
 

 

 

 

 

 

 

 

  يند واجي قلب در زبان فارسيتحليل فرا

  

        اعظم استاجياعظم استاجياعظم استاجياعظم استاجي

  دانشگاه فردوسي مشهد

  

  چكيده

مند  يندي نظامقلب فرا معموالً. پردازد رسي فرايند قلب در زبان فارسي ميحاضر به بر مقالة

جانبي و  ،دهيندي نامنظم، پراكنصورت فرا شود و درميان انواع فرايندهاي واجي به تلقي نمي

. مند است يندي منظم و قاعدهفراها  حال، در برخي از زبان بااين. شود ي درنظر گرفته ميفرع

اين . تواند منظم باشد مي ،را تأمين كند "هدف ساختاري خاصي"يند قلب اگر فرا رسد نظر مي به

در زبان فارسي نشان  آن تحليلِ. عام و واجي داشته باشدساختاري ممكن است ماهيتي  هدف

الب موارد غها در  واژه هاي پايانيِ از حذف واكه پس ،ميانه در فارسي  اين فرايند كهدهد  مي

 رسايي توزيعِرسايي يا  ها را تابع اصل تواليِ ها، آن منظم عمل كرده و با تغيير توالي واج طور به

مورد تحليل در اين هاي  مورد دادهاما در .استساختي واجي  كه ناظر بر نوعي خوش كند مي

در  ،كه درحالي زيرا. از نظم آن سخن گفتتوان  نمي شوند، كه به فارسي امروز مربوط مي ،الهمق

رسايي مطابقت داشته است، در  رسايي يا توزيعِ يند قلب با اصل تواليِفرا داد برون ،مواردي

جهت در، اند رسايي بوده رسايي يا اصل توزيعِ هايي را كه تابع اصل تواليِ واج موارد ديگر تواليِ

موارد تابع حالت اول بيشتر از موارد تابع  ،هرحالناگفته نماند كه در. ير داده استعكس تغي

  .اند حالت دوم بوده

  سي، زبان فار2رسايي زيعِ، اصل تو1رسايي تواليِفرايند واجي، قلب، اصل  :ها واژهكليد

                                                 
1. sonority sequencing principle 

2. sonority dispersion principle 
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  مقدمه. 1

صيفي است و به الگويي تومعناي اول . شناسي دارد اصطالح قلب دو معناي متفاوت در زبان

آن  ديگر معكوسِ آرايش آواها در يك بافت به يك صورت و در بافت در آن كند كه اشاره مي

در  )همخوان+ ه واك(در پايان گروه و ترتيب  )واكه+ (ترتيب همخوان  1مثالً در زبان لتي. است

 :شود گروه ديده مي ميانِ

  .ukra# #[1[  انگشت

    ]ukar lavan[ انگشت بزرگ  

  .گروه تغيير كرده است درميانِ ar به توالي گروهدر پايان  raتوالي  ،در اين مثال

. كند آن نيز اشاره مي ينديِ، به وجه فرابر معناي اوليه  ، عالوهاصطالح قلب ،در كاربرد دوم

را  آن معكوسِ اي كه ترتيبِ ساختيپيشين يا زير واژه از صورتديگر، توالي آواها در يك  بيان به

عناصر  جاييِ هموارد قلب ناشي از جاب البته همة). 2006 ،2هيوم(مشتق شده است  داشته،

 برخي موارد قلبِ. گذارد نوع قلب اصلي و ثانويه تمايز مي بين دو) 189: 1998( 3لس. نيستند

مشابه  يك واكه در يك جايگاه و حذف واكة واكه و همخوان ناشي از كاهش هجايي يا افزودن

كه در اين موارد چرا ،مدنا گونه موارد را لس قلب ثانويه مي ناي  .ايگاه ديگر استآن در ج

، نهايتندنوع تغيير، دراعمال چ اند، بلكه در نتيجة جا نشده هديگر جاب دو آوا با يك يماًمستق

  .اند جا شده هديگر جاب د كه دو آوا با يكرس نظر مي به

شود و درميان انواع فرايندهاي واجي  ي نميمند تلق يندي نظاممعموالً فرايند قلب فرا

 مثال لس عنوان به. شود نظر گرفته مي، جانبي و فرعي دردهيندي نامنظم، پراكنصورت فرا به

 ،ها حال، در برخي از زبان بااين. داند مي 4هاي خاصي محدود يند قلب را به واژه، فرا)188: مانه(

خاصي  واژيِ داف ساختهيت واژواجي دارد و اهگاهي ما و حتا مند است يندي منظم و قاعدهفرا

  .كند را برآورده مي

شناختي مورد  شناختي و رده اجتماعي، واجي، روانهاي مختلف تاريخي،  يند قلب از جنبهفرا

عناصر در يك  خطيِ يندي است كه طي آن آرايشِازنظر تاريخي، فرا. قرارگرفته استتحليل 

صورت سرخ  درفارسي ميانه كه به suxr شود، مثل واژة يبان دچار تغييرميك ز ع از تاريخِمقط

                                                 
1. leti 

2. E. Hume 

3. R. Lass 

4. lexeme-specific 
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sorx)( توالي  ،، در اين نمونهآمده استفارسي امروز در درxr  به تواليrx از . تغيير يافته است

اجتماعي  دارند يا در طبقة يند قلب در افرادي كه تحصيالت كمتريفرا ،اجتماعي جنبة

در بحث خطاهاي  ،شناختي نيز از نظر روان. 1دفراواني بيشتري دار ،تري قرار دارند پايين

