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شباهتگریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشههای
همخوانی زبان فارسی در چارچوب نظریة بهینگی


9ـ گلناز مدرسی قوامی*2 ،ـ سهند الهامی خراسانی

9ـ دانشیار زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
5ـ دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت9816/85/92 :؛ تاریخ پذیر )9816/98/52 :

چکیده
رویکرد شباهتگریزی پایة اصلی شکلگیری واجآرایی زبانهای بشـری را ادراکپـذیری
میداند .در این رویکرد ،همخوانهای انسدادی بهدلیل ضعف ذاتی در سرنخهای ادراکیشـان،
بخصوص درجایگاه پایانی ،گزینههای اصلی برای حذ هستند .مقالة حاضر با این رویکـرد و
در قالب نظریة بهینگی به بررسی رابطة میان امکان حذ انسـدادی پایـانی در خوشـههـای
همخوانی زبان فارسی ،براساس میزان شباهت میان دو عضـو خوشـة همخـوانی مـیپـردازد.
بدین منظور ،کلیه خوشههای همخـوانی پایـانی در زبـان فارسـی کـه عضـو دوم آنهـا یـک
همخوان انسدادی است ،گردآوری و میزان شباهت اعضای خوشـه بـر اسـاس سـه مشخصـه
واک ،جایگاه و شیوه تولید بررسی شد .تحلیل دادهها نشان داد که در خوشههـای همخـوانی
مختوم به همخوان انسدادی ،هرچه میزان شباهت انسدادی پایانی بـه همخـوان پیشـین در
خوشه بیشتر باشد ،احتمال حذ آن بیشتر است و هر سه عامل واک ،جایگاه و شیوه تولیـد
در این زمینه دخالت دارند .الگوهـای حـذ همخـوان انسـدادی در خوشـههـای همخـوانی
براساس شباهتگریزی در قالب محدودیتهای نظریه بهینگی با پایه ادراکـی صـورتبنـدی
شد .در این رویکرد ،محدودیتهای نشانداری علیه بروندادی که به انـدازة کـافی ادراکپـذیر
نیستند ،عمل میکنند و محدودیتهای وفاداری از اعمال تغییر بر دروندادی کـه بـه لحـاظ
ادراکی برجسته است ،جلوگیری میکنند.
کلیدواژهها :حذ همخوان انسدادی ،خوشههای همخـوانی ،نظریـه بهینگـی ،شـباهت-
گریزی ،واجآرایی زبان فارسی.

(نویسندة مسئول) E-mail: modarresighavami@atu.ac.ir
E-mail: sahandelhami@gmail.com
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 .9مقدمه
شباهت ،9که در واجشناسی زایشی 5بر اساس مشخصـههـای ممیـز 8سـنجیده
میشود ،نقش مهمی در واجآرایی 2زبانها ایفا مـیکنـد؛ در بسـیاری از مـوارد در
محور همنشینی 7از توالی واجهای مشابه پرهیـز مـیشـود و در صـورتیکه دو واج
مشابه در کنار هم قرار گیرند ،فرایندهایی مانند حذ  ،6درج ،5ناهمگونی 3و نظایر
آن ،که انگیزة همة آنها شباهتگریزی 1است ،ر میدهند تا توالیهای مشـابه در
زبان ظاهر نشوند .میل به تمایز ،98انگیزة ادراکی دارد؛ بـه عبـارت دیگـر ،هرچـه
واجها در زنجیرة گفتار متمایزتر باشند ،قابل درکتر هم هستند.
نخستین بحثها در زمینة شباهت و شباهتگریزی در حلقـة پـراگ 99مطـرح
شد .از جمله ترنکا ( )Trnka,1936وجود حداقلی از تمایز را میـان دو واج مجـاور
در محور همنشینی ،ضروری دانست .این ادعا و موارد مشابه ایـن فـرض را مطـرح
میکنند که در شکلگیری محور همنشینی اولویت با ادراک شنونده است؛ چراکـه
تمایزِ بیشتر در واقع به سود اوست ،هرچند که این امـر بـه لحـاظ تولیـدی بـرای
گوینده مشکلتر است .کاتینگ ( ،)Cutting,1975که معتقد است واجآرایـی غالبـاً
شنوندهمحور است ،نشان داده است که هرچـه تقابـل دو همخـوان بیشـتر باشـد،
بســامد هــمنشــینی آنهــا در پیکــره بیشــتر اســت .در همــین راســتا ،مکــارتی
1

. similarity
). Generative Phonology (GB
3
. distinctive features
4
. phonotactics
5
. syntagmatic
6
. deletion
7
. insertion
8
. dissimilation
9
. similarity avoidance
10
. distinctness
11
. Prague Circle
2
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( )McCarthy, 1986اصل مرز اجباری( 9ممنوعیت قرارگرفتن واحدهای یکسـان)
را از کاربرد معمولش در واجشناسی خودواحد 5فراتر برد و آن را در حـوزة عناصـر
زنجیری 8زبان نیز مورد استفاده قرار داد؛ وی در کنار هم قـرار گـرفتن واحـدهای
یکسان را ممنوع خواند .اصل مرز اجباری در صورت تحقـق دو شـرط یکسـانی 2و
مجاورت 7حکم به منع 6باهمآیی مـیداد ،امـا انگـارة شـباهتگریـزی کـه توسـط
پیرهامبِرت ( )Pierrehumbert, 1993مطرح شـد ،مفـاهیم یکسـانی و منـع را بـا
مفاهیم مدرجِ گریز 5و شباهت جایگزین کرد؛ بهعالوه ،مفهوم مجاورت نیـز مـدرج
در نظر گرفته شد .در انگارة فریش و همکـاران ( ،)Frisch et al., 1997بـه جـای
شباهتسنجی براساس مشخصههای تمایزدهنده ،طبقات طبیعـی 3واجـی مبنـای
محاسبة شباهت میان واحـدهای واجـی قـرار گرفـت .بعـدها فـریش و همکـاران
( )Frisch et al., 2004محدودیت1های مدرج را مطرح کردند که به صورت مدرج
نقض میشوند .صورتهایی که محدودیتی را با درجة پایینتری نقـض مـیکننـد،
نسبت به صورتهایی که آن محدودیت را با درجة باالتری نقض میکنند ،در زبان
بسامد بیشتری دارند .استریادا ( )Steriade, 1999a, 1999b, 2001/2009اگرچـه
در اصل روی محور جانشینی 98تمرکز میکرد ،راه را برای دیگر همنظـران گشـود
تا با تلفیق دو عامل بافت آوایی و سرنخهای ادراکی 99از یک سو و عامل شـباهت-
1

). Obligatory Contour Principle (OCP
. autosegmental phonology
3
. segmental
4
. identicality
5
. adjacency
6
. prohibition
7
. avoidance
8
. natural classes
9
. constraints
10
. paradigmatic
11
. perceptual cues
2
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گریزی واجی و آوایی از سوی دیگر ،در جهـت تبیـین نظـام واجـی زبـانهـا گـام
بردارند .از مهمترین پژوهشها در چارچوب این رویکردِ تلفیقی میتوان بـه کوتـه
( )Côté, 2004اشاره کرد .تفاوت تحلیل او در این است کـه نگـاه نامتقـارن دارد؛
یعنی برای بافت آوایی نقش مهمی قائل است؛ برای مثـال ،بـاهـمآیـی  xyبـا yx
متفاوت است (احمدی.)9819 ،
در خوشههای همخوانی ،شـباهتگریـزی مـیتوانـد منجـر بـه حـذ یکـی از
همخوانها شود .این امر در مورد همخوانهای انسدادی بیشتر مشاهده مـیشـود،
زیرا سرنخهای ادراکی این همخوانها در مقایسه با دیگـر همخـوانهـا ضـعیفتـر
است .حذ همخـوان انسـدادی در خوشـههـای همخـوانی در انگلیسـی عامیانـة
5
9
آفریقایی ـ آمریکایی ( ،)Shiels-Djouadi, 1975انگلیسی فیالدلفیا ( Guy and
2
8
 ،)Boberg, 1997کاتــاالن ( ،)Wheeler, 1986مجــاری ( Törkenczy and
7
 )Siptár, 1999و فرانسـه کبـک ( Pupier and Drapeau, 1973; Kemp et al.
 )1980; Nikièma, 1999; Côté, 2000, 2002, 2004مشاهده شده است .خالصة
یافتههای این پژوهشها در جدول ( )9قابلمشاهده است .در این جـدول ،ویژگـی
آوایی مشابهی که منجر به حذ همخوان انسدادی در خوشه همخوانی مـیشـود،
مشخص شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در هر الگو حداقل دو مـورد از
سه ویژگی واکداری ،جایگاه و شیوة تولید دخیل است و حذ انسدادی همواره بـا
تقابل در مشخصة خاصی ملغی میگردد که خود مـیتوانـد مربـوط بـه واکـداری،
جایگاه یا شیوة تولید باشد.

