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 -1مقدمه
در بخش مقدمه ،در ابتدا ،به معرفی گویش رودباری پرداخته و سپس نظریۀ بهينگی و اصول آن به طور اجمالی توصيف
شده است.
 -1-1گویش رودباری

در این پژوهش به بررسی ،توصيف و تحليل برخی از فرایندهای واجی شامل سختكامی شدگی ،1سایشیشدگی، 2

درج آغازه ، 3غيردهانیشدگی ،4انسدادیشدگی

5

و واکرفتگی پایانی 6در گونۀ زبانی رودباری (اسالمآباد) در

چارچوب نظریۀ بهينگی (پرینس و اسمولنسکی7339 ،7؛  )2004پرداخته میشود.

شروو )114 :7311( 8رودباری را یکی از گویشهای بشاكردی میداند .وی گویشهای بشاكردی را به سه زیر

گروه7 :ـ گویشهای بيرون از منطقۀ بشاكرد 2ـ بشاكردی شمالی  9ـ بشاكردی جنوبی تقسيمبندی كرده و رودباری را در
كنار بندرعباسی ،هرمزی ،مينابی و رودانی در گروه اول قرار میدهد .از مقایسۀ واژهها و ساختهای دستوری بشاكردی
با رودباری می توان نتيجه گرفت كه بشاكردی شمالی قرابت بيشتری با رودباری دارد تا با بشاكردی جنوبی .رودباری
مانند همۀ گویشهای بشاكردی متعلق به گروه زبانهای ایرانی جنوب غربی است (مطلبی.)9 :7915 ،
شهر ستان رودبار جنوب از شمال به شهرستان عنبرآباد و بخش ریگانِ شهرستان بم ،از جنوب به شهرستان قلعهگنج ،از
شرق به شهرستان ایرانشهر در استان سيستان و بلوچستان و از غرب به شهرستان كهنوج محدود است.
 -2پیشینۀ پژوهش
نظریۀ بهينگی دستاورد مهم مقالۀ پرینس واسمولنسکی ( )7339محسوب میشود .چهارچوب مذكور در همۀ حوزههای

زبان رویکردی «محدودیت -بنيان» 9تلقی میگردد .در این نظریه ،بين درونداد و برونداد به كمک دو سازوكار صوری
و ریاضی گونه به نام مولد (زاینده) و ارزیاب رابطه برقرار میگردد .محدودیتهای موجود در این نظریه بر دو نوع
هستند :پایایی و نشانداری .محدودیتهای نوع اول ضامن نوعی همانندی بين درونداد و برونداد هستند .محدودیتهای
نوع دوم به تشخيص صورتهای بینشان از نشاندار منجر میشود .پژوهشهای بسياری در حوزۀ واجشناسی بهينگی
صورت گرفته است .در این بخش به برخی از مرتبطترین مطالعات انجام شده در فرایندهای مورد بررسی در این پژوهش
و گونۀ رودباری میپردازیم.
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مطلبی ( )7915به بررسی زبان شناسانۀ گونۀ رودباری پرداخته است .در این پژوهش ،دستگاه واجی و آوایی گونۀ
رودباری و ویژگیهای ساختواژی و نحوی آن بررسی شده است .در واقع ،این اثر اولين پژوهش انجامشده در گونۀ
رودباری است .عالوه بر این ،مطلبی و شيبانیفرد ( )7932مواردی از واجشناسی تاریخی گویش رودباری را تحليل
كردهاند .آهنگر ،مطلبی و رزمدیده ( )7934فرایند واژهسازی تركيب را در گونۀ رودباری بررسی كردهاند.
كُلستون و ویس )749-753 :7331( 7در دادههای جدول ( )7فرایند سختكامیشدگی را در تبدیل واكههای پسين در

صورت جمع واژهها به واكههای پيشين در گویش «هشن» 2بررسی كرده اند.
()7
صورت جمع

صورت مفرد

«پارچه»

][diҫ- ər

/dux/

«دست»

][hɛnd-ə

/hant/

«روده»

][dɛrm- ə

/drm/

گونزالس )403-470 :2001( 9در چارچوب بهينگی به بررسی تبدیل همخوانهای ناپيوستۀ  /d/ ،/b/و  /ɡ/در جایگاه

بين دو واكه به جفتهای سایشی خود  ð ،ßو ] [ɣدر گویش شمالی -مركزی شبهجزیره 4اسپانيا پرداخته است.

