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چكيده

در گذشته ،بسياري از گونه هاي فارسي از جمله دو لهج ة معي ار و اف اهاني ،در
انتهاي واژههاي خود ،داري واکة افتاده  /a/بودند .این واکه ،بر اث ر ی

«درزماني» ی

تو و

درجه افراشته شده و به واکة  /e/تبدیل شدهاست .ای ن فراید د ب ه

طور همزماني ،اما در بافتهاي دیگر ،در لهجة افاهاني نيز ب ه گون هاي زای ا ر

ميدهد که یکي از ویژگيهایي این لهجه به ش مار م يرود .یافت هه اي پ ژوه

پ ي ر رو نن ا م يده د ک ه ب ر پای ة ی

فراید د اختي ارير معک و  -ک ه

«معکو شدگي قاعده» ناميده ميشود ،در زبا فارسي در بافت پي
با تلاظ گاتاري ][ro

از واژة «را»

و در بافتهاي گوناگوني و در گاتار گوینورا ميا س ا

و مسنتر لهجة افاهاني ،واکة  /e/به واکة ] [aتبدیل ميشود .علت اولي ة ر داد
1
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این فرایدد در لهجة افاهاني «تصويح افراطي» است که خود ناشي از مقایسه این

لهجه با گونة معيار ،یعدي لهجة تهراني است .این امر به علتهاي مذهبي ،احترام،
وجهه و اعتبار اجتماعي ر ميدهد .هدف این پژوه

توفياي -توليلي که در

چارچوب نظری ة بهيدگ ي ( ] )Prince & Smolensky, 1993[2004انج ام ش ده،

معرفي و بررسي «معکو ش دگي قاع ده» در ای ن دو گون ة زب ا فارس ي اس ت.

رخداد این فرایدد اختياري با بهرهگيري از رویکرد رتبهبد دي ززاد م ورد تولي ل

قرار گرفته است که در ز ی


درو داد با دو برو داد دستوري انطباق دارد.

واژههايكليدي:معک و ش دگي قاع ده ،وارونگ ي قاع ده ،تق ار قاع ده،
تصويح افراطي ،افراشتگي واکه ،گوناگوني ززاد ،لهجة افاهاني

.1مقدمه
در گونة معيار زبا فارس ي ،ب ه اس تاداي دو واژة «وَ» و «نَ ه» ،زخ رین وا ر ه ي واژهاي ،واک ة /a/

نيست .در گذشته این واکة افتاده در انتهاي واژههاي زبا فارسي وجود داشتهاست .این واک ه ط ي

ی

توو «درزماني» 1ی

درجه افراشته شده و به واکة  /e/در گونة معيار تبدیل شدهاست .قاعدة

این توو درزماني به این فورت ننا داده ميشود:

مدرسي ( )Modarresi, 1989در این زميده مينویسد:

1. a → e / ─ #

روند تبدیل /a/به  /e/در پای ا واژه ه اي فارس ي(ماندد بد ده ،خد ده ،خان ه و ي ره) در مد اط

مختلف ایرا در مراحل توولي متااوتي قرار دارد؛ در برخي مداط ماندد تهرا  ،ای ن رون د ب ه

طور کامل عمل کرده و به مرحلة پایاني خود رسيدهاست .به نووي که کلي ة واژهه ایي را ک ه

شرایط بافتي الزم را داشتهاند ،زیر تأثير خود قرار داده و دچار تغيير کردهاست .با عملکرد ای ن

روند /a/ ،پایاني در کلية واژهها (به استاداي موارد مع دودي ماند د  /na/و  )/va/ب ه  /e/تب دیل

گردی دهاس ت و ف ورته اي  /na/ ،/anda/ ،/banda/و ي ره ب ه ترتي

ب ه ،/bande/

 /ne/ ،/ande/و يره بد گنتهاند .این فورتها در زبا پهل وي ب ه ف ورت،/bandac/
 /nac/ ،/andac/بودهاند که در ی

روند توولي طوالني ،نخست  /c/پایاني به  //تبدیل

گردی ده و س ذف ح ذف ش دهاس ت و در مرحل ة بع د /a/ ،پای اني ب ه  /e/ب د گن تهاس ت

2

(.)Modarresi, 1989, p. 142

diachronic

1

 2در این مدبع ننانههاي زوایي  /k/ ،/x/ ،/a/ ،//و  /g/در زوانویسي این واژهها به کار رفته بود .نگارن دة مقال ه پ ي ر
رو براي همسا سازي این ننانهها با شيوة زوانگاري به کار رفته در این مقاله ز ها را به ترتي

و  //تغيير دادهاست.

ب ه /c/ ،// ،// ،/a/
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هماندد فارسي معيار ،تبدیل درزماني واکة  /a/به واکة [ ]eدر پایا واژهها در لهجه افاهاني نيز

ر دادهاست .افزو بر ایدکه تبدیل همزماني واکة  /a/به واکة [ ]eنيز در این لهجه بسيار زایاست.
بر اسا

پژوه

جم ( )Jam, 2015افوالً یکي از ویژگيهایي که لهجة افاهاني ب ه ز مع روف

است ،تبدیل واکة  /a/به واکة [ ]eاست.
با این وجود ،ی

فرایدد معکو

در نوشتگا وا شداسي وج ود دارد ک ه «معک و ش دگي

قاعده» ناميده ميشود .بر پایة این فرایدد ،در زبا فارسي در بافت پي

از واژة «را» با تلاظ گاتاري

[ )Jam, 2017( ]roو در بافتهاي گون اگوني در لهج ة اف اهاني ،واک ة  /e/ب ه واک ة [ ]aتب دیل

ميش ود .ه دف ای ن پ ژوه

توف ياي -توليل ي ک ه در چ ارچوب نظری ة بهيدگ ي (

& Prince

 )Smolensky, 1993/ 2004انجام شده ،معرفي و بررسي این «معکو ش دگي قاع ده» در ای ن دو

گونة زبا فارسي است .شيوة انجام پژوه

از این قرار است که نمونههایي که این فرایدد در ز ها

ر داده ،ارائه ميشوند .پف از استدال پيرامو چگونگي رخداد این فرایدد ،مودودیتهایي ک ه
تعاملشا با ی

دیگر موج

رخداد این فرایددها ميشود ،معرفي و رتبهبددي ميگردند .در پایا ،

برخي نمونهها در تابلوهاي نظریة بهيدگي مورد توليل قرار ميگيرند.