1

. African-American Vernacular English
. Philadelphia English
3
. Catalan
4
.Hungarian
5
.Québec French
2
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جدول ( :)9خالصة نقش شباهت در حذ همخوان انسدادی ()Côté, 2004: 17
زبان
کاتاالن
انگلیسی عامیانة
آفریقایی-
آمریکایی
مجاری
انگلیسی
فیالدلفیا
فرانسه کبک

ابعادی که در تعیین میزان احتمال
حذف نقش دارند
واکداری جایگاه تولید شیوة تولید
✓
✓
✓

تقابل خاصی که
مانع حذف میشود
]جایگاه[

✓

]واک[

✓

✓

]تقریبی]

✓

✓

✓

]واکهگون[

✓

✓

✓

]واکهگون[

9
5

بیجنخان ( )587 :9832بر ایـن بـاور اسـت کـه در زبـان فارسـی همخـوان
انفجاری دندانی 8در جایگاه دوم پایانة هجا فقط و فقط درصورتی حذ مـیشـود
که جایگاه اول خوشه با سایشی 2پر شده باشد .احمدی ( )9819در رسالة دکتری
خود بر اساس دو رویکرد شباهتگریزی و جواز از طریق سرنخ 7تبیینی ادراکـی از
واجآرایی خوشههای همخوانی در پایان کلمات زبان فارسی ارائه داده است .بـدین
منظور ،ابتدا تبعیت خوشـههـای همخـوانی زبـان فارسـی را از محـدودیت تـوالی
رسایی ،6بهعنوان رویکرد رقیب ،مورد بررسـی قـرار میدهـد و مـوارد نقـض آن را
بیش از  57درصد گـزار میکنـد .سـپس ،براسـاس انگـارة فـریش و همکـاران
( ، )5882ابتدا شباهتگریزی واجگاهی 5و سپس شباهتگریـزی غیرواجگـاهی را
1

.approximant
. vocoid
3
. dental plosive
4
. fricative
5
. Licensing by cue
6
. sonority sequencing constraint
7
. place similarity avoidance
2
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در خوشههـای زبـان فارسـی ،بـه صـورت آمـاری و بـهویـژه ،بـا اسـتفاده از آمـار
استنباطی ،بررسی میکند .سرانجام ،در فصل پنجم رسـاله کـه رویکـردی نظـری
دارد ،در چارچوب نظریة بهینگی 9و تلفیق رویکرد شباهتگریزی با جـواز سـرنخ-
هــای ادراکــی ،کــه بــر اســاس چــارچوب نظــری اســتریادا ( Steriade, 1999a,
 )2001/2009مطرح شده است ،دستوری واجی و ادراکمحور عرضـه میکنـد کـه
در آن مرتبهبندی محدودیتهای بهینگی برای واجآرایـی خوشـههـای همخـوانی
پایانی زبان فارسی ارائه شده است؛ البته نویسنده خود اعتـرا مـیکنـد کـه ایـن
دستور جامع نیست ،چراکه تمام  751خوشة ممکن زبان فارسی را پوشـش نـداده
است (احمدی.)3 :9819 ،
مقالة حاضر تال دارد با بهرهگیری از رویکـرد شـباهتگریـزی در چـارچوب
نظریة بهینگی تبیینـی محـدودیتبنیـاد 5درخصـوص حـذ همخـوان انسـدادی
پایانی 8در خوشههای همخوانی زبان فارسی ارائه دهد و فرض اصلی این است کـه
هرچه میزان شباهت میان همخـوان انسـدادی و همخـوان بالفاصـله قبـل بیشـتر
باشد ،سرنخهای ادراکی کاهش یافته و این امر باعـث بـاال رفـتن احتمـال حـذ
همخوان انسدادی میشود .برای مثال ،در کلمة «دست» ،به دلیل شباهت زیاد دو
همخوان  /s/و  /t/که هردو بیواک 2و تـاجزبـانی 7هسـتند ،عمومـاً همخـوان دوم
حذ میشود .ازآنجاییکه همخوانهای انسدادی بهطورکلی سـرنخهـای ادراکـی
کمتری دارند ،بهصورت بالقوه مورد مناسبتری جهت ایـن نـوع مطالعـه هسـتند.
بدینمنظور ،در چارچوب کلی نظریة بهینگی ،محدودیتها اعم از محدودیتهـای

1

. Optimality Theory
. constraint-based
3
. final stop deletion
4
. voiceless
5
. coronal
2
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وفاداری 9و محدودیتهای نشانداری 5لحاظ میشوند و مرتبهبنـدی8هـای مربـوط
نیز ارائه میگردند .این مسأله که آیـا مـیتـوان میـان شـباهتگریـزی مطلـق 2و
شباهتگریزی بافتی 7تمایز قائل شد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفـت؛ بـا ایـن
توضیپ که در مورد اول شـباهت مـورد نظـر در تمـام مـوارد ،فـارغ از بـافتی کـه
همخوان در آن قرار دارد ،بررسی مـیشـود ،درحالیکـه در دومـی بافـت بالفصـل
همخوان در حذ یا حفی آن ایفای نقش میکند؛ برای مثال اگر بعد از همخـوان
واکه بیاید ،به دلیل کمکی که واکه به سـرنخهـای ادراکـی آن مـیکنـد ،احتمـال
حذ همخوان کاهش مییابد ،حتی اگر با همخوان پیش از خود شـباهت زیـادی
داشته باشد.
 .2چارچوب نظری
2ـ .9شباهتگریزی در نظریة بهینگی
ظهور نظریة بهینگی توجه به آواشناسی را ،بهویژه آواشناسی ادراکـی ،در تحلیـل-
های واجی و جستجو برای یافتن انگیزههای آوایی را برای تحلیلهای واجشناختی
باب کرد .در خوشـههـای همخـوانی فراینـدهای متفـاوتی از جملـه حـذ  ،درج،
واکرفتگی 6و نظایر آن صورت میگیرند که میتوانند انگیزة آوایی داشـته باشـند و
رویکرد بهینگی امکان لحاظ کردن مالحظات آوایی را در تحلیل فرایندهای واجـی
از این دست فراهم کرده است.

1

. faithfulness constraints
. markedness constraints
3
. ranking
4
. absolute similarity avoidance
5
. contextual similarity avoidance
6
. devoicing
2
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عناصر نظام واجی یک زبان باید تا حد ممکن از هم متمایز باشند تـا از منظـر
ارتباطی برای شنونده ادراکپذیری باالیی داشته باشند؛ چراکه در بافتهـایی کـه
ادراکپذیری آنها کاهش مییابد ،تقابلهایشان خنثی میشود .سیسـتم شـنوایی
9
به سرعت خسته میشود و درنتیجه ،پاسـخگوی خـوبی بـه محـرکهـای مـداوم
نیست ( .)Bladon, 1986پس به تنوع دائم نیاز دارد؛ بدین ترتیب ،هرچه تنوعـات
موجود در سیگنال دریافتی بیشتر باشد ،برجستگی 5آن بیشتر است و در نهایـت،
واحدهای دریافتی راحتتر درک میشوند .اگرچه عوامـل زیـادی در شـکلگیـری
الگوهای واجی نقش دارند ،فرض بر این است که در شرایط یکسان ،آن ترکیـب از
آواها که تنوع بیشتری از یک جنبة خاص دارد و بـه لحـاظ ادراکـی بهتـر اسـت،
متداولتر از توالیهای دیگری است که در همان بعد خاص تنوعات کمتری دارند.
به همین ترتیب ،توالیای که در ابعاد بیشتری تنوع داشته باشـد ،ارجحیـت دارد.
این پیشبینی را میتوان از طریق مشخصههای واجی بررسی کرد :واحدی کـه در
 nمشخصه با واحدهای مجاور تقابل دارد ،قابلادراکتر از واحدی اسـت کـه در
 n-9مشخصه تقابل دارد؛ البته در صورتی که نوع مشخصـههـای تقـابلی یکسـان
باشد (.)Côté, 2004
2ـ .2نحوة محاسبة میزان شباهت
تأثیر ادراک بر حذ همخوان به واسـطة مشخصـههـای واجـی بـا همبسـتههـای
ادراکی صورت میگیرد؛ بدین معنا که تمایز میان دو واحـد مجـاور (الـف) و (ب)
2
براساس تقابل مشخصههای دوارزشی 8یا بود و نبـود مشخصـههـای تـکارزشـی
1

