc.cv.

cvc (3) 
 فعل

وند 

تصریفی+ 

وند پایه+ 

 تصریفی

 

توالی چند هجای سععبک هسععتیم به نوعی که باعث عدم ( شععاهد 11های جدول )در نمونه

و  /-be-/ ،/na/شعدن پیشعوندهای تصریفی شعود. این فرایند در پی افزودهتقارن در کلمات می

/mi-/دهد. در واق  اضافه شدن پیشوندهای تصریفی، سبب جذب تعیه از به ستاک فعل ر  می

هجای ضعععی  و بدون تعیه قرار  هجای حامل واکه به سععمت وند شععده و در نتیجه واکه در

ای هسععتیم که به آن کاهش (. در این موارد شععاهد نوعی کاهش واکه1919گیرد )سععامعی،می

ای، (. در نتیجة این کاهش واکه1913خان،جنتجن و بیسععنگگویند ) شععیخای واجی میواکه

حذف قرار  گردد و درنهایت در معرحهجای اول فعل فاقد تعیه شعده و واکة آن تضعی  می

از یریق حذف واکة میانی سعععتاک به هجای  CV.CVگیرد.در این حعالعت توالی هجاهای می

 شود که هجای مطلوب در زبان فارسی است.تبدیل میCVCمتوسط 
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 حذف واکة میانی ستاک فعل .7تابلوی 

ALIGN-L MAX SYNC *COMPLEXONS NUCLEUS 
Input: /be + 

fo.ru/ 

*  !*   be.fo.ru 

* *    b) bef.ru 

* *   !* c) be.f.ru 

 *  !*  d) be.fru 

 

، 2، لی 19: 0229، 1اسعععت )کیبل SYNCعامل حذف واکة میانی، محدودیت نشعععانداری 

، 3(. بر اسعاط این محدودیت، واکة میانی باید حذف شود هنگامی که شرایط وزنی921: 0226

 اجازه دهد. 5و زبرزنجیری 4زنجیری

NUCLEUS: باید دارای هسته باشد. هجا 
ONS*COMPLEX: .خوشة همخوانی در آبازة هجا مجاز نیست 

ALIGN-L: .لبة سمت چپ یک تعواژ باید بر لبة سمت چپ یک هجا منطبق باشد 

 

 بست(واکه در مرز دو تکواژ )اسم + واژهحذف  .12 جدول

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویسی 

 معیار
 دادبرون داددرون

 مقولة

 دستوری

 p/a p cv:vc cv:c پایَش 1
گروه 

 اسمی

beru/a آبرویَش 0

 

beru

 

cv:.cv.cv:.

vc 

cv:.cv.cv:

c 

گروه 

 اسمی

 

اشععند، بهسععتند و از نظر آوایی وابسععته به میزبان خود می ها فاقد تعیهبسععتاز آنجا که واژه

توان گفت که دو ها میبستواژهدهند. در مورد میهمراه میزبان خود یک واژة واجی تشععیلبه

بودن و همچنین قرار داشتن در جایگاه هجای پایانی، شرایط مضاعفی را برای ویژگی فاقد تعیه

                                                           
1. Cable 

2. Lief 

3. metrical 

4. segmental 

5. suprasegmental 
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 ای حذفبسعععت به دلیل کاهش واکهواکة واژهکند. به این ترتیب اعمال فرایند حذف فراهم می

پذیر امعان 1های سعععادهبسعععت. البته باید توجه داشعععت که حذف تنها در مورد واژهشعععودمی

مبنی بر اینعه در  (130: 1911شاهدی است بر رد  ادعای جم ) 10های جدول تحلیل دادهاست.

منظور جلوگیری از التقای به هااز آنجا که در این دادهشعععود.این موارد، واکة سعععتاک حذف می

لازم  MAXت ای خاص از محدودیشععود،گونهبسععت اعمال میها، فرایند حذف واکة واژهواکه

نشععان  MAX- V- Rootشعععل اسععت تا مان  حذف واکة سععتاک شععود. این محدودیت را به

 دهیم.می
 

 بستحذف واکة واژه. 3تابلوی 

MAX MAX- V- Root DEP NO - HIATUS Input: /p+ a/ 

   !* a) p.a 

*    b) p 

* !*   c) pa 

  !*  d) p.a 

NO-HIATUS: مجاز نیست. هاالتقای واکه 

MAX- V- Root :شود.این محدودیت مان  حذف واکة ستاک می 

 