.2وارونگيقاعده
این بخ به معرفي «وارونگ ي قاع ده» و دو ن و ز یعد ي «تق ار قاع ده» و «معک و ش دگي
2

1

قاعده» 3اختصاص دارد .بر پایة دیدگاه زونهولد (« )Zonneveld, 1987, p. 251وارونگي قاع ده»

شامل دو فرایدد «تقار قاع ده» و «معک و ش دگي قاع ده» اس ت؛ اگ ر قاع دة اف لي ب ه ف ورت

« »A → B / C ─ Dباش د ،قاع دة متق ار ب ه ف ورت « »B → A / C ─ Dو قاع دة معک و

فورت «" »B → A / C ─ Dاست .قاعدة متقار شامل فرایددي متضاد با قاع دة اف لي در ی

بافت یکسا است ،اما قاعدة معکو

شامل فرایددي متضاد با قاعدة افلي در ی

به

بافت تکميل ي

4

است .در هر دو مورد ،فورتي که در افل بازنمایي زوایي بوده ،به عد وا بازنم ایي زیرس اختي و

فورتي که در افل بازنمایي واجي بوده ،به عدوا بازنمایي زوایي در نظر گرفته ميشود .در پيوند

با «تقار قاعده» در زبا فارسي ،ميتوا وضعيت وارونة قاعدة «افراشتگي پي خين ومي» را ما ا

زد .بر پایة این ویژگي ،واکة افتادة  //در بافتِ پي

[]uتبدیل ميشود .قاعدة افلي به این فورت است:

از ی

همخوا خينومي ،به واک ة افراش تة
2.  → u / ─ nasal
1

rule conversion
rule symmetry
3
rule inversion
4
complementary
2
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ماندد تلاظ واژههاي «نا »« ،خانه» و «داماد» به فورت «نو »« ،خونه» و «دوماد» .فردي ممکن

است با این گما که واژهاي همچو «ممدو » در افل فورت تغييریافتة *«ممدا » بوده ،این واژه
از ی

را «ممدا » تلاظ کدد .در واقع ،وي در این بافت یعدي پي

همخوا خينومي واکة  /u/را

به واکة [ ]تبدیل کردهاست .این قاعده که گونة متقار قاعدة افلي یعدي با هما توفيف

ساختاري 1یکسا با قاعدة افلي است ،به این فورت است:
اس

عل ت وج ود قواع د متق ار تغيي ر س ب

3. u →  / ─ nasal
ت ( .)Van der Hulst, 1980ام ا اف ط

«معکو شدگي قاعده» نخستين بار توسط ونما ( )Vennemann, 1972به عدوا ی

فرایدد تغيير

ت اریخي مط ر ش د .وي (« )Vennemann, 1972, p. 211-212معک و ش دگي قاع ده» را ب ه
فورت زیر یعدي داراي دو مرحله تعریف ميکدد:

مرحلة  :1وا ر  Aزیرساختي در نظر گرفته ميشود:
مرحلة  :2وا ر  Bزیرساختي در نظر گرفته ميشود:
ی

A→B /D
"B → A / D

به زبا ساده« ،معکو شدگي قاعده» عوض ش د نق
دیگ ر و تکمي لکدد دة باف ت اس ت.

درو داد و ب رو داد ی

قاع ده ب ا

معروفترین نمونهاي که براي «معکو شدگي قاعده» در زثار گوناگو به ز پرداخته شده ،در

[ ]rبه فورت همخوا ميانجي در برخي گوی ه اي زب ا انگليس ي اس ت .ای ن قاع ده ،وض عيتِ

معکو

قاعدة افلي یعدي حذف همخوا  /r/در برخي لهجهه اي زب ا انگليس ي ب ه وی ژه لهج ة

بریتانيایي است .براي روشن شد چگونگي رخداد این فراید د ،م يت وا از نمون هاي ک ه در ج م

( )Jam, 2016bتوفيفشده ،بهره گرفت :حرفِ « »rبه عدوا زخرین نویسة واژة انگليسير «»door
وجود دارد و نوشته ميشود ،اما در سه وضعيت زیر در لهج ة بریتاني ایي تلا ظ نم يش ود .ب ه بي ا

فديتر »r« ،در این سه وضعيت در لهجة بریتانيایي تجلي زوایي ندارد:

 .1در حالت مجزا]d :

 .2هدگاميکه گویدده پف از تلاظ ز

مکث کدد]d+ :

 .3هدگامي که گوید ده ب فاف له ب ه دنب ا ز  ،واژة دیگ ري را تلا ظ کد د ک ه وا او ز ی
همخوا باشد:

doorman ]d mn

در این لهجه « »rفقط در فورتيکه پف از ز ی

ميیابد .ای ن ن و از همخ وا  /r/ب ر اس ا

م

واک ه وج ود داش ته باش د ،تجل ي زوای ي
2

ک ارتي ( /r/ )McCarthy, 1991ربط ي نامي ده
structural description
linking r

1
2
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ميشود:

[door of ]dr v

وضعيت معکو

این قاعده در برخي لهجههاي زبا انگليس ي ر م يده د؛ ب ا وج ود ایدک ه

حرف یا همخوا  /r/اف ً در واژه وجود ندارد ،این همخوا ب ه ف ورت ی

در ميشود:
تراس

The idea]r[ is

( )Trask, 1996بيا ميکدد که این [ ]rميانجي به قي ا

همخ وا مي انجي

→

4. The idea is

ب ا  /r/ربط ي در م يش ود.

فوکف ( )Foulkes, 1997نيز معتقدست در لهجة نيوکاسلير زب ا انگليس ي پ ف از واژهه ایي ک ه
زخرین واجنا یکي از سه واکة   ،یا  است و در ف ورت نوش تاريش ا « »rندارن د،

همخ وا مي انجي ]r[ 1در م يگ ردد .ای ن ب ه ز معد ي اس ت ک ه در ای ن لهج ة ی

فراید د

«معکو شدگي قاعده» (بر پایة تعریف مورد نظر ونِما ( ))Vennemann, 1972ر ميده د ک ه
عکفر قاعدة حذف عمل ميکدد .وي ميافزاید که این ی

است ،زیرا این قاع ده

قاعدة معکو

تأثيري برعکف را (در به جاي حذف) در بافتهاي واجي تکميلي ایجاد ميکدد .ماند د در
در انتهاي نام کوچ
م

« »Tessaدر ترکي

نام و نام خانوادگي زیر:

→

[]tsr

کارتي ( )McCarthy, 1991نيز به رخداد این فرایدد در گ وی

[]r

5. Tessa O’Brien /ts/

انگليس ي رای ر در ش رق

ایالت ماساچوست امریکا پرداختهاست .وي بيا ميکدد که در و حذف  /r/یکي از ویژگيه اي

شداختهشدة این گوی

است .بررسي دقي توزی ع  /r/در گ وی

رخداد «معکو شدگي قاعده» به طور همزماني است:

انگليس ي ماساچوس تي نمای انگر



جدول:1توزيع/r/درگويشانگليسيماساچوستي

م

پي

مرک

در  /r/ميانجي (معکو شدگي قاعدة افلي)

حذف( /r/قاعدة افلي)

The spa ]spr[ is broken.

The spar ]sp[ seems to be broken.

He put the tuna ]tuwnr[ on the table.

He put the tuner ]tuwn[ near the
bottle.

The boat tends to yaw ]jr[ a little.

You’re [j[ somewhat older.