. continuous stimuli
. salience
3
.binary features
4
. unary features
2
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محاسبه میشود .تلقی این است که تمامی مشخصههـا در محاسـبة تمـایز نقـش
دارند؛ به صورت خاص ،تمایز در سه بعد حنجرهای ،9واجگاهی و شیوة تولید مورد
بررسی قرار میگیرد .در مورد واکداری و جایگاه تولید به ترتیب از مشخصـههـای
]واک[ و ]جایگاه[ استفاده شده و درمورد شیوة تولید هم به تبعیـت از کلِمِنـتس
( )Clements, 1990طبقههای کلی ]رسا] ،[5تقریبی[ ] ،واکهگون[ و ]پیوسـته[8
به کار گرفته میشود .بهاین ترتیب جدول شمارة ( )5حاصل شده است.
جدول ( :)2مشخصات مربوط به شیوة تولید در طبقههای اصلی همخوانها ()Côté, 2004: 4
انسدادی سایشی خیشومی روان غلت (و )/r/
]پیوسته[
]رسا[
]تقریبی[
]واکهگون[

-

+
-

+
-

+
+
-

+
+
+

اگر مجموعة مشخصههای تقـابلی بـین (ج) و (د) زیرمجموعـهای از مجموعـة
مشخصههای تقابلی (الف) و (ب) باشد ،تمایز میان واحدهای (الف) و (ب) بیش از
تمایز میان واحدهای (ج) و (د) است .به بیـان دیگـر ،الزم اسـت (الـف) و (ب) در
تمام مواردی که (ج) و (د) با هم تقابل دارند ،در تقابل باشـند و عـالوه بـر آن ،در
حداقل یک مورد دیگر نیز تقابل داشته باشند .برای مثال ،تمـایز میـان  /p/و /d/
بیشتر از تمایز میان  /p/و  /b/اسـت ،چراکـه عـالوه بـر تفـاوت در واکـداری ،در
جایگاه تولید نیز با هم متفاوتند ،اما در مقایسة تمـایز میـان  /p/-/d/و /p/-/m/
هیچ نمیتوان گفت ،چراکه تمایز هیچ یک زیرمجموعة تمایز دیگری نیست؛  /p/و
 /d/در جایگاه و واکداری با هم تقابل دارند و  /p/و /m/در شیوه و واکداری.
1

. laryngeal
. sonorant
3
. continuant
2
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تمایزی را که در شیوة تولید بین دو مقوله از همخوانهاست ،میتوان با توجـه
به جدول شمارة دو و ارز های مثبت یا منفی آن تعیین کرد .میتـوان دیـد کـه
انسدادیها برای هیچ مشخصهای ارز مثبت ندارند؛ درحالیکه بقیة گروهها الاقل
یک ارز مثبت دارند .مقایسة میزان تمایز میان همخوان انسدادی با دیگر گـروه
همخوانها ،به ترتیبِ افزایش میزان تمایز به شرح زیر است:
-9
-5

انسدادی ـ انسدادی :تقابلی ندارند.
انسدادی ـ سایشی :تقابل در [پیوسته] -’5 //انسدادی – خیشـومی :تقابـل
در [رسا].

-8

انسدادی ـ کناری :تقابل در [رسا] و [تقریبی].

-2

انسدادی ـ غلت :تقابل در [رسا][ ،تقریبی] و [واکهگون].

به بیان سادهتر ،تمام [تقریبی]ها لزوماً [رسا] هستند و تمـام [واکـهگـون]هـا،
[تقریبی] و [رسا] هسـتند .پـس ،چنانچـه یـک همخـوان انسـدادی در مشخصـة
]تقریبی] با واحد مجاور تقابل داشته باشد ،لزوماً در مشخصة [رسا] نیـز بـا آن
تقابل دارد و درنتیجه ،این مشخصة دوم در محاسبة میـزان تمـایز حشـو 9خواهـد
بود .به همین ترتیب ،انسدادیای که در مشخصة [واکهگون] با واحد دیگـر تقابـل
دارد ،لزوماً در مشخصههای [تقریبی] و [رسا] نیز با آن تقابل دارد و درنتیجه ،این
دو مشخصه نیز حشو خواهند بود .بدینترتیب ،الگوی افزایش میزان تقابـل میـان
همخوان انسدادی و همخوانهای رسا به شرح زیر ساده میشود:
()5

انسدادی ـ خیشومی ← انسدادی ـ کناری ← انسدادی ـ غلت

. redundant

1
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الگوهای حذ همخوان انسدادی از طریق همبستگی سهسویة میـان احتمـال
حذ  ،ادراکپذیری انسدادی و میزان تقابلی که این همخـوان بـا واحـد پـیش از
خود دارد ،قابل بررسی هستند؛ برای مثـال /d/ ،پایـانی پـس از  /l/ادراکپـذیری
باالتری دارد و در نتیجه احتمال حذفش کمتر است تا پـس از /n/؛ چراکـه  /d/و
 /l/هم در ]رسا[ و هم در ]تقریبـی[ تقابـل دارنـد ،درحالیکـه  /d/و  /n/تنهـا در
]تقریبی[ تقابل دارند.
2ـ .3شباهتگریزی مطلق و شباهتگریزی بافتی
الزم است میان شباهتگریزی مطلق و شباهتگریزی بافتی تمایز قائل شـویم .در
نوع مطلق حضور مشخصة مشترک در دو واحد ،مستقل از بافتی کـه آن دو در آن
به کار رفتهاند ،ممنوع است ،اما در نوع بافتی حضور تـأثیرات جبرانـی نیـز لحـاظ
شده است .در مثالی فرضی چون  ،VC1C2Vمجاورت با واکـه بـرای  C2مـیتوانـد
منجر به حفی آن شود؛ چراکه همخوان مذکور سرنخهای ادراکـی خـوبی از واکـه
دریافت میکند و در این مورد ،اشتراک در مشخصـهای خـاص تـأثیر کمتـری بـر
ادراکپذیری  C2دارد تـا مثـالی فرضـی چـون  VC1C2Cxیـا Côté, ( VC1C2##
.)2004
در شرایط برابر ،همخوانها در جایگاه پیشاواکهای ،9سرنخهـای بـافتی بهتـری
دارند تا در جایگاه پساواکهای5؛ برتری ادراکی گذر8های  CVبر  VCدر تعدادی از
نتایج آزمایشگاهی نیز تأیید شده است .در زبانهای بررسیشده بافت نقش مهمی
دارد؛ انسدادیها در جایگاه پیشاواکهای حتی در صورت تکرار حـذ نمـیشـوند؛
درحالیکه در نبود چنین سرنخهایی ،برای مثال در پایان واژه ،شـباهت کمتـر نیـز
1

