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 بهینگینظریۀ  نظراز مشناسی و معناشناسی  تعامل واج
 

 1بشیر جم
 شهركرددانشگاه  انگلیسی زبان  ۀگرو اریاستاد

 10/4/97 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/ 25/11تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
 شناسی وجود ندارد ای میان معناشناسی و واج که هیچ گونه رابطه اند بوده بر این باور غالباًشناسان  زبان

ها معموالً  یرات معنایی و آوایی واژهتعبیر که تغی دینب .(433 - 5: 1994 ،بلنک )آرکانجلی و پولی

زبان فارسی نیز غالباً با تغییرات معنایی همراه در   فرایندهای واجیرخداد دهند.  مستقل از هم روی می

وجود دارند که معنای بازنمایی آوایی آنها که معموالً در  فارسیهای منحصر به فردی در  نیست. اما واژه

رود  شان که معموالً در سبک رسمی به کار می معنای بازنمایی واجی رود با به کار می غیررسمیسبک 

تغییرات انواع تغییرات معنایی شامل افزایش یا کاهش معنایی، یا هر دو افزون بر تفاوت دارد. 

ها در مواردی همراه با تغییر امالی آنها  تغییر معنای این واژه دهد. ها رخ می در این واژه کاربردشناختی

)بُرزما،  «دار به واژگان های دسترسی محدودیت»گیری از رویكرد  بهینگی با بهره ۀنظریت. همراه اس

پذیر  شناسی و معناشناسی را تا حدی امكان تبیین تعامل واجقابلیت  ست که ا ای تنها نظریه( 2001

صرف انرژی و کوشش کمتر است که همچنین، دلیل رخداد برخی از فرایندهای واجی نموده است. 

شناسی صورتگراست. ولی نظریه بهینگی با آمیختن  باشد و خارج از چارچوب واج گرایانه می حثی نقشب

تحلیلی  -هدف این پژوهش توصیفی این مشكل را برطرف ساخته است.گرایی  گرایی و صورت نقش

  ست.ها تعاملاین  پرداختن به
 

 ،تغییر سبکمعنایی،  ی، تغییرات، تغییرات آوایشناسی و معناشناسی تعامل واج :یكلیدی ها واژه

 دار به واژگان. های دسترسی محدودیت

                                                                                                                  
1
 b_jam47@yahoo.com                                                                    رایانامۀ نویسندۀ مسئول:  . 
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 مقدمه -1

وجود دارد که در نتیجه رخداد یک یا چند   در زبان فارسی شمار بسیار زیادی واژه

  شان که همان تلفظ رسمی شان با تلفظ بازنمایی واجی فرایند واجی، تلفظ بازنمایی آوایی

توان به سه گروه تقسیم  ها را از لحاظ سبكی می . این واژهشان است تفاوت دارد یا اصلی

رود،  به کار میغیررسمی شان در سبک  کرد: گروهی که هر دو بازنمایی واجی و آوایی

رود و گروهی که  به کار می غیررسمیشان فقط در سبک  گروهی که بازنمایی آوایی

ها غالباً بدون تغییر معنی  واژه رود. این شان در سبک رسمی نیز به کار می بازنمایی آوایی

یک واژه  غیررسمیروند. زیرا تفاوت سبک رسمی با سبک  به کار می غیررسمیدر سبک 

رود که معنای  یا همان تغییر سبک آن غالباً فقط در شیوه تلفظ است. انتظاری هم نمی

مایی تلفظ بازنمایی آوایی آنها که نتیجه رخداد فرایندهای واجی است با معنای بازن

نامند، نه فرایند  شان تفاوتی داشته باشد. از این گذشته اینها را فرایند واجی می واجی

وجوی نگارنده چنین اصطالحی در  واجی. طبق جست -معنایی یا معنایی -واجی

رسد فرایندی وجود داشته  شناسی اصالً وجود ندارد. پس بعید به نظر می نوشتگان زبان

کم  ها را با وجود تغییر سبک تغییر دهد. دست ای واژهباشد که همیشه تلفظ و معن

ها  از سویی دیگر، تغییرات معنایی واژه شود. چنین فرایندی در زبان فارسی یافت نمی

هایی در زبان فارسی وجود دارند که  اما واژه. دهند معموالً بدون تغییر تلفظ رخ می

نایی دارد. به سخنی دیگر، میان تلفظ شان تفاوت مع آنها با بازنمایی واجی  بازنمایی آوایی

ها تفاوت معنایی وجود دارد.  و تلفظ سبک رسمی یا اصلی این واژه غیررسمیسبک 

تغییرات معنایی و تعامل توان  این است که آیا میاین پژوهش  پرسش تحقیق

 ؟کردرا در چارچوب نظریه بهینگی تحلیل ها  فرایند)های( واجی رخ داده در این واژه
     

 پژوهش ۀپیشین -2

( به 1929) 1ای وجود دارد؟ نخستین بار ساپیر شناسی رابطه آیا میان معناشناسی و واج

میان « نمادگرایی آوایی»پرداخت؛ طبق  2«نمادگرایی آوایی»وجود این ارتباط در قالب 

آواهای به کار رفته در هر واژه و معنای آن نوعی ارتباط طبیعی وجود دارد. برای نمونه، 

هایی  در واژه« نمادگرایی آوایی»دارد که از نظر طرفداران ( بیان می21: 1386قاقی )ش

و مفهوم چاقی نوعی ارتباط  /pol/یا  /pel/میان صدای « و تٌپٌل« کٌپٌل»، «خِپِل»چون 

                                                                                                                  
1
 . Edward Sapir 

2
 . phonetic symbolism, phonesthesia or phonosemantics 
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دارد که وجود ارتباط میان آوا و معنا به علت جهانی  وجود دارد. البته شقاقی بیان می

شناسان  زبان (433و  5: 1994)2بلنک و پولی 1بر اساس آرکانجلیشود.  نبودن، رد می

از شناسی وجود ندارد.  ای میان معناشناسی و واج گونه رابطه غالباً بر این باورند که هیچ

دار  های دسترسی محدودیت» های نظریه بهینگی با عنوانرویكردیكی از این رو، به جز 

سه مورد ( 1395جم )هشی خاصی وجود ندارد. پیشینه پژو( 42001)بُرزما، 3«به واژگان

ده کرتحلیل رویكرد گیری از این  با بهرهرا  خیشومی افراشتگیِ پیشفرایند از عدم رخداد 

شناسی و  تعامل واجتبط با مر یها نزدیكترین موضوعنیز شناسی  در نوشتگان زباناست. 

