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تبیین تشدیدزدایی از پایانۀ مشدّد وامواژههای عربی در چارچوب نظریۀ بهینگی
بشير جم
چکیده
واژه هايی در زبان عربی وجود دارند كه پايانۀ هجايشان دارای همخوان مشدّد است .اين واژهها وارد زبان فارسی شدهاند .ولی از
آنجا كه در زبان فارسی وجود همخوان مشدّد در پايانۀ مجاز نيست ،اين پايانهها از حالت مشدّد به غيرمشدّد يا ساده تبديل شدهاند.
اين فرايند ،تشديدزدايیِ پايانه ناميده میشود .هدف اين پژوهشِ تحليلی ،تبيين اين فرايند در چارچوب نظريۀ بهينگی (پرينس و
اسمولنسکی )1331/2339 ،است .نخست ،تشديد و گونههای آن تعريف میشود تا بر آن اساس بتوان تشديدزدايی را مورد تحليل
قرار داد .سپس ،استدالل میشود كه اين واژهها در درونداد مشدّدند و از توالی دو همخوان يکسان تشکيل شدهاند ،نه يک
همخوان كشيده .در تحليل فرايندهای مربوط به تشديد و تشديدزدايی ،معموالً واجشناسانِ نظريۀ بهينگی از نظريۀ مورايی يا نظريۀ
ايکس بهره میگيرند .در اين پژوهش استدالل می شود كه نظريۀ مورايی برای تبيين فرايند تشديدزدايیِ پايانه در زبان فارسی
كارايی الزم را ندارد و هرچند نظريۀ ايکس كارآمدتر است ،دچار يک نارسايی است .بدين منظور اين واژهها در سه بافت مورد
تحليل قرار میگيرند؛ در حالت مجزّا و در بافتهايی كه نخستين واجِ تکواژ يا واژهای كه در پی آنها میآيد يک همخوان يا يک
واكه باشد .محدوديت هايی كه عامل رخداد تشديدزدايیِ پايانه در هر گروه هستند در قالب رتبه بندی ارائه میشوند .هدف
دستيابی به يک رتبهب ندیِ دربرگيرندۀ نهايی است كه قابليت تبيين تشديدزدايیِ پايانه در هر سه بافت را داشته باشد.
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 .1مقدمه
2

9

1

هدف اين پژوهش تبيين فرايند تشديدزدايی از پايانۀ مشدّد وامواژههای عربی در چارچوب نظريۀ بهينگی (پرينس و
اسمولنسکی )1331/2339 ،1است .اين پژوهش از دو بخش اصلی تشکيل شده است .در بخش نخست به سه جايگاهی كه
به طور زبانگذر تشديد در آنها وجود دارد ،پرداخته میشود .سپس به تعريفهای ارائه شده برای تشديد پرداخته
میشود .در بخش دوّم تشديدزدايیِ پايانه در سه بافت مورد تحليل قرار میگيرد .ابتدا پيرامون ماهيت دروندادِ واژهها
بحث میشود .سپس كارايی نظريه های مورايی و ايکس در تبيين اين فرايند مورد نقد و بررسی قرار میگيرد .سرانجام
فرايند تشديدزدايیِ پايانه در هر سه بافت با توجه به محدوديتهايی كه در قالب رتبهبندی محدوديتهای عامل رخداد
اين فرايند هستند مورد تحليل قرار میگيرد .پرسش اصلی اين تحقيق اين است كه چه محدوديتهايی باعث رخداد
فرايند تشديدزدايی از پايانۀ وامواژههای عربی شده است .روش پژوهش در اين مقاله به صورت تحليلی است.
 .1-1جایگاههای تشدید

بطور زبانگذر تشديد در سه جايگاه وجود دارد :در آغازه و پايانۀ هجا و در مرز دو هجا .دو مورد اوّل تشديد تکهجايی،
و مورد سوّم تشديد دوهجايی يا ميانواكهای ناميده میشوند .بازنمايیهای خطّی و خودواحد آغازۀ مشدّد از زبان تروكی،1
و پايانۀ مشدّد و تشديد دو هجايی از زبان عربی به ترتيب در ( -2الف) -2( ،ب) و ( -2ج) نشان داده شدهاند:
( -2الف) « بسته» /fit/
X X X X

i t

f

( -2ب) «عمو» /amm/
X X

m

( -2ج) « آموخت» /al.lam/

X X

X X X X X X
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 .1-2تعریف تشدید
1

در واجشناسی تشديد ،متشکّل از يک همخوان كشيده يا توالی دو همخوان يکسان تعريف میشود (ديويس .)1322 ،
يکی از چالشهای واجشناسی ارائۀ يک تعريف جامع و زبانگذر برای «تشديد» است .دليل اين چالش ،انواع متفاوت
تشديد در زبانهاست« .كشش همخوان» به اين صورت تعريف میشود :كشيدگی يک همخوان كه به علّت طوالنی شدن
مرحلۀ گيرش آن همخوان ايجاد میگردد .برای نمونه سه مرحلۀ گرايش ،گيرش و رهشِ همخوان  /d/بصورت كشيده
يا مشدّد ] [dو ساده يا غيرمشدّد ] [dدر شکلهای زير نشان داده شده است:

1

degemination
Optimality Theory
3
A. Prince
4
P. Smolensky
5
Trukese
6
S. Davis
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( -1الف)  -همخوان كشيده ][d