که دهدنشان می مورد( 51) یی که در آنها حذف واکه به تنهایی صورت گرفتههادادهبررسی 

به تنهایی در یک واژه حذف  (a, e, o)واکة زبان فارسعععی، تنها سعععه واکة کوتاه  6از مجموع 

در این میان  دهد.شعده را نشان میهای حذفهر یک از این واکه ( فراوانی9) نمودارشعوند. می

 دهند.های میانی گرایش بیشتری برای حذف شدن از خود نشان میواکه

 

                                                           
1. simple clitic 
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 هایی با حذف واکه به تنهایینوع واکة حذف شده و فراوانی آن در داده .3نمودار

 

 واکه -یا همخوانهمخوان -واکه حذف توالی -4-3

از دادة کردیم که در آنها یک همخوان یا یک واکه هایی اشارهپیشین به نمونهدر دو قسعمت 

پردازیم که در آنها شاهد حذف توالی بود. در این قسعمت به مواردی می حذف شعدهمورد نظر

 یک همخوان و واکه یا بالعع( هستیم.
 

 بیش از دو هجابا ی یهاواژه از بخش میانیواکه و / hچاکنایی / توالی همخوانحذف . 13جدول 

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویس

 ی معیار
 دادبرون داددرون

مقولة 

 دستوری
 نوع واژه

1 
-می

 خواهم
mi/h/

am 

mi

m 

cv:.cv:.c

vc (3) 

cv:.cv:

c (2) 
 فعل

+ وند 

تصریفی+ پایه+ 

 وند تصریفی

 heste ste آهسته 0
v:.cvc.cv 

(3) 

cv:c.cv 

(2) 
 بسیط قید

 (100: 1932دیده، های زبانی کرمانی، سیرجانی و گلبافت )رزمگونهشاهد: 

 

 ییهای دو هجاهجای دوم در واژه ة/ از آغازhتوالی واکه و همخوان چاکنایی /حذف . 14جدول 

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویسی 

 معیار
 نوع واژه مقولة دستوری دادبرون داددرون

 بسیط صفت tehel tel cv.cvc (2) cvc (1) چهل 1

 tahr tr چهار 0
cv.cv:c 

(2) 
cv:c (1) بسیط صفت 

 (100: 1932دیده، )رزمبمیو  بردسیری ،بافتی، رفسنجانی، زرندی، شهر بابعیهای زبانی شاهد: گونه

6%

57%

37%

a e o
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یا  (h)سعععایش چاکنایییک واکه و توالی شعععاهد حذف  19و  19هعای جعداول ونعهمدر ن

تواند در درون یک هجا یا در مرز دو هجای متفاوت صعععورت می هسعععتیم. این توالی بالعع(

. دلیل حذف دهدای ر  میالتقای واکه ،چاکنایی یسعایش با حذف همخواندر این موارد، .گیرد

که در ها اسععت ممانعت از التقای واکه شععود،می واژه کاهش تعداد هجاهایواکه که خود باعث 

 .باشدنمیزبان فارسی مجاز 
 

 پس از آن در کلمات بیش از دو هجا ةو واک /v/ سایشیتوالی حذف  .15جدول 

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویس

 ی معیار
 دادبرون داددرون

مقولة 

 دستوری
 نوع واژه

1 
-می

 روم
mi/rav/a

m 

mira

m 

cv:.cv.cvc 

(3) 

cv:.cvc 

(2) 
 فعل

وند تصریفی+ 

 وند تصریفیپایه+

be/rav/a بروم 0

m 
beram 

cv.cv.cvc 

(3) 

cv.cvc 

(2) 
 فعل

وند تصریفی+ 

 وند تصریفیپایه+ 

 

شود. در ، به همراه واکة پ( از خود حذف می/v/، همخوان سایشی 15های جدول در داده

های اولیة زبان فارسعععی، لااقل در سعععه قرن اول در دورهتوان گفت که توضعععیح این مطلب می

واجگان زبان فارسعععی بوده و سعععپ( در ادوار بعد بر اثر تحولات جزء  /w/همخوان  هجری، 

تبدیل شده است  /v/ترین همخوان از نظر جایگاه و نحوة تولید، یعنی همخوان زبانی به نزدیک

است و در حال حاضر نقش تقابلی خود را از دست داده /w/همخوان  (.101: 1953)صعادقی، 

این  ،های ترکیبی. در صعععورتاسعععتحدود حفظ کردهیور مفقط نمود آوایی خود را آن هم به