بررسیهای آكوستيکی در گویش شبهجزیره نشان میدهد در نهایت ،همخوانهای ناپيوستۀ  /d/ ،/b/و  ،/ɡ/به جفت
ناسودۀ  ð ،ßو ] [ɣتبدیل میشوند.
()2
واژۀ انگليسی

تلفظ پنينسوالر

تلفظ پنينسوالر همخوان
ناسوده در جایگاه آغازۀ هجا

قایق (معرفه)

the boot

][la ß˕ota

/ˈbota/

عشق ورزیدن به او (سوم شخص مؤنث)

dotes her

][ˈla ð˕ota

/ˈdota/

قطره (معرفه)

the drop

][la ˈɣ˕ota

/ˈɡota/

ادینگتون )2007( 5در دادههای جدول ( ،)9درج  /e/قبل از خوشۀ  –sCدر آغاز كلمه را در گویش اسپانيایی در
چارچوب واجشناسی واژگانی و نظریۀ بهينگی بررسی كرده است.
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()9
تلفظ اسپانيایی

تلفظ انگليسی

« اسکاتلندی »

][eskot

/skɒt/

« ورزش »

][espor

/spɔrt/

« كره (زمين) »

][esfera

/sfɪər/

« الیه»

][estrato

/streɪ ə

اسميت  )7319( 7فرایند انسدادیشدگی سایشیهای تيغهای را از دیدگاه بهينگی در مطالعۀ موردی فراگيری

گونۀ گفتاری انگليسی بریتانيایی یک كودک به نام آمَهل 2پرداخته است.
( )4

تلفظ انگليسی

تلفظ آمَهل

ᴧs

« اتوبوس »

]ᴧ

« زیبا»

][nait

/naɪs/

« خانه»

][aut

/haʊs/

« موش»

][mait

/maʊs/

ميلروی 9و هارتلی )7334( 4در زبان انگليسی به بررسی فرایند غيردهانی شدگی در تبدیل همخوان  /t/به  در
جایگاه ميان دو واكه و گاهی اوقات بعد از همخوان كناری پرداختهاند.
()5
تلفظ انگليسی

واژۀ انگليسی

«كره»

])ᴧʔə(r

/butter/

«نامه»

])[leʔə(r

/letter/

«چه»

]wᴧʔ

/what/

«تماشا كردن»

][wᴧːʔ

/watch/

حميد )2074( 5واکرفتگی پایا نی را در كردی مركزی در چارچوب بهينگی بررسی كرده است .در زبان كردی
همخوان واکدار پایانی در دو محدودۀ عروضی واژه و هجا واکرفته میشود.
()1
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تلفظ كردی

5

تلفظ كردی همخوان پایانی واکدار

][bart

/barda/

][b:aʃt

/baːʤakam/

«خوکها»

][bara:s

/baraːzakan/

«سگ تو»

][sak

/saɡakat/

«این سنگ است»
«نشانم»

 -3روش جمعآوری دادهها
دادههای این پژوهش به روش توصيفی-تحليلی توسط یکی از پژوهشگران جمعآوری شده است .در جمعآوری دادهها
از ده گویشور بومی (پنج مرد و پنج زن) در سنين  45الی  10از افراد كم /بیسواد تا تحصيلكرده مصاحبه به عمل آمده و
صدای هر یک به مدت بيست دقيقه ضبط شده است .عالوه بر این در تشخيص مشخصههای توليدی برخی از آواهای
موجود در گونۀ رودباری مانند  /χ/از نرمافزار پرت استفاده شده است .پس از توصيف و تحليل دادهها ،مهمترین
محدودیتهای حاكم در فرایندهای واجی سختكامیشدگی ،سایشیشدگی ،درج آغازه ،غيردهانیشدگی،
انسدادیشدگی و واکرفتگی پایانی در چارچوب نظریۀ بهينگی (پرینس و اسمولنسکی7339 ،؛  )2004در این گونۀ
زبانی تبيين شدند و در نهایت تحليل بهينگی متناسب با هر یک از فرایندها ارائه شده است.1
 -4توصیف و تحلیل دادهها
 -1-4سختکامیشدگی
فرایند سختكامیشدگی از تعامل همخوانها با واكههای پيشين ،واكههای افراشته ،و غلت كامی  /j/ایجاد میشود
(بيتمن .)7 :2001 ،2به این فرایند با نامهای بسياری اشاره میشود؛ مانند كامیشدگی( 3همخوانی كه دارای جایگاه توليد
( /t/هيوم ،))7334 ،4تيغهای شدگی ،سایشیشدگی همزمان( 5تبدیل یک

دومين كامیشدگی باشد؛ مثل ][tj

همخوان انسدادی نرمكامی به یک همخوان انسایشی تيغهای (هيوم 7334 ،و بهات ،)7311 ،1افراشتگی ( 7افراشتگی یک

