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Abstract 
Persian uses [o] and [va] as two conjunctions, both of which mean ‘and’. 

Interestingly, both are represented by the grapheme <و> in the Persian 

orthography. Accordingly, they are considered homofunction-homogragh 

conjunctions in the present research. The morpheme [o] is an enclitic that 

has reached the Modern Persian from the past after undergoing some 

phonological and categorical changes. The morpheme [va] is an Arabic 

loanword. The main reason for borrowing it from Arabic was to compensate 

for the impossibility of applying [o] in an environment where there is no host 

for [o] to attach to, or there is a pause between the host and [o]. Moreover, a 

speaker can produce [o] or [va] if he chooses not to pause after producing a 

word. This research aimed at analyzing the pronunciation of these 

conjunctions in various phonological environments applying optimality 

theory (Prince  & Smolensky, 1993/2004). In so doing, the constraints whose 

interactions within the rankings determine the pronunciation of these 

conjunctions are discussed. As the results regarding the enclitic conjunction 

[o] indicate, in case the first part of the parallel structure ends in a consonant, 

it will undergo resyllabification. However, if the first part of the parallel 

structure ends in a vowel, an intervocalic consonant will be inserted between 

it and the enclitic [o] to resolve hiatus. More specifically, if the first part of 

the parallel structure ends in one of the vowels [i], [u] or [o], the intervocalic 

consonant will share the same feature with them. But as other Persian vowels 

[e], [a] or [] do not share a significant feature with Persian common 

intervocalic consonants, the intervocalic consonant will share the same 

feature with the enclitic [o]. Finally, when the conjunction /va/ conjoins a 

word starting with a long vowel, a ranking which contains a specific type of 

MAX constraint resolves hiatus by deleting /a/ and preserving the long 

vowel. 
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1. Introduction 

In Persian, coordinating conjunctions or parallel structures are made by using the 

morphemes [o] and [va]. Since both are represented by the grapheme <و> in the 

Persian orthography and since both are used as conjunctions, they can be considered 

homofunction-homogragh. The morpheme [va] is an Arabic loanword. But the 

morpheme [o] is an enclitic that was a word pronounced [ut] in the Old Persian. It 

changed to the enclitic [ud] and then to [u] in the Middle Persian. Finally, it 

changed to [o] in the Modern Persian. 

2. Literature Review 
In the prior literature the two conjunctions [o] and [va] are addressed in terms of 

their literary and linguistic aspects; Shabani et al. (2010) state that [o] is the 

most frequent coordinating conjunction in Persian. While syntactically it 

belongs to the word that follows it, phonetically it is attached to the word that 

precedes it. According to Jam (2012) the morpheme [o] joins the two words of a 

dvandva compound. This morpheme may be deleted due to high frequency or to 

resolve hiatus. Regarding the literary use of these two conjunctions, Gerami and 

Assar (2016) state that the Arabic loan word [va] has never been used in Persian 

poetry as in all poems [o] is used.  

3. Methodology   
This research applied Optimality Theory (Prince and Smolensky, 1993/2004) in 

analyzing the pronunciation of these conjunctions in various phonological 

environments. In so doing, the pronunciations of these conjunctions were 

analyzed in OT tableaus using different markedness and faithfulness constraints 

within the rankings.   

4. Results 
With regard to the enclitic conjunction [o], if the first part of the parallel 

structure ends in a consonant, it will undergo resyllabification. However, if the 

first part of the parallel structure ends in a vowel, an intervocalic consonant will 

be inserted between it and the enclitic [o]. And if the first part of the parallel 

structure ends in one of the vowels [i], [u] or [o], the intervocalic consonant will 

share the same feature with them. But if the first part of the parallel structure 

ends in one of the vowels [e], [a] or [], the intervocalic consonant will share the 

same feature with the enclitic [o]. In the end, when the conjunction /va/ conjoins 

a word starting with a long vowel, a ranking containing a specific type of MAX 

constraint resolves hiatus by deleting /a/.  

5. Discussions 

The enclitic conjunction [o], in case the first part of the parallel structure ends in 

a consonant, undergoes resyllabification; the consonant moves to the empty 

onset position of [o] to form a syllable because onsetless syllables are 

disallowed in Persian. If the first part of the parallel structure ends in the vowel 

[i], the intervocalic consonants [j] which shares the feature [+high] with [i] is 

inserted. And if the first part of the parallel structure ends in the round vowels 

[u] or [o], the intervocalic consonants [w] which shares the feature [+round] 

with them is inserted. But as other Persian vowels [e], [a] or [] do not share a 

significant feature with Persian common intervocalic consonants, the 



51/ Journal of Language Researches Vol.12, No.1, Spring &  Summer 2021 

intervocalic consonant has to share the same feature with the enclitic [o]. Hence, 

the labial enclitic [o] chooses the labial intervocalic consonant [v]. Finally, when 

the conjunction /va/ conjoins a word starting with a long vowel, hiatus is 

resolved by deleting the short vowel /a/ in order to preserve the long vowel.  

 6. Conclusions 
Based on the results obtained, if the first part of the parallel structure ends in a 

vowel that shares a feature with the intervocalic consonant [j] or [w], one of 

these intervocalic consonants will be inserted between the first part of the 

parallel structure and the enclitic [o]. However, if the first part of the parallel 

structure ends in a vowel that does not share a feature with one of these 

intervocalic consonants, it is the enclitic [o] that selects the intervocalic 

consonant. 
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هاي  تبافدر  عطف و ربط ۀنويس هم -نقش همتكواژ دو بررسي تلفظ 

 گوناگون
1بشیر جم

 

 ، ايران.شهرکرد ،زبان انگلیسي دانشگاه شهرکرد هگرو اریدانش

 26/4/1400؛ تاریخ پذیرش مقاله 99/ 18/11اله: تاریخ دریافت مق

 پژوهشی -علمی

 چكیده
با مشابهی دارند و هر دو كه نقش  [va]  و[o] دو تكواژ  هاي دستوري عطف و ربط از زبان فارسی براي نقش

ر د هنویس هم-نقش هماز این رو، در پژوهش پيشِ رو این دو تكواژ  برد. شوند بهره می نگاشته می«  و» ۀنویس

ارسی نوین رسيده پبه گذشته اي از  بستی است كه با تغييرات آوایی و مقوله پی [o]تكواژ  اند. نظر گرفته شده

جبران عدم امكان از عربی  [va] ۀگيري واژ دليل اصلی واماي از عربی است.  واژه نيز وام [va]است. تكواژ 

