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 04-51، صص 5931، زمستان 51سال سوم، شمارة 

 : نظریة بهینگیفارسیزبان  هایمرز اشتقاق واژه در // در بافت واکه ءالتقا رفع

 5زهرا اسماعیلی متین

 انشگاه تربیت مدرس، تهراند ،شناسیندانشجوی دکتری زبا

 5عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

 شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهراندانشیار گروه زبان

 9ارسالن گلفام

 شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهراندانشیار گروه زبان

 0محمد دبیرمقدم

 شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهراناستاد گروه زبان

 چکیده
هرای  در رفع التقاء واکه در مررز اشرتقاو وا ه   شده درجفرایند درج همخوان میانجی و همچنین نوع همخوان بررسی حاضر پژوهش ف هد

د شرو خرت  مری   // ةواکر  هرا بره  آنآخرین هجای سرتا   که  های مشتقدر وا ه است.نظریة بهینگی  براساس /-i/ زبان فارسی در بافت

، ایرن زبران برا    اسرت که در زبان فارسی وجود آغرازه در سراختار هجرا ضرروری      ازآنجا ،آیدپیش میواکه  ءقاالت ،/i/هنگام افزودن پسوند 

 -مشرتق و مشرتق    ةوا  054 شرام   نوشرتار پریش رو  های مورد بررسری در  وا ه پردازد.به رفع التقاء واکه میاستفاده از فرایندهای مختلف 

 همخروان  درج در زبران فارسری  کره   دهدنشان میپژوهش  نتایج .اندج شده( استخرا8811از فرهنگ مشیری )است که  زبان فارسی مرکبِ

همخروان میرانجی در فراینرد رفرع      عنروان بره  [v] و []، [j] های، همخوانحاضر . در پژوهشاستواکه  ءالتقا رفعبرای کار راه ترین رایج

در رفع التقاء واکره، حالر  فراینرد    [ ] و انسداد چاکنایی [j]حضور غلت  ها حضور دارند.در مرز اشتقاو وا ه //التقاء واکه در بافت 

تنهرا در   ،همخروان میرانجی در رفرع التقراء واکره      عنروان به [] . سایشی لب و دندانیهستندهمخوان شناور ها در برخی وا ه است ودرج 

 ست.ا هاا هشدگی در این وشود که حال  فرایند درج و کوتاهمی دیدههای عربی  وا ه وام

 .شناور همخوان، همخواندرج ، مرز اشتقاو واکه، ءالتقا ،بهینگی نظریة :هاکلیدواژه
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 مهقدّم -5

هرای دو هجرای   ترر، برین هسرته   یبیان فنّها یا بهها وضعیتی است که هیچ همخوانی بین واکه5واکه ءالتقا

هجرای مجراور، هجرای سرمت      دهد که در دوضعیت هنگامی روی میومجاور وجود نداشته باشد. این 

 .CV.VC ماننرد سراخت هجرایی    ؛(8838زه باشد )جر ،  چپ فاقد پایانه و هجای سمت راست فاقد آغا

هایی الزامی اسرت کره   در زبان تنهاکردن آن ولی برطرف ،شودها مشاهده میدر بسیاری از زبان بافتاین 

آرایی خود، از الگوهرای  یی و الگوی واجها بسته به ساخت هجازبان ها ضروری باشد.وجود آغازه در آن

شناسان ساختار هجایی زبران فارسری را   بسیاری از زبانگیرند. ها بهره میواکه ءمتفاوتی برای غلبه بر التقا

همخروان   هجرا، یرک واکره در جایگراه هسرته و یرک یرا دو        ةآغاز عنوانشام  یک همخوان اجباری به

تروان  (. این سراختار هجرایی را مری   8830 ،ثمره؛ 8811، الدینیةشکومدانند )می هاختیاری در جایگاه پایان

آیرد، همخروان   سراختار هجرایی برمری   ایرن  طور کره از  همان نشان داد. CV(C)(C) لورتاختصار بهبه

 ؛شرود  میسازة اجباری درنظر گرفته  عنوانهجا به ةهستیا چون واکه فارسی، همآغازین در هجاهای زبان 

در کلمرات   ا، ام ر در این زبان منتفی اسرت در کلمات بسیط ها و موضوع التقاء واکهها هتوالی واکرو ایناز

بره سرتا  مختروم بره     شوند و اگر در زیرساخت با واکه شروع می //« ی-»برخی پسوندها مانند مشتق 

درج  هرا تررین آن ی کره مهر   های خال در زبان فارسی با شیوه .آیدواکه پیش می ء، التقادنشوول  واکه 

 شود.ها جلوگیری میواکه ءهمخوان میانجی است، از التقا

هرای  در مررز اشرتقاو وا ه   //در بافرت   است کره  پرسشپژوهش حاضر درلدد یافتن پاسخ این 

های حاضر در ایرن فراینردها   و همخوان رودمی کارها چه فرایندهایی بهزبان فارسی، برای رفع التقاء واکه

 .هستندهایی چه نوع همخوان

ها مجاز نیست، پررداختن بره موضروع آواهرای میرانجی، ازجملره       زبان بیشترواکه در  ءالتقا که ازآنجا 

هرای نظرری مختلرف بره آن     گران زیرادی در چرارچوب  شناسی است که پژوهشمباحث مطرح در زبان

شرود.  ی اشراره مری  گرفته در این زمینه در زبان فارسهای لورتوهشژترین پمه درادامه به  .اندپرداخته

گزینش همخوان میرانجی بررسری کررده     ةها را در زبان فارسی با تأکید بر نحوواکه ءالتقا( 8825لادقی )

آوایی و مالحظرات تراریخی    - دهد که شرایط آوایی، لرفینشان می پژوهشهای این است. نتایج یافته

در بررسی فرایند درج در زبران  ( 8815)کامبوزیا کرد زعفرانلو در انتخاب همخوان میانجی دخی  هستند. 