همخوان نوکزبانی؛ مانند ][ʧ
كامی؛ نظير ][s

( /k/بهات ، ))7311 ،سایشیشدگی (سایشیشدن یک همخوان در یک محيط

( /r/بهات.))7311 ،

همخوان مالزی انسدادی  ɢدر زبان فارسی معيار واکدار است .واج  ɢدر گونۀ رودباری مشاهده نمیشود و
با توجه به بافت آوایی پيش از واكههای پيشين ،پيش از واكههای پسين و در جایگاه پایان واژه به صورت واجگونههای
] [kو ] [cبه ترتيب تلفظ میشود .عالوه بر این ،واج  ʁكه در فارسی معيار به صورت همخوان مالزی انسدادی ][G
 7در تحليل بهينگی فرا یندهای پژوهش حاضر از مشاورۀ آقای دكتر بشير جم بهره بردهایم ،صميمانه از ایشان سپاسگزاریم.
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تلفظ میشود ،در گویش رودباری در وامواژههای عربی با همخوان دیگری جایگزین نمیشود ،اما در واژههای اصيل در
بافت آوایی پيش از واكۀ پيشين یا در جایگاه انتهای هجا همخوان انسدادی واکدار ] [ɡظاهر میشود( 7جم و رزمدیده،
آمادۀ انتشار) .دادههای جدول ( )1بيانگر تناوب ميان همخوان  /G/و همخوانهای ] [kو ] [cدر بافت پيش از واكههای
پيشين و پسين میباشد.
جدول  :1تناوب ميان همخوان  /G/و همخوانهای ] [kو ] [cدر جایگاه آغازه و پایانۀ هجا
تلفظ فارسی معيار

تلفظ رودباری

صورت نوشتاری

تلفظ فارسی معيار

تلفظ رودباری

صورت نوشتاری

«قابل»

/Gɑbel/

][kɑbel

«قيمت»

/Gejmat/

][cimat

«یاقوت»

/jɑGut/

][jɑkut

«قبيله»

/Gabile/

][cabila

«قوم»

/Gowm/

][kowm

«قرض»

/Garz/

][carz

«قرص»

/Gors/

][kors

«قدر»

/Gadr /

][cadr

«قنوت»

/Gonut/

][kunut

«قلب»

/Galb/

][calb

«احمق»

/mhmaG/

][ʔahmac

«عرق»

/ʔaraG/

][ʔarac

«خلق»

/χolG/

][χolc

«اخالق»

/aχlɑG/

][ʔaχlɑc

«برق»

/barG/

][barc

بنابراین ،در تحليل بهينگی فرایند سختكامیشدگی در تبدیل  /G/به ] [cو ] [kمحدودیتهای زیر مؤثر هستند:
 -7محدودیت نشانداری ] *[+uvular,+stopكه مانع توليد همخوان مالزی میشود.
 -2محدودیت ) AGREE (placeاست كه به موجب آن همخوان و واكه باید به لحاظ جایگاه توليد با یکدیگر
مطابقت داشته باشند.
 -9محدویت پایایی ) IDENT (placeكه تغيير جایگاه توليد یک همخوان در درونداد به همخوان دیگر در برونداد
را جریمه میكند.
با توجه به دادههای جدول ( ،)1تحليل بهينگی واژهای «قيمت»« ،قرص» و «احمق» را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار
میدهيم .واژۀ  /Gejmat/به عنوان اولين درونداد وارد دستگاه مولد میشود .بروندادهای ] [Gejmatو ] [qimatبه
خاطر نقض مهلک محدودیت] *[+uvular,+stopبدساخت تلقی میشوند و از رقابت كنار میروند .گزینۀ
] [qimatعالوه بر این نقض مهلک ،محدودیت دیگری را نيز نقض كرده است و آن محدودیت )AGREE (place
است ،كه به سبب آن همخوان پسين ] [qدر مجاورت واكۀ پيشين ] [iقرار گرفته است .گزینۀ ] [kimatنيز به جهت
نقض محدودیت ) AGREE (placeاز رقابت خارج میشود .از این رو [cimat] ،به عنوان گزینۀ بهينه معرفی

 7این فرآیند تحت عنوان فرایند انسدادیشدگی در بخش  5 .4بررسی شده است.
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میشود ،چون از كمترین ميزان نقض (محدودیت پایایی ) (IDENT (placeبرخوردار است .زیرا درونداد و برونداد
از نظر جایگاه توليد با یکدیگر هماهنگی ندارند.
درونداد دیگری كه در دستگاه مولد آزموده میشود /Gors/ ،است .بروندادهای ] [Gorsو ] [qorsبه دليل نقض
مهلک محدودیت ] *[+uvular,+stopبدساخت تلقی میشوند .گزینۀ ] [corsنيز به خاطر نقض محدودیت
) AGREE(placeاز دور رقابت حذف میشود ،زیرا همخوان پيشين ] [cبا واكۀ پسين ] [oهماهنگی ندارد .از این
رو ،گزینۀ بهينه به خاطر نقض كمترین محدودیت ] [korsاست.
درونداد سوم /ahmaG/ ،است .بروندادهای ] [ahmaGو ] [ahmaqمحدودیت] *[+uvular,+stopرا نقض
میكند و از رقابت كنار گذاشته میشوند .برونداد ] [ahmacبا نقض كمترین محدودیت ،یعنی نقض محدودیت پایایی
) IDENT(palceبه عنوان گزینۀ بهينه معرفی میگردد .تابلوی ( )7مرتبهبندی این محدودیتها را نشان میدهد.
تابلوی *[+uvular,+stop] >> AGREE (place) >> IDENT (place): 7
)IDENT (place

