
 

 یرانیا  یها شیگو   یواج  یها نظام  فیو مکرر در توص  بیعج یاشتباه

  (ی  دطبلعب  فرهنا یلژ هشابه اللوم انسبن  شنبسی، بببن  )استبد  1زادهبیطب  دیام

 1401 پاییز ، تاریخ انتشار:08/1401/ 19، تاریخ پذیرش: 07/1401/ 25تاریخ دریافت مقاله: 

  

هبی گونبگون اررانی، صور   دستابه رب نظبم  اجی  گورشگران اررانی در توصدف  بسدبری اب لژ هش
کنن ، بلد  اب بببن فبرسی بررسبیتی رب اصلی هر  اج رب تدواژ را ن  اب هربن گورشی ک  بررسی دی 

کنن    سرس بب استفبده اب قوال ی  اجی هرچون  دعدبر، رب گبه اب بببن فبرسی ددبن ، انتخبب دی رسری
دهن  ک  ماون  صور  گورشی دورد بررسی آنهب اب آن صور   نشبن دی  حذف   قلب   درج   غدره، 

ارن ب  در  فبرسی دعدبر  بببن  اب  انتخبب صور  بررسبیتی  اصطمح بررسبیتی دشتق ش ه اس،! 
هبی اررانی ن ارد  داربودن بببن فبرسی دعدبر در دقبب  درار گورشهب، هدچ دلدلی جز  جه لژ هش

هبی دحققبن اررانی  ای بسدبر رارج در لژ هشدًم غدراللری دا ل ب  ر ر    دتأسفبن  ارن ر ردرد کب
شنبیتی اللری،  دهدم ک  مندن ر ردردی اب حدث دوابرن ر ش ش ه اس،  در ارن دختصر نشبن دی

هبی تبررخی، ر ردردی  هبی تطادقی   م  در لژ هشهبی توصدفی   م  در لژ هشم  در لژ هش
هبی فوق دهدم ک  ر رۀ صحدح در هررک اب لژ هشس،،   ندز توضدح دی کبدًم اشتابه   غدراللری ا

 ماون  ببر  ببش   
بنجدره  النبصر  در سطح  بببنی  هر  نظبم  اجی  ص اری  توصدف  رب  بخش  2ای  هبی  گفتبر شبد  

ک     3گونبگونی اس، ک  اب آن ددبن اهرد، س  بخش برر اب هر  بدشتر اس،: ا ل، ربفتن ص اهبری
 گدرن  هب شد  دیهب   جرل شون    اب کنبر هم قرارگرفتن آنهب هجبهب    اژهن تدرار دید ام در ببب

 
1. otabibzadeh@yahoo.com        2. segmental 

3. segment                    
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هب  هب   دصو  شود در هر بببنی اب د  گر ه کّلی صبد،نبدد ه دی  1ارن فهرس، ک  فهرس،  اجی  
فبرسی شبد   تشدد  دی بببن  دثًم  رعنی دردجروع شبد     23شود    29صبد،   شش دصو ، 
 زدهن ه رب  اج اس،  ص ای تربر

هب م  در آن ص اهبی تربرزدهن ه رب  اج  2د م، ربفتن قواال  نبظر بر کنبر هم قرارگرفتن رب آرارش
بدن هجبهب؛ دثًم    3گوردم(   م  در بنجدرۀدی   phonotacticsآراری رب  در ن هجبهب )ک  ب  آن  اج

اس، ادب هر ترتدای اب آنهب رک هجب رب بنجدرۀ دوجود رب    / a /  /  c/  /  tبببن فبرسی دارای س   اج /
هم قبب  قاول   هم دوجود هستن ،    /cat  »َک،« /  /tacآ رد: هجبهبی »َتک« /قاولی را ل ر  نری قبب 

نبددم،   ببالیره  دی  4را فق ان تصبدفیهجبری قبب  قاول ادب نبدوجود اس،   دب آن    /act»َاک،« /
 قاول  ن  دوجود هستن    ن  قبب  /cctta/ /  cta/ /  tca/ /  ttaccهجبهبری مون /

هبی  هبی آ اری   سببه هب در ببف،ک  ببالث تغددر شد   اج  6رب فرارن هبری  5  سوم، ربفتن قواال 
دی-صرفی دتفب    اب  اجنحوی  ردی  دثًم  لدششون    فبرسی  اج  بببن  انس ادی   هبی  کبدی   

