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 چكیده 
در زمان حال هستند « ودنب»ۀ فعل های تصریفی و وابست که در واقع صورتبستی  های پی از بين فعل

دهد. این  رخ می /ast-/بيشترین تغييرات یا فرایندهای واجی در مورد صورت سوم شخص مفرد، یعنی 

و در چهار بافت  [s]، در یك بافت دیگر به [as]داد یا بازنمایی آوایی در یك بافت به  بست در برون پی

ای معيار  تلفظ محاوره .است /t/حذف همخوان دادها  نبروشود. وجه مشترک همه این  تبدیل می [e]به 

در این پژوهش های گوناگون تحت تاثير فرایندهای واجی گوناگونی قرار دارد.  در بافتبست  این پی

های گوناگون  در بافت بست های گوناگون این پی موجب تلفظ  که چه فرایندهای واجی شود می  استدالل

ها،  حذف واکه یا درج همخوان ميانجی برای برطرف ساختن التقای واکهاند. این فرایندها شامل  شده

همخوان، حذف پایانی، درج و افراشتگی هستند. علت اوليۀ رخداد اکثر این فرایندها،  -هماهنگی واکه

است. حذف همخوان نيز دليل دیگر است. این پژوهش تحليلی در  بست آغازین بودن این پی واکه

یابی به یك  دست انجام شده و هدف آن (1993/ 2004، اسمولنسکیو پرینس ) بهينگی ۀنظریچارچوب 

 ۀهم ۀبندی نهایی تبيين کنند رتبهاین  های مختلف بوده است. نهایی از محدودیت ۀبندی دربرگيرند رتبه

ترتيب های بهينگی  پيش از ورود به تحليل های گوناگون است. در بافت /ast-/بستیِ  پی  های فعل تلفظ

مورد  ششگيرد. نتایج این پژوهش بالغ بر  شان با یکدیگر مورد تحليل قرار می ن فرایندها و تعاملای

 باشد.  می /ast-/بستیِ  پی  فعلشناسی  ر یك بيانگر واقعيتی پيرامون واجاست که ه

 

 ها، حذف، درج، افراشتگی. التقای واکه ،/ast-/بست پی: یکلید یها واژه
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 دمهقم -1

                                                                                      ت واژه بس -1-1

 قدر آن کوچك هستند، ها بست واژه اگرچه که دارد می عنوان ( 3-4 :2005) 1اندرسن

 اخذ شناسی زبان دکترای مطالعۀ آنها اساس بر بسياری افراد که هستند پراهميت

دستوری فاقد  ۀتکواژ وابستبست یك  واژه (74 :1387)ی شقاقطبق تعریف  .اند کرده

با پایۀ خود  کند و از نظر آوایی می تر از واژه شرکت های بزرگ است که در ساخت تکيه 

سازد. واژۀ واجی یك گروه یا ساخت نحوی است که از نظر آوایی  یك واژۀ واجی می

شود، اما از نظر صرفی، نحوی و معنایی یك واژه به شمار  همانند یك واژه تلفظ می

ها همچون وندها به یك ميزبان نياز دارند تا به آن بچسبند. ولی بر  بست رود. واژه نمی

 شوند.  ی از ساختمان واژه محسوب نمیخالف وندها جزئ

 

                                                                                    نظریه بهینگی -1-2

این جزیيات  است. ترین دستاوردها در دستور زایشی یکی از برجسته 2بهينگی  نظریه

 تعامل»عنوان در کتابی با  1993در سال  4و اسمولنسکی 3توسط پرینس  نظریه

ها تنها با استفاده  در نظریۀ بهينگی داده. منتشرگردید « 5در دستور زایشی ها محدودیت

ای  گونه قاعده  گيرد. بنابراین، هيچ ها مورد تحليل قرار می از یك مجموعه از محدودیت

ها  ها و محدودیت رود. افزون بر این، هيچ گونه تعاملی ميان قاعده ها به کار نمی در تحليل

نظریۀ بهينگی یك نظریۀ  (243 :2002) 6کارتی مكشود. زیرا بر اساس  برقرار نمی

در نظریۀ  (413 :1999) 7ها نيست. بر اساس کگر ها و محدودیت مختلط از قاعده

ها  ( با عنوان  قاعده1968، 9و هله 8)چامسکی  SPE بهينگی اصول صورت گرایی محضِ

ساختی و بازنمایی آوایی مطرح نيست. در نظریۀ زیر ان بازنماییهای اشتقاقی مي و الیه
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 .  Steven Anderson 
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 . Optimality Theory (OT) 
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 . Alan Prince 
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 . Paul Smolensky 
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 . Constraint Interaction in Generative Grammar 
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. John McCarthy 
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. Rene Kager  
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 . Noam Chomsky 
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 . Morris Halle 
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داد  داد و برون عنوان درون ساختی و بازنمایی آوایی به ترتيب بازیر بهينگی بازنمایی

های پایایی و  شوند؛ محدودیت ها به دو دسته تقسيم می شوند. محدودیت خوانده می

داد را با صورت ی برون گزینه های پایایی هر داری؛ محدودیت های نشان محدودیت

کنند و هر گونه تغيير را با  داد( مقایسه می ر آن در بازنمایی زیرساختی )درونمتناظ

داد دسترسی ندارند.  ی به دروندار های نشان کنند. محدودیت دار کردن جریمه میستاره

را ون داد داد با بر مقایسۀ درون تواناییی دار های نشان تر، محدودیت به بيانی روشن

شان را رعایت نکرده باشد، آن را جریمه  داد شرایط. بلکه اگر یك گزینۀ برونندارند

ای که بيشترین هماهنگی را با    کنند. سرانجام از ميان چند گزینۀ رقيب، آن گزینه می

 شود.   داد بهينه برگزیده می تر داشته باشد به عنوان برون تبه)های( باال مر محدودیت

 

 وش پژوهش ر -1-3

این مقاله به روش تحليلی در چارچوب نظریه بهينگی انجام شده است. نخست 

شود که  می  های گوناگون ارایه و استدالل در بافت /ast-/بستی  های مختلف فعلِ پی تلفظ

ها رخداد فرایندهای واجی گوناگونی شامل حذف واکه یا درج  دالیل ایجاد این تلفظ

همخوان، حذف  -ها، هماهنگی واکه رف ساختن التقای واکههمخوان ميانجی برای برط

آغازین بودن  باشد. علت اوليۀ رخداد اکثر این فرایندها، واکه پایانی، درج و افراشتگی می

