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 چکیده
برخوي    ؛اسوت بحث و اختالف نظر بووده حل بست يا انسداد چاكنايي در زبان فارسي همواره م چيستيِ
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  مقدمه -1

برخـی  . زبـان فارسـی اسـت   در برانگیـز   هـاي بحـث   یکی از همخوان بست یا انسداد چاکنایی
آورنـد   نمـی به شمار   دانند و برخی آن را واج هاي زبان فارسی می واج ءشناسان آن را جز زبان

بسـت چاکنـایی در زبـان فارسـی      چیستیِاز این رو، . )157: 1384خان،  جن بی ؛1381 کامبوزیا،(
سـت بـراي برطـرف    اپژوهش پیشِ رو کوششـی  . استبحث و اختالف نظر بوده محلهمواره 

مباحـث و  . بسـت چاکنـایی  و روشـن کـردن تکلیـف     هـا  نمودن این اختالف نظرهـا و ابهـام  
 ةپرکننـد آوايِ «ون این مقاله در قالب دو ویژگی بست چاکنایی بـه عنـوان   هاي گوناگ تحلیل

  .اند ارائه شده» هاي عربی واژه وام واجِ«و » آغازه 
، 3و اسمولنسـکی  2پرینس( 1بهینگی  ۀنظریتحلیلی در چارچوب  -این مقاله به روش توصیفی

ها و  ان فارسی در واژهانجام شده و هدف آن بررسی ماهیت بست چاکنایی در زب )1993/ 2004
گذار بر رخداد تأثیرهاي  و محدودیت  و همچنین شناسایی فرایندهاي واجی هاي گوناگون بافت

هـاي   البتـه پـیش از ورود بـه تحلیـل    . هاي گوناگون است و عدم رخداد این همخوان در بافت
از آنجا که . دشو میشان با یکدیگر بررسی  بهینگی مراحل اشتقاق این فرایندها و تعامل ۀنظری

این مقاله به سبک رسمی زبان فارسی اختصاص دارد، بررسی تغییرات آوایی رایـج در گونـۀ   
ند شو میهاي گوناگون بررسی  ها و بافت واژه نخست. نیست پژوهش غیررسمی یا گفتاري جزء

سـپس، فراینـدهاي واجـی    . رفته در آنها واج است یا آواکار به تا مشخص شود بست چاکناییِ
  هـا ارائـه و اسـتدالل    هـا و بافـت   گذار بر رخداد و عدم رخداد بست چاکنـایی در آن واژه ثیرتأ

شود معرفی و  شان موجب رخداد این فرایندها می هایی که تعامل سرانجام محدودیت. دشو می
  .شوند بهینگی تحلیل می ۀو در تابلوهاي نظری  بندي رتبه

  
                                                                                  )1(ۀ بهینگینظری -1-1

 را  نظریـه ایـن  یـات  ئجز .اسـت  4دستور زایشـی  در ترین دستاوردها بهینگی از برجسته ۀنظری
مطـرح و   5»در دستور زایشی ها محدودیت تعامل«در کتاب  1993در پرینس و اسمولنسکی 

و بیان اصول آن به طور کامل در  بهینگی ۀنظریفی معر. )413: 2002 6،کارتی مک( کردند منتشر

                                                        
1. Optimality Theory (OT) 
2. Alan Prince  
3. Paul Smolensky 
4. Generative Grammar 
5. Constraint Interaction in Generative Grammar 
6. John J. McCarthy 
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گیري از تابلوي آموزشی زیر به معرفی  از این رو، با بهره. پذیر نیست بخشی از یک مقاله امکان
 :کنیم کلی و کوتاه آن بسنده می

  . ندشو می  تحلیل» تابلو«ها در جدولی به نام  ۀ بهینگی دادهنظریدر  -
ـ اولین ستون تابلو به تلفظ زیرساختی یا بازنمـایی واجـی واژه کـه در     ۀباالترین خان - ۀ نظری

هاي این ستون دو یا چند تلفظ  در سایر خانه. شود اختصاص دارد نامیده می 1ادد درونبهینگی 
با گذر از  تااند ها با یکدیگر در رقابت این گزینه. شوند نامیده می 2مختلف قرار دارند که گزینه

  . که تلفظ بهینه است از میانشان برگزیده شود  بهینه3داد برونها  فیلترِ محدودیت
  . شود نامیده می 4پایا ۀلفظ آن با تلفظ زیرساختی یکسان است گزیناي که ت گزینه -
  .شود نامیده می 5ناپایا ۀاي که تلفظ آن با تلفظ زیرساختی متفاوت است گزین گزینه -
هـر   ۀرتبـ . هـاي دیگـرِ تـابلو یـک محـدودیت قـرار دارد       هر یک از ستون ۀدر باالترین خان -

بر این اسـاس، در  . راست آن قرار دارد باالتر استمحدودیتی که در سمت  ۀاز رتب  محدودیت
  .بیشتر است )2(محدودیت  ۀاز رتب) 1(  محدودیت ۀتابلوي آموزشی باال رتب

رتبه بودن آن دو محدودیت است که دلیل  چین میان دو محدودیت به معنی هم وجود نقطه -
در تابلوي آموزشـی   بر این اساس،. آن عدم تقابل یا تعارض آن دو محدودیت با یکدیگر است

  .اند رتبه هم) 3(و ) 2(  محدودیتباال دو 
تقسـیم   7يدار نشـان هـاي   و محـدودیت  6هـاي پایـایی   محدودیتها به دو دستۀ  محدودیت -

   .شوند می

                                                        
1. input 
2. candidate 
3. output 
4. faithful candidate 
5. unfaithfil candidate 
6. faithfulness constraints 
7. markedness constraints 

n3محدودیت محدودیت 2محدودیت  1محدودیت   Input: /تلفظ زیرساختی/ 
*    a.   ☞ [ ناپایا ۀگزین ] 
 *!   b.        [ ناپایا ۀگزین ] 

*   *!* c.        [ ناپایا ۀگزین ] 
   *! d.        [ پایا ۀگزین ] 
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تلفظ زیرساختی در با هاي ناپایا   گزینهیک از هر تلفظ  پایایی مقایسۀ  محدودیتیک  ۀوظیف -

ناپایا و تلفظ زیرساختی  ۀمیان تلفظ یک گزین گونه اختالفهر  محدودیت این. داد است درون
با تلفظ زیرساختی یک  اختالف موردهر ناپایا بابت  ۀ؛ بدین صورت که گزینکند جریمه میرا 