)AGREE(place

]*[+uvular,+stop

*
!*
*
*

*
!*

!*

Input: /Gejmat/
]a. [cimat
]b. [Gejmat
]c. [qimat
]d. [kimat
Input: /Gors/
]a. [kors

*
*
*

!*
!*
!*

]b. [Gors
]c. [qors
]d. [cors
Input: /ahmaG/
]a. [ahmac

*
*

!*
!*

]b. [ahmaG
]c. [ahmaq

در نهایت ،تسلط محدودیت نشانداری ] *[+uvular,+stopبر محدودیتهای ) AGREE (placeوIDENT
عامل رخداد فرایند سختكامی شدگی در تبدیل  /G/به ] [cو ] [kدر جایگاه آغازه و پایانۀ هجا است.
 -2 -4سایشیشدگی
7

سایشیشدگی نوعی فرایند تضعيف است كه در نتيجۀ آن انسدادیها به سایشیها تبدیل میشوند (كنستوویچ :2009 ،
.)95

M. Kenstowicz
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جدول  :1تناوب ميان همخوان انسدادی ،مالزی بیواک  /q/و جفت پيوستۀ بیواک ] [χدر جایگاه پایانۀ 7هجا
صورت نوشتاری

تلفظ فارسی معيار

2

تلفظ رودباری

«وقت»

/vaGt/

][vaχt

«سقف»

/saGf/

][saχm

«فرق»

/farG/

][farχ

«سماق»

/somɑG/

][somɑχ

«قاشق»

/GɑʃoG/

][kɑʃoχ

«نقطه»

/noGte/

][noχte

فرایند همگونی  /G/در ویژگی واکداری زمينه را برای عملکرد فرایند تضعيف همخوان  /q/و تبدیل به همخوان سایشی
مقتضی خود فراهم میكند كه این قاعده در ( )72نشان داده شده است:
( )72تبدیل همخوان انسدادی  qبه همخوان سایشی ][χ
/#vaGt#/
Vaqt
vaχt
][vaχt

 :صورت زیرساختی
 :قاعدۀ همگونی
 :قاعدۀ تضعيف
 :صورت روساختی

در توصيف بهينگی قاعدۀ سایشیشدگی در این گونۀ زبانی چون وقوع همخوان مالزی انسدادی در هر جایگاهی
ممنوع است ،برای رفع آن همخوان مالزی سایشی ] [χكه جایگاه توليد آن با همخوان  /G/یکسان است ،تلفظ میشود.
اگر همخوان  /G/در جایگاه همخوان اول خوشۀ پایانی باشد ،به جای آن همخوان ] [χتلفظ میشود.
با توجه به آنچه گفته شد ،برای تحليل بهينگی محدودیتهای زیر را در نظر میگيریم:
 -7محدودیت نشانداری ] *[+uvular,+stopكه مانع توليد همخوان مالزی میشود.
 -2محدودیت پایایی ) IDENT (contكه درونداد و برونداد باید در ویژگی پيوسته بودن یکسان باشند.
برای تحليل بهينگی ،جایگاه وقوع همخوان مالزی سایشی ] [χرا در پایانۀ هجا و در خوشۀ پایانی بررسی میكنيم.
بدین منظور ،براساس دادههای موجود در جدول ( ،)1تحليل بهينگی سه واژۀ «فرق»« ،نقطه» و «وقت» در رودباری بررسی
میشود.
هنگامیكه درونداد  /farG/وارد دستگاه مولد میشود ،یکی از بروندادهای آن ] [farGاست كه به خاطر نقض
محدودیت ] *[+uvular,+stopجریمه شده و از رقابت خارج میگردد .برونداد ] [farχمحدودیت پایایی
) IDENT(contرا نقض میكند ،اما این نقض مهلک شمرده نمیشود .بر طبق این محدویت ،درونداد و برونداد باید

 7در برخی از دادههای ( )1همخوان مالزی  /G/در انتهای واژه به همخوان ] [χتبدیل شده است.
2

منظور از "تلفظ فارسی معيار" گونۀ زبانی مورد استفاده در رسانهها (تلویزیون و رادیو) و شهروندان تهرانی است.

3

تحليل بهينگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسالمآباد)

در ویژگی پيوسته بودن یکسان باشند ،و چون درونداد دارای همخوان غيرپيوسته و برونداد دارای همخوان پيوسته است،
این برونداد نقض میشود اما نقض آن مهلک نيست.
درونداد دیگر  /noGte/است .براساس محدودیتهای مطرح شده ،برونداد ] [noGteچون دارای همخوان
مالزی انسدادی است ،محدودیت ] *[+uvular,+stopرا نقض میكند .از این رو [noχte] ،گزینۀ بهينه است ،چون
با وجود نقض محدودیت پایایی ) ،IDENT(contنقض آن مهلک نيست.
 /vaGt/درونداد دیگری است كه وارد دستگاه مولد میشود [vaGt] .به خاطر نقض مهلک محدودیت
] *[+uvular,+stopاز رقابت حذف میشود و گزینۀ بهينه ] [vaχtمیگردد .مرتبهبندی محدودیتها در تابلوی ()2
آورده شده است:
تابلوی *[+uvular,+stop] >> IDENT (cont) :2
)*[+uvular,+stop] IDENT (cont
*
!*
*
!*
*
!*