ریشه و دو   های هم واژهها،  واژه چهار موضوع تغییرات معنایی و آوایی وام معناشناسی

  اند. معرفی شده ادامهکه در  هستند 6و دوشاخگی 5جایی تكیه فرایند واجی جابه
 

 ها واژه تغییرات معنایی و آوایی وام -2-1

پس از ورود به زبان فرانسه، متناسب با اصول آوایی این زبان  های فارسی واژهبرخی 

 :    (1387 ،زاده و داوری آقاگل) اند بازگشته تغییر یافته و با معانی جدیدی به زبان فارسی
 معنای کنونی              معنای اصلی ریشه فارسی واژه نمونه

 نوعی وسیله نقلیه  قافله -کاروان کاروان وَن

 باجه  -کیوسک ساختمان زیبا در باغ کوشک کیوسک

 بانكی  چک  )شطرنج(شاه  شاه  چِک 

 زیرشلواری شلوار پاجامه پیژامه
 

 ریشه های هم واژه -2-2

کنند که دو واژۀ متفاوت در یک زبان دارای  شناختی گاهی مشخص می های ریشه بررسی

دارد که هر دو واژۀ  بیان می (312: 2014)7یک ریشه هستند. برای نمونه،  مینكووا

pala)=کام( از واژۀ التینی  palate)=کاخ( و  palaceانگلیسی  tum به معانی هرگونه شیء 

اند.  شكل مانند سقف دهان و همچنین یكی از هفت تپۀ شهر رم منشعب شده سقفی

 clothes)= پارچه( قبالً به صورت  clothواژۀ انگلیسی  (91: 1985)8همچنین، طبق بایبی

                                                                                                                  
1
 . Diana Archangeli 

2
 . Douglass Pulleyblank 

3
 . lexical-access constraints 

4
 . Paul Boersma 

5
 . stress change or shift of stress 

6
 . bifurcation 

7
 . Donka Minkova 

8
 . Joan Bybee 
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نیست، بلكه ضمن « ها پارچه»شده ولی این صورت جمع دیگر به معنی  جمع بسته می

است. گفتنی است اکنون « ها لباس»و به معنی تغییر تلفظ دچار تحدید معنایی شده 

cloths  صورت جمع واژهcloth که به صورت  است/kls/  یا/klz/ ولیشود.  تلفظ می 

clothes ها( به صورت  )=لباس/klz/ شود. تلفظ می 
 

                                                                                       (1) جایی  تکیه به جا -2-3

جایی تكیه که یک فرایند واجی است،  هایی وجود دارند که با جابه در زبان انگلیسی واژه

، 1)سوله ساباترکند شان کالً تغییر می شان و در مواردی هم حوزۀ معنایی مقولۀ دستوری

یک اسم و  تكیه بر هجای نخست باشد، این واژه accent. برای نمونه، اگر در واژۀ (1991

است. ولی اگر تكیه بر هجای دوم باشد، این واژه یک فعل و به معنی « لهجه»به معنی 

مقولۀ دارد که در زبان انگلیسی  بیان می (133: 1974)2است. متیوس« تاکید کردن»

جایی تكیه از مقوله فعل که  به بر است، طی فرایند جا که هجای نخست آن تكیه  اسم

  است مشتق شده است. بر هجای دوم آن تكیه
 

 دوشاخگی -2-4

طی آن از یک واژه یا  فرایندی است که« دوشاخگی» (262: 2000)3بر اساس هادسن

شود. دوشاخگی  تكواژ، دو صورت جدید که هر یک تلفظ و معنی متفاوتی دارند ایجاد می

اقی تر اولیه در یكی از دو صورت جدید ب نوعی تحدید معنایی است، زیرا معنای گسترده

  :های زیر ماند. مانند نمونه می

 صورتبا دو معنی متفاوت دارد.  [sm]دار و تكیه [sm]تكیۀ بی صورتدو  "some"واژۀ -

تبدیل شده  a/anحروف تعریف مفرد تكیه به حرف تعریف نكرۀ جمع، یعنی شكل جمع  بی

یر معنایی مهمی موجب تغی "some"که حذف  'I bought [sm] potatoes' است. مانند جملۀ

است. (certain) «خاص/ خاصی»دار به معنی شود. از سویی دیگر، صورت تكیه در آن نمی

موجب تغییر معنایی مهمی در آن  "some"که حذف  " ''I like [sm] potatoesمانند جملۀ

 شود. می

لفظ، شود. این واژه با این ت تلفظ می [hf]به صورت  have toدر باهمایی  have واژۀ  -

 /t/واک  بر اثر همگونی با همخوان بی /v/دار  ک که ناشی از واکرفتگی همخوان وا

                                                                                                                  
1
 . Sole  Sabater 

2
 . Peter H. Matthews 

3
 . Grover Hudson 
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 تغییری have twoدر عبارت  است. ولی تلفظ این واژه« اجبار»باشد، به معنی  می

 است.« داشتن»کند و به معنی  نمی
  

 ها تجزیه و تحلیل داده -3

ضمن تغییر د بررسی در این بخش های مور واژهاین یک واقعیت انكارناپذیر است که 

رخ  غیررسمی. هرچند که این تغییر معنی در سبک اند نیز شده معناتغییر تلفظ دچار 

تغییر  غیررسمیتوان صرفاً به دلیل متفاوت بودن دو سبک رسمی و  داده باشد. پس نمی

در  اشت.فرد هستند را نادیده انگ شان منحصربه ها که به دلیل شمار اندک معنای این واژه

زبان چند واژه شناسی و معناشناسی در  تعامل واج، تحلیلی -پژوهش توصیفیاین 

هایی که ضمن  واژهروش پژوهش بدین گونه بود که فارسی مورد تحلیل قرارگرفته است. 

با توجه به شم زبانی و اندک  ،شان معنایشان نیز تغییر کرده تغییر سبک افزون بر تلفظ

فرایندهای واجی  تحلیل تعاملشناسی گردآوری شد. سپس،  واج ۀنگارنده در حوز ۀتجرب

گیری از رویكرد  با بهرهنظریه بهینگی  در چارچوبها  و تغییرات معنایی در این واژه

 نمای ( مورد تحلیل قرار گرفتند.2001)بُرزما،  «دار به واژگان های دسترسی محدودیت»

شكل زیر  باشند به ها می گزینه ها که قادر به ارزیابی مستقیم کلی این محدودیت

مجاز  x به عنوان عنصر واژگانیِ 1زبانی ۀپذیرش یک پار شود:  بندی و تعریف می صورت

و یک  تلفظیک بدین صورت است که  LEX* (x)محدودیت توصیف  LEX* (x)نیست. 

