
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  پیرامون کسرة اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی

  ٭دکتر بشیر جم
  استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهر کرد

  
 چکیده

، است هاي نگارنده تاکنون به آن پرداخته نشده اضافه که طبق جستجو ةیکی از کاربردهاي کسر
اضافه به  ةکسر که رغم این به. خانوادگی است چسبیدن آن به نام کوچک هنگام تلفظ نام و نام

براساس . شود به هر نام کوچکی افزوده نمی، چسبد هاي اضافی یا وصفی می ساختدر  یاسمهر 
شـود کـه    گونه برداشت مـی  بنابراین، این. شود اسم بر هجاي آخر واقع می ۀتکی ،مطالعات قبلی

ولی در . گیرد نها نیز لزوماً بر هجاي آخر قرار میآ ۀ، تکیاند اسم لۀمقو ازچون نام و نام خانوادگی 
نام و نام خانوادگی در مواردي بر هجاي آخر قرار  ۀکه تکی ایم به این نتیجه رسیدهاین پژوهش 

اضافه به نام کوچک به  ةکسر حذفنام و نام خانوادگی و موارد افزودن و  ۀالگوي تکی. گیرد نمی
این موارد . شناختی گوناگونی هستند شناختی و فرازبان انهاي زب ند و تابع محدودیتا هم مرتبط

  . اند گرفتهیک در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار  به یک
  نام خانوادگی کوچک، امنبست، تکیه،  بست، پی اضافه، واژه ةکسر :واژگان کلیدي
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 مقدمه -1
اضافه و الگوي  ةکسر بست شده پیرامون واژه مقدمه برخی مطالعات انجام  هاي در زیربخش

در . شـود  سپس روش پـژوهش توضـیح داده مـی   . شوند تکیه در زبان پارسی معرفی می
ایرانیان  خانوادگیظ نام کوچک و نام ها به عنوان بخش اصلی مقاله تلف بخش تحلیل داده

 ةهاي چسـبیدن کسـر   ایرانیان با توجه به تفاوت الگوي تکیه و شرایط و محدودیتو غیر
  . است اضافه به نام کوچک مورد تحلیل قرار گرفته

  
  بست  واژه -1-1

تـر از واژه   هاي بـزرگ  است که در ساخت دستوري فاقد تکیه  ۀتکواژ وابستبست یک  واژه
واقع یک واجی در ةواژ. سازد واجی می ةخود یک واژ ۀکند و از نظر آوایی با پای شرکت می

شود، امـا از نظـر    نند یک واژه تلفظ میگروه یا ساخت نحوي است که از نظر آوایی هما
ها همچون ونـدها بـه یـک     بست واژه. رود صرفی، نحوي و معنایی یک واژه به شمار نمی

خالف وندها جزئی از ساختمان واژه محسوب ولی بر. ز دارند تا به آن بچسبندمیزبان نیا
زبـان بـه چهـار    اساس جایگاه پیوندشان به میها بر بست واژه). 72: 1386شقاقی( شوند نمی

 ةکه به ترتیب به ابتدا و انتهاي واژ ،2»بست پی«و  1»بست پیش«: شوند دسته تقسیم می
گیـرد و   که بین میزبـان و یـک ونـد دیگـر قـرار مـی       3»بست میان«. چسبند میزبان می

شکافد  میزبان را می ةواژ ۀریش )2003(6و کري )2002(5اساس هریسکه بر 4»بست درون«
  .  گیرد میو در وسط آن جاي 

ارسـی  پهـاي زبـان    بسـت  تر پی ها یا به بیان دقیق بست یکی از واژه) e-(اضافه  ةکسر
+ مضاف(هاي اضافی  اضافه در ساختة کسر )1385(اساس استاجی و جهانگیري بر. است

گروه اسمی / آید و آن را به اسم به دنبال اسم می) صفت+ موصوف(یا وصفی ) الیه مضاف
اي  پارسـی نشـانه  اضافه در خط  ةکسر. کند بعد از خود مربوط میگروه صفتی / یا صفت

شـود،   نامیده مـی » ملفوظهاي غیر«موصوف به آنچه که / مضاف -الف :کهندارد، مگر این
                                                
1.proclitic 
2. enclitic 
3. mesoclitic 
4. endoclitic 
5. Alice C. Harris  
6. Ethelbert Emmanuel Kari  



  ...پیرامون کسرة اضافه و تکیه در تلفظ نام

  

٦٣  
  

 

  

 1393،   زمستان  30  شمارة

خانه «؛ مانند اضافه است ۀنشان» ي«یا » ء«در این صورت نشانه خطی . پایان یافته باشد
در این حالت بعد از آنها . شده باشدختم » و«و » ا«موصوف به / مضاف -ب .»ي علی/ ء

  اسـتاجی و جهـانگیري  . »بـوي گـل  «و» هـواي سـرد  «؛ مانند شود ظاهر می» ي«حرف 
بیان  )1377(و ناتل خانلري  )1375(، ابوالقاسمی )1347(با ارجاع به راستارگویوا  )1385(

به صورت اضافه بوده و  ۀارسی میانه در نقش موصول و نشانپاضافه در  ةکنند که کسر می
[i] پـذیر   آن نیز به ضمیر موصـولی تصـریف   ۀریش. است شده تلفظ می"hya"   در ایرانـی

  .گردد باستان برمی
مانند منتظرِ (، صفت )بمانند خوردنِ آ(ة اضافه به مصدر کسر )1997( قمشیبه نظر 

  .شود نیز افزوده می) مانند پشت منزل( و حرف اضافه) ژیان
   هاي مرکبـی کـه ترکیـب    یا محذوف در ساختمان واژهاضافه به صورت آشکار  ةکسر

آنهـا را بـه انـواع زیـر      )38-39: 1371(کلباسی . شوند نیز وجود دارد اي نامیده می اضافه
  :کند تقسیم می

  قید/ صفت/ اسم ←اسم +  اسم) 1
  . پاسروقت، سر: قید. بخت، سرحال دم: صفت. مو، پدرزن، مرغ، قلم تخم: اسم

  قید/ صفت/ ماس ← صفت+  اسم) 2
  .خالی کم، دست دست: قید. تنگ، سربلند دل: صفت. شیرینمادربزرگ، لیمو: اسم

  .بمالحظه، ضدانقال توجه، قابل جالب: صفت ← اسم+ صفت جانشین اسم ) 3
  .آبی آسمانی، سبز سیر: صفت ←صفت + صفت جانشین اسم ) 4
  .وي همپشت هم، ر :قید. همسرخود، سر: صفت ؛قید/ صفت ←ضمیر + اسم) 5

 تـر از ونـدها میزبـان را    ها آزادانه بست کنند که واژه بیان می )1983(2و پلوم 1زوئیکی
 ۀبه مقول  اضافه ةاین نظر درمورد امکان چسبیدن بدون محدودیت کسر. کنند انتخاب می