  . کند جریمه دریافت می ۀستاره به نشان
 د زیراه کننمقایستلفظ زیرساختی با  را ها  گزینه تلفظ توانند نمیداري  هاي نشان محدودیت -

 هاگر یک گزین؛ دسترسی دارند ها  گزینه ها فقط به این محدودیت .داد دسترسی ندارند به درون
بابت هر مورد از عدم رعایت را رعایت نکرده باشد،  ها  شده در تعریف این محدودیتط قیدشر

  . دشو جریمه میبا یک ستاره 
محدودیت و ردیف جلوي یـک  مشترکی که محل تالقی ستون زیر یک   ۀدر خان) ها(ستاره -

   .شود گزینه است درج می
درج   در کنـار سـتاره   »!«رقابت، عالمت تعجب  ۀدادن حذف یک گزینه از صحن براي نشان -

خورد تا نشان داده  بعدي هاشور می) هاي( خانه. شود نامیده می 1»تخطی مهلک«گردد که  می
  . نه نداردبهی ۀدیگر نقشی در تعیین گزین )هاي( محدودیتشود که 

سرانجام از میان چند . شود است آغاز می) ین(تر ها از محدودیتی که باالمرتبه ارزیابی گزینه -
تـر داشـته    باال مرتبـه ) هاي( اي که بیشترین هماهنگی را با محدودیت   گزینۀ رقیب، آن گزینه

اره یـا پیکـان   این گزینه با عالمت انگشت اشـ . شود داد بهینه برگزیده می باشد به عنوان برون
   .شود مشخص می

  
                                                                                                        پیشینۀ پژوهش -2

توان به دو دسته تقسیم کـرد؛   پیشینۀ پژوهش پیرامون بست چاکنایی در زبان فارسی را می
 -281: 1392( خـان  جن بی ،)1389(استاجی و همکاران  ،)1389( هایی همچون صادقی پژوهش

هـاي   واجشناسـی آزمایشـگاهی، و پـژوهش    /از دیـدگاه آواشناسـی   )1394(و خداوردي  )276
شناسی چنـدنظامی فـرث،    در چارچوب واج )257 -284: 1370(شناس  حقشناختی مانند  واج

در ) 168 -182: 1384(خـان   جـن  شناسـی خودواحـد و بـی    در چـارچوب واج  )1381( کامبوزیا
بدون چارچوب خاصی به بست چاکنایی  )1396( همچنین، شهبازي. چارچوب نظریۀ بهینگی

به مطالـب برخـی از ایـن    بحث هاي مقالۀ پیشِ رو به فراخور  در ضمنِ تحلیل. پرداخته است
                                                                     .است ها پرداخته شده پژوهش

                                                        
1. fatal violation 



  139777تان پاییز و زمس، ة دومدور، سومسال  /هاي ایرانیزبان فارسی و گویش  بست چاکنایی در زبان فارسی
 
   بست چاکناییآواي  -3

یکـی از  . )1381کامبوزیـا،  ( هجـا الزامـی اسـت    ةوجود یـک همخـوان در آغـاز   در زبان فارسی 
و میـان   آغازکردن آغازة تهی هجا در دو بافت  پرکارکردهاي بست چاکنایی در زبان فارسی 

 1ایتو. ا در این زبان استدار بودن هج است که دلیل آن لزوم آغازهدر بازنمایی آوایی   یک واژه
ر   هجـا تهـی   ةهایی که آغاز همخوان را براي 3»آغازه  ةپرکنند«اصطالح  )2009( 2و مستر را پـ

رود، نه  گفتنی است که بست چاکنایی در این نقش یک آوا به شمار می .اند کار برده کنند به می
تولید  ۀدر همان لحظیند درج حاصل فراها وجود ندارد و  زیرا در بازنمایی واجی واژه. یک واج

حـاکی از عـدم وجـود آن در     »آغـازه   ةپرکننـد «در واقع همین نقش آن به عنوان . استواژه 
ی زبـان  یهجـا  سـاخت البته ممکن است برخی ادعا کنند که چون سـه  . بازنمایی واجی است

رخـداد  پس بست چاکنایی حاصـل  داراي آغازه هستند   CVCCو CV ،CVCفارسی یعنی 
در رد این ادعـا  . استاست که در بازنمایی واجی وجود داشته درج نیست بلکه یک واجند فرای

 .نـه بازنمـایی واجـی    هسـتند ی مربوط به بازنمایی آوایی یهجا ساختاین سه باید گفت که 
بازنمـایی آوایـی   در ی یهجـا  سـاخت که اینکید بر أنیز ضمن ت )145 -144: 1384(خان  جن بی

بازنمایی واجی فاقد کید کرده أت) 1999(کارتی  فزاید که مک ا می ،واجی نه بازنمایی مطرح است
شـود و ایـن در    ساخت هجایی است و ساخت هجایی در بازنمایی آوایی تجزیه و تحلیل مـی 

   .هاي هجابندي از نظر واجی تمایزدهنده نیست گیرد که تفاوت شناسی از آنجا نشأت می واج
شـامل سـه سـاخت     ییهجـا  داراي شـش الگـوي   واجیبازنمایی در زبان فارسی در واقع 

دیـدگاه  از . اسـت   VCCو V ،VCآنها یعنی   ةآغاز بی ۀگونو   CVCCو CV ،CVCدارِ  آغازه
شود که  باعث میدر زبان فارسی  ONSET داريِ نظریۀ بهینگی رتبۀ بیشینۀ محدودیت نشان

به سـه   ییهجا ترتیب شش الگويبدین . دار شوند آوایی آغازه بازنماییدر   آغازه، بی ۀسه گون
 . است کاهش یافته  دار الگوي آغازه

  کند در برابر محدودیت که هر گونه درجی را جریمه می  DEPمحدودیت پایایی ضد درجِ
ONSET ولی از آنجا که رتبۀ محـدودیت  . قرار داردONSET    ،الگـوي هجـایی  بـاالتر اسـت 

 دار آغازه چگونگی) 1(تابلوي در قالب  )1(بندي  بهرت .شود دار به عنوان بهینه برگزیده می آغازه
  :کند تبیین میآوایی  بازنماییدر را   VCCو V ،VCة آغاز بی الگوي هجاییسه  شدن

                                                        
1. Junko Ito  
2. Armin Mester 
3. onset filler 



  1397تان پاییز و زمس، ومد ةدور، سومسال  /هاي ایرانیزبان فارسی و گویش  بشیر جم    78
 