کارتي مينویسد  /r/ميانجي التقاي واکهها را برطرف ميکدد .سه واکة   ،ی ا  ک ه
از  /r/ميانجي قرار دارند ،دقيقاً واکههاي يرمرک

ر واژهپای اني هس تدد .در م ورد واک هه اي

واژهپایاني )[ (seeing]sij VS. sawing ]sالتقاي واکهها ر نميدهد و در نتيجه «»r

ميانجي وجود ندارد.

[intrusive ]r

1
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تحليلدادهها

.3

در این بخ ،تبدیل واکة  /a/به واکة [( ]eقاعدة افلي) و معکو شدگي این قاعده یعدي تب دیل
واکة  /e/به واکة [ ]aدر فارسي معيار و لهجة افاهاني مورد بررسي قرار ميگيرد .گاتدي است که

دادههاي لهجة افاهاني با روش ميداني و بر پایة من ورت ب ا فرهيختگ ا اف اهاني از جمل ه چد د

زبا شدا

و استاد داننگاه گردزوري شدهاند .همچدين ،از زنجا که هر دو لهج ة گات اري معي ار و

افاهاني دو گونة زبا معيار هستدد ،تلاظ معيار واژهها به عدوا درو داد به شمار ميزید.

انتهايواژهها (قاعدۀاصلي)

.1.3تبديلدرزمانيواكة/a/بهواكة[]eدر
هما گونه که در مقدمه بيا شد ،در گذشته واکة افتادة  /a/در انتهاي واژههاي زبا فارسي وج ود
داشتهاست .این واکه ،طي ی

توو درزماني ی

درجه افراشته شده و به واک ة  /e/تب دیل ش ده

است .در چارچوب نظریة بهيدگي ،علت تبدیل واکة  /a/به [ ]eرتبة ب االي مو دودیتِ نن ا دارير

[ )Jam, 2015( *aدر گونة گاتاري معيار است .این مو دودیت ،م انع تولي د واک ة [ ]aدر انته اي

واژههاي زبا فارسي ميشود .از زنجائيکه واک ة افت ادة  /a/ب ه واک ة مي اني [ ]eتب دیل م يش ود،

مودودیت پایایي [ IDENT]lowکه تغيير منخصة [ +افتاده] به [ -افتاده] را در برو داد نس بت ب ه
فورت متداظر ز در درو داد جریمه ميکدد ،با مودودیت ننانداري [ *aدر تعارض است .تعامل
این دو مودودیت در رتبهبددي ( ،)7عامل تبدیل درزماني واکة  /a/به [ ]eدر انتهاي واژههاي زبا

فارسي است:

[6.*a[ >> IDENT]low


رخداد این فرایددِ درزماني براي نمونه در واژة «خدده» در تابلوي زیر مورد تولي ل ق رار گرفت ه

است:

جدول:2تابلويتبديلدرزمانيواكة/a/به[]e
[IDENT]low

[*a

*

Input:/anda/
[a. ☞ ]ande

!*

[]anda

b.

هما گونه که مناهده ميشود ،گزید ة ) (bب ه عل ت داش تن واک ة [ ]aدر انته اي واژه مو دودیت
ننا داري [ *aرا نقض کردهاست .این در حالي است که گزیدة ) (aکه فاقد این واکه در این بافت

است ،این مودودیت را رعایت کرده و به عدوا برو داد بهيده برگزیده شدهاست.
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(معكوسشدگيقاعده)

.2.3تبديلهمزماني/e/به[]aپيشازواژۀ«را»
در گونة گاتاري فارسي معيار (و لهجه افاهاني) ،واژههاي زیر در بافت پي از واژة «را» [ ]roبه
فورت اختياري مختوم به واکة[ ]eیا [ ]aتلاظ ميشوند:
.7
بدده رو
جوجه رو
یارانه رو
گينه رو
ژله رو
مَرده رو
خونه رو
خونههه رو
دسته رو
(د ر) شکسته رو
(گوشتِ) نذخته رو

مختوم به واکة []a
[]banda ro

~

مختوم به واکة []e
[]bande ro

[]duda ro

~

[]dude ro

[]jrna ro

~

[]jrne ro

[]ia ro

~

[]ie ro

[]ela ro

~

[]ele ro

[]marda ro

~

[]marde ro

[]una ro

~

[]une ro

[]uneha ro

~

[]unehe ro

[]dasta ro

~

[]daste ro

[]ecasta ro

~

[]ecaste ro

[]napota ro

~

[]napote ro

هما گونهکه مناهده ميشود ،واکة  /e/ماقبل واژة «را» (با تلاظ [ )]roبه واکة [ ]aتبدیل م يش ود؛

خواه این واکة  /e/وا ر پایاني واژه (جزئي از خ ودِ واژه) باش د ،خ واه تک واژي باش د ک ه ب ه واژه
ميزبا افزوده شدهاست .این امر نمایانگر ز است که تبدیل واکة  /e/به واکة [ ]aفقط ی
زوایي است که مستقل از ویژگيهاي ساختواژي عمل ميکدد و به این ویژگيها حسا

قاع ده

نيست.

افوالً در علم وا شداسي بهویژه وا شداسي زایني و نظریههاي متأخر ز ماندد نظریة بهيدگي،

تعيين بازنمایي واجي یکي از چال هاست و بسيار اهميت دارد .به این معدا که ت ا بازنم ایي واج ي

منخص ننود ،نمي توا از رخداد یا عدم رخداد ی

بازنمایي واجي این واژهها دو فرضيه مطر ميشود:

فرایدد واجي سخدي ب ه مي ا زورد .پيرام و

فرضية نخست -هما واکة  /a/که در گذشته در انتهاي این قبيل واژههاي زبا فارسي تلاظ ميشده،
در بازنمایي واجي این واژهها نيز وجود دارد .بدابراین ،در این گونه واژهه ا واک ة  /a/ب ه واک ة []e

تبدیل شدهاست .البته این تبدیل پي

از واژة «را» اختياري و پي

از سایر واژهها اجباري است.

فرضية دوم -واکة  /a/در انتهاي این قبيل واژههاي زبا فارسي پي تر طي ی

فرایدد درزماني ب ه

واکة  /e/تبدیل شدهاست .بر این مبدا ،روند رخداد این فرایدد در گونة معيار دیگر به پای ا رس يده

است و در توليل ی

فرایدد همزماني ،واکة  /e/باید در بازنمایي واجي در نظر گرفته شود.
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بررسي و توليل فرضيهها از این قرار است:

بر پایة فرضية نخست ،در نمونههاي مختوم به واکة [ ]aهي فراید دي ر ن دادهاس ت .ب ر ای ن

اسا  ،براي نمونه ،در تلاظ «بدده رو» به فورت[ ]banda roفرایددي ر نداده ،زیرا تلا ظ ز در
بازنمایي واجي نيز به همين فورت است .اما طب فرضية دوم ،در نمونههاي سمت راست واکة /e/

به واکة افتاده  /a/تبدیل شده که عکف فرایدد «افراشتگي» یعدي «پایين زمدگي» است .این وضعيت

نمونة بارزي از رخداد «معکو شدگي قاعده» به طور همزماني است .سه دليل زیر را م يت وا در
تأیيد فرضية دوم یعدي وجود واکة  /e/در انتهاي این نمونهها و سایر نمونهه اي من ابه در بازنم ایي
واجي ارائه نمود:

