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  هاي انگلیسی  واژه شده در وام ماهیت واکۀ درج
  در زبان فارسی بر مبناي نظریۀ بهینگی

  *نژاد بتول علی

  **ملیحه رحیمی

  چکیده
هـاي انگلیسـی    واژه همخوانیِ آغازین وام هاي شدن خوشه شکستهمقالۀ حاضر به بررسی 

هـاي پـژوهش از سـه     داده. پـردازد  شـود، مـی   که منجر به تغییر هجا می در زبان فارسی،
ــر ــگ معتب ــوري ،فرهن ـیري)1383( ان ــان) 1371( ، مشـ ــع ،)1384( و زمردی آوري  جم

 هاي محـدودیت بنیـاد   یکی از رویکرد ـ چارچوب این پژوهش نظریۀ بهینگی. است شده
آن را در چـارچوب مکتـب زایشـی     1993است که پرینس و اسمولنسـکی در سـال   ـ 

ـتیم کـه نظریـۀ بهینگـی        . مطرح کردند در این پژوهش، در پی پاسخ بـه ایـن سـؤال هس
ها را، که منجر بـه   واژه هاي همخوانی آغازین وام تواند تغییر و تحوالت خوشه چگونه می

جزیه و تحلیل کند؟ پاسخ مقالۀ حاضر بـه  گردند، ت تغییر ساخت هجا در زبان فارسی می
هـاي بهینـه بـه تعـارض      داد سؤال مذکور این است که زبان فارسی براي دستیابی به برون

 هاي نشـانداري و پایـایی در نظریـۀ بهینگـی پرداختـه، بـا فراینـد درج واکـه         محدودیت
یـد  شکند و تغییـري در سـاخت هجـا پد    هاي همخوانی را می خوشه) میانجی و آغازي(

  .است ه همگونی در نظر گرفته شدهواک درجِ علت اصلیِ. آورد می
  .واژه، درج، محدودیت پایایی، محدودیت نشانداري نظریۀ بهینگی، وام :ها کلیدواژه

 مقدمه .1
هاي مختلف یکسان نیستند، به ایـن جهـت وقتـی زبـانی      ن هاي آواییِ زبا دانیم دستگاه که می چنان
سـازد و آنهـا را مطـابق آواهـاي      گري وام بگیرد، آواهاي آن را دگرگون میهایی را از زبان دی واژه
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). Gussenhoven & Jacobs, 1998: 38( پـردازد  سازيِ آنها می آورد و به بومی زبان خودش در می
ها و نحوة ترکیـب   واژه هایی در آواهاي وام زبان فارسی هم از این قاعده برکنار نیست و دگرگونی

  .داده استآنها با یکدیگر 
هـاي عربـی،    توان به زبـان  هاي بسیاري تأثیر پذیرفته است که از جمله می زبان فارسی از زبان

در مقالـۀ حاضـر، بـرآنیم    ). 1380 ،صادقی( ترکی، مغولی، روسی، فرانسوي و انگلیسی اشاره کرد
ـیم  واژه ـیاري از وام . هاي دخیل انگلیسی در زبان فارسی را از نظر واجی بررسی کن هـا در   واژه بس

اند که ایـن امـر    سازي شده و تغییر و تحول آوایی پیدا کرده هنگام ورود خود به زبان فارسی بومی
گیـرد   هـاي دیگـر وام مـی    هایی که زبان فارسی از زبان بنابراین واژه. آرایی آنهاست مربوط به واج

ـته    هـ  همخوانو  ها واکهباید داراي آواهایی باشند که مشابه آنها در دستگاه  اي فارسـی وجـود داش
عـالوه  . کند که دستگاه گفتار زبان فارسی بتواند ایجاد کند باشد وگرنه آنها را تبدیل به آواهایی می

بررسـی فراینـد درج    در این مقالـه بـه  . کند این، ترکیب آواها و توزیع آنها در هر زبانی فرق می بر
تغییرات ساختار هجایی آنهـا در زبـان    هاي انگلیسی، که منجر به واژه هاي همخوانی وام خوشه در

  . پردازیم فارسی می شود، می
ایـن نظریـه از   . اسـت استفاده شـده  ) Optimality Theory( نظریۀ بهینگی ، ازدر این پژوهش

 از سـوي پـرینس و اسمولنسـکی    1993انشعابات جدید در دستور زایشـی اسـت کـه در سـال     
)Prince & Smolensky (ـتقاق روسـاخت از ژرف   ،اهدر این دیدگ. مطرح شد سـاخت معنـی    اش

ـتور زبـان   ) constraints( هـایی  اي نیز مطرح نیست، بلکـه محـدودیت   ندارد و قواعد سازه در دس
ترین اصل در نظریۀ بهینگی این است کـه   مهم. سازند وجود دارد که ساخت بهینه را مشخص می

ـ    محدودیت. اند هاي زبان حاصل رقابت بین چند محدودیت روساخت  ۀها نقـش مهمـی در نظری
و ) markedness( هـاي نشـانداري   محـدودیت : شوند بهینگی دارند و به دو گروه عمده تقسیم می

ـتور     هـاي نشـانداري نشـان    محـدودیت ). faithfulness( هاي پایایی محدودیت دهنـدة تمایـلِ دس
هـا   شوند کـه روسـاخت   ها باعث می این محدودیت. نشان است هاي بی همگانی به سوي ساخت

ها نباید خیشومی باشند؛ هجاها باید  واکه :؛ از جملهبرخی معیارهاي دستوري بودن را رعایت کنند
هـاي   محـدودیت . ..ها واکدار باشند و  ها بعد از خیشومی داراي همخوان قبل از واکه باشند؛ گرفته

بـر تعریـف،    ، بنـا کننـد؛ در واقـع   پایایی به لزوم برابري و شباهت بین درونداد و برونداد تأکید می
مثالً، برونداد باید همـۀ عناصـر زنجیـريِ    . هاي اصلیِ درونداد را حفظ کنند بروندادها باید ویژگی

درونداد را در خود داشته باشد؛ برونداد باید نظم خطی ِعناصر را در درونداد حفظ کنـد؛ عناصـر   
هـاي   این نظریـه در سـال  . )Kager, 1999: 9... (برونداد باید همتاهایی در درونداد داشته باشند و 
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ـتین بـار در سـال    . است اخیر در ایران مورد توجه قرار گرفته ایـن نظریـه را    1383دبیرمقدم نخس
. به بررسی تکیـه در زبـان فارسـی از ایـن دیـدگاه پرداخـت      نیز ) 1383(مهند  راسخ. معرفی نمود
ـ )1384( خان جن همچنین بی ان فارسـی و از جملـه   ، ضمن معرفی نظریۀ بهینگی، نظام واجی زب

هاي واجی ایـن زبـان را    ها، ساخت هجا و برخی از فرایند ها و همخوان هاي واجی واکه مشخصه
اي تحـت عنـوان    ، در مقاله)1384( قوامی مدرسی .است در چهارچوب نظریۀ بهینگی بررسی کرده

وري کوتـاه بـر مبـانی    ، مر»آغازة هجايِ فارسی و رابطۀ آن با فرایند اضافه بر مبناي نظریۀ بهینگی«
هـا در   واژه شناسـی وام  واج«اي تحت عنـوان   ، در مقاله)2009( نژاد علی. نظریۀ بهینگی داشته است

واژه در سـطح واجـی پرداختـه     ، در چارچوب نظریۀ بهینگی، به بررسـی تطبیـق وام  »زبان فارسی
یستم واجی زبـان بـومی   هاي بیگانه با س هاي اساسی را، که زبان فارسی براي تطبیق واج استراتژي

  .دکن تحلیل می تجزیه وبرد،  کار می به
ها، که منجر به تغییـر سـاختار    واژه هاي همخوانیِ آغازین وام شدن خوشه در این مقاله، شکسته

ـته         خوشه .شود می  بررسیشود،  هجا می هاي همخـوانی مـورد نظـر بـا فراینـد درج واکـه شکس
اسـت کـه بـراي     واکه، همگونی در نظـر گرفتـه شـده    در این تحقیق، علت اصلی درج. شوند می

) 1992( اي هندسۀ مشخصـۀ هالـه   هاي گره بدنه از میان مشخصه ]افراشته[دادن آن مشخصۀ  نشان
دادن ایـن   بـراي نشـان  ). 102: 1385 ،کـرد زعفرانلـو کامبوزیـا   ( اسـت  کار رفته ها به در تحلیل داده