هـاي   اي مانند نمونه اضافه   هاي هاي اضافی، وصفی و همچنین در ترکیب اسم در ساخت
  :درست است) 1(

  )1( [pdoje  ub]  »پادوي خوب« ,        [bzije bad]  »بازي بد«
   [ruje  zamin]   »روي زمین«  ,       [meje  tofag]  »تفنگ ۀماش«
   [sinderellje zib]  »سیندرالي زیبا«,        [naje Gte]  »قاطع ۀن«

                                                
1. Arnold M. Zwicky 
2. Geoffrey K. Pullum 
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کنون بـه آن  رنـده تـا  هـاي نگا  اضـافه کـه طبـق جسـتجو     ةکاربردهاي کسرموارد از 
رغـم   بـه . چسبیدن آن به نام کوچک هنگام تلفظ نام و نام خانوادگی است اند، پرداختهن

بـه هـر نـام    ، چسـبد  هاي اضافی یا وصفی می ساختدر  یاسمهر به اضافه  ةکسر کهاین
اضافه به نام کوچک، در بافتی  ةبست کسر فرایند چسبیدن واژه. شود کوچکی افزوده نمی

شناختی و  چندین عامل زبان. تدر پی آن بیاید، چندان هم آزادانه نیس که نام خانوادگی
شناختی شامل شرایط  عوامل زبان. کند رخداد این فرایند را محدود می 1شناختی فرازبان

شـناختی شـامل شـرایط     زباننام و نام خانوادگی، و عوامل فراتلفظ  ةواجی و آواییِ شیو
. شـود  بان رانده مـی نام و نام خانوادگی او بر ز یتی، فرهنگی و دینیِ شخصی است کهمل

شناسی و آواشناسـی قـرار دارنـد و     صرف، واج ةشناختی خارج از حوز این عوامل فرازبان
شناختی و  تعامل این تعداد عامل زبان. گیرند شناسی زبان قرار می جامعه ةتقریباً در حوز

نظیـر در میـان    اي بـی  دیـده شناختی در تعیین امکان کاربرد یک عنصر زبـانی پ  فرازبان
  .اند این عوامل در بخش دوم این مقاله مورد بررسی قرار گرفته. هاي دنیاست زبان

  
  ارسیپتکیه در زبان  -1-2

برخـی از  . است ارسی انجام پذیرفتهپهاي بسیاري پیرامون تکیه در زبان  تاکنون پژوهش
از یک چهارچوب نظري  هاي نوین و برخی دیگر فارغ ها در چارچوب نظریه این پژوهش

شناس لهستانی، نخستین کسی بود کـه در کتـاب    ایران 2،خودزکو. اند خاص انجام شده
و  )1919(3فیالت. ارسی را مورد بررسی قرار دادپتکیه در زبان  )1852(ارسیپدستور زبان 

ارسی را بررسی پنیز دیگر غیرایرانیانی بودند که موضوع تکیه در زبان  )1957(4فرگوسن
و سـپس ناتـل خـانلري     )1301(نخستین ایرانیانی که به تکیه پرداختند، وزیري . دندکر

هـاي نظـري خـاص مـورد      هایی که تکیه را در چـارچوب  از میان پژوهش. بودند )1337(
  :توان به موارد زیر اشاره کرد تحلیل قرار دادند می

  ؛)1392( هزادو ابوالحسنی) 1354(، محمدوا )1351(سپنتا : آکوستیک آواشناسی
  ؛)1997(و حیاتی ) 1964(محمديیار: اي شناسی مقابله زبان

                                                
1. extralinguistic 
2. Aleksander Borejko Chodźko 
3. Douglas Graven Phillot 
4. Charles Ferguson 
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  ؛)1356(شناس حق: 1آواشناسی تولیدي
  ؛)1368( صادقی: شناسی تاریخی واج

  ؛)1997( امینی: 3بهینگی ۀو نظری 2وزنی ۀنظری
  ؛)2003( پور کهنمویی: 4نوایی(شناسی گروهی  واج
  ؛)138(جن خان و نوربخش  بی: شناسی نوایی واج

  ؛)1383( راسخ مهند: بهینگی ۀنظری
  ).1388( اسالمی: 5اي شناسی الیه واج

ایـن  ، موارد قابل طـرح  از مطالعات پیشین پیرامون تکیه در ارتباط با پژوهش حاضر
هـاي مختلـف واژگـانی     هایی که به بررسی تکیـه در مقولـه   پژوهش ۀاست که عموماً هم

هاي بسـیط، مشـتق و    اسم ،که در این مقوله اند کردهاند بیان  اسم پرداخته ۀویژه مقول به
گونه نقشی  شود و تعداد هجاي واژه هیچ تکیه بر هجاي آخر واقع می ،هاي اسمی ترکیب

 :بر ندارد در تعیین یا تغییر هجاي تکیه
)2( [.ne]  »خانه« , [gol.dn]  »گلدان«  
   [b.armkon]  »کن گرم آب« , [s.nz]  »ساناز«
   [u.zes.tn]  »خوزستان« , [far.hd.z.de]  »ادهدزافره«

بر بودن هجا در تلفظ نام کوچک و نام خانوادگی به طور جداگانه یا در بافتی  لی تکیه
 ةگـذار در کـاربرد کسـر   ثیرأکه نام خانوادگی در پی نام کوچک بیاید، همچون عوامـل ت 

شناختی  عوامل زبان. تگی داردشناختی بس شناختی و فرازبان اضافه، به چندین عامل زبان
نام در زبان بیگانه، و  ۀتلفظ نام و نام خانوادگی، الگوي تکیة شامل شخص و شمار و شیو

شناختی شامل شـرایط ملیتـی، و دینـیِ شخصـی اسـت کـه  نـام و نـام          عوامل فرازبان
 ةشـناختی نیـز تقریبـاً در حـوز     این عوامـل فرازبـان  . شود بان رانده میخانوادگی او بر ز

توان گفت که تعامل این تعـداد   پیرامون تکیه نیز می. گیرند شناسی زبان قرار می جامعه
                                                
1. articulatory phonetics 
2. metrical theory 
3. optimality theory   
4. phrasal phonology (prosodic)    
5. Autosegmental- metrical 
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نظیر در  اي بی شناختی در ارتباط با یک عنصر زبانی پدیده شناختی و فرازبان عامل زبان
این عوامل نیـز در بخـش دوم ایـن مقالـه مـورد بررسـی قـرار        . هاي دنیاست میان زبان

  .اند گرفته
  

  پژوهش  روش -1-3
بر و کاربرد  تشخیص هجاي تکیه. است تحلیلی انجام گرفته -این مقاله به روش توصیفی

 ۀاساس شم زبـانی و عالقـ  هاي ایرانیان و غیرایرانیان بر اضافه در نامةیا عدم کاربرد کسر
ها همچون اخبار صدا و سـیما،   ها در رسانه شناسی و طبق تلفظ نام واج ةنگارنده به حوز