رهش

گرايش

گيرش (طوالنی)

( -1ب)  -همخوان ساده ][d

رهش

گيرش

گرايش

چالش تعريف تشديد ،بيشتر به نوع دوهجايی مربوط میشود كه آيا بايد آن را يک همخوان كشيده يا توالی دو
همخوان يکسان به شمار آورد؟ دالتر ،2372( 2به نقل از ابوعباس و همکاران  )1322بيان میكند كه همخوانهای مشدّد
با همخوانهای كشيده تفاوت دارند .او تشديد را متشکّل از دو هم خوان يکسان كه در اثر فرايند توليد مجدّد در دو
مرحله ايجاد شدهاند ،تعريف میكند .بگونهای كه همخوان اوّل در جايگاه پايانۀ هجای سمت چپ و همخوان دوّم در
آغازۀ هجای سمت راست قرار دارد .ولی همخوان كشيده تنها از يک واج تشکيل شده است .كتفورد )223 :1331( 1و
كريستال )213 :1339( 9نيز تشديد را توالی دو همخوان يکسان میدانند .البته مثالهايی كه اينان آوردهاند همگی از نوع
تشديد دو هجايی است.
ثمره ( )11-11 :2911نيز تشديد در زبان ف ارسی را كه در مرز دو هجا وجود دارد متشکّل از دو همخوان يکسان
میداند .به اين صورت كه مرحلۀ آمادگی يک همخوان و مرحلۀ انجام همخوان ديگر در هم ادغام میشود .در نتيجه،
مرحلۀ گيرش اين دو همخوان به هم میپيوندد و به يک گيرش طوالنی كه معموالً حاصل جمع دو گيرش است تبديل
میشود .وی بيان میدارد كه اين پديده« ،توليد ناقص» ناميده میشود؛ زيرا به لحاظ توليدی اين دو همخوان با توليد
ناقص به وجود آمدهاند .ثمره نظر بعضی از زبانشناسان را مبنی بر اين كه اين پديده «كشش يک همخوان» است ،رد
میكند .او با مطرح كردن واژهای مانند « لپّه» ] [lap.peبعنوان نمونه ،بيان میدارد:
پهلوی هم قرار گرفتن دو همخوان يکسان در زبان فارسی هميشه در محل اتصال دو هجاست نه در يک هجا .با در نظر گرفتن ساختمان هجايی
فارسی در صورت پذيرش نظر فوق ،بايد تصوّر كنيم كه يک همخوان واحد به دو پاره تقسيم شده كه پارۀ اوّل به هجای اوّل و پارۀ دوّم به هجای
دوّم تعلق گرفته است .پيامد اين تصوّر اين است كه چون میتوان بين دو هجای يک واژه مکث كرد ،پس میتوان در طی توليد يک عنصر واحد
مکث كرد و اين چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی غيرممکن است .در واژهای مانند «لپّه» ] [lap.peهجای دوّم ،يعنی ] [peحامل تکيه
است .با اين وضع چگونه میتوان تصوّر كرد كه يک آوای واحد هم حامل تکيه باشد و هم نباشد؟ زيرا ][pی اوّل در هجای ] [lapحامل تکيه
نيست.

پس براساس دالتر ،كتفورد ،كريستال و ثمره بازنمايی تشديدِ دو هجايی بصورت زير است:
1
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( )9

X

C
C
ولی در واجشناسی خودواحد همخوانهای مشدّد تکهجايی و دوهجايی يک همخوان كشيده در نظر گرفته میشوند
كه با دو جايگاه زمانمند ( )x- slotپيوند دارد (مک كارتی 2373 ،2و لبن .)2383( 1بر اين اساس بازنمايی خودواحدِ
همخوانهای مشدّد بازنمايی ( )9نيست ،بلکه بازنمايی ( )1است:
( )1

X

X

C
البته بازنمايی ( )9برای تشديد عارضی كه در زير ساخت شامل توالی دو همخوان است ،به كار میرود .طبق تعريف
كرد زعفرانلوكامبوزيا ( )991-991 :2981تشديد عارضی در محل اتصال دو تکواژ يا بين دو واژۀ مستقل يا در اثر همگونی
كامل به وجود میآيد.
بر اساس نظر نگارندۀ اين پژوهش ،در تشديد دو هجايی يا ميان واكهای يک همخوانِ خاص ،بدون اين كه واج ديگری
مابين آن قرار بگيرد ،در مرز دو هجا تکرار میشود .در اين فرايند رخداد اوّل همخوانِ تکرار شده در پايانۀ هجای سمت
چپ و رخداد دوّم آن در آغازۀ هجای سمت راست قرار دارد .نبود مرحلههای انجام و آمادگی به ترتيب در رخداد اوّل
همخوان و رخداد دوّم آن باعث پيوند مرحلۀ گيرش رخداد اوّل همخوان به مرحلۀ گيرش رخداد دوّم آن و نتيجتاً كشش
شده است .از اين رو« ،تشديد دو هجايی» به اين صورت تعريف میشود« :كشش همخوان» كه از پيوند دو گيرش يک
همخوان مکرّر در مرز دو هجا ناشی میگردد.
پيوند مرحلۀ گيرش رخداد اوّل همخوان ] [pبه مرحلۀ گيرش رخداد دوّم آن در همخوان مشدّد ] [p.pدر شکل زير
نشان داده شده است:
()1