به وجوه  شناختي ديگر، در نگرش رده ازسوي .گيرد قلب مورد بررسي قرار مي پديدة ،گفتاري

اين  هم از ديدگاه واجي .شود پرداخته مي هاي مختلف هاي اين فرايند در زبان اشتراك و تفاوت

ها در نظام واجي، تبعيت از  ه آنشونده، جايگاجا ههاي جاب نظر ماهيت واجيند ازفرا

. گيرد مورد تحليل قرار مي واجي ختسا آرايي و تبعيت از الگوهاي خوش هاي واج محدوديت

از  يند قلب در زبان فارسيها، به تحليل ماهيت فرا حاضر ضمن مروري بر اين ديدگاه مقالة

  .ازدپرد مي ديدگاه واجي

  

  تحقيق پيشينة. 2

  ختيشنا هاي رده نگرش. 1. 2

مند  ايي است كه به بررسي نظاميكي از اولين كاره ،)2006 3، به نقل از استونهام1971( 2التان

 ،ترين بافت براي بروز قلب كند كه متداول ان مشاهده ميالت. پردازد يند قلب ميشناختي فرا رده

 شوند كه با ساخت واجي اي مي ساختار واجي پيدايش واژهايي است كه منجر به تركيب تك

يا  كه اين نقض اصول را بازسازيايجاد شود  تغييري الزم استنتيجه در. زبان مطابقت ندارد

  .كند برطرف

به  ،مندي بودن و نظام ، غيراراديانگيزش زباني التان با تكيه بر سه مشخصة وجود

اني زب مندي كه انگيزة اميندهاي نظميان انواع فرادر. پردازد يندهاي قلب ميشناسي انواع فرا رده

  .زماني و درزماني نام برد هم قلبِ يندتوان از فرا مي ،دارند

 مشروطاجي و قلب مشروط وزماني را به دو گروه قلب  يندهاي هماين فرا) 2006(استونهام 

  :كند دستوري تقسيم مي

                                                 
علت اصلي فراوانيِ فرايند قلب در بين  درستي به اين نكته اشاره كردند كه يكي از داوران محترم مقاله، به .1

 .هاست ها با صورت نوشتاري يا صورت واجي و زيرساختي واژه سواد، عدم آشنايي آن افراد بي

2. R.  Ultan 

3. J. Stonham 
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. اند واجي شدنِ مشروطزماني حاصل  هاي قلب هم بيشتر نمونه: واجي مشروطقلب ) الف

بنابراين، اين دو واج . ز نيستدرون يك هجا مجا/ ks/توالي  1ساكسون غربيمثال در  عنوان به

 شوند جا مي هديگر جاب با يك ،)داشته است ksاصل توالي كه در(واژه  مفرد مثال در صورتطور به

گيرند،  واج در يك هجا قرار نمي كه اين دو ،اما در شكل جمع ،كنند را ايجاد مي  skو توالي

  :گيرد نمي جايي صورت هجاب

2.  fisc [fisk] )ماهي(  

    fixas [fiksas] )ها ماهي(  

 

ه يك افزودن پسوند ملكي اول شخص مفرد ب ،كه يك زبان پرويي است ،2در زبان ياگوآ

 :اند جا شده هديگر جاب با يك yو   p، در اين مثال دو واج شود يند قلب ميمنجر به فرا ،ريشه

  

)نان(  .3 ray + paa    )من(   >  rapyaa (نان من) 

 

داند،  واژ مجاز نمي اي تيز را در مرز تك سايشي تيغه+ نيز توالي انسدادي  زبان عبري

 :دهد شود اضافه گردد، قلب رخ مي آغاز مي/ š/يا / s/اي كه با  به پايه  hitبنابراين وقتي پيشوند

  

4. hit + saper        > histaper (موهايش را كوتاه كرد) 

    hit + šalem       >            hištalem (كامل شده بود) 

  

ميم واجي يند قلب را نوعي راهبرد ترتوان فرا در اين موارد مي ،)2006(استونهام بيان  به

  .دهد، تبعيت كنند ز الگويي كه زبان آن را ترجيح ميشود عناصر ا نظر گرفت كه باعث ميدر

، يا عنوان ابزار دستوري يند قلب بهفراها  در برخي از زبان: دستوري مشروطقلب ) ب

و كامل در زبان  3ناقص صورتتمايز  مثالً. كند واژ دستوري عمل مي عنوان تك بهديگر  عبارت به

  ):.همان(شود  پاياني نشان داده مي خوان و واكةبا قلب هم 4روتومان

                                                 
1. west saxon 

2. yagua 

3. Incomplete and complete phase 

 .يابد شدة يك واژه مطابقت مي ويژگي واژواجي خاصي در اين زبان است كه با مفهوم صورت كامل و صورت كوتاه

4. Rotuman 
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 5. tiko ناقصصورت    <   صورت كامل  
1
tyok )گوشت (  

          leka  ملكا ناقصصورت      < صورت  lyak  )رفتن(  

 

  قلب منظم .2 .2

كند و به اين نكته  يند قلب اشاره ميفرا بودنِ نامنظمبا ديدگاهي تاريخي به ) 11: 1991( 2هوك

. افتد اتفاق مي هاي روان همخوانبيشتر در  ،مانند فرايند همگونييند قلب كه فرا داردتوجه 

هاي بارزي از قلب منظم  نمونه :افزايد يند قلب ميفرا بودنِ دهي و پراكنمنظ هوك با اشاره به بي

توان شرايطي  كنند كه آيا مي ها اين سؤال را مطرح مي ين نمونها. شود ها ديده مي در برخي زبان

