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  هاي بسيط زبان فارسي در واژهبررسي قانون مجاورت هجا
 

  چكيده

هاي ، در واژه(SCL)هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ميزان رعايت قانون مجاورت هجا 
 واژة بسيط چندهجايي از 9553براي انجام اين پژوهش، . ان فارسي استبسيط چندهجايي زب

 توالي همخواني در مرز 4694فرهنگ لغت يك جلدي مشيري استخراج شد كه در آنها 
از % 45دهد كه در ها نشان ميبررسي. هجاها مشاهده و شيب رسايي در آنها بررسي شد

همچنين، . هستيم SCL موارد شاهد نقض از% 55شود و در ها افت رسايي مشاهده ميتوالي
-هاي بسيط فارسي سره، شاهد افت رسايي در تواليهاي موجود در واژهاز مجاورت% 68در 

هاي همخواني فارسي  در اكثر تواليSCLدر نتيجه، با وجود اينكه .  هستيمهاي همخواني
هاي بسيط ژهها در مرز هجاهاي وامجاورت همخوان به طور كلي شود،سره رعايت مي

  . محدود به قانون مجاورت هجا نيست شدهبررسي

 .3، شيب رسايي2، قانون مجاورت هجا1آرايي، واژة بسيط واج:هاكليدواژه

  

   مقدمه-1

آيي واحدهاي واجي موجـود     دهد كه هر زباني براي باهم     هاي مختلف نشان مي   بررسي زبان 
در زبان فارسي نيز، ماننـد  . شود گفته مي4»آراييهاي واجمحدوديت«نظام خاصي دارد كه به آن      

                                                 
1 simple word 

2 Syllable Contact Law 

3 sonority slope 

4 phonotactic constraints  
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 قواعـدي وجـود دارد كـه همـواره          ،هر زبان ديگري، براي تركيب واحدهاي واجي و زنجيـري         
 ميـزان   ،آرايـي هـاي واج  يكي از عوامل مؤثر در محـدوديت      . مورد توجه پژوهشگران بوده است    

ـ           . رسايي واحدهاي واجي است    هـا از جملـه     انتحقيقات صورت گرفتـه بـر روي برخـي از زب
اي اسـت كـه     انگليسي، نشان داده است كه چينش واحدهاي واجي در ساخت هجايي به گونـه             

رساتر در اطـراف ايـن قلـه و    گيرد و عناصر كمرساترين عضو هجا در مركز يا قلة هجا قرار مي      
 آيي واحدهاي واجي در سـطح هجـا     عامل رسايي نه تنها در باهم     . گيرنددر حاشيه هجا قرار مي    
هاي موجود در مرز هجاهـا      كند، بلكه در حوزة واژه و در تعيين نوع توالي         ايجاد محدوديت مي  

نيز تأثيرگذار است؛ به طوري كه در يك تـوالي همخـواني در مـرز دو هجـا، هرچـه همخـوان                     
 هجاي پس از خود رساتر باشد، آن توالي به ساخت بهينـه            يپاياني هجاي اول از همخوان آغاز     

ايـن قـانون در خـصوص وضـوح گفتـار و            . و تابع قانون مجاورت هجـا اسـت       ه   بود ترنزديك
  .دهدهايي آوايي ارائه مي سهولت درك از سوي شنونده سرنخ

 بـسيط   هـاي واژههاي همخواني در مرز هجاهاي      در اين پژوهش، ميزان تأثير عامل رسايي در توالي        
-ر اين پژوهش آن است كه توالي همخوانمسئله مورد بررسي د. گيردزبان فارسي مورد بررسي قرار مي

هـاي  آيا اصل مجاورت هجا در واژه     . كندها در مرز هجاها تا چه حد از قانون مجاورت هجا پيروي مي            
بسيط زبان فارسي رعايت شده است و در مرز هجاها محدوديتي به لحاظ شيب رسايي وجود دارد؟ به                  

يي موجود در زبان فارسي از فرهنگ لغـت يـك    واژة بسيط چندهجا   9553منظور پاسخ به اين پرسش،      
. هاي همخواني موجود در مرز هجاهـا بررسـي شـدند          اي مشيري استخراج و توالي     واژه 40،000جلدي

، »دهخـدا «هـاي  شناختي مربوط به هر واژه بـا اسـتفاده از فرهنـگ        ها، اطالعات واج  پس از انتخاب واژه   
از آنجـا كـه در      .  ثبت و بررسي شـد     excelر نرم افزار    تعيين و د  » معاصر«و  » سخن«،  »مشيري«،  »معين«

