
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

: زبان فارسی معاصر قاعدةشناختی افعال بیتجزیه و تحلیل واج
رویکرد بهینگی

فاطمه کرمپور
دانشجوي دکتري زبانشناسی دانشگاه تهران

خانجندکتر محمود بی
دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه تهران

زهرا چراغی
دانشجوي دکتري زبانشناسی دانشگاه تهران

)82تا 51از ص (

)14/03/89: تاریخ پذیرش، 02/08/88: تاریخ دریافت(چکیده 
چهارچوب رویکرد بهینگی بین بن ماضی و بن مضارع در در این مقاله چگونگی رابطۀ

رویکرد اشتقاقی چهارچوبجایی که تحلیل این موضوع در از آن. شودمیلیل تجزیه و تح
ن ایمقالهبیعی نیستند، در این که طشودمیمنجر به استفاده از قواعد و فرایندهاي واجی 

باشدمیبنیاد نگی که یکی از رویکردهاي محدودیترویکرد بهیچهارچوبموضوع در 
زبان قاعدةبیحاکم بر بن ماضی افعال هايمحدودیتدر این تحلیل . شودمیتحلیل 

به صورتپذیرنقضداري دو محدودیت نشاننهایت با ارائۀو درشوندمیفارسی معرفی 
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 شودمیبه تبیین این مسئله پرداخته.

.بن ماضی، بن مضارع، بهینگی، محدودیت، همنوایی:هاي کلیديواژه

fateme.karampour@gmail.com:مسئولنشانی پست الکترونیکی نویسنده

1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورة پژوهشهاي زبان
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1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورةپژوهشهاي زبان/ 52

مقدمه-1
بین بن مضارع و بن ماضی پرداخته رابطۀمقاله با نگاهی نو به چگونگی در این 

دة ساز و مامضارع و بن ماضی از ریشه به اضافۀ مادة ماضیدر فارسی باستان بن . شودمی
میانه نیز بن مضارع دچار تحوالتی شده و هر و در مرحلۀاندشدهمیساز ساخته مضارع

اند که در ادامه گرفتهمختلفی را در پیش هايراهخاصهايمحدودیتکدام با توجه به 
ی بن مضارع به عنوان فرض بر آن است که در رویکرد بهینگ.به آنها اشاره خواهد شد

واژ بن ماضی از پیوستن تک. شودمیداد در تابلوي بهینگی در نظر گرفته بهترین درون
بن مضارع و ر گذر از که دبا توجه به این. شودمیساز به بن مضارع حاصل ماضی

مواجه هاییقاعدگیمجاز، در بسیاري از افعال با بیرسیدن به بن ماضی و روساخت
ایم این هیم، تالش نمودهها را با قواعد طبیعی اشتقاقی نشان دیم آنتوانمیهستیم که ن

بهینگی و در نظریۀچهارچوبمشخصی تقسیم کنیم و در هايدستهگی را به قاعدبی
.ها بپردازیمداري به تجزیه و تحلیل آنپذیر پایایی و نشاننقضهايحدودیتمتعامل 

بنیاد است که پرینس و اسمولنسکی بهینگی یکی از رویکردهاي محدودیتنظریۀ
برخالف رویکرد اصول و پارامترها که روساخت از . آن را مطرح نمودند) 1993(

اي است از یکی از چندگزینهنظریۀ بهینگی روساخت مج، در شودمیزیرساخت مشتق 
.پذیر داردنقضهايمحدودیتکه کمترین تخلف را از 
د توانمی، این است که نباشدمیاشتقاقی وارد نظریۀکه به ايعمدهیکی از اشکاالت 

در . کنندمیعمل شناختیواجتوضیح دهد چگونه قواعد واجی براي نیل به یک هدف 
که گرچه قواعد در ظاهر شودمین موضوع تأکید صورتی که در رویکرد بهینگی بر ای

به هم پیوند خورده و براي برآورده توانندمیمجزا از هم هستند اما در سطحی باالتر 
کردن یک نیاز و محدودیت روساختی براي نیل به یک هدف واحد با هم در ارتباط قرار 

.گیرندمیدیده روساختی را ناهايمحدودیتدر واقع قواعد واجی نقش . گیرندمی
یک محدودیت روساختی را در بن ماضی افعال توانمیدر قالب رویکرد بهینگی 

در نظر گرفت که قواعد واجی در قالب تبدیل، حذف و غیره براي ارضاي این قاعدهبی
و در جایی گیردمیدر واقع اگر در جایی تبدیل صورت . شوندمیمحدودیت اعمال 
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53/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

این محدودیت روساختی . سیدن به یک هدف واحد هستندحذف و یا درج، همه براي ر
دو همخوانی ختم شود، خوشۀبه قاعدهبیبه این صورت است که اگر بن ماضی افعال 

همخوان غیرپایانی همواره یک سایشی است و این محدودیت را به صورت 
#C

continuent
sonorant










این ) 1999:56، به نقل از کاگر(کیسه برث . نشان دادتوانمی

تا یک محدودیت روساختی ارضا شود، کنندمیموقعیت را که چندین قاعده عمل 
چیزي اي معمول و متداول است؛پدیدهدنیا يهازباندر بین نواییهم. نامدمی1نواییهم

داد هستند در قواعد بازنویسی ناظر به درون. ندکه قواعد بازنویسی از توضیح آن ناتوان
.داد داردت و چشم ناظر خود را بر روي برونمتفاوت اسايپدیدهیینواهمحالی که 

افعال هايقاعدگیبیشده، در این مقاله تحلیل اساس توضیحات ارائهبنابراین بر
.شودمیبنديصورتپذیر نقضهايمحدودیتتعامل چهارچوببسیط فارسی در 

فعل فارسی ت واژةهاي پیشین ساخپژوهشاین مقاله به توضیح در در بخش سه
و در شوندمیتحلیل هادادهدر قالب رویکرد بهینگی و در بخش چهارپردازیممی

.شودمیگیرينتیجهه شده بخش آخر نیز از مطالب ارائ

پیشینهايپژوهشمروري بر -2
به »بازنگري افعال فارسی«تحت عنوان ايمقالهدر ) 1976(یارمحمدي و رونیانه 

این بررسی آنها. اندزبان فارسی پرداختهقاعدةبیاي واج واژي افعال هتناوبتوصیف 
یارمحمدي و رونیانه افعال را به صورت . انددادهاشتقاقی انجام نظریۀچهارچوبرا در 

تقسیم قاعدهبیقاعده و دستۀ باو افعال بسیط را به دو گیرندمیمرکب و بسیط در نظر 
گذشتۀ اعده داراي بن ماضی و مضارع یکسانی هستند و قافعال باآنهااز نظر . کنندمی

را واج سازماضیتکواژ آنان. آیدمیبه دست سازماضیکردن تکواژ افعال با اضافه
/d/که بنا به تناسب موقعیت، قبل از واج واکدار به صورت گیرندمیدر نظر /D/شامل 