  :است وسیلۀ روابط زیر نشان داده شده که به همگونی سه فرض زیر در نظر گرفته شده 
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، 1واکه با همخوان است، به این ترتیب که، در قاعـدة  دهندة همگونی  نشان 2و  1قاعدة 
شود و این همگونی  همگون می) از نظر مشخصۀ ارتفاع(واکۀ درج شده با همخوان اول خوشه 

از نظـر مشخصـۀ   (، واکۀ درج شده با همخوان دوم خوشـه  2در قاعدة  .از نوع پیشرو است
دهندة همگونی واکه  نشان 3قاعدة . شود و این همگونی از نوع پسرو است همگون می) ارتفاع

از ( شود با واکه است، یعنی واکۀ درج شده در خوشۀ همخوانی با واکۀ هجاي بعد همگون می
ایـن سـه قاعـده را در مـورد همـۀ      . و این همگونی از نوع پسرو است) نظر مشخصۀ ارتفاع

در نهایت،  ،تر است و یک عمومی بریم تا ببینیم کدام کار می ها به واژه هاي همخوانیِ وام خوشه
  .ها را مشمول شود بر دو قاعدة دیگر برتري خواهد داشت اي که همۀ داده آن قاعده

  
  ها واژه هاي همخوانی آغازینِ وام شدن خوشه بررسی شکسته .2

تشکیل  )V(و یک واکه )C( ترین هجا آن است که از یک همخوان شناسی، مطلوب از نظر واج
ــCVشــده باشــد، یعنــی هجــاي  ــان ، ک ــت  ه هجــایی جهــانی اســت و در همــۀ زب هــا یاف

ها، ماننـد انگلیسـی،    اما در برخی زبان). Gussenhoven & Jacobs, 1998: 31, 149(شود می
ی وارد یها واژه چنینوقتی . شود هاي همخوانیِ مختلفی در ابتداي هجا یا واژه دیده می خوشه

ازین در آنها مجاز نیست، گویشوران هاي همخوانی آغ شوند که خوشه زبانی، مانند فارسی، می
هاي همخوانی که معموالً با دو همخـوان آغـاز    بومی، به طور ناخودآگاه، براي تبدیل خوشه

شکنند تا به هجاي مطلوب زبان خود در آغاز واژه دست  با درج یک واکه آن را می ،شود می
هاي آنها در زبان  و معادل هاي انگلیسی واژه هاي همخوانی آغازین وام جدول زیر خوشه. یابند

 .دهد فارسی را نشان می

  هاي آنها در زبان فارسی هاي انگلیسی و معادل واژه هاي همخوانی آغازین در وام خوشه. 1جدول

امالي فارسی   خوشه  شماره
  واژه وام

امالي انگلیسی 
  واژه وام

نویسی واژة  واج
  انگلیسی

آوانوشت 
  واژه فارسی وام

واکۀ 
  درج شده

1  br-  یریجب  bridge  /brɪdʒ/  ]biˈridʒ[  i  
2  bl-  بیلیچ  bleach  /bli:tʃ/  ]biˈlitʃ[  i  
3  dr-  دیریبل  dribble  /drɪbl/  ]diˈribl[  i  
4  ɡr-  گرینویچ  Greenwich  /ˈɡrenɪtʃ/  ]irinˈvitʃɡ[  i  
5  pr-  پیرینت  print  /prɪnt/  ]piˈrint[  i  
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6  fr-  فیریزر  freezer  /ˈfri:zә(r)/  ]firiˈzer[  i  
7  pl-  پِلیت  plate  /pleɪt/  ]peˈlejt[  e  
8  tr-  تریلر  trailer  /ˈtreɪlә(r)/  ]terejˈler[  e  
9  kr-  کرال  crawl  /krᴐ:l/  ]keˈrɑl[  e  

10  kl-  کالچ  clutch  /klᴧtʃ/  ]keˈlɑtʃ[  e  
11  fl-  فالنل  flannel  /ˌflænl/  ]felɑˈnel[  e  
12  sw- سوئیچ  switch /swɪtʃ / ]suwitʃ[  u 

13  sk-  سکاچا  scotch  /skɒtʃ/  ]esˈkɑtʃ[  e  
14  st-  استارت  start  /stɑ:t/  ]esˈtɑrt[  e 

15  sl-  اسالید  slide  /slaɪd/  ]esˈlɑjd[  e 

16  sp-  اسپرت  sport  /spᴐ:t/  ]esˈport[  e 

  :شود قبل از ادامۀ بحث، به سه  نکته دربارة جدول باال اشاره می
اي هـ  هـا همخـوان   اول همۀ خوشـه  عضوهاي همخوانی یاد شده،  خوشه گروه 16در. 1

 .گرفته هستند
است کـه از   /l, r/ هاي روان گروه اول جدول، عضو دوم خوشه یکی از همخوان 11در 

در . اسـت  /w/جـدول، عضـو دوم خوشـه همخـوان     12در ردیف  ،باشند و طبقۀ رساها می
یـا   /p, t, k/هاي انسدادي بیـواك   ، عضو دوم خوشه یا یکی از همخوان16تا  13هاي  گروه

  . است /l/همخوان روان 
هاي همخوانی به منظور اجتناب  شود، شکستن خوشه طور که در جدول باال مشاهده می همان

  : شود هاي انگلیسی، در زبان فارسی، به دو صورت کلی اعمال می واژه از آغازة مرکب در وام
 /e/، /i/هـاي   ا درج واکهجدول، ب 1 ـ 12هاي  هاي همخوانی آغازین در گروه در خوشه) الف

 شود، که قاعدة کلی آن در فرمول زیر آمـده اسـت   بین عضو اول و دوم، خوشه شکسته می /u/و 
 ):نامند هاي میانجی می شوند، آنها را واکه ها در میان خوشه درج می چون این واکه(
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در آغاز هجا قبـل   /e/جدول، با درج واکۀ  13ـ  16هاي همخوانی آغازین  در خوشه) ب
 دسـت آمـده اسـت    شود، که قاعدة کلی آن در فرمول زیر به از عضو اول، خوشه شکسته می

  ):نامند شود، آن را واکۀ آغازي می چون این واکه در آغاز خوشه درج می(
  
  
  

هایی ارائـه کـرده،    داده) میانجی و آغازي( هاي درجی در ادامه، براي هر کدام از این واکه
شـده،   پس از اعمال سه قاعدة همگونی در مورد آنها، براي پیدا کردن دلیل واجی واکـۀ درج 

  .پردازیم ها در تابلويِ بهینگی می به تحلیل یک نمونه از داده
  
 هاي همخوانی آغازین در خوشه /e/فرایند درج واکۀ میانجیِ 1.2

هاي همخـوانی آغـازین، در بسـیاري از     براي شکستن خوشه /e/ارسی، واکۀ کوتاهدر زبان ف
ــه واژه وام ــار مــی هــاي انگلیســی، ب ــد وام ک ــزر« واژة رود؛ مانن  /→/blazer’:/'bleɪzә(r)‘»بلی

belej.'zer/ .کنـد  با درج این واکه، ساختار هجایی واژه این گونه تغییر می :CCVC + CVC 

→ CV + CVC + CVC .ترتیب، عالوه بر شکستن خوشـۀ همخـوانی آغـازین، یـک      بدین
هاي انگلیسی، که خوشۀ همخوانی آغازین آنها  واژه برخی از وام. شود هجا به واژه افزوده می

  : اند شود، در زیر ارائه شده بین عضوهاي اول و دوم خوشه شکسته می/ e/با درج واکۀ 
  هاي همخوانی آغازین شهدر خو /e/هاي مربوط به درج واکۀ میانجیِ  نمونه

 .brᴧʃɪŋ/  brushing  1/ →  [berɑˈʃinɡ]  بِراشینگ 

 .bleɪzә(r)ˈ/  blazer  2/ →  [belejˈzer]  بِلیزر

  .pleɪt/  plate 3/  → [peˈlejt]  پِلیت
 .prәzɪdent/  prezident  4ˈ/ →  [pereziˈdent]  پِرزیدنت

 .treɪlә(r)/  trailer  5ˈ/ →  [terejˈler]  تریلر 

 .feˈrejm[  → /freɪm/  frame  6[  فریم 

 .feˈlɑʃ[  → /flæʃ/  flash  7[  فالش 

  .krᴐ:l/  crawl 8/  → [keˈrɑl]  کرال

کــــــالچ، 
    کالج

,[keˈlɑdʒ]]keˈlɑtʃ[  → /klᴧtʃ/  clutch  9.  

k  
t  
P 
l  

  

  
s  

  
#  

    
e  

  
ø  
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از دستۀ ) عضو اول خوشۀ همخوانی( C1 ،شود هاي باال مشاهده می گونه که از داده همان
عضـو  ( C2کننده نیست، امـا   رسد واکداري یا بیواکی آن هم تعیین یها است و به نظر م گرفته