. prevocalic
. postvocalic
3
. transition
2
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ممکن است باعث حذ شود .مثالی روشن از زبان انگلیسی در واژة  tendمشاهده
مــیشــود کــه در آن همخــوان  /d/از پایــان واژه حــذ مــیشــود ،درحالیکــه در
 ،tendingبه دلیل قرار گرفتن همان همخوان قبل از واکـه ،حـذ منتفـی اسـت
(.)Côté, 2004
2ـ .4طرح یک سازوکاری صوری
برای طرح سازوکاری صوری ،الزم است الزامات ادراکیِ صورتهای واجی به شکل
محدودیت طرح شوند و این محدودیتها طوری عمل کنند که تنها واحدهایی که
به لحاظ ادراکی برجسته هستند ،امکـان ظهـور بـهعنوان برونـداد داشـته باشـند
(.)Côté, 2004
محدودیتهای نشانداری علیه برونداد9ی که به اندازة کافی ادراکپذیر نیسـت،
عمل میکنند و محدودیتهای وفاداری از اعمال تغییر بر درونداد5ی که به لحـاظ
ادراکی برجسته است ،جلوگیری میکنند .صورت کلی محدودیتهای نشـانداری و
وفاداری بهترتیب ،به این صورت پیشنهاد میشوند:
الف)  :S / Xواحد  Sدر بافت  Xکه در آن برجسته است ،ظاهر میشود.
ب)  :MAX(S) / Xواحد  Sدر بافت  Xکه در آن بـه لحـاظ ادراکـی برجسـته
است ،حذ نمیشود.
از آنجاییکه گذر واکهای اهمیت باالیی در ادراکپـذیری همخـوان دارد ،کوتـه
( )Côté, 2004:19محدودیت نشانداری پایة زیر را پیشنهاد میکند:
 :C ⟷ Vهمخوان در مجاورت واکه است.
. output
. input

1
2
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البته ،همة گروههای همخوانی از نظر سرنخهایی که از مجاورت با واکه دریافت
میکنند با هم برابر نیستند .برای ادراکپذیری همخوانهایی کـه از گـذر واکـهای
بهره نبردهاند ،باید به سرنخهای دیگر ،خصوصاً سرنخهای درونیشان ،اتکا کرد .این
سرنخ در مورد انسدادیها ،انفجار رهش است ،امـا انفجـار رهـش انسـدادیهـا در
جایگاههای غیرپیشاواکهای چندان قابلشنیدن نیسـت؛ در مقابـل ،خیشـومیهـا،
سایشیها و روانها سرنخهای درونی واضحتری دارند و به همین دلیـل ،حتـی در
نبود سرنخهای گـذری 9قابـلادراک بـاقی مـیماننـد .محـدودیتهـای نشـانداریِ
مجاورت خاص 5به شرح زیر هستند (:)Côté, 2004: 21
الف)  :STOP ⟷ Vانسدادی باید در مجاورت یک واکه باشد.
ب)  :STOP(CONTR: Ø) ⟷ Vآن همخوان انسدادی که با واحد همسـایها
هیچ تقابلی ندارد ،باید در مجاورت واکه باشد.
ج)  :STOP(CONTR: F) ⟷ Vآن همخوان انسدادی که تنها در مشخصة  Fبا
واحد همسایها تقابل دارد ،باید در مجاورت واکه باشد.
د)  :STOP(CONTR: F + G) ⟷ Vآن همخوان انسدادی که تنها در مشخصة
 Fو  Gبا واحد همسایها تقابل دارد ،باید در مجاورت واکه باشد.
مرتبهبندی ذاتی 8این محدودیتها نیز وابسته بـه ادراک و برجسـتگی ادراکـی
است .محدودیتی که مجاورت واکهای را برای واحدی که از ادراکپذیری کمتـری
برخوردار است ،اعمال میکند ،باید در مرتبة باالتر از محـدودیتی قـرار گیـرد کـه
مجاورت با واکه را بر واحدی قابلادراکتر اعمال میکند .بدینترتیب ،گزینه2هـای
1

. transitional cues
. specific adjacency
3
. inherent
4
. candidate
2
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دارای ادراکپذیری پایینتر پیش از موارد ادراکپـذیرتر حـذ مـیشـوند و ایـن
چیزی است که به طور طبیعی از دستور انتظار میرود :در شرایط یکسان ،گزینـة
ادراکپذیرتر ارجپ است .پس محدودیت  C1 ⟷ Vبه صورت ذاتی بر محـدودیت
 C2 ⟷ Vمسلط است ،اگر در جایگاههای غیرمجاور واکـه C2 ،برجسـتهتـر از C1
باشد؛ به بیان دیگر C1 ،بیش از  C2نیازمند مجاورت با واکه اسـت ،چراکـه سـرنخ-
های غیرواکهای ضعیفتری دارد .این شرط تسلط ذاتی بدینصورت بیان میگردد:
محدودیت (الف) ذاتاً بر محدودیت (ب) مسلط است ،اگر گزینههایی کـه از (الـف)
تخطی میکنند ،در شرایط یکسان ،از گزینههـایی کـه از (ب) تخطـی مـیکننـد،
ادراکپذیری پایینتر داشته باشند یا با آن برابر باشند (.)Côté, 2004: 22
مرتبهبندی ذاتی میان محدودیتهای نشانداری مجاورت به شرح زیـر هسـتند
(:)Côté, 2004: 22
≫ )8( STOP(CONTR: Ø) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: F) ⟷ V
STOP(CONTR: F + G) ⟷ V

این مرتبهبندی که بهوضوح در پی واقعیات ادراکی میآید ،بیان میکند که در
مجاورت واکه ،هرچه همخوان انسدادی با واحـدهای همسـایها تقابـل بیشـتری
داشته باشد ،ادراکپذیری باالتری دارد (.)Côté, 2004: 22
همانند محدودیتهای نشانداری ،مجاورت با واکه و تقابل با واحدهای مجاور را
میتـوان در جلـوگیری از حـذ همخـوان انسـدادی در الگـوی محـدودیتهـای
وفاداری نیز وارد کرد .این محدودیتها به شرح زیرند (:)Côté, 2004: 22
الف)  :MAX(C) / Vهمخوانی که در مجاورت واکه است ،حذ نمیشود.
ب)  :MAX(C) / CONTR: Fهمخوانی کـه در مشخصـة  Fبـا واحـد مجـاور
تقابل دارد ،حذ نمیشود.
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محدودیتهای وفاداری نیز بر اساس ادراکپذیری نسبی مرتبهبندی میشـوند
(:)Côté, 2004: 23
الف) )MAX(C) / V ≫ MAX(C
ب) )MAX(C) / CONTR: F ≫ MAX(C

 .3تحلیل دادهها
در این بخش ابتدا تمامی همخـوانهـای زبـان فارسـی در هـمنشـینی بـا هشـت
همخوان انسدادی این زبان ،یعنی  ،/p, b, t, d, c, ɟ, ɢ, ʔ/سـنجیده مـیشـوند تـا
مشخص شود در خوشههای همخوانی پایانی واژهها ،کـدام یـک از همخـوانهـای
زبان فارسی میتوانند پیش از این هشت همخوان انسدادی قرار گیرند .پس از به-
دست آوردن خوشههای ممکن زبان فارسی ،تکتک آنهـا در قالـب جـدول ()92
(در پیوست مقاله) ارائه میشود که در آن شباهت دو عضو هر خوشه در سـه بُعـد
واکداری ،جایگاه و شیوة تولید بررسی مـیگـردد .بعـد از ارائـة توضـیحات الزم و
دستهبندی خوشهها براساس میزان شـباهت و احتمـال حـذ  ،الگوهـای مربـوط
استخراج میشود و براساس آنها ،مرتبهبندی محدودیتهای بهینگی ،درخصـوص
خوشههای پایان واژهها در قالب تابلوهای بهینگی به همـراه توضـیحات الزم ارائـه
میگردد.
3ـ .9بررسی امکانات خوشههای مختوم به انسدادی در زبان فارسی
جدول شمارة ( )8آن دسته از خوشههای همخوانی پایان واژه را در زبـان فارسـی
بررسی میکند که عضو دوم آنهـا یـک همخـوان انسـدادی اسـت .همخـوان اولِ
خوشه در خانههای سمت راسـت هـر ردیـف آمـده اسـت و همخـوان دوم ،یعنـی
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انسدادی پایانی ،نیز در خانههای باالی هر ستون؛ برای مثال ،ازآنجاییکه در خانـة
سمت راست ردیف دوم همخوان  /b/آمده و در خانة باالی ستون سـوم همخـوان
انسدادی  ،/t/در خانة محل تالقی ایـن دو ،خوشـة  /bt/مـوردنظر اسـت .چنانچـه
خوشة موردنظر در زبان فارسی موجود باشد ،عالمـت✓ در آن خانـه درج شـده و
درغیراینصورت ،عالمتی وجـود نـدارد .بـرای شناسـایی خوشـههـای مختـوم بـه
انسدادی زبان فارسـی ،عـالوهبـر شـم نگارنـدگان ،از ثمـره (996 :9853ــ 959و
988ـ )928کمک گرفته شده است .گفتنی است خوشههایی چون  /lp/یا  /ct/که
تنها اخیراً و در وامواژههایی با کاربرد نادر و ویژه چـون «پالـپ» و «اَکـت» یافـت
میشوند ،در این جـدول منظـور نشـدهانـد .نکتـة دیگـر آنکـه ،بـرخال تحلیـل
پژوهشگرانی چون ثمره ( )988 :9853درمورد کلماتی چون «ذوب» ،به خوشهای
چون  /vb/قائل نیستیم .همچنین ،گاه دو عضو خوشه یکسانند؛ این موارد مثـال-
هایی مانند واژههای «خط» و «طب» را که در آنها همخوان پایـانی در زیرسـاخت
واجی مشدد است ،شامل میشود.
جدول ( :)3بررسی امکانات باهمآیی در خوشههای همخوانی مختوم به انسدادیهای زبان
فارسی (ثمره)9853 ،
/b/ /p/
/p/
/b/
/t/
/d/
/c/
/ɟ/
/ɢ/
/ʔ/
/m/
/n/

