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گیرنده «جایگزینی صدا» یا «جاایگزینی واج» نامیاده مایشاود .واژههاای
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بسیاری از زبان عربی وارد زبان فارسی و گویشهای گوناگون آن شدهاند

که دارای دو نویسة «ق» و «غ» هستند .این دو نویسه که در زبان عربای باه

ترتیب به صورت همخوانهاای ماززی انسادادی بایواک  /q/و سایشای
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در واقع دو همخوان  /q/و  //موجود در درونداد وامواژههای عربای باا

همخوان انسدادی واکدار ] [Gدر زبان فارسی معیار جایگزین میشاوند.
برخزف فارسی معیار ،در گویش رودباری (کرمان) همخاوان  //وجاود

دارد .از این رو ،این همخوان با همخاوان دیگاری در بارونداد جاایگزین

نمیشود .از سویی دیگر ،در ایان گاویش ناه تنهاا همخاوان بایواک /q/

بلکه جفت واک دارش یعنی ] [Gهم وجود ندارد .بنابراین ،این همخاوان

ID

در آغازۀ هجا در بافت پیش از واکههای پسین با همخوان ] [kو در بافات
پیش از واکههاای غیرپساین باا همخاوان کاامی ] [cجاایگزین مایشاود.

همچنین این همخوان در انتهای واژهها باا همخاوان کاامی ] [cجاایگزین

fS

میگردد .ایان پاهوهش توصایفی -تحلیلای در چاارچو نظریاة بهینگای
(& Smolensky, 1993/2004

 )Princeانجااام شااده و هاادف آن تبیااین

یکبهیک فرایندهای اشاره شاده اسات .ایان تبباینهاا از رریاا اساتد ل

eo

پیرامون محدودیت هایی که عامل رخداد این فرایندها هستند و رتبهبنادی

آنهاا انجااام شاده اساات .همچنااین ،درپیوناد بااا گاویش رودباااری ،یااک

رتبااهبناادی نهااایی کااه تبیااینکننااده جااایگزینی همخااوان مااززی  /q/بااا
است.

ch

iv

همخوانهای ] [kیا ] [cدر هر سه بافت ماورد بررسای اسات ،ارائاه شاده

واژههااای کلیاادی  :جااایگزینی صاادا ،تلفااظ وامواژههااای عرباای،

Ar

واجشناسی زبان فارسی ،گویش رودباری (جنو ) ،نظریة بهینگی.

 .1مقدمه
در این بخش ،ابتدا گویش رودباری معرفی شادهاسات .پاا از آن باه صاورت مختصار باه

شرح نظریة بهینگی و فرایند سازگاری آوایی پرداخته شدهاست.

 .1. 1گویش رودباری
رودبار در منتهیالیه جنو خاوری استان کرمان قرارگرفتهاست .این شهرساتان از شامال باا
بم ،از خاور با استان سیستان و بلوچستان ،از جنو با استان هرمزگان و از باختر با کهناوج

www.SID.ir

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 47 /

همسایه است .فاصله آن از مرکز استان  333کیلومتر و با جیرفت  ۸5کیلومتر است .جمعیت

رودبار در سال  ،139۰برابر با  1۰4421نفر بوده است .در این میان« ،رودباری» عنوانی کلای

برای گویشهای رایج در نواحی گرمسیر استان کرمان درجنو آن از جمله شهرستانهاای

رودبااار ،کهنااوج ،منوجااان ،قلعااهگاانج ،جیرفاات و عنبرآباااد اساات .در نااواحی مختل ا

رودبااارزمین ،گونااههااای متفاااوتی از ایاان گااویش رواج دارد .ایاان گونااههااا بااا یکاادیگر

تفاوت های آوایی ،واژگانی و به ندرت صرفی و نحوی دارند .رودبااری در شهرساتانهاای

ID

مختل

متأثر از گویشهای منطقههای همجوار بوده اسات؛ گوناة جیرفتای از گاویشهاای

فارسی ،گونة منوجانی و کهنوجی از گویشهای استان هرمزگان ،گونة رودباری از بلاوچی

fS

و گونة قلعهگنجی از بشاکردی تأثیر پذیرفتهاسات .باا وجاود ایان تفااوتهاا ،درک زباانی
متقابل بین گویشوران همة این گونههای مختل

امکانپذیر است .شروو ( Skjærv, 1988,

 )p. 864رودباری را یکی از گویشهای بشاکردی میداند .وی گویشهای بشاکردی را به

eo

سه زیر گاروه «گاویشهاای بیارون از منطقاة بشااکرد»« ،بشااکردی شامالی» و «بشااکردی

جنوبی» تقسیمبندی کردهاسات .وی رودبااری را همجاوار بندرعباسای ،هرمازی ،میناابی و
رودانی در گروه نخست قرار می دهد .از مقایسة واژهها و ساختهای دستوری بشاکردی باا

iv

رودباری میتوان نتیجه گرفت بشاکردی شمالی همساویی بیشاتری باا رودبااری دارد تاا باا

ch

بشاکردی جنوبی .رودباری مانند همة گویشهای بشاکردی متعلا به گروه زبانهای ایرانای

جنو غربی است ( .)Mottallebi, 2006, p. 3به رور کلی ،از جمله پهوهشهایی کاه در

ارتباط با گویش رودباری انجام شدهاست ،میتوان باه آثاار مطلّبای (،)Mottallebi, 2006

Ar

مطلّباای و شاایبانیفاارد ( )Motallebi & Sheiybani Fard, 2013و آهنگاار و همکاااران

( )Ahangar et al, 2016اشاره کرد .این سه پاهوهش باه ترتیاب باه بررسای کلای گاویش

رودباری ،واجشناسی تاریخی ،و فرایند واژهسازی ترکیب در این گویش پرداختهاند.