اکنـون سـه   . اسـت ) هـا  ها و روان شامل خیشومی( کالً از طبقۀ رساها) دوم خوشۀ همخوانی
یـک از   کنـیم تـا ببینـیم کـدام     هاي باال ترسـیم مـی   قاعدة مربوط به همگونی را در مورد داده

  . ها از آن استفاده کرد براي همۀ داده توان عمومیت بیشتري برخوردار است و می

C2  
  

C1 
  

#   
  + syll  

- high  
  

ø  .1  

  
+ cons 
- high  

گویاي مطابقت مشخصۀ ارتفاع واکۀ درج شـده بـا همخـوان پـیش از خـود      ) 1(قاعدة 
بازنمایی مطابقت واکه با همخوان اول خوشـه بـه لحـاظ مشخصـۀ     ). همگونی پیشرو(است

  :آمده است در زیر) C1V(ارتفاع 
  خوش ساخت) ج  بدساخت) ب  ساخت خوش )الف

σ  σ*  σ 

p/f               e  k                   e  t                    e  

Root                  Root       Root          Root  Root            Root  

C                  V  C                   V  C place         V place  

- high + high            - high       - high  

ـاي   شود، از تـوالی  گونه که از بازنمایی باال مشاهده می همان ، کـه بـه علـت درج    feو  pe ،ke  ، teه
ـاظ     آمدهپدید  CCو شکستن خوشۀ همخوانی آغازین  /e/واکۀ میانجی اند، تنها موارد الـف و ج، بـه لح

ـاخت اسـت،    شوند و مـورد ب بـد   ساخت تلقی می ۀ ارتفاع و رعایت اصل مطابقت، خوشمشخص س
ـین داده . high-شـده   اسـت و واکـۀ درج    high+از نظر مشخصۀ ارتفاع  kزیرا همخوان  ـاال،    از ب ـاي ب ه

ـا ایـن قاعـده    ) /ke'lɑtʃ[ → /klᴧtʃ[[ke'lɑdʒ],و کالچ، کالج  /krᴐ:l/ → [ke'rɑl]کرال ( 9و  8موارد  ب
  .باشد /e/تواند توجیه مناسبی براي درج واکۀ  بنابراین، قاعدة مذکور کارساز نبوده و نمی. تطابق ندارند
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C2     
  

  
C1  #   

  + syll   
- high   

  
ø  .2  

+ son - 
high   

همگـونی  ( این الگو گویاي مطابقت مشخصۀ ارتفاع واکۀ درج شده با همخوان پس از خود اسـت 
  : در زیر آمده است )VC2(بقت واکه با همخوان دوم خوشه به لحاظ مشخصۀ ارتفاع بازنمایی مطا). پسرو

  ساخت خوش) ب  ساخت خوش) الف
σ  σ 

e                   l  e                    r  

Root              Root  Root             Root  

V                   C 
  

V                   C  

- high  - high 

هاي نمونه در باال، با این قاعده مطابقت دارنـد، یعنـی    شود، همۀ داده طور که مشاهده می همان
  . ، همگونی با عضو دوم خوشه است/e/ها، علت درج واکۀ توان گفت، در همۀ این داده می

ین قاعـده گویـاي مطابقـت مشخصـۀ ارتفـاع واکـۀ درج شـده بـا واکـۀ هجـاي بعـد            ا
. ها با این قاعده مطابقت دارند شود، همۀ داده گونه که مشاهده می همان). همگونی پسرو(است

perezi̍]پرزیـدنت  (عنوان مثال، در مـورد   به dent]→/ˈprәzɪdent/ prezident(   ایـن فرمـول ،
بنابراین، این . از نظر ارتفاع، با واکۀ هجاي بعد همگونی دارد ،هشد مطابقت دارد و واکۀ درج

هاي  قاعدة معرفی شده، قاعده 3پس، از بین . ها به کار برد توان در مورد همۀ داده قاعده را می

V 
 
 

C2  
  

C1  #     
+ syll  
- high  

  
ø  3.  

.+ syll  
-high  
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توان  می /e/بنابراین براي درج واکۀ . مطابقت دارند /e/هاي مربوط به درج واکۀ  با داده 3و  2
  .همگونی با واکۀ بعد .2همگونی با عضو دوم خوشه؛  .1 :دو علت بیان کرد

  بر اساس نظریۀ بهینگی  /e/تحلیل فرایند درج واکۀ میانجی
  :قرار است هاي باال بدین ها، همانند داده واژه قاعدة کلی این فرایند در رویکرد قاعده بنیاد، در بیشتر وام

هاي همخـوانی آغـازین،    هاي انگلیسیِ داراي خوشه واژه در وام ـ توضیح اجمالی قاعده
یک واکۀ کوتاه/e/ پس از یک همخوان و قبل از : شود زیر افزوده می) شرایط( هاي در محیط

» بلیـزر «، /perezident/» پرزیدنت«، /felɑʃ/» فالش«هاي  ه، مانند واژ CVCیا CVیک هجاي 
/belejzer/  ،هاي گرفتـه و همخـوان دوم    به شرط آنکه همخوان اول خوشه یکی از همخوان

  .باشد) /l,r/(هاي روان خوشه حتماً یکی از همخوان
  : و نشانداري هستند) برابري یا وفاداري(ها از نوع پایایی در نظریۀ بهینگی، محدودیت

پـس  . هر عنصر در برونداد باید داراي معادلی در درونداد باشد ـ هاي پایایی محدودیت
  ) McCarthy 2008: 13.(عنصري را اضافه نکنید

حضور خوشۀ مرکـب دوهمخـوانی در آغـاز     ـ )حساس به بافت( محدودیت نشانداري
  ). McCarthy, 2008: 38( .واژه مجاز نیست

  :داده شود) تابلو( صري در مورد جدول بهینگیدر اینجا الزم است توضیح مخت
که در هر سـطر یـک    طوري  به. ستون دارد nسطر و  mکه  ،است m×nتابلو یک جدول 

ـ  . گزینۀ آوایی و در هر ستون یک محدودیت جهانی وجود دارد اد در دصورت واجـی درون
در ابتداي ) candidates( هاي آوایی گزینه. باالي جدول در سمت چپ قرار دارد خانۀاولین 

ها از باال به پایین تصـادفی   که ترتیب گزینه به طوري ،گیرند هر سطر در سمت چپ قرار می
اي هـ  همچنـین محـدودیت  . گزینه در کدام سطر قرار گیرد مهم نیست هراست، یعنی اینکه 

ا از چـپ بـه   هـ  که ترتیب محدودیت طوري به. گیرند در باالي هر ستون قرار می) C(جهانی 
بنـابراین هــر محـدودیت بـر تمــام    . بـر حسـب بــاالترین تـا کمتـرین رتبــه اسـت     راسـت  

که در محـل تقـاطع یـک     خانههمچنین هر . اي سمت راست خود مسلط استه محدودیت
  ):Kager, 1999: 13( شود گزینه و یک محدودیت قرار دارد با یکی از عالئم زیر پر می

C2   C1 

  هجایی -         رسا               +
  افراشته -           e//       افراشته

#    ]e[  
 - هجایی + 

  افراشته

  Ø  
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 خانـۀ کنـد، در   )Violation( ضرا نقـ به تعداد دفعاتی که یک گزینه، یـک محـدودیت    * .1
قـرار گیـرد، بـه ایـن     * بار عالمـت   n خانهبنابراین اگر در یک . گیرد قرار می* مربوطه عالمت 

بـار   nبار محدودیت مربوطـه را نقـض کـرده اسـت و در نتیجـه       nمربوطه  ۀمعنی است که گزین
  .شود جریمه می

 nمربوطـه   خانـۀ بار نقض کند، در  nه را اگر یک گزینه، یک محدودیت با باالترین رتب!*  .2
 یا تخطـی مهلـک  به معناي نقض مهلک !  عالمت. گیرد قرار می! و سپس عالمت * بار عالمت 

)violation (ـینه را  بزیـرا یـک محـدودیت بـا رتبـۀ       ،ترین جریمۀ ممکن است و بیانگر سنگین یش
  .شود ها منجر می گزینهنقض کرده و این به بیشترین میزان بدساختی در مقایسه با سایر 

عالمتی وجود نداشته باشد، به این معنـی اسـت کـه وضـعیت      خانهاگر در یک  > < .3
  . گزینۀ مربوطه نسبت به شرایط محدودیت مربوطه خنثی است

4 ( کند عالمت انگشت اشاره گزینۀ بهینه را مشخص می )ibid.(  
هاي زیـر گـروه دو    محدودیتبا توجه به توضیحات باال در مورد جدول بهینگی، اکنون 

بندي هر یک و نیز توجیه انتخاب گزینـۀ بهینـه در    ، رتبه)نشانداري و پایایی(محدودیت باال 
  . شوند توصیف می» فالش«واژة  در مورد وام) تابلو( جدول بهینگی

*COMPLEX ONSET .1  ــد مرکــب باشــد    McCarthy, 2008: 13;( آغــازة هجــا نبای
97 Kager, 1999:(.  