به این  (.121: 1911داده اسعععت )ثمره،  /v/همخوان جای خود را بدون اسعععتثناء به همخوان 

های فو  با وجود این تحول، گویی قاعده حذف بر توان اسعععتعدلال کرد که در دادهترتیعب می

چنین موضوعی هستیم. در زبان  در زبان عربی نیز شاهداست. همان صعورت اولیه اعمال شعده

رود که همانند ای است و انتظار میکه یک همخوان تیغه / /همخوان انسایشی  کلاسیک عربی

هوَ »، برای مثال در عبارت کندکنعد، همعانند حروف قمری رفتار میحروف شعععمسعععی عمعل

رسعد این همخوان بازنمون صورت نظر می. با توجه به این بهشعود، حرف لام تلفظ می«الجمیل

این توان گفت . پ( می(0223)کامبوزیا،  اسععت //عامی نرمانسععدادی زیرسععاختی همخوان 

از  پ(های آوایی، ناشعی از تحولات تاریخی این واحدهای زبانی است.قاعدگیتناقضعات و بی
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بعد  ها، واکةهواکها، به منظور جلوگیری از التقای در این واژه چاکنایی همخوان سععایشحذف 

شود.این موضوع در نهایت میحذف  باشد،بسعت است و فاقد تعیه میکه متعلق به واژه از آنها

 شود.منجر به کاهش تعداد هجاهای واژه می

 

 
 شده و فراوانی آنهاهمخوان حذف -های واکهانواع توالی .4نمودار

 

 
 فراوانی آنهاشده و واکه حذف -های همخوانانواع توالی. 5 نمودار

 

مورد واکة کشیده  1مورد واکة کوتاه ودر  93همخوان، در  -مورد حذف واکه 93از مجموع 

مورد واکة  3واکه، تنها در  -مورد حذف همخوان 91از مجموع  ،براینعلاوه اسععت.حذف شععده

 است.شدهکشیده حذف

 

0

5

10

15

20

aha:hedodavotuje?

ی
وان

را
ف

همخوان-توالی واکه

0

2

4

6

8

10

negovaviva:hehaha:hija

10

3
2

3
2

5

9

11
2

ی
وان

را
ف

واکه-توالی همخوان
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 های چند حذفیداده -4-4

بررسععی قرار گرفت، در هر مورد یک همخوان، هایی که تا این قسععمت مورد در تمامی داده

هایی شد. در این بخش دادهای یا بالعع( از واژه حذف مییک واکه یا یک توالی همخوان واکه

ای یا واکه -که در آنها دو همخوان و یا یک همخوان به همراه یک توالی همخوانشود میارائه 

 است.همخوانی حذف شده -واکه

 حذف دو همخوان -4-4-1

 هایی با حذف دو همخوانداده .17جدول 

 واژه ردیف
نویسی واج

 معیار

آوانویس

 ی معیار
 دادبرون داددرون

مقولة 

 دستوری
 نوع واژه

 dast/band دستبند 1
dasba

n 
cvcc.cvcc(2) 

cvc.cvc 

(2) 
 مرکب اسم

0 
-سخت

 پوست
saxt/pust 

saxpu

s 

cvcc.cv:cc 

(2) 

cvc.cv:c(

2) 
 مرکب صفت

 dast/h das cvcc.cv:c (2) دستگاه 9
cvc.cv: 

(2) 
 مشتق اسم

 

 
 شدهتنوع و فراوانی دو همخوان حذف.6 نمودار

 

انسدادی بیشترین سهم را در  -های انسدادیشود حذف همخوانیور که مشعاهده میهمان

 دهد.این گروه به خود اختصاص می

0

1

2

3

4

5

6

t-dt-tt-ht-mh-hh-th-dm-tm-dk-dk-t?-d

66

4

1

22

1111

2

1

ی
وان

را
ف

همخوان-همخوان
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 همخوان -واکه یا واکه -حذف یک همخوان و توالی همخوان -4-4-2

ها شاهد حذف بیش از دو واحد واجی هستیم. در این موارد یک همخوان در برخی از داده

 شود.همخوان حذف می -واکه یا یک واکه -به همراه توالی یک همخوان
 

 
 واکه  -همخوان به همراه توالی یک همخوانانواع  حذف .7 نمودار

 

واکععة کشعععیععده حععذف  ،مورد 0مورد واکععة کوتععاه و در  11در  مورد فو ، 02از مجموع 

 است.شده
 

 
 همخوان به همراه یک همخوان -توالی واکهانواع  حذف .3 نمودار

 