/t/

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

/d/
✓

/c/

/ɟ/

✓
✓

/ʔ/ /ɢ/
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
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/ɹ/
/v/
/f/
/s/
/z/
/ʃ/
/ʒ/
/j/
/ʧ/
/ʤ/
/x/
/h/
/l/

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

با  58همخوان در جایگاه پیشاپایانی و  3انسدادی در جایگاه پایـانی ،مجمـوع
تعداد خوشههای ممکن برای زبان فارسی  932مورد خواهد بود که از ایـن تعـداد
 52مورد خوشة بالفعل هستند .همانطور که مشاهده مـیشـود ،در زبـان فارسـی
اکثر همخوانهای انسدادی در جایگاه پایانی خوشههای همخـوانی کـاربرد دارنـد.
البته همخوان  /p/تنها با یک همخـوان یعنـی  /m/هـمنشـینی دارد کـه خوشـة
حاصل هم تنها در وامواژههایی مانند "المپ" و "کمپ" یافت میشـود .همخـوان
 /ɟ/نیز تنها با دو همخوان  /n/و  /r/همنشینی دارد .همخوانهـای ،/v/ ،/ɟ/ ،/p/
 /ʒ/و  /ʧ/هیچگاه قبل از انسدادی پایانی قرار نمیگیرند .همخوان  /d/تنها پـیش
از  ،/ɢ/همخوان  /c/تنها پیش از خود و همخـوان  /x/تنهـا پـیش از  /t/قـرار
میگیرد.
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3ـ .2بررسی خوشههای بالفعل زبان فارسی از منظر شباهت و حذف
با بررسی  52خوشة بالفعل زبان فارسی ،جدولی حاصل شد که در پیوسـت مقالـه
آمده است .در این جـدول ،شـباهت اعضـای خوشـه بـا هـم و نیـز امکـان حـذ
انسدادی پایانی آمده است .ابتدا خوشههایی که امکان حـذ داشـتهانـد و سـپس
آنها که این امکان را نداشتهاند ،آمدهاند .چنانچه دو عضو خوشـه از منظـر شـیوة
تولید ،جایگاه تولید و یا واکداری به هم شباهت داشتهاند ،در خانة مربوطه عالمت
✓ قرار گرفته اسـت و درصـورتیکـه شـیوة تولیـد یکسـان نبـوده ،شـیوة تولیـد
همخوان پیشاپایانی در خانة مربوطه آمده است .مشخصـههـای مـرتبط بـا شـیوة
تولید به همان ترتیبی که در کلمنتس ( )Clements, 1990آمده و پیش از این در
بخش 5ـ 5توضیپ داده شد ،بهکار میروند .چنانچه موردی از سه بعد شباهت نیاز
به توضیپ داشته ،در کنار آن عالمت * قرار گرفته و همراه توضـیحات الزم دیگـر
ذیل ستون توضیحات آمده است .درصورت وجود امکان حذ در سـتون مربوطـه
عالمت✓ قرار گفته است.
همخوان  /p/تنها در خوشة  /mp/ظـاهر مـیشـود کـه در وامواژههـایی چـون
«المپ» بهکار میرود.
همخوان  /b/هنگامی که بعد از همخوان همجایگاه  /m/بیایـد ،امکـان حـذ
دارد؛ این دو همخوان در همة مشخصهها به غیر از مشخصة [رسا] یکسانند .هـم-
چنین چنانچه  /b/در واژهای چون «حبّ»  /hobb/در جایگـاه پایـانی واژه بیایـد،
حذ میشود .این همخوان پس از هیچ همخوان دیگری امکان حذ ندارد.
همخــوان  /t/هنگــامی کــه بعــد از همخــوانهــای سایشــی بــیواک دهــانی،
یعنی ،/f,s,ʃ,x/بیاید ،امکان حذ دارد؛ این همخوانها برای مشخصههای [رسا] و
[واک] ارز یکسانی دارند و تفاوت آنها در مشخصههـای [پیوسـته] و [جایگـاه]
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است .این همخوان انسدادی هنگـامی کـه در واژههـایی ماننـد «خـطّ»  /xatt/در
جایگاه پایان واژه بیاید ،حذ میشود /t/ .پس از همخـوانهـای چاکنـایی ،/h,ʔ/
همخوانهای رسای  /m,n,ɹ,l,j/و همخوان گرفتة  /G/حذ نمیشود.
همخوان  /d/هنگامی که بعد از همخوان همجایگـاه  /n/بیایـد ،امکـان حـذ
دارد؛ این دو همخوان در همة مشخصهها به غیر از مشخصة [رسـا] یکسـانند/d/ .
هنگامی که در واژههایی مانند «حدّ»  /hadd/در جایگاه پایانی واژه بیایـد ،حـذ
میشود .همچنین هنگامی که این همخوان بعد از همخوانهای گرفتة همجایگـاه
 /s/و  /z/بیاید ،امکان حذ دارد .این سه همخوان برای مشخصـههـای [رسـا] و
[تاجزبانی] ارز یکسانی دارند و تفـاوت  /d/بـا دو همخـوان دیگـر در مشخصـة
[پیوسته] است /d/ .پس از همخوانهـای چاکنـایی  ،/h,ʔ/همخـوانهـای رسـای
 /m,ɹ,l,j/و همخوان گرفتة  /ɢ,ʤ/حذ نمیشود.
همخوان  /c/پس از  /ʃ/در یک واژه امکان حذ دارد .این دو همخـوان بـرای
مشخصههای [رسا] و [واک] ارز یکسانی دارند؛ تفاوت عمدة آنهـا در مشخصـة
[پیوسته] است .جایگاه تولید این دو همخوان بسیار نزدیک است ،به طوری که در
برخـی از منـابع هــر دو همخـوان [تـاجزبــانی] و [ــ پیشـین] تعریــف مـیشــوند
( /c/ .)Gussenhoven and Jacobs, 2011: 83هنگـامی کـه در واژههـایی ماننـد
«حکّ»  /hacc/در جایگاه پایان واژه بیاید ،حذ میشود .این همخوان انسـدادی
پس از هیچ همخوان دیگری در پایان واژه امکان حذ ندارد.
 /ɟ/پایانی تنها با  /n/و  /ɹ/تشکیل خوشه میدهد .ایـن همخـوان پـس از
واجگونة خیشومی همجایگاه ] [ɲحذ میشود .تفاوت ] [ɟو ] [ɲتنها در مشخصة
[رسا] است.
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 /ɢ/هنگامی که در واژههایی مانند حـق  /haɢɢ/در جایگـاه پایـان واژه بیایـد،
حذ میشود؛ این همخوان پس از هـیچ همخـوان دیگـری در پایـان واژه امکـان
حذ ندارد.
انسدادی چاکنایی  /ʔ/در جایگاه پایان واژه در خوشههای همخوانی تمایـل بـه
حذ دارد و تنها درصورتی حذ آن منتفی است کـه قبـل از واکـه قـرار گرفتـه
باشد .بهعالوه ،حذ این همخوان چه در جایگاه پایانی و چه در جایگاه عضـو اول
خوشة پایانی منجر به کشش جبرانی میشود؛ درنتیجه ،دربارة این همخوان بحـث
نمیشود؛ زیرا گویشوران زبان فارسی تمایل دارند همخوان انسدادی چاکنایی را از
جایگاه پایانة هجا حذ کننـد و حـذ آن نشـانی از تمایـل بـه شـباهتگریـزی
نیست .برای مطالعة بحثهای مرتبط با حذ این همخوان و ایجاد کشش جبرانی
مـیتـوان بـه وینـدفور ( ،)Windfuhr, 1979: 139درزی ( ،)9855کـرد زعفرانلـو
کامبوزیا (952 :9851ـ ،)985ثمره ( )79 :9853و صادقی ( )9833مراجعه کرد.
بررسی خوشههای مختوم به همخوانهای انسدادی زبان فارسی نشان میدهـد
بسیاری از خوشهها در وامواژهها هستند و گاه در کلماتی کمکاربرد و حتی تنها در
یک کلمة خاص حضور دارند .خوشههای دخیل ،به استثنای مـواردی کـه در آنهـا
خوشه از دو واج یکسان تشکیل شده است ،در مجموع تمایـل کمتـری بـه حـذ
نشان میدهند و نیز در واژههایی با کاربرد خاص که تنها در بافتهای ویژه بهکـار
میروند ،تمایلی به حذ ندارند.
اگر تقابل انسدادی پایانی با همخوان قبل از خود تنها در [پیوسـته] باشـد،
حذ صورت میگیرد؛ برای مثال در  /st/یـا  ./zd/خوشـهای کـه در [پیوسـته] و
[واک] تقابل داشته باشد ،وجود ندارد .خوشههایی کـه در ]پیوسـته[ و ]جایگـاه[
تقابل دارند ،اگر در [واک] تمایزی نداشـته باشـند؛ دسـتخو حـذ مـیشـوند
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(مانند خوشة )/ft/؛ درحالیکه در خوشة  /zb/کـه در ]واک[ تقابـل دارنـد ،حـذ
صورت نمیگیرد.
اگر تقابل تنها در ]رسا[ باشد ،حذ ر میدهد؛ برای مثال در خوشـة ،/mb/
اما اگر عالوهبر ]رسا[ تقابل دیگری نیز وجود داشته باشد ،حـذ منتفـی خواهـد
بود؛ چه این تقابل اضافی در ]جایگاه[ باشد ،چه در [واک] ،چه در دیگر شیوهها و
چه در هر ترکیبی از اینها؛ مـثالً در  /mt/ ،/md/ ،/mp/یـا  /ɹd/حـذفی صـورت
نمیگیرد.
اگر تقابل میان انسدادی پایانی و همخوان پیش از خـود تنهـا در ]جایگـاه[
باشد ،امکان حذ وضعیت مشخصی ندارد؛ چنانکه در خوشهای چون  /bt/حـذ
صورت میگیرد ،اما در خوشهای چون  /bc/خیر .اگر عالوهبـر ]جایگـاه[ ،دو عضـو
خوشه از منظر [واک] نیز با هم در تقابل باشند ،حذ منتفی است و درصورتیکه
تقابل دیگری هم اضافه شود ،وضع بههمینترتیب است.
جدول پیوست همچنین حاکی از این اسـت کـه چنانچـه همخـوان انسـدادی
پایانی در مجاورت واکه قرار گیرد ،حذ ناممکن خواهد بود و این بهدلیل حضـور
سرنخهای ادراکی باالیی است که انسدادی از واکة مجاور دریافت میکنـد و بـا
برجسته شدن بهلحاظ ادراکی ،بحث حـذ ناشـی از شـباهتگریزی کـالً منتفـی
میشود.
مشخصهای که در زبان فارسی مانع حذ میشود ]تقریبی[ است؛ یعنی فـارغ
از نوع و تعداد تقابلهایی که همخوان انسدادی پایانی با همخوان پیش از خـود
دارد ،اگر عضو اول خوشه تقریبی باشد ،حذ منتفی خواهـد بـود؛ بـدینترتیـب،
چنانچه اولین همخوانِ خوشه در زبان فارسی  /ɹ/ ،/l/یا  /j/باشد ،حذ انسـدادی
پایانی منتفی است.
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3ـ .3محدودیتها و مرتبهبندی بین آنها
درخصوص خوشههای دوهمخوانی زبـان فارسـی ،درونـداد مـوردنظر در تـوالی
 -VC1C2#اســت .ســه گزینــة ممکنــی کــه بخــش مولــد 9در ســازوکار بهینگــی
میتواند از این درونداد به دست دهد ،عبارتند از :وفادار («الف» در جـدول (،))2
با حذ «( C2ب» در جدول  )2و با حذ «( C1ج» در جدول چهـار) .در گزینـة
«الف» ،همخوان  C2در مجاورت هیچ واکهای نیست؛ بدینترتیب ،از حـداقل یکـی
از محدودیتهای  C ⟷ Vتخطی میکند .حذ همین همخوان در گزینـة «ب»
از محــدودیت ) MAX(Cتخطــی کــرده اســت .در گزینــة «ج» حــذ همخــوان
پساواکهای منجر به تخطی از  MAX(C) / Vمیشود و از حذ همخوانهایی که
در مجاورت واکه هستند ،جلوگیری میکند.
جدول ( :)4تابلوی امکانات بروندادی خوشههای دوهمخوانی پایانی زبان فارسی
)MAX(C
*
*