همچنین  .است بوده ...شده و سینمایی دوبلهمستند و هاي  بقات ورزشی، فیلمگزارش مسا
هاي کوچک و خانوادگی  هیچ توضیحی، خواسته شد تا انواع نام ئۀاز چندین نفر، بدون ارا

در قالب جمله و خارج از بافت جملـه بـه    ،هایی از آنها در این پژوهش آمده که نمونهرا 
هاي آماري نیسـت،   آنجا که این پژوهش مبتنی بر تحلیل از. وار تلفظ کنند طور فهرست

  .است ه نشدهئگونه آماري در آن ارا هیچ
  

  ها تحلیل داده -2
هاي ایرانیان  نام ها به عنوان بخش اصلی این مقاله شامل دو زیربخش بخش تحلیل داده

  :ایرانیان استهاي غیر و نام
  

  هاي ایرانیان نام -2-1
 ک و خانوادگی هاي کوچ تکیه نام -2-1-1

نام خانوادگی خودش یـا شـخص ایرانـی    / ارسی هنگامی که کسی نام کوچکپدر زبان 
ارسی، عربی، ترکی یا پۀراند، خواه آن نام ریش شخص بر زبان می دیگري را به صورت سوم

  :شود فرنگی داشته باشد، با قرار گرفتن تکیه بر هجاي آخر تلفظ می
)3( [par.vin]  »ینپرو«     , [se.peh.ri]  »سپهري«  
   [ah.mad]  »احمد«     , [re.z.i]  »رضایی«
   [baj.rm]  »بایرام«     , [far.h.duG.lu]  »فرهاداوغلو«
   [lin.d]  »لیندا«     , [Ga.re.guz.lu]  »گوزلو قره«
   [he.len]  »هلن«     , [ti.mo.ti.jn]  »تیموتیان«
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تکیه بـر   ،)منادا(شخص مفرد  چک یا نام خانوادگیِ دومبردن نام کوکار ولی هنگام به
  :شود پایانی تلفظ نمی ۀگیرد و به صورت تکی هجاي نخست قرار می

)4(  [sa. lm   bah.rm/ *bah.rm] »سالم بهرام« 
  [te.to.ri   soh.r.bi/ *soh.r.bi] »چطوري سهرابی؟« 

 
  اضافه ةادگی با کسرتلفظ نام کوچک به همراه نام خانو -2-1-2

 ارسی، عربی، ترکی یا فرنگی،ۀپریش چه باتلفظ نام کوچک همراه با نام خانوادگی ایرانیان 
به نام کوچک یـا بـدون   ) /e/ ۀواک(اضافه  ةشود؛ یا با افزودن کسر به دو صورت انجام می

تلفـظ   میاناضافه، ممکن است درنگ کوتاهی نیز  ةدر صورت کاربرد کسر. اضافه ةکسر
اضـافه تـابع    ةفـزودن کسـر  افزودن یـا نی . ی وجود داشته باشدنام کوچک و نام خانوادگ

اضافه به  ةاي است؛ اگر آخرین واجِ نام کوچک یک همخوان باشد، یک کسر شرایط ویژه
البتـه  . شـود  اضافه موجب تشکیل یک هجا در پایـان واژه مـی   ةکسر. شود آن افزوده می

هجاي بدون آغازه وجود ندارد، آخرین همخوانِ نـام  ارسی امکان تشکیل پدر زبان  چون
از پایانه جدا شده  1»هجاسازي مجدد«کوچک که در جایگاه پایانه قرار دارد، طی فرایند 

انتقال یک همخوان از یک هجا به هجاي مجـاور  . گیرد قرار می /e/ ۀتهی واک ةو در آغاز
بسـت   اضـافه یـک واژه   ةرهمچنین، از آنجا که کسـ . شود نامیده می» هجاسازي مجدد«

رو، باید گفت که طبق یک  از این. شود جایی تکیه نمیهشدن آن موجب جاب است، افزوده
اضافه افزوده شده باشد، هجاي آخر  ةارسی اگر به انتهاي نام کوچک کسرپقاعده در زبان 

  :پذیرد می کیهتبر نیست، بلکه هجاي ماقبل آخر آن   آن تکیه
 )5( /bah.rm+e  r.zi/ →  [bah.r.me  r.zi]      » رازيبهرام«    

طـی فراینـد    /m/آشـکار اسـت، همخـوان    ) بهـرام (گونه که در نام کوچک باال  همان
قـرار   /e/ ۀتهـی واکـ   ةجـدا شـده و در آغـاز    /rm/هجـاي   ۀهجاسازي مجـدد از پایانـ  

اضافه  ةکسر شدن یا نشدن باشد، افزوده 2اگر آخرین واجِ نام کوچک یک واکه .است گرفته
  :هاي واکه بستگی دارد به مشخصه

                                                
1. resyllabification 

درواقـع ایـن واکـه در    . اي است که در انتهاي هیچ نامی وجود نـدارد  تنها واکه /a/زبان پارسی،  ۀاز شش واک -1
  . وجود دارد» و«و » نَه«هاي  انتهاي واژه هاي زبان پارسی فقط در واژه
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  : /i/ۀواک -الف
اضافه افزوده  ةاست، کسر /i/ پیشین ۀهاي کوچکی که آخرین واجِ آنها واک به انتهاي نام

اضافه تشکیل  ةدر این وضعیت نیز در پایان واژه باید یک هجا با مرکزیت کسر .شود می
کند که یک  ارسی ایجاب میپه در زبان ولی عدم امکان تشکیل هجاي بدون آغاز. بشود

کوچـک    ولی آخرین واجِ نـام . قرار بگیرد)  /e/(اضافه  ةکسر ۀتهی واک ةآغاز همخوان در
سازي مجدد ابر این، امکان رخداد فرایند هجابن. است/i/  همخوان نیست، بلکه واکهیک 

ارسـی مــجاز   پن شود که در زبـا  نامیده می 1»ها التقاي واکه«این وضعیت . وجود ندارد
ها  ها وضعیتی است که هیچ همخوانی مابین واکه التقاي واکه. نیست و باید برطرف شود

این وضعیت هنگامی . هاي دو هجاي مجاور وجود نداشته باشد تر، هسته یا به بیانی فنی
دهد که در دو هجاي مجاور، هجاي سمت چپ فاقد پایانه و هجاي سمت راست  روي می

آغـازة  در  /j/ها در اینجا از طریق درج همـخوان میــانجی   التقاي واکه. دفاقد آغازه باش
و درج همــخوان  ) اضافه ةکسر(/e/  ۀدرج واک ةشود؛ دو قاعد برطـرف مـی /e/ ۀواک تهیِ

نشـان داده  ) 6(از بازنمایی زیرساختی تا بازنمایی آوایـی در  » مانی« م در نا /j/میـانجی 
 : است شده