0

1

2

3

4

5

6

n-etn-edv-adv-a:hg-odg-ohj-eth-adv-a:d

ی
وان

را
ف

همخوان-واکه-همخوان

0

1

2

3

ah-hav-dah-duj-d

ی
وان

را
ف

همخوان-همخوان-واکه
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 است.مورد، واکة کشععیده حذف شده 9مورد واکة کوتاه و در  5مورد فو ، در  1از مجموع 

 مورد( 199) های کوتاهواکهدهد که در فرایند حذف، سععهم ها نشععان مینگاهی به مجموع داده

 . (3 نمودار) است مورد( 02) های کشیدهواکه حدود هفت برابر
 

 
 های مختلف حذف شدهواکه .9 نمودار

 

 ها را به شعل زیر خلاصه کردتوان نتایج حاصل از بررسی دادهبا توجه به آنچه ذکر شعد می

دهندة فراوانی نشعععان tokenبیانگر تنوع واحدهای واجی حذف شعععده و  type .(12 نمودار)

 است.
 

 
 انواع حذف در زبان فارسی و فراوانی آنها. 11 نمودار

 

23%

46%

19%

4%
2%

6%
a

e

o

a:

i

u

931210894

698

51283847208
0

100

200

300

400

500

600

700

800

cvcccvvccvcvcc

ی
وان

را
ف

نوع حذف

type

toke
n



 20                                                یحذف در زبان فارس ندیفرآ                                         سال یازدهم                
 

یور که آمار و ارقام نشان بیانگر انواع فرایند حذف در زبان فارسعی اسعت. همان 12 نمودار

دهد بیشترین تعداد حذف متعلق به حذف یک همخوان است اما حذف دو همخوان از تنوع می

 به سایر انواع حذف برخوردار است. بیشتری نسبت

 هکلم هایهجا تعدادرابطة حذف و  -5 -4

توان به یک رابطة معنادار بین فرایند حذف در این قسمت سعی داریم نشان دهیم که آیا می

گیرند، دسعععت یافت. بدین منظور پ( از در معرح حذف قرار می کلماتی که تععداد هجایو

ک را هر یتعداد و فراوانی گرفته، در آنها فرایند حذف صورتکه کلماتی  هایهجا تعدادتعیین 

تعداد هجای کلمات  10و  11هاینمودارکنیم. آمده را با هم مقایسه میمحاسعبه و نتایج بدسعت

 دهد.را قبل و پ( از حذف نشان می
 

 
 تنوع و فراوانی هجای کلمات پیش از حذف .11 نمودار

 

 
 تنوع و فراوانی هجای کلمات پس از حذف .12 نمودار

0

100

200

300

400

پنج هجاییچهار هجاییسه هجاییدو هجاییتک هجایی

75

328326

125
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ف
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0

100

200
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مورد پ( از اعمال فرایند حذف شاهد تغییر  165دادة مورد بررسی، تنها در  111از مجموع 

های سععه هجایی بیشععترین و کلمات دو هجایی و کاهش تعداد هجا هسععتیم. در این میان واژه

فراوانی هر  وتنوع  (19) ارنمود دهند.کمترین گرایش را به سوی فرایند حذف از خود نشان می

 .دهدنشان می را مورد
 

 
 تنوع و فراوانی هجای کلماتی با کاهش هجاپیش از حذف .13 نمودار

 

 نوع و مقولة واژگانی بارابطة حذف  -4-6

ت، اسعععگرفتهتمامی تحقیقاتی که تا کنون در مورد فرایند حذف در زبان فارسعععی صعععورت

کنیم تا از دیدگاه صرفی به موضوع این قسعمت تلاش می اند. درشعناختی داشعتهرویعردی واج

با نوع واژه )بسیط، مشتق، مرکب و مشتق مرکب(  مورد نظر بپردازیم و رابطة بین فرایند حذف

دهد را مورد که این فرایند در آن ر  می ای )اسعععم، صعععفت، فعل، قید(نوع مقولعة واژگانی و

شعععود کلماتی با مقولة می مشعععاهده15و  19های نمودار در ور کهیهمان .بررسعععی قرار دهیم

 اند. واژگانی اسم و ساختار مشتق بیشترین سهم را به خود اختصاص داده
 

 
 مقولة واژگانی و فراوانی کلماتی با فرایند حذف  .14 نمودار
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 ساختمان واژه و فراوانی کلماتی با فرایند حذف  .15 نمودار

 

