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 .1مقدمه

ز هییا ا زبییانآموزی سمینییان سییر ز دتقییاد مییآنر آد ییه زبییانآموز ن در ذهییش د ردییا
و درک آد ییه میروینیییا ( ینیییار جادی تییییادو ۸و یوسیییتادتو)211۱ ،2آ ررچیییه درک رفتیییار
همییر بسیییاری د رد  ،زبییانآموز ن بایییا بییر تولییا و تزفییآ و ههییای زبییادی زییه میآموزدییا
دییین مسییزب باشییناآ تزفییآ ز دظییر ُدن ،2116( ۹صآ « )2مطالعییة عزمییی سییا تار زبییان در
و جشناسیییی سیییر»آ وی هم نییییش اسردشیییان میزنیییا جیییا ز سیییایر وزههیییای
زبانشناسییی ،بییا مطالعیة آو هییای یییو زبییان میییتییو ن بییه سییا تار مییورد بررسییی در ییوزة
و جشناسیی دسیر یافیرآ میا «آد یه زبییانآموز ن در میورد تزفیآ باییا بیاموزدیا ،توجیه بییه
تزفآ آو ها در آو شناسی سر» (بومش ،2112 ،1صآ )۸آ
آمییوز

زبییان دیزیسییی بییهعنو ن زبییادی بیش لمززییی و هم نیییش بییهعنو ن یکییی ز دروس

صزی در دورة متوسیطه همیو ره همییر وییژه ی د شیته و توجیه بیه تزفیآ صیحیه آو هیای
یییش زبییان دغاغییة همیشیییی زبییانآموز ن و معزمییان بییوده سییرآ مسییا

زبانشیینا تی

متعییادی تزفییآ زبییان دیزیسییی ر بییر ی زبییانآموز ن مشییک میزنییاآ وردیییو 0و دسیییود

6

( ،۸۳۱1صآ  )xiمعتقادییا «یکییی ز مشییکزاتی زییه زبییانآموز ن دیزیسییی در تکز ی بییه یییش
زبییان د ردییا ،صییورت دوشییتاری چنارادییة بر ییی ز آو هاسییر زییه زبییانآموز ن ر در
رسیان بیه تزفیآ صیحیه بیه دردسیر می دیا زد»آ در و قیع ،تیو دت 7زبیانآموز ن در بسییاری
ز سییطوز زبییادی مادنییا دحییو ،۱سییا رو ه ۳و تییی معنیشناسییی ۸1در سییطه تییو دت
س ی نیوی بییومی در زبییان دوم سییر ،مییا غزییب در و جشناسییی دچییار مشییک میشییودا

1. Indrajani Tiono
2. Yostanto
3. Odden
4. Bowman
5. Vernick
6. Nesgoda
7. competence
8. syntax
9. morphology
10. semantics
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(هاشییمیان و یییاری سورشییجادی)21۸۹ ،آ بییه رفتییة زیییوری ۸و زرلیییت )۸۳۳2( 2دظییام
آو یییی و سییا تار هجییایی زبییان ود بییر رفتییار یییا تولیییا زبییانآموز ن زبییان دوم تیی نیر
میر ردآ بیهعبیارتی ،طاهیای تزفظیی فر رییر ن زبیان دوم تنهیا تزا هیای ت یادفی آنهیا
در تولیا آو های داآشینا دیسیر ،بزکیه ییش طاهیا دظاممنیا بیوده (زیارتر ۹و دودیان211۸ ،1؛
ُزییادر )211۹ ،0و بازتییاش دظییام آو یییی زبییان ولشییان سییر (سییو ن 6و سییمیر)211۸ ،7آ
ریمسییون ۱و زر تنییان )۸۳۳1( ۳معتقادییا در مییر فر ریییری زبییان دیزیسییی ،زبییانآموز ن بییا
پیشینههای زبیادی م تزیب بیا مشیکزات م تزفیی در تولییا آو هیای دیزیسیی مو جه دیا زیه
ییش میر بیهدلی تمیاین ت مییان زبانهاسیرآ ییش تفاوتهیا مادنیا میادعی در مقابی تییو دت
تزفظی زبانآموز ن دیزیسیی قیر ر میرییرد؛ زییر تولییا آو هیای جاییا همیو ره در دسیتیاه
رفتاری آنهیا عجییب میدماییا ،بیهویژه ریر فر رییری زبیان در بنررسیالی آغیاز شیودآ میا
یییش مشییک مییاتی پییز ز تمییریش و تکییر ر زیییاد برسییرا میشییودآ عزییاوهبر یش ،ز دییییر
عو می زبانشیینا تی زیه بییر مشیکزات زبییانآموزی می فن ییا ،تییا

زبیان مییادری و زبییان

دوم سییر (زتفییورد211۸،۸1؛ زییارتر و دودییان 211۸ ،بییر ون2111 ،۸۸؛ آیتییی و منییوچهری،
۸۹۳1؛ لاهفورییا21۸0 ،۸2؛ فارسیییان و جییو دمردی)۸۹۳6 ،آ در و قییع « یییش تییا

مربییو

به بر یی آو هیای دیزیسیی سیر زیه در زبیان میادری زبیانآموز وجیود دا ردیا» (لنتییش،۸۹
 )۱ :2116و زبییانآموز ن دیزیسییی بییر ی ی یییش مشییک بییه جییایینینی آو یییی ۸1متوس ی
میشییودا (زییارتر و دودییان)211۸ ،آ «در فر ینییا جییایینینی آو یییی ،یییو آو بییا شییبیهتریش
1. Avery
2. Ehrlich
3. Carter
4. Nunan
5. OʼConnor
6. Swan
7. Smith
8. Gimson
9. Cruttenden
10. Catford
11. Brown
12. Ladefoged
13. Lanteigne
14. sound substitution or adaptation
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آو ی موجییود در زبییان مق ییا جییایینیش میشییود» (جیی و رزمدیییاه ،۸۹۳7 ،صآ ،1۳
بییهدق ز زمابیی  ،۸۳۳۱ ،۸صآ )6۸آ مثزییا ز آدجییایی زییه در زبییان عربییی آو ی  /p/وجییود
دییا رد ،عرشزبادییان فر ریییر زبییان دیزیسییی آو ی ] [bر جییایینیش و ج  /p/میزننییا؛ مادنییا
و ة  paper /peɪpə/زیییه بهصیییورت ] [beɪbəتزفیییآ میشیییود (موسیییی۸۳72 ،؛ سیییو ن و
سییمیر)211۸ ،آ هم نیییش ،فر ریییر ن پرتغییالیز زبییانز دیزیسییی در یییادریری آو هییای ، θ
 /ð/و  /ŋ/و  æدیزیسییی زییه در زبییان پرتغییالی وجییود دا ردییا ،آنهییا ر بییا آو هییای مشییابه
ییود در زبییان مادریشییان جییایینیش میزننییا (دریشییر 2و دارسییون-هسیییه ۸۳۳1 ،۹بییهدقی
ز لنتیییش ،2116 ،صآ )۸آ در دتیجییه ،زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی ،بییهویژه در سییطه
مقییاماتی ،مادنییا زبییانآموز ن سییایر زبانهییا در یییادریری زبییان دیزیسییی در تولیییا بر ییی ز
آو هییای زبییان دیزیسییی طاهییایی د ردییا زییه یکییی ز عزرهییای بییروز آنهییا جییایینینی
آو هییایی سییر زییه در زبییان فارسییی موجییود دیسییتنا و زبییانآموز ن آنهییا ر بییا آو هییایی
مشییابه در زبییان فارسییی جییایینیش میییزننییاآ ز یییش رو ،در یییش پییژوهت بییرآدی بر سییاس
دظریییة بهینیییی( 1پییرینز 0و سمولنسییکی )2111 ۸۳1۹،6بییه بررسییی طاهییای تزفظییی
زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی در تزفییآ هم و نهییای  /ð/ ، θ ، wو  /ŋ/زییه جیینو
هم و نهای زبیان فارسیی دیسیتنا ،بایرد زی آ بیایشترتیب ،در ییش پیژوهت دو سیآ د زییر
مطرز میشود:
۸آ هم و نهای  /ð/ ، θ ، wو  /ŋ/با چه هم و نهایی جایینیش میشودا؟
2آ سبییل دظرییة بهینیییی ،رتبهبنییای محییاودیرهای مربییو بییه جییایینینی هم و نهییای
 /ð/ ، θ ، wو  /ŋ/چیسر؟
فرضیههای صفر پژوهت در پاسخ به دو سآ د فوق عبارت دا ز:

1. Campbell
2. Dreasher
3. Anderson-Hsieh
4. Optimality theory
5. Prince
6. Smolensky
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۸آ هم و نهییای  /ð/ ، θ ، wو  /ŋ/بییا هم و نهییا مشییابه در فارسییی یعنییی ]،[t] ،[v
] [dو ] [ŋɡجایینیش میشوداآ
2آ رتبهبنییای محییاودیرها بییه یییش صییورت سییر زییه محییاودیتی زییه عییام وقییو
هم و نهییای دییاموجود در فارسییی یعنییی  /ð/ ، θ ، wو  /ŋ/ر دقیی

میزنییا ،در مرتبییة

بالاتری قر ر د ردآ
 .۲پیشینة پژوهش

در رتبییا بییا طاهییای رفتییاری و هم نیییش مشییکزات زبییانآموزی در میییان زبییانآموز ن
یر دیز زبیان دیزیسیی پژوهتهیایی دجیام شیاه سیر زیه ز آن مییان تعیا د بسییار دیازی
مشییکزات زبییانآموز ن فارسیییزبان ر ز منظییر بهینیییی بررسییی زرده دییاآ ز جمزییه میتییو ن
بیه ب تیارودییا ( )2110شیاره زییرد زیه بییه بررسیی طاهییای تزفظیی داشییی ز تیا

دظییام

آو ییی زبییان فارسییی بییهعنو ن زبییان ود در میییان زبییانآموز ن زبییان دیزیسییی بییهعنو ن زبییان
دوم پرد ته سیرآ در ییش پیژوهت تفاوتهیای و جیی مییان زبیان فارسیی و دیزیسیی بیا
تمرزیین بییر ویژریهییای زدجیییری و زبرزدجیییری دو زبییان دییین بررسییی شییاه سییرآ دتییای
دشییان د ده سییر زبییانآموز ن فارسیییزبان در تزفییآ آو هییایی مادنییا  wآآ .و  زییه
ب شییی ز دظییام و جییی زبییان فارسییی دیسییتنا مشییک د رد یاآ هم نیییش قو عییا و جآر یییی و
مش

ییههای دییو یی مادنییا تکیییه و آهنیید در سییا تمان هجییای زبییان فارسییی متفییاوت بییا

زبان دیزیسی سر زه منجر به مشکزاتی بر ی زبانآموز ن میررددآ
جبییییاری و رغییییو ن ( )21۸1مشییییکزات زبییییانآموز ن فارسیییییزبان در یییییادریری
وشییههای هم ییو دی ۸در سییا تار هجییایی زبییان دیزیسییی در جاییاههییای آغییازه 2و
پایادییة ۹هجییا ر در چییارچوش دظریییة بهینیییی (پییرینز و سمولنسییکی )۸۳۳۹ ،بررسییی
زرده دییاآ دتییای دشییان د ده همییة زبییانآموز ن ،بییهویژه زبییانآموز ن سییطوز پییاییشتر ،در

1. consonant clusters
2. onset
3. coda
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تولیا وشیههای هم یو دی آغیازی هجاهیای زبیان دیزیسیی مشیک د ردیا و ییش مشیک
در تولیا وشة هم و دی پایادة هجا با بیت ز دو هم و ن تشایا میشودآ
فییاسمی ،سییبحادی و بو لحسیینی ( )21۸2بییه بررسییی بر ییی ز مشییکزات زبییانآموز ن
فارسیییزبان در تولیییا شییفاهی وشییههای هم ییو ن دیزیسییی پرد ته دییاآ شییو ها پییژوهت
ییازی ز آن سییر زییه زبییانآموز ن در مو جهییه بییا سییا تارهای هجییایی داآشیینا در زبییان
دیزیسییی بییه قو عییا و جییی زبییان مییادری ییود متوسیی میشییودا و سبییل سییا تارهای
هجایی زبان مادری ود ،وشههای هم و ن ر تولیا میزنناآ
دییوه بر هی ( )21۸2فر ریییری دظییام و جییی زبییان دیزیسییی ر توسییب زبییانآموز ن یر د ییز
بررسییی زییرده و بییه رزیییابی دقییا ضییعب و قوتشییان در تزفییآ هم و نهییا و و زییهها
پرد تییه سییرآ دتییای پییژوهت دشییان میدهییا دلییی بییروز طاهییا در تولیییا آو هییای
دیزیسییی ،تییا

ویژرییی و جییی زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی سییرآ هم نیییش،

هاشییمیان و سییور جادی ( )21۸۹مشییکزات و جییی و تزفظیییز زبییانآموز ن یر دیییز زبییان
دیزیسی ر بررسی زرده دیاآ بیایش منظیور ،سیه رویشیور میرد فارسییزبان ر در سیه سیطه
یییادریری مقییاماتی ،متوسییب و پیشییرفتة زبییان دیزیسییی بییهسییور ت ییادفی دت ییاش زرددییاآ
تحزیییی د دههیییا دشیییان د د تزفیییآ آو هیییای و زیییههای  /aɪ/ ،/ʊ/ ،/æ/ ،/ɪə/و  /ɪ/بیییهترتیب
بهصییورت  /ɪ/ ،/ɔɪ/ ،/u:/ ،/e/ ،/eə/و ،/i:/تزفییآ آو هییای هم ییو دی  wبهصییورت ، v
 /ð/بهصییورت  dیییا  /θ/ ، zبهصییورت  tیییا  ، sو  /ŋ/مادنییا  nɡو تزفییآ دادرسییر
آو هییایی مادنییا  /ɜ:/ ،/ʌ/ ،/ɒ/و  /r/ز جمزییه ر ی تییریش طاهییای مشاهاهشییاه در میییان
زبانآموز ن داآ
در دهاییییر ،د یییرتیدیا و ذ زیییر ( )21۸1تیییا

های و جیییی و طاهیییای تزفظیییی

زبانآموز ن یر دییز زبیان دیزیسیی بیهعنو ن زبیان یارجی ر بررسیی زرده دیاآ دتیای دشیان
میدهییا بر ییی ز ر ی تییریش طاهییا در دتیجییة جییایینینی آو هییای دیزیسییی زییه جیینو
آو هییای زبییان فارسییی دیسییتنا (مادنییا  ɔ ، /ð/ ، θ ، wو  ،) ɪبییا آو هییای مشابهشییان در
زبییان فارسییی سییرآ هم نیییش ،جییایینینی آو هییای زوتییاه بییا آو هییای بزنییا ،دشییو ری در

۸۹۳
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تزفییآ و زییههای مرزییب و وشییههای هم ییو دی ز دییییر طاهییای تزفظییی زبییانآموز ن
سرآ
همییانسور زییه ز پژوهتهییای فییوق پیا سییر پژوهتهییایی زییه تییازنون دربییارة
طاهییای تزفظییی زبییانآموز ن یر دییی در یییادریری زبییان دیزیسییی دجییام شییاه سییر،
مشییکزات و جییی زبییانآموز ن ر ز جنبییههای م تزفییی مادنییا طاهییای موجییود در تولیییا
ویژریهییای زدجیییری و زبرزدجیییری آو هییا بررسییی زییرده دییا ،مییا تییازنون پژوهشییی زییه
مشییکزات تزفظییی آو هییای هم ییو دی زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی ر در چییارچوش
دظری یة بهینیییی بررسییی زنییا ،دجییام دشییاه سییرآ در مییورد

وصیییات همیییادی دظری یة

بهینییییی و ماهییییر ردهشییینا تی آن ،پژوهشییییر دی مادنیییا موزیییارتی ،)2112( ۸زیییان

2

( )2111و زیییر )۸۳۳۳( ۹معتقادییا در همییة زبانهییا یییوسییری محییاودیرهای جهییادی
وجییود د رد زییه یییش محییاودیرها دق

پ یردییاآ تنهییا رتبهبنییای یییش محییاودیرها در

زبانهییا متفییاوت سییرآ در و قییع دظری یة بهینیییی دسییبر ب یه دیارههییای ز یشییی قبزییی بییه
تنو هییای مرزر ی ر 1زبانهییا میپییرد زد زییه ز محییاودیرهای دق