2. ALIGN-LEFT طوري که لبۀ سمت چپ  به ازاي هر ستاك، یک هجا وجود دارد، به
و هجا در لبۀ سمت چـپ مشـترك   ستاك منطبق بر لبۀ سمت چپ هجا است، یعنی ستاك 

  .)McCarthy, 2008: 181 ; Prince & Smolensky 2004: 127; Kager 1999:111( هستند
3 .MAX-IO ــ ــر واج در درون ــد داراي واجده ــ اد بای ــه ــاظر در برون ــدداي متن  اد باش

)McCarthy, 2008: 37(.  
4 .DEP-IO  ــ ــر واج در برون ــد داراي واجده ــ اد بای ــ ه ــاظر در درون ــدداي متن  اد باش

)McCarthy, 2008: 37(.  
5 .ALIGN-RIGHT طوري که لبۀ سمت راسـت   به ازاي هر ستاك، یک هجا وجود دارد، به

ـترك      ستاك منطبق بر لبۀ سمت راست هجا است، یعنی ستاك و هجا در لبـۀ سـمت راسـت مش
  .)McCarthy, 2008: 181 ; Prince & Smolensky, 2004: 127 ; Kager, 1999:113( هستند

واژه  هـا دربـارة ایـن وام    ارائه شده، آنگـاه محـدودیت   »فالش«واژة  جدول بهینگی وام ،در زیر
 .اند توضیح داده شده
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 )flash(» فالش«واژة  تابلوي بهینۀ وام. 2جدول 

از ایـن محـدودیت بسـیار قـوي،      - COMPLEX ONSET*محـدودیت نشـانداري    .1
  . شود ساخت محسوب می مهلک کرده و بد بارتخطیِ یک 1گزینۀ شمارة 

حذف / l/و  /f/هاي  ، به ترتیب همخوان6و  5در گزینۀ  ـ MAX-IO محدودیت پایایی .2
  .شده که تخلف از این محدودیت نسبتاً قوي را به همراه دارد

ها از این محدودیت  بقیۀ گزینه ،6و  5، 1به غیر از گزینۀ  ـ DEP-IO محدودیت پایایی .3
به خاطر شکسـتن خوشـۀ همخـوانی     /e/مورد، درج واکۀ  3در هر . اند تخلف کرده ضعیف

 . آغازین واژه بوده است
ایـن محـدودیت را نقـض     5و  3هـاي   گزینـه  ـ ALIGN-LEFTمحدودیت پایـایی   .4
لبـۀ   خوشه با حذف همخوان اول 5، با افزودن واکۀ آغازي و در گزینۀ 3اند، در گزینۀ  کرده

  . برونداد دیگر منطبق بر لبۀ سمت چپ هجا در درونداد نیستسمت چپ هجا در 
 4از این محدودیت بسیار ضعیف تنهـا گزینـۀ    ـ ALIGN-RIGHTمحدودیت پایایی  .5

دو محدودیت آخر هم، بـه علـت اینکـه    . است به علت حذف همخوان پایانی تخلف کرده
 .اند دخالتی در انتخاب برونداد بهینه ندارند، هاشور زده شده

ـبتاً ضـعیف    2برونداد بهینه، در این تابلو، گزینۀ شمارة    DEP-IOاست که تنها محدودیت نس
  . تر است ساخت بار نقض کرده و نسبت به بقیه خوش را یک

  :در مورد درج واکه ها بندي محدودیت رتبه
*COMPLEX ONSET >> MAX-IO >> DEP-IO >> ALIGN-LEFT >>ALIGN-
RIGHT 

ALIGN-R  ALIGN-L  DEP-IO  MAX-IO  *COMPLEX 
ONSET  / flæʃ/ 

        *! [flæʃ] 1 

    *      [fe.lɑʃ] 2    

  *!  *      [ef.lɑʃ] 3  

*    *      [fe.lɑ] 4  

 *   *!    [lɑʃ] 5 

    *!   [fɑʃ] 6 
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+high            

  
  هاي همخوانی آغازین  در خوشه /i/فرایند درج واکۀ میانجیِ   2.2

نیـز بـراي شکسـتن     /i/دهـد، از واکـۀ کشـیدة     نشان می 4در صفحۀ  1که جدول  طور همان
 ’print‘» پیرینــت«شــود، ماننــد واژة   هــاي همخــوانی آغــازین اســتفاده مــی     خوشــه

/prɪnt/→/piˈrint/ ، ــدین ــی کــه ســاختار هجــایی آن ب ــر م ــه تغیی ــد گون  → CCVCC:کن
CV+CVCC  شود و هم یک هجا بـه آن   صورت هم خوشۀ آغازین شکسته می که در این

هاي انگلیسی که خوشۀ همخوانی آغـازین در آنهـا بـا درج     واژه برخی از وام. شود افزوده می
  :اند از شود، عبارت در بین عضو اول و دوم خوشه، شکسته می ،/i/واکۀ 

  هاي همخوانی آغازین  در خوشه/ i/هاي مربوط به درج واکۀ میانجی نمونه
 brɪdʒ/  bridge  .1/ →  [biˈridʒ]  بیریج

  .bli:tʃ/  bleach  2/ →  [biˈlitʃ]  بیلیچ

  prɪnt/  print  .3/ →  [piˈrint]   پیرینت

 drɪbl/  dribble  .4ˈ/ →  [diˈribl]  دیریبل

 firiˈzer[  → /ˈfri:zә(r)/  freezer  .5[  فیریزر

 kiˈlik[  → /klɪk/  click  .6[  کیلیک

 kiliˈneks[  → /ˈkli:neks/  Kleenex  .7[  کیلینکس

 iˈrisɡ[  → /ɡri:s/  grease  .8[  گیریس

عضـو اول خوشـۀ   ( C1شـود، مجـدداً    هاي بـاال مشـاهده مـی    گونه که در داده همان
کننده  د واکداري یا بیواکی آن هم تعیینرس نظر می ها است و به از دستۀ گرفته )همخوانی

البتـه در اکثـر   . کالً از طبقـۀ رسـاها اسـت   ) عضو دوم خوشۀ همخوانی( C2نیست، اما 
کـار رود، اگرچـه بـه نظـر      هم بـه  /e/، واکۀ /i/هاي باال ممکن است، به جاي واکۀ  داده
ن روابط مربـوط بـه   اکنو. روند کار می بیشتر به /i/هاي مذکور با واکۀ رسد امروزه داده می

کدام قاعـده   /i/کنیم تا ببینیم در مورد واکۀ  هاي باال ترسیم می همگونی را در مورد داده
  .عمومیت بیشتري دارد
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 گویاي مطابقت مشخصۀ ارتفاع واکۀ درج شده با همخوان پیش از خـود اسـت   1قاعدة 
 مشخصـۀ ارتفـاع   بازنمایی مطابقت واکه با همخوان اول خوشه به لحـاظ ). همگونی پیشرو(
)C1V (در زیر آمده است: 

  بدساخت) ج  خوش ساخت) ب  بدساخت) الف
σ*    σ σ* 

p/b/f               i  k/g                 i  d                     i  

Root             Root  Root             Root  Root             Root  

C                   V 
  

C                   V 
  

C                     V 
  

-high         +high +high         +high -high        +high 

، که به diو  bi ،pi ،gi ، fi ،kiهاي  شود، از توالی گونه که در بازنمایی باال مشاهده می همان
انـد، تنهـا    به وجود آمـده  CC و شکستن خوشه همخوانی آغازین /i/علت درج واکۀ میانجی

سـاخت   ، به لحاظ مشخصۀ ارتفاع و رعایت اصل مطابقت، خـوش giو  ki، یعنی )ب(مورد 
مورد آخر با ایـن   3هاي ارائه شده، تنها  واژه از بین وام. ساخت هستند شود و بقیه بد تلقی می

تواند توجیه مناسبی  بنابراین، این قاعده نمی). کیلیک، کیلینکس و گیریس( قاعده تطابق دارند
  .باشد /i/براي درج واکۀ 

C2  
  

  
C1  #     

+ syll  
+high  

  
ø  2.  

