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پیرامون تلفظ «را» در زبان فارسی
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چكیده
واژة «را» در سبببگف گرتاری پز از واژههای مختوم به واکهها به صبببور

] [roو پز از

واژههای مختوم به همخوانها به صور ] [oتلرظ می شود .زیرا وجود یف همخوان پیش
از واژة «را» موجب حذف همخوان  /r/میشود .الگته این همخوان طی یف فرایند اختیاری
پز از واژههای مختوم به سه واکة ] [u] ، [iو ] [oنیز حذف میشودو یف غلت جایگزین
آن میگردد .هدف این مقالة توصبببیری -تحلیلی بررسبببی بافتهای گوناگون و فرایندهای
واجیای اسببت که موجب تغییر تلرظ واژة «را» میشببوند .بدین منرور محدودیتهایی که
تعاملشببان در لالب رتگهبندیها موجب رخداد این فرایندها میشببود در راررون نرریة
بهینگی معرفی می شبببو ند .الگ ته پیش از ورود به تحل یل های بهینگی ترت یب ر خداد این
فرایندها و تعاملشان با یکدیگر مورد بررسی لرار میگیرد.
کلیدواژهها :پزاضافة «را» ،تعامل زمینهرین ،افراشتگی ،گوناگونی آزاد،نرریة بهینگی
 .1مقدمه

تاکنون پژوهشهای بسیاری پیرامون واژة «را» انجام شده است .از این میان میتوان صادلی
( ،)6933حاجتی ( ،)6931نجری( ،)6911کریمی( )6313و تاثیرگذارترین آنها دبیرمقدم ()6913
را نام برد .این آثار و سبببایر آثاری که واژة «را» را بررسبببی کردهاند غالگاً به کاربردهای نحوی،
کالمی یا معنایی این واژه پرداختهاند و تلرظ آن را مورد تحلیل لرار ندادهاند.

 .6این عنوان با الهام از مقالة «پیرامون «را» در زبان فارسی» اثر ماندگار دکتر محمد دبیرمقدم انتخان شده است.
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این مقاله به روش تو صیری -تحلیلی در راررون نرریة بهینگی(پرینز 6و ا سمولن سکی،

2

 )6339/ 2003انجام شده وهدف آن بررسی بافتهای گوناگون و فرایندهای واجیای است که
موجب تغییر تلرظ واژة «را» میشبببوند .الگته پیش از ورود به تحلیلهای بهینگی ترتیب رخداد
این فرایندها و تعاملشببان با یکدیگر ،مورد بررسببی لرار میگیرد .شببیوة انجام پژوهش بدین
بوده که بافتهای گوناگون و فرایندهای واجی عامل تغییر تلرظ واژة «را» ارائه شده و

صور

مورد استدالل لرار میگیرند .سپز محدودیتهایی که تعاملشان با یکدیگر موجب رخداد این
فرایندها میشود معرفی و رتگهبندی میشوند.
 .2تحلیل دادهها

دبیرمقدم ( )6913در بخ شی از مقالة خود به تحول تاریخی واژة «را» میپردازد .وی به نقل
از کنت )203 :6330(9بیان میدارد که تلرظ این واژه در پار سی با ستان به صور

 rdijبوده

ا ست .وی میافزاید که واژة «را» سپز در فار سی میانهگه  rj/rdتگدیل شده ا ست .شقالی
( )19 :6911بیان میدارد که تکواژِ «را» دو تکواژگونة ] [roو ] [oدارد که مقید به بافت آوایی
واژة پیش از خود هسبببتندک تکواژگونة ] [roپز از واژه های مختوم به واکه و تکواژگونة ][o

پز از واژههای مختوم به همخوان به کار میرود.
تحول تاریخی واژة«را» طی سه دورة پارسی باستان ،پارسی میانه و پارسی نوین را میتوان
به صور
()6