 .2 .1نظریة بهینگی
هر چند معرفی نظریة بهینگی و بیان اصول آن به رور کامال در بخشای از یاک مقالاه امکاان پاذیر

نیست ،اما ناگزیریم به معرفی مختصر آن بسنده کنیم .این نظریاه نخساتین باار باه وسایلة پارینا 1و
A. Prince
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اسمولنسااکی 1در سااال  1991ارائااه شااد و جزئیااات آن در سااال  ،1993در کتااابی بااا نااام «تعاماال
محدودیتها در دستور زایشای »2منتشار شاد .نظریاة بهینگای یکای از برجساتهتارین دساتاوردهای

دستور زایشی است .هدفِ آن ،تبیین زبانها تنها از رریاا مجموعاهای از محادودیتهاای جهاانی

3

است؛ بنابراین ،هیچگونه قاعدهای در تحلیلهای آن به کار نمیرود .افازون بار ایان ،در ایان نظریاه

هیچگونه تعاملی میان قاعدهها و محدودیتها وجود ندارد .به بیان دیگر ،نظریة بهینگی یاک نظریاة

تلفیقی از قاعدهها و محدودیتها نیست (.)McCarthy, 2002, p. 243

ID

به باور کگر ( )Kager, 1999, p. 413در نظریة بهینگی اصول صاورتگرایای محا

ِ

اس پای ای )Chomsky & Halle, 1968( 4باا عناوان قاعادههاا و یاههاای اشاتقاقی میاان

fS

بازنمایی زیرساختی 5و بازنمایی آوایی 6مطرح نیست .در نظریة بهینگی بازنمایی زیرسااختی
7

۸

و بازنمایی آوایی به ترتیب درونداد و برونداد نامیده میشوند .مککارتی (McCarthy,

 )2002, p. 39بیان کرده است در تحلیلهای نظریة بهینگی هیچ قاعادهای مفارو

نیسات.

eo

زیرا قاعدهها پدیدههای یک زبان خاص را به رور کلای تویایم مایدهناد .ایان در حاالی

است که محدودیتها در نظریة بهینگی راهحلهای گذرایی برای حل مسائل خااص زباانی
نیستند؛ بلکه آنها به دنبال تبیین پدیدههای زبانی به شکل جهانی هستند .محدودیتها به دو

iv

دسااته تقساایم ماایشااوند؛ محاادودیتهااای پایااایی 9و محاادودیتهااای نشااانداری1۰؛
محدودیتهای پایایی هر گزینة برونداد را باا صاورت متنااآر آن در بازنماایی زیرسااختی

ch

(درونداد) مقایسه میکنند و هر گونه تغییار را باا ساتارهدار کاردن جریماه مایکنناد؛ قارار

گرفتن یک ستاره در خانهای که در جلوی یک گزینه و زیر یک محدودیت قرار دارد ،باه

Ar

این معنی است که آن گزینه شرایط قیاد شاده در آن محادودیت را یاک باار نقا

کارده

است .برای نشاندادن حذف یک گزینه از صحنة رقابت ،فقط آن نقضی که منجر به حذف
آن شود با عزمت تعجب «!» مشخص میشاود .بادین صاورت کاه در کناار ساتارهای کاه

1

P. Smolensky
constraint interaction in generative grammar
3
universal constraints
4
SPE
5
underlying representation
6
phonetic representation
7
input
8
output
9
faithfulness constraints
10
markedness constraints
2
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نشانگر آن نق

است ،یک عزمت تعجاب «!» قارار داده شاده و «تخطای مهلاک» 1نامیاده

میشود .زم به یادآوری است که در مورد یک گزینة حذف شده فقط یک بار از عزمت

«!» استفاده میشود .همچنین ،در خانههای هاشورخورده کاه دیگار نقشای در تعیاین گزیناة

بهینه ندارند ،هرگز عزمت تعجب قرار داده نمیشود.

محدودیتهای نشانداری به درونداد دسترسای ندارناد .باه بیاان روشانتار ،محادودیتهاای

نشانداری قادر به مقایسة درونداد با برونداد نیستند .بلکه اگر یک گزیناة بارونداد شارایطشاان را

ID

رعایت نکرده باشد ،آن را جریمه میکنند .در نهایت ،از میان چند گزیناة رقیاب ،آن گزیناهای کاه

بیشترین هماهنگی را با محدودیت (های) با مرتبهتر داشته باشد ،به عناوان بارونداد بهیناه برگزیاده

fS

میشود .در نظریة بهینگی وامواژهها تابع همان محدودیتهای جهاانی هساتند .البتاه رتباهبنادی ایان

محاادودیتهااا تااابع واجشناساای زبااان وام گیرنااده اساات (Prince & Smolensky, 1993؛

.)McCarthy & Prince, 1993

eo

 .3 .1سازگاری آوایی
وامواژهها به لحاظ ویهگایهاای زنجیاری و زبرزنجیاریِ باا نظاام آوایای زباانِ وامگیرناده،

iv

سازگار میشوند .بسیار پایش مای آیاد کاه در یاک وامواژه ،واجای وجاود دارد کاه زباان

ch

وامگیرنده فاقد آن باشاد .فرایناد جاایگزینی آن واج باا شابیهتارین آوای موجاود در زباان