بست است. حذف همخوان نيز دليل دیگر تغيير تلفظ آن است. پيش از ورود به  این پی

ن با یکدیگر مورد تحليل قرار شا های بهينگی ترتيب این فرایندها و تعامل تحليل

که تعاملشان با یکدیگر موجب رخداد این فرایندها  یهای گيرد. سپس محدودیت می

شود  به دست آمده به تدریج تکميل می  بندیِ رتبه شوند. می  بندی شود معرفی و رتبه می

 باشد.   های گوناگون بست در بافت پی  اینهای  تلفظهمه  ۀکنند تبيين تا در نهایت بتواند

   

 ها تحلیل داده -2

که در واقع  /and-/و  /am/ ،/-i/ ،/-ast/ ،/-im/ ،/-id-/بستی  های پی فعل

زبان  یها بست در زمان حال هستند از واژه« ودنب»های تصریفی و وابسته فعل  صورت

های  فعلاین از بين  .(74: 1387؛ شقاقی، 32 :1371، کلباسید )رون پارسی به شمار می

مورد صورت  در ای معيار تلفظ محاورهستی بيشترین تغييرات یا فرایندهای واجی در ب پی

دهد. همان گونه که در زیر آشکار است، این  رخ می /ast-/سوم شخص مفرد، یعنی 
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و در چهار بافت به  [s]در یك بافت دیگر به ، [as]داد در یك بافت به  بست در برون پی

[e] حذف همخوان  هاداد بروناین  ۀمشود. وجه مشترک ه تبدیل می/t/ :است 

 

 /ast-/بست  آغازین بودن پی آشکار است، واکه (1)های  نمونه داد دروندر همان گونه که 

شود. التقای  ها می در بافتی که آخرین واج واژۀ ميزبان یك واکه باشد موجب التقای واکه

جم تعریف داد برطرف شود. بر اساس  ها در زبان پارسی مجاز نيست و باید در برون واکه

تر،  ها یا به بيانی فنی ها وضعيتی است که هيچ همخوانی مابين واکه ( التقای واکه1393)

دهد که در  های دو هجای مجاور وجود نداشته باشد. این وضعيت هنگامی روی می هسته

 د.چپ فاقد پایانه و هجای سمت راست فاقد آغازه باشدو هجای مجاور، هجای سمت 

 داری نشان  ها در زبان پارسی این است که محدودیت دليل مجاز نبودن التقای واکه    

*HIATUSرتبۀهاست، دارای  که ضد التقای واکه( 116-117 :2002)کارتی،  )مك 

نين در زبان که همچ ONSETداری  بيشينه در این زبان است. البته محدودیت نشان

کند. تفاوت آنها در این است  ها را برطرف می پارسی رتبۀ بيشينه دارد نيز التقای واکه

کند که تمام هجاهای یك واژه آغازه داشته باشند.  ایجاب می ONSETکه محدودیت 

فقط شامل وضعيتی است که در دو هجای مجاور، هجای  HIATUS*ط ولی شرای

داد هجای  مت راست فاقد آغازه باشد. اگر در برونسمت چپ فاقد پایانه و هجای س

شود. در این مقاله برای اجتناب از  سمت راست دارای آغازه شود این محدودیت ارضا می

کارگيری این دو محدودیت در کنار یکدیگر، و همچنين برای تبيين انتقال همخوان  به

فقط از « خوب است»مثالً در  /ast-/بست  پایانی واژۀ ميزبان به آغازۀ تهی پی

 استفاده شده است.  ONSETمحدودیت 

 /ub+ ast/ (1)       →          [u.be] خوب است

 /r.zi+ ast/       →          [r.zi.je] راضی است

[te.nas] تشنه است                 →      /te.ne+ ast/ 

 /tar.su+ast/      →          [tar.su.we] ترسو است

 /de.lo+ ast/      →          [de.lo.we] جلو است

 /zi.b+ ast/      →          [zi.bs] زیبا است
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ها در زبان پارسی معموالً از طریق درج یك همـخوان ميـانجی در آغازۀ  التقای واکه     

شود؛ در صورت درج  ها برطرف می تهیِ هجای سمت راست یا حذف یکی از واکه

را جریمه  که هر گونه درجی  DEPهمـخوان ميـانجی، محدودیت پایایی ضد درج 

قرار دارد. ولی در صورت حذف یکی از  ONSETداری  نشان  کند در برابر محدودیت می

( با این 1995کارتی و پرینس،  )مك MAXها محدودیت پایایی ضد حذفِ  واکه

( آشکار 1های ) نمونه داد همان گونه که در درون. کند داری مقابله می نشان  حدودیتم

باشد، التقای  /o/یا  /i/ ،/u/  ژۀ ميزبان یکی از سه واکۀچه آخرین واج وا است، چنان

شود. ولی در صورتی که آخرین واج  ها از طریق درج همخوان ميانجی برطرف می واکه

برطرف ه ها از طریق حذف واک باشد التقای واکه //یا  /e/  واژۀ ميزبان یکی از دو واکۀ

ميزبان و در  /e/ ۀبا واک« ه استتشن»بست در  ی پی/a/گردد. برای نمونه، واکۀ  می

رودررو شده است. از طرفی،  /a/و  /ea/ی ميزبان، به صورت //با واکۀ « زیبا است»

از طریق  /ea/ها در  همان گونه که در بازنمایی آوایی این دو جمله پيداست، التقای واکه

شود.  میبست برطرف  پی ی /a/از طریق حذف واکۀ  /a/ی ميزبان و در/e/حذف واکۀ 

حذف  /a/ی ميزبان، واکۀ //بست و  ی پی/a/در واقع در رویارویی دو واکۀ افتادۀ 

که  /e/ی ميزبان، واکۀ /e/بست با واکۀ ی پی/a/شود. ولی در رویارویی واکۀ افتادۀ  می

واکۀ مختوم به  ميزبانِ ۀاین فرایند در هر واژگردد.  افتاده[ است، حذف می   -یك واکۀ ]

/e/   رخ  «ویبره»و « گيشه»ها مانند  واژه وام و «رایانه»و « یارانه»ها مانند  نوواژهشامل

