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در قالب مدل زبان فارسی  CVCCهجایی های یکدر واژه بررسی اصل توالی رسایی
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 2مهرزاد منصوری

 شناسی، دانشگاه شیرازهای خارجی و زبانزبان بخش دانشیار

 چکیده
 وجهیی  رح سیه هجایی زبان فارسیی در االیط  ی   ی همخوانی کلمات تکها منظور بررسی توالی رسایی در خوشهکه بهحاضر در پژوهش 

هجیایی زبیان   تیک  ةواژ (666)خنثیی( در   ةخوشی  15خنثیی و   51موافی،،   511خوشیه )  (362)است،  هصورت گرفت( 5991) نناندیسکا

ر هیردو سی خ خوشیه و    دنوشتار پییش رو   است. شده  بررسی پایانی زبان فارسی ةهجایی با خوشی تکها فارسی با ساخت هجایی واژه

ه بیه  بیا توج ی   کننید.  سایی تبعییت میی  که در این زبان از اصل توالی ر استیی ها دهد که با تفاوت معناداری اولویت با خوشه واژه نشان می

کیه کمتیرین   اسیت  میانگین تفاضل رسایی خوشه حدود ییک  زیرا  ؛دشو  میند ارزیابی شیط رسایی خوشه شیبی کُ (91/6)تفاضل رسایی 

تیری   رسیایی از وضیعیت متیوازن   ی مخیال   ها در گروه ها واژه دهد که توزیع  مینشان  حاضرپژوهش  همچنین است؛ تفاضل رام صحیخ

 اسیت واکیدار  -واک ی بیش از توالی بی ور معنادارواک به بی-توالی واکدارکه  دهد لحاظ واکداری نشان میبهجستار پیش رو  ند.اربرخورد

یین پیژوهش در االیط    ی اهیا  براساس یافته همچنین ؛شود یید میأهای مورد بررسی ت در خوشهکه از این زاویه نیز تمایل به رعایت رسایی 

   است. ر االط این نظریه تحلیل شدههایی تعری  شده و نتایج حاصل د بهینگی محدودیت

   .آرایی، واجهمخوانی بهینگی، خوشة ة، ساخت هجایی، نظریرسایی :هاواژهکلید

  

                                                           
 اند.( پذیرش و چاپ شده5291ت این شماره با تأخیر در سال )مقاال -5

 mans1252000@yahoo.com               پست الکترونیکی:   -3
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 مهمقدّ -3

ه مورد توج ی همواره ست که  ا هاز مواردی بود ،ی همنشینیها سبط محدودیتهمخوانی در هجا به خوشة

جایگیاه آغیازه ییا پایانیه چنید همخیوان       در  هیا  بیان اگرچه در برخیی از ز  ؛ست ا هشناسان ارار گرفتزبان

کیه ایین    داردیی هیا  حیدودیت هیا م  در خوشیه  هیا  ولی همنشینی همخوان ،تشکیل دهندخوشه د نتوان  می

در  ؛ بیرای مثیال  متفاوت اسیت آن  بودنهمچنین آغازه یا پایانهه به سنگینی خوشه و با توج  ها محدودیت

همچنیین اعضیای دیگیر خوشیه نییز       اسیت؛  /s/ستایی در آغازه همواره  ةل خوشعضو او  زبان انگلیسی

سوم نیز یکیی از  و عضو  pو  k ،t یها کی از همخوان. عضو دوم خوشه یهستندصی ی مشخّها همخوان

توانید در همنشیینی     میی ازجملیه عیواملی کیه     .(15: 5991، 2روچ) اسیت  lو  j ،w ،r این چهار همخوان

به این معنا که هرچیه  . استهجا  ةه به هستتوج با  اعضا 8یتناسط رسای ر باشد،ثّؤشه مدر خو ها همخوان

این مفهیوم کیه بیه اصیل      گردد.  میرسایی کمتر  ،شود  میهجا فاصله بیشتر  ةهجا به سمت حاشی ةاز هست

   ست. ا شده  بررسی ها در بسیاری از زبان ،ست ا هت یافتشهر توالی رسایی

اساس آن رعایت یا عدم رعایت ایین اصیل را محیک    مراتط رسایی که بتوان بر سلسلهمنظور تعیین به 

 ه( م یرح شید  3663) 1و پیارکر  (5991) 6ندیسیکا انن(، 5918) 1دی ازجمله سییلکرک ی متعد ها لزد، مد

 همچنیین در  ؛سیت  ا ه( تیدوین یافتی  5991) دیسیکان وجهی نانمدل سهراساس پژوهش حاضر بست که  ا

 بهینگیی نییز   ة، در االیط نظریی  شیده ی ارائهها ست تا با عنایت به تحلیل داده ا هسعی شدنوشتار پیش رو 

در خوشیه و هیم    هیا  لحاظ تیوالی همخیوان  بر آن است تا این اصل را هم بهحاضر پژوهش  .تحلیل شود

و همچنیین نسیبت واکیداری اعضیای خوشیه      ی همخیوانی  هیا  یافته از خوشهاوامی ها سامد نسبی واژهب

یکیی اینکیه آییا در     :پرسیش اساسیی اسیتوار اسیت     پژوهش حاضیر بیر سیه   این، . براساس بررسی کند

توالی رسیایی  درمجموع اصل خوشه ی و براساس رسایی نسبی اعضاء  ور کلّی مورد بررسی بهها خوشه

 آییا  هیا  شده با این خوشیه ی تشکیلها ه به رسایی نسبی در واژهبا توج اینکه  دوم شود یا خیر؟  میرعایت 

ه به واکداری آیا نسبت واکداری اعضای خوشه نییز  و سوم اینکه با توج رعایت شده است؟  یادشدهاصل 

 ؟کند  مییید أرعایت یا عدم رعایت اصل توالی رسایی را ت
                                                           
3. P. Roach 

4. sonority 
5. E. Selkirk 

6. A. E. Gnanadesikan 

7. S. Parker 
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 روش پژوهشمبانی نظری و  -2

گیران  ی درمییان پیژوهش   یور کلّی  ، اگرچه بیه استمراتط رسایی رسایی تعین سلسلهترین بحث در مهم

ص رسایی مانند رسایی بیشتر واکه درمجموع نسیبت بیه همخیوان، ییا رسیایی      ی مشخّها براساس فاصله

 ؛5991، روچ ؛5918، )سییلکرک  هسیت توافی،   ی گرفتیه هیا  ی رسا نسبت به همخیوان ها بیشتر همخوان

اابیل   هیای همراتط رسایی اختالفی لی درخصوص تعیین دای، سلسلهو ،(3663 ،رکرپا ؛5991، ناندیسکان

ت صیورت  کوسیتیکی ماننید شید    آمختصیات   ةواسی  مراتط رسایی بهتعیین سلسلههی وجود دارد. توج 

ی هیا  یکیی از ایین نظیام    پیذیرد.   میی گسیترده صیورت    هیای گیرد که بیا ابزارهیای دایی، و آزمیایش      می

واکیداری  »وجهیی  ( براسیاس میدل سیه   5991) اندسییکان ن ةوسیلست که بها  مینظاسایی تط رمرا سلسله

   :ست ا هصورت زیر پیشنهاد شدبه «56ارتفاع واکه»و  «9بست همخوانی» ،«1ذاتی

 واکداری ذاتی الف(

 واک       گرفته واکدار           رساهاگرفته بی

5                     3                      2 

 بست همخوانی ب(

 روان          بست چاکنایی سایشی/           ها انسدادی

5                       3                       2 

 ارتفاع واکه پ(

 افتاده ةمیانی              واک ه                واکةافراشت ةواک

5                             3                        2 

 :تعریی  کیرد  ذییل   ةگانی دهصیورت  مراتیط رسیایی را بیه   نظام سلسیله  باال،فة با رعایت سه مولّوی  