 -1واژههاي مختوم به واکة [ ]aفقط پي
دارند .همين نو واژهها پي

از واژة «را» ب ا تلا ظ گات اري[ ]roامک ا تجل ي زوای ي

از سایر واژهها به فورت مختوم به [ ]eتلاظ ميشوند .به بيا دیگ ر،

فرایدد تبدیل واکة  /e/به واکة افتادة [ ]aدر گونة گاتاري معي ار ب ه ج ز پ ي

از واژة «را» پ ي

هي واژة دیگري ر نميدهد .اما اگر وجود واکة  /a/در بازنمایي واجي این قبيل نمونهها فرض

شود ،پيامد این فرضيه به گونة دیگري است .در این زميده ،واکه فقط پي

از

از واژة «را» تغييري نميکدد

و در سایر واژهها به واکة [ ]eتبدیل ميشود .پذیرش این فرضيه دشوار به نظر ميرسد .زیرا ویژگي

فرایددهاي واجي این است که معموالً در ی
بعيد است که ی

بافت خاص ر ميدهدد و در سایر بافتها ر نميدهدد.

فرایدد واجي در تمام بافتها ر بدهد و فقط در ی

بافت ر ندهد.

 -2نوواژههایي ماندد «رایانه»« ،یارانه» و «سامانه» که در گذشته وجود نداشتهاند ،قطع اً در بازنم ایي
واجي مختوم به واکة [ ]eهستدد.

 -3وامواژههایي ماندد «گينه»« ،ویبره»« ،ژله «و «ژیله» ،قطعاً در بازنمایي واجي مختوم ب ه واک ة []e

هستدد.

مودودیت ننا داري  *e[postpositionعامل تبدیل واکة  /e/به واکة [ ]aپي

است .این مودودیت توليد واکة [ ]eرا فقط پي

از پ ف اض افه

از پفاضافه مجاز نميشمارد .از ز جائيکه ب ر

پایة دیدگاه دبيرمقدم ( )Dabir-Moghaddam, 2013, p. 97واژة «را» فقط پفاضافة زبا فارس ي
است ،مجاز نبود واکة [ ]eبر اس ا

ای ن مو دودیت فق ط ش امل ای ن واژه م يش ود و ب ر س ایر

واژهه اي زب ا فارس ي اِعم ا نم يش ود .گاتد ي اس ت ک ه در نظ ر گ رفتنر مقول ة واژگ انير

« »postpositionدر این مودودیت با الگوبرداري از مودودیتهاي منخصشده با مقولة واژگاني

 *DELnounو  )Anttila, 2002( *DELadjectiveانجام پذیرفتهاست .از ز جائيک ه واک ة [-افت اده]ي
[ ]eبه واکة [+افتاده]ي  /a/تبدیل ميشود ،مودودیت پایایي [)Walker, 2004( IDENT]height
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که تغيير منخصة ارتاا را در برو داد نسبت به فورت متداظر ز در درو داد جریمه ميکدد ،ب ا
مودودیت ننا داري  *e[postpositionدر تعارض است .تعامل این دو مودودیت در رتب هبد دي
( )8عامل تبدیل همزماني واکة  /e/به واکة [ ]aپي

از پفاضافه است:
1

[8. *e[popo >> IDENT]height
تلاظ اختياري نمونههاي ( )7به فورت مختوم ب ه واک ة [ ]eی ا [ ]aدر باف ت پ ي از واژة «را»

اختياريبودگي 2یا گوناگوني ززاد 3ناميده ميشود .زیرا تلاظ واکة [ ]eیا [ ]aدر ای ن باف ت مدج ر
به تغيير معدي واژه نميشود .گوناگوني ززاد در نظریة بهيدگي به فورت انطباق ی

برو داد که هر دو دستوري هستدد تعریف ميشود (:)Kager, 1999, p. 404- 407

درو داد

درو داد با دو

برو

دستور زبا

برو

شكل:1انطباقيکدروندادبادودرونداد

داد1
داد 2

مدظور از اختياري بود گونهها این است که توزیع دو برو داد ی ا دو گون ه در کدت ر اف و

دستور زبا نيست .همچدين دامد ة گس تردهاي از عوام ل فرادس توري 4از جمل ه متغيره اي زب اني-

اجتماعي ماندد جدسيت ،سن ،طبقه اجتماعي و س طح س واد و متغيره اي کدن ي 5از قبي ل س ب

سرعت گاتار در انتخاب ی

و

گونه نسبت به گونة دیگر دخالت دارن د .رویک رد رتب هبد دي ززاد

6

توس ط پ ریدف و اسمولدس کي ( )Prince & Smolensky, 1993, p. 51مط ر ش ده و ب ه عد وا

همتاي قواعد اختياري 7در نظریة اشتقاقي قاعدهبدياد ،م ورد بو ث ق رار گرفت ه اس ت (

Kiparsky,

 .)1993; Kager, 1994; Reynolds, 1994; Anttila, 1995بر پایة این رویکرد ،رتب هبد دي ثاب ت

دو مودودیت  C1و  C2دیگر ماروض نيست ،بلکه ز ها به طور ززاد رتب هبد دي م يش وند و روا
ارزیابي دو ش ر ميشود؛ در ی

شِ  C1 ،باالتر از  C2و در ش ر دیگر C2 ،ب االتر از  C1رتب هبد دي

مي شود  .انتخاب برو داد واقعي به این بس تگي دارد ک ه در لوظ ة تولي د ی
گوینور کدام ی

واژه توس ط ی

از این دو مودودیت باالتر از دیگري قرار ميگيرد .پف در چارچوب رویکرد

 1هماندد جم ( )Jam, 2015که واژة  postpositionبه فورت کوتاه شدة  popoتبدیل شدهاست.

2

optionality
free variation
4
extragrammatical
5
performance variables
6
free ranking
7
optional rules
3
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رتبهبددي ززاد ،ارزی ابي رخ دادِ اختي اري «معک و ش دگي فراید د افراش تگي» ب ه دو «زیرسلس له
مرات » تقسيم ميشود که هر کدام ی

برو داد بهيده را برميگزیدد .یکي رتبهبددي

[ IDENT]heightرا دارد و دیگري داراي رتبهبددي معک و

ز ب ه ف ورت

>> *e[popo

>> [IDENT]height

 *e[popoاست .تابلوهاي بههمپيوستة ( )2aو ( )2bنمای گر رخ دادِ اختي اري «معک و

ش دگي

فرایدد افراشتگي» در «بد ده را» اس ت .تقاب ل مي ا مو دودیت نن ا داري  *e[popoو مو دودیت
پای ایي [ IDENT]heightدر ( )2aب ه س ود مو دودیت پای ایي و در ( )2bب ه س ود مو دودیت
ننا داري پایا یافتهاست.