  ؟شود طور منظم اعمال مي يند قلب بهفراكه طي آن  مشخص ساخت را

 كه درصورتييند قلب ند كه فراك اين فرض را مطرح مي) 115: 1991(راستا هوك  درهمين

ساختاري  اين هدف. شود ي ظاهر مينظمبه شكل مرا تأمين كند  “ هدف ساختاري خاصي” 

منظم  قلبِ خاصِ ساختاريِ هدف ،مجموعدر. اهيتي عام و واجي داشته باشدممكن است م

تارهايي كه به ساخ ،ارندد لحاظ ادراكي يا واجي نشان ست از تبديل ساختارهايي كه بها عبارت

دارند و  نشان،  l+ هايي از نوع انسدادي دنداني  مثال خوشه عنوان به. ترند تر و بهينه قابل قبول

  .كنند ها را حذف مي ها آن بسياري از زبان

 عناصرِ هايي شود كه از الگوي ترجيحيِ چنين ممكن است باعث قلب خوشه م همقلب منظ

 عناصرِ الگوي ترجيحيِ ،رسايي اصل تواليِ .كنند نظر رسايي تبعيت نميهجا از درونِ

رسايي ميزان  كه كند بيان مي مذكور اصل. كند رسايي مشخص مي هجا را ازنظر دهندة تشكيل

سمت پايانه كاهش  ركز هجا افزايش و از مركز هجا بهسمت م تدريج به ها از آغاز هجا به واج

بندي  گيرند و درجه مقياسي قرار مي نظر رسايي رويازهاي يك زبان  اساس واج براين. يابد مي

 ،در خالل توليد يك آوا هرچه مجراي گفتار بازتر باشد الزم به توضيح است كه . شوند مي

خالل انرژي منظم آكوستيك در داد برون ميزانِ ،بنابراين منظور از رسايي. رسايي آوا بيشتر است

 هاي افتاده بيشترين درجة و واكه رسايي واك كمترين درجة هاي بي انسدادي. ستيد يك آواتول

                                                 
واكه به غلت همراه  الزم به توضيح است كه تبديل صورت كامل به ناقص با كاهش يك هجا و تبديل اولين .1

  .است
2. H. H. Hock  



  شناسي مجلة زبان و زبان

 134

. اند متعددي تاكنون معرفي شده هاي رساييِ مقياس). 254: 1995، 1كنستوويچ(رسايي را دارند 

  :مقياس رسايي زير را پيشنهاد كرده است ،)120: 1384(خان  جن بي

  

 رسايي انديس        آوايي           طبقة            سايي           آوايي              انديس ر طبقة

  8هاي غيرافراشته                    واكه                             4ها                          كناري

  7      هاي افراشته                  واكه                              3   ها                   خيشومي

  6        ها                         ناسوده                               2ها                        سايشي

 5                    ها             لرزشي                               1              ها         انفجاري

  

م اي از اين نوع قلب منظ نمونهفرايند قلب در فارسي باستان را  ،)116: 1991( هوك

كند كه همان تبعيت از اصل توالي رسايي  ون هدف ساختاري خاصي را دنبال ميچ ،داند مي

اين  .كرد ميرا ايجاد   r+ خيشومي/ گرفته باستان حذف واكة پاياني، خوشة در فارسي. است

ها  شود توالي اين واج يند قلب باعث ميبنابراين فرا .كند شه از اصل توالي رسايي تبعيت نميخو

  :رسايي گردد  اصل تواليتابع 

6.  čaxra               asru            namra 

  �                    �                 � 

čaxr                 asr              namr 

  �                   �                 � 

čarx                 ars              narm 

ارس                 چرخ    نرم               

  
بيشتر   /m,s,x/هاي  از واج ،در پايان هجا ،  rرسايي ميزان ،دشو طور كه مالحظه مي همان

نتيجه هجا تابع اصل توالي رسايي دهد و در ها قرار مي را قبل از اين واج   r،يند قلبفرا. است

 .گردد مي

 

  

 

                                                 
1. M. Kenstowicz 
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  قلب انگيزة .3. 2

در گردد كه  مكن است منجر به همنشيني عناصري واژها م د تكعناصر يا پيون آرايش دوبارة

واقع در. اين ساختارهاست كردنِ مطلوبيند قلب راهبردي براي فرا. نيستندنظام زبان مطلوب 

 استونهام. به داليل گوناگون استمجدد عناصر بنا دهيِ يند قلب ناشي از نياز به سازمانفرا

مراتبِ  هاي سلسله محدوديت) 1: شمارد ميبرگونه  ينيند قلب را اعوامل محرك فرا ،)2006(

هاي  ضرورت) 4اي ناشي از ساخت نوايي و ه ضرورت) 3 ،آرايي هاي واج محدوديت )2رسايي، 

ت همگي از نظام واجي زبان نشأ كه اين چهار عامل شود مالحظه مي. ربوط به ساخت هجام

  .گيرند مي

  

  يند قلبتوضيح فرا .4. 2

ترين  حاضر رايج كند كه درحال قلب به اين نكته اشاره ميتوضيح فرايند در  ،)2006(هيوم 

ارد كه عامل اين توافق وجود د ،مورد دراين. يند قلب ماهيتي ادراكي داردوقوع فرا چراييِ توجيه

كه اين ابهام به با اين توضيح  ،داري استشني 1عالمتشود، ابهام در  مهمي كه باعث قلب مي

گو در تقطيع  ابهام به توانايي سخن درواقع، .شود اي از صداها مربوط مي رشته خطيِ تواليِ

نده بايد بتواند در شنو ديگر، بياني به. كند معنادار اشاره مي واحدهاي زبانيِ اري بهشنيد عالمت