؛ هیا  خیشیومی ؛ هیا  روان ؛hو Ɂ ی ناسیوده؛  هیا  افراشته/ همخوان یها واکه؛ انیمی یها واکهتاده؛ اف یها واکه

)و  یهیا  انسیدادی ؛ ( واکیدار هیا  و انسایشیی ) یهیا  انسیدادی ؛ واکی بیی هیا  سایشی؛ ی واکدارها سایشی

منظیور انجیام   مدل مورد بررسی برگزیده شد. به مثابةبه باالمدل  ،در پژوهش حاضر .واک( بیها انسایشی

بیه  کیه   یوری  اختصاص یافت به ده تا یکمحاسبات آماری از کمترین رسایی تا باالترین آن ارزش عدد 

                                                           
8. inherent voicing(VC) 

9. consonantal stricture(CS) 

10. vowel height(VH) 



 5291، تابستان 52های غرب ایران، سال سوم، شمارة ها و گویش / فصلنامة م العات زبان16

 ابی ) اختصاص یافیت  هشتارزش رسایی « j» هناسودن و همخوا یکواک ی بیها رسایی انسدادیة درج

   .(اندر ارار نگرفتهنظ مد  ها گذاری واکه در این ارزش ه به موضوع بحثتوج 

 اسیت ابتدا نگارنده کیه خیود گویشیور زبیان فارسیی       ها آوری دادهمنظور جمعبه نوشتار پیش رودر  

بیر   افیزون  .کند یآورجمع تناوب بهماه ت ششرا ظرف مد  یانیپا ةبا خوش ییهجاتا کلمات تک دیکوش

هجایی را استخراج نموده و سیس  بیه م ابقیت    کلمات تک ،میلیون واژهی از سه ا هبا مراجعه به پیکر ،این

شیده   بررسی واژهششصد  پژوهشدر این  تر سازد.را غنی ها شده پرداخته تا دادهآن با فهرست گردآوری

 ةفاصیل  ،سیت  ا  هگرفتی صورت  تربزرگ یها خصوص در پیکرهیی که در اینها ست که نسبت به پژوهش ا 

 چندانی ندارد.  

 داننید  از مییالد( میی  پییش   ینی )پانصدسیال پیان مراتط رسایی را غازگر بحث سلسلهلحاظ تاریخی آبه 

 هیا  واج ةهم از ای گانه بندی چهاردهولی تقسیم ،هعایی نکردخصوص اد گرچه وی در اینا ؛(3663 ،)پارکر

 ؛سیت  ا هنظیر ایرار داد   بندی مید  نوعی میزان رسایی را در این تقسیمرسد به  میست که به نظر  ا هه دادئارا

تفیاوت اساسیی دارد. از آن زمیان     ،ست ا هدست آمدشناسان امروز بهزبان ةوسیلبه بندی با آنچهاین تقسیم

لفیی درخصیوص   سیت. در ایرون اخییر نظرییات مخت     ا هاثر اابل ذکری م رح نشید  تا ارن هجده تقریباً

 شاره کرد.  ا( 5115) 55ول توان به   میکه از این جمله  ست ا همراتط رسایی م رح شدسلسله

 هیا پراسیتنادترین آن از ست کیه   اه خصوص انجام گرفتی دیگری در اینها اخیر پژوهش در چند دهة 

اشیاره کیرد.    (3663) و پیارکر (5991) ناندیسیکان ، (5996) 53کلمنیت  (، 5918) سییلکرک تیوان بیه     می

 ؛(1) هیا  واکهست:  ا هگذاری کردارزش ذیلصورت بهرا  ها رسایی در واج مراتط( سلسله5996کلمنت  )

 .(5ی گرفته )ها همخوان؛ (3) ها خیشومی؛ (2) ها روان ؛(8) ها ناسوده

بیودن  بودن، واکداربودن، رسیابودن و تقریبیی  یی چون هجاییها اساس ویژگیبررا  گذاری وی این ارزش

 :صورت زیر بازنویسی کردتوان به  میمراتط وی را . نظام سلسله(399: 5996، )کلمنت  کند  میتعری  

 ها واکه > ها ناسوده > ها روان > ها خیشومی > ی گرفتهها همخوان

( هیا  )نیه تنهیا گیروه    هیا  ی، تیر و برحسیط واج  ان در بحث رسایی به صورتی داگرپژوهشبرخی از  

 ( اشاره کرد.  5918) کرکلتوان به سی  میند که از آن جمله  ا هکرد یی ارائهها مدل

a   56  m n  1 

e o   9  s  8 
                                                           
11. O. Wolf 
12. G. N. Clements 
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i u   1  v z ð  2 

r   1  f Ѳ  3 

l   6  b d g  5 

s   8  p t k  1/6 

ترتییط در ییک نظیام    ی انگلیسی را بیه ها واج ةاساس محاسباتی که انجام داد هم( بر5996) 52الرسن 

صیه  تنهیایی ییک مشخّ  ( معتقد است که رسیایی خیود بیه   5992) مراتبی تعری  کرد. گناندیسیکانسلسله

  مینظیا  ویایین،  براسیاس   ؛کیه در آن دخالیت دارنید    استبلکه این ویژگی برآیند چند ویژگی  ؛نیست

فیی  معرّ (3)د کیه در بنید   داگانیه ارائیه   ده یها گذاری مدلی از ارزش ،کرد و بر این اساس ئهاوجهی ار سه

 د.  ش

 :ارائه دادرا ر زی ةگانمراتط شانزدهی آکوستیکی خود نظام سلسلهها با بررسی (3663پارکر )

 1   ها کناری  56   ی کوتاهها واکه

 1   ها تخت  51  (/ә/)جز  ی میانیها واکه

 6   ها لرزشی  58  (i)جز  ی افراشتهها واکه

/ә/     52  1  ها خیشومی 

/i/     53  /h/   8 

 2  58انسدادی  55    ها ناسوده

r     56  3   51سایشی 

 556  یها انسدادی  9    ها کناری

ی اسسانیایی، عربی مصیری، هنیدی، ملیولی و    ها زبان ( با بررسی رسایی در3661) و دیگران 51جانی 

و  واکی بیی هیا  ند کیه در میواردی چیون تقابیل لرزشیی و کنیاری، سایشیی        ا هماالیی به این نتیجه رسید

 ةکیه تمیایز رسیایی در بقیی    درحیالی  اسیت  51زبانی اص ، خها و انسدادی ها سایشی ی واکدار،ها انسدادی

مراتیط رسیایی    سلسیله  ،درخصیوص زبیان ملیولی    زجکه در این پژوهش دریافتند . است موارد جهانی

                                                           
13. G. N. Larson 

 واکهای بی های واکدار/ ساسیش ها و انسایشی انسدادی -58

 ها واک/ انسدادی واکدار و انسایشیسایشی بی -51

 واکی بیها انسدادی -56

17. C. Jany 
18. language specific 
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گرفتیه  ی صیورت هیا  پیژوهش . اسیت « هیا  غلیت  >روان >خیشیومی  >ی گرفتیه هیا  همخوان»صورت  به

تمیایز   بیارة گیران در ی پیژوهش توافی، کلّی   که بیاوجود دهد   میدرخصوص رسایی در زبان فارسی نشان 

ی جید  کمیابیش   صیورت خیرد اختالفیات    ی تولید، بهها براساس شیوه ها ی  بیعی واجها در  بقهرسایی 

ایین  یی بیا محورییت مختصیات اکوسیتیکی صیورت گییرد. در       ها وجود دارد که الزم است در پژوهش

گرفتیه   ( پذیرفته و مبنای این پیژوهش ایرار  5991 ،ندیسکان)نا ی پیشنهادیها یکی از مدلتنها  ،پژوهش

 است.  