جدول:3تابلوهاي()2aو()2bمعكوسشدگيفرايندافراشتگي
Input: /bande ro/
[IDENT]height

*e[popo

[a.i ☞ ]bande ro

*
!*
*e[popo

[IDENT]height

[]banda ro
[]bande ro

!*
*

a.ii
b.i

[b.ii ☞]banda ro

.3.3تبديلواكة/a/بهواكة[ ]eدر لهجةاصفهاني(قاعدۀاصلي) 
تبدیل واکة  /a/به واکة [ ]eدر لهجة افاهاني فرایددي بسيار زایاست .هما گونه که پ ي ت ر بي ا
شد ،یکي از ویژگيهایي که لهجة افاهاني به ز

مع روف اس ت ،تب دیل واک ة  /a/ب ه واک ة []e

اس ت .ک رد زعارانل و کامبوزی ا و همک ارا ( )Kambuziya Kord-e Zafaranlu et al., 2009و

هادیا و علينژاد ( )Hadian & Alinejad, 2013این فرایدد را در چارچوب نظریة بهيدگي بررسي

کردهاند .ماندد واژههاي نمونة (:)10
.10

ميزند
خبر
مادر
از
احمد
 تراست

[/mizanad/ → ]mizened
[→ ]aber

/abar/

[]mder

→

/mdar/

[]ez

→

/az/

[]ahmed

→ /ahmad/

(پسوند تاضيلي) ]-tar[ → /-ter/
[]es

→

/ast/

ميپزد
فلکه
پدر
نم
کل
باید
موبت

[/mipazad/ → ]mipezed
[→ ]felece

/falace/

[→ ]peder

/pedar/

[→ ]na(e)mec

/namac/

[]celec

→

/calac/

[]bjed

→ [/bjad

[/mohabbat/ → ]mohabbet
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اصفهاني(معكوسشدگيقاعده)

.4.3تبديلواكة/e/به[]aدر لهجة
بر خ ف گرای فراگيرر تبدیل واکة  /a/به واکة [ ،]eبه شيوة قابل ت وجهي در تع دادي از واژهه ا
این واکة  /e/به واکة [ ]aتبدیل مي شود .این فرایدد ،ا ل

ر ميدهد:

در گاتار گوینورا ميا سا و مسنتر

الف -انتهاي واژه پف از بست چاکدایي

.11

[/dome/ → ]doma

جمعه
خدعه
جامعه

[→ ]oda

[/dmee/→ ]dmea

ب -پي

.12

فدیقين
عيد
سليماني

/ode/

از لت کامي
1

مطالعه
مزرعه
توطئه

[/seddiGejn/ → ]seddiGajn
[→ ]ajd

/ejd/

[/solejmni/ → ]solajmni
[→ ]hosajn

حسين
زید

[]zajnab

/hosejn/

→

/zejnab/

پ -نمونه هاي مدوصر به فرد

.13

التما
زندگاني
حسابي
گلستا
برسانيد

3

[→ ]eltams

/eltems/

2

[/zendeni/ → ]zandeni
[→ ]hasbi
[]olastn

/hesbi/

→ /olestn/

[/beresnid/ → ]berasunind

 1نام مسجدي در افاها است.

[/motlee/ → ]motlea
[/mazrae/ → ]mazraa
[/totee/ → ]totea

[/hejf/ → ]hajf

حيف
عي
حيوا

[/ejb/ → ]ajb
[/hejvn/→ ]hajvun
[/sejjed/ → ]sajjed

سيد
ميت

[/mejjet/ → ]majjet

معده
زنده
زندگي
فاح
 -اِم

1

[/mede/ → ]made
[/zende/ → ]zande
[/zendei/ → ]zandei
[/sheb/ → ]shab
[→ ]am-

 2در زبا فارسي همخوا هاي کامي //و  /c/فورت زیرساختي و همخ وا ه اي [ ]و [ ]kب ه ترتي
ز ها هستدد که فقط در ز ازة هجا در بافت پي

در ز ازة هج ا در باف ت پ ي
))Razmdideh, 2018

 3در «س م برسانيد»

از واک هه اي

/em- /

وا گون هه اي

از واکههاي پسين توليد ميشوند .ام ا همخ وا ه اي ک امي  //و /c/

يرپس ين و دیگ ر جایگ اهه ا ق رار م يگيرن د ( .نگ اه کدي د ب ه ( & Jam
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تبدیل واکة  /e/به واکة [ ]aدر این واژهها در تلاظ افراد ميا سا و مسنتر نسبتاً رای ر اس ت و

علت اوليه ز به دالیلي که در ادامه مطر شده« ،تص ويح افراط ي» اس ت« .تص ويح افراط ي» ب ر
اوستددراپ ( )Oostendorp, 2000ا ل

اسا

به عدوا ی

فرایدد «معک و ش دگي قاع ده» ب ر

پایة تعریف مورد نظر ونما ( )Vennemann, 1972مورد توليل قرار گرفتهاست .هله و ایدساردي

( )Halle & Idsardi, 1997, p. 346بيا ميکددد که تصويح افراطي معموالً هدگامي ر م يده د
تقابل زوایي ک ه در ی

که ی

زب ا حا ظ ش ده توس ط گروه ي از گوین ورا از ب ين ب رود.

گوینورا ر ز گونة نوزورانه به این واقعيت پي م يبرن د ک ه ز ه ا واژهه اي معيد ي را نس بت ب ه
گوینورا موتاط به طور متااوتي تلاظ ميکددد .در این هدگام ،سعي ميکددد تا این وجه تم ایز را

تصويح و برطرف کددد تا تلاظشا هماندد گوینورا موتاط بنود .هر چدد این قاعدة تص ويوي

ال

مدجر به تصويح افراطي ميشود .به بيا دیگر ،تصويح افراطي ناشي از کاربرد نابهجاي ی

قاعدة معکو

است .براي نمونه ،گاهي ف رض م يش ود ک ه در  /r/در گ وی

ماساچوس تي در

نتيجة تصويح افراطي است .زیرا از نظر گوینورا حذف  /r/در برخي جایگاهها ،ز گونه ک ه در
تلاظشا ر ميدهد در گونة معتبرتر ر نميدهد .بدابراین ،ز ها  /r/را در هما جایگ اهه ا در

م يکدد د .ب ر اس ا

دی دگاه هي ل و ری ف ( )Hale & Reiss, 2000ني ز در  /r/در گ وی

ماساچوستي ننا دهددة «معکو شدگي قاعده» بوده که علت ز تصويح افراطي است.
بر اسا

نونز کدونو ) (Nunez Cedeno, 1988در گوین ي از زب ا اس ذانيایي ک ه در کن ور

دوميدکن 2رایر است طي ی

فرایدد تاریخي همخوا  /s/در پایانة هجا حذف ميشود:

14. s → Ø / __ ] σ

«بوث»

«شورة سر»

«(عدد) دو»

diputa

15. /disputa/

diputa

/kaspa/

Do

/dos/

ترر ( )Terrell, 1986, p. 133بيا ميکدد که این فرایدد حذف اندازهاي رای ر اس ت ک ه /s/