وامگیرنده «جایگزینی واج »2نامیده میشاود ( .)Campbell, 1998, p. 61بارای نموناه ،باه

دلیل نبود همخوان  /w/در زبان فارسی ،همخاوان ] [vکاه شابیهتارین آوا باه همخاوان /w/

Ar

باارای گویشااوران ایاان زبااان اساات ،جااایگزین آن ماایشااود .ماننااد تلفااظ واژۀ انگلیساایِ

« »windowsبه صورت ] .[vindozهمچنین ،باه دلیال نباود همخاوان  /v/در زباان عربای،

جفتِ بیواک آن یعنی ] [fکه شبیهتارین آوا باه همخاوان  /v/بارای گویشاوران ایان زباان

است ،جایگزین ِآن میشود .مانند تلفظ واژۀ انگلیسیِ « »videoبهصاورت ] .[fidijoگفتنای

اسات فرایناد جاایگزینی لزومااو واجهاایی کاه در زباان وامگیرناده وجاود ندارناد را در باار
نمیگیرد .برای نمونه ،با وجود اینکه همة واجهای تلفاظ انگلیسای وامواژۀ « »gas/gs/در
fatal violation
phoneme substitution or adaptation
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زبان فارسی وجود دارند ،واکة  //با واکاة  //و همخاوان  /s/باا همخاوان  /z/جاایگزین
شده و این واژه به صورت ] [gzتلفظ میشود.

به رور کلی ،واژههایی که از زبانهاای دیگار وارد زباان فارسای مایشاوند از جنباة دو

ویهگیِ زنجیاریِ همخاوانی و واکاهای و دو ویهگایِ زبرزنجیاریِ جابجاایی تکیاه و تغییار

ساخت هجا با نظام آوایی این زبان سازگار میشوند؛ مانند تلفظ وامواژۀ انگلیسی «:»bluetooth

ID

جدول  :1تلفظ وامواژة انگلیسی «»bluetooth

جایگزینی واج //با آوای][s

][bulutus

/blutu/

درج واکه در میان خوشه bl

][bul-

/bl-/

][CV.CV.CVC

/CCV.CVC/

fS

سازگاریهای آوایی

تلفظ فارسی

تلفظ انگلیسی

تغییر ساخت هجا و جابهجایی تکیه

eo

 .2پیشینة پژوهش
در پیوند با فرایند «جایگزینی صدا» در زبانهاای گونااگون از جملاه فارسای پاهوهشهاای
بسیاری انجام شدهاست .در این بخش ،چند مورد از این پهوهشها ارائه شدهاناد .کامبوزیاا

iv

و هاشمی ( )Kambouzia & Hashemi, 2011به ترتیب فرایناد انطبااق آوایای واکاههاا و

همخوانهای وامواژههای روسی و واکههای وامواژههای عربی با نظام آوایای زباان فارسای

ch

را در چارچو نظریة بهینگی مورد بررسی قرار دادهاناد .بارای نموناه ،کامبوزیاا و هاشامی

( )Kambouzia & Hashemi, 2011مینویسند :جایگزینی واکة ] [روسای باا واکاههاای
کامی  /nj/و  /tj/با گونة غیرکامی خود ،یعنی ] [nو ].[t
.1

استکان
شنل

اتو

قزاق

سماور
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Ar

] [eیا ] ،[aجایگزینی همخوان /k/ی روسی باا همخاوان ] [Gو جاایگزینی همخاوانهاای
تلفظ فارسی

تلفظ روسی

][enel

/injel/

][otu

j

/ot u/

][GazzG

/kzk/

][samvar

/smvr/

][estekn

/stkn/
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هُلدن ( )Holden, 1972, p. 4به جایگزینی صدا در زباان عربای در ماورد وامواژههاای

سایر زبانها مانند فارسی ،اسپانیایی ،آرامی و تینی ،اشاره کردهاست:
.2

«بشکه» از اسپانیایی

ID

][barmil

/barril/

][ahr

/sahro/

][sabl

/stabulum/

][kanz

«گنج» از فارسی
«ماه» از آرامی

تلفظ عربی

تلفظ زبان وام دهنده

«اصطبل» از تینی

/and/

fS

دیویا و کانگ ( )Davis & Kang, 2006بیان کردهاناد در زباان کارهای ،واج  /t/در

انتهااای وامواژههااای انگلیساای بااا افاازودن وناادهای فاااعلی ،مفعااولی و مکااانی بااا آوای ][s

جایگزین میشود:

][makhes-e
][khepines-e

][makhes-ˆl
][khepines-ˆl

][makhes-i
][khepinesi

”“market
”“cabinet

][inth´nes-e

][inth´nes-ˆl

][inth´nes-i

”“internet

iv

eo

.3

وند مکانی

وند مفعولی

وند فاعلی

واژه انگلیسی

ch

اَکیده ( )Akidah, 2013بیان کردهاست که در فرایند قر

گیری زبان کیساواحیلی 1از

زبان عربی همخوانهای  // ،// ،// ،/q/و  /t/در وامواژههای عربی با همخوانهاای ،/k/
.4

«قانون»
«خبر»

«عیب»

«حفظ»

«ربیب»

تلفظ کیسواحیلی
][kanuni

Ar

 /h/ ،/a/ ،/h/و  /t/در زبان کیسواحیلی جایگزین میشوند:

