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Analyzing the Pronunciation of Two Persian Homofunction-Homogragh
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Persian uses [o] and [va] as two conjunctions, both of which mean ‘and’.
Interestingly, both are represented by the grapheme < >وin 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 < >وin 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
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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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چكیده
زبان فارسی براي نقشهاي دستوري عطف و ربط از دو تكواژ ] [oو ] [vaكه نقش مشابهی دارند و هر دو با
نویسۀ «و» نگاشته میشوند بهره میبرد .از این رو ،در پژوهش پيشِ رو این دو تكواژ همنقش-همنویسه در
نظر گرفته شدهاند .تكواژ ] [oپیبستی است كه با تغييرات آوایی و مقولهاي از گذشته به پارسی نوین رسيده
است .تكواژ ] [vaنيز وامواژهاي از عربی است .دليل اصلی وامگيري واژۀ ] [vaاز عربی جبران عدم امكان
كاربرد پیبست ] [oدر بافتی بوده كه ميزبانی براي چسبيدن این پیبست به آن وجود نداشته یا بين ميزبان
و این پیبست درنگ شده باشد .البته چنانچه در سبك رسمی گوینده پس از توليد همپایۀ نخست درنگ
نكند میتواند یكی از دو تكواژ ] [oیا ] [vaرا توليد كند .هدف این مقالۀ تحليلی بررسی تلفظ این دو تكواژ
در بافتهاي گوناگون است .بدین منظور محدودیتهایی كه تعاملشان در قالب چند رتبهبندي تلفظ این دو
تكواژ را تعيين میكنند در چارچوب نظریۀ بهينگی (پرینس و اسمولنسكی )1993/ 2004 ،مورد بحث قرار
گرفتهاند .نتایج این پژوهش در مورد پیبست ] [oحاكی از آن است كه اگر همپایۀ نخست مختوم به یك
همخوان باشد ،فرایند «باز هجابندي» رخ میدهد .ولی چنانچه این همپایه مختوم به واكه باشد یك همخوان
ميانجی ميان آن و پیبست ] [oبراي رفع التقاي واكهها درج میشود .بدین صورت كه همخوان ميانجیاي
كه مشخصۀ مشتركی با یكی از واكههاي ] [u] ،[iیا ] [oداشته باشد درج میشود؛ اما از آنجا كه هر یك از
واكههاي ] [a] ،[eیا ][مشخصۀ مشترك بارزي با همخوانهاي ميانجی زبان فارسی ندارند ،ميان همپایۀ
مختوم به یكی از این واكهها و پیبست ] [oیك همخوان ميانجی كه با واكۀ دوم یعنی ][oي پیبست
مشخصۀ مشتركی دارد درج میشود .سرانجام علت حذف واكۀ /a/ي واژۀ ] [vaهنگام التقاي آن با یكی از
دو واكۀ كشيده  //یا  /i/گونۀ خاصی از محدودیت پایایی  MAXاست كه مانع حذف واكههاي كشيده
میشود.

واژههاي کلیدي :واو عطف؛ واو ربط؛ ساخت همپایه؛ باز هجابندي؛ همخوان ميانجی

 -1مقدمه
از آنجا كه تكواژهاي  /o/و  /va/با نویسۀ «و» نگاشته میشوند و براي ویژگیهاي
دستوريِ عطف و ربط به كار میروند میتوان آنها را دو تكواژ همنقش-همنویسه به شمار
آورد .نغزگوي كهن و احمدخانی ( )1394نيز با كمی اغماض نقشهاي  /o/و  /va/را مشابه

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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هم میدانند .این مقاله به تحليل تلفظ این دو تكواژ در چارچوب نظریۀ بهينگی (پرینس
و اسمولنسكی )1993/ 2004 ،2میپردازد .پس از مقدمه كه شامل معرفی این دو تكواژ،
پيشينۀ پژوهش و روش انجام پژوهش است ،نخست فرایندهاي واجیاي كه درونداد را
به برونداد تبدیل كردهاند مطرح شدهاند .سپس ،محدودیتهایی كه در قالب
رتبهبنديها چگونگی تلفظ این دو تكواژ را رقم زدهاند معرفی و در تابلوها مورد تحليل
قرار گرفتهاند.
هنگامیكه (واو) بين دو یا چند واژه قرار میگيرد به آن واو عطف میگویند .امّا وقتیكه
(واو) بين دو یا چند جمله میآید و بينشان ارتباط برقرار میكند حرف ربط همپایگی ناميده

میشود؛ مانند« :بهروز آمد و بهرام به او سالم كرد» .در زبان فارسی ساخت همپایه یا عطف
با استفاده از دو تكواژ ] [oو ] [vaایجاد میشود؛ تكواژ ] [oپیبستی است كه با
تغييرات آوایی و مقولهاي به ترتيب از پارسی باستان و پارسی ميانه به پارسی نوین
رسيده است .تكواژ ] [vaنيز وامواژهاي از زبان عربی است.
تكواژ ] [oدر پارسی باستان یك «واژه» با تلفظ ] [utبوده كه در پارسی ميانه به
پیبست  ud/uتبدیل شده است (كنت175 :1953 ،؛ شروو250 :2009 ،؛ نغزگوي كهن و

احمدخانی .)1394 ،مراحل تحول تاریخی ] [oطی سه دورۀ پارسی باستان ،پارسی ميانه
و پارسی نوین را میتوان به صورت زیر نشان داد:
()1