پي همخواني و واژهپایاني در بازنمایي واژگاني اهالي ب يس واد دومد يکن وج ود ن دارد .ب ه بي ا

دیگر ،واژهه اي /kaspa/ ،/disputa/و  /dos/ک ه از جدب ة ت اریخي ق دیميان د در واژگ ا نهد ي
 1پينوند به کار رفته در سه واژة امروز ،امن

وامسا

Dominican

2
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گوینورا بزرگسا به ترتي

داراي بازنمایي زیرساختي  /kapa/ ،/diputa/و  /do/هستدد .هر چدد

در  /s/در پایان ة هج ا ب ه ف ورت تص ويح افراط ي پ ف از هج ایيش دگي ر

در این گ وی

ميدهد .این فرایدد به عدوا ت ش گویدده براي بياثر کرد تأثيرات ی
ز  /s/در پایانه حذف ميشد ،ر ميدهد:

فرایدد تاریخي ک ه ط ي
16. s → Ø / __ ] σ

بر پایة دیدگاه نونز کدونو ) (Nunez Cedeno, 1988این تصويح افراطي نمونهاي از وارونگي

قاعده بر پایة دیدگاه ونما ( )Vennemann, 1972; 1974است .زیرا قاعدة در  /s/و ح ذف /s/
از این نظر که درو داد و برو دادشا برعکف ه م اس ت در ح الي ک ه توف يف س اختاريش ا
یکسا مانده ،متقار هم هستدد.

در نمونههاي ( )18همخوا  /s/ممکن است در ی

جایگاههایي که جاي مداس

جایگ اهِ مداس

در ش ود .ه ر چد د در

ز نيست نيز ممکن است در شود .زیرا از جدبة رینهش داختي ه ي

/s/ي در  abogadoوجود ندارد .البته جایگاه متغير [ ]sدر این نمونهها نمایانگر ز است که فراید د

در به طور متغيري در پایانه ر ميدهد تا برو دادهایي که «گوناگوني ززاد» هستدد و فاقد تمایز

معدایي اند را توفيف کدد:

17. a) /diputa/ disputa ~ dipusta ~ diputas
b) /abogado/ asbogado ~ abosgado ~ abogasdo ~ abogados

استددروپ ( )Oostendorp, 2000به نقل از گ ومن و ف ا

 )1986و گومن ( )Goeman, 2000بيا ميدارد که گ وی

داراي قاعدة کوتاهشدگي واکه در بافت پي
در همين بافت فرفي ،داراي قاعدة کن

کن

واکه:

«او ميلرزد»

1

بر تیر وة زب ا هلد دي از گذش تهه ا

از خوشة همخواني بودهاست .هر چد د ای ن گ وی

واکه در فعلها بوده ،که ی

قاعده» و نمونة بارزي از تصويح افراطي است:
کوتاه شدگي واکه« :او راه ميرود»

ری دن ( Goeman & van Reenen,

hij lopt
hij beft

فراید د «معک و ش دگي
«راه رفتن»

«لرزید »

18. lop
bev

تصويح افراطي در زبا فارسي براي نخستين بار به وسيلة مدرسي ( )Modarresi, 1989م ورد

بوث قرار گرفت .وي این پدیده را اینگونه تعریف ميکدد:

مطاب بررسي جامعهشداسا زبا  ،در ميا طبقات مختلف جامعه ،طبقة متوسط پایين نس بت

به رفتار زباني طبقات ب االتر حساس يت بين تري نن ا م يده د و ب ي

از س ایر طبق ات از

ویژگيهاي زباني ز ها تقليد ميکدد .این گروه اجتم اعي در ای ن راه گ اه ت ا ز ج ا پ ي

Betuwe Dutch

1
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ميرود که ویژگيهاي زباني معتبر را ،حتي به ميزا نسبي بينتري از طبقات باالتر ب ه ک ار
ميگيرد .این پدیدهاي است ک ه تص ويح افراط ي نامي ده م يش ود
.)152

( Modarresi, 1989, p.

البته از دی دگاه نگارن دة مقال ة ،رخ داد ای ن «تص ويح افراط ي» در گات ار برخ ي گوین ورا

افاهاني ناشي از مقایسه بين طبقات اجتماعي شهر اف اها نيس ت ،بلک ه مبتد ي ب ر مقایس ة لهج ة

افاهاني با لهجة معيار ،یعدي لهجة تهراني است؛ گوینورا اف اهاني ب ا عل م ب ه گ رای

فراگي رر

تبدیل واکة  /a/به واکة [ ]eدر لهجة افاهاني ،و عدم رخداد این فراید د (ب دین ش دت) در گون ة

معيار سعي داشتهاند تا طي ی

سب

روند معکو

یعدي با تبدیل واکة  /e/به واکة [ ]aاین واژهها را ب ه

فارسي معيار تلاظ کددد .به نظر ميرسد این نو «تصويح افراطي» نيز خود به دالیل زی ر ر

داده است:

 -1مذهبي :افاهانيها عموماً مردمي مذهبي هستدد .احتماالً این نگرش در بين ز ها وجود دارد
که تلاظ برخي واژههاي مذهبي ماندد «حسين»« ،فدیقين» ،و «سيد» با واکة  /e/عاميانه بوده یا از

جدبه مذهبيشا کاستهاست .بدابراین ،تبدیل واکة  /e/به واکة [ ]aدر این واژهها جدبة مذهبي این

واژهها را بهتر و بينتر نمایا ميسازد .گاتدي است که در فارسي معيار نيز تلاظ واژههاي مذهبي

ماندد «حسين»« ،مهدي» و«سيد» با واکة [ ]aنيز مذهبيتر و رسميتر به شمار ميزیدد.

 -2احترام :به نظر ميرسد تلاظ نامهاي افرادي ماندد «حسين زقا»« ،زقا مهدي»« ،زید خانم»
و«سليماني» با واکة [ ]aموترمانهتر است.

 -3وجهه و اعتبار اجتماعي :از نظر این گوینورا تلاظ برخي واژهها ماندد «گلستا »« ،مطالعه»،

«التما » و «(س م) برسانيد» با واکة [ ]aاز اعتباراجتماعي باالتري برخوردار است و نمایانگر سواد
باالي ز ها است.