(1) ONSET >> DEP  
  آغازه بی الگوي هجاییسه  شدن دار آغازه) 1(تابلوي 

   
  
 
  

درج   هـاي  ها در زیربخش واژه و میان آغازدرج بست چاکنایی دو بافت این بخش  ۀدر ادام
  . استهشدبررسی  2میانیدرج و  1آغازین
  

  آغازین درج  -3-1
این فرایند در زبان فارسـی فقـط در   . شود نامیده می» درج آغازین«درج یک آوا در آغاز واژه 
  ابتـداي واژه بافتی که یک واکـه در  دهد؛ بست چاکنایی در  رخ می مورد آواي بست چاکنایی

بان فارسی است که در ز یا یکی از شش واکۀ واکهاین . شود وجود داشته باشد ضرورتاً درج می
هـاي   واژه در بازنمایی واجی واماست که  [e]وجود دارد یا منحصراً واکۀ   ها بازنمایی واجی واژه

آغـازین در اولـین بازنمـایی     ود نداشته و به هدف شکستن خوشـۀ  وجانگلیسی آغازین  خوشه
ایـن دو  . اسـت هـا درج شـده   میانی بین بازنمایی واجی و بازنمایی آوایی در ابتـداي ایـن واژه  

  .اند بررسی شده 2 -1 -3و  1 -1 -3وضعیت به ترتیب در 
  
  آغازین هاي واکه واژه -1 -3-1

نشان  )1(  در بازنمایی» آب« آغازین واکه  ةواژنمونه در درج آغازین بست چاکنایی براي  فرایند
  :است داده شده

)2(   

                   

                                                        
1. prothesis 
2. excrescence 

DEP ONSET Input: /V(C)(C)/ 
*  a. ☞ [CV(C)(C)]    
 *! b.     [V(C)(C)]     
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بسـت  بنابراین، . در بازنمایی واجی تهی است» آب»  ةواژجایگاه آغازة هجاي که پیداست 
  .است چاکنایی در این جایگاه درج شده

 واجـی  ارزش هـا  جایگـاه  تمام رد )بست چاکنایی( مدعی است که همزه )1396(شهبازي 
بـرخالف نظـر   . کند می ایجاد معنایی تمایز» تاب«و »آب«زیرا براي نمونه میان دو واژة ، دارد

یک آواست،  »آغازه  ةپرکنند«تر بیان شد، بست چاکنایی در نقشگونه که پیشایشان، همان
ها  زنمایی واجی واژهاست و اصالً در باتولید واژه  ۀدر لحظزیرا حاصل فرایند درج  ،نه یک واج

نبود بست چاکنایی در بازنمـایی   پس به دلیل. وجود ندارد که بتواند نقش واجی داشته باشد
مـورد  جفـت کمینـه در   . دارد »تـاب « ةیک واج کمتـر از واژ ، این واژه /b/» آب«واژة  واجیِ

ت کمینـه  جف پیرامون 2-4بخش  در .بازنمایی آواییمورد در ست، نه مطرح ابازنمایی واجی 
) 2(در تابلوي » آب«فرایند درج آغازین بست چاکنایی در واژة رخداد . است بیشتر بحث شده

 :استگردیدهتحلیل 
  فرایند درج آغازین بست چاکنایی) 2(تابلوي 

  
  
  
 
  آغازین ۀ هاي خوش واژه وام -3-1-2

شان در بازنمایی واجی یک  هایی که نخستین واج بست چاکنایی فقط شامل واژهغازینِ آدرجِ 
 ، اسـپورت )start( هاي انگلیسـی همچـون اسـتارت    واژه این فرایند در وام .شود واکه است نمی

)sport(اسکیت ، )skate(اسنک ، )snack (و اسالید )slide ( داراي یـک  که در بازنمایی واجی
 آغـازین   خوشۀ مانند /w/به جز (و یک همخوان دیگر  /s/تشکل از همخوان م آغازینِ  خوشۀ
/sw/()2( آغـازین یـا بـه تعبیـر      از آنجا که در زبان فارسی واژة خوشه. دهد هستند نیز رخ می

آغازین در ابتداي این  به هدف شکستن خوشۀ  [e]وجود ندارد، واکۀ » ابتدا به ساکن«سنتی 
هجایی هسـتند بـه    ها که در اصل تک شود که این واژه درج باعث میاین . شود ها درج می واژه

 بست چاکنایی فراهم آغازینِشرایط را براي درجِ  [e] درج واکۀ. شوند دوهجایی تلفظ  صورت
به صورت ) لهجۀ آمریکایی(که تلفظ آن در انگلیسی  startهجایی  واژة تک براي نمونه،. کند می

/strt/ دوهجایی  است در فارسی به صورت[es.trt] آرایی این  اصول واجشود تا با  تلفظ می
  : استنشان داده شده )3(در /strt/ از   [es.trt]مراحل اشتقاق. شودزبان هماهنگ 

DEP ONSET Input: /b/ 
*  a. ☞ [b]    
 *! b.      [b]     
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 /strt/  بازنمایی واجی ) 3(
 es.trt  [e]درج واکۀ       

 es.trt  درج بست چاکنایی      
   [es.trt]  بازنمایی آوایی      

در بازنمـایی    آغازین نبودن ایـن واژه  با توجه به واکه ،آشکار است) 3(گونه که در اشتقاق انهم
 [e]واکـۀ   پـس از درج ایـن شـرایط   ولـی  . فـراهم نیسـت   واجی، شرایط براي درج بست چاکنایی

   .است 1چین بارزي از تعامل زمینه ۀنموناین ترتیب  )ب1394(اساس جم بر. فراهم شده
که ضد خوشۀ آغـازه   COMPLEXONS*باید محدودیت  [e]فرایند درج واکۀ ین براي تبی

همچنین یک محدودیت ضد درج حساس به بافت . افزوده شود) 1(بندي  است به همان رتبه
محـدودیت   [t]و  [s] بـین دو همخـوانِ   [e]را که با درج واکـۀ   [se.trt]*نیاز است تا گزینۀ 
*COMPLEXONS ،محدودیت ضد درج حساس بـه بافـت   . رد کند را نیز رعایت کردهDEP-

[e]/[s]-C تر  که براساس محدودیت کلیDEP-V/X-Y )،بندي  صورت )161: 2005 2فلیش هکر
 [t]و  [s]را بین دو همخوان  [e]این محدودیت درج واکۀ . شود شده در این مورد پیشنهاد می

