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چكیده
از بين فعلهای پیبستی که در واقع صورتهای تصریفی و وابستۀ فعل «بودن» در زمان حال هستند
بيشترین تغييرات یا فرایندهای واجی در مورد صورت سوم شخص مفرد ،یعنی  /-ast/رخ میدهد .این
پیبست در برونداد یا بازنمایی آوایی در یك بافت به ] ،[asدر یك بافت دیگر به ] [sو در چهار بافت
به ] [eتبدیل میشود .وجه مشترک همه این بروندادها حذف همخوان  /t/است .تلفظ محاورهای معيار
این پیبست در بافتهای گوناگون تحت تاثير فرایندهای واجی گوناگونی قرار دارد .در این پژوهش
استدالل میشود که چه فرایندهای واجی موجب تلفظهای گوناگون این پیبست در بافتهای گوناگون
شدهاند .این فرایندها شامل حذف واکه یا درج همخوان ميانجی برای برطرف ساختن التقای واکهها،
هماهنگی واکه -همخوان ،حذف پایانی ،درج و افراشتگی هستند .علت اوليۀ رخداد اکثر این فرایندها،
واکهآغازین بودن این پیبست است .حذف همخوان نيز دليل دیگر است .این پژوهش تحليلی در
چارچوب نظریۀ بهينگی (پرینس و اسمولنسکی )1993/ 2004 ،انجام شده و هدف آن دستیابی به یك
رتبهبندی دربرگيرندۀ نهایی از محدودیتهای مختلف بوده است .این رتبهبندی نهایی تبيين کنندۀ همۀ
تلفظهای فعل پیبستیِ  /-ast/در بافتهای گوناگون است .پيش از ورود به تحليلهای بهينگی ترتيب
این فرایندها و تعاملشان با یکدیگر مورد تحليل قرار میگيرد .نتایج این پژوهش بالغ بر شش مورد
است که هر یك بيانگر واقعيتی پيرامون واجشناسی فعل پیبستیِ  /-ast/میباشد.
واژههای کلیدی :پیبست ،/-ast/التقای واکهها ،حذف ،درج ،افراشتگی.
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 -1مقدمه
 -1-1واژه بست
اندرسن )3-4 :2005( 1عنوان میدارد که اگرچه واژهبستها کوچك هستند ،آن قدر
پراهميت هستند که افراد بسياری بر اساس مطالعۀ آنها دکترای زبان شناسی اخذ
کردهاند .طبق تعریف شقاقی ( )74 :1387واژهبست یك تکواژ وابستۀ دستوری فاقد
تکيه است که در ساختهای بزرگتر از واژه شرکت میکند و از نظر آوایی با پایۀ خود
یك واژۀ واجی می سازد .واژۀ واجی یك گروه یا ساخت نحوی است که از نظر آوایی
همانند یك واژه تلفظ می شود ،اما از نظر صرفی ،نحوی و معنایی یك واژه به شمار
نمیرود .واژهبست ها همچون وندها به یك ميزبان نياز دارند تا به آن بچسبند .ولی بر
خالف وندها جزئی از ساختمان واژه محسوب نمیشوند.
 -2-1نظریه بهینگی
نظریه بهينگی 2یکی از برجستهترین دستاوردها در دستور زایشی است .جزیيات این
نظریه توسط پرینس 3و اسمولنسکی 4در سال  1993در کتابی با عنوان «تعامل
محدودیتها در دستور زایشی » 5منتشرگردید .در نظریۀ بهينگی دادهها تنها با استفاده
از یك مجموعه از محدودیتها مورد تحليل قرار میگيرد .بنابراین ،هيچ گونه قاعدهای
در تحليلها به کار نمیرود .افزون بر این ،هيچ گونه تعاملی ميان قاعدهها و محدودیتها
برقرار نمیشود .زیرا بر اساس مكکارتی )243 :2002( 6نظریۀ بهينگی یك نظریۀ
مختلط از قاعدهها و محدودیتها نيست .بر اساس کگر )413 :1999( 7در نظریۀ
بهينگی اصول صورت گرایی محضِ ( SPEچامسکی 8و هله )1968 ،9با عنوان قاعدهها
و الیههای اشتقاقی ميان بازنمایی زیرساختی و بازنمایی آوایی مطرح نيست .در نظریۀ
1
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بهينگی بازنمایی زیرساختی و بازنمایی آوایی به ترتيب با عنوان درونداد و برونداد
خوانده میشوند .محدودیتها به دو دسته تقسيم میشوند؛ محدودیتهای پایایی و
محدودیتهای نشانداری؛ محدودیتهای پایایی هر گزینهی برونداد را با صورت
متناظر آن در بازنمایی زیرساختی (درونداد) مقایسه میکنند و هر گونه تغيير را با
ستارهدار کردن جریمه میکنند .محدودیتهای نشانداری به درونداد دسترسی ندارند.
به بيانی روشنتر ،محدودیتهای نشانداری توانایی مقایسۀ درونداد با برون داد را
ندارند .بلکه اگر یك گزینۀ برونداد شرایطشان را رعایت نکرده باشد ،آن را جریمه
میکنند .سرانجام از ميان چند گزینۀ رقيب ،آن گزینهای که بيشترین هماهنگی را با
محدودیت(های) باال مرتبهتر داشته باشد به عنوان برونداد بهينه برگزیده میشود.
 -3-1روش پژوهش
این مقاله به روش تحليلی در چارچوب نظریه بهينگی انجام شده است .نخست
تلفظهای مختلف فعلِ پیبستی  /-ast/در بافتهای گوناگون ارایه و استدالل میشود که
دالیل ایجاد این تلفظها رخداد فرایندهای واجی گوناگونی شامل حذف واکه یا درج
همخوان ميانجی برای برطرف ساختن التقای واکهها ،هماهنگی واکه -همخوان ،حذف
پایانی ،درج و افراشتگی میباشد .علت اوليۀ رخداد اکثر این فرایندها ،واکهآغازین بودن
این پی بست است .حذف همخوان نيز دليل دیگر تغيير تلفظ آن است .پيش از ورود به
تحليلهای بهينگی ترتيب این فرایندها و تعاملشان با یکدیگر مورد تحليل قرار
میگيرد .سپس محدودیتهایی که تعاملشان با یکدیگر موجب رخداد این فرایندها
میشود معرفی و رتبهبندی میشوند .رتبهبندیِ به دست آمده به تدریج تکميل میشود
تا در نهایت بتواند تبيينکنندۀ همه تلفظهای این پیبست در بافتهای گوناگون باشد.
 -2تحلیل دادهها
فعلهای پیبستی  /-id/ ،/-im/ ،/-ast/ ،/-i/ ،/-am/و  /-and/که در واقع
صورتهای تصریفی و وابسته فعل «بودن» در زمان حال هستند از واژهبستهای زبان
پارسی به شمار میروند (کلباسی32 :1371 ،؛ شقاقی .)74 :1387 ،از بين این فعلهای
پیبستی بيشترین تغييرات یا فرایندهای واجی در تلفظ محاورهای معيار در مورد صورت
سوم شخص مفرد ،یعنی  /-ast/رخ میدهد .همان گونه که در زیر آشکار است ،این
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پیبست در برونداد در یك بافت به ] ،[asدر یك بافت دیگر به ] [sو در چهار بافت به
] [eتبدیل میشود .وجه مشترک همۀ این بروندادها حذف همخوان  /t/است:
خوب است