ست کیه در   ا هی چندی صورت گرفتها همخوانی زبان فارسی پژوهش ةدرخصوص رسایی در خوش 

 .  شوندمیفی معرّه به پژوهش مورد بحث با توج این اسمت 

سیت کیه از آن جملیه     ا هصیورت گرفتی   ییها زبان فارسی نیز پژوهشدرخصوص بررسی رسایی در  

 (5292)و دیگیران   رحیمیی و ( 5219مهربیان )  ،(3666) یذوالفقیار  و ایی به کرد زعفرانلو کامبوز نتوا  می

ی زبان فارسی صیورت  مخوانهی ها خوشه بارةکه در استلین پژوهشی ( او 5216ثمره )شاید اشاره کرد. 

 هاسیتدالل کیرد   ،ی دوهمخوانی زبان فارسیها آرایی خوشهضمن اسخراج اواعدی از واج ست که ا هگرفت

هجیا   ةشیود کیه هسیت     میی ی دوهمخوانی رعایت ها خوشه بارةاصل توالی رسایی درصورتی درکه ست  ا

 ی بلند باشد.  ها یکی از واکه

 هاین نتیجیه رسیید  به  دارندنی همخوا ةخوش واژه از زبان فارسی که (616)با بررسی  (5219) مهربان 

غلیط   ا هکی  سیت  ا هکند. وی خا رنشان کرد  میی تبعیت از توالی رسای (%61/61)ست که زبان فارسی تا  ا

( بیا بررسیی   5219انبیری کشیتلی )   ند.هسیت ی دخییل  هیا  واژه ،کنند  مییی که از این اصل پیروی نها واژه

 اسیت، یانیه  انی( کیه یکیی از دوگونیه فارسیی م    ی آغازی و پایانی در زبان پارتی )پهلوی اشیک ها خوشه

مورد بررسی از اصل تیوالی   ةدر پیکر  ور کامل ًبهزبانی  ةی آغازی در این گونها هست که خوش ا هدریافت

 کنند.    میپایانی برخی از این اصل پیروی ن خوشةا درخصوص کنند، ام   میرسایی پیروی 

 ةی همخوانی زبان فارسی نشان داده است که هسیت ها خوشه( با بررسی 5212) کرد زعفرانلو کامبوزیا 

همخیوان زبیان    (32)سیت کیه از    ا هعا کیرد مسقیم دارد. وی اد  ةهجا راب  پایانةآرایش واجی در هجا با 

حیالی اسیت کیه    گیرند. این در  میارار  aو  i ،u یها از واکهپ   پایانی ةهمخوان در خوش (53) ،فارسی

ه البتّی  ؛رونید   میی کیار  بیه  ž و pجیز  هب ها همخوان ةهم ،باشد æ و o ،e پایانی آن ةدر خوش که هجاییدر 

رود کیه در بخیش     میی کار به pیی با همخوان ها خوشه ،از این سه واکهپ   شواهد زیادی وجود دارد که

 خوشیة  aو  i ،uاز پی    کیه ست  ا هعا کرددست اشاره خواهد شد. وی اد به مواردی از این ها تحلیل داده
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 نیسیت؛ گونیه  ایین  æ و o ،eولیی درخصیوص بعید از     ،واک خواهنید بیود  رسا( بی -همخوانی گرفته )

 گیرد.   نمیهمخوان چاکنایی ارار  aو  i ،u از پ ست که  ا هعا شددر این بررسی اد همچنین 

اسیتان  ی همخوانی در فارسی بها ( که توالی رسایی در خوشه5219کرد زعفرانلو کامبوزیا و دیگران ) 

کیه یکیی از دو   ی همخوانی فارسی باستان جز درصورتیها هخوشدر  که ست ا هنشان داد ،دهکربررسی  را

 د.شو میاصل توالی رسایی رعایت  ،در خوشه حضور داشته باشد ʃو sهمخوان 

از اصیل   هعمید  یور  بیه ی پاییانی  ها ند که خوشه ا ه( نیز به این نتیجه رسید5292 ) و دیگران میرحی 

بییش از   هیا  جایگیاه  ةی رسا در همی ها دهد که خوشه  میکنند. این پژوهش نشان   میتوالی رسایی پیروی 

ی بییش   ا هواکی در جایگاه پییش تنها  ی گرفتهها خوشهشوند، این درحالی است که   میهر ظا میزان میانگین

 شوند.    میظاهر  از میانگین

ی همخیوانی در زبیان فارسیی    ها ( با بررسی خوشه3666) سریش الفقاریوو ذ زعفرانلو کامبوزیا دکر 

باشید، اصیل تیوالی     aو  i ،u یهیا  هجا در زبان فارسی یکی از واکیه  ةکه هستند که درصورتی ا هعا کرداد 

اصیل   ،ی زبیان فارسیی باشید   هیا  هجا یکی دیگر از واکه ةکه هستولی درصورتی ،شود  میرسایی رعایت 

و  aو  i ،uی هیا  سیت کیه واکیه    ا هعیا شید  بر این اسیاس اد   ،در این پژوهشد. شو  میتوالی رسایی نقض 

 یادشیده  ژوهشپی اگرچه که  است گفته شودالزم  هالبتّ ؛دهند  میتشکیل  بقات  بیعی  æو  o ،eهمچنین 

 ؛هیای دخییل وجیود دارد   حیداال در واژه  های نقضی برای آنها ولی مثال ،دست یافت ی ا هبه چنین نتیج

 .در زبان فارسی «تیتر»و « پودر»مانند 

انید کیه رونید    عیا کیرده  ( نیز با بررسی فراگیری خوشیه در کودکیان اد   5295) خان جن شجاعی و بی 

صیورت کیه کیودک بیا حیذف      کاهش خوشه تا حدود زیادی با اصل توالی رسایی مرتبط است بیه ایین  

 کند.  خوشه را ساده می ،همخوانی که رسایی بیشتری دارد

تیوالی رسیایی    ،اسیت نوشتار پیش رو ترین پژوهش به ( که نزدیک5292)و دیگران  رحیمیپژوهش  

ی زبان فارسی بررسیی  ( در هرسه هجاE) ( به میزان اابل انتظارOمیزان اابل مشاهده ) ةروش مقایسرا به

لحیاظ  بیه را ی فارسیی  هیا  ی آغازه و پایانه در هرسه هجا در واژهها همخوان ةدر این پژوهش هم .کندمی

بیرای  سیت و   ا هو ناسوده محاسیبه کیرد   ها انفجاری، سایشی، خیشومی، روان ةگانی ششها نوع در گروه

( O/E) ی انفجیاری، خیشیومی و روان مییزان نسیبت    ها در گروه CVدر هجای که ست  ا نشان دادهمثال 

 اابل انتظار است.  بیش از میزان  ها شده در این گروهدهد میزان مشاهده  میکه نشان  استبیش از یک 

 هنشان داده شید شده مقایسه CV,CVC,CVCCجایگاه  ششی فارسی در ها در این پژوهش همخوان 
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در ایین   اسیت  هیا  ل متفیاوت از سیایر همخیوان   در جایگاه همخیوان او   CVCC ست که تنها در هجای ا

کیه در   دهد  میوضعیت متفاوت است. این تحلیل نشان  ،ست که در این جایگاه ا هپژوهش نشان داده شد

یین درحیالی اسیت کیه در     ا. دوبرابر میزان اابل انتظیار اسیت   ها روان برابر وسه ها خیشومی ،لجایگاه او 

 ةخوشی  همخیوان  دو یودارهانمبحث  شدنروشنمنظور به متفاوت است.ی دیگر وضع بسیار ها جایگاه

 .شودمینشان داده همخوانی در اینجا 

خواننیده   تیا  دشی   میمقایسه  مورد با هم شد و این دو  میکید این پژوهش الزم بود بر این بخش تأدر  

 ی همخوانی است.  ها مربوط به خوشه بحث رسایی اساساًزیرا  ؛ه این تفاوت شودمتوج 

)آغیازه( در هرسیه    ی ا هاین است که انفجاری در جایگاه پیش واکیادشده پژوهش  هاز نتایج اابل توج  

همچنیین مییزان همخیوان     اسیت؛    (5991) 59استراید است که این م اب، با هجا بیش از میزان اابل انتظار

رسیایی   ةبراساس این اصل فاصیل  ؛( است5996) کلمنت  36انفجاری در آغازه م اب، اصل توزیع رسایی

 آغازه تا هسته بیشینه و هسته تا پایانه کمینه است.  

