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های  گریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشه شباهت
 همخوانی زبان فارسی در چارچوب نظریة بهینگی

 سهند الهامی خراسانیـ 2 ،*گلناز مدرسی قوامیـ 9

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراندانشیار زبانـ 9
 انشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایردانشجوی دکتری زبانـ 5

 (52/98/9816؛ تاریخ پذیر : 92/85/9816)تاریخ دریافت: 

 چکیده

پـذیری های بشـری را ادراکآرایی زبانگیری واجگریزی پایة اصلی شکلرویکرد شباهت
های ادراکیشـان، دلیل ضعف ذاتی در سرنخهای انسدادی بهداند. در این رویکرد، همخوان می

لی برای حذ  هستند. مقالة حاضر با این رویکـرد و های اصبخصوص درجایگاه پایانی، گزینه
هـای در قالب نظریة بهینگی به بررسی رابطة میان امکان حذ  انسـدادی پایـانی در خوشـه
پـردازد. همخوانی زبان فارسی، براساس میزان شباهت میان دو عضـو خوشـة همخـوانی مـی

عضـو دوم آنهـا یـک  های همخـوانی پایـانی در زبـان فارسـی کـهبدین منظور، کلیه خوشه
همخوان انسدادی است، گردآوری و میزان شباهت اعضای خوشـه بـر اسـاس سـه مشخصـه 

هـای همخـوانی ها نشان داد که در خوشهواک، جایگاه و شیوه تولید بررسی شد. تحلیل داده
مختوم به همخوان انسدادی، هرچه میزان شباهت انسدادی پایانی بـه همخـوان پیشـین در 

اشد، احتمال حذ  آن بیشتر است و هر سه عامل واک، جایگاه و شیوه تولیـد خوشه بیشتر ب
هـای همخـوانی در این زمینه دخالت دارند. الگوهـای حـذ  همخـوان انسـدادی در خوشـه

بنـدی های نظریه بهینگی با پایه ادراکـی صـورتگریزی در قالب محدودیتبراساس شباهت
پـذیر که به انـدازة کـافی ادراک یعلیه برونداد های نشانداریشد. در این رویکرد، محدودیت

کـه بـه لحـاظ  یهای وفاداری از اعمال تغییر بر دروندادکنند و محدودیتنیستند، عمل می
 .کنندادراکی برجسته است، جلوگیری می

-های همخـوانی، نظریـه بهینگـی، شـباهتحذ  همخوان انسدادی، خوشه: ها کلیدواژه

 رسی.آرایی زبان فاگریزی، واج

                                                            
*
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 مقدمه .9

 سـنجیده  8هـای ممیـزبر اساس مشخصـه 5شناسی زایشی، که در واج9شباهت

کنـد؛ در بسـیاری از مـوارد در ها ایفا مـیزبان 2آراییشود، نقش مهمی در واجمی

شـود و در صـورتیکه دو واج های مشابه پرهیـز مـیاز توالی واج 7شینین ممحور ه

و نظایر  3، ناهمگونی5، درج6ندهایی مانند حذ مشابه در کنار هم قرار گیرند، فرای

های مشـابه در دهند تا توالیاست، ر  می 1گریزیآن، که انگیزة همة آنها شباهت

، انگیزة ادراکی دارد؛ بـه عبـارت دیگـر، هرچـه 98زبان ظاهر نشوند.  میل به تمایز

 تر هم هستند. ها در زنجیرة گفتار متمایزتر باشند، قابل درکواج

مطـرح  99گریزی در حلقـة پـراگها در زمینة شباهت و شباهتین بحثنخست

میـان دو واج مجـاور  را ( وجود حداقلی از تمایزTrnka,1936شد. از جمله ترنکا )

ضروری دانست. این ادعا و موارد مشابه ایـن فـرض را مطـرح  ،نشینیدر محور هم

ونده است؛ چراکـه نشینی اولویت با ادراک شنگیری محور همکنند که در شکلمی

اوست، هرچند که این امـر بـه لحـاظ تولیـدی بـرای  سودتمایزِ بیشتر در واقع به 

 غالبـاًآرایـی (، که معتقد است واجCutting,1975تر است. کاتینگ )گوینده مشکل

محور است، نشان داده است که هرچـه تقابـل دو همخـوان بیشـتر باشـد، شنونده

بیشــتر اســت. در همــین راســتا، مکــارتی  هــا در پیکــرهنشــینی آنبســامد هــم

                                                            
1. similarity 
2. Generative Phonology (GB) 
3. distinctive features 
4. phonotactics 
5. syntagmatic 
6. deletion 
7. insertion 
8. dissimilation 
9. similarity avoidance 
10. distinctness 
11. Prague Circle 
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(McCarthy, 1986اصل مرز اجباری )ممنوعیت قرارگرفتن واحدهای یکسـان(  9(

فراتر برد و آن را در حـوزة عناصـر  5خودواحد شناسیرا از کاربرد معمولش در واج

استفاده قرار داد؛ وی در کنار هم قـرار گـرفتن واحـدهای زبان نیز مورد  8زنجیری

و  2ا ممنوع خواند. اصل مرز اجباری در صورت تحقـق دو شـرط یکسـانییکسان ر

گریـزی کـه توسـط امـا انگـارة شـباهت ،دادآیی مـیهمبا 6حکم به منع 7مجاورت

( مطرح شـد، مفـاهیم یکسـانی و منـع را بـا Pierrehumbert, 1993پیرهامبِرت )

ورت نیـز مـدرج عالوه، مفهوم مجاو شباهت جایگزین کرد؛ به 5مفاهیم مدرجِ گریز

بـه جـای  ،(Frisch et al., 1997در نظر گرفته شد. در انگارة فریش و همکـاران )

واجـی مبنـای  3های تمایزدهنده، طبقات طبیعـیسنجی براساس مشخصهشباهت

محاسبة شباهت میان واحـدهای واجـی قـرار گرفـت. بعـدها فـریش و همکـاران 

(Frisch et al., 2004محدودیت )طرح کردند که به صورت مدرج های مدرج را م1

 کننـد،تری نقـض مـیهایی که محدودیتی را با درجة پایینصورت .شوندنقض می

در زبان  ،کنندمحدودیت را با درجة باالتری نقض می هایی که آننسبت به صورت

( اگرچـه Steriade, 1999a, 1999b, 2001/2009بسامد بیشتری دارند. استریادا )

نظـران گشـود کرد، راه را برای دیگر همتمرکز می 98انشینیدر اصل روی محور ج

-از یک سو و عامل شـباهت 99های ادراکیتا با تلفیق دو عامل بافت آوایی و سرنخ

                                                            
1. Obligatory Contour Principle (OCP) 
2. autosegmental phonology 
3. segmental 
4. identicality 
5. adjacency 
6. prohibition 
7. avoidance 
8. natural classes 
9. constraints 
10. paradigmatic 
11. perceptual cues 
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هـا گـام در جهـت تبیـین نظـام واجـی زبـان ،گریزی واجی و آوایی از سوی دیگر

ان بـه کوتـه توتلفیقی می ها در چارچوب این رویکردِترین پژوهش بردارند. از مهم

(Côté, 2004 اشاره کرد. تفاوت تحلیل او در این است کـه نگـاه نامتقـارن دارد؛ )

 yxبـا  xyآیـی هـمبـا ،مثـالبرای  ؛یعنی برای بافت آوایی نقش مهمی قائل است

 (.9819متفاوت است )احمدی، 

توانـد منجـر بـه حـذ  یکـی از گریـزی مـیهای همخوانی، شـباهتدر خوشه

شـود، های انسدادی بیشتر مشاهده مـیاین امر در مورد همخوان ها شود.همخوان

تـر هـا ضـعیفها در مقایسه با دیگـر همخـوانهای ادراکی این همخوانزیرا سرنخ

هـای همخـوانی در انگلیسـی عامیانـة است. حذ  همخـوان انسـدادی در خوشـه

 Guy and) 5(، انگلیسی فیالدلفیاShiels-Djouadi, 1975) 9آمریکاییـ  آفریقایی

Boberg, 1997ــاالن  Törkenczy and) 2(، مجــاریWheeler, 1986) 8(، کات

Siptár, 19997( و فرانسـه کبـک (Pupier and Drapeau, 1973; Kemp et al. 