اي از  ميزان ابهام در توالي. خيص دهدها را تش درستي صداها، توالي صداها و واژه يك گفتمان، به

بهتر باشد، صداها و  عالمتهرچه كيفيت . است شنيداري عالمت اطالعات بع كيفيتصداها تا

خود به  نوبة نيز به شنيداري عالمت اطالعات كيفيت. دنشو ها بهتر تشخيص داده مي توالي آن

جفت صداهايي  ،).همان( هيوم بيانِ به. ها بستگي دارد انواع صداهاي موجود در آن و بافت آن

هايي  يژگياز و ،از يكي ، يا بيشگيرند عمدتاً داراي يكي يند قلب قرار ميفراثير كه تحت تأ

  :ها عبارتند از شوند، اين ويژگي هستند كه باعث ابهام مي

وابستگي . اند ي حداقل يكي از صداها پوشيده شدهالزم براي شناساي 2كليدهاي آواييِ) الف

اين شود  توليد باعث مي سايي جايگاه و شيوةاي شناهاي انسدادي به كليدهاي بافتي بر همخوان

  .شركت كننديند قلب ادر فر آواها بيشتر از ديگر آواها

                                                 
1. Signal 

2. phonetic cues شود ديگر مي ها از يك هايي از آواها كه باعث تشخيص آن ويژگي .        
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ها،  ها، روان مثل واكه. بتاً ديرش بيشتري داردنس ،حداقل يكي از صداها كليدهاي آواييِ) ب

همپوشي  د و منجر بهپوشانن صداهاي مجاور را مي چنين كليدهايي معموالً. ها ها و سايشي غلتان

  .شوند در تشخيص آغاز و پايان صداها مي درنهايت منجر به ابهام و ،آواييكليدهاي مهم 

لب معموالً بين صداهايي اتفاق ق. آخرين ويژگي، ويژگي شنيداري يا ادراكي است) ج

وجه تمايز صداها را  ،اهتشب. توليد و محل توليد مشابهند افتد كه ازنظر رسايي، شيوة مي

اين بر عالوه. راحتي قابل تشخيص نيستند ها به نتيجه صداها و ترتيب آنند و درك رنگ مي كم

قلب ممكن . برد شباهت را باال مي ،افتد، مجاورت قلب بين آواهاي مجاور اتفاق مي چون عمدتاً

نوع  از يك بيش كرد ملحاصل ع اما اين موارد معموالً. است بين صداهاي غيرمجاور نيز رخ دهد

  .اند تغيير آوايي

كند، تأثير  يند قلب ايجاد ميسبي را براي فرابافت منا ،گفتاري عالمتكه ابهام در  درحالي

 ،چه ابهام بيشتر باشد هر. گر خوبي براي بروز قلب است بومي نيز نشان زبانِ الگوهاي آواييِ

هيوم  .كند ه ميبومي تكي زبانِ بيشتر بر الگوهاي آواييِ ، براي دريافت آرايش عناصر،شنونده

ساختارهاي نادرتر با  ساختارهاي زبانيِ :دارد كه بيان مي ،)2004نقل از هيوم  ، به2006(

ديگر  الگوهاي آوايي با يك ها ازنظر نظام و بسامد كه زبانجا آناز. گردند بسامدتر جايگزين ميپر

، از قلب يندفرا نتيجةدهد كه چرا  را توضيح ميدرستي اين نكته  ، اين نگرش بهتفاوت دارند

در  ،انفجاري+ توالي حلقي  ،1مثال در زبان باالنگائو عنوان به. دكن تغيير مي زباني به زبان ديگر،

 همخواني+ به حلقي  ،حلقي+توالي همخواني  ،2اما در زبان باسا د،شو عكس ميها بر برخي بافت

نكتة . افتد تفاق ميت كه در زبان باالنگائو ااين تغيير دقيقاً عكس تغييري اس. يابد تغيير مي

  .پربسامدتري بوده است الگوي ،حاصل از قلب تواليِ ،دو زباندر هراست كه   اين توجه قابل

 ،دارند  قوي كه صداهايي كه كليدهاي آواييِگيرد مي  نتيجه) 2006(اساس هيوم  اينبر

 ،مقابلرد. ها مشكل ندارد آن كه شنونده در تشخيصِ، چراهاي مناسبي براي قلب نيستند گزينه

كه آغاز  اند، چراكه احتمال اين يند قلبفرا هاي اولِ گزينه ،يي كه كليدهاي ضعيفي دارندصداها

مشخص  صداهايي كه كليدهاي آواييِ ،سرانجام .نامشخص داشته باشند بيشتر است و پايانِ

. نده دارندسوي شنوگفتاري از عالمت ترند و تأثير بيشتري بر تعبيرِ در نظام آوايي متداول ،دارند

  .بسياري از موارد قلب است ويژگيِ ،ادراكي افزايش برجستگيِ

                                                 
1. Balangao  

2. Bassa 
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  هاي واجي فرايند قلب و نظريه .5. 2

 ،هاي خاص لآفرين بوده است و تحلي ، همواره مشكلهاي واجي تدوين فرايند قلب در نظريه

و  1واحدخود شناسيِ بنياد، واج يند قلب از ديدگاه الگوهاي قاعدهفرا. اند همواره مورد انتقاد بوده

) الف :قلب با ، پديدةمعيار زايايِ شناسيِ در چارچوب واج. بهينگي مورد تحليل قرار گرفته است

 ود، مثل قلب واكه و روان در نمونةش ، بيان مييك جفت قاعده با كمك) ب :يا ،قواعد گشتاري