کالً، تمام فرایندهای مورد بررسی در این پژوهش مشروط به شرایط واجی . دهد می

 واژه. ۀهستند نه نوع و ریش

بست اسـت، از حـذف ایـن     که ضد حذف واکۀ پی MAX(encV)پایایی   محدودیت    

 یپایـای  کنـد. در مقابـل، محـدودیت    ی ميزبان جلوگيری می /e/ویی با واکۀواکه در رویار

MAX(stem lowV)      ضد حذف واکۀ افتادۀ ستاک است. تسـلط ایـن محـدودیت بـر

 /a/ ی واژۀ ميزبان در رویارویی با واکۀ//مانع حذف واکۀ  MAX(encV)محدودیت 

تسلط دارنـد، زیـرا     MAXبست است. این دو محدودیت بر گونۀ کلی خود یعنی  پی ی

کنند. همچنين شایان ذکر است کـه ایـن دو    تری را ایجاب می آن شرایط خاصه نسبت ب

و  (2009، 1)ولـف  MAX(stem)هـای   محدودیت با الگوبرداری تلفيقـی از محـدودیت  

                                                           
1
 . Matthew Wolf 
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MAX-Root-V بسـت   چگونگی تبـدیل پـی  اند.  بندی شده ( صورت2007، 1)کومن/-

ast/ ؛مورد تحليل قرار گرفته است مقالهدر این  به این سه بازنمایی مختلف 

 

                                                                          : [as-]به  /ast-/تبدیل -2-1

باشد، افزون بر حذف این واکه که پيشتر  /e/در بافتی که آخرین واجِ واژه ميزبان واکۀ 

رخداد این  شود. در نتيجۀ بست نيز حذف می پی ی/t/مورد بررسی قرار گرفت همخوان 

شود. همان گونه که پيشتر نيز  تبدیل می [as]به  /ast-/بست  فرایندِ حذفِ پایانی، پی

 /t/حذف همخوان  /ast-/بست  های آواییِ پی شترک همۀ بازنماییبيان شد، وجه م

. بر اساس نيست /ast-/بست  است. این فرایند ویژگیِ منحصر به فرد و خاصِ پی

در بافتی که  /d/و  /t/های  در زبان پارسی همخوان (204-205 :1384)خان  جن بی

؛ مانند تلفظ شوند ی وجود داشته باشد، حذف میپيش از آنها یك همخوان سایش

مراحل  .[doz]و  [das]به ترتيب به صورت« دزد»و « دست»های  واژه

 ان داده شده است: در زیر نش /te.ne+ ast/   از [te.nas]اشتقاق
  /te.ne+ ast/                            داد                                        درون

        e/                                 te.nast/ها با حذف واکۀ  برطرف سازی التقای واکه

 t/                                                                   te.nas/حذف همخوان 

 [te.nas]                                                                  داد       برون

حذف واکۀ  از طریقها  برطرف سازی التقای واکه» فرایندهمان گونه که آشکار است       

/e/ » پيش از فرایند حذف همخوان/t/ه لحاظ بافت واجیِ کند. ب بست عمل می ی پی

برطرف »بست پيش از فرایند  ی پی/t/امکان رخداد فرایند حذف همخوان  داد درون

 نيز وجود دارد:« ها سازی التقای واکه

   /te.ne+ ast/                             داد                                        درون

            t/                                                                  te.ne.as/حذف همخوان 

 e/                                    te.nas/ها با حذف واکۀ  برطرف سازی التقای واکه

 [te.nas]                                                                   داد       برون

                                                           
1
 . Erwin R. Komen 
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برقرار  1«چين تعامل زمينه»این دو فرایند   ین واقعيت است که بيناین حاکی از ا    

نيست. به بيانی دیگر، شرایط  /e/مشروط به حذف واکۀ  /t/نيست. زیرا حذف همخوان 

فراهم است و این گونه نيست که حذف  داد دروندر خودِ  /t/برای رخداد حذف همخوان 

بنابراین، درصورتی که جای این دو  شرایط را برای رخداد آن فراهم بکند. /e/واکۀ 

فرایند با هم عوض شود، بافت واجی برای رخداد هر دو فراهم است. ولی با توجه به این 

دهد، این فرایند  ها رخ می سازی التقای واکه  ه در گونۀ رسمی فقط فرایند برطرفک

ن هسته به عنوا /e/شود. حذف واکه در نظر گرفته می /t/پيش از رخداد حذف همخوان 

شود که از این هجا فقط  موجب می /te.ne+ ast/ هجای سمت چپ، برای نمونه در 

بر جای بماند. این همخوان بر جای مانده در واقع آغازۀ هجای سمت چپ  /n/همخوان 

پذیر نيست.  با یك همخوان و بدون هسته امکان بوده است. ولی تشکيل هجا فقط

خان  جن شود. بی مت راست منتقل میهیِ هجای سبه آغازۀ ت  /n/بنابراین، همخوان 

را عامل رخداد حذف  FircDentPlosive*محدودیت نشانداری  (205-204 :1384)

در بافتی که پيش از آنها یك همخوان سایشی وجود داشته  /d/و  /t/های  همخوان

هجا  در پایانۀرا  دندانی  -کند. این محدودیت خوشۀ سایشی و انفجاری باشد، معرفی می

هجا، جایگاه اول را یك سایشی و جایگاه  ۀ؛ یعنی اگر در خوشۀ پایانشمارد میمجاز ن

جم  .شود یمدندانی حذف  -دندانی پر کرده باشد، انفجاری -دوم را یك انفجاری

دارد که  هایش بيان می گيری این محدودیت در تحليلضمن به کار (162-156 :1388)

کند که از بين دو همخوان سایشی و  نمی تصریح FircDentPlosive*محدودیت 

تا این محدودیت  بمانددندانی، کدام یك باید حذف گردد و کدام یك باید  -انفجاری

و نادرستِ  [das]به هر دو صورت درستِ « ستد»رعایت شود. برای نمونه، تلفظ واژۀ 

*[dat] محدودیت  ،از این رو کند. این محدودیت را رعایت میMAX(Fric) باید 

و  /e/( فرایند حذف واکۀ 2بندی ) سایشی بشود. رتبه همخوانتا مانع حذف  لحاظ شود

  :کند را تبيين می /ast-/بست به ترتيب به عنوان آخرین واجِ ميزبان و پی /t/همخوان 
(2)ONSET >>*FircDentPlosive>> MAX(stem lowV) >> MAX(encV)