بست به آن وجود نداشته یا بين ميزبان  این پیدر بافتی بوده كه ميزبانی براي چسبيدن  [o]بست  پی كاربرد

نخست درنگ  پایۀ همدر سبك رسمی گوینده پس از توليد  چنانچهالبته  بست درنگ شده باشد. و این پی

هدف این مقالۀ تحليلی بررسی تلفظ این دو تكواژ توليد كند. را   [va]یا  [o]تواند یكی از دو تكواژ  نكند می

این دو بندي  تلفظ  شان در قالب چند رتبه هایی كه تعامل ست. بدین منظور محدودیتهاي گوناگون ا در بافت

مورد بحث قرار (  1993/ 2004پرینس و اسمولنسكی، ) ینگيبهكنند در چارچوب نظریۀ  تعيين میتكواژ را 

یك  بهنخست مختوم  یۀپا هماگر  حاكی از آن است كه [o]بست  در مورد پینتایج این پژوهش اند.  گرفته

مختوم به واكه باشد یك همخوان  پایه هماین  چنانچهدهد. ولی  رخ می« يباز هجابند»همخوان باشد، فرایند 

اي  ميانجی  همخوانشود. بدین صورت كه  ها درج می براي رفع التقاي واكه [o]بست  ميان آن و پیميانجی 

اما از آنجا كه هر یك از ؛ شود اشد درج میداشته ب [o] یا [u]، [i]هاي  واكهیكی از  مشتركی با ۀكه مشخص

 پایۀ هم ميانهاي ميانجی زبان فارسی ندارند،  همخوانمشترك بارزي با  ۀمشخص[] یا [a]، [e]هاي  واكه

بست  ي پی[o]دوم یعنی   ۀواك كه بایك همخوان ميانجی  [o]بست  و پیها  مختوم به یكی از این واكه

با یكی از  هنگام التقاي آن [va] ۀواژي /a/  ۀ واكعلت حذف سرانجام  شود. می مشتركی دارد درج ۀمشخص

هاي كشيده  است كه مانع حذف واكه MAXخاصی از محدودیت پایایی  ۀگون  /i/یا //كشيده  ۀدو واك

 شود. می 
 

  همخوان ميانجی؛ يباز هجابند؛ هیپا همساخت  واو عطف؛ واو ربط؛ : يکلیدي ها واژه
 مقدمه -1

هاي  ویژگیشوند و براي  نگاشته می« و» ۀبا نویس /va/و  /o/ هايكه تكواژاز آنجا 

به شمار نویسه  هم-نقش همتوان آنها را دو تكواژ  روند می عطف و ربط به كار می دستوريِ

را مشابه  /va/و  /o/هاي  ( نيز با كمی اغماض نقش1394نغزگوي كهن و احمدخانی )رد. آو
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 1پرینس) ینگيبهدر چارچوب نظریۀ  این دو تكواژ تلفظتحليل این مقاله به دانند.  هم می

، دو تكواژاین پردازد. پس از مقدمه كه شامل معرفی  ( می1993/ 2004، 2و اسمولنسكی

را  داد دروناي كه  فرایندهاي واجی نخست روش انجام پژوهش است، و پيشينۀ پژوهش

در قالب  هایی كه دیتمحدواند. سپس،  اند مطرح شده تبدیل كرده داد برونبه 

مورد تحليل تابلوها در اند معرفی و  را رقم زده دو تكواژچگونگی تلفظ این ها  بندي رتبه

 اند. قرار گرفته
 كه یوقت . امّاگویند میبه آن واو عطف  گيرد می)واو( بين دو یا چند واژه قرار  كه یهنگام     

ناميده  حرف ربط همپایگی كند میط برقرار ارتباشان  و بين آید میين دو یا چند جمله )واو( ب

یا عطف  پایه همدر زبان فارسی ساخت  «. به او سالم كرد مارآمد و به وزبهر»مانند: ؛ شود می

بستی است كه با  پی [o]تكواژ شود؛  ایجاد می [va]و  [o]با استفاده از دو تكواژ 

ارسی نوین پبه سی ميانه پارسی باستان و پار ازبه ترتيب اي  مقولهتغييرات آوایی و 

 . است اي از زبان عربی واژه وامنيز  [va]تكواژ  است.رسيده 

به  در پارسی ميانه بوده كه  [ut] با تلفظ« واژه»در پارسی باستان یك  [o]تكواژ      

؛ نغزگوي كهن و 250: 2009؛ شروو، 175: 1953است )كنت،  تبدیل شده ud/u بست پی

طی سه دورۀ پارسی باستان، پارسی ميانه   [o]تحول تاریخی ل مراح (.1394احمدخانی، 

 توان به صورت زیر نشان داد: و پارسی نوین را می

یك به [ut] ۀواژ تبدیل( نشان داده شده است 1كه در تحول درزمانی ) گونه همان

از همين تحول تاریخی  طیاین واژه  كه نیاضمن است. رخ داده در پارسی ميانه  «بست پی»

به علت بسامد بسيار زیادِ كاربرد  شدگی كوتاهآوا به یك آوا  كاهش یافته است. این  سه

كاربرد آنهاست. به  بااليزیرا یكی از دالیل كوتاه شدن عناصر زبانی بسامد ، است آن

كوشی زبان  شدگی عناصر زبانی اصل اقتصاد و كم انگيزه و دليل اساسی كوتاهطور كلی 

( و 1996) 5بر اساس بوسمن 4گرا شناسی نقش ( است. این اصل در زبانvii: 1949، 3)زیف

                                                           
1. Alan Prince 

2. Paul Smolensky 
3. George Kingsley Zipf 

4. Functional Phonology 

5. Hadumod Bussmann 

 پارسی باستان     پارسی ميـانه     پارسـی نویـن                           ( 1)

>                o                                              u  >  ud     >      ut 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid7dqyi5TTAhWoIpoKHWmGAPgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1525%2Faa.1950.52.2.02a00290%2Fpdf&usg=AFQjCNGr4GY1Ikod4jYkt9Nwa0TqPcfKbA
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ناميده  3«اصل كوشش كمينه»و  2«مترین كوششقانون ك»( به ترتيب 1998) 1برزما