ا زیرساخت را بن مضارع در هدر واقع آن. شودمیظاهر /t/و قبل از بی واك به صورت 

1. conspiracy
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1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورةپژوهشهاي زبان/ 54

در ضمن . شودمیتبدیل به بن ماضی سازماضیشدن تکواژ که با اضافهگیرندمینظر 
که قبل از این» شتن، خوردن و خواندنک«جز که در تمامی افعال باقاعده بهکنندمیاشاره 
عال اما در اف. شودمیبین ریشه و تکواژ درج [i]اضافه شود واکه سازماضیتکواژ 

به این قاعدهبینظر یارمحمدي و رونیانه در مورد افعال . وجود ندارد[i]درج قاعدهبی
به بن مضارع براي اشتقاق بن ماضی با سازماضیصورت است که با افزودن تکواژ 

و در قالب کنندمیها یازده فرآیند واجی را معرفی آن. تناوبات واج واژي روبرو هستیم
.پردازندمیه توجیه این تناوبات واجی بیازده قاعدة

را در طبقات طبیعی در نظر گرفت و هاواجبایستی در نوشتن فرآیندهاي واجی 
گی این اما به دلیل پیچید. دهنده استفاده کردگام نوشتن قواعد از مشخصات تمایزدر هن

بعضی از این قواعد و فرآیندها به جاي استفاده از تناوبات، یارمحمدي در ارائۀ
نقطۀد توانمیشده که این خود هاواجشخصات تمایزدهنده مجبور به استفاده از خود م

.واجی در یک رویکرد اشتقاقی باشدقاعدةضعفی براي یک 
در »2واژه فعل فارسی جدیدساخت«تحت عنوان ايمقالهدر ) 1978(هندرسون 

. پردازدمیابلی شناسی اشتقاقی به توصیف افعال فارسی تهرانی و فارسی کقالب واج
اگر قائل به این شویم که بن ماضی کلّیکه به طور کندمیهندرسون در این مقاله اشاره 

قواعدي ، روند آسانتري را در پیش داریم و در ادامه آیدمیاز بن مضارع به دست 
و از نظر ا. کنندمیکه چگونگی تبدیل بن مضارع به بن ماضی را توجیه آیددست میبه

سپس تغییرات و شودمیاي و تغییرات همخوانی تغییرات شامل تغییرات واکهاین
هندرسون نیز همانند یارمحمدي براي . کندمیهاي مختلفی تقسیم دستهمخوانی را به 

.کندمیها، از قواعد واجی پیچیده استفاده اعدگیقبیتوجیه این 
دو بن ماضی و رابطۀبه معتقد است که افعال زبان فارسی با توجه) 1992(الزار 

قاعده را افعالی افعال با. قاعدهبیقاعده و افعال با. شوندمیمضارع، به دو دسته تقسیم 
به بن مضارع ساخته شده است و افعال /id/ها از پیوستن وند که بن ماضی آنداندمی
دامه الزار به در ا. شودمیختم /d/یا /t/ها به که بن ماضی آنداندمیرا افعالی قاعدهبی

2. Modern Persian verb morphology
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55/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

براساس بن ماضی قاعدهبیکه افعال کندمیو اشاره پردازدمیقاعدهبیافعال بنديدسته
.شوندمیبنديدستهو چگونگی حاصل شدن بن مضارع 

او بن ماضی .استبنابراین رویکرد الزار در این موارد برخالف یارمحمدي و هندرسون 
.شودمیه با حذف بعضی عناصر به بن مضارع تبدیل کگیردمیرا به عنوان زیرساخت در نظر 

ت که بن ماضی تمام افعال معتقد اسدستور زبان فارسیدر کتاب ) 1358(صادقی 
او افعال را به دو گروه . شودمیها ساخته از روي بن مضارع آن» دیدن و بودن«جز به

فعالی هستند که پس از ، اباقاعدهافعال . قاعدهبیو افعال باقاعدهافعال : کندمیتقسیم 
به بن مضارع، بن مضارع تغییر صوتی ) ت، د، ید، اد(ماضی هاينشانهافزودن یکی از 

+ افت ،رسید ید + رسخورد ،د+ خور،بافتت + باف: مانند. کندمیپیدا ن
ماضی به هاينشانه، افعالی هستند که پس از افزودن یکی از قاعدهبیافعال . افتاداد 

+ گزید   رود + گزین : مانند. شودمیمضارع، بن مضارع دچار تغییرات صوتی بن 
شستت + شوي،رفتت 

تقسیم کلّیرا به سه گروه آنهاابتدا . پردازدمیاین افعال بنديدستهوي در ادامه به 
.شودمیل قائهاییگروهو سپس براي گروه اول به زیرکندمی

ماضی به مضارع صامت یا مصوت آخر بن نشانۀودن افعالی که پس از افز: الف
.کندمیتغییر آنهامضارع 

یافتدر فعل یاب /b//f/تبدیل .1
آموختدر فعل آموز /z//x/تبدیل .2
/ʃ/تبدیل .3 // r در فعل پندارپنداشت
آسوددر فعل آسا /a//u/تبدیل .4
جستدر فعل جه /h//s/تبدیل .5

اضافه /es/یا /s/ماضی به مضارع جزء نشانۀفعالی که پس از افزودن ا: ب
توانستآراست، توان آرا : مانند. شودمی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورةپژوهشهاي زبان/ 56

ماضی به مضارع، دچار چنان تغییرات صوتی نشانۀافعالی که پس از افزودن : ج
د + چین،آمدد+ آ: مانند. خاصی درآوردرا تحت قاعدةآنهاتوانمیکه ناندشده
.آفریدد + آفرین،د چی

و به پردازدمیو توصیف این تغییرات بنديدستهبنابراین صادقی، تنها به 
.کندمیناياشاره، شودمیچگونگی فرآیندي که منجر به این تغییرات 

که بن مضارع و ماضی گیردمیفعل را صورتی انتزاعی در نظر ریشۀ) 1376(طباطبائی 
او تکواژ . باشدمیگذر از ریشه به بن ماضی مستلزم وند افزایی اما . شوندمیاز آن مشتق 

ايریشهکه این تکواژ بسته به گیردمیدر نظر /D/گذشته را همانند یارمحمدي واج شامل 
طباطبائی اشاره . شودمیظاهر (ɒd, id, d, t)به یکی از چهار صورت پیونددمیکه به آن 

به دو گروه توانمیچگونگی تبدیل ریشه به بن ماضی که افعال فارسی را از منظر کندمی
شدن تکواژ گذشته به پس از افزودهقاعدهبیو باقاعده که در افعال قاعدهبیافعال . تقسیم کرد

، شودمیکه اعمال هاییپیچیدگیبه دلیل . شودمیریشه، ریشه دستخوش تغییرات واژ واجی 
را دو واژةقاعدهبیکه بن ماضی و مضارع افعال تر آن استکه سهلکندمیطباطبایی اشاره 

