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 2زبان فارسی در قالب بهینگی درای تیغهاز همخوان خیشومی پیش بررسی ارتقاء واکه 

 1مهرزاد منصوری

 زدانشگاه شیرا ،شناسیهای خارجی و زبانزبان بخش دانشیار

 هچکید
ای از خیشیومی تیهیه   پییش پسیین   ةافتاد ةیکی از این اشکال، ارتقاء واک .دپذیر صورت می یلفمخت هایبه شکلدر زبان فارسی رتقاء واکه ا

«-ɒn »اسیت، بیا    کیار رفتیه  ها بیه های پربسامدی که این آرایش واجی در آن یند، ابتدا واژهاور تحلیل این فرمنظبهحاضر . در پژوهش است

صیورت رقابیت   بهینگی به ةیدر قالب نظر واستخراج  )حدود پانزده میلیون واژه(همشهری  ةپیکرکنک در بخشی از  افزار انت استفاده از نرم

زبیان  آراییی در  ی واجییک محیدودیت کل ی    مثابیة دهد به می نشانحاضر . پژوهش گردیده استتحلیل  پایاییداری و های نشان محدودیت

 نوشیتار پییش رو   (.ɒn-*) یابید  استقرار نمیی  هجا ةیا در میان خواه در مرز هجا ای از همخوان خیشومی تیهه پیشپسین  واکة افتادة فارسی

هرکیدام از ایین   تحلییل شید کیه    و  اسیت قابیل نقی     این محدودیت است، دهشفی معر دی که در این پژوهش دهد که در موار می نشان

گیرنید و   میی  ت بیاتتری قیرار  اولوی ی  ای در هیه از خیشومی تی پیشپسین  ةافتاد ةی عدم استقرار واکدر رقابت با محدودیت کل ها  محدودیت

محیدودیت   ،دشی فی و تحلییل  عر محاضر ها که در پژوهش  اعمال شود. برخی از این محدودیت ی مورد نظردهند محدودیت کل  ازه نمیاج

 .  است «توانستن»جهی و محدودیت ستاک فعل و های دخیل شده، محدودیت واژه گذاریمعادل ةمحدودیت اصطالح تازهای خاص،  واژه

 .همخوانی ةخوش، زبان فارسی آراییارتقاء واکه، بهینگی، همخوان خیشومی، واج: هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -2

و  2002 1الیور  ؛1331 ،9ویچتکنسی )اسیت  هیای مختلی    ینیدهای آواییی در زبیان   ایکی از فرارتقاء واکه 

افتیاده   ةواکی  ؛میانی ةافتاده به واک ةواک رت تبدیلصو د به یکی از سهتوان. ارتقاء واکه می(2019 ،1نمرتنس

 هیای مختلی    ندهد که در زبیا  میها نشان بررسی .افراشته صورت پذیرد ةمیانی به واک ةو واکبه افراشته 

گزینید. یکیی از    میی بررا که هر زبیان ییک ییا چنید حالیت از آن امکیان       است بینی قابل پیش سه امکان

 مثابیة این نوع ارتقاء بهاز  نوشتار پیش رودر  است؛ افراشته ةاکوافتاده به  ةواکارتقاء  ،های ممکنوضعیت

 ةء واکی ارتقیا  ،. دو نوع دیگر از ارتقاء که در اینجا ارتقاء کوتاه نامیده شیده اسیت  بلند یاد شده است رتقاءا

مییانی بیه    ةارتقیاء واکی  در اینجا  ،دومنظور تمایز اینبه. استه میانی افتاده ب ةارتقاء واک ومیانی به افراشته 

 .نامییده شیده اسیت    «کوتاه بیه مییانی  »میانی، ارتقاء افتاده به  ةو ارتقاء واک« اه از میانیکوت»ارتقاء  ،افراشته

 آید، ارتقیاء بلنید مید     میمیان به« بلند»یا « کوتاه»ذکر  که هرگاه سخن از ارتقاء بدونگفته شود ست اتزم 

 نظر است.  

نیوع   سیه به  ارتقاء ةبرحسب انگیز شدن واکه راتوان افراشته می ،بندی براساس طول ارتقاءبر تقسیم افزون

هجیای پیشیوند ییا پسیوند      ةکه هسیت  شدهنامیده  «ایهماهنگی واکه»یکی  ،نوع تقسیم کرد که از این سه

 ةکیه در آن هسیت   «ایهمگونی واکه»یکی  ،تا هردو یکسان شوند یابد میهجای ریشه ارتقاء  ةدلیل هست به

وان ناعنوع سوم که از آن بی در یابد و  میهجای دیگر تکواژ ارتقاء  ةدلیل هستبه ،تکواژ ةهجای غیر افراشت

یابید.   میی ای ارتقاء تیهه هعمدطور بهدلیل همخوان خیشومی و واکه بهشود، برده مینام  «ارتقاء خیشومی»

 :صورت زیر نشان دادتوان به میا این وضعیت ر

ای همیاهنگی واکیه  ه در کی  ای تمایز قائل شید ای و همگونی واکهتوان بین هماهنگی واکهبه این دلیل می

هجیای ونید    ةشود و همواره ایین هسیت   میهجای ریشه هماهنگ  ةهجای پیشوند یا پسوند با هست ةهست

های هجیای ریشیه   ای یکی از هستهکه در همگونی واکهآن حال؛ شود میریشه هماهنگ  ةاست که با هست

 شود.   میل( با هجای دیگر همگون هجای او  هعمدطور به)

افتیاده ییا   ) ةبراثیر ارتقیاء واکی    یک یا بیش از ییک واکیه   هعمدطور دارند، بهب مرک  ةواک هایی کهدر زبان

ب توان ارتقاء واکیه را بیه سیاده و مرک ی     مینیز  ز این لحاظا یابند.راشته ارتقاء میاف ةبه جایگاه واک (میانی

میه  بیا ایین مقد    ؛حساب آوردای بهجزء ارتقاء واکهرا توان چنین مواردی  میسختی اگرچه به ؛تقسیم کرد
                                                           