 :زير

  

a. Vr  >  rV 

    1 2 >  2 1 

 

b. r            ø / ----V  

   ø            r  / V ---  
 

، توصيفي دارند ييِهرچند كارآ ،نوع قواعد كه اين معتقدند) 2003( 3و واير 2بوتسخريكيدزه

مجاور  معموالً ،شوند ، عناصري كه دچار قلب ميمثال عنوان به. اما قدرت توجيهي ندارند

 ،بنياد هاي قاعده ن چارچوببنابراي. نوع قواعد بر اين مجاورت تاكيدي ندارند ديگرند اما اين يك

 شناسيِ ها واج يكي از اين چارچوب. اند تري داده هاي تازه جاي خود را به چارچوب اخيراً

در اين . گيرد خودواحد بهتر مورد تأكيد قرار مي شناسيِ شرط مجاورت در واج. خودواحد است

رويكرد اين مزيت اين . دهند اين فرايند را توضيح مي ،رش و حذفكردهاي گست چارچوب عمل

حال اين  بااين. ديگرند ور يكمجا أعمدت ،دهد عناصر دخيل در فرايند قلب را دارد كه نشان مي

  .افتد قلب اتفاق مي وضيح دهد چرا اصوالًتواند ت نمي نگرش نيز

كار گرفته شده  به قلب براي توصيف و تحليل فرايند اي طور گسترده به اي كه اخيراً نظريه

برخي  سازيِ بهينه ،در اغلب موارد ،قلب انگيزة كه با توجه به اين. بهينگي استنظرية  ،است

اين  تحليلِ مناسبِ ،مثل بهينگي ،بنياد ، رويكردهاي محدوديتوجوه ساختاري واژه است

به اين فرايند  تري نسبت بهينگي توانسته است نگرش روشن رسد نظرية نظر مي يندند و بهفرا

                                                 
1. autosegmental phonology 

2. M. Butskhrikidze 

3. J. Weijer 
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، با داد هاي برون صورت ،بنياد است محدوديت اي نظريه ، كههينگيب ظريةدر ن. فراهم كند

در اين . شوند داد حاصل مي از درون ،خاص در يك زبانِ ،ها محدوديت مراتبِ سلسله گرفتنِدرنظر

يكي از اين . شود بهينه مي داد برون منجر به انتخابِ ،نهايت، درنوع محدويتدو تعاملِ ،نظريه

اهل زبان براي  ناظر بر اين است كه ،اين محدوديت. پايايي است محدوديت ،ها محدوديت

زيرساختي در سطح توليد گفتار  بازنماييِ ساختاريِ گرايش به عدم تغييرِ ،گفتاري بهينة ارتباط

، )داد برون(روساختي  به بازنماييِ) داد درون(زيرساختي  بازنماييِ يعني در نگاشت. دارند

 روساخت به زيرساخت ي وفاداريِامعن كه اين به. نبايد اتفاق افتدگونه تغيير روساختي  هيچ

كند  ، كه بيان ميداري است نشان محدوديت ،محدوديت ديگر). 33: 1384خان،  جن بي(است 

اساس ، برنوع محدوديتاين دو. دار دارند اهل زبان گرايش به عدم پيروي از الگوي نشان

هاي پايايي اتفاق  تخطي از محدوديت ،رايند قلبدر ف. شوند هاي تلويحي تعريف مي جهاني

روساختي  با توالي عناصر در بازنماييِ ،زيرساختي عناصر در بازنماييِ كه تواليِ، چراافتد مي

اين تخطي از . ساخت وفادار نبوده است روساخت به زير ،ديگر عبارت به .تفاوت دارد

هاي  ساختي در مرتبه خوش چند محدوديت يك يا برآوردنِ ، بايد با انگيزةهاي پايايي محدوديت

 هاي مرتبة سازد تا اين محدوديت محقق را مجبور مي ،بهينگي ، نظريةاينبنابر. باالتر اتفاق افتد

پايايي تقدم داشته است، شناسايي كند و توضيح دهد  ها بر محدوديت آن وردنِكه برآ ،باالتر را

  .چرا قلب اتفاق افتاده است

خوبي  ، بهجديد يمحدويت با معرفيِ ،هاي بهينگي است كه يكي از شاخه ،زني 1تطابق نظرية

ود يك نم ،بهينگي چون نظرية هم ،تطابق نظريةدر . تواند فرايند قلب را توضيح دهد مي

داد حاصل  از يك درون ،شده مرتب هاي همگانيِ اي از محدوديت روساختي با استفاده از مجموعه

داد گذاشته  داد و برون درون اصرِبين عن ، تأكيد بيشتري بر رابطةتطابق شود، اما در نظرية مي

رابطه  اند تا وفاداريِ ها معرفي شده گروه جديدي از محدوديت ،براي تدوين اين روابط. شود مي

يكي از اين . داد را تضمين كنند و عدم وفاداري را جريمه كنند داد و درون بين برون

عناصر  پيشي و پسيِ رابطة شدنِ ، كه وارونهاست 2بودن محدوديت خطي ،هاي جديد محدوديت

، 1995( 4و پرينس 3كارتي ، كه توسط مكاين محدوديت. كند در يك زنجيره را جريمه مي

                                                 
1. correspondence theory 

2. linearity constraint 

3. J. McCarthy 

4. A. Prince 
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همچون ديگر . قلب نبايد صورت گيرد كه كند بيان مي ،ارائه شده است) 1998 ،يومنقل از ه به

تواند  هاي مرتبة باالتر مي محدوديت وردنِآبر عنوان ابزاري براي ، اين محدوديت بهها محدوديت