تلفظ عربی
/qanun/

][habari

/abar/

][aibu

/ajb/

][hifaði

/ħifð/

][tabibu

/tabib/

Kiswahili
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اُزاکی ( )Ozaki, 2014به جابجاییهای آوایی همخاوانهاای وامواژههاای انگلیسای باه

ژاپنی اشاره کردهاست:
.5

«چنگال»

تلفظ ژاپنی

واژه انگلیسی

][ok

fork

][eza

leather

][kaa

color

][kim

cream

«چرم»

«رنگ»

ID

«خامه»

در زبان چینی کانتونی نیز واج /b/ی موجود در وامواژههای انگلیسی با جفات بایواک

fS

آن یعنی ] [pجایگزین میشود (.)Miao, 2005, p. 1

eo

 .3تجزیه و تحلیل دادهها
در بخااش تجزیااه و تحلیاال دادههااا ،پااا از شاارح روش پااهوهش ،چگااونگی جااایگزینی

همخوانهای مززیِ وامواژههای عربی در فارسی معیاار و گاویش رودبااری یاکباهیاک،

iv

مورد بررسی قرار میگیرد.

ch

 .1 .3روش پژوهش
دادههای مقالة حایر ،به وسیله یکی از نگارندههای پاهوهش ،باا یابط چناد سااعتگفتاار

Ar

چناادین گویشااور بااومی ماارد و زن رودباااری گااردآوری شااد .سااپا بااه منظااور شناسااایی
فرایندهای واجی ،دادهها بر مبنای نوع بافت واجی در گروههای جداگانه مورد بررسی قارار

گرفتند .در مرحلة بعد ،بافت هاایی کاه هار یاک از ایان فراینادها در آنهاا ر مایدهاد یاا

نمیدهد ،بررسی شدند تا مشخص شود چه محدودیت یا محدودیتهایی و باا چاه رتباهای

عاملِ رخداد یا عدمِ رخداد این فرایندها هستند .بار ایان اسااس ،بارای هار گاروه از دادههاا

تحلیلی متناسب با آنها بار اسااس نظریاة بهینگای ()Prince & Smolensky, 1993/2004
ارائه شدهاست .این پهوهش به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و میدانی انجام گرفتاهاسات .از آنجاا

که تحلیلهای این پهوهش مبتنی بر دادههای آماری نیست ،هیچ گوناه آمااری در آن ارائاه
نشده است .همچنین باید اشاره کرد ،در این پهوهش منظاور از فارسای معیاار ،گوناة زباانی
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است که در گفتار شهروندان تهرانای یاا در رساانههاا مانناد صادا و سایما باه کاار مایرود.

همچنین ،منظور از گویش رودباری ،گوناة گفتااری ماردم شهرساتان رودباار اسات کاه در
مقدمه به آن پرداخته شد .گفتنی است که در این پاهوهش ،تلفاظ روانِ واژههاای عربای باه

عنوان بازنمایی واجی یا درونداد وامواژهها در زبان فارسی در نظر گرفته شدهاست.

ID

 .2 .3همخوان مالزی /q/
نویسه «ق» در زبان فارسی معیار به صورت واکدار و در عربای باه صاورت بایواک تلفاظ

میشود .این دو همخوان واکدار و بیواک به ترتیب جفات ماززی انسادادی  /G/و /q/

هستند .واژههای بسیاری از زبان عربی وارد زبان فارسی شدهاند کاه در درونداد دارای واج

fS

مززی انسدادی بیواک  /q/هستند .این واج نه در فارسی معیار تولید میشود نه در گویش

رودباری .هر چناد بازنماایی آوایای ایان واج در فارسای معیاار و گاویش رودبااری بسایار

eo

متفاوت است .در این بخاش ،ویاعیت ایان واج باه ترتیاب در فارسای معیاار و در گاویش

رودباری مورد تحلیل و مقایسه قرار میگیرد.

iv

 .1 .2 .3فارسی معیار
واج باایواک  /q/کااه در درونداد وامواژههااای عرباای وجااود دارد ،در بازنمااایی آوایاای
.6

مقدور

موسیقی

مقرو
فقیه

تلفظ فارسی

تلفظ عربی

][daGiGe

/daqiqa/

][maGdur

/maqdur/

][musiGi

/musiqi/

][maGruz

/maqrud/

][faGih

/faqih/

][taGi

/taqi/

Ar

تقی
دقیقه

ch

نمونههای زیر با جفت واکدار آن یعنی ] [Gجایگزین شدهاست:

علتِ رخداد این فرایند ،رتبة بیشینة محدودیت نشانداری ] *[qاست که مانع تولید ایان

همخوان در فارسی معیار میشود .این محادودیت کاه باا الگاوبرداری از محادودیت ]*[u

( )Green, 2007, p. 63صورتبندی شده ،بدین گونه تعری

www.SID.ir

میشود:

جایگزینی واجهای مالزیِ وامواژهای عربی در فارسی معیار و گویش رودباری (کرمان) ...
تطبیقی
 / 54بررسی
ِ
ِ

همخوان مززی ] [qمجاز نیسات

]*[q

 .7محدودی اات پایااایی ] IDENT[voiceکااه تغییاار مشخصااه ]واک را در یااک صااورت

برونداد نسبت به صورت متناآر آن در درونداد جریمه میکند ،باا محادودیت نشاانداری
] *[qدر تعار

است .رتبهبنادی ( )۸تبیاینکننادۀ رخاداد فرآیناد جاایگزینی واج ماززی

انسدادی بیواک  /q/با جفت واکدارش یعنی ] [Gدر زبان فارسی معیار است:

]*[q] >> IDENT[voice

8.