 ها دادهتحلیل  -1

توالی رسایی از سه منظیر واکیداری اعضیای خوشیه، نیوع ییا       حاضر پژوهش در   ور که گفته شدهمان

 هنظیر ایرار گرفتی    مید   شده با هر خوشه تولید ةی همخوانی و ازمنظر رخداد یا تعداد واژها خوشهتناسط 

 ست.   ا

 برحسب تفاضل رسایی ها خوشه بررسی توالی رسایی -1-3

همخوانی مورد بررسی برحسط توالی رسایی در سه گیروه تیابع اصیل     ةخوش (511) حاضر پژوهش در

                                                           
19. D. Straide 

20. Sonerity Dispersion Principle. 
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بنیدی نشیان    ایین صیورت  (. 5)جدول  ند ا هبندی شدتوالی رسایی، خنثی و مخال  توالی رسایی صورت

که از اصیل تیوالی    هستندی همخوانی ها (، خوشه%86خوشه ) (511)وشه از مجموع خ (15) که دهد  می

که تفاضیل رسیایی دو عضیو صیفر     هستند  ییها ( نیز خوشه%1/1) خوشه (51)کنند.   میرسایی پیروی ن

کنند. اخیتالف ایین     میکه از اصل توالی رسایی پیروی  هستندیی ها ( خوشه%1/15خوشه ) (95) و است

لحاظ نیوع   به این، براساس. استمعنادار   p<0.005لحاظ آماری در س خ که به استی  ا هگون سه س خ به

ی مورد بررسی همراهی زبان فارسی با توالی رسیایی را نشیان   ها همخوانی، خوشه ة)تعداد خوشه( خوش

 دهد.    می

 مواف،، خنثی و مخال  توالی رسیایی و همچنیین  ی همخوانی در هریک از سه س خ ها توزیع خوشه 

 یهیا  داده سیت.  ا هبندی شدممکن دسته ة بق هفت تا ،شدهبرحسط تفاضل رسایی براساس مدل انتخاب

در سی خ   کیه  یوری بیه  ،از وضعیت نامتوازنی برخوردار است ها توزیع خوشهکه دهد   میپژوهش نشان 

نشیان  نتایج ین ا ست. ا هی یافت نشد ا ههیچ خوش (-1)و  (-6) مخال  توالی رسایی در دو س خ تفاضل

 ؛ندارنید را  35یافرا ی ی تفاضیلی  هیا  ی مورد بررسی تمایل به ارارگیرفتن در گیروه  ها خوشهکه د نده  می

نید   ا هع یافتی تجم ی  (-3)و  (-5)ی مخال  رسایی در دو دسته تفاضلی ها از خوشه %(19)بیش از  همچنین

 .استسمت توالی تفاضل کمتر به ها دهد تمایل توالی خوشه  میکه این خود نشان 

 برحسب توزیع خوشه در طبقات رسایی بررسی توالی رسایی (.3) جدول

 خوشه 

ل 
اض

تف
 ر

داد
تع

کن 
مم

ت 
سب

ن
 

مخال  توالی 

 رسایی

 1- 6 8 6 

 6- 6 1 6 

fj,ʃj,bɁ,cr,tl,cl,ʤɁ,ʤh, 1- 1 35 21% 
br,tn,km,tm,dl,dr,Gr,Gl, 

ʤr,fɁ 
8- 56 25 23% 

vh,ʃr,χr,fl,sr,sl,fr,,ny,ʤm,vɁ,zɁ 2- 55 15 35% 
vl,vr,zl,vr,sm,ʃn,ʃm,Gv,dv,Gz,cs 
bz,qs,Gʃ,mɁ,nh,nɁ,ry,ʤz,ʤv,jr,tf 

3- 35 13 86% 

ʃv,fv,zm,zn,hy,tq,tb,ds,Gf,Ɂj, 
bs,bʃ,bχ,Ɂl,mr,ml,lh,lɁ,jɁ,rh,rɁ, 

5- 35 68 22% 

   15   جمع

 ,sf,χʃ,zv,fs,fx,vz,tc,dG,Gd,Gb خنثی
mm,ʤb,ʤd,bd,bɟ 

6 51 11 31% 

                                                           
21. extrim 
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 (.3) جدولادامة 

تابع توالی 

 رسایی

sb,fG,sd,ʃG,zf,vf,vʃ,hl,hr,sʤ,Gt, Ɂr,nz,rm,lm,rn, 
rx,bc,bt,jɁ 

5 36 68 25% 

ft,st,ʃt,χt,zd,vd,vG,sɁ,sc, 
zG,zb,ʃc,vʤ,zʤ,hn,hm,Ɂm,ns, nf,ms,mʃ,nχ,rz,lv,rv,yr 

3 36 13 16% 

vt,hv,hz,Ɂz,nb,nd,nɟ,md,ym, mb,nG,rs,lf,ls,lc,rf,rʃ,rχ,yn 2 59 15 21% 
hs,hʃ,Ɂf,Ɂs,mp,mt,rd,rɟ, 

lb,ld,rb,rG,jz 
8 52 25 83% 

hd,Ɂd,rt,rc,lt,lc,rʧ,js,jf 1 9 35 82% 

yd,yb, 6 3 1 31% 

yc,yt 1 3 8 16% 

 
 جمع بدون ضریط

 جمع با ضریط
 

511 

36 
  

میورد بییش از میواردی اسیت کیه      بیست ند  ا هرعایت کرد که اصل توالی رسایی رای ها تعداد خوشه 

گیرایش بیه رعاییت اسیت اگرچیه       ،ند یا خنثی هستند. معنی آن این است که در این زبان ا هرعایت نکرد

. تیراکم  اسیت  هیا  مجمیوع خوشیه   (511)میورد بییش از    بیسیت  ند تنهیا  ا هتفاوت افرادی که رعایت کرد

دی کیه اصیل   در میوار . است (2)و  (5(، )3)ترتیط در تفاضل هبند  ا هدر مواردی که رعایت کرد ها خوشه

کیه مییانگین   . درحیالی اسیت خوشه  (36) با بسامد (3) و( 5)توالی رسایی رعایت نشده در تفاضل منفی 

کیه   اسیت  (51) قریباًت ها نشدهدر رعایت استواحد  (33) تقریباً (2( و )5(، )3) در تفاضل ها شدهرعایت

آزمیون آمیاری    کیه  شید ارزییابی  با آزمون تیی  ین نتایج ا ،تر ،منظور ارزیابی دایواحد کمتر است. به (8)

انحیراف معییار   . اسیت ( معنادار  15/6)عدد معناداری  p<.05در س خ  دهد، این تفاوت  میمربو ه نشان 