 /m.ni        r.zi/  ساختیزنمایی زیربا  )6(
 m.ni+e     r.zi  اضافه ةدرج کسر  

 j/  m.ni.je     r.zi/ درج همخوان میـانجیِ  

 [m.ni.je    r.zi]  بازنمایی آوایی  

  :/e/ۀواک -ب
که آخرین واجِ آنها در بازنمـایی  » خاطره«و » ژاله«، »فاطمه«هاي کوچکی همچون  نام

شـان در   است، به یکی از دو صورت متفاوتی که بازنمایی آوایی /e/ وتاهکۀزیرساختی واک
 :شوند است، تلفظ می نشان داده شده) ب -7(و ) الف -7(

 )7(  
[f.te.me.je  r.zi], [.le.je  r.zi], [.te.re.je  r.zi] )7 - الف(  
[f.te.me r.zi], [.le r.zi],  [.te.re  r.zi] )7 - ب(  

                                                
1. Hiatus 
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اضافه به انتهاي نام کوچک  ةآشکار است، کسر) الف -7( هاي گونه که در نمونه همان
  /i/ ۀهاي کوچکی که آخرین واجِ آنها واک در این وضعیت نیز همانند نام .است شده افزوده 

 /e/ ۀدرج واک ةدو قاعد. شود درج می /e/ ۀواک تهیِ آغازةدر  /j/ست، همـخوان میـانجی ا
از بازنمایی زیرسـاختی تـا    »فاطمه«در نام  /j/و درج همـخوان میـانجی ) کسره اضافه(

 :است نشان داده شده) 8(بازنمایی آوایی در 
 /f.te.me    r.zi/  زنمایی زیرساختیبا  )8(

 f.te.me+e  r.zi  اضافه ةدرج کسر  

 j/  f.te.me.je  r.zi/  درج همخوان میـانجیِ  

 [f.te.me.je  r.zi]  ی آواییبازنمای  

در بازنمایی آوایـی   /e/ ۀمشخص است، واک) ب -7(هاي  گونه که در نمونه ولی همان
 ةشـود کـه کسـر    در اینجا این فرضیه مطرح می. است تبدیل شده [e] ةبه صورت کشید

ا آید که چر از طرفی، این پرسش پیش می. است افزوده نشده) ب -7(هاي  اضافه به نمونه
ها  انتهاي این نام ۀشود که هم واک است؟ با دقت بیشتر مشخص می کشیده شده /e/ ۀواک

کـه یکـی از دالیـل    همچنـین، بـا توجـه بـه این    . است /e/ یکی، یعنی ۀاضاف ةو هم کسر
 ةشود که کسر یکسان در مجاورت آن است، مشخص می ۀشدن یک واکه درج واک کشیده

توان مطرح کـرد،   دلیل دیگري که می. است زوده شدهنیز اف) ب -7(هاي  اضافه به نمونه
توانند بدون هیچ  دو عنصر آوایی یکسان نمی ،طبق این اصل. است 1»اصل مرز اجباري«

توان برداشت کرد که اگـر   گونه می بنابراین، این. اي در کنار هم قرار داشته باشند فاصله
رت هم قرار بگیرند، این اصل شرایطی به وجود بیاید که دو عنصر آوایی یکسان در مجاو

ایجاد فاصله میان دو عنصـر آوایـی یکسـان،    : شد دزیر رعایت خواه ةبه یکی از سه شیو
 /j/ با درج همخوان میـانجیِ ) الف -7(هاي  در نمونه. شدن آنها حذف یکی از آنها یا یکی

 -7(هـاي   هدر نمون [e] ۀاما کشش واک. است فاصله ایجاد شده/e/ ۀ واک ،میان دو رخداد
عدم درج « ۀپس فرضی. شدن دو واکه است اضافه و سپس یکی ةحاکی از درج کسر) ب

»  فاطمه»  در نام /e/ۀ اضافه و کشش واک ةدرج کسر ةدو قاعد. شود رد می »اضافه ةکسر
 : است نشان داده شده )9(از بازنمایی زیرساختی تا بازنمایی آوایی در 

                                                
1.Obligatory Contour Principle 
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 /f.te.me    r.zi/  زنمایی زیرساختیبا  )9(
 f.te.me+e  r.zi  اضافه ةدرج کسر  
 e/  f.te.me     r.zi/  درج همخوان میـانجیِ  

 [f.te.me    r.zi]  بازنمایی آوایی  
 
  : /u/  ۀواک -پ

اضافه افزوده  ةاست، معموالً کسر /u/  ۀهاي کوچکی که آخرین واجِ آنها واک به انتهاي نام
ظـاهر  » ي«ها حـرف  بعد از آند، ختم شده باش /u/ۀموصوف به واک/ افمض اگر. شود نمی
هـاي   ساختساخت تمام زیراضافه در  ةکسر. »بوي خوش«و » بوي گل«شود؛ مانند  می

هاي  و تابع محدودیتوجود دارد ) صفت+ موصوف(یا وصفی ) الیه مضاف+ مضاف(اضافی 
براي نمونـه،  . خت حذف شودساه ممکن است به دالیل دیگري در روچاگر. آوایی نیست
و بـ «*و » بو گـل «*هاي نادرست  هاي باال صورت اضافه در نمونه ةکسر حذفدر صورت 

، »آرزو«هـایی همچـون    اضافه به انتهـاي نـام   ةفزودن کسرولی نی. شد ایجاد می» خوش
 :  شود موجب نادرستی تلفظ نام و نام خانوادگی نمی» آهو«و » مینو«

[.re.zu   r.zi], [mi.nu   r.zi], [.hu   r.zi] )10(  

دلیـل   /e/ ۀو بـرعکس، پیشـین بـودن واکـ     /u/ ۀرسد پسـین بـودن واکـ    به نظر می
 1هـاي فراگـویی   زیرا انـدام . باشد /u/ ۀهاي مختوم به واک اضافه به نام ةنشدن کسر افزوده

ز به نیا/e/ پیشین  ۀبه وضعیت تولید واک /u/ پسین  ۀجایی از وضعیت تولید واکهبراي جاب
جایی هدو عامل فیزیکی جاب )21و  4:  2001(2اساس کرشنربر. صرف انرژي مضاعفی دارند

فراگویی و طول مدت زمان بیشتر در تولید یک آوا حاکی از مصرف بیشـتر   بیشتر اندام
بنابراین، گویشوران تمایل دارند واحدهاي . انرژي و کوشش بیشتر براي تولید آن آواست

شناسـی   ایـن اصـل مهـم در واج   . را با صرف نیرو و کوشش کمتري تولیـد کننـد   واجی
 6»قانون کمترین کوشش« به ترتیب )1998( 5و برزما )1996( 4اساس بوسمنبر 3گرا نقش

  . شود نامیده می 7»اصل کوشش کمینه«و 
                                                
1. articulators 
2. Robert Kirchner 
3. Functional Phonology 
4. Hadumod Bussmann  
5. Paul Boersma   
6. law of least effort 
7. principle of minimal effort 
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  /o/  واکۀ -ت
ولی در . شود ده نمیافزو /o/  هاي کوچک مختوم به واکۀ کسرة اضافه معموالً به انتهاي نام