3. M. Kenstowicz 
4. E. Al-Wer 
5. D. R. Mortensen 
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   :دکرای را به صورت زیر ترسیم توان ارتقاء واکه می

 
 تقسیمات ارتقاء واکه(. 2) شکل

 8یهسی  مثال برای ؛ه استشدارتقاء واکه از زوایای دیگری نیز بررسی که گفته شد، افزون بر مواردی  

( 2019مرتنسین )  همچنیین  ؛یا تضعی  است نگریسته است که همگونیاین( به ارتقاء واکه ازمنظر 2012)

   ده است.کری سارتقاء و نواخت برر ةازمنظر رابطرا های چینی ارتقاء واکه در یکی از گویش

از  پییش و رفع افتادگی ای ای، همگونی واکهارتقاء واکه در زبان فارسی به سه صورت هماهنگی واکه 

از همخیوان خیشیومی    پییش  ةا ارتقیاء واکی  پیش رو تنهی  نوشتار. در گیرد میهمخوان خیشومی صورت 

منظیور گیردآوری   د. بیه شیو  میبررسی و تحلیل  استای که بخش کوچکی از ارتقاء در زبان فارسی  تیهه

از  پییش پسیین   ةافتاد ةها واکهایی که در آنکنک واژهافزار انت با استفاده از نرمحاضر در پژوهش  هاداده

اسیتخراج   )حدود پانزده میلیون واژه( همشهری ةدر بخشی از پیکر ای قرار گرفتهتیههوان خیشومی همخ

هیای حیاکم بیر میواردی کیه ارتقیاء صیورت        گیرد و محیدودیت  میارتقاء صورت در آن و مواردی که 

از  پییش  ایهیا ارتقیاء واکیه   سیس  براسیاس ایین محیدودیت     ؛ده استشص مشخ  ،گیردنمیگیرد و  می

در ایین پیژوهش سیعی     .ه استدش شناسی بهینگی تحلیلر قالب واجددر زبان فارسی  ایخیشومی تیهه

ای در زبان فارسیی  از همخوان خیشومی تیهه پیشارتقاء  به این دو پرسش پاسخ داده شود که شده است

های حاکم بر این نوع از ارتقاء واکیه کیدام اسیت و تحلییل     گیرد، محدودیت میدر چه شرایطی صورت 

هیا  تواند مواردی که ارتقاء در آن میر قالب بهینگی به چه صورت خواهد بود و چگونه این نظریه ها دآن
                                                           
6. F. F. Hsieh 
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در زبیان  ی از ارتقیاء واکیه   است تصویری کل  تزم تبیین کند. ابتدارا گیرد گیرد یا صورت نمی میصورت 

   د.نشان داده شو فارسی

 انواع ارتقاء واکه در زبان فارسی   -1

پیشیوند در فعیل امیر بیا      ةکه در آن واک استای هماهنگی واکهزبان فارسی یکی از اقسام ارتقاء واکه در 

میانی به یکیی از   ةواک است،شود. در این قسم از ارتقاء واکه که ارتقاء کوتاه  میفعل هماهنگ  ةهست ةواک

 یابد.   می( ارتقاء 2( و پیشین )1) پسین ةافراشت ةدو واک

1) begu  bugu  bepuʃ  bupuʃ 

beʃur  buʃur  beʤur  buʤur 

beduz buduz 

2) beriz  biriz  bepiʧ  bipiʧ 

beʃin  biʃin  bebin  bibin 

 هعمید طیور  بهل که هجای او  ةکه در آن واک است «همگونی»نوع دیگر از ارتقاء واکه در زبان فارسی  

ل بیا همخیوان   هجیای او   ةیا هست ،شود میهمگون  استبر که تکیه هجای دوم ةبا هست استبدون تکیه 

ای را در ایین زبیان   ارتقاء واکه در همگیونی واکیه  این، شود. براساس  میهمگون  است مجاور که افراشته

 تقسیم کرد.   (1( و همگونی همخوان با واکه )9) همگونی واکه با واکه ةتوان به دو دست می

3) vorud vurud  χoruʤ  χuruʤ 

doχul  duχul  holu  hulu 

4) ʃecam ʃicam  ʤeɟar  ʤiɟar 

bejɒ  bijɒ 

کیه  اسیت  دلیل مجاورت با همخوان خیشومی لحاظ انگیزه، ارتقاء واکه بهای بهواکه ءنوع سوم از ارتقا 

 ةواکی  یریی تمایل به قرارگارسی دهند. در زبان ف میخیشومی(، را شکل -)واکه VNمیانه  ،در ساختار هجا

پسیین   ةارتقاء به واکی  ویژهبه و میانی به ارتقاء لذا همخوان افتاده است؛از همخوان خیشومی  پیشافراشته 

 mای تیهیه  و غیر nای از هردو همخوان خیشومی تیههپیش در این زبان  ارتقاء واکهدارند. تمایل افراشته 

هیایی از ارتقیاء   نمونیه  زییر هیای  بر هرکدام حاکم اسیت. مثیال  هایی محدودیته گیرد که البت  میصورت 

 دهد. میرا نشان ( 8)ای تیهه از خیشومی غیر پیشو ( 1)ای از خیشومی تیهه پیشترتیب ای به واکه
5) nɒn  nun  tehrɒn  tehrun 

bɒrɒn bɒrun  pɒlɒn  pɒlun 

6) tamɒm tamum  codɒm  codom 

davɒm davum  harɒmzade harumzade 

   :صورت زیر خالصه کردتوان به میای در زبان فارسی را ارتقاء واکه ،ه به توضیحات باتبا توج 
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گییرد کیه    میی لحاظ جهت مسیر ارتقاء نیز به پنج شیکل صیورت   به وضعیت ارتقاء واکه در زبان فارسی

بیه  « بگیو »پسیین ماننید    ةمیانی پیشین به افراشیت  ؛«نون»به « نان»پسین به افراشته مانند  ةافتاد ند از:اعبارت

