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  چكيده

يعني فرآيند  »لري باالگريوه«هدف از نگارش اين مقاله بررسي پربسامدترين فرآيند واجي گويش 
يلي صورت تحل -اين پژوهش به صورت توصيفي. است 4»نظرية بهينگي«در چارچوب  3»تضعيف«

طريق ده ساعت مصاحبه مفيد از چهار  ها از داده. اند آوري شده ها به روش ميداني جمع گرفته و داده
امل ع .اند آوانگاري شده IPAالمللي مبناي الفباي بين بر وآوري  هاي سني مختلف جمع گويشور در رده

اين محرك . توليدي است آوايي در كاهش كوشش محرك »بهينگي نظريه«در  »تضعيف«وقوع فرآيند 
  . شودبندي ميصورت LAZYآوايي در قالب محدوديت 

  
  گويش لري باالگريوهبهينگي، نظريه تضعيف،  :هاي كليديواژه

  مقدمه -1

ز مانند اين گويش ني. شودمي بررسي »لري باالگريوه«در گويش  »تضعيف«فرآيند واجي  پژوهشدر اين 
به همين دليل . هاي ايراني استا مانده از شاخه جنوب غربي زبانجه هاي ب فارسي معاصر يكي از گويش

هاي گويش لري گونه. اندمقايسه شده به عنوان زبان معيار هاي زبان فارسي هاي اين گويش با دادهداده
ها فهم ديگر گونه ،هم لر زبانان ها به حدي است كه براين گونههاي آوايي اي گاه تفاوت. متفاوتي دارد

. رسدها امري ضروري به نظر مييك از اين گونهر اين بررسي دقيق ه بنابر. شكل استكمي م
هايي است كه در جنوب، تيرهباالگريوه نام طوايف و  .استها  يكي از اين گونه »لري باالگريوه«گويش
 به دليل تعدد .شرقي و جنوب غربي لرستان، شمال خوزستان و شرق و جنوب ايالم سكونت دارند جنوب

ظر آوايي و واژگاني، با هم شود كه از نهاي مختلفي در اين گويش ديده مي، گونه»باالگريوه«طوايف 
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زباني يكي از اين طوايف به نام طايفه  به منظور تحديد و تدقيق موضوع پژوهش، گونه. هايي دارند  تفاوت
در  .كنندزندگي مي» شكچم«ر روستاي بخشي از اهالي اين طايفه د. انتخاب شده است »وندكردعلي«

روستاي چمشك از  .شودبررسي ميگويش ساكنان روستاي چمشك  در »تضعيف«ند اين پژوهش فرآي
  .استآباد در استان لرستان هاي ميانكوه شرقي، بخش مالويِ شهرستان خرمدهستان

  

  بهينگي - 2
ن به اصول همگاني زبان ي از دستور زايشي است و مانند آن درصدد دست يافتا شاخه »بهينگي  يهنظر«

: 1999، 1كاگر(استي زبان و گردآوري شواهد مربوط به فراگيري زبان اول شناخت ردهاز طريق مطالعات 
xi .( توسط الن  1991ي در دانشگاه آريزونا در سال شناس واجدر همايش اين نظريه براي نخستين بار

اين ). 644: 1389دبيرمقدم، (مطرح شد »ينگيبه«ي تحت عنوانا مقاله  ارائهپرينس و پال اسمولنسكي با 
هاي  يتمحدوداول،   دسته. ندداند كه در تضاد با يكديگر يمنظريه نظام زباني را متشكل از دو محدوديت 

و از بين  استغيرمجاز  نشان زباني يبتخطي از الگوهاي  ،ها يتمحدوداين بر اساس . است 2يدار نشان
ي هاي يتمحدود. از طرف ديگر،. شوندبرگزيده مينشان  يبي ها ساختو  تمام امكانات موجود تنها الگوها

هر گونه تغيير در صورت درونداد را اعم از حذف،  و اندناظر بر تغيير ساختاري قواعد زباني وجود دارند كه
 نام 3هاي پايايي يتمحدود ها، اين محدوديت داند، يمي آوايي مردود ها مشخصهاضافه، جابجايي و تغيير 

آنچه مسلم است اين است كه چون بين اين دو دسته ). 16: 1385؛ به نقل از صادقي همانكاگر، (دارند
محدوديت نوعي تضاد وجود دارد، لذا طبيعي است كه همه عناصر زباني در سطح برونداد از يكي از اين 

د بروندادهاي دستور زبان آن است كه براي تولي  يفهوظدر اين ميان . كنند يمها تخطي  يتمحدود
اين سازش از . ي و پايايي نوعي سازش برقرار سازدساخت خوشهاي  يتمحدودو بهينه بين  ساخت خوش

  ). همان(شود يمير پذ امكانرهگذر آرايش اين دو دسته محدوديت 
هاي  يهنظردر بسياري از . ي اساسي داردها تفاوتي دستور زايشي ها شاخهنظريه با ديگر اين 

انجام يك سري عمليات انجام   واسطهياد تبديل درونداد به برونداد به بن قاعدهو  يعملياتي، گشتار
  يسهمقا  يجهنتدر  »بهينه«تر گزينه يقدق برونداد يا به عبارت» بهينگي  يهنظر«در حالي كه در . پذيرد يم

  يهنظر« در اشتقاقبه عبارت ديگر . شود يمهاي ديگر انتخاب  ينهگزي از ا مجموعهاين گزينه با 
ي شده واگذار شده بند مرتبههاي  يتمحدودي از ا مجموعهو در عوض اين نقش به  ، نقشي ندارد»بهينگي

  نحوههاي همگاني است كه  يتمحدودي از ا مجموعهطبق مفروضات اين نظريه، دستور زبان . است
اين  برابن. كندت ايجاد ميتفاو ها زبانهمين مسئله در  ؛مختلف متفاوت است يها زباندر  هاآني بند مرتبه

تجلي پيدا  يهاي يتمحدوداين نيروها در قالب . ي از نيروهاي متعارض استا سامانهدستور هر زبان 