Input: /farG/
]a. [farχ
]b. [farG
Input: /noGte/
]a. [noχte
]b. [noGte
Input: /vaGt/
]a. [vaχt
]b. [vaGt

در نهایت ،تسلط محدودیت نشانداری ] *[+uvular,+stopبر محدودیت ) IDENT (contعامل رخداد فرایند
سایشیشدگی در تبدیل  /G/به ] [χدر جایگاه پایانۀ هجا و در خوشۀ پایانی است.
 -3-4درج آغازه
«درج» مفهومی كلی است كه یک عنصر ساختاری جدید را در یک زنجيره اضافه میكند ،مثالً درج تکواژ منفی یا درج
ضمير در جایگاه فاعل در جمله .اما در واجشناسی یک عنصر واجی در یک واژه درج میشود كه به آن «ميانهشت»
گفته میشود .در این فرایند ،یک همخوان بين دو واكه درج میشود تا از «التقای واكهها» جلوگيری كند ،یا یک واكه
بين دو همخوان درج میشود تا خوشۀ همخوانی را بشکند (كردزعفرانلو كامبوزیا .)214 :7915 ،درج آغازه در گونۀ
رودباری به این صورت است كه هيچ واژهای با واكه آغاز نمیشود و برای رفع آن  ʔدرج میشود.
جدول  :3درج همخوانهای انسداد چاكنایی ] [ʔدر ابتدای واژههایی كه با واكه شروع میشوند
صورت نوشتاری
«اندرز»
«انار»
«آهو»
«آفتاب»
«آبلهمرغان»

تلفظ فارسی معيار
/andarz/
/anɑr/
/ɑhu
/ɑf ɑ
/ɑ le aorGɑn

تلفظ رودباری
][ʔendarz
][ʔanɑr
][ʔɑhuɡ
][ʔaftow
][ʔabla morkon
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در گونۀ رودباری تنها در دادههای محدودی همخوان سایش چاكنایی ] [hدر ابتدای این واژهها درج میشود؛ مانند
«امسال» ]« ،[homsɑlامشب» ]« ،[homʃowارّه» ]« ،[hareانشاهلل» ] [hoʃɑllɑو «اهلی» ] .[haʃtiهمچنين در
تعدادی واژۀ محدود غلت  /j/تنها در ابتدای واژه درج میگردد مانند «آب» ]« ،[jowآرد» ]  [jɑrو «آوردن»
] .[jɑvordenاز آنجاكه بافت مشخصی برای هر یک از دادههای همراه با درج همخوان سایشی چاكنایی ] [hو غلت
] [jمشاهده نمیشود ،نمیتوان به تحليل بهينگی این دادهها پرداخت.
در تحليل بهينگی برای توجيه درج ] [ʔدو محدودیت در نظر میگيریم:
 -7محدودیت نشانداری  ONSETكه به موجب آن هجای بدون آغازه ممنوع است.
 -2محدودیت پایایی ) DEP-IO (ʔاست كه به موجب آن] [ʔنباید در برونداد درج شود.
درونداد  /aftow/را به عنوان نمونه برمیگزینيم و آن را وارد دستگاه مولد میكنيم .برونداد ] [aftowبا
وجود وفاداری به برونداد ،به خاطر نقض مهلک محدودیت  ONSETاز رقابت خارج میشود .گزینۀ بهينه ]ʔaftow
است ،زیرا تخطی آن از محدودیت ) DEP-IO (ʔمهلک نيست .مرتبهبندی محدودیتها در تابلوی ( )9آورده شده
است.
تابلوی ONSET >> DEP-IO(ʔ) :9
)DEP-IO (ʔ
*

ONSET

/aftow/
]a. [ʔaftow

!*

]b. [aftow

در نهایت ،تسلط محدودیت نشانداری  ONSETبر محدودیت پایایی ) DEP-IO (ʔعامل رخداد درج آغازه
در این گونه شده است.
 -4-4غیردهانیشدگی یا کاهش به یک همخوان چاکنایی
غيردهانیشدگی اغلب به عنوان فقدان جایگاه توليد تعریف میشود .به عبارت دیگر ،برخی از همخوانها دارای هيچ-
گونه بست یا گرفتگی در دستگاه گفتار نمیباشند و آوای حاصل یک همخوان حنجرهای ( hو  )ʔاست (اُبرایِن:7
 .)2 :2070همچنين جم ( )11 :7934معتقد است غيردهانیشدگی فرایندی است كه طی آن یک واحد واجی دهانی محل
توليد دهانی خود را از دست داده ،به یک آوای چاكنایی مانند ] [hیا ] [ʔتبدیل میشود و ممکن است در آستانۀ حذف
كامل قرار بگيرد .غيردهانیشدگی یکی از انواع فرایند تضعيف است.
با توجه به دادههای ( ،)70وقوع همخوان سایشی دهانی در جایگاه ) ― (.) t (v) (Cمجاز نيست و برای رفع آن
همخوان سایشی چاكنایی ] [hدرج میشود (عالمت  .مرز هجا را نشان میدهد).