1980; Nikièma, 1999; Côté, 2000, 2002, 2004)  مشاهده شده است. خالصة

در این جـدول، ویژگـی  مشاهده است. قابل (9)ها در جدول های این پژوهشیافته

 ،شـودآوایی مشابهی که منجر به حذ  همخوان انسدادی در خوشه همخوانی مـی

مـورد از  دوشود، در هر الگو حداقل طور که مشاهده می مشخص شده است. همان

سه ویژگی واکداری، جایگاه و شیوة تولید دخیل است و حذ  انسدادی همواره بـا 

توانـد مربـوط بـه واکـداری، ردد که خود مـیگ تقابل در مشخصة خاصی ملغی می

 جایگاه یا شیوة تولید باشد.

                                                            
1. African-American Vernacular English 
2. Philadelphia English 
3. Catalan 
4.Hungarian 
5.Québec French 
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 (Côté, 2004: 17خالصة نقش شباهت در حذ  همخوان انسدادی ) :(9جدول )

 زبان
ابعادی که در تعیین میزان احتمال 

 حذف نقش دارند
تقابل خاصی که 

 شودمانع حذف می
  شیوة تولید جایگاه تولید واکداری

 ]جایگاه[ ✓ ✓  کاتاالن
انگلیسی عامیانة 

-آفریقایی
 آمریکایی

 ]واک[ ✓  ✓

 9تقریبی[[ ✓ ✓  مجاری
انگلیسی 
]گونواکه[ ✓ ✓ ✓ فیالدلفیا

5 

 ]گونواکه[ ✓ ✓ ✓ فرانسه کبک

( بر ایـن بـاور اسـت کـه در زبـان فارسـی همخـوان 587: 9832خان )جنبی

شـود فقط درصورتی حذ  مـی در جایگاه دوم پایانة هجا فقط و 8انفجاری دندانی

( در رسالة دکتری 9819پر شده باشد. احمدی ) 2که جایگاه اول خوشه با سایشی

تبیینی ادراکـی از  7گریزی و جواز از طریق سرنخخود بر اساس دو رویکرد شباهت

های همخوانی در پایان کلمات زبان فارسی ارائه داده است. بـدین آرایی خوشهواج

از محـدودیت تـوالی  را هـای همخـوانی زبـان فارسـییت خوشـهمنظور، ابتدا تبع

دهـد و مـوارد نقـض آن را  عنوان رویکرد رقیب، مورد بررسـی قـرار می ، به6رسایی

براسـاس انگـارة فـریش و همکـاران  ،کنـد. سـپس درصد گـزار  می 57بیش از 

گریـزی غیرواجگـاهی را و سپس شباهت 5گریزی واجگاهی ( ، ابتدا شباهت5882)

                                                            
1.approximant 
2. vocoid 
3. dental  plosive 
4. fricative 
5. Licensing by cue 
6. sonority sequencing constraint 
7. place similarity avoidance  
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بـا اسـتفاده از آمـار  ،ویـژه هـای زبـان فارسـی، بـه صـورت آمـاری و بـهخوشهدر 

در فصل پنجم رسـاله کـه رویکـردی نظـری سرانجام، کند.  استنباطی، بررسی می

-گریزی با جـواز سـرنخو تلفیق رویکرد شباهت 9دارد، در چارچوب نظریة بهینگی

 ,Steriade, 1999aهــای ادراکــی، کــه بــر اســاس چــارچوب نظــری اســتریادا )

کنـد کـه  محور عرضـه می( مطرح شده است، دستوری واجی و ادراک2001/2009

هـای همخـوانی آرایـی خوشـههای بهینگی برای واجبندی محدودیتدر آن مرتبه

کنـد کـه ایـن پایانی زبان فارسی ارائه شده است؛ البته نویسنده خود اعتـرا  مـی

بان فارسی را پوشـش نـداده خوشة ممکن ز 751دستور جامع نیست، چراکه تمام 

 (.3: 9819است )احمدی، 

گریـزی در چـارچوب گیری از رویکـرد شـباهتمقالة حاضر تال  دارد با بهره

درخصـوص حـذ  همخـوان انسـدادی  5بنیـادنظریة بهینگی تبیینـی محـدودیت

های همخوانی زبان فارسی ارائه دهد و فرض اصلی این است کـه در خوشه 8پایانی

باهت میان همخـوان انسـدادی و همخـوان بالفاصـله قبـل بیشـتر هرچه میزان ش

های ادراکی کاهش یافته و این امر باعـث بـاال رفـتن احتمـال حـذ  باشد، سرنخ

، به دلیل شباهت زیاد دو «دست»شود. برای مثال، در کلمة همخوان انسدادی می

وان دوم هسـتند، عمومـاً همخـ 7زبـانیو تـاج 2واککه هردو بی /t/و   /s/همخوان

هـای ادراکـی طورکلی سـرنخهای انسدادی بهکه همخوان شود. ازآنجاییحذ  می

تری جهت ایـن نـوع مطالعـه هسـتند. صورت بالقوه مورد مناسبکمتری دارند، به

هـای ها اعم از محدودیتمنظور، در چارچوب کلی نظریة بهینگی، محدودیتبدین

                                                            
1. Optimality Theory 
2. constraint-based 
3. final stop deletion 
4. voiceless 
5. coronal 
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هـای مربـوط  8بنـدیو مرتبه شوندمیلحاظ  5های نشانداریو محدودیت 9وفاداری

و  2گریـزی مطلـقتـوان میـان شـباهت. این مسأله که آیـا مـیگردندمینیز ارائه 

تمایز قائل شد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفـت؛ بـا ایـن  7گریزی بافتیشباهت

توضیپ که در مورد اول شـباهت مـورد نظـر در تمـام مـوارد، فـارغ از بـافتی کـه 

کـه در دومـی بافـت بالفصـل یشـود، درحالر دارد، بررسی مـیهمخوان در آن قرا

کند؛ برای مثال اگر بعد از همخـوان همخوان در حذ  یا حفی آن ایفای نقش می

کنـد، احتمـال هـای ادراکـی آن مـیواکه بیاید، به دلیل کمکی که واکه به سـرنخ

 یابد، حتی اگر با همخوان پیش از خود شـباهت زیـادیحذ  همخوان کاهش می

 .داشته باشد

 . چارچوب نظری2

 گریزی در نظریة بهینگی. شباهت9ـ2

-آواشناسی ادراکـی، در تحلیـل ویژه به، را ظهور نظریة بهینگی توجه به آواشناسی

شناختی های واجبرای تحلیل را های آواییهای واجی و جستجو برای یافتن انگیزه

ز جملـه حـذ ، درج، هـای همخـوانی فراینـدهای متفـاوتی اباب کرد. در خوشـه

توانند انگیزة آوایی داشـته باشـند و گیرند که میو نظایر آن صورت می 6واکرفتگی

رویکرد بهینگی امکان لحاظ کردن مالحظات آوایی را در تحلیل فرایندهای واجـی 

 .از این دست فراهم کرده است

                                                            
1. faithfulness constraints 
2. markedness constraints 
3. ranking 
4. absolute similarity avoidance 
5. contextual similarity avoidance 
6. devoicing 
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نظـر عناصر نظام واجی یک زبان باید تا حد ممکن از هم متمایز باشند تـا از م

هـایی کـه پذیری باالیی داشته باشند؛ چراکه در بافتارتباطی برای شنونده ادراک

سیسـتم شـنوایی  .شودهایشان خنثی مییابد، تقابلها کاهش میپذیری آنادراک

 9هـای مـداومپاسـخگوی خـوبی بـه محـرک ،شود و درنتیجهبه سرعت خسته می

رد؛ بدین ترتیب، هرچه تنوعـات پس به تنوع دائم نیاز دا .(Bladon, 1986نیست )

 در نهایـت،آن بیشتر است و  5موجود در سیگنال دریافتی بیشتر باشد، برجستگی

گیـری شوند. اگرچه عوامـل زیـادی در شـکلتر درک میواحدهای دریافتی راحت

الگوهای واجی نقش دارند، فرض بر این است که در شرایط یکسان، آن ترکیـب از 

از یک جنبة خاص دارد و بـه لحـاظ ادراکـی بهتـر اسـت، آواها که تنوع بیشتری 

های دیگری است که در همان بعد خاص تنوعات کمتری دارند. تر از توالیمتداول

ای که در ابعاد بیشتری تنوع داشته باشـد، ارجحیـت دارد. به همین ترتیب، توالی

کـه در های واجی بررسی کرد: واحدی توان از طریق مشخصهبینی را میاین پیش

n تر از واحدی اسـت کـه در ادراکمشخصه با واحدهای مجاور  تقابل دارد، قابل

9-n هـای تقـابلی یکسـان مشخصه تقابل دارد؛ البته در صورتی که نوع مشخصـه

 (.Côté, 2004باشد )