ID

وامواژۀ «موسیقی» به نمایندگی از نمونههاای ( )6در تاابلوی ( )1ماورد تحلیال قارار گرفتاه

است:

تابلوی ( :)1جایگزینی  /q/با ] [Gدر فارسی معیار

fS
]IDENT[voice

]*[q

*

Input: /musiqi/
]a. ☞ [musiGi

!*

][musiqi

b.

eo

همانگونه که در تابلوی ( )1آشکار است گزیناة پایاای ( )bمرتکاب تخطای مهلاک از

محدودیت مسلط ] *[qشادهاسات .بناابراین ،گزیناة ( )aکاه آن را نقا

iv

برونداد بهینه برگزیده شدهاست.

نکارده باه عناوان

بر این است که این گویش وامواژههای عربی را از فارسای وامگیاری کارده

Ar

بنابراین ،فر

ch

 .2 .2 .3گویش رودباری
به نظر نمیرسد که گویش رودباری به صورت مستقیم با زبان عربی در تمااس باوده باشاد.

باشد .همسانی واکههای گویش رودباری با واکههای فارسی در نموناههاا نیاز ایان فار

را

تأیید میکند .بر این اساس ،تلفظ فارسیِ وامواژههای عربی باه عناوان درونداد در گاویش
رودباری در نظر گرفته میشود.

همخوان ] [Gدر گویش رودباری وجود ندارد .از این رو ،این همخوان در وامواژههای

عربی به یکی از دو صورت ] [cیا ] [kتلفظ میشود:
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الف -بافت پیش از واکههای پسین
.9

قابل

قالب

قرص

ID

قنوت
قول

یاقوت

تلفظ رودباری
][kbel

تلفظ فارسی

/Gbel/

تلفظ عربی
/qabl/

][kleb

/Gleb/

/qalb/

][kors

/Gors/

/qurs/

][kunut

/Gunut/

/qunut/

][cewl

/Gowl/

/qowl/

][j.kut

/j.Gut/

/jaqut/

fS

همانگونه که در دادههای ( )9آشکار اسات ،همخاوان ماززی  /G/در آغاازه هجاا در

بافت پیش از واکههای پسین با همخوان ] [kجایگزین شدهاست .بایجانخاان و ناوربخش

eo

( )Bijankhan & Nourbakhsh, 2009بیااان کااردهانااد در زبااان فارساای همخااوانهااای

نرمکامی ] [kو ] [gفقط در آغازۀ هجا در بافت پیش از واکههای پسین تولید مایشاوند .در

حالی که همخوانهای کامی  /c/و  //در آغازۀ هجا در بافت پیش از واکاههاای غیرپساین

iv

و دیگر جایگاهها قرار میگیرند.

بااار اسااااس پاااهوهشهاااای کامبوزیاااا ( ،)Kambuziya, 2006, p. 103ناااوربخش

ch

( ،)Nourbakhsh, 2009بیجنخان و ناوربخش (، )Bijankhan & Nourbakhsh, 2009

اشرفزاده افشار و نوربخش ( )Ashrafzade & Nourbakhsh, 2014و جم ( Jam, 2015,

Ar

 )p. 18در زبان فارسی همخوانهای کامی  /c/و  //صاورت زیرسااختی و همخاوانهاای
] [kو ] [gدو واجگونه آن هستند .البته در مورد پاکامی یا نرمکاامی باودن همخاوانهاای

] [kو ] [gاختزف نظار وجاود دارد .گفتنای اسات باا بررسای تلفاظ رودبااری ایان واژههاا
مشخص شد که در این گویش نیز تلفظ واجهای کامی  /c/و  //دقیقاو مانند فارسای معیاار

تابع بافت و مشخصة واکه بعد از آنها است.

تعامل سه محدودیت زیر ،عامل جایگزینی همخوان مززی  /G/در آغازۀ هجاا در بافات

پیش از واکههای پسین با همخوان ] [kدر گویش رودباری است:
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ال  -محدودیت نشانداری ] *[Gکه مانع تولید همخوان ] [Gمیشود .این محادودیت باه
میشود:

این صورت تعری

همخوان مززی ] [Gمجاز نیست.

]10. *[G

 -محدودیت نشانداری ] *[c][+backVکه از تولید همخوان کامی ] [cدر بافت پیش از

واکههای پسین جلوگیری میکند .این محدودیت با توجه به نظار بایجانخاان و ناوربخش

ID

( )Bijankhan & Nourbakhsh, 2009که «در زبان فارسای همخاوان کاامی  /c/فقاط در
آغازۀ هجا در بافت پیش از واکههای غیرپسین تولید میشود ».صورتبنادی شاده و بادین
گونه تعری

میشود:

توالی همخوان ] [cو یک واکه پسین مجاز نیست.

fS

]11. *[c][+backV

پ -محدودی اات پایااایی ] IDENT[uvularکااه تباادیل یااک همخااوان مااززی را در یااک
نشااااانداری ] *[Gدر تعااااار

eo

صورت برونداد نسبت به صورت متنااآر آن در درونداد جریماه مایکناد ،باا محادودیت

اساااات .تساااالط دو محاااادودیت نشااااانداری ] *[Gو

]*[c][+backVبر این محادودیت پایاایی در رتباهبنادی ( )12تبیاینکننادۀ رخاداد فرآیناد

کامی ] [kدر دادههای ( )1۰است:

iv

جایگزینی همخوان مززی  /G/در آغازه هجا در بافت پیش از واکههای پسین باا همخاوان

ch

]12. *[G], *[c][+backV]>> IDENT[uvular

واژۀ «قنوت» از دادههای ( )9در تابلوی ( )2تحلیل شده است:

Ar

تابلوی ( :)2جایگزینی  /G/با ] [kدر گویش رودباری
]IDENT [uvular

]*[c][+backV

]*[G

*

Input: /Gunut/
]a. ☞ [kunut

*

!*
!*

][cunut

b.