پارسـی نویـن
o

پارسی ميـانه
>

ud > u

پارسی باستان
>

ut

همانگونه كه در تحول درزمانی ( )1نشان داده شده است تبدیل واژۀ] [utبه یك

«پیبست» در پارسی ميانه رخ داده است .ضمن اینكه این واژه طی همين تحول تاریخی از
سه آوا به یك آوا كاهش یافته است .این كوتاهشدگی به علت بسامد بسيار زیادِ كاربرد
آن است ،زیرا یكی از دالیل كوتاه شدن عناصر زبانی بسامد باالي كاربرد آنهاست .به
طور كلی انگيزه و دليل اساسی كوتاهشدگی عناصر زبانی اصل اقتصاد و كمكوشی زبان
(زیف )vii :1949 ،3است .این اصل در زبانشناسی نقشگرا 4بر اساس بوسمن )1996( 5و
1. Alan Prince
2. Paul Smolensky
3. George Kingsley Zipf
4. Functional Phonology
5. Hadumod Bussmann
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برزما )1998( 1به ترتيب «قانون كمترین كوشش» 2و «اصل كوشش كمينه» 3ناميده
میشود .طبق این اصل گویشوران گرایش دارند تا در توليد عناصر زبانی انرژي و كوشش
كمتري به كار ببرند (جم.)1396 ،
مراحل اشتقاق درزمانی ] [oاز  utدر ( )2نشان داده شده است:
( )2صورت نخستين
حذف واكۀ  //و واكدارشدگی /t/
حذف همخوان /d/
)1( 4
پایينآمدگی واكۀ /u/
صورت نوین

ut
ud
u
o
][o

واكدارشدگی  /t/فرایند رایجی در سير تحول پارسی ميانه به پارسی نوین بوده است.
تنها واجی كه از صورت نخستين برجاي مانده واج نخست آن است كه با حفظ مشخصۀ
گردي به ] [oتبدیل شده است.
طبق جم ( )1392ویژگی جالب واژۀ ] [utدر پارسی باستان قابليت چسبيدن ضميرهاي
شخصی با حالتهاي گوناگون به آن بوده است .در ( )3حرف عطف و ربط] [utبا ضميرهاي
شخصی گوناگونی كه به آن چسبيدهاند نشان داده شده است:
() 3
حرف عطف و ربط
با ضمير پيوستۀ دوم شخص مفرد
با ضمير پيوستۀ سوم شخص جمع در حالت مفعولی صریح
با ضمير پيوستۀ سوم شخص جمع در حالت اضافه
با ضمير پيوستۀ سوم شخص مفرد در حاالت مذكور
با ضمير پيوستۀ سوم شخص مفرد در حالت مفعولی صریح
با ضمير پيوستۀ اول شخص مفرد در حالت اضافه و یا مفعولی غيرصریح

ut
(uttaij)2
utdi
utm
utaij
 utaimیا utim
utmaij

 -1-1پیشینۀ پژوهش
پژوهشهاي انجام شده پيرامون تكواژ عطف یا ربط ] [oو ] [vaبه جنبههاي ادبی و
زبانشناختی تقسيم میشود؛ شعبانی و همكاران ( )1389اظهار میدارند كه ][o
شایعترین حرف ربط همپایگی در زبان فارسی است .این حرف ربط به لحاظ آوایی
1. Paul Boersma
2. law of least effort
3. principle of minimal effort
.4كاهش ارتفاع یك واكه و تبدیل آن به یك واكه افتاده یا افتادهتر «پایين آمدگی» ناميده میشود )جم،
1394ب(.
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وابسته به هم پایۀ پيشين است ،درصورتی كه به لحاظ نحوي به هم پایۀ پس از خود
تعلق دارد.
جم ( )1391ضمن ارائه معياري براي بازشناختن تركيبهاي عطفی از گروههاي
نحوي به عواملی پرداخته كه مشخص میكنند در تركيبهاي عطفی چه نوع واژههایی
باید پيش و پس از «و» قرار بگيرند .بر این اساس ،عوامل مختلف آوایی ،ساختواژي،
نحوي ،معنایی و كاربردشناختی در تعيين آرایش واژههاي این نوع تركيبها نقش دارند.
نغزگوي كهن ( )1392انواع واژههاي ربط را معرفی ،تعریف و مقایسه كرده است.
نغزگوي كهن و احمدخانی ( )1394نيز به بررسی امكانات زبان فارسی براي بيان
همپایگی عطفی پرداختهاند .ایشان اظهار میدارند كه در انتخاب همپایهسازهاي عطفی
عوامل كاربردشناختی ،معنایی و نيز مقولۀ دستوري همپایهها نقش دارند .هرچند
همپایهساز پربسامدي همچون «و» به مقوله دستوري پایهها حساسيتی ندارد و با هر
پایهاي با هر مقوله دستوري كاربرد دارد .وفایی و آقابابایی ( )1394در چارچوب علم
معانی و دستور زبان آن را بررسی كردهاند .گرامی و عصّار ( )1395بيان میدارند
هنگامیكه الفباي عربی به زبان فارسی راه یافت ،واو عطف عربی به همان صورت ،ولی با
تلفظ] [vaبه جاي  /wa/در فارسی به كار گرفته شد .در واقع ،واو عطف عربی مالط
زبان فارسی شد و به نقل از فرهنگ معين (« ،)1371در تلفظ هرج و مرجی پدید آمد».
آنها میافزایند كه واو عطف عربی هرگز در شعر فارسی كاربردي نيافته و در همه
شعرهاي فارسی پیبست ] [oبه كار رفته است؛ مانند بيت معروف زیر از سعدي كه این
پیبست پنج بار در آن تكرار شده است:
تا تو نانی به كف آري و به غفلت نخوري
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
البته بر اساس گرامی و عصّار ( )1395تنها كاربرد واو عطف عربی در شعرهاي ملمع
(بيتها و مصراع هاي عربی) دیوان حافظ است كه به سياق عربی ،ولی با تلفظ فارسی،
به صورت ] [vaخوانده میشود:
اال یاایهّاالساقی اَدِر كاَساً و ناوِلها