                                                        >> MAX(fric) >> MAX       
                ( مورد تحليل قرار گرفته است:  1در تابلوی )«  تشنه است»عبارت          

                                         

                                                           
1
 . feeding interaction 
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                                    (1تابلوی )                                              

MAX MAX

(fric) 
MAX 

(encV)   
MAX 

(stem 

lowV)    

*FircDent

Plosive 
ONSET Input:  

/te.ne+ ast/ 

**              a.☞[te.nas] 

***   *!                b.     [te.na] 

**             *!        c.     [te.nes] 

    *   *               *!        d.     [te.nest] 

    *          *!       e. [te.ne.ast] 

هجای  به این علت که (e)( آشکار است، گزینۀ پایای 1همان گونه که در تابلوی )

به دندانی  -خوشۀ سایشی و انفجاریو همچنين به خاطر داشتن آخرش آغازه ندارد 

 نقض کرده ورا  FircDentPlosive*و ONSET  داری دو محدودیت نشانترتيب 

خوشۀ به دليل داشتن  نيز (d) گزینۀدر همان آغاز کار از رقابت کنار رفته است. 

را نقض کرده  FircDentPlosive* داری دندانی محدودیت نشان -سایشی و انفجاری

 MAX(low)stemها محدودیت پایایی  هيچ یك از گزینه از رقابت کنار رفته است.و 

این  (b)و  (a)های  ی واژۀ ميزبان در گزینه/e/اند؛ حتی با حذف واکه  را نقض نکرده

به  (c)یك واکۀ افتاده نيست. در مرحله بعد گزینۀ  /e/محدودیت نقض نشده است، زیرا 

را نقض کرده و از رقابت  MAX(encV)بست محدودیت پایایی  علت حذف واکۀ پی

ا را رعایت ه که این محدودیت (b)و  (a)سرانجام رقابت ميان دو گزینۀ  .است کنار رفته

یابد. آخرین مرحلۀ رقابت آنها محدودیت پایاییِ ضد حذف همخوان  اند ادامه می کرده

به علت حذف همخوان سایشی این  (b)است، گزینۀ  MAX(fric)یعنی  ،سایشی

داد بهينه برگزیده  به عنوان برون (a)این، گزینه  محدودیت نقض کرده است. بنابر

 شود.  می

 

                                                                              :[s-]ه ب /ast-/تبدیل -2-2

در پی  /t/همخوان باشد، افزون بر حذف  //در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان واکۀ

شود. بنابراین،  نيز حذف می /a/واکۀ که پيشتر مورد بررسی قرار گرفت  /ast-/  بست

 [zi.bs]به   /zi.b+ast/بست است. فرایند تبدیل  بازماندۀ این پی تنها /s/همخوان 

سازی  در تلفظ رسمی، فقط فرایند برطرف در زیر نشان داده شده است. از آنجا که  



 29/های گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی در بافت /ast-/بستیِ  پی  تبیین تغییر تلفظ فعل

را به دست   [zi.bst]دهد و صورت  رخ می /a/ها از طریق حذف واکۀ  التقای واکه

 شود: در نظر گرفته می /t/همخوان  پيش از رخداد حذف /a/دهد، رخداد حذف واکۀ  می

 

        /zi.b+ ast/                                                                      داد درون

    a/                              zi.bst/ها با حذف واکۀ  برطرف سازی التقای واکه

                              t/                                                                      zi.bs/حذف همخوان 

 [zi.bs]                                                                           داد برون

     

ها از طریق حذف واکۀ  برطرف سازی التقای واکه»همان گونه که آشکار است فرایند  

/a/ »يش از فرایند حذف همخوان پ/t/کند. البته، به لحاظ بافت  بست عمل می ی پی

بست پيش از فرایند  ی پی/t/امکان رخداد فرایند حذف همخوان داد  درونواجیِ 

 نيز وجود دارد:« ها برطرف سازی التقای واکه»

 

        /zi.b+ ast/                                                                     داد درون

     t/                                                             zi.b.as/حذف همخوان 

        a/                                    zi.bs/ها با حذف واکۀ  برطرف سازی التقای واکه

 [zi.bs]                                                                  داد         رونب

 

برقرار « چين تعامل زمينه»این دو فرایند نيز   این حاکی از این واقعيت است که بين

نيست. به بيانی دیگر، شرایط  /a/مشروط به حذف واکۀ  /t/نيست. زیرا حذف همخوان 

نيست که حذف فراهم است و این گونه  داد دروندر خودِ  /t/برای رخداد حذف همخوان 

شرایط را برای رخداد آن فراهم بکند. بنابراین، درصورتی که جای این دو  /a/واکۀ 

فرایند با هم عوض شود، بافت واجی برای رخداد هر دو فراهم است. ولی با توجه به این 

دهد، این فرایند  ها رخ می که در گونۀ رسمی فقط فرایند برطرف سازی التقای واکه

( فرایند 2بندی ) همان رتبه شود. در نظر گرفته می /t/ذف همخوان پيش از رخداد ح

را تبيين  /ast-/بست به ترتيب به عنوان هسته و پایانۀ پی /t/و همخوان  /a/حذف واکه 

 ( مورد تحليل قرار گرفته است:  2در تابلوی )«  است زیبا»کند. عبارت  می
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  (2تابلوی )                                              

به این علت که هجای  (d)گزینۀ پایای ( آشکار است، 2همان گونه که در تابلوی )    

به دندانی  -خوشۀ سایشی و انفجاریو همچنين به خاطر داشتن آخرش آغازه ندارد 

را نقض کرده و  FircDentPlosive*و ONSET  داری دو محدودیت نشانترتيب 

و   (b) ،(a)گزینۀ  سهسرانجام رقابت ميان  کنار رفته است. در همان آغاز کار از رقابت

(c) محدودیت به اند،  که این دو محدودیت را رعایت کردهMAX(low)stem  کشيده

این نقض  موجب (c)و  (b)دو گزینۀ در واژۀ ميزبان  ی//حذف واکۀ افتادۀ  .شود می

 شود.  اد بهينه برگزیده مید به عنوان برون (a)این، گزینۀ  بنابر .محدودیت شده است
 

                                                                  :[e-]به  /ast-/تبدیل -2-3

یا یك همخوان /u/ و  /i/ ،/o/هایی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان یکی از سه واکۀ  در بافت