.کنندمیقاموسی در نظر بگیریم که هر کدام در واژگان جایگاهی مستقل را احراز 

ساختواژه فعل فارسی-3
بین بن ماضی و مضارع رابطۀه شده در بخش پیش، اگر بخواهیم با توجه به مطالب ارائ

خود از قواعد واجی استفاده کنیم هاياستداللرا از طریق اشتقاق توضیح دهیم باید در
اما اگر این رابطه را با استفاده از . باشدمیمحدود آنهاکه طبیعی نیستند و کاربرد 

زبان فارسی توضیح دهیم، قاعدةبیحاکم بر بن ماضی افعال آراییواجهايمحدودیت
.تبیین بهتري خواهیم داشت

، )1366(از جمله قریب هاي مختلفنگداد افعال بسیط با توجه به فرهتع
افعال بسیط به دو گروه تقسیم . استفعل 376،)1372(و امینی ) 1370(پورجوادي 

. ، مانند جنگیدنآیدمیبن جعلی از اسم یا صفت به دست . جعلی و غیرجعلی:شوندمی
.استفعل 125تعداد افعال جعلی . فعلی نداردولی غیرجعلی ریشۀ
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57/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

ی بن ماضیسیر تحول تاریخ
افعال فارسی دارند، بنابراین ریشه در تاریخ ساخت واژةآراییواجهايمحدودیتچون 

در فارسی باستان با پیوستن . ناگزیر از بررسی ساختمان فعل فارسی در ادوار پیشین هستیم
–a و–ya14: 1374ابوالقاسمی . (شده استه اسم و صفت، مصدر جعلی ساخته میب.(

مصدر جعلیاسم      
Namɒhya]نماز بردن[Namɒh]نماز[)1(

و یا id ،ist–مضارع به اضافه در فارسی میانه از اسم و یا مادةبن ماضی جعلی
–est 17: 1373ابوالقاسمی (شده است میساخته.(

Nɒm-id]نامید[Nɒm]نام[)   2(

Kɒm-ist]کامست[kɒm]کام[

فارسی میانه est–و id،-ist–هاي فارسی دري بازمانده'id'و 'est'پسوند 
est–و id،–ist–که خوریممیدر فارسی امروز نیز به تعدادي بن ماضی بر . هستند

.فارسی میانه هستندهايبازماندهکه اندشدهساخته 
بن مضارعبن ماضی                  )            3(
dɒnestdan]دانست[

tavɒnesttavɒn]توانست[

negaristnegar]نگریست[

xɒbidxɒb]خوابید[

و هیچ بن انددادهت زایایی خود را از دسist–و est–امروزه پسوند جعلی 
توانمیزایا است و id–البته پسوند جعلی . شودمیاي به این طریق ساخته نماضی

به id–، با پسوند شوندمیافعال جدیدي که از اسم یا صفت ساخته همۀگفت تقریباً 
.شوندمیبن ماضی تبدیل 

مضارعبنبن ماضی                )4(
GotbidGotb]قطبید[

jonidjon]یونید[
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به بن ماضی تبدیل id–تند که با افزودن  پسوند جعلییون دو اسم هسقطب و
اساس چگونگی تبدیل بن مضارع به بن ماضی به دو افعال غیرجعلی بر. گردندمی

شدن تکواژ ضافه، با اباقاعدهدر افعال . شوندمیتقسیم قاعدهبیو باقاعدهگروه 
اما در افعال ؛شودمیتغییري در بن مضارع ایجاد نگونههیچبه بن مضارع، سازماضی

و تبدیل به بن ماضی دچار تغییرات واژ سازماضی، بن مضارع با گرفتن تکواژ قاعدهبی
.بن مضارع مشاهده کردهايگونهدر تکواژ توانمیاین تغییرات را . شودمیواجی 

,[ɒrɒ]»آراستن«بن مضارع فعل هايهگونتکواژ  [ɒrɒs]

[pendɒʃ] ,[pendɒar]»پنداشتن«بن مضارع فعل هايگونهتکواژ 
که عبارتند از گیرندمیقرار کلّیهمه تحت فرآیند شودمیتغییراتی که در بن مضارع ایجاد 

ه هشت گروه اصلی بتوانمیرا قاعدهبیبر این اساس افعال . ابدال، جایگزینی درج و حذف
بهینگی پرداخت و در قالب نظریۀچهارچوبها در قاعدگیبیتقسیم کرد و به توجیه این 

.بن ماضی و بن مضارع را توضیح دادرابطۀچگونگی دارينشانپایایی و هايمحدودیتتعارض 
بهینگی به تجزیه و تحلیل و چگونگی چهارچوبدر خواهیممیکه اشاره شد طورهمان

اول این که : مطالب این مقاله بر دو فرض استوار است. بین بن ماضی و مضارع بپردازیمطۀراب
داد ، بن مضارع به عنوان بهترین درونبن ماضی و بن مضارع از دید همزمانیرابطۀدر تحلیل 

به آن بن ماضی حاصل سازماضیکه با پیوستن تکواژ شودمیدر تابلوي بهینگی در نظر گرفته 
نگی دادهاي مختلفی داشت و در نظریه بهیدر تابلوي بهینگی درونتوانمیگرچه . شودمی

.باشدمی/d/به صورت سازماضیدوم این که تکواژ . داد لزوماً بازنمایی زیرساختی نیستدرون
، زبان کودك دارينشاناند از براي فرض اول بیان کرد عبارتتوانمیدالیلی را که 

تر باشند، در جریان دارهاي نشانمشخصهچه هر) 1990(یاکوبسن از نظر . چیدگیو پی
و چنانچه فردي دچار ضایعۀ مغزي شود این شوندمییادگیري زبان کودك دیرتر آموخته 

یاکوبسن را معیاري براي تعیین هايیافتهاگر این . شوندمیها زودتر فراموش مشخصه
ه بن ماضی نسبت به بن مضارع رسید کدر نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم دارينشان
خورد و این که  در جریان د + مثالً خور. تر دارداست و عنصري را اضافهتر دارنشان

مثالً ؛گیردمیتر از بن ماضی صورت گیري بن مضارع سریعشکلیادگیري زبان کودك، 
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59/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

ع اضافه را به بن مضارسازماضیتکواژ کلّیکودکان در هنگام تکلم اغلب به صورت 
و یا وجود برندمیبه کار »پخت«را به جاي »پزید«نظیر ییهاصورتو کنندمی

د شاهد این توانمیها در گفتار بچه» غذا را پزیدم«یا و» در را بندیدم«ی مثل هایساخت
طبق نظر یاکوبسن آنچه . افتدمیبن ماضی دیرتر اتفاق گیريشکلبنابراین . مدعا باشد

از . استدارنشانگفت بن ماضی توانمیو باشدمیدارنشان، شودمیدیرتر آموخته 
داد در نظر بگیریم و بخواهیم ارتباط بین بن رفی اگر بن ماضی را به صورت درونط