 یکسان این دو را دارد. نشان از میزان تفرق تقریباًنیز  ها این دو سری از داده (89/2) و (36/2)

تر این است که امکان وجود خوشیه  ی همخوانی معقولها گروهه به تعداد متفاوت همخوان در با توج  

ی ممکین در هیر گیروه    هیا  همین دلیل در این پژوهش تعداد خوشهبه ؛ی موجود مقایسه شودها با خوشه

 ست. ا هشده به موارد ممکن سنجیده شدمحاسبه و نسبت موارد یافت

 %(16)تیا   %(35)سی وح از   ةست، بقیی  ا هکه هیچ موردی یافت نشد (-1)و  (-6)جز س خ رسایی هب 

ی موجود در میوارد مخیال    ها ی ممکن به خوشهها ( نسبت خوشه5. براساس جدول )هستنددر نوسان 

ی هیا  سیوم از خوشیه  یعنیی ییک   %(22) ور مییانگین  به ندارند،عضو  ی که ا هجز دو  بقهتوالی رسایی ب

در اسیت.   %(31)ی خنثی ایین مییزان   ها ند. این درحالی است که درخصوص خوشه ا هممکن موجود شد

ی موجیود  ها نسبت ةمقایس رسد.  می %(1/29)  ور میانگین بهی مواف، توالی رسایی این میزان بهها خوشه
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نیده  ماگیروه بیاای   ییازده ( در -1و  -6و همچنین  1و  6جز در  بقات افرا ی از دو  رف )هبه ممکن ب

 شود.    میدر  بقات رسایی در نسبت ممکن به موجود دیده نی  ا تفاوت اابل مالحظهکه دهد   نشان می

 توزیع رسایی برحسب واژه   -1-2

یی هیا  نسیبت واژه  ،اختالف رسایی بین دو عضو خوشیه ظ لحای مورد بررسی بهها بر تعداد خوشهافزون 

 ست.   ا شده  بررسی ست در این پژوهش ا هدر هر  بقه رسایی یافت شد ها با این خوشه که

که ایین مییزان    استواژه  (211)سازند   میرا  ی مواف، اصل توالی رساییها که خوشه ییها واژه تعداد 

)عیدد   p<.005ایین مییزان تیا سی خ      .(3 )جیدول  شیود   میی را شیامل   هااز مجموع واژه %(63)بیش از 

یی کیه  هیا  واژهبا ا مینان بر بیشتربودن سیهم  توان می دهد  میکه نشان  است( معنادار sig=.000معناداری 

 حکم کرد.   مواف، اصل رسایی هستند

 (. توزیع رسایی برحسب واژه با رعایت توالی رسایی2) جدول

 خوشه

ل 
اض

تف
ژه ر
 وا

داد
تع

 

E
 O

-E
 (O

-E
)/

E
 

ب
ضری

 

sb,fG,sd,ʃG,zf,vf,vʃ,hl,hr, 

sʤ,Gt,Ɂr,nz,rm,lm,rn, 

rx,bc,bt 

5 16 86/86 18/51 21./ 16 

ft,st,ʃt,χt,zd,vd,vG,sɁ,sc, 

zG,zb,ʃc,vʤ,zʤ,hn,hm,Ɂm,ns, 

nf,ms,mʃ,nχ,rz,lv,rv 

3 511 86/86 18/531 51/2 256 

vt,hv,hz,Ɂz,nb,nd,nɟ,md, 

mb,nG,rs,lf,ls,lc,rf,rʃ,rχ 
2 15 86/86 18/26 11/6 352 

hs,hʃ,Ɂf,Ɂs,mp,mt,rd,rɟ, 

lb,ld,rb,rG 
8 11 86/86 18/56 85/6 331 

hd,Ɂd,rt,rc,lt,lc,rʧ, 1 31 86/86 86/52- 22/6- 521 

yd,yb, 6 1 86/86 86/21- 11/6- 26 

yc,yt 1 8 86/86 86/26- 9/6 31 

 5666 19/3 11/568  211  جمع

رعاییت  هیا  تیوالی رسیایی در آن  یی که ها شهوکه تراز خدهد   میی این پژوهش نشان ها همچنین داده 

ع دهید کیه تجم ی     میی ایین نشیان   اابل انتظار مثبت است.  (16/3) نیم برابرو بیش از دو  ست تا حد  ا هشد

درصدی واژه در دو تفاضیل   (11)ع تجم . استی مورد بررسی متفات ها  ور معناداری در گروهبه ها واژه

رسیایی   ةزبان فارسی به زیادکردن فاصیل حاضر، پژوهش  یها ه به دادهبا توج که دهد   مینشان  (3)و  (5)
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با اعمال ضیریط نییز    (2) و( 3(، )5)تفاضل درصدی سه  (11)ع ندارد. تجم تمایل ی پایانی ها در خوشه

   تواند نتایج را چندان تلییر دهد.  میدهد که اعمال ضریط رسایی نیز ن  مینشان 

، در (2)جیدول   هیا اصیل تیوالی رسیایی رعاییت نشیده اسیت       یی کیه در آن هیا  درخصوص خوشه 

دهید در ایین     میی کیه نشیان    هستندتر هم نزدیکبه ها تعداد واژه ،(-8)، و (-2)، (-3)، (-5)ی ها تفاضل

شیود و    میی نص   (-1) ود دارد. تعداد واژه به خوشه در ارزش رساییلحاظ بسامد توازن وجبه ها خوشه

 (-5)که امکان تفاضل رسیایی از  باوجودی دهد  میی وجود ندارد. این نشان  ا هدر دو گروه دیگر هیچ واژ

 ندارد.تمایل  (-1)و  (-6)افرا ی  ةاز فاصلزبان فارسی به استفاده  ،در این مجموعه وجود دارد (-1)تا 

 نشدهتوزیع رسایی برحسب واژه در موارد رعایت (.1) جدول

 خوشه
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- 1- 6 86/86 86/86- 5- 58- 

 6- 6 86/86 86/86- 5- 26- 

fj,ʃj,bɁ,cr,tl,cl,ʤɁ,ʤh 1- 59 86/86 86/35- 12/6- 91- 

br,tn,km,tm,dl,dr,Gr,Gl, 

ʤr,fɁ 
8- 29 86/86 86/5- 626/6- 516- 

vh,ʃr,χr,fl,sr,sl,fr,,ny,ʤm,vɁ,zɁ 2- 21 86/86 86/3- 666/6- 558- 

ʃv,fv,zm,zn,hy,tq,tb,ds,Gf,Ɂj, 

bs,bʃ,bχ,Ɂl,mr,ml,lh,lɁ,jɁ,rh,rɁ,tf 
3- 81 86/86 18/6 56/6 98- 

ʃv,fv,zm,zn,hy,tq,tb,ds,Gf,Ɂj, 

bs,bʃ,bχ,Ɂl,mr,ml,lh,lɁ,jɁ,rh,rɁ 
5- 89 86/86 18/1 35/6 89- 

 113 32/3   593  جمع

     82/31  میانگین

 طیضیر بیا اعمیال    هیا  تعداد واژه یادیز ةفاصل با که دهد  یم نشان( 2( و )3) جدول ةسیمقا نیهمچن 

 ههیا اعمیال ضیریط رعاییت نشید     هایی که در آنآن اصل رسایی رعایت شده است از آنکه در  (5666)

اصیل رسیایی از    بارةتوان در  میراحتی ی است که بهحد میزان دوبرابری بهت. س ا ه( جلو افتاد113) ست ا

سیت.   ا هی مورد بحث توالی رعاییت شید  ها لحاظ تعداد واژگان در خوشهاین حیث اضاوت کرد. پ  به