هایی که با واکه شرروع  زبان پرداخته و درج انسداد چاکنایی در وا هاین هشت در به موضوع میانفارسی 
                                                           
5. hiatus 



 22/ ینگی: نظریة بههای زبان فارسیدر مرز اشتقاو وا ه //رفع التقاء واکه در بافت 

وی معتقد است در کلماتی کره بره واکرة     ده است.کرعنالر واجی شناور را بررسی  و همچنین شوندمی

ایرن   دهد. بهشدگی رخ میر واجی شناور حضور ندارد، کوتاهها عنصشوند و در پایان آناشته خت  میافر

همخروان   عنروان شود و بهها، جزء دوم واکة افراشته به غلت معادل آن تبدی  میواکه التقاءترتیب، هنگام 

 رود.کار میمیانجی به

کری  هرای آوایری ی  صهگیرد که مشخّ( با بررسی هفت همخوان میانجی نتیجه می8811الدینی )ةمشکو 

عبارت دیگر، وی تنها شررایط آوایری را   به ؛شوداز دو واکة همنشین، موجب انتخاب همخوان میانجی می

هرای میرانجی در   آوا( 2488) 2نرادری و اسرتندورف   گیررد. های میرانجی درنظرر مری   برای درج همخوان

در زبان فارسری   شده فیمیانجی معرّ همخوان نُهو معتقدند که  کنندرا بررسی میچارچوب نظریة بهینگی 

و الرالح   آوایری مالحظرات  ه بره  ها همگی برا توج ر  یابد. این همخوان کاهش [] آواباید به سه 

هرا و  صره ها را براسراس دو الرطالح گسرترش مشخّ   توان حضور آنو می شوندساختار هجایی درج می

ا در زبان فارسی امروز کراربرد  ها معتقدند که دیگر موارد ذکرشده یتولید، توضیح داد. آن داری مح ّنشان

( 8838عباسری ) انرد.  های شناوری هستند که در زیرساخت حضور داشته و درج نشدههمخوانیا  ،ندارند

هشت همخوان، فرایندی اجباری بررای تبردی  سراخت هجرایی نرامطلوب بره       کند که فرایند میانبیان می

اختوا ی، نحروی و آوایری میران دو واکره     و با کاربرد ده همخوان بنا به شرایط سر  استساخت مطلوب 

هرای  همخوان( در تبیین آماری فرایند درج در زبان فارسی، به موضوع 8838گیرد. عبداللهی )لورت می

 کرردن هشرت همخروان   صاز چهارلرد وا ه، پرا از مشرخّ   پردازد. وی با بررسی بریش  میانجی نیز می

شردگی را  ها یعنی درج، شناوری و کوتراه آنمیانجی، بافت حضور هریک و فرایندهای دخی  در حضور 

 .کندص میمشخّ

واکره   التقاءة ای که درزمینبسیار ارزنده هایپژوهشگر این است که باوجود مرور پیشینة پژوهش بیان

نروع  تعرداد و   منظرور شناسرایی و تولریف   ر مطالعرات بره  بیشرت لورت گرفتره اسرت،   در زبان فارسی 

های وقروع  بافت ترینها یکی از مه وا ه اشتقاو آنجاکه مرز. ازاستگرفته  لورتهای میانجی  همخوان

، // های زبان فارسری در بافرت  وا ه در مرز اشتقاو واکه ءرفع التقا حاضر واکه است، در پژوهش ءالتقا

 شود.می بررسیدر چارچوب نظریة بهینگی 

 روش پژوهش -5

وری آای گررد روش کتابخانهی این پژوهش که بههاتحلیلی است. داده - رو ازنوع تولیفی پژوهش پیش
                                                           
6. M. van. Oostendorp 
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بررسری   ( استخراج و8811رهنگ مشیری )که از ف استمرکب  - ة مشتق و مشتقوا  882شام   نداشده

مرکرب زبران فارسری، شرام       - های مشتق و مشرتق ل وا همنظور انجام این پژوهش در گام او اند. بههشد

سرسا   ؛انرد اسرتخراج شرده   یادشدهافتد از فرهنگ فاو میواکه اتّ ها توالیوا ه که در مرز اشتقاو آن 054

هرایی  شرده، وا ه های استخراجن وا هایماز  درادامه اند.شدهنویسی، هجابندی و تقطیع تکوا ی ها واجوا ه

بررسی در این پژوهش انتخراب   برای ،است //های های رودررو در مرز اشتقاو، واکهها واکهکه در آن

گیرری از نظریرة بهینگری    هرا برا بهرره   واکره در آن  التقاءرفع  منظوربهمیانجی همخوان فرایند درج  شده و

 است. شدهتحلی  

 در نظریة بهینگی واکه ءالتقا -9

ن فارسی این اسرت کره   ها ازجمله زباها در برخی زبانواکه التقاءازدیدگاه نظریة بهینگی دلی  مجازنبودن 

 هاسرت هاسرت، دارای رتبره بیشرینه در ایرن زبران     واکره  التقاء که ضد  HIATUS* داریِمحدودیت نشان

که در زبان فارسی رتبرة بیشرینه دارد    ONSET دارینشانه محدودیت البتّ ؛(882-882: 2442کارتی، )مک

کنرد کره   مری  ایجاب ONSET ها در این است که محدودیتکند. تفاوت آنف میرها را برطواکه التقاءنیز 

شرام  وضرعیتی اسرت کره در دو      تنها HIATUS . ولی شرایطدنای یک وا ه آغازه داشته باشتمام هجاه

داد، هجای مجاور، هجای سمت چپ فاقد پایانه و هجای سمت راست فاقد آغرازه باشرد. اگرر در بررون    