بودن نقض  ها اصل خطي نخاطر آ ، كه بهباالتر هاي مرتبة اين محدوديت كردنِپيدا. نقض گردد

  .شود قلب مي وقوعِ مورد چراييِ، منجر به ارائة توضيحي درشده است

  

  يند قلب در زبان فارسيتحليل فرا. 3

اي كمي ه نمونه .هر نامنظم و پراكنده استظا ندي محدود، بهيفرا ،فرايند قلب ،در زبان فارسي

كوتاهي  ، با ذكر چند مثال، اشارةطمربو 1منابعِ بنابراين در غالبِ. يند در دست استااز اين فر

) الف :يند قلب در زبان فارسي چند منشأ جداگانه دارندهاي فرا نمونه .شود يند ميبه اين فرا

) ب. شوند ديگر ديده مي ز يك دوره به دورةدر تحول زبان ا اند و هايي كه تاريخي نمونه

شناسي و ارتباط  جامعه شوند و معموالً از جنبة ي كه در فارسي گفتاري امروز ديده ميهاي نمونه

. اند مورد تحليل قرار گرفته.... ماعي،اجت رهايي چون ميزان تحصيالت، طبقةآن با متغي

ي عموم دهند و جنبة در خطاهاي گفتاري رخ مي د كهنود دارهايي نيز وج ها، نمونه اينبر عالوه

  .گيرند تحليل قرار مي هاي واجي مورد ها از جنبه قسمت اين نمونه  در اين. ندارند

  

  هاي تاريخي نمونه .1. 3

 به دورةميانه  ، در گذر از دورةيند قلبهاي زير را براي فرا نمونه ،)152: 1380(باقري 

هاي  واژه. شود ها مي واژه شدنِ تر تلفظ يند موجب آساننظر وي اين فرا  به .كند د ذكر ميجدي

 ساخت و تغييرِ ميانه حذف واكه در دورة. اند باستان مختوم به واكه بوده دورة فارسي ميانه در

  :يند قلب شده استباعث فرا ،هجاي واژه

ميانه فارسي  فارسي امروز               

suxr  >                 sorx    سرخ 

zofr  >                  zarf     ژرف 

                                                 
اي به زبان انگليسي توسط احمدخاني  درطول مدتي كه مقالة حاضر در نوبت داوري قرار داشت، مقاله .1

زماني، درزماني و چهارچوب بهينگي مورد بررسي قرار  هاي هم چاپ رسيد كه فرايند قلب را از جنبه ، به)2010(
حال چون در زمانِ تأليف اين مقاله، مقالة مذكور هنوز چاپ نشده بود، در متنِ اين مقاله، به  بااين. داده است

  .محتواي مقالة احمدخاني ارجاع داده نشده است
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baxr   >                 barx   برخ 

baxl  >                  balx    بلخ 

vafr   >                  barf   برف 

mazg   >                maγz    مغز 

hagriz  >                hargiz  هرگز 

 

در پايان هجا يك روان بعد  ،اند هجايي هايي تك كه واژه ،اول مونةن 5شود كه در  يمالحظه م

 پايانيِ ، خوشةيند قلبفرا. رسايي مغايرت دارد كه با اصل تواليِ ،از يك سايشي قرار گرفته است

يند قلب باعث تخطي از اصل فرا ،"مغز" اما درمورد واژة. كند رسايي مي هجا را تابع اصل تواليِ

  .گونه موارد به توجيهي ديگر نياز دارند اين. استرسايي شده  تواليِ

 ،دهد دو هجا رخ مي بينِ يند قلب در مرزِو فرا ،هجايي استاي دو واژه ، كه" هرگز" در واژة

گونه موارد  اصلي كه با اين. كارآيي ندارد ،زدپردا هجا مي درونيِ كه به ساختارِ ،رسايي اصل تواليِ

نقل از  ، به1990( 1كه توسط كلمنتس ،اين اصل. است رسايي اصل توزيعِ ،شود مرتبط مي

 تركيبِتا در رسايي تمايل دارد كند كه شيبِ بيان مي ،ارائه شده است) 283 :1995كنستوويچ، 

 رساييِ ، فاصلةديگر عبارت به. ، كاهش يابدپايانه+ هسته  تركيبِ، افزايش و درهسته+ آغازه 

  .پايانه و هسته بايد كم باشد رساييِ ياد و فاصلةآغازه و هسته بايد ز

هجاهاي آغازي و  زير را براي نيمه بهينگيِ مراتبِ سلسله ،).همان(كلمنتس  ،اساس براين

 :دهد جايگاهي ارائه مي دو و سه پايانيِ

  

(c ؛  همخوانv ؛  واكهo ؛ انسداديn؛  خيشوميl ؛  روانg )غلت  

____________________________ 
cv           ov         >    nv     >  lv   >gv 

vc           vg        >     vl      >  vn   >vo 

ccv         olv > ngv> onv > ogv>nlv> lgv 

vcc         vgl>  vln  > vgn> vgo ; vno> vlo 

 

                                                 
1. G. N. Clements 
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رسد تغيير  نظر مي به. اند راستي تر از عناصر سمت بهينه ،چپي ، عناصر سمتاين پيوستاردر 

hag.riz    بهhar.gez پي اين تغييردر. يابد اين الگو تطابق مي با،  vo به vl  وlv   بهov  

  .اند تر شده اوليه بهينه به حالت نسبت ،فوق نهايي در پيوستارِ دو صورت، كه هرندنك تغيير مي

  :دهد زير را براي فرايند قلب ارائه ميهاي تاريخي  نمونه نيز )354 - 5: 1377(خانلري 

  