 اسیت میورد   (261)شیده  ی رعاییت ها که جمع واژهلحاظ واژه نیز همین وضعیت حاکم است درحالیبه

 .  استمورد  (369)ست  ا هها توالی رسایی رعایت نشدیی که در آنها جمع واژه

کیه تفاضیل رسیایی دو عضیو خوشیه صیفر        هستندیی ها ی همخوانی خوشهها گروه سوم از خوشه 
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 (26)یین گیروه    ا ة شید ی یافیت هیا  . تعداد واژهداردیک ارزش همخوانی  یعنی هردو عضو خوشه است؛

کمتیر   %(31)یعنیی   ،واحد (56)شده ی مشاهدهها . میزان واژهاست خوشه برابر تعدادکه درست دو است

یی کیه  هیا  است. این درحالی اسیت کیه اگیر مییزان خوشیه      ها ه به بسامد واژهاز میزان اابل انتظار با توج 

 شد.    میکردیم بسیار بیشتر از این   میتوانست با تفاضل رسایی صفر تشکیل شود محاسبه   می

 (. با تفاضل رسایی صفر4جدول )

 خوشه

ل ر
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ژه 
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sf,χʃ,zv,fs,fx,vz,tc,dG,Gd,Gb, 

mm,ʤb,ʤd,bd,bɟ 
6 26 86/86 86/56-  6 

اصیل تیوالی   یی کیه  ها  بقات رسایی خوشه در ها تعداد واژه ةدهد که مقایس  مینشان  حاضرپژوهش  

( 5 صورت منفی نشان داده شده )ستون آبیی در نمیودار  ها رعایت نشده و تفاضل رسایی بهرسایی در آن

صیورت مثبیت نشیان داده شیده      ها رعایت شده است )ستون سبز( و بههایی که توالی رسایی در آنو آن

به بییش از  این اختالف  (-3)و  (3)متوازنی برخوردار نیست و در ارزش رسایی  از وضعیت کامالً ،است

 نظیر بیه  ،دهید   میی که وضیعیتی برابیر نشیان     (-6)و  (6)جز ه بقات رسایی ب ةرسد. در هم  میسه برابر 

 هیا آن در ییرسیا  یتیوال است کیه   یاز موارد شیشود بیم تیها رعاکه در آن ییهاخوشه زانیم رسد یم

از تیوازن نسیبی برخیوردار اسیت و      لحاظ آماری )آزمون تیی جفیت شیده(    ولی به؛ نشده است تیرعا

با این حال اختالفیات بیین  بقیات رسیایی در تعیداد واژه در       ؛اختالفات توازنی دو گروه معنادار نیست

( 669/6و در عیدم توافی، رسیایی     621/6معناداری در مواف، رسایی  در هر دو گروه )عدد p<.05س خ 

 معنادار است.

 تعداد واژه در دو گروه براساس طبقات رسایی ة(. مقایس3) نمودار
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دادن اختالفیات وزنیی در  بقیات رسیایی بیین دو گیروه، تعیداد        ور نشیان ظمنبهنوشتار پیش رو در  

ی هیر  بقیه در   هیا  تعیداد واژه  ةست. مقایس ا هدشی هر  بقه از هر گروه در ارزش رسایی ضرب ها واژه

خیوبی اخیتالف   ده اسیت. ایین نمیودار بیه    شی ( مقایسه 3) صورت نموداربا اعمال ضریط به هردو گروه

یین نمیودار   ادهید.    میی )ارمز( را نشان  )آبی( و مخال  رسایی  بقات رسایی بین دو گروه مواف، رسایی

 (-3)و  (3)رسیایی   ةنید، در  بقی   ا ههم نزدیک شدبه (-5) و( 5)رسایی  ةدهد که اگرچه در  بق  مینشان 

ایین  . رسایی دیگر این اختالف رو به کاهش گذاشیته اسیت   در  بقاتست.  ا هدیاین اختالف به اوج رس

فی، رسیایی بسییار بیشیتر از گیروه      گروهی در گیروه موا دهد که اختالف درون  مینمودار همچنین نشان 

 .  استل  توالی رسایی مخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها با اعمال ضریب (. توزیع واژه2) نمودار

 ل و دوم در طبقات رساییبررسی توالی رسایی برحسب جایگاه اوّ -1-1

ل و دوم جایگیاه او   ةتواند رعایت اصل توالی رسایی را محک بزنید، مالحظی    مییکی دیگر از مواردی که 

در  بقیات   هیا  . به این معنا کیه نسیبت حضیور هرییک از جایگیاه     استاعضای خوشه در توالی رسایی 

رسیایی در   ةدر ییک سیتون تعیداد همخیوان در هیر  بقی       . برای این منظورشوده رسایی تعیین و مقایس

 ة(. محاسیب 1 )جیدول  سیت  ا هدشی جایگاه مقایسیه  رسایی در هر دو  ةخوشه و واژه با اعمال ضریط  بق

 :sig)هیا  جایگیاه  تعیداد همخیوان در   که اگرچه اخیتالف دهد   میعملیات آماری آزمون تی مستقل نشان 

هیا اخیتالف   ولی حاصل جمع آن ؛( معنادار نیستsig: 553) ها در جایگاه ها تعداد واژه( و همچنین 314

 دهد.  میرا نشان  (P<.005)معنادار 
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 دوم خوشه  ول بررسی رسایی براساس عضو اوّ (.1) جدول
 عضو دوم خوشه ل خوشهعضو اوّ 

 ضریب واژه ضریب خوشه ضریب واژه ضریب خوشه طبقات رسایی

5 53 26 35 521 

3 66 568 13 386 

2 15 863 16 365 

8 561 268 68 516 

1 566 216 566 266 

6 516 116 516 198 

1 522 831 561 356 

1 568 311 56 23 

 3655 658 3155 111 جمع

 21/315 11/16 229 31/91 میانگین

را نشیان   (111) عیدد  بیا اعمیال ضیریط رسیایی     ،ل خوشیه که حاصل جمع رسایی عضو او درحالی 

رسایی کمتری را نشیان   دبای  عضو دوم خوشه که از هسته دورتر است و بنابر اصل توالی رسایی  ،دهد می

. واحیدی اسیت   (568)اضل مجموع دهد که حاکی از رعایت این اصل با تف  میرا نشان  (658)عدد  ،دهد

را  (11/16)عضیو دوم   مییانگین رسیایی   اسیت  (31/91)ل که مییانگین عضیو او   میانگین درحالی حاصل

واحید   (111)ل که عضیو او  ی مربو ه درحالیها لحاظ حاصل جمع ضریط رسایی واژهدهد. به  مینشان 

دهد حاصل جمیع    میرا نشان  (3155)ل در واژه حاصل جمع ضریط رسایی جایگاه او  ،دهد  میرا نشان 

ی ایین پیژوهش   هیا  دادهدهد.   میواحد کمتر است را نشان  (166)که  (3655)ضریط رسایی جایگاه دوم 

ل از رسیایی  خوشیه عضیو او   تعیداد  لحیاظ  بیه هم  تعداد واژه ولحاظ دهد که هم به  می( نشان 1)جدول 

   شود.  میرعایت  با این پارامتر نیز اصل توالی رسایی دهد  مینشان بیشتری برخوردار است که 

 اعضای خوشهرسایی برحسب واکداری  -1-4

زند، نسیبت کیاربرد اعضیای خوشیه       مییی که نسبت رعایت اصل توالی رسایی را محک ها یکی از جنبه

 اندیسیک نناازجملیه   هیا  در برخی از پیژوهش  ،در پیشینه اشاره شد ور که همان .استلحاظ واکداری  به

ی گرفتیه  هیا  همخیوان  مراتیط رسیایی در  ر در نظیام سلسیله  ثّؤ( یکی از عوامل م3663)و پارکر  (5991)