ژه تواند به معنای آن وا تلفظ نمیآن قرار دارد. طبق این محدودیت، آن درون پرانتز  واژه

تواند به معنای  نمی« چَش»تلفظ  LEX([ta] “eye”)*محدودیت طبقباشد. برای نمونه، 

 باشد.« چشم»

است این « چشم»به معنای « چَش»که در آن تلفظ  ”eye“ [ta]پس گزینه  

دومی هم با همان تلفظ ولی با معنایی  شِقکند. این محدودیت  محدودیت را نقض می

« چَش»تلفظ  شِقاین  طبقاست.  LEX([ta] “yes, sir”)* متفاوت دارد که به صورت

باشد. همان گونه که آشكار است شِق نخست طبق واقعیت « اطاعت»تواند به معنای  نمی

بندی و شِق دوم در  و شِق دوم برخالف واقعیت است. بنابراین، شِق نخست در باالی رتبه

ق نخست تاثیرگذار باشد و بهینه شِ ۀگیرد تا در انتخاب گزین بندی قرار می پایین رتبه

                                                                                                       ثیرگذاری را از شِق دوم بگیرد.  مجال تأ

                                                                                                                  
1
 . utterance 
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 فرایند افراشتگی  -3-1

نامیده « افراشتگی»تر  هافزایش ارتفاع یک واکه و تبدیل آن به یک واکۀ افراشته یا افراشت

 ۀبه واک /e/ ۀواکهای زیر فرایند افراشتگی به صورت تبدیل  واژهدر . (1394)جم، شود می

[i] رخ داده است:  
 tec.ce/  →  [tic.ce]/ تكه ،  tec.ce/ →  [tic.ce]/  چكه

 cutec/ →  [kutic]/ کوچک ،  ecar/   →   [icar]/  شكر

 te cr/ → [ti.kr]/ چه کار؟،   ecam/ →   [icam ]/    شكم

 dear/ → [diar]/    جگر،   eah/  →   [iah]/  )دار(  نگه

 heddah/ → [hidah]/ هجده،   e/      →    [i]/ شش

 be+/   → [bij]/ بیا،    be+var/ →[bijr]/ بیاور

ها ناشی از  در هر یک از این نمونه [i]اشته افر ۀبه واک /e/ غیرافراشته ۀواکتبدیل      

افراشتگی است که  ۀبا همخوان کامی افراشته پس از خود در مشخص /e/واکه همگونی 

ها با  این واژه  معنای بازنمایی واجی ۀرود. با مقایس همگونی واکه با همخوان به شمار می

معنی تغییر  «تكه»و  «جگر» ۀشان آشكار شد که فقط در دو واژ آوایی معنای بازنمایی

 گیرند.  زیربخش مورد تحلیل قرار می کرده است. این دو واژه در این

 جگر/ جیگر

 شود. تلفظ می [diar]غالباً در گفتار به صورت  «کبد»به معنای  /dear/« جگر»واژۀ 

 بهتكیۀ آن که  [diar]دوم شخص به صورت در حالت منادا یا همان  واژه تلفظ این

است. در صورتی که بازنمایی واجی آن « عزیزم»، به معنی جا شده جابه ی نخستهجا

(/dear/) رود. بنابراین، کسی فرد مورد  به صورت منادا و بدین معانی به کار نمی

تلفظ گفتاری این واژه افزایش رو، در  ازاین کند. خطاب نمی[dear]* اش را  عالقه

 معنایی رخ داده است.

است. این  AGREE[high] افراشتگی محدودیت  ۀامل رخداد همگونی در مشخصع         

باشد،  ( می1996، 1)لومباردی AGREE[F]های  محدودیت ۀکه از خانوادمحدودیت 

 های هجاهای مجاور در مشخصۀ افراشتگی یكسان باشند. واکه کند که ایجاب می

برابر این محدودیت قرار ر ددر ( 60 :1995، 2)بِكمن IDENT[height]محدودیت پایایی 

داد نسبت به واکۀ متناظر  را در برون ]+ افراشته[به  ]افراشته -[یک واکۀ  تبدیلدارد و 

                                                                                                                  
1
 . Linda Lombardi   

2
 . Jill N. Beckman  
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جایی  عامل جابه (1999)1همچنین، بر اساس اینكالس کند. داد جریمه می آن در درون

است. البته در پژوهش پیشِ رو   STR-INITIALمحدودیت  هجای نخست بهتكیه 

تغییر یافته تا فقط دربرگیرنده حالت  STR-INITIALVocativeین محدودیت به  صورت ا

در برابر ( 1995، 3و پرینس 2کارتی )مک IDENT[stress]منادا باشد. محدودیت پایایی 

 جا شده باشد جابه شداد یک گزینه نسبت به درون ۀاگر تكی این محدودیت قرار دارد و

   کند. آن را جریمه می
   جایی تكیه افراشتگی و جابه( 1تابلوی )                           

 
 «کبد» به معنی [diar]تلفظ (d) ( آشكار است، در گزینۀ1همان گونه که در تابلوی )

کند  که بیان می LEX([diar] “liver”)*رو، این گزینه محدودیت   است. از این

را نقض کرده و در همان ابتدا از  «مجاز نیست«کبد» به معنی [diar]تلفظ پذیرش »

نیز   كردهنرا رعایت  AGREE [high]محدودیت که  (c) ۀگزین سپس،رود.  رقابت کنار می

-STRمحدودیت به  (b)و  (a)دو گزینه رقابت سرانجام رود.  از رقابت کنار می

INITIALVocative گزینۀشود.  کشیده می (b)  این  بر نبودن هجای نخست تكیهبه علت

                                                                                                                  
1
 . Sharon Inkelas 

2
 . John J. McCarthy 

3
 . Allen Prince 
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است، بر  تكیه هجای نخست آنکه  (a) گزینۀحدودیت را نقض کرده است. بنابراین، م