پ ی یر بر ورد ردییا ،مییا

دیارهییای ز یشییی ی مادنییا دظریییههای قاعییاهبنیییاد بییه صییود پییار متری غیرقابیی دقیی
میپرد زدییاآ بییر یییش مبنییا ،ضییرورت د رد طاهییای تزفظییی زبییانآموز ن فارسیییزبان در
تولیا هم و نهای دیزیسی ز دیاراه بهینیی تحزی شودآ
 .۳چارچوب نظری

دظریییة بهینیییی دسییتاوردی جایییا در دسییتور ز یشییی سییر زییه آن ر پییرینز و
سمولنسیییکی ( )۸۳۳۹مطیییرز زرددیییاآ ز دییییاراه موزیییارتی ( )2112در دییییارة دظرییییة
بهینیییی ،بییهجییای بازدماییهییای زیییریش 0و آو یییی 6موجییود در سیینر و جشناسییی ز یشییی،7
1. McCarthy
2. Kaun
3. Kager
4. cross-linguistics
5. underlying/ phonological representation
6. phonetic representation
7. generation phonology
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بییه ترتیییب دروند د و بییروند د بییهزار میییرودآ در یییش دیییاره ،ز یشیییر ۸زییه ز یییو
سییازوزار صییوریز ریاضیییروده بر ییورد ر سییر ،ر بییب میییان دروند د و بییروند د سییرآ
ز یشیییر ز یییو دروند د دریییافتی تعییا دی رنینییة بییروند دی رقیییب 2ر تولیییا میزنییاآ
رزیییاش ۹دییین مادنییا ز یشیییر بییا سییازوزار صییوری و ریاضیییرودة ییود ،پیییت ز ینکییه
ز یشییر رنینییههای رقیییب ر تولیییا زننییا ،ز میییان آنهییا رنینیة بهینییه (بییروند د و قعییی) ر
بر میرنیناآ
ز دظییر موزییارتی ( )2112رزیییاش بییا عمییاد محییاودیرهای ییاص زبییادی بییر
مجموعییة رنینییهها ،رنینییه ی ر بییهعنو ن بهینییه دت ییاش میزنییا زییه ز بالییاتریش مییین ن
همیاهنیی بییا د دههیای ییاص زبییادی بر یورد ر سییرآ محیاودیرها در دظریییة بهینیییی دو
دو دییییا :محییییاودیرهای پایییییایی (وفییییاد ری) 1و محییییاودیرهای دشییییاند ری0آ
محییاودیرهای پایییایی دییارر بییر همادنییای بیییش دروند د و بییروند ددییا و هررودییه تفییاوت
میییان رنینییههای دروند د و بییروند د ر جریمییه میزننییا ،مادنییا محییاودیر ضییا ی ا 6و
ضییا درج)2112( 7آ مییا محییاودیرهای دشییاند ری بییاون در دظییر رییرفتش شییباهر رنین یة
بییروند د بییا دروند د ،رنینیة بییروند دی ر جریمییه میزننییا زییه آنهییا ر دقی

زنییا ،مادنییا

و زییهها دبایییا یشییومی شییودا یییا هجاهییا دبایییا د ر ی پایادییه باشیینا (زیییر)۸۳۳۳ ،آ یییو
ص مهی در دظرییة بهینییی ییش سیر زیه محیاودیرها بیهسیور جهیادی دق
یش رو ،ییو رنینیه بیا دقی

پ یردیاآ ز

ییو محیاودیر جریمیه میشیود زیه بیا عزامیر سیتاره «*»

دشاند ده میشودآ در صیحنة رقابیر مییان رنینیهها ،بیر ی دشیاند دن ی ا ییو رنینیه در
زنییار عزامییر سییتاره «*» عزامییر تعجییب «!» دییین درج میشییود زییه بییه آن «ت طییی مهزییو»

۱

میرویناآ در میورد ادیههایی زیه در تعیییش رنینیة بهینیه دقشیی دا شیته باشینا هاشیور زده
1. generator
2. candidate
3. evaluator
4. faithfulness
5. markedness
6. MAX
7. DEP
8. fatal violation
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میشییودآ لییازم بییه ذزییر سییر ررچییه محییاودیرها همیادی دییا ،مییا یییش محییاودیرها در
زبانهییای م تزییب بییا رتبهبنییای متفییاوتی ر میدهنییاآ رتبهبنییای محییاودیرها همییان
ترتیییب ر ییا د محییاودیرها در یییو زبییان ییاص بر سییاس همیتییی سییر زییه هریییو ز
آنها در آن زبان د ردا (لجنردره ،۸رریمشو 2و ویکنر)211۸ ،۹آ
سییر دجام رنینییه ی بییهعنو ن رنینییة بهینییه دت ییاش میشییود زییه هیکرییاه بییر ی آن ز
عزامر تعجیب سیتفاده دشیاه باشیاآ ییش رنینیه ز بیشیتریش همیاهنیی بیا محیاودیرهای
با مرتبة بالاتر بر ورد ر سرآ
 .۴روش پژوهش

آزموددیهییای یییش پییژوهت 01 ،د دتآمییوز د تییر در مقطییع ر هنمییایی (دوبییر ود
سییاد هفییت ) و قییع در شهرسییتان رفسیینجان ،بییه رو

دمودییهریری ت ییادفی دت ییاش شییاداآ

دلییی دت ییاش یییش مقطییع یییش بییود زییه تمییامی زبییانآموز ن منت ییب در بتییا ی مر زییة
زبییانآموزی قییر ر د شییتنا و هیکیییو ز آنهییا قبزییا در ززییاس آمییوز
شییرزر دکییرده بوددییاآ در رو

زبییان دیزیسییی

دمودییهریری ت ییادفی ،درصییای ز یییو جامعییه بییهعنو ن

دمایناة آن جامعه دت اش میشود (دلاور)۸۹۱۸ ،آ
د دههییای یییش پییژوهت بییا شییرزر زبییانآموز ن در یییو آزمییون

و دییان تعییا دی

جمزات ریردآوری شیاه سیرآ ییش آزمیون  ۸1جمزیه د ردآ هیر جمزیه یا ق  2و ه د رد
زه یکیی ز هم و نهیای ییش و ههیا 6/ð/ ،0 θ ،1 w ،ییا  7/ŋ/سیرآ لیازم بیه ذزیر سیر
سییعی شییا توزیییع آو یییی یییش هم و نهییا در جاییاههییای م تزییب و ه یییا هجییا (جاییییاه
آغییازی ،میییادی و پایییادی) لحییاش شییودآ تنهییا در مییورد هم ییو ن  ،/ŋ/و ههییایی زییه یییش
1. Legendre
2. Grimshaw
3. Vikner
1آ هم و ن دیزیسی  wبا هم و ن ] [vدر فارسی جایینیش میشودآ
0آ هم و ن دیزیسی  θدر جاییاه آغازة هجا بهترتیب با هم و نهای ] [tو ] [dدر فارسی جاییریش میشودآ
6آ هم و ن دیزیسی  ðدر جاییاههای آغازه و پایادة هجا بهترتیب با هم و نهای ] [dو ] [zدر فارسی جایینیش میشودآ
7آ هم و ن دیزیسی  /ŋ/در جاییاه پایادة هجا با هم و ن ] [nɡدر زبان فارسی جایینیش میشودآ
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هم ییو ن در جاییاههییای میییادی و پایییادی آنهییا قییر ر د رد بررسییی شییادا؛ زیییر یییش
هم ییو ن در هیکیییو ز و ههییای زبییان دیزیسییی در جاییییاه آغییازی هجییا یییا بتییا ی و ه
مشییاهاه دمیشییود (روچ)21۸1 ،۸آ در دهایییر ،ز هییر یییو ز زبییانآموز ن و سییته شییا در
یو تاق دسیبتا سیازر در مآسسیه ،اضیر شیاه و جمزیهها ر ب و دنیاآ سیاز صیا ی هیر
یو ز آنهیا بیه میات  0دقیقیه ضیبب شیاآ بیا توجیه بیه تفاوتهیای تزفظیی زیه در تزفیآ
بر ییی ز آو هییا وجییود د شییر ،مادنییا تزفییآ و زییة ] [uقبیی ز هم ییو ن  /w/در وشییة
هم یو ن در جاییییاه آغییازة هجیا ،بییا سییتفاده ز درم فین ر پییرت( 2دسی ة 06آ 1آ  )6سییییناد
صوتی مربو بررسیی شیا و ز دحیوة تولییا دقییل ییش رودیه آو هیا سمینیان اصی شیاآ
عزیاوه بییر یییش ،ز سییه زبانشییناس آشیینا بیه آو شناسییی و سییته شییا بییه صییا ی ضببشییاة
زبییانآموز ن منت ییب رییو