                                                      
1- Kager, R. 
2- markedness constraint 
3- faithful constraint 
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بهينه را دارند   ينهگز ساخت خوشي از نيازهاي صورت ا جنبهمرتفع ساختن   يفهوظكنند كه هر كدام  يم
پذيري  يتخطتفاوت و تنوع زباني از مفهوم  از طرف ديگر، اين نظريه در تبيين). 1: كاگر، همان(

ناپذيرند و  يتخطهاي زايشي  يهنظرحالي كه اصول دستور همگاني در ديگر ر د. برد يمها بهره  يتمحدود
  . شود يمي مختلف ناشي ها زبانتنوع و تفاوت زباني از تفاوت فراسنجي در 

هاي واجي است، ريشه در مكتب  يمعمتي بند صورتي بهينگي در شناس واجي كه ابزار اصلي دارنشان
موضوع جالب توجه . ي مطرح كردشناس واجي را در دار نشان) 1939(1يتروبتسكو بار يناول. پراگ دارد

را در  ها واجوي نظام تقابلي . ي آوايي بودها مشخصهحسب ر ي واجي بها تقابلبراي تروبتسكوي انواع 
: 1388خان،  جن يب(ي آوايي مطالعه كردها مشخصه در هانآ افتراقاساس اشتراك و ر يك زبان خاص ب

هنگامي . اند)ناپايدار(ايدار و برخي ديگر قابل خنثي شدنپ ها تقابلدر اصطالح تروبتسكوي برخي از ). 17
آن تقابل است كه در روساخت ظاهر  »نشان يب«شوند عضو  يمكه دو واج در يك موضع معين خنثي 

بعدي  شناسان واجولي . كرد يمخصوصيت زباني خاص تلقي  ي راردا نشانمكتب پراگ مفهوم . شود يم
  ). 223-221: 1368، 2هايمن(ي ويژگي جهاني استاردنشانتأكيد كردند كه 

 يي به طور ذاتي مفهومدارنشان كه ينااول : دو فرض استوار است  يهپاي در بهينگي بر دارن نشا
در واقع وجود . شوند يمتلقي  ار دنشانعناصر زباني نسبي است، يعني يك عنصر تنها در مقايسه با ديگر 

ي پيشين غيرگرد در ها واكهبراي مثال . نشان يبدر زبان دليلي است بر وجود الگوي  دارنشانالگوي 
يعني اگر زباني واكه پيشين گرد داشته باشد واكه پيشين غير . اندنشان يبي پيشين گرد ها واكهمقايسه با 

انتخابي صوري نيست  دار نشانانتخاب يك عنصر  كه ينادوم . س آن صادق نيستگرد هم دارد اما عك
هاي توليدي و ادراكي به  يستمسبه عبارت ديگر،  داردهاي توليدي و ادراكي انسان  يستمسو ريشه در 

  ). 39: 1387سيرداني، (كنند يمهايي اعمال  يتمحدودآواها   يرهزنجصورت طبيعي بر انتخاب آواها يا 
از درونداد و است كه برخوردار  يسازوكار داراي3»يادبن قاعدهشناسي واج«مانند » يه بهينگينظر«

  ).36: 1388جم، (برونداد است
  :دهد ين مگونه نشا ينارا  »نظريه بهينگي«انگاره كلي ) 10: 2002(4يكارت مك

  
 

 

 

)10: 2002 ،مك كارتي(انگاره كلي نظريه بهينگي - 1نمودار   

 

                                                      
1- Trubetskoy 
2- Hyman, L. 
3- rule-based phonology 
4- McCarthy, J 

 ارزياب زايشگر برونداد ها نهيگز درونداد
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شماري توليد  يبهاي  ينهگز ،از يك درونداد 1»زايشگر«سازوكاري به نام  »بهينگي  يهنظر«  انگارهطبق 
و  يبند رتبهي مراتب سلسلهتعدادي محدوديت به صورت  ،2»ارزياب«ي به نام سازوكارپس از آن . كند يم

بيشترين كه اي  ينهگزدر نهايت . كند يمزايشگر اعمال  توسطهاي توليد شده  ينهگزها را بر  يتمحدوداين 
اگر زايشگر  .شود يمبهينه انتخاب   ينهگزمرتبه باال داشته باشد به عنوان ) هاي(هماهنگي را با محدوديت

  :نشان دهيم، خواهيم داشت candو گزينه را با  Input، درونداد را GENرا 
  - 1فرمول 

 
  GEN (Input) = {cand1 , cand2 , cand3 , …} 

  
هاي  ينهگزي دار نشانهاي پايايي و  يتمحدودچند به يك است كه با استفاده از  يارزياب تابع رياض

به   ينهگزها  يتمحدودهايي است كه تحت آن  ينهگزدر واقع برونداد يكي از . كند يمزايشگر را ارزيابي 
 »بهينگي  يهنظر«بخش اصلي سازوكار ). 37: همانخان،  جن يب(شود يمبهينه انتخاب   ينهگزعنوان 

  :ي كردبند صورتتوان فرمول زير را براي آن  يمنشان دهيم  EVALاگر ارزياب را با  .ارزياب است
  - 2فرمول 

   
  

در واقع تباني كمبود . است »هاي قاعده بنيادنظريه«با  »نظريه بهينگي«هاي اصلي از تفاوت 3تباني
اي از قواعد مختلف در كرد مجموعهعمل ،تباني. آيد ها و برتري نظريه بهينگي به حساب مياين نظريه

-قواعد با يكديگر تباني كردهرسد اين  اي كه به نظر مي راستاي تحقق يك هدف مشترك است به گونه
قل بيني وحدت عملكرد فرآيندها را ندارند؛ زيرا به دليل مستتوانايي پيش »هاي قاعده بنياد نظريه«. اند

چه در ، ابزار صوري الزم براي تبيين آنل دروندادمحور بودنچنين به دليها از يكديگر و همبودن قاعده
 ،توانند بين قواعدشود را ندارند و نميناميده مي 5ناهمگني فرآيندهايا  4همگني هدف، »نظريه بهينگي«

ها ارتباط و بين تمام اين قاعده XAYبا بيان محدوديت  »نظريه بهينگي«. ارتباط و تعامل برقرار كنند
جم، (باشدXAYها در جهت اجتناب از رخداد اي كه عملكرد همه اين قاعدهكند، به گونهمي تعامل برقرار