تولیید ییا بیا ییک      ةواک از ییک شییو  ی واکدار و بیی ها که همخوان وریواکداری فرض شده است، به

واک ( انفجیاری بیی  3663) مثیال در پیارکر  بیرای   ؛ست ا هدیده شد تولیدی در دو س خ رسایی ةصمشخّ
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در این اسیمت از   ،همین دلیلبه ؛ست ا هباالتر ارار گرفت ةرسایی و انفجاری واکدار در مرتب ةکمترین مرتب

ی همخیوانی  ها لحاظ واکداری خوشهاز .اندشده بررسی لحاظ واکداریشده بهی استخراجها پژوهش داده

-واکبیی »، «واکبیی -واکیدار »، «واکیدار -واکبیی » ةبودن اعضا، به چهار دستدلیل دوتاییزبان فارسی به

و « واکبیی -واکبیی »مفیروض،  بقیات    ةاز چهیار دسیت  شیوند.    میی تقسیم  «واکدار-واکدار»و  «واک بی

و « واکیدار -واکبیی » ةبنابراین تنهیا تفیاوت دو  بقی    ندارند؛ ثیری در رساییأگونه تهیچ« واکدار-واکدار»

خود حکاییت از نسیبت    باالمفروض  ةاگرچه دو  بق ؛تواند معیار ارزیابی ارار گیرد  می« واک بی-واکدار»

ی میورد بررسیی   هیا  از خوشه %(81)خوشه یعنی  (11)دهد که   می. این نسبت نشان داردواک در خوشه 

ی هیا  ایین اسیت کیه در خوشیه    گیر  بییان  (،51بیه   19. تفاوت بیش از سه برابیری ) ندارندتفاوت واکی 

درصدی همخوان واکیدار در   (1/16)که باز نسبت  استهمخوانی زبانی فارسی تمایل به حفظ واکداری 

( از %55) (51)تنهیا  « واکبیی -واکبیی »ی  ا هسیت. جفیت خوشی   اه ن رام بسیار اابل توج زبان فارسی ای

تماییل  واک م ل، در خوشیه  ی فارسی به بیها دهد خوشه  میدهد که نشان   میرا شکل  ها مجموع خوشه

چهیار برابیری را    ةواک زبان فارسی نیز فاصیل  ی بیها درصدی همخوان (82) نسبت ندارند. این نسبت با

توانید دلییل آن     میی واک نی بیی ها ادر زیاد است که کمتری نسبت همخواننآ  هیعنی فاصل دهد،  مینشان 

درصدی اابیل انتظیار و نسیبت     (31)شده به درصدی مشاهده (55)دار اهمچنین تفاوت معن ؛فرض شود

نسیبت   ةدهید. مقایسی    میی واک را نشیان  دو عضیو بیی   ن گرایش ا عی به کاربرد کمتیر خوشیة  آ (88%)

برابیری را نشیان   از سیه تفیاوت بییش    «واکیدار -واکیدار »به جفت « واکبی–واک بی» شده جفتمشاهده

–واکبیی »درصیدی   (55) بیا « واکبیی  –واکیدار »ی ها درصدی خوشه (26) ة(. مقایس2)نمودار  دهد  می

که عضو رساتر بیه هسیته   « واکبی –واکدار»دهد که در زبان فارسی به استفاده از ترتیط   مینشان « واکدار

ی همخیوانی زبیان فارسیی تماییل بیه      هیا  در خوشه این، . براساسوجود دارد تمایل آشکارنزدیک است 

 .  استرعایت اصل توالی رسایی 

 

 

 

 

 
 

 

 توالی اعضای خوشه برحسب واک ة(. مقایس1) نمودار

0
10
20
30
40

 توالی همخوان در خوشه



 99/وجهی ناندیسکان زبان فارسی در االط مدل سه CVCCهجایی های یکبررسی اصل توالی رسایی در واژه
 

 هجیایی ی تیک هیا  زبان فارسیی در واژه  خوانیهم یها وشهخدر این بخش از سه منظر توالی رسایی  

دارد. ایین زبیان   تماییل  دهند زبان فارسی به رعاییت اصیل تیوالی رسیایی       میکه همه نشان  شدبررسی 

 رسایی اعضای خوشه در اراام افرا ی نیست.   ةفاصل تمایل به حفظ اصل توالی رسایی، باوجود

 در قالب بهینگی   تحلیل اختالفات رسایی -1-1

هیایی اسیت کیه در    د ازجمله محیدودیت شو میفی ( معرCOMPLEXّصورت )خوشه که بهمحدودیت 

 ؛(3661 32کیارتی کمی  و 5218، خان جن بی ؛5999، 33)کاگر ست ا بهینگی به آن اشاره شده ةنظریادبیات 

ه آرایی خوشه نیز مورد توج ی شود، واج  بر اینکه خوشه خود یک محدودیت است، رسایی سبط میافزون 

تحلیل بخش ابل نشان داد که توالی رسایی خوشه درمجموع به این سیمت گیرایش دارد کیه    ارار گیرد. 

 ،بر همیین اسیاس   ؛از عضوی ارار گیرد که از رسایی کمتری برخوردار استپیش  عضو رساتر در خوشه

در گفتیار کودکیان ییا در شیرای ی برخیی از      « عکی  »و « افیل »یی چون ها دور از انتظار نیست که واژه

تیوان محیدودیتی را     میی  ایین،  براسیاس  .کنیدد تلفیظ  « عسک»و « ال »صورت بهآن را گویشوران زبان 

 صورت زیر تعری  کرد.   به

 SON-CL* خوشه ییرسا یتوال تیمحدود
 نباید در جایگاه دوم باشد.عضو رساتر خوشه دو همخوانی 

جیایی در  هم رح کرد ایین اسیت کیه جابی     ها توان در خصوص خوشه  مییی که ها یکی از محدودیت 

اشیاره   IDENT-IOxy رعنصی جایی هتوان به محدودیت جاب  میخوشه صورت نسذیرد. از این محدودیت 

 کرد.  

   IDENT-IO xyعنصر  ییجاهجاب تیمحدود

 داد ثابت بماند.  برون داد بهگفتار باید از درون ةدر زنجیر ها توالی واج

 توان بر همین اساس توجیه کرد.    میا ر« عسک» به« عک »تبدیل 

 «عکس»(. جابجایی همخوان در 3تابلو )

IDENT-IO xy SON CL Ɂacs 

*  Ɂasc 

 *! Ɂacs 

 ؛دهید   میی در مواردی تمایل به رعایت اصل توالی رسایی را نشان  ل زبانتحو  ،ل زبان نیزلحاظ تحو به 

                                                           
22. R. Kager 

23. J. McCarthy 
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پاییانی از پاییان    aکه با حذف واک  است« vafra» ةواژ ةیافتلدر فارسی امروز تحو « برف» ةمثال واژبرای 

ست. ایین واژه   ا هتبدیل شد cvccبا ساختار هجایی  vafrهجایی تک ةبه واژ cvc.cvدوهجایی  ةواژه، واژ

کیه موافی، اصیل رسیایی      varf/barfصورت  خود به یل بعددر تحو  است،سایی که خالف اصل توالی ر

ازجملیه   ،نید  ا هل یافتی ایرانی که نسبت به فارسی کمتر تحو ها ست. در برخی از گویش ا هیافتتلییر  است،

ر گونیه تصیو   ایین توان   میخصوص رایج است. در این vafr/bafrی ها واژه ،ی کردیها بسیاری از گویش