][u.be

→

راضی است

][r.zi.je

→

/r.zi+ ast/

تشنه است
ترسو است
جلو است
زیبا است

][te.nas
][tar.su.we

→
→
→
→

/te.ne+ ast/
/tar.su+ast/

][de.lo.we
][zi.bs

(1) /ub+ ast/

/de.lo+ ast/
/zi.b+ ast/

همان گونه که در درونداد نمونههای ( )1آشکار است ،واکهآغازین بودن پیبست /-ast/
در بافتی که آخرین واج واژۀ ميزبان یك واکه باشد موجب التقای واکهها میشود .التقای
واکهها در زبان پارسی مجاز نيست و باید در برونداد برطرف شود .بر اساس تعریف جم
( )1393التقای واکهها وضعيتی است که هيچ همخوانی مابين واکهها یا به بيانی فنیتر،
هسته های دو هجای مجاور وجود نداشته باشد .این وضعيت هنگامی روی میدهد که در
دو هجای مجاور ،هجای سمت چپ فاقد پایانه و هجای سمت راست فاقد آغازه باشد.
دليل مجاز نبودن التقای واکهها در زبان پارسی این است که محدودیت نشانداری
(*HIATUSمكکارتی )116-117 :2002( ،که ضد التقای واکههاست ،دارای رتبۀ
بيشينه در این زبان است .البته محدودیت نشانداری  ONSETکه همچنين در زبان
پارسی رتبۀ بيشينه دارد نيز التقای واکهها را برطرف میکند .تفاوت آنها در این است
که محدودیت  ONSETایجاب میکند که تمام هجاهای یك واژه آغازه داشته باشند.
ولی شرایط  *HIATUSفقط شامل وضعيتی است که در دو هجای مجاور ،هجای
سمت چپ فاقد پایانه و هجای سمت راست فاقد آغازه باشد .اگر در برونداد هجای
سمت راست دارای آغازه شود این محدودیت ارضا میشود .در این مقاله برای اجتناب از
بهکارگيری این دو محدودیت در کنار یکدیگر ،و همچنين برای تبيين انتقال همخوان
پایانی واژۀ ميزبان به آغازۀ تهی پیبست  /-ast/مثالً در «خوب است» فقط از
محدودیت  ONSETاستفاده شده است.
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التقای واکه ها در زبان پارسی معموالً از طریق درج یك همـخوان ميـانجی در آغازۀ
تهیِ هجای سمت راست یا حذف یکی از واکهها برطرف میشود؛ در صورت درج
همـخوان ميـانجی ،محدودیت پایایی ضد درج  DEPکه هر گونه درجی را جریمه
میکند در برابر محدودیت نشانداری  ONSETقرار دارد .ولی در صورت حذف یکی از
واکهها محدودیت پایایی ضد حذفِ ( MAXمكکارتی و پرینس )1995 ،با این
محدودیت نشانداری مقابله میکند .همان گونه که در درونداد نمونههای ( )1آشکار
است ،چنانچه آخرین واج واژۀ ميزبان یکی از سه واکۀ  /u/ ،/i/یا  /o/باشد ،التقای
واکهها از طریق درج همخوان ميانجی برطرف میشود .ولی در صورتی که آخرین واج
واژۀ ميزبان یکی از دو واکۀ  /e/یا  //باشد التقای واکهها از طریق حذف واکه برطرف
میگردد .برای نمونه ،واکۀ /a/ی پیبست در «تشنه است» با واکۀ  /e/ميزبان و در
«زیبا است» با واکۀ //ی ميزبان ،به صورت  /ea/و  /a/رودررو شده است .از طرفی،
همان گونه که در بازنمایی آوایی این دو جمله پيداست ،التقای واکهها در  /ea/از طریق
حذف واکۀ /e/ی ميزبان و در /a/از طریق حذف واکۀ  /a/ی پیبست برطرف میشود.
در واقع در رویارویی دو واکۀ افتادۀ /a/ی پیبست و //ی ميزبان ،واکۀ  /a/حذف
میشود .ولی در رویارویی واکۀ افتادۀ /a/ی پیبست با واکۀ/e/ی ميزبان ،واکۀ  /e/که
یك واکۀ [ -افتاده] است ،حذف میگردد .این فرایند در هر واژۀ ميزبانِ مختوم به واکۀ
 /e/شامل نوواژهها مانند «یارانه» و «رایانه» و وامواژهها مانند «گيشه» و «ویبره» رخ
میدهد .کالً ،تمام فرایندهای مورد بررسی در این پژوهش مشروط به شرایط واجی
هستند نه نوع و ریشۀ واژه.
محدودیت پایایی ) MAX(encVکه ضد حذف واکۀ پیبست اسـت ،از حـذف ایـن
واکه در رویارویی با واکۀ /e/ی ميزبان جلوگيری میکنـد .در مقابـل ،محـدودیت پایـایی
) MAX(stem lowVضد حذف واکۀ افتادۀ ستاک است .تسـلط ایـن محـدودیت بـر
محدودیت )MAX(encVمانع حذف واکۀ //ی واژۀ ميزبان در رویارویی با واکۀ /a/
ی پیبست است .این دو محدودیت بر گونۀ کلی خود یعنی  MAXتسلط دارنـد ،زیـرا
نسبت به آن شرایط خاصتری را ایجاب میکنند .همچنين شایان ذکر است کـه ایـن دو
محدودیت با الگوبرداری تلفيقـی از محـدودیتهـای )( MAX(stemولـف )2009 ،1و