هبی لدشدن )دثًم »کدف«(   لدش اب سدو  در لبربن  اژه  اس، ک  اگر لدش اب دصو    /c اک /بی
هبی  شود،   اگر لدش اب دصو  [ ظبهر دیcکبدی ]لدش   7گونۀ  اج  صور  )دثًم »ُترک«( قرار گدرد ب 

 شود [ ظبهر دیkکبدی ]گونۀ لسصور   اجلسدن )دثًم »ُکرد«( قرار بادرد، ب 
ح ی اس، ک  ا اًل هدچ توصدف جبدعی اب  شنبیتی ب اهرد، ارن س  بخش در دطبلعب   اج

فوق ببش ،   ثبندًب توصدف دقدق  صرفًب هردن س    دستابه  اجی رک بببن نابر  فبق  ردی اب س  بخش 
ای گفتبر در ایتدبر باذارد  توان  تصورر نساتًب جبدعی اب نظبم  اجی در سطح النبصر بنجدره بخش دی

گران دعرواًل هبی گونبگون اررانی، لژ هشهب   گورشهبی  اجی بببنهبی دربوط ب  نظبم در توصدف 
آنبن، ب بردی  درستی اب اله ۀ د  بخش نخس،ب  اب  الل،  آرن ، ادب بخش سوم در لژ هش بسدبری 

شود   آ ری ک  ب ان اشبره ش ، دمبر االوجبج   انحرافی الظدم دی جود سوء  تفبهم الجدب   حدر  
توان حبص  کبر آنبن را در ارن بخش، ن  توصدف جرئ، دیح ی اس، ک  ب ارن االوجبج   انحراف ب 

 
1. phoneme inventory        2. arrangement           

3. string           4. accidental gap 

5. rule            6. process 

7. allophone                        
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بلد  توصدف ادری غبلاًب نبدوجود   غدر اقع   دوهوم دانس،! ندت    ادری دوجود رب  اقع   دحقق، 
توصدف  در  دستقلی اس، ک   هبی همارنجبس، ک   نظبم  اجی  رب  دارای دستابه  بببنی  بدبنی، هر 

شنبسبری   استخراج قواال   اجی دربوط ب  آن، هدچ ربطی ب  بببن دراری ن ارد، بررا هر قبال ۀ  اجی  
ببف،  کن  ک صرفًب ر شن دی در  بببن،  در رک  بررسبیتی رک  اج  رب صرفیصور   آ اری  - هبی 

شود  دتأسفبن  بسدبری اب دحققبن  نحوی گونبگون هربن بببن، ب  م  اشدبل دتفب   دراری ظبهر دی
هبی گونبگون اررانی، صور  بررسبیتی رب اصلی  شنبیتی یود اب گورش هبی  اجاررانی در توصدف 

کنن    سرس  کنن ، بلد  اب بببن فبرسی دعدبر انتخبب دیشی ک  بررسی دیرا ن  اب لددرۀ هربن گور 
اب قبال ه اب آن صور  دعدبر رسری  ای  اجی نشبن دی بب استفبده  دهن  ک  ماون  صور  گورشی 

[  Gedimiصور  ]دشتق ش ه اس،! دثًم ب  هنابم توصدف  اژۀ »ق رری« در گورش هر انی ک  ب 
دی فبرسیتلفق  صور   /  شود،  )رعنی  درنظر  /Gadimiرسری  بررسبیتی  رب  اصلی  صور   را   )

[«، صور  هر انی را اب e[ ب  ]aگدرن    سرس بب استفبده اب قبال ه رب فرارن ی ب  نبم »ارتقبی ]دی 
(؛ رب ب  هنابم  1384کنن  )کرد بالفرانلو کبداوبرب   بهرادی یورشد ،  صور  دعدبر   رسری دشتق دی 

در   »یردر«  ب توصدف  اژۀ  ک   ]گورش ساز اری  دی χimirصور   تلفق  فبرسی  [  صور   شود، 
گدرن    سرس بب استفبده اب قبال ۀ »تا ر   ( را صور  اصلی رب بررسبیتی درنظر دی/χamirرسری )/

کنن  [«، صور  ساز اری را اب صور  دعدبر   رسری دشتق دیi[ ب   اکۀ افراشتۀ ]a اکۀ افتبدۀ ]
کب بالفرانلو  کرد  لژ هش1400داوبرب،  )احر ی    در  رب  بهدنای (؛  نظررۀ  مهبرموب  در  ک   هبری 