MAX(C) / V C ⟷ V
*
*

-VC1C2#
 -VC1C2الف
 -VC1ب
 -VC2ج

خوشههای دوهمخوانی پایانی میتوانند دستنخورده ،به صورت «الـف» یـا بـا
حذ عضو دوم ،به صورت «ب» ،ظاهر شوند .این نکتـه کـه گزینـة «ج» بهینـه
نیست ،بهدلیل پیروی از مرتبهبندی ذاتی ) MAX(C) / V ≫ MAX(Cاست کـه
حذ  C2را نسبت به حذ  C1ارجپ میداند .این گزینة غیربهینه در ادامة بحـث
مطرح نمیشود.

5

). Generator (GEN
. optimal

1
2
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3ـ3ـ .9مرتبهبندیهای ذاتی محدودیتها
در این بخش مرتبهبندیهای مربوط به زبان فارسی ارائه میگردد .روشن است که
حذ در تمامی موارد اختیاری است .مرتبهبندی محدودیتهای نشـانداری ذاتـی
به شرح زیر است:
الف) مرتبهبندی:
STOP(CONTR: Ø) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: X) ⟷ V

تعمیم :در مجاورت واکـه ،همخـوان انسـدادیای کـه در هـیچ مشخصـهای بـا
همخوان پیش از خود تقابل ندارد ،نشاندارتر از همخوان انسدادیای اسـت کـه در
حداقل یک مشخصه با همخوان پیش از خود در تقابل است.
ب) مرتبهبندی:
STOP(CONTR: [pl]) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: [pl] + [v]) ⟷ V

تعمیم :در مجاورت واکه ،همخوان انسدادیای که با همخوان پیش از خود تنها
در جایگاه تقابل دارد ،نشاندارتر از همخوانی است که عالوه بر جایگاه ،در واکداری
نیز با همخوان پیش از خود تقابل دارد.
ج) مرتبهبندی:
STOP(CONTR: [pl]) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: [pl] + [cont]) ⟷ V