شود. طبق این اصل گویشوران گرایش دارند تا در توليد عناصر زبانی انرژي و كوشش  می

 .(1396جم، ببرند )كمتري به كار 

 ( نشان داده شده است:2در ) utاز  [o] مراحل اشتقاق درزمانی

ن بوده است. سير تحول پارسی ميانه به پارسی نویفرایند رایجی در  /t/واكدارشدگی 

 ۀتنها واجی كه از صورت نخستين برجاي مانده واج نخست آن است كه با حفظ مشخص

 تبدیل شده است.  [o]گردي به 

در پارسی باستان قابليت چسبيدن ضميرهاي [ut]  ۀواژ( ویژگی جالب 1392طبق جم )

ضميرهاي  با [ut]حرف عطف و ربط( 3. در )هاي گوناگون به آن بوده است شخصی با حالت

         اند نشان داده شده است:  گوناگونی كه به آن چسبيده شخصی
 

 پژوهش ۀپیشین -1-1

ادبی و  يها جنبهبه  [va] و [o] ربطیا  عطفتكواژ پيرامون  هاي انجام شده  پژوهش

 [o] دارند كه  ( اظهار می1389شعبانی و همكاران ) ؛شود شناختی تقسيم می زبان

 آوایی لحاظ به ربط حرف این است. فارسی زبان در همپایگی ربط حرف نیتر عیشا

                                                           
1. Paul Boersma 

2. law of least effort 

3. principle of minimal effort 

 ،جم ( شود ناميده می« یآمدگ نیيپا»تر  كاهش ارتفاع یك واكه و تبدیل آن به یك واكه افتاده یا افتاده.4

 .)ب1394

       ut  ( صورت نخستين2)
  t/                        ud/اكدارشدگی و و // ۀحذف واك     
   d/                        u/حذف همخوان      
 ۀآمدگی واك پایين     

4
/u/ 

(1)
                        o   

 [o]                       صورت نوین      

(3)  

 ut حرف عطف و ربط        
uttaij دوم شخص مفرد  ۀبا ضمير پيوست

 (2)  
 utdi سوم شخص جمع در حالت مفعولی صریحپيوستۀ با ضمير 
 utm هسوم شخص جمع در حالت اضافپيوستۀ با ضمير 

 utaij سوم شخص مفرد در حاالت مذكورپيوستۀ ير با ضم
 utaim یا utim سوم شخص مفرد در حالت مفعولی صریحپيوستۀ با ضمير 

 utmaij اول شخص مفرد در حالت اضافه و یا  مفعولی غيرصریحپيوستۀ با ضمير 
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 از خود پس ۀیهم پا به نحوي لحاظ به كه درصورتی است، پيشين ۀیهم پا به وابسته

 دارد. تعلق

هاي  عطفی از گروه يها بيتركازشناختن ( ضمن ارائه معياري براي ب1391جم )     

هایی  هاي عطفی چه نوع واژه كنند در تركيب وي به عواملی پرداخته كه مشخص مینح

عوامل مختلف آوایی، ساختواژي،  ،این اساس قرار بگيرند. بر« و»باید پيش و پس از 

ها نقش دارند.  هاي این نوع تركيب ایش واژهين آردر تعي یكاربردشناختنحوي، معنایی و 

هاي ربط را معرفی، تعریف و مقایسه كرده است.  ( انواع واژه1392) نغزگوي كهن

به بررسی امكانات زبان فارسی براي بيان  نيز (1394احمدخانی )نغزگوي كهن و 

عطفی  يسازها هیهمپادارند كه در انتخاب  اند. ایشان اظهار می پایگی عطفی پرداخته هم

ها نقش دارند. هرچند  پایه همدستوري  ۀعوامل كاربردشناختی، معنایی و نيز مقول

حساسيتی ندارد و با هر  ها پایهبه مقوله دستوري « و»ساز پربسامدي همچون  پایه هم

( در چارچوب علم 1394وفایی و آقابابایی ) اي با هر مقوله دستوري كاربرد دارد. پایه

دارند  ( بيان می1395گرامی و عصّار ) اند. زبان آن را بررسی كرده معانی و دستور

الفباي عربی به زبان فارسی راه یافت، واو عطف عربی به همان صورت، ولی با  كه یهنگام

در فارسی به كار گرفته شد. در واقع، واو عطف عربی مالط  /wa/به جاي  [va]ظتلف

 «پدید آمد. یمرج و  هرجدر تلفظ »، (1371) زبان فارسی شد و به نقل از فرهنگ معين

و در همه  يافتهواو عطف عربی هرگز در شعر فارسی كاربردي ن افزایند كه آنها می

مانند بيت معروف زیر از سعدي كه این ؛ به كار رفته است [o]بست  شعرهاي فارسی پی

 بست پنج بار در آن تكرار شده است: پی

 تا تو نانی به كف آري و به غفلت نخوري        كارند و فلك در ابر و باد و مه و خورشيد

ملمع در شعرهاي  واو عطف عربی( تنها كاربرد 1395گرامی و عصّار ) بر اساسالبته  

هاي عربی( دیوان حافظ است كه به سياق عربی، ولی با تلفظ فارسی،  ها و مصراع بيت)

 شود: خوانده می [va]به صورت 

 ها كه عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشكل           ناوِلها  وكاَساً اَدِر  الساقیایهّااال یا

عطفی را به سه گروه تصادفی،  پایۀ همهاي  ( ساخت1395آبادي ) قادري نجف     

تصادفی )مانند زن و مار(  پایۀ همكند؛ از نظر او در  بندي می طبيعی و تركيب دسته

 پایۀ همها وجود ندارد. در  پایه ميان هممعنایی محكمی  ۀگونه باهمایی یا رابط هيچ
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شمولی، تقابل  معنایی، هم ها یكی از روابط هم پایه مانند زن و شوهر(، بين همطبيعی )

واژگی وجود دارد. سرانجام، با حركت به سوي تركيب  معنایی، ابزاري، توالی یا جزء

 یابد. پاچه( تمایل به كاربرد حرف عطف واو كاهش می )مانند كله

 روش پژوهش -1-2
 در [o]به بررسی تلفظ تكواژ عطف و ربط در چارچوب نظریۀ بهينگی تحليلی  ۀاین مقال

 [va] تكواژ عطف و ربطهمچنين و   واكهو  مختوم به همخوان پایه همپس از  بافت دو

، ذكر نمونه باهر بافت  توصيف و تحليلبدین ترتيب كه پس از . پردازد می

و  مشخص تلفظ هر بافت را تعيين كردهن با یكدیگر هایی كه تعاملشا محدودیت

 گيرد.  سرانجام، هر نمونه در یك تابلو بهينگی مورد تحليل قرار میشوند.  می  بندي رتبه