1 O'Brien
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تحليل بهينگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسالمآباد)

( )70تبدیل همخوان دهانی به همخوان سایش چاكنایی ] [hدر جایگاه پایانۀ هجا بعد از واكه یا ميان دو واكه
تلفظ فارسی معيار

صورت

صورت

تلفظ رودباری

نوشتاری

تلفظ فارسی معيار

تلفظ رودباری

نوشتاری

/ɡoftan/

][ɡohten

شناختن

/ʃenɑχtan/

][ʔeʃnɑh en

گریختن

/ɡoriχ tan/

][ɡeriehten

دوختن

/duχtan/

][duehten

سوختن

/suχtan/

][sohten/suehten1

پوسيدن

/pusidan/

][pohidan2

شکستن

/ʃekastan/

][ʔeʃkahten

توانستن

/tavɑnestan/

][tɑhestan

] [rehtan/riehtenفروختن

/foruχtan/

][foruehten

گفتن

ریختن (الزم)

9

/riχ tan/

دادههای ( )70همگی مصدرهای زبان فارسی هستند .عالوه بر این ،در بن ماضی دادههای ( )77نيز همخوان دهانی به
همخوان سایش چاكنایی ] [hتبدیل میشود:
جدول  :77تبدیل همخوان دهانی به همخوان سایش چاكنایی ] [hدر جایگاه پایانۀ هجا بعد از واكه یا ميان دو واكه
صورت نوشتاری

تلفظ فارسی معيار

صورت

تلفظ رودباری

تلفظ فارسی معيار

تلفظ رودباری

نوشتاری
/ɡoft/

][ɡoht

«شناخت»

/ʃenɑχt/

] [ʔeʃnɑh

«گریخت»

/ɡoriχt/

][ɡerieht

«دوخت»

/duχt/

][dueht

«سوخت»

/suχt/

][sohten/sueht

«پوسيد»

/pusid/

][pohid

«شکست»

/ʃekast/

][ʔeʃkaht

«توانست»

/tavɑnest/

][tɑhest

]« [reht/riehtفروخت»

/foruχt/

][forueht

«گفت»

«ریخت (الزم)»

/riχ t/

براساس آنچه گفته شد ،محدودیتهای زیر را برای تحليل بهينگی در نظر میگيریم:
 -7محدودیت نشانداری  *CFric Vocal ]δ . tكه وقوع همخوان سایشی دهانی در پایانۀ هجایی كه آغازۀ هجای بعدی
آن  /t/است ،ممنوع میباشد.
 -2محدودیت نشانداری  *Cglotal stop ]δكه به موجب آن وقوع همخوان انسدادی چاكنایی در پایانۀ هجا ممنوع
است.
 -9محدودیت پایایی  MAX-IOحاكی از آن است كه حذف هر عنصر واجی در برونداد مجاز نمیباشد.
 -4محدودیت پایایی ) IDENT(vocalكه به موجب آن درونداد و برونداد باید از نظر ویژگی دهانی با هم مطابقت
داشته باشند .به عبارتی ،اگر واجهای درونداد دهانی است ،واجهای برونداد نيز باید دهانی باشند .واجهای لبی،
دندانی ،لثوی ،كامی ،نرمکامی و مالزی دهانی شمرده میشوند و واجهایی مانند چاكنایی غيردهانی است.

 /suehten/ 7صورت متعددی مصدر «سوختن» است.
« 2پوسيدن» به صورت  /lohriden/نيزتلفظ میشود.

 /riehten/ 3صورت متعدی مصدر «ریختن» است.
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برای توجيه غيردهانیشدگی یا كاهش به یک همخوان چاكنایی ،واژۀ «گفتن» را به عنوان نمونه بر میگزینيم.
دروندادی كه به دستگاه مولد وارد میشود  /ɡoften/است .برونداد ] [ɡoftenمحدودیت نشانداری *CFric Vocal ]δ
 . tرا نقض میكند ،چون همخوان  /f/كه یک سایشی دهانی است در انتهای هجایی قرار گرفته است كه آغازۀ هجای
بعد از آن با  /t/شروع میشود .این نقض مهلک است و این گزینه از رقابت كنار گذاشته میشود .برونداد دیگر
] [ɡoʔtenاست كه محدودیت نشانداری  *Cglotal stop ]δرا نقض كرده است .بر طبق این محدودیت وقوع همخوان
انسدادی چاكنایی در پایان هجا جریمه میشود [ɡoten] .نيز یکی دیگر از بروندادها میتواند باشد كه محدودیت پایایی
 MAX-IOرا نقض كرده است و كنار گذاشته میشود .برونداد ] [ɡohtenبا وجود نقض محدودیت پایایی IDENT
) (vocalبهينه شمرده میشود .مرتبهبندی این محدودیتها در تابلوی ( )4آورده شده است.
تابلوی (:)4