در تابلوي » استارت«واژة  یی در وامو بست چاکنا [e]درج واکۀ  چینِ تعامل زمینه. کند منع می
                                             . استهشدتحلیل ) 3(

  و بست چاکنایی [e]چین درج واکۀ  تعامل زمینه )3(تابلوي 
DEP *COMPLEXONS DEP-[e]/[s]-C ONSET Input: /strt/ 

**    a. ☞ [es.trt] 
*   *! b.      [es.trt] 
*  *!  c.      [se.trt] 
 *!   d.      [strt] 
 
بین دو  [e]به دلیل درج واکۀ  (c)به خاطر نداشتن آغازه، گزینۀ  (b)گزینۀ ) 3(در تابلوي       

هـر یـک از    بـه ترتیـب   به علت داشتن خوشـۀ آغـازین   (d)و گزینۀ پایاي  [t]و  [s]همخوان 
. انـد  را نقـض کـرده   COMPLEXONS*و  ONSET  ،DEP-[e]/[s]-Cرتبه هاي هم محدودیت

  . استداد بهینه برگزیده شده بروناین سه محدودیت را رعایت کرده که  (a)، گزینۀ پس
  

                                                        
1. feeding interaction 
2. Heidi Anne Flischhacker 
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                                                        علت درجِ آغازین بست چاکنایی  -3-1-3

فقـط در بسـت چاکنـایی رخ    پرسش این است که چرا در زبان فارسـی فراینـد درج آغـازین    
د که بسـت  گوی می) 1997( 1زبان فارسی نیست؛ لومباردي دهد؟ البته این نوع درج خاصِ می

-451:  2007( 2اوفمن. هاي دنیاست چاکنایی پرکاربردترین همخوان براي درج آغازین در زبان
  :کند ین میتبی 3»مراتب رسایی سلسله«بست چاکنایی را براساس اصل  علت درج آغازینِ )476

  ها واکه < l > r <ها خیشومی <ها  گرفته <ها  چاکنایی :مراتب رسایی سلسله) 4(
هـا   شود، واکه نیز نامیده می 4مراتب رسایی که سلسله مراتب برجستگیطبق اصل سلسله

از این رو، . رسایی یا برجستگی را دارند ها کمترین  د و چاکناییینآواها) ترین برجسته(رساترین 
) 5(بنـدي   براین اسـاس، رتبـه  . کنند هجاي نخست یعنی آغازه را پر می 5ها حاشیۀ ناییچاک

ترین آواها براي پر کردن  نشان ها بی دارترین و چاکناییها نشان شود که در آن واکه مطرح می
  .کند می  بندي علت درجِ آغازین بست چاکنایی را تبیین این رتبه. حاشیه هجاي اول هستند

(5) ONSET>>DEP>>*MAR/v>>*MAR/r>>*MAR/l>>*MAR/nas>>*MAR/obs      
>>*MAR/lar                                                                                                                      

  .استتبیین شده» آب«واژة  فرایند درج انسداد چاکنایی در جایگاه آغازة) 4(در تابلوي 
  

  علت درج بست چاکنایی در جایگاه آغازه) 4(تابلوي 

*M
A

R
/la

r 

*M
A

R
/o

bs
 

*M
A

R
/n

as
 

*M
A

R
/l 

*M
A

R
/r 

*M
A

R
/v

 

D
EP

 

O
N

SE
T 

Input: /b/ 

*      *  a. ☞ [b] 
 *!     *  b.      [b] 
  *!    *  c.      [mb] 
   *!   *  d.      [lb] 
    *!  *  e.      [rb] 
     *! *  f.       [jb] 
       *! g.      [b] 

  
                                                        
1. Linda Lombardi 
2. Christian Uffmann 
3. Sonority hierarchy 
4. Prominence  
5. margin(MAR) 
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 ONSETبه علت نداشتن آغازه محدودیت  (g)ابتدا گزینۀ  که آشکار است) 4(در تابلوي 
کـه بیـان    MAR/v*محـدودیت   بـا  (f)گزینـۀ   سپس،. رود را نقض کرده و از رقابت کنار می

هجـاي اول باشـند از رقابـت حـذف      ها نباید در حاشیه یعنی آغازة واکه ها یا نیم کند واکه می
) همان(فمن ویک واکه قلمداد شده زیرا براساس ا [j]واکۀ  در این گزینه غلت یا نیم. است شده

پـس از  . دارنـد  اي بسـیار نشـان   ها در جایگاه حاشیه است و غلت 1اي هسته غلت یک واکۀ غیر
شـمارد  یه مجاز نمیرا در حاش [r]که حضور  MAR/r*از رقابت، محدودیت  (f)حذف گزینۀ 

ترین  رتبه دوناین روند تا . استرا جریمه و رد کردهدر آغازه درج شده  [r]که در آن  )e(گزینۀ 
شمارد ادامـه   که درج همخوان چاکنایی را در حاشیۀ مجاز نمی MAR/lar*محدودیت یعنی 

را  MAR/lar*ت که با درج انسداد چاکنایی در آغازة خود محدودی )a(سرانجام گزینۀ . یابد می
  . است داد بهینه برگزیده شده عنوان بروناین محدودیت به  دلیل رتبۀ پاییننقض کرده به 

  
 میانیدرج  -3-2

دهـد؛   رخ می» ها التقاي واکه«درج میانیِ بست چاکنایی در آغازة تهیِ هجا فقط در وضعیت 
ها وضعیتی  التقاي واکه )الف1394( براساس جم. باید تهی باشد پیش از آنیعنی پایانۀ هجاي 

هاي دو هجاي مجاور وجود  تر، بین هسته ها یا، به بیانی فنی واکه میاناست که هیچ همخوانی 
دهد که از دو هجاي مجاور، هجـاي سـمت چـپ     این وضعیت هنگامی روي می. نداشته باشد

و رفـع آن از   هـا  التقاي واکـه  )6(  بازنمایی .فاقد پایانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد
  :دهد را نشان می» آب بی« ةدر واژبست چاکنایی رهگذر درج 

)6(  

  
  :استتبیین شده )4(تابلوي در  ها رفع التقاي واکهبراي  درج میانیِ بست چاکناییفرایند 

 
  
  

                                                        
1. non-nuclear 
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  )ها رفع التقاي واکه(درج میانیِ بست چاکنایی) 5(تابلوي 
 
  
 
 