 ها تحلیل داده. 2

به عنوان بخش اصلی این پژوهش تلفظ تكواژهاي عطف و ربط  ها تحليل دادهدر بخش 

بافتِ پس از »، «همخوانمختوم به  پایۀ مهبافتِ پس از » به ترتيب در سه زیربخشِ

قرار  تحليلمورد بهينگی  ۀدر چارچوب نظری« واو عربی»و « واكهمختوم به  پایۀ هم

 اند.  گرفته

 همخوانمختوم به  پايۀ همبافتِ پس از  2-1

باز »آن همخوان طی فرایند  نخست یك همخوان باشد، پایۀ هماگر آخرین واج 

تا  گيرد قرار می /o/و در آغازۀ تهی هجاي تكواژ عطف  جداشدهاز آن  1«يهجابند

. ارضا كندرا  كند جایگاه آغازه پر باشد كه ایجاب می ،ONSET داري نشان  محدودیت

در شود.  ناميده می« يباز هجابند»انتقال یك همخوان از یك هجا به هجاي مجاور 

نشان « مرزوبوم»عطفی تركيب ساخت هجا و چگونگی رخداد این فرایند در ( 4بازنمایی )

 داده شده است:

     

  محدودیتارضاي شود،  هيچ آوایی افزوده نمی يباز هجابنداز آنجا كه در فرایند     

. ولی چون نيست DEP  محدودیت پایایی ضد درجِبه بهاي نقض  ONSET داري نشان

و در آغازۀ تهی هجاي سمت  جداشدهاز آن ( /z/) سمت چپ آخرین همخوان هجاي
                                                           

1. resyllabification 

  يباز هجابند( فرایند 4)

 →   [CV(C).Cio ……]    CV(C)Ci+ o  + ………. 

 →    [mar.zo bum]      /marz   + o  + bum/ 



 1400/57،  بهار و تابستان 1شمارۀ  ،12 سال ،اهیزبانیژپوهش

  . این محدودیتستا  نقض شده Align-Right  قرار گرفته است، محدودیت( /o/)راست 

، از خانوادۀ شنهادشدهيپ( 1993كارتی و پرینس ) داري كه توسط مك نشان

كند كه لبۀ سمت راست هجا بر لبۀ  ایجاب میكه  است 1«لبگی هم»هاي  تمحدودی

هاي  به طور كلی وظيفۀ خانوادۀ محدودیت واژه منطبق باشد. /سمت راست تكواژ

 ها در برابر تغييرات آوایی است. هاي سمت راست و چپ تكواژها و واژه لبگی حفظ لبه هم

  است:  يجابندباز هاین فرایند  ۀكنند ( تبيين5بندي ) رتبه
(5) ONSET >> DEP >> Align-Right 

 .( مورد تحليل قرار گرفته است1در تابلو )« مرزوبوم»تركيب عطفی 

 يباز هجابند( 1تابلو )

با ارضاي دو محدودیت  (a)دارِ  آغازه  ( آشكار است، گزینۀ1كه در تابلو ) گونه همان

ONSET  و DEP رتبه دون به بهاي نقض محدودیت و   Align-Right عنوان  به

 ۀبا سمت راست واژ [mar]زیرا سمت راست هجاي ؛ گزینۀ بهينه برگزیده شده است

[marz] لبه نيست.  هم 

 مختوم به واکه پايۀ همبافتِ پس از  2-2

شود كه در زبان  ها می به واكه باعث التقاي واكه مختوم يها هیپابه  [o]بست چسبيدن پی

 (:1394الف )بر اساس جم . باید برطرف شودبه ناچار و  فارسی مجاز نيست

ها از  ها در برخی زبان از دیدگاه نظریۀ بهينگی دليل مجاز نبودن التقاي واكه»

كارتی،  )مكHIATUS*داري نشان  مله زبان فارسی این است كه محدودیتج

بيشينه در این  ۀهاست، داراي رتب كه ضد التقاي واكه (117-116: 2002

كه همچنين در زبان فارسی  ONSETداري  هاست. البته محدودیت نشان زبان

ر این است كه كند. تفاوت آنها د ها را برطرف می رتبۀ بيشينه دارد نيز التقاي واكه

كند كه تمام هجاهاي یك واژه آغازه داشته باشند.  ایجاب می ONSETمحدودیت 

                                                           
1. Alignment 

Align-Right DEP ONSET   Input:/marz+o+bum/ 
        *   a. ☞   [mar.zo.bum] 

    *!  b.        [marz.o.bum] 

       *!   c.        [marz.o.bum] 
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فقط شامل وضعيتی است كه در دو هجاي مجاور،  HIATUS* ولی شرایط 

هجاي سمت چپ فاقد پایانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد. اگر در 

 «شود. ت ارضا میداد، هجاي سمت راست داراي آغازه شود این محدودی برون

 بست پی با پایه  ۀواكالتقاي برطرف نمودن  ۀوظيف [v] و [w]، [j]ميانجی  سه همخوان      

[o] را برعهده دارند: 
 

 

 همخوان [i]افراشته ۀمختوم به واك ۀپس از پای( آشكار است، 6كه در ) گونه نهما     

درج  [w]گرد  همخوان [o]و  [u]گرد  ۀمختوم به دو واك ۀپس از پایو  [j] ۀافراشت

نخست نوع همخوان ميانجی را   ۀواك ۀدهند كه مشخص ها نشان می این واقعيت شود. می

مشتركی با  ۀهاي ميانجی آن یكی كه مشخص وانكند. در واقع، از ميان همخ تعيين می

 []و  [a]، [e] ۀهر یك از سه واكاز آنجا كه  اما؛ شود نخست داشته باشد درج می ۀواك

در تعيين هاي ميانجی زبان فارسی ندارند،  همخوانمشترك بارزي با سایر  ۀمشخص

 دار عهده بست پی ي[o]دوم یعنی   ۀواكپس  كنند. ایفا نمی نقشیميانجی  همخوان

 گزیند. برمیرا   [v] لبی نيز همخوان لبی ۀواكشود. این  میتعيين همخوان ميانجی 

اند كه صورت  پنداشته( 1395گرامی و عصّار )( و 151: 1374شقاقی )گفتنی است كه 

[vo] وَ»دیگر  ۀگون» (/va/ ) رود. این  به كار میمختوم به واكه،  ۀپس از پایاست كه

 است.  [wo]یا   [vo]به  [va]عربی  ۀواژ  ناشی از شباهت وامبرداشت ایشان سوء 

     و  AGREE[+high] ،AGREE[+labial] داري هاي نشان محدودیتتعامل 

AGREE[+round]  تعيين  (10بندي ) در رتبه و با چند محدودیت دیگربا یكدیگر

بان فارسی و ز ۀدر بافت ميان هر یك از شش واككند كه كدام همخوان ميانجی باید  می

  [j]درج     نمونه      (6)   