النوان هدچ توضدحی، ب هبی فبرسی »بالو، صببون، فو    لول« تهرانی را بی گدرد، صور  صور  دی 
]  1دادهبی در نصور   ُلری سدمیوری درنظر  zali[   ]savin[   ]fit[   ]pilبرای کلرب    [ در 

داد کنن  ک  صور  بر نالنوان دح  درتی ربد دی[ ب iب  ]  /u ر  دصو  /گدرن ،   سرس اب تادی 
؛ برای اشتابهی دشبب  ببب هم  1392  ذلقی،     کن  )جم بهدن  را اب ددبن نبدزدهبی دتفب   انتخبب دی

تببش رک   بورراحر ی  گورش  دستابه  اجی  توصدف  در  ببر  ارن  بهدنای    مهبرموب  فر،  در 
تهرانی   /Gadimi[ هر انی اب /Gedimiبدبنی، ن  ]  اب حدث دطبلعب  هم  ب رهی اس، ک2( 1394

[ ن   /χimirرسری دشتق ش ه،    اب  ]   /χamir[ ساز اری  ن   /zaliتهرانی    اب   /zalu[ سدمیوری 
رغم تربم جذابد،   ظبهر دوجهی ک  دارن ، لز دًب  هب، ب تهرانی     اقعد، ارن اس، ک  ارن اشتقبق

 
1. input 

ای  اجی در کبر اس،، ن  بببنربری بررسبیتی   ن  بببنربری ر سبیتی رب آ اری، ادب شنبسی بهدنای ن  قبال هداندم ک  در  اجدی  2
هب هرواره دتعلق ب   داد در ارن لژ هشجبی یود ببقی اس، ک  مرا ببر  صور  در ندرهرحبل در ارنجب ندز ارن سؤال هرچنبن ب 

 داد اب لددرۀ یود گورش دورد بررسی  جود ن ارد؟ آرب  اقعًب راهی برای انتخبب صور  در ن فبرسی رسری دعدبر ببش ؟
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لژ هش ن ارن     ن اده    جود  رخ  البلم  اقع  لدشدر  براسبس  صرفًب  ب   گران  ک   نبدوجهی  فرض 
فبرسی دعدبر دربوط دی جه  بببن  ب داربودن  را  فبرسی رسری کلرب   نوان ال شود   بس، صور  

( کلرب  گورشی دورد بررسی  یود انتخبب کردهصور  بررسبیتی )رب در ن ان   در ارن شدوۀ داد 
رس  ک  لژ هشاران تصورری دقدقًب الدس   اقعد، تبررخی درایتدبر  جبری دیاشتقبق گبه حتی کبر ب 

ه )رب یردنیدی  شهر(  رب هربرون  شهر گذارن   دثًم در توصدف فرارن هبی  اجی  گورش یوبانی در س   
[ )= فد ( یوبانی را باق قبال ۀ  اجی برر، اب صور  ر سبیتی  pilاصفهبن، صور  ر سبیتی ]

/fil/  (: 88: 1386ان  )لطفی فر شبنی   صراحی، فبرسی دعدبر دشتق سبیت 

 /f/ → [p] / #_ 

اشتقبقی کم اب حدث تبررخی »لد « دق م بر »فد « بوده اس،   اگر  داندم دس،ک  دیدرحبلی 
ببش ، ببر  صور  دتأیرتر »فد « را اب صور  دتق م  تر »لد « دشتق کرد   ن   هم صور  گرفت  

 ببلعدس  
بدبنی دستابه  اجی فبرسی رسری )رب انالدسی رب فرانسوی  بور ک  دحققبن در توصدف همهربن

وی   غدره( رجوع    غدره( ب  هدچ بببن رب گونۀ دراری جز هربن فبرسی رسری )رب انالدسی رب فرانس
،  1؛   در دورد بببن انالدسی رک  رنسن 2018یبن،  کنن  )دثًم در دورد بببن فبرسی رک  بدجننری

هبی اررانی البم ندس،   نابر  ب  هدچ  بدبنی دستابه  اجی گورش(، دب ندز در توصدف هم2022
ف فرارن هبی  اجی  بببن رب گورش دراری جز هربن گورش دورد بررسی یود رجوع کندم  در توصد

هب رب تدواژهبی دورد بررسی یود را براسبس دعدبرهبی  هر گورش، دب ببر  صور  برر سبیتی  اج
دشخص   دقدق اب در ن لددرۀ هربن گورش انتخبب کندم،   سرس بب استفبده اب قواال   اجی توضدح 