كه عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشكلها

قادري نجفآبادي ( )1395ساختهاي همپایۀ عطفی را به سه گروه تصادفی،
طبيعی و تركيب دستهبندي میكند؛ از نظر او در همپایۀ تصادفی (مانند زن و مار)
هيچگونه باهمایی یا رابطۀ معنایی محكمی ميان همپایهها وجود ندارد .در همپایۀ
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طبيعی (مانند زن و شوهر) ،بين همپایهها یكی از روابط هممعنایی ،همشمولی ،تقابل
معنایی ،ابزاري ،توالی یا جزء واژگی وجود دارد .سرانجام ،با حركت به سوي تركيب
(مانند كلهپاچه) تمایل به كاربرد حرف عطف واو كاهش مییابد.

 -2-1روش پژوهش
این مقالۀ تحليلی در چارچوب نظریۀ بهينگی به بررسی تلفظ تكواژ عطف و ربط ] [oدر
دو بافت پس از همپایه مختوم به همخوان و واكه و همچنين تكواژ عطف و ربط ][va
میپردازد .بدین ترتيب كه پس از توصيف و تحليل هر بافت با ذكر نمونه،
محدودیتهایی كه تعاملشان با یكدیگر تلفظ هر بافت را تعيين كرده مشخص و
رتبهبندي میشوند .سرانجام ،هر نمونه در یك تابلو بهينگی مورد تحليل قرار میگيرد.
 .2تحلیل دادهها
در بخش تحليل دادهها به عنوان بخش اصلی این پژوهش تلفظ تكواژهاي عطف و ربط
به ترتيب در سه زیربخشِ «بافتِ پس از همپایۀ مختوم به همخوان»« ،بافتِ پس از
همپایۀ مختوم به واكه» و «واو عربی» در چارچوب نظریۀ بهينگی مورد تحليل قرار
گرفتهاند.
 1-2بافتِ پس از همپايۀ مختوم به همخوان
اگر آخرین واج همپایۀ نخست یك همخوان باشد ،آن همخوان طی فرایند «باز
هجابندي» 1از آن جداشده و در آغازۀ تهی هجاي تكواژ عطف  /o/قرار میگيرد تا
محدودیت نشانداري  ،ONSETكه ایجاب میكند جایگاه آغازه پر باشد را ارضا كند.
انتقال یك همخوان از یك هجا به هجاي مجاور «باز هجابندي» ناميده میشود .در
بازنمایی ( )4چگونگی رخداد این فرایند در ساخت هجا و تركيب عطفی «مرزوبوم» نشان
داده شده است:
( )4فرایند باز هجابندي
]…… → [CV(C).Cio
]→ [mar.zo bum

CV(C)Ci+ o + ……….
/marz + o + bum/

از آنجا كه در فرایند باز هجابندي هيچ آوایی افزوده نمیشود ،ارضاي محدودیت
نشانداري  ONSETبه بهاي نقض محدودیت پایایی ضد درجِ  DEPنيست .ولی چون
آخرین همخوان هجاي سمت چپ ( )/z/از آن جداشده و در آغازۀ تهی هجاي سمت
1. resyllabification
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راست ( )/o/قرار گرفته است ،محدودیت  Align-Rightنقض شده است .این محدودیت
نشانداري كه توسط مككارتی و پرینس ( )1993پيشنهادشده ،از خانوادۀ
محدودیتهاي «هملبگی» 1است كه ایجاب میكند كه لبۀ سمت راست هجا بر لبۀ
سمت راست تكواژ /واژه منطبق باشد .به طور كلی وظيفۀ خانوادۀ محدودیتهاي
هملبگی حفظ لبههاي سمت راست و چپ تكواژها و واژهها در برابر تغييرات آوایی است.
رتبهبندي ( )5تبيينكنندۀ این فرایند باز هجابندي است:
(5) ONSET >> DEP >> Align-Right

تركيب عطفی «مرزوبوم» در تابلو ( )1مورد تحليل قرار گرفته است.

تابلو ( )1باز هجابندي
Align-Right

DEP

ONSET

*
!*
!*

Input:/marz+o+bum/
]a. ☞ [mar.zo.bum
][marz.o.bum

b.

][marz.o.bum

c.