دهنییا و و ههییای مییورد بررسییی ر بییا سییتفاده ز دظییام لفبییای

آو دیاری بیش لمززیی آیپیی ی ۹دسی ة دولیوس سیی  1آو دییاری زننیاآ زییر قبی

ز دجیام

هرروده تحزی و جشینا تی ،لیازم سیر بتیا د دههیای میورد بررسیی آو دییاری شیودا زیه
یکییی ز ر ی تییریش دظامهییای آو دیییاری ،دظییام لفبییای بیش لمززییی آیپییی ی (دسی ة دولییوس
سییی ) سییرآ در دهایییر ،دیاردییاران یییش پییژوهت زییه همیییی سییتاد درس آو شناسییی
بوددا صحر تزفیآ د دههیا ر ت یییا زرددیاآ در بررسیی د دههیا بیا توجیه بیه تنیو لهجیه ی
موجود در زبیان دیزیسیی ،تزفیآ و ههیا در لهجیة بریتادییایی 0لحیاش شیا و بیر ی سمینیان
ز صییحر تزفییآ و ههییا ،تمییامی و ههییای مییا دظییر در یییش پییژوهت در فرهنیید لغییر
آزسیییفورد (فرهنییید لغیییر دیزیسیییی آزسیییفورد )21۸۹ ،و فرهنییید لغیییر زبیییانآموز ن
پیشییرفتة زمبییری (فرهندلغییر زبییانآموز ن پیشییرفتة زمبییری  )21۸۹ ،6مجییاد بررسییی
شییاداآ ز یییش رو ،پییز ز بررسییی صییا ی ضببشییاة زبییانآمییوز ن ،بافرهییای ر ییا د هییر
یو ز یش هم و نها مورد توجیه قیر ر ررفیر تیا مشی ص شیود ر یا د ییا عیام ر یا د
1. Roach
2. Praat
)3. International Phonetic Alphabet (IPA
4. Doulos SIL
5. BBC accent
6. Cambridge Advanced Learners’ Dictionary
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۸1۹

چه محیاودیر(هایی) و بیا چیه رتبیه ی ،عزیر ییش تغیییر ت هم یو دی سیرآ در دهاییر،
تحزییی متناسییب بییا هییر یییو ز یییش تغییییر ت در چییارچوش دظریییة بهینیییی پییرینز و
سمولنسکی ( )۸۳۳۹ 2111ر ه شاآ
 .۵نتایج و بحث
در ب تهییای بعییای یییش پییژوهت ،تحزی ی بهینیییی تزفییآ هم و نهییای ð ، θ ، w

و  ŋدر رفتار زبانآموز ن فارسیزبان بررسی میشودآ
 .1 .۵همخوان  /w/در آغازة هجا

آو ی  wهم ییو دی دولبییی ،۸غزییر (دی و زییه) 2و و کد ر ۹سییر (روچ )21۸1 ،زییه
معمولییا بییهعنو ن هم ییو ن داسییودة 1لبیییدرمزییامی شیینا ته میشییود (زییار)۸۳۳۹ ،0آ نمییره
( ،۸۹۳0صآ  )۸11معتقییا سییر «و ج  /w/در فهرسییر و جهییای زبییان فارسییی مییروز
وجییود دییا رد و فقییب ردپییای آن در آو ی دورادییة  owدیییاه میشییود»آ در سیییر تحییود
آو ی  ، wبو لقاسییمی ( )۸۹۱1معتقییا سییر ،در فارسییی باسییتان بییه فارسییی میادییه تبییای
 bبه ] [wوجود د شته سیر میا در ری ر ز فارسیی میادیه بیه فارسیی معاصیر ،ییش سییر
تحییود تغییییر زییرده و مجییاد و ج  bبییر و ج  wغالییب میشییود ،مادنییا و ه «بییرا» زییه
در فارسییی باسییتان بهصییورت  /bafr/بییوده سییر و در فارسییی میادییه بهصییورت ][wafr

تزفآ میشاه و زنیون در فارسیی معاصیر مجیاد بیه همیان صیورت  barfریاهر میشیودآ
ج ( )۸۹۳2دیین شیو های مبنیی بیر وجیود هم یو ن  wدر فارسیی باسیتان دیافتیه سیر،
ز یییش رو ،آن ر بییا هم ییو ن  vدشییان د ده سییرآ بییا توجییه بییه د دههییای جییاود ( ،)۸در
یییادریری زبییان دیزیسییی ،زبییانآموز ن فارسیییزبان ،غزییب زمییادیزییه یییش هم ییو ن در
جاییاه آغیازة هجیا سیر ،آن ر بیا هم یو ن ] [vجیایینیش مییزننیا ،یعنیی بیه هم یو دی
زه جاییاه تولیا آن به  /w/دندیوتر باشا (زازاودا)۸۹7۳ ،آ
1. bilabial
2. semi-vowel
3. voiced
4. approximant
5. Carr
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مطالعات زبان و ترجمه

جدول  .1تبدیل همخوان دولبی  /w/به همخوان لبیدندانی ] [vدر جایگاه آغازة هجا
معنی فارسی

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

غربی

][ves.tern

wes.tən

western

ررمتر

][vɑr.mer

wɔ:mə

warmer

صنالی چر د ر

][vi:l. ʧɛr

/wi:l.ʧeə/

wheel chair

زجا

][vɛr

/wɛː/

where

][cɑrvɑʃ

/kɑ:.wʃ/

carwash

ر رو ه

][pa:s.vord

/pɑ:s.wɜ:d/

password

ساداویک

][sand.viʤ

/san.wɪʤ/

sandwich

مایکروویو

][maɪk. re.veɪv

/maɪ.krə.weɪv/

microwave

زارو

سبییل د دههییای جییاود  ،۸هم ییو ن دولبییی  wدیزیسییی در جاییییاه آغییازة هجییا بییه
دندیییوتریش هم ییو ن ز دظییر جاییییاه تولیییا در زبییان فارسییی ،هم ییو ن لبیییددییا دی ]،[v
تبییای میشییودآ در تحزییی بهینیییی ،بتییا د دههییای مربییو بییه تزفییآ یییش هم ییو ن در
جاییییاه آغییازه و وش یة هم ییو دی بررسییی شییاآ در تحزی ی بهینیییی تبییای هم ییو ن /w/

بییه ] [vدر جاییییاه آغییازة هجییا ،محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر د ر سییر ،محییاودیر
دشییاند ری  *[wسییر زییه بییه موجییب آن وقییو هم ییو ن  /w/در جاییییاه آغییازة ممنییو و
دق ی

آن مهزییو سییرآ محییاودیر دییییر ،محییاودیر پایییایی ] IDENT[bilabialسییر

زه بیه موجیب آن دروند د و بیروند د باییا در ویژریی دولبیی یکسیان باشیناآ ر یا د ییش
فر ینیییا در و ة  whereدر تیییابزوی  ۸تحزیییی شیییاه سیییرآ رتبهبنیییای  ۸عیییام ر یییا د
هم ییو ن  /w/در جاییییاه آغییازة هجییا ر بیییان میزنییاآ بررسییی د دههییای جییاود  ۸دشییان
میدهییا زییه یییش محییاودیرها بییا رتبهبنییای  ،۸عامیی تبییای هم ییو ن دولبییی  wبییه
هم و دی لبیددا دی ] [vدر جاییاه آغازة هجا بوده سر:
](1) *[w >> IDENT[bilabial

۸10

طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ
تابلو  .1عدم وقوع همخوان  /w/در جایگاه آغازة هجا
]IDENT[bilabial

Input: /wer/

*[w

][wer

!*

a.

