
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 افراشتگيِ فراینددر  گوناگوني آزادو  استثناءهاتحلیل 

 بهینگي یۀدر چارچوب نظر خیشومي پیش
  بشیر جم

 دانشگاه شهر کرداستادیار

 (83 ص تا 91ص  از)

 12/91/15:مقاله رشیپذ خیتار ؛91/3/15 :مقاله افتیدر خیتار
 

 چکیده
های  در بافت پیش از همخوان // افتاده ۀفرایندی است که طی آن واک« خیشومی افراشتگیِ پیش»

طور اجباری  ها به از واژهدر برخی  در حالی که این فرایند .شود تبدیل می [u] ۀافراشت ۀخیشومی به واک

گوناگونی  که استاختیاری  آن رخدادها نیز  واژهدر برخی  .دهد دهد، در برخی دیگر اصالً رخ نمی می رخ

 تبیین رخداد ،تحلیلی این پژوهشِهدف  .شود نامیده می (optionality) گیبود اختیارییا  آزاد

پرینس و اسمولنسکی، )در چارچوب نظریۀ بهینگی  اختیاری و عدم رخداد این فرایند اجباری و

گیری از  با بهره خیشومی افراشتگیِ پیشرخداد اختیاری . آن است ۀو رویکردهای زیرشاخ( 9118/1222

انطباق دارد مورد تحلیل قرار  داد دستوری داد با دو برون یك درونکه در آن  بندی آزاد رویکرد رتبه

شناسی  در واجبرای رخداد آن،  الزم واجی با وجود فراهم بودن بافتفرایند  یكعدم رخداد . گرفته است

افراشتگیِ در رخداد فرایند  هااستثناء. شود شناخته می (exceptionality)« استثناء»زایشی  با عنوان 

، از بین رفتن واجی بر بازنماییآن انحصاری عمال اِ ناشی از دالیل واجی شاملتواند  می ومیخیش پیش

همخوان از  پس /u/ ۀواکوجود  یا، (برچین تعامل زمینه) شرایط رخداد آن توسط یك فرایند دیگر

، (یشناخت غیرزبان)یا تاریخی  معناشناختی تواند می هااستثناءوجود دلیل  همچنین،. باشد خیشومی

گیری از  با بهره این دو مورد به ترتیب .باشد در چندین سده پیش فرایند توقف رخداد اینیعنی 

 .ندا شدهتحلیل « به لحاظ واژگانی خاصهای  محدودیت»و « دار به واژگان های دسترسی محدودیت»
 

نظریۀ  ،گیبود اختیاری ،گوناگونی آزاد، هااستثناء ،خیشومی افراشتگیِ پیش :های کلیدی واژه

 بهینگی

                                                 
 
  b_jam47@yahoo.com                                                                  : مسئول ۀنویسند ۀرایانام.  
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 مقدمه -9

 ۀافراشت ۀبه واک //افتاده  ۀفرایندهای واجی زبان فارسی تبدیل واک ترین رایجیکی از 

[u] است های خیشومی در بافت پیش از همخوان: 

 صادقیتوسط ثیرگذاری که پیرامون این فرایند انجام شد نخستین پژوهش تأ     

«  ̒اوم̕  و  ̒اون ̓به ̒مآ ̓و ̒آن̕ل تبدی»این فرایند با عنوان  در این پژوهش. بود (9838)

ای برای این فرایند  نام ویژهنبودِ   .ارائه نشده است برای آن خاصی نام معرفی گردیده و

افراشتگیِ »علمیتا نام  هآن داشت رو را بر پژوهش پیشِ ۀمهم زبان فارسی نگارند

در  خیشومی افراشتگیِ پیش رخداد فرایند. را برای آن پیشنهاد کند «خیشومی پیش

فرایند به رغم این نیز ها  در بسیاری از واژه .یا اجباری است یا اختیاریگفتاری  ۀنگو

این   .دهد رخ نمیو تاریخی،  معناشناختی ،شناختی به دالیل واج ،فراهم بودن بافت الزم

عدم رخداد یك فرایند واجی با وجود فراهم بودن شرایط و بافت الزم یعنی  ،وضعیت

1شناسی زایشیِ برای رخداد آن، در واج
SPE (2و هله 8چامسکی )ۀو همچنین نظری 

 .شود شناخته می  «استثناء»، با عنوان (به عنوان یکی از رویکردهای زایشی)بهینگی 

 ۀواکخیشومی فقط توالی  افراشتگیِ پیشبافت الزم برای رخداد فرایند  توصیفزیرا در 

// بر . شود ف لحاظ نمیو همخوان خیشومی ذکر شده و شرایط دیگر در این توصی

ك فرایند واجی در یك تکواژ رخ منظور از استثناء این است که ی( 1223) 3اساس پَتِر

 . دهد وجود شرایط یکسان رخ نمی دهد ولی در یك تکواژ دیگر با می

رخداد اجباری و اختیاری و  بدین صورت است که تحلیلی در این مقاله پژوهش روش    

پرینس و اسمولنسکی، )در چارچوب نظریۀ بهینگی  خیشومی افراشتگیِ پیشعدم رخداد 

                                                 
1
 . pre-nasal raising   

2
. Sound Pattern of English  

3
. Noam Chomsky  

4
. Morris Halle  

5
. exceptionality 

6
. Joe Pater 

/bm/     → [bum]               بام       

/codm/ → [kodum]      کدام      

/tamm/ → [tamum]             تمام 

  

(1)/dn/   → [dun]                جان  

/nn/     → [nun]       نان             

/ne/   → [une]  خانه                   
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های  محدودیت، بندی آزاد رتبه و رویکردهای زیرشاخۀ آن همچون( 9118/1222

 . به لحاظ واژگانی تبیین شده است خاصهای  محدودیتدار به واژگان و  دسترسی
 

  رخداد اجباری -2

ها اجباری  بسیاری از واژه ریگفتادر تلفظ  «خیشومی افراشتگیِ پیش»رخداد فرایند 

مانند . رود به کار نمیگفتاری  ۀها در گون به سخنی دیگر، تلفظ اصلی این واژه. است

های خانه، نان، خیابان، گران، ارزان، کدام و میدان که در گفتار به ترتیب فقط به   واژه