. Matthew Wolf
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( MAX-Root-Vکومن )2007 ،1صورتبندی شدهاند .چگونگی تبـدیل پـیبسـت /-
 ast/به این سه بازنمایی مختلف در این مقاله مورد تحليل قرار گرفته است؛
 -1-2تبدیل /-ast/به ]:[-as
در بافتی که آخرین واجِ واژه ميزبان واکۀ  /e/باشد ،افزون بر حذف این واکه که پيشتر
مورد بررسی قرار گرفت همخوان /t/ی پیبست نيز حذف میشود .در نتيجۀ رخداد این
فرایندِ حذفِ پایانی ،پیبست  /-ast/به ] [asتبدیل میشود .همان گونه که پيشتر نيز
بيان شد ،وجه مشترک همۀ بازنماییهای آواییِ پیبست  /-ast/حذف همخوان /t/
است .این فرایند ویژگیِ منحصر به فرد و خاصِ پیبست  /-ast/نيست .بر اساس
بیجنخان ( )204-205 :1384در زبان پارسی همخوانهای  /t/و  /d/در بافتی که
پيش از آنها یك همخوان سایشی وجود داشته باشد ،حذف میشوند؛ مانند تلفظ
واژههای «دست» و «دزد» به ترتيب به صورت] [dasو ] .[dozمراحل
اشتقاق] [te.nasاز  /te.ne+ ast/در زیر نشان داده شده است:
/te.ne+ ast/
درونداد
te.nast
برطرف سازی التقای واکهها با حذف واکۀ /e/
te.nas
حذف همخوان /t/
][te.nas
برونداد
همان گونه که آشکار است فرایند «برطرف سازی التقای واکهها از طریق حذف واکۀ
 »/e/پيش از فرایند حذف همخوان /t/ی پیبست عمل میکند .به لحاظ بافت واجیِ
درونداد امکان رخداد فرایند حذف همخوان /t/ی پیبست پيش از فرایند «برطرف
سازی التقای واکهها» نيز وجود دارد:
/te.ne+ ast/
درونداد
te.ne.as
حذف همخوان /t/
te.nas
برطرف سازی التقای واکهها با حذف واکۀ /e/
][te.nas
برونداد

. Erwin R. Komen
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این حاکی از این واقعيت است که بين این دو فرایند «تعامل زمينهچين» 1برقرار
نيست .زیرا حذف همخوان  /t/مشروط به حذف واکۀ  /e/نيست .به بيانی دیگر ،شرایط
برای رخداد حذف همخوان  /t/در خودِ درونداد فراهم است و این گونه نيست که حذف
واکۀ  /e/شرایط را برای رخداد آن فراهم بکند .بنابراین ،درصورتی که جای این دو
فرایند با هم عوض شود ،بافت واجی برای رخداد هر دو فراهم است .ولی با توجه به این
که در گونۀ رسمی فقط فرایند برطرف سازی التقای واکهها رخ میدهد ،این فرایند
پيش از رخداد حذف همخوان  /t/در نظر گرفته میشود .حذف واکه /e/به عنوان هسته
هجای سمت چپ ،برای نمونه در  /te.ne+ ast/موجب میشود که از این هجا فقط
همخوان  /n/بر جای بماند .این همخوان بر جای مانده در واقع آغازۀ هجای سمت چپ
بوده است .ولی تشکيل هجا فقط با یك همخوان و بدون هسته امکانپذیر نيست.
بنابراین ،همخوان  /n/به آغازۀ تهیِ هجای سمت راست منتقل میشود .بیجنخان
( )204-205 :1384محدودیت نشانداری  *FircDentPlosiveرا عامل رخداد حذف
همخوانهای  /t/و  /d/در بافتی که پيش از آنها یك همخوان سایشی وجود داشته
باشد ،معرفی میکند .این محدودیت خوشۀ سایشی و انفجاری -دندانی را در پایانۀ هجا
مجاز نمیشمارد؛ یعنی اگر در خوشۀ پایانۀ هجا ،جایگاه اول را یك سایشی و جایگاه
دوم را یك انفجاری -دندانی پر کرده باشد ،انفجاری -دندانی حذف میشود .جم
( )156-162 :1388ضمن به کارگيری این محدودیت در تحليلهایش بيان میدارد که
محدودیت  *FircDentPlosiveتصریح نمیکند که از بين دو همخوان سایشی و
انفجاری -دندانی ،کدام یك باید حذف گردد و کدام یك باید بماند تا این محدودیت
رعایت شود .برای نمونه ،تلفظ واژۀ «دست» به هر دو صورت درستِ ] [dasو نادرستِ
] *[datاین محدودیت را رعایت میکند .از این رو ،محدودیت ) MAX(Fricباید
لحاظ شود تا مانع حذف همخوان سایشی بشود .رتبهبندی ( )2فرایند حذف واکۀ  /e/و
همخوان  /t/به ترتيب به عنوان آخرین واجِ ميزبان و پیبست /-ast/را تبيين میکند:
)(2)ONSET >>*FircDentPlosive>> MAX(stem lowV) >> MAX(encV
>> MAX(fric) >> MAX
عبارت «تشنه است» در تابلوی ( )1مورد تحليل قرار گرفته است:

. feeding interaction

1
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تابلوی ()1
MAX

MAX
)(fric

MAX
)(encV

MAX
(stem
)lowV

*FircDent
Plosive

ONSET

**
***

Input:
/te.ne+ ast/
]a.☞[te.nas

!*

**

!*

*

*

!*
*

!*

][te.na

b.