مـرز دو  «هـا در   التقـاي واکـه  وضعیت درج میانیِ بست چاکنایی غالباً در زبان فارسی در 
، مـرز  )ماننـد نوآمـوز  ( دهندة یک واژة مرکب مرز میان دو واژة تشکیلدهد که  رخ می» تکواژ

ماننـد  (بسـت   ک پـی ، و مرز میان یک واژه و یـ )آب و زائو مانند بی( میان یک واژه و یک وند
   :شود می شاملرا ) اي ساخت نکرة خانه

  
 تـأثیر حـاکی از  » زائـو «همزه در صورت نوشتاريِ صفتی همچـون  گفتنی است که وجود 

و » شـکمو «هـایی ماننـد    زیرا نبود بست چاکنایی یـا همـزه در صـفت   . تلفظ بر نوشتار است
   .   استفقط از یک واکه تشکیل شده u- کند پسوند صفت سازِ ثابت می» کرمو«

 ةسـر  ةهد که به جز چنـد واژ د رخ مینیز » هاي ساده اسم«درج میانیِ بست چاکنایی در 
 همزه و بست چاکناییِ. هاي بیگانۀ غیرعربی هستند اسمهمگی » آئین«و » پائیز«فارسی مانند 

ها ناشی از  درج میانیِ ایـن همخـوان بـه     و تلفظ فارسی این اسم صورت نوشتاريموجود در 
شه انگلیسی یا فرانسوي آنها که غالباً از ری  ها است؛ زیرا در تلفظ اصلی هدف رفع التقاي واکه

  :)3(است بست چاکنایی وجود ندارد
ورا، آئـورت،   دوئل، رئالیست، ژئوفیزیـک، ایـدئولوژي، آکـاردئون، آلوئـه     نئون، تئاتر،سوئیت،  ،ویدئو

تیروئید، ژوئیه، فئودال، پروتئین، هروئین، کوکائین، کافئین، کـودئین، کاکـائو، کـائوچو، گازوئیـل،     
  .ماکائو، سیرالئون، کارائیب الئوس، سوئد، سوئیس، سئول، ازي، هموروئید،موزائیک، نئوپان، نئون

  
   میانی عدم رخداد درجِ -3-2-1

دیگري وجـود    تکواژ یا واژة  آغازه، ها رخ ندهد، یعنی در سمت چپِ هجاي بی اگر التقاي واکه
 تکـواژ  ازةآغ جایگاه در آنگاه این همخوان ،داشته باشد که آخرین واج آن یک همخوان باشد

DEP ONSET Input: /bi.b/ 
*  a. ☞ [bi.b] 
 *! b.      [bi.b]    

)7 (      [no..muz]         نوآموز         →   /no#.muz/ 
        [z.u]                    زائو         →   /z+u/ 
 /.ne+i/          →   [.ne.i]         اي خانه                    
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این فرایند یعنی انتقال یک همخوان از یک . شود گیرد و بست چاکنایی درج نمی می قرار دوم
  :شود نامیده می 1»هجابنديباز«هجا به هجاي مجاور 

  

شـود،   پـر مـی   (Ci)وان پایانی تکـواژ اول  همخ باچون آغازة تهی  )1381(کامبوزیا به نظر 
 مثالً در مدعی است که در این بافت، )1396( اما شهبازي. نیازي به درج بست چاکنایی نیست

شود و همخوان پایـانیِ تکـواژ اول جـایگزین آن     می حذف )بست چاکنایی(، همزه »سیراب«
  : توان نشان داد تحلیل شهبازي را بدین صورت می. گردد می

  

از پیونـد  فارسـی  هـاي مشـتق    و واژه  رکـب هـاي م  واژهنیست؛ زیـرا   قابل دفاعولی این تحلیل 
 .)4(شوند، نه از پیوند بازنمـایی آوایـی و تغییریافتـۀ آنهـا     ایجاد مییا تکواژها ها  بازنمایی واجی واژه

» آب«آغـازین همچـون    هاي واکه ت چاکنایی در بازنمایی واجی واژهبس آمدتر گونه که پیش انچن
/b/ است گونهاینتحلیل درست  پس،. اصالً وجود ندارد که بخواهد حذف یا جایگزین شود:  

  

ت چپِ واژه یا هجاي پیداست، در سم» سیراب« ترکیبِ گونه که در بازنمایی واجیِهمان
در بازنمایی آوایی، این . است /r/وجود دارد که آخرین واج آن همخوان  /sir/  واژة /b/آغازة بی

بدین ترتیب، . قرار گرفته /b/جدا شده و در آغازة تهی هجاي  /sir/همخوان از پایانۀ هجاي 
تـر،   به سـخنی فنـی   .)5( شود مانع درج بست چاکنایی می» هجابنديباز«در این بافت فرایند 

طبـق   .وجـود دارد  2»برچین زمینه«و درج بست چاکنایی تعامل » هجابنديباز«فرایند میان 
اگر شرایط براي رخداد جداگانۀ هر دو قاعده فراهم باشـد،   ،)192 -190: 2004( تعریف جنسن

ترتیـب  «، یکی شرایط یا بافت الزم را براي رخداد دیگري از بین ببرد، این تعامـل  ولی رخداد
   :است نشان داده شده) 11(اشتقاق این تعامل در . )ب1394 جم،( شود نامیده می» برچین زمینه

  

 /sir#b/  بازنمایی واجی) 11(
 si.rb   هجابنديباز       
 _______  درج بست چاکنایی       
 [si.rb]  بازنمایی آوایی       

                                                        
1. resyllabification 
2. bleeding 

[CV(C). CiV(C)(C)]                       (8) /CV(C)Ci+ V(C)(C)/      → 

[si.rb]                         (9) /sir#b/       → 

[si.rb]                         (10) /sir#b/       → 
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بازنمایی واجی شرایط براي رخداد جداگانۀ  آشکار است، در) 11(اشتقاق گونه که در همان
شرایط را هجابندي بازولی رخداد  ،فراهم است هجابندي و درج بست چاکناییبازهر دو قاعدة 
  . است از بین برده درج بست چاکناییبراي رخداد 
رغم  اذعان به درج آواي بست چاکنایی، در مواردي پیرامون شناسان بنام هم به حتی واج
داشته که حذف بست چاکنایی زیرساختی  اظهار  )1381( کامبوزیا؛ اند ز سخن گفتهحذف آن نی