][Gunut

c.

همانروری که در تابلوی ( )2آشکار است ،ابتدا گزینة ( )cباه علات تخطای مهلاک از

محدودیت ] *[Gرد شدهاست .سپا ،رقابت گزینههاای ( )aو ( )bکاه ایان محادودیت را
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رعایت کردهاند به محدودیت نشانداری ] *[c][+backVکشایده مایشاود .در ایان مرحلاه

گزینة ( )bبه دلیل داشتن تاوالی همخاوان کاامی ] [cو واکاه پساین ] [oایان محادودیت را
کردهاست .بنابراین ،گزینة ( )aکه آن را نق

نق

شده است.

نکرده به عنوانِ بروندادِ بهینه برگزیاده

ب -بافت پیش از واکههای غیرپسین

ID

.13

قدر
قد

قر

][calb

/Galb/

/qalb/

/Gad/

/qad/

/Garz/

/qard/

/Gadim/

/qadim/

/da.Gi.Ge/

/da.qi.qa/

][cadr

fS

قلب

تلفظ رودباری

تلفظ فارسی

تلفظ عربی

دقیقه

][carz

][cadim

eo

قدیم

][cad

/Gadr/

][da.ci.ce

/qadr/

iv

همانگونه که در دادههای ( )13آشکار است ،همخوان ماززی  /G/در آغاازه هجاا در

بافت پیش از واکههاای غیرپساین باا همخاوان کاامی ] [cجاایگزین شادهاسات .افازون بار

ch

محدودیت نشانداری ]*[Gمحدودیت نشانداری ] *[k][-backVکه از تولید همخوان ][k

در بافت پیش از واکههای غیرپسین جلوگیری میکند ،عامال جاایگزینی همخاوان ماززی

Ar

 /G/در این بافت با همخوان کامی ] [cاست .این محدودیت نیز با توجه به نظر بیجانخاان
و نوربخش ( )Bijankhan & Nourbakhsh, 2009کاه «همخاوان نارمکاامی ] [kفقاط در

آغازۀ هجا در بافت پیش از واکههای پسین تولید میشود» صورتبندی شده و بادین گوناه

تعری

میشود:

رتبهبندی توالی همخوان ] [kو یک واکه غیرپسین مجاز نیست.

]14. *[k][-backV

( )15تبیین کنندۀ رخداد فرآیند جاایگزینی همخاوان ماززی  /q/در آغاازۀ هجاا در بافات
پیش از واکههای غیرپسین با همخوان کامی ] [cدر دادههای ( )14است:

]15. *[G], *[k][-backV] >> IDENT[uvular
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واژۀ «قلب» از دادههای ( )13در تابلوی ( )3مورد تحلیل قرار گرفتهاست:
تابلوی ( )3جایگزینی  /G/با ] [cدر گویش رودباری
]IDENT [uvular

]*[k][-backV

]*[G

Input: /Galb/

*

]a.☞ [calb
!*

*

!*

][kalb

b.

][Galb

c.

ID

تابلوی ( )3نمایانگر آن است که ابتدا گزینة ( )cبه علت تخطای مهلاک از محادودیت

] *[Gرد شدهاسات .ساپا ،رقابات گزیناههاای ( )aو ( )bکاه ایان محادودیت را رعایات

fS

کردهاند به محدودیت نشانداری ] *[k][-backVکشیده میشود .در این مرحلاه گزیناة ()b
به دلیل داشتن تاوالی همخاوان ] [kو واکاة غیرپساین ] [aایان محادودیت را نقا

پ -بافت انتهای واژهها

ورق

احما

اخزق
رزق

][varac

/varaG/

/waraq/

][ahmac

/ahmaG/

/ahmaq/

][alc

/alG/

/alaq/

][talc

/talG/

/talaq/

/barG/

تلفظ عربی
/barq/

/araq/

ch

عرق

][arac

/araG/

][barc

iv

برق

تلفظ رودباری

تلفظ فارسی

Ar

.16

نکرده به عنوان برونداد بهینه برگزیده شدهاست.

eo

است .بنابراین ،گزینة ( )aکه آن را نق

کارده

همانگونه که در دادههای ( )16آشکار است ،همخوان مززی  /G/در انتهای واژهها باا

همخوان کامی ] [cجایگزین شدهاست .افزون بر محادودیت نشاانداری ] *[Gمحادودیت
نشانداری ] *[kکاه از تولیاد همخاوان ] [kدر انتهاای واژههاا جلاوگیری مایکناد ،عامال

جایگزینی همخوان مززی  /G/در این بافت با همخوان کامی ] [cاست .این محدودیت نیز
با توجه به نظر بیجنخان و نوربخش ( )Bijankhan & Nourbakhsh, 2009که «همخوان

www.SID.ir

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 59 /

کامی  /c/در آغازه هجاا در بافات پایش از واکاههاای غیرپساین و دیگار جایگااههاا قارار

میگیرد» و با الگوبرداری از محادودیت ] )Jam, 2015( *[aصاورتبنادی و بادین گوناه

تعری

میشود:

رخداد همخوان ] [kدر انتهای واژه مجاز نیست.