چگونه  آید که پيش میشود. اکنون این پرسش  می تبدیل [e]به  /ast-/باشد، پی بست 

را با توجه به این که هيچ وجه مشترکی بين آنها وجود  [e]به  /ast-/توان تبدیل  می

محدودیت  /t/همان گونه که پيشتر بحث شد، عامل حذف همخوان ندارد تبيين کرد؟ 

نيز  /s/آشکار است که در پی آن همخوان باشد.  می  FircDentPlosive*داری  نشان

باشد، با  می« است»نيز که شکل منفیِ واژۀ  ’/nist/‘ «نيست». واژۀ است حذف شده 

شود.  تلفظ می [ni]و  [nis]به ترتيب به صورت  /s/و  /t/های  حذف پياپی همخوان

 شده است؟  [e]به واکۀ  /a/مسئله این است که چه شرایطی موجب تبدیل واکۀ 
 و  /i/ ،/o/یعنی یکی از سه واکۀ تحت تاثير آخرین واجِ واژۀ ميزبان  /a/آیا واکۀ     

/u/ یا یك همخوان به واکۀ[e]  تبدیل شده است؟ ولی این سه واکه یا یك همخوان

توانند موجب این تبدیل شوند؟ با وجود این که ارتفاع این سه واکه بيشتر از  چگونه می

MAX MAX

(fric) 
MAX 

(encV) 
MAX   

(stem 

lowV)    

*FircDent 

Plosive 
ONSET Input: 

/zi.b+ ast/ 

**           *         a. ☞[zi.bs] 
**      *!        b.     [zi.bas] 

  ***        *         *!         c.     [zi.ba] 

            *         *!       d. [zi.b.ast] 
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ماهنگی ه»تواند طی فرایند  می /i/است، تنها واکۀ پيشين و افراشتۀ  /a/واکۀ افتادۀ 

و تبدیل آن به واکۀ  /a/تر شدن واکۀ پيشين و افتادۀ  موجب افراشته« رو پيش ای واکه

فقط موجب /u/ و  /o/ های پسين و گرد زبان پارسی واکه بشود. زیرا در [e]ميانی 

بر توانند  نمیپسين و گرد  ۀواک دوشوند. پس این  می« ای در گردی هماهنگی واکه»

کنند. همچنين، به  تبدیل [e] ۀگستردپيشين و  ۀبه واکرا و آن  تاثير گذاشته /a/واکۀ 

ها امکان ندارد که همۀ آنها یك مشخصۀ  های گوناگون در همخوان علت وجود مشخصه

، بنابراینتبدیل کرده باشند.  [e]گسترش داده و آن را به واکۀ  /a/خاصی را به واکۀ 

یا یك /u/ و  /i/ ،/o/یکی از سه واکۀ )تحت تاثير آخرین واجِ واژۀ ميزبان  /a/واکۀ 

( علت تبدیل واکۀ انتشار ۀآمادبر اساس جم )  تبدیل نشده است. [e]به واکۀ  (همخوان

/a/  به[e] داریِ  رتبۀ باالی محدودیتِ نشان*a] ای معيار است.  در زبان پارسی محاوره

شود. زیرا در  ی میزبان پارس  های در انتهای واژه [a]این محدودیت مانع توليد واکۀ 

نيست.  /a/ای واکۀ  آخرین واج هيچ واژه «هنَ» و« وَ»عيار به استثنای دو واژۀ لهجۀ م

شود.  می  [u.ba]به صورت« خوب است»برای نمونه، این محدودیت مانع تلفظ جملۀ 

در زیر نشان داده  [e]به واکۀ  /a/و تبدیل واکۀ  /s/و  /t/های  حذف پياپی همخوان

 شده است:

       /ast/                                                                             داد درون

        t/                                                                  as/حذف همخوان 

                  s/                                                               a/حذف همخوان 

       e                                                                           افراشتگی           

        [e]                                                                                    داد رونب

شرایط  /t/وجود دارد. زیرا حذف همخوان « چين ل زمينهتعام»بين این سه فرایند 

 /a/، واکۀ /s/را فراهم کرده است. همچنين در پی حذف همخوان  /s/حذف همخوان 

 فراهم شده است.  [e]در انتهای واژه قرار گرفته و شرایط تبدیل آن به واکۀ 

 محدودیت پایایی شود، تبدیل می [e]به واکۀ ميانی  /a/از آنجا که واکۀ افتاده      

IDENT [low]  نسبت به  داد افتاده[ را در برون -ه ]که تبدیل مشخصه ]+ افتاده[ ب

در تعارض  [a*کند، با محدودیت نشانداری  داد جریمه می متناظر آن در درونصورت 

مورد تحليل  [e]به واکۀ  /a/و تبدیل واکۀ  /t/اکنون که دالیل حذف همخوان است. 

 /s/شود؛ همان گونه که بيان شد، تا همخوان  های دیگری مطرح می قرار گرفت، پرسش
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تبدیل شود. پرسش  [e]گيرد تا به واکۀ  در انتهای واژه قرار نمی /a/حذف نشود واکۀ 

شده است؟ چرا  /s/این است که در این ميان چه محدودیتی موجب حذف همخوان 

 ، /i/ ،/o/زبان یکی از سه واکۀ هایی که آخرین واجِ واژۀ مي در بافتفقط   /s/همخوان 

/u/ دیگر، چرا این همخوان در  سخنیشود؟ به  یا یك همخوان باشد، حذف می

 شود؟  حذف نمی  //یا /e/هایی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان یکی از دو واکۀ  بافت

ه یك محدودیت باید دید که تفاوت این دو بافت ئها و ارا برای پاسخ به این پرسش     

چيست. همان گونه که پيشتر تبيين شد در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان یکی از در 

بست از طریق حذف  ی پی/a/ ۀها با واک باشد، التقای یکی از این واکه  //یا /e/دو واکۀ 

در حالی که در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان یکی از سه واکۀ  شود. واکه برطرف می