داد بهینه برگزیده شده است. گفتنی  این محدودیت را رعایت کرده و به عنوان برون

تلفظ پذیرش »کند  که بیان می  LEX([diar] “darling”)*است که محدودیت 

[diar] پایینی که دارد مجال  ۀه دلیل رتب، ب«مجاز نیست« عزیزم» به معنی

 .تاثیرگذاری را نیافته است
 

 تکه/ تیکه

این تلفظ صرف نظر  شود. تلفظ می [tic.ce]غالباً در گفتار به صورت  /tec.ce/« تكه»واژۀ 

است. در صورتی که تلفظ )تیكه انداختن( « طعنه و کنایه»از معانی دیگرش، به معنی 

تلفظ گفتاری این واژه افزایش . بنابراین، در را نداردنی معاین  /tec.ce/اصلی آن یعنی 

 معنایی رخ داده است. 
 افراشتگی( 2تابلوی )

 
 

طعنه و » به معنی [tec.ce]تلفظ (e)  ( آشكار است، در گزینۀ2همان گونه که در تابلوی )

د کن که بیان می LEX([tec.ce] “taunt”)* رو، این گزینه محدودیت است. ازاین « کنایه

را نقض کرده و در همان « مجاز نیست«طعنه و کنایه» به معنی [tec.ce]تلفظ پذیرش »

محدودیت محدودیت به  (b)و  (a)دو گزینه رقابت سرانجام رود.  ابتدا از رقابت کنار می

AGREE [high] گزینۀشود.  کشیده می (b)  محدودیت را نقض کرده است. بنابراین، این

داد بهینه برگزیده شده  یت را رعایت کرده و به عنوان بروناین محدودکه (a)  گزینۀ

پذیرش »کند  که بیان می LEX([tec.ce] “piece”)*است. گفتنی است که محدودیت 

، به دلیل رتبه پایینی که دارد مجال «مجاز نیست« تكه» به معنی [tec.ce]تلفظ 

  .تاثیرگذاری را نیافته است
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 آمدگی واكه فرایند پیش  -3-2

آمدگی  تر پیش و آمدن یک واکۀ غیرپیشین و تبدیل آن به یک واکۀ پیشین یا پیشینجل

 به واکۀ پیشینِ  در فارسی تبدیل واکۀ پسینِ  .(1394)جم،  شود واکه نامیده می

 شود:  معموالً فقط منجر به تغییر سبک یا کاربرد و امالی واژه می پیش از همخوان 
/sh/  سیاه/ سیه      →  [sah]    ،راه/ ره /h/      →   [ah] 

 seph/  →   [sepah]/ سپاه/ سپه،    h/      →  [ah]/  ماه/ مه

 -کاه ٔ)=کِشنده « کِشان کاه»اطالع( و « )= آگاهی»ولی رخداد این فرایند در دو واژه 

ی این دو است، معان« کهكشان»و « آگهی»در حال کشیدن کاه( که نتیجه آن دو واژه 

تغییر  (galaxy)=« ای از میلیاردها ستاره مجموعه»و « پیام بازرگانی»واژه را به ترتیب به 

افزایش و « کهكشان»و « آگهی»به « کِشان کاه»و « آگاهی»دهد. پس در تبدیل  می

در بافت  [a]به واکۀ غیرپسین  //تبدیل واکۀ پسین عامل کاهش معنایی رخ داده است. 

است که توالی  σ*[h]ها محدودیت نشانداری  در این گونه واژه ،/h/ن پیش از همخوا

 این محدودیت با الگوبرداری از شمارد. مجاز نمی یک هجارا در  /h/و همخوان  //واکۀ 

حدودیت پایایی بندی شده است. م صورت (260: 1999)کگر،  [σ*rمحدودیت  

IDENT(back) های غیرپسین در  دادی را به واکه های پسین درون که هرگونه تبدیل واکه

( 3در تابلوی )داری قرار دارد.  کند، در برابر این محدودیت نشان داد جریمه می برون

و عدم رخداد این فرایند در معنای « کهكشان»در معنای  «آمدگی واکه پیش»رخداد 

 تحلیل شده است: /ch.ce.n/  داد در درون« کشان کاه»
 واکه آمدگی ( پیش3تابلوی )

  به معنی /cah.ce.n/ صورت(c)  ( آشكار است، در گزینۀ3که در تابلوی ) همان گونه

 LEX([cah.cen] “dragging*رو، این گزینه محدودیت   است. از این« کشان کاه»
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 Input:  /ch.cen/ 

   *  *      a. ☞ [cah.cen]   “galaxy” 

  *!  b       [kh.cen]   “galaxy” 

  *     *! c.      [cah.cen]    “dragging  straw” 



 بهینگی ۀنظری شناسی و معناشناسی در  عامل واج/ ت76

straw”  )تلفظ پذیرش »کند  که تصریح می[cah.cen]  مجاز  «کشان کاه» به معنی

و  (a) ۀرود. ولی رقابت دو گزین بت کنار میرا نقض کرده و در همان ابتدا از رقا« نیست

(b)  اند به محدودیت  این محدودیت را رعایت کردهکهσ*[h] گزینۀشود.  کشیده می 

محدودیت را نقض کرده این  [h]و همخوان  []ۀبه علت داشتن توالی واک (b)پایای 

ه و به عنوان که فاقد این توالی است، این محدودیت را رعایت کرد(a)  گزینۀاست. ولی 

  داد بهینه برگزیده شده است. برون
 

  حذففرایند   -3-3

 دودر این بخش شود.  نامیده می« حذف»عدم تلفظ یک یا چند عنصر واجی یک واژه،   

در آنها با تفاوت معنایی بازنمایی )همراه با فرایندهای دیگر( واژه که رخداد فرایند حذف 

 گیرند. همراه بوده مورد تحلیل قرار میشان  آوایی آنها با بازنمایی واجی

 مشهدی/ مشتی/ مش

به معانی اهل مشهد یا منسوب به شهر مشهد و همچنین  /ma.ha.di/« مشهدی»واژۀ 

به صورت عنوان خطاب پیش از نام کوچک او به  کسی که به زیارت امام رضا )ع( رفته

 -                                                       :ها  ؛ مانند این نمونهرود کار می

            مشهدی کاظم -         خربزۀ مشهدی -        مشهدی است. یفرهادآقای 

 زمان دچار کاهش وهم [ma.ti]« مشتی»و تلفظ این واژه ضمن تبدیل به  ءامال     

افزایش معنایی شده و دیگر به معنی اهل مشهد یا منسوب به مشهد نیست. البته 

 مشتی کاظم -رود:       همچنان به صورت عنوان خطاب به کار می

ودلباز به آن افزوده شده است.  جوانمرد، بامرام و دستعالی، از سویی دیگر، معانی      

به این معنا نیست که ایشان اهل مشهد است. بلكه « مشتیه فرهاد»برای نمونه، جملۀ 

به « خربزۀ مشتی»دلباز است. همچنین، و به یكی از معانی جوانمرد، بامرام یا دست

   است.  عالی خربزۀبلكه معنای آن  معنی خربزۀ مشهدی نیست.