[si.jose]  →           /i+o/ [i.jo]                       وسه سی

  [v]درج  

[le.vo lle]  →          /e+o/ [e.vo]           ژاله و الله   
[na.vo nacme]   →/a+o/  [a.vo]           نه و نكمه 
[m.vo om]  → /+o/ [.vo]           ما و شما    

  [w]درج  

[patu.wo toac]  →/u+o/ [u.wo]       تشكپتو و  
[do.wo se]  →/o+o/ [o.wo]                 دو و سه  



 1400/59،  بهار و تابستان 1شمارۀ  ،12 سال ،اهیزبانیژپوهش

هاي  درج شود. این سه محدودیت كه از خانواده محدودیتتكواژ عطف  ي[o] ۀواك

AGREE[F] هستند به ترتيب در زیر تعریف ( 2000: 2؛ باكوویچ1996، 1)لومباردي

 اند: شده
(7) AGREE[+high]  

 ن باشد.]+افراشته[ مجاور خود یكسا ۀ]افراشته[ با واك ۀهمخوان ميانجی باید در ارزش مشخص

مجاور ]+افراشته[ باشد همخوان ميانجی نيز باید  ۀاین بدین معنی است كه اگر واك

 ]+افراشته[ باشد.
(8) AGREE[+labial] 

 ]+لبی[ مجاور خود یكسان باشد. ۀ]لبی[ با واك ۀهمخوان ميانجی باید در ارزش مشخص

نيز باید  مجاور ]+لبی[ باشد همخوان ميانجی ۀاین بدین معنی است كه اگر واك

 ]+لبی[ باشد.
(9) AGREE[+round] 

 ]+گرد[ مجاور خود یكسان باشد. ۀ]گرد[ با واك ۀهمخوان ميانجی باید در ارزش مشخص
مجاور ]+گرد[  باشد همخوان ميانجی نيز باید  ۀاین بدین معنی است كه اگر واك

 ]+گرد[ باشد.

و  w[round-]* و ONSET داري نشان محدودیتدو افزون بر این سه محدودیت،        

     داري ( وجود دارند. محدودیت نشان10بندي ) در رتبه DEPضد درج پایایی محدودیت 

*[-round]w غيرگرد و همخوان  ۀتوالی واك[w] این محدودیت در  طرحكند.  را منع می

فقط در بافت   [w]همخوان ميانجی این پژوهش مبتنی بر این واقعيت زبان فارسی است كه

در حتی این همخوان امكان درج دارد. گفتنی است كه  [u]و  [o]گرد  ۀز دو واكپس ا

كه در گذشته نه چندان دور ( [dowlat]به صورت « دولت» ۀ)مانند تلفظ واژ [ow] توالی

نيز این محدودیت را رعایت  (122-121: 1374)نك. ثمره، رفته  زبان فارسی به كار میدر 

در بافت ميان كه كدام یك از سه همخوان ميانجی  كند ن می( تبيي10بندي ) رتبه كند. می

 :شود تكواژ عطف درج میي [o] ۀزبان فارسی و واك ۀهر یك از شش واك

 
  (10)ONSET >> *[-round]w >> AGREE[+high] >> AGREE[+labial]   

 >> AGREE[+round] >> DEP 

                                                           
1. Linda Lombardi 

2. Eric Bakovic 
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 [i] ۀافراشت ۀمختوم به واك ۀپس از پایدر بافت  [j]رخداد فرایند درج همخوان ميانجی

 است.  ( مورد تحليل قرار گرفته2در تابلو )

ي [o] ۀو واك [i] ۀافراشت ۀمختوم به واك ۀپای ميان [j] ( درج همخوان ميانجی2تابلو )

 تكواژ عطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجاي  آغازه بودنِ به دليل بی (d)  ( آشكار است، گزینۀ2كه در تابلو ) گونه همان

كنار رفته است.  را نقض كرده و در همان ابتدا از رقابت ONSETمحدودیت دومش 

داري   محدودیت نشان [w]و همخوان  [i]غيرگرد  ۀبه دليل توالی واك (c)  سپس، گزینۀ

*[-round]w.دو گزینۀرقابت سرانجام،  را نقض كرده است  (a)  و(b)  به

عدم مطابقت  دليلبه  (b)  . گزینۀشده است كشيدهAGREE [+high]محدودیت

 [ محدودیتافراشته+مشخصۀ ]ارزش در  [i] ۀفراشتا ۀواكبا  [v] ۀافراشت ريغهمخوان 

AGREE [+high] ۀ. بنابراین، گزیناست را نقض كرده (a كه ) به دليل افراشته بودن

داد بهينه برگزیده  رعایت كرده به عنوان برونرا   این محدودیت[i]  ۀواكو  [j]همخوان 

 شده است.

( كه مانند هم هستند پس از كنار رفتن 5( و )4(، )3سه تابلو )هر ادامه، در اما در       

نقض  را AGREE [+high] ها محدودیت هيچ یك از گزینه (dو ) (c)  دو گزینۀ

هاي ميانجی ناچار به  اي در آنها وجود ندارد تا همخوان افراشته ۀ. زیرا واكستا  نكرده

 محدودیت ه( بbو ) (a) ۀماند باقی  دو گزینۀمطابقت با آن باشند. از این رو، رقابت 

AGREE [+labial] شود. گزینۀ كشيده می  (b)  به دليل عدم مطابقت همخوان

 AGREE [+labial][ محدودیت+لبیمشخصۀ ] ارزشدر  [o] لبی ۀبا واك [j]لبیغير
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Input: 

/si+o+se/  
 

 *  *  *    a. ☞ [si.jo.se] 

 *  *   *!   b.      [si.vo.se] 

 *    *!  c.      [si.wo.se] 

     *  *!   d.      [si.o.se] 