+ son  
+high  

 

 گویاي مطابقت مشخصۀ ارتفاع واکـۀ درج شـده بـا همخـوان پـس از خـود اسـت        2قاعدة 
) VC2(بازنمایی مطابقت واکه با همخوان دوم خوشه به لحاظ مشخصۀ ارتفـاع  ). همگونی پسرو(

  : آمده است در زیر
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  ساخت بد) ب  ساخت  بد) الف
σ* σ* 

i                          l  i                         r  

Root                Root  Root               Root  

V                        C 
  

V                      C 
  

+ high                   - high  + high                   - high 

. هاي نمونـه بـا ایـن قاعـده مطابقـت ندارنـد       یک از داده بینیم، هیچ طور که می همان
شکسـته  /e/ هایی کـه بـا واکـۀ     توان گفت، اگرچه این قاعده در مورد خوشه بنابراین می

ته شکسـ  /i/هـایی کـه بـا واکـۀ      شوند مطابقت دارد، اما در مورد هیچ کدام از خوشه می
  .شوند صادق نیست می

V            
  

C2  
  

C1  #   
  + syll  

+ high  
  

ø  3.  

 +syll 
+ high  

توان  بنابراین می. هاي نمونه با این قاعده مطابقت دارند بینیم، همۀ داده طور که می همان
شوند صادق است؛ و  شکسته می /i/هایی که با واکۀ  در مورد همۀ خوشه 3گفت قاعدة 

البته، چون در . همگونی با واکۀ بعد: توان بیان کرد تنها یک علت می /i/درج واکۀ براي 
همگـونی بـا عضـو دوم خوشـه و     (دو علت داشـت   /e/فرایند قبلی درج واکۀ میانجی 

کند، یعنـی   واژه تعیین می توان گفت نوع همگونی را واکۀ وام ، می)همگونی با واکۀ بعد
ها در  اکنون به بررسی یک نمونه از داده. نسبت به دو قاعدة دیگر ارجحیت دارد 3قاعدة 

  .پردازیم تابلوي بهینگی می

  بر اساس نظریۀ بهینگی/ i/میانجی  ۀتحلیل فرایند درج واک
 هـاي  کلیِ این فرایند در رویکرد قاعده بنیاد به منظـور شکسـتنِ خوشـه   ) فرمول( قاعدة

  :ها چنین است واژه آغازین وام همخوانیِ
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C    i                 C                           

  هجایی+         رسا  + 
  افراشته +، -        افراشته -

 #  

  
]i[  

  ایی هج+     
  افراشته+     

  
  

Ø  

 هاي انگلیسیِ داراي خوشـۀ همخـوانی آغـازین، در    واژه در وام ــ  توضیح اجمالی قاعده
در آغاز واژه، پـس از یـک همخـوان و    : شود افزوده می /i/زیر یک واکۀ ) هاي محیط(شرایط

باشـد و همچنـین همخـوان اول     /i/، به شرطی که واکۀ ایـن هجـا    CVCهجايقبل از یک 
 هاي گرفته و همخوان دوم خوشه حتماً یکی از همخوان هـاي روان  خوشه یکی از همخوان

)/l,r/ (توان گفت واکۀ  می. »ریزیف«واژة : مانند. باشد/i/  شـود کـه    بین دو همخوانی درج مـی
  . آمده باشد /i/پس از همخوان دوم فقط واکۀ 

هـاي   هایی که در این فرایند با یکدیگر تقابل دارنـد، هماننـد محـدودیت    محدودیت
  . است/e/ مربوط به فرایند قبلی یعنی درج واکۀ میانجیِ 

را در تـابلوي بهینگـی   » یرینـت پ«واژة  کور، وامهاي مـذ  با توجه به تقابل محدودیت
  : پردازیم و به توجیه انتخاب گزینۀ بهینه در تابلو می تحلیل کرده

  )print("پیرینت"واژة  تابلوي بهینۀ وام. 3جدول 

ALIGN-R  ALIGHN-L  DEP-IO  MAX-IO  *COMPLEX 
ONSET  /prɪnt/    

        *! [print]  1  

    *      [pi(e).rint]  2  

*    * *    [pi(e).rin] 3 

  *!  *!      [ip.rint]  4  

 *!   *!    [rint]    5 

    *!   [pint]   6 

 1از این محـدودیت بسـیار قـوي گزینـۀ      - COMPLEX ONSET* محدودیت نشانداري  .1
  . است ساخت شده تخطی مهلک کرده و بد

 6و  5، 3هـاي  از این محـدودیت نسـبتاً  قـوي گزینـه     -  MAX-IO محدودیت پایایی .2
بـه علـت    5به علت حذف همخوان دوم خوشۀ پایانی واژه، گزینۀ  3اند، گزینۀ  تخلف کرده
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هم بـه علـت حـذف همخـوان دوم خوشـۀ       6حذف همخوان اول خوشۀ آغازین و گزینۀ 
  .اند ساخت شده آغازین بد

بـه خـاطر    4و  3، 2هـاي   از این محدودیت، گزینه ـDEP-IO  محدودیت پایایی .3
ها را بدسـاخت   نه تنها گزینه) درج( البته این فرایند. اند تخلف کرده/i/درج واکۀ میانجی 
به خاطر درج همین واکـه بـین عضـو     2ساختی و بهینه بودن گزینۀ  نکرده، بلکه خوش

   4در گزینـۀ  . اول و عضو دوم خوشۀ همخوانی براي اجتنـاب از آغـازة پیچیـده اسـت    
  سـاختی آن   است و باعث بـد  درج شدهدر ابتداي واژه قبل از خوشۀ همخوانی  /i/واکۀ 
  . است  شده

 4هـاي  از این محدودیت نسبتاً ضعیف، گزینـه   IGHN-LEFT̶ محدودیت پایایی  .4
به علت درج  4است، بدین ترتیب که در گزینۀ  ساخت شده تخطی مهلک کرده و بد 5و

به علت حذف همخوان اول خوشۀ همخوانی لبۀ سمت چپ  5واکۀ آغازي و در گزینۀ 
  .در درونداد با لبۀ سمت چپ در برونداد یکسان نیست

تخطـی کـرده،    3از این محدودیت تنها گزینۀ  ̶ ALIGN-RIGHT محدودیت پایایی  .5
است که لبۀ سمت راسـت در برونـداد بـا لبـۀ      زیرا همخوان پایانی حذف شده و باعث شده

  .سمت چپ در درونداد یکسان نباشد
 DEP-IOهاي  بار محدودیت ونداد بهینه است، زیرا تنها یکدر این تابلو بر 2گزینۀ شمارة 

  .است را نقض کرده ALIGN-RIGHTو 
  :ها در مورد درج واکه رتبه بندي محدودیت

*COMPLEX ONSET >> MAX-IO >> DEP-IO >> ALIGN-LEFT >>ALIGN-RIGHT 

  
    swهمخوانی آغازین ۀدر خوش /u/فرایند درج واکۀ میانجیِ  3.2

در یک مورد از  نیز  /u/دهد، از واکۀ کشیدة  نشان می 4در صفحۀ  1جدول  طورکه همان
» سـوئیچ «واژة . اسـت  اسـتفاده شـده   swبراي شکستن خوشۀ همخوانی آغازین ها  داده

‘switch’ ]suwitʃ [→ /swɪtʃ/کنــد گونــه تغییــر مــی ، کــه ســاختار هجــایی آن بــدین:  
CCVC → CV+CVC   ،شـود و هـم یـک     شکسته مـی صورت هم خوشۀ آغازین  در این

هـاي انگلیسـی بررسـی     واژه با توجه به اینکه در این مقاله تنها وام. شود هجا به آن افزوده می
  .تنها همین یک مورد یافت شد /u/براي درج واکۀ است،  شده
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از ) عضو اول خوشۀ همخوانی( C1شود، در این خوشه مجدداً  گونه که مشاهده می همان
اکنـون  . همخـوان ناسـوده اسـت   ) عضو دوم خوشۀ همخـوانی ( C2 اما ،ها است دستۀ گرفته

کنیم تا ببینیم در مورد واکـۀ   هاي باال هم ترسیم می روابط مربوط به همگونی را در مورد داده
/u/ کدام قاعده عمومیت بیشتري دارد.  

C2  

    
C1  

  #   

    
+ syll  
+ high  

  

Ø  1. 