 شود.می ءاین محدودیت ارضا ،هجای سمت راست دارای آغازه شود

هجا در این زبان اسرت. بره ایرن     ةآغاز حضور ر زبان فارسی لزومها دواکه التقاءشدن دلی  اللی برطرف

در زبان فارسی رتبرة بیشرینه    ،کنده را اجباری میزکه وجود آغا ONSETداری معنی که محدودیت نشان

کری  یبه داد تهی باشد، یک همخوان آن را دارد. اگر در این زبان آغازة هجای یک تکوا  یا وا ه در درون

 :داد پر خواهد کرددر برون از سه شیوة زیر

دیگرری وجرود    ةشد یرا پریش از آن، تکروا  یرا وا     باا آغازه در حالت مجزّبی ةاگر آن تکوا  یا وا  (الف

 نداشته باشد، همخوان انسداد چاکنایی این نقش را پر خواهد کرد.
/V(C) (C)/ → [V(C) (C)] 

 ONSETکند دربرابرر محردودیت   می که هرگونه درجی را جریمه DEP درجِ محدودیت پایایی ضد 

بهینره   عنروان گزینره  آغازه بره دارای باالتر است، گزینة  ONSETرتبة محدودیت  ازآنجاکهولی  ؛قرار دارد

 شود.برگزیده می

شرد کره آخررین واج    باآغازه، تکوا  یا وا ة دیگری وجود داشته اگر در سمت چپ تکوا  یا وا ة بی (ب



 23/ ینگی: نظریة بههای زبان فارسیدر مرز اشتقاو وا ه //رفع التقاء واکه در بافت 

سمت چپ جردا شرده    یا وا ة  از تکوا «دهجابندی مجد »ان طی فرایند آن یک همخوان باشد، آن همخو

د هریچ  ازآنجاکره در فراینرد هجابنردی مجرد     گیرد. آغازه قرار میو در آغازة تهی هجای تکوا  یا وا ة بی

قررار   ONSET دارینشران دربرابرر محردودیت    DEP درجِ شود، محدودیت پایایی ضرد  آوایی افزوده نمی

آن جدا شده و در آغازة تهری هجرای سرمت     زآخرین همخوان هجای سمت چپ ا نجاکهازآولی  ؛ندارد

انرد. ایرن دو محردودیت    نقض شرده  ALIGN-L و ALIGN-Rهای راست قرار گرفته است، محدودیت

 «لبگری هر  »های اند، از خانواده محدودیتدهکرپیشنهاد آن را ( 8338) 2ارتی و پریناکداری که مکنشان

وا ه  /کند که لبة سمت راست هجا بر لبة سمت راست تکروا  ایجاب می ALIGN-Rت هستند. محدودی

 کند که لبة سمت چپ هجا بر لبة سمت چپ تکروا / نیز ایجاب می ALIGN-Lمنطبق باشد. محدودیت 

های سمت راست و چرپ  لبگی حفظ لبههای ه ی وظیفة خانواده محدودیتطور کلّمنطبق باشد. بهوا ه 

 ها دربرابر تغییرات آوایی است. هتکوا ها و وا

دیگری وجرود داشرته باشرد کره آخررین       ةآغازه، تکوا  یا وا بیة تکوا  یا وا  آن اگر در سمت چپِ (ج

کارهرای  ها با اسرتفاده از راه واکه التقاءدر این وضعیت، آید. ها پیش میواکه التقاءواج آن یک واکه باشد، 

ب برطررف  ها یا تبدی  دو واکه به واکرة مرکّر  ، حذف یکی از واکهمختلفی ازجمله درج همخوان میانجی

 شود.می

کرار بررای   تررین راه دوم( رایرج  ة)واکر  درج همخوان میانجی در آغازة تهری هجرای سرمت راسرت    

هرای  وا ه اودر مررز اشرتق   که در این پژوهش این فرایند ها در زبان فارسی استواکه التقاءکردن  برطرف

 خواهد شد.بررسی چوب بهینگی زبان فارسی در چار

 هاارائه و تحلیل داده -0

حاضرر   پرژوهش  هرای دادهدر شود. شده، ارائه میاساس نوع همخوان درجبرها این بخش، تحلی  دادهدر 

در مررز اشرتقاو    // در بافرت  در فرایند رفع التقاء واکه میانجیهمخوان  عنوانبه [v]و  [] ،[j] آواهای

و تحلیر  فراینرد    هرا ایرن همخروان  هایی، ماهیرت  نمونه ةبا ارائ تفکیکاند که درادامه به رفتهکار ها بهوا ه

 شود.می بررسی هادرج در این وا ه

 // در بافت واکه ءدر التقا [j] غلت -5-0

عمر    1)پنهان( همخوان شناور عنوانو مواردی که این همخوان به [j]در زبان فارسی باید بین درج غلت 
                                                           
7. J. McCarthy & A. Prince 

8. latent consonant 
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جزء خود کلمرات بروده و در زیرسراخت کلمره وجرود       ،کند، تمایز قائ  شد. واحدهای واجی شناورمی

کامبوزیرا در توضریح   کررد زعفرانلرو   شروند.  لی پنهان هستند و در وندافزایی ظراهر مری  یدالولی به ؛دارند

 همخوان شناور آورده است:

ا هنگرام رویرارویی برا    شوند، ام یهایی در زبان فارسی وجود دارند که به واکة پسین خت  مستا »

هرای  های واکره صههای آن با مشخّصهگیرد که مشخّای دیگر، همخوانی بین دو واکه قرار میواکه

هرای رودررو در درج همخروان   هرای واکره  صره رودررو همگونی ندارد. در چنین مرواردی مشخّ 

ت درج آن برا  سرت کره علّر   یعنی همخوانی بین دو واکره درج شرده ا   ؛کننده نیستندمیانجی تعیین