همانگونه كه در تابلو ( )1آشكار است ،گزینۀ آغازهدارِ ) (aبا ارضاي دو محدودیت
 ONSETو  DEPو به بهاي نقض محدودیت دونرتبه  Align-Rightبه عنوان
گزینۀ بهينه برگزیده شده است؛ زیرا سمت راست هجاي ] [marبا سمت راست واژۀ
] [marzهملبه نيست.
 2-2بافتِ پس از همپايۀ مختوم به واکه
چسبيدن پیبست] [oبه پایههاي مختوم به واكه باعث التقاي واكهها میشود كه در زبان

فارسی مجاز نيست و به ناچار باید برطرف شود .بر اساس جم (الف :)1394
«از دیدگاه نظریۀ بهينگی دليل مجاز نبودن التقاي واكهها در برخی زبانها از
جمله زبان فارسی این است كه محدودیت نشانداري(*HIATUSمككارتی،
 )116-117 :2002كه ضد التقاي واكههاست ،داراي رتبۀ بيشينه در این
زبانهاست .البته محدودیت نشانداري  ONSETكه همچنين در زبان فارسی
رتبۀ بيشينه دارد نيز التقاي واكهها را برطرف میكند .تفاوت آنها در این است كه
محدودیت  ONSETایجاب میكند كه تمام هجاهاي یك واژه آغازه داشته باشند.

1. Alignment
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ولی شرایط  *HIATUSفقط شامل وضعيتی است كه در دو هجاي مجاور،
هجاي سمت چپ فاقد پایانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد .اگر در
برونداد ،هجاي سمت راست داراي آغازه شود این محدودیت ارضا میشود».
سه همخوان ميانجی ] [w] ،[jو ] [vوظيفۀ برطرف نمودن التقاي واكۀ پایه با پیبست
] [oرا برعهده دارند:
() 6

درج ][j

نمونه
سیوسه

][si.jose

][i.jo

→

/i+o/

درج ][v
ژاله و الله
نه و نكمه
ما و شما

][le.vo lle
][na.vo nacme
][m.vo om

پتو و تشك
دو و سه

][patu.wo toac
][do.wo se

][e.vo
][a.vo
][.vo

→

/e+o/
→/a+o/
→ /+o/

درج ][w
][u.wo
][o.wo

→/u+o/
→/o+o/

همانگونه كه در ( )6آشكار است ،پس از پایۀ مختوم به واكۀ افراشته] [iهمخوان
افراشتۀ ] [jو پس از پایۀ مختوم به دو واكۀ گرد ] [uو ] [oهمخوان گرد ] [wدرج
میشود .این واقعيتها نشان میدهند كه مشخصۀ واكۀ نخست نوع همخوان ميانجی را
تعيين میكند .در واقع ،از ميان همخوانهاي ميانجی آن یكی كه مشخصۀ مشتركی با
واكۀ نخست داشته باشد درج میشود؛ اما از آنجا كه هر یك از سه واكۀ ] [a] ،[eو ][
مشخصۀ مشترك بارزي با سایر همخوانهاي ميانجی زبان فارسی ندارند ،در تعيين
همخوان ميانجی نقشی ایفا نمیكنند .پس واكۀ دوم یعنی ][oي پیبست عهدهدار
تعيين همخوان ميانجی میشود .این واكۀ لبی نيز همخوان لبی ] [vرا برمیگزیند.
گفتنی است كه شقاقی ( )151 :1374و گرامی و عصّار ( )1395پنداشتهاند كه صورت
] [voگونۀ دیگر «وَ» ( )/va/است كه پس از پایۀ مختوم به واكه ،به كار میرود .این
سوء برداشت ایشان ناشی از شباهت وامواژۀ عربی ] [vaبه ] [voیا ] [woاست.
تعامل محدودیتهاي نشانداري ] AGREE[+labial] ،AGREE[+highو
] AGREE[+roundبا یكدیگر و با چند محدودیت دیگر در رتبهبندي ( )10تعيين
میكند كه كدام همخوان ميانجی باید در بافت ميان هر یك از شش واكۀ زبان فارسی و
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واكۀ ][oي تكواژ عطف درج شود .این سه محدودیت كه از خانواده محدودیتهاي
]( AGREE[Fلومباردي1996 ،1؛ باكوویچ )2000 :2هستند به ترتيب در زیر تعریف
شدهاند:
](7) AGREE[+high
همخوان ميانجی باید در ارزش مشخصۀ [افراشته] با واكۀ [+افراشته] مجاور خود یكسان باشد.

این بدین معنی است كه اگر واكۀ مجاور [+افراشته] باشد همخوان ميانجی نيز باید
[+افراشته] باشد.
](8) AGREE[+labial
همخوان ميانجی باید در ارزش مشخصۀ [لبی] با واكۀ [+لبی] مجاور خود یكسان باشد.

این بدین معنی است كه اگر واكۀ مجاور [+لبی] باشد همخوان ميانجی نيز باید
[+لبی] باشد.
](9) AGREE[+round
همخوان ميانجی باید در ارزش مشخصۀ [گرد] با واكۀ [+گرد] مجاور خود یكسان باشد.