ی گونبگون، اب آن نحو-هبی آ اری   صرفیهبی آ اری رب ر سبیتی در ببف،دهدم ک  ماون  صور  
[ Gãشد  ر سبیتی ]شون   دثًم  اژۀ »قن « در گورش کبشبنی ب هبی بررسبیتی دشتق دی صور  

گوردم صور   اس،، دی  /Gandشود؛ اب آنجب ک  صور  بررسبیتی ارن  اژه در کبشبنی /تلفق دی
ش گی  دصو     یدشودی  /nd-[ در کبشبنی بب االربل د  قبال ۀ حذف یوشۀ لبربنی /Gãر سبیتی ]

/a// اب صور   بررسبیتی ،Gand /  شود  توج  شود ک  صور  بررسبیتی در یود کبشبنی دشتق دی
در فبرسی رسری ندز  جود دارد،    /Gandارم ن  ب  ارن دلد  ک  /درنظر گرفت   /Gandرا در کبشبنی /

هبی درار  ا در  اژهدر ارن  اژه در گورش کبشبنی، یودش ر /nd-بلد  ب  ارن دلد  ک  یوشۀ لبربنی / 
 
1. J. T. Jensen 
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ده   لس برای استخراج قواال  ر شنی نربرش دی[ ب Gandac[   »قن ک« ]Gandiمون »قن ی« ]
بببن دراری جز هربن گورش کبشبنی رجوع نری  رب  ب  گورش  کندم   اصًم   اجی  گورش کبشبنی 

رابن  شدوۀ صحدح کبری ب  صور  تلفظی ارن  اژه در فبرسی رسری ن اررم  یوشاختبن  ارن شدوه ک   
شنبسبن اررانی  هبی بببنهبس،، در بسدبری اب لژ هشهبی  اجی بببنهبی هرزدبنی  نظبم در بررسی

هبری ک  در آنهب شد   بررسبیتی هر  اژه النوان من  نرون  اب لژ هشدرستی رالبر، ش ه اس،؛ ب ب 
هربن بببن   ن  اب بببن فبرسی   ایلددره درستی اب ددبن شواه  در ن هبی هرزدبنی، ب برای اشتقبق

( درببرۀ 1399فر )توان ب  دوارد برر اشبره کرد: لژ هش آهنار   دالرادی دعدبر انتخبب ش ه اس،، دی
( درببرۀ بریی  1399لور )آببدیلو   الز  فرارن هبی ت عدف در گورش سدستبنی؛ لژ هش یلدف 

نقش لژ هش  سدرجبنی؛  گورش  در  ح فرارن هبی  اجی  )بجبن ی    گورش 1396الد ی  درببرۀ   )
اشتقبق ضر ر   درببرۀ  قوادی  د رسی  گلنبب  دکتر  ببری  صور  درابجی     اب  هرزدبنی  هبی  هبی 

 (: 33: 1401درستی مندن آ رده اس، )د رسی قوادی، بررسبیتی گورش دورد بررسی ب 

رب در هرنشدنی  اج تلفظی  اژه فرارن هبی  اجی،  در رهب در صور   تدواژهب  ک گونۀ  هب   
ش گی هبی گرد، یدشودیهب لدش اب  اک  اح  در ه دی شون  )دبنن  گردش گی هرخوان

بر(، رب در هرنشدنی  هبی یدشودی   ددد گی در ابت ای هجبی تدد یوانهب در ببف، هم اک 
تدواژهب در رک گونۀ  اح  )دبنن  درج هرخوان ددبنجی بدن  اکۀ لبربنی رک تدواژ    اکۀ  

واژ بع  در بببن فبرسی رب هراونی تدواژ جرع بببن انالدسی بب هرخوان لبربنی  آغببرن تد 
توان فرارن هبی  اجی  رک گونۀ بببنی لبرۀ اسری ابنظر دشخصۀ  اک(  بر ارن اسبس، نری

 دس، آ رد  ای درار ب را بب دقبرس  صور  تلفظی تع ادی  اژه در رک گون  بب گون 

شدلی  اشتقبقی بدن د  گورش دتفب   حتی در دطبلعب  تطادقی   تبررخی ندز ب  استفبده اب قواال   
هب هرچنبن دادن ادری غبلاًب غدر اقعی هستن   دثًم در ک  در ببال آ ردرم یطبس، بررا ارن اشتقبق