تروان چنرین فرر     ها میت درج این همخوانه به بافت، قاب  توجیه نیست. برای توجیه علّتوج 

وجرود دارد،   پنهران  شوند، یک همخوانکرد که درلورت زیرساختی کلماتی که به واکه خت  می

یرن همخروان   شود. اا و استنادی کلمه، همخوان پایانی حذف میا در روساخت درلورت مجزّام 

ای دیگرر قررار بگیررد. برمبنرای ایرن      گردد که بعد از کلمه یا ستا ، واکره پایانی، وقتی آشکار می

ا، برا اسرتفاده از   توان عدم حضور همخوان پایانی را در روساخت، درحالت کلمة مجرزّ فر ، می

ای واکره  گونه کلمات همخروان پایرانی کلمره وقتری بعرد از آن     توجیه کرد. در این 3قاعدة ترخی 

 .(232: 8815 ،مبوزیاکرد زعفرانلو کا« )شودنباشد، حذف می

. 2 ؛هرای سراده  . واکره 8( معتقد است که ازنظر واجی دو نروع واکرة پایرانی وجرود دارد:     8313) 84ساپیر

صرال بره   اتّ ا هنگاما پنهان است، ام کلمة مجزّ ها همخوانی وجود دارد که در حالتاز آن پاهایی که  واکه

ازنمرایی متفراوت در مرورد    شود. در این لرورت، دو نروع ب  شود، پدیدار میکه با واکه آغاز می پسوندی

 گیری :واجی درنظر می العاتاطّ

 []دهد: بازنمایی آوایی که لورت واحد وا گانی را در گفتار نشان می -8

 //: گیردبازنمایی واجی که در زیرساخت جایگاهی برای همخوان پنهان درنظر می -2

 /i/از پسروند نسربی    پریش کند، احساس می« جدایی»زبان در کلمة همخوان پنهان که گویشور فارسی

کنرد.  مری  بیران « بازنمرایی واجری  »عنوان باشود. ساپیر این نوع بازنمایی را آشکار می //در 

العرات واجری   زبران از اطّ دهد که گویشوران فارسیاینکه چه همخوانی بین دو واکه درج شود، نشان می

العرات در امرالی کلمره در    معمول ایرن اطّ طور بهکنند و شده در ذهنشان در این مورد استفاده میذخیره

 شود.ها یافت میدر همة زبان کمابیشها شود. این نوع همخوانهنگام درج آشکار می

                                                           
9. truncation 

10. S. Sapir 
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 افزاید:یید وجود همخوان شناور میدر تأکرد زعفرانلو کامبوزیا 

هرای  شروند، در دورة میانره و قررن   خرت  مری   []و  []های پسرین  ضی از کلماتی که به واکهبع»

 [-]جمرع و   [-]انرد و هنگرام الحراو    شدهخت  می [j]آغازین فارسی جدید، درال  به غلت 

هرای  ی در سدهحتّ« خدا»آمده است. مثالً کلمة ای پیش نمیواکه التقاءگونه ها هیچمصدری به آن

نوشته شده اسرت. در بسریاری دیگرر     [] «خدای»لورت و هشت  هجری شمسی به هفت 

به قیاس با کلمات دیگر، هنگام رویرارویی برا    ،شوندخت  می []و  []های از کلمات که به واکه

 گردد:عنوان همخوان میانجی بین دو واکه درج میبه [j]واکه، غلت 

 آزمایش ←آزما     گوینده، گویش ←گو 

هرای کشریدة   شرود کره واکره   موجب می «گوی»ی مانند های شناور در پایان ستاکوجود همخوان

شردگی  غلرت  ،روشوند کوتاه نشوند و ازاینصال به پسوندهایی که با واکه آغاز میپایانی هنگام اتّ

رد کر « ).مانرد ی ثابت باقی مری لحاظ کم وزن هجایی ستا  به ،عبارت دیگربه ؛افتدفاو نمیواکه اتّ

 (840: 8815 ،زعفرانلو کامبوزیا

ییرد  نالرر واجری شرناور را تأ   های اشتقاقی ساختوا ی وجرود ع بنابراین مالحظات تاریخی و بررسی

هرا ارائره شرد،    های شناور و شرایط حضرور آن ه به توضیحاتی که در مورد همخواناکنون با توج  کند.می

 شود.می بررسیدر رفع التقاء واکه  [j]حضور غلت 

 /i/همخوان میانجی در رفع التقراء واکره در بافرت    مثابةبه /j/ غلت (،8شده در جدول )ارائههای وا هر د

 دارد. حضور

 واکه ءالتقارفع در همخوان میانجی  عنوانبه /j/ غلت .(5دول )ج
 فرایندوع ن بافت درج دادبرون داددرون واژه ردیف

 ورشنا   جدایی 1

 شناور   آشنایی 2

 شناور   باالیی 3

 شناور   آساییتن 4

 شناور   خودآرایی 5

 شناور   خودنمایی 6

 شناور   ایییمسراه 7

 شناور .  رونمایی 8

 شناور   راهنمایی 9

 شناور   یکتایی 11

 شناور   فرماییحک  88
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 (5دول )جة ادام
 نوع فرایند بافت درج دادبرون داددرون واژه ردیف

 شناور   سرپایی 82

 شناور   گراییتجربه 88

 شناور   گشاییجهان 80

 شناور   رباییدل 85

 درج   پویایی 82

 درج   پذیرایی 82

 درج   توانایی 81

 درج   دارایی 83

 درج   دانایی 24

 درج   شکیبایی 28

 درج   شنوایی 22

 درج  گویایی 28

 درج  کوشایی 20

 درج   گیرایی 25

کره در  خرت  شرده اسرت     ستا  در زیرساخت به غلرت   ،(8جدول ) (85)تا  (8)ردیف های در وا ه