 . نحوة محاسبة میزان شباهت2ـ2

هـای هـای واجـی بـا همبسـتهتأثیر ادراک بر حذ  همخوان به واسـطة مشخصـه

بدین معنا که تمایز میان دو واحـد مجـاور )الـف( و )ب(  ؛گیردادراکی صورت می

 2ارزشـیهـای تـکنبـود مشخصـهو  یا بود 8های دوارزشیمشخصه براساس تقابل

                                                            
1. continuous stimuli 
2. salience 
3 .binary features 
4. unary features 
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هـا در محاسـبة تمـایز نقـش شود. تلقی این است که تمامی مشخصهمحاسبه می

هی و شیوة تولید مورد ، واجگا9ایدارند؛ به صورت خاص، تمایز در سه بعد حنجره

هـای گیرد. در مورد واکداری و جایگاه تولید به ترتیب از مشخصـهبررسی قرار می

استفاده شده و درمورد شیوة تولید هم به تبعیـت از کلِمِنـتس  ]جایگاه[و  ]واک[

(Clements, 1990طبقه ) رسا[های کلی[
8پیوسـته[و ] گونواکه[، ] تقریبی[، 5

[ 

 .حاصل شده است (5شمارة )ترتیب جدول این  هود. بشبه کار گرفته می

 (Côté, 2004: 4) هاهای اصلی همخوانمشخصات مربوط به شیوة تولید در طبقه :(2جدول )

 (/r/غلت )و  روان خیشومی سایشی انسدادی 

    + - ]پیوسته[
 + + + - - ]رسا[

 + + - - - ]تقریبی[
 + - - - - ]گونواکه[

ای از مجموعـة های تقـابلی بـین )ج( و )د( زیرمجموعـهخصهمجموعة مش اگر

تمایز میان واحدهای )الف( و )ب( بیش از ، های تقابلی )الف( و )ب( باشدمشخصه

تمایز میان واحدهای )ج( و )د( است. به بیـان دیگـر، الزم اسـت )الـف( و )ب( در 

در  ،و عـالوه بـر آنتمام مواردی که )ج( و )د( با هم تقابل دارند، در تقابل باشـند 

 /d/و  /p/حداقل یک مورد دیگر نیز تقابل داشته باشند. برای مثال، تمـایز میـان 

اسـت، چراکـه عـالوه بـر تفـاوت در واکـداری، در  /b/و  /p/بیشتر از تمایز میان 

 /p/-/m/و  /p/-/d/اما در مقایسة تمـایز میـان  ،جایگاه تولید نیز با هم متفاوتند

و  /p/یک زیرمجموعة تمایز دیگری نیست؛  چراکه تمایز هیچ توان گفت،هیچ نمی

/d/  در جایگاه و واکداری با هم تقابل دارند و/p/ و/m/ .در شیوه و واکداری 

                                                            
1. laryngeal 
2. sonorant 
3. continuant 
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توان با توجـه میست، هادر شیوة تولید بین دو مقوله از همخوان ی را کهتمایز

تـوان دیـد کـه های مثبت یا منفی آن تعیین کرد. میو ارز  شمارة دوبه جدول 

ها الاقل ای ارز  مثبت ندارند؛ درحالیکه بقیة گروهها برای هیچ مشخصهانسدادی

یک ارز  مثبت دارند. مقایسة میزان تمایز میان همخوان انسدادی با دیگر گـروه 

 به ترتیبِ افزایش میزان تمایز به شرح زیر است: ،هاهمخوان

 انسدادی: تقابلی ندارند. ـ انسدادی -9

خیشـومی: تقابـل  –انسدادی  -’5// [پیوسته]سایشی: تقابل در  ـ ی انسداد -5

 [.رسا]در 

 [.تقریبی]و  [رسا]کناری: تقابل در  ـانسدادی  -8

 [.گونواکه]و  [تقریبی]، [رسا]غلت: تقابل در  ـانسدادی  -2

هـا، [گـونواکـه]هستند و تمـام  [رسا]ها لزوماً [تقریبی]تر، تمام به بیان ساده

چنانچـه یـک همخـوان انسـدادی در مشخصـة  ،هسـتند. پـس [رسا]و  [تقریبی]

نیـز بـا آن  [رسا]با واحد مجاور  تقابل داشته باشد، لزوماً در مشخصة  [تقریبی[

خواهـد  9این مشخصة دوم در محاسبة میـزان تمـایز حشـو ،تقابل دارد و درنتیجه

تقابـل  با واحد دیگـر [گونواکه]ای که در مشخصة بود. به همین ترتیب، انسدادی

این  ،نیز با آن تقابل دارد و درنتیجه [رسا]و  [تقریبی]های دارد، لزوماً در مشخصه

الگوی افزایش میزان تقابـل میـان  ،ترتیب دو مشخصه نیز حشو خواهند بود. بدین

 :شودمیشرح زیر ساده به های رسا همخوان انسدادی و همخوان

 غلت ـانسدادی  ←کناری  ـانسدادی  ← خیشومی ـ(     انسدادی 5)

                                                            
1. redundant 
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سویة میـان احتمـال الگوهای حذ  همخوان انسدادی از طریق همبستگی سه

پذیری انسدادی و میزان تقابلی که این همخـوان بـا واحـد پـیش از حذ ، ادراک

پـذیری ادراک /l/پایـانی پـس از  /d/خود دارد، قابل بررسی هستند؛ برای مثـال، 

و  /d/؛ چراکـه /n/کمتر است تا پـس از باالتری دارد و در نتیجه احتمال حذفش 

/l/  درحالیکـه  ،تقابـل دارنـد ]تقریبـی[و هم در  ]رسا[هم در/d/  و/n/  تنهـا در

 تقابل دارند. ]تقریبی[

 گریزی بافتیگریزی مطلق و شباهت. شباهت3ـ2

گریزی بافتی تمایز قائل شـویم. در گریزی مطلق و شباهتالزم است میان شباهت

مشخصة مشترک در دو واحد، مستقل از بافتی کـه آن دو در آن  نوع مطلق حضور

اما در نوع بافتی حضور تـأثیرات جبرانـی نیـز لحـاظ  ،اند، ممنوع استبه کار رفته

توانـد مـی C2، مجاورت با واکـه بـرای VC1C2Vشده است. در مثالی فرضی چون 

از واکـه های ادراکـی خـوبی منجر به حفی آن شود؛ چراکه همخوان مذکور سرنخ

ای خـاص تـأثیر کمتـری بـر اشتراک در مشخصـه ،کند و در این مورددریافت می

 ,VC1C2## (Côtéیـا  VC1C2Cxدارد تـا مثـالی فرضـی چـون  C2پذیری ادراک

2004.) 

هـای بـافتی بهتـری ، سرنخ9ایها در جایگاه پیشاواکهدر شرایط برابر، همخوان

در تعدادی از  VCبر  CVهای 8دراکی گذر؛ برتری ا5ایدارند تا در جایگاه پساواکه

شده بافت نقش مهمی  های بررسینتایج آزمایشگاهی نیز تأیید شده است. در زبان

شـوند؛ ای حتی در صورت تکرار حـذ  نمـیها در جایگاه پیشاواکهدارد؛ انسدادی

هایی، برای مثال در پایان واژه، شـباهت کمتـر نیـز درحالیکه در نبود چنین سرنخ
                                                            
1. prevocalic 
2. postvocalic 
3. transition 
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مشاهده  tendن است باعث حذ  شود. مثالی روشن از زبان انگلیسی در واژة ممک

شــود، درحالیکــه در از پایــان واژه حــذ  مــی /d/شــود کــه در آن همخــوان مــی

tending به دلیل قرار گرفتن همان همخوان قبل از واکـه، حـذ  منتفـی اسـت ،

(Côté, 2004.) 

 طرح یک سازوکاری صوری. 4ـ2

های واجی به شکل صورت الزم است الزامات ادراکیِ ،صوری برای طرح سازوکاری

ها طوری عمل کنند که تنها واحدهایی که محدودیت طرح شوند و این محدودیت

عنوان برونـداد داشـته باشـند  امکـان ظهـور بـه ،به لحاظ ادراکی برجسته هستند

(Côté, 2004.) 