حذف هجای که شود  آشكار می /ma.ha.di/داد  با درون [ma.ti]داد  با مقایسه برون     

شده است. پیامد این  /d/دار  و واک //واک موجب مجاورت دو همخوان بی  /ha/ میانیِ

بر اثر همگونی با همخوان  [t]واکش  به جفت بی دار ان واکمجاورت تبدیل این همخو

 محدودیتعامل رخداد این همگونی واک[ بوده است.  -] مشخصۀدر  //واک بی

AGREE[voice]  ارزش های مجاور در  همخوان کند که ایجاب میاست. این محدودیت

در برابر این نیز  IDENT[voice]محدودیت پایایی  یكسان باشند. ]واک[مشخصۀ 

http://www.vajehyab.com/motaradef/%D9%85%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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ناپذیر  اما با توجه به تعمیمکند؛  را جریمه می واک مشخصۀ تغییرمحدودیت قرار دارد و 

این  موجب محدودیتی کههیچ  ،/ha/میانیِ حذف هجای فرد بودن فرایند  و منحصربه

مسلم چه  آنبندی و ارائه کرد.  توان صورت را نمی بشوداین بافت خاص حذف در 

تر است و به  ای با یک هجا کمتر راحت باشد این است که تلفظ این واژه یا هر واژه می

( پرداختن به راحتی تلفظ و 2006) 1انرژی و کوشش کمتری نیاز دارد. بر اساس کرشنر

شناسی  باشد که خارج از چارچوب واج ه میگرایان صرف انرژی و کوشش کمتر بحثی نقش

گرایی و  بهینگی با آمیختن نقش ۀ(. خوشبختانه نظری314 :2006،  کرشنر) صورتگراست

کرشنر (. 222: 2002گرایی این ناکارآمدی را برطرف نموده است )مک کارتی،  صورت

ک ماً در قالب یرا مستقی« کاهش انرژی و کوشش»گرایانه  این محرک نقش (1998)

بندی کرده است. این محدودیت  صورت LAZYکوشی به نام  محدودیت صوریِ کم

از جمله فرایند حذف « تضعیف»داری که عامل رخداد انواع گوناگون فرایند کلی  نشان

گاه هر «.شوند کوشی تولید می واحدهای واجی با کم»شود:  ریف میاست بدین صورت تع

 MAX ضد حذفِپایایی محدودیت شد عامل رخداد فرایند حذف با LAZYمحدودیت 

 دو فرایندرخداد ( 4در تابلوی ) .در برابر آن قرار دارد (1995کارتی و پرینس،  )مک

و عدم رخداد این فرایند در معنای « باز ودل دست»در معنای  و همگونی حذف

 تحلیل شده است: /mahadi/داد  در درون «مشهدی»
 و همگونی حذف( 4تابلوی )

 به معنی [mati]تلفظ (e)  ( آشكار است، در گزینۀ4همان گونه که در تابلوی )

که  LEX([mati] “from Mashhad”)*رو، این گزینه محدودیت   است. از این «مشهدی»

                                                                                                                  
1
 . Robert Kirchner 
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 Input: /mahadi/ 

    *  * **       a. ☞[ma.ti]         “generous” 

  ** *!   b.     [ma.di]         “generous” 

   *     *!  c.     [ma.a.di]     “generous” 

    **!  d.     [ma.ha.di]  “generous” 

 * **      *!  e.     [mati]         “from Mashhad” 
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را نقض کرده و « مجاز نیست «مشهدی» به معنی [mati]تلفظ پذیرش »کند  بیان می

به علت داشتن یک هجا  (d)و  (c) گزینۀدو  سپس،رود.  در همان ابتدا از رقابت کنار می

را نقض  LAZYمحدودیت بیشتر که تولید آن به کوشش و انرژی بیشتری نیاز دارد 

 AGREEمحدودیت به  (b)و  (a) گزینۀدو سرانجام رقابت . ندا و از رقابت کنار رفته  کرده

[voice] گزینۀشود.  کشیده می  (b) دو همخوان مجاورکه در آن//  و/d/  به ترتیب

دو که در آن (a)  گزینۀ واک و واکدار هستند، این محدودیت را نقض کرده است. ولی بی

داد  بروناین محدودیت را رعایت کرده و به عنوان  اند  واک بی /t/و  //همخوان مجاور 

رخداد مجدد فرایند حذف  با هواژاین ولی این پایان کار نیست؛  هینه برگزیده شده استب

تبدیل گشته و باز دچار کاهش معنایی شده و فقط به صورت عنوان خطاب به  [ma]به 

عنوان »در معنای  هجادو  حذفرخداد ( 5در تابلوی ). «مش کاظم» مانندرود:  کار می

در « باز ودل دست»و  «مشهدی»معنای دو و عدم رخداد این فرایند در «  بخطا

 تحلیل شده است: /mahadi/داد  درون
 دو هجا حذف( 5تابلوی )

 دودر به ترتیب  [mati] و [ma]تلفظدو ( آشكار است، 5همان گونه که در تابلوی )

محدودیت  (d) ۀگزین. هستند «مشهدی»و  «باز ودل دست» به معنی (d) و (c) ۀگزین

*LEX([mati] “from Mashhad”)  ۀگزینو (c) محدودیت *LEX([ma] “generous”)  را

به علت داشتن دو  (b) ۀگزین سپس،. اند رفتهدر همان ابتدا از رقابت کنار و   نقض کرده

اند و مسلماً تولیدشان به کوشش و انرژی مضاعفی  ر واجهجای بیشتر که متشكل از چها

 (a) گزینۀ بنابراین،. ستا و از رقابت کنار رفته   را نقض کرده LAZYمحدودیت نیاز دارد 

این محدودیت را رعایت کرده و به  اند  واک بی  /t/و  //دو همخوان مجاور که در آن 

 داد بهینه برگزیده شده است.  عنوان برون
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 Input: /mahadi/ 

    * ****       a. ☞ [ma]            “honorific” 