معكوسشدگيقاعده»درنظريةبهينگي

.1.4.3تصحيحافراطيازنوع«
هله و ایدساردي ( )Halle & Idsardi, 1997بيا ميکددد که پدیدهه اي تص ويح افراط ي از ن و

«معکو شدگي قاعده» در چارچوب نظریة بهيدگي قابل توليل نيست .زیرا اگر م ا قاع دة
 »Bرا داشته باشيم ،این به ز معداست که بر اس ا

«→A

نظری ة بهيدگ ي  Bبهيد هت ر از  Aاس ت .ب ا ای ن

وجود ،اگر همزما قاعدة « »B → Aرا داشته باشيم ،باید به این نتيجه برس يم ک ه  Aبهيد هت ر

از B

است .دست کم یکي از دو تغيي ر بای د يرطبيع ي باش د .هي ل و ری ف ( )Hale & Reiss, 2000و

واکف ( )Vaux, 2001; 2002نيز بيا ميکددد که م

کارتي ( )McCarthy, 1993ب راي تولي ل
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در []rي ميانجي در گوی

قاعدة ویژة در ر [ ]rک ه خ ار از

ماساچوستي زبا انگليسي از ی

چارچوب نظریة بهيدگي بود بهره جس تهاس ت .همچد ين ،واک ف ( )Vaux, 2001; 2002اس تدال

ميکدد که در همخوا در این بافت ها که عامل رخ داد ز مو دودیته اي نن ا داري اس ت،
پدیدهاي زبا گذر 1نيست .از این رو ،به جاي نظریة بهيدگي باید از ی

انگارة اشتقاقي 2به ره ب رد

که انتخاب همخوا در شده را به زساني در قواعد بازنویسي 3منخص ميکدد .هل ه و ایدس اردي
رویکرد اشتقاقي را ترجيح دادهاند.

( )Halle & Idsardi, 1997نيز در توليل در [ ]rميانجي ی

بر پایة دیدگاه برادلي ( )Bradley, 2006نظریة بهيدگي با تبيين قاعدة در [ ]sک ه ب ه ف ورت

تصويح افراطي در لهجة دومديکدي زبا اسذانيایي ر ميدهد ،به چال

چال

کنيده ميشود .مبداي این

ز است که این نظریه بر انطباق درو داد با برو داد بدا شدهاست .وي استدال ميکدد ک ه

در [ ]sاز ی

رابطة تداظر ب رو داد ب ا ب رو داد نن أت گرفت هاس ت .زی را ی

دومديکدي ،مابين برو داد خود و برو دادهایي که گوینورا سب

گوین ور لهج ة

موتاط برقرار ميکدد و  /s/را

در پایانة هجا حذف ميکدد .بدابراین ،در فورت بهرهگي ري از تد اظر ب رو داد -ب رو داد 4نظری ة

بهيدگ ي ک ارایي الزم ب راي تبي ين قاع دة در [ ]sرا خواه د داش ت .گاتد ي اس ت ک ه رواب ط و

مودودیتهاي تداظر برو داد -برو داد معموالً براي تبيين شباهتهاي واجي مي ا ب رو داده ایي
که به لواظ فرفي مرتبط هستدد (ماندد شباهت ميا ی

پایه و فورت وندافزودة ز پایه) به کار

ميروند .برادلي ( )Bradley, 2006با گسترش کاربرد انگارة تداظر برو داد -برو داد ،از ز براي
تبيين ارتباط بين تجليهاي زوایي گوناگو واژهها در سب

بهره بردهاست.

هاي گاتاري ناشي از تصويح افراطي

بر پایة دستهبدديهاي ارائهشده در ( )12( ،)11و ( )13تب دیل واک ة  /e/ب ه واک ة[ ]aدر لهج ة

افاهاني به ترتي

در بافت انتهاي واژه پف از بست چاکدایي ،در بافت پي

از ل ت ک امي ،و در

موارد مدوصربهفرد روي ميدهد .البته این موارد مدوصربهفرد در نظریة بهيدگي قابل طر و توليل
نيستدد .زیرا هر مورد بافت خاص خود را دارد که به سایر واژهه ا تعم يمپ ذیر نيس ت .ه ر چد د از

ز جائيکه بافت انتهاي واژه پف از بست چاکدایي و بافت پي

از لت کامي تعميمپذیر هس تدد،

ميتوا با فورتبددي مودودیتهاي ننا داري خاصر هر بافت ،این فرایدد را تبيين کرد .بر ای ن
اسا  ،عامل تبدیل واکة  /e/به واکة [ ]aدر بافت انته اي واژه پ ف از بس ت چاکد ایي و همچد ين
1

crosslinguistic
derivational
3
rewrite rules
4
output-output correspondence
2
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پي

از لت [ ،]jبه ترتي

( )20تعریف شدهاند:

1

دو مودودیت ننا داري [ *eو [ *]ejهستدد که به ترتي

 .19توالي بست چاکدایي و واکة [ ]eدر انتهاي واژه مجاز نيست.

در ( )19و
[*e

 .20توالي واکة [ ]eو لت کامي مجاز نيست.

[*]ej

هما مودودیت پایایي [ IDENT]heightبا این دو مودودیت ننا داري نيز در تعارض است.

چال انگيز بود تبيين تصويح افراطي در ی

زبا لزوماً به معداي چال انگيز ب ود ز در ی

خافي ر مي دهدد .حتي شرایط رخداد ی

فرایدد واجي یکسا هم ممکن است از زبا به زب ا

زبا دیگر نيست .هر زبا یا هر گون ة زب اني فراید دهاي واج ي خ اص خ ود دارد ک ه در ش رایط
یا لهجه به لهجه تااوت داشته باشد .خوشبختانه از ز جائيکه تبدیل واکة  /e/به واکة [ ]aدر این دو

بافت تعميمپذیر است ،تبيين ز چال انگيز نيست .همچدين ،به دليل اختياري بود ای ن فراید د در
لهجة افاهاني ،در توليل ز نيز ميتوا از هم ا رویک رد رتب هبد دي ززاد به ره جس ت .ب ر ای ن

اسا  ،در چارچوب رویکرد رتبهبد دي ززاد ارزی ابي رخ دادِ اختي اري فراید د «معک و

ش دگي

فرایدد افراشتگي» در لهجة افاهاني به دو «زیرسلسله مرات » تقسيم م يش ود ک ه ه ر ک دام ی
برو داد بهيده را بر ميگزیدد .بر پایة ی

رتبهبد دي ،مو دویت نن ا داري ب ر مو دودیت پای ایي

تسلط دارد و بر پایة رتبهبد دي دیگ ر مو دودیت پای ایي ب ر مو دودیت نن ا داري مس لط اس ت.

تابلوهاي بههمپيوستة ( )3aو ( ،)3bو ( )4aو ( )4bنم ای گ ر رخ دادِ اختي اري «معک و ش دگي

فرایدد افراشتگي» در دو واژة «جمعه» و «حيف» به ترتي

به نمایددگي از نمونهه اي (ال ف) و (ب)

هس تدد .تقاب ل مي ا یک ي از دو مو دودیت نن ا داري [ *eو [ *]ejو مو دودیت پای ایي

[ IDENT]heightدر ( )3aو ( )4aبه سود مودودیت پایایي و در ( )3bو ( )4bبه سود مودودیت

ننا داري تمام شدهاست.