زیر نشان داد:
پارسبی نویبن پارسی میبانه

پارسی باستان

rd > rj r > or > o

> rdij

همان گونه که پیدا ست ،به رغم تغییرا

ب سیارِ واژة «را» ،دو آوای نخ ست آن ،یعنی  /r/و

 //از پار سی با ستان به پار سی نوین ر سیده ا ست .الگته به این نکته نیز میتوان ا شاره کرد که
این واژه طی تحول تاریخی خود از پنج آوا به یف آوا کاهش یافته که بیشبببترین تغییر نیز در
دورة پار سی نوین رخ داده ا ست .این کوتاه شدگی به علت ب سامد ب سیار زیادِ کاربرد این واژه
1. Alan Prince
2. Paul Smolensky
3. Roland GrubbKent
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می با شد ،زیرا یکی از دالیل کوتاه شدن عنا صر زبانی ب سامد زیا ِد کاربرد آنها ست .به طور کلی
انگیزه و دلیل ا سا سی کوتاه شدگی عنا صر زبانی ،ا صل الت صاد و کمکو شی زبان (زیف:6333 ،6
 )viiا ست .این ا صل در زبان شنا سی نقشگرا 2بر ا ساس بو سمن )6331( 9و برزما )6331( 3به
ترتیب «لانون کمترین کوشبش» 3و «اصبل کوشبش کمینه» 1نامیدهشبده اسبت  .طگق این اصبل،
گویشوران گرایش دارند تا در تولید عناصر زبانی ،انرژی و کوشش کمتری به کار بگرند.
امروزه واژة «را» با تلرظ  /r/فقط در سگف رسمی به کار میرود .به سخنی دیگر ،این تلرظ
هیچ کاربردی در گونة گرتاری یا غیر رسببمی ندارد .تلرظ این واژه به صببور

] [roیا ] [oدر

بافتهای گوناگون حاصل تعامل رندین محدودیت نشانداری و پایایی در لالب رتگهبندیهای
گوناگون است .این موارد در سه بخش مورد تحلیل لرار گرفتهاند:
 .1 .2تبدیل  /r/به ] [roپس از سه واکۀ ] [a] ،[eو ][

واژة «را» در بافتِ پز از واژه های مختوم به سبببه واکة ] [a] ،[eو ] [طی یف فرای ند
اجگاری به ] [roتگدیل میشود:
(« )2ما را»]« [m roوَ را»[va ro]1

«کوره را» ][kute ro

در فرایند تگدیل تکواژ  /r/به تکواژگونة ][roواکة افتادة //یف درجه افراشتهتر شده و به
واکة ] [oتگدیل شده است .فرایند افراشتگی در جم ( )6933به صور

افزایش ارتراع یف واکه

و تگدیل آن به یف واکة افراشته یا افراشتهتر تعریف شده است.

عامل تگدیل تکواژ  /r/به تکواژگونة ] [roمحدودیت ن شانداری  *postpositionا ست .این
محدودیت تولید واکة ] [در پزاضببافه را مجاز نمیشببمارد .از آنجا که بر اسبباس دبیرمقدم
( )31 :6932واژة «را» تنها پزا ضافة زبان فار سی ا ست ،مجاز نگودن واکة ] [بر ا ساس این
محدودیت فقط شامل این واژه می شود و بر سایر واژههای زبان فارسی اِعمال نمی شود .گرتنی
اسبببت که ل حار کردن مقو لة واژ گانیِ  postpositionدر این م حدود یت با الگوبرداری از
1. George Kingsley Zipf
2. Functional Phonology
3. Hadumod Bussmann
4. Paul Boersma
5. Law of Least Effort
6. Principle of Minimal Effort
 .1در فارسی معیار فقط آخرین واج دو واژة «وَ» و « نَه» واکة  /a/است.
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پذیرفته است.