انجام رخداد دوم .گيرش رخداد دوم .نقطۀ پيوند .گيرش رخداد اول .آمادگی رخداد اوّل

واجشناسی خطی ( SPEچامسکی و هله  )2318با استفاده از مشخّصۀ [+كشيده] همخوانهای مشدّد را از همخوانهای
غيرمشدّد متمايز میكند .همچنين ،لدِفوگد 9و مديسن )32-31 :2331( 2و بال 1و رهيلی )2333( 9تصريح میكنند كه خواه
J. McCarthy
W. R. Leben
P. Ladefoged
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همخوان های مشدّد در دو مرحله توليد شوند ،خواه با دو جايگاه زمانمند پيوند داشته باشند ،زبانشناسان متّفق القولند كه
در هر دو حالت آنها همخوانهای كشيدهای هستند كه در تقابل با همخوانهای تک (غيرمشدد) قرار دارند .لدِفوگد
( ،)2372مکكارتی ( ،)2373و لبن ( )2383نيز همخوانهای مشدّد را همخوانهای كشيده میدانند .از نظر اينان ،بازنمايی
خودواحد همخوانهای مشدّد همان بازنمايی ( )1است ،نه بازنمايی ()9؛ يعنی يک همخوان كه با دو جايگاه زمانمند پيوند
دارد .طبق گزارش لدِفوگد و مديسن ( )31-32 :2331در زبانهای گوناگون انسدادیهای مشدّد يک و نيم تا سه برابر
كشيدهتر از گونۀ غيرمشدّد خود هستند .بر اين اساس ،بلحاظ آواشناختی ،همخوان مشدّد يک همخوان كشيده است.
 .2تجزیه و تحلیل دادهها
واژههای بسياری از زبان عربی وارد زبان فارسی شدهاند .در اين ميان گروهی هستند كه به لحاظ تلفّظ با ساير وامواژههای
عربی تفاوت دارند .برای نمونه میتوان به واژههای حس ،خط ،رَب ،سد ،حق ،سم و شک اشاره كرد .البته اين واژهها در
حالت مجزّا ( -1الف) و همچنين در بافتی كه نخستين واجِ تکواژ يا واژهای كه در پی آنها میآيد يک همخوان باشد (-1
ب) ،تفاوتی با ساير واژهها ندارند:
( -1الف)

(  - 1ب)
« سدساز»

][sad.sz

« سد »

][sad

« حسگر»

][hes.ar

« حس»

][hes

« حقدار»

] [haG.dr

« حق»

][haG

« خطكش»

][at.ce

« خط»

][at

« شکدار»

][ac.dr

« شک»

][ac

« سمپاش»

][sam.p

« سم»

][sam

تفاوت اين واژهها با واژههای ديگر در بافتی آشکار میشود كه نخستين واجِ تکواژ يا واژهای كه در پی آنها میآيد يک
واكه باشد( -1ج) .در اين بافت اين واژهها مشدّد هستند:
(  - 1ج)
« سدّ معبر»

][sad.de.ma.bar

« حسّی»

][hes.si

« حقّی»

][haG.Gi

« خطّی»

][at.ti

« شکّی»

][ac.ci

« سمّی»

][sam.mi
1

I. Maddieson
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3
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دليل مشدّد بودن اين واژهها در اين بافت با استدالل زير مشخص خواهد شد .طبق نظريۀ بهينگی محدوديت ONSET
ايجاب میكند كه هجاها دارای آغازه باشند .اين محدوديت در زبان فارسی رتبۀ بااليی دارد؛ زيرا وجود آغازه در اين
زبان الزامی است .اگر آغازۀ يک تکواژ يا واژه در درونداد تهی باشد ،يک همخوان بايد آن را در برونداد پر كند .اگر
آن تکواژ يا واژه در حالت مجزّا باشد يا پيش از آن ،تکواژ يا واژۀ ديگری وجود نداشته باشد ،بست چاكنايی اين نقش را
بر عهده دارد:
( )7

])/V(C)(C)/ → [V(C)(C

امّا اگر پيش از آن ،تکواژ يا واژۀ ديگری وجود داشته باشد كه به همخوان ختم شود ،آن همخوان طیّ فرايند «هجابندی
مجدد »2از پايانۀ هجای آن تکواژ يا واژۀ جدا شده و در آغازۀ تهی واكه قرار میگيرد .انتقال يک همخوان از يک هجا به
هجای مجاور «هجابندی مجدد» ناميده میشود:
()8

])/CVCi+ V(C)(C)/ → [CV. CiV(C)(C

همان گونه كه آشکار است ،جابجايی همخوان  /Ci/به آغازۀ تهی هجای سمت راست موجب تهی شدن پايانۀ هجای
سمت چپ شده است .ولی در واژههای ( -1ج) همان همخوانِ موجود در پايانۀ واژۀ ماقبل در آغازۀ تهی تکواژ بعدی قرار
گرفته است ،بدون اين كه پايانۀ واژۀ ماقبل تهی شود .پس دليل مشدّد بودن اين واژهها در اين بافت تکرار همخوان پايانه
در آغازۀ هجای بعدی است:
( )3