اول اينكه  :پديده ناشي از دو عامل استدارد كه اين  اذعان مي) 87-88: همان(اگرك). 49- 48: همان
هاي كند نه در بازنمايي هاي روساختي تعريف مير بازنماييخوش ساختي را د »نظريه بهينگي«
. كندتغييرات جدا ميرا از خود  6»هاي تغييراتمنبع»«نظريه بهينگي«كه ، دوم آن)يا مياني(ونداديدر

                                                      
1- generator 
2- evaluator 
3- conspiracy 
4- homogeneity of target 
5- heterogeneity of process 
6- triggers of changes 

EVAL��cand1, cand2,… �� = candi; Output ∈ �cand1, cand2,… � 
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در فارسي معيار براي جلوگيري از يده معتقد است اين پددرباره  ،مثالي  با ارائه) 1389(مدرسي قوامي
  . شود بين آنها يك همخوان درج مي 1»ها التقاي واكه«

/bPbP/ + /zR/ =[bP.bP.jzR]   »بابايش«  
1=  V /  V___ V 

  . ها در همين واژه در فارسي محاوره به صورت ديگري است اما جلوگيري از التقاي واكه
/bPbP/ + /zR/ =[bP.bPR]   »باباش«  
V  =  / V___ 

در فارسي معيار و فرآيند حذف در فارسي محاوره  »درج«فرآيند در هدف مشترك هاي باال  در مثال
 م يا غير مستقيم در پي ارضاياين دو فرآيند به طور مستقي ،اين بنابر. استتقاي دو واكه جلوگيري از ال

اي  در فارسي رسمي و محاوره باالهاي  هايي كه قاعدهمحدوديت. استمحدوديت حاكم بر صورت زباني 
اگر . ستا ، محدوديت عليه هجاي بدون آغازه و يا توالي دو واكه در يك هجااستبه دنبال ارضاي آنها 

آيند،  توصيف هر يك از فرآيندهاي درج و حذف در بافت مورد نظر برمي  چه قواعد باال به خوبي از عهده
  .دهند شناسي زبان فارسي به دست نمي هاي حاكم بر واج اما تصويري كلي از محدوديت

  
  تضعيف -3

  :ها وجود دارددر آواشناسي سه نوع بست توليدي براي همخوان
ست انسدادي است كه در هنگام توليد يك همخوان در مسير عبور جريان هوا ، ببستاولين  -1

.شودانسداد كامل ايجاد مي
شود هنگام توليد يك همخوان در دومين بست توليدي، از نوع سايشي است كه باعث مي -2

.مسير عبور جريان هوا سايش و اغتشاش ايجاد شود
يك همخوان در آن هيچ اغتشاشي در سومين نوع آن، بست ناسوده است كه هنگام توليد  -3

).67-60: 1988، 2كتفورد(دار وجود ندارد ر جريان هواي واكمسي

ايجاد  »انسدادي →سايشي  →ناسوده  «تغييرات آوايي كه از سمت چپ به راست بر روي محور
اما اگر اين تغييرات بر روي همين محور از سمت راست به چپ . شودناميده مي »تضعيف«گردد،  مي

بعد  معموالً در محيط بين دو واكه يا »تضعيف«. خواهد بود 3»تقويت«اعمال شود فرآيند مورد نظر از نوع 
هجا يا  در آغازه »تقويت«در مقابل فرآيند . شودهجا و پايان واژه ديده مي از واكه يا در محيط پايانه

  )36- 35: 1994، 4كنستوويچ(دهدابتداي واژه رخ مي

                                                      
1. hiatus 
2- Catford, J.C. 
3- fortition 
4- Kenstowicz, M. 
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ضعيف شدن قدرت كلي يك صدا، چه به صورت : نويسد در تعريف تضعيف مي) 274: 2008(1كريستال
درزماني و چه به صورت همزماني است كه معموالَ تغييرات آوايي از انسدادي به سايشي، از سايشي به 

.شود دار و يا كاهش يك صدا را شامل مي واك به واك ناسوده، از بي
 »تضعيف«. معروف است 2»شدگيسايشي«است كه به ترين جايگاه آن معمولي ،محيط پس از واكه

ي مربوط به هاي توليدانواع بست. شوددر دهان مربوط مي 3»بست توليدي«يا  »گرفتگي«به انواع 
تبديل . يعني كاهش قدرت كلي آوا »تضعيف«. 4انسدادي، سايشي و ناسوده ها عبارتند ازهمخوان

دار و حذف آواهاي ضعيف شده، تحت عنوان  به واك واك انسدادي به سايشي، سايشي به ناسوده، بي
  ).56: 2004، 5نسني(شودرآيند تضعيف در زبان مطرح ميف

 6اسپنسر بست يك آوا است كه در ترتيبي كه ، كاهش درجه»تضعيف«، )همان(نسنينظر بر بنا
  .گيرددر زير آورده، صورت مي) 62: 1996(

  ∅> ناسوده >سايشي  >زنشي  >انسدادي        )الف(
هاي سمت راست طيف باال به بستي كه در سمت چپ آن قرار هر يك از بست »تضعيف«در فرآيند 
  .اين روند ممكن است به حذف يك واحد واجي منجر شود. شوددارد تبديل مي

  دار واك >واك ساده  بي >واك بي دميده         )ب(
را  »بهينگي نظريه«در  »تضعيف«فرآيند ) 191-188: همان، جم ؛ به نقل از222: همان(كارتيمك

گرايي گرايي و صورتاي از نقشكند كه آميزهتبيين مي) 1998( 7»تضعيف كرشنر نظريه«با استفاده از 
محرك آوايي  ،دارد كه عامل رخداد فرآيند تضعيفاذعان مي) 2001(كرشنرنويسد،  مي) همان(جم . است

 »LAZY« محدوديت توليد را در قالب اين محرك كاهش او. براي كاهش كوشش توليدي است
  .بندي نموده است صورت

  كوشي واحدهاي واجيمحدوديت كم
  شوند كوشي توليد ميواحدهاي واجي با كمLAZY 

 LAZYبه صورت تعارض ميان محدوديت نشاندار »بهينگي نظريه«در چارچوب  »تضعيف«فرآيند 
  .شودهاي تقويت تعريف ميهاي پايايي و محدوديتدوديتهاي ضد تضعيفي همچون مح و محدوديت