 قـانون  ،هـاي مختلـف وارد شـده اسـت، در ايـن پـژوهش       هاي دخيل فراواني از زبان    زبان فارسي واژه  
  .  بررسي شده استجداگانههاي فارسي سره به طور ها و واژهمجاورت هجا در كل واژه

  

  پژوهش پيشينه -2

 هـاي واژهها درمرز هجاهاي     حاكم بر توالي همخوان    آراييهاي واج در خصوص محدوديت  
تـوالي  در  معتقد اسـت كـه      ) 2009(ويندفور   .زبان فارسي تحقيقات اندكي صورت گرفته است      
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ثمـره  .  واج وجـود دارد 1 تمايل به خنثي شدن سـختي    هجاهاي زبان فارسي،    در مرز  هاهمخوان
وي .  اسـت نمـوده  بررسـي   راسـي هاي فار  رفتار توزيعي واج    كتاب خود  در فصل دوم   )1977(

 تكواژهـا  در نقطه اتصال هجاها و نقطه اتصال          را همخواني ممكن هاي دوهمخواني و سه     خوشه
-هاي حاكم بر خوشـه    در بحث پيرامون محدوديت   ) 1378( ثمره   .داده است مورد توصيف قرار    

 كـه زبـان     اينهاي دو همخواني با توجه به        خوشه ةكند كه شمار بالقو   هاي همخواني عنوان مي   
اين تعداد فقط ممكن اسـت در       . 23×23=529:  همخوان است عبارت است از     23فارسي داراي   

مرز بين دو واژه وجود داشته باشد، زيرا تـوالي دو همخـوان در ايـن محـل تـابع هـيچ قاعـدة                        
گيرد و در نتيجه محـدوديت همنـشيني بـه           بر مبناي تصادف صورت مي     ساختي نيست و صرفاً   

- خوشه مي  331 خوشة بالقوه فقط     529كند كه از مجموع     وي در ادامه اضافه مي    . درسصفر مي 

تواند در درون    خوشه مي  205تواند در موضع اتصال دو هجا واقع شود و باز از اين تعداد فقط               
ها در مرز دو هجا يا درون يك هجـا مـي توانـد           محدوديت مجاورت همخوان  . (هجا قرار گيرد  

2ون مجاورت هجا و اصل مرز اجباري      به ترتيب ناشي از قان    
(OCP) ثمـره نتيجـه مـي     ).  باشد-

امـا در   . شـود هجايي اعمال مـي   هاي درون  توليدي در مورد خوشه     بيشترين محدوديت  كهگيرد  
هاي همخـواني   وي در اين اثر تنها خوشه     . مرز دو هجا محدوديت توليدي به مراتب كمتر است        

 تحليـل   زمـان اي را بـه     واژههـاي درون  ره خوشـه   بحـث دربـا    وهجايي را بررسي نمـوده      درون
  .  استساختمان واژه موكول كرده

آرايي زبان فارسي را در سطح      شناسي زبان فارسي، واج   ضمن بررسي واج  ) 1997(ماهوتيان  
آيي عناصـر پايـان و       در خصوص محدوديت باهم    وي. هجا و واژه مورد مطالعه قرار داده است       

 هجاي پس از    ي و عناصر آغاز   يمحدوديتي در همنشيني عناصر پايان    كند كه   آغاز هجا اذعان مي   
-ختم شده باشد، هجـاي بعـدي نمـي        / '/ هجايي به    ،آن وجود ندارد؛ فقط اگر در داخل واژه       

ها در مرز    با وجود اشاره به محدوديت مجاورت همخوان       كتابدر اين   . آغاز شود / '/تواند با   
 و قانون مجاورت هجا نشده و عناصر واجي مجـاور در   3اي به اصل توالي رسايي اشاره ،هجاها

                                                 
1 tenseness  

2 Obligatory Contour Principle (OCP) 

3 Sonority Sequencing Principle  (SSP) 
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در زبـان  مجـاورت هجـا را  اصـل  )1388(اسـالمي  . انـد مرز هجاها از اين ديدگاه بررسي نـشده       
دهـد كـه زبـان فارسـي باسـتان بـا سـاختار هجـايي               نـشان مـي   و  بررسي نموده   فارسي باستان   

(c)(c)(c)v(c)(c)دارد، مطابقت بسيار بااليي با اصل مجاورت هجا  .  
 در مطالعـه همزمـاني       در زبان فارسي،   1 ضمن بررسي فرايند واجي قلب     )2010(احمدخاني  

