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تعامل واجشناسی و معناشناسی از منظر نظریۀ بهینگی
بشیر جم
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استادیار گروۀ زبان انگلیسی دانشگاه شهركرد
تاریخ دریافت مقاله96 /11/25 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/4/10 :

چکیده
زبانشناسان غالباً بر این باور بودهاند که هیچ گونه رابطهای میان معناشناسی و واجشناسی وجود ندارد
(آرکانجلی و پولیبلنک .)433 - 5 :1994 ،بدین تعبیر که تغییرات معنایی و آوایی واژهها معموالً
مستقل از هم روی میدهند .رخداد فرایندهای واجی در زبان فارسی نیز غالباً با تغییرات معنایی همراه
نیست .اما واژههای منحصر به فردی در فارسی وجود دارند که معنای بازنمایی آوایی آنها که معموالً در
سبک غیررسمی به کار میرود با معنای بازنمایی واجیشان که معموالً در سبک رسمی به کار میرود
تفاوت دارد .انواع تغییرات معنایی شامل افزایش یا کاهش معنایی ،یا هر دو افزون بر تغییرات
کاربردشناختی در این واژهها رخ میدهد .تغییر معنای این واژهها در مواردی همراه با تغییر امالی آنها
همراه است .نظریۀ بهینگی با بهرهگیری از رویكرد «محدودیتهای دسترسیدار به واژگان» (بُرزما،
 )2001تنها نظریهای است که قابلیت تبیین تعامل واجشناسی و معناشناسی را تا حدی امكانپذیر
نموده است .همچنین ،دلیل رخداد برخی از فرایندهای واجی صرف انرژی و کوشش کمتر است که
بحثی نقشگرایانه میباشد و خارج از چارچوب واجشناسی صورتگراست .ولی نظریه بهینگی با آمیختن
نقشگرایی و صورتگرایی این مشكل را برطرف ساخته است .هدف این پژوهش توصیفی -تحلیلی
پرداختن به این تعاملهاست.
واژههای كلیدی :تعامل واجشناسی و معناشناسی ،تغییرات آوایی ،تغییرات معنایی ،تغییر سبک،
محدودیتهای دسترسیدار به واژگان.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

b_jam47@yahoo.com
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 -1مقدمه
در زبان فارسی شمار بسیار زیادی واژه وجود دارد که در نتیجه رخداد یک یا چند
فرایند واجی ،تلفظ بازنمایی آواییشان با تلفظ بازنمایی واجیشان که همان تلفظ رسمی
یا اصلیشان است تفاوت دارد .این واژهها را از لحاظ سبكی میتوان به سه گروه تقسیم
کرد :گروهی که هر دو بازنمایی واجی و آواییشان در سبک غیررسمی به کار میرود،
گروهی که بازنمایی آواییشان فقط در سبک غیررسمی به کار میرود و گروهی که
بازنمایی آواییشان در سبک رسمی نیز به کار میرود .این واژهها غالباً بدون تغییر معنی
در سبک غیررسمی به کار میروند .زیرا تفاوت سبک رسمی با سبک غیررسمی یک واژه
یا همان تغییر سبک آن غالباً فقط در شیوه تلفظ است .انتظاری هم نمیرود که معنای
تلفظ بازنمایی آوایی آنها که نتیجه رخداد فرایندهای واجی است با معنای بازنمایی
واجیشان تفاوتی داشته باشد .از این گذشته اینها را فرایند واجی مینامند ،نه فرایند
واجی -معنایی یا معنایی -واجی .طبق جستوجوی نگارنده چنین اصطالحی در
نوشتگان زبان شناسی اصالً وجود ندارد .پس بعید به نظر میرسد فرایندی وجود داشته
باشد که همیشه تلفظ و معنای واژهها را با وجود تغییر سبک تغییر دهد .دستکم
چنین فرایندی در زبان فارسی یافت نمیشود .از سویی دیگر ،تغییرات معنایی واژهها
معموالً بدون تغییر تلفظ رخ میدهند .اما واژههایی در زبان فارسی وجود دارند که
بازنمایی آوایی آنها با بازنمایی واجیشان تفاوت معنایی دارد .به سخنی دیگر ،میان تلفظ
سبک غیررسمی و تلفظ سبک رسمی یا اصلی این واژهها تفاوت معنایی وجود دارد.
پرسش تحقیق این پژوهش این است که آیا میتوان تعامل تغییرات معنایی و
فرایند(های) واجی رخ داده در این واژهها را در چارچوب نظریه بهینگی تحلیل کرد؟
 -2پیشینۀ پژوهش

آیا میان معناشناسی و واجشناسی رابطهای وجود دارد؟ نخستین بار ساپیر )1929( 1به
وجود این ارتباط در قالب «نمادگرایی آوایی» 2پرداخت؛ طبق «نمادگرایی آوایی» میان
آواهای به کار رفته در هر واژه و معنای آن نوعی ارتباط طبیعی وجود دارد .برای نمونه،
شقاقی ( )21 :1386بیان میدارد که از نظر طرفداران«نمادگرایی آوایی» در واژههایی
چون «خِپِل»« ،کٌپٌل» و تٌپٌل» میان صدای  /pel/یا  /pol/و مفهوم چاقی نوعی ارتباط
. Edward Sapir
. phonetic symbolism, phonesthesia or phonosemantics
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وجود دارد .البته شقاقی بیان میدارد که وجود ارتباط میان آوا و معنا به علت جهانی
نبودن ،رد میشود .بر اساس آرکانجلی 1و پولیبلنک 5 :1994(2و  )433زبانشناسان
غالباً بر این باورند که هیچگونه رابطهای میان معناشناسی و واجشناسی وجود ندارد .از
این رو ،به جز یكی از رویكردهای نظریه بهینگی با عنوان «محدودیتهای دسترسیدار
به واژگان»( 3بُرزما )20014،پیشینه پژوهشی خاصی وجود ندارد .جم ( )1395سه مورد
از عدم رخداد فرایند افراشتگیِ پیشخیشومی را با بهرهگیری از این رویكرد تحلیل کرده
است .در نوشتگان زبانشناسی نیز نزدیكترین موضوعهای مرتبط با تعامل واجشناسی و
معناشناسی چهار موضوع تغییرات معنایی و آوایی وامواژهها ،واژههای همریشه و دو
فرایند واجی جابهجایی تكیه 5و دوشاخگی 6هستند که در ادامه معرفی شدهاند.
 -1-2تغییرات معنایی و آوایی وامواژهها
برخی واژههای فارسی پس از ورود به زبان فرانسه ،متناسب با اصول آوایی این زبان
تغییر یافته و با معانی جدیدی به زبان فارسی بازگشتهاند (آقاگلزاده و داوری:)1387 ،
واژه نمونه
وَن
کیوسک