]b. ☞ [ver

*

همانرودیه زیه تیابزوی  ۸دشیان میدهیا ،رنینیة  aبیه دلیی دقی

محیاودیر  *[wزیه

بالاتریش مرتبیه ر د ر سیر ،ز دور رقابیر زنیار ر شیته میشیودآ بنیابر یش رنینیة  bتنهیا بیا
دقیی

محییاودیر ] IDENT[bilabialزییه مهزییو تزقییی دمیشییود ،رنینییة بهینییه معرفییی

میشودآ
 .۲ .۵همخوان  /w/در خوشة همخوان

زمادی زه هم یو ن  /w/بیهعنو ن عضیو دوم ییو وشیة هم یو ن در آغیازة هجیا باشیا
(مادنییا و ة  ،)switchسبییل د دههییای جییاود  ،2زبییانآموز ن تمایی د ردییا وشییة هم ییو ن
ر بشکننا و پز ز ولیش هم و ن و زة  /u/ر درج زنناآ
جدول  .۲درج واکة ] [uقبل از همخوان  /w/در خوشة همخوان در جایگاه آغازة هجا
معنی فارسی

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

پیک

][tu.wist

/twɪst/

twist

سوییک

][su.wiʧ

swɪtʃ

switch

دوقزو

][tu.win

twɪn

twin

سو یز

][su.wit.ser.land

/swɪt.sə.lənd/

Switzerland

شیریش

][su.wi:t

/swiːt/

sweet

ز شان

][du.win.del

/dwɪnd(ə)l/

dwindle

در تحزیییی بهینییییی ،محیییاودیر دشیییاند ری ( COMPLEXonsetموزیییارتی،2112 ،
صآ  )2۸۹بالییاتریش مرتبییه ر د ر سییرآ برسبییل یییش محییاودیر ،آغییازة هجییا دبایییا د ر ی
وشییه باشییاآ محییاویر دییییر ( *[wزرشیینر ،211۸ ،صآ  )20سییر زییه وقییو هم ییو ن
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 /w/ر در جاییییاه آغییازة هجییا رد میزنییاآ در دهایییر ،محییاودیر پایییایی ضییا درج DEP

سییر زییه درج هییر و جییی ر در بییروند د جریمییه میزنییا و در مرتبهبنییای قییر ر میریردییاآ
یییش فر ینییا در و ة  twistدر تییابزوی  2بررسییی شییاه سییرآ رتبهبنییای  ،2درج و زییة u

قب

ز هم و ن  /w/ر در وشة هم و دی بیان میزنا:
, *[w >> DEP

onset

(2) COMPLEX

تابلو  .۲درج واکة ] [uقبل از همخوان  /w/در خوشة همخوانی در جایگاه آغازة هجا
DEP

*[w

COMPLEXonset
!*

*

Input: /twɪst/
][twɪst

a.

]b.  [tu.wist

همانسور زیه در تیابزوی  2دشیان د ده شیا ،رنینیة  aبیهدلیی دقی

مهزیو محیاودیر

دشیییاند ری  COMPLEXonsetز رقابیییر زنیییار مییییرودآ رنینیییة  bبیییا وجیییود دقییی
محییاودیر پایییایی  DEPو بییهدلی رعایییر دو محییاودیر دشییاند ری COMPLEXonset

و  *[wرنینة بهینه معرفی میشودآ
 .۳ .۵همخوانهای دندانی  /θ/و /ð/

 /θو  /ð/هم و نهییای ددییا دی هسییتنا بییهسییوری زییه دییوک زبییان بییه پشییر ددییا نهای
پیشیییش پییایینی و تیغیة زبییان بییه پشییر ددییا نهای پیشیییش بالییایی بر ییورد میزنییا و هییو ز
فضای بیش زبان و ددا نها به بیرون ر داه میشود (روچ)21۸1 ،آ
 .1 .۳ .۵همخوانهای  /θ/و  /ð/در جایگاه آغازة هجا

بییا بررسییی د دههییای جمعآوریشییاه ز زبییانآموز ن در جییاود  ۹یییش دتیجییه بییهدسییر
آمییا زییه زثییر زبییانآموز ن منت ییب در یییش پییژوهت تییرجیه میدهنییا هم ییو ن ددییا دی
سایشی بییو ک  /θر در جایییاه آغیازة هجیا بیه هم یو ن لثیویددیا دی دسیا دی بییو ک
] [tو هم ییو ن ددییا دی سایشییی و کد ر  /ð/ر در همیییش جاییییاه بییه هم ییو ن لثییویددییا دی
دسییا دی و کد ر ] [dتبییای زننییا؛ زیییر هم و نهییای  tو  dدندیییوتریش و جهییا ز
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طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ

دظییر جاییییاه تولیییا در دظییام هم ییو دی زبییان فارسییی و جهییای  θو  ðمحسییوش
میشودا (هاد)2117 ،۸آ
جدول  .۳تبدیل همخوان دندانی بیواک  /θ/به همخوان لثویدندانی بیواک ] [tو همخوان دندانی
واکدار  /ð/به همخوان لثویدندانی واکدار ] [dدر جایگاه آغازة هجا
معنی فارسی

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

غزیآ

][tik

/θɪk/

thick

سوم

][terd

θəːd/

third

فکر زردن

][tiŋk

/θɪŋk/

think

تئاتر

][tieter

/θɪətə/

theatre

آن

][dat

/ðat/

that

2

][de

)/ðə/ (/ðiː/, /ðɪ/

the

یش

][dis

/ðɪs/

this

هیکیو ز دو تا

][ni:der

/naɪ.ðə/, /niː.ðə/

neither

پار

][fɑ:der

/fɑː.ðə/

farther

-

زثییر زبییانآموز ن آو هییای لثییویددییا دی ] [tو ] [dر بییهترتیییب بییهجییای آو هییای ددییا دی
 /θ/و  /ð/در جایییییاه آغیییازة هجیییا بیییهزار میبردیییا و آو هیییای ] [sو ] [zر زبیییانآموز ن
زمتییری در یییش جاییییاه تزفییآ میزننییاآ عزییر یییش مییر ر میتییو ن در ویژرییی تقویییر

۹

جسییرآ هییایمش )۸۳70( 1فر ینییا تقویییر ر معییادد پرتییو ن شییان یییو آو مید دییاآ
برزو سیییر ،211۸( 0صآ  )۸6۱معتقیییا سیییر «هم و نهیییای قیییوی تمایییی د ردیییا در
جاییاه قیویتر هجیا قیر ر بییردیا»آ بیهعبیارت دیییر ،تیرجیه میدهنیا در آغیازة هجیا زیه
1. Hall
2آ در زبان فارسی معادلی بر ی را تعریب  theدیزیسی وجود دا رد ،ما با توجه به معرفهساز بودن یش را در بر ی
مو رد به « یش» یا «آن» ترجمه میشودآ
3. fortition
4. Hyman
5. Baerquest

مطالعات زبان و ترجمه

۸1۱

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

محییییب قیییوی ی محسیییوش میشیییود ،و قیییع شیییوداآ بیییازوویک )۸۳۳1( ۸محیییاودیر
( STRONG ONSETآغیییازة قیییوی) ر بیییر ی ییییش فر ینیییا معرفیییی زیییردآ وی ییییش
محییاودیر ر عام ی تبییای هم ییو ن سایشییی  /ð/ر بییه هم ییو ن دسییا دی ] [dدر دمودییة
 ۹ز زبان ساادیایی مید دا:
](3) /ðato/→[dato

در تحزییی بهینیییی تبییای هم ییو ن  /θ/بییه ] [tو  /ð/بییه ] [dدر جاییییاه آغییازة هجییا
توسییب زبییانآمییوز ن ،محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر د رد ،محییاودیر دشییاند ری
 *dentalسییرآ یییش محییاودیر دشییاند ری وقییو هم ییو ن ددییا دی ب ییو ک و و کد ر ر
در در هییر جاییییاهی رد میزنییاآ محییاودیر پایییایی  STRONG ONSETدر رتبییة بعییای
قییر ر میریییرد و وقییو آغییازة ضییعیب ر جریمییه میزنییاآ محییاویر بعییای ز یه در رتب یة
پییاییشتری قییر ر میریییرد  LAZYسییرآ زرشیینر ،211۸( 2صآ  1و  )2۸عزییر وقییو
فر ینا تضعیب ر یو محیرک آو ییی معرفیی میزنیا زیه بیر ی زیاهت «زوشیت تولییای»

۹

و زییاربرد دیییروی زمتییر در تولیییا یییو صا سییرآ زرشیینر بییر ی یییش محییرک دقییت
محاودیر صیوری  LAZYر معرفیی میزنیا زیه بیهموجیب آن و یاهای و جیی باییا بیا
ز زوشییی تولیییا شییودا و وقییو و ج قییوی جریمییه میشییودآ در دهایییر ،محییاودیر
] IDENT[dentalد ر ی پییاییشتریش رتبییه سییر زییه بیییادیر یکسییادی دروند د و بییروند د
در ویژرییی ددییا دی سییرآ ز میییان و ههییای متعییادی زییه در رفتییار زبییانآموز ن بررسییی
شییا ،و ههییای  thinو  thisبییر ی تحزییی در تابزوهییای بهینیییی  ۹و  1دت ییاش شییاه داآ
رتبهبنییای ( )1عییام ر ییا د هم و نهییای /θ/و /ð/ر در جاییییاه آغییازة هجییا دشییان
میدها:
](4) *dental >> STRONG ONSET >> LAZY >> IDENT[dental