پذیر نیسـت، فی ادراکی که به اندازة کا9های نشانداری علیه بروندادمحدودیت

ی که به لحـاظ 5های وفاداری از اعمال تغییر بر دروندادکنند و محدودیتعمل می

های نشـانداری و کنند. صورت کلی محدودیتادراکی برجسته است، جلوگیری می

 شوند:صورت پیشنهاد میاین   هب ،ترتیبوفاداری به

 شود.ست، ظاهر میکه در آن برجسته ا Xدر بافت  S: واحد S / Xالف( 

که در آن بـه لحـاظ ادراکـی برجسـته  Xدر بافت  S: واحد MAX(S) / Xب( 

 شود.است، حذ  نمی

پـذیری همخـوان دارد، کوتـه ای اهمیت باالیی در ادراککه گذر واکه از آنجایی

(Côté, 2004:19محدودیت نشانداری پایة زیر را پیشنهاد می ):کند 

C ⟷ Vکه است.: همخوان در مجاورت وا 

                                                            
1. output 
2. input 
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هایی که از مجاورت با واکه دریافت های همخوانی از نظر سرنخهمة گروه ،البته

ای هایی کـه از گـذر واکـههمخوانری پذیکنند با هم برابر نیستند. برای ادراکمی

کرد. این های درونیشان، اتکا های دیگر، خصوصاً سرنخاند، باید به سرنخبهره نبرده

هـا در امـا انفجـار رهـش انسـدادی ،انفجار رهش است ،هادر مورد انسدادی سرنخ

هـا، شنیدن نیسـت؛ در مقابـل، خیشـومیای چندان قابلهای غیرپیشاواکهجایگاه

حتـی در  ،دارند و به همین دلیـل تریهای درونی واضحها سرنخها و روانسایشی

 هـای نشـانداریِماننـد. محـدودیتادراک بـاقی مـیقابـل 9های گـذرینبود سرنخ

 (:Côté, 2004: 21به شرح زیر هستند ) 5مجاورت خاص

 : انسدادی باید در مجاورت یک واکه باشد.STOP ⟷ Vالف( 

ا  که با واحد همسـایه  همخوان انسدادیآن : STOP(CONTR: Ø) ⟷ Vب( 

 باید در مجاورت واکه باشد. ،هیچ تقابلی ندارد

با  Fا در مشخصة همخوان انسدادی که تنه آن : STOP(CONTR: F) ⟷ Vج( 

 ا  تقابل دارد، باید در مجاورت واکه باشد.واحد همسایه

همخوان انسدادی که تنها در مشخصة آن : STOP(CONTR: F + G) ⟷ Vد( 

F  وG ا  تقابل دارد، باید در مجاورت واکه باشد.با واحد همسایه 

دراکـی ها نیز وابسته بـه ادراک و برجسـتگی ااین محدودیت 8بندی ذاتیمرتبه

ی کمتـری پذیرادراک ه ازای را برای واحدی کاست. محدودیتی که مجاورت واکه

کند، باید در مرتبة باالتر از محـدودیتی قـرار گیـرد کـه اعمال می برخوردار است،

هـای 2ترتیب، گزینه کند. بدینتر اعمال میادراکرا بر واحدی قابل مجاورت با واکه

                                                            
1. transitional cues 
2. specific adjacency 
3. inherent 
4. candidate 
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شـوند و ایـن پـذیرتر حـذ  مـیپیش از موارد ادراکتر پذیری پاییندارای ادراک

رود: در شرایط یکسان، گزینـة چیزی است که به طور طبیعی از دستور انتظار می

به صورت ذاتی بر محـدودیت   C1 ⟷ Vپذیرتر ارجپ است. پس محدودیتادراک

C2 ⟷ V های غیرمجاور واکـه، مسلط است، اگر در جایگاهC2 تـر از برجسـتهC1 

-، چراکـه سـرنخاسـتمجاورت با واکه  مندنیاز C2بیش از  C1ه بیان دیگر، ب ؛باشد

گردد: صورت بیان می . این شرط تسلط ذاتی بدیندارد یترضعیف ایهای غیرواکه

هایی کـه از )الـف( )الف( ذاتاً بر محدودیت )ب( مسلط است، اگر گزینهمحدودیت 

کننـد، از )ب( تخطـی مـیهـایی کـه کنند، در شرایط یکسان، از گزینهتخطی می

 (.Côté, 2004: 22تر داشته باشند یا با آن برابر باشند )پذیری پایینادراک

های نشانداری مجاورت به شرح زیـر هسـتند بندی ذاتی میان محدودیتمرتبه

(Côté, 2004: 22:) 

 (8 ) STOP(CONTR: Ø) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: F) ⟷ V ≫ 

STOP(CONTR: F + G) ⟷ V 

کند که در آید، بیان میوضوح در پی واقعیات ادراکی می که به بندیاین مرتبه

ا  تقابـل بیشـتری هرچه همخوان انسدادی با واحـدهای همسـایه ،مجاورت واکه

 (.Côté, 2004: 22پذیری باالتری دارد )داشته باشد، ادراک

را های نشانداری، مجاورت با واکه و تقابل با واحدهای مجاور همانند محدودیت

هـای تـوان در جلـوگیری از حـذ  همخـوان انسـدادی در الگـوی محـدودیتمی

 (:Côté, 2004: 22ها به شرح زیرند )وفاداری نیز وارد کرد. این محدودیت

 شود.حذ  نمی ،: همخوانی که در مجاورت واکه استMAX(C) / Vالف( 

بـا واحـد مجـاور   F: همخوانی کـه در مشخصـة MAX(C) / CONTR: Fب( 

 شود.حذ  نمی ،بل داردتقا
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شـوند بندی میپذیری نسبی مرتبههای وفاداری نیز بر اساس ادراکمحدودیت

(Côté, 2004: 23:) 

  MAX(C) / V ≫ MAX(C)الف(

 MAX(C) / CONTR: F ≫ MAX(C)ب( 

 ها . تحلیل داده3

نشـینی بـا هشـت هـای زبـان فارسـی در هـمدر این بخش ابتدا تمامی همخـوان

شـوند تـا سـنجیده مـی ،/p, b, t, d, c, ɟ, ɢ, ʔ/یعنی  ،دی این زبانهمخوان انسدا

هـای ، کـدام یـک از همخـوانهاهای همخوانی پایانی واژهخوشهمشخص شود در 

-پس از به توانند پیش از این هشت همخوان انسدادی قرار گیرند.زبان فارسی می

 (92ل )جـدو هـا در قالـبتک آنهای ممکن زبان فارسی، تکدست آوردن خوشه

شود که در آن شباهت دو عضو هر خوشه در سـه بُعـد )در پیوست مقاله( ارائه می

گـردد. بعـد از ارائـة توضـیحات الزم و واکداری، جایگاه و شیوة تولید بررسی مـی

ها براساس میزان شـباهت و احتمـال حـذ ، الگوهـای مربـوط بندی خوشهدسته

درخصـوص  ،های بهینگیبندی محدودیتمرتبه ،هاو براساس آن شوداستخراج می

ها در قالب تابلوهای بهینگی به همـراه توضـیحات الزم ارائـه های پایان واژهخوشه

 .گرددمی

 های مختوم به انسدادی در زبان فارسی. بررسی امکانات خوشه9ـ3

های همخوانی پایان واژه را در زبـان فارسـی آن دسته از خوشه (8شمارة )جدول 

 هـا یـک همخـوان انسـدادی اسـت. همخـوان اولِند که عضو دوم آنکبررسی می

دوم، یعنـی  اسـت و همخـوان های سمت راسـت هـر ردیـف آمـدهخوشه در خانه
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که در خانـة  های باالی هر ستون؛ برای مثال، ازآنجاییانسدادی پایانی، نیز در خانه

همخـوان آمده و در خانة باالی ستون سـوم  /b/سمت راست ردیف دوم همخوان 

مـوردنظر اسـت. چنانچـه  /bt/، در خانة محل تالقی ایـن دو، خوشـة /t/انسدادی 

در آن خانـه درج شـده و  ✓خوشة موردنظر در زبان فارسی موجود باشد، عالمـت

هـای مختـوم بـه شناسـایی خوشـه بـرایصورت، عالمتی وجـود نـدارد. درغیراین

و  959ــ996: 9853ره )از ثمـ ،بـر شـم نگارنـدگانانسدادی زبان فارسـی، عـالوه

که  /ct/یا  /lp/هایی چون ( کمک گرفته شده است. گفتنی است خوشه928ـ988

یافـت « اَکـت»و « پالـپ»چـون  هایی با کاربرد نادر و ویژهواژهتنها اخیراً و در وام

انـد. نکتـة دیگـر آنکـه، بـرخال  تحلیـل شوند، در این جـدول منظـور نشـدهمی

ای ، به خوشه«ذوب»( درمورد کلماتی چون 988: 9853پژوهشگرانی چون ثمره )