 . شوند ون، کدوم و میدون تلفظ میصورت خونه، نون، خیابون، گرون، ارز

 ۀعامل رخداد فرایند تغییر واک (9818 جم و تیموری،) N*داری  حدودیت نشانم 

// ۀایتن محتدودیت تتوالی واکت    . های خیشومی استت  در بافت پیش از همخوان []  و

کته هرگونته    IDENT[low]محدودیت پایایی  .شمارد همخوان خیشومی را مجاز نمی

داد جریمته   تر در برون افراشته یا افراشته های دادی را به واکه درون ۀهای افتاد تبدیل واکه

افراشتتگیِ  »فراینتد  ( 1)بنتدی   رتبه. داری قرار دارد کند، در برابر این محدودیت نشان می

  N >> IDENT[low]* (2) :کند را تبیین می «خیشومی پیش

 :مورد تحلیل قرار گرفته است( 9)در تابلوی  «نان» ۀواژرخداد این فرایند در 
                

 خیشومی افراشتگیِ پیشرخداد اجباری  (9)تابلوی 

 

 

 

 

 ۀبه علت داشتن توالی واک (b) پایای آشکار است، گزینۀ( 9)همان گونه که در تابلوی 

[]  و همخوان خیشومی[n]  محدودیت*N گزینۀبنابراین، . را نقض کرده است  

(a) داد بهینه  که فاقد این توالی است، این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برون

 .برگزیده شده است
 

 گوناگوني آزاد  -3

ها اختیاری  بسیاری از واژه گفتاریدر تلفظ  «خیشومی افراشتگیِ پیش»رخداد فرایند 

ها در گونه گفتاری به کار  لفظ اصلی و تغییریافته این واژهبه سخنی دیگر، هر دو ت. است

IDENT[low] *N Input: /nn/ 

           *  a. ☞   [nun] 

          *!    b.        [nn] 
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های قربان، ایرانی، کالم، زمان، داماد، تمام و نام اکثر شهرها همچون   مانند واژه. رود می

تهران، کرمان و کاشان که افزون بر تلفظ اصلی به ترتیب به صورت قربون، ایرونی، کلوم، 

 این وضعیتدر . شوند کاشون در گفتار تلفظ می زمون، دوماد، تموم، تهرون، کرمون و

جایگزینی دو واحد واجی مختلف  شود نامیده می 1گوناگونی آزادیا   بودگی اختیاریکه 

؛  13:9118 8کار)شود  میبا یکدیگر در یك محیط یکسان منجر به تغییر معنی واژه ن

داد با  یك درون بهینگی به صورت انطباق ۀدر نظری گوناگونی آزاد (.52:1222 2نسنج

 .(224-222:9111 5کگر)شود  داد که هر دو دستوری هستند تعریف می دو برون

    

 
 

بینی  ه این پدیده کامالً غیر قابل پیشنیست ک اینها  بودن گونه اختیاریمنظور از     

گونه در کنترل اصول دستور یا دو  ددا دو برون، بلکه حاکی از این است که توزیع باشد

نه نسبت به در انتخاب یك گو 3ای از عوامل فرادستوری گسترده دامنۀو  نیستزبان 

اجتماعی همچون جنسیت،  -این عوامل شامل متغییرهای زبانی ؛گونه دیگر دخالت دارد

از قبیل سبك و سرعت گفتار  4سن، طبقه اجتماعی و سطح سواد و متغییرهای کنشی

شناسی  گرا از جمله واج ی رویکردهای صورتبرا گوناگونی آزاداز این رو، تببین . هستند

بنیاد،  قاعده یاشتقاق ۀدر نظری. برانگیز است بهینگی چالش ۀبنیاد و نظری قاعده یاشتقاق

یك  شوند؛ در در نظر گرفته می بودگی اختیاری ۀبه عنوان راه حل مسئل 3قواعد اختیاری

های متفاوتی  د دادهاختیاری منجر به تولی ۀیك قاعد رخدادیا عدم  رخدادیك اشتقاق 

ور زبان زیرا دست .برانگیزتر است بهینگی چالش ۀبرای نظری گوناگونی آزاد ۀمسئل .شود می

                                                 
1
. optionality 

2
. free variation 

3
. Philip Carr 

4
. John T. Jensen 

5
. Rene Kager 

6
. extragrammatical 

7
. performance variables 

8
. optional rules 
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؛ بدین مفهوم که است 9ای جبرگرایانه داد به شیوه برون –داد  آن یك ابزار انطباق درون

مراتب   سبت به سلسلهگزینه ن  ترین داد یگانه، که هماهنگ داد فقط با یك برون هر درون

تواند دو  یك رقابت جبرگرایانه نمی ،بر این اساس .یابد می  ، انطباقهاست محدودیت

ها ابزار خاص یك زبان  ، محدودیتها برخالف قاعده. داشته باشد( هبهین)برنده  ۀگزین

هستند که در  دستور جهانینیستند که به طور اختیاری اعمال شوند، بلکه آنها عناصر 

بندی  رتبه تنها در گوناگونی آزاداین رو، راه حل مسئله  از. لقوه فعالندهر دستور زبانی با

و  8توسط پرینس 1بندی آزاد رویکرد رتبهاین راستا  در. ها نهفته است محدودیت

اختیاری مورد بحث قرار  ۀو به عنوان همتای قاعد همطرح شد( 59:9118) 2اسمولنسکی

(. 9115 4، آنتیال9112 3نولدز، ری9112، کگر  9118 5کیپارسکی) ه استقرار گرفت

ه دیگر مفروض نیست، بلک C2 و  C1بندی ثابت دو محدودیت  طبق این رویکرد، رتبه

 C1 ،قدر یك شِ ؛شود ق میشوند و روال ارزیابی دو شِ بندی می آنها به طور آزاد رتبه

 . شود بندی می رتبه  C1از باالتر   C2ق دیگر  و در شِ  C2از باالتر 

تولید یك واژه توسط یك  ۀداد واقعی به این بستگی دارد که در لحظ نانتخاب برو

پس در چارچوب  .گیرد میگویشور کدام یك از این دو محدودیت باالتر از دیگری قرار 

به دو  «خیشومی افراشتگیِ پیش»رخدادِ اختیاری فرایند بندی آزاد ارزیابی  رویکرد رتبه

 .گزیند مینه را برداد بهی کدام یك برونشود که هر  تقسیم می« زیرسلسله مراتب»

 بندیِ و دیگری دارای رتبهرا دارد IDENT[low] >>*N یبند رتبهیکی  

 (a1) ۀبه هم پیوستی هاتابلو .استN>> IDENT[low]*   به صورتآن  برعکس

 «داماد» ۀدر واژ «خیشومی افراشتگیِ پیش»رخدادِ اختیاری فرایند گر  نمایش (b1)و 

 در IDENT[low]و محدودیت پایایی  N*میان محدودیت نشانداری  تقابل. است

(a1)  به سود محدودیت پایایی و در(b1) د محدودیت نشانداری تمام شده استبه سو. 