این بدین معنی است كه اگر واكۀ مجاور [+گرد] باشد همخوان ميانجی نيز باید
[+گرد] باشد.
افزون بر این سه محدودیت ،دو محدودیت نشانداري  ONSETو  *[-round]wو
محدودیت پایایی ضد درج  DEPدر رتبهبندي ( )10وجود دارند .محدودیت نشانداري
 *[-round]wتوالی واكۀ غيرگرد و همخوان ] [wرا منع میكند .طرح این محدودیت در
این پژوهش مبتنی بر این واقعيت زبان فارسی است كه همخوان ميانجی ] [wفقط در بافت
پس از دو واكۀ گرد ] [oو ] [uامكان درج دارد .گفتنی است كه این همخوان حتی در
توالی ]( [owمانند تلفظ واژۀ «دولت» به صورت ] )[dowlatكه در گذشته نه چندان دور
در زبان فارسی به كار میرفته (نك .ثمره )122-121 :1374 ،نيز این محدودیت را رعایت
میكند .رتبهبندي ( )10تبيين میكند كه كدام یك از سه همخوان ميانجی در بافت ميان
هر یك از شش واكۀ زبان فارسی و واكۀ ][oي تكواژ عطف درج میشود:
](10)ONSET >> *[-round]w >> AGREE[+high] >> AGREE[+labial
>> AGREE[+round] >> DEP

1. Linda Lombardi
2. Eric Bakovic
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رخداد فرایند درج همخوان ميانجی] [jدر بافت پس از پایۀ مختوم به واكۀ افراشتۀ][i
در تابلو ( )2مورد تحليل قرار گرفته است.
تابلو ( )2درج همخوان ميانجی ] [jميان پایۀ مختوم به واكۀ افراشتۀ ] [iو واكۀ ][oي
تكواژ عطف
Input:
/si+o+se/

DEP

]AGREE [+round

]AGREE[+labial

]AGREE [+high

*[-round]w

*

*

ONSET

*

*

*

]a. ☞ [si.jo.se
]b. [si.vo.se

!*
!*

*
*

!*

][si.wo.se

c.

][si.o.se

d.

همانگونه كه در تابلو ( )2آشكار است ،گزینۀ ( )dبه دليل بیآغازه بودنِ هجاي
دومش محدودیت  ONSETرا نقض كرده و در همان ابتدا از رقابت كنار رفته است.
سپس ،گزینۀ ( )cبه دليل توالی واكۀ غيرگرد ] [iو همخوان ] [wمحدودیت نشانداري
*[-round]wرا نقض كرده است .سرانجام ،رقابت دو گزینۀ ( )aو ( )bبه
محدودیت]AGREE [+highكشيده شده است .گزینۀ ( )bبه دليل عدم مطابقت
همخوان غير افراشتۀ ] [vبا واكۀ افراشتۀ ] [iدر ارزش مشخصۀ [+افراشته] محدودیت
] AGREE [+highرا نقض كرده است .بنابراین ،گزینۀ ( )aكه به دليل افراشته بودن
همخوان ] [jو واكۀ ] [iاین محدودیت را رعایت كرده به عنوان برونداد بهينه برگزیده
شده است.
اما در ادامه ،در هر سه تابلو ( )4( ،)3و ( )5كه مانند هم هستند پس از كنار رفتن
دو گزینۀ ( )cو ( )dهيچ یك از گزینهها محدودیت ] AGREE [+highرا نقض
نكرده است .زیرا واكۀ افراشتهاي در آنها وجود ندارد تا همخوانهاي ميانجی ناچار به
مطابقت با آن باشند .از این رو ،رقابت دو گزینۀ باقیماندۀ ( )aو ( )bبه محدودیت
] AGREE [+labialكشيده میشود .گزینۀ ( )bبه دليل عدم مطابقت همخوان
غيرلبی] [jبا واكۀ لبی ] [oدر ارزش مشخصۀ [+لبی] محدودیت]AGREE [+labial

ژپوهشاهیزبانی
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را نقض كرده است .بنابراین ،گزینۀ ( )aكه به دليل لبی بودنِ همخوان ] [vو واكۀ ][o
این محدودیت را رعایت كرده به عنوان برونداد بهينه برگزیده شده است.
تابلو ( )3درج همخوان ميانجی] [vميان پایۀ مختوم به واكۀ ] [aو واكۀ ][oي تكواژ
عطف
Input: /na+o+nacme/

DEP

]AGREE [+round

]AGREE[+labial

]AGREE [+high

*[-round]w

*

*

ONSET

*

*

]a. ☞ [na.vo nacme
!*
!*

*

!*

][na.jo nacme

b.

][na.wo nacme

c.

][na.o nacme

d.

تابلو ( )4درج همخوان ميانجی] [vميان پایۀ مختوم به واكۀ ] [eو واكۀ][oي تكواژ
عطف
Input: /le+o+lle/

DEP

]AGREE [+round

]AGREE[+labial

]AGREE [+high

*

*[-round]w

*

*

ONSET

*

*

]a. ☞ [.le.vo lle
b.
][.le.jo lle

!*
!*
!*

][.le.wo lle

c.

][.le.o lle

d.
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تابلو ( )5درج همخوان ميانجی] [vميان پایۀ مختوم به واكۀ ] [و واكۀ][oي تكواژ
عطف
Input: /m+o+om/

DEP

]AGREE [+round

]AGREE[+labial

]AGREE [+high

*[-round]w

*

*

ONSET

*

*

]a. ☞[m.vo om
]b. [m.jo om

!*
!*

*

!*

][m.wo om

c.

][m.o om

d.

در تابلو ( )6رخداد فرایند درج همخوان ميانجی] [wميان پایۀ مختوم به واكۀ ][u
و واكۀ][oي تكواژ عطف مورد تحليل قرار گرفته است.
تابلو ( )6درج همخوان ميانجی] [wميان پایۀ مختوم به واكۀ ] [uو واكۀ][oي تكواژ
عطف
Input: /patu+o+toac/

DEP

]AGREE [+round

]AGREE[+labial

]AGREE [+high

*[-round]w

ONSET
]a. ☞ [patu.wo toac
b.
][patu.jo toac

*
*

**

*

**

*!*
!*
!*

][patu.vo toac

c.