][te.nes

c.

][te.nest

d.

]e. [te.ne.ast

همان گونه که در تابلوی ( )1آشکار است ،گزینۀ پایای ) (eبه این علت که هجای
آخرش آغازه ندارد و همچنين به خاطر داشتن خوشۀ سایشی و انفجاری -دندانی به
ترتيب دو محدودیت نشانداری  ONSETو  *FircDentPlosiveرا نقض کرده و
در همان آغاز کار از رقابت کنار رفته است .گزینۀ ) (dنيز به دليل داشتن خوشۀ
سایشی و انفجاری -دندانی محدودیت نشانداری  *FircDentPlosiveرا نقض کرده
و از رقابت کنار رفته است .هيچ یك از گزینهها محدودیت پایایی MAX(low)stem
را نقض نکردهاند؛ حتی با حذف واکه /e/ی واژۀ ميزبان در گزینههای ) (aو ) (bاین
محدودیت نقض نشده است ،زیرا  /e/یك واکۀ افتاده نيست .در مرحله بعد گزینۀ ) (cبه
علت حذف واکۀ پیبست محدودیت پایایی ) MAX(encVرا نقض کرده و از رقابت
کنار رفته است .سرانجام رقابت ميان دو گزینۀ ) (aو ) (bکه این محدودیتها را رعایت
کردهاند ادامه می یابد .آخرین مرحلۀ رقابت آنها محدودیت پایاییِ ضد حذف همخوان
سایشی ،یعنی ) MAX(fricاست ،گزینۀ ) (bبه علت حذف همخوان سایشی این
محدودیت نقض کرده است .بنابراین ،گزینه ) (aبه عنوان برونداد بهينه برگزیده
میشود.
 -2-2تبدیل /-ast/به ]:[-s
در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان واکۀ //باشد ،افزون بر حذف همخوان  /t/در پی
بست  /-ast/که پيشتر مورد بررسی قرار گرفت واکۀ  /a/نيز حذف میشود .بنابراین،
همخوان  /s/تنها بازماندۀ این پیبست است .فرایند تبدیل  /zi.b+ast/به ][zi.bs
در زیر نشان داده شده است .از آنجا که در تلفظ رسمی ،فقط فرایند برطرفسازی

تبیین تغییر تلفظ فعل پیبستیِ  /-ast/در بافتهای گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی29/

التقای واکهها از طریق حذف واکۀ  /a/رخ میدهد و صورت ] [zi.bstرا به دست
میدهد ،رخداد حذف واکۀ  /a/پيش از رخداد حذف همخوان  /t/در نظر گرفته میشود:
درونداد
برطرف سازی التقای واکهها با حذف واکۀ /a/
حذف همخوان /t/
برونداد

/zi.b+ ast/
zi.bst
zi.bs
][zi.bs

همان گونه که آشکار است فرایند «برطرف سازی التقای واکهها از طریق حذف واکۀ
 »/a/پيش از فرایند حذف همخوان /t/ی پیبست عمل میکند .البته ،به لحاظ بافت
واجیِ درونداد امکان رخداد فرایند حذف همخوان /t/ی پیبست پيش از فرایند
«برطرف سازی التقای واکهها» نيز وجود دارد:
درونداد
حذف همخوان /t/
برطرف سازی التقای واکهها با حذف واکۀ /a/
برونداد

/zi.b+ ast/
zi.b.as
zi.bs
][zi.bs

این حاکی از این واقعيت است که بين این دو فرایند نيز «تعامل زمينهچين» برقرار
نيست .زیرا حذف همخوان  /t/مشروط به حذف واکۀ  /a/نيست .به بيانی دیگر ،شرایط
برای رخداد حذف همخوان  /t/در خودِ درونداد فراهم است و این گونه نيست که حذف
واکۀ  /a/شرایط را برای رخداد آن فراهم بکند .بنابراین ،درصورتی که جای این دو
فرایند با هم عوض شود ،بافت واجی برای رخداد هر دو فراهم است .ولی با توجه به این
که در گونۀ رسمی فقط فرایند برطرف سازی التقای واکهها رخ میدهد ،این فرایند
پيش از رخداد حذف همخوان  /t/در نظر گرفته میشود .همان رتبهبندی ( )2فرایند
حذف واکه  /a/و همخوان  /t/به ترتيب به عنوان هسته و پایانۀ پیبست /-ast/را تبيين
میکند .عبارت «زیبا است» در تابلوی ( )2مورد تحليل قرار گرفته است:
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تابلوی ()2
MAX

MAX
)(fric

**

MAX
)(encV

]a. ☞[zi.bs

*

**
***

MAX
(stem
)lowV

*FircDent
Plosive

ONSET

*

Input:
/zi.b+ ast/

!*

][zi.bas

b.

!*

][zi.ba

c.

*

!*

]d. [zi.b.ast

همان گونه که در تابلوی ( )2آشکار است ،گزینۀ پایای ) (dبه این علت که هجای
آخرش آغازه ندارد و همچنين به خاطر داشتن خوشۀ سایشی و انفجاری -دندانی به
ترتيب دو محدودیت نشانداری  ONSETو  *FircDentPlosiveرا نقض کرده و
در همان آغاز کار از رقابت کنار رفته است .سرانجام رقابت ميان سه گزینۀ ) (b) ،(aو
) (cکه این دو محدودیت را رعایت کردهاند ،به محدودیت  MAX(low)stemکشيده
میشود .حذف واکۀ افتادۀ //ی واژۀ ميزبان در دو گزینۀ ) (bو ) (cموجب نقض این
محدودیت شده است .بنابراین ،گزینۀ ) (aبه عنوان برونداد بهينه برگزیده میشود.
 -3-2تبدیل /-ast/به ]:[-e
در بافتهایی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان یکی از سه واکۀ  /o/ ،/i/و  /u/یا یك همخوان
باشد ،پی بست  /-ast/به ] [eتبدیل میشود .اکنون این پرسش پيش میآید که چگونه
میتوان تبدیل  /-ast/به ] [eرا با توجه به این که هيچ وجه مشترکی بين آنها وجود
ندارد تبيين کرد؟ همان گونه که پيشتر بحث شد ،عامل حذف همخوان  /t/محدودیت
نشانداری  *FircDentPlosiveمیباشد .آشکار است که در پی آن همخوان  /s/نيز
حذف شده است .واژۀ «نيست» ’ ‘/nist/نيز که شکل منفیِ واژۀ «است» میباشد ،با
حذف پياپی همخوانهای  /t/و  /s/به ترتيب به صورت ] [nisو ] [niتلفظ میشود.
مسئله این است که چه شرایطی موجب تبدیل واکۀ  /a/به واکۀ ] [eشده است؟
آیا واکۀ  /a/تحت تاثير آخرین واجِ واژۀ ميزبان یعنی یکی از سه واکۀ  /o/ ،/i/و
/u/یا یك همخوان به واکۀ ] [eتبدیل شده است؟ ولی این سه واکه یا یك همخوان
چگونه می توانند موجب این تبدیل شوند؟ با وجود این که ارتفاع این سه واکه بيشتر از