       

 

 

                                                 
1
. deterministic 

2
. free ranking 

3
. Alan Prince 

4
. Paul Smolensky 

5
. Paul Kiparsky  

6
. William T. Reynolds 

7
. Arto Anttila   
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 خیشومی افراشتگیِ پیشدر  بودگی اختیاری (b1)و  (a1)ی هاتابلو
Input: /dmd/ 

      *N IDENT[low]  

*             a.i ☞ [dmd] 

 *!           a.ii     [dumd] 

IDENT[low]        *N  

*              *!        b.i      [dmd] 

  b.ii ☞[dumd] 
 

 (هااستثناء) خیشومي افراشتگيِ پیش عدم رخداد -3

 نیز دالیل خیشومی افراشتگیِ پیش عدم رخدادهمان گونه که در مقدمه بیان شد، 

 «استثناء»شناسی زایشی  در واجاین وضعیت . دارد تاریخیو  معناشناختی ،تیشناخ واج

 .اند این موارد به ترتیب در این بخش مورد بررسی قرار گرفته ۀهم. شود نامیده می
 

 شناختي دالیل واج -3-9

شان  که دلیل خیشومی افراشتگیِ پیشفرایند در این زیربخش به سه مورد عدم رخداد 

 . ده، پرداخته شده استشناختی بو واج
 

 چین تعامل عکس زمینه -3-9-9

-/ و /am/ ،/-at/ ،/-a/ ،/-emn/ ،/-etn-/در زبان فارسی ضمیرهای پیوسته 

en/ برای نمونه، (. 42: 9833؛ شقاقی، 81: 9849کلباسی، )ها هستند بست جزء پی

  (4)          :ه استنشان داده شد (2)در « با» ۀتلفظ این ضمیرها پس از پیوستن به واژ

  ۀاز طریق حذف واک( 2)های  ها در همۀ نمونه التقای واکههمان گونه که پیداست      

در ضمیرهای جمع که نیمی از  خیشومی افراشتگیِ پیشفرایند  وبست برطرف شده  پی

                                                 
 
 .شود که مورد توجه این مقاله نیست نیز برطرف می [h]ها از طریق درج همخوان میانجی  واکهدر تلفظ برخی افراد التقای .  

/b# emn/→[bmun]     (با ما)بامون  

/b# etn/  → [btun]   (ماشبا )باتون  

/b# en/ → [bun]   (با آنها)باشون  

/b# am/→ [bm]   (با من)بام  

/b# at/  → [bt] (   با تو)بات    

/b# a/  → [b]       (با او)باش  
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به رغم فراهم شدن بافت، ولی این فرایند  .دهند رخ داده است این ضمیرها را تشکیل می

        b# am/ → [bm]/ *[bum]/: رخ نداده است [bm]در نمونۀ اول یعنی 

در واژۀ  خیشومی افراشتگیِ پیشآید که پس چرا فرایند  اکنون این پرسش پیش می

   bm/    →   [bum]/                                 دهد؟  رخ می( بام پشت)« بام»

که  [bm]  تواند بر بازنماییِ نمی خیشومی افراشتگیِ پیشفرایند  در پاسخ باید گفت که

فقط بر بازنمایی واجی  زیرا این فرایند ؛شود بست است اعمال  صل حذف واکۀ پیحا

 خیشومی افراشتگیِ پیشفرایند تر، شرط رخداد  به سخنی روشن. شود اعمال می

این به معنی تقدم . است بازنمایی واجیو همخوان خیشومی در   //ۀمجاورت واک

بست یا به سخنی دیگر، عدم  پی بر قاعدۀ حذف واکۀ خیشومی افراشتگیِ پیشقاعدۀ 

این عدم تقدم . است خیشومی افراشتگیِ پیشبست بر قاعدۀ  تقدم قاعدۀ حذف واکۀ پی

افراشتگیِ به رغم فراهم شدن بافت الزم برای رخداد فرایند  تاشود  باعث می

قدم بر تواند بر قاعدۀ م زیرا یك قاعده نمی. ، این فرایند نتواند رخ بدهدخیشومی پیش

که در  است 9«چین زمینه عکسِتعامل »بارزی از  ۀاین تعامل نمون. ثیر بگذاردأد تخو

 (:9812 جم،)است  به صورت زیر تعریف شده (911-912 :1222) جنسن

ولی  ؛کند را فراهم  Aاین قابلیت را داشته باشد که شرایط رخداد قاعدۀ  B   اگر قاعدۀ 

ترتیب »بشود این تعامل Aرخداد  قاعدۀ ، نتواند باعث  Aبه علت عدم تقدم بر قاعدۀ

تواند بر قاعدۀ  یك قاعده نمی دشهمان گونه که بیان . شود نامیده می« چین عکسِ زمینه

 .پیش از خود تاثیر بگذارد

 بست  و  حذف واکه پی خیشومی افراشتگیِ پیشچینِ  تعامل عکس زمینه(5)

کیپارسکی، ) است 1«شناختی تیرگی واج»های  یکی از علت چین عکسِ زمینهتعامل 

. اند های مختلفی تعریف کرده شناختی را به شیوه تیرگی واج ۀواج شناسان پدید . (9148

ها و بیشتر مبتنی بر  ریفتیرگی را که برآیند این تع ۀرو، پدید پژوهش پیشِ ۀنگارند

                                                 
1
. counterfeeding 

2
. phonological opacity 

 /b# am/ واجیبازنمایی 

 خیشومی افراشتگیِ پیش
__________ 

 bm  بست پی ۀحذف واک

 [bm] بازنمایی آوایی
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 ۀکند؛ پدید تری تعریف می تر و مشروح است به صورت ساده( 1223)تعریف آنتیال 