-این موارد مثـال ؛گاه دو عضو خوشه یکسانند ،قائل نیستیم. همچنین /vb/چون 

را که در آنها همخوان پایـانی در زیرسـاخت « طب»و « خط»های هایی مانند واژه

 .  شودشامل می ،واجی مشدد است

های زبان های همخوانی مختوم به انسدادیآیی در خوشهبررسی امکانات باهم :(3جدول )

 (9853فارسی )ثمره، 

 /p/ /b/ /t/ /d/ /c/ /ɟ/ /ɢ/ /ʔ/ 
/p/         

/b/  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
/t/  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 
/d/    ✓   ✓  

/c/     ✓    

/ɟ/         

/ɢ/  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 
/ʔ/  ✓ ✓ ✓     

/m/ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

/n/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
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/ɹ/  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

/v/         

/f/   ✓    ✓ ✓ 
/s/  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

/z/  ✓  ✓   ✓ ✓ 

/ʃ/   ✓  ✓  ✓  

/ʒ/         

/j/  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 
/ʧ/         

/ʤ/  ✓  ✓    ✓ 
/x/   ✓      

/h/   ✓ ✓     

/l/  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

جایگاه پایـانی، مجمـوع  انسدادی در 3همخوان در جایگاه پیشاپایانی و  58با 

مورد خواهد بود که از ایـن تعـداد  932های ممکن برای زبان فارسی تعداد خوشه

در زبـان فارسـی ، شـودمـی طور که مشاهده مورد خوشة بالفعل هستند. همان 52

های همخـوانی کـاربرد دارنـد. های انسدادی در جایگاه پایانی خوشهاکثر همخوان

نشـینی دارد کـه خوشـة هـم /m/ با یک همخـوان یعنـیتنها  /p/البته همخوان 

شـود. همخـوان یافت می "کمپ"و  "المپ"هایی مانند واژهحاصل هم تنها در وام

/ɟ/  نیز تنها با دو همخوان/n/  و/r/  هـای نشینی دارد. همخوانهم/p/ ،/ɟ/ ،/v/ ،

/ʒ/  و/ʧ/ همخوان .گیرندگاه قبل از انسدادی پایانی قرار نمیهیچ /d/  تنها پـیش

قـرار  /t/تنهـا پـیش از  /x/تنها پیش از خود  و همخـوان  /c/، همخوان /ɢ/از 

 .  گیردمی
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 های بالفعل زبان فارسی از منظر شباهت و حذف.  بررسی خوشه2ـ3

خوشة بالفعل زبان فارسی، جدولی حاصل شد که در پیوسـت مقالـه  52با بررسی 

خوشـه بـا هـم و نیـز امکـان حـذ  شـباهت اعضـای  ،آمده است. در این جـدول

انـد و سـپس هایی که امکان حـذ  داشـتهانسدادی پایانی آمده است. ابتدا خوشه

اند. چنانچه دو عضو خوشـه از منظـر شـیوة  آمده ،اندها که این امکان را نداشتهآن

اند، در خانة مربوطه عالمتتولید، جایگاه تولید و یا واکداری به هم شباهت داشته

کـه شـیوة تولیـد یکسـان نبـوده، شـیوة تولیـد گرفته اسـت و درصـورتیقرار  ✓

هـای مـرتبط بـا شـیوة همخوان پیشاپایانی در خانة مربوطه آمده است. مشخصـه

( آمده و پیش از این در Clements, 1990همان ترتیبی که در کلمنتس ) تولید به

بعد شباهت نیاز روند. چنانچه موردی از سه کار میتوضیپ داده شد، به 5ـ5بخش 

قرار گرفته و همراه توضـیحات الزم دیگـر  *به توضیپ داشته، در کنار آن عالمت 

ذیل ستون توضیحات آمده است. درصورت وجود امکان حذ  در سـتون مربوطـه 

 قرار گفته است. ✓عالمت

هـایی چـون واژهشـود کـه در وامظـاهر مـی /mp/تنها در خوشة  /p/همخوان 

 ود.رکار میبه« المپ»

امکـان حـذ   ،بیایـد /m/جایگاه هنگامی که بعد از همخوان هم /b/همخوان 

-ها به غیر از مشخصة ]رسا[ یکسانند. هـمدارد؛ این دو همخوان در همة مشخصه

 ،در جایگـاه پایـانی واژه بیایـد /hobb/« حبّ»ای چون در واژه /b/چنین چنانچه 

 گری امکان حذ  ندارد.شود. این همخوان پس از هیچ همخوان دیحذ  می

واک دهــانی، هــای سایشــی بــیهنگــامی کــه بعــد از همخــوان /t/همخــوان 

های ]رسا[ و ها برای مشخصهامکان حذ  دارد؛ این همخوان ،، بیاید/f,s,ʃ,x/یعنی

هـای ]پیوسـته[ و ]جایگـاه[ ]واک[ ارز  یکسانی دارند و تفاوت آنها در مشخصه
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در  /xatt/« خـطّ»هـایی ماننـد کـه در واژهاست. این همخوان انسدادی هنگـامی 

، /h,ʔ/هـای چاکنـایی پس از همخـوان /t/شود. حذ  می ،جایگاه پایان واژه بیاید

 شود.حذ  نمی /G/و همخوان گرفتة  /m,n,ɹ,l,j/های رسای همخوان

امکـان حـذ   ،بیایـد /n/جایگـاه هنگامی که بعد از همخوان هم /d/همخوان 

 /d/ها به غیر از مشخصة ]رسـا[ یکسـانند. در همة مشخصه دارد؛ این دو همخوان

در جایگاه پایانی واژه بیایـد، حـذ   /hadd/« حدّ»هایی مانند هنگامی که در واژه

جایگـاه های گرفتة همچنین هنگامی که این همخوان بعد از همخوانشود. هممی

/s/  و/z/ هـای ]رسـا[ و امکان حذ  دارد. این سه همخوان برای مشخصـه ،بیاید

بـا دو همخـوان دیگـر در مشخصـة  /d/زبانی[ ارز  یکسانی دارند و تفـاوت ]تاج

هـای رسـای ، همخـوان/h,ʔ/هـای چاکنـایی پس از همخوان /d/]پیوسته[ است. 

/m,ɹ,l,j/  و همخوان گرفتة/ɢ,ʤ/ شود.حذ  نمی 

ی این دو همخـوان بـرا .در یک واژه امکان حذ  دارد /ʃ/پس از  /c/همخوان 

های ]رسا[ و ]واک[ ارز  یکسانی دارند؛ تفاوت عمدة آنهـا در مشخصـة مشخصه

]پیوسته[ است. جایگاه تولید این دو همخوان بسیار نزدیک است، به طوری که در 

شــوند پیشـین[ تعریــف مـیــ زبــانی[ و ]برخـی از منـابع هــر دو همخـوان ]تـاج

(Gussenhoven and Jacobs, 2011: 83 .)/c/ هـایی ماننـد در واژه هنگـامی کـه

شود. این همخوان انسـدادی در جایگاه پایان واژه بیاید، حذ  می /hacc/« حکّ»

 پس از هیچ همخوان دیگری در پایان واژه امکان حذ  ندارد.

 /ɟ/  پایانی تنها با/n/  و/ɹ/ دهد. ایـن همخـوان پـس از تشکیل خوشه می

 ةتنها در مشخص [ɲ]و  [ɟ]اوت شود. تفحذ  می [ɲ]جایگاه گونة خیشومی همواج

 ]رسا[ است.
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/ɢ/ هایی مانند حـق هنگامی که در واژه/haɢɢ/ در جایگـاه پایـان واژه بیایـد، 

شود؛ این همخوان پس از هـیچ همخـوان دیگـری در پایـان واژه امکـان حذ  می

 حذ  ندارد.