د    ذکر  ب   فقط دجبب  فبرسی هر انی  تهرانی    فبرسی گفتبری  در  تطادقی دستابه  اجی  توصدف 
[ در هر انی( هستدم، ادب دطلقًب  χαne[ در فبرسی گفتبری تهرانی   ]χune)دثًم ]صور  دتفب    

دی را  تطادقی  دطبلعب   ا اًل  بررا  ندستدم  درار  صور   اب  صور   رک  اشتقبق  ب   ب  ن  دجبب  توان 
درنظرگرفتن دمحظب  تبررخی ندز لدش برد،   ثبندًب  هدچ دلدلی  جود ن ارد ک  ردی اب ارن د  صور  

ای اب ر ش صحدح در دطبلعب  تطادقی ک  در آن بدر   دراری را دیتر درنظر بادررم  برای نرون را د
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دن   هبی آ اری   نساتًب نظبم کن  بلد  فقط تفب   لژ هشار رک صور  را اب صور  درار دشتق نری 
(  شود رجوع شود ب  توصدف کلابسی اب گورش کمردش، )ر دببرکهبی دتشبب  را دتذکر دیصور  

تبررخی ک  در  -ای اب ر ش صحدح در دطبلعب  تطادقی(؛   برای نرون 17-36:  1376)کلابسی،  
هبی دشترک ندز  هبی گونبگون، سدرتحول تبررخی آنهب را اب ررش آن لژ هشار ضرن دقبرسۀ صور  

 ( 1389د س، )ده  رجوع شود ب  اثر اربشرن  دحر  حسننربرش دی

اب قواال  اشتقبقی برای نربرش تحوال  تبررخی دت ا ل   حتی   در دطبلعب  تبررخی ک  استفبده
تر   احترباًل دشترک نربرش داده ضر ری اس،، نحوۀ اشتقبق هر صور  ج ر  فقط اب صور  ق رم

]دی  اشتقبق  اب  نابر  سخن  دطلقًب  ندز  ارنجب  در  رعنی  ]χαneشود؛  اب  رب  χune[ هر انی  تهرانی،   ]
ربفتۀ صور   [ هر انی شد  تحول χαneدثًم ببر  باوردم صور  ]ببلعدس، ب  ددبن آ ررم، بلد   

[χαnag[   فبرسی ددبن  اس،،   صور ]χune تهرانی ندز شد  تحول ]   ربفتۀ دراری اب هربن صور
[χαnag[ صور   د   اب  رعنی هررک  اس،   ددبن   فبرسی   ]χαne[ ب   χune[ هر انی    تهرانی،   ]

النوان دنببعی دفد  در سی ددبن  دشتق ش ه اس، )ب [ فبرχαnagبررقی یبص یود، اب صور  ]
 ( 1390؛   دزدالور، 1389د س،، ارن بددن  رک  حسن

هبی دربوط  بدبنی   تطادقی   تبررخی در لژ هشضببطۀ س  ر ردرد دتفب    همآددختن  بیدرهم
ن ارد،   درنتدج    انجبد  ک  لز دًب در البلم  اقع  جودهبی  اجی، ب  توصدفی اب  ضعدتی دی ب  نظبم 

ده ! دس، نریمندن توصدفی در غبلب دوارد مدزی جز تصورری دغلوط   دجعول اب  اقعد، ب 
ان  ک : »در تاددن فرارن هبی دثًم در لژ هشی درببرۀ نظبم  اجی گورش دلواری، دؤلفبن تصررح کرده

ددبن  )لهلوی( هرچون صور   اجی، صور   فبرسی  فبرسی دعدبر    ررسبیتی درنظر  هبی بهبی 
تر   ب  بببن لهلوی  نخوردههبی دوجود در گورش دلواری دس،شون   در دواردی ک  صور  گرفت  دی

بالفرانلو کبداوبرب   درسنی،  نزدرک )کرد  استفبده ش ه اس،«  لهلوی  بببن  اب  (  84:  1385ترن ، 
طادقی   تبررخی ک   بدبنی   تای اس، نبدتجبنس اب س  ر ردرد دتفب   هممندن ر ردردی دلغر 

ده ، ن  تصورر دس، دیبدبنی دستابه  اجی گورش دلواری ب ن  توصدف صحدحی اب  ضعد، هم
دارد،   ن  شرحی  هبی د  دستابه  اجی در گورش دلواری   فبرسی دعدبر الرض  دیدقدقی اب تفب   

 گذارد هبی  اجی ارن گورش در ایتدبر دیکبد  اب تحوال  تبررخی صور  
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