قائل شد و آنهاماضی و بن مضارع را تحلیل کنیم، با حذفیاتی روبرو هستیم که الزار به 
نیز عناصر اغلب از یدر صرف زبان فارس.منجر به پیچیدگی تحلیل واجی خواهد شد

براي مثال براي ایجاد . نه از حذف تکواژهاآیندمیکنار هم قرار گرفتن تکواژها به دست 
و یا در افعالی مانند ماضی بعید و نقلی شودمیمفهوم جمع، تکواژ جمع به اسم اضافه 

شویم که بن مضارع با ولی اگر قائل به این ؛شوندمیساخته 3به صورت ترکیبیهافعل
با حذف سر و کار خواهیم داشت که شودمیاز بن ماضی حاصل سازماضیحذف تکواژ 

و شودمیبه کمک حذف، فقط منحصر به افعال سازيواژهدر این صورت این فرآیند 
.عالوه بر پیچیدگی، هیچ شاهد دیگري هم براي آن در زبان فارسی نداریم

.ي فرض دوم بیان کرد عبارتند از فراوانی و طبیعی بودن قاعده براتوانمیدالیلی را که 
)1376طباطبایی . (باشدمی[t]پایانی در افعال ماضی چهار و نیم برابر فراوانی [d]فراوانی - 1
بی واك شدن عنصر واکدار در انتهاي واژه یکی از فرآیندهاي عمومی است -2

مرزگذر شناسیزبانراي آن از بتوانمیوجود دارد و هازبانکه در بسیاري از 
سازماضیبه صورت تکواژ /d/بنابراین اگر ). 1994کنستوویچ (شاهد آورد 

فرآینديواك خود شود در انتهاي واژه تبدیل به جفت بیدر نظر گرفته شود و
.شود/d/در انتهاي واژه تبدیل به /t/که تا اینباشدمیطبیعی 

رویکرد بهینگی چهارچوبضارع بسیط فارسی در تحلیل ساخت بن ماضی از بن م- 4
به. شودمیتقسیم قاعدهبیو باقاعدهتر ذکر شد بن ماضی غیرجعلی به دو گروه طور که پیشهمان

3. prephrastic
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دستوري ارائه خواهد شد که قاعدهبیدلیل عدم پایایی زیرساخت در روساخت آن در افعال 
خاص زبانی دارينشانهايمحدودیتاکثر . نشانداري مقدم بر پایایی خواهد بودهايمحدودیت

تاریخی و معموالً جنبۀدهندمیقاعدگی را توضیح که بیقاعدهبیهايساختزیرا براي . هستند
هايمحدودیتعالوه بر این . )2008:15کارتیمک(هستند خاص زبانیهايمحدودیتدارند، 

انی پساواژگهايمحدودیتو ارتباطی با باشدمیواج شناسی واژگانی شده مربوط به حوزةارائه
.استشده تنها مختص به حوزة افعال فارسی بنابراین دستور ارائه. ندارد

در این بخش از هر زیرگروه از افعال یک فعل به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده 
قاعدگی و پایائی و چگونگی بیدارينشانهايمحدودیتاز تابلوهاي بهینگی تعارض 

در ضمن نام هر گروه از این افعال با استفاده از عالئم . شودمین گروه تحلیل آ
.یی که در تناوب با هم هستند، انتخاب شده استهاواج

b-fافعال -4-1

. ستهازبانز فرایندهاي واجی رایج در شدگی یکی اسایشیتبدیل انفجاري به سایشی یا به عبارتی
گرایش تبدیل انفجاري به سایشی در جایگاه همخوان ) 20:1376طباطبائی (از فارسی باستان 

انفجاري پایانی از نظر گویی تولید دو خوشۀ. ایج بوده استبسیار رخوانیهمغیرپایانی خوشه دو 
.گیردمیشدگی صورت نظور سهولت تولید، فرایند سایشیاقتصادي به صرفه نیست و به م

ازنمایی روساختی             بازنمایی زیرساختیب)                  5(
/tɒb-d/[tɒft]]تافت[

/kub-d/[kuft]]کوفت[

/jɒb-d/[jɒft]]یافت[

/ʃetɒb-d/[ʃetɒft]]شتافت[

و ناظر به محدودیت آیدمیي فوق به دست هادادهاي که از مشاهدةتعمیم توصیفی
: د خوشه دو همخوانی در هجاي پایانی بن ماضی است عبارت است ازتولیدر نحوةآراییواج

.شودمیبرآورده /f/به /b/واژه نباید به توالی دو همخوان انفجاري ختم شود، این نیاز با تبدیل 
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61/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

/f/به سایشی [C]انفجاري لبی در مجاورت انفجاري کنیدمیکه مشاهده طورهمان

.شودمیتبدیل 
 Cfb /)(6

.آیدمیپذیر که در تعارض یکدیگرند به دست دو محدودیت نقض) 6(از قاعدة
IDENT (cont).ماندمیداد ثابت ارزش مشخصۀ پیوستگی یک واج در برون) 7(

اره سایشی چه واژه به خوشه دو همخوانی ختم شود همخوان غیرپایانی هموچنان) 8(
.خواهد بود











C
Cont
Son

/دادبروندستگاه مولد براي  tɒb-d/ۀ گزین][tɒbd داد درونکه وفادار به را
این گزینه به دلیل نقض محدودیت . د تولید کندتوانمیاست 











C
Cont
Son که در

شدن گزینۀبه منظور برنده. شودمیتعارض با محدودیت پایایی است بدساخت تلقی 
نظام ) 9(تابلوي . مسلط استنشانداري بر محدودیت پایایی محدودیت[tɒft]بهینه

.دهدمیمراتبی این دو محدودیت را نشان سلسله

 contIDENTC
Cont
Son












)٩(

tɒb-d 










C
Cont
Son

 contIDENT

→tɒft **

tɒbd *w L
بر . دارد، معتقد استهازبانهایی که گرایش عام در به تعمیم) 1963(گرینبرگ 

؛شودمیدار ختم نواك و واكبه توالی یک همخوان گرفته بیايکلمهاین اساس هیچ 
در افعال ماضی زبان . شوندمیداري همگون به عبارتی دو واج پایانی از نظر واك

، و این شودمیو واج پایانی از نظر واکداري همگون /d-/سازماضیفارسی تکواژ 
از این تعمیم واجی . صادق استباقاعدهها و افعال ر همۀ این زیرگروهتعمیم واجی د

.و پایائی زیر را استخراج نموددارينشانمحدودیت توانمی
Agree.داري با هم مطابقت دارنداز نظر واكدو واج پایان واژه) 10( (voice)

IDENT.ماندمیثابت دادبرونداري یک واج در ارزش واك) 11( (voice)
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وفادار داددروننیز به طریق دیگري نسبت به ) 12(در جدول *[tɒft]گزینۀ
.شودمیاز دور رقابت خارج Agree [voice]اما به دلیل نقض محدودیت ،است