و « رسُیند »بیه  « رساند»پسین به میانی مانند  ةافتاد ؛«بیشن»به  «بِشین»میانی پیشین به افراشته مانند  ؛«بوگو»

صیورت زییر نشیان    بیه  (1) ن در نموداراتو میاین موارد را «. هولو»به « هلو»میانی پسین به افراشته مانند 

 :داد

 
 جهت ارتقاء واکه در زبان فارسی(. نمایش میزان و 2نمودار )

نظیر   ای مد از همخوان خیشومی تیهه پیش ةارتقاء واک حاضر تنهادر پژوهش طور که اشاره شد همان 

هیای مسیتقل دیگیری    توانید در پیژوهش   میی شده قرار گرفته است. بررسی هرکدام از موارد ارتقاء اشاره

 د.  شوتحلیل 

 پژوهش پیشینة -9

 ةلهسیتانی واکی  مثیال در   رایآید. ب میحساب های دنیا از فرایندهای رایج بهبسیاری از زبانارتقاء واکه در 

)زبیانی   (. در زبیان آکیان نییز   2001 ،)بیوکلی  یابید  میی ارتقیاء   uاز همخوان واکیدار بیه    پیشمیانی گرد 

شیده ارتقیاء   سیازی هجای دوگیان  ةکه ستاک فعل افتاده باشد، هستسازی درصورتیای( در دوگان نیجریه

 گییرد  میی صیورت   kikaصیورت  بیه  kakaجیای  بیه سازی دوگان kaسازی مثال در دوگان برای ؛دبیا می
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از گفتیار گویشیوران    %91و% 12کیه در   انید نشیان داده  (2018) و دیگیران  1 یلنگیر (. 2012 ،0)ادماکو

 ةدر دو گونی را ای واکیه ( ارتقاء و کیاهش  2010) 3دکلوس  یدم یابند. میارتقاء  oو  eهای کوینزی واکه

ای ارتقیاء واکیه   شیده، بررسیی  ةگونی  کیه در دو  سیت ا نشان داده وده کرمعیار و سایسریت یونانی بررسی 

معییار یونیانی    ةدر گونی  iو  a ،u هیای گیرد. وی نشان داده است که واکیه  میمتفاوت صورت  ای گونه به

در گویش چنگیدو   اند کهآکوستیکی نشان داده یدر تحلیل نیز (2011) 10ژانگ و هویابد.  میبیشتر ارتقاء 

و  در بزرگسیاتن  ɛ صیورت در کودکیان بیه   a ةارتقیاء واکی   بیارة در (2019) 11رائو و یهعای ماندرین اد 

   .دشو مییید أت æ شکل به

ینیدهای آواییی   اهیای دنییا یکیی از فر   از زبان در برخیای تیههاز همخوان خیشومی پیش  ةارتقاء واک 

 ای از همخوان خیشومی تیهیه  پیش /a/ ةافتاد ةدر چینی ماندرین نیز واک مثالبرای  ؛آید میحساب رایج به

 ،و هی و رائیو  2011 ،)هو و ژانگ یابد میارتقاء  i]و  u] ،y هایبه یکی از صورت cvc (Can)در هجای 

واکه صیورت گرفتیه   هایی که درراستای تبیین نقش همخوان خیشومی در ارتقاء درمقابل پژوهش (.2019

( نشیان  1318) و دیگیران  12تاوهامثال  برای ؛دنده میها خالف این مهم را نشان است برخی از پژوهش

 افراشتگی واکه ندارند.   هی بر ارتقاء/ثیر قابل توج أاند که همخوان خیشومی تداده

هیای زبیان   گونیه  )یکیی از  ( ارتقاء واکیه در گیویش اقلییدی   2012)و شریفی  کرد زعفرانلو کامبوزیا 

در  از همخیوان غییر چاکنیایی    پ  ɒ ةواک اند کهنشان داده و انددهکربررسی  را( در استان فارس فارسی

همچنیین در گفتیار    ؛دشیو  میظ تلف  ɑصورت از همخوان چاکنایی به پ  ویابد  میارتقاء  oبه  پایان واژه

   د.شو میظ تلف  әیا  o صورتپیوسته براثر همگونی به

صیورت پژوهشیی مسیتقل بیه ارتقیاء در      که بیه  استلین پژوهشگری ظاهر او در( 1910و1989) صادقی

شناسان دیگیری  پ  از وی زبان ؛ده استکره توج  در زبان فارسی افتاده و همخوان خیشومی ةکوا توالی

( بیه  1913) یئصیالحی کوپیا   ؛انید دهکرهای متفاوتی تحلیل ارتقاء واکه را در زبان فارسی در قالب نظریه

 19ه بیه بیدور  ای در زبان فارسی بیا توج ی  از خیشومی تیهه پیشپسین  ةافتاد ةتحلیل اکوستیکی ارتقاء واک

ده است تبیینی آکوسیتیکی از  کوشیو اشدگی بر ارتفاء واکه پرداخته است. ثیر خیشومیأ( مبنی بر ت1319)
                                                           
7. K. Adomako 
8. A. Lengeris 
9. C. Themistocleous 
10. H. Hu & Y. Zhang 
11. W. He & D. Rao 
12. J. Ohala 
13. P. S. Beddor 
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وی در تحلییل اکوسیتیکی خیود بیه ایین       دهد.... ارائه و «جانور»، «گرانی»هایی چون ارتقاء واکه در واژه

یابد تیا بهتیر ازسیوی شینونده درک شیود. وی       میاست که واکه در چنین بافتی ارتقاء  دست یافتهنتیجه 

افتید کیه همخیوان     میفاق در هجایی ات  ارتقاء واکه ترجیحاًکه عا کرده است نقش تکیه اد  بارةهمچنین در

ای در هجای بدون تکیه باشد. وی تصریح کرده اسیت کیه ارتقیاء واکیه در چنیین بیافتی       خیشومی تیهه

جیز در میواردی    ،یابید  میارتقاء  n–در بافت  ɒ ةعا کرده است که واکو اد  استمحور امل بافتکطور  به