][CVCi. CiV

→

/ CVCi+V /

برای نمونه ،در واژۀ «حسّی» ] [hes.siهمخوان ] [sدر آغازۀ هجای بعدی نيز تکرار شده است .رخداد اين فرايند
حاكی از اين واقعيت است كه اين واژهها كه در عربی از نوع مشدّد تک هجايی واژه پايانی هستند ،در زبان فارسی نيز در
درونداد مشدّدند .بیجنخان ( )238 -131 :2981وكرد زعفرانلوكامبوزيا ( )919 -911 :2981نيز استداللهای ديگری
در اثبات مشدّد بودن اين واژهها ارائه كردهاند.
وجه مشترک نمونههای ( -1الف)-1( ،ب) و ( -1ج) اين است كه در همۀ آنها همخوان مشدّد پايانه حالت مشدّد خود
را در برونداد از دست داده است .در واقع پايانۀ آنها دچار فرايند تشديدزدايی شده است .اين حاكی از اين واقعيت است
كه در زبان فارسی يک محدوديت نشانداری وجود دارد كه مانع وجود همخوان مشدّد در جايگاه پايانه میشود .اين
1

محدوديت با الگوگيری از محدوديت  *COMPLEXCODAبه شکل زير صورتبندی میشود:
()23

*GEMINATECODA

 .2 -1تعیین درونداد

تعيين صورت دروندادی يا بازنمايی زيرساختی همواره يکی از چالشهای علم واجشناسی بوده است .در واقع ارائه
تحليلهای واجشناختی مستلزم اين است كه اوّل صورت دروندادی تعيين شود .ازاينرو ،ابتدا بايد مشخّص شود كه
بازنمايی زيرساختی اين واژههای مشدّد متشکّل از يک همخوان كشيده به صورت  /CVC/يا توالی دو همخوان يکسان
به صورت  /CVCiCi/است .بیجنخان ( )238 -131 :2981و كرد زعفرانلوكامبوزيا ( )919 -911 :2981به ترتيب در
resyllabification
محدوديت  *COMPLEXCODAوجود خوشۀ همخوانی در پايانۀ هجا را مجاز نمیشمارد.

1
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چارچوب نظريۀ بهينگی و واجشناسی خودواحد اين دادهها را مورد تحليل قرار داده و صورت دروندادی يا زيرساختی
اين واژههای مشدّد را متشکّل از يک همخوان كشيده  /CVC/در نظر نگرفتهاند ،بلکه آن را توالی دو همخوان يکسان
 /CVCiCi/به شمار آوردهاند:
()22

/haGG/
/samm/

/hess/
/acc/

/sadd/
/att/

بر اساس كرد زعفرانلوكامبوزيا ( )911 :2981تعيين بازنمايی زيرساختی اين واژهها با تکيه بر شواهد تصريفی امکان
پذير است .اين نوع ريشهها در زبان عربی « مضاعف» ناميده میشوند؛ يعنی همخوان دوّم آنها تکرار شده است .وجود
توالی دو همخوان يکسان در اين واژههای مشدّد زمانی بروشنی مشخّص میشود كه ريشۀ سه همخوانی عربی در مشتقّات
ديگر نيز مورد مالحظه قرار بگيرد .اين واژهها در زبان عربی ،در ساختهای تصريفی مختلف نشاندهندۀ دو همخوان
يکسان هستند .مانند« :حق ،تحقيق ،حقيقت ،حقايق» « ،حس ،محسوس»  « ،سم ،سموم ،مسموم»« ،خط ،خطوط» « ،شک،
تشکيک» .اين واژهها در زبان عربی مصدر و بر وزن «فَعل يا فِعل» هستند كه حضور سه همخوان را در ريشۀ ثالثی فعل
نشان میدهند و در شکلهای تصريفی همراه با درج واكه در بين همخوانها در وزنهای متفاوت حضور دارند .تعيين
صورت زيرساختی بايد در تمام ساختهای اشتقاقی با هر تعداد هجا صدق كند.
بنابراين ،بر اساس تحليل بیجنخان ( )238 -131 :2981وكرد زعفرانلوكامبوزيا ()919 -911 :2981آخرين همخوان
در بروندادِ نمونههای ( -1الف) و ( -1ب) حذف شده و در نمونههای ( -1ج) به آغازۀ تهی تکواژ يا واژۀ سمت چپ
منتقل شده است .بر اين اساس ،آنچه در نمونههای ( -1الف) و ( -1ب) رخ داده كوتاهشدگی يک همخوان كشيده
نيست ،بلکه حذف است .در نمونههای (-1ج) نيز يکی از دو همخوان يکسان به آغازۀ تهی تکواژ يا واژۀ بعدی منتقل شده
است .برای نمونه ] [hesو ] [hes.arحاصل حذف رخداد دوّم همخوان ،/s/و ] [hes.siنتيجۀ انتقال اين همخوان به
آغازۀ تهی تکواژ  /i/میباشد.
 .2-2نظریۀ بهینگی

نظريۀ بهينگی در تحليل فرايندهايی مانند تشديد و كشش جبرانی معموالً از نظريۀ مورايی يا نظريۀ ايکس بهره میگيرد
(جم .)223 :2988 ،در اين بخش امکان بهره گيری از اين دو نظريه در تحليل فرايندهای پژوهش حاضر مورد بررسی قرار
میگيرد.
2