مانند . گیرد قرار می /e/در آغازة تهی واکۀ  w//صورت افزودن آن، همخوان میانجیِ گرد 
 :»پرتو«و » خسرو«هاي  نام

[os.ro(.we) hej.da.ri], [par.to(.we) soh.r.bi] )11(  

 /o/کۀهاي مختوم به وا اضافه به نام ةرسد دلیل اختیاري بودن افزودن کسر به نظر می

به  /o/ واکۀ پسین هاي فراگویی از وضعیت تولید جایی اندامهاین است که از یک سو، جاب 
شود و از سـویی   موجب صرف زمان و انرژي مضاعفی می /e/واکۀ پیشین  وضعیت تولید

هاي  شدن کسرة اضافه به نام و نیاز به کشش آن دلیل افزوده/o/ دیگر، کوتاه بودن واکۀ 
  .است/o/  مختوم به واکۀ

  
  //  واکۀ -ث

است، کسرة اضافه هرگز افـزوده   //  هاي کوچکی که آخرین واجِ آنها واکۀ به انتهاي نام
خـتم   //موصوف به واکـه  / البته در بخش مقدمه بیان شد که چنانچه مضاف. شود نمی

. »هـواي سـرد  «شـود؛ ماننـد    ظاهر می» ي«در این حالت بعد از آنها حرف . شده باشد
سـاخت  زیراضـافه در   ةکسرتوضیح داده شد که  /u/ن، در بخش مربوط به واکۀ همچنی
و وجـود دارد  ) صـفت + موصـوف (یا وصفی ) الیه مضاف+ مضاف(هاي اضافی  ساختتمام 

ه ممکن است به دالیل دیگري در روساخت حذف چاگر. هاي آوایی نیست تابع محدودیت
ي کوچک موجب نادرستی تلفظ نام و نام ها فزودن کسرة اضافه به انتهاي نامولی نی. شود

  :  شود خانوادگی نمی
[re.z   r.zi], [si.n   r.zi], [ah.l r.zi] )12(  

نیز همان دلیـل   // هاي مختوم به واکۀ نشدن کسرة اضافه به نام دلیل اصلی افزوده
 // که واکـۀ  بر این افزون. است /u/ و /o/هاي  هاي مختوم به واکه نشدن آن به نام افزوده

که در صورت افزودن کسرة اضافه باید مابین آنها  /j/یک واکۀ افتاده و همخوان میانجی 
زبان پس از تولید واکۀ /j/ در صورت درج همخوان . شد، یک همخوان کامی است درج می

 //بنـابراین،  . شـد  جا میهباید براي تولید این همخوان از کف دهان به سقف دهان جاب
اصل «اساس بود که گویشوران بر ژي مضاعفی میجایی مستلزم صرف زمان و انرهاین جاب

  . تمایلی به آن ندارند» کوشش کمینه
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  تلفظ نام کوچک به همراه نام خانوادگی بدون کسرة اضافه -2-1-3
 نفسِ و یکفزودن کسرة اضافه به نام کوچک معموالً موجب تلفظ بدون درنگ، پیوسته نی

در این حالت انتهاي نـام کوچـک بـه ابتـداي نـام      . شود نام کوچک و نام خانوادگی می
این وضعیت موجب . گویی نام کوچک و نام خانوادگی یک نام است. چسبد خانوادگی می

بنابر این، فقط هجاي آخـرِ نـام خـانوادگی داراي    . شود حذف تکیۀ اصلی نام کوچک می
 : تکیۀ اصلی خواهد بود

)13(  اضافه ةبا کسر                   اضافه ةبدون کسر                  
[bah.rm.soh.r.bi] [bah.r.me    soh.r.bi]   
[a.li.soh.r.bi] [a.li.je         soh.r.bi]   
[.le.soh.r.bi] [.le.je        soh.r.bi]   

نخستین واج نـام خـانوادگی یـک واکـه      یک همخوان و ،اگر آخرین واج نام کوچک
باشد، آنگاه آن همخوان طی فرایند هجاسازي مجدد از نام کوچک جدا شده و در آغازة 

  : گیرد ش آن واکه است قرار می ا تهی هجایی که هسته
 )14(          اضافه ةبا کسر                اضافه ةبدون کسر                                           

    [.ra.e  i.m.ni]        [.ra.i.m.ni] »آرش ایمانی  «      

نیز نام خانوادگی بـدون   //و /u/ ،/o/هاي  هاي کوچک منتهی به واکه اگر پس از نام
شود و فقط هجـاي   نفس ادا شود، تکیۀ اصلی نام کوچک حذف می درنگ، پیوسته و یک

 : ی خواهد بودآخرِ نام خانوادگی داراي تکیۀ اصل
)15(  [mi.nu soh.r.bi] [mi.nu.soh.r.bi] 
  [os.ro.hej.da.ri] [os.ro   hej.da.ri] 
  [re.z.soh.r.bi] [re.z     soh.r.bi] 

از مواردي که کسرة اضافه در تلفظ نام و نام خانوادگی ایرانیـان قاعـدتاً نبایـد بـه کـار      
آمـوزان   بـا ایـن حـال، معمـوالً زبـان     . هاي خارجی اسـت  انهنگام سخن گفتن به زب ،برود

هـا هنگـام    مبتدي هنگام معرفی خود به زبان انگلیسی یـا متصـدیان بلنـدگوي ورزشـگاه    
غافـل از ایـن   . برند المللی کسرة اضافه را به کار می معرفی بازیکنان ایرانی در مسابقات بین

  :ی صرفی خاص زبان پارسی استکه کسرة اضافه بخشی از نام کوچک نیست، بلکه ویژگ
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)16(  My name is *[.le.je  soh.r.bi] نام من ژالۀ سهرابی است. 
  Number 10, *[a.li.je   d.i]  علیِ دایی10شمارة ،. 