   :که در زیر آمده است

هیا ازجملیه   سیایر زبیان  هیای قرضیی از   ( واژه2 ؛وجود داشته باشید  uهایی که در هجای بعدی ( واژه1

 هیای خیاص  ( واژه1 و...؛ اسامی شهرها مانند سمنان، گیالن، اصفهان (9 ؛انگلیسی، عربی، مهولی و ترکی

 .( برخی پسوندها1 و

ای یا به تعبیر ایشان افراشتگی، پیش از هردو همخوان خیشومی زبان فارسیی  ( ارتقاء واکه1931) جم 

کیه موجیب   اسیت  قائل  ɒN*به محدودیت کل ی . وی در این قالب ده استکردر قالب بهینگی تحلیل را 

 چنید  قالیب  درهای موجیود را  ءاسیتثنا  افتد. ویفاق میاز همخوان خیشومی ات  پیششود ارتقاء واکه  می

 یخیو تیار  یمعناشیناخت  ،یشیناخت واج ةگانی سه لیدت ،پژوهش نیا ازنظر. است کرده  یتعر تیمحدود

 ،بیات  لیی از دت کیی هر یزئی ج یبررسی  منظوربه است دهیوشک یواست. شده  ییهاءاستثنا نیموجب چن

   .کند لیتحلقالب  نیا در را هاآن و کند مطرح ییهاتیمحدود

 هاتحلیل داده -9

از همخیوان   پییش افتیاده   ةارتقیاء واکی   ،یکی از انواع ارتقاء واکه در زبان فارسی ،شدکه اشاره طور همان

ای این دانسیت کیه در   تیههاز همخوان خیشومی  پیشدلیل ارتقاء واکه را توان  می. استای خیشومی تیهه

های گفتاری بیشیتر بیه ایین وضیعیت     بودن دهان، با ارتقاء واکه اندامدلیل بستهظ همخوان خیشومی بهتلف 

در های راییج  ینداای یکی از فراز همخوان خیشومی تیهه پیشاینکه ارتقاء واکه  باوجودشوند.  مینزدیک 

، در شیرایطی  (1911، خیان جین )بیی نید  ادهکیر ییید  أتآن را شناسیان  برخی از زبان زبان فارسی است که

هیای  یابد. در این قسمت ضمن بررسیی داده ای ارتقاء نمیهمخوان خیشومی تیههاز  پیشهمخوان افتاده 

و  شیود میی آن تحلییل   نییافتن قای و موارد تحق ق ارتقاء واکهتحق موارد  ،همشهری ةشده از پیکراستخراج

ینید در  ایل این فراز تحل پیش بهینگی تحلیل خواهد شد. ةنظری هایی دردر قالب محدودیتاین، براساس 

بنییاد پرداختیه   هیای قاعیده  یند در قالب نظرییه اتحلیل این فرنارسایی موجود در تزم است به  ،این قالب

 .شود
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صیورت  بیه  یادشیده ینید  ا( فر1381 ،11معییار )چامسیکی و هلیه   بنیاد ازجمله زایشی های قاعدهدر نظریه

 شود: میزیر توصی   مانند ای قاعده
[+low, +back]                          [+back] / - [+cons, +nasal, +coronal] 

ینیدی  اچنیین فر در تحلیل  ( نیز1330 ،11)گلداسمیت بنیاد ازجمله خودواحدهای قاعدهایر نظریهدر س 

 بیاوجود تواننید میواردی کیه    هایی نمیی شود. چنین تحلیل میی بسنده کل  ةبه ترسیم یک یا چند قاعدتنها 

« سیان »اسیم خیاص ییا     مثابیة بیه « بیاران »هایی نظییر  بات برای واژه ةشده در قاعدبرقراری شرایط تعری 

شیرایط   ةبهینگی بیا تحلییل همی    ةرا تبیین کند. در نظریبات  ة... عدم رخداد قاعد دخیل، یا ایهواژ منزلة به

سعی شده اسیت تیا    ههای موجود را تبیین کند. درادامصورت ةتواند هم میها در قالب رقابت محدودیت

هیا  بنیدی محیدودیت  رفتیه و در قالیب اولوییت   گنظر قرار  مد  هشده در پیکرشرایط یافت ةامکان همد  ح

 .تحلیل شود

 ارتقاء واکهق تحقّ -9-2

 (cvcدر یک هجا )هجای  -9-2-2

 شیرطی بیه ، استهمخوانی حداقل تک ةاز همخوان خیشومی، وجود میان پیشارتقاء واکه  ةازآنجاکه تزم

توانید   میی باشد. این وضعیت  cvcصورت به گیرد که هجای مفروض میصورت  در یک هجا ارتقاء واکه

 هجایی و بیش از آن باشد.  هجایی، دوهجایی یا سههای تکدر واژه

   ییهجاو دو ییهجاتک یهاواژه( الف

. اسیت ای از همخیوان خیشیومی تیهیه    پییش پسیین   ةافتیاد  ةای، ارتقاء واکیکی از موارد رایج ارتقاء واکه

تهران، اییران، آنجیا، مییان،    آن، دان، ران، جان،  :ند ازاشده در این پژوهش عبارتراجبرخی از موارد استخ

ان، مییدان، میردان، چنیان، بیاران،     نشان، میزان، همان، انسان، جوان، زبان، آنچه، جریان، ایشان، کسزمان، 

ایمان، چندان، پنهان، انسان، قدردان، ارزان، دوران، فرمان، کالن، آسان، عنوان، لیرزان، سییرجان، زنجیان،    

   .ویران و بدان، بنیان

 هجایی و بیشترسهب( 

پسیین، افراشیته    ةافتاد ةهجایی و بیشتر نیز واکهای سهدر واژههجایی و دوهجایی، های تکبر واژهافزون 

ن، همچنیان،  شهرسیتان، دیگیران، پاکسیتان، خیابیا     اصیفهان،  ند از:اها عبارتبرخی از این واژه؛ شوند می
                                                           