ریشه فارسی
کاروان
کوشک

معنای اصلی
کاروان -قافله
ساختمان زیبا در باغ

معنای کنونی
نوعی وسیله نقلیه
کیوسک -باجه

چِک
پیژامه

شاه
پاجامه

شاه (شطرنج)
شلوار

چک بانكی
زیرشلواری

 -2-2واژههای همریشه
بررسیهای ریشهشناختی گاهی مشخص میکنند که دو واژۀ متفاوت در یک زبان دارای
یک ریشه هستند .برای نمونه ،مینكووا )312 :2014(7بیان میدارد که هر دو واژۀ
انگلیسی =( palaceکاخ) و =( palateکام) از واژۀ التینی  palatumبه معانی هرگونه شیء
سقفی شكل مانند سقف دهان و همچنین یكی از هفت تپۀ شهر رم منشعب شدهاند.
8
همچنین ،طبق بایبی ( )91 :1985واژۀ انگلیسی  =( clothپارچه) قبالً به صورت clothes
1

. Diana Archangeli
. Douglass Pulleyblank
3
. lexical-access constraints
4
. Paul Boersma
5
. stress change or shift of stress
6
. bifurcation
7
. Donka Minkova
8
. Joan Bybee
2
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جمع بسته می شده ولی این صورت جمع دیگر به معنی «پارچهها» نیست ،بلكه ضمن
تغییر تلفظ دچار تحدید معنایی شده و به معنی «لباسها» است .گفتنی است اکنون
 clothsصورت جمع واژه  clothاست که به صورت  /kls/یا  /klz/تلفظ میشود .ولی
=( clothesلباسها) به صورت  /klz/تلفظ میشود.
 -3-2جابهجایی تکیه

()1

در زبان انگلیسی واژههایی وجود دارند که با جابهجایی تكیه که یک فرایند واجی است،
مقولۀ دستوریشان و در مواردی هم حوزۀ معناییشان کالً تغییر میکند(سوله ساباتر،1
 .)1991برای نمونه ،اگر در واژۀ  accentتكیه بر هجای نخست باشد ،این واژه یک اسم و
به معنی «لهجه» است .ولی اگر تكیه بر هجای دوم باشد ،این واژه یک فعل و به معنی
«تاکید کردن» است .متیوس )133 :1974(2بیان میدارد که در زبان انگلیسی مقولۀ
اسم که هجای نخست آن تكیهبر است ،طی فرایند جابهجایی تكیه از مقوله فعل که
هجای دوم آن تكیهبر است مشتق شده است.
 -4-2دوشاخگی

بر اساس هادسن« )262 :2000(3دوشاخگی» فرایندی است که طی آن از یک واژه یا
تكواژ ،دو صورت جدید که هر یک تلفظ و معنی متفاوتی دارند ایجاد میشود .دوشاخگی
نوعی تحدید معنایی است ،زیرا معنای گستردهتر اولیه در یكی از دو صورت جدید باقی
میماند .مانند نمونههای زیر:
 واژۀ" "someدو صورت بیتكیۀ] [smو تكیهدار ] [smبا دو معنی متفاوت دارد .صورتبیتكیه به حرف تعریف نكرۀ جمع ،یعنی شكل جمع حروف تعریف مفرد  a/anتبدیل شده
است .مانند جملۀ ' 'I bought [sm] potatoesکه حذف " "someموجب تغییر معنایی مهمی
در آن نمیشود .از سویی دیگر ،صورت تكیهدار به معنی «خاص /خاصی») (certainاست.
مانند جملۀ '' "I like [sm] potatoesکه حذف " "someموجب تغییر معنایی مهمی در آن
میشود.
 واژۀ  haveدر باهمایی  have toبه صورت ] [hfتلفظ میشود .این واژه با این تلفظ،که ناشی از واکرفتگی همخوان واکدار  /v/بر اثر همگونی با همخوان بیواک /t/
1

. Sole Sabater
. Peter H. Matthews
3
. Grover Hudson
2
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میباشد ،به معنی «اجبار» است .ولی تلفظ این واژه در عبارت
نمیکند و به معنی «داشتن» است.

have two

تغییری

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
این یک واقعیت انكارناپذیر است که واژههای مورد بررسی در این بخش ضمن تغییر
تلفظ دچار تغییر معنا نیز شدهاند .هرچند که این تغییر معنی در سبک غیررسمی رخ
داده باشد .پس نمیتوان صرفاً به دلیل متفاوت بودن دو سبک رسمی و غیررسمی تغییر
معنای این واژهها که به دلیل شمار اندکشان منحصربهفرد هستند را نادیده انگاشت .در
این پژوهش توصیفی -تحلیلی ،تعامل واجشناسی و معناشناسی در چند واژه زبان
فارسی مورد تحلیل قرارگرفته است .روش پژوهش بدین گونه بود که واژههایی که ضمن
تغییر سبک افزون بر تلفظشان معنایشان نیز تغییر کرده ،با توجه به شم زبانی و اندک
تجربۀ نگارنده در حوزۀ واجشناسی گردآوری شد .سپس ،تحلیل تعامل فرایندهای واجی
و تغییرات معنایی در این واژهها در چارچوب نظریه بهینگی با بهرهگیری از رویكرد
«محدودیتهای دسترسیدار به واژگان» (بُرزما )2001 ،مورد تحلیل قرار گرفتند .نمای
کلی این محدودیتها که قادر به ارزیابی مستقیم گزینهها میباشند به شكل زیر
صورتبندی و تعریف میشود :پذیرش یک پارۀ زبانی 1به عنوان عنصر واژگانیِ  xمجاز
نیست *LEX (x) .توصیف محدودیت ) *LEX (xبدین صورت است که یک تلفظ و یک
واژه درون پرانتز آن قرار دارد .طبق این محدودیت ،آن تلفظ نمیتواند به معنای آن واژه
باشد .برای نمونه ،طبق محدودیت)” *LEX([ta] “eyeتلفظ «چَش» نمیتواند به معنای
«چشم» باشد.
پس گزینه ” [ta] “eyeکه در آن تلفظ «چَش» به معنای «چشم» است این
محدودیت را نقض میکند .این محدودیت شِق دومی هم با همان تلفظ ولی با معنایی
متفاوت دارد که به صورت )” *LEX([ta] “yes, sirاست .طبق این شِق تلفظ «چَش»
نمیتواند به معنای «اطاعت» باشد .همان گونه که آشكار است شِق نخست طبق واقعیت
و شِق دوم برخالف واقعیت است .بنابراین ،شِق نخست در باالی رتبهبندی و شِق دوم در
پایین رتبهبندی قرار میگیرد تا در انتخاب گزینۀ بهینه شِق نخست تاثیرگذار باشد و
مجال تأثیرگذاری را از شِق دوم بگیرد.
. utterance