1. Baković
2. Kirchner
3. articulatory effort

۸1۳

طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ
تابلو  .۳عدم وقوع همخوان  /θ/در جایگاه آغازة هجا
IDENT
][dental

LAZY

*

*

STRONG
ONSET

*dental

Input: /θɪn/

*

!*

]a. [θɪn
]b. [sɪn

!*

]c.  [tɪn

تابلو  .۴عدم وقوع همخوان  /ð/در جایگاه آغازة هجا
]IDENT[dental

LAZY

*

*

STRONG
ONSET
*
!*

*dental

Input: /ðɪs/

!*

]a. [ðɪs
]b. [zis
]c.  [dɪs

در تابزوهیییای  ۹و  ،1رنینیییة  aبیییه یییاسر عیییام رعاییییر محیییاودیرهای  *dentalو
 STRONG ONSETز رقابیییر زنیییار ر شیییته میشیییودآ رنینیییة  bز محیییاودیر
 STRONG ONSETت طییی میزنییا و در دهایییر رنینییة  cبییه ییاسر رعایییر یییش دو
محاودیر بروند د بهینه معرفی میشودآ
 .۲ .۳ .۵همخوانهای  /θ/و  /ð/در جایگاه پایانة هجا

د دههییای جییاود  1ییازی ز آن سییر زییه زبییانآموز ن در جاییییاه پایاد یة هجییا تییرجیه
میدهنا بهجای دو هم و ن  /θ/و /ð/بهترتیب هم و نهای ] [sو ] [zر بهزار ببرداآ
جدول  .۴تبدیل همخوان دندانی بیواک  /θ/به همخوان لثوی بیواک ] [sو همخوان دندانی واکدار /ð/به
همخوان لثوی واکدار ] [zدر جایگاه پایانة هجا
معنی فارسی

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

بزوتوس

][blu:tus

/bluːtuːθ/

Bluetooth

رفاه عمومی

][kɑmənvels

/kɒ.mən.welθ/

commonwealth

مکبث

][macbes

/məc.bɜθ/

Macbeth

همه

][hels

/hɜlθ/

health

۸01

مطالعات زبان و ترجمه

معنی فارسی

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

شماد

][nors

/nɔːθ/

north

دفززشیان

][bris

/briːð/

breathe

مامزردن

][beɪs

/beɪð/

bathe

دفرتد شتش

][ləʊz

/ləʊð/

loathe

تسکیشد دن

][su:z

/suːð/

soothe

ددا نها

][ti:z

/tiːð/

teethe

عزییر یییش مییر ر میتییو ن در فر ینییا تضییعیب ۸جسییرآ « یییش فر ینییا یییو صییا ر بییه
صییا یی زییه درجییة ررفتیییی 2یییا دیییر  ۹آن زمتییر سییر تبییای میزنییا» (زرشیینر،211۸ ،
صآ  )۹مادنا تبای هم و ن دسا دی  /G/به هم و ن سایشی ] [xدر و ة «وقر»:

](6) /vaGt/ → [vaxt

در تحزییی بهینیییی تبییای هم ییو ن  /θ/بییه ] [sو  /ð/بییه ] [zدر جاییییاه پایادییة هجییا
توسییب زبییانآمییوز ن ،محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر د رد ،محییاودیر دشییاند ری
 *dentalسیییرآ محیییاودیر دیییییر ،محیییاودیر پاییییایی  STRONG ONSETسیییر،
سییاز محییاویرهای  LAZYو ] IDENT[dentalدر پییاییشتریش مرتبییه قییر ر میریردییاآ
ز مییییان د دههیییا ،تحزیییی بهینییییی دو و ة  healthو  sootheبیییر ی تحزیییی در تیییابزوی
بهینیییی  0و  6دت ییاش شییاه سییرآ رتبهبنییای ( )7عییام ر ییا د هم و نهییای  /θ/و /ð/ر
در جاییاه پایادة هجا دشان میدها:
](7) *dental >> STRONG ONSET >> LAZY >> IDENT[dental

1. lenition
2. stricture
3. duration

۸0۸

طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ
تابلو  .۵عدم وقوع همخوان  /θ/در جایگاه پایانة هجا
]IDENT[dental

LAZY

*
*

!*

STRONG
ONSET

*dental

Input:/hɜlθ/

!*

]a. [hɜlθ
]b. [hɜlt
]c.  [hɜls

تابلو  .۶عدم وقوع همخوان  //در جایگاه پایانة هجا
]IDENT[dental

LAZY

STRONG
ONSET

*dental

Input: /su:ð/

!*

]a. [su:ð

!*
*

]b. [su:d
]c.  [su:z

در تیابزوی  0و  6رنینیة  aبیه یاسر عیام رعاییر محیاودیر  * dentalز رقابیر زنیار
ر شییته میشییودآ رنینییة  bز محییاودیر  LAZYت طییی میزنییا و در دهایییر رنینییة c

به اسر رعایر یش سه محاودیر ود بروند د بهینه معرفی میشودآ
 .۴ .۵همخوان نرمکامی /ŋ/

هم یییو ن  /ŋ/درمزیییامی ،یشیییومی و و کد ر سیییر زیییه جایییییاه تولییییا آن بیییا
هم و نهییای  /k/و  /ɡ/یکسییان سییرآ یییش آو هیکرییاه در جاییییاه آغییازیش هجییا رییاهر
دمیشییود (روچ)21۸1 ،آ در زبییان دیزیسییی هنیییامیزییه هم ییو ن لثییوی یشییومی  /n/در
جاییییاه پیییت ز هم ییو ن درمزییامی دسییا دی  /k/و  /ɡ/قییر ر ریییرد ،فر ینییا همیییودی ر
میدها و ییش هم یو ن بیه هم یو ن درمزیامی یشیومی ] [ŋتبیای میشیود (زیار)۸۳۳۹ ،آ
فر ینییا همیییودی هم ییو ن لثییوی دسییا دی  nو هم ییو ن درمزییامی دسییا دی  ɡو ی ا
هم و ن  ɡدر زبان دیزیسی در بازدمایی ودو ا ۸زیر مش ص شاه سر:

1. autosegmental

۸02

مطالعات زبان و ترجمه
][ŋ

]درمزامی[

/ɡ/

]درمزامی[

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

/n/

/ɡ/

/n/

]لثوی[

]درمزامی[

]لثوی[

بازنمایی خودواحد  .1همگونی همخوان لثویانسدادی  /n/و همخوان نرمکامیانسدادی  /ɡ/و حذف
همخوان  /ɡ/در زبان انگلیسی (نویسندگان)

لازم به ذزر سیر ی ا هم یو ن  /ɡ/در تمیام میو رد تفیاق دمی فتیاآ چناد یه پیز ز
هم ییو ن  /ɡ/ودییا ت ییریفی ضییافه شییود یییا در و ة بسیییب و زییه ی پییز ز آن قییر ر ریییرد،
یش هم و ن ی ا دمیریرددآ ی ا  /ɡ/زمیادی ر میدهیا زیه و ه بیه  /nɡ/یت شیاه
باشییا یییا پییز ز  /nɡ/ودییا شییتقاقی ضییافه شییود (لاهفورییا21۸0 ،۸؛ زییار۸۳۳۹ ،؛ روچ،
)21۸1آ
](8) a. /sɪnɡ/ → [sɪŋɡ] → [sɪŋ
]b. /sɪnɡ#ǝr/ → [sɪŋɡ#ǝr] → [sɪŋ#ǝr
]c. /fɪnɡǝr/ → [fɪŋɡǝr
]d. /lɔ:nɡ+ǝr/ → [lɔ:ŋɡ+ǝr