14. N. Chomsky & M. Halle 

15. J. Goldsmith  
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لرسیتان،  زمان، افهانستان، قهرمان، رفسنجان، مسیلمان، فیراوان، اطمینیان، آسیمان، نگهبیان،      ساختمان، هم

   .رفسنجان و ساختمان، نگهبان

 ارتقاء واکه در مرز هجا -9-2-1

که با سیاختار  « خانه»مثال در واژه  رایب ؛افتد میفاق در مرز هجا نیز ات بلکه  تنها در یک هجاارتقاء واکه نه

های زییر  یابد. مثال میهجای بعد ارتقاء  ةل تحت تاثیر همخوان آغازهجای او  ةهست است، cv.cvهجایی 

 .استهایی هایی از چنین واژهنمونه

)غییر اسیم خیاص(، سیلمانی،      داند، نگهبانی، رفسینجانی  میخانه، کسانی، خانواده، کتابخانه، ساختمانی، 

 .مردانه و گانهبارانی، دانستن، ارزانی، سیرجانی، بچهکرمانی، آستانه، کالنی، کاشانی، آسمانی، 

تبیدیل   uیابد و بیه   میارتقاء  nاز  پیش ɒ ةها واکآن ةکه در هم (1-9)شده در بند ههای ارائبراساس داده

 :صورت زیر تعری  کردافتاده به ةتوان محدودیتی را ناظر بر ارتقاء واک میشود،  می

 ɒN cor* ایتیهه ( محدودیت ارتقاء واکه در جوار خیشومی1)

 گیرد.  نمیقرار ای تیههپسین در جوار خیشومی  ةافتاد ةواک

 ؛1339 ،و پیرینت  ارتی کی میک گیی ) بهین ةشیده در ادبییات نظریی   ه بیه محیدودیت پاییایی ارائیه    با توج 

 ةصی توان محدودیتی را براساس عدم تهیییر مشخ   میصه ( درخصوص عدم تهییر مشخ 1911، خان جن بی

   :افتاده به صورت زیر بازتعری  کرد

   IDENT-IO(low) افراشته ةص( محدودیت عدم تهییر مشخ 2)

 .  استبرابر داد با درون دادافتاده در برون ةصمشخ 

ای بیه  از خیشیومی تیهیه   پییش  یت افراشتگی واکهه به اهم با توج  گفتهپیشهای مراتب محدودیتسلسله

   است:صورت زیر 

*L+N cor >>IDENT-IO(low) 

   :صورت زیر ارائه کردرا به «ارزان» ةواژتحلیل بهینگی  توان تابلو میشده های ارائهبراساس داده

 « ارزان» ة(. تحلیل بهینگی واژ2) تابلو

IDENT-IO(low) *ɒN cor Ɂarzɒn 

 *! Ɂarzɒn 

*   ?arzun 

« راند، برانید، بدانید و....   میماند،  میخواند،  میداند،  می»هایی چون در واژه یکی دیگر از موارد ارتقاء 

پیشین افتاده نیز به پیشیین مییانی ارتقیاء     ةواک ،افراشتهپسین افتاده به پیشین  ةرتقاء واکبر اافزون که است 
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د. در تحلیل چنین مواردی تزم اسیت بیه دو   شو میهمخوان پایانه حذف  همچنین در این موارد ؛یابد می

 ،خیان جین بیی کیه بسییاری چیون )    MAX-IOی حذف محدودیت دیگر اشاره کرد. یکی محدودیت کل 

میانی که در اینجیا بیه آن    ةافتاده به واک ةاند و دیگری محدودیت ارتقاء کوتاه واکاشاره کردهبه آن ( 1911

   شود. میاشاره 

 #V low* هجای پایانی محدودیت افتادگی واکه در (9)

 گیرد.قرار نمی در هجای پایانیپیشین  ةافتاد ةواک

دانید،   میی »هایی نظیر معیار در واژه ةگوندر بدون تکیه  CVCه به حذف همخوان پایانی در هجای با توج 

 این محدودیت خیاص  صورت زیر تعری  شود. تزم است محدودیت دیگری به....« و ماند میخواند،  می

شیود، باشید،    میی »هیایی چیون   . در واژهسیت ها ارتقاء قبل خیشومی صورت گرفتیه نی مواردی که در آن

 گیرد. میت صورحذف و ارتقاء کوتاه ...« وخرد  میرود،  می

 #C-* واژه ةدر پایانتکیه بی CVC( محدودیت هجای 1)

   .دشوحفظ نمیدر هجای بدون تکیه  CVCهمخوان پایانی هجای 

 صورت زیر نشان داد.  توان به می شده راهای تعری بندی محدودیتیتاولو

*ɒN cor >>*Vlow>>*-C#>>MAX-IO, IDENT-IO 

   :صورت زیر نشان دادتوان به میرا « دونه می» ةرقابت محدودیت ها در واژ

 «دونه می» ةها در واژ(. رقابت محدودیت1) تابلو

IDENT-IO MAX-IO *-C# * V low *ɒN cor midɒnad 

*  * *!  midunad 

**  *!   miduned 

* *     midune 

  * * *! midɒnad 

هیای  اسیاس داده برتیوان   میی  ایخیشومی تیهه از همخوان پیشخصوص ارتقاء واکه مورد دیگری که در

الی  و ب(   1911) ارنیده تعبیر نگمطرح کرد این است که در افعال سببی ساختواژی و بهحاضر  پژوهش

صیورت ارتقیاء کوتیاه    ارتقیاء واکیه بیه   « راند و خواند، ماند»و همچنین در افعالی مانند  فعل سبک سببی

شیود.   میی تبیدیل   oبیه   ɒ ةافتیاد  ةواکی ...« وپراند، دواند، کراند » هایواژه مثال در برای ؛گیرد میصورت 

. براسیاس ایین تحلییل    صورت کوتیاه صیورت گییرد   قاء بهارت سبب شده است nd ةخوشرسد  مینظر  به