]17. *[k

رتبهبندی ( ،)1۸تبیینکننادۀ رخاداد فرآیناد جاایگزینی همخاوان ماززی  /G/باا همخاوان
کامی ] [cدر انتهای واژهها در دادههای ( )16است:

ID

]18. *[G], *k] >> IDENT[uvular

واژۀ «برق» از دادههای ( )17در تابلوی ( )4مورد تحلیل قرار گرفته است:

fS

تابلوی ( )4جایگزینی  /q/با ] [cدر گویش رودباری )انتهای واژه(
]IDENT [uvular
*

eo

*

]*k

]*[G

Input:/barG/
]a.☞ [barc

!*

!*

][bark

b.

][barG

c.

iv

هماانگوناه کاه در تااابلوی ( )4آشاکار اسات ابتادا گزینااة ( )cباه علات تخطای مهلااک از

ch

محدودیت ] *[Gرد شدهاست .سپا ،رقابت گزینههای ( )aو ( )bکه این دو محدودیت را

رعایت کردهاند به محدودیت نشانداری ] *[kکشیده میشود .در این مرحله گزینة ( )bباه
دلیل داشتن همخوان ] [kدر پایان واژه این محدودیت را نق

نکرده ،به عنوان برون داد بهینه برگزیده شدهاست.

Ar

( )aکه آن را نق

کردهاست .بناابراین ،گزیناة

ت -رتبهبندی نهایی
رتبهبندی نهایی ( )2۰که از ادغام سه رتباهبنادی ( )16( ،)13و ( )19باه دسات آمادهاسات،

جایگزین همخوان مززی  /G/با همخوانهای ] [kو ] [cدر هر ساه بافات ماورد بررسای را

تبیین میکند .زم به یادآوری اسات صاورتِ کوتااهشاده دو محادودیت ]*[c][+backV

و ] *[k][-backVدر این رتبهبندی به کار رفتهاست:

]20. *[G], *[c][+bkV], *[k][-bkV], *k] >> IDENT[uvular
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همان سه واژۀ «قنوت»« ،قلب» و «برق» مجدداو با توجه به رتبهبندی نهاایی ( )2۰در تابلوهاای

به هم پیوسته ( )5مورد تحلیل قرار گرفتهاند:

تابلوهای ( )5رتبهبندی نهایی
]IDENT[uvular
*
*

]*k

!*

ID
*
*

!*

!*

!*

fS

*
*

]*[k][-bkV

]*[c][+bkV

]*[G

!*

eo

!*

Input:/Gunut/
]a.i ☞[kunut
]a.ii [cunut
]a.iii [Gunut
Input: /Galb/
]b.i ☞[calb
]b.ii [kalb
]b.iii [Galb
Input: /barG/
]c.i ☞[barc
]c.ii [bark
]c.iii [barG

iv

 .3. 3همخوان مالزی //
واژههای بسیاری از زبان عربی وارد زباان فارسای شادهاناد کاه در درونداد دارای واج //

ch

هستند .بازنمایی آوایی این واج در فارسی معیار و گویش رودباری متفااوت اسات .در ایان
بخش ویعیت این واج به ترتیب در فارسی معیار و گویش رودباری مورد تحلیل و مقایساه

قرار میگیرد.

Ar

 .1. 3. 3فارسی معیار

در زبان فارسی معیار ،همخوان مززی سایشی  //وجود ندارد .این به این معنای اسات کاه
محدودیت نشانداری ] *[که مانع تولید این همخوان است ،در این زبان رتبة بیشاینه دارد.

در نتیجااه ،واج ( //ماننااد واج  )/q/در وامواژههااای عرباای بااه صااورت همخااوان مااززی

انساادادی ] [Gتلفااظ ماایشااود .بااه سااخنی دیگاار ،دو واج  /q/و  //در بازنمااایی واجاای
وامواژههای عربی ،فقط یک تجلی آوایی یعنی ] [Gدر زبان فارسی دارند .بارای نموناه ،دو

وامواژۀ عربی «غریب» و «قریب» تلفظ یکسانی در زبان فارسی معیار دارند .در حالی کاه در
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زبان مبداء تلفظشان متفاوت است و یک جفت کمینه باه شامار مایروناد .واج  //کاه در

درونداد وامواژههای عربی وجود دارد ،در بازنمایی آوایی نمونههای زیر با ] [Gجاایگزین

شده است:

.2۰

تلفظ فارسی

تلفظ عربی

][maGrur

/marur/

][siGe

/sia/

][Gejrat

/ajra/

][asGar

/asar/

][Garib

/arib/

][Gejr

غیر

ID

مغرور
صیغه

غیرت

fS

اصغر

/ajr/

غریب

eo

محدودیات پایایی ] IDENT[fricativeکه تبدیل یک همخوان سایشی را در یک صورت

برونداد نسبت به صورت متناآر آن در درونداد جریمه میکند باا محادودیت نشاانداری

iv

] *[در تعار

اسات .رتباهبنادی ( )21تبیاینکننادۀ رخاداد فرآیناد جاایگزینی همخاوان

مززی سایشی  //با همخوان مززی انسدادی ] [Gدر زبان فارسی معیار است:

ch

]21. *[] >>IDENT[fricative

وامواژۀ «غریب» از دادههای ( )2۰در تابلوی ( )6مورد تحلیل قرار گرفته است:

Ar

تابلوی ( )6جایگزینی  //با ] [Gدر فارسی معیار
]IDENT[fricative

]*[

*

Input: /arib/
]a. ☞ [Garib

!*

][arib

b.