   
+cons 
+high            

درج شده با همخوان پیش از خـود   مشخصۀ ارتفاع واکۀ مطابقت گویاي) 1( قاعدة
مشخصۀ بازنمایی مطابقت واکه با همخوان اول خوشه به لحاظ ). همگونی پیشرو(است

  :در زیر آمده است) C1V(ارتفاع
  بدساخت )الف

σ* 

s                     u  

Root              Root  

C                    V 
 

-high            +high 

و  /u/بـه علـت درج واکـۀ میـانجی     suشـود کـه تـوالی    از بازنمایی باال مشاهده مـی 
آمده و با این قاعـده مطابقـت نـدارد، زیـرا      پدید CCشکستن خوشۀ همخوانی آغازین 
کـه همخـوان اول خوشـه     اسـت در صـورتی   [high+]واکۀ درج شـده داراي مشخصـۀ   

تواند توجیه مناسـبی بـراي درج    بنابراین، این قاعده نمی. است [high-] داراي مشخصۀ
  .باشد /u/واکۀ 
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C2  
  

  

C1  #   

  
+ syll  
+high  

  

Ø  .2  

+ son      
+high               

واکۀ درج شده با همخوان پـس از خـود    مشخصۀ ارتفاعگویاي مطابقت  قاعدهاین 
مشخصـۀ  وشه به لحاظ بازنمایی مطابقت واکه با همخوان دوم خ). همگونی پسرو(است

  : در زیر آمده است) VC2( ارتفاع
  ساخت خوش) الف       

                     σ    

         u                       w 

Root                        Root       

V                      C            
   

  + high                  + high        

در  /u/توانـد توجیـه مناسـبی بـراي درج واکـۀ       میبینیم، این قاعده  طور که می همان
باشد، زیرا هـم واکـۀ درج شـده و هـم عضـو دوم خوشـه داراي        swخوشۀ همخوانی 

  . هستند [high +]مشخصۀ 
  

V            
 
 

C2  

  

C1  #   

  
+ syll   

+ high    

  

Ø  3. 

  +syll 
+ high 

               



 87   نژاد و ملیحه رحیمی بتول علی

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال شناخت زبان

زیرا واکـۀ  . شود، صادق است شکسته می /u/، که با واکۀ  swنیز در مورد خوشۀ  3 قاعدة
بنـابراین بـراي درج    .هسـتند  [high +]درج شده و واکۀ هجاي بعد هر دو داراي مشخصـۀ  

همگـونی بـا واکـۀ     .2همگونی با عضو دوم خوشـه؛   .1: توان دو علت بیان کرد می /u/واکۀ 
نسبت به دو قاعدة دیگر ارجحیـت دارد، زیـرا در دو فراینـد     3ة البته در اینجا هم قاعد. بعد

 .کند قبلی هم صدق می
  

  هاي همخوانی آغازین در خوشه /e/فرایند درج واکۀ آغازي  4.2
، بـا درج   12تـا   1هـاي   هاي همخوانی آغازینِ گـروه  ، خوشه1در جدول تر دیدیم که،  پیش
امـا  . شـود  ضـو دوم خوشـه، شکسـته مـی    بـین عضـو اول و ع   /i/یـا   /e/هاي میـانجی   واکه

آن هم قبـل از عضـو اول،   ،  /e/با درج واکۀ آغازيِ 16تا  13 هاي هاي همخوانیِ گروه خوشه
که با اعمال این فرایند ساخت هجایی آن بـدین ترتیـب   » اسکن«شود، مانند واژة  شکسته می
شـود،   یالبته وقتی از واکۀ آغـازي صـحبت مـ   . CCVC → CVC + CVC: شود شکسته می

رود، چون در زبان فارسی  به طور خودکار و طبیعی قبل از همخوان به کار می) /Ɂ/(اي  همزه
شود و همزمان با اضافه شدن واکه، یـک بسـت چاکنـایی نیـز      هیچ هجایی با واکه آغاز نمی

پیش از واکه اضافه می شود که چون این بست چاکنایی جنبۀ واجی ندارد آن را در  جداول 
  . گیریم میدر نظر ن
) COMPLEX ONSET( ، در زبان فارسـی محـدودیت آغـازه   که توضیح داده شد چنان

هـاي فارسـی مجـاز     هاي همخوانی در آغـاز هجـا یـا واژه    وجود دارد، یعنی حضور خوشه
که داراي خوشـۀ همخـوانی ِآغـازین هسـتند، بـه دو       ،هاي انگلیسی واژه نیست، بنابراین وام

هـاي آغـازین    درج واکـۀ میـانجی در خوشـه   : شـوند  مـی صورت در زبان فارسـی شکسـته   
که قبالًٌ در مورد آنها صـحبت شـد و درج واکـۀ آغـازي در     )1جدول  ←(12ـ  1هاي ِگروه

  . )1جدول  ←( 16ـ  13 خوشه هاي آغازینِ گروه هاي
تنها واکۀ آغازي است که براي شکستن  /e/جالب است که واکۀ پرکاربرد و پر بسامد 

رود و علت آن این است که واکۀ هجـاي بعـد    به کار می 16ـ  12هاي  هاي گروه خوشه
هـر  ،  /e/و  /i/از بین دو واکۀ  ،شود که است و همین باعث می [high -]داراي مشخصۀ 

اي از  نمونـه . کدام که با این مشخصه هماهنگی دارد در بین خوشۀ همخوانی درج شود
ز آغازة مرکب در آنها، ایـن واکـه اعمـال    براي اجتناب ا ،هاي رایج انگلیسی که واژه وام
  :شود به شرح زیر است می
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  در خوشه همخوانی آغازین /e/هاي مربوط به درج واکۀ آغازيِ  نمونه
 .spәˈɡeti/  spaghetti  1/ →  [espɑɡeˈti ]  اسپاگتی

 .spᴐ:t/  sport  2/ →   [esˈport]  اسپرت 

 .stɑ:t/  start  3/ →   [esˈtɑrt]  استارت 

 .stɑp/  stop 4/  →  [esˈtop]  استُپ

 .step/  step  5/  →   [esˈtep]  استپ 

 .steɪʃnˈ/  station  6/ →   [estejˈʃen]  استیشن

 .skɒtʃ/  scotch  7/ →   [esˈkɑtʃ]  اسکاچ

 .skæn/  scan  8/ →   [esˈkan]  اسکن

 .skeɪt/  skate  9/ →  [esˈkejt]  اسکیت

 .slaɪd/  slide  10/ →  [esˈlɑjd]  اسالید

  slәʊˈmәʊʃn/  slow motion/ →  [eslomoˈʃen]  موشناسلو
11. 

، کـه  )عضـو اول خوشـۀ همخـوانی   ( C1شود،  هاي باال مشاهده می داده طور که در همان
عضـو  ( C2اسـت، امـا    [high -]و  )/s/واك سایشی بی( ها ست، از دستۀ گرفتهایک نوع فقط 

داراي  /p, t, l/ ز بـین آنهـا،  اسـت، ا  هـا و بیـواك   ، از طبقۀ انسـدادي )دوم خوشۀ همخوانی
ـ    . است [high +]داراي مشخصۀ  /k/و تنها  [high -] مشخصۀ وط بـه  اکنـون سـه رابطـۀ مرب

کنیم تا ببینیم در مورد واکۀ  می ترسیمهاي باال هم  در مورد داده )با اندکی تفاوت(همگونی را
  .عمومیت بیشتري دارد قاعدهکدام  /e/آغازيِ 

C2  C1 
  

  

#   

  
+ syll  
- high  

  

Ø  1. 

 
+ cons 

- high 
             

. واکۀ درج شده با همخوان اول خوشه اسـت  مشخصۀ ارتفاعگویاي مطابقت  قاعدهاین 
در زیـر   )C2 VC1(مشخصـۀ ارتفـاع   بازنمایی مطابقت واکه با همخوان اول خوشه به لحاظ 

 :آمده است
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  ساخت خوش

σ   

e                      s 

Root                  Root    

  V                      C   
  

                - high                

و  /e/آغـازي ، کـه بـه علـت درج واکـۀ     esشود، تـوالی   در بازنمایی باال مشاهده می
پدید آمده اسـت، بـه لحـاظ مشخصـۀ ارتفـاع و       CCشکستن خوشۀ همخوانی آغازین 

  هاي نمونه در باال، مثلِ اسـپرت  داده. شود تلقی می ساخت رعایت اصل مطابقت، خوش
 [esˈport] → /spᴐ:t /sport      همگی با این قاعده تطـابق دارنـد، بنـابراین، ایـن قاعـده ،

  .باشد /e/تواند توجیه مناسبی براي درج واکۀ آغازي می

C2  

  
C1  

  

#   

  
+ syll  

- high  

  

Ø  2. 