رايجترين رويکرد در تحليل فرايند تشديد نظريه مورايی است (ديويس .)1322 ،اين نظريه را اولين بار هايمن ()2381
مطرح كرد .سپس هيز )2383( 1و مک كارتی و پرينس ( )2381و بسياری ديگر از واجشناسان در پژوهشهای خود ،اين
نظريه را مطرح كردند و تغيير و تعديلهايی نيز در آن به وجود آوردند .در پژوهشهای نظريۀ بهينگی نيز بيشتر از نظريۀ
مورايی بهره گرفته میشود .مورا ( )µبه عنوان واحد وزن هجا ،يک سازه است كه واسط بين اليۀ هجا و اليۀ واجی
میباشد .واحدهايی میتوانند در اليۀ واجی به موراها متصل شوند كه حامل وزن واجی باشند .بر اساس تحليل هيز ()2383
L. M. Hyman
B. Hayes
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همخوان مشدّد بطور زيرساختی يک همخوان است كه با يک مورا پيوند دارد .ولی يک همخوان غيرمشدّد (ساده) با هيچ
مورايی پيوند ندارد .بدين ترتيب ،يک همخوان مشدّد ،مورايی و دارای وزن (سنگين) است ،ولی يک همخوان غيرمشدّد
فاقد وزن میباشد .بازنمايیهای همخوانهای مشدّد و غيرمشدّد به ترتيب در ( -21الف) و ( -21ب) نشان داده شدهاند:
( -21الف)

µ
C

( -29ب)
C

همان گونه كه آشکار است ،همخوان مشدّد يک واحد واجی محسوب میشود كه يک مورا دارد .افزون بر اين كه
اغلب واجشناسان آغازه را مورايی به شمار نمیآورند .اين ويژگیهای نظريۀ مورايی بهرهگيری از اين نظريه را در تحليل
فرايندهای پژوهش حاضر با سه چالش روبرو میكنند:
الف -از آنجا كه همخوان مشدّد فقط يک مورا دارد ،فرايند تشديدزدايی موجب حذف تک مورای آن میشود و در
نتيجه پايانههای تشديدزدايی شده (غيرمشدد) در واژههای اين پژوهش بايد فاقد مورا باشند .ولی بر اساس كرد
زعفرانلوكامبوزيا ( )219 :2981پايانههای غيرمشدّد در زبان فارسی نيز مورايی هستند .زيرا اگر پايانه مورايی نبود ،حذف
آن موجب رخداد فرايند كشش جبرانی در اين زبان نمیشد.
اگر بپذيريم كه پايانۀ غيرمشدّد در زبان فارسی نيز يک مورا دارد ،آنگاه با يک تناقض روبهرو میشويم؛ چگونه
میشود پايانۀ مشدّد و غيرمشدّد هر كدام فقط يک مورا داشته باشند؟ اين تناقض مانند اين است كه بگوييم وزن يک شیء
با وزن دو برابرِ خودش يکسان است! آيا ايراد از نظريۀ مورايی است؟ در اين نظريه واكههای كشيده دومورايی به شمار
میروند .اگر همخوانهای مشدّد هم مانند واكههای كشيده دومورايی به شمار میرفتند ،اين مشکل حل میشد و نتيجتاً با
رخداد فرايند تشديدزدايی يکی از دو مورا حذف میشد .ولی طبق جستجوی نگارنده ،در تمام پژوهشها برای
همخوانهای مشدّد فقط يک مورا در نظر گرفته شده است .البته طبق اصل «وزن برابر برای پايانهها» ( Principle of
 )Equal Weight for Codasكه ترانل )2332( 2مطرح كرده است ،رفتار پايانههای مشدّد و غيرمشدّد بايد هميشه
يکسان باشد .به بيانی روشنتر ،اگر در زبانی پايانههای غيرمشدّد سنگين هستند ،پس پايانههای مشدّد نيز بايد سنگين باشند.
و برعکس ،اگر در زبانی پايانههای غيرمشدّد سبک هستند ،پس پايانههای مشدّد نيز بايد سبک باشند .الزم به ذكر است به
دليل نبود پايانۀ مشدّد در زبان فارسی نمیتوان در حل اين مشکل به اين اصل استناد كرد .توپينتزی )1338( 1نيز بيان
میكند كه اگر اين اصل درست باشد ،مشکالتی را برای نظريۀ مورايی ايجاد میكند.
ب -مشکل ديگر بر میگردد به مورايی بودن يا نبودن آغازه؛ به اعتقاد اكثر واجشناسان آغازۀ هجا فاقد وزن (مورا)
است .ولی ديويس ( )2333با پيروی از هيز ( )2383پيشنهاد میكند كه همخوانهای مشدّدی كه در ابتدای واژه قرار دارند
نيز مورايی هستند ،امّا آغازۀ هجا مورايی نيست .امّا توپينتزی ( )1338بيان میكند كه همخوانهای مشدّدی كه در ابتدای
واژه قرار دارند نظريۀ مورايی را كه آغازه را فاقد مورا در نظر میگيرد ،دچار مشکل كردهاند .او پيشنهاد میكند كه برای

B. Tranel
N. Topintzi
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حل اين مشکل بايد اين فرضيه را كه "آغازه مورايی نيست" ،كنار گذاشت و آغازۀ مشدّد را چه در ابتدا و چه در ميان واژه
مورايی قلمداد كرد .بازنمايیهای پيشنهادی ديويس و توپينتزی به ترتيب در ( -29الف) و ( -29ب) نشان داده شدهاند:
( -29ب)

( -29الف)
σ
µ

σ
µ

µ

µ

C
V
C
V
بر اين اساس ،بازنمايیهای همخوانهای مشدّد در ميان و انتهای واژه به ترتيب در ( -21الف) و ( -21ب) نشان داده
شدهاند:
( -21ب)