1
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 -1-3فرایند افراشتگی
افزایش ارتفاع یک واکه و تبدیل آن به یک واکۀ افراشته یا افراشتهتر «افراشتگی» نامیده
میشود(جم .)1394 ،در واژههای زیر فرایند افراشتگی به صورت تبدیل واکۀ  /e/به واکۀ
] [iرخ داده است:
چكه
شكر
شكم
نگه (دار)
شش
بیاور

]/tec.ce/ → [tic.ce
]/ecar/ → [icar
] /ecam/ → [icam
]/eah/ → [iah
]/e/ → [i
]/be+var/ →[bijr

،
،
،
،
،
،

تكه
کوچک
چه کار؟
جگر
هجده
بیا

]/tec.ce/ → [tic.ce
]/cutec/ → [kutic
]/te cr/ → [ti.kr
]/dear/ → [diar
]/heddah/ → [hidah
]/be+/ → [bij

تبدیل واکۀ غیرافراشته  /e/به واکۀ افراشته ] [iدر هر یک از این نمونهها ناشی از
همگونی واکه  /e/با همخوان کامی افراشته پس از خود در مشخصۀ افراشتگی است که
همگونی واکه با همخوان به شمار میرود .با مقایسۀ معنای بازنمایی واجی این واژهها با
معنای بازنمایی آواییشان آشكار شد که فقط در دو واژۀ «جگر» و «تكه» معنی تغییر
کرده است .این دو واژه در این زیربخش مورد تحلیل قرار میگیرند.
جگر /جیگر
واژۀ «جگر»  /dear/به معنای «کبد» غالباً در گفتار به صورت ] [diarتلفظ میشود.
تلفظ این واژه در حالت منادا یا همان دوم شخص به صورت ] [diarکه تكیۀ آن به
هجای نخست جابهجا شده ،به معنی «عزیزم» است .در صورتی که بازنمایی واجی آن
( )/dear/به صورت منادا و بدین معانی به کار نمیرود .بنابراین ،کسی فرد مورد
عالقهاش را ] *[dearخطاب نمیکند .ازاینرو ،در تلفظ گفتاری این واژه افزایش
معنایی رخ داده است.
عامل رخداد همگونی در مشخصۀ افراشتگی محدودیت ] AGREE[highاست .این
محدودیت که از خانوادۀ محدودیتهای ]( AGREE[Fلومباردی )1996 ،1میباشد،
ایجاب میکند که واکههای هجاهای مجاور در مشخصۀ افراشتگی یكسان باشند.
محدودیت پایایی ]( IDENT[heightبِكمن )60 :1995 ،2در در برابر این محدودیت قرار
دارد و تبدیل یک واکۀ ] -افراشته[ به ] +افراشته[ را در برونداد نسبت به واکۀ متناظر

. Linda Lombardi
. Jill N. Beckman
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آن در درونداد جریمه میکند .همچنین ،بر اساس اینكالس )1999(1عامل جابهجایی
تكیه به هجای نخست محدودیت  STR-INITIALاست .البته در پژوهش پیشِ رو
صورت این محدودیت به  STR-INITIALVocativeتغییر یافته تا فقط دربرگیرنده حالت
منادا باشد .محدودیت پایایی ]( IDENT[stressمککارتی 2و پرینس )1995 ،3در برابر
این محدودیت قرار دارد و اگر تكیۀ یک گزینه نسبت به دروندادش جابهجا شده باشد
آن را جریمه میکند.
تابلوی ( )1افراشتگی و جابهجایی تكیه

همان گونه که در تابلوی ( )1آشكار است ،در گزینۀ) (dتلفظ ] [diarبه معنی «کبد»
است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([diar] “liverکه بیان میکند
«پذیرش تلفظ ] [diarبه معنی «کبد»مجاز نیست» را نقض کرده و در همان ابتدا از
رقابت کنار میرود .سپس ،گزینۀ ) (cکه محدودیت ] AGREE [highرا رعایت نكرده نیز
از رقابت کنار میرود .سرانجام رقابت دو گزینه ) (aو ) (bبه محدودیت STR-
 INITIALVocativeکشیده میشود .گزینۀ ) (bبه علت تكیهبر نبودن هجای نخست این
1

. Sharon Inkelas
. John J. McCarthy
3
. Allen Prince
2
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محدودیت را نقض کرده است .بنابراین ،گزینۀ) (aکه هجای نخست آن تكیهبر است،
این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برونداد بهینه برگزیده شده است .گفتنی
است که محدودیت )” *LEX([diar] “darlingکه بیان میکند «پذیرش تلفظ
] [diarبه معنی «عزیزم» مجاز نیست» ،به دلیل رتبۀ پایینی که دارد مجال
تاثیرگذاری را نیافته است.
تکه /تیکه
واژۀ «تكه»  /tec.ce/غالباً در گفتار به صورت ] [tic.ceتلفظ میشود .این تلفظ صرف نظر
از معانی دیگرش ،به معنی «طعنه و کنایه» (تیكه انداختن) است .در صورتی که تلفظ
اصلی آن یعنی  /tec.ce/این معنی را ندارد .بنابراین ،در تلفظ گفتاری این واژه افزایش
معنایی رخ داده است.
تابلوی ( )2افراشتگی