شود و از التقاء واکه جلروگیری  درهنگام وندافزایی ظاهر می لیو ،حذف شده است ای کلمهلورت مجزّ

کره در   غلرت  ، هرای مختروم بره واکرة     به سرتا   پا از افزودن پسوند ها در این وا ه کند.می

آمرده در ایرن بافرت    رفع التقاء واکرة پریش   منظوربهپا از وندافزایی  ،تزیرساخت وا ه وجود داشته اس

 شود:ظاهر می
1 → 
2 →  
3 →  
4 → 

همخوان میانجی در رفرع التقراء    عنوانبه [j] غلتحضور ( 8در جدول ) (25)تا  (82)های ردیف در وا ه

دهد که اگر التقاء واکه براثر افرزودن پسروند   ها نشان میحال  فرایند درج است. بررسی این داده، هاواکه

بلکره حالر     ؛تواند همخروان شرناور باشرد   ، نمییادشدههمخوان میانجی  ،فتدافاو دوم به وا ة مشتق، اتّ

  یعنری  ،لرین پسروند  از او  پرا ، (0( ترا ) 8) ةشده در شرمار های ارائهمثال در وا هبرای  ؛فرایند درج است

// واکرة پیشرین  یعنری   ،ها پا از افزودن پسروند دوم شناور حضور ندارد و هنگام التقاء واکه همخوان 

//افرق دوم مو ةل مخالف و با واکر صة پسین با واکة او شود که در مشخّ، یک غلت بین دو واکه درج می 
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 :است

5 →  
6→  
7 →
8 →  

زیررا همخروان   ؛ شرود می DEP-IO ی از محدودیت پایایی، فرایند درج منجر به تخطّنظریة بهینگیدر 

ط هرای پایرایی، ناشری از تسرلّ    ی از محدودیتگونه تخطّاینداد ندارد. ای در درونشده همتا و قرینهدرج

 DEP-IOاست. محردودیت   ONSET محدودیتیعنی  ،88ساختی ساختار هجامحدودیت مربوط به خوش

هرای  ازطرفی بررسی بافت ؛شودداد ندارد، نقض میداد که همتا و متناظری در دروندر برون واجیهر  با

منظور پرکردن جایگاه آغازة هجا لرورت  دهد که درج همخوان میانجی بهدرج در زبان فارسی نشان می

 <<ONSETبنردی  رتبره  ،گر آن است کره در زبران مرورد نظرر    گیرد. درج در قسمت آغازة هجا بیانمی

DEP-IO .برقرار است 

یرا کلمرات    cv:cهجایی برا سراختار   توان گفت که در کلمات فارسی تکمی /j/در مورد غلت شناور 

داد حرذف  هرا پرا از واکرة کشریده در بررون     شوند، غلتکه به این ساختار هجایی خت  می جاییچنده

این غلرت   ،گیردد لورت میشود و هجابندی مجد اضافه می باالا زمانی که وندی به کلمات ام  ؛شوند می

 آغازة هجای بعدی در روساخت ظاهر شود. عنوانتواند بهمی

 دهد:نشان می نظریة بهینگیرا براساس « ییدلربا»تحلی  وا ة  (8ابلو )ت

 «ییدلربا»همخوان شناور در واژه  عنوانبهغلت  .(5تابلو )

/del-robɑ
[j]

-i/ ONSET MAX 
ALIGN-R 

(inom, base) 
DEP(base) 

MAX 
(subseg) 

☞ a.[del.ro.bɑ.ji]    *  
     b.[del.ro.bɑ.i] *!    * 

            c.[del.ro.bi]  *!   * 

یرک   DEP(base)که تنهرا از محردودیت    aهای رقیب، گزینة ن گزینهایمدهد که از ( نشان می8تابلو )

این محردودیت در ایرن    زیراگزینة بهینه پذیرفته است، عنوان به آن را ارزیاب ؛داشته است 82ی کمینهتخطّ

از  c و b هررایبرخرروردار اسررت. گزینررهتررری پررایین ةاز مرتبرر ،هررانسرربت برره سررایر محرردودیتزبرران 

ارزیراب  بنرابراین   ؛انرد ی مهلک داشتههستند تخطّ باالتر ةکه دارای مرتب MAXو  ONSET های محدودیت

 .پذیردها را نمیآن
                                                           
11. well-formedness constraints 
12. minimal violation 
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 // در بافت واکه ءدر التقا [] انسداد چاکنایی -5-0

 [] مربروط بره حضرور انسرداد چاکنرایی     مرورد   81، حاضرر  مورد بررسی در پژوهش ةوا  882 نایماز 

را  [] انسرداد چاکنرایی  ( حضرور  2. جدول )است هادر وا ههمخوان میانجی در رفع التقاء واکه  عنوانبه

 دهد.همخوان میانجی نشان می منزلةبه

 واکه ءدر التقاهمخوان میانجی  عنوانبه [] انسداد چاکنایی (.5جدول )
 فرایندنوع  بافت درج دادبرون داددرون واژه ردیف

 درج   ائیتماش 8

 درج   یئچرا 2

 درج   یئدانا 8

 درج   یئدارا 0

 درج   یئمینا 5

 شناور   یاجتماع 2

 شناور   ستقرائیا 2

 شناور   یئدعا 1

 شناور   رضائی 3

 شناور   قضائی 84

 شناور   دعائی 88

 شناور   استثنائی 82

 شناور   ابتدائی 88

 شناور   عقالئی 80

 شناور   اجرائی 85

 شناور بهائی 82

 شناور هجائی 82

 شناور فدائی 81

در  همخوان میرانجی  مثابةبه []انسداد چاکنایی حضور  ،شود( مشاهده می2طور که در جدول )همان