( -21الف)
σ

σ

µ

µ µ

σ
µ µ

C V C
C V C
V
كرد زعفرانلوكامبوزيا ( )198 :2981نيز استدالل میكند كه در زبان فارسی آغازه مورايی است .حتی با پذيرش نظر
كامبوزيا ،در تحليل واژههای (-1ج) مشکل ديگری وجود خواهد داشت كه باز به تکمورايی بودن همخوان مشدّد
برمیگردد .همان گونه كه پيشتر بيان شد ،مثالً ،در تبديل  /ss/به ] [s.sدر ] [hes.siرخداد دوّم همخوان  /s/به آغازۀ
تهیِ هجای بعدی منتقل میشود .اينک اين پرسش پيش میآيد كه تکليف آن تک مورای پايانه چه خواهد شد؟ آيا در
پايانه میماند يا به آغازۀ هجای بعدی منتقل میشود؟ يا اين كه با دو خطِ پيوند بين پايانه و آغازۀ هجای بعدی تقسيم
میشود؟
پ -با محسوب شدن همخوان مشدّد بعنوان يک واحد واجی در اين نظريه ،هيچ گونه تمايزی بين مشدّدهايی كه شامل
يک همخوان كشيده هستند و مشدّدهايی كه از توالی دو همخوان يکسان تشکيل شدهاند ،وجود ندارد .اين در حالی است
كه پژوهش حاضر مبتنی بر وجود توالی دو همخوان يکسان در درونداد واژههای مشدّد عربی است.
اين سه چالش باعث میشود كه در تحليل تشديدزدايی از پايانه نتوان از نظريۀ مورايی بهره گرفت .امّا در نظريه ايکس
از جايگاه زمانمند استفاده میشود؛ واكههای كشيده و همخوانهای مشدّد با دو جايگاه زمانمند و همخوانهای غيرمشدّد و
واكههای كوتاه با يک جايگاه زمانمند پيوند دارند .برخی از واجشناسان نظريه مورايی را بعلّت نارسايیهای آن در تحليل
تشديد كنار گذاشته و از نظريه ايکس استفاده میكنند .هيوم 2و ديگران ( )2337اظهار میدارند كه در زبانی به نام «لتی»

1

كه در كشور تیمور شرقی به كار میرود ،همخوانهای مشدّد مورايی نيستند .بنابراين ،بهترين شيوه برای تحليل آن
استفاده از نظريۀ ايکس است .بر اساس نظر سِلکِرک )2333( 9و ترانل ( )2332همخوانهای مشدّد در درون داد مورايی

E. Hume
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نيستند ،بلکه كشيده هستند .همچنين ،ترانل با تاييد وجود همخوانهای مشدّد غيرمورايی در برخی زبانها بيان میكند كه
استفاده از نظريۀ مورايی به بهای كنار گذاشتن نظريۀ ايکس كار ناپخته و ناسنجيدهای بوده است .كيم )1331( 2نيز بيان
میكند كه در زبان كرهای همخوانهای مشدّد چه در درونداد و چه در برونداد فاقد مورا هستند .از اين رو ،برای تحليل
تشديد در اين زبان بايد از نظريۀ ايکس بهره جست .وی حتّی كاربرد نظريۀ مورايی برای تحليل تشديد را رد میكند .زيرا
به عقيدۀ او مورا واحد وزن است ،نه واحد كشش .كرد زعفرانلوكامبوزيا ( )911 -919 :2981نيز در تحليل تشديد در زبان
فارسی و كرد زعفرانلوكامبوزيا و تاج آبادی ( )2932در تحليل تشديدزدايی در زبان فارسی و چند گويش ايرانی از نظريۀ
ايکس استفاده كردهاند .البته اينان به داليل عدم به كارگيری نظريۀ مورايی در تحليلشان اشارهای نکردهاند.
با اين وجود ،نظريۀ ايکس دچار يک نارسايی است؛ اين نظريه قادر نيست مشدّدهای متشکّل از توالی دو همخوان
يکسان ) (CVCiCiرا از مشدّدهای متشکّل از يک همخوان كشيده ) (CVCدر اليۀ واج متمايز كند .زيرا هر دو نوع
مشدّد در اليۀ واج يک واحد واجی محسوب میشوند .البته اين نارسايی به مشدّدهای متشکّل از توالی دو همخوان يکسان
مربوط میشود ،زيرا مشدّدهای متشکّل از يک همخوان كشيده در پايانه با قرار دادن عالمت كشش ] [به صورت (-21
الف) نشان داده میشوند .در نظريۀ ايکس امکان قرار دادن  CiCiبه جای  Cبه صورت (-21ب) وجود ندارد:
( -21ب)