همان گونه که در تابلوی ( )2آشكار است ،در گزینۀ ) (eتلفظ ] [tec.ceبه معنی «طعنه و
کنایه» است .ازاینرو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([tec.ce] “tauntکه بیان میکند
«پذیرش تلفظ ] [tec.ceبه معنی «طعنه و کنایه»مجاز نیست» را نقض کرده و در همان
ابتدا از رقابت کنار میرود .سرانجام رقابت دو گزینه ) (aو ) (bبه محدودیت محدودیت
] AGREE [highکشیده میشود .گزینۀ ) (bاین محدودیت را نقض کرده است .بنابراین،
گزینۀ ) (aکه این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برونداد بهینه برگزیده شده
است .گفتنی است که محدودیت )” *LEX([tec.ce] “pieceکه بیان میکند «پذیرش
تلفظ ] [tec.ceبه معنی «تكه» مجاز نیست» ،به دلیل رتبه پایینی که دارد مجال
تاثیرگذاری را نیافته است.
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 -2-3فرایند پیشآمدگی واكه
جل و آمدن یک واکۀ غیرپیشین و تبدیل آن به یک واکۀ پیشین یا پیشینتر پیشآمدگی
واکه نامیده میشود (جم .)1394 ،در فارسی تبدیل واکۀ پسینِ  به واکۀ پیشینِ 
پیش از همخوان  معموالً فقط منجر به تغییر سبک یا کاربرد و امالی واژه میشود:
]→ [sah
]→ [ah

سیاه /سیه
ماه /مه

/sh/
/h/

 ،راه /ره
 ،سپاه /سپه

]/h/ → [ah
]/seph/ → [sepah

ٔکاه -
ولی رخداد این فرایند در دو واژه «آگاهی» (= اطالع) و «کاهکِشان» (=کِشنده
در حال کشیدن کاه) که نتیجه آن دو واژه «آگهی» و «کهكشان» است ،معانی این دو
واژه را به ترتیب به «پیام بازرگانی» و «مجموعهای از میلیاردها ستاره» (= )galaxyتغییر
میدهد .پس در تبدیل «آگاهی» و «کاهکِشان» به «آگهی» و «کهكشان» افزایش و
کاهش معنایی رخ داده است .عامل تبدیل واکۀ پسین  //به واکۀ غیرپسین ] [aدر بافت
پیش از همخوان  ،/h/در این گونه واژهها محدودیت نشانداری  *[h]σاست که توالی
واکۀ  //و همخوان  /h/را در یک هجا مجاز نمیشمارد .این محدودیت با الگوبرداری از
محدودیت ( *r]σکگر )260 :1999 ،صورتبندی شده است .محدودیت پایایی
) IDENT(backکه هرگونه تبدیل واکههای پسین دروندادی را به واکههای غیرپسین در
برونداد جریمه میکند ،در برابر این محدودیت نشانداری قرار دارد .در تابلوی ()3
رخداد «پیشآمدگی واکه» در معنای «کهكشان» و عدم رخداد این فرایند در معنای
«کاهکشان» در درونداد  /ch.ce.n/تحلیل شده است:
تابلوی ( )3پیشآمدگی واکه
]*LEX([cah.cen
)”“galaxy