هرای عربری   وا هکره اغلرب وام  هرا  وا ه ةولی در بقی ،استحال  فرایند درج  (0)تا  (8)های ردیف وا ه

وا ه وجرود داشرته    در زیرسراخت  []سرداد چاکنرایی   بلکره ان  ،فرایند درج لورت نگرفته استهستند، 

 انسرداد چاکنرایی  ( معتقدنرد  2488نرادری و اسرتندورف )   ه اسرت. داثر وندافزایی نمایران شر  است که بر 

ن آواکه درج شود و حضرور  دو  التقاءجلوگیری از  برایتواند میانجی است که می همخوانترین نشان بی

تواند در آغاز کلمه، در میانة تکروا  و در مررز برین    می [] چاکنایی دانسدا. شودمیبا قواعد واجی توجیه 
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ایرن   هرا وا هوامگیررد. تنهرا در   در دو حالت آخر، لورت میانجی بره خرود مری   و دو تکوا  حضور یابد 

مررز  . در (video)ویردئو   و (Seoul)، سئول (theory) شود، مانند تئوریمیهمخوان در درون تکوا  درج 

نخسرت بره     کره تکروا   یاسرتثناء مروارد  بره  زیر مطرح نباشد و ن یکه مالحظات لرف یزمان کلمات، نیب

شود. در هرر دو حالرت   یدرج م یانجیم همخوان مثابةبه ییچاکنا انسدادشود، یخت  م // و // یها واکه

 .ردیگیلورت م ONSET تیمحدود ءمنظور ارضاذکرشده، درج به

تولیرد، در فراینرد    محر ّ  88داریمراترب نشران  فت، براساس سلسلهتوان گها میدرمورد درج چاکنایی

سرازی و  دهایی ماننرد همگرون  فراینر  ت دارنرد. هرا ارجحی ر  های چاکنایی بر دیگر همخواندرج، همخوان

بگذارند. بره   وان تأثیربحث درج همخ رةداری درباتوانند بر روی موضوع کاهش نشانسازی میناهمگون

توانند با عنصر مجاور خود همگرون شروند،   و جایگاه تولید می ده ازنظر شیوهشک  که عنالر درجاین ش

های پیشین و پسین اشاره کرد. بایرد  ترتیب پا از واکهبه [w]و  [j] هایغلتتوان به درج برای نمونه می

شرده  تواند از دو نوع همخروان درج های مختلف، مینظر داشت که یک زبان در محیط این موضوع را مد 

ثیر فراینرد همگرونی یرا نراهمگونی قررار      هایی که تحت تأفر  و همخوانهای پیشبهره گیرد: همخوان

: 2442) 80لیسری  همرراه دارد. داری را بره فر  نوعی عدم تقرارن نشران  های پیشاند. درج همخوانگرفته

 نُره شرام    مجمروع درکره  دهنرد  بسته و کوچک را شک  مری  ایطبقهها کند که این همخوانبیان می (14

 .[ و ، ، ، ، ، ، ، ] :ند ازاها عبارتشود. این همخوانهمخوان می

هرا ارائره   داری زیرر را بررای جایگراه تولیرد واج    مراترب نشران  (، سلسرله 8338) 85پرینا و اسمولنسکی

 :دهند می
*Dors, *Lab>>*Cor 

 کند:ارائه می (8) بندیبراساس رتبه های تولید اللی راداری جایگاهمراتب نشان( سلسله2442لیسی )
(1) dorsal (velar, uvular)> labial (bilabial, labiodental) > coronal (interdental, dental,            

alveolar, palate-alveolar) > glottal ( [stop], h [fricative], [approximant]) 
 ند از:اتولید عبارت داری مربوط به مح ّهای نشانریة بهینگی محدودیتدر چارچوب نظ

*dors :ّر بگیر.ظی درنزبانی عالمت تخطّ ةصبرای هر مشخ 

*lab :ّی درنظر بگیر.لبی عالمت تخطّ ةصبرای هر مشخ 

*cor:  ی درنظر بگیر.ای عالمت تخطّتیغه ةصهر مشخّبرای 
                                                           
13. place markedness hierarchy 

14. P. d. Lacy 

15. P. Smolensky 
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*gl :ی درنظر بگیر.چاکنایی عالمت تخطّ ةصهر مشخّ برای 

( تحلیر   2ترابلو )  شود.( انجام می2442شده ازسوی لیسی )پایة الگوی ارائهها در این بخش برهتحلی  داد

 دهد:نشان می( 8بندی )رتبهرا براساس « توانایی» ةوا 

 «توانائی» ةدر واژ همخوان میانجی عنوانبهانسداد چاکنایی درج  (.5تابلو )

/tavɑnɑ-i/ ONSET MAX *LAB *DOR *COR *GL DEP 

☞ a.[ta.vɑ.nɑ.ʔi]   *  ** * * 

   b.[ta.vɑ.nɑ.i] *!  *  **   

   c.[ta.vɑ.nɑ.ji]   * *! **  * 

          d.[ta.vɑ.ni]  *! *  **   

زیررا در زبران فارسری وجرود      ؛باالترین مرتبه قررار دارد  در ONSET ط( محدودیت مسل2ّدر تابلو ) 

 ، محردودیت ضرد   MAXو  DEP هرای پایراییِ  حردودیت ن مایر مآغازه در ساختار هجا الزامی اسرت. از  

در فراینرد درج را   ،زیرا زبان فارسری بررای رفرع التقراء واکره      ؛گیردباالتر قرار می ةدر مرتب MAXحذف 

تولیرد نیرز براسراس     داری محر ّ های مربروط بره نشران   دهد. محدودیته حذف ترجیح میبچنین بافتی 

 aگزینرة   ،ایرن ترتیرب  گیرند و بره های پایایی قرار میبین محدودیت (8) یبند رتبه شده دربندی ارائه رتبه