از آنجا که در تگدیل تکواژ  /r/به تکواژگونة ] [roواکة افتادة  //به واکة افراشبببتهترِ][o

تگدیل می شود ،محدودیت پایایی ] IDENT[lowکه تگدیل مشخصة [ +افتاده] به [ -افتاده] را
متنانر آن در درونداد جریمه میکند ،با محدودیت نشببانداری

در برونداد نسببگت به صببور

 *postpositionدر تعارض اسبببت.رتگهبندی ( )3فرایند اجگاری تگدیل واکة افتاده  //به واکة
افراشتهتر ] [oدر واژة «را» را پز از واژههای مختوم به سه واکة ] [a] ،[eو ] [تگیین میکند:
](3)*popo>> IDENT [low

2

رخداد این فرایند در واژة «را» پز از واژه های «کوره»« ،وَ» و «ما» که به ترتیب مختوم به
سه واکة ] [a] ،[eو ] [ه ستند ،در تابلوهای به هم پیو ستة ( )6b( ،)6aو ( )6cمورد تحلیل
لرار گرفته است:
تابلوهاي به هم پیوستۀ (:)1افراشتگی واکه
]IDENT[low

*popo

Input:/kute r/
]a.i ☞ [kute ro

*
!*

]a.ii [kute r
Input:/va r/
]b.i ☞ [va ro

!*

]b.ii [va r
Input:/m r/
]c.i ☞ [m ro
c.ii
][m r

*

*
!*

همان گونه که آشببکار اسببت ،گزینههای ) (iiدر هر سببه تابلو به علت داشببتن واکة ] [در
واژة «را» محدودیت نشبببانداری *popoرا نقض کردهاند .ولی گزینههای ) (iکه فالد این واکه
در واژة «را» ه ستند این محدودیت را رعایت کردهاند .بنابراین ،گزینههای ) (iبه عنوان برونداد
بهینه برگزیده شدهاند.

1. ArtoAnttila
 .2واژه  postpositionبه صور

کوتاه شده popoتگدیل شده است.
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 .2 .2تبدیل  /r/به ] [oپس از همخوانها

تکواژِ /r/در با فت پز از واژه های مختوم به یف همخوان به تکواژگو نة ] [oت گد یل
میشود:
(« )3پول را» ]/pul r/ → [pulo

«من را»

]/man r/ → [mano

«توپ را»/tup r/ → [tupo

«در را»

→ /dar r/

][ daro

بر ا ساس شقالی ( )19-13 :6911تکواژگونة ] [oیف پیب ست ا ست ،زیرا به یف میزبان
(واژة مالگل خود) بچسبببگد .مقابق با توضبببیحاتی که کاتامگا )233-231 :6339(6ارائه میدهد،
تکواژگونة ] [oرا باید یف واژهبسبببت سببباده 2به شبببمار آورد .بر اسببباس تعریف کاتامگا
واژهبسببتهایی که صببور

کوتاه شببدة واژه های خودایسببتا 9هسببتند،واژهبسببت سبباده نامیده

میشبببوند .مانند واژه بسبببتهای  ’s،’veو  ’sدر زبان انگلیسبببی که به ترتیب صبببور های
کوتاهشدة واژههای خودایستای  has ،haveو  isهستند .کاتامگا میافزاید :تراو

واژهبستهای

ساده با واژههای تمامعیار این است که آنها باید به لحار واجی به یف میزبان بچسگند .زیرا آنها
به لحار نوایی نال

 3هستندو به طور مجزا امکان رخداد ندارند .نحوة رسگیدن واژهبستهای

ساده به میزبان تابع لواعد واجی فراواژگانی 3است.
برای نمونه ،مراحل اشبببتقاا بازنمایی آوایی] [manoاز بازنمایی واجی  /man r/در ()3
نشان داده شده است:
( )3بازنمایی واجی
افراشتگیmanoبازنمایی آوایی

/man r/حذفِ rman
][mano

در ا شتقاا ()3مختوم به همخوان بودن واژة «من» شرایط حذف همخوان  /r/را فراهم کرده
است.با حذف این همخوان،تفهجای واژه «را» در والع آغازة خود را از دست میدهد .ولی از
آنجا که در زبان فار سی هجاها باید دارای آغازه با شند ،همخوان  /n/به عنوان آخرین همخوانِ
واژة «من» به آغازة تهی هجایی که واکة //یا  /o/در ه ستة آن لرار دارد ،منتقل می شود .انتقال
1. Francis Katamba
2. Simple Clitic
3. Self-Standing
4. Prosodically Deficient
5. Post-Lexical Phonological Rules
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یف همخوان از یف هجا به هجای مجاور «هجابندی مجدد»6نامیده میشبببود(جم6933 ،الفک
جم6933،ن) .همچنین ،بین فرایند حذف همخوان /r/و افراشبببتگی«تعامل زمینهرین» وجود
ندارد .زیراحذف همخوان /r/هیچنقشببی در فرایند افراشببتگیندارد.گرتنی اسببت که دلیل تقدم
فرایند حذف همخوان /r/بر فرایند افراشبببتگیاین استتك که در برخی از لهجهها و گویشها
ساختی همچون «من را» به صور