تعمیم :در مجاورت واکه ،همخوان انسدادیای که با همخوان پیش از خود تنها
در مشخصة جایگاه تقابل دارد ،نشاندارتر از همخوانی است که عالوهبر جایگـاه ،در
پیوستگی هم تقابل دارد.
د) مرتبهبندی:
STOP(CONTR: [cont]) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: [cont] + [pl]) ⟷ V
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تعمیم :در مجاورت واکه ،همخوان انسدادیای که همخوان پیش از آن تنها در
پیوستگی با آن تقابل دارد ،نشاندارتر از انسدادیای است که عالوه بـر پیوسـتگی،
در جایگاه نیز با همخوان قبل از خود تقابل دارد.
ه) مرتبهبندی:
STOP(CONTR: [son]) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: [son] + X) ⟷ V

تعمیم :در مجاورت واکه ،همخوان انسدادیای که با همخوان پیش از خود تنها
در رسایی تقابل دارد ،نشاندارتر از انسـدادیای اسـت کـه عـالوه بـر رسـایی ،در
مشخصه یا مشخصههای دیگری هم با همخوان پیش از خود در تقابل است.
همانطور که نشان داده شد ،همخوانی کـه درمجـاورت واکـه قـرار گرفتـه اسـت،
حذ نمیشود؛ بنابراین مرتبهبندی زیر بهعنوان تنها مرتبهبندی وفـاداری ذاتـی،
صادق استMAX(C) / V ≫ MAX(C) :
3ـ3ـ .2مرتبهبندیهای خاص زبان فارسی و تابلوهای مربوطه
در این بخش مرتبهبندیهای خاص زبان فارسی ارائه میگردد و پس از هر تعمیم،
تابلوی بهینگی مربوط برای یک خوشه به نمایندگی از خوشههـای مـرتبط بـا آن
مرتبهبندی ارائه میگردد.
الف) مرتبهبندی:
≫ MAX(C) STOP(CONTR: Ø) ⟷ V

تعمیم :همخوان انسدادی پس از همخوانی همانند خـود ،بایـد در مجـاورت واکـه
باشد ،درغیراینصورت حذ میشود.
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جدول ( :)5تابلوی خوشه  /bb/پایانی زبان فارسی
-bb
)STOP(CONTR: Ø) ⟷ V MAX(C
i. b1b2
!*
*
☞ ii. b1

ب) مرتبهبندی:
)STOP(CONTR: [cont]) ⟷ V ≫ MAX(C

تعمیم :انسدادیای که تنها در پیوستگی با همخوان قبلش تقابل دارد ،بایـد در
مجاورت واکه باشد؛ درغیراینصورت حذ میشود.
جدول ( :)6تابلوی خوشه  /st/پایانی زبان فارسی
-st
)STOP(CONTR: [cont]) ⟷ V MAX(C
i. -st
!*
*
☞ ii. -s

ج) مرتبهبندی:
)STOP(CONTR: [son]) ⟷ V ≫ MAX(C

تعمیم :انسدادیای که تنها در رسایی ،با همخوان قـبلش تقابـل دارد ،بایـد در
مجاورت واکه باشد؛ در غیر این صورت حذ میشود.
جدول ( :)7تابلوی خوشه  /mb/پایانی زبان فارسی
-mb
)STOP(CONTR: [son]) ⟷ V MAX(C
i. -mb
!*
*
☞ ii. -m

د) مرتبهبندی:
MAX(C) ≫ STOP(CONTR: [son] + X) ⟷ V
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تعمیم :همخوان انسدادی کـه عـالوه بـر رسـایی در مشخصـة دیگـری نیـز بـا
همخوان پیش از خود تقابل داشته باشد ،حذ نمیشود.
در جدول ( ،)3تقابل خوشة  /mp/در رسایی و واکـداری اسـت؛ تقابـل خوشـة
 /mɢ/در رسایی و جایگاه؛ تقابـل خوشـة  /mt/در رسـایی ،واکـداری و جایگـاه؛ و
تقابل  /lc/نیز در رسایی ،تقریبی بودن ،واکداری و جایگاه است.
جدول ( :)8تابلوی خوشههای  /mt/ ،/mɢ/ ،/mp/و /lc/پایانی زبان فارسی
- MAX(C) STOP(CONTR: [son] + X) ⟷ V
-mp
*
☞ i. –mp
ii. -m
!*
-mɢ
*
☞ i. –mɢ
ii. –m
!*
-mt
*
☞ i. –mt
ii. -m
!*
-lc
*
☞ i. –lc
ii. -l
!*

ه) مرتبهبندی:
MAX(C) ≫ STOP(CONTR: [pl] + [v]) ⟷ V

تعمیم :همخوان انسدادی که در جایگاه و واکداری با همخوان پیش از خـود
تقابل دارد ،حذ نمیشود.
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جدول ( :)1تابلوی خوشه  /ɢb/پایانی زبان فارسی
-ɢb
MAX(C) STOP(CONTR: [pl] + [v]) ⟷ V
*
☞ i. -ɢb
ii. -ɢ
!*

و) مرتبهبندی :این دو محدودیت در نسبت بـا ) MAX(Cمرتبـهبنـدی نمـی-
شوند:
STOP(CONTR: [pl]) ⟷ V
STOP(CONTR: [cont] + [pl]) ⟷ V

تعمیم :امکان حذ همخوان انسدادی پس از همخوانی که تنهـا در جایگـاه و
یا تنها در پیوستگی و جایگاه با آن تقابل دارد ،متغیر است.
برای هرکدام از این دو محدودیت ،دو مرتبهبندی ممکن در قالب جـدولهـای
شمارة ( )98تا ( )98ارائه شده است .در جدول ( )98و ( ،)99دو خوشة مربوط بـه
محدودیت  STOP(CONTR: [pl]) ⟷ Vآمدهاند که در اولی ،یعنی  ،/bt/مرتبـة
محدودیت مذکور باالتر از ) MAX(Cاست و حذ صورت میگیرد؛ درحالیکـه در
دومی ،یعنی  ،/bc/مرتبهبندی مذکور برعکس است و حذ صورت نمیگیـرد .در
جدول ( )95و ( )98نیز بهترتیب خوشههای  /ft/و  /zb/آمدهانـد کـه مربـوط بـه
محـدودیت  STOP(CONTR: [cont] + [pl]) ⟷ Vهسـتند و همـانطـور کـه
مشاهده میشود در اولی که این محـدودیت مرتبـهی بـاالتری از ) MAX(Cدارد،
حذ صورت میگیرد؛ درحالیکه در دومی که ایـن مرتبـهبنـدی معکـوس اسـت،
حذفی صورت نمیگیرد.
جدول ( :)91تابلوی خوشه  /bt/پایانی زبان فارسی
-bt
)STOP(CONTR: [pl]) ⟷ V MAX(C
i. -bt
!*
*
☞ii. -b

علم زبان؛ سال  ،7شمارة  ،5بهار و تابستان 9815

81

جدول ( :)99تابلوی خوشه /bc/پایانی زبان فارسی
-bc MAX(C) STOP(CONTR: [pl]) ⟷ V
*
☞ i. -bc
ii. -b
!*
جدول ( :)92تابلوی خوشه  /ft/پایانی زبان فارسی
)STOP(CONTR: [cont] + [pl]) ⟷ V MAX(C
!*
*

-ft
i. -ft
☞ii. -f

جدول ( :)93تابلوی خوشه /zb/پایانی زبان فارسی
-zb MAX(C) STOP(CONTR: [pl]) ⟷ V
*
☞ i. -zb
ii. -z
!*

 .4نتیجهگیری
رویکرد شباهتگریزی که مبتنی بر آواشناسی ادراکی است ،ادعـا مـیکنـد در
شکلگیری واجگان زبانهای بشری ،اولویت با شـنونده اسـت و درنتیجـه ،ادراک-
پذیری ساختها نقش اصلی را بر عهده دارد .بـا طـرح واجشناسـی بهینگـی ،کـه
رویکردی محدودیتبنیاد است ،این امکان پیش آمد که فاصـلة آواشناسـی و واج-
شناسی کاهش یابد .پژوهش کوته را ( )Côté, 2004میتـوان نمونـهای مناسـب از
همنشینی آواشناسی و واجشناسی دانست که در آن رویکرد شباهتگریزی با واج-
شناسی بهینگی تلفیق شده و بر این مبنا سازوکاری صوری ارائه شده است.
همخوانهای انسدادی بهدلیل ضعف ذاتی در سـرنخهـای ادراکیشـان ،همـواره
گزینههای خوبی برای حذ هستند .در خوشههای همخوانی پایانی نیـز ،چنانچـه
این دسته از همخوانها بهعنوان عضو دوم بهکار رونـد ،احتمـال حذفشـان بیشـتر

شباهتگریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشههای  /...گلناز مدرسی قوامی و سهند الهامی خراسانی 39

میشود ،مگر اینکه در زنجیرة گفتار پیش از یک واکه قرار گیرند .پژوهشهایی که
دربارة زبانهای گوناگون صـورت گرفتـه اسـت ،نشـان مـیدهـد احتمـال حـذ
همخوان انسدادی پایانی با میزان شباهت آن بـا همخـوان پـیش از خـود متنـاظر
است.
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که در زبان فارسی ،اوالً میزان شباهت
میان دو عضوِ خوشة همخوانی در پایان واژه ،با احتمال حذ همخـوان انسـدادی
پایانی نسبت مستقیم دارد؛ دوم اینکه ،هر سه بُعد شـیوة تولیـد ،جایگـاه تولیـد و
واکداری در تعیین میزان شباهت و درنتیجه احتمال حذ انسدادی پایانی نقـش
دارند؛ ثالثاً چنانچه انسدادی پایانی در مجاورت واکه قرار گیرد ،حـذ آن منتفـی
خواهد بود و این بهدلیل سرنخهای ادراکی باالیی است کـه همخـوان انسـدادی از
واکه دریافت میکند و باعث میشود انسدادی در جایگاه آغازین هجا قرار گیـرد و
درنتیجه ،بهلحاظ ادراکی برجسته شود .درنهایت درخصوص مرتبهبندیهای ذاتی،
پنج مرتبهبندی مرتبط با محدودیتهای نشانداری و یک مرتبهبنـدی مربـوط بـه
محدودیتهای وفاداری ارائه شد .درخصوص مرتبهبندیهای خـاص زبـان فارسـی
نیز مرتبهبنـدی شـش محـدودیت نشـانداری در نسـبت بـا محـدودیت وفـاداری
) MAX(Cارائه شد که از آن میان ،سه مرتبهبندی حذ را جایز میشـمارند ،دو
محدودیت از حذ جلوگیری میکنند و دو محدودیت هم هستند که در نسبت با
محدودیت وفاداری مذکور مرتبهبندی نمیشوند و درنتیجه ،احتمال حـذ در آن
موارد متغیر است .بهطورکلی ،در زبـان فارسـی حـذ انسـدادی پایـانی تنهـا در
مواردی قطعی خواهد بود که یا تقـابلی میـان دو عضـو خوشـة همخـوانی وجـود
نداشته باشد یا تقابل تنها در مشخصة ]پیوسته[ یا تنها در مشخصة ]رسـا[ باشـد.
الگوی کامل مرتبهبندی محـدودیتهـای وفـاداری و نشـانداری حـاکم بـر حـذ
همخوان انسدادی پایانی را در خوشههای همخوانی زبان فارسی میتوان در نمودار
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شمارة ( )9که نمودار هاسه 9نامیده میشود ،مشاهده کـرد .ایـن نمـودار نمایـانگر
بخشی از دستور واجی زبان فارسی است .در این نمودار ،مرتبهبندیهای ذاتـی بـا
خطوط معمولی و مرتبهبندیهای خاص زبان فارسی با خطـوط ضـخیم مشـخص
شدهاند .همانطور که مشاهده میشـود ،دو محـدودیت )]STOP(CONTR: [pl
 ⟷ Vو  STOP(CONTR: [cont] + [pl]) ⟷ Vنسبت بـه ) MAX(Cمرتبـه-
بندی نمیشوند.

نمودار ( :)9نمودار هاسه برای محدودیتهای حاکم بر حذ انسدادی پایانی در خوشههای
همخوانی زبان فارسی
جدول ( :)94امکان حذف و میزان شباهت دو عضو خوشههای همخوانی زبان فارسی
جایگاه

شباهت
واکداری

خوشه

شیوه

/bb/
/mb/

✓
✓

✓
✓

✓
][son

-

/nb/

✓*

✓

][son

همخوان خیشومی ،لبی تلفی

امکان
حذف

توضیح

✓
✓
رک
/mb/

. Hasse diagram

1
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✓*

✓

/tt/
/ft/
/st/
/ʃt/
/xt/
/dd/
/nd/

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
][cont
][cont
][cont
][cont
✓
][son

/sd/

✓

✓*

][cont

/zd/
/cc/
/ʃc/

✓
✓

✓
✓
✓

][cont
✓
][cont

/nɟ/

✓*

✓

][son

/ɢɢ /
/bɁ/
/nɁ/
/ɹɁ/
/fɁ/
/zɁ/
/ʤɁ/
/lɁ/
/ʤɁ/
/mp/

✓

✓

✓
✓
][son
][app
][cont
][cont
][cont
][app
][cont
][son

/tb/

✓*

✓

/ɢb/

*

✓

/bt/

✓

✓

✓

میشود.
انسدادی لبی دچار واکرفتگی
میشود.
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی
میشود.
همخوان خیشومی عموماً بهلحاظ
جایگاه با انسدادی پایانی همگون
میشود و همخوان انسدادی
حذ میشود.
کشش جبرانی
کشش جبرانی
کشش جبرانی
کشش جبرانی
کشش جبرانی
کشش جبرانی
کشش جبرانی
کشش جبرانی
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی
میشود.
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی
میشود.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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/Ɂb/

✓*

✓

/rb/

✓

][app

/sb/

✓*

][cont

/zb/
/jb/
/ʤb/
/lb/

✓
✓
✓
✓

][cont
][app
][cont
][app

/ɢt/

✓*

✓*

/mt/

][son

/Ɂt/

✓

/nt/

✓

][son

/ɹt/
/jt/
/ht/
/lt/

✓

][app
][app
][cont
][app

✓
✓

/bd/

✓

✓

/ɢd/

*

✓

/ʔd/

✓*

✓

✓
✓
✓
✓

][son
][app
][app
][cont

✓*

][cont

✓

][app

/md/
/ɹd/
/jd/
/ʤd/

✓

/hd/
/ld/

✓

احتمال حذ انسدادی چاکنایی
و ایجاد کشش جبرانی
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی
میشود.
انسدادی مالزی عموماً بهصورت
سایشی و بیواک تلفی میشود.
واژهی مذکور تنها کاربرد ادبی
دارد.
تنها در یک واژهی دخیل کم-
کاربرد وجود دارد.
واژههای دخیل کمکاربرد
تنها در یک واژهی دخیل کم-
کاربرد وجود دارد.
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی
میشود.
احتمال باالی حذ انسدادی
چاکنایی و ایجاد کشش جبرانی
کمکاربرد
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی
میشود.
-
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/bc/

✓*

✓

/tc/

*

✓

/nc/
/ɹc/
/sc/
/jc/
/lc/
/ɹɟ/

✓

/bɢ/

*

✓

/tɢ/

✓*

✓*

/dɢ/

*

✓

/mɢ/
/ɹɢ/

✓
✓

][son
][app

/fɢ/

✓*

][cont

/sɢ/

✓*

][cont

/zɢ/

✓

][cont

ɢ/ʃ/

✓*

][cont

/lɢ/
/ɢɁ/
/mɁ/
/sɁ/
/jɁ/

✓
✓

][app
✓
][son
][cont
][app

✓

✓

][son
][app
][cont
][app
][app
][app

انسدادی لبی دچار واکرفتگی
میشود.
یکی از دو انسدادی به لحاظ
واک ناهمگون میشود.
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی
میشود؛ مجاورت واکه
درصورت نبود مجاورت با واکه
احتمال سایشی شدن انسدادی
پایانی وجود دارد.
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی
میشود.
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی
میشود؛ مجاورت واکه
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی
میشود؛ کاربرد محدود و
مجاورت واکه
کاربرد محدود و مجاورت واکه
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی
میشود.
مجاورت واکه
مجاورت واکه
مجاورت واکه
کاربرد منحصربهفرد
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