شود اما حذف بست چاکنـایی حاصـل از درج منجـر بـه کشـش       منجر به کشش جبرانی می
نیز درمورد امکان یا عدم امکان حذف بسـت  ) 272 -273: 1370(شناس  حق. شود جبرانی نمی

که آواي  اند  ورزیدهنسبت به این نکته غفلت  آنهاولی  ،سخن گفته» آب بی« ةچاکنایی در واژ
تلفـظ واژه ادا  ظـۀ  در لحزیـرا ایـن آوا    ،حاصل از درج هرگز قابل حذف نیست بست چاکناییِ

  .  توان حذف کرد شود و آواي تلفظ شده را دیگر نمی می
  

 بست چاکنایی واج -4
. هستند []و حلقی  [] چاکنایی هاي دو واج نویسهبه ترتیب » ع«و ) ء(همزه  زبان عربی در

هاي عربی وجود دارند یکسان است و هر دو  در وامواژهاین دو نویسه که تلفظ در زبان فارسی 
» ع«و ) ء(عنوان تلفظ دو نویسۀ همزه بست چاکنایی فقط به. شوند با بست چاکنایی تولید می

قـط در بازنمـایی واجـی ایـن     زیـرا ایـن واج ف   ،رود هاي عربی یک واج به شمار مـی  در وامواژه
هاي خاص زبان عربی تنها واجی است که از ایـن زبـان وارد    و از بین واج ها وجود دارد وامواژه

هاي  هاي سرة فارسی و واژه ها شامل واژه سایر واژهتلفظ بست چاکنایی در . زبان فارسی شده
در بازنمـایی  بیان شـد   گونه کههمانها واج نیست بلکه یک آواست زیرا  دیگر زبانورودي از 

در » ع«و ) ء(به همـزه  . واجی آنها وجود ندارد و حاصل فرایند درج در جایگاه آغازه هجاست
  . دو زیربخش پرداخته شده است

  
 همزهنویسۀ  -4-1

 ،هاي زیر وجـود دارد  دار مانند نمونه مزهیِ ههاي عرب واژه بست چاکنایی در بازنمایی واجی وام
ة ایـن  همـز البته به خاطر راحتـی نگـارش،   . اند همزه وارد زبان فارسی شده ها با زیرا این واژه

                 : شود جایگزین آن می» الف«یا » ي«شود یا نویسۀ  نوشته نمی ها غالباً واژه
سـف، یائسـه، رئـوف،    أیوس، تأمن، موثر، یأس، مؤثیر، شئ، مألیف، تأال، مسئله، مسئول، تؤس
، )تأهیـ (نـث، توطئـه، هیئـت   ؤدب، مؤسـس، موسسـه، مـ   ؤر، مجأ، مست)رییس(س، رئیسأر
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، جـزء،  )مـأل عـام  (، مالئک، منشأ، شئون، مبدا، خأل، مأل )عالیم(، قرائت، عالئم)جرأت(جرئت
لت، برائت، تخطئه، تبرئـه، ارائـه، نشـأت،    أذن، مسؤمور، مأیت، مؤشیء، ر ،اءراجزاء، جزئی، اج

مین، أالقاء، ت شاء،فا انشاء، امالء، مبدأ، توأم، ائات،استثن استثناء، مشمئز، مطمئن،کید، أمنشأ ،ت
اهللا،  شاء ي، آراء، مأنوس، متاهل، مرئی، ائمه، ذائقه، خائن، قائمه، مائده، اسماء، اشیاء، انأتامل، ر

ماشاءاهللا، لقاءاهللا، اولیاء، سـوء، سوءاسـتفاده، سوءپیشـینه، سـوءظن، سـوءنیت، سوءهاضـمه،       
  .اءالشعیر، ماوراءالطبیعه، عالءالدین، متفاهمسوء

طی یک فرایند رایجِ حذف پایانی ولی . دهد غالباً در سبک غیررسمی رخ می ،حذف همزه
زبان فارسی که برعکسِ فرایند درج آغازینِ آواي بست چاکنایی اسـت، واج  سبک رسمی در 

رت این حذف در صـو . شود حذف می // پس از واکۀ در بافت واژه، انتهايبست چاکنایی در 
   :ندیسون پایانی می ةبدون همزمعموالً را ها  و این واژه استگذار تأثیرنوشتاري نیز 

  

 ebted/→ [ebted]/  ابتدا en/→ [en]/  انشا)  12(
    eml/   → [eml]/  امال  el/→   [el]/  القا        
 edr/→ [edr]/  اجرا ef/→   [ef]/  شافا        

 aj/    → [aj]/  اشیاء estesn/ → [estesn]/  استثناء        
  

آواي بسـت چاکنـایی و    ها دو فرایند معکوس یعنی درج آغازینِ در این نمونهکه  پیداست
 ةاگر درج آغازین بست چاکنایی را قاعد. ستا همزمان رخ دادهواج بست چاکنایی  حذف پایانیِ

قاعـدة  رخـداد یـک   . معکوس آن است ةپایانی بست چاکنایی قاعد ، آنگاه حذفدانیماصلی ب
ایـن  . شـود  نامیده مـی  2»شدگی قاعده معکوس« 1تکمیلیمتضاد با قاعدة اصلی در یک بافت 

 منظور از  بافـت تکمیلـی ایـن اسـت کـه     . دکرمطرح  )1972( 3نخستین بار ونمانرا  اصطالح
ولـی اگـر    ،دهـد  بافت انتهاي واژه رخ مـی  درج آغازین دربرخالف فرایند  فرایند حذف پایانی

. شـود  نامیده مـی  4»تقارن قاعده« دهد،رخ قاعدة متضاد با قاعدة اصلی در یک بافت یکسان 
 1»وارونگی قاعده«نۀ دو گو هشدگی قاعده و تقارن قاعد معکوس )251: 1987( 5ولد براساس زونه

 .)انتشار ةآمادجم، (هستند

                                                        
1. complementary 
2. rule inversion 
3. Theo Vennemann  
4. rule symmetry 
5. Wim Zonneveld  
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در منابع بسیار به آن پرداخته » شدگی قاعده معکوس«براي اي که  ترین نمونه شده شناخته
این قاعده . هاي زبان انگلیسی است به صورت همخوان میانجی در برخی گویش [r]شده درج 

در . به ویژه در لهجۀ بریتانیـایی اسـت   /r/وضعیت معکوس قاعدة اصلی یعنی حذف همخوان 
ر بافتی که پس از آن یک واکـه وجـود   به جز دشود  جا حذف میهمه /r/همخوان  این لهجه