] [manتلرظ می شود .خود این امر نشان میدهد که ابتدا

حذف همخوان  /r/رخ میدهد ،بعد در فار سی معیار افرا شتگی رخ میدهد و در آن لهجهها و
گویشها فرایند دوم رخ نمیدهد.
محدودیت نشبببانداری  *C]rpopoعامل حذف همخوان  /r/در واژة «را» در بافتِ پز از
واژه های مختوم به یف همخوان اسبببت .این م حدود یت با الگوبرداری کلی از م حدود یت
ن شانداری ( C]stemxمفبراید )699 :2003 ،2صور بندی شده ا ست .محدودیت ضد حذف
 (MAXمف کارتی و پرینز )6333 ،در برابر آن لرار دارد و حذف هر واجی را در برون داد
جریمه میکند.رتگهبندی ( )1دو فرایند حذف همخوان /r/در بافتِ پز از واژه های مختوم به
یف همخوان و تگدیل واکة افتاده  //به واکة افراشتهتر ] [oرا تگیین میکند:
](6) *C] r popo, *popo>>MAX>>IDENT [low

رخداد این دو فرایند در واژة «را» پز از واژة مختوم به همخوان «من»،در تابلوی ()2مورد
تحلیل لرار گرفته است:
تابلوي ()2حذف همخوان /r/وافراشتگی واکه
]IDENT [low
*

MAX
*
*

*popo

*C]rpopo

!*

*
*

!*
!*

Input: /man r/
]a. ☞ [mano
b.
][man
c.
][man ro
d.
][man r

همان گونه که آ شکار ا ست ،گزینههای ) (cو )(dبه علت دا شتن همخوان ][rدر بافتِ پز
از همخوان ][nم حدود یت نشببببان داری  *C]rpostpositionرا نقض کرده و از ر لا بت ک نار
رفتهاند.ولیدو گزینة ) (aو ) (bکه فالد همخوان ][rهسبببتند این محدودیت را رعایت کرده و
1. Resyllabification
2. Alexander Ian MacBride
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رلابت شان به محدودیت ن شانداری *popoک شیده شده ا ست .گزینة )(bبه علت دا شتن واکة
][این محدودیت را نقض کرده اسبببت .بنابراین ،گزینة ) (aکه فالد این واکه اسبببت این
محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برونداد بهینه برگزیده میشود.
 .3 .2تبدیل  /r/به ] [roیا ][oپس از سه واکه ] [u] ،[iو ][o

واژة «را» در بافت پز از واژههای مختوم به سبببه واکة ] [u] ،[iو ] [oبه طور اختیاری به
یکی از دو تکواژگونة ] [roیا ] [oتگدیل میشود:
«ری را»

()1

]~ [tijo

][ti ro

«پتو را» ][patu ro] ~ [patuwo
«کادو را»][kdo ro] ~ 6[kdowo
ه مان گو نه که در ] [patuwo] ،[tijoو ] [kdowoآشببب کار اسببببت ،یف غ لت
بوده که ابتدا همخوان  /r/حذف

جایگزینهمخوان  /r/شده ا ست .این جایگزینی بدین صور

شده و این حذف موجب التقای واکهها شده است .سپز ،این التقای واکهها از طریق درج یف
غلت به عنوان همخوان میانجی برطرف شده ا ست .مراحل ا شتقاا بازنماییهای آوایی]،[tijo
] [patuwoو ] [kdowoبه ترتیب از بازنماییهای واجی  /patu r/ ،/ti r/و /kdo r/

بدین صور

خواهد بود:

( )1بازنمایی واجی

/ti r/

/patu r/

/kdor/حذفِ ( rالتقای واکه ها)

patukdotiدرج غبببلبببت مبببیبببانبببجبببی (رفبببع البببتبببقبببای واکبببه هبببا)
patuwkdowtijافببراشببببتببگببیpatuwokdowo tijoبببازنببمببایببی آوایببی
][patuwo][kdowo] [tijo

پیرامونچراییجایگزینیهمخوان  /r/با غلت میانجی،باید گرت که تلرظ توالی] [iو ] [jراحتتر
از تلرظ توالی] [iو ][rو تلرظ توالی ] [uو ] [wیا توالی] [oو ] [wنیز راحتتر از تلرظ توالی

 .6صادلی ( )6913بیان میدارد که همخوان میانجی[ ]jدر بی شتر موارد به صور
] [wدر اکثر موارد به صور

کامل تلرظ می شود .اما همخوان میانجی

خریف و گاه به شکل ب سیار خریف تلرظ می شود .به طوری که برخی مؤلران آنها را نادیده

انگاشته و یا اینکه تصور کردهاند که در این گونه موارد دو واکه بدون هیچ گونه واسقه در کنار هم لرار میگیرند.

8

شمارة /1پیاپی 11

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

][uو ] [rیا توالی] [oو ][rاسببت .زیرا با توجه به دالیل زیر،تولیدِ واکة افراشببتة][iتولیدِ غلت
افراشتة] ،[jو تولیدِ دو واکة گردِ ] [uو ] [oتولیدِ غلت گردِ ] [wرا تسهیل میکند.
هنگام تلرظ واکة افراشتة ] ،[iزبان نزدیف به کامقرار میگیرد .هنگام تلرظ غلت افراشتة ][j

نیز زبان دلیقاً در همان و ضعیت ،یعنی نزدیف به کام لرار میگیرد .بنابراین ،هنگام تلرظ توالی
][iو ] [jمثالً در ] [tijoزبان پز از تولید واکة ] ،[iدر همان وضعیتِ افراشته (نزدیف به کام)
نیمواکة ] [jرا نیز تولید میکند .ولی هنگام تلرظ توالی] [iو ] [rدر ] [ti roزبان پز از تولید
واکة ] ،[iباید تغییر وضعیت بدهد تا بتواند همخوان ] [rرا تولید کند.
توالی] [uو ] [wیا توالی] [oو ] [wمثالً هنگام تلرظ] [patuwoیا ] [kdowoفقط توسط
یف اندام فراگویی ،یعنی لب ها تولید میشبببود .بدین صبببور

که هنگامتلرظ] [patuwoیا

] [kdowoپز از تولید واکة ] [uیا ] ،[oلبها در همان وضببعیت گردشببده ،نیمواکة ] [wرا
نیز تولید میکنند .ولی توالی] [uو ] [rیا توالی] [oو ] [rمثالً هنگامتلرظ] [patu roیا [kdo

] roتوسط دو اندام جداگانه یعنی لبها و زبان تولید میشوند.
محدودیت نشببانداری ] AGREE[+highکه ایجان میکند دو واج مجاور در مشببخصببة
افراشببته مقابقت داشببته باشببند ،موجب مجاور

واکة افراشببتة] [iو غلت افراشببتة ] [jاسببت.

همچنین ،محدودیت نشبببانداری ] AGREE[+roundکه ایجان می کند دو واج مجاور در
مشخصة گرد مقابقت داشته باشند ،موجب مجاور

هر یف از دو واکة گرد ] [uو ] [oبا غلت

گرد ] [wمی باشبببد .این دو محدودیت از خانوادة محدودیت های ]( AGREE[Fلومگاردی،6
6331ک باکوویچ )2000 :میباشند.
به هدف اختصببار ،در این پژوهش محدودیت  2AGREEبه عنوان نماینده دو محدودیت
] AGREE[+highو ] AGREE[+roundبه کار رف ته اسببببت .م حدود یت AGREE