 :صورت زیر تعری  کردخصوص بهتوان محدودیتی را در این می

     nd         *ɒ/u-ndخوشه  محدودیت (1)
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 گیرد. میقرار ن پیشین ةیا افراشتپسین  ةافتاد ةواک ایتیهه انفجاری - ایتیهه میخیشو ةوشاز خ پیش

در  COMPLEXنسیبت بیه محیدودیت خوشیه      MAX-IOهایی محیدودیت حیذف   در چنین ساخت

 گیرد. میاولویت باتتری قرار 

   :صورت زیر تعری  کردتوان به میرا ر ث ؤهای ممراتب بهینگی در محدودیتسلسله

*ɒ/u-nd>> *ɒN cor, MAX-IO >>COMPLEX,IDENT-IO 

 :صورت زیر تعری  کردبهتوان  می را« پراند» ةتابلو واژ

 « پراند» ی واژةها(. تحلیل رقابت محدودیت9) تابلو

IDENT-IO(low) COMPLEX MAX-IO *ɒN cor *ɒ/u-nd parɒnd 

 *  * *! parɒnd 

* *   *! parund 

* *  *   parond 

*  *!   parun 

 عدم ارتقاء واکه   -9-9

ال واجیی در زبیان   ینیدهای فع ی  اای یکیی از فر از همخوان خیشیومی تیهیه   پیشکه ارتقاء واکه  باوجودی

هیای  افتد که در این قسیمت بیا اسیتناد بیه داده    فاق نمییند ات ادر مواردی این فر ،آید میحساب فارسی به

 د.  وشمیشده این موارد برشمرده استخراج

 سامی خاصا -9-9-2

مشیمول   ،هایی که کاربرد کمتری دارنید آن ویژهبه ،ندهستهایی که اسامی اشخاص و اماکن برخی از واژه

قیرآن،  )اسیم دختیر(،    ، بیاران لبنیان، یونیان  رفسنجانی، بهران، مهران، آبادان، »مانند  ؛شوندارتقاء واکه نمی

   «.آبان و سرطان

 شود:میصورت زیر ارائه اسامی خاص بهشده درخصوص های ارائهاولویت محدودیت
IDENT-IO-low>> *ɒN cor 

 تعری  کرد.صورت زیر بهرا اسم خاص  منزلةبه« باران»توان تابلو  میهای این قسمت اساس دادهبر

 اسم شخص منزلةبه« باران»تحلیل بهینگی  (.8) تابلو

*ɒN cor IDENT-IO(low) bɒrɒn 

*   bɒrɒn 

 *! bɒrun 

 های خاصواژه -9-9-1

در ایین   ؛دنپسیند نمی در آنرا اند که اهل زبان ارتقاء واکه ای در گفتار جای گرفتهگونهبه هااز واژه برخی
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 ینیدهای آواییی  ادهد که فر مینشان  ین واقعیتا .ایمخاص نام نهاده ةواژ منزلة هبپژوهش این قبیل واژه را 

ر ث ؤمی  هیا بلکه عوامل کاربردشناختی نیز در آن ،دنپذیرشناختی صورت نمی های واجا براساس واقعیتتنه

فانه، دانشیگاه،  س ی أ، روزانه، داستان، متدیوان»ند از: اهای خاص در این پژوهش عبارتاست. برخی از واژه

   .«اذهان و جهان، کیهان، عمرانجهانگرد، سیمان، میزبان، دیوان، دانشجو، 

های خاص تعری  کرد. این محیدودیت کیه از   محدودیتی برای واژهتوان  می گفتهپیش هایبراساس داده

 کند.   میتضمین را د داد دستگاه مول داد و دروننعدم تهییر بین برو است،جن  محدودیت پایایی 

   IDENT-IO(ɒN cor)-sw های خاصمحدودیت واژه (8)

 باشد.  برابر داد درون با ای بایداز خیشومی تیهه پیش ةافتاد ةصدر مشخ  های خاصداد واژهبرون

نبیودن دو واحید واجیی در دو هجیای     یکسیان  OCP( محیدودیت  1331) 18 تارتی و پرینکمکباور به

( آن را بیه  2012) ادمیاکو  تیوان بیه پییروی از    میی افراشته های کند که در مورد واکه میتضمین را مجاور 

   د.گسترش دا OCP(+high)صورت افراشته به صةمشخ 

افتیاده در جیوار همخیوان خیشیومی      ةنسبت به محدودیت عدم استقرار واکی  باتاولویت دو محدودیت 

   :صورت زیر تعری  کردبهتوان  میای را  تیهه

 IDENT-IO(ɒN cor)sw >> *ɒN cor, OCP(+high) 

   :صورت زیر نشان دادتوان به میرا « میزبان» ةها درخصوص واژنمایش رقابت محدودیت

 «میزبان»نمایش رقابت محدودیت ها در واژه  (.1)تابلو 

OCP(+high) *ɒN cor IDENT-IO(ɒN cor)sw mizbɒn 

 *   mizbɒn 

*  *! mizbun 

 های قرضی )نو(واژه -9-9-9

ور مسیتقل وارد زبیان   طی انید، چیه بیه   های دخیل وارد فارسی شیده صورت واژههایی که بهبرخی از واژه

شیوند.  مشیمول ارتقیاء نمیی    ،کار رفته باشیند فارسی به ةصورت ترکیبی با واژفارسی شده باشند و چه به

   «.پارلمان و ، فرانسهآلماندیدن، سان» مانند

افتیاده در جیوار همخیوان     ةتوان محدودیتی را در رقابت بیا عیدم اسیتقرار واکی     می باتهای براساس داده

 :صورت زیر تعری  کردای بهخیشومی تیهه

   IDENET-IO(ɒN cor)bw افتاده ةصدر مشخ  های دخیلپایایی واژه( محدودیت 0)
                                                           
16. J. J. McCarthy & A. S. Prince 
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 داد برابر است.  با درونای از خیشومی تیهه پیش ةافتاد ةصمشخ لحاظ های دخیل بهداد واژهبرون