  : xrقلب گروه ) الف

   suxra     <        suxr  <  سرخ  

čaxra  <          čaxr   <  چرخ  

  : fr  قلب گروه) ب

vafra     <         wafr <   برف  

Jafra     <          zafr <  ژرف  

  :zr  قلب گروه) ج

 wazr        <    vazra   > گرز

  :   mrقلب گروه ) د

namra    <       narm   <  نرم  

  zγقلب گروه ) ه

 mazγa    <       mazγ  < مغز  

  

يك روان در فرايند قلب  ،در تمامي موارد ، zγ شود كه در اين موارد بجز خوشة مالحظه مي

  .دشو رسايي مي يند قلب باعث تبعيت از اصل تواليِشركت دارد و فرا

  

 قلب درگونة گفتاري فارسي امروز. 2. 3

دستة اول . م كردتوان به دو دسته تقسي امروز را مي گفتاريِ گونة قلب دريند هاي بروز فرا نمونه

 ،اند نكرده ، كه غالباً تحصيلار افراديكه حاصل خطاي گفتاري نيستند و در گفت شامل مواردي

 ،ثير تحصيالت بر تنوعات زباني، در بحث از تأ)197: 1368(مدرسي . دنشو بيشتر ديده مي

كند يا  كرده يا اساساً عمل نمي تحصيل زبانِ ر گفتار گويندگان فارسييند قلب دفرا گويد كه مي

اي  مالحظه كرد قابل عمل موالًسواد مع اما در گفتار افراد بي ،آن بسيار محدود است كرد عمل
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 سبكيِ ترين گونة رسمي ر غيرد حتا "عرذ، عسك و نخسه"هايي چون  صورت. دارد

هايي از قلب  در اين قسمت نمونه. كاربردي ندارند الًكرده نيز معمو هاي تحصيل زبان فارسي

 :1شود فارسي امروز ارائه مي گفتاريِ درگونة

  

تاكسي    tαksi  >        tαski 

مشق     mašq  >       maqš  

فالسك   felαsk  >      felαks 

 govαtr  >      govαrt گواتر   

 maryam   >   mayram مريم   

 nosxe   >   noxse نسخه   

                 ozr  >  orz        عذر            

 befruše >  berfuše   بفروشه     

 befreste > berfeste    بفرسته     

 disk > diks    ديسك     

 aks > ask      عكس     

ريسك          risk > riks 

 nesf  > nefs    نصف      

 vαks > vαsk    واكس      

 

ها  اين نمونه. ندنك ميصورت موردي بروز  تة دوم شامل مواردي كه دراثر خطاي گفتار بهدس

 .تواند روشنگر باشد ها از ديدگاه واجي مي ال تحليل آنح اينبا .گستردگي زيادي ندارند

ها موردي بروز  ه پيشين در اين است كه اين نمونههاي گرو ها با نمونه وجه تمايز اين نمونه

، كه تحت نكرده افراد تحصيل قلب در گفتار معموليِهاي  اما نمونه .شوند تكرار نميكنند و  مي

كه تنها رفتار و  درهرحال باتوجه به اين. ، خاصيت تكرارپذيري دارندثير نوشتار قرار ندارندتأ

                                                 
ها توسط افراد  برخي از اين نمونه. اند ها، توسط نگارنده، از گفتار اطرافيان گردآوري شده اين نمونه. 1
ها، باتوجه  كه فقط تحليل واجيِ اين عناصر موردنظر بوده است، نمونه اند، اما باتوجه به اين كرده توليد شده لتحصي

 .اند ديگر تفكيك نشده به متغيرهاي اجتماعي، از يك
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اين دو گروه الزامي  گذاشتن مرزي قطعي بين ،كيد استاين عناصر مورد تأ هاي واجيِ ويژگي

 ي گفتاريخطا جريانِدر ها، در آن دو واج مجاور كه ،شده در اين قسمت هاي ارائه نهنمو. نيست

 .اند ه استخراج شد) 1386(از نوربخش  ،اند جا شده هجاب

  

sefr > serf    صفر 

    čips > čisp چيپس 

سقف     saqf > safq 

 qors-e  > qosr-e قرصِ   

  qalbeš  > qableš قلبش  

اسب     asb  > abs 

كفش    kafš > kašf 

 qeble  > qelbe قبله   

پيتزا    pitzα  > pistα 

فجر    fajr  > farj 

چرمي    čarmi > čamri 

مبصر   mobser  > mosber 

مشكي    meški  > mekši 

جسمِ    jesm-e > jemse 

پالسما    pelαsmα  > pelαmsα 

چشمك    češmak  > čemšak 

نقشه     naqše > našqe 

 mašhur > mahšur رمشهو  

 

، مورد شوند عناصري كه دچار قلب مي نظر رفتار واجيِهاي فوق از نمونه در اين قسمت كلية

 ،قلب در يك هجا. كلي تقسيم كرد توان به دو دستة هاي فوق را مي نمونه. گيرند تحليل قرار مي

توان از  اول ميبراي پرداختن به دستة . ي يا بيشترهجايهاي دو ه اژو قلب در مرز دو هجا در و

رسايي بر  چند بايد به اين نكته توجه داشت كه اصل تواليِهر. رسايي استفاده كرد اصل تواليِ
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ين فرايند توجيه ا قطعيِ مالك عنوان رسي حاكم نيست تا بتوان از آن بههاي زبان فا تمام واژه

 در مركز هجا واكة كند كه اگر به اين نكته اشاره مي ،)128: 1384( خان جن بي. استفاده كرد