   VoiceIDENTVoiceAgree )١٢(

tɒb-d Agree(voice) IDENT (Voice)
→tɒ ft **

tɒfd *w L
رود؛مینیز انتظار [tɒb]فارسی فرایند حذف وجود دارد، تولید چون در زبان

C#زیرا براي اجتناب از نقض 
Cont
Son










انفجاري توانمی/b/ را حذف نمود که در آن

.، نقض کرده استشودمیکه بدین صورت تعریف را MAXصورت محدودیت پایایی 
MAX.باشدمیمجاز ندادبرونحذف هر عنصر واجی در ) 13(

.شودمیتعارض این دو محدودیت مشاهده ) 14(در جدول 
 contIDENTMAX)١۴(

tɒb-d MAX IDENT cont 

→tɒft **

tɒd *w L
IDENT(lab)محدودیت [tɒst]و [tɒxt]هايگزینهمنظور اجتناب از تولید به 

.ودشمیکه تعریف آن در زیر آمده است، معرفی 
IDENT(lab).ماندمیثابت دادبرونبودن یک واج در ارزش مشخصۀ لبی) 15(

.شودمیدر جدول زیر تعارض این محدودیت با محدودیت پایایی مشاهده 
) IDENT lab >> IDENT cont )١۵(

tɒb-d IDENT lab  IDENT cont 

→tɒft *

tɒst *w *

tɒxt *w *
.نمودها را مشاهدهچگونگی تعامل محدودیتتوانمی) 16(ابلوهاي پیشین به صورت با ترکیب ت
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63/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

)١۶(

        voiceIDENTcontIDENTMAXlabIDENTc
cont
son

VoiceAgree ,,,, 



















ɒ -افعال -4-2
با ؛شودمیدر پایان واژه در این گروه نیز دیدهعدم جواز وجود دو همخوان انفجاري

شدگی از درج واکه استفاده کرده سایشیاین تفاوت که نظام واجی زبان فارسی به جاي 
به همین . وجود نداردCVCCCفارسی، هجاي زیرا در ساختمان هجاي زباناست؛

و به دلیل اجتناب از این توالی غیرمجاز، درج سازماضیواژ منظور هنگام پیوستن تک
.به روشنی بیانگر این واقعیت هستند) 17(ي هاداده. پذیردمیواکه صورت 

بازنمایی روساخت          بازنمایی زیرساخت)17(
/oft-d/[oftɒd]]افتاد[

/ist-d/[istɒd]]ایستاد[

/ferest-d/[ferestɒd]]فرستاد[

واژه نباید به توالی  : چنین تعمیمی را بیان کردتوانمی) 17(ي هادادهبا مشاهدة
.گیردمیصورت /ɒ/دو همخوان انفجاري ختم شود، بدین منظور درج 

.پذیردمیدر بافت زیر وقوع /ɒ/درج 
→ɒ/CC-C#∅)١٨(

.را استخراج نمودDEPو محدودیت پایایی CCC*محدودیت نشانداري توانمیاز این قاعده 

tɒb-d
 VoiceAgree












C
Cont
Son MAX IDENT(lab) IDENT(cont) IDENT(voice)

→tɒft * *

tɒbd *w L

tɒfd *w L

tɒd *w L

tɒxt *w *

tɒst *w
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CCC*.باشدمیتوالی سه همخوان در یک هجا مجاز ن) 19(

[oftd]*گزینۀ. شوندمیمقایسه [oftd]و [oftɒd]گزینۀ) 20(در تابلوي 

.را نقض کرده استCCC*دارينشانمحدودیت 
DEPCCC *)٢٠(

oft-d *CCC DEP

→oftɒd *
oftd *w L

زیرا به منظور اجتناب از در رقابت است؛[oftɒd]نیز با گزینۀ*[ofst]گزینۀ
ارزش مشخصۀ پیوستگی همخوان غیرپایانی را توانمیتوالی دو همخوان انفجاري 

آن گزینه نیز از دور بعد *CCCبا وجود این، به دلیل نقض محدودیت . تغییر داد
.شودمیخارج 

DEPCCC *)٢١(
oft-d *CCC DEP

→oftɒd *
ofst *w L
*[ofd]به دلیل وجود فرایند حذف براي اجتناب از توالی دو انفجاري، دستگاه مولد گزینه 

.استطمسلDEPّبر MAXمحدودیت شودمیکه مشاهده طورهمان. کندمیرا تولید 
DEPMAX)٢٢(

oft-d MAX DEP

→oftɒd *
ofd *w L

.مرتبط با این گروه از افعال است) 23(تابلوي خالصه 
  DEPMAXCCC ,*)٢٣(

oft-d *CCC MAX DEP

→oftɒd *

oftd *w L

ofst *w L

ofd *w L
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65/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

h-sافعال -4-3

افعال، بن ماضی در زیرساخت به توالی همخوان رسا و انفجاري این در چهار زیرگروه از
این توالی صورت خواهد در هر گروه فرایندي خاص براي اجتناب از. شودمیختم 

.شودمیي زیر مشاهده هادادهگرفت که در 
.شودمیاعمال شدگیسایشیدر این دسته فرایند 

. شودمیمشاهده /s/و همخوان /h/در گروه اول تناوب یک همخوان رسا 
هايمشخصه) 1968(چامسکی و هله 





















vocalic
consonatal
sonorant را براي واج/h/ شمارندمیبر .

وي به عقیدة. دهدمیرسا قرار هايهمخوانرا در گروه /h/واج ) 1994:35(کنستویچ 
دهان گرفتگی ایجاد ؛ زیرا در حفرةکندمیشرایط را براي واکداري فراهم /h/واج 

فارسی شاهدي بر این ادعا هستند که قاعدةبیافعال . باشدمیاما خود واکدار ن؛کندمین
یک /n,r,1,j/رساي هايهمخوان، با شودمیبه همخوان سایشی تبدیل /h/چون واج 

.دهدمیطبیعی را تشکیل طبقۀ
. شودمیاین گروه براي اجتناب از توالی موجود، همخوان رسا سایشی در

.دهندمینشان این فرایند را) 24(ي هاداده
بازنمایی زیرساختیبازنمایی روساختی)24(
/ kɒh-d/[kɒst]]کاست[

/rah-d/[rast]]رست[

/ xɒh-d/[xɒst]]خواست[

/ʤah-d/[ʤast]]جست[

به نبایدواژة: نمودبیانتوانمیبراي این گروه از افعال تعمیم توصیفی زیر را 
/s/شود و این نیاز با جایگزین شدن میختم /hd/توالی یک همخوان رسا و انفجاري 

.شودمیبرآورده 
.شودمیبنديصورت) 25(حساس به بافت این فرایند به صورت قاعدة

 Csh /)٢۵(
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هايمحدودیتتوانمیحساس به بافت از قاعدة  