  

                                                      
1- Crystal, D. 
2- spirantization 
3- stricture 
4- approximant 
5- Jensen, J.T. 
6- Spencer, A. 
7- Kirchner 
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  \Zu\Zu\Zu\Zuبه  .a..a..a..a.تبديل انسدادي  -1- 3

شدگي است و در اين فرآيند از نوع سايشي: شدگي در محيط بين دو واكه در يك تكواژ سايشي -1- 3-1

واژه  پايانو Zرسا+\هاي مختلف مانند محيط بين دو واكه يا دو واحد واجي در محيط .a.آن انسدادي 

  .شودتبديل مي \Zuبه سايشي 

  گويش باالگريوه  نويسي معيارواج  فارسي معيار
.ânq-ad.  گربهZfx?q-uD\

.m`-a`s.  نباتZmD-u`s\

.rz-anb.  سبكZrD-uDj\

.â`-qh-aPm.  گريبانZfD-qh-ut\

.sz-azq.  تبرZsD-uDq\

.Wz-azq.  خبرZWD-uDq\

.zq-aPa/  اربابZ>zq-uPv\

خوش فرآيند تضعيف شده دست ]رسا[+محيط بين دو واحد واجي در .a.همخوان فوق هاي دادهدر 
است و به جفت سايشي متناظر خود يعني همخوان.u.  .در گويش باالگريوه تبديل شده است 

  

  هجا پس از واكه  شدگي در پايان واژه يا پايانه سايشي -2- 1 -3
  گريوهاالگويش ب  نويسي معيارواج  فارسي معيار

.rha.  سيبZrH?u\

ãzqha.  غريب.ZQDqhu\

/dia/  عيبZ>d9u\

/ãdia/  غيبZQd9u\

.  جيبcha.Zchu\

  در محيط بعد از واكه در مرز ميان دو تكواژشدگي  سايشي-3- 3-1
  گويش باالگريوه  نويسي معيارواج  فارسي معيار

.rha,h.  سيبيZrH?u,H?\

.ãzqha,d.  غريبهZQDqhu,D\

.ãdia,cPm.  دان غيبZQd9u,ct\

به همين دليل عالوه بر محدوديت LAZY كوشي واحدهاي واجي در فرآيند كه ناظر بر كم
اين محدوديت يكسان بودن پيوستگي در . شودتضعيف است، محدوديت ديگري بر اين فرآيند اعمال مي

  .داردواحدهاي واجي درونداد و برونداد را ملزم مي
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3- 1 -4 -IDENT[CONT]              

.پيوستگي يكسان باشند د و برونداد بايد به لحاظ مشخصهواحدهاي واجي متناظر دروندا -

  :هاي ناظر بر اين فرآيند در گويش باالگريوه به صورت زير استبندي محدوديترتبه
  LAZY >> IDENT[cont] 

 دهد كه براي رسيدن به برونداد بهينه محدوديتبندي نشان مياين رتبهLAZY  بايد بر
  .مسلط باشدIDENT[cont] محدوديت پايايي 

نيز مشاهده گرديد در تابلوهاي زير رخداد و عدم رخداد اين فرآيند در  باالهاي طور كه در داده همان
.شدي باال تحليل بندهاي آوايي گوناگون با توجه به رتبهگويش باالگريوه در محيط

IDENT[CONT]  LAZY Input: />zr.bPb/ 
 **!`--Z>`q-aPv\

**  *a-☞Z>`q-uPv\

در محيط بين دو واكه در يك تكواژ -1تابلو  

  

IDENT[CONT]  LAZYInput:.rH?a.

 **!`--ZrH?a\

*  *a-☞ZrH?u\

  هجا يا واژه در پايانه -2تابلو  

  

IDENT[CONT]  LAZYImots9.rH?a,H?.

 **!`--ZrH?a,H?\

*  *a-☞ZrH?u,H?\

در مرز ميان دو تكواژ -3تابلو 



ي ارائه شده در مقايسه با در هر سه تابلو) `(كه گزينه دهد نشان مي 3و  2، 1بررسي تابلوهاي 
و به است تخطي نموده  LAZYمسلط از  محدوديت  در نتيجهداراي انسدادي دو لبي است) a(گزينه

كه يك ستاره  )a(كند و از رقابت با گزينهافت ميعلت نقض اين محدوديت نشانداري دو ستاره از آن دري
اين است كه  )a(گزينهعلت دريافت يك ستاره در . شود، حذف مياست از همين محدوديت دريافت كرده

گردد و چون هنوز تا حذف فاصله دارد يك ي ميصورت نهايي تضعيف بهينه منجر به حذف واحد واج
 و ارضاي آن به عنوان گزينه LAZYبه علت هماهنگي با محدوديت مسلط . كندستاره دريافت مي
نيز تأثيري بر گزينش  IDENT[CONT]نقض يا ارضاي محدوديت پايايي . گرددبهينه انتخاب مي

  .خورنددر هر دو گزينه هاشور مي به اين محدوديتهاي مربوط برونداد بهينه ندارد، به همين علت خانه
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  \\\\ZZZZWWWWبه  .p..p..p..p.تبديل  -2- 3

ي مانند دلواري، شوشتري، هاي ايرانگويش برخي ازدر  \ZWبه  .ã.همخوان انسدادي تبديلفرآيند 
واك آن جفت بي .ã.از آنجا كه در گويش باالگريوه به جاي .شودديده مي) 202: همانجم، (سبزواري

  .آورده شده است .p.ها با همخوان  هاي زير صورت زيرساختي اين واژه وجود دارد در داده .p.يعني 
  

  گويش باالگريوهآوانويسي   گويش باالگريوهنويسي واج  فارسي معيار
.qzpr.  رقصZq`rW\

.mzpR.  نقشZm`RW\

.szprhq.  تقصيرZs`rWhq\

.uzps.  وقتZu`Wc\

.mnpsd.  نقطهZmn?WsD\

.rzpe.  سقفZr`We\

 ها نشانبررسي داده-در فارسي است .ã.معادل همخوان .p.در گويش باالگريوه همخوان 
نخست انسدادي  والي همخواني است كه عضومحيط بعد از واكه و تت اين فرآيند فدهد كه با مي
دي به گرايش شديها در اين خوشه، همخوان. واك و گرفته استو عضو دوم همخواني بي .p.واك بي