)IDENT(vocal
*

)*CFric Vocal ]δ . t >> *Cglotal stop ]δ >> MAX-IO >> IDENT(vocal
MAX-IO

*Cglotal stop ]δ

*CFric Vocal ]δ . t
!*

!*

*
!*

/ɡoften/
]a. [ɡohten
]b. [ɡoften
]c. [ɡoʔten
]d. [ɡoten

براساس تابلوی ( )4محدودیت  *CFric Vocal ]δ . tدر باالترین مرتب قرار می گيرد و نقض آن مهلک شمرده میشود.
محدودیت پایایی ) IDENT(vocalبه دليل اینكه در پایينترین مرتبه قرار گرفته است ،تسلط محدودیتهای *CFric
 Vocal ]δ . tو  *Cglotal stop ]δو  MAX-IOبر آن عامل رخداد واج غيردهانی سایشی در این گونه شده است.
 -5-4انسدادیشدگی
همخوان انسدادی نوعی همخوان است كه دارای بست كامل در مجرای توليد میباشد .به فرایندی كه درآن همخوانهای
سایشی به انسدادی تبدیل میشوند ،انسدادیشدگی گفته میشود و این فرایند نوعی فرایند تقویت محسوب میشود.
(كار ،771 :7333 ،7كریستال .)459 :2001 ،2در گونۀ زبانی رودباری همخوان مالزی سایشی  /ʁ/در جایگاه آغازۀ هجا
دربافت پيش از واكۀ پيشين و در بافت انتهای واژه به صورت همخوان ] [ɡتلفظ میشود.
جدول  :72تبدیل همخوان  /G/به ] [ɡدر جایگاه آغازۀ هجا در بافت پيش از واكۀ پيشين و در جایگاه انتهای واژه
صورت نوشتاری

«مرغ»
«غلتاندن»
«یوغ»

تلفظ فارسی معيار

تلفظ رودباری

/morG/

][morɡ

/Galtɑndmn

][ɡaldɑdmn

/juG/

][joɡ

صورت نوشتاری

«جغ (درخت) »
«روغن»
«تيغ»

تلفظ فارسی معيار
ʤaG
/roGan/
tiG

تلفظ رودباری
][ʤeɡ
][ruɡen
][tiɡ

P. Carr
D. Crystal

1
2

79

تحليل بهينگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسالمآباد)

برای تحليل بهينگی دادههای جدول ( )72میتوان محدودیتهای زیر را در نظر گرفت:
 -7محدودیت نشانداری ] *[+uvular,+stopكه به موجب آن وقـوع همخـوان مـالزی انسـدادی در ایـن گونـۀ
زبانی ممنوع است.
 -2محدودت نشانداری  *ʁكـه بـه موجـب آن وقـوع همخـوان ] [ʁدر گونـۀ رودبـاری جریمـه مـیشـود (جـم و
رزمدیده ،آمادۀ انتشار) .این محدودیت خاص گونۀ رودباری است و چون این واج در واژههای اصيل ایـن گونـۀ زبـانی
ظاهر نمیشود ،این محدودیت آورده شده است.
 -9محدودیت پایایی ) IDENT (placeكه به موجب آن برونداد و درونـداد بایـد از نظـر جایگـاه توليـد بـا هـم
مطابقت داشته باشند.
برای توجيه فرایند انسدادی شدگی در این گونۀ زبانی واژۀ «مرغ» را به عنوان نمونه برمیگزینيم .به ایـن ترتيـب
درونداد دستگاه مولد  /morG/است .برونداد ] [morGبا وجود وفادار بودن به درونداد رد مـیشـود چـون محـدودیت
] *[+uvular,+stopرا نقض میكند .برونداد [ ]morʁنيز به خاطر نقض محـدودیت  *ʁاز رقابـت حـذف مـیشـود.
گزینۀ ] [morɡبا وجود نقض محدودیت ) IDENT(placeمهلک نيست و بهينه شمرده میشود.
تابلوی *[+uvular,+stop] >> *ʁ >> IDENT(place) :5
)IDENT(place
*

*ʁ

]*[+uvular,+stop
!*

!*

/morG/
]a. [morɡ
]b. [morG
]c. [morʁ

براساس تابلوی ( )5محدودیتهای ] *[+uvular,+stopو *ʁدر باالترین مرتبه قرار میگيرند و نقض آنها
مهلک شمرده میشود .محدودیت پایایی ) IDENT (placeبه دليل اینكه در پایينترین مرتبه قرار گرفته است،
تسلط دو محدودیت اول بر آن عامل رخداد فرایند انسدادی شدگی در این گونه شده است.
 -6-4واکرفتگی پایانی
همانطور كه سلکرک )7311( 7بيان میكند ،واکرفتگی پایانی الگویی از توزیع واجی است كه در این توزیع هم
همخوانهای گرفتۀ بیواک و هم واکدار در یک زبان وقوعمییابند ،اما در انتهای حوزۀ واجی خاصی تنها همخوانهای
گرفتۀ بیواک واقع می شوند .با توجه به دادههای ( )79در گونۀ رودباری در اكثر واژهها همخوانهای انسدادی واکدار
در انتهای واژه مشاهده نمیشود و برای رفع آن همخوان انسدادی بیواک در انتهای واژه تلفظ میشود.