تبیین تغییر تلفظ فعل پیبستیِ  /-ast/در بافتهای گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی31/

واکۀ افتادۀ  /a/است ،تنها واکۀ پيشين و افراشتۀ  /i/میتواند طی فرایند «هماهنگی
واکهای پيشرو» موجب افراشتهتر شدن واکۀ پيشين و افتادۀ  /a/و تبدیل آن به واکۀ
ميانی ] [eبشود .زیرا در زبان پارسی واکههای پسين و گرد  /o/و  /u/فقط موجب
«هماهنگی واکهای در گردی» میشوند .پس این دو واکۀ پسين و گرد نمیتوانند بر
واکۀ  /a/تاثير گذاشته و آن را به واکۀ پيشين و گستردۀ ] [eتبدیل کنند .همچنين ،به
علت وجود مشخصههای گوناگون در همخوانها امکان ندارد که همۀ آنها یك مشخصۀ
خاصی را به واکۀ  /a/گسترش داده و آن را به واکۀ ] [eتبدیل کرده باشند .بنابراین،
واکۀ  /a/تحت تاثير آخرین واجِ واژۀ ميزبان (یکی از سه واکۀ  /o/ ،/i/و  /u/یا یك
همخوان) به واکۀ ] [eتبدیل نشده است .بر اساس جم (آمادۀ انتشار) علت تبدیل واکۀ
 /a/به ] [eرتبۀ باالی محدودیتِ نشانداریِ ] *aدر زبان پارسی محاورهای معيار است.
این محدودیت مانع توليد واکۀ ] [aدر انتهای واژههای زبان پارسی میشود .زیرا در
لهجۀ معيار به استثنای دو واژۀ «وَ» و «نَه» آخرین واج هيچ واژهای واکۀ  /a/نيست.
برای نمونه ،این محدودیت مانع تلفظ جملۀ «خوب است» به صورت ] [u.baمیشود.
حذف پياپی همخوانهای  /t/و  /s/و تبدیل واکۀ  /a/به واکۀ ] [eدر زیر نشان داده
شده است:
/ast/
درونداد
as
حذف همخوان /t/
a
حذف همخوان /s/
e
افراشتگی
][e
برونداد
بين این سه فرایند «تعامل زمينهچين» وجود دارد .زیرا حذف همخوان  /t/شرایط
حذف همخوان  /s/را فراهم کرده است .همچنين در پی حذف همخوان  ،/s/واکۀ /a/
در انتهای واژه قرار گرفته و شرایط تبدیل آن به واکۀ ] [eفراهم شده است.
از آنجا که واکۀ افتاده  /a/به واکۀ ميانی ] [eتبدیل میشود ،محدودیت پایایی
] IDENT [lowکه تبدیل مشخصه [ +افتاده] به [ -افتاده] را در برونداد نسبت به
صورت متناظر آن در درونداد جریمه میکند ،با محدودیت نشانداری ] *aدر تعارض
است .اکنون که دالیل حذف همخوان  /t/و تبدیل واکۀ  /a/به واکۀ ] [eمورد تحليل
قرار گرفت ،پرسشهای دیگری مطرح میشود؛ همان گونه که بيان شد ،تا همخوان /s/

 /32پژوهشهای زبانی ،سال  ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1394

حذف نشود واکۀ  /a/در انتهای واژه قرار نمیگيرد تا به واکۀ ] [eتبدیل شود .پرسش
این است که در این ميان چه محدودیتی موجب حذف همخوان  /s/شده است؟ چرا
همخوان  /s/فقط در بافتهایی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان یکی از سه واکۀ ،/o/ ،/i/
 /u/یا یك همخوان باشد ،حذف میشود؟ به سخنی دیگر ،چرا این همخوان در
بافتهایی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان یکی از دو واکۀ  /e/یا  //حذف نمیشود؟
برای پاسخ به این پرسشها و ارائه یك محدودیت باید دید که تفاوت این دو بافت
در چيست .همان گونه که پيشتر تبيين شد در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان یکی از
دو واکۀ  /e/یا  //باشد ،التقای یکی از این واکهها با واکۀ /a/ی پیبست از طریق حذف
واکه برطرف میشود .در حالی که در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان یکی از سه واکۀ
 /o/ ،/i/یا  /u/باشد ،التقای یکی از این واکهها با واکۀ /a/ی پیبست از طریق درج
همخوان ميانجی برطرف می شود .با یك بررسی موشکافانه معلوم میشود که همخوان
 /s/فقط در بافتی حذف میشود که یك همخوان پيش از پیبست  /-ast/وجود داشته
باشد؛ خواه این همخوان دروندادی باشد ،یعنی آخرین واجِ واژۀ ميزبان یك همخوان
باشد ،خواه این همخوان به عنوان یك همخوان ميانجی در یك الیۀ ميانی مابين
درونداد و برونداد بين دو واکه درج شده باشد .حذف همخوان  ،/s/تبدیل واکۀ  /a/به
واکۀ ] [eرا در پی دارد .مثالً ،در بازنماییهای زیر وجود همخوان  /b/در دروندادِ «خوب
است» و درج همخوان ميانجی] [jدر «راضی است» همراه با رخداد فرایند حذف
همخوان  /t/موجب حذف همخوان  /s/شده است:
/r.zi+ast/
/ub+ast/
درونداد
____________
r.zi.jast
درج همخوان ميانجی
r.zi.jas
ubas
حذف همخوان /t/
r.zi.ja
uba
حذف همخوان /s/
r.zi.je
ube
افراشتگی
][r.zi.je
][ube
برونداد
اما چرا در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان یکی از دو واکۀ  //یا  /e/است،
همخوان  /s/حذف نمیشود؟ همان گونه که پيشتر استدالل شد در بافتی که آخرین
واجِ واژۀ ميزبان واکۀ //باشد ،افزون بر حذف همخوان /t/ی پیبستِ  ،/-ast/واکۀ /a/
نيز حذف میشود .بدیهی است که حذف همخوان  /s/به عنوان تنها بازماندۀ پیبستِ