( -21الف)
X

X

C

X

X X

C V

X

CiCi

*X X

C V

بنابراين ،از آنجا كه پژوهش حاضر مبتنی بر وجود توالی دو همخوان يکسان در درونداد واژههای مشدّد عربی است.
اين نارسايی باعث میشود كه در تحليل تشديدزدايی از پايانه نتوان از نظريۀ ايکس نيز بهره گرفت.
بمنظور تحليل تشديدزدايی از پايانه ،نخست واژههای ( -1الف) كه به دليل مجزّا بودن سادهترند مورد تحليل قرار
میگيرند .سپس به واژههای (-1ب) و ( -1ج) كه بترتيب تحليل پيچيدهتری دارند پرداخته میشود .هدف دستيابی به
يک رتبه بندی دربرگيرندۀ نهايی است كه قابليت تبيين هر سه دسته از نمونهها را داشته باشد.
همان گونه كه پيشتر بيان شد ،محدوديت نشان داری  *GEMINATECODAعامل رخداد فرايند تشديدزدايی از پايانه
است .البته الزم به ذكر است كه بیجنخان ( )238 -131 :2981حذف آخرين همخوان در نمونههای (-1الف) و (-1ب)
و انتقال آن در نمونههای (-1ج) به آغازۀ تهی تکواژ يا واژۀ سمت چپ را نوعی ناهمگونی 1به شمار آورده است .از اين
رو ،وی رخداد اين فرايند را با استفاده از محدوديت «اصل مرز اجباری »9تحليل كرده است.1
1

Y. S. Kim
dissimilation
3
)Obligatory Contour Principle (OCP
2

«اصل مرز اجباری» توسط لبن ( )2379مطرح شد .بر اساس اين اصل ،دو عنصر واجی يکسان نمیتوانند بی هيچ فاصلهای در مجاورت هم قرار داشتته باشتند.
اين اصل با ابداع نظريۀ بهينگی با همان صورت اختصاری ( (OCPبه يک محدوديت تبديل شد و در بسياری از پژوهشها به عنوان محدوديتی كه عامل رخداد
فرايند ناهمگونی است مورد استفاده قرار گرفت.
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محدوديت پايايی ضد حذفِ ( MAXمک كارتی و پرينس  )2331كه هر گونه حذفی را در برون داد جريمه
میكند ،در برابر محدوديت نشان داری  *GEMINATECODAقرار دارد .رتبه بندی ( )21تبيين كنندۀ فرايند
تشديدزدايی از پايانه در واژههای ( -1الف) است:
*GEMINATECODA >> MAX

()21

فرايند تشديدزدايیِ پايانه در واژههای ( -1الف) در تابلوی ( )2تحليل شده است:
تابلوی ()2
MAX

*GEMINATECODA

Input: /att/

!*

]☞ a. [at
]b. [att

*

همان گونه كه در تابلوی ( )2آشکار است ،گزينۀ پايای ( )bبدليل داشتن همخوان مشدّد در پايانه محدوديت نشان
داری مسلّط  *GEMINATECODAرا نقض كرده است .ولی گزينۀ ( )aكه فاقد همخوان مشدّد است ،آن را رعايت
كرده و بعنوان برون داد بهينه برگزيده میشود.
در تابلوی ( )1نمونههای ( -1ب) بررسی شدهاند .بعلّت عدم انطباق لبههای چپ يا راست هجاها با لبههای چپ يا
راست تکواژها /واژهها در برخی گزينهها ،بايد محدوديتهای  ALIGN-Rو  ALIGN-Lنيز به رتبهبندی افزوده
شوند .اين دو محدوديت نشانداری كه توسط مک كارتی و پرينس ( )2339پيشنهاد شدهاند ،از خانوادۀ محدوديتهای
«هملبگی »2هستند .محدوديت  ALIGN-Rايجاب میكند كه لبۀ سمت راست هجا بر لبۀ سمت راست تکواژ /واژه
منطبق باشد .محدوديت  ALIGN-Lنيز ايجاب میكند كه لبۀ سمت چپ هجا بر لبۀ سمت چپ تکواژ /واژه منطبق
باشد .بطور كلّی وظيفۀ خانوادۀ محدوديتهای هملبگی حفظ لبههای سمت راست و چپ تکواژها و واژهها در برابر
تغييرات واجی و آوايی است.
رتبه بندی ( )27تبيين كنندۀ تشديدزدايی از پايانه در واژههای ( -1ب) است:
*COMPLEXONSET, *GEMINATECODA>> MAX>> ALIGN- R, ALIGN-L
تابلوی ()1
ALIGN-L

ALIGN-R

MAX

*GEMINATE CODA

*COMPLEX ONSET

]☞ a. [at.ce
]b. [att.ce

*
!*
*
*

*

*

Input: /att+ce/

!*

]c. [at.tce

!*

]d. [a.tce

 ،Edge Alignment 2بیجنخان ( )2981واژۀ «ترادف» را به عنوان برابرنهادِ  alignmentبه كار برده است.
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همانگونه كه در تابلوی ( )1آشکار است ،گزينۀ پايای ( )bبه دليل داشتن همخوان مشدّد در پايانۀ هجای نخست
محدوديت نشانداری مسلط  *GEMINATECODAرا نقض كرده است .در گزينۀ ( )cعضو دوّم همخوان مشدّد به
آغازۀ هجای بعدی منتقل شده و بدين ترتيب محدوديت  *GEMINATECODAدر آن رعايت شده است .ولی اين
گزينه بدساخت است .زيرا اين انتقال موجب تشکيل يک خوشۀ همخوانی در آغازۀ هجای دوّم شده است .در زبان
فارسی ،وجود خوشۀ همخوانی در آغازۀ هجاها امکان پذير نيست .علّت اين امر باالمرتبه بودن محدوديت نشانداری
 *COMPLEXONSETاست .همچنين ،اين انتقال موجب نقض محدوديت نشانداری  ALIGN-Lنيز شده است .در

گزينۀ ( )dنيز عضو دوّم همخوان مشدّد به آغازۀ هجای دوّم منتقل شده و در آنجا يک خوشه همخوانی بصورت .tc
ايجاد كرده است .همان گونه كه پيشتر بيان شد ،اين انتقال موجب نقض محدوديت *COMPLEXONSETشده است.