در اين همخوان. دهنداز خود نشان مي Zپيوسته\همگوني در مشخصه.p.به  »تضعيف«طي فرآيند  
  گرددتبديل مي \ZWواك  سايشي بي

  :كنيمبندي ميرتبهرا  هااين محدوديت\IDENTZbnmsو  LAZYبا توجه به محدوديت اكنون 
          LAZY >>IDENT[cont]  

را نشان  »سقف«فرآيند همگوني و تضعيف در واژه ها در تعاملتابلوي زير اعمال اين محدوديت
.دهد مي

IDENT[cont] LAZY Input: /saqf/ 
  **!`- Zr`pe\

*  *a- ☞Zr`We\

  WWWWبه  ppppتبديل  -4تابلو 

  
 .شود حذف مي )a'و از رقابت با گزينه است  تخطي كرده از محدوديت نشانداري مسلط )`'گزينه

شود و يك  توليد مي .p.با كوشش كمتري نسبت به انسدادي .W.سايشي  دارا بودن، به علت )a'گزينه
ه عنوان ب (a)گزينه ،ديگر گزينهاز اين رو در مقايسه با. كنددريافت مي LAZYستاره از محدوديت 

  . اد بهينه ندارددر انتخاب بروندهاي پايايي تأثيري نقض يا ارضا محدوديت. شود برونداد بهينه انتخاب مي
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  .e..e..e..e.به  .o..o..o..o.و  .a..a..a..a.تبديل  -3- 3

ها بر اثر فرآيند تضعيف به در برخي از واژه .o.و  .a.هاي انسدادي و لبي در گويش باالگريوه همخوان
  . شوندتبديل مي .e.همخوان پيوستة 


  گويش باالگريوه  نويسي فارسي معيارواج  معيار فارسي
.szmPa.  طنابZsDmPe\ 
 \yzas. Zy`es.  ضبط

.bzortk.  كپسولZj`erxk\ 
 \rto. Zrxe.  سوپ

yzmdahk. Zy`m.  زنجبيلcDehK\ 
 \btahc. Zjn?es.  كوبيد
 \qtahc. Zqn?es.  روبيد

 \rzas,d,mPl. Zr`es,D,mtl.  ثبت نام
 \bPoRzm. ZjPeR`m.  كاپشن

 \rnotq. ZrDexq.  سپور
~\Zo\+Zaيك تناوب واجي بين  فوقهاي بررسي دادهZe\براي تعيين صورت . دهدرا نشان مي 

  :توان در نظر گرفتزيرساختي دو فرضيه را مي
فرآيندي اين همخوان پيوسته را  و صورت زيرساختي است \Zeهمخوان پيوسته و لبي  :اول فرضيه
  .كندتبديل مي \Zaو  \Zoهاي انسدادي و لبي به همخوان
و فرآيندي اين  انداختيصورت زيرس \Zaو  \Zoهاي انسدادي و لبي همخوان :دوم فرضيه

  .كندميتبديل  \Zeهاي انسدادي را به همخوان پيوسته و لبي  همخوان
هجا يا بين دو واكه مشاهده  هاي باال در پايانهجود در دادهزيرا تغيير واجي مو. شوداول رد مي فرضيه

بين دو واكه جايگاه تضعيف است و تبديل  هجا و محيط اس معيار پذيرفتگي آوايي پايانهبر اس. شودمي
به عالوه در صورت پذيرفتن . اي از تضعيف استيك همخوان انسدادي به يك همخوان پيوسته نمونه

تبديل  \Zaو در چه بافتي به  \Zoبيني كرد كه اين همخوان در چه بافتي به توان پيشاول نمي فرضيه
  .شودمي

  :پردازيمها ميبندي اين محدوديتبه رتبه IDENT[cont] وLAZY حال با توجه به محدوديت 
          LAZY >>IDENT[cont]  

  .شودميتحليل  »سوپ« ها در واژهاعمال اين محدوديت در تابلوي زير طريقه
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IDENT[cont] LAZY Input: /syp/ 
   **  `- Zrxo\

*  *a- ☞Zrxe\

  eبه  oو  aتبديل  -5تابلو 

 داري مسلط از محدودهاز محدوديت نشان )`'شود، گزينهابلوي فوق مشاهده ميگونه كه در ت همان
در مورد و اين محدوديت را ارضا نموده است  )a(گزينه ،در مقابل. شودحذف مي)a(رقابت با گزينه

به دليل  كند امابا اينكه در اين محدوديت نيز يك ستاره دريافت مي. شودمحدوديت بعدي ارزيابي مي
  .شودكمتري را دريافت كرده است به عنوان برونداد بهينه انتخاب مي جريمه )`(اين كه نسبت به گزينه

  \Zv\Zv\Zv\Zvبه  .u..u..u..u.و  .a..a..a..a.هاي تبديل همخوان -4- 3

شدگي است كه در نوعي فرآيند ناسوده \Zvها به غلت هاي لبي غيرخيشومي و تبديل آنانتبديل همخو
هاي دلواري، سبزواري، تربت حيدريه، ٌلري، سيستاني، زابلي، اي ايراني از جمله گويشهبسياري از گويش

در گويش باالگريوه اين فرآيند در  ).407-396: 1385كامبوزيا، (يني، بيرجندي و قوچاني وجود داردقا
.دهدمحيط بين دو واكه و يا در پايان واژه و هجا رخ مي