 :استصورت زیر های دخیل بهترتیب اولویت محدودیت پایایی واژه

IDENT-IO(ɒN cor)bw >> *ɒN cor 

 ةدر واژ افتیاده  ةهای دخیل و محدودیت نشانداری عیدم اسیتقرار واکی   محدودیت پایایی واژهتابلو رقابت 

   :توان در تابلو زیر نشان داد میرا « پارلمان»

 «پارلمان»دخیل  ةها در واژرقابت محدودیت (.7) تابلو

*ɒN cor IDENT-IO(ɒN cor)bw pɒrlemɒn 

 *! pɒrlemun 

*   pɒrlemɒn 

 با پسوند تصریفی جمع   -9-9-8

از  پییش افتیاده   ةهیا واکی  کیه در آن  هسیتند هیایی  واژه ،شیود  مییکی از مواردی که مشمول ارتقاء واکه ن

ان، زنیان، میردان،   جوانیان، ایرانیی  »ماننید   ؛در پسوند تصریفی جمع قرار گرفتیه باشید   میهمخوان خیشو

   .«اذهان و گیاهان، درختان، سران

سیاز را  افتیاده در پسیوند جمیع    ةتوان محدودیتی درخصوص عیدم ارتقیاء واکی    می باتهای براساس داده

   :صورت زیر تعری  کرد به

   IDENT-IO(pl)محدودیت عدم ارتقاء در پسوند تصریفی  (1)

 داد برابر باشد.  افتادگی واکه باید با درون ةصداد پسوند تصریفی در مشخ برون

ای، از خیشیومی تیهیه   پییش بندی محدودیت عدم ارتقاء واکه در پسوند تصریفی و ارتقیاء واکیه   اولویت

   است:صورت زیر  به

IDENT-IO(pl) >>*ɒN 

از همخیوان خیشیومی و    پییش افتیاده   ةداری عدم اسیتقرار واکی  های نشانتابلو نمایش رقابت محدودیت

   است:صورت زیر ساز بهدر پسوند جمع ءمحدودیت وفاداری عدم ارتقا

 « زنان»واژة ها در نمایش رقابت محدودیت (.6) تابلو

*L+N cor IDENT-IO(pl) zanɒn 

 *! zanun 

*   zanɒn 

 گرد ةاز افراشت و قبل بعد -9-9-1

گیرد   ةشود، حضیور واکی   میای از همخوان خیشومی تیهه پیشارتقاء واکه مانع یکی دیگر از مواردی که 
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یونیان،  ، روزانیه،  بحران، استان، دوستان، گردان طوفان، تومان،»مانند  است؛میانی یا افراشته در هجای قبل 

   .«قانون و بازرگان خانم، بوکان،

داری عیدم اسیتقرار   هایی را در رقابت بیا محیدودیت نشیان   توان محدودیت میهای بات براساس داده 

مطرح ساخت. ایین محیدودیت نیاظر بیر ایین واقعییت اسیت کیه         ای از خیشومی تیهه پیشافتاده  ةواک

 د.  وش می ءق ارتقاگرد میانی یا افراشته موجب عدم تحق  ةهجای مفروض قبل یا بعد از واک یریقرارگ

 IDENT-IO L(hi.ro)گرد  ة( محدودیت بعد و قبل از افراشت3)

گیرد باشید برابیر     ةافراشتاز  هجای قبل یا بعد ةای که هستقبل از خیشومی تیهه ةداد واکداد و بروندرون

 است.  

 است:صورت زیر نسبت اولویت ارتقاء واکه و محدودیت قبل و بعد از افراشته به

IDENT-IO L(hi.ro)>>*ɒN cor 

 :صورت زیر نشان دادتوان به میرا « روزانه»واژة ها درخصوص تابلو محددیت

 «روزانه» ةها در واژرقابت محدودیت (.4) تابلو

*L+N cor IDENT-IO L(hi.ro) ruzɒne 

 *! ruzune 

*   ruzɒne 

 شدهیگذارتازگی معادلاصطالحات به -9-9-7

 اسیت هیایی  گییرد، واژه  میی در آن صورت نای قبل از خیشومی تیههکه ارتقاء واکه یکی دیگر از مواردی 

کیه ذهین گویشیور     اسیت شده مواردی گذاریتازگی معادل. منظور از بهنداشدهگذاریتازگی معادلکه به

سیروان،  »ماننید   ؛دهیه از ایجیاد آن گذشیته باشید     اگرچه چنید  ،پندارد میزبان فارسی هنوز آن را جدید 

 .«رسانه و پادمان، یادمان، رایانه، یارانه، رویانگردان، پادگان، 

   :صورت زیر تعری  کردتوان محدودیتی را به می باتهای براساس داده

   IDENT-IO(ɒN)nwشده گذاریتازگی معادلمحدودیت اصطالحات به (10)

 بر باشد.  اداد بربا درونباید لحاظ افراشتگی واکه شده بهگذاریتازگی معادلهای بهداد واژهبرون

 ةافتیاد  ةشده نسبت به محدودیت عیدم اسیتقرار واکی   گذاریتازگی معادلهای بهبندی واژهترتیب اولویت

   است:صورت زیر ای بهاز خیشومی تیهه پیش

IDENT-IO(ɒN)nw>> *ɒN cor 

   :صورت زیر تحلیل کردتوان در تابلو بهینگی به میرا « یادمان» ةواژ
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 «یادمان» ةها در واژرقابت محدودیت (.3) تابلو

*ɒN cor IDENT-IO(ɒN)nw jɒdmɒn 

 *! jɒdmun 

*   jɒdmɒn 

 بستهغیر ممتدِ غیر پیش ةآغاز -9-9-6

رسد در عیدم ارتقیاء    مینظر که به استیکی دیگر از مواردی  انفجاریو چاکنایی  میکا ةهجاهای با آغاز

 و چاکنیایی انفجیاری   کامی ةهجاهایی که دارای آغازپژوهش حاضر های ساس دادهد. برادارواکه دخالت 