ـ    يـك  هايواژه كه در    دست يافته است   اين نتيجه     به هاداده  ،ت وقـوع پديـده قلـب      هجـايي، عّل
آرايـي واجـي و    دوهجـايي بـراي بهبـود صـف    هـاي واژهرعايت اصل توالي رسايي است و در   

در سلـسله مراتـب   احمـدخاني  . دهدانون مجاورت هجا فرايند قلب رخ مي      گرايش به رعايت ق   
، 3هـاي سايـشي   ، بـراي واكـداري و بيـواكي همخـوان          خـود   مورد اسـتفاده در تحقيـق      2رسايي
گرفتـه   ناي در نظـر      طبقـه جداگانـه    6هاي غلت   وهمچنين براي همخوان    5 و انسدادي  4انسايشي
 زبـان فارسـي مـورد      ي در مـرز هجاهـا      را سـايي تغييـرات ر   )1390 ( و همكاران  اسالمي. است

هـاي افـت     كه تعـداد نمونـه     دهدمينشان  تحقيق    اين آمده از دستنتايج به . انددادهبررسي قرار   
دهـد و همـين گـرايش بـه افـت           زبان فارسي بيشتر رخ مـي      هاي در مرز هجاهاي واژه    7رسايي

  .شودرسايي در پيكره زبان فارسي نيز ديده مي
  

  نظري چارچوب -3

-آيي و ساختار واجي واژه را مشخص مي       هاي باهم شناسي محدوديت تعدادي از اصول واج   

هـاي  زبـاني خوشـه   اصولي را بـه عنـوان مهمتـرين خـصوصيات بـين           ) 1978 (8گرينبرگ. كنند
 اصـل تـوالي     -2،  (OCP) اصل مـرز اجبـاري       -1: اين اصول عبارتند از   . كندهمخواني بيان مي  

  ). 51: 1388اسالمي ،  ((SCL)ن مجاورت هجا  قانو-3، (SSP) رسايي

                                                 
1 metathesis 

2 sonority hierarchy 
3 fricative 
4 affricate  
5 stop 
6 glides 

7 sonority drop 

8 Greenberg, J. H. 
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براساس ايـن اصـل   .  است1شناسي خودواحداصل مرز اجباري يكي از اصول مطرح در واج    
اساساً اگر توالي واحـدهاي  . در يك اليه خودواحد، مجاورت دو خودواحد يكسان مجاز نيست    

د صافي عمل كـرده، آن      مستقل يكسان در يك اشتقاق وجود داشته باشد، اصل مرز اجباري مانن           
  ). 53: 1385كامبوزيا، (كنددو را يكي مي

 دو اصـل  به عنـوان ، پيش از بررسي اصل توالي رسايي و قانون مجاورت هجا        در اين بخش  
 . و سلسله مراتب رسايي پرداخته شود2موضوع رسايي به دو  ابتداآرايي، الزم است واجديگر
  

   رسايي-3-1

، 3روكـا (شـود   حين توليد يك واحد واجي رسـايي گفتـه مـي          به مقدار صداي آزاد شده در       
 4فوگـد لـده . بنـدي شـوند   نسبي درجـه  » رسايي«توانند برحسب   آواهاي گفتار مي  ). 152: 1994

، 5بلندي صدا نسبت بـه ديگـر صـداها بـا كـشش            «رسايي يك واحد واجي را به منزله        ) 1975(
شود كه آواها   گفته مي ). 503: 1994،  8وِرَلبه نقل از    (كند  تعريف مي »  يكسان 7 و زيروبمي  6تكيه

شناسي، رسايي اصطالحي است كـه بـراي تعريـف          در واج .  هستند 9»رسايي ذاتي «داراي نوعي   
مركـز هجـا بـه عنـوان جايگـاهي كـه داراي بيـشترين           . گيردساختار هجا مورد استفاده قرار مي     

  ).442 :2008كريستال، (شود رسايي است تحت عنوان قلة رسايي تعريف مي
گيري كرده و   ميزان رسايي را از ابعاد آكوستيكي، گفتاري و آيروديناميك اندازه         ) 2002 (10پاركر

بنـدي رسـايي   ماننـد درجـه  (به اين نتيجه رسيده است كه بـين سلـسله مراتـب رسـايي سـنتي                 
ــسپرسن ــدت صــوت  ) 11ي ــزان ش ــت(و مي ــستگي مثب ــل )همب ــواي داخ ــشار ه ــداكثر ف   ،  ح