][patu.o toac

d.

همانگونه كه در تابلو ( )6پيداست ،پس از كنار رفتن گزینۀ ( )dهيچیك از گزینهها
محدودیت  *[-round]wرا نقض نكردهاند .سپس ،گزینۀ ( )cبه دليل عدم مطابقت
همخوان غيرافراشتۀ ] [vبا واكۀ افراشتۀ ] [uدر ارزش مشخصۀ [+افراشته] محدودیت

ژپوهشاهیزبانی
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] AGREE [+highرا نقض كرده است .از این رو ،رقابت دو گزینۀ باقیمانده ( )aو ( )bبه
محدودیت ] AGREE [+labialكشيده میشود .گزینۀ ( )bبه دليل عدم مطابقت همخوان
غيرلبی ] [jبا دو واكۀ لبی] [uو ] [oدر ارزش مشخصۀ [+لبی] محدودیت AGREE
] [+labialرا دو بار نقض كرده كه بابت آن با دریافت دو ستاره جریمه شده است.
بنابراین ،گزینۀ ( )aكه به دليل لبی بودن همخوان ] [wو دو واكۀ لبی] [uو ] [oاین
محدودیت را رعایت كرده به عنوان برونداد بهينه برگزیده شده است.
رخداد فرایند درج همخوان ميانجی] [wميان پایۀ مختوم به واكۀ ] [oو واكۀ][oي
تكواژ عطف در تابلو ( )7مورد تحليل قرار گرفته است.
تابلو ( )7درج همخوان ميانجی] [wميان پایۀ مختوم به واكۀ ] [oو واكۀ][oي تكواژ
عطف
Input: /do+o+se/

DEP

]AGREE [+round

]AGREE[+labial

]AGREE [+high

*[-round]w

ONSET
]a.☞ [do.wo.se
]b. [do.vo.se

*
*

*!*

*

**

*!*
!*

][do.jo.se

c.

][do.o.se

d.

در تابلو ( )7پس از كنار رفتن گزینۀ ( )dو عدم نقض محدودیت  ،*[-round]wهيچ
یك از گزینهها محدودیت ] AGREE [+highرا نقض نكردهاند .زیرا واكۀ ] [oافراشته
نيست تا همخوان هاي ميانجی ناچار به مطابقت با آن باشند .از این رو ،رقابت سه گزینه
به محدودیت ] AGREE [+labialكشيده میشود .گزینۀ ( )cبه دليل عدم مطابقت
همخوان غيرلبی ] [jبا دو واكۀ لبی ] [oدر ارزش مشخصۀ [+لبی] محدودیت
] AGREE [+labialرا دو بار نقض كرده است .سرانجام ،رقابت دو گزینۀ باقیمانده ( )aو
( )bبه محدودیت ] AGREE [+roundكشيده میشود .گزینۀ ( )bبه دليل غيرگرد بودنِ
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همخوان ميانجی] [vاین محدودیت را دو بار نقض كرده است .بنابراین ،گزینۀ ( )aكه به
دليل گرد بودنِ همخوان ] [wو دو واكۀ گرد] [oاین محدودیت را رعایت كرده به
عنوان برونداد بهينه برگزیده شده است.
 -3-2واو عطف و ربط عربي
همانگونه كه در مقدمه گفته شد افزون بر تكواژ ] ،[oواژۀ ] [vaنيز كه از زبان عربی
وارد زبان فارسی شده براي بيان عطف ،ربط یا همپایگی به كار میرود .وامگيري این
تكواژ بر خالف نظر هسپلمث ( )2004است كه باور دارد همپایهسازهاي عطفی به دليل
پركاربرد بودنشان به ندرت از زبانهاي دیگر وام گرفته میشوند؛ اما پرسشی كه پيش
میآید این است كه با توجه به وجود تكواژ ] ،[oچه نيازي به وامگيري واژۀ ] [vaاز
عربی بود؟ در پاسخ میتوان گفت كه این وامگيري براي جبران عدم امكان كاربرد
پیبست] [oدر دو بافت الف و ب زیر بوده است:
الف -در بافتی كه جمله با «و» آغاز شود ،ميزبانی وجود ندارد تا پیبست ] [oبه آن
بچسبد .بنابراین ،به ناچار وامواژۀ ] [vaبه كار میرود؛ مانند ابتداي مصراعهاي دومِ سه
بيت زیر از حافظ:
()11
وَز قد بلند او باالي صنوبر پَست
 در نعل سمند او شكل مه نو پيداوان چه خود داشت زِ بيگانه تمنا میكرد
سالها دل طلب جام جم از ما میكرد آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت وین پير سالخورده جوانی زِ سرگرفتب -چنانچه به هر دليلی ،مثالً براي تأكيد ،پس از توليد واژهاي كه بالقوه میتواند
ميزبان باشد درنگ شود دیگر نمیتوان پیبست ] [oرا توليد كرد .پس ناگزیر وامواژۀ
] [vaبه كار میرود؛ مانند «بهروز ...وَ بهرام» )3( .ولی چنانچه در سبك رسمی گوینده
پس از توليد «بهروز» درنگ نكند ،براي بيان «و» عطف میتواند به طور دلبخواهی از
ميان دو تكواژ ] [oیا ] [vaیكی را برگزیند و توليد كند .نيز در سبك رسمی گوینده
هنگام توليد دو جملۀ «بهروز آمد و بهرام به او سالم كرد» میتواند به طور دلبخواهی از
ميان دو تكواژ ] [oیا ] [vaیكی را برگزیند و توليد كند.
همچنين ،همنویسه -همنقش بودن این دو تكواژ عطف و ربط دليل دیگر این
وامگيري است؛ كاربرد نویسۀ «و» به عنوان نمایندۀ واكۀ ] [oو همخوان ] [vدر نظام
نوشتاري زبان فارسی باعث شده كه این نویسه به طور مشترك براي تكواژهاي همنقش
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] [oو ] [vaهم به كار برود .بدین صورت كه خوانندۀ یك متن میتواند در برخی
بافتها یكی از این دو تكواژ را به طور دلبخواهی براي نویسۀ «و» به كار ببرد .یعنی،
انتخاب كند كه «و» را پیبست ] [oدر نظر بگيرد (بخواند) یا واژۀ ].[va
گفتنی است كه در تركيبهاي عطفی لزوماً پیبست ] [oبه كار میرود و امكان
كاربرد ] [vaدر آنها هرگز وجود ندارد .زیرا كاربرد ] [vaموجب خارج شدن این
ساختها از حالت تركيب میشود؛ مانند تلفظ تركيبهاي عطفی «آبوهوا»،
«بسازوبفروش» و «بيستوسه» به صورت نادرست ]*[besz va ،*[b va hav
] befruو ].*[bist va se
پيرامون تلفظ وامواژۀ ] [vaدو تحليل واجشناختی زیر را میتوان مطرح كرد:
الف -تبدیل درزمانی  /w/به ][v
واژۀ عطف ،ربط یا همپایگی] [vaدر اصل یعنی در زبان عربی با غلت دولبی به
صورت  /wa/تلفظ میشود .غلت دولبی در زبان فارسی واج نيست بلكه یك آواي
ميانجی است كه همانگونه كه پيشتر بيان شد فقط در بافتِ پس از دو واكۀ گرد ] [oو
] [uامكان درج دارد .پس افزون بر محدودیت  *[-round]wمیتوان محدودیت
نشانداري  *[wكه توليد همخوان ] [wرا در آغاز واژه منع میكند صورتبندي كرد.
تبدیل  /w/به ] [vدر تابلو ( )8مورد تحليل قرار گرفته است .گفتنی است كه این
تبدیل یك فرایند درزمانی به شمار میرود .زیرا در گذشتههاي دور در بدو ورود این واژه
به زبان فارسی رخ داده است.
تابلو ( )8تبدیل درزمانی /w/به ][v
]IDENT[bilabial
*