+ son    

 - high                

در زیر ) VC1C2( مشخصۀ ارتفاعبقت واکه با همخوان دوم خوشه به لحاظ بازنمایی مطا
  : آمده است
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  ساخت بد )ب  ساخت خوش) الف
σ  σ* 

e                 p,t,l      
        e                   k 

Root                  Root             Root              Root     

V                     C 
                                                                       V                     C 

                                                           
   

- high             - high      - high            +high   

سـاخت ولـی مـورد ب بدسـاخت      مورد الف خـوش شود،  بازنمایی مشاهده می در این
موارد  در باال نمونههاي  دادهاز بین  است و [high +] مشخصۀ ارتفاع به لحاظ   kاست، زیرا

توانـد توجیـه مناسـبی بـراي      مین قاعدهدارند، بنابراین، این ن مطابقت قاعدهبا این  9و  8، 7
  .باشد /e/درج واکۀ آغازي

V 
 
 

C2  C1  

  

#   

  
+ syll  

- high  

  

Ø  3. 

+ syll    

 - high 
               

  
ــین داده ــتپ     از ب ــلِ اس ــد، مث ــت دارن ــده مطابق ــن قاع ــا ای ــوارد ب ــۀ م ــاال، هم ــاي ب   ه

[esˈtep]→/step /step .هـا صـادق    توان گفت این قاعده هم در مـورد همـۀ داده   بنابراین می
هاي مربـوط بـه درج واکـۀ     با داده 3و  1هاي  قاعدة معرفی شده، قاعده 3پس، از بین . است

: توان دو علت بیان کـرد  نیز می /e/بنابراین براي درج واکۀ آغازي  .مطابقت دارند /e/آغازي 
توان گفـت   البته باز هم در اینجا می. همگونی با واکۀ بعد .2همگونی با عضو اول خوشه؛  .1

. کنـد  همۀ فراینـدها صـدق مـی    قاعدة سوم نسبت به دو قاعدة دیگر ارجحیت دارد، زیرا در
  .پردازیم ها در تابلوي بهینگی می اکنون به بررسی یک نمونه از داده
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  بر اساس نظریۀ بهینگی  /e/تحلیل فرایند درج واکه آغازي 
هــاي دو همخــوانی آغــازینِ  کلــی فراینــد درج واکــۀ آغــازي در خوشــه) فرمــول( قاعــدة

  :د چنین استهاي انگلیسی در رویکرد قاعده بنیا واژه وام
  

هاي  هایی که با یکی از خوشه واژه ي اولدر آغاز هجا /e/ واکۀ ـ توضیح اجمالی قاعده
/st-/،/sp-/  ،/sk-/ ،/sl-/ کار رفتـه   ههاي ب عالوه بر محدودیت. شود شروع شده باشد درج می

ــانجی ــد درجِ واکــۀ می ــه اســتثناي محــدودیت (در فراین ــد دو )ALIGN-Rب ، در ایــن فراین
  :ند ازا رودکه عبارت کار می محدودیت دیگر نیز به

 Vσ*[ ONSET  - هجا باید آغازه داشته باشد )Kager, 1999: 93.(  
IDENT-IO(F)  - بایست در برونداد ِآن حفظ شود ارزش مشخصۀ واج در درونداد می )ibid(.  

را درجـدول بهینگـی   » اسـکن «اکنـون وام واژة   هاي مذکور، با توجه به تقابل محدودیت
  .گزینۀ بهینه در جدول می پردازیمو به توجیه انتخاب  کنیم میتحلیل 

  )scan( "اسکن"تابلوي بهینۀ وام واژة . 4 جدول

 
                               C          C    

 

  هجایی  -   
  /e/    افراشته             -                       

 
 

#  

  ]e[  

  هجایی+  
  افراشته  - 

  
  
  
  

Ø  

ALIGN-L  DEP-IO  IDENT-
IO(F) MAX-IO  *COMPLEX 

ONSET  Vσ*[  /skan/ 

        *!   [skan]  1 
 *         [se.kan]  2 
* **         [Ɂes.kan]  3 
* *       *! [es.kan] 4 
*     *!     [kan]  5 
     *!     [san]  6 
* ** *     [Ɂes.ken]  7 
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تخطیِ مهلـک نمـوده    4گزینۀ  از این محدودیت قوي، -  *Vσ محدودیت نشانداري  .1
زیرا در فارسی هـیچ   است، ها خارج شده و بدساخت شده و از صحنۀ رقابت با سایر گزینه

  .شود هجایی با واکه آغاز نمی
 1از این محـدودیت قـوي، گزینـۀ     - COMPLEX ONSET* محدودیت نشانداري  .2

  .است تخطیِ مهلک نموده و بدساخت شده و از صحنۀ رقابت خارج شده
بـا   6 و 5هـاي   گزینه از این محدودیت نسبتاً قوي هم -  MAX-IOمحدودیت پایایی  .3

  .حذف یکی از اعضاي خوشۀ دو همخوانی تخطی کرده و بدساخت شده است
اسـت،   تخطـی کـرده   7از این محدودیت، تنها گزینۀ  - IDENT-IO(F) محدودیت پایایی  .4

  .است داد یکسان نیست و یک درجه افراشته شدهواژه در درونداد با برون زیرا مشخصۀ واکۀ وام
هـاي   به خاطر درج واکه در خوشه 7 و 4، 3،  2هاي  گزینه – DEP-IOمحدودیت پایایی  .5

  .اند دو بار جریمه شده/ Ɂ/به خاطر درج بسط چاکنایی  7و  3هاي  گزینه. اند همخوانی، جریمه شده
بقیۀ  6و  2، 1به غیر از گزینۀ  از این محدودیت -  ALIGN-LEFTمحدودیت پایایی  .6
گونـه   کردن ِاین اند، زیرا الزمۀ بومی بار تخلف کرده ولی بدساخت نشده ها هر کدام یک گزینه

کـه درج یـک بسـت     /e/با درج واکۀ آغـازيِ   7و  3ها شکستن آنها است، در گزینۀ  واژه وام
هم واکۀ آغازيِ  4گزینۀ  در. است چاکنایی قبل از خود را به همراه دارد، خوشه شکسته شده

/e/ با  5آرایی زبان فارسی است، درگزینۀ  بدون بست چاکنایی درج شده که این برخالف واج
حذف همخوان اول خوشه این محدودیت نقض شده، یعنی دیگر لبۀ سمت چـپ هجـا در   

ذکر است که به علت اینکه دو  شایان. درونداد با لبۀ سمت چپ هجا در برونداد یکی نیست
  .اند حدودیت آخر دخالتی در انتخاب برونداد بهینه ندارند، هاشور زده شدهم

و DEP-IO   بار محدودیت در این جدول برونداد بهینه است، زیرا فقط دو 3گزینۀ شمارة 
  .است  را نقض کرده ALIGN-LEFTترین محدودیت  بار هم ضعیف یک

  :در مورد درج واکه ها بندي محدودیت رتبه
*COMPLEX ONSET >> MAX-IO >> IDENT-IO(F) >> DEP-IO  >>  V >> σ*[ 

ALIGN-LEFT  
  
  )/i/ و /e/(دلیل درج واکۀ پیشینِ غیرافتاده . 3
ـین واکـه    .1: شود کنون دو سؤال مطرح میا درج  /i/ و /e/هـاي زبـان فارسـی دو واکـۀ      چـرا از ب
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درج  /ɑ/اکـۀ افتـادة   یـا و  /o/یـا  /u/ چـرا   .2هاي مربوط به آن چیسـت؟ و   شود و محدودیت می
ـیم  شود؟ ابتدا به سؤال دوم پاسخ می نمی ـتند، تنهـا در      واکـه  /o/و  /u/چـون  : ده هـاي گـرد هس

چـون در  .  switchشوند که واکه یا همخوان مورد همگونی گـرد باشـد، ماننـد     صورتی اضافه می
ـته اسـت،    درج شده و، با توجه به واکۀ بعدي که /u/گرد است، واکۀ  /w/این واژه همخوان  افراش

ـتند،   [high +]، کـه داراي مشخصـۀ   /ɑ/یـا   /o/شـود و واکـۀ    همگونی ارتفاع نیز مطـرح مـی   نیس
دهـد کـه    نشان می /i/ و /e/درج دو واکۀ : دهیم حال به سؤال اول پاسخ می. توانند درج شوند نمی

گـونی ایجـاد   هاي قبل ذکر شد، نوعی هم هر دو واکه پیشین هستند که، با توجه به آنچه در بخش
واژه، اولین واکـه، بعـد    این همگونی از نوع همگونی واکه با واکه است؛ یعنی اگر، در وام. کنند می

ـین و   شود و، اگر واکه درج می /i/اي پیشین و افراشته باشد، واکۀ  از خوشۀ همخوانی، واکه اي پیش
واژه اسـت کـه نـوع واکـه را      در واقع، این واکۀ خود وام. شود درج می /e/غیر افراشته باشد، واکۀ 