 :دهد تیرگی در یکی از دو وضعیت زیر که برعکس هم هستند رخ می

که به رغم فراهم  مشاهده شودوضعیتی که با بررسی بازنمایی آوایی یك واژه  -الف

به سخنی . ك فرایند واجی، آن فرایند رخ داده استنبودن بافت الزم برای رخداد ی

باعث  دیگری دیگر، با توجه به بازنمایی آوایی مشخص نشود که چه فرایند یا عامل

 . رخداد آن فرایند واجی شده است

که به رغم فراهم  مشاهده شودوضعیتی که با بررسی بازنمایی آوایی یك واژه  -ب

به سخنی دیگر، . ند واجی، آن فرایند رخ نداده استبودن بافت الزم برای رخداد یك فرای

با توجه به بازنمایی آوایی مشخص نشود که چه فرایند یا عامل دیگری باعث عدم رخداد 

 . آن فرایند واجی شده است

تیرگی علت و  9«برچین ترتیب عکس زمینه« »الف»شناختی  تیرگی واجعلت 

دلیل تیرگی  .(9148، کیپارسکی)است« چین زمینه ترتیب عکسِ» «ب»شناختی  واج

افراشتگیِ  فرایندکند چرا  این است که مشخص نمی [bm] بازنمایی آوایی

 ۀپدید .نداده است ویبه رغم فراهم بودن بافت الزم برای رخداد آن ر خیشومی پیش

میانی بین بازنمایی ( های) های واجی و بازنمایی بهینگی که قاعده ۀتیرگی برای نظری

ولی رویکردهای . انگیز است ، چالشگیرد در نظر نمینمایی آوایی را بازواجی و 

با  .گیرند، چالشی با این پدیده ندارند میانی را در نظر می( های) بنیاد که بازنمایی قاعده

عکس زمینه »کند که تیرگی از نوع  استدالل می( 15-13: 1224)1کارتی مكاین وجود، 

قابل   شده بندی یك محدودیت پایایی غنی رتبهینگی کالسیك با صو ۀدر نظری« چین

شده راه  بندی یك محدودیت پایایی غنی توان با صورت میبر این اساس، . تحلیل است

  /b#am/ با بررسی بازنمایی واج  حلی برای این مورد تیرگی در زبان فارسی یافت؛

برنده  شده نیاز داریم که موجب شود که ما به یك محدودیت پایایی غنی مشخص می

 . بشود [bum] ۀدر برابر گزین [bm] ۀشدن گزین

                                                 
1
 . counterbleeding  

2
. John J. McCarthy  

3
 . enriched faithfulness constraint 

2
در زبان  شناختی واجتیرگی  تحلیل»نگارنده با عنوان  ۀبه مقال ،تیرگی ۀپیرامون پدیدبیشتر  ۀبرای مطالع.  

 .مراجعه شود( جستارهای زبانی ۀانتشار در مجل ۀآماد)« یفارس
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#/IDENT[low]محدودیت پایایی جایگاهی
  ۀرا بته واکت   هافتتاد   ۀکه تبدیل واکت  11

 ایتن . راه حتل ایتن تیرگتی استت     ،کنتد  تتر در مترز واژه جریمته متی     افراشته یا افراشته

  ودیتمحتد همچنتین،  . مستلط باشتد   N*داری  بتر محتدودیت نشتان   بایتد   محدودیت

هتا را برطترف    التقای واکهکه ( 993 -994: 1221کارتی،  مك) HIATUS*داری  نشان

در برابتر آن  کته   ( 9115کارتی و پترینس،   مك)MAX محدودیت ضد حذفِ و کند می

. افتزوده شتود  بندی  رتبهبه  باید کند داد جریمه می قرار دارد و حذف هر واجی را در برون

بر  #/IDENT[low]و  HIATUS*محدودیت سلط دومستلزم ت بهینه ۀانتخاب گزین

خیشتومی   افراشتگیِ پتیش عدم رخداد ( 3) بندی رتبه .است N*داری  محدودیت نشان

                                                      :کنتتد را تبیتتین متتی/b#am/ در

 MAX >> (6) *HIATUS, ID[low]/# >> *N >> ID[low] 
                                   

 چین تعامل عکسِ زمینه( 8)تابلوی 

 

هایش  به دلیل التقای واکه (c)آشکار است، ابتدا گزینۀ ( 8)ن گونه که در تابلوی هما

سپس، رقابت به دو . است  را نقض کرده و از رقابت کنار رفته HIATUS*  محدودیت

افتاده در مرز واژه  ۀبه علت تغییر مشخص (b)گزینۀ . شود کشیده می (b)و  (a) گزینۀ

که این مشخصه (a)  گزینۀ، پس. کرده است تخطی #/IDENT [low]محدودیت از 

 .شود میداد بهینه برگزیده  در آن تغییری نکرده، به عنوان برون
 

 برچین تعامل زمینه  -3-9-2

 /dahn/در زبان پهلوی به صورت « دهان» ۀتلفظ واژ(9849)بر اساس فرهنگ معین 

. شود تلفظ می [dahan]به صورت  [a]به / /این واژه در گفتار با تبدیل. بوده است

کهن  ۀاین واژ خیشومی در افراشتگیِ پیشفرایند  آید که چرا این پرسش پیش میاکنون 

                  تبدیل شده است؟ [a]به  [u]به جای  // ۀفارسی رخ نداده و چگونه واک

[dahan]/ *[dahun]                                                       → /dahn/ 

MAX ID [low] *N ID [low]/# *HIATUS Input: /b#am/ 
   *            *      a. ☞   [bm] 
   *              *               *!  b.        [bum] 

                                   *! c.        [bam] 
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شتود کته در ایتن واژه     آن آشکار میبازنمایی واجی این واژه با بازنمایی آوایی  ۀبا مقایس

هتای مستتعد رختداد     از میان کتل واژه در واقع . رو رخ داده است ای پیش هماهنگی واکه

به وقوع پیوستته  ای  هماهنگی واکه« دهان» ۀواژخیشومی، فقط در تلفظ  افراشتگیِ پیش

  ۀبته هستت   /a/هجای منبع یعنی واکه   هستۀ از[ پسین -]مشخصه ای که  به گونه .است

گسترش پیدا کرده و موجب تغییتر مشخصته    //پسین  ۀهجای سمت راست یعنی واک

ای بته جتای    دلیتل رختداد همتاهنگی واکته     .شتده استت  [ پسین -] به[ پسین]+ آن از 

اگتر  ق تعریتف  طبت . خیشومی تعامل زمینه برچینِ ایتن دو فراینتد استت    افراشتگیِ پیش

کته  ) Aولی رخداد  قاعدۀ . فراهم باشد Bو  Aشرایط برای رخداد جداگانۀ هر دو قاعدۀ 

بر استاس  از بین ببرد، این تعامل  Bشرایط را برای رخداد قاعدۀ ( تقدم دارد Bبر قاعدۀ 