  
  هاي ایرانیان ارمنی  نام -2-1-4

انیان با هاي سایر ایر هاي کوچک و خانوادگی ارامنه چه جداگانه، چه با هم، مانند نام نام
هاي ارامنه و  تنها تفاوتی که میان تلفظ نام. شود قرار گرفتن تکیه بر هجاي آخر تلفظ می

هـاي کوچـک ارامنـه افـزوده      سایر ایرانیان وجود دارد این است که کسرة اضافه بـه نـام  
  :است ذکر شده) 17(شود؛ براي نمونه، نام چند فوتبالیست معروف ارمنی در  نمی

)17(  [nd.r.nic tej.mu.ri.jn] »آندرانیک تیموریان« 
  [ed.mond  be.zic] »ادموند بزیک« 
  [mr.kr  .G.d.ni.jn] »مارکار آقاجانیان«  

ادمونـد  «براي نمونه، . شد فاوتی تلفظ میاگر آنها ایرانی نبودند، نامشان با الگوي تکیۀ مت
 ۀدهـد کـه تکیـ    این واقعیت نشان می. دش تلفظ می [ed.mond be.zic]به صورت » بزیک

جامعۀ ایـران معمـوالً   . یک فرد در زبان پارسی مشروط به ایرانی بودن اوست  پایانی بودن نام
هـا زنـدگی در ایـران بـه عنـوان ایرانـی        اي است که یک خارجی را حتی پس از سال گونه به

سیسـتم  «به طور عمده بـر   ر ایران تابعیت، دقانون مدنی 976ماده  2 ندبمطابق . پذیرد نمی
شدن یک خـارجی در خـاك ایـران     متکی است، و حتی زادهپدر ایرانی یعنی تولد از » خون

مثالً، بـرخالف بسـیاري از کشـورها کـه بـه       .شود شدن او نمی موجب ایرانی) سیستم خاك(
ۀ گیرنـد، الزمـ   شان بـه کـار مـی    هاي ملی دهند و آنها را در تیم بازیکنان خارجی تابعیت می

 ،کـه زبـان  همچنین، با توجه بـه این . استایرانی  يپدرهاي ملی ایران تولد از  عضویت در تیم
الگـوي  گونه برداشـت کـرد کـه تفـاوت      توان این نماي فرهنگ هر ملتی است، می تمام ۀآیین

از . الذکرِ جامعۀ ایران در زبان پارسی اسـت  ایرانیان بازتاب ویژگی فوقایرانیان با غیر  تکیۀ نام
دهـد کـه ایـن     هاي ایرانیان ارمنی نشان می مورد نامدیگر، عدم کاربرد کسرة اضافه در ییوس

هاي متفـاوت ایرانیـان    دین، فرهنگ و نام. بست مشروط به بافت فرهنگی و نوع نام است واژه
گونـه   تـوان ایـن   در این مـورد نیـز مـی   . است ارمنی موجب تمایز ایشان از سایر ایرانیان شده

هـاي   مـورد نـام  ه صورت عدم کـاربرد کسـرة اضـافه در   که این تمایز فرهنگی ببرداشت کرد 
  . است ایرانیان ارمنی در زبان پارسی بازتاب یافته
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 ایرانیانهاي غیر نام -2-2

هـاي کوچـک    بـراي نمونـه، نـام   . شـود  ایرانیان افزوده نمـی هاي غیر کسرة اضافه به نام
مدار کٌرد عراقـی   و سیاست» ظیر بوتون بی«و » پرویز مشرف«مداران پاکستانی،  سیاست

در . شوند بودن بدون افزودن کسرة اضافه تلفظ می رغم پارسی حتی به» هوشیار زیباري«
، »پرویـزِ مشـرف  «صورتی که اگر آنها ایرانی بودند، با افزودن کسرة اضافه بـه صـورت   

  فقط نـام  همچنین، در صورتی که. شدند تلفظ می» هوشیارِ زیباري«و » نظیرِ بوتو بی«
خانوادگی بـا هـم تلفـظ      و نام  کوچک یا فقط نام خانوادگی بیگانگان تلفظ شود، یا نام

البته الگوي تکیۀ زبان مبدا نام . شود رعایت می أشوند، غالباً همان الگوي تکیۀ زبان مبد
  : شود که ساخت هجاییِ آن مطابق ساخت هجایی زبان پارسی باشد هنگامی رعایت می

هـاي کوچـک و خـانوادگی     یک همخوان در آغـازة اولـین هجـاي نـام     وجود -الف
  ) ساخت هجاییِ مطابق با ساخت هجایی زبان پارسی(

)rnld/→[ro.nld] )18/  »رونالد« , krls/→[kr.los]/  »کارلوس«  
   wlm/→[vi.li.jm]/  »ویلیام« , devd/→[dej.vid]/  »دیوید«
   derm/→[de.re.mi]/  »جرِمی« , makl/→[mj.cel]/  »مایکل«

 
در زبان پارسی فقط شامل نام  أالبته الزم به ذکر است که رعایت الگوي تکیۀ زبان مبد     

هایی که مقولۀ دستوري آنها اسم  تکیۀ وامواژه. شود نه کل مقولۀ دستوري اسم اشخاص می
  : گیرد قرار می است، تابع الگوي تکیۀ زبان پارسی است و بر هجاي آخر

)tb.lt/ →[tab.let] )19/  »تبلت« , kpi/ →[ko.pi]/  »کپی«  
   gr.mr/→[e.r.mer]/   »گرامر« , lp.tp/→ [lap.tp]/  »تاپلپ«

هاي کوچک و خانوادگی یک خوشۀ همخوانی وجود  اگر در آغازة اولین هجاي نام -ب
شود و معموالً تکیه بر هجاي دوم  ه درج میداشته باشد، یک واکه بین دو همخوان خوش

 شـود تـا   تبدیل مـی  CV.CVبه دو هجاي   CCVهجاي بدین ترتیب تک. گیرد قرار می
البته اگر خوشۀ . ها با ساخت هجایی زبان فارسی هماهنگ شود ساخت هجایی این واژه

آن  باشـد، در ابتـداي   /w/جـز   هو یک همخوان دیگر ب /s/همخوانی متشکل از همخوان 
[e] ولی اگر خوشۀ همخوانی متشکل از همخوان . شود درج می/s/  و همخوان/w/  ،باشد
  :شود مابین آنها درج می [u]واکۀ 
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)brus/ → [bu.rus] )20/  »بروس« , fredrk/→ [fe.red.ric]/  »فردریک«  
   brd/ → [be.rad]/  »بِرَد« , klrk/ →  [ce.lrc]/  »کالرك«
   stiv/ → [es.tiv]/  »استیو« , swit/ → [su.wit]/  »سوویت«

دانند کـه   شود این است که چگونه گویشوران زبان پارسی می پرسشی که مطرح می
شود و فقط ویژة ایرانیان است، و الگوي  کسرة اضافه به نام کوچک خارجیان افزوده نمی

 در پاسخ باید گفت که منشاءتکیۀ نام خارجیان با الگوي تکیۀ نام ایرانیان تفاوت دارد؟ 
هـا همچـون اخبـار صـدا و      هاي خارجیان در رسانه این دانش زبانیِ ناخود آگاه تلفظ نام
  .است ...شده و هاي مستند و سینمایی دوبله سیما، گزارش مسابقات ورزشی، فیلم

  
  خانوادگی  خانوادگی یا با نام و نام  با نام» آقاي/ خانمِ»  کاربرد واژة -2-2-1
هـاي   ایرانیان به کار برود، تکیه مانند نامهاي خانوادگی غیر با نام» آقاي/ خانمِ»  گر واژةا

کـه تکیـه در آنهـا در تلفـظ     ) 21(هاي  مانند نمونه. گیرد ایرانیان بر هجاي آخر قرار می
بـه دو صـورت درسـت و    » آقـاي / خـانمِ «پارسی هم به صورت مجزا، هم همراه بـا واژة  