عزییر وقییو فر ینییا همیییودی فییوق ،محییاودیر پایییایی ] AGREE[placeسییر زییه
بییهموجییب آن و جهییای مجییاور بایییا بییهلحییاش جاییییاه تولیییا یکسییان باشیینا (بییازوویک،
2111؛ پینییروز)2117 ،2آ یییش محییاودیر در بالییاتریش مرتبییه قییر ر د ردآ محییاودیر بعییای،
محییاودیر دشییاند ری  *ŋɡسییر زییه وقییو هم ییو ن  /ŋ/ر در زنییار هم ییو ن  /ɡ/مییردود
میشیییماردآ محیییاودیرهای مرتبیییة پیییاییشتر میتو دیییا  MAXو ] IDENT[placeباشیییاآ
 MAXیی ا هررودییه و جییی ر در بییروند د جریمییه میزنییا و ] IDENT[placeییازی
ز آن سیر زییه دروند د و بیروند د بایییا در جاییییاه تولییا یکسییان باشیناآ تحزیی بهینیییی
و ة  singبییهعنو ن دمودییه در تییابزوی  7آورده شییاه سییرآ رتبهبنییای ( )۳یی ا  /ɡ/ر
در جاییاه پایان و ه دشان میدها:
](9) AGREE[place] >> *ŋɡ >> MAX >> IDENT[place
1. Ladefoged
2. Piñeros

۸0۹

طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ
تابلو  .۷همگونی محل تولید خیشومی و حذف  /ɡ/در زبان انگلیسی
]IDENT [place

MAX

*
*

*

*ŋɡ

]AGREE [place
!*

Input: /sɪnɡ/
]a. [sɪnɡ
]b. [sɪŋɡ

!*

]c. ☞ [sɪŋ

همانرودییه زییه در تییابزوی  7مشییهود سییر ،رنینییة  aبییهدلییی دقیی
] AGREE[placeز رقابییر زنییار میییرودآ دقیی
میشییود ،بنییابر یش رنینییة  bبییه اسر دقیی

محییاودیر

محییاودیر  *ŋɡدییین مهزییو تزقییی

یییش محییاودیر زنییار ر شییته میشییودآ در

دهایر ،رنینة  cبه اسر رعایر دو محاودیر د سر دروند د بهینه معرفی میشودآ
در زبیییان فارسیییی زمادیزیییه دو هم یییو ن  /n/و  /ɡ/در مجیییاورت یکیییاییر قیییر ر
میریردییا ،فر ینییا همیییودی تفییاق می فتییا و هم ییو ن لثییوی-ددییا دی  /n/درمزامیشییاه و
بییه هم ییو ن درمزییامی  /ŋ/تبییای میشییود ،مییا  /ɡ/یی ا دمیشییود (جیی )۸۹۱۱ ،آ
بازدمیییایی ودو یییا  2بییییادیر همییییودی هم یییو ن لثیییوی دسیییا دی  nو هم یییو ن
درمزامی دسا دی  ɡو عام
][ɡ

]درمزامی[

][ŋ

ا هم و ن  ɡدر زبان فارسی سر:
/ɡ/

]درمزامی[

/n/

]لثویددا دی[

/ɡ/

]درمزامی[

/n/

]لثویددا دی[

بازنمایی خودواحد  .۲همگونی همخوان لثویدندانی انسدادی  /n/و همخوان نرمکامیانسدادی  /ɡ/و عدم
حذف همخوان  /ɡ/در زبان فارسی (نویسندگان)

با توجه بیه بازدمیایی ودو یا  ،2فر ینیا همییودی مییان هم یو ن لثیویددیا دی  nو
هم ییو ن درمزییامی  ɡر میدهییا مییا هم ییو ن درمزییامی  ɡبعییا ز هم ییو ن درمزییامی
 ŋبر زییاا آد ییه در بازدمییایی  ۸مشییاهاه شییا ،ی ا دمیشییودآ یکییی ز مشییکزاتی زییه
فر رییر ن فارسییزبان در ییادریری زبیان دیزیسییی بیا آن مو جهه دیا ،وجیود بر یی آو هییای

۸01

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

دیزیسییی سییر زییه در زبییان فارسییی وجییود دا ردییا ( زیییوری و زرلیییت۸۳۳2 ،؛ زنییورنی،
)۸۳۱7آ بییهعبییارتی ،طاهییایی زییه ممکییش سییر در تزفییآ بر ییی ز آو هییای دیزیسییی
بییهوقو بایودییاد بییهدلاییی م تزفییی ز قبییی تییا

زبییادی ،تفاوتهییای میییان دو زبییان

وتعمییی فر سییی سییر (زازاودییا)۸۹7۳ ،آ بییا توجییه بییه د دههییای جییاود  ،0عزییر ینکییه
زبییانآموز ن فارسیییزبان هم ییو ن درمزییامی دسییا دی  ɡر بعییا ز هم ییو ن درمزییامی
یشومی  ŋتزفیآ زننیا ،داشیی ز تیا

منفیی ۸زبیان فارسیی بیهعنو ن زبیان ود و زبیان

دیزیسیییی بیییهعنو ن زبیییان دوم سیییر (زازاودیییا)۸۹7۳ ،آ زبیییان فارسیییی تنهیییا د ر ی دو
هم ییو ن یشییومی  mو  nبییهترتیب بییا جاییاههییای تولیییا دولبییی و لثییویددییا دی
(نمییره )۸۹۳0 ،سییر و فاقییا آو ی یشییومی بییا جاییییاه درمزییامی (مادنییا زبییان دیزیسییی)
سییر ،زبییانآموز فارسیییزبان در تزفییآ و ههییایی زییه ز تییو لی دو هم ییو ن  nو ɡ

بر ورد ردییا عزییاوه بییر همیییودی محیی تولیییا دو هم ییو ن  nو  ، ɡپییز ز هم ییو ن
درمزییامی یشییومی  ، ŋهم ییو ن درمزییامی ] [ɡر دییین تولیییا میزنییاآ لییازم بییه ذزییر سییر
ر ییا د فر ینییا همیییودی در یییش بافییر بهصییورت جبییاری صییورت میپیی یردآ در و قییع
میتو ن رفیر ییش ییو فر ینیا همییادی سیر و ر یا د آن مییان تو لیهیای  nو  ɡدر
زبانهییا بهصییورت جبییاری ر میدهییاآ ز بررسییی د دههییای جییاود  0مش ی ص میشییود
زبییانآموز ن فارسیییزبان تماییی دا ردییا هم ییو ن درمزییامی  /ɡ/ر در جاییییاه پییز ز /ŋ/

ا زنناآ
جدول  .۵عدم حذف همخوان نرمکامی انسدادی ] [ɡبعد از همخوان نرمکامیخیشومی  /ŋ/در زبان
فارسی
معنی فارسی

بانسازی
زقه
پارزیند

تلفظ زبانآموز
فارسیزبان

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

][bɑdibildiŋɡ

/bɒd.i.bɪld.ɪŋ/

body building

][riŋɡ

/rɪŋ/

ring

][pɑrkiŋɡ

/pɑːk.ɪŋ/

parking

1. negative transfer

طاهای تزفظی بر ی هم و نها در زبانآموز ن آآآ
تلفظ زبانآموز

معنی فارسی

فارسیزبان

۸00

تلفظ انگلیسی

صورت نوشتاری
انگلیسی

بنرگتر

][kiŋɡ

/kɪŋ/

king

پودیند

][pudiŋɡ

/pʊd.ɪŋ/

pudding

آو ز و دان

][siŋɡ

/sɪŋ/

sing

][ɡaŋɡster

/ɡaŋ.stə/

gangster

پیندپودد

][piŋɡpoŋɡ

/pɪŋ.pɒŋ/

ping-pong

پز دا ز

][seɪviŋɡ

/seɪvɪŋ/

saving

رشته

][striŋɡ

/strɪŋ/

string

وبا

در تحزییی بهینیییی یییش موضییو  ،مادنییا تییابزوی  7محییاودیتی زییه بالییاتریش مرتبییه ر
د رد AGREE[place] ،سیییرآ محیییاودیر بعیییای ،محیییاودیر پاییییایی  MAXسیییر و
محیییاودیرهای  *ŋɡو ] IDENT[placeدر مرتبیییههای پیییاییشتر قیییر ر د ردیییاآ تیییابزوی ۱
تحزییی بهینیییی عییام یی ا  /ɡ/در رفتییار زبییانآموز ن در و ة  singر دشییان میدهییاآ
رتبهبنای ( )۸1دین بر همیش ساس سر:
](10) AGREE[place] >> MAX >> *ŋɡ >> IDENT[place
تابلو  .۸همگونی محل تولید خیشومی و عدم حذف  /ɡ/در گفتار زبانآموزان فارسیزبان
]IDENT [place