تبیین تغییر تلفظ فعل پیبستیِ  /-ast/در بافتهای گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی33/

 /-ast/امکانپذیر نيست .زیرا دیگر چيزی از آن باقی نمیماند .البته اگر این فرایند رخ
میداد ،برونداد نادرست زیر نتيجه آن بود:
/zi.b +ast/
درونداد
zi.bst
برطرف سازی التقای واکهها با حذف واکۀ /a/
zi.bs
حذف همخوان /t/
*zi.b
حذف همخوان /s/
]*[zi.b
برونداد
همان گونه که آشکار است ،در صورت رخداد این فرایند عبارت «زیبا است» به صورت
] *[zi.bتلفظ میشد .گویی پیبست  /-ast/اصالً وجود نداشته است .همچنين،
همان گونه که پيشتر تحليل شد در بافتی که آخرین واجِ واژه ميزبان واکۀ  /e/باشد،
این واکه افزون بر همخوان /t/ی پیبستِ  ،/-ast/حذف میشود:
/te.ne+ ast/
→
][te.nas
تشنه است
همان گونه که در نمونۀ باال پيداست ،حذف آخرین واجِ واژۀ ميزبان یعنی واکۀ /e/
موجب قرار گرفتن همخوانِ ماقبل این واکه (همخوانِ " "nدر این نمونه) پيش از
پیبست شده است .از طرفی پيشتر نيز گفته شد که همخوان  /s/فقط در بافتی حذف
میشود که یك همخوان پيش از پیبست  /-ast/وجود داشته باشد .در پی آن نيز واکۀ
 /a/به واکۀ ] [eتبدیل میشود .پس چرا به رغم فراهم بودن شرایطِ رخدادِ فرایند حذف
همخوان  /s/و در پی آن فرایند تبدیل واکۀ  /a/به واکۀ ] ،[eاین دو فرایند رخ
نمیدهند؟ پاسخ این پرسش این گونه است؛ اگر این دو فرایند رخ میدادند ،برونداد
نادرست زیر نتيجه آن بود:
/te.ne+ ast/
درونداد
te.nast
برطرف سازی التقای واکهها با حذف واکۀ /e/
te.nas
حذف همخوان /t/
*te.na
حذف همخوان /s/
*te.ne
افراشتگی
]*[te.ne
برونداد
همان گونه که آشکار است ،در صورت رخداد این دو فرایند عبارت «تشنه است»
به صورت ] *[te.neتلفظ میشد .بدیهی است که حذف همخوان  /s/به عنوان تنها
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بازماندۀ پیبستِ  /-ast/موجب میشود که واکۀ /a/یِ پیبست که اکنون در انتهای
عبارت قرار گرفته به ] [eتبدیل شود .در نتيجه ،این گونه تصور خواهد شد که این واکۀ
] [eهمان واکۀ /e/ی واژۀ ميزبان است .گویی پیبستِ /-ast/اصالً وجود نداشته است.
این استداللها واقعيتی را پيرامون پیبستِ  /-ast/نمایان میکند؛ پس از حذف
همخوان  ،/t/واکه و همخوانِ] [asدر مجاورت هم قرار نمیگيرند .این بدان معنی است
که یکی از این دو واج باید حذف شود .وجود یك همخوان به عنوان آخرین واج واژۀ
ميزبان در درونداد یا به عنوان یك واج ميانجی ،از حذف واکۀ /a/یِ پیبست جلوگيری
میکند .زیرا این همخوان که در جایگاه آغازه قرار دارد برای تشکيل هجایِ  CVبه واکۀ
 /a/نياز دارد .در نتيجه ،همخوانِ  /s/حذف میشود .از سویی دیگر ،حذف شدن واکۀ
/a/ی پیبست در رویارویی با واکۀ //ی واژۀ ميزبان از حذف همخوان  /s/جلوگيری
میکند .محدودیتی که موجب حذف همخوانِ  /s/در  /-ast/میشود ،به شکل
 *[as]encliticصورتبندی ،و بدینگونه تعریف میشود:
« پیبستِ متشکل از واکه و همخوانِ ] [asمجاز نيست».
این محدودیت مانع تشکيل هجایی میشود که در هسته و پایانهاش دو آوای پیبست،
یعنی واکه و همخوانِ] [asوجود دارد .اکنون این پرسش مطرح میشود که اگر پیبستِ
متشکل از واکه و همخوانِ ] [asمجاز نيست پس چرا در بافتی که آخرین واجِ واژه
ميزبان واکۀ  /e/باشد ،این محدودیت رعایت نمیشود؟ مثالً ،در «تشنه است» گزینۀ
بهينه ،یعنی ] [te.nasآن را رعایت نکرده است؟ در مقام پاسخ باید گفت که
محدودیت  *[as]encliticمانع تشکيل هجایی میشود که در هسته و پایانهاش دو آوای
پیبست ،یعنی واکه و همخوانِ] [asوجود دارد .آغازۀ این هجا آخرین همخوان واژۀ
ميزبان در درونداد یا یك همخوان ميانجی است .یعنی همان همخوانی که وجود آن
پيش از پیبست  /-ast/شرایط را برای حذف همخوان  /s/فراهم میکند .ولی این
شرایط در عبارتی مانند  /te.ne+ ast/فراهم نيست ،زیرا آخرین واجِ واژۀ ميزبان در
درونداد ،یك واکه یعنی  /e/است .همخوان ] [nدر آغازۀ هجای ] [nasدر گزینۀ بهينۀ
] ،[te.nasنه آخرین واج واژۀ ميزبان در درونداد است نه یك همخوان ميانجی .بلکه
حذف واکۀ  /e/آن را در جایگاه آغازه قرار داده است .پس اگر  /te.ne+ ast/تحت
رتبهبندی ( )3مجدداً تحليل شود ،تسلط محدودیت ضد حذفِ واکۀ پیبست یعنی
) MAX(encVبر محدودیت *[as]encliticباز باعث انتخاب گزینۀ ] [te.nasمیشود.