جدول:4تابلوهاي()3aو()3bمعكوسشدگيفرايندافراشتگيدرواژۀ«جمعه»
[*e

Input:/dome/
[IDENT]height

*
[IDENT]height

!*
[*e
!*

*

[a.i ☞ ] dome
[a.ii ]doma
b.i
[]dome
[b.ii ☞ ] doma

 1در نوشتگا نظریة بهيدگي مودودیتهاي ننا دارير مدع کدددة توالي دو زوا اینگونه فورتبددي ميشوند.
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جدول:5تابلوهاي()4aو()4bمعكوسشدگيفرايندافراشتگيدرواژۀ«حيف»
Input:/hejf/
[IDENT]height

[*]ej
*

[a.i ☞ ]hejf
[a.ii ]hajf

!*
[*]ej
!*

[IDENT]height
*

b.i
[]hejf
[b.ii ☞ ]hajf

نتيجهگيري

.4
«وارونگي قاعده» شامل دو فرایدد «تقار قاعده» و «معکو شدگي قاع ده» اس ت؛ «تق ار قاع ده»
شامل فرایددي متضاد با قاعدة افلي در ی

متضاد با قاعدة افلي در ی

بافت یکسا است ،اما قاعدة معکو

شامل فراید دي

بافت تکميلي است .در هر دو مورد ،فورتي ک ه در اف ل بازنم ایي

زوایي بوده به عدوا بازنمایي زیرساختي و فورتي ک ه در اف ل بازنم ایي واج ي ب وده ب ه عد وا

بازنمایي زوایي در نظر گرفته م يش ود« .معک و ش دگي قاع ده» ع وض ش د نق

برو داد ی

قاعده با ی

درو داد و

دیگر و تکميل کدددة بافت اس ت .در تب دیل واک ة  /e/ب ه واک ة [ ]aدر

گونة گات اري زب ا فارس ي در باف ت پ ي

از واژة «را» [ ]roو در باف ته اي گون اگو در لهج ة

افاهاني« ،معکو شدگي قاعده» ر دادهاست .علت اولي ة رخ داد ای ن فراید د در گات ار برخ ي

گوینورا ميا سا و مسنتر لهجة افاهاني «تصويح افراطي» است که خود ناشي از مقایس ه ای ن
لهجه با لهجة معيار ،یعدي لهجة تهراني به دالیل م ذهبي ،احت رام ،وجه ه و اعتب ار اجتم اعي اس ت.

گوینورا افاهاني با علم به گرای

فراگيرر تبدیل واکة  /a/به واکة [ ]eدر لهجة افاهاني ،و عدم

رخداد این فرایدد (بدین شدت) در گونة معيار سعي داشتهاند تا طي ی

تبدیل واکة  /e/به واکة [ ]aاین واژهها را به سب
تصويح افراطي در ی

رون د معک و

یعد ي ب ا

فارسي معيار تلاظ کددد .چال انگيز بود تبيين

زبا لزوماً به معدي چال انگيز بود ز در ی

زبا دیگر نيست .تب دیل

واکة  /e/به واکة [ ]aدر موارد مدوصر ب ه ف رد در لهج ة اف اهاني قاب ل ط ر و تولي ل در نظری ة

بهيدگي نيست .زیرا هر مورد بافت خاص خود را دارد که به سایر واژهها تعميمپذیر نيست .هر چدد

به دليل تعميمپذیر بود بافت انتهاي واژه پف از بست چاکدایي و بافت پي

از لت کامي به سایر

واژهها ميتوا با فورتبددي مودودیتهاي ننا داري خاص این فرایدد را تبيين کرد.
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Abstract
1- Introduction
Standard Persian is the major accent spoken in the capital city of Tehran while
Esfahani accent is spoken in Esfahan, the third largest city in Iran after Tehran and
Mashhad, which was once one of the largest cities in the world. It is located at the
intersection of the two principal north-south and east-west routes that traverse Iran.
Both Standard and Esfahani accents have the same underlying phonological
structure. In the earlier verities of Persian including the Standard and Esfahani
accents, the vowel /a/ used to occur word-finally which changed to /e/ through time.
Moreover, the synchronic occurrence of this process in other word positions is
productive in the Esfahani accent which is regarded its well-known feature.
However, presently, the vowel /e/ optionally changes to ]a[ in the environment
before the postposition “râ” in both accents, as well as in other environments in the
pronunciation of middle-aged and older Esfahani speakers. It is worth mentioning
that the word “râ” is the only postposition in Persian formal pronunciation of which
is never used in the spoken style. According to Jam (2017), this postposition is
pronounced ]ro[ after words ending with vowels and ]o[ when it occurs after words
ending with consonants. That is because a preceding consonant triggers /r/ deletion.
2- Methodology
This research aimed at introducing and analyzing this rule inversion within the
framework of Optimality Theory (Prince & Smolensky, 1993/ 2004). Optimality
theory is one of the most significant developments in generative grammar. The first
detailed exposition of the theory appears in Prince and Smolensky’s book(1993),
entitled “Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar”. Its
goal is to explain the phonology of languages only by using a set of universal
constraints. No phonological rule is being applied in its analyses because they
1
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generally explained the language-specific phenomena. In contrast, constraints in OT
are not merely solutions to language-specific problems; they are claims about
Universal Grammar (UG) seeking to explain phonological phenomena universally.
Furthermore, there is no interaction between rules and constraints, i.e., OT is not a
mixed theory. The principles of SPE phonology (Chomsky & Halle, 1968) namely
rules and serial derivations between underlying representation (UR) and phonetic
representation (PR) have been abandoned by OT; however, UR and PR which are
renamed as input and output respectively, are being assumed in the classical sense.
The optionality (also known as “free variation”) in the change of /e/ to ]a[ in the
standard and Esfahani accents is analyzed using the free ranking approach which
maps a single input onto two outputs. Optionality is a case in which a single input is
mapped onto two grammatical outputs, although their distribution is not under
grammatical control. The fact that variation is “free” does not imply that it is totally
unpredictable, but only that no grammatical principles govern the distribution of
variants. Nevertheless, a wide range of extragrammatical factors may affect the
choice of one variant over the other, including sociolinguistic variables (such as
gender, age, and class), and performance variables (such as speech style and tempo).
Extragrammatical variables affect the choice of occurrence of one output over
another.
3- Conclusion
The Change of /e/ to ]a[ in the environment before the postposition “râ” in both
standard and Esfahani accents as well as in different environments in Esfahani
accent is a clear instance of rule inversion in Vennemann’s (1972) sense.
Vennemann (1972, 1974) (cited in Hulst 1980) regards rule inversion as
restructuring and as such as part of a complicated type of change involving
restructuring, loss of the original rule and addition of the inverted rule. He
distinguishes two subtypes of rule inversion, dependent on the motivation of the
change. In some cases, inversion is the direct result of restructuring. In other cases,
inversion is the result of reinterpretation of the alternation that is caused by the
original rule.
The primary reason for the occurrence of this phonological process, that is the
change of /e/ to ]a[ in Esfahani accent in the pronunciation of middle-aged and older
Esfahani speakers, is hypercorrection which is in turn due to comparing this accent
with the standard accent for religious reasons, honor and reverence as well as the
high prestige of the standard accent. This is true that coming up with an analysis for
hypercorrection in OT is challenging; however, since /e/ optionally changes to ]a[ in
certain generalizable environments in Esfahani accent, it is capable of being
analyzed within OT using the free ranking approach.
Keywords: Rule inversion, Hypercorrection, Vowel raising, Free variation,
Esfahani accent