ي rهمخـوان   )1991( کـارتی  مـک براساس . یابد داشته باشد که در این بافت تجلی آوایی می
وضعیت معکوس این قاعده  . door of [dr v]مانند :شود نامیده می 2ي ربطیrیافته  تجلی

یا همخوان  نویسهاین که دهد؛ با وجود  هاي انگلیسی نیز رخ می در برخی لهجه [r] یعنی درجِ
"r" شود اصالً در واژه وجود ندارد، این همخوان به صورت یک همخوان میانجی درج می:  

(13) The idea is     →    The idea[r] is         
به  .شود درج می ربطی يrي میانجی به قیاس با [r] این که کند بیان می )1996( 3تراسک

هایی که آخرین واجشان یکی از  واژه وکاسلیِ انگلیسی پس ازدر لهجۀ نی )1997( 4فوکسنظر 
این . گردد درج می5میانجی ي[r] ندارند rدر امالیشان  است، و طبعاً یا  ، سه واکۀ 

حذف رایج دهد که عکسِ قاعدة  رخ می» شدگی قاعده معکوس«یک فرایند  هلهج عنی در اینی
ایالـت   خـاورِ رایـج در   ه رخداد این فرایند در انگلیسـیِ نیز ب )1991( کارتی مک .کند عمل می

شدة هاي شناخته گییکی از ویژ r که درج و حذف کند مریکا پرداخته و اظهار میآماساچوست 
در گـویش انگلیسـی ماساچوسـتی حـاکی از رخـداد       rبررسی دقیق توزیع . این گویش است

  .)نتشارا ةجم، آماد(استبه طور همزمانی » شدگی قاعده معکوس«
ایـن  در فارسـی  بست چاکنایی  فرایندهاي درج آغازین و حذف پایانی بارةجالب در ۀنکت

چه چناناما . هاي متفاوت دهد، نه در واژه در یک واژه رخ می» شدگی قاعده معکوس«است که 
ها بدین  این واژهتکواژي بیاید که واج نخست آن واکه باشد، ) 12(هاي  پس از هر یک از نمونه

   :دنشو میتلفظ  صورت

                                                                                                                                        
1. rule conversion 
2. linking r 
3. Robert Lawrence Trask 
4. Paul Foulkes  
5. intrusive [r] 

 [ebtedi]  ییابتدا [eni]  ییانشا) 14( 
    [emli]  امالیی   [eli]  القایی        
 [edri]  اجرایی [efi]  افشایی        
 [aji]  اشیایی [estesni]  استثنایی        
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در میان بست چاکنایی  جودخورد، و به چشم می) 14(هاي  نمونهچه در بازنمایی آوایی آن
بـراي  هاسـت کـه    انتهـاي ایـن واژه   بست چاکنـاییِ  واجآیا این همخوان همان . دو واکه است

بسـت  واجاست که پس از حذف بست چاکنایی  آواينشده، یا ها حذف  اجتناب از التقاي واکه
؛ همان است؟ به دو دلیل فرض نخست درست استها درج شده براي رفع التقاي واکه چاکنایی

یـا  ها  از پیوند بازنمایی واجی واژهفارسی هاي مشتق  و واژه  رکبهاي م گونه که بیان شد واژه
همچنین، حـذف و درج  . شوند، نه از پیوند بازنمایی آوایی و تغییریافتۀ آنها ایجاد میتکواژها 
 ضروري است چرا باید حذف بست چاکناییوقتی وجود . منطقی نیست بست چاکناییمتوالی 

ها بست چاکنایی واجی متعلق بـه خـود    پس در این نمونه شود که بخواهد دوباره درج شود؟
  .است ها حذف نشده واژه است که براي اجتناب از التقاي واکه

  ةواژدر  بست چاکنایی و عدم حذف واج بسـت چاکنـایی  آواي آغازین درج  )6(در تابلوي 
هـا   بـرخالف سـایر گزینـه    (a)نـۀ  سـت، گزی گونـه کـه پیدا  همان. است شدهتحلیل » ییمالا«

  :استداد بهینه برگزیده شده نوان برونرا رعایت کرده و به ع ONSETمحدودیت 
  

  بست چاکنایی و عدم حذف واج بست چاکناییآواي آغازین درج ) 6(تابلوي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »ع« سۀنوی -4-2
بست چاکنایی به عنوان تلفظ . شود هاي عربی با بست چاکنایی تلفظ می واژه در وام» ع«یسۀ نو

هاي  براي نمونه، بازنمایی واجی واژه. این نویسه در بازنمایی واجی وجود دارد و یک واج است
و  /ham+aide/ ،/ham+asr/ ترتیــب بــه صــورتبــه ،عهــد عصــر و هــم هــم عقیــده، هــم

/ham+ahd/ هـاي عقیـده، عصـر و عهـد در      واژهدر ابتـداي   بست چاکنایی زیرا وجود ،است
به ابتـداي  » هم«ي پیشوندm/ /انتقال واج  باهجابندي بازفرایند بازنمایی واجی مانع رخداد 

» همـان « ،/ham+in/» همـین «چـون  هـایی   ند در مورد واژهاین فرای ولی. شود ها می این واژه

MAX DEP ONSET Input: /em.l.i/ 
 *  a.  ☞ [em.l.i] 
* * *! b.       [em.l.i] 
*  *!* c.       [em.l.i] 
  *! d.       [em.l.i] 
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/ham+n/  اتاقی هم«و «/ham+oti/ بازنمایی واجی هاي این، آن و اتاق در  که آغازة تکواژ
   :دهد تهی است رخ می

   

  هجابنديفرایند بازعدم رخداد     هجابنديفرایند بازرخداد    )15(
 [ham.a.i.de]  عقیده    هم   [ha.min]  همین      
 [ham.asr]  عصر    هم   [ha.mn]  همان      
 [ham.ahd]  عهد هم   [ha.mo.t.i]  اتاقی   هم      

  
ند که بسـت چاکنـایی در آغـاز ایـن     ا نیز برآن )1381(کامبوزیا و  )275: 1370(شناس  حق

                                                                            . هاي عربی واج است واژه وام
  : استهشدتحلیل  »عصر هم»  ةدر واژ )7(تابلوي در هجابندي فرایند بازعدم رخداد 

  
 هجابنديفرایند بازعدم رخداد ) 7(تابلوي 

 
     
 
 
 
 
 