در  (.9812 جتم، ) شتود  نامیده متی « برچین  ترتیب زمینه» (911-912 :1222) جنسن

 شتده  [a]بته   // ۀموجب تبدیل واک( Aقاعدۀ )ای  هماهنگی واکه داد رخ« دهان» ۀواژ

  .از بین برده است( Bقاعدۀ )خیشومی  افراشتگیِ پیششرایط را برای رخداد و 

  خیشومی افراشتگیِ پیش ای و هماهنگی واکه نِ دو فرایندتعامل زمینه برچی(4)    

 

 

 

 

 

عامتل  . گیترد  بهینگی مورد تحلیل قرار متی  ۀنظری در چارچوب ییاکنون این مورد استثنا    

ایتن  . استت AGREE[-back]   داری نشتان ای محتدودیت   هماهنگی واکته این رخداد 

: 1؛ بتاکووی  9113، 9دیلومبتار ) AGREE[F]های  محدودیت ۀکه از خانوادمحدودیت 

 ]پستین  -[  های هجاهتای مجتاور در مشخصتۀ    واکه کند که باشد، ایجاب می می( 1222

در برابر این محتدودیت قترار دارد و    IDENT[back]محدودیت پایایی  .یکسان باشند

داد نستبت بته واکتۀ متنتانر آن در      را در برون ]پسین -[به  ]پسین+ [یك واکۀ  تبدیل

در  N* محدودیتبر  AGREE[-back] محدودیت تسلط  .کند می داد جریمه درون

 و عدم تلفظ آن به صتورت   [dahan]به صورت« دهان»تلفظ واژه دلیل ( 3)بندی  رتبه

*[dahun]کند را تبیین می : 
                                                 
1
 . Linda Lombardi   

2
 . Eric Bakovic  

 /dahn/ واجیبازنمایی 

 dahan ای هماهنگی واکه

  خیشومی افراشتگیِ پیش
______ 

 [dahan] بازنمایی آوایی
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            (8) AGREE[-back] >>*N >>ID [back], ID [low]       
 

 خیشومی افراشتگیِ پیش ای و هماهنگی واکه دتعامل زمینه برچینِ دو فراین( 2)تابلوی 

 

-]AGREE ، رعایت محدودیت مسلطآشکار است( 2)همان گونه که در تابلوی 

back]  ۀگزینتوسط (a) پسین غیر   ۀدو هجایش واک ۀکه در هست[a]  و عدم را دارد

ه عنوان ها موجب برگزیده شدن این گزینه ب رعایت این محدودیت توسط سایر گزینه

 .داد بهینه شده است برون
 

 /u/ ۀبافت پیش از واک -3-9-3

 [u]به  // ۀباشد، واکبه کار رفته  /u/ ۀواک /N/ ۀبعد از هجای دربردارند چه چنان

که این فرایند در آنها  و ناموس فانوس ،قانون ،بانو ،زانو های واژه مانند. شود نمیتبدیل 

زیرا در . رود این وضعیت نیز نوعی استثناء به شمار می. (9838 ،صادقی) دهد رخ نمی

و  // ۀواکخیشومی فقط توالی  افراشتگیِ پیشبافت الزم برای رخداد فرایند  توصیف

بنابر این، در این توصیف شرایط هجاهای دیگر لحاظ . همخوان خیشومی ذکر شده است

افراشتگیِ رخداد فرایند عدم عامل  uNu*داری  محدودیت نشان .نشده است

افراشتگیِ رخداد فرایند عدم  (1)بندی  رتبه9.است خیشومی در این بافت پیش

 باشدبه کار رفته  /u/ واکه /N/ ۀبعد از هجای دربردارند بافتی که را در خیشومی پیش

   :کند تبیین می

   (9) *uNu >> *N >> IDENT [low]  
 :مورد تحلیل قرار گرفته است (5)در تابلوی  بانو  ۀواژرخداد این فرایند در  عدم

          

 

                                                 
بین دو واکه را  [k]که وجود همخوان ( 843: 9111کگر،)VkV*با الگوبرداری از محدودیت این محدودیت  . 9

 .بندی شده است صورتشمارد،  مجاز نمی
 

ID [low] ID [back] *N AGREE[-back] Input: /dahn/ 
        *       a. ☞   [dahan] 
     *        *             *! b.       [dahun] 

                 *            *!  c.       [dahn] 

        *      *            *! d.       [dhn] 
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  /u/ ۀپیش از واک بافت درخیشومی  افراشتگیِ پیشرخداد عدم  (5)تابلوی 
 

 

 
 

یِ وجود همخوان خیشومبه دلیل   (b)آشکار است، گزینۀ  (5)همان گونه که در تابلوی 

[n]  ۀواک رخداددر میان دو[u]  داری  نشان  محدودیت*uNu را نقض کرده است .

داد بهینه برگزیده  کرده، به عنوان برونمحدودیت را رعایت که این (a)  گزینۀبنابراین، 

 .شده است
 

                                                                        ل معناشناختيیدل -3-2

که  خیشومی افراشتگیِ پیشفرایند رخداد  از عدمدر این زیربخش، ابتدا سه مورد 

گی مورد بوده، معرفی شده و سپس در چارچوب نظریه بهین معناشناختیشان  دلیل

 .اند  تحلیل قرار گرفته
 

 زبون/ زبان -الف

. «ستوزه  زبتونم متی  »: دهد؛ ماننتد  رخ می« زبان» ۀواژخیشومی در  فرایند افراشتگیِ پیش

زبان » در عبارت« انگلیسی» ۀبسامد باالی باهمایی این واژه با واژ .«چینی زبون سختیه»

ایتن فراینتد    .استت  شده« زبان»  ۀواژبه « انگلیسی»ۀ واژانتقال معنای موجب  «انگلیسی

« انتقتال در کتاربرد  » (124: 9841بته نقتل از صتفوی،    ) (9131) 9اولمتان  که بر اساس

هتای آن   یندی است که طی آن معنتای یتك ترکیتب بته یکتی از واژه     شود فرا نامیده می

انتقتال در  ». شود یا کاربرد آن اختیتاری متی گتردد    دیگر حذف می ۀیابد و واژ انتقال می

 «زبتان »  ۀواژشتده کته   موجتب  هتا   به عنوان یکی از عوامل افزایش معنتایی واژه « کاربرد

 ۀواژجالتب توجته ایتن استت کته اگتر        نکتته . باشد نیز « زبان انگلیسی»امروزه به معنی 