        *!***           b.      [ma.ha.di]   “honorific” 

 ****     *!  c.      [ma]            “generous” 

 ****      *! d.      [ma]           “from Mashhad” 
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 م/ چِشم/ چَش/چِشچَش
شود. همچنین، دو صورت  تلفظ می [tem]و  [tam]دو صورت هر به « چشم»واژۀ 

[ta]  و[te] حذف همخوان پایانی  ۀکه نتیج/m/ های کوتاه  هستند، به ترتیب صورت
 چهار تلفظ دارد:« چشم»واژۀ باشند. از این رو،  این دو تلفظ می ۀشد
اندام بینایی »افزون بر  [tam]معنای این واژه با تلفظ : [ta]و   [tam]های  تلفظ -الف
باشد که در پاسخ مثبت به درخواست یا امر کسی بیان  نیز می« اطاعت»به معنی « بدن
برای  .است« اطاعت»به معنی  فقط[ta] یعنی« چَشم»صورت کوتاه شدۀ ولی شود.  می

یا « بال چَشِت بی»*، «چَش داریمما دوتا »*هایی همچون  توان عبارت نمونه، نمی
دچار کاهش معنایی شده   [ta]صورت کوتاه شدۀ را تولید کرد. بنابراین، « پاک چَش»*

انتقال در »واژه نتیجۀ رخداد فرایند معنایی در این  «اطاعت»در واقع معنیِ است. 
به  «(اطاعت»)به معنی « به روی چَشم»بدین صورت که معنای عبارتِ است. « کاربرد

دچار افزایش معنایی این واژه انتقال یافته و از این طریق «  چَشم»اصلی آن یعنی   واژۀ
( معرفی شد 1962) 1نخستین بار توسط اولمان« انتقال در کاربرد»فرایند  شده است.

هاست  یكی از عوامل افزایش معنایی واژهکه  این فرایند(. طی 247: 1382 ،)صفوی
شود یا  دیگر حذف می ۀیابد و واژ های آن انتقال می از واژهمعنای یک ترکیب به یكی 

های بسیاری در زبان فارسی این فرایند را طی  کاربرد آن اختیاری می گردد. همنشینی
کشد. از این  همنشینی را به تنهایی به دوش می کرده و یک از اجزاء آنها بار معنایی آن

 ،206 ←[ 206، ]پژو کهنه ←کهنه[  ۀرچ]پا ها اشاره کرد: نمونهاین توان به  دست می
 ←فنر[  ، ]کمک110 ←[ 110]پلیس ،گاز  ←]اجاق گاز[  همراه، ←]تلفن همراه[ 

 زبان. ←]زبان انگلیسی[  ،کوبیده ←، ]کباب کوبیده[ جوجه ←کباب[  ، ]جوجهکمک
ی پایانی فرایند رایج و  /m/حذف همخوان باید گفت که چون [ta] پیرامون تلفظ 

بندی یک محدودیت همچون  توان با صورت پذیری در زبان فارسی نیست نمی تعمیم
*m]  رخداد این فرایند را تبیین نمود. از این رو، باید از محدودیتLAZY :بهره برد 

 «انتقال در کاربرد»رخداد فرایند معنایی و  ( حذف پایانی6تابلوی )

                                                                                                                  
1
 . Stephen

 
Ullmann 

*LEX([ta] 
“yes, sir”) 

MAX LAZY *LEX([ta] 
“eye”) 

Input: /tam/ 

        *     *      a. ☞[ta]         “yes, sir” 

            *!  b.    [tam]      “eye” 

     *            *!  c.    [ta]         “eye” 
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« چشم»  به معنی [ta] صورت(c)  ( آشكار است، در گزینۀ6همان گونه که در تابلوی )

پذیرش »کند  که تصریح می  LEX([ta] “eye”)*این گزینه محدودیت  رو،  است. از این

را نقض کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار « مجاز نیست «چشم» به معنی  [ta]تلفظ 

اند به محدودیت  این محدودیت را رعایت کردهکه  (b)و  (a) ۀرود. ولی رقابت دو گزین می

LAZY پایای  گزینۀشود.  کشیده می(b)  همخوان پایانیبه علت داشتن [m]  و صرف

 گزینۀمحدودیت را نقض کرده است. ولی انرژی بیشتری نسبت به دو گزینه دیگر این 

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

  .برگزیده شده است

 [te] و  [tem]های  تلفظ -ب

« اندام بینایی بدن»فقط به معنای  [te]و کوتاه شدۀ  [tem]هر دو تلفظ این واژه با     

باشد و افزایش معنایی در مورد این دو تلفظ رخ نداده است. در پاسخ مثبت به  می

اگر دقت کنیم آشكار  زیرا«. چِش»*یا « چِشم»*توان گفت:  درخواست یا امر کسی نمی

شود  اصالً تلفظ نمی« به روی چِشم/ چِش»*به صورت « به روی چَشم»عبارتِ است که 

بخواهد در مورد این دو تلفظ « انتقال در کاربرد»تا فرایند افزایش معنا از طریق فرایند 

در گفتار به کار « اطاعت»نیز به معنی « رو چِشَم»عبارتِ گفتنی است که رخ بدهد. 

هایی به معنی به تن [team]« چِشَم»رود. ولی در این عبارت ساخت اضافی  می

تحلیل این فرایند نیز در آن رخ نداده است. « انتقال در کاربرد»نیست. زیرا « اطاعت»

 است: پیشین همچون تحلیل تابلوی
 «انتقال در کاربرد»رخداد فرایند معنایی و عدم  ( حذف پایانی7تابلوی )

  به معنی [te] صورت(c)  ( آشكار است، در گزینۀ7همان گونه که در تابلوی )

که تصریح   LEX([te] “yes, sir”)*دیترو، این گزینه محدو  . از ایناست« اطاعت»

را نقض کرده و در همان « مجاز نیست «اطاعت» به معنی  [te]تلفظ پذیرش »کند  می

این محدودیت را رعایت که  (b)و  (a) ۀرود. ولی رقابت دو گزین ابتدا از رقابت کنار می

همخوان داشتن به علت  (b)پایای  گزینۀشود.  کشیده می LAZYاند به محدودیت  کرده

محدودیت را نقض کرده و صرف انرژی بیشتری نسبت به دو گزینه دیگر این  [m] پایانی

*LEX([te] 
“eye”) 

MAX LAZY *LEX([te] 
“yes, sir”) 