/i/ ،/o/  یا/u/ ۀها با واک اشد، التقای یکی از این واکهب /a/از طریق درج  بست ی پی

شود که همخوان  شود. با یك بررسی موشکافانه معلوم می همخوان ميانجی برطرف می

/s/  بست  شود که یك همخوان پيش از پی حذف می در بافتیفقط/-ast/  وجود داشته

ن واجِ واژۀ ميزبان یك همخوان دادی باشد، یعنی آخری باشد؛ خواه این همخوان درون

ميانی مابين   باشد، خواه این همخوان به عنوان یك همخوان ميانجی در یك الیۀ

به  /a/تبدیل واکۀ  ،/s/بين دو واکه درج شده باشد. حذف همخوان داد  رونبو داد  درون

خوب »ادِ در دروند /b/وجود همخوان  زیرهای  ، در بازنماییمثالً. دارددر پی  را [e]واکۀ 

حذف فرایند رخداد همراه با « راضی است»در  [j]و درج همخوان ميانجی« است

 شده است: /s/موجب حذف همخوان  /t/همخوان 

    /ub+ast/                  /r.zi+ast/                                      داد درون

             درج همخوان ميانجی
____________

                             r.zi.jast                                           

                    t/                                  ubas   r.zi.jas/ حذف همخوان

                                                        s/                                     uba                   r.zi.ja/حذف همخوان 

                                                                        ube                   r.zi.je                                                 افراشتگی

 [r.zi.je]                 [ube]                                                 داد برون

است،   /e/یا //اما چرا در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان یکی از دو واکۀ     

در بافتی که آخرین شود؟ همان گونه که پيشتر استدالل شد  حذف نمی /s/همخوان 

 /a/واکۀ  ، /ast-/بستِ ی پی/t/باشد، افزون بر حذف همخوان  //واجِ واژۀ ميزبان واکۀ

       بستِ به عنوان تنها بازماندۀ پی /s/شود. بدیهی است که حذف همخوان  نيز حذف می



 33/های گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی در بافت /ast-/بستیِ  پی  تبیین تغییر تلفظ فعل

/-ast/ اگر این فرایند رخ ماند. البته  پذیر نيست. زیرا دیگر چيزی از آن باقی نمی امکان

 داد نادرست زیر نتيجه آن بود:   داد، برون می

        /zi.b +ast/                                       داد                              درون

   a/                                 zi.bst/ها با حذف واکۀ  برطرف سازی التقای واکه

 t/                                                                   zi.bs/حذف همخوان 

 s/                                                                   *zi.b/حذف همخوان 

 [zi.b]*                                                               داد           برون

به صورت « زیبا است»همان گونه که آشکار است، در صورت رخداد این فرایند عبارت 

*[zi.b] بست  پیشد. گویی  تلفظ می/-ast/ همچنين، . اصالً وجود نداشته است

باشد،  /e/در بافتی که آخرین واجِ واژه ميزبان واکۀ  همان گونه که پيشتر تحليل شد

                      شود:   ، حذف می /ast-/بستِ ی پی/t/این واکه افزون بر همخوان 

     te.ne+ ast/         →       [te.nas]/                          تشنه است    

 /e/آخرین واجِ واژۀ ميزبان یعنی واکۀ باال پيداست، حذف  ۀهمان گونه که در نمون

در این نمونه( پيش از  "n"موجب قرار گرفتن همخوانِ ماقبل این واکه )همخوانِ 

حذف  در بافتیفقط  /s/همخوان گفته شد که نيز بست شده است. از طرفی پيشتر  پی

واکۀ نيز در پی آن  .وجود داشته باشد /ast-/بست  که یك همخوان پيش از پیشود  می

/a/  به واکۀ[e] فرایند حذف  رخدادِ رغم فراهم بودن شرایطِ  شود. پس چرا به می تبدیل

، این دو فرایند رخ [e]به واکۀ  /a/و در پی آن فرایند تبدیل واکۀ  /s/همخوان 

داد  دادند، برون است؛ اگر این دو فرایند رخ می دهند؟ پاسخ این پرسش این گونه نمی

 نادرست زیر نتيجه آن بود: 

      /te.ne+ ast/                              داد                                        درون

 e/                                    te.nast/ها با حذف واکۀ  برطرف سازی التقای واکه

 t/                                                                  te.nas/ف همخوان حذ

 s/                                                                 *te.na/حذف همخوان 

 te.ne*                                                                         افراشتگی  

     [te.ne]*                                                                    داد           برون

« تشنه است»همان گونه که آشکار است، در صورت رخداد این دو فرایند عبارت        

به عنوان تنها  /s/شد. بدیهی است که حذف همخوان  تلفظ می [te.ne]*به صورت 
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بست که اکنون در انتهای  یِ پی/a/شود که واکۀ  موجب می  /ast-/بستِ بازماندۀ پی

که این واکۀ  شدتصور خواهد گونه تبدیل شود. در نتيجه، این  [e]عبارت قرار گرفته به 

[e] واکۀ  همان/e/ بستِ پیواژۀ ميزبان است. گویی ی/-ast/ ًوجود نداشته است.  اصال 

حذف  کند؛ پس از نمایان می /ast-/ بستِ پیقعيتی را پيرامون واها  استداللاین     

گيرند. این بدان معنی است  در مجاورت هم قرار نمی[as] واکه و همخوانِ، /t/همخوان 

واژۀ  که یکی از این دو واج باید حذف شود. وجود یك همخوان به عنوان آخرین واج

جلوگيری  بست یِ پی/a/واکۀ ز حذف ا ،ميانجی واجیك  به عنوانیا  داد در درونميزبان 

واکۀ به  CVکند. زیرا این همخوان که در جایگاه آغازه قرار دارد برای تشکيل هجایِ  می

/a/  ،همخوانِ نياز دارد. در نتيجه/s/ واکۀ شدن شود. از سویی دیگر، حذف  حذف می

/a/ۀدر رویارویی با واک بست پی ی //همخوان ميزبان از حذف  ۀی واژ/s/  جلوگيری

 شکلشود، به  می /ast-/در  /s/محدودیتی که موجب حذف همخوانِ  کند. می

*[as]enclitic  شود: تعریف میگونه  بدینو  ،بندی صورت  

   «.مجاز نيست [as] از واکه و همخوانِمتشکل  بستِ پی »