  :ستا نادرست مشخص شده
)21(  [ro.nl.do],[.G.je  ro.nl.do/ *ro.nl.do]  »آقاي رونالدو« 
  [fe.red. ric], [.no.me fe.red.ric/ *fe.red.ric]   »خانم فردریک« 

ایرانیان به کـار بـرود،   کوچک و نام خانوادگیِ غیر  ا نامب» آقاي/ خانمِ«ولی اگر واژة 
) ب(و ) الف(پارسی نیست، بلکه معموالً طبق همان موارد الگوي تکیه تابع الگوي زبان 

  :»خانم کلودیا فردریک«و » آقاي مایکل رونالدو«مانند. خواهد بود) 2-2(در بخش 
)22(   [mj.cel   ro.nl.do]    ,    [.G.je  mj.cel   ro.nl.do] 
      [kelo.di.j  fe.red.ric] ,   [.no.me   kelo.di.j   fe.red.ric] 

  پیش از نـام » آقاي/ خانمِ»  گرفتن واژةشود که چرا قرار ین پرسش مطرح میاکنون ا
خانوادگی باعث   کوچک و نام  شود، ولی پیش از نام جایی تکیه میهخانوادگی موجب جاب

 پیش» آقاي/ خانمِ»  گرفتن واژةود؟ در پاسخ باید گفت که با قرارش جایی تکیه نمیهجاب
مسلماً، تکیۀ دو واژه از دو . شود ایرانیان یک ساخت نحوي ایجاد میخانوادگی غیر  از نام

» آقاي/ خانمِ»  رو، تکیۀ واژه از این. زبان مختلف در یک ساخت نحوي باید هماهنگ باشد
از سویی دیگر، . خانوادگی در این ساخت نحوي تابع الگوي تکیۀ زبان پارسی است  و نام
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کوچک و نام خـانوادگی یـک سـاخت      د که از در کنار هم قرار گرفتن نامرس به نظر می
اسـاس  از آنجاکه بر. عی باهمایی دارندزیرا آنها با یکدیگر نو. شود ترکیب مانند ایجاد می

گرفتن ها دسترسی ندارند، قرار نی ترکیبقواعد نحوي به ساختمان درو 1گرا واژگان ۀفرضی
کوچک و   جایی تکیه در ترکیب نامهخانوادگی موجب جاب  پیش از نام» آقاي/ خانمِ»  واژة

  . شود نام خانوادگی نمی
  

  ایرانیان آشناهاي غیر نام - 2-2-2
شـود و   ایرانیـان افـزوده نمـی   هاي غیر ن شد، کسرة اضافه به نامگونه که پیشتر بیا همان

راي گویشوران اي که ب ایرانیولی تکیۀ نام اشخاص غیر. اوت استالگوي تکیۀ آنها نیز متف
هـاي   براي نمونه، نـام . گیرد هاي ایرانیان بر هجاي آخر قرار می بسیار آشنایند، مانند نام

هاي ایرانیان  به لحاظ تکیه و حتی کسرة اضافه تابع همان قواعد تلفظ نام) ع(معصومین 
آنها و از خود دانستن ) ع(بیت و معصومین  توان عالقه و ارادت ایرانیان به اهل می. هستند

  : را دلیل این امر دانست
)23(  [mo.ham.ma.de    mos.ta.f] » مصطفی ص(محمد(« 
  [e.mm   a.li.je   na.Gi] »ع( امام علیِ نقی(« 
  [e.mm ha.sa.ne as.ca.ri] »ع( امام حسنِ عسکري(«  

نا باشـند،  ایرانی خاصی به دالیل گوناگونی بـراي گویشـوران بسـیار آشـ    اگر اشخاص غیر
بـراي نمونـه، مدرسـان و    . رود مـورد نـام آنهـا بـه کـار مـی      نام ایرانیان در ۀهمان الگوي تکی
را » هلیـدي «و » بلومفیلد« ، »سوسور«، »مسکیچا«هایی مانند  شناسی نام دانشجویان زبان

رسـد افـرادي کـه بـا      در حالی که به نظر مـی . کنند دادن تکیه بر هجاي آخر تلفظ میبا قرار
  .کنند میدادن تکیه بر هجاي نخست تلفظ ها را با قرار ی ندارند، این نامشناسی ارتباط زبان

  
  گیري هنتیج -3

  :است ه شدهئوار در زیر ارا نتایج این پژوهش به صورت فهرست
، چسـبد  هاي اضافی یا وصفی مـی  ساختدر  یاسمهر اضافه به  ةکسر کهرغم این به - الف

  . دشو به هر نام کوچکی افزوده نمی
                                                
1. lexicalist hypothesis 
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ارسی، عربی، ترکی ۀپریش تلفظ نام کوچک همراه با نام خانوادگی ایرانیان چه با -ب
ا بـدون  شود؛ یا با افزودن کسرة اضافه به نام کوچک یـ  به دو صورت انجام می یا فرنگی،

اي است؛ اگر آخرین  فزودن کسرة اضافه مشروط به شرایط ویژهافزودن یا نی. کسرة اضافه
  .شود مخوان باشد، یک کسرة اضافه به آن افزوده میواجِ نام کوچک یک ه

اسـت،   /e/و  /i/ هاي پیشـین  هاي کوچکی که آخرین واجِ آنها واکه به انتهاي نام -پ
  .شود کسرة اضافه افزوده می

  هـاي کـوچکی کـه آخـرین واجِ آنهـا واکـۀ       چسبیدن کسرة اضافه به انتهاي نام -ت
میان دو  /j/یا درج همخوان میـانجیِ  [e]است موجب کشش واکه به صورت  /e/پیشین

  .شود می /e/رخداد واکۀ 
یا  /u/ ،/o/هاي پسین  هاي کوچکی که آخرین واجِ آنها یکی از واکه به انتهاي نام -ث

// اصل کوشش کمینه«اساس دلیل آن بر. شود ضافه افزوده نمیاست، معموالً کسرة ا «
گویی و طول مـدت زمـان بیشـتر در تولیـد     جایی بیشتر اندام فراهدو عامل فیزیکی جاب

  . طلبد آواست که کوشش بیشتر و مصرف بیشتر انرژي را می
فزودن کسرة اضافه به نام کوچک معموالً موجب تلفظ بدون درنگ، پیوسـته و  نی -ج

در این حالت انتهاي نام کوچک به ابتداي . شود نفس نام کوچک و نام خانوادگی می یک
ایـن وضـعیت   . گویی نام کوچک و نام خانوادگی یک نام اسـت . چسبد نام خانوادگی می

بنابراین، فقط هجاي آخرِ نـام خـانوادگی   . شود موجب حذف تکیۀ اصلی نام کوچک می
  . داراي تکیۀ اصلی خواهد بود