Input: /tem/ 

        *     *      a. ☞[te]         “eye” 

            *!  c.    [tem]      “eye” 

     *            *!  e.    [te]         “yes, sir” 
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است، این محدودیت را رعایت کرده و به  همخوانکه فاقد این (a)  گزینۀاست. ولی 

 .    داد بهینه برگزیده شده است عنوان برون

 استاد/ اوسّا/ اوس 

، به دو معنی مدرس دانشگاه و متخصص دیگرش صرف نظر از معانی«  استاد »واژۀ  

 باشد: کارهای فنی و تعمیراتی می

 آقای فرهاد میرزایی، استاد مكانیكی اتومبیل -شناسی   دکتر بهرامی، استاد زبان -

 رود: همچنین، این واژه  به صورت عنوان خطاب به کار می

 ( به تنهایی یا پیش از نام خانوادگی مدرسان دانشگاه:1)

 شناسی                   استاد بهرامی، دکترای زبان -        لطفاً نمره بدین. ،انشجو: استادد -

 ( به تنهایی یا پیش از نام کوچک متخصصان کارهای فنی و تعمیراتی:2) 

                                                                      استاد فرهاد مكانیک                                -زنه.             مشتری: استاد، ماشینم استارت نمی -

معنایی شده و به معنی مدرس  کاهشدچار  «اوسّا»با تلفظ گفتاری « استاد »واژۀ ولی  

متخصص کارهای فنی و تعمیراتی است و همچنین معنی  دانشگاه نیست. بلكه فقط به

از نام کوچک متخصصان کارهای فنی و به صورت عنوان خطاب به تنهایی یا پیش 

                                                              اوسّات کجاس؟ مشتری )خطاب به شاگرد مكانیكی(: - رود: تعمیراتی به کار می

   اوسّا فرهاد -                   زنه.  مشتری: اوسّا، ماشینم استارت نمی -

سه فرایند درج بست چاکنایی در آغازه تهی هجای نخست  اوسّا به استاددر تبدیل     

در مشخصه ]+ پیوسته[ و حذف همخوان  [s]با همخوان  /t/واژه، همگونی کامل همخوان 

/d/ اند. عامل درج در آغازه تهی هجا که در زبان فارسی فرایندی  در انتهای واژه رخ داده

  DEP محدودیت پایایی ضد درجِباشد.  می ONSETداری  محدودیت نشاناجباری است 

عامل رخداد همگونی کامل در مشخصه]+ پیوسته[ نیز بر  قرار دارد. ONSETدر برابر 

 محدودیت پایاییاست که  AGREE[continuant] محدودیت (1388: 83) اساس جم

IDENT[continuant]  از آنجا که حذف همخوان   همچنین،  قرار دارد.در برابر آن/d/  ی

بندی یک  توان با صورت پذیری در این بافت نیست نمی ایانی فرایند رایج و تعمیمپ

رخداد این فرایند را تبیین نمود. از این رو، در این  [d*داری همچون  محدودیت نشان

 بهره برد: LAZYمورد نیز باید از محدودیت 
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 ( حذف، درج و همگونی8تابلوی )

 به معنی  [os.s]تلفظ(c)  ( آشكار است، در گزینۀ8ه در تابلوی )همان گونه ک     

که  LEX([os.s]“professor”)*رو، این گزینه محدودیت   است. از این «استاد دانشگاه»

را نقض « مجاز نیست «استاد دانشگاه» به معنی  [os.s]تلفظ پذیرش »کند  بیان می

محدودیت هر سه (b)  گزینۀ سپس،رود.  کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار می

به (a)  گزینۀ را نقض کرده است. بنابراین، AGREE [cont]و  ONSET ،LAZYداری  نشان

واژۀ ضمن رخداد این  ولی این پایان کار نیست؛ داد بهینه برگزیده شده است برونعنوان 

ه تنهایی به بتبدیل گشته و باز دچار کاهش معنایی شده و  [os]فرایند حذف هجا به 

پیش از نام کوچک متخصصان کارهای فقط صورت عنوان خطاب  بهرود، بلكه  کار نمی

 رود: فنی و تعمیراتی به کار می

                                                             اوسِت کجاس؟*مشتری )خطاب به شاگرد مكانیكی(: -

 اوس فرهاد -                زنه. اوس، ماشینم استارت نمی*مشتری:  -

و عدم رخداد «  بعنوان خطا»یک در معنای هجای پایانی  حذفرخداد ( 9در تابلوی )

تحلیل  /os.td/داد  در درون« تعمیرکار»و  «استاد دانشگاه»معنای دو این فرایند در 

 شده است:
 درجو  ( حذف9تابلوی )
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) 

Input: /os.td/ 

   * * * *     *   a.☞[os.s]   “repairman”              

           *   * *!  b.    [os.td]   “professor” 

 * *  *  *    *!  c.    [os.s]   “professor” 

*
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) Input: /os.td/ 

   *     *** *   *    a.  ☞ [os]        “honorific”                   

   ***  *!   b.       [os.td]   “professor” 

 ***   *   *    *!      c.       [os]       “repairman” 

 ***   *    *      *! d.       [os]       “professor” 
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استاد » به معنی  [os]تلفظ(d)  ( آشكار است، در گزینۀ9همان گونه که در تابلوی )

که بیان  LEX([os]“professor”)*رو، این گزینه محدودیت   است. از این «دانشگاه

کرده و  را نقض« مجاز نیست «استاد دانشگاه» به معنی  [os]تلفظ پذیرش »کند  می

 به معنی  [os]تلفظ(c) در گزینۀ سپس،رود.  در همان ابتدا از رقابت کنار می

که بیان  ”LEX([os]“repairman*رو، این گزینه محدودیت   است. از این «تعمیرکار»

است. را نقض کرده « مجاز نیست«تعمیرکار» به معنی  [os]تلفظپذیرش »کند  می

را نقض کرده است. LAZY و  ONSETداری  شانمحدودیت ننیز هر دو (b)  گزینۀ

 داد بهینه برگزیده شده است.  به عنوان برون(a)  گزینۀ بنابراین،
 

 ناسوده شدگی  -3-4

که یكی  شود نامیده می« شدگی ناسوده» آوای ناسودهبه یک غیرناسوده تبدیل یک واج 

 فرایند این رخدادکه  «قائم»در این بخش واژه های فرایند کلی تضعیف است.  از گونه

 .گیرد همراه بوده مورد تحلیل قرار می داد آن برونبا  داد دروندر آن با تفاوت معنایی 

، صرف نظر از معانی دیگرش، لقب حضرت مهدی)عج( به معنی قیام «قائم»واژۀ  وام     

های عربی معنای  نامه واژهوجوی این نگارنده در  طبق جست .کننده و به پا خیزنده است

به دلیل پنهان رسد که  به نظر میجزء معانی این واژه در زبان عربی نیست. « پنهان»