 1400/61،  بهار و تابستان 1شمارۀ  ،12 سال ،اهیزبانیژپوهش

 [o] ۀو واك [v]همخوان  بودنِ لبی( كه به دليل a) ۀرا نقض كرده است. بنابراین، گزین

 داد بهينه برگزیده شده است. عنوان برون را رعایت كرده به  این محدودیت

ي تكواژ [o] ۀو واك [a] ۀمختوم به واك ۀپای ميان [v]( درج همخوان ميانجی3تابلو )

 عطف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي تكواژ [o]ۀو واك [e] ۀمختوم به واك ۀپای ميان [v]( درج همخوان ميانجی4تابلو )

 عطف
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Input: /na+o+nacme/ 

 

 *  *      a. ☞ [na.vo nacme] 

 *  * *!    b.      [na.jo nacme] 

 *     *!  c.      [na.wo nacme] 

      *! d.      [na.o nacme] 
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Input: /le+o+lle/ 

 *  *      a. ☞ [.le.vo lle] 

 *  * *!    b.      [.le.jo lle] 

 *     *!  c.      [.le.wo lle] 

      *! d.      [.le.o lle] 
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 ي تكواژ [o]ۀو واك [] ۀمختوم به واك ۀپای ميان [v]( درج همخوان ميانجی5تابلو )

 عطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [u] ۀمختوم به واك ۀپای ميان [w]يانجیرخداد فرایند درج همخوان م (6در تابلو )     

 است.  ي تكواژ عطف مورد تحليل قرار گرفته[o]ۀو واك

 

ي تكواژ [o]ۀو واك [u] ۀمختوم به واك ۀپای ميان [w]( درج همخوان ميانجی6تابلو )

 عطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها  از گزینه كی چيه (d)  گزینۀ( پيداست، پس از كنار رفتن 6كه در تابلو ) گونه همان

به دليل عدم مطابقت  (c)  اند. سپس، گزینۀ نقض نكرده را w[round-]* محدودیت

 در ارزش مشخصۀ ]+افراشته[ محدودیت [u] ۀافراشت ۀبا واك [v] ۀهمخوان غيرافراشت
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Input: /m+o+om/ 

 *  *      a. ☞[m.vo om] 

 *  * *!    b.     [m.jo om] 

 *     *!  c.     [m.wo om] 

      *! d.     [m.o om] 
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Input: /patu+o+toac/ 

 *        a. ☞ [patu.wo toac] 

 *  ** *!*    b.      [patu.jo toac] 

 *  **  *!   c.      [patu.vo toac] 

      *! d.      [patu.o toac] 



 1400/63،  بهار و تابستان 1شمارۀ  ،12 سال ،اهیزبانیژپوهش

AGREE [+high] .باقی  دو گزینۀرقابت از این رو،  را نقض كرده است ( ماندهa) ( وbبه ) 

به دليل عدم مطابقت همخوان  (b)  گزینۀشود.  كشيده می AGREE [+labial]محدودیت 

 AGREEدر ارزش مشخصۀ ]+لبی[ محدودیت [o]و  [u]لبی ۀبا دو واك [j]غيرلبی 

[+labial]  .را دو بار نقض كرده كه بابت آن با دریافت دو ستاره جریمه شده است

این  [o]و  [u]لبی ۀو دو واك [w]( كه به دليل لبی بودن همخوان a) ۀبنابراین، گزین

 داد بهينه برگزیده شده است. را رعایت كرده به عنوان برون  تمحدودی

ي [o]ۀو واك [o] ۀمختوم به واك ۀپای ميان [w]رخداد فرایند درج همخوان ميانجی     

 است.  ( مورد تحليل قرار گرفته7در تابلو ) تكواژ عطف

تكواژ  ي[o]ۀو واك [o] ۀمختوم به واك ۀپای ميان [w]( درج همخوان ميانجی7تابلو )

 عطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيچ  ،w[round-]* و عدم نقض محدودیت (d)  گزینۀ( پس از كنار رفتن 7در تابلو ) 

 هافراشت [o] ۀاند. زیرا واك نقض نكرده را AGREE [+high] ها محدودیت یك از گزینه

   هگزین سهرقابت هاي ميانجی ناچار به مطابقت با آن باشند. از این رو،  نيست تا همخوان 

به دليل عدم مطابقت  (c)  گزینۀشود.  كشيده می AGREE [+labial]به محدودیت 

  در ارزش مشخصۀ ]+لبی[ محدودیت [o]لبی  ۀواكبا دو  [j]همخوان غيرلبی 

AGREE [+labial]  ،باقی  دو گزینۀرقابت را دو بار نقض كرده است. سرانجام ( ماندهa)  و

(bبه )  محدودیتAGREE [+round] گزینۀ شود. كشيده می  (b) غيرگرد بودنِ  به دليل
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Input: /do+o+se/ 

 *        a.☞ [do.wo.se] 

 * *!*     b.     [do.vo.se] 

 *  ** *!*    c.     [do.jo.se] 

      *! d.     [do.o.se] 
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( كه به a) ۀاین محدودیت را دو بار نقض كرده است. بنابراین، گزین [v]انجیمي  همخوان

را رعایت كرده به   این محدودیت [o]گرد ۀو دو واك [w]دليل گرد بودنِ همخوان 

 داد بهينه برگزیده شده است. عنوان برون

 عربيعطف و ربط واو  -2-3

 از زبان عربی كهنيز  [va] ۀاژ، و[o]كه در مقدمه گفته شد افزون بر تكواژ  گونه همان

گيري این  وامرود.  به كار می یگی اپ یا هم ، ربطبيان عطف وارد زبان فارسی شده براي

عطفی به دليل  يسازها هیهمپا( است كه باور دارد 2004هسپلمث )بر خالف نظر  تكواژ

كه پيش پرسشی  اما؛ شوند هاي دیگر وام گرفته می شان به ندرت از زبانبودن كاربردپر

از  [va] ۀگيري واژ ، چه نيازي به وام[o]با توجه به وجود تكواژ آید این است كه  می

عدم امكان كاربرد براي جبران گيري  واماین توان گفت كه  در پاسخ می؟ بودعربی 

 :بوده استزیر الف و ب در دو بافت  [o]بست پی

به آن  [o]بست  دارد تا پیميزبانی وجود ن ،آغاز شود« و»كه جمله با  بافتیدر  -الف

سه  هاي دومِ عامصر ابتداي مانند؛ رود به كار می [va] ۀوامواژبه ناچار بنابراین،  .بچسبد

 :زیر از حافظ بيت

(11) 