دومرین گزینرة بهینره و     زلرة نمبه[ ta.vɑ.nɑ.ji]گزینة شود. ها انتخاب مین گزینهایمبهینه از  ةگزین عنوانبه

جرایگزین   [j]غلرت   همگونی با واکرة بعردی  است که در گفتار براثر [ ta.vɑ.nɑ.ʔi]ظ جایگزینی برای تلفّ

 شود.انسداد چاکنایی می

 // در بافت واکه ءدر التقا [] لب و دندانی سایشی حضور -9-0

هرا  کره در آن هرایی اسرت   مرورد مربروط بره وا ه    80، نوشتار پیش رو مورد بررسی در ةوا  882از میان 

( 8ول )جرد کرار رفتره اسرت.    همخوان میانجی در رفع التقراء واکره بره    عنوانبه [] سایشی لب و دندانی

 دهد.همخوان میانجی نشان می منزلةرا به []حضور سایشی 

 واکه ءدر التقا [v] سایشی درج همخوان (.9)جدول 

 نوع فرایند بافت درج دادبرون داددرون واژه ردیف

 درج+ بیضاوی 8

 درج   لحراوی 2

 درج   لفراوی 8

 شدگیکوتاه   اخروی 0

 شدگیکوتاه   دنیوی 5



 82/ ینگی: نظریة بههای زبان فارسیدر مرز اشتقاو وا ه //رفع التقاء واکه در بافت 

 (9جدول )ادامة 

 نوع فرایند بافت درج دادبرون داددرون واژه ردیف

 شدگیکوتاه   ربوی 2

 شدگیکوتاه   رضوی 2

 شدگیکوتاه   عیسوی 1

 شدگیکوتاه   مرتضوی 3

 شدگیکوتاه   مصطفوی 84

 شدگیکوتاه   موسوی 88

 شدگیکوتاه   مولوی 82

 شدگیکوتاه  نسوی 88

 شدگیکوتاه یحیوی 80

درج  نرد یفراحالر    /-iدر بافت  [] حضور سایشی ،شود( مشاهده می8طور که در جدول )همان 

 .است 82واکه یشدگو کوتاه

شرود و  دنیا مشراهده مری  های که در بسیاری از زبان شدگی واکه فرایند واجی رایجی استکوتاه»

شردگی واکره، در وزن   در زبان فارسی کوتاه اند.شناسان بسیاری به بررسی این فرایند پرداختهزبان

های کشیده در پایان ستا  یا کلمه قررار گیرنرد و پسروندی کره     کند. اگر واکههجا تغییر ایجاد می

آیرد.  ها پدید میبه این کلمه یا ستا  افزوده شود، التقاء واکهشود در زیرساخت با واکه شروع می

شرود و  دی  مری تبر در چنین مواردی، یک جزء از واکة کشیدة پایان ستا  به یک غلت معادل آن 

 (250: 8815 ،کرد زعفرانلو کامبوزیا) «.گیردعنوان همخوان میانجی بین دو واکه قرار میبه

ازآنجاکه در نظرام واجری   . هستند یعرب هایوا هوام، پژوهشبخش از ین در ا شدههای بررسیوا ه بیشتر

 دهیکشر  [:a]معرادل   یعربر  یهرا وا هدر وام یدر فارس جودمو  ةوجود ندارد، واک //عربی واکة زبان 

لرب و   یشر یلرورت سا به یو سسا در فارس دیآیدرم [w]لورت غلت کشش آن به تیاست که درنها

یک واج در نظرام واجری زبران فارسری وجرود نردارد،        عنوانبه [w]زیرا غلت  ؛شودیمظ تلفّ [v] یدندان

شرود.  جرایگزین آن مری   [v]یعنری سایشری لرب و دنردانی      ،ترین واج در زبران فارسری  رو، نزدیک ازاین

از ریشرة  « موسروی » ة مشرتق را در وا  [v]سایشری   و حضرور  [:a] ةشدگی واککوتاه( فرایند 8بازنمایی )

 دهد:نشان می« موسی»

                                                           
16. vowel shortening 



 8835، زمستان 85های غرب ایران، سال سوم، شمارة ها و گویش / فصلنامة مطالعات زبان81

 «موسوی» ةواژ (.5بازنمایی )

 /musa: + i  #/                               زیرساخت:

      musaw + i                     ه )در زبان عربی(جای کشش واکبه [w] غلت جایگزینی

 musav + i            در فارسی   [v]با سایشی  [w]جایگزینی 

  [musavi]                روساخت:

انرد و  شک  گرفتره  ییقواعد زبان عر اساسبر هاوا ه نیتوان گفت که ایمبه مطالب ذکرشده ه با توج  

کره   ی و لرفراوی( )بیضراوی، لرحراو   هایوا هندارند. در مورد  یزبان فارس یواج یندهایبه فرا یربط

لرورت   موارد به نیگفت ا دیبا زیاست نها درج شده در آن یانجیمهمخوان  مثابةبه [v] سایشی همخوان

 اند.شک  گرفته یاسقی

مجرازبودن التقراء دو    غیر داریِهای نشانشدگی واکه نتیجة تعار  محدودیتدر نظریة بهینگی کوتاه

برودن عنالرر   های کشش و پسرین صهو حفظ مشخّهای پایایی عدم حذف، عدم درج تواکه با محدودی

داد داد در بررون میرزان کشرش عنالرر آوایری درون     IDENT(μ) براساس محدودیت پایایی آوایی است.