35/ در بافتهای گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی/-ast/ ِتبیین تغییر تلفظ فعل پیبستی

(3) ONSET >> *a], *FircDentPlosive >> MAX(stem lowV)
>> MAX(encV) >> *[as]enclitic >> MAX(fric) >> MAX, IDENT (low)

[te.nes]

c.

[te.na]

d.

[te.ne.ast]

DEP

**

*!

**

*!

*

*!

IDENT(low)

MAX

MAX(fric)

*

a.☞ [te.nas]
b.

*[as]enclitic

MAX(stem lowV)

*FircDentPlosive

*a]

ONSET

Input: / te.ne+ ast/

MAX(encV)

)3( تابلوی

***

*

b.

[u.bas]

c.

[u.bast]

d.

[u.ba]

e.

[ub.ast]

MAX

IDENT(low)

a. ☞ [u.be]

MAX(fric)

*[as]enclitic

MAX(stem
lowV)
MAX(encV)

*a]

ONSET

Input: /ub+ ast/

*FircDentPlosive

[ در بافتی که آخرین واج واژۀ ميزبان یكe]  به/-ast/ ) فرایند تبدیل3( رتبهبندی
) مورد تحليل4(  عبارت «خوب است» در تابلوی. را نيز تبيين میکند،همخوان است
:قرار گرفته است
)4( تابلوی

*

**

*

*!
*!

*

*!
*!

*

*
*

*

**
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در تابلوی ( )4در همان آغاز کار گزینۀ پایای ) (eبه این علت که هجای آخرش آغازه
ندارد و همچنين به خاطر داشتن خوشۀ سایشی و انفجاری -دندانی به ترتيب دو
محدودیت نشانداری  ONSETو  *FircDentPlosiveرا نقض کرده و از رقابت
کنار رفته است .سپس ،نوبت به گزینۀ ) (dمیرسد .آخرین واج این گزینه واکۀ ][a
است .این به معنی نقض محدودیت ] *aتوسط این گزینه میباشد .گزینۀ ) (cنيز به
دليل داشتن خوشۀ سایشی و انفجاری -دندانی محدودیت نشانداری
 *FircDentPlosiveرا نقض کرده و از رقابت کنار رفته است .از آنجا که در هيچ یك
از گزینهها واکهای حذف نشده ،هيچ یك از محدودیتهای پایایی MAX(low)stem
و ) MAX(encVنقض نشده است .سرانجام رقابت ميان دو گزینۀ ) (aو ) (bبه
محدودیت  *[as]encliticکشيده میشود .گزینۀ ) (bبه این علت که پیبستش شامل
واکه و همخوانِ ] [asمیباشد ،محدودیت  *[as]encliticرا نقض کرده است .بنابراین،
گزینۀ ) (aبه عنوان برونداد بهينه برگزیده میشود.
همان گونه که پيشتر مورد تحليل قرار گرفت ،در بافتهایی که آخرین واجِ واژۀ
ميزبان یکی از سه واکۀ  /o/ ،/i/یا  /u/باشد ،التقای این واکهها با واکه پیبست از
طریق درج همخوان ميانجی برطرف میشود .التقای واکهها ناشی از رویارویی واکۀ /i/ی
واژۀ ميزبان با واکۀ /a/ی پی بست از طریق درج همخوان ميانجیِ ] [jبرطرف میشود.
درج غلتِ ] [jحاکی از این واقعيت است که واکۀ  /i/تعيين میکند کدام همخوان
ميانجی از ميان همخوانهای ميانجی رایج در پارسی محاورهای معيار باید در این بافت
درج شود .دليل درج غلت ] [jاز ميان همخوانهای ميانجی رایج در پارسی محاورهای
معيار وجود مشخصههای مشترک [ +افراشته] ،و [ -پسين] و [ -گرد] در این همخوان
و واکۀ  /i/است .اما التقای واکهها ناشی از رویارویی یکی از واکههای  /u/یا /o/ی واژۀ
ميزبان با واکۀ /a/یِ پی بست از طریق درج همخوان ميانجی ] [wکه به لحاظ داشتن
مشخصه های گرد و پسين با این دو واکه گرد هماهنگ است ،برطرف میشود .درج
همخوان ميانجی [ ]jیا ] [wکه به ترتيب نتيجۀ هماهنگی با واکه غيرگرد  /i/یا یکی از
واکههای گرد  /o/یا  /u/ست ،نوعی «هماهنگی واکه -همخوان» به شمار میرود؛
همگونی واکه و همخوان با یکدیگر در بعضی مشخصههای واجی «هماهنگی واکه-
همخوان» ناميده میشود .منبع همگونی میتواند واکه یا همخوان باشد .صادقی ()1365
بيان میدارد که همخوان ميانجی[ ]jدر بيشتر موارد به صورت کامل تلفظ میشود .اما
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همخوان ميانجی ] [wدر اکثریت موارد به صورت خفيف و گاه به شکل بسيار خفيف
تلفظ میشود .به طوری که برخی مؤلفان آنها را نادیده انگاشته و یا اینکه تصور کردهاند
که در این گونه موارد دو واکه بدون هيچ گونه واسطه در کنار هم قرار میگيرند.
به علت رخداد فرایند درج الزم است که محدودیت پایایی ضد درج  DEPبه
رتبهبندی افزوده شود .همان طور که پيشتر بيان شد ،این محدودیت در برابر محدودیت
 ONSETقرار دارد و هر گونه درجی را جریمه میکند .رتبهبندی نهایی ( )4تبيين
کنندۀ همه موارد تغيير تلفظ فعل پیبستیِ  /-ast/در بافتهای گوناگون است:
>> )(4) ONSET >> *a], *FircDentPlosive >> MAX(stem lowV
MAX(encV)>> *[as]enclitic >>MAX(fric)>> MAX,IDENT (low), DEP