 های همخوانی تمایـل بـهدر جایگاه پایان واژه در خوشه /ʔ/انسدادی چاکنایی 

حذ  دارد و تنها درصورتی حذ  آن منتفی است کـه قبـل از واکـه قـرار گرفتـه 

حذ  این همخوان چه در جایگاه پایانی و چه در جایگاه عضـو اول  ،عالوهبه .باشد

این همخوان بحـث دربارة شود؛ درنتیجه، خوشة پایانی منجر به کشش جبرانی می

د همخوان انسدادی چاکنایی را از گویشوران زبان فارسی تمایل دارن زیراشود؛ مین

گریـزی جایگاه پایانة هجا حذ  کننـد و حـذ  آن نشـانی از تمایـل بـه شـباهت

های مرتبط با حذ  این همخوان و ایجاد کشش جبرانی نیست. برای مطالعة بحث

(، کـرد زعفرانلـو 9855(، درزی )Windfuhr, 1979: 139تـوان بـه وینـدفور )مـی

 ( مراجعه کرد.9833( و صادقی )79: 9853(، ثمره )985ـ952 :9851کامبوزیا )

دهـد های انسدادی زبان فارسی نشان میهای مختوم به همخوانبررسی خوشه

کاربرد و حتی تنها در ها هستند و گاه در کلماتی کمواژهها در وامبسیاری از خوشه

نهـا های دخیل، به استثنای مـواردی کـه در آیک کلمة خاص حضور دارند. خوشه

، در مجموع تمایـل کمتـری بـه حـذ  استخوشه از دو واج یکسان تشکیل شده 

کـار های ویژه بههایی با کاربرد خاص که تنها در بافتواژهنیز در دهند و نشان می

 تمایلی به حذ  ندارند. ،روندمی

باشـد،  [پیوسـته]تقابل انسدادی پایانی با همخوان قبل از خود  تنها در  اگر

و  [پیوسـته]ای کـه در . خوشـه/zd/یـا  /st/گیرد؛ برای مثال در میحذ  صورت 

 ]جایگـاه[و  ]پیوسـته[هایی کـه در خوشه .تقابل داشته باشد، وجود ندارد [کوا]

 شـوندمـیحـذ   ؛ دسـتخو تمایزی نداشـته باشـند[ واک]تقابل دارند، اگر در 
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حـذ   ،بـل دارنـدتقا] واک[کـه در  /zb/درحالیکه در خوشة  ؛(/ft/)مانند خوشة 

 گیرد.صورت نمی

 ،/mb/مثال در خوشـة دهد؛ برای باشد، حذ  ر  می ]رسا[تقابل تنها در  اگر

تقابل دیگری نیز وجود داشته باشد، حـذ  منتفـی خواهـد  ]رسا[بر عالوه اگراما 

ها و ، چه در دیگر شیوه[واک]باشد، چه در  ]جایگاه[بود؛ چه این تقابل اضافی در 

حـذفی صـورت  /ɹd/یـا  /mp/ ،/md/ ،/mt/ها؛ مـثالً در ترکیبی از اینچه در هر 

 گیرد.نمی

 ]جایگـاه[اگر تقابل میان انسدادی پایانی و همخوان پیش از خـود  تنهـا در 

حـذ   /bt/ای چون باشد، امکان حذ  وضعیت مشخصی ندارد؛ چنانکه در خوشه

، دو عضـو ]جایگـاه[بـر وهخیر. اگر عال /bc/ای چون اما در خوشه ،گیردصورت می

که نیز با هم در تقابل باشند، حذ  منتفی است و درصورتی[ واک]خوشه از منظر 

 ترتیب است.همینوضع به ،تقابل دیگری هم اضافه شود

چنین حاکی از این اسـت کـه چنانچـه همخـوان انسـدادی جدول پیوست هم

دلیل حضـور د و این بهپایانی در مجاورت واکه قرار گیرد، حذ  ناممکن خواهد بو

کنـد و بـا باالیی است که انسدادی از واکة مجاور  دریافت می های ادراکیسرنخ

گریزی کـالً منتفـی  لحاظ ادراکی، بحث حـذ  ناشـی از شـباهتبرجسته شدن به

 شود.می

است؛ یعنی فـارغ  ]تقریبی[شود ای که در زبان فارسی مانع حذ  میمشخصه

ایی که همخوان انسدادی پایانی با همخوان پیش از خـود  هاز نوع و تعداد تقابل

 ،ترتیـبعضو اول خوشه تقریبی باشد، حذ  منتفی خواهـد بـود؛ بـدین اگردارد، 

باشد، حذ  انسـدادی  /j/یا  /l/ ،/ɹ/در زبان فارسی  خوشه چنانچه اولین همخوانِ

 پایانی منتفی است.
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 هابندی بین آنها و مرتبه. محدودیت3ـ3

 های دوهمخوانی زبـان فارسـی، درونـداد مـوردنظر در تـوالی  وص خوشهدرخص

-VC1C2# در ســازوکار بهینگــی  9اســت. ســه گزینــة ممکنــی کــه بخــش مولــد 

، ((2)در جـدول  «الف»عبارتند از: وفادار ) ،داد به دست دهدتواند از این درونمی

ر گزینـة (. دچهـاردر جدول  «ج») C1و با حذ   (2در جدول  «ب») C2با حذ  

از حـداقل یکـی  ،ترتیبای نیست؛ بدیندر مجاورت هیچ واکه C2، همخوان «الف»

 «ب»کند. حذ  همین همخوان در گزینـة تخطی می C ⟷ Vهای از محدودیت

ــة  MAX(C)از محــدودیت  ــرده اســت. در گزین همخــوان حــذ   «ج»تخطــی ک

هایی که اناز حذ  همخو و شودمی MAX(C) / Vای منجر به تخطی از پساواکه

   .کندجلوگیری می ،در مجاورت واکه هستند

 های دوهمخوانی پایانی زبان فارسیدادی خوشهتابلوی امکانات برون :(4جدول )

MAX(C) C ⟷ V MAX(C) / V -VC1C2# 

 *  -VC1C2 الف 

*   -VC1 ب 

*  * -VC2 ج 

یـا بـا  «الـف»نخورده، به صورت توانند دستهای دوهمخوانی پایانی میخوشه

 5بهینـه «ج»ظاهر شوند. این نکتـه کـه گزینـة ، «ب»حذ  عضو دوم، به صورت 

است کـه  MAX(C) / V ≫ MAX(C)بندی ذاتی دلیل پیروی از مرتبهبه ،نیست

داند. این گزینة غیربهینه در ادامة بحـث ارجپ می C1را نسبت به حذ   C2حذ  

 .شودنمیمطرح 

                                                            
1. Generator (GEN) 
2. optimal 
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 هادیتهای ذاتی محدو بندی. مرتبه9ـ3ـ3

گردد. روشن است که های مربوط به زبان فارسی ارائه می بندیدر این بخش مرتبه

های نشـانداری ذاتـی  بندی محدودیت حذ  در تمامی موارد اختیاری است. مرتبه

 به شرح زیر است:

 بندی:الف( مرتبه

 STOP(CONTR: Ø) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: X) ⟷ V 

ای بـا ای کـه در هـیچ مشخصـهدادیتعمیم: در مجاورت واکـه، همخـوان انسـ

ای اسـت کـه در همخوان پیش از خود تقابل ندارد، نشاندارتر از همخوان انسدادی

 حداقل یک مشخصه با همخوان پیش از خود در تقابل است.

 بندی:ب( مرتبه

STOP(CONTR: [pl]) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: [pl] + [v]) ⟷ V 

ای که با همخوان پیش از خود تنها تعمیم: در مجاورت واکه، همخوان انسدادی

در واکداری  ،نشاندارتر از همخوانی است که عالوه بر جایگاه ،در جایگاه تقابل دارد

 نیز با همخوان پیش از خود تقابل دارد.

 بندی:ج( مرتبه

 STOP(CONTR: [pl]) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: [pl] + [cont]) ⟷ V 

ای که با همخوان پیش از خود تنها تعمیم: در مجاورت واکه، همخوان انسدادی

در  ،بر جایگـاهنشاندارتر از همخوانی است که عالوه رد،در مشخصة جایگاه تقابل دا

 پیوستگی هم تقابل دارد.

 بندی:د( مرتبه

 STOP(CONTR: [cont]) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: [cont] + [pl]) ⟷ V 
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پیش از آن تنها در ای که همخوان تعمیم: در مجاورت واکه، همخوان انسدادی

 ،ای است که عالوه بـر پیوسـتگینشاندارتر از انسدادی ،پیوستگی با آن تقابل دارد

 در جایگاه نیز با همخوان قبل از خود تقابل دارد.