 C
Cont
Son

ant را استخراج *,

.شودمینمود که محدودیت پایایی بدین شکل تعریف 
.باشدمیهمخوان سایشی در خوشۀ دو همخوانی نباید قدا) 26( ant*

.دهدمیباال را نشان ةحاصل از قاعدهايمحدودیتتعارض ) 27(تابلوي 
 antC

Cont
Son












*)٢٧(

kɒh-d 










C
Cont
Son  ant*

→kɒst *

kɒhd *w L

دو محدودیت پایایی  MAXant ,*  هم دربهینه باتولید گزینۀنیز براي
که بر MAXبا نقض محدودیت [kɒd]رقیب گزینۀ. اندتعارض ant* تقدم

.دشومیدارد، بدساخت تلقی 
 antMAX  *)٢٨(

kɒh-d MAX *[+ant]

→kɒst *

kɒd *w L
تی که محدودی. کندمیبهینه رقابت نیز با گزینۀ*[kɒʃt]و *[kɒxd]هايگزینه

antc، محدودیت نشانداري دهدمیاین دو گزینه ترجیح بهینه را برگزینۀ /1

.زیر آمده استودیت درتعریف این محد. باشدمی
antc.باشدمیعضو اول خوشۀ دو همخوانی باید قدا) 29( /1

.دهدمیها را نشان محدودیتجدول زیر تعامل این 
 antantc  */1)٣٠(

kɒh-d C1 /  ant *[+ant]

→kɒst *

kɒʃt *w *

kɒxʃ *w *
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67/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

.شودمیمراتبی زیر حاصل نظام سلسله) 30(و ) 28(ي تابلوهااز ترکیب 
   antMAXantc  *,/1)٣١(

kɒh-d C1 /  ant MAX *[+ant]

→kɒst *

kɒhd *w L

kɒd *w L

kɒxʃ *w *

kɒʃt *w *

j-sافعال-4-4

سایشی وجود، تبدیل رسا بهدهدمینشان ) 32(ي هادادهکه طورهماندراین گروه 
.دارد

بازنمایی زیرساختیبازنمایی روساختی)32(
/ʤuj/[ʤost]]جست[

/ruj/[rost]]رست[

/ʃuj/[ʃost]]شست[

و انفجاري ختم شود و /j/واژه نباید به توالی یک همخوان رسا : تعمیم توصیفی
.شودمیبرآورده /s/به /j/این نیاز با تبدیل 

.          آیدمیبه دست هادادهاین از) 32(خطی قاعدة
 Csj /)٣٢(

.، استخراج نمودشودمیمحدودیت پایایی که به صورت زیر تعریف توانمیباال قاعدةاز 
IDENT(son).     ثابت استدادبرونارزش مشخصۀ رسایی یک واج در) 33(

[ʤost]چه هر دو گزینه اگر. دهدمیها را نشان ارض محدودیتتع) 34(تابلوي 

، با این وجود گزینه کنندمینشانداري و پایایی را نقض هايمحدودیت[ʤojd]و 
[ʤost] شودمیبهینه یا برنده محسوب دلیل تقدم محدودیت نشانداري گزینۀبه.
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 sonIDENTC
Cont
Son










)٣۴(

ʤuj-d 










C
Cont
Son IDENT (son)

→ʤost *

ʤojd *w L
.باشدمیاین گروه از افعال هماهنگ با) 35(مراتب نظام سلسله

   sonIDENTDEPMAXantcc
Cont
SON





















,/, 1
)٣۵(

ʤuj-d 










C
Cont
Son antc /1 MAX DEP IDENT (son)

→ʤost * *

ʤojd *w L

ʤod *w L

ʤujad *w L

ʤoʃt *w *

ʤoxt *w *

nافعال -4-5

، اجتناب از توالی یک همخوان رسا و دهدمینشان ) 36(ي هادادهکه طورهمان
این گروه به جاي تبدیل این تفاوت که دربا. شودمیاین گروه نیز مشاهده انفجاري در

.گیردمیهمخوان رسا به سایشی، فرایند حذف صورت 
بازنمایی زیرساختیبازنمایی روساختی)36(
/ɒfarin-d/[ɒfarid]]آفرید[

/ʧin-d/[ʧid]]چید[

/gozin-d/[gozid]]گزید[

/zan-d/[zad]]زد[

و انفجاري ختم شود، /n/واژه نباید به توالی یک همخوان رسا : تعمیم توصیفی
.شودمیبرآورده /n/این نیاز با حذف همخوان رسا 
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69/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

.               ي باالستهادادهحاصل از ) 37(خطی قاعدة
 Cn /)٣٧(

را نقض نموده، MAXبهینه با حذف همخوان رسا محدودیت این گروه گزینۀدر

دلیل تقدم محدودیت هلیکن ب












C
cont
son برMAX گزینه[ɒfarid] شودمیبرنده .

.دهدمیها را نشان تعارض محدودیت) 38(تابلوي 
MAXC

Cont
Son










)٣٨(

ɒfarin-d 










C
Cont
Son MAX

→ɒfarid *

ɒfarind *w L

ها ، برخالف سایر گروهگیردمیاین گروه فرایند حذف صورت چون در
بندي قض در رتبهبه منظور ایجاد تنا. دتقدم دارMAXبر IDENT(son)محدودیت 
را خاص نموده و به صورتMAXاین گروه محدودیت پایایی ها، درمحدودیت

MAX(nasal) غیر دادبرونبدین شکل که حذف واج خیشومی در . کنیممیتعریف
.دهدمیاین رتبه بندي را نشان ) 39(تابلوي . مجاز است

IDENT(Son )>>MAX (nasal))٣٩(

ɒfarin-d IDENT (son) MAX(nasal)
→ɒfarid *

ɒfarisd *w L
تسلط ) 40(تابلوي . شودمیرقیب محسوب [ɒfarid]براي [ɒfarinad] *ۀگزین

. دهدمیرا نشان MAX(nasal)بر DEPمحدودیت 
(nasal)DEP>>MAX)۴٠(

ɒfarin-d DEP MAX(nasal)
→ɒfarid *

ɒfarinad *w L
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.ها را دیدتعامل محدودیت) 41(تابلوي درتوانمیباال يبا ترکیب تابلوها
   nasalMAXDEPIDENTC

Cont
Son












,)۴١(

ɒfarin-d 










C
Cont
Son IDENT(son) DEP MAX(nasal)

→ɒfarid * *

ɒfarind *w L

ɒfarist *w L

ɒfarinad *w L
ɒ-uافعال -4-6

بدین . باشدمی/ɒd/توالی این دسته حاکی از اجتناب ازموجود درɒ-uتناوب واجی 
.گیردمیمنظور ارتقاء واکه صورت 