فرایند تبدیل /-ast/به ] [-eاز طریق درج همخوان ميانجی برای برطرف ساختن
التقای واکهها در «راضی است»« ،ترسو است» و «جلو است» به یك گونه رخ داده است.
ازاینرو ،عبارت «راضی است» به نمایندگی از آنها در تابلوی ( )5مورد تحليل قرار گرفته
است:
تابلوی ()5

DEP

)IDENT(low

MAX

)MAX(fric

*[as]enclitic

)MAX(encV

)MAX(stem lowV

*

*FircDentPlosive

*

**

]*a

*

*

ONSET

*

*

**

*

Input: /r.zi+ ast/

]a. ☞ [r.zi.je
!*
!*

*
*

!*
*

!*

][r.zi.jas

b.

][r.zi.ja

c.

][r.zi.jast

d.

][r.zi.ast

e.

در تابلوی ( )5گزینۀ پایای ) (eبه این علت که هجای آخرش آغازه ندارد و همچنين
به خاطر داشتن خوشۀ سایشی و انفجاری -دندانی به ترتيب دو محدودیت نشانداری
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 ONSETو  *FircDentPlosiveرا نقض کرده و در همان آغاز کار از رقابت کنار
رفته است .گزینۀ ) (dنيز محدودیت  *FircDentPlosiveرا نقض کرده است .آخرین
واج گزینۀ ) (cواکۀ ] [aاست .این به معنی نقض محدودیت ] *aتوسط این گزینه
میباشد .از آنجا که در هيچ یك از گزینههای این تابلو واکهای حذف نشده ،هيچ یك از
محدودیتهای پایایی  MAX(low)stemو ) MAX(encVنقض نشده است.
سرانجام رقابت ميان دو گزینۀ ) (aو ) (bبه محدودیت  *[as]encliticکشيده میشود.
گزینۀ ) (bبه این علت که پیبستش شامل واکه و همخوانِ ] [asمیباشد ،از محدودیت
 *[as]encliticتخطی کرده است .بنابراین ،گزینۀ ) (aبه عنوان برونداد بهينه برگزیده
میشود.
 -3نتیجه
نتایج این پژوهش شامل شش مورد زیر است:
 -1پیبست  /-ast/در برونداد در یك بافت به ] ،[asدر بافتی دیگر به ] [sو در چهار
بافت به ] [eتبدیل میشود .مهمترین نتيجۀ این پژوهش دستیابی به یك رتبهبندی
نهایی است که هر سه تلفظ این پیبست را در بافتهای گوناگون تبيين میکند.
 -2برای برطرف کردن التقای واکهها در بافتی که آخرین واج واژۀ ميزبان واکۀ  /i/باشد
غلت ] [jو در بافتی که آخرین واج واژۀ ميزبان یکی از واکههای  /u/یا  /o/باشد غلت
] [wدرج می شود .از سویی دیگر ،در بافتی که آخرین واج واژۀ ميزبان واکۀ  /e/باشد
این واکه حذف میشود .ولی التقای واکهها ناشی از رویارویی واکۀ //ی واژۀ ميزبان با
واکۀ /a/یِ پیبست از طریق حذف واکۀ /a/یِ پیبست برطرف میشود.
 -3علت تبدیل واکۀ  /a/به ] [eرتبۀ باالی محدودیتِ نشان داریِ ] *aدر زبان پارسی
است .این محدودیت مانع توليد واکۀ ] [aدر انتهای واژههای این زبان میشود.
 -4همخوان  /s/فقط در بافتی حذف میشود که یك همخوان در درونداد یا از طریق
فرایند درج پيش از پیبست  /-ast/وجود داشته باشد .در پی آن نيز واکۀ  /a/به واکۀ
] [eتبدیل میشود .محدودیت نشانداریِ  *[as]encliticکه پیبستِ متشکل از واکه و
همخوانِ ] [asرا مجاز نمیشمارد ،عامل حذف همخوانِ  /s/است .در واقع این
محدودیت نشانداری مانع تشکيل هجایی میشود که در هسته و پایانهاش دو آوای
پیبست ،یعنی واکه و همخوانِ] [asوجود دارد.

تبیین تغییر تلفظ فعل پیبستیِ  /-ast/در بافتهای گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی39/

 -5در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان واکۀ  //است ،همخوان  /s/حذف نمیشود.
زیرا در این بافت افزون بر حذف همخوان /t/ی پیبستِ  ،/-ast/واکۀ  /a/نيز حذف
میشود .بدیهی است که حذف همخوان  /s/به عنوان تنها بازماندۀ پیبستِ /-ast/
امکانپذیر نيست .زیرا دیگر چيزی از آن باقی نمیماند.
 -6در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان واکۀ  /e/است ،همخوان  /s/حذف نمیشود.
زیرا در این بافت افزون بر حذف همخوان /t/ی پیبستِ  ،/-ast/واکۀ /e/ی واژۀ ميزبان
نيز حذف میشود .بدیهی است که حذف همخوان  /s/به عنوان تنها بازماندۀ پیبستِ
 /-ast/موجب میشود که واکۀ /a/یِ پیبست که اکنون در انتهای عبارت قرار گرفته
به ] [eتبدیل شود .در نتيجه ،این تصور به وجود خواهد آمد که این واکۀ] [eهمان واکۀ
/e/ی واژۀ ميزبان است .گویی اصالً پیبستِ /-ast/وجود نداشته است.
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