عامال صلیجایگزینی همخوان  /r/باغلت در بافت بین سه واکة ] [u] ،[iو ] [oو واکه ][oیواژه
«را» است.
هر گاه درجی رخ میدهدمحدودیت پایایی ضد درج DEPنیز باید در رتگهبندی لرار بگیرد.
م حدود یت  AGREEبا ید بر دو م حدود یت پا یایی  MAXو DEPمسبببلط باشبببد .زیرا

 .2لومگاردی( )6311نیز  AGREEرا بدون ذکر مشخصه مورد نرر در صور

1. Linda Lombardi
این محدودیت به کار برده است.

سال نهم
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محدودیتMAXمانع حذفهمخوان /r/و محدودیت DEPمانع درج غلت می شوند .رتگهبندی
( ،)3تگیین کننبدة تعبامبل زمینبه رینبدو فراینبدِ حبذف همخوان /r/و درج غلبت افزون بر
افراشتگیاست:
](9)*popo>>AGREE>>MAX, DEP>>IDENT [low

اما همان گونه که پیشببتر بیان شببد و نمونههای از آن در ( )1ارائه گردید،جایگزینی یا عدم
جایگزینی همخوان  /r/باغ لت در با فت بین سبببه وا کة ] [u] ،[iو ] [oو وا که ][oیواژه
«را»فرایندی اختیاری ا ست.به سخنی دیگر ،هر دو تلرظ در گونة گرتاری به کار میرود .در این
وضبببعیت که اختیاریبودن 6یا گوناگونی آزاد 2نامیده میشبببود مثالً تلرظ «ری را»« ،پتو را» و
«کادو را» ،به دو صورتی که در ( )1ارائه گردید ،منجر به تغییر معنی واژه نمی شود .گوناگونی
آزاد در نرریة بهینگی به صور

انقگاا یف درونداد با دو برونداد که هر دو دستوری هستند،

تعریف میشود (کگر.)301-303:6333 9

منرور از اختیاری بودن گونهها این نی ست که این پدیده کامالً غیرلابل پیشبینی باشد ،بلکه
حاکی از این است که توزیع دو برونداد یا دو گونه در کنترل اصول دستور زبان نیست و دامنة
گ ستردهای از عوامل فراد ستوری 3در انتخان یف گونه ن سگت به گونة دیگر دخالت داردک این
عوامل شامل متغیرهای زبانی -اجتماعی همچون جنسیت ،سن ،طگقه اجتماعی و سقح سواد و
متغیرهای کن شی 3از لگیل سگف و سرعت گرتار میبا شند .ازاینرو ،تگیین گوناگونی آزاد برای
رویکردهای صور گرا از جمله واج شنا سی ا شتقالی لاعدهبنیاد و نرریة بهینگی رالشبرانگیز
1. Optionality
2. Free Variation
3. Rene Kager
4. Extragrammatical
5. Performance Variables
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ا ست .در نرریة ا شتقالی لاعدهبنیاد ،لواعد اختیاری 6به عنوان راه حل م سئلة گوناگونی آزاد در
نرر گرفته میشببوندک در یف اشببتقاا ،رخداد یا عدم رخداد یف لاعدة اختیاری منجر به تولید
دادههای متراوتی می شود .م سئلة گوناگونی آزاد برای نرریة بهینگی رالشبرانگیزتر ا ست .زیرا
دستور زبان آن ،یف ابزار انقگاا درونداد – برونداد به شیوهای جگرگرایانه 2استک بدین مرهوم
که هر درونداد ،فقط با یف برونداد یگانه ،که هماهنگترینگزینه نسببگت به سببلسببلهمراتب
محدودیتهاسبببت ،انقگاا مییابد .بر این اسببباس ،یف رلابت جگرگرایانه نمیتواند دو گزینة
برنده (بهینه) داشببته باشببد .برخالف لاعدهها ،محدودیتها ابزار خاص یف زبان نیسببتند که به
طور اختیاری اعمال شوند ،بلکه آنها عناصر دستور جهانی هستند که در هر دستور زبانی بالقوه
فعال هستند .ازاینرو ،راه حل مسئله گوناگونی آزاد تنها در رتگهبندی محدودیتها نهرته ا ست.
در این راستا ،رویکرد رتگهبندی آزاد 9توسط پرینز و اسمولنسکی ( )36:6339مقرح شده و به
عنوان همتای لاعدة اختیاری مورد بحث لرار گرفته اسبببت (کیپارسبببکی  ،6339کگر ،6333
رینولدز ،6333 3آنتیال  .)6333طگق این رویکرد ،رتگهبندی ثابت دو محدودیت  C1و  C2دیگر
مرروض نی ست ،بلکه آنها به طور آزاد رتگهبندی می شوند و روال ارزیابی دو شِق می شودک در
یف شبِق C1 ،باالتر از C2و در شبِق دیگر C2باالتر از  C1رتگهبندی میشبود .انتخان برونداد
والعی به این بستگی دارد که در لحرة تولید یف واژه توسط یف گویشور ،کدام یف از این دو
محدودیت باالتر از دیگری لرار بگیرد .پز در راررون رویکرد رتگهبندی آزاد ارزیابی رخدادِ
اختیاری فرایند « جایگزینی یا عدم جایگزینی همخوان  /r/با یف غلت» به دو «زیرسبببلسبببله
مراتب »3تقسبببیم میشبببود که هر کدام یف برونداد بهینه را برمیگزیندک برونداد بهینه طگق
رتگهبندی()3گزینة دارای غلت و برونداد بهینه طگق رتگهبندی ( )66گزینة دارای همخوان /r/