آن رخ خیشتومی در   فراینتد افراشتتگیِ پتیش   باشتد،  « زبان انگلیستی »به معنی   «زبان»

 : مانند جمله های زیر:  دهد نمی

 .زبونش خوبه*/برادرم زبانِش -

 . گرفته 12 زبون*/پسرم تویِ درس زبان -

 .دارم زبون*/من لیسانس زبان -

 .نام کرده ثبت زبون*/دخترم کالس زبان -
                                                 
1- Stephen Ullmann 

IDENT (low) *N *uNu Input: /bnu/ 
                *  a. ☞   [bnu] 
           *      *! b.       [bunu] 
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زبان »به معنی « زبان» ۀواژخیشومی در  افراشتگیِ پیشواجی رخداد فرایند علت عدم 

در زبان فارسی و در پی آن « زبان انگلیسی»رواج باهمایی این است که « انگلیسی

 .واجی بوده است فراینداین رخداد چندین سده پس از توقف « انتقال در کاربرد»رخداد 

 جون/ جان -ب

 ! جون بکن. جونم: دهد؛ مانند رخ می« جان» ۀواژخیشومی در  یند افراشتگیِ پیشفرا

تکرار ) متوجه نشدم»و « (صحبت کنید)بفرمایید= بله »دارای دو معنیِ « جان» ۀواژ

به کار ( پرسشی)آهنگ خیزان  دومی بابا آهنگ افتان و باشد که اولی  نیز می« (کنید

آن خیشومی در  فرایند افراشتگیِ پیش، باشد  دو معنیبه این   «جان» ۀواژاگر  .رود می

 :هرامو ب آرشبین  تلفنی زیروگوی  گفتمانند . دهد رخ نمی

                                                                             الو؟: آرش

 (بفرمایید -بله)=  جون*/ جان: هرامب

             چند میشه؟  3تقسیم بر  4به توان  5 یه سؤال داشتم، :آرش

 ((تکرار کن) متوجه نشدم)=  جون؟*/ جان: هرامب
 

 نيوشیط /شیطاني -ج

 صفتبه عنوان یك  رسمی و گفتاری ۀدر هر دو گونبه معنی اهریمنی « شیطانی » ۀواژ

 این واژهخیشومی در  فرایند افراشتگیِ پیش. «شیطانی عمل/ نیت»مانند  رود؛ به کار می

دستوری  ۀزیرا رخداد این فرایند واجی موجب تغییر مقول. دهد رخ نمی صفتنوان به ع

هایی  همنشینی واژهامکان  شود و می« تخسی»و « بازیگوشی»به معنی آن  و  اسمآن به 

در عوض، صورت  . وجود ندارد( شیطونی عمل/ نیت) * شیطونیبا واژه  نیت و عملمانند 

. رود به معنی بازیگوشی کردن به کار می« ردنشیطونی ک»در فعل مرکب  «نیوشیط»

این دو . ساز است اسم «نیوشیط »صفت ساز و در «شیطانی»در ی –در واقع، پسوند 

. تکمیلی با هم قرار دارنددر توزیع شان  دستوری و معنی ۀمقولتفاوت صورت به دلیل 

 .جداگانه به شمار آورد ۀتوان آنها را دو واژ ازاین رو، می

بهینگی مورد تحلیل قرار  ۀنظری در چارچوب ییاکنون این سه مورد استثنا         

 ۀشناسی و معناشناسی در نظری تحلیل تعامل واج (1229) 9براساس برزما .گیرند می

. پذیر است امکان 1«دار به واژگان های دسترسی محدودیت»گیری از  بهینگی با بهره

                                                 
1
 . Paul Boersma 

2
 . lexical-access constraints 
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شکل زیر  باشند به ها می ی مستقیم گزینهها که قادر به ارزیاب این محدودیتصورت کلی 

 : شود بندی و تعریف می صورت

   LEX* (x).         مجاز نیست x به عنوان عنصر واژگانیِ 9زبانی ۀپذیرش یك پار

شود؛ شِق اول با رتبه باال و شِق  دو شِق می LEX* (x)گفتنی است که  محدودیت 

در جلوی هر دو شِق، تلفظ . گیرند بندی قرار می دوم با رتبه پایین در یك رتبه

تفاوت این دو شِق فقط در . گیرد قرار میزبانی همراه با معنی آن  ۀپارتغییریافته 

 LEX([zabun]*شِق اول یعنی ( 3)برای نمونه، در تابلوی . شان است معنی

“English”) تلفظ کند که پذیرش  بیان می[zabun] مجاز « انگلیسی» زبان به معنی

کند که  بیان می LEX([zabun] “tongue”)*شِق دوم یعنی سویی دیگر، از . نیست

محدودیت  ۀرتب .مجاز نیست «زبان» به معنی [zabun]تلفظ پذیرش 

*LEX([zabun] “English”)  محدودیتمجال تاثیرگذاری را به باید باالتر باشد تا  

*LEX([zabun] “tongue”)  که خالف واقع است ندهد.   
 

 «انگلیسی» به معنی  «زبان»  ۀواژ درخیشومی  افراشتگیِ پیشرخداد عدم  (3)تابلوی 

 

 زبان به معنی [zabun]تلفظ (c) ۀآشکار است، در گزین( 3)همان گونه که در تابلوی 

 LEX([zabun] “English”)*رو، این گزینه محدودیت   این از. است «انگلیسی»

را  «مجاز نیست« انگلیسی» زبان به معنی [zabun]تلفظ پذیرش »کند  که بیان می

که در آنها  (b)و  (a) ۀولی دو گزین. رود ده و در همان ابتدا از رقابت کنار مینقض کر

بنابراین، . اند است، این محدودیت را رعایت کرده «زبان» به معنی [zabun]تلفظ 

به علت داشتن توالی  (b) پایای گزینۀ. شود کشیده می N*رقابت آنها به محدودیت 

 گزینۀبنابراین، . را نقض کرده است N*دیت محدو [n]و همخوان خیشومی  []ۀواک

(a) داد بهینه  که فاقد این توالی است، این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برون

که  LEX([zabun] “tongue”)*گفتنی است که محدودیت .برگزیده شده است

                                                 
1
 . utterance 

*LEX([zabun] 

“tongue”) 
IDENT  

(low) 
*N *LEX([zabun] 

“English”) 
Input: /zabn/ 

          *      *     a. ☞[zabun] “tongue” 

           *!     b.     [zabn] “tongue” 