]IDENT [back

*[h]σ

]*LEX([cah.cen
)”“dragging straw

*

*
!*
*

!*

Input: /ch.cen/

”a. ☞ [cah.cen] “galaxy
b
”[kh.cen] “galaxy
c.
”[cah.cen] “dragging straw

همان گونه که در تابلوی ( )3آشكار است ،در گزینۀ ) (cصورت  /cah.ce.n/به معنی
«کاهکشان» است .از این رو ،این گزینه محدودیت *LEX([cah.cen] “dragging
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”) strawکه تصریح میکند «پذیرش تلفظ ] [cah.cenبه معنی «کاهکشان» مجاز
نیست» را نقض کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار میرود .ولی رقابت دو گزینۀ ) (aو
) (bکه این محدودیت را رعایت کردهاند به محدودیت  *[h]σکشیده میشود .گزینۀ
پایای ) (bبه علت داشتن توالی واکۀ] [و همخوان ] [hاین محدودیت را نقض کرده
است .ولی گزینۀ ) (aکه فاقد این توالی است ،این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان
برونداد بهینه برگزیده شده است.
 -3-3فرایند حذف
عدم تلفظ یک یا چند عنصر واجی یک واژه« ،حذف» نامیده میشود .در این بخش دو
واژه که رخداد فرایند حذف (همراه با فرایندهای دیگر) در آنها با تفاوت معنایی بازنمایی
آوایی آنها با بازنمایی واجیشان همراه بوده مورد تحلیل قرار میگیرند.
مشهدی /مشتی /مش
واژۀ «مشهدی»  /ma.ha.di/به معانی اهل مشهد یا منسوب به شهر مشهد و همچنین
کسی که به زیارت امام رضا (ع) رفته به صورت عنوان خطاب پیش از نام کوچک او به
کار میرود؛ مانند این نمونهها:
 مشهدی کاظم خربزۀ مشهدیآقای فرهادی مشهدی است.
امالء و تلفظ این واژه ضمن تبدیل به «مشتی» [ ]ma.tiهمزمان دچار کاهش و
افزایش معنایی شده و دیگر به معنی اهل مشهد یا منسوب به مشهد نیست .البته
همچنان به صورت عنوان خطاب به کار میرود - :مشتی کاظم
از سویی دیگر ،معانی عالی ،جوانمرد ،بامرام و دستودلباز به آن افزوده شده است.
برای نمونه ،جملۀ «فرهاد مشتیه» به این معنا نیست که ایشان اهل مشهد است .بلكه
به یكی از معانی جوانمرد ،بامرام یا دستودلباز است .همچنین« ،خربزۀ مشتی» به
معنی خربزۀ مشهدی نیست .بلكه معنای آن خربزۀ عالی است.
با مقایسه برونداد [ ]ma.tiبا درونداد  /ma.ha.di/آشكار میشود که حذف هجای
میانیِ  /ha/موجب مجاورت دو همخوان بیواک //و واکدار  /d/شده است .پیامد این
مجاورت تبدیل این همخوان واکدار به جفت بیواکش ] [tبر اثر همگونی با همخوان
بیواک //در مشخصۀ [ -واک] بوده است .عامل رخداد این همگونی محدودیت
] AGREE[voiceاست .این محدودیت ایجاب میکند که همخوانهای مجاور در ارزش
مشخصۀ [واک] یكسان باشند .محدودیت پایایی ] IDENT[voiceنیز در برابر این
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محدودیت قرار دارد و تغییر مشخصۀ واک را جریمه میکند؛ اما با توجه به تعمیمناپذیر
و منحصربهفرد بودن فرایند حذف هجای میانیِ  ،/ha/هیچ محدودیتی که موجب این
حذف در این بافت خاص بشود را نمیتوان صورتبندی و ارائه کرد .آنچه مسلم
میباشد این است که تلفظ این واژه یا هر واژهای با یک هجا کمتر راحتتر است و به
انرژی و کوشش کمتری نیاز دارد .بر اساس کرشنر )2006( 1پرداختن به راحتی تلفظ و
صرف انرژی و کوشش کمتر بحثی نقشگرایانه میباشد که خارج از چارچوب واجشناسی
صورتگراست (کرشنر  .)314 :2006 ،خوشبختانه نظریۀ بهینگی با آمیختن نقشگرایی و
صورتگرایی این ناکارآمدی را برطرف نموده است (مک کارتی .)222: 2002 ،کرشنر
( )1998این محرک نقشگرایانه «کاهش انرژی و کوشش» را مستقیماً در قالب یک
محدودیت صوریِ کمکوشی به نام  LAZYصورتبندی کرده است .این محدودیت
نشانداری که عامل رخداد انواع گوناگون فرایند کلی «تضعیف» از جمله فرایند حذف
است بدین صورت تعریف میشود« :واحدهای واجی با کمکوشی تولید میشوند» .هرگاه
محدودیت  LAZYعامل رخداد فرایند حذف باشد محدودیت پایایی ضد حذفِ MAX
(مککارتی و پرینس )1995 ،در برابر آن قرار دارد .در تابلوی ( )4رخداد دو فرایند
حذف و همگونی در معنای «دستودلباز» و عدم رخداد این فرایند در معنای
«مشهدی» در درونداد  /mahadi/تحلیل شده است:
تابلوی ( )4حذف و همگونی

]*LEX([mati
)”“generous

]IDENT [voice

MAX

]AGREE[voice

LAZY

*

**

]*LEX([mati
)”“from Mashhad

*

*

**
**
*

Input: /mahadi/

!*
!*
!**
!*

”“generous
”“generous
”“generous
”“generous
”“from Mashhad

]a. ☞[ma.ti
]b. [ma.di
]c. [ma.a.di
]d. [ma.ha.di
]e. [mati

همان گونه که در تابلوی ( )4آشكار است ،در گزینۀ ) (eتلفظ ] [matiبه معنی
«مشهدی» است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([mati] “from Mashhadکه
. Robert Kirchner
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بیان میکند «پذیرش تلفظ ] [matiبه معنی «مشهدی» مجاز نیست» را نقض کرده و
در همان ابتدا از رقابت کنار میرود .سپس ،دو گزینۀ ) (cو ) (dبه علت داشتن یک هجا
بیشتر که تولید آن به کوشش و انرژی بیشتری نیاز دارد محدودیت  LAZYرا نقض
کرده و از رقابت کنار رفتهاند .سرانجام رقابت دو گزینۀ ) (aو ) (bبه محدودیت AGREE
] [voiceکشیده میشود .گزینۀ ) (bکه در آن دو همخوان مجاور //و  /d/به ترتیب
بی واک و واکدار هستند ،این محدودیت را نقض کرده است .ولی گزینۀ ) (aکه در آن دو
همخوان مجاور  //و  /t/بیواکاند این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برونداد
بهینه برگزیده شده است ولی این پایان کار نیست؛ این واژه با رخداد مجدد فرایند حذف
به [ ]maتبدیل گشته و باز دچار کاهش معنایی شده و فقط به صورت عنوان خطاب به
کار میرود :مانند «مش کاظم» .در تابلوی ( )5رخداد حذف دو هجا در معنای «عنوان
خطاب » و عدم رخداد این فرایند در دو معنای «مشهدی» و «دستودلباز» در
درونداد  /mahadi/تحلیل شده است:
تابلوی ( )5حذف دو هجا