Input:/wa/ *[w
]a. ☞ [va
b.
][wa
!*

همانگونه كه در تابلو ( )8آشكار است ،گزینۀ ) (aكه محدودیت *[wرا رعایت كرده
به عنوان گزینۀ بهينه برگزیده شده است.
ب -رفع التقاي واكهها با حذف واكۀ واژۀ ][va

Analyzing the Pronunciation of Two Persian Homofunction-Homogragh Conjunctions in ….66

بررسی تلفظ «وان» و «وین» در مصراعهاي ارائه شده در ( )11نشان میدهد كه التقاي
واكۀ /a/ي واژۀ ] [vaبا دو واكۀ  //و  /i/در این دو صورت از راه حذف واكۀ /a/
برطرف شده است:
][vn
][vin

→ (12) /va+n/
→ /va+in/

پرسشی كه پيش میآید این است كه چرا در هر دو مورد واكۀ /a/حذف شده است؟
بررسی این نمونهها و نيز نمونههاي دیگري همچون «زان»« ،كان»« ،كين» و «كو» كه
به ترتيب نتيجه رفع التقاي واكهها در «زِ آن»« ،كه آن»« ،كه این» و «كه او» هستند
نشان میدهد كه التقاي واكۀ كوتاه با واكۀ كشيده در این نمونهها از راه حذف واكۀ
كوتاه برطرف میشود .در ضمن ،اگر واكۀ كوتاه  /a/در «و آن» و «و این» حذف نمیشد
و در عوض دو واكۀ كشيدۀ  //و  /i/حذف میگردیدند آنگاه تلفظ این دو یكسان
میشد و هر دو به صورت «وَن» تلفظ میشدند:
](13) /va+n/ → *[van
]/va+in/ → *[van

پس براي تحليل این فرایندِ رفع التقاي واكهها ،به گونهاي ویژه از محدودیت پایایی ضد
حذف  MAXنياز است تا مانع حذف واكههاي كشيده شود .این محدودیت MAX-
( Long-Vروزنتال )20061،است .رتبهبندي ( )14تبيين میكند كه التقاي واكۀ /a/ي
واژۀ ] [vaبا یكی از دو واكۀ  //یا  /i/از راه حذف واكۀ  /a/برطرف میشود:
(14) ONSET >> MAX-Long-V >> MAX
تابلوهاي به هم پيوستۀ ( )9aو ( :)9bرفع التقاي واكهها از راه حذف واكۀ /a/ي واژۀ «وَ»
MAX