  محيط پس از واكه در \Zv\Zv\Zv\Zvبه  .u..u..u..u.تبديل همخوان -1- 3-4

  گويش باالگريوه  نويسي معيارواج  فارسي معيار

.czuPyc`g.  دوازدهZctvPyy`\

.fPu.  گاوZfPv\

.rzuPq.  سوارZrtvPq\

  در محيط پس از واكه \Zv\Zv\Zv\Zvبه  .a..a..a..a.تبديل همخوان  -2- 3-4

فارسي 
  معيار

  گويش باالگريوه  نويسي معيارواج

.Pa.  آبZ>Pv\

.  تابsPa.ZsPv\

.PesPa.  آفتابZ>`esPv\

.WPa.  خوابZWPv\

.ãPa.  قابZpPv\

.gdrPa.  حسابZgDrPv\

.bdsPa.  كتابZjDsPv\

.sPad.  تابهZsPvD\

.Padrszm.  آبستنZ>PvDr\

.  جورابctqPa.ZctqPv\
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 .است IDENT[sonor]و  LAZYهايي ناظر بر عملكرد اين فرآيند تضعيف، دو محدوديت محدوديت
  .استهاي اعمال شده بر فرآيند تضعيف به صورت زير بندي محدوديترتبه

        LAZY  >>  IDENT[sonor]  
  .كند تبيين ميبه عنوان درونداد  »گاو«در رابطه با واژهرا فرآيند تضعيف  زير تابلوي

  

IDENT[sonor] LAZY Input: /fPv/ 

  **!`-ZfPu\

*  *a-☞ZfPv\

  uهمخوان سايشيبندي محدوديت در فرآيند ناسوده شدگيرتبه -6تابلو    

  
توليد همخوان سايشي  )`(در گزينه.u. نسبت به گزينهنيازمند تالش بيشتري است، به همين دليل  

تخطي مهلك  LAZYاز محدوديت  زيراكند است دو ستاره دريافت مي .v.ديگر كه داراي ناسوده 
به اين دليل كه در رابطه با محدوديت  )a(گزينه. شودديگر حذف مي رقابت با گزينه حنهنموده و از ص

LAZY با اينكه گزينه. شودانتخاب مي بهينه به عنوان گزينه است يك ستاره دريافت كرده)`( 
بهينه اما اين امر در برونداد است آن را نقض كرده  )a(محدوديت پايايي را ارضا نموده است و گزينه

از  )a(باالتر تخطي مهلك كرده است و گزينه از محدوديت با رتبه )`(كند زيرا گزينهتغييري حاصل نمي
  .همان محدوديت فقط يك ستاره دريافت كرده است

در محيط بين  ]a[دهد كه در گويش لري باالگريوه همخوان انسدادي دولبي ها نشان ميبررسي داده
  -شودتبديل مي] v[به همخوان ناسوده\ZPپسين و كشيده اژه پس از واكهو در پايان و هدو واك

  ....1111....به .,a,..,`a,..,`a,..,`a`,.و  .,e,..,`e,..,`e,..,`e`,.تبديل توالي  -5- 3

تبديل .1.به واكهدرون تكواژ و واژه بر اثر فرآيند تضعيف .,a`,.و  .,e`,.در گويش باالگريوه توالي 
  .شوندمي

فارسي 
  معيار

  گويش باالگريوه  نويسي معيارواج

.zer@q.  سارافZ>1r@q\

.jzeR.  كفشZj1R\

.czqzeR.  درفشZcDq1R\

.azmzeR.  بنفشZaDm1R\

.azmzeRD.  بنفشهZaDm1RD\

.sza.  تبZs1\

.Rza.  شبZR1\
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.kza.  لبZk1\

.zcza.  ادبZ>DC”1\

.ãzaq.  قبرZp1q\

.rzaq.  صبرZr1q\

.rzay.  سبزZr1y\

.zaq.  ابرZ>1q\

.szak.  طبلZs1k\

.bzab.  كبكZj1f\

هاي ايراني ابتدا بر اثر فرآيندي رايج در برخي از گويش. اين فرآيند از چند مرحله تشكيل شده است
 به ناسوده .e.و .a.هاي همخوان) 58: 1387شريفي، (اقليد و گونه) 164: 1389پيريايي، (روجرديمانند ب
.v. ناسودهپس بر اثر فرآيند همگوني س. شودتبديل مي.v. هاي گردي و پسين خود را به مشخصه
باالگريوه پس از اعمال فرآيند  كند؛ اما در گونهتبديل مي .n.دهد و آن را به واكهگسترش مي .`.واكه

 بدون. افتد فراشتگي اتفاق ميگردي و ا در مشخصه `با  vهمگوني ) vبه  eو  aيعني تبديل (تضعيف، 
تضعيف و سپس همگوني در توان گفت فرآيند رو مياز اين. ترش يابدگس Zvپسين+\ كه مشخصهناي

 هقاعد .كند هاي ايراني متفاوت عمل ميزباني، در مقايسه با ساير گونه هايي در اين گونه چنين واژه
  .آورده شده استزير از زيرساخت تا روساخت در  »افسار«اشتقاق واژه

."erPq`".  بازنمايي زيرساختي -

v(  `vrPqبه eو aبديل ت(تضعيف  -

1vrPq  هاي گردي و افراشتگيهمگوني در مشخصه -

v  1rPqحذف غلت  -

1rPq<  درج همزة آغازين -

\Z>1rPq  بازنمايي روساختي -

 شدهتبديل  \Zvبه غلت  .e.فرآيند تضعيف، همخوان بر اثر ابتدا، »افسار«در بازنمايي اشتقاقي واژه
. اند گسترش يافته) از افتاده به مياني(فراشتگيهاي گردي و امشخصه، فرآيند همگوني بر اثر و سپس

و  LAZY، دو محدوديت استاظر بر عملكرد اين فرآيند تضعيف هايي كه ن محدوديت
IDENT[sonor] است.  