]*LEX([ma
)”“honorific

MAX

LAZY

]*LEX([ma
)”“generous

]*LEX([ma
)”“from Mashhad

*

****
***!*
****
****

Input: /mahadi/

!*
!*

”“honorific
”“honorific
”“generous
”“from Mashhad

]a. ☞ [ma
b.
][ma.ha.di
c.
][ma
d.
][ma

همان گونه که در تابلوی ( )5آشكار است ،دو تلفظ] [maو ] [matiبه ترتیب در دو
گزینۀ ) (cو ) (dبه معنی «دستودلباز» و «مشهدی» هستند .گزینۀ ) (dمحدودیت
)” *LEX([mati] “from Mashhadو گزینۀ ) (cمحدودیت )” *LEX([ma] “generousرا
نقض کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار رفتهاند .سپس ،گزینۀ ) (bبه علت داشتن دو
هجای بیشتر که متشكل از چهار واجاند و مسلماً تولیدشان به کوشش و انرژی مضاعفی
نیاز دارد محدودیت  LAZYرا نقض کرده و از رقابت کنار رفته است .بنابراین ،گزینۀ)(a
که در آن دو همخوان مجاور  //و  /t/بیواکاند این محدودیت را رعایت کرده و به
عنوان برونداد بهینه برگزیده شده است.
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چَشم /چِشم /چَش/چِش
واژۀ «چشم» به هر دو صورت ] [tamو ] [temتلفظ میشود .همچنین ،دو صورت
] [taو ] [teکه نتیجۀ حذف همخوان پایانی  /m/هستند ،به ترتیب صورتهای کوتاه
شدۀ این دو تلفظ میباشند .از این رو ،واژۀ «چشم» چهار تلفظ دارد:
الف -تلفظهای ] [tamو ] :[taمعنای این واژه با تلفظ ] [tamافزون بر «اندام بینایی
بدن» به معنی «اطاعت» نیز میباشد که در پاسخ مثبت به درخواست یا امر کسی بیان
میشود .ولی صورت کوتاه شدۀ «چَشم» یعنی] [taفقط به معنی «اطاعت» است .برای
نمونه ،نمیتوان عبارتهایی همچون *«ما دوتا چَش داریم»«* ،چَشِت بیبال» یا
*«چَشپاک» را تولید کرد .بنابراین ،صورت کوتاه شدۀ ] [taدچار کاهش معنایی شده
است .در واقع معنیِ «اطاعت» در این واژه نتیجۀ رخداد فرایند معنایی «انتقال در
کاربرد» است .بدین صورت که معنای عبارتِ «به روی چَشم» (به معنی «اطاعت») به
واژۀ اصلی آن یعنی «چَشم» انتقال یافته و از این طریق این واژه دچار افزایش معنایی
شده است .فرایند «انتقال در کاربرد» نخستین بار توسط اولمان )1962( 1معرفی شد
(صفوی .)247 :1382 ،طی این فرایند که یكی از عوامل افزایش معنایی واژههاست
معنای یک ترکیب به یكی از واژههای آن انتقال مییابد و واژۀ دیگر حذف میشود یا
کاربرد آن اختیاری می گردد .همنشینیهای بسیاری در زبان فارسی این فرایند را طی
کرده و یک از اجزاء آنها بار معنایی آن همنشینی را به تنهایی به دوش میکشد .از این
دست میتوان به این نمونهها اشاره کرد[ :پارچۀ کهنه] ← کهنه[ ،پژو ،206 ← ]206
[تلفن همراه] ← همراه[ ،اجاق گاز] ← گاز[ ،پلیس[ ،110 ← ]110کمکفنر] ←
کمک[ ،جوجهکباب] ← جوجه[ ،کباب کوبیده] ← کوبیده[ ،زبان انگلیسی] ← زبان.
پیرامون تلفظ ] [taباید گفت که چون حذف همخوان  /m/ی پایانی فرایند رایج و
تعمیمپذیری در زبان فارسی نیست نمیتوان با صورتبندی یک محدودیت همچون
] *mرخداد این فرایند را تبیین نمود .از این رو ،باید از محدودیت  LAZYبهره برد:
تابلوی ( )6حذف پایانی و رخداد فرایند معنایی «انتقال در کاربرد»
]*LEX([ta
)”“yes, sir
*

MAX

LAZY

]*LEX([ta
)”“eye

*
!*
*

!*

Input: /tam/
”“yes, sir
”“eye
”“eye

]a. ☞[ta
]b. [tam
]c. [ta

. Stephen Ullmann

1

 /80تعامل واجشناسی و معناشناسی در نظریۀ بهینگی

همان گونه که در تابلوی ( )6آشكار است ،در گزینۀ ) (cصورت ] [taبه معنی «چشم»
است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([ta] “eyeکه تصریح میکند «پذیرش
تلفظ ] [taبه معنی «چشم» مجاز نیست» را نقض کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار
میرود .ولی رقابت دو گزینۀ ) (aو ) (bکه این محدودیت را رعایت کردهاند به محدودیت
 LAZYکشیده میشود .گزینۀ پایای ) (bبه علت داشتن همخوان پایانی ] [mو صرف
انرژی بیشتری نسبت به دو گزینه دیگر این محدودیت را نقض کرده است .ولی گزینۀ
)(aکه فاقد این همخوان است ،این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برونداد بهینه
برگزیده شده است.
ب -تلفظهای ] [temو ][te
این واژه با هر دو تلفظ ] [temو کوتاه شدۀ ] [teفقط به معنای «اندام بینایی بدن»
می باشد و افزایش معنایی در مورد این دو تلفظ رخ نداده است .در پاسخ مثبت به
درخواست یا امر کسی نمیتوان گفت«* :چِشم» یا *«چِش» .زیرا اگر دقت کنیم آشكار
است که عبارتِ «به روی چَشم» به صورت *«به روی چِشم /چِش» اصالً تلفظ نمیشود
تا فرایند افزایش معنا از طریق فرایند «انتقال در کاربرد» بخواهد در مورد این دو تلفظ
رخ بدهد .گفتنی است که عبارتِ «رو چِشَم» نیز به معنی «اطاعت» در گفتار به کار
میرود .ولی در این عبارت ساخت اضافی «چِشَم» ] [teamبه تنهایی به معنی
«اطاعت» نیست .زیرا «انتقال در کاربرد» در آن رخ نداده است .تحلیل این فرایند نیز
همچون تحلیل تابلوی پیشین است:
تابلوی ( )7حذف پایانی و عدم رخداد فرایند معنایی «انتقال در کاربرد»
]*LEX([te
)”“eye
*