تابلوی ( )6نمایانگر آن است که گزیناة پایاای ( )bمرتکاب تخطای مهلاک از محادودیت
مسلط ] *[شدهاست .بنابراین ،گزینة ( )aکه آن را نق
برگزیده شدهاست.
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 .3. 2. 3گویش رودباری
برخزف فارسی معیار ،در گویش رودباری نویسه «غ» به همان صاورت اصالی خاود ،یعنای

] [تلفظ میشود .وجود این همخوان در گویش رودباری نشاندهندۀ آن است کاه تبادیل

آن به ] [Gدر فارسی معیار تأثیری بر این گویش نداشتهاست:
.22

ID

غیر
مغرو

][marur

/maGrur/

/marur/

][sie

/siGe/

/sia/

][maul

/maGul/

/maul/

][asar

/asGar/

/asar/

/Garib/

/arib/

][ejr

fS

صیغه
مشغول
اصغر
غریب

تلفظ رودباری

تلفظ فارسی

تلفظ عربی

][arib

/Gejr/

/ajr/

وجاااود همخاااوان  //در گاااویش رودبااااری نمایاااانگر تسااالط محدودیاااات پایاااایی

eo

] IDENT[fricativeبر محدودیت نشانداری ] *[در این گویش است که مانع تبدیل آن

به همخوان غیرسایشی میشود .رتبهبندی ( )21تبیینکنندۀ عادم رخاداد فرآیناد جاایگزینی

iv

همخوان مززی سایشی //با یک همخوان غیرسایشی در گویش رودباری است:

]23. IDENT[fricative] >> *[

ch

وامواژۀ «غریب» از دادههای ( )22در تابلوی ( )6مورد تحلیل قرار گرفته است:
تابلوی ( )7عدم جایگزینی واج  //در گویش رودباری

!*

][carib

Ar

]*[

b.

!*

][Garib

c.

]IDENT[fricative

*

Input: /arib/
]a. ☞ [arib

همانگونه که در تاابلوی ( )7آشاکار اسات ،دو گزیناة ناپایاای ( )bو ) (cباه دلیال تبادیل

همخوان سایشی  //در صورت برونداد ،نسبت به صورت متناآر آن در درونداد مرتکاب

تخطی مهلک از محدودیت پایایی مسلط ] IDENT[fricativeشدهاند .بنابراین ،گزیناة ()a
که آن را نق
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 .4نتیجهگیری
جایگزینی واج زبان بیگانه با شبیه ترین آوای موجود در زباان وام گیرناده «جاایگزینی آوا»
نامیده مایشاود .در نظریاة بهینگای وامواژههاا تاابع هماان محادودیتهاای جهاانی هساتند .البتاه

رتبهبندی این محدودیتها تاابع واجشناسای زباان وامگیرناده اسات .واژههاای بسایاری از زباان

عربی وارد زبان فارسی و گویشهای گوناگون آن شدهاند کاه دارای دو نویساه «ق» و «غ»

هستند .این دو نویسه در عربی به ترتیب به صورت همخاوانهاای انسادادی بایواک  /q/و

ID

سایشی واکدار  //تلفظ میشوند .ولی این دو نویسه در زبان فارسی معیار تلفظی یکساان

دارند و هار دو باه صاورت همخاوان انسادادی واکدار  /G/تلفاظ مایشاوند .در واقاع دو

fS

همخوان  /q/و //ی موجود در درونداد وامواژههای عربی با همخاوان انسادادی واکدار

] [Gدر زبان فارسی معیار جایگزین میشوند .جایگزینی دو همخوان  /q/و  //باا همخاوان
] [Gبا بهرهگیری از دو رتبهبندی خاص از محدودیتها تبیین میشود.

eo

در گااویش رودباااری همخااوان  //وجااود دارد .ازایاانرو ،ایاان همخااوان بااا همخااوان

دیگری در برونداد جایگزین نمیشود .ولی در این گویش ناه تنهاا همخاوان بایواک /q/

بلکه جفت واکدارش یعنی ] [Gهم وجود ندارد .از این رو ،ایان همخاوان در آغاازۀ هجاا

iv

در بافت پیش از واکههای پسین با همخوان ] [kو در بافت پایش از واکاههاای غیرپساین باا

ch

همخوان کامی ] [cجایگزین میشاود .یامن ایان کاه ایان همخاوان در انتهاای واژههاا باا

همخوان کامی ] [cجایگزین میشود .جایگزینی همخوان  /q/با ] [kیاا ] [cدر هار یاک از
این سه بافت در گویش رودباری با بهرهگیری از یاک رتباهبنادی خااص از محادودیتهاا

Ar

تبیین میشود .البته رتبهبندی نهایی باهدساتآماده از ادغاام ایان ساه رتباهبنادی جاایگزینی

همخوان مززی  /q/با همخاوانهاای ] [kیاا ] [cدر هار ساه بافات ماورد بررسای را تبیاین
میکند.
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iv
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