و  AGREE[round]هاي اعمال شده بر فرآيند همگوني، محدوديت نشانداري محدوديت
  .است IDENT[round]محدوديت پايايي 

  AGREE[round]    ]گردي[ديت همگوني در مشخصهمحدو
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 .يكسان باشند ]گردي[ظ مشخصهلحا بهواحدهاي واجي متناظر مجاور بايد  -

      IDENT[round]    ]گردي [محدوديت پايايي مشخصه

  .يكسان باشند ] گردي[د و برونداد بايد به لحاظ مشخصهواحدهاي واجي متناظر دروندا -
  .استشده بر فرآيند همگوني و تضعيف به صورت زير  هاي اعمالبندي محدوديترتبه

LAZY ,AGREE[round] >> IDENT[round], IDENT[sonor] >> Max-IO  
  

  .كند تبيين ميرا » افسار«ضعيف و همگوني در رابطه با واژهتابلوي زير فرآيندهاي ت
  

MAX-
IO (seg) 

IDENT 
[sonor] 

IDENT 
[round] 

AGREE 
[round] 

LAZY 
Input: 

/>afsPr /  
        **!`-Z>`erPq\

  *    *!*a-Z>`vrPq\

*  *  *    *b-☞Z>1rPq\

تعامل فرآيندهاي همگوني و تضعيف -7تابلو 

  
ي ديگر دو ستاره دريافت هانسبت به گزينه)`(گردد، گزينهمشاهده مي فوقي طور كه در تابلو همان

از . شود ديگر حذف ميآنها رقابت با  نموده و از صحنه تخطي مهلك LAZYاز محدوديت زيراكند  مي
و  )a(ي هاآنجايي كه هر يك از گزينه'b(محدوديت ازLAZY ها اند رقابت آنستاره دريافت كرده يك

محدوديت نشانداري  از )a(گزينه. شودكشيده مي \AGREEZqntmcبه محدوديت نشانداري مسلط 
در درونداد و برونداد در هاي مجاورش مهلك نموده زيرا واج تخطي \AGREEZqntmcمسلط 

به همين دليل ، اين محدوديت را ارضا نموده )b'با يكديگر يكسان نيستند ولي گزينه Zگردي\مشخصه
در  اينتيجه) b(هاي پايايي توسط گزينه نقض يا ارضا محدوديت. شودعنوان برونداد بهينه انتخاب مي به

  .بهينه ندارد انتخاب گزينه

””CCCC[ي ناسوده به /cccc/انسدادي تبديل -6- 3   در محيط بين دو واكه ]””

در محيط بين دو واكه / c/در گويش لري باالگريوه فرآيندي وجود دارد كه طي آن همخوان انسدادي
شود و سپس با باز شدن بيشتر مسير خروج هوا همخوان تبديل مي ]C[ابتدا به سايشي متناظر يعني

هاي گرفته از بين موجود در همخوان 1كه نوفه به طوري. شودتلفظ مي ]”C[ رت ناسودهسايشي به صو
ناسوده شدن يك همخوان به شمار  كه نشانه]   ”[نماد . شودهوا در آن احساس مي و عبور آزادانه رودمي

                                                      
1- noise  
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 1ت و درون گروهاين فرآيند عالوه بر درون كلمات در مرز بين كلما. ار گرفته استآيد در زير آن قرمي
اي باشد و آن واژه در ابتداي عبارت باشد همخوان در ابتداي واژه /c/هرگاه همخوان . كندنيز صدق مي

/c /صورت  همان به]c[ كه آن  ن همان واژه در يك عبارت به طورياما بعد از قرار گرفت. شود توليد مي
]c [در محيط بين دو واكه قرار بگيرد به صورت  آغازي]C”[ براي مثال در سطح عبارت، . شودتوليد مي

cD/در ابتداي عبارت  »در«؛ »از «يعني /.cDواژهgn?mt/»به صورت »هادر آ/از ،]cD[ شود،  تلفظ مي
?cx.اما در عبارت cDRt. اي قرار گرفته است كه در ميان عبارت و در محيط واكه »دو تا از آنها«يعني

-هاي اسمپسوند. شودسازي نيز ديده مي اين فرآيند در واژه.شودتلفظ مي] cx?C”DRt[ به صورت

] cPm[و] cPq[شود به صورت تركيب شوند كه به همخوان ختم مي اگر با اسمي /.cPmو /.cPqساز
تلفظ خواهند ] C”Pm[و] C”Pq[شوند، اما اگر با اسمي تركيب شوند كه به واكه ختم شود به صورتتلفظ مي

  :كنيد هاي زير توجهبه مثال. شد
  معني فارسي

.ohK.*.cPq.     ZohKcPq\ 
  پولدار  

.ct.*.cPq.     ZctC”Pq\

  جاندار 
.p`m.*.ct.     Zp`mct\ 

قندان  
.sRhKmD.*.cPm.     ZsRhKmDC”t\ 

دانچينه    
به همان صورت  ابتدايي در نتيجه همخوان ،اندبه همخوان ختم شده .p`m.و  .ohK.هايواژه

.هايشود اما واژهيرساختي تلفظ ميزct. و.sRhKmD. اي اند در نتيجه محيط واكهبه واكه ختم شده
-صورت زيرساختي واژه. شودميتبديل  انسدادي به ناسودهشود و همخوان براي وقوع فرآيند مهيا مي

Zct\  صورت.cPm.شده است آن افراشته شده و سپس همخوان پاياني آن حذف كه ابتدا واكه است. 
  .است كه همخوان پاياني آن حذف شده است .p`mc.نيز  \Zp`m صورت زيرساختي  واژه

رايج  ايطبريههاي اسپانيايي و عبري در زبان شدگي يعني سايشي اول اين فرآيند مرحله
شود ها مشاهده مياول اين فرآيند در آن هاي ايراني نيز كه مرحلهشاز گوي). 35: همان كنستوويچ،(است
  اشاره كرد) 394 همان،(اي از گويش دلواريو گونه) 408: همانكامبوزيا، (توان به گويش دوانيمي

  . است تبديل شده]”C[در بافت ميان دو واكه به ناسوده .c.هاي زير همخواندر داده
  
  
  

                                                      
1- phrase 
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  گويش باالگريوه  نويسي معيارواج  فارسي معيار

.WncP.  خداZWn?CP\

.âdcP.  گداZfDC”P\  

.  جداcncP.cDC”P\Z

.mzlzch.  نمديZmDlDC”h\

.zcza.  ادبZ>DC”1\

.sRPcnq.  چادرZsRPC”Dq\

.odczq.  پدرZoDC”Dq\

.mPcPm.  نادانZmPC”t\

.  جادهcPccd.Zc`9C”D\

.sRzldcPm.  چمدانZsR`lDC”t\

  
اي در درون يك در بافت ميان واكهشود، اين فرآيند تنها مشاهده مي فوقهاي طور كه در داده همان

  .دهدتكواژ يا در مرز دو تكواژ رخ مي
است كه به  LAZYشود، نخست محدوديت دو محدوديتي كه در رابطه با اين فرآيند مطرح مي