، بست دو آوای پیاش  در هسته و پایانهشود که  مانع تشکيل هجایی می این محدودیت   

 بستِ پیشود که اگر  میاکنون این پرسش مطرح  د.وجود دار[as] واکه و همخوانِیعنی 

در بافتی که آخرین واجِ واژه پس چرا  مجاز نيست [as] از واکه و همخوانِمتشکل 

 ۀگزین «تشنه است»، در مثالًشود؟  این محدودیت رعایت نمیباشد،  /e/ميزبان واکۀ 

در مقام پاسخ باید گفت که رعایت نکرده است؟  آن را [te.nas]بهينه، یعنی 

دو آوای اش  در هسته و پایانهشود که  مانع تشکيل هجایی می enclitic[as]*محدودیت 

واژۀ  این هجا آخرین همخوان ۀد. آغازوجود دار[as] واکه و همخوانِبست، یعنی  پی

 که وجود آن یهمخواناست. یعنی همان یا یك همخوان ميانجی  داد در درونميزبان 

ولی این . کند فراهم می /s/حذف همخوان  شرایط را برای /ast-/بست  پيش از پی

در ميزبان  ۀآخرین واجِ واژ زیرا ،فراهم نيست /te.ne+ ast/شرایط در عبارتی مانند 

 ۀبهين ۀگزیندر  [nas]هجای  ۀآغاز در [n]است. همخوان  /e/ یك واکه یعنی ،داد درون

[te.nas]، بلکه  .یك همخوان ميانجی است نه داد در درونواژۀ ميزبان  واجخرین نه آ

 تحت /te.ne+ ast/اگر  پساست.  قرار دادهجایگاه آغازه  آن را در /e/ ۀحذف واک

 یعنی بست پی ۀواک تسلط محدودیت ضد حذفِ، شود تحليلمجدداً  (3)بندی  رتبه

MAX(encV) بر محدودیت*[as]enclitic  ۀگزینب انتخا باعثباز [te.nas] شود. می                                                            



 35/های گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی در بافت /ast-/بستیِ  پی  تبیین تغییر تلفظ فعل

           (3) ONSET >>  *a], *FircDentPlosive >> MAX(stem lowV) 

>> MAX(encV) >> *[as]enclitic >> MAX(fric) >> MAX, IDENT (low) 
  (3تابلوی )                                                

در بافتی که آخرین واج واژۀ ميزبان یك  [e]به  /ast-/تبدیل ( فرایند 3بندی ) رتبه     

( مورد تحليل 4در تابلوی ) «خوب است»عبارت کند.  تبيين مینيز  راهمخوان است، 

                           قرار گرفته است:

 (4تابلوی )                                             
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Input: / te.ne+ ast/ 

 

  **    *       a.☞ [te.nas] 

  **     *!     b.       [te.nes] 

  ***  *      *!  c.       [te.na] 

        *   *! d.       [te.ne.ast] 
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Input: /ub+ ast/ 

 

*  ** *       a.  ☞ [u.be]        

 *   *!      b.        [u.bas]      

   *    *!   c.        [u.bast]      

 ** *      *!  d.        [u.ba]      

   *    *   *! e.        [ub.ast]     
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به این علت که هجای آخرش آغازه  (e)گزینۀ پایای ( در همان آغاز کار 4در تابلوی )

دو به ترتيب دندانی  -خوشۀ سایشی و انفجاریو همچنين به خاطر داشتن ندارد 

از رقابت و را نقض کرده  FircDentPlosive*و ONSET  داری محدودیت نشان

 [a]واکۀ این گزینه آخرین واج  رسد. می (d)گزینۀ نوبت به سپس،  کنار رفته است.

به  نيز (c) گزینۀ باشد. توسط این گزینه می [a*است. این به معنی نقض محدودیت 

 داری دندانی محدودیت نشان -و انفجاری خوشۀ سایشیدليل داشتن 

*FircDentPlosive  هيچ یك در  آنجا کهاز  از رقابت کنار رفته است.و را نقض کرده

 MAX(low)stemهای پایایی  ای حذف نشده، هيچ یك از محدودیت ها واکه گزینه از

به  (b)و  (a)گزینۀ  دوسرانجام رقابت ميان نقض نشده است.  MAX(encV)و 

 بستش شامل که پیعلت این به  (b) گزینۀ .شود کشيده می enclitic[as]*محدودیت 

این،  بنابر .است  کرده را نقض enclitic[as]* محدودیت ،باشد می  [as]واکه و همخوانِ

 شود. داد بهينه برگزیده می به عنوان برون (a)گزینۀ 

هایی که آخرین واجِ واژۀ  در بافتهمان گونه که پيشتر مورد تحليل قرار گرفت،    

بست از  ها با واکه پی باشد، التقای این واکه /u/ یا  /i/ ،/o/اکۀ ميزبان یکی از سه و

ی /i/ها ناشی از رویارویی واکۀ  شود. التقای واکه طریق درج همخوان ميانجی برطرف می

شود.  برطرف می  [j]ی پی بست از طریق درج همخوان ميانجیِ /a/واژۀ ميزبان با واکۀ 

کند کدام همخوان  تعيين می /i/که واکۀ  حاکی از این واقعيت است [j]درج غلتِ 

ای معيار باید در این بافت  های ميانجی رایج در پارسی محاوره ميانجی از ميان همخوان

ای  های ميانجی رایج در پارسی محاوره از ميان همخوان [j]درج شود. دليل درج غلت 

ر این همخوان گرد[ د -پسين[ و ] -های مشترک ]+ افراشته[، و ] معيار وجود مشخصه

ی واژۀ  /o/یا  /u/  های ها ناشی از رویارویی یکی از واکه اما التقای واکه است. /i/و واکۀ 

که به لحاظ داشتن  [w]یِ پی بست از طریق درج همخوان ميانجی /a/ميزبان با واکۀ 

 شود. درج های گرد و  پسين با این دو واکه گرد هماهنگ است، برطرف می مشخصه
یا یکی از  /i/که به ترتيب نتيجۀ هماهنگی با واکه غيرگرد  [w][ یا jانجی ]مي  همخوان

رود؛  به شمار می« همخوان -هماهنگی واکه»ست، نوعی /u/ یا  /o/های گرد  واکه

 -هماهنگی واکه»های واجی  همگونی واکه و همخوان با یکدیگر در بعضی مشخصه

( 1365صادقی ) واکه یا همخوان باشد.تواند  شود. منبع همگونی می ناميده می« همخوان

شود. اما  يشتر موارد به صورت کامل تلفظ می[ در بjميانجی]  دارد که همخوان بيان می
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و گاه به شکل بسيار خفيف در اکثریت موارد به صورت خفيف [w] ميانجی   همخوان