 بندی:ه( مرتبه

 STOP(CONTR: [son]) ⟷ V ≫ STOP(CONTR: [son] + X) ⟷ V 

مخوان پیش از خود تنها ای که با هتعمیم: در مجاورت واکه، همخوان انسدادی

در  ،ای اسـت کـه عـالوه بـر رسـایینشاندارتر از  انسـدادی رد،در رسایی تقابل دا

 .استهای دیگری هم با همخوان پیش از خود در تقابل مشخصه یا مشخصه

، اسـتطور که نشان داده شد، همخوانی کـه درمجـاورت واکـه قـرار گرفتـه همان

 ،بندی وفـاداری ذاتـی عنوان تنها مرتبه زیر به بندیشود؛ بنابراین مرتبهحذ  نمی

 MAX(C) / V ≫ MAX(C)  صادق است:

 های خاص زبان فارسی و تابلوهای مربوطه بندی. مرتبه2ـ3ـ3

گردد و پس از هر تعمیم، های خاص زبان فارسی ارائه میبندیدر این بخش مرتبه

هـای مـرتبط بـا آن تابلوی بهینگی مربوط برای یک خوشه به نمایندگی از خوشه

 گردد.بندی ارائه میمرتبه

 بندی:الف( مرتبه

MAX(C)  STOP(CONTR: Ø) ⟷ V ≫ 

بایـد در مجـاورت واکـه  ،خـود همانندتعمیم: همخوان انسدادی پس از همخوانی 

 .شودصورت حذ  می باشد، درغیراین
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 پایانی زبان فارسی /bb/ تابلوی خوشه :(5جدول )

MAX(C) STOP(CONTR: Ø) ⟷ V -bb 
 *! i. b1b2 
*  ☞ ii. b1 

 بندی:ب( مرتبه

 STOP(CONTR: [cont]) ⟷ V ≫ MAX(C) 

بایـد در دارد، ای که تنها در پیوستگی با همخوان قبلش تقابل تعمیم: انسدادی

 شود.صورت حذ  می درغیراین ؛مجاورت واکه باشد

 پایانی زبان فارسی /st/ تابلوی خوشه :(6جدول )

MAX(C) STOP(CONTR: [cont]) ⟷ V -st 
 *! i. -st 
*  ☞ ii. -s 

 بندی:ج( مرتبه

 STOP(CONTR: [son]) ⟷ V ≫ MAX(C)  

بایـد در  دارد،با همخوان قـبلش تقابـل  ،ای که تنها در رساییتعمیم: انسدادی

 شود.در غیر این صورت حذ  می ؛مجاورت واکه باشد

 فارسی پایانی زبان /mb/ تابلوی خوشه :(7جدول )

MAX(C) STOP(CONTR: [son]) ⟷ V -mb 
 *! i. -mb 
*  ☞ ii. -m 

 بندی:د( مرتبه

 MAX(C) ≫ STOP(CONTR: [son] + X) ⟷ V 
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تعمیم: همخوان انسدادی کـه عـالوه بـر رسـایی در مشخصـة دیگـری نیـز بـا 

 شود.همخوان پیش از خود  تقابل داشته باشد، حذ  نمی

در رسایی و واکـداری اسـت؛ تقابـل خوشـة  /mp/تقابل خوشة  (،3)در جدول 

/mɢ/  در رسایی و جایگاه؛ تقابـل خوشـة/mt/ و  ؛در رسـایی، واکـداری و جایگـاه

 .نیز در رسایی، تقریبی بودن، واکداری و جایگاه است /lc/تقابل 

 پایانی زبان فارسی /lc/و /mp/ ،/mɢ/ ،/mt/های تابلوی خوشه :(8جدول )

STOP(CONTR: [son] + X) ⟷ V MAX(C) - 
-mp 

*  ☞ i. –mp 
 *! ii. -m 

-mɢ 
*  ☞ i. –mɢ 
 *! ii. –m 

-mt 

*  ☞ i. –mt 

 *! ii. -m 

-lc 
*  ☞ i. –lc 
 *! ii. -l 

 بندی:ه( مرتبه

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

 تعمیم: همخوان انسدادی که در جایگاه و واکداری با همخوان پیش از خـود 

 شود.تقابل دارد، حذ  نمی
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 پایانی زبان فارسی /ɢb/ تابلوی خوشه :(1جدول )

STOP(CONTR: [pl] + [v]) ⟷ V MAX(C) -ɢb 
*  ☞ i. -ɢb 
 *! ii. -ɢ 

-بنـدی نمـیمرتبـه MAX(C)بندی: این دو محدودیت در نسبت بـا و( مرتبه

 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.

هـای بندی ممکن در قالب جـدولدو مرتبه ،برای هرکدام از این دو محدودیت

شة مربوط بـه دو خو (،99)و  (98)ارائه شده است. در جدول  (98)تا  (98شمارة )

، مرتبـة /bt/اند که در اولی، یعنی آمده STOP(CONTR: [pl]) ⟷ Vمحدودیت 

حالیکـه در گیرد؛ درحذ  صورت می و است MAX(C)محدودیت مذکور باالتر از 

گیـرد. در حذ  صورت نمیو مذکور برعکس است  بندی، مرتبه/bc/دومی، یعنی 

انـد کـه مربـوط بـه آمده /zb/و  /ft/های ترتیب خوشهنیز به (98)و  (95)جدول 

طـور کـه هسـتند و همـان STOP(CONTR: [cont] + [pl]) ⟷ Vمحـدودیت 

دارد،  MAX(C)ی بـاالتری از شود در اولی که این محـدودیت مرتبـهمشاهده می

بنـدی معکـوس اسـت، که در دومی که ایـن مرتبـهیگیرد؛ درحالحذ  صورت می

 .گیردحذفی صورت نمی

 پایانی زبان فارسی /bt/ ابلوی خوشهت :(91جدول )

MAX(C) STOP(CONTR: [pl]) ⟷ V -bt 
 *! i. -bt 
*  ☞ii. -b 



 9815 ستانبهار و تاب، 5، شمارة 7سال علم زبان؛    81

 

 پایانی زبان فارسی /bc/تابلوی خوشه :(99جدول )

STOP(CONTR: [pl]) ⟷ V MAX(C) -bc 

*  ☞ i. -bc 
 *! ii. -b 

 پایانی زبان فارسی /ft/ تابلوی خوشه :(92جدول )

MAX(C) STOP(CONTR: [cont] + [pl]) ⟷ V -ft 
 *! i. -ft 
*  ☞ii. -f 

 پایانی زبان فارسی /zb/تابلوی خوشه :(93جدول )

STOP(CONTR: [pl]) ⟷ V MAX(C) -zb 

*  ☞ i. -zb 
 *! ii. -z 

 گیری. نتیجه4

کنـد در گریزی که مبتنی بر آواشناسی ادراکی است، ادعـا مـیرویکرد شباهت

-ادراک ،های بشری، اولویت با شـنونده اسـت و درنتیجـهن زبانگیری واجگاشکل

شناسـی بهینگـی، کـه . بـا طـرح واجبر عهده داردها نقش اصلی را پذیری ساخت

-بنیاد است، این امکان پیش آمد که فاصـلة آواشناسـی و واجرویکردی محدودیت

سـب از ای مناتـوان نمونـه( میCôté, 2004) را شناسی کاهش یابد. پژوهش کوته

-گریزی با واجشناسی دانست که در آن رویکرد شباهتنشینی آواشناسی و واجهم

 مبنا سازوکاری صوری ارائه شده است.شناسی بهینگی تلفیق شده و بر این 

همـواره  ،هـای ادراکیشـاندلیل ضعف ذاتی در سـرنخهای انسدادی بههمخوان

چنانچـه  ،وانی پایانی نیـزهای همخهای خوبی برای حذ  هستند. در خوشهگزینه

کار رونـد، احتمـال حذفشـان بیشـتر عنوان عضو دوم بهها بهاین دسته از همخوان



 39 مدرسی قوامی و سهند الهامی خراسانی گلناز /های ... گریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشه شباهت

 

هایی که شود، مگر اینکه در زنجیرة گفتار پیش از یک واکه قرار گیرند. پژوهشمی

دهـد احتمـال حـذ  ، نشـان مـیاسـت های گوناگون صـورت گرفتـهزبان دربارة

با میزان شباهت آن بـا همخـوان پـیش از خـود متنـاظر همخوان انسدادی پایانی 

 است. 