     قد بلند او باالي صنوبر پَست وَز              شكل مه نو پيدا اودر نعل سمند  -

     كرد بيگانه تمنا می زِ خود داشتچه  وان كرد     ها دل طلب جام جم از ما می سال-

  سرگرفت پير سالخورده جوانی زِ وین      آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت -

تواند  اي كه بالقوه می واژهتوليد  پس از، ديتأكمثالً براي  ،به هر دليلی چنانچه -ب

 ۀواژ وام گزیرناتوليد كرد. پس  را [o]بست  توان پی نمیدیگر  دشو درنگميزبان باشد 

[va] در سبك رسمی گوینده  چنانچهولی  (3) .«وَ بهرام... بهروز» مانند؛ رود به كار می

از  بخواهی به طور دلتواند  میعطف « و»براي بيان  ،درنگ نكند« بهروز»پس از توليد 

در سبك رسمی گوینده . نيز و توليد كند برگزیند رایكی   [va]یا  [o] تكواژدو ميان 

از بخواهی   دلطور به  تواند می« بهروز آمد و بهرام به او سالم كرد» ۀتوليد دو جمل هنگام

 .را برگزیند و توليد كندیكی   [va]یا  [o] تكواژدو ميان 

دليل دیگر این عطف و ربط نقش بودن این دو تكواژ  هم -نویسه همهمچنين،      

در نظام   [v]و همخوان  [o] ۀاكو ۀبه عنوان نمایند« و» ۀكاربرد نویس ؛گيري است وام

نقش  هاي هم براي تكواژبه طور مشترك نوشتاري زبان فارسی باعث شده كه این نویسه 



 1400/65،  بهار و تابستان 1شمارۀ  ،12 سال ،اهیزبانیژپوهش

[o] و [va]  تواند در برخی  میمتن یك  ۀخوانندبدین صورت كه برود.  هم به كار

عنی، ی به كار ببرد.« و» ۀبراي نویس بخواهی را به طور دل تكواژدو این یكی از ها  بافت

 . [va] ۀیا واژ بخواند(بگيرد )در نظر  [o]بست  را پی« و»كه  انتخاب كند

و امكان  رود به كار می [o]بست  لزوماً پی هاي عطفی گفتنی است كه در تركيب     

موجب خارج شدن این  [va]زیرا كاربرد  .در آنها هرگز وجود ندارد [va]كاربرد 

، «وهوا بآ»هاي عطفی  ند تلفظ تركيبد؛ مانشو می  تركيبحالت ها از  ساخت

 besz va]*، [b va hav]*به صورت نادرست « سهو بيست»و « بسازوبفروش»

befru]  و*[bist va se] .  

توان مطرح كرد:                               زیر را میشناختی  واجدو تحليل  [va] ۀواژ پيرامون تلفظ وام

 [v]به  /w/تبدیل درزمانی  -الف

به با غلت دولبی زبان عربی اصل یعنی در در  [va]پایگی عطف، ربط یا هم ۀواژ     

نيست بلكه یك آواي   در زبان فارسی واجغلت دولبی شود.  تلفظ می /wa/صورت 

و  [o]گرد  ۀپس از دو واك فقط در بافتِكه پيشتر بيان شد  گونه همانميانجی است كه 

[u] بر محدودیت  امكان درج دارد. پس افزون*[-round]w توان محدودیت  می

. كرد بندي كند صورت در آغاز واژه منع می را [w]كه توليد همخوان  w]*داري  نشان

( مورد تحليل قرار گرفته است. گفتنی است كه این 8در تابلو ) [v]به  /w/تبدیل 

واژه و ورود این در بد هاي دور گذشتهزیرا در رود.  یك فرایند درزمانی به شمار می تبدیل

 رخ داده است.زبان فارسی به 

 [v]به  /w/تبدیل درزمانی (8تابلو ) 

 

 

 

 

را رعایت كرده w]*كه محدودیت  (a)  ( آشكار است، گزینۀ8كه در تابلو ) گونه همان

 ۀ بهينه برگزیده شده است. به عنوان گزین

 [va] ۀواژ ۀها با حذف واك رفع التقاي واكه -ب

IDENT[bilabial] *[w    Input:/wa/ 
           *  a. ☞  [va] 
     *!   b.       [wa] 
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دهد كه التقاي  نشان می (11هاي ارائه شده در ) در مصراع« وین»و « وان»تلفظ  بررسی

 /a/  ۀواكحذف  راهدو صورت از در این   /i/و // ۀبا دو واك [va] ۀي واژ/a/  ۀواك

 برطرف شده است:

         [vn] →  (12) /va+n/   

    [vin]                                                                        →             /va+in/  

حذف شده است؟  /a/ ۀید این است كه چرا در هر دو مورد واك آ پرسشی كه پيش می

كه «  كو»و « كين»، «كان»، «زان»همچون  يهاي دیگر نمونهها و نيز  این نمونهبررسی 

هستند « كه او»و « كه این»، «كه آن» ، «زِ آن» ها در رفع التقاي واكهبه ترتيب نتيجه 

  ۀواكحذف  راهاز ها  در این نمونهكشيده  ۀكوتاه با واك ۀواك دهد كه التقاي نشان می

 شد حذف نمی« و این»و « و آن»در  /a/  كوتاه ۀواك اگر ،ضمندر شود.  برطرف می كوتاه

یكسان این دو گردیدند آنگاه تلفظ  حذف می  /i/و // ۀكشيد ۀدو واكو در عوض 

    :شدند تلفظ می «وَن» به صورتدو  شد و هر می

(13) /va+n/    →    *[van]   

        /va+in/     →    *[van] 
ایی ضد اي ویژه از محدودیت پای گونهبه  ،ها رفع التقاي واكه پس براي تحليل این فرایندِ

-MAXهاي كشيده شود. این محدودیت  مانع حذف واكه تانياز است  MAXحذف 

Long-V ،ۀكه التقاي واك كند ( تبيين می14بندي ) رتبه است. (12006)روزنتال  /a/ ي

 شود: برطرف می /a/ ۀواكحذف  راهاز   /i/یا // ۀدو واكیكی از با  [va] ۀواژ
  (14) ONSET >> MAX-Long-V >> MAX  
 

 « وَ» ي واژۀ/a/  واكۀحذف راه ها از  رفع التقاي واكه :(b9( و )a9هم پيوستۀ )  تابلوهاي به

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Sam Rosenthal 

MAX MAX-Long-V ONSET   Input: /va+n/ 

      *   a.i ☞  [vn] 

     *               *!    a.ii      [van] 