غلرت برا واکرة سرتا  متنراظر       سرازی( )غلرت  شدگیشود. با درنظرگرفتن اینکه در فرایند کوتاهحفظ می

بره   /o/و  /u/ پسرین هرای  و یک جزء از واکره  [j]به  /e/ و /i/ پسین های غیراست، یعنی یک جزء از واکه

[w] حردودیتی وجرود داشرته باشرد کره ایرن تنراظر را تضرمین کنرد. محردودیت           شود، باید متبدی  می

IDENT(back) ّبرودن پسینصة با ممانعت از تغییر مشخ [+back]  برودن  پیشرین و[-back]    منظرور مرا را

برودن  پسرین داد ازنظر ویژگری  داد و برون: عنالر آوایی متناظر در درونIDENT(back)کند. برآورده می

 ن هستند.دارای ارزش یکسا

شردگی واکره مسرتلزم    هرا و کوتراه  که رفع التقاء واکه ها باید گفت ازآنجابندی محدودیترتبهدربارة 

شروند، در  هرای پایرایی نقرض مری    هرا یرا عنالرر آوایری اسرت و درنتیجره محردودیت       صره تغییر مشخّ

هرای پایرایی   لورت عرام، براالتر از محردودیت   داری بههای نشانها، محدودیتمراتب محدودیت سلسله

ل تا سوم را به خرود  های او ترتیب رتبهبه DEPو  NO-HIATUS، MAXهای گیرند. محدودیتقرار می

 شران بیر ترتهرایی کره   ( برین محردودیت  2)بندی  رتبهشده در  مراتب ارائهدر سلسلهدهند. اختصاص می

هرای  گری نیرز سرتون   قررار گرفتره و در ترابلوی بهین    ویرگولص نیست، عالمت نسبت به یکدیگر مشخّ

 اند.از ه  جدا شده چینخطها با مربوط به این محدودیت
(2) NO-HIATUS>>MAX-IO>>DEP-IO>>IDENT(back), IDENT(μ) 

 دهد:نشان می( 2بندی )براساس رتبهرا « موسوی» ةشدگی واکه در وا ( تحلی  فرایند کوتاه8تابلو )



 83/ ینگی: نظریة بههای زبان فارسیدر مرز اشتقاو وا ه //رفع التقاء واکه در بافت 

 «موسوی»در واژه واکه شدگی فرایند کوتاه .(9تابلو )

IDENT(μ) IDENT(back) DEP-IO MAX-IO NO-HIATUS /i/ 

* *    →a. [.] 
    !* b.[] 
   !*         c.[] 
  *!     d[] 

را نقرض کررده اسرت و برا ایرن       التقراء واکره   ضد ط مسلّداری محدودیت نشان b ة( گزین8در تابلو )

و  حرذف  ضرد   پایراییِ هرای  ه  با نقض محدودیت dو  c قابت کنار رفته است، گزینةلک از ری مهتخطّ

 ی ازبرا تخطّر   a ةگزینر  ،این ترتیرب بهو اند از رقابت حذف شده درج که در مرتبة باالیی قرار دارند، ضد 

واکره،  شردگی  در فراینرد کوتراه   گزینه بهینه انتخاب شرده اسرت.   عنوانبهتر، پایین ةهای با رتبمحدودیت

رو شردگی واکره اسرت. ازایرن    ه حضرور همخروان میرانجی حالر  کوتراه     بلک ؛شودهمخوانی درج نمی

به واکة پیشرین  « موسی»در وا ة  //شود. واکة پسین و افتاد جریمه نمی aدر گزینة  DEP-IOمحدودیت 

ر سایشری لرب و   واکه، حضو گیشدتبدی  شده است که این کوتاه« موسوی»در وا ة  []و افتاده و کوتاه 

 د.شودنبال داشته است تا مانع التقاء واکه را به []دندانی 

 گیرینتیجه -1

هرای زبران   همخوان میانجی در رفع التقراء واکره در مررز اشرتقاو وا ه     حضورفرایند  نوشتار پیش رودر 

لرزوم   ،رسیشدن التقاء واکه در زبان فادلی  اللی برطرف. شدتحلی   فارسی در چارچوب نظریة بهینگی

ه را که وجود آغراز  ONSETداری داربودن هجا در این زبان است. به این معنی که محدودیت نشانآغازه

فراینرد درج همخروان   حاضرر  هرای پرژوهش   در داده کند در زبان فارسری رتبرة بیشرینه دارد.   اجباری می

ان فارسی بایرد برین درج همخروان    در زبکار در رفع التقاء واکه مشاهده شد. ترین راهمه  عنوانمیانجی به

 ی از محردودیت یند درج منجر بره تخطّر  فراداد تمایز قائ  شد. میانجی و حضور همخوان شناور در برون

  ONSETمحردودیت ط ای پایایی، ناشری از تسرلّ  هی از محدودیتگونه تخطّشود. اینمیDEP-IO پایایی 

هنگرام  ا ام ر  ؛لری پنهران هسرتند   یولری بره دال   ،ر زیرساخت کلمه وجود دارندهای شناور دهمخواناست. 

آغرازة هجرای بعردی     عنوانبه توانندد میهجابندی مجد  د و بانشوظاهر می های مشتقوندافزایی در وا ه

 .دنو از التقاء واکه جلوگیری کن دهدر روساخت ظاهر ش

همخوان میرانجی   انعنوبه [v]و  [] ،[j] های، همخوانپیش رو در پژوهش شدههای برررسیدر وا ه 

و انسرداد   [j]ضور غلرت  حضور دارند. حها در مرز اشتقاو وا ه //در فرایند رفع التقاء واکه در بافت 
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 .اسرت همخوان شناور  عنوانها بهحال  فرایند درج و در برخی وا ه، التقاء دو واکه رفع در [] چاکنایی

هرای  کره در وا ه  اسرت ی شردگ درج و کوتراه  ندیفراحال  ها وا هدر []  لب و دندانی حضور سایشی

 .شودمشاهده میعربی 
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