بازنمایی زیرساختیروساختیبازنمایی) 42(
/ɒsɒ-d/[ɒsud]]آسود[

/ɒzmɒ-d/[ɒzmud]]آزمود[

/robɒ-d/[robud]]ربود[

/farsɒ-d/[farsud]]فرسود[

/zodɒ-d/[zodud]]زدود[

این نیاز .و یک همخوان ختم شود/ɒ/واژه نباید به توالی واکه : تعمیم توصیفی
بدین شکل هادادهاین را با توجه به) 43(قاعدةتوانمی. شودمیبا ارتقاء واکه برآورده 

.کردبنديصورت
ɒ→u/-C#)۴٣(

.دشومیبه صورت زیر تعریف ) 42(نشانداري و پایایی حاصل از قاعدةمحدودیت
IDENT (low).         ارزش افتادگی واکه نباید تغییر کند) 44(

.              پایانی واژه نباید افتاده باشدواکۀ) 45( low*

.دهدمیتعارض این دو محدودیت را نشان ) 46(تابلوي 
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71/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

*[+low] ≠>> IDENT(low))۴۶(
ɒsɒ-d *[+low] IDENT (low)

→ɒsud *

ɒsɒd *w L
. قبل قابل تولید استقیاس با افعال دستۀاي است که درگزینه[ɒsɒst]*گزینۀ

) 47(تابلوي در. باشدمیساخت بدDEPاین گزینه به دلیل نقض محدودیت 
.تقدم داردIDENT(low)بر DEPمحدودیت 

DEP>>IDENT (low))۴٧(
ɒsɒ-d DEP IDENT (low)

→ɒsud *
ɒsɒst *w L

براي ) 48(در تابلوي . است[ɒsud]بهینه رقیب دیگري براي گزینۀ[ɒsd]*گزینۀ
.مسلط باشدIDENT(low)باید برMAXشدن این گزینه محدودیت بدساخت

MAX>>IDENT (low))۴٨(
ɒsɒ-d MAX IDENT (low)

→ɒsud *

ɒsd *w L

.دهدمیها را نشان یتتعامل محدود) 49(تابلوي 
{*[+low],MAX,DEP}>>IDENT (low))۴٩(
ɒsɒ-d *[+low] MAX DEP IDENT (low)

→ɒsud * *
ɒsɒd *w L L
ɒsɒst *w L
ɒsd *w L

rافعال -4-7

.صورت گرفته است/r/شدگیسایشیفرایند در این گروه نیز
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بازنمایی زیرساختیختیبازنمایی روسا) 50(
/pendɒr-d/[pendɒʃt]]پنداشت[

/negɒr-d/[negɒʃt]]نگاشت[

/gozɒr-d/[gozɒʃt]]گذاشت[

/gomɒr-d/[gomɒʃt]]گماشت[

حساس تعمیم توصیفی و قاعدة) 50(ي هادادهبا توجه به زیرساخت و روساخت 
و انفجاري /r/د به توالی یک همخوان رسا واژه نبای: بیان کردتوانمیبه بافت زیر را 

//به /r/ختم شود و این نیاز با تبدیل   شودمیجبران.
Cr   /)۵١(

محدودیت نشانداريتوانمیحساس به بافت از این قاعدة












C
cont
son و

.اندشدهود که هر دو پیشتر تعریف را استخراج نمIDENT(son)پایانی محدودیت 
که *[pendɒrd]گزینه . را دیدهامحدودیتتعارض توانمی) 52(تابلوي در

.شودمیاست به دلیل نقض محدودیت نشانداري بدساخت تلقی داددرونوفادار به 

 sonIDENTC
Cont
Son










)۵٢(

Pendɒr-d 










C
Cont
Son

IDENT (son)

→pendɒʃt *

pendɒrd *w L
]s[هاي پیشین سایشی شدن همخوان رسا به تولید همخوان از آنجایی که گروه

ه در این گروه نیز این کرودمینشان و قدامی است منجر شد، انتظار همخوان بیکه یک 
به دلیل عدم حضور این همخوان و به عبارتی ظهور . نشان ظاهر شودهمخوان بی

با ) 2002(و به پیروي از پتر شودمیهاي پیشین استثناء از گروهاین گروه[ʃ]همخوان
.کنیممیاین گروه را در واژگان مستثنی هايمحدودیتگذاري براي ه از نمایهاستفاد
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73/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

این گروه محدودیت نشانداري در  11 ,/ LantCorC  و محدودیت پایایی
  1

* , Ldorsant،بر روي نمایهو با قرار دادن شودمیتعریف که خاص این گروه هستند
.کنیممیاین محدودیت در واژگان تعداد این افعال را نیز مشخص 

.     باشدمیاي غیرقداضو اول خوشۀ دوهمخوانی باید تیغهع) 53(  11 ,/ LantCorC 

.   باشدمیاي غیرقدادو همخوانی باید بدنهخوشۀهمخوان سایشی در ) 54(  1
* , Ldorsant

.شودمییت پایایی در جدول زیر مشاهده دت با محدوتعامل این محدودی
)۵۵( C 1 / [Cor  , − ant ]L1 IDENT (son )

L1= {pendɒʃt, negɒʃt, gozɒʃt, gomɒʃt, kɒʃt, dɒʃt, anbɒʃt, engɒʃt}
Pendɒr-d C 1/ [Cor , − ant ]L1 *[-ant,dors]L1

→pendɒʃt *

pendɒst *w *

pendɒxt *w *
ا براي اجتناب از توالی یک رسا و انفجاري، همخوان رسا رتوانمیجایی که از آن

شدن براي بدساخت. کندمیرا به عنوان رقیب معرفی حذف نمود، دستگاه مولد گزینه 
بر MAXگزینه محدودیت این   1

* , Ldorsant یابدمیتقدم.
MAX>> *[−ant, dors]L1)۵۶(

Pendɒr-d MAX *[-ant,dors]L1

→pendɒʃt *

Pendɒd *w L
و DEPتعارض دو محدودیت ) 57(در تابلوي   1

* , Ldorsantانتخاب در
.شودمیگزینه ارجح مشاهده

DEP   IDENT son )۵٧(
Pendɒr-d DEP *[-ant,dors]L1

→pendɒʃt **

Pendɒrad *w L

.باشدمیr-ʃبهینه افعال گروه دادبرونهماهنگ با ) 58(مراتبی لهنظام سلس

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورةپژوهشهاي زبان/ 74

  111 LdorsantDEPMAXLantCorCC
Cont
Son

],*[,],/[ 








)۵٨(

pendɒr-d 










C
Cont
Son C1/ [Cor , − ant

]L1
MAX DEP *[-ant,dors]L1

→pendɒʃt *

pendɒrd *w L

pendɒd *w L

pendɒrid *w L

pendɒxt *w *

pendɒst *w *
Z-Xافعال -4-8

یک فرایند /x/به /z/تبدیل واجی . استz-xحاکی از وجود تناوب ) 59(ي هاداده
.شودمیطبیعی در زبان فارسی محسوب ن