E. Selkirk
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( )72تبدیل همخوان  /d/به ] [tدر جایگاه پایانی واژه

صورت

تلفظ فارسی

گونۀ

نوشتاری

معيار

رودباری

صورت نوشتاری

تلفظ فارسی

گونۀ رودباری

معيار
][ʤehat

«احمد»

/ahmad/

][ʔahmat

«جهاد»

ʤahɑd

«شاهد»

ʃɑhed

] [ʃɑhe

«لحد»

/lahad/

][lehat

«مشهد»

/maʃhad/

][ma:ʃat

«مهد»

/mahd/

][maht

«مسجد»

/masʤed/

][maʤet

«عهد»

/ahd/

][ʔaht

در تحليل بهينگی تبدیل همخوان  /d/به ] [tدر جایگاه پایانی چهار محدودیت در نظر گرفته شده است:
 -7محدودیت نشانداری  NO VOICED STOP#كه به موجب آن وقوع همخوان انسدادی واکدار در پایان
كلمه ممنوع است.
 -2محدودیت پایایی  DEP-IOكه به موجب آن هيچ عنصر واجی در برونداد نباید درج شود.
 -9محدودیت پایایی  MAX-IOكه به موجب آن هيچ عنصر واجی در برونداد نباید حذف شود.
 -4محدودیت پایایی ) IDENT(voiceكه به موجب آن درونداد و برونداد باید از نظر واكداری با هم مطابقت
داشته باشند.
برای تحليل ،واژۀ «مهد» را به عنوان نمونه بررسی میكنيم .دورنداد  /mahd/در دستگاه مولد میتواند چند برونداد
داشته باشد كه از ميان آنها یکی با نقض كمترین محدودیت میتواند گزینۀ بهينه باشد .برونداد ] [mahdبه خاطر
نقض مهلک محدودیت  NO VOICED STOP#از رقابت كنار گذاشته میشود .بروندادهای ] [mahetو
] [mahبه ترتيب محدودیتهای  DEPو  MAXرا نقض میكنند .گزینۀ بهينه ] [mahtاست چون كمترین
نقض را داراست ،این برونداد محدودیت ) IDENT (placeرا نقض كرده است چون با درونداد به لحاظ
واکداری مطابقت ندارد .مرتبهبندی این محدودیتها در تابلوی ( )1آورده شده است.
تابلوی NO VOICED STOP # >> DEP-IO , MAX-IO >> IDENT(voice) :1
)IDENT(voice
*

MAX-IO

*

!*

DEP-IO

NO VOICED STOP #
!*

!*

/mahd/
]a. [maht
]b. [mahd
]c. [mah
]d. [mahet

با توجه به تابلوی ( )1تسلط محدودیتهای  DEP-IO ،NO VOICED STOP#و  MAX-IOبر
محدودیت پایایی ) IDENT(voiceعامل رخداد فرایند واکرفتگی پایانی در این گونه شده است.
 .5نتیجهگیری
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در این پژوهش برخی از فرایندهای واجی گونۀ رودباری در چارچوب بهينگی (پرینس و اسمولنسکی7339 ،؛ )2004
مورد بررسی قرار گرفت .در تابلوهای بهينگی ترتيب محدودیتها در مورد فرایندهای مورد بررسی در این پژوهش به
شرح زیر است:
 .7رتبهبندی محدودیتها در اعمال فرایند سختكامی شدگی یا عدم وقوع  /G/در ابتدای واژه ،در بافت پيش از
واكههای پيشين ،پيش از همخوان پسين و در انتهای واژه:
)*[+uvular,+stop] >> AGREE (place) >> IDENT (place

 .2رتبهبندی محدودیتها در اعمال فرایند سایشیشدگی:
)*[+uvular,+stop] >> IDENT (stop

 .9رتبهبندی محدودیتها در اعمال فرایند درج آغازۀ ):(ʔ
)ONSET >> DEP-IO (ʔ

 .4رتبهبندی محدودیتها در اعمال فرایند غيردهانیشدگی یا كاهش به یک همخوان چاكنایی:
)*CFric Vocal ]δ . t >> *Cglotal stop ]δ >> MAX-IO >> IDENT(vocal

 .5رتبهبندی محدودیتها در اعمال فرایند انسدادیشدگی:
)*[+uvular,+stop] >> *ʁ >> IDENT(place

 .1رتبهبندی محدودیتها در اعمال فرایند واکرفتگی پایانی:
)NO VOICED STOP # >> DEP-IO, MAX-IO >> IDENT(voice
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