اند  تصور کردهکه  مؤلفان آنها را نادیده انگاشته و یا این رخیشود. به طوری که ب تلفظ می

 گيرند.  که در این گونه موارد دو واکه بدون هيچ گونه واسطه در کنار هم قرار می

به  DEPمحدودیت پایایی ضد درج به علت رخداد فرایند درج الزم است که    

  در برابر محدودیت محدودیتبندی افزوده شود. همان طور که پيشتر بيان شد، این  رتبه

ONSET ( تبيين 4بندی نهایی ) رتبه کند. ر گونه درجی را جریمه میقرار دارد و ه

 های گوناگون است: در بافت /ast-/بستیِ  پی  تغيير تلفظ فعلهمه موارد  ۀکنند

(4) ONSET >> *a], *FircDentPlosive >> MAX(stem lowV) >> 

MAX(encV)>> *[as]enclitic >>MAX(fric)>> MAX,IDENT (low), DEP  
برای برطرف ساختن از طریق درج همخوان ميانجی  [e-]به  /ast-/تبدیل فرایند   

به یك گونه رخ داده است. « جلو است»و « ترسو است»، «تراضی اس» درها  التقای واکه

( مورد تحليل قرار گرفته 5در تابلوی ) نمایندگی از آنهابه « راضی است»رو، عبارت  ازاین

  است:
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Input: /r.zi+ ast/ 

 

*  *  ** *       a. ☞ [r.zi.je]     

*   *   *!      b.      [r.zi.jas]  

*   ** *      *!  c.      [r.zi.ja]   

*     *     *!   d.      [r.zi.jast]   

       *   *! e.       [r.zi.ast]   

                                                  

و همچنين به این علت که هجای آخرش آغازه ندارد  (e)گزینۀ پایای ( 5) در تابلوی   

  داری دو محدودیت نشانبه ترتيب دندانی  -خوشۀ سایشی و انفجاریبه خاطر داشتن 
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ONSET  و*FircDentPlosive  را نقض کرده و در همان آغاز کار از رقابت کنار

آخرین است. را نقض کرده  FircDentPlosive* محدودیتنيز (d) گزینۀ  رفته است.

توسط این گزینه  [a*است. این به معنی نقض محدودیت  [a]واکۀ  (c)واج گزینۀ 

ای حذف نشده، هيچ یك از  هواک تابلوهای این  گزینه هيچ یك ازآنجا که در از باشد.  می

نقض نشده است.  MAX(encV)و  MAX(low)stemهای پایایی  محدودیت

 .شود کشيده می enclitic[as]*محدودیت به  (b)و  (a)گزینۀ  دوسرانجام رقابت ميان 

محدودیت از  ،باشد می  [as]واکه و همخوانِ بستش شامل که پیعلت این به  (b)گزینۀ 

*[as]enclitic این، گزینۀ  بنابر .است کرده تخطی(a) داد بهينه برگزیده  به عنوان برون

 شود. می
 

 نتیجه  -3

                                                   مورد زیر است:  ششنتایج این پژوهش شامل 

و در چهار  [s]دیگر به  یدر بافت  ،[as]داد در یك بافت به  در برون /ast-/ بست پی -1

بندی  رتبهیابی به یك  نتيجۀ این پژوهش دست نیتر مهمشود.  تبدیل می [e]به  بافت

                                            کند. تبيين میهای گوناگون  بست را در بافت پی  این  تلفظنهایی است که هر سه 

باشد  /i/ان واکۀ ها در بافتی که آخرین واج واژۀ ميزب التقای واکه کردن برای برطرف   -2

باشد غلت   /o/یا /u/  های و در بافتی که آخرین واج واژۀ ميزبان یکی از واکه [j]غلت 

[w] شود. از سویی دیگر، در بافتی که آخرین واج واژۀ ميزبان واکۀ  درج می/e/  باشد

ا ی واژۀ ميزبان ب//ها ناشی از رویارویی واکۀ  شود. ولی التقای واکه این واکه حذف می

                   شود.  بست برطرف می یِ پی/a/بست از طریق حذف واکۀ  یِ پی/a/واکۀ 

در زبان پارسی  [a*رتبۀ باالی محدودیتِ نشان داریِ  [e]به  /a/علت تبدیل واکۀ  -3

            شود. زبان میاین   های در انتهای واژه [a]است. این محدودیت مانع توليد واکۀ 

شود که یك همخوان در درونداد یا از طریق  حذف می در بافتیفقط  /s/همخوان  -4

به واکۀ  /a/واکۀ نيز در پی آن  .وجود داشته باشد /ast-/بست  فرایند درج پيش از پی

[e] داریِ نشانمحدودیت  شود. تبدیل می *[as]enclitic از واکه و متشکل  بستِ پی که

این در واقع است.  /s/حذف همخوانِ  شمارد، عامل نمی را مجاز [as] همخوانِ

دو آوای اش  در هسته و پایانهشود که  مانع تشکيل هجایی می داری نشانمحدودیت 

                                                  د.وجود دار[as] واکه و همخوانِبست، یعنی  پی



 39/های گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی در بافت /ast-/بستیِ  پی  تبیین تغییر تلفظ فعل

شود.  حذف نمی /s/ن است، همخوا //در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان واکۀ  -5

نيز حذف  /a/، واکۀ  /ast-/بستِ ی پی/t/زیرا در این بافت افزون بر حذف همخوان 

  /ast-/بستِ به عنوان تنها بازماندۀ پی /s/شود. بدیهی است که حذف همخوان  می

                                        ماند. پذیر نيست. زیرا دیگر چيزی از آن باقی نمی امکان

شود.  حذف نمی /s/است، همخوان  /e/در بافتی که آخرین واجِ واژۀ ميزبان واکۀ  -6

 واژۀ ميزبانی /e/، واکۀ  /ast-/بستِ ی پی/t/زیرا در این بافت افزون بر حذف همخوان 

  بستِ به عنوان تنها بازماندۀ پی /s/شود. بدیهی است که حذف همخوان  نيز حذف می

/-ast/  که واکۀ شود  موجب می/a/بست که اکنون در انتهای عبارت قرار گرفته  یِ پی

همان واکۀ  [e]تبدیل شود. در نتيجه، این تصور به وجود خواهد آمد که این واکۀ [e]به 

/e/ بستِ پیواژۀ ميزبان است. گویی اصالً ی/-ast/ .وجود نداشته است 
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