MAX-Long-V

ONSET

]a.i ☞ [vn
a.ii
][van

*
*

Input: /va+n/

!*
!*

][va.n

a.iii

Input: /va+in/
]b.i ☞ [vin
b.ii
][van

*
*

!*
!*

][va.in

b.iii

1Sam Rosenthal
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همانگونه كه در هر دو تابلو بههم پيوستۀ ( )9آشكار است ،پس از كنار رفتن گزینههاي
( )a.iiiو ( )b.iiiبه دليل نقض محدودیت  ،ONSETگزینههاي ( )a.iiو ( )b.iiبه علت
حذف واكۀ كشيده محدودیت  MAX-Long-Vرا نقض كردهاند .بنابراین ،در هر دو
تابلو گزینههاي ( )a.iو ( )b.iكه این محدودیت را رعایت كردهاند به عنوان گزینۀ بهينه
برگزیده شدهاند.

 -3نتیجه
واژۀ  /ut/طی تحولی چند مرحلهاي در تاریخ زبان فارسی به پیبست ] [oكاهش
یافته است .در وامواژۀ عطف و ربط ] [vaنيز غلت دولبی /w/ي عربی طی فرایند
وامگيري در فارسی به سایش لبی-دندانی ] [vتبدیل شده است .دليل اصلی وامگيري
واژۀ ] [vaاز عربی جبران عدم امكان كاربرد پیبست ] [oدر بافتی بوده كه ميزبانی
براي چسبيدن این پیبست به آن وجود نداشته یا بين ميزبان و این پیبست درنگ شده
باشد .البته چنانچه در سبك رسمی گوینده پس از توليد همپایۀ نخست درنگ نكند به
طور دلبخواهی میتواند یكی از دو تكواژ عطف یا ربط ] [oیا ] [vaرا توليد كند .از آنجا
كه تكواژهاي  /o/و  /va/با نویسه «و» نگاشته میشوند و براي نقشهاي دستوري
عطف و ربط به كار میروند میتوان آنها را دو تكواژ همنقش-همنویسه به شمار آورد.
همين ویژگی دليل دیگر وامگيري واژۀ ] [vaاست .زیرا كاربرد نویسۀ «و» به عنوان
نمایندۀ واكۀ ] [oو همخوان ] [vدر نظام نوشتاري زبان فارسی باعث شده كه این
نویسه به طور مشترك براي تكواژهاي همنقش ] [oو ] [vaهم به كار برود .بدین
صورت كه خوانندۀ یك متن میتواند در برخی بافتها انتخاب كند كه «و» را پیبست
] [oدر نظر بگيرد یا واژۀ ] .[vaالبته در تركيبهاي عطفی لزوماً پیبست ] [oبه كار
میرود و امكان كاربرد ] [vaدر آنها هرگز وجود ندارد .زیرا كاربرد ] [vaتركيب عطفی
را از بين میبرد.
در این پژوهش مشخص شد كه اگر آخرین واج همپایۀ نخست یك همخوان باشد ،چه
محدودیتهایی در قالب چه رتبهبنديهایی فرایند «باز هجابندي» را تبيين میكنند و
چه محدودیتهایی در قالب چه رتبهبنديهایی تعيين میكنند كه كدام یك از سه
همخوان ميانجی در بافت ميان هر یك از شش واكۀ زبان فارسی و واكۀ ] [oتكواژ عطف
و ربط درج میشود؛ بر این اساس ،پس از پایۀ مختوم به واكۀ افراشتۀ] [iهمخوان افراشتۀ
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] [jو پس از پایۀ مختوم به دو واكۀ گرد ] [uو ] [oهمخوان گرد ] [wدرج میشود .این
واقعيتها نشان میدهند كه این مشخصۀ واكه نخست است كه نوع همخوان ميانجی را
تعيين میكند .در واقع ،از ميان همخوانهاي ميانجی آن یكی كه مشخصۀ مشتركی با
واكۀ نخست داشته باشد درج میشود؛ اما از آنجا كه هر یك از سه واكۀ ] [a] ،[eو ][
مشخصۀ مشترك بارزي با سایر همخوانهاي ميانجی زبان فارسی ندارند ،در تعيين همخوان
ميانجی نقشی ایفا نمیكنند .پس واكۀ دوم یعنی ] [oعهدهدار تعيين همخوان ميانجی
میشود .این واكه لبی نيز همخوان لبی] [vرا برمیگزیند .ولی همخوان ميانجی ][w
فقط در بافت پس از دو واكۀ گرد ] [oو ] [uامكان درج دارد.
سرانجام حذف شدن واكۀ  /a/هنگام التقاي واكۀ /a/ي واژۀ ] [vaبا دو واكۀ //
و  /i/نشان میدهد كه التقاي واكۀ كوتاه با واكۀ كشيده از راه حذف واكۀ كوتاه برطرف
میشود.
پينوشتها
 .1كاهش ارتفاع یك واكه و تبدیل آن به یك واكه افتاده یا افتادهتر «پایين آمدگی» ناميده میشود (جم1394 ،ب).
 .2بست چاكنایی ] [در این ضميرها به عنوان همخوان ميانجی به كار رفته است.
 .3در اینجا درنگ با سه نقطه نشان داده شده است .هرچند بر اساس حقشناس ( )128 :1356درنگ را در
آوانویسی به صورت [ ]+یا به وسيلۀ فاصله گذاشتن بين واژهها نشان میدهند.
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