اي  توان گفت تنها قاعـده  هاي پیشین، می با توجه به سه قاعدة مطرح شده در بخش. کند تعیین می
کند، قاعدة سوم که مربوط به همگونی واکـه بـا واکـه اسـت      که در مورد همۀ فرایندها صدق می

 HETERORGANIC ARTICULATOR*در اینجـا محـدودیت جدیـدي بـه نـام      . باشـد  می
 :شود شود که یک محدودیت نشانداري است و چنین تعریف می مطرح می

  ).Jun, 2004: 58. ("هاي تولید نباید متفاوت باشند اندام"
  :اند از شاخۀ محدودیت باالعبارت هاي زیر محدودیت

*Hetro(V-C2) back - همخــوانی ۀواکــۀ درج شــده بــا عضــو دوم خوشــ )C2 ( از نظــر
 .نباشدن بودن متفاوت مشخصۀ پسی

*Hetro(V1-V2) High - واکۀ درج شده )V1(  واژه واکۀ خود وامبا )V2 (   از نظـر مشخصـۀ
 .متفاوت نباشد ارتفاع

 .کنیم ها را در جدول بهینگی بررسی می اکنون یک نمونه از داده
  )clutch( "کالچ"تابلوي بهینۀ وام واژة . 5 جدول

DEP-IO  *Hetro(V1- V 2) High  *Hetro(V-C2) back  / keˈlɑtʃ / 

*  *!    [ kiˈlɑtʃ ]          
  

١ 

*      [ keˈlɑtʃ ]     ٢  

* *!  *!  [ kuˈlɑtʃ ]  ٣ 

*    *!  [ koˈlɑtʃ ]   ۴  
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 4و  3گزینـۀ   ،از ایـن محـدودیت قـوي    - Hetro(V-C2) back*محدودیت نشـانداري   .1
. نـد ا خـارج شـده   دو گزینۀ دیگرتخطیِ مهلک نموده و بدساخت شده و از صحنۀ رقابت با 

  .از نظر مشخصۀ پسین بودن متفاوت است) /l/(واکۀ درج شده با همخوان دوم خوشه  زیرا
تخطـی   3و  1از این محدودیت، گزینۀ  - Hetro(V1- V 2) High*محدودیت نشانداري  .2
  . اند، زیرا واکۀ درج شده از لحاظ مشخصۀ ارتفاع با واکۀ بعدي متفاوت است کرده
انـد،   ها این محدودیت ضعیف را نقض کرده همۀ گزینه -  DEP-IOمحدودیت پایایی  .3

. اند و دیگر درونداد بـا برونـداد یکـی نیسـت     اي را در خوشۀ همخوانی درج کرده زیرا واکه
  .استبه علت اینکه دخالتی در انتخاب برونداد بهینه ندارند، هاشور زده شده ، محدودیت آخر

-DEP   بـار محـدودیت   یکاست، زیرا فقط  در این جدول برونداد بهینه 2گزینۀ شمارة 

IO است را نقض کرده.  
  :در مورد نوع واکۀ درج شده ها بندي محدودیت رتبه

*Hetro(V-C2) back >> *Hetro(V1- V 2) High >> DEP-IO 
شـوند،   هاي اول و دوم رعایت می چون محدودیت ، switchذکر است که در واژة  شایان

همگـون   V2و از نظـر ارتفـاع بـا واکـۀ      C2شخصۀ گـردي بـا   درج شده از نظر مواکۀ  یعنی
  .شود درست می ]suwitʃ[ سوئیچشود،  می
  
  هاي همخوانی آغازین در خوشهدرج واکه علت نامتقارن بودن فرایند . 4

تواند در آغازه ظاهر شـود،   حداکثر یک همخوان می ،طور که گفته شد، در زبان فارسی همان
خوشۀ آغازین از زبان بیگانه به وام گرفته شود، خوشـۀ آغـازین آن    اي با بنابراین هرگاه واژه

تا سـاخت آن   شود شکسته می ،درج واکۀ آغازي و درج واکۀ میانجیواژه به دو صورت،  وام
در ، 1امـا چـرا در جـدول   . با ساخت آغازة هجا در زبان فارسی، هماهنـگ و مطـابق گـردد   

، بـا  16 ــ  13هـاي   گـروه  ، درن واکۀ میانجی وهاي آغازین با افزود خوشه، 12ـ  1هاي  گروه
  شوند؟ افزودن واکۀ آغازي شکسته می
واکۀ آغازي و واکـۀ میـانجی    کنندة کیفیت بافت کلمه تعیین ،مسلّم است که، در حقیقت

شـود، در موقـع    آغـاز مـی   /s/است، یعنی در مواردي که خوشۀ آغازین با همخوان سایشـی 
 .کـار رود  تواند بـه  می اي کوتاه ، در نتیجۀ این ویژگی، واکهوتلفظ آنها، مجراي هوا باز است 

  )14: 1380صادقی، (
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و  /e/ۀ واکـۀ میـانجی   گروه اول به واسـط  11هاي همخوانی شدن خوشه در مورد شکسته
/i/ مستلزم انسداد کامل مجـراي دهـان و بـاز     هاي انسدادي چون تولید همخوان ،باید گفت

توانند در آغـاز کلمـه بـا     نمی» روان+ انسدادي «آغازینِ  هاي شدن ناگهانی آن است، خوشه
ها ماهیتاً باز هستند و این امر با ماهیت بستۀ  واکه شوند، زیراشدن واکۀ آغازي شکسته  اضافه

+ سایشـی  «هاي آغـازینِ   در خوشه ،عکس، به ولی هاي انسدادي در تناقض است؛ همخوان
 شوند، اضـافه شـدن واکـۀ آغـازي     زتر تولید میها با مجراي نسبتاً با ، چون سایشی»همخوان

  ).84: 1384مدرسی، ( کند مانعی ایجاد نمی
گردند و  هایی که با یک همخوان گرفته، اغلب انسدادي و گاهی سایشی، آغاز می خوشه

هـاي   است، بـه دلیـل ماهیـت همخـوان     /l/یا  /r/هاي روان  دومین عضو خوشه نیز همخوان
ها کامالً بسته شود و براي تلفظ آنها مجرا با انفجار فشـار   باید راهکه در تلفظ آنها  ،انسدادي

 اي را بپذیرنـد، زیـرا   واکـه هـیچ   تواننـد  نمی، گیرند هوا باز شود، وقتی در آغاز کلمه قرار می
  .شوند ها ماهیتاً با مجراي باز تولید می واکه

  
  گیري نتیجه .5

هـاي انگلیسـی در زبـان     واژه ازین وامهاي همخوانی آغ درج در خوشههاي  فرایندبررسی در 
 ،هـا  خوشـه ایـن  در ،  /u/و /e/  ،/i/ هـاي میـانجی   ، علت اصلی درج واکهفارسی مشاهده شد

ایـن همگـونی از لحـاظ    . اسـت  )واژه واکـۀ خـود وام  ( واکۀ بعد همگونی واکۀ درج شده با
شده و هم  هم واکۀ درج(واکه هر دومشخصۀ ارتفاع است، بدین ترتیب که  مشخصۀ ارتفاع

هاي همخوانی که با واکۀ  چنین علت واجیِ آن دسته از خوشههم. هستند یکی )واژه واکۀ وام
در اینجـا هـم، واکـۀ     ،در واقـع . باشـد  میواکه همگونی واکه با  شوند، شکسته می /e/آغازيِ 

  .هستند مشخصۀ ارتفاع یکیاز لحاظ  ،هر دو واژه، واکۀ وامدرج شده و 
هـا   واژه هاي همخوانی آغـازین وام  ها براي خوشه ی، ترتیب محدودیتهاي بهینگ در تابلو

  :استبه دست آمده به ترتیب زیر 
هـاي   هـا در اعمـال فراینـد درج واکـۀ میـانجی در خوشـه       بنـدي محـدودیت   رتبه) الف

   :همخوانی آغازین
*COMPLEX ONSET >> MAX-IO >> DEP-IO >> ALIGN-LEFT >>ALIGN-RIGHT 

   :هاي همخوانی آغازین ها در اعمال فرایند درج واکۀ آغازي در خوشه دودیتبندي مح رتبه) ب
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*COMPLEX ONSET >> MAX-IO >> IDENT-IO(F) >> DEP-IO >> ALIGN-

LEFT >> Vσ*[ 
  :در مورد نوع واکۀ درج شده ها بندي محدودیت رتبه) ج

*Hetro(V-C2) back >> *Hetro(V1- V 2) High >> DEP-IO  
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