      *                 *!  c.     [zabun] “English” 



 در چارچوب نظریۀ بهینگي خیشومي فرایند افراشتگيِ پیشدر  گوناگوني آزادو  ها تحلیل استثناء/ 22

 

، به دلیل رتبه «مجاز نیست «زبان» به معنی [zabun]تلفظ پذیرش »کند  بیان می

 .ایینی که دارد مجال تاثیرگذاری را نیافته استپ

 :دارند( 3)نیز تحلیلی همانند تابلوی ( 3)و ( 4)دو تابلوی 

= بلتته بتته معنتتی  «جتتان»  ۀواژ درخیشتتومی  افراشتتتگیِ پتتیشرختتداد عتتدم  (4)تتتابلوی 

 .(صحبت کنید)بفرمایید
 

 

 اهریمنیبه معنی  «شیطانی»  ۀواژ درخیشومی  افراشتگیِ پیشرخداد عدم  (3)تابلوی 

 

 

 دلیل تاریخي -3-3

 این است که این خیشومی افراشتگیِ پیشمورد در  (9838) صادقیبزرگترین دستاورد 
واجد شرایط را تغییر  جدیدِ های واژهدر فارسی امروز کامالً متوقف شده و  فرایند

 :کند وی بیان می. دهد نمی

قبل از مغول و  ۀممکن است آن را در دور. زمان این توقف در حال حاضر معین نیست» 

لی و ترکی که در فارسی به کار مغو های اژهوزیرا . احتماالً حدود قرن ششم قرار داد

که پس از متوقف شدن این تحول از زبان  هایی واژه ۀکلی. اند روند مشمول تبدیل نشده می

این . اند اند از تبدیل مصون مانده های دیگر وارد فارسی گفتاری شده ن نوشتار یا از زبا

 . «شندمی با Nکه دارای جزءِ  هایی واژهاست راز دوگانگی وضع 

 :افزاید صادقی می
گان فارسی قدیم به قرض که جدیداً ساخته شده یا از واژهایی  واژهدر فارسی گفتاری »

به بیان دیگر در شرایط آوایی مساوی . گردند تبدیل نمیاین اند مشمول  گرفته شده

 یك دسته. گردند ت به دو دسته تقسیم میتبدیل در آنها جمع اساین که شرایط  هایی واژه

*LEX([dun] 

“life”) 
IDENT  

(low) 
*N *LEX([dun] 

“Yes”) 
Input: /dn/ 

         *      *     a. ☞[dun] “life” 

           *!     b.     [dn] “life” 

      *                 *!  c.     [dun] “Yes” 

*LEX([ejtuni] 

“naughtiness”) 
IDENT  

(low) 
*N *LEX([ejtuni]  

“satanic”) 
Input: /ejtni/ 

           *      *      ☞[ejtuni] “naughtiness” 

           *!     b.  [ejtni] “naughtiness” 

      *                 *!  c.   [ejtuni] “satanic” 



 9315 پاییز و زمستان ،2 ۀشمار ،7 سال ،يزبان هایپژوهش /22

های گذشته تبدیل در آنها صورت  مانند تابستان و جز آنها هستند که از زمان هایی واژه

که پس از هستند هایی واژهدیگر ۀ دست. روند و امروز به همان صورت به کار می گرفته

 .«اند مانند دبستان منشأهای گوناگون وارد فارسی شده متوقف شدن تبدیل از

خیشومی در یك مقطع  فرایند کهن افراشتگیِ پیش گفتنی است از این نظر که     

توان آن را مانند  خاص از تاریخ زبان فارسی رخ داده و سپس رخداد آن متوقف شده، می

 9322تا  9852های  که بین سالدر زبان انگلیسی  9«ای بزرگ دگرگونی واکه»فرایند 

  .ه شد، به شمار آوردانگلیسی میان ۀهای کشید میالدی رخ داد و  موجب تغییر تلفظ واکه

به این دلیل تاریخی دیگر در آنها رخ خیشومی  فرایند افراشتگیِ پیشهایی که  تعداد واژه

 ،کامل، االن، دبستان، مامانهای  توان به واژه از این میان می. نداده بسیار زیاد است

. اشاره کردکیوان و مهران  های ایرانی مانند بهرام، شهرام، ، پیکان، نیسان و نامامتحان

گفتنی است با وجود این که بسامد باالی کاربرد یك واژه یکی از عوامل مهم تغییر تلفظ 

موجب زایا  های همچون پیکان و نیسان نتوانسته آن است، حتی بسامد بسیار باالی واژه

 .بشود خیشومی فرایند افراشتگیِ پیش ۀشدن دوبار

یا )ها  واج SPEکند که در  بیان می( 9143) 8وِلد به نقل از زان( 1291) 1گوسکووا     

واجی را  ۀباشند که یك قاعد [D+] ممیّزه اضافیتوانند دارای  می( جدول مشخصه ها

 . کند است فعال می[D+] که دارای 

های استثنایی و  تمایز بین صورت اءها باید بتواندکارآمد پیرامون استثن ۀیك نظری     

بنابراین، با پیروی (. 1222پَتِر، ) ادستوری را بیان کندهای ن های باقاعده و صورت صورت

از آنجا  .استبهینگی بوده  ۀاز همان اول جزئی از نظری هاشرایط استثناء SPEاز روش 

 ۀدستور زبان ناسازگار است، نظری ۀکنند که با بقی که استثناءها از الگویی پیروی می

هایی که فاقد  کدست از محدودیتبندی ی تواند تنها با ارائه یك رتبه نمیبهینگی 

به (. 1291گوسکووا، )ها را تبیین کند چنین ناسازگاری ی اضافی هستند اینسازوکارها

به لحاظ  خاصهای  محدودیت» ۀنظری(  1223، 1223)، پَتِر  منظور حل این چالش

طبق این رویکرد برای تبیین تمایز میان رخداد و عدم .  کند را پیشنهاد می 2«واژگانی

ها و تکواژهای  بهینگی باید محدودیت ۀرخداد استثنایی یك فرایند واجی در نظری

( lexicalمخففِ ) L  ها را به لحاظ واژگانی با نویسه استثناییِ مرتبط با آن محدودیت

                                                 
1
 . Great Vowel Shift 

2
 . Maria Gouskova 

3
 . Wim Zonneveld 

4
 . Lexically Specific Constraint theory 
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است فقط بر تکواژی که  L  ۀنمای در نتیجه، یك محدودیت که دارای. کرد 9دار نمایه