اسبببت  .تسبببل قدو م حدود یت پا یایی  MAXو DEPبر م حدود یت  AGREEمانع حذف
همخوان /r/و درج غلت میشود:
](11)*popo>> MAX, DEP>> AGREE>>IDENT [low

1. Optional Rules
2. Deterministic
3. Free Ranking
4. William T. Reynolds
5. Subhierarchy
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رخدادِ اختیاری «جایگزینی یا عدم جایگزینی همخوان  /r/با یف غلت» در سببباخت «ری
را» در تابلوهای به هم پیوستة ( )9aو ( )9bمورد تحلیل لرار گرفته است:
تابلوهاي ( )3aو ( )3bاختیاريبودگی در (عدم) جایگزینی همخوان  /r/با غلك
Input:/ti r/
]IDENT [low
*
*

DEP
*

MAX
*

]IDENT [low
*
*

AGREE
*

DEP

!*
*
MAX

*

!*

*

AGREE

*popo

!*
*popo

!*

]a.i ☞ [tijo
]a.ii [ti ro
]a.iii [ti r
]b.i ☞ [ti ro
]b.ii [tijo
]b.ii [ti r

همان گونه که درهر دو تابلوی ( )9aو ( )9bآشببکار اسببت ،گزینههای ( )iبه دلیل داشببتن
واکه ] [در پسباضبافه «را» محدودیت مسبلط *popoرا نقض کرده و در همان آغاز از رلابت
کنار رفتهاند .سبببپز ،در تابلوی ( )9aرلابت دو گزینه ( )a.iو ( )a.iiکه محدودیت مسبببلط
*popoرا رعایت کردهاند،به محدودیت  AGREEکشیده شده است .گزینة ( )a.iiبه علت عدم
مقابقت واج هایش در مشخصة [ +افراشته] این محدودیت را نقض کرده است .بنابراین ،گزینة
( )a.iکه در آن واجهای ] [iو ] [jدر مشببخصببة [ +افراشببته] مقابقت دارند این محدودیت را
رعایت کرده و به عنوان برونداد بهینه برگزیده شده ا ست .اما در تابلوی ()9bرلابت دو گزینه
( )b.iو ( )b.iiکه محدودیت م سلط *popoرا رعایت کردهاند ،به دو محدودیت پایایی MAX

و DEPکشبببیده شبببده اسبببت .گزینة ( )a.iiبه علت حذف همخوان /r/و درج غلت این دو
محدودیت را به ترتیب نقض کرده اسبببت .بنابراین ،گزینة ( )a.iکه هیچ حذف و درجی در آن
رخ نداده،این دو محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برونداد بهینه برگزیده شده است.
 .3نتیجهگیري

نوآوریمقاله پیشِرو این ا ست که نخ ستین پژوه شی میبا شد که به تلرظ واژة «را» پرداخته
است .به رغم تغییرا