دهد کـه ایـن    هاي ایرانیان ارمنی نشان می عدم کاربرد کسرة اضافه در مورد نام -چ
هـاي متفـاوت    دیـن، فرهنـگ و نـام   . گی و نوع نام استبست مشروط به بافت فرهن واژه

  .  است ارمنیان موجب تمایز ایشان از سایر ایرانیان و بازتاب آن در زبان پارسی شده
  ایرانیان تلفظ شود، یا نامکوچک یا فقط نام خانوادگی غیر  مدر صورتی که فقط نا -ح

رعایـت   أي تکیۀ زبان مبـد کوچک و خانوادگی درپی هم تلفظ شوند، معموالً همان الگو
شود که ساخت هجـاییِ آن   البته الگوي تکیۀ زبان مبدا نام هنگامی رعایت می. شود می

هاي کوچک و  ولی اگر در آغازة اولین هجاي نام. مطابق ساخت هجایی زبان پارسی باشد
خانوادگیِ یک خوشۀ همخوانی وجود داشته باشد، یک واکه بین دو همخوان خوشه درج 
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البته اگر خوشۀ همخوانی متشکل از . گیرد ود و معموالً تکیه بر هجاي دوم قرار میش می
ـ  /s/همخوان  درج  /e/باشـد، در ابتـداي ایـن خوشـه      /w/جـز   هو یک همخوان دیگر ب

 /u/باشد، واکۀ  /w/و همخوان  /s/ولی اگر خوشۀ همخوانی متشکل از همخوان . شود می
  .شود مابین آنها درج می

جایی  هایرانیان موجب جابخانوادگی غیر  پیش از نام» آقاي /خانمِ«  رفتن واژةگقرار -خ
گیـرد،   آخر قرار مـی  هاي ایرانیان بر هجاي آن مانند نام ۀخانوادگی شده و تکی  نام ۀتکی

ایرانیان یک ساخت نحوي خانوادگی غیر  پیش از نام» آقاي /خانمِ»  گرفتن واژةزیرا با قرار
ماً، تکیـۀ دو واژه از دو زبـان مختلـف در یـک سـاخت نحـوي بایـد        مسل. شود ایجاد می

خانوادگی در این ساخت نحوي   و نام» آقاي/ خانمِ»  رو، تکیۀ واژة از این. هماهنگ باشد
  . زبان پارسی است ۀتابع الگوي تکی

ایرانیـان  خـانوادگی غیر   کوچک و نـام   ز نامپیش ا» آقاي/ خانمِ»  گرفتن واژةقرار -د
  گـرفتن نـام  رسد که از در کنار هـم قرار  ظر میزیرا به ن. شود جایی تکیه نمی هبباعث جا

از . عی باهمایی دارندشود که با یکدیگر نو کوچک و نام خانوادگی یک ترکیب ایجاد می
ها دسترسی  نی ترکیبگرا قواعد نحوي به ساختمان درو اساس فرضیۀ واژگانآنجا که بر

جایی تکیـه در   هخانوادگی موجب جاب  پیش از نام» آقاي/ خانمِ»  گرفتن واژةندارند، قرار
  . شود کوچک و نام خانوادگی نمی  ترکیب نام

پایانی  ۀتوان کاربرد یا عدم کاربرد کسرة اضافه و تکی فرهنگی می/ به لحاظ ملیتی -ذ
  :ها را روي پیوستار زیر نشان داد پایانی نبودن نام ۀبودن یا تکی

  
  : ایرانیان آشناغیر/ ، ایرانیان ارمنی]ۀ پایانیتکی+ کسرة اضافه، ): [+ع( معصومین/ ایرانیان
  

  ].پایانی ۀتکی -کسرة اضافه،  -: [ایرانیان، غیر]ۀ پایانیتکی+ کسرة اضافه، -[
  

  
  
  
  



  ...پیرامون کسرة اضافه و تکیه در تلفظ نام
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  منابع
 ،»فارسی زبان در تکیه آوایی هاي همبسته آکوستیکی بررسی« ،)1392(زاده، وحیده ابوالحسنی

  .1 -18 ، صص1شمارة سال پنجم،  ،ناسیشزبان هايپژوهش
  .سمت: تهران ،دستور تاریخی زبان فارسی ،)1375(ابوالقاسمی، محسن 

 ةدانشکد ۀمجل ،»فارسی زبان در اضافه ةکسر منشأ« ،)1385( نادر، جهانگیريو  اعظم استاجی،
 .69-82 ، صص47 ، شمارةاصفهان دانشگاه انسانی علوم و ادبیات

، 1مارة ش ،ها دوفصلنامۀ پردازش عالیم و داده ،»تکیه در زبان فارسی« ،)1388(اسالمی، محرم 
  .1-12 صص، )11 پیاپی(

 ۀنامـ ویژه ،»فارسی زبان و نوایی شناسیواج« ،)1385( ماندانانوربخش، جن خان، محمود و  بی
  .18 -33، صص 15و 14 شمارة پژوهشگاه، نامۀ شناسی، زبان

  .آگاه: تهران ،ناسیآواش ،)1356(محمد  ، علیشناسحق
  .بنیاد فرهنگ ایران: تهران ،دستور زبان فارسی میانه ،)1347(س . راستارگویوا، و

ـ ، »معرفـی نظریـۀ بهینگـی و بررسـی تکیـه در فارسـی      « ،)1383( مهند، محمدراسخ  ۀمجل
  . 42 -66 ، صص)19پیاپی ( 1مارة ش ،شناسی زبان

 دکتـري رسـالۀ   .هـاي زبـان فارسـی    اجبررسی فونتیکی خصوصـیات و  ،)1351(سپنتا، ساسان 
  .دانشگاه تهران: تهران ،شناسی زبان

  .سمت: تهران ،مبانی صرف ،)1386(شقاقی، ویدا 
ـ  ،»شـدن جـاي تکیـه در بعضـی کلمـات فارسـی       عـوض « ،)1368(صادقی، علی اشرف   ۀمجل

  .23 -28 ، صص)6پیاپی ( 1شمارة  شناسی، زبان
مطالعـات و   ۀسسـ ؤم: تهـران  ،ژه در فارسـی امـروز  ساخت اشتقاقی وا ،)1371(کلباسی، ایران 

  ).پژوهشگاه( تحقیقات فرهنگی
گفتارهـایی پیرامـون مسـائل    ، »هاي تکیه در زبان فارسی معاصر ویژگی«، )1352(محمدوا، ع 

  .72ـ120ص صبامداد،  :صدیق، تهران. ، ترجمۀ  حشناسی ایرانی زبان
  . توس: نتهرا، وزن شعر فارسی ،)1373(ناتل خانلري، پرویز 

 .فردوس: تهران ،تاریخ زبان فارسی ،)1377( ــــــــــــــ
  .کاویانی برلین ۀچاپخان: تهران ،1جلد  ،تعلیمات موسیقی ،)1301(وزیري، علینقی 
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