اوالً میزان شباهت  ،های این پژوهش حاکی از آن است که در زبان فارسییافته

با احتمال حذ  همخـوان انسـدادی  ،خوشة همخوانی در پایان واژه میان دو عضوِ

اه تولیـد و عد شـیوة تولیـد، جایگـپایانی نسبت مستقیم دارد؛ دوم اینکه، هر سه بُ

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 

های ادراکی باالیی است کـه همخـوان انسـدادی از دلیل سرنخخواهد بود و این به

شود انسدادی در جایگاه آغازین هجا قرار گیـرد و باعث می وکند واکه دریافت می

های ذاتی، بندیلحاظ ادراکی برجسته شود. درنهایت درخصوص مرتبهبه ،درنتیجه

بنـدی مربـوط بـه مرتبه یکهای نشانداری و بندی مرتبط با محدودیتمرتبه پنج

های خـاص زبـان فارسـی یبندهای وفاداری ارائه شد. درخصوص مرتبهمحدودیت

محـدودیت نشـانداری در نسـبت بـا محـدودیت وفـاداری شـش بنـدی مرتبه یزن

MAX(C)  ،دوشـمارند، بندی حذ  را جایز میمرتبه سهارائه شد که از آن میان 

محدودیت هم هستند که در نسبت با  دوکنند و محدودیت از حذ  جلوگیری می

ال حـذ  در آن احتم ،شوند و درنتیجهبندی نمیمحدودیت وفاداری مذکور مرتبه

کلی، در زبـان فارسـی حـذ  انسـدادی پایـانی تنهـا در طورموارد متغیر است. به

همخـوانی وجـود مواردی قطعی خواهد بود که یا تقـابلی میـان دو عضـو خوشـة 

باشـد.  ]رسـا[یا تنها در مشخصة  ]پیوسته[ ةنداشته باشد یا تقابل تنها در مشخص

وفـاداری و نشـانداری حـاکم بـر حـذ  هـای بندی محـدودیتالگوی کامل مرتبه

 توان در نمودارهای همخوانی زبان فارسی میدر خوشه را همخوان انسدادی پایانی



 9815 ستانبهار و تاب، 5، شمارة 7سال علم زبان؛    81

 

مشاهده کـرد. ایـن نمـودار نمایـانگر  ،شودنامیده می 9که نمودار هاسه (9) شمارة

های ذاتـی بـا بندیبخشی از دستور واجی زبان فارسی است. در این نمودار، مرتبه

های خاص زبان فارسی با خطـوط ضـخیم مشـخص بندیمعمولی و مرتبهخطوط 

 STOP(CONTR: [pl])دو محـدودیت  ،شـودطور که مشاهده میاند. همانشده

⟷ V  وSTOP(CONTR: [cont] + [pl]) ⟷ V بـه  نسبتMAX(C) مرتبـه-

 .شوندبندی نمی

 
های دی پایانی در خوشههای حاکم بر حذ  انسدانمودار هاسه برای محدودیت :(9نمودار )

 همخوانی زبان فارسی

 های همخوانی زبان فارسیامکان حذف و میزان شباهت دو عضو خوشه :(94جدول )

امکان 
 حذف

 توضیح
 خوشه شباهت

 جایگاه واکداری شیوه
 

✓ - ✓ ✓ ✓ /bb/ 

✓ - [son] ✓ ✓ /mb/ 

رک 
/mb/ 

همخوان خیشومی، لبی تلفی  [son] ✓ ✓* /nb/ 

                                                            
1. Hasse diagram 
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 شود. می

✓ 
انسدادی لبی دچار واکرفتگی 

 شود. می
✓ ✓*  /bt/ 

✓ - ✓ ✓ ✓ /tt/ 

✓ - [cont] ✓  /ft/ 

✓ - [cont] ✓ ✓ /st/ 

✓ - [cont] ✓  /ʃt/ 

✓ - [cont] ✓  /xt/ 

✓ - ✓ ✓ ✓ /dd/ 

✓ - [son] ✓ ✓ /nd/ 

✓ 
انسدادی پایانی دچار واکرفتگی 

 شود.می
[cont] ✓* ✓ /sd/ 

✓ - [cont] ✓ ✓ /zd/ 

✓ - ✓ ✓ ✓ /cc/ 

✓ - [cont] ✓  /ʃc/ 

✓ 

لحاظ همخوان خیشومی عموماً به
جایگاه با انسدادی پایانی همگون 

شود و همخوان انسدادی می
 شود.حذ  می

[son] ✓ ✓* /nɟ/ 

✓ - ✓ ✓ ✓ /ɢɢ / 

 /bɁ/   ✓ کشش جبرانی ✓

 /nɁ/   [son] کشش جبرانی ✓

 /ɹɁ/   [app] کشش جبرانی ✓

 /fɁ/  ✓ [cont] رانیکشش جب ✓

 /zɁ/   [cont] کشش جبرانی ✓

 /ʤɁ/   [cont] کشش جبرانی ✓

 /lɁ/   [app] کشش جبرانی ✓

 /ʤɁ/   [cont] کشش جبرانی ✓

 - [son]  ✓ /mp/ 

 
 انسدادی پایانی دچار واکرفتگی 

 شود.می
✓ ✓*  /tb/ 

 
 انسدادی پایانی دچار واکرفتگی 

 شود.می
✓ *  /ɢb/ 



 9815 ستانبهار و تاب، 5، شمارة 7سال علم زبان؛    81

 

 
ال حذ  انسدادی چاکنایی احتم

 و ایجاد کشش جبرانی
✓ ✓*  /Ɂb/ 

 - [app] ✓  /rb/ 

 
 انسدادی پایانی دچار واکرفتگی 

 شود.می
[cont] ✓*  /sb/ 

 - [cont] ✓  /zb/ 

 - [app] ✓  /jb/ 

 - [cont] ✓  /ʤb/ 

 - [app] ✓  /lb/ 

 

صورت انسدادی مالزی عموماً به
 ود.شواک تلفی میسایشی و بی

✓* ✓*  /ɢt/ 

 - [son]   /mt/ 

 

ی مذکور تنها کاربرد ادبی واژه
 دارد.

✓   /Ɂt/ 

 

-ی دخیل کمتنها در یک واژه

 کاربرد وجود دارد.
[son]  ✓ /nt/ 

 - [app] 
 

✓ /ɹt/ 

 /jt/   [app] کاربردهای دخیل کمواژه 

 - [cont] ✓  /ht/ 

 - [app]  ✓ /lt/ 

 
-یل کمی دختنها در یک واژه

 کاربرد وجود دارد.
✓ ✓ 

 
/bd/ 

 
 انسدادی پایانی دچار واکرفتگی 

 شود.می
✓ *  /ɢd/ 

 
احتمال باالی حذ  انسدادی 
 چاکنایی و ایجاد کشش جبرانی

✓ ✓*  /ʔd/ 

 - [son] ✓  /md/ 

 - [app] ✓ ✓ /ɹd/ 

 - [app] ✓  /jd/ 

 /ʤd/  ✓ [cont] کاربردکم 

 
 رفتگی انسدادی پایانی دچار واک

 شود.می
[cont] ✓*  /hd/ 

 - [app] ✓ ✓ /ld/ 
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انسدادی لبی دچار واکرفتگی 

 شود.می
✓ ✓*  /bc/ 

 
یکی از دو انسدادی به لحاظ 

 شود.واک ناهمگون می
✓ *  /tc/ 

 - [son]   /nc/ 

 - [app]   /ɹc/ 

 - [cont] ✓  /sc/ 

 - [app]   /jc/ 

 - [app]   /lc/ 

 - [app] ✓  /ɹɟ/ 

 
 انسدادی پایانی دچار واکرفتگی 

 شود؛ مجاورت واکهمی
✓ *  /bɢ/ 

 

درصورت نبود مجاورت با واکه 
احتمال سایشی شدن انسدادی 

 پایانی وجود دارد.
✓* ✓*  /tɢ/ 

 
 انسدادی پایانی دچار واکرفتگی 

 شود.می
✓ *  /dɢ/ 

 - [son] ✓  /mɢ/ 

 - [app] ✓  /ɹɢ/ 

 
 ر واکرفتگی انسدادی پایانی دچا

 شود؛ مجاورت واکهمی
[cont] ✓*  /fɢ/ 

 

 انسدادی پایانی دچار واکرفتگی 
شود؛ کاربرد محدود و می

 مجاورت واکه
[cont] ✓*  /sɢ/ 

 /zɢ/  ✓ [cont] کاربرد محدود و مجاورت واکه 

 
 انسدادی پایانی دچار واکرفتگی 

 شود.می
[cont] ✓*  /ʃɢ/ 

 - [app] ✓  /lɢ/ 

 /ɢɁ/  ✓ ✓ ت واکهمجاور 

 /mɁ/   [son] مجاورت واکه 

 /sɁ/  ✓ [cont] مجاورت واکه 

 /jɁ/   [app] فردکاربرد منحصربه 
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