بازنمایی زیرساختیبازنمایی روساختی) 59(
/ɒmuz-d/[ɒmuxt]]آموخت[

/ ɒmiz-d/[ɒmixt]]آمیخت[

/xiz-d/[xɒst]]خاست[

/afrɒz-d/[afrɒxt]]افراخت[

/x/به /z/ختم شود و این نیاز با تبدیل /zd/واژه نباید به توالی : تعمیم توصیفی

.برآورده شود
/#.         استخراج نمودهادادهاز این توانمیرا ) 60(خطی قاعدة Cxz )۶٠(

.شودمیت نشانداري و پایایی حاصل از این تعمیم به صورت زیر تعریف محدودی
21.                اي باشدو اول خوشه دو همخوانی باید بدنهعض) 61( / LdorsC 

IDENT(place).    تغییر کنددادبرونمشخصۀ محل تولید یک واج نباید در ) 62(
نمایهو باید با استفاده از استاص این گروه البته این محدودیت نشانداري نیز خ

.آن را در واژگان مشخص نمود
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75/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

21محدودیت  / LdorsC  با محدودیت پایاییIDENT(place) در انتخاب
21تقدم ) 63(در تابلوي . اندگزینۀ بهتر در تعارض / LdorsC  برIDENT(place)

.باشدمی[ɒmuxt]شدن گزینه به منظور برنده
)۶٣( C1 / dors − L2 ≠ IDENT ( place)

L2={ɒmuxt , ɒmixt, afrɒxt, poxt, rixt, duxt, furuxt,tɒxt, navɒxt,
ɒxt,angixt,bɒxt}

ɒmuz-d C1 / dors − L2 IDENT (place)

→ɒmuxt *

ɒmuzd *w L
و) 64(ر تابلوهاي د. کندمیرا تولید *[ɒmuzad]و *[ɒmuxt]دستگاه مولد 

.شودمیمشاهده رقابت این گزینه با گزینۀ دیگر) 65(
MAX>>IDENT (place))۶۴(
ɒmuz-d MAX IDENT  (place)

→ɒmuxt *

ɒmud *w L

DEP   IDENT  place)۶۵(
ɒmuz-d DEP IDENT(place)

→ɒmuxt **
ɒmuzad *w L

را نشان هادادهمراتبی منطبق با این سلسلهو نظام هامحدودیتتعامل ) 66(تابلوي 
.دهدمی

{C1 / dors − L2 , MAX , DEP} IDENT place)۶۶(
ɒmuz-d C1 / dors − L2 MAX DEP IDENT(place)

→ɒmuxt **
ɒmuzd *w L
ɒmud *w L
ɒmuzad *w L
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آنهاتوانمیکه نوریمخمیبر قاعدهبیگروه به تعدادي افعال هشتعالوه بر این 
؛ اما همگی از محدودیت موردي هستندگروه جاي داد زیرا تکهشتا در این ر

ساختی برون










C
cont
son وAgrees[voice] کنندمیتبعیت.

gosal/→[gosast]/]گسست[

/band/]بست[ → [bast]

→/ ʃekan/]شکست[ [ʃekast]

→/neʃin/]نشست[ [neʃast]

، افزون بر شودمیهمخوان رسا اعمال شدگیسایشیاین چند فعل نیز فرایند در
.شودمیموارد باال در فارسی سه فعل وجود دارد که بن ماضی آن از بن مضارع ساخته ن

:این سه فعل عبارتند از
بن مضارعبن ماضی

[did]/bin/
[ɒmad]/ɒy/

[bud]/bɒʃ/

با . این افعال باشدمراتبی است که ناظر به کلنظام سلسلهحال نوبت به تعیین یک 
: 2008به نقل از مکارتی (ها و با پیروي از پرینس بندي تک تک گروهتوجه به رده

به توانمی)RCD(بازگشتیهايمحدودیتو استفاده از تابلوي پشتیبان تنزّل ) 115
.دست یافتهامحدودیتآرایش 

    

        
    lowIDENTnasalIDENTlowant

LdorsantplaceIDENTsonIDENTcontIDENTDEP

labIDENTMAXantCL
dors
ant

CC
cont
son

,]],*[[*
,,*,,

,,//,




























1
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77/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

این هشت بهینه دربراي انتخاب گزینۀهامحدودیتتعامل این ) 68(در تابلوي خالصه 
.شودمیگروه نشان داده 
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(68)

Input Output 










C
Cont
Son

11 / L
dors
ant

C



21 / L
dors
ant

C



C1/+ant *CCC MAX IDENT
(lab) DEP

IDENT

(CONT)

IDENT
(SON) *[+LOW] IDENT

(place)

*[-
ant,dor

s]L1

*[ant] MAX
(nasal)

IDENT
(low)

tɒbd *w L

→tɒft

tɒd *w L

tɒst *w * *w

tɒxt *w *

→oftɒ
Oftd *w *w L

Ofst *w L *w
d

Ofd *W L

→Pen

Pendɒrd
L

Pendɒst *w * * *w

dɒʃt
pendɒxt *w * *

pendɒrɒ
d *w L L
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79/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

kɒhd *W L

→kɒst
kɒd *w *

kɒʃt
*
w *

kɒxt
*
w L

→ʤos

ʤojd *w L

ʤod *w *

t ʤoʃt
*
w *

ʤoxt
*
w L

→ɒfar
ɒfarind *w *w

ɒfarist *w *w
id

ɒfariʃt *w

→ɒ su
ɒsɒd L

ɒsɒst *W *w L
d

ɒsd *w L

ɒmuzd *w L
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→ɒm
u ɒmuzad *w L

xt
ɒmud *w

ɒmuʃt *w *

ɒmust *w * *w
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81/...زبان فارسی معاصر ةقاعدشناختی افعال بیتحلیل واجتجزیه و

تیجهن-5
بن شدن بن ماضی ازاین مقاله افعال بسیط زبان فارسی را از منظر چگونگی حاصلدر

را در قاعدهبیابتدا افعال . تقسیم نمودیمقاعدهبیو باقاعدهمضارع به دو گروه 
رویکرد بهینگی تجزیه و تحلیل کرده، سپس در قالب تعارض چهارچوب
هايمحدودیتعالوه بر آن . نمودیمبنديصورتدارينشانپایایی وهايمحدودیت

در تبدیل واج رسا هاگروهرا که از سایر قاعدهبیاز افعال داري مربوط به دو گروه نشان
در واژگان مستثنی ) 2002(، به پیروي از پتر شوندمیبه سایشی قدامی استثنا محسوب 

پایۀدر نهایت به این نتیجه رسیدیم که برخالف رویکرد اشتقاقی که بر . نمودیم
استفاده از دو محدودیت نگی با، در رویکرد بهیباشدمیو قواعد غیر طبیعی داددرون

)(, voiceAgreeC
Cont
SON










 در روساخت بن ماضی است، هاواجکه ناظر بر آرایش

.این رابطه را بهتر تبیین کردتوانمی
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