         *!   a.iii     [va.n] 

     Input: /va+in/ 

      *   b.i ☞  [vin] 

     *               *!  b.ii      [van] 

        *!   b.iii     [va.in] 



 1400/67،  بهار و تابستان 1شمارۀ  ،12 سال ،اهیزبانیژپوهش

هاي  پس از كنار رفتن گزینه( آشكار است، 9) ۀهم پيوست بهتابلو  وددر هر كه  گونه همان

(a.iii( و )b.iii به دليل نقض محدودیت )ONSETگزینه ، ( هايa.ii( و )b.iiبه علت ) 

اند. بنابراین، در هر دو  را نقض كرده MAX-Long-Vكشيده محدودیت  ۀحذف واك

به عنوان گزینۀ بهينه  اند محدودیت را رعایت كردهاین كه ( b.i( و )a.iهاي ) تابلو گزینه

 . اند  برگزیده شده

 ه نتیج -3
كاهش  [o] بست پیاي در تاریخ زبان فارسی به  تحولی چند مرحله طی /ut/ ۀواژ

ي عربی طی فرایند /w/نيز غلت دولبی  [va]عطف و ربط  ۀواژ در وام یافته است.

گيري  تبدیل شده است. دليل اصلی وام [v]دندانی -گيري در فارسی به سایش لبی وام

در بافتی بوده كه ميزبانی  [o]بست  پی جبران عدم امكان كاربرداز عربی  [va] ۀواژ

بست درنگ شده  د نداشته یا بين ميزبان و این پیوجوبه آن بست  براي چسبيدن این پی

نخست درنگ نكند به  پایۀ همدر سبك رسمی گوینده پس از توليد  چنانچهالبته  باشد.

توليد كند. از آنجا را   [va]یا  [o]تواند یكی از دو تكواژ عطف یا ربط  بخواهی می طور دل

هاي دستوري  و براي نقش شوند نگاشته می« و»با نویسه  /va/و  /o/كه تكواژهاي 

 به شمار آورد.نویسه  هم-نقش همتوان آنها را دو تكواژ  روند می عطف و ربط به كار می

به عنوان « و» ۀاست. زیرا كاربرد نویس [va] ۀگيري واژ دليل دیگر وامهمين ویژگی 

در نظام نوشتاري زبان فارسی باعث شده كه این   [v]و همخوان  [o] ۀواك ۀنمایند

هم به كار برود. بدین   [va]و  [o]نقش  هاي هم سه به طور مشترك براي تكواژنوی

بست  را پی« و»ها انتخاب كند كه  تواند در برخی بافت یك متن می ۀصورت كه خوانند

[o] ۀدر نظر بگيرد یا واژ [va]بست  هاي عطفی لزوماً پی . البته در تركيب[o]  به كار

عطفی   تركيب [va]آنها هرگز وجود ندارد. زیرا كاربرد  در [va]رود و امكان كاربرد  می

 برد.  را از بين می

چه نخست یك همخوان باشد،  پایۀ هماگر آخرین واج در این پژوهش مشخص شد كه     

و كنند  تبيين میرا « يباز هجابند»فرایند هایی  بندي هایی در قالب چه رتبه محدودیت

كنند كه كدام یك از سه  هایی تعيين می بندي هایی در قالب چه رتبه چه محدودیت

تكواژ عطف  [o] ۀزبان فارسی و واك ۀدر بافت ميان هر یك از شش واكهمخوان ميانجی 

 ۀافراشت همخوان[i] ۀافراشت ۀمختوم به واك ۀبر این اساس، پس از پایشود؛  و ربط درج می
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[j]  گرد  ۀمختوم به دو واك ۀپس از پایو[u] و [o] د گر همخوان[w] این شود.   درج می

نخست است كه نوع همخوان ميانجی را   واكه ۀدهند كه این مشخص ها نشان می واقعيت

مشتركی با  ۀهاي ميانجی آن یكی كه مشخص كند. در واقع، از ميان همخوان تعيين می

 []و  [a]، [e] ۀاما از آنجا كه هر یك از سه واك؛ شود نخست داشته باشد درج می ۀواك

همخوان در تعيين هاي ميانجی زبان فارسی ندارند،  همخوانمشترك بارزي با سایر  ۀصمشخ

همخوان ميانجی  نييدار تع عهده [o]دوم یعنی   ۀكنند. پس واك ایفا نمی نقشیميانجی 

  [w]همخوان ميانجیگزیند. ولی  را برمی [v]شود. این واكه لبی نيز همخوان لبی می

  امكان درج دارد. [u]و  [o]گرد  ۀفقط در بافت پس از دو واك

 // ۀبا دو واك [va] ۀي واژ/a/  ۀهنگام التقاي واك /a/  ۀواكحذف شدن سرانجام      

كوتاه برطرف   ۀواكاز راه حذف كشيده  ۀكوتاه با واك ۀدهد كه التقاي واك نشان می  /i/و

 . شود می

 هانوشتپي
 .(ب1394جم، )شود  ناميده می« یآمدگ نیيپا»تر  ه افتاده یا افتادهكاهش ارتفاع یك واكه و تبدیل آن به یك واك .1

 در این ضميرها به عنوان همخوان ميانجی به كار رفته است. []بست چاكنایی  .2

( درنگ را در 128: 1356شناس ) در اینجا درنگ با سه نقطه نشان داده شده است. هرچند بر اساس حق .3

 دهند. ها نشان می فاصله گذاشتن بين واژه ۀسيلآوانویسی به صورت ]+[ یا به و

   

 منابع
  مركز نشر دانشگاهی. ،تهران ،آواشناسی زبان فارسی (.1374ثمره، یداهلل )

 هاي پژوهش ،هاي نحوي هاي عطفی و تمایز آنها از گروه (. چگونگی تشكيل تركيب1391) بشيرجم، 
 .50-33 ص، ص2 ۀ، شمار4سال ، شناسی زبان

 انتشارات پادینه. ،تهران ،هاي پارسی باستان نبشته سنگ امهن واژه (.1392بشير )جم، 

 و شناسی مجلۀ زبان ،«ها در زبان فارسی كارهاي برطرف كردن التقاي واكه راه» .(الف1394)جم، بشير 
 .100 -79، صص ، بهار و تابستان12، پياپی 1سال هفتم، شمارۀ  ،خراسان هاي گویش
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  .217 -197 صص ،زمستان و پایيز ،10شماره پنجم، سال ،شناسی تطبيقی زبان
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