  داري به دلیل نداشـتن آغـازه محـدودیت نشـان     (c)گزینۀ  که آشکار است )7(ي تابلو در
ONSET گزینۀ . را نقض کرده(b)  محدودیت پایایی نیز به خاطر حذف بست چاکناییMAX 

عنـوان  این دو محدودیت را رعایت کـرده بـه  که  (a)بنابراین، گزینۀ پایاي . است را نقض کرده
  . استه شدهداد بهینه برگزید برون

آوايِ عـرض و ارز،   هاي هم جفتبارة توان گفت در می» ع«سۀ یگري که پیرامون نویتۀ دنک
دار بودن عضـو داراي   عالی و آلی، عجل و اجل، و عمارت و امارت است که تفاوتشان در آغازه

  :در بازنمایی واجی است» ع«آغازه بودن عضو بدون  و بی» ع«

MAX ONSET Input: /ham+asr/ 
  a. ☞  [ham.asr] 

*!  b.       [ha.masr] 
 *! c.       [ham.asr]   

 /arz/  عرض /arz/  ارز)   16( 
    /li/  عالی    /li/  آلی          
 /adal/  عجل /adal/  جلا          
 /emrat/  عمارت /emrat/  مارتا          
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 ةجفـت کمینـه اسـت، نـه بـا واژ      /arz/» رضعـ « ةبا واژ /arz/» رضق« چوناي  هواژ
جفت کمینه است،  /li/» الیع« ةبا واژ /li/» الیق« ةبه همین صورت، واژ. /arz/»ارز«

 /li/»آلـی «و  /arz/»ارز« ةواژدو گونه که در بازنمـایی واجـیِ   زیرا همان ،/li/»آلی«نه با 
 ةواژدو تفاوت طبق تعریف،  .دارند »الیق«و » رضق«آشکار است این دو واژه یک واج کمتر از 

ینـه بـراي   یکی از کاربردهاي جفـت کم نیز . است نه در یک آواجفت کمینه در یک واج یک 
هـاي متفـاوتی هسـتند یـا نـه؟       پاسخ به این پرسش است که دو آواي موجود در دو واژه واج

و  [arz] بـه صـورت   »آلـی «و  »ارز« ةواژدو  ةبنابراین، درج بست چاکنایی در جایگاه آغـاز 
[li] دهنـد تشکیل جفـت کمینـه    »الیق«و  »رضق«شود که آنها به ترتیب با  باعث نمی .

 ةی با مالك قرار دادن بازنمایی آوایی، آنها را جفت کمینه بدانند آنگـاه بایـد واژ  حال اگر برخ
ورنـد چـون تفـاوتی    جفت کمینه به شمار آ [pas]» پس« ةرا با واژ [das] با تلفظ» دست«

کمینـه    اگر رخداد فرایند درج باعث ایجاد جفـت . نداندارد؛ درج و حذف، هر دو، فرایند واجی
در  هـا  جفت کمینه در تقابـل واج . بسازدتواند جفت کمینه  حذف نیز می شود، رخداد فرایند

بازنمایی در  یک آوا بابازنمایی واجی در تقابل یک واج پیرامون ست، نه مطرح ابازنمایی واجی 
  .آوایی
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ّـت   ها پیرامون مـاهی  پژوهش پیشِ رو کوششی بود براي برطرف نمودن اختالف نظرها و ابهام
بسـت چاکنـایی فقـط    نتایج کلی این پژوهش نشان داد کـه  . ت چاکنایی در زبان فارسیبس
رود زیـرا   هاي عربیِ یک واج به شمار مـی  در وامواژه» ع«و ) ء(همزه سۀ عنوان تلفظ دو نوی به

هـاي   واژهشـامل  موارد یۀ این همخوان در بق. ها وجود دارد فقط در بازنمایی واجی این وامواژه
ها وجود  واژه هاي بیگانه غیرعربی یک آواست زیرا در بازنمایی واجی این وام واژه فارسی و ةسر

هجا  ةآغاز پرکردن این آوا فۀ وظی. استتولید واژه  ۀدر همان لحظندارد و حاصل فرایند درج 
و هنگـام   )[e]کـۀ  پـس از درج وا (آغازین  هاي خوشه واژه آغازین و وام هاي واکه در ابتداي واژه

شامل مرز میان دو » مرز دو تکواژ«درج میانی در  ها التقاي واکه در وضعیت .ستها واکه التقاي
مرکب، مرز میان یک واژه و یک وند، و مرز میان یک واژه و یـک   ةیک واژ ةدهند تشکیل ةواژ
  . دهد رخ میبست  پی



  139791تان پاییز و زمس، ة دومدور، سومسال  /هاي ایرانیزبان فارسی و گویش  بست چاکنایی در زبان فارسی
 

درج آغازین بست چاکنـایی ایـن اسـت کـه از      علت »مراتب رسایی سلسله«براساس اصل 
درج شرایط را براي » هجابنديباز«فرایند  رخداد .رسایی را دارد ها کمترین همخوانمۀ ان همی

  .رود به شمار می» برچین زمینه«تعامل  برد که از بین می بست چاکنایی
رخداد همزمان درج آغازین آواي بست چاکنایی و حذف پایانی واج بست چاکنایی در یک 

 در تقابل دو واج» جفت کمینه«اصطالح  ضمناً. است» دهشدگی قاع معکوس«اي از  واژه نمونه
   .نه تقابل یک واج و یک آوا، شود مطرح می
  نوشتپی

 وشناسـی  واجبـا  برخی خواننـدگان  آشنایی براي  ،به پیشنهاد داور گرامیاین زیربخش، . 1
  .افزوده شدنظریۀ بهینگی 

متشکل از آغازین   خوشۀاي یک دارکه در بازنمایی واجی  » سوییچ« چون هاییواژ در وام. 2
   :شـود  هستند، واکه در میان دو همخـوان خوشـه درج مـی    /w/و همخوان  /s/همخوان 

  /swt/     →    [suwit]                                                                      
         .و فرانسوي بررسی شد هاي اینترنتی انگلیسی نامه ها در واژه تلفظ اصلی این واژه. 3
تلفـظ   [dasduz]بـه صـورت    /t/که با حذف همخوان » دوز دست«براي نمونه، ترکیب . 4

 .  »دوز«و » دس«ساخته شده، نه از پیوند » دوز«و » دست«شود از پیوند  می
  .تحلیل شده است) الف1394(بهینگی در جم  ۀدر چارچوب نظری »هجابنديباز«فرایند . 5
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