*ŋɡ

*
*

MAX

]AGREE [place

Input: /sɪnɡ/

!*

]a. [sɪnɡ

!*

]b. [sɪŋ
]c. ☞ [sɪŋɡ

*

سبییل تییابزوی  ۱رنینییة  ،aهم نییان زییه در تییابزوی  7مشییاهاه شییا ،بییه دلییی دقیی
مهزییو محییاودیر ] AGREE[placeز رقابییر زنییار میییرودآ رنینییة  bدییین محییاودیر
مرتبییة بالییاتر  MAXر دقیی

میزنییا و مییردود شییمرده میشییودآ در دهایییر رنینییة c

به اسر رعایر یش دو محاودیر ،رنینة بهینه محسوش میشودآ

۸06

مطالعات زبان و ترجمه

شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم

 .۶نتیجهگیری

آد ییه زبییانآموز ن در مییورد تزفییآ لییازم سییر بیاموزدییا ،توجییه بییه تزفییآ آو هییا در
آو شناسی سیرآ عو می زبانشینا تی متعیادی در یجیاد مشیکزات تزفظیی زبیان دیزیسیی
ز سییوی زبییانآموز ن د ی ی سییرآ یکییی ز یییش مشییکزات ت ی نیر دظییام آو یییی و سییا تار
هجایی زبان ود بر رفتیار ییا تولییا زبیانآموز ن زبیان سیر پژوهتهیای پیشییش مشیکزات
و جییی زبییانآموز ن ر ز جنبییههای م تزفییی مادنییا طاهییای موجییود در تولیییا ویژریهییای
زدجیییری و زبرزدجیییری آو هییا بررسییی زرده دییاآ تییا جییایی زییه دیاردییاران مید دنییا تییازنون
پژوهشییی در ییوزة بررسییی مشییکزات تزفظییی آو هییای هم ییو دی زبییانآموز ن یر د ییز زبییان
دیزیسییی در چییارچوش دظری یة بهینیییی دجییام دشییاه سییر؛ ز یییش رو ،ز ی پییژوهت در
یش وزه ساس میشاآ
در ییییش پیییژوهت بر سیییاس دظرییییة بهینییییی (پیییرینز و سمولنسیییکی)2111 ۸۳۳۹ ،
طاهییای تزفظییی زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی در تزفییآ هم و نهییای /ð/ ،/θ/ ، w

و  /ŋ/زییه جیینو هم و نهییای زبییان فارسییی دیسییتنا ،بررسییی شییاآ دتییای دشییان د د ،یییش
هم و نها بیا هم و نهیای مشابهشیان در زبیان فارسیی جیایینیش میشیوداآ بتیا سیتالاد
شییا زییه عییام ر ییا د هم ییو ن  /w/در جاییییاه آغییازة هجییا و جییایینینی آن بییا هم ییو ن
] [vبییهدلی محییاودیر دشییاند ری  *[wسییر زییه بییهموجییب آن وقییو هم ییو ن  /w/در
جاییییاه آغییازة هجییا ممنییو و دق ی

آن مهزییو سییرآ زمییادیزییه هم ییو ن  /w/بییهعنو ن

عضییو دوم یییو وش یة هم ییو دی در آغییازة هجییا باشییا ،زبییانآموز ن بییهدلی محییاودیر
دشیییاند ری  COMPLEXonsetتمایییی د ردیییا وشیییة هم یییو دی ر بشیییکننا و پیییز ز
هم ییو ن  ، wو زییة ] [uر درج زننییاآ سییاز سییتالاد شییا ،عزییر جییایینینی هم ییو ن /θ/
بیییا ] [tو /ð/بیییا ] [dمحیییاودیر دشیییاند ری  *dentalو محیییاودیر پاییییایی STRONG

 ONSETسییرآ عزییاوه بییر یییش ،بییا بررسییی و ههییایی زییه همیییی در دروند د د ر ی
هم ییو ن  /θ/و  /ð/در جاییییاه پایاد یة هجییا بوددییا مش ی ص شییا زییه زبییانآموز ن تییرجیه
میدهنییا هم ییو ن  /θ/و  /ð/ر بییهترتیب بییا هم و نهییای ] [sو ] [zجییایینیش دماینییاآ
بنابر یش سیتالاد بیر ییش بیود ،عامی جزوریریزننیاه در ییش بافیر محیاودیر دشیاند ری
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 *dentalسییرآ سییاز محییاودیر  LAZYمییادع ز ر ییا د هم و نهییای قییوی  tو d

در یییش بافییر میرییرددآ سییر دجام همیییودی هم ییو ن لثییوی یشییومی /n/در جاییییاه پیییت
ز هم یییو ن درمزیییامی دسیییا دی  /k/و  /ɡ/و عیییام ییی ا هم یییو ن  /ɡ/در رفتیییار
زبانآموز ن فارسیزبان با ر ة محاودیر ] AGREE[placeتبییش شاآ
بیییهسور ززیییی پیییژوهت اضیییر بر سیییاس دظرییییة بهینییییی دشیییان د د زیییه چیودیییه
محییاودیرها و مرتبهبنییای آنهییا میتو دییا عزییر جییایینینی بر ییی هم و نهییا ر بییا
هم و نهییای مشییابه در زبییان فارسییی توضیییه دهییاآ یییش پییژوهت هم ییون پژوهتهییای
پیشییییش (ب تیارودیییا2110 ،؛ فیییاسمی ،سیییبحادی و بو لحسییینی21۸2 ،؛ دیییوه بر هی 21۸2 ،؛
د ییرتیدیا و ذ زییر )21۸1 ،مآیییا یییش مطزییب سییر بر ییی طاهییای اصیی ز تولیییا
آو هییای دیزیسییی در دتیجییة تییا

ویژرییی و جییی زبییانآموز ن یر دیییز زبییان دیزیسییی

سییرآ شناسییایی و بررسییی عو میی تییا
آموز
تا

زبییادی در مییر تزفییآ ز همیییر ویییژه ی در

زبان دوم بر یورد ر سیر و پژوهتهیایی ز ییش دسیر سیبب میشیود تیا ز ییش
زبادی در مر

بعای زبانآموزی جزوریری شودآ
قدردانی

بییر ییود لییازم مییید دییی ز جنییاش آقییای دزتییر بشیییر جیی بییه ییاسر مشییاورهها و
ر هنماییهای رزشمناشان زماد تشکر و قارد دی ر د شته باشی آ
کتابنامه
بولقاسمی ،مآ ()۸۹۱۳آ دستور تاری ی زبان فارسیآ تهر ن :سمرآ
آیتی ،آ ،و منوچهری ،اآ ()۸۹۳1آ تجنیه و تحزی

طا در سییتفاده ز زمان دسییتوری زبان فر دسییه

توسب فارسیزبادان با د دت زبان دیزیسیآ مطالعات زبان و ترجمه72-00 ،)۸(11 ،آ
نمره ،یآ ()۸۹۳0آ آو شناسی زبان فارسی :آو ها و سا ر آو یی هجاآ تهر ن :مرزن دشر د دشیاهیآ
ج  ،شآ ()۸۹۱۱آ دظریة بهینیی و زاربرد آن در تبییش فر یناهای و جی زبان فارسیآ (رسالة منتشردشاة
دزتری)آ د دشکاه دبیات و عزوم دسادی ،د دشیاه تربیر مارس ،یر نآ
ج  ،شآ ()۸۹۳2آ و هدامة سنددوشتههای فارسی باستانآ تهر ن :پازینهآ
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)آ بررسیییی تطبیقی جیایینینی و جهیای مزازیز و مو های عربی در۸۹۳7( آ. ، و رزمدییاه، شآ، ج
-10 ،)26(۸2 ،فارسیییی معیار و رویت رودباری (زرمان) در چارچوش دظریة بهینییآ زبانپژوهی
آ66
 ویر یتآ:تحقیل در رو نشناسی و عزوم تربیتیآ تهر ن
طاهای زبانآموز ن یر دی در سییتفاده ز آرتیک های

)آ رو۸۹۱۸(  آ،دلاور

)آ تحزی۸۹۳6(  سآ، و جو دمردی، مآ،فارسیییان

آ۸6۸-۸11 ،)۹(01 ،زبان فر دسهآ ف زنامة مطالعات زبان و ترجمه
،۸2 ،)آ بررسییی مشییکزات فر ریری زبان دیزیسییی بر ی فارسیییزبادانآ زبان و دش۸۹7۳(  جآ،زازاودا
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