بسیارِ واژة «را» ،دو آوای نخست آن ،یعنی  /r/و  //از پارسی باستان به
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پارسی نوین رسیده است .الگته این واژه با تلرظ /r/فقط در سگف رسمی به کار میرود و هیچ
کاربردی در گونة گرتاری یا غیر رسبببمی ندارد .این واژه طی تحول تاریخی خود از پنج آوا به
یف آوا کاهش یافته که بیشترین تغییر نیز در دورة پارسی نوین رخ داده است .این کوتاه شدگی
به علت ب سامد ب سیار زیادِ کاربرد این واژه میبا شد .تکواژِ «را» دو تکواژگونة ] [roو ] [oدارد
که مقید به بافت آوایی واژة پیش از خود هستند:
واژة «را» در بافتِ پز از واژه های مختوم به سبببه واکة ] [a] ،[eو ] [طی یف فرای ند
اجگاری به ] [roتگدیل میشبببود .در فرایند تگدیل تکواژ  /r/به تکواژگونة ][roواکة افتادة //
طی فرایند افراشتگی به واکة ] [oتگدیل شده است .عامل تگدیل تکواژ  /r/به تکواژگونة ][ro

محدودیت نشببانداری  *popoاسببت .این محدودیت تولید واکة ] [در پزاضببافه را مجاز
نمیشمارد.
تکواژِ /r/در با فت پز از واژه های مختوم به یف همخوان ،به تکواژگو نة ] [oت گد یل
میشود .محدودیت نشانداری  *C]rpostpositionعامل حذف همخوان  /r/در واژة «را» در بافتِ
پز از واژههای مختوم به یف همخوان است.
واژة «را» در بافت پز از واژههای مختوم به سبببه واکة ] [u] ،[iو ] [oبه طور اختیاری ،به
یکی از دو تکواژگونة ] [roیا ] [oتگدیل می شود .این و ضعیت اختیاریبودن یا گوناگونی آزاد
نامیده میشببود .گوناگونی آزاد در نرریة بهینگی به صببور

انقگاا یف درونداد با دو برونداد

که هر دو دستوری هستند تعریف میشود.
علت تگدیل واژة «را» به ] [oپز از واژه های مختوم به سبببه واکة ] [u] ،[iو ] ،[oحذف
همخوان  /r/است که شرایط را برای درج غلت میانجی فراهم میکند.جایگزینی همخوان  /r/با
غلت بدین دلیل رخ میدهد که تولیدِ واکة افراشببته] [iتولیدِ غلت افراشببتة] ،[jو تولیدِ دو واکة
گردِ ] [uیا ] [oتولیدِ غلت گردِ ] [wرا تسبببهیل میکند ،زیرا هنگام تلرظ توالی] [iو ] [jزبان
پز از تولید واکة ] ، [iدر همان وضبببعیت افراشبببته (نزدیف به کام) نیمواکة ] [jرا نیز تولید
میکند .ولی هنگام تلرظ توالی] [iو ] [rزبان پز از تولید واکة ] ،[iباید تغییر و ضعیت بدهد تا
بتواند همخوان ] [rرا تولید کند .همچنین ،توالی] [uو ] [wیا توالی] [oو ] [wفقط توسبببط
یف اندام فراگویی یعنی لبها تولید می شود .ولی توالی] [uو ] [rیا توالی] [oو ] [rتوسط دو
ا ندام فراگوییِ جدا گا نه یعنی لب ها و ز بان تول ید می شبببو ند .ب نابراین ،تلرظ توالی] [iو ][j
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راحتتر از تلرظ توالی] [iو ] [rاست .تلرظ توالی ] [uو ] [wیا توالی] [oو ] [wنیز راحتتر
از تلرظ توالی] [uو ] [rیا توالی] [oو ] [rاسببببت .دو م حدود یت] AGREE[+highو
] AGREE[+roundبه ترتیب موجب مجاور
مجاور

واکة افراشبببتة] [iبا غلت افراشبببتة ] [jو

دو واکة گرد ] [uو ] [oبا غلت گرد ] [wمیباشند.
کتابنامه
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