بودند که عبارتی   مهدی)عج( از دیدگان، گویشوران زبان فارسی تصور کرده امامبودن 

واژه در زبان فارسی  رو، این وام است. ازاین« امام پنهان»به معنای « امام قائم»همچون 

لبته نكته مهم این است این معنای تازه با امالء و تلفظی متفاوت ای یافت. ا معنای تازه

شود. همان گونه که آشكار است همزه یا همان بست  نوشته و ادا می« قایم»به صورت 

 Gem/  →   [Gjem]/ :تبدیل شده است [j]چاکنایی به غلت 

« پنهان»عنی به م [Gem] اصلی با همزه یعنیآنچه آشكار است این است که تلفظ     

هایی همچون  بدین معناست. زیرا فعل [Gjem] یعنینیست. بلكه تلفظ تغییریافته 

نوشت « قائم کردن»و « قائم شدن»توان به صورت  را نمی« قایم کردن»و « قایم شدن»

« قیام کننده» به معنی   [Gjem]یعنیتغییریافته  تلفظو تلفظ کرد. از سوئی دیگر، 

« قایم»  توان بدین معناست. زیرا نمی  [Gem] ی با همزه یعنیاصلنیست. بلكه تلفظ 

در واقع دو به کار برد و تلفظ کرد.  «امام قائم»عبارتی همچون در « قائم» به جای را 

 در توزیع تكمیلی قرار دارند. حتی به دلیل امالء و تلفظ متفاوتِ« قایم»و « قائم»صورت 

 جداگانه به شمار آورد. این دو صورت بایستی آنها را دو واژۀ 
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برای تحلیل فرایند  (1388: 196)( و جم 2006و  2001، 1998کرشنر )همچون     

 رود:  به کار می LAZYمحدودیت  های فرایند تضعیف است گونهشدگی که از  ناسوده
 شدگی ناسوده (10تابلوی )

  به معنی [Gjem] صورت(c)  ( آشكار است، در گزینۀ10همان گونه که در تابلوی )

که  (”LEX[Gjem]“standing* رو، این گزینه محدودیت  است. از این« قائم و ایستاده»

را « مجاز نیست «قائم و ایستاده» به معنی  [Gjem]تلفظ پذیرش »کند  تصریح می

این که  (b)و  (a) ۀرود. ولی رقابت دو گزین نقض کرده و در همان ابتدا از رقابت کنار می

د تولیگفتنی است که شود.  کشیده می LAZYاند به محدودیت  محدودیت را رعایت کرده

( 2001هر آوایی مستلزم صرف مقدار مشخصی انرژی است. از این رو ، براساس کرشنر )

های  در رقابت بین چند آوا هر کدام که تولیدش کوشش بیشتری را طلب کند ستاره

بیشتر و هر کدام که تولیدش کوشش کمتری را نیاز داشته باشد، ستاره کمتری را 

کند، حذف یک واج است که  ای دریافت نمی ارهکند. تنها موردی که هیچ ست دریافت می

به علت  (b) ۀ( گزین1مسلماً دلیل آن عدم صرف انرژی است. بر این اساس، در تابلوی )

   ۀطلبد دو ستاره و گزین که تولیدش کوشش بیشتری را می  [] بست چاکناییداشتن 

(a) به دلیل دارا بودن همخوان ناسوده[j]  ی نیاز دارد، یک که تولیدش به کوشش کمتر

داد بهینه برگزیده  به عنوان برون (a) ۀپس گزینکرده است.  دریافت LAZYستاره از 

 شود. می 
 

  نتیجه -4

ای میان معناشناسی و  که هیچ گونه رابطه مبنی اینشناسان  زبانبه رغم باور غالب 

ینگی با به ۀنظری ،(433و  5: 1994 ،بلنک )آرکانجلی و پولی شناسی وجود ندارد واج

تنها ( 2001)بُرزما،  «دار به واژگان های دسترسی محدودیت»گیری از رویكرد  بهره

پذیر  شناسی و معناشناسی را تا حدی امكان تبیین تعامل واجقابلیت  ایست که  نظریه

شناسی و  تعامل واجمقاله این است که برای نخستین بار به  این نوآوری نموده است.

  پرداخته است.رسی معناشناسی در زبان فا

*LEX([Gjem] 

“hidden”) 

MAX LAZY *LEX[Gjem]

“standing”) 

Input: /Gem/ 

          *       *  a. ☞[Gjem ]  “hidden” 

      **!  b.    [Gem]  “hidden” 

            *!  c.    [Gjem]   “standing” 
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های منحصر به فردی در زبان فارسی وجود دارند که معنای بازنمایی آوایی آنها  واژه     

شان که معموالً در  رود با معنای بازنمایی واجی به کار می غیررسمیکه معموالً در سبک 

همراه رود تفاوت دارد و در مواردی دیگر نیز با تغییر امالی آنها  سبک رسمی به کار می

 که باشد ها ناشی از رخداد فرایندهای واجی گوناگونی می است. تغییرات تلفظی این واژه

تغییرات انواع تغییرات معنایی شامل افزایش یا کاهش معنایی، یا هر دو افزون بر 

فرایند کاهش و افزایش هر دو که دچار ایی  دهد. واژه رخ می آنهادر  کاربردشناختی

گیرد. همچنین، به دلیل  اش قرار می ع تكمیلی با بازنمایی واجیدر توزی  معنایی شده

  امالء متفاوت این دو صورت بایستی آنها را دو واژۀ جداگانه به شمار آورد.

باشد  گرایانه می پرداختن به راحتی تلفظ و صرف انرژی و کوشش کمتر بحثی نقش     

گرایی  هینگی با آمیختن نقششناسی صورتگراست. ولی نظریه ب که خارج از چارچوب واج

  این مشكل را برطرف ساخته است. LAZYگرایی در قالب محدودیت  و صورت
 نوشتپی

 پرداخته شده است.  « جایی تكیه جابه»در مقاله نگارنده )آماده انتشار در جستارهای زبانی( به طور گسترده به . 1
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