   ست. ا هاصل توالی رسایی برگزید مواف،بهینه را  ةل خود گزینکرد که این واژه در تحو 

 الب بهینگی قدر  vafr/barل (. تحو2ّ) تابلو

IDENT-IOxy SON CL bafr 

 *! bafr 

*  barf 

واک، بیی -واکبیی » صیورت در بخش ابل تحلیل شد که از چهار حالت ممکن واکیداری خوشیه بیه    

 گزینیه  دارد لیی تما آشیکار   یور به خوشه( 6) جدول «واکدار-واک و واکداربی–واکدار، واکدار-واک بی

 کند.ب خاتان را که م اب، اصل توالی رسایی است« واکبی-واکدار»

 وضعیت ممکن واک در خوشه (.6) جدول

  +واک واک-

 +واک +واک +واک واک +واک-

 واک- واک-+واک  واک-واک -

تیوان محیدودیت تماییل      میی این، براساس  است؛دیگر دو گزینه خنثی و یک گزینه مخال   ةگزین سه از

   :صورت زیر تعری  کردواکداری در خوشه را به

   V-Vlخوشه  یواکدار یتوال تیمحدود

 باشد.  « واکبی-واکدار»صورت توالی واکداری در خوشه باید به

خنثیی  « طنصی »و « اسیط »واکیدار در ترکیبیاتی چیون    -کواه به اینکه در زبان فارسی تیوالی بیی  با توج 

بنیدی  اولوییت  تیوان   میی این راساس ب تر درنظر گرفت.واک را سنگینبی-واکدار ةتوان جریم  می. شود  می

   :صورت زیر تعری  کردبه واکداری را
V-VL >> VL-VL, V-V >> VL-V  

بیه   ندسیت هبلنید   ةند که اعضای خوشه تابع محدودیت واکی  ا ه( نشان داد5213) خان و اسالمیجنبی 

ی ایرار   ا هیا خوش st و χt، ʃt ی گرفتهها همخوان ةدر خوشبلند باشد  ةواک ،هجا این صورت که اگر هستة
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مانید، رانید،   »یی چیون  هیا  هباشید، ماننید واژ   rو  n ل آن تنهیا یکیی از دو همخیوان   عضو او  گیرد که  می

، »... یهیا  از واژه mozd منظیور برگزییدن سیاخت بهینیه    محدودیتی را بهتوان   میاین، براساس  .«خواند...

mɒzd  ،*muzd ، *mizd» پیشنهاد کرکشیده  ةصورت محدودیت واکبه( در اینجیا  دV    )حیرف بیزرگ(

 (.ست. ا هنشان داده شدکشیده  ةواک ةبه نشان

 Vxy* ةدیکش ةواک تیمحدود

 از یکی یبیا   y ای نباشد st و χt، ʃt یها خوشه ،xy ها از خوشه یکیاگر  ،اشدب دهیکش ةواک دینباهجا  ةهست

 دهد.    میرا نشان « مزد» بودن واژة( بهینه2) لوتاب باشد نداده خوشه لیتشک rو  n یها همخوان

 «مزد» واژه بودننهیبه لیتحل(. 1) تابلو

V-VL IDENT-IO low *Vxy mozd 

* * *! muzd 

*   mozd 

* *!  mazd 

و همچنیین واژه در   هیا  خوشیه  عارائه شد این است که تجم ی  (3)یکی از نتایج پژوهش حاضر که در بند 

شیکل  توان محدودیتی را به  میاین، راساس بد. صورت افرا ی نباشکه تفاضل رسایی به استیی ها خوشه

 :زیر محدود کرد

 C son –Cson EX* ییتفاضل رسا ةفاصل تیمحدود

 نباید تفاضل رسایی افرا ی باشد.  

 را توجیه کرد.   پَیت و... ،«مُدی» و «مُیش»، «مُشی»یی چون ها نبودن ساختبراساس محدودیت باال بهینه

 «پَست» بودننهیبه لیتحل(. 4) تابلو

V-VL IDENT-IO low *Cson-Cson EX past 

  *! payt 

*   past 

* *!  post 

 گیرینتیجه -4

خوشیه   (211)تعداد  است. انجام شده (5293) دیسکاننان وجهیه در االط مدل سهکحاضر پژوهش  در

در سه س خ مواف، اصل توالی رسیایی، خنثیی و مخیال  اصیل تیوالی       و گردآوری شدهواژه  (666)در 

لحیاظ تیوالی رسیایی خوشیه،     بیه کیه  دهید    مینشان نوشتار پیش رو  .است شده  رسایی بررسی و تحلیل

همچنیین ایین پیژوهش نشیان      ؛ست ا هها رعایت شدکه توالی رسایی در آناست  ییها اولویت با خوشه
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سیت   ا ههیا رعاییت شید   یی که توالی رسایی در آنها لحاظ بسامد واژه نیز درمجموع تعداد واژهدهد به  می

لحیاظ  هیم بیه  ایین،  براسیاس   ؛ست ا هها توالی رسایی رعایت نشدست که در آناهایی بسیار بیشتر از آن

 اسیت؛ لحاظ بسامد واژه اولویت در زبان فارسیی بیا رعاییت اصیل تیوالی رسیایی       تعداد خوشه و هم به

کیه تفاضیل    اسیت ع خوشه و واژه در  بقیاتی از رسیایی   دهد که تجم   مینشان حاضر پژوهش  همچنین

 بیا تلیییر   هعمید  یور  بیه رسایی در خوشه دهد روند کاهش   مینشان  ن وااعیترسایی افرا ی نیست. ای

 .نیسترو روبه س خ رسایی گهانینا

یی تعریی  و در  هیا  دودیتمحی  ،برآمده از یک تحلیل بسامدی اسیت  پژوهش که براساس نتایج این 

پاییایی حفیظ     محیدودیت داری رسایی بیر  د. براساس این تحلیل محدودیت نشانشاالط بهینگی تحلیل 

همچنین محدودیت تفاضیل بیر    ؛یابد  میبر حفظ افتادگی ارجحیت  دویت توالی اعضامح و توالی خوشه

   یابد.  میحفط افتادگی و حفظ افتادگی بر واکداری خوشه اولویت 

 منابع

 .علوم انسانی ة. تهران: مرکز تحقی، و م العبهینگی ةشناسی: نظریواج(. 5218مود )مح خان، جن بی

، تهیران: مرکیز   وییرایش دوم ششم،  چاپآواشناسی زبان فارسی، آواها و ساخت آوایی هجا. (. 5216) ثمره، یداهلل

 نشر دانشگاهی.

 پیردازش  ةدوفصیلنام ( اصل توالی رسایی در زبان فارسیی.  5292) بهرام وزیرنژاد و محرم اسالمی ؛رحیمی، افشین
 .98-11(، 35) 55 ،داده و عالئم

کودکیان   ظی همخوانی در تلفّی ها (. تحلیل رسایی بنیاد کاهش خوشه5295) خان جان محمود بیو شجاعی، راضیه 

 .36-5(، 5) 8 ،یشناسزبان یها پژوهشزبان. فارسی

جلید دوم   .یرانی یا یشناسی زبان یها پژوهش. یتضعی  در زبان فارس ندی(. فرا5212) هیعال ا،یکامبوز زعفرانلو کرد

 (.  سینا یدانشگاه بوعل مهند، همدان:راسخمحمد  زاده وامید  بیط کوششثمره(، به داهللیدکتر  ةنام)جشن

بررسی سیاخت هجیا و تیوالی رسیایی     (. 5219) زادهو فردوس آااگل یاسالم روزهیف ؛------------------

   .16-15(، 5) 5 ،یزبان یجستارهادر فارسی باستان. 

، دانشیگاه  یشناسی زبیان  ارشید یکارشناسی  ةنامی انیی پا. بررسی اصول رسایی در زبان فارسی( 5219مهربان، مارال )
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