راسیاس  . بارتقیاء واکیه ندارنید   میایلی بیه   ت اشیند. ( بɒn)ای تیهیه پسیین و خیشیومی    ةافتاد ةواک ةمیان و

غیر ممتید غییر    ةصورت خالصه کرد که آغازاین مهم را به اینتوان  می بستههای پیوسته و پیش صهمشخ 

 .«اتن و ، کماکانکانکودکان، گرگان، امکان، پله»مانند  ؛شود میدهانی مانع از ارتقاء واکه پیش

صیورت زییر تعریی     های وفیاداری بیه  جن  محدودیتتوان محدودیتی را از  می باتهای براساس داده

 :کرد

   IDENT-IO-ONS(cont.ant) دهانیغیرممتد غیر پیش ةمحدودیت آغاز (11)

 داد برابر باشد.  افراشتگی واکه با درون ةصدهانی باید در مشخ غیر ممتد غیر پیش ةداد هجا با آغازبرون

تیوان  میی  را IDENT-IO-ONS(cont.ant)ری وفاداو  L+Ncor*داری بندی دو محدودیت نشاناولویت

 صورت زیر تعری  کرد.  به

IDENT-IO-ONS(cont.ant) >>*ɒN cor 

   :در تابلو زیر خالصه شده است« کماکان» ةها در واژرقابت محدودیت ،براساس محدودیت بات

 «کماکان» ةها در واژرقابت محدودیت (.21) تابلو

*ɒN cor IDENT-IO-ONS(cont.ant) camɒcɒn 

*   camɒcɒn 

 *! camɒcun 

 فعل وجهی مصدری توانستن -9-9-6

ایین  د و در شیو  میی از همخیوان خیشیومی در زبیان فارسیی      پیشکه مانع از ارتقاء واکه  یآخرین مورد

هیای ایین پیژوهش از    که در داده استصورت مصدری به «توانستن» شود، فعل وجهی میقسمت تحلیل 

رسید   مینظر ل بهدر نگاه او ..«. و.بخشی توان، بتوان، توان می»مانند  ؛باتیی برخوردار است کمابیشبسامد 

 افتیاده در هجیای قبیل باعیه شیده اسیت       ةیا واک استدندانی در آغازه  خاطر همخوان سایشی لب وبه

ایین   ةشدد، صورت تصری نکن میاین فرضیه را رد ...« وجوان »مواردی چون ولی  ،ارتقاء صورت نگیرد
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« توانیید  میی »و در  شده وجود نداردصورت تصری  دهد که مانعی برای عدم ارتقاء در میفعل هم نشان 

صیورت محیدودیت زییر    بیه و  شیود  میی ه مصدری فعل بهانه وج همین خاطربه ؛گیرد میارتقاء صورت 

 شود: میتعری  

 IDENT-IO-tav« توانستن»محدودیت فعل وجهی مصدری ( 12)

   است:داد در افراشتگی واکه مطابق درون «توانستن»اد وجه مصدری فعل دبرون

   است:صورت زیر های ارتقاء واکه و فعل وجهی بهمراتب محدودیتسلسله

IDENT-IO-tav >>*ɒN cor 

   :صورت زیر تعری  کردتوان به میتابلو بهینگی مربوطه را 

 «توان می» ةبهینگی در واژ (.22تابلو )

*ɒN cor IDENT-IO-tav mi tavɒn 

 *! mitavun 

*   mitavɒn 

 گیرینتیجه -8

زبیان فارسیی    ارتقاء واکه در د،ش های مختل  اشارهه در زبانارتقاء واک امکان به ابتدا پژوهش حاضردر 

 ةتنها ارتقیاء واکی  رو  نوشتار پیشدر از مجموع موارد ارتقاء واکه در زبان فارسی فی شد، ی معر طور کل به

کیه   دهید  مینشان  پژوهشین های ابررسی داده .شدای بررسی پسین قبل همخوان خیشومی تیهه یافتاد

بیه   ،یابد. ارتقاء واکه در این نوعارتقاء می یطور کل به ایاز همخوان خیشومی تیهه پیشپسین  ةافتاد ةواک

پسیین بیه    ةارتقیاء بلنید افتیاد   صیورت  بیه  هعمدطور بهاگرچه  ،گیرد میکوتاه و بلند صورت شکل هردو 

 روروبیه هیایی  ارتقاء واکه بیا محیدودیت  که  دهد مینشان  پژوهش حاضرهای حلیل داده. تاستافراشته 

 ةدهد کیه نظریی   مینشان  نوشتار پیش روبهینگی تحلیل کرد.  ةقالب نظریدر آنها را  ةتوان هم میست که ا

پسیین و   ةافتیاد  ةآراییی کیه در اینجیا آراییش واکی     های حاکم بیر واج منظور تحلیل محدودیتبهینگی به

 مثابیة هجیا بیه  ییک  ةدوهجیا و میانی   با دو سیاختار هجیایی میرز    نظر است ای مد خیشومی تیهه همخوان

قابیل   ،دشی فی کند که در شرایطی که در این پژوهش معر  میآرایی در این زبان عمل ی واجمحدودیت کل 

 .  است نق 

داری و محیدودیت نشیان   مثابةبهای از خیشومی تیهه پیشپسین  ةافتاد ةارتقاء واک نوشتار پیش رودر  

ی در طیور کل ی  کنید کیه بیه   های وفاداری رقابت میمحدودیت منزلةعدم ارتقاء واکه در شرایطی خاص به

صیورت   باتتر و در غیر این ةمحدودیت عدم استقرار همخوان افتاده در رتبنشان زبان فارسی وضعیت بی
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، نشیان  حاضیر  گیرد. با تحلیل موارد ارتقاء و عدم ارتقاء در قالب بهینگی در پژوهشبعد قرار می ةدر رتب

این در حالی اسیت کیه    ؛خوبی دگرگونی وضع موجود را نشان دهدتواند بهبهینگی می ةنظریکه داده شد 

 گرفت.  نظر قرار می مد یندهای آوایی ای فربنیاد، رفتار کل اعدهقهای زایشی در سایر نظریه
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