  .كوشي در توليد در رابطه با فرآيند تضعيف اشاره دارد اصل كم
 \IDENTZrnmnqد، محدوديت پايايي گردمحدوديت ديگري كه در رابطه با اين فرآيند مطرح مي

  .ها به ناسوده استتبديل همخوان است كه مانع
\Z  IDENTZrnmnqرسايي\محدوديت پايايي در مشخصه

  .يكسان باشند Zرسايي\واحدهاي واجي متناظر درونداد و برونداد بايد در مشخصه
  .ها ارائه گرديده استبندي اين محدوديتدر بخش زير رتبه

            LAZY >>IDENT[sonor]  

  .شود ميدر آن تحليل  »گدا«و واژهاست اين فرآيند در گويش باالگريوه ارائه گرديده   -8در تابلوي
IDENT[CONT] LAZY Input: /fDd@/ 

 **!`-ZfDc@\

*  *a-☞ZfDC”P\

  ]”C[به  .c.تبديل   -8تابلو 

  
براي توليد به كوشش بيشتري نسبت  .c.همخوان انسدادي )`(يپاياي در گزينه - 8تابلوي  بر اساس

و است دريافت كرده  LAZYنياز دارد از اين رو دو ستاره از محدوديت  )a(در گزينه \”ZCبه ناسوده
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در اين فرآيند، به عنوان برونداد بهينه  )a(از همين رو، گزينه. كنديافت مييك ستاره از آن در )a(گزينه
    .گرددمي انتخاب

تبديل  ]”C[ ط بين دو واكه به همخوان ناسودهدر محي ]c[ ايدر اين گويش همخوان انسدادي و تيغه
ها يك همخوان سايشي است، اما از آنجا كه در اين محيط بست توليدي آن بازتر از سايشي ]C[ .شود مي

مشخص ] ”[كه با نماد  ه استشود يك همخوان ناسودو در آن نوفه ديده نمي استها و مشابه ناسوده
  .شود مي

  
  گيري نتيجه -4

در اين شود كه  ها مشاهده مي هاي بررسي شده و فرآيندهاي واجي موجود در اين داده با توجه به داده
امل وقوع فرآيند تضعيف ع .شودشدگي ديده ميشدگي و ناسودهبه دو صورت سايشي »تضعيف«گويش 

اين محرك آوايي در قالب . در كاهش كوشش توليدي است آوايي محرك» بهينگي نظريه«در 
كوشي توليد اين محدوديت تمام واحدهاي واجي با كم بنابر. شودبندي مي صورت LAZYمحدوديت 

  :برشمرد رگويش لري باالگريوهد توان نتايج زير را در مورد فرآيند تضعيف مي .شوندمي
گويش باالگريوه در محيط بين دو واكه و يا در  [w]به  /v/و  /b/هاي فرآيند تبديل همخوان -1

هاي محدوديت. گرددتعامل چهار محدوديت سبب رخداد اين فرآيند مي. دهددر پايان واژه و هجا رخ مي
و دو  AGREE[round]و  LAZYدو محدوديت نشانداري  اند ازر رخداد اين فرآيند عبارتدخيل د

 .IDENT[sonor]و IDENT[round]محدوديت پايايي 

هاي گوناگون نظير بين دو واكه و انسدادي لبي در بافت[v]به  /b/در فرآيند تبديل انسدادي  -2
عوامل وقوع اين  IDENT[cont]و  LAZYدو محدوديت . شودتبديل مي[v]در پايان به سايشي 

 .فرآيند است

 ويش باالگريوه به علت وجود خوشهدر گ [W]به  /q/همخوان انسدادي  »تضعيف«فرآيند  -3
 و محدوديت LAZYهاي اعمال شده بر اين فرآيند شامل محدوديت محدوديت .دهدواني رخ ميهمخ

 .است IDENT[cont]پايايي 

در پايان هجا دچار فرآيند تضعيف شده و به همتاي سايشي  /p/و  /b/هاي لبي انسدادي -4
پايايي  و محدوديت LAZYنشانداري محدوديت. گردندتبديل مي [f]واك خود يعني همخوان  بي

IDENT[cont] بر رخداد اين فرآيند نظارت دارند. 

دو . دهداي رخ ميدر گويش باالگريوه تنها در بافت ميان واكه [”C]به  /d/فرآيند تبديل  -5
 .استنيز ناظر بر رخداد اين فرآيند  IDENT[sonor]و  LAZYمحدوديت 

 /1/به واكه ر اثر فرآيند تضعيفدرون تكواژ و واژه ب/-ab-/و /-af-/در گويش باالگريوه توالي  -6
-رايج در برخي از گويش ابتدا بر اثر فرآيند. يل شده استاين فرآيند از چند مرحله تشك. شوندتبديل مي

و  .a.هاي  همخوان) 58: همانشريفي، (اقليد وگونه) 164: همان پيريايي،(روجرديهاي ايراني مانند ب
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.e. به ناسوده.v. ثر فرآيند همگوني ناسودهپس بر اس. شودتبديل مي.v. هاي گردي و پسين مشخصه
گريوه پس از باال كند؛ اما در گونهتبديل مي .n.دهد و آن را به واكهگسترش مي .`.خود را به واكه

گردي و افراشتگي اتفاق  در مشخصه `با  vهمگوني ) vبه  eو  aيعني تبديل (اعمال فرآيند تضعيف
توان گفت فرآيند تضعيف و سپس رو مياز اين. گسترش يابد Zvپسين+\ صهاينكه مشخ بدون. افتدمي

. كند هاي ايراني متفاوت عمل ميزباني، در مقايسه با ساير گونه هايي در اين گونه همگوني در چنين واژه
- و سپس فرآيند همگوني در مشخصه كندميتبديل  \Zvرا به غلت  .e.ابتدا فرآيند تضعيف، همخوان

، اظر بر عملكرد اين فرآيندن هاي محدوديت. شودمياعمال ) از افتاده به مياني(دي و افراشتگي هاي گر
هاي اعمال شده بر فرآيند همگوني، محدوديت .است IDENT[sonor]و  LAZYدو محدوديت 

 .است IDENT[round]و محدوديت پايايي  AGREE[round]محدوديت نشانداري
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