  :شدني است رسايي در زبان فارسي نقض  تواليِ اصل ،كوتاه قرارگيرد

  

جشن  Jašn         تخم toxm        اسم esm  

 

، در يند قلببراي توجيه فرا. حدي روشنگر باشد تواند تا اما درهرحال توجه به اين اصل مي

  .نيمك رسايي استفاده مي هجا نيز از اصل توزيعِمرز بين دو

است، /s/ و/k/ قلب دو واج  ،هاي فوق نياز به توضيح خاص دارد يكي از مواردي كه در نمونه

به اين ) 152: 1371(ثمره  ،/s/  و/k/ مورد قلب دو واج در. شود كه در هردوجهت ديده مي

. ن تمايلي به شركت در ساختمان خوشة همخواني نداردچندا /k/كند كه  نكته اشاره مي

توان وجود  بنابراين مي. خوشه بيشتر است گرفتن در جايگاه دومِآن به قرار گرايشِ ديگر ازسوي

، و نيز در بسياري از روستاها ،پايين عاميانة اين خوشه در تلفظ. را اتفاقي دانست /ks/ خوشة

. خوشه است تر از جايگاه اولِ مناسب  /k/خوشه براي  زيرا جايگاه دومِ ،آيد درمي /sk/صورت  به

خوشه را  جايگاه اولِ /k/ ،فرايند قلب مواردي نيز طيِكه در دهند هاي فوق نشان مي ا دادهام

از  ، پساند شركت داشتهs/ / و/k/  كه در آن دو واجِ ،مورديمورد از چهار در سه. گرفته است

 تنِگرفقرار. اند ، هرسه، قرضي بودهها البته اين واژه. رفته استخوشه را گ جايگاه اولِ /k/ ،قلب

  .شود رسايي مي باعث تخطي از اصل تواليِ ،خوشه اين واج در جايگاه اولِ

جهت دو صورت و در هردو قلب اين دو واج به هر ،شده هاي ارائه كه در داده با توجه به اين

ظاهر ن آدر  اين خوشه رسد براي توجيه اين موارد توجه به بافتي كه نظر مي ، بهشود ديده مي

ر ديگ اين دو همخوان از يك ،بافتي كه طي هجابنديِ چراكه در مواردي .شود ضروري باشد مي

مثل اصل (ها  بسياري از اين محدوديت ،ي جداگانه بيايندكدام در يك هجاجدا گردند و هر

گوهاي هجابندي و آواهاي مجاور مواردي توجه به البنابراين در. شوند برداشته مي) توالي هجايي

  .گر باشد تواند توجيه مي

  :دهد كه فوق نشان مي نمونة 30كلي تحليل طور به

رسايي  تابع اصل تواليِ ،از قلب ، هفت مورد پس)مورد 13(هجايي  درون اي قلبِه در نمونه

مذكور تخطي  از اصلِ ،"فالسك، ديسك و ريسك" قرضيِ ، شامل سه واژةپنج مورد اند، شده
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اند كه در  جا شده هديگر جاب با يك ،)نصف ةر واژد(واك  بي اند و در يك مورد نيز دو سايشيِ كرده

  .اين دو واج مشخص نشده است رساييِ تفاوت ،رسايي مقياسِ

رسايي  تابع اصل توزيعِ ،از قلب ، ده مورد پس)مورد 17(هجا قلب در مرز دو هاي  در نمونه

در (ك وا بي اند و در سه مورد نيز دو سايشيِ هار مورد از اصل مذكور تخطي كردهاند، چ شده

 تفاوت ،رسايي كه در مقياسِ ،اند جا شده هديگر جاب با يك) نسخه و كفشهاي مشهور،  واژه

  .اين دو واج مشخص نشده است رساييِ

         مورد 17 ،فوق ، در سي نمونةرسايي توزيع و تواليِ دو اصلِ گرفتنِدرمجموع با درنظر

 ساختيِ خوش%) 30(مورد  9اند،  ساخت شده ، خوشنظر واجي، ازاز قلب پس%) 56. 6حدود(

رسايي  تفاوت نظر ميزانِ، از%)13/ 4حدود (اند و وضعيت چهار مورد  خود را ازدست داده

 .نامشخص است

  

 گيري بحث و نتيجه. 4

نامنظم و پراكنده  ،شود عموماً تصور مي چنان كه آن قلبيند فرا كه در اين مقاله نشان داده شد

يند واجي اين فرا مند و منظمِ نظام نگر ماهيتد كه نشانود دارهايي وج بلكه نمونه ،نيست

واژ  يند قلب ماهيت واژواجي دارد و نشانگر تكها حتا فرا اشاره شد كه در برخي زبان نيز .ندسته

ميانه  در فارسي  كه توان گفت يند قلب در زبان فارسي ميعيت فرامورد وضدر. خاصي است

با  ،منظم عمل كرده و طور ، بهدر غالب موارد ،ها اژهو پايانيِ هاي از حذف واكه يند قلب پسفرا

 مورد تحليلهاي  مورد دادهاما در. ايي كرده استرس ها را تابع اصل تواليِ ها، آن واج تغيير تواليِ

يند قلب با داد فرا مواردي برونكه در  كه درحاليچرا. يند قلب سخن گفتتوان از نظم فرا نمي

هايي را كه تابع  يند قلب توالي واجبقت داشته است، در موارد ديگر فراطارسايي م اصل تواليِ

ناگفته نماند . ير داده استجهت عكس تغي، دراند رسايي بوده رسايي يا اصل توزيعِ اصل تواليِ

  .دوم بوده است حالت اول بيشتر از موارد تابعِ حالت هرحال موارد تابعِكه در
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