MAX

LAZY

]*LEX([te
)”“yes, sir

*
!*
*

!*

Input: /tem/
”“eye
”“eye
”“yes, sir

]a. ☞[te
]c. [tem
]e. [te

همان گونه که در تابلوی ( )7آشكار است ،در گزینۀ ) (cصورت ] [teبه معنی
«اطاعت» است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([te] “yes, sirکه تصریح
میکند «پذیرش تلفظ ] [teبه معنی «اطاعت» مجاز نیست» را نقض کرده و در همان
ابتدا از رقابت کنار میرود .ولی رقابت دو گزینۀ ) (aو ) (bکه این محدودیت را رعایت
کردهاند به محدودیت  LAZYکشیده میشود .گزینۀ پایای ) (bبه علت داشتن همخوان
پایانی ] [mو صرف انرژی بیشتری نسبت به دو گزینه دیگر این محدودیت را نقض کرده
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است .ولی گزینۀ ) (aکه فاقد این همخوان است ،این محدودیت را رعایت کرده و به
عنوان برونداد بهینه برگزیده شده است.
استاد /اوسّا /اوس
واژۀ « استاد» صرف نظر از معانی دیگرش ،به دو معنی مدرس دانشگاه و متخصص
کارهای فنی و تعمیراتی میباشد:
 دکتر بهرامی ،استاد زبانشناسی  -آقای فرهاد میرزایی ،استاد مكانیكی اتومبیلهمچنین ،این واژه به صورت عنوان خطاب به کار میرود:
( )1به تنهایی یا پیش از نام خانوادگی مدرسان دانشگاه:
 استاد بهرامی ،دکترای زبانشناسی دانشجو :استاد ،لطفاً نمره بدین.( )2به تنهایی یا پیش از نام کوچک متخصصان کارهای فنی و تعمیراتی:
 استاد فرهاد مكانیک مشتری :استاد ،ماشینم استارت نمیزنه.ولی واژۀ « استاد» با تلفظ گفتاری «اوسّا» دچار کاهش معنایی شده و به معنی مدرس
دانشگاه نیست .بلكه فقط به معنی متخصص کارهای فنی و تعمیراتی است و همچنین
به صورت عنوان خطاب به تنهایی یا پیش از نام کوچک متخصصان کارهای فنی و
تعمیراتی به کار میرود - :مشتری (خطاب به شاگرد مكانیكی) :اوسّات کجاس؟
 اوسّا فرهاد مشتری :اوسّا ،ماشینم استارت نمیزنه.در تبدیل استاد به اوسّا سه فرایند درج بست چاکنایی در آغازه تهی هجای نخست
واژه ،همگونی کامل همخوان  /t/با همخوان ] [sدر مشخصه [ +پیوسته] و حذف همخوان
 /d/در انتهای واژه رخ دادهاند .عامل درج در آغازه تهی هجا که در زبان فارسی فرایندی
اجباری است محدودیت نشانداری  ONSETمیباشد .محدودیت پایایی ضد درجِ DEP
در برابر  ONSETقرار دارد .عامل رخداد همگونی کامل در مشخصه[ +پیوسته] نیز بر
اساس جم ( )1388: 83محدودیت] AGREE[continuantاست که محدودیت پایایی
] IDENT[continuantدر برابر آن قرار دارد .همچنین ،از آنجا که حذف همخوان  /d/ی
پایانی فرایند رایج و تعمیمپذیری در این بافت نیست نمیتوان با صورتبندی یک
محدودیت نشانداری همچون ] *dرخداد این فرایند را تبیین نمود .از این رو ،در این
مورد نیز باید از محدودیت  LAZYبهره برد:
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تابلوی ( )8حذف ،درج و همگونی
]*LEX([os.s
)”“repairman

]IDENT [cont

MAX

DEP

]AGREE [cont

LAZY

ONSET

*

*

*

!*

*

]*LEX([os.s
)”“professor

*

*

*

*

*
*
*

!*

Input: /os.td/

”a.☞[os.s] “repairman
”b. [os.td] “professor
”c. [os.s] “professor

همان گونه که در تابلوی ( )8آشكار است ،در گزینۀ ) (cتلفظ ] [os.sبه معنی
«استاد دانشگاه» است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([os.s]“professorکه
بیان میکند «پذیرش تلفظ ] [os.sبه معنی «استاد دانشگاه» مجاز نیست» را نقض
کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار میرود .سپس ،گزینۀ ) (bهر سه محدودیت
نشانداری  LAZY ،ONSETو ] AGREE [contرا نقض کرده است .بنابراین ،گزینۀ ) (aبه
عنوان برونداد بهینه برگزیده شده است ولی این پایان کار نیست؛ این واژۀ ضمن رخداد
فرایند حذف هجا به ] [osتبدیل گشته و باز دچار کاهش معنایی شده و به تنهایی به
کار نمیرود ،بلكه به صورت عنوان خطاب فقط پیش از نام کوچک متخصصان کارهای
فنی و تعمیراتی به کار میرود:
کجاس؟
مكانیكی)*:اوسِت
شاگرد
به
(خطاب
مشتری
 اوس فرهاد مشتری* :اوس ،ماشینم استارت نمیزنه.در تابلوی ( )9رخداد حذف هجای پایانی در معنای یک «عنوان خطاب » و عدم رخداد
این فرایند در دو معنای «استاد دانشگاه» و «تعمیرکار» در درونداد  /os.td/تحلیل
شده است:
تابلوی ( )9حذف و درج
]*LEX([os
)”“honorific