ضمن اين كه حذف عضو اوّل همخوان مشدّد نقض محدوديت پايايی ضد حذف  MAXرا نيز در پی داشته است.
افزون بر اين ،از آنجا كه در گزينۀ ( )dلبه سمت راستِ هجای  a.با لبه سمت راستِ واژه «خط» ] [atو لبه سمت
چپِ هجای  .tceبا لبه سمت چپِ واژه «كش» ] [ceمنطبق نيست ،اين گزينه هر دو محدوديت هملبگیِ
 ALIGN-Rو  ALIGN-Lرا نقض كرده است .اين چهار مورد نقض حاكی از اين واقعيت میباشد كه گزينۀ ()d
بسيار بدساخت است .ولی گزينۀ ( )aكه فاقد همخوان مشدّد در آغازه يا پايانه است و لبههای سمت راست و چپ
واژههايش طی رخداد فرايند تشديدزدايی از پايانه مصون ماندهاند ،به عنوان برونداد بهينه برگزيده میشود.
سرانجام در تابلوی ( )9نمونههای ( -1ج) مورد بررسی قرار گرفتهاند .محدوديت نشانداری  ONSETبايد به رتبه
بندی افزوده شود تا مانع بهينه شدن گزينههای محتوی هجای بدون آغازه شود .طبق اين محدوديت كه در زبان فارسی
رتبه بااليی دارد ،هجا بايد دارای آغازه باشد .رتبهبندی نهايی ( )28تبيينكننده رخداد فرايند تشديدزدايی از پايانه در همۀ
واژههای ( -1الف) -1( ،ب) و( -1ج) است:
( )28رتبهبندی نهايی
ALIGN-L ONSET, *COMPLEXONSET, *GEMINATECODA >> MAX >> ALIGN- R,
تابلوی ()9
ALIGN-L

ALIGN-R

MAX

*GEMINATE

*COMPLEX

CODA

ONSET

ONSET

][at.ti

☞ a.

!*

][att.i

b.

!*

][at.i

c.

][a.ti

d.

*
*
*
*

*

!*

Input: /att+i/

همانگونه كه در تابلوی ( )9آشکار است ،گزينههای ( )bو ( )cبدليل تهی بودنِ آغازۀ هجای دوّمشان محدوديت
 ONSETرا نقض كرده و از رقابت حذف شدهاند .ضمن اين كه گزينۀ پايای ( )bبدليل داشتن همخوان مشدّد در پايانۀ
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هجای نخست محدوديت نشانداری  *GEMINATECODAرا نيز نقض كرده است .سرانجام رقابت بين گزينههای )(a
و ) (dكه سه محدوديت مسلّط را رعايت كردهاند ،به محدوديت پايايی ضد حذف  MAXكشيده میشود .گزينۀ )(d
بعلّت حذف عضو اوّل همخوان مشدّد از اين محدوديت تخطّی كرده است .ولی گزينۀ ) (aكه همۀ واجهايش را حفظ
كرده است ،بعنوان برونداد بهينه برگزيده میشود .الزم به ذكر است كه در گزينۀ ( )aلبۀ سمت راستِ هجای  at.بر
لبۀ سمت راستِ واژۀ «خط» ] [atمنطبق است .ولی در گزينۀ ) (dلبۀ سمت راستِ هجای  a.بر لبۀ سمت راستِ
واژۀ «خط» ] [atمنطبق نيست .بنابراين ،محدوديت هملبگیِ  ALIGN-Rتوسط گزينۀ ( )aرعايت ولی توسّط
گزينۀ ( )dنقض شده است .در ضمن ،هر دو گزينه محدوديت هملبگیِ  ALIGN-Lرا نقض كردهاند .زيرا در هر دو

گزينه لبۀ سمت چپِ هجای  .tiبر لبۀ سمت چپِ پسوند ] [-iمنطبق نيست.
 .3نتیجه
نتايج اين پژوهش شامل موارد زير است -2 :ارائۀ تعريف «تشديد دوهجايی» يا «ميانواكهای» بصورت «كشش همخوان»
كه از پيوند دو گيرش يک همخوان مکرر در مرز دو هجا ناشی میگردد -1 .بيان شد كه پايانۀ هجای واژههای مورد بحث
در اين مقاله در درونداد از توالی دو همخوان يکسان تشکيل شده است -9 .استدالل شد كه نظريۀ مورايی برای تبيين
فرايند تشديدزدايیِ پايانه كارايی الزم را ندارد .1 .استدالل شد كه نظريۀ ايکس دچار يک نارسايی است؛ هرچند برای
تبيين فرايند تشديدزدايیِ پايانه كارآمدتر از نظريۀ مورايی است  -1محدوديتهايی كه عامل رخداد تشديدزدايیِ پايانه در
هر سه گروه ( -1الف) -1( ،ب) و ( -1ج) هستند در قالب رتبهبندی ارائه شدند تا سرانجام به يک رتبهبندیِ دربرگيرندۀ
نهايی كه قابليت تبيين تشديدزدايیِ پايانه در هر سه گروه را دارد دست يافتيم.
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