به سخنی دیگر، این محدودیت بر تکواژهایی که . شود یاست اِعمال م L  ۀدارای نمای

 .شود هستند اِعمال نمی L ۀفاقد نمای

دهد با یك  ه یك فرایند واجی در آنها رخ نمیتکواژهایی ک( 1223)بر اساس پَتِر      

که یك همچنین، تکواژهایی . شوند نمایه می خاص به لحاظ واژگانی هممحدودیت پایایی 

خاص به لحاظ واژگانی داری  دهد با یك محدودیت نشان نها رخ میفرایند واجی در آ

 آن تفاوت ۀنمای دار با رتبه نوع ساده یا بی یك محدودیت نمایه ۀرتب. شوند نمایه می هم

یك محدودیت برطرف  1سازی ها از طریق شبیه بدین ترتیب این ناسازگاری. دارد

سازی  شبیه( 1223)لگوریتم پتر دارد که طبق ا انهار می( 1291)  گوسکووا. شود می

سازی دچار  یابد که دستور زبان بدون آن شبیه یك محدودیت هنگامی ضرورت می

 . ناسازگاری شود

هتایی کته بته     واژهخیشومی در  فرایند افراشتگیِ پیشرو عدم رخداد  در پژوهش پیشِ

گیتری از   هبتا بهتر  شان تغییتر نکترده استت،     فقط به دلیل تاریخیِ توقف این فرایند تلفظ

. تبیین شده استت ( 1223، 1223)پَتِر  «به لحاظ واژگانی خاصهای  محدودیت»رویکرد 

کتته از روی محتتدودیت پایتتایی   IDENT[low]Lبتتدین منظتتور محتتدودیت پایتتایی  

IDENT[low] ۀسازی و با نویس شبیه  Lبنتدی شتده استت    دار گردیده، صتورت  نمایه .

استت و فقتط در    IDENT[low]ی از باالتر ۀدارای رتب IDENT[low]L محدودیت

رختداد و   (92)بندی  رتبه. شود دار شده اند اِعمال می نمایهL  ۀهایی که با نویس مورد واژه

  :کند را تبیین می «خیشومی افراشتگیِ پیش»فرایند عدم رخداد استثنایی 

 
                          (10) IDENT[low]L >>*N  >>IDENT[low]  

عدم رخداد استثنایی این و  «انتابست» ۀواژدر  «خیشومی افراشتگیِ پیش»ند فرایرخداد 

مورد تحلیل قرار  (b1)و ( a1) ۀبه هم پیوستی ها تابلودر  «اندبست» ۀواژفرایند در 

 :گرفته است
 

 

 

 

                                                 
1
 . indexed 

2
. cloning  
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  خیشومی افراشتگیِ پیش رخداد و عدم رخداد استثنایی (b1)و ( a1)ی ها تابلو       

 

 ۀفقط بر واژ IDENT[low]Lدار  محدودیت نمایههمان گونه که آشکار است، 

dabestnL گزینۀ در نتیجه،. باشد اِعمال شده است نمایه می که با این محدودیت هم 

تبدیل شده، این [] ۀافراشت ۀبه واک /u/افتاده  ۀکه در آن واک (.b.ii)ناپایای 

که این محدودیت را رعایت  (.b.i)پایای  گزینۀبنابراین،  .محدودیت را نقض کرده است

در ضمن، عدم اِعمال این محدودیت  .داد بهینه برگزیده شده است ه به عنوان برونکرد

داد بهینه  به عنوان برون (.a.ii)ناپایای  گزینۀموجب برگزیده شدن « انتابست» ۀبر واژ

 .شده است
 

 نتیجه -4

یکی از  فرایندهای واجی مهم زبان فارسی است که طی آن « خیشومی افراشتگیِ پیش»

تبدیل  [u] ۀافراشت ۀهای خیشومی به واک در بافت پیش از همخوان //اده افت ۀواک

رخداد اختیاری  .گفتاری یا اجباری است یا اختیاری ۀدر گون رخداد این فرایند .شود می

 شود وضعیتی است که نامیده می گوناگونی آزادیا  بودگی اختیاریکه  این فرایند

ر در یك محیط یکسان منجر به تغییر معنی جایگزینی دو واحد واجی مختلف با یکدیگ

داد با دو  بهینگی به صورت انطباق یك درون ۀدر نظری بودگی اختیاری .واژه نشود

  .شود داد که هر دو دستوری هستند تعریف می برون

 ،به رغم فراهم بودن بافت الزم خیشومی افراشتگیِ پیشها فرایند  در بسیاری از واژه    

عدم این وضعیت، یعنی   .دهد رخ نمیختی، معناشناختی و تاریخی، شنا به دالیل واج

رخداد یك فرایند واجی با وجود فراهم بودن شرایط و بافت الزم برای رخداد آن، در 

بافت الزم برای  توصیفزیرا در  .شود شناخته می « استثناء»شناسی زایشی  با عنوان  واج

خوان خیشومی ذکر شده و شرایط دیگر در و هم // ۀواک فقط توالیرخداد این فرایند 

تواند ناشی از  می خیشومی افراشتگیِ پیشفرایند در  استثناء. شود این توصیف لحاظ نمی

IDENT[low] *N IDENT[low]L          Output    Input  

                *!  a.i.      [tbestn] tbestn 

          *      a.ii.☞ [tbestun] 

     *  b.i.☞ [dabestn] dabestnL 

          *              *! b.ii.    [dabestun] 
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بر واجی و غیرممکن بودن اعمال آن  بر بازنماییاعمال آن دالیل واجی شامل 

 ۀواکود ، از بین رفتن شرایط رخداد آن توسط یك فرایند دیگر، و وجهای دیگر بازنمایی

/u/ ۀبعد از هجای دربردارند /N/ تواند ناشی از افزایش  می استثناءهمچنین، . باشد

گیری از  بهینگی با بهره ۀشناسی و معناشناسی در نظری تحلیل تعامل واج. معنایی باشد

کنند،  ارزیابی میها را مستقیماً  که گزینه« اژگاندار به و های دسترسی محدودیت»

ممکن است ناشی  خیشومی افراشتگیِ پیشدر رخداد  استثناءسرانجام  .پذیر است امکان

. باشد در چندین سده پیش فرایند توقف رخداد اینشناختی، یعنی  از یك دلیل غیر زبان

« به لحاظ واژگانی خاصهای  محدودیت» ۀنظریگیری از  بهره با استثناءاین نوع مهم از 
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