MAX

DEP

LAZY

]*LEX([os
”“repairman
)
ONSET

***
***

*
*

]*LEX([os
)”“professor

*

***

*

*
***
*
*

!*
!*
!*

Input: /os.td/

]a. ☞ [os
”“honorific
b.
”[os.td] “professor
c.
][os
”“repairman
d.
][os
”“professor
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همان گونه که در تابلوی ( )9آشكار است ،در گزینۀ ) (dتلفظ ] [osبه معنی «استاد
دانشگاه» است .از این رو ،این گزینه محدودیت )” *LEX([os]“professorکه بیان
میکند «پذیرش تلفظ ] [osبه معنی «استاد دانشگاه» مجاز نیست» را نقض کرده و
در همان ابتدا از رقابت کنار میرود .سپس ،در گزینۀ) (cتلفظ ] [osبه معنی
«تعمیرکار» است .از این رو ،این گزینه محدودیت ” *LEX([os]“repairmanکه بیان
میکند «پذیرش تلفظ ] [osبه معنی «تعمیرکار»مجاز نیست» را نقض کرده است.
گزینۀ ) (bنیز هر دو محدودیت نشانداری  ONSETو  LAZYرا نقض کرده است.
بنابراین ،گزینۀ ) (aبه عنوان برونداد بهینه برگزیده شده است.
 -4-3ناسوده شدگی
تبدیل یک واج غیرناسوده به یک آوای ناسوده «ناسودهشدگی» نامیده میشود که یكی
از گونههای فرایند کلی تضعیف است .در این بخش واژه «قائم» که رخداد این فرایند
در آن با تفاوت معنایی درونداد با برونداد آن همراه بوده مورد تحلیل قرار میگیرد.
وامواژۀ «قائم»  ،صرف نظر از معانی دیگرش ،لقب حضرت مهدی(عج) به معنی قیام
کننده و به پا خیزنده است .طبق جستوجوی این نگارنده در واژهنامههای عربی معنای
«پنهان» جزء معانی این واژه در زبان عربی نیست .به نظر میرسد که به دلیل پنهان
بودن امام مهدی(عج) از دیدگان ،گویشوران زبان فارسی تصور کرده بودند که عبارتی
همچون «امام قائم» به معنای «امام پنهان» است .ازاینرو ،این وامواژه در زبان فارسی
معنای تازهای یافت .البته نكته مهم این است این معنای تازه با امالء و تلفظی متفاوت
به صورت «قایم» نوشته و ادا می شود .همان گونه که آشكار است همزه یا همان بست
چاکنایی به غلت ] [jتبدیل شده است/Gem/ → [Gjem] :
آنچه آشكار است این است که تلفظ اصلی با همزه یعنی ] [Gemبه معنی «پنهان»
نیست .بلكه تلفظ تغییریافته یعنی ] [Gjemبدین معناست .زیرا فعلهایی همچون
«قایم شدن» و «قایم کردن» را نمیتوان به صورت «قائم شدن» و «قائم کردن» نوشت
و تلفظ کرد .از سوئی دیگر ،تلفظ تغییریافته یعنی ] [Gjemبه معنی «قیام کننده»
نیست .بلكه تلفظ اصلی با همزه یعنی ] [Gemبدین معناست .زیرا نمیتوان « قایم»
را به جای « قائم» در عبارتی همچون «امام قائم» به کار برد و تلفظ کرد .در واقع دو
صورت «قائم» و «قایم» در توزیع تكمیلی قرار دارند .حتی به دلیل امالء و تلفظ متفاوتِ
این دو صورت بایستی آنها را دو واژۀ جداگانه به شمار آورد.
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همچون کرشنر ( 2001 ،1998و  )2006و جم ( )1388: 196برای تحلیل فرایند
ناسودهشدگی که از گونههای فرایند تضعیف است محدودیت  LAZYبه کار میرود:
تابلوی ( )10ناسودهشدگی
]*LEX([Gjem
)”“hidden
*

MAX

LAZY

]*LEX[Gjem
)”“standing

*
!**
!*

Input: /Gem/
”a. ☞[Gjem ] “hidden
”b. [Gem] “hidden
”c. [Gjem] “standing

همان گونه که در تابلوی ( )10آشكار است ،در گزینۀ ) (cصورت ] [Gjemبه معنی
«قائم و ایستاده» است .از این رو ،این گزینه محدودیت )”*LEX[Gjem]“standingکه
تصریح میکند «پذیرش تلفظ ] [Gjemبه معنی «قائم و ایستاده» مجاز نیست» را
نقض کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار میرود .ولی رقابت دو گزینۀ ) (aو ) (bکه این
محدودیت را رعایت کردهاند به محدودیت  LAZYکشیده میشود .گفتنی است که تولید
هر آوایی مستلزم صرف مقدار مشخصی انرژی است .از این رو  ،براساس کرشنر ()2001
در رقابت بین چند آوا هر کدام که تولیدش کوشش بیشتری را طلب کند ستارههای
بیشتر و هر کدام که تولیدش کوشش کمتری را نیاز داشته باشد ،ستاره کمتری را
دریافت میکند .تنها موردی که هیچ ستارهای دریافت نمیکند ،حذف یک واج است که
مسلماً دلیل آن عدم صرف انرژی است .بر این اساس ،در تابلوی ( )1گزینۀ ) (bبه علت
داشتن بست چاکنایی ] [که تولیدش کوشش بیشتری را میطلبد دو ستاره و گزینۀ
)(aبه دلیل دارا بودن همخوان ناسوده ] [jکه تولیدش به کوشش کمتری نیاز دارد ،یک
ستاره از  LAZYدریافتکرده است .پس گزینۀ ) (aبه عنوان برونداد بهینه برگزیده
میشود.
 -4نتیجه
به رغم باور غالب زبانشناسان مبنی این که هیچ گونه رابطهای میان معناشناسی و
واجشناسی وجود ندارد (آرکانجلی و پولیبلنک 5 :1994 ،و  ،)433نظریۀ بهینگی با
بهرهگیری از رویكرد «محدودیتهای دسترسیدار به واژگان» (بُرزما )2001 ،تنها
نظریهایست که قابلیت تبیین تعامل واجشناسی و معناشناسی را تا حدی امكانپذیر
نموده است .نوآوری این مقاله این است که برای نخستین بار به تعامل واجشناسی و
معناشناسی در زبان فارسی پرداخته است.
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واژه های منحصر به فردی در زبان فارسی وجود دارند که معنای بازنمایی آوایی آنها
که معموالً در سبک غیررسمی به کار میرود با معنای بازنمایی واجیشان که معموالً در
سبک رسمی به کار میرود تفاوت دارد و در مواردی دیگر نیز با تغییر امالی آنها همراه
است .تغییرات تلفظی این واژه ها ناشی از رخداد فرایندهای واجی گوناگونی میباشد که
انواع تغییرات معنایی شامل افزایش یا کاهش معنایی ،یا هر دو افزون بر تغییرات
کاربردشناختی در آنها رخ میدهد .واژهایی که دچار هر دو فرایند کاهش و افزایش
معنایی شده در توزیع تكمیلی با بازنمایی واجیاش قرار میگیرد .همچنین ،به دلیل
امالء متفاوت این دو صورت بایستی آنها را دو واژۀ جداگانه به شمار آورد.
پرداختن به راحتی تلفظ و صرف انرژی و کوشش کمتر بحثی نقشگرایانه میباشد
که خارج از چارچوب واجشناسی صورتگراست .ولی نظریه بهینگی با آمیختن نقشگرایی
و صورتگرایی در قالب محدودیت  LAZYاین مشكل را برطرف ساخته است.
پینوشت
 .1در مقاله نگارنده (آماده انتشار در جستارهای زبانی) به طور گسترده به «جابهجایی تكیه» پرداخته شده است.
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