 دهد.های واژگانی مختل  نشان میدر کلماتی با مقولهفراوانی انواع حذف را  11جدول 
 

 های واژگانی مختلففراوانی انواع حذف در کلماتی با مقوله .13جدول 

  فعل اسم صفت قید

 حدف واکه 93 9 2 1

 حذف همخوان 129 936 113 01

 حذف دو همخوان 2 13 3 0

همخوان -حذف واکه 90 9 1 2  

واکه -حذف همخوان 03 9 0 9  

همخوان -واکه -حذف همخوان 16 0 2 0  

همخوان -همخوان -حذف واکه 5 9 2 2  

 

دهد. ارقام های مختل  نشععان میفراوانی انواع حذف را در کلماتی با سععاختمان 13جدول 

، در بقیة موارد بیشععترین حذف دو همخوانمورد دهد که به جز این جدول به خوبی نشععان می

 شود.مشاهده میهای مشتق فراوانی در واژه
 

 های مختلففراوانی انواع حذف را در کلماتی با ساختمان .19 جدول 

مرکب-مشتق   ساده مشتق مرکب 

 حدف واکه 5 96 2 2

 حذف همخوان 002 005 013 03

 حذف دو همخوان 1 5 00 2

0

200

400

مرکب-مشتقمرکبمشتقبسیط

233

374

246

28

ی
وان

را
ف

ساختمان واژه 



 23/پیاپی 4های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة شناسی و گویشمجلة زبان                                  02
 

مرکب-مشتق   ساده مشتق مرکب 

همخوان -حذف واکه 9 90 0 2  

واکه -حذف همخوان 0 99 0 1  

همخوان -واکه-حذف همخوان 0 11 2 2  

همخوان -همخوان-حذف واکه 2 5 9 2  

 

 رابطة حذف با بافت -4-7

دهد، )جایگاه توان از لحاظ جایگاهی که حذف در آن ر  میتوان از میفرایند حذف را می

آبعازی، میانی، پایانی هجا یا کلمه، مرز دو هجا، مرز تعواژ( و بافتی که زمینة اعمال این فرایند 

های این تحقیق به شرح مورد بررسعی قرار داد. نتایج حاصعل از بررسی داده ،سعازدمیرا فراهم

 زیر است:

 

 
 حذف میانی. 16 نمودار

 

 
 حذف عضو دوم خوشه هجای پایانی .13نمودار
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 حذف همخوان پایانی پس از واکه از هجای پایانی .13 نمودار

 

 
 حذف همخوان میانی از توالی سه همخوان در مرز دو تکواژ .19 نمودار

 

 
 حذف از مرز دو ستاک/ پایه+ حذف از هجای پایانی .21 نمودار
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 حذف از مرز دو ستاک/ پایه.21 نمودار 

 

 
 حذف میانی + حذف پایانی .22 نمودار

 

حذف آبازی  حذف میانی و پایانی وجود دارد ولی شود در فارسییور که مشاهده میهمان

 گیرد.میدهد و حذف پایانی بسیار بیشتر از حذف میانی صورتر  نمی

 گیرینتیجه. 5

سری اصول جهانی از جمله اصل توالی رسایی توان گفت زمانی که از یکیور خلاصه میبه

یعسری فرایندهای واجی  ،تخطی شعود، به منظور اصلاح ساخت موجود و قانون مجاورت هجا

 وجود هجاهای سعععنگین و یا فراوانی ،براینعلاوه شعععود.میکار گرفتهبه از جمله فرایند حذف

کند. این نوع توالی چه به لحاظ هجاهای سعععبک، نوعی عدم تقارن در کلمات ایجاد می تععداد

واجی از جمله ساز است. در این موارد نیز فرایندهای تولیدی و چه به لحاظ شعنیداری مشععل

کنند تا بدین وسعععیله سعععاخت موردنظر تا حد ممعن به هجای بهینة زبان مورد حذف عمل می
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 CVCبه سمت کاربرد هجای متوسط  معمولاز گرایشاین در زبان فارسی مطالعه نزدیک شعود. 

 فرآیند حذفعلعاوه بر ملاحظات آوایی و واجی، عوامل دیگری نیز در رابطه با اعمال اسعععت. 

پیوندد که به ایلاعات سععاختواژی، صععرفی و زمانی به وقوع می دارد. برای نمونه حذفوجود 

ود شهمان ایلاعاتی منتقل باید ها خللی وارد نشعود؛ به عبارتی دیگر، پ( از حذف معنایی واژه

 .  وجود داشته استکه قبل از حذف 
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