                                                 
1 autosegmental phonology 

2 sonority 

3 Roca, Iggy 
4 Ladefoged, Peter 

5 length 

6 stress 

7 pitch 

8 Laver, John 

9 inherent sonority 

10 Parker, Steve  
11 Jespersen, Otto 
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 ، حداكثر جريان هوا، كل ديرش واحد واجـي          (F1)، بسامد سازة اول     )همبستگي منفي  (1 دهان
 وجـود دارد  97/0، همبـستگي  )انـد كه به ترتيب ميزان تاثيرگذاري در مدل خطي فهرست شده (
 ).2: 2008، 2گوانمك(

 

  رسايي مراتب  سلسله-3-2

ـ توان براساس افزايش ميـزان مشخـصة رسـايي در آنهـا درجـه          واحدهاي واجي را مي    دي بن
وجود يـك   » 4گرفته«هاي  كنند كه وجه اشتراك واج    عنوان مي ) 59: 1999 (3وجانسون روكا.كرد

. شـود هـاي گرفتـه گفتـه مـي       مانع در جريان هوا در دهان است؛ به همين دليل به آنها همخوان            
-شوند كه بازتر بودن كانال خروج هوا باعـث مـي  هاي غيرگرفته به اين دليل رسا ناميده مي    واج

ميزان گستردگي و درجة باز بـودن    . هاي گرفته صداي بيشتري توليد كنند     كه نسبت به واج   شود  
  :يابدبست توليدي در آواهاي گفتاري به سمت رساها به تدريج افزايش مي

  درجه بندي آواهاي گفتاري براساس ميزان رسايي): 1(بازنمايي 
  . رساها<ها  سايشي<ها  انسايشي<ها انسدادي

اكثـر تحقيقـات بـر      . بندي درجه رسايي اختالف نظرهايي وجود دارد      يات فرمول درباره جزي 
؛ امـا   »هـا  گرفتـه  >هـا    خيـشومي  >هـا    روان >ها   غلت >ها  واكه«: 5اين فرمول اتفاق نظر دارند    
-سايـشي / هاواك، انسداديبي/ هاي واكدار ، انسدادي/r/آواهاي / هادرباره رسايي نسبي كناري  

 جايگاه انسداد چاكنايي در سلسله مراتـب رسـايي اتفـاق نظـر وجـود نـدارد                  ها و انسايشي/ ها
  ). 207: 2004، 6گوسكوا(

بنـدي رسـايي يـسپرسن    ها از طبقـه هاي رسايي همخوان  با اقتباس شاخص  ) همان(گوسكوا  
  .بندي زير را پيشنهاد نموده استرتبه) 1904(

                                                 
1 peak intraoral air pressure 
2 McGowan, Kevin B. 

3 Johnson, Wyn 

4 obstruent 

 1997، هالت 1995، اسمولنسكي 1990، كلمنتس 1984، ون در هالست 1983، هريس 1987 بل و هوپر .5

6 Gouskova, Maria 
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  )2004(سلسله مراتب رسايي گوسكوا ): 1(جدول 

  شاخص رسايي  طبقه آوايي  شاخص رسايي  ييطبقه آوا

  4  هاخيشومي  0  واكهاي بيانسدادي

  5  هاكناري  1  واكهاي بيسايشي

  6  هاتكريري  2  هاي واكدارانسدادي

  7  هاغلت  3  هاي واكدارسايشي
  

و برخـي ديگـر     ) 1988 (3، ونمـان  )1977 (2 مفهـومي اسـت كـه فـولي        1»قدرت همخواني «
هرچـه ميـزان رسـايي يـك واج كمتـر باشـد، قـدرت         ). 47: 2004،  4لـت ها(انـد   استفاده كـرده  
ونمـان  . در واقع، قـدرت همخـواني در تقابـل بـا رسـايي قـرار دارد            . اش بيشتر است  همخواني

بنـدي  ترتيب آواهاي گفتار  را  بر اساس قدرت همخواني به صـورت زيـر رتبـه                ) 9-8: 1988(
 ): همخواني هستنداعداد داخل پرانتز ارزش عددي قدرت(كرده است 

  

  بندي قدرت همخواني آواهاي گفتاررتبه): 2(بازنمايي 
 

  قدرت همخواني در حال افزايش
  )10(واك انسدادي بي    ______

  )9(انسدادي واكدار     ______

  )8(واك سايشي بي    ______

  )7(سايشي واكدار     ______

  )6(ها خيشومي    ______

 )l) (5 صداهاي (ري هاي كناروان    ______

  )r) (4صداهاي (هاي مركزي روان    ______

  )3(هاي افراشته واكه    ______

  )2(هاي مياني واكه    ______

  )1(هاي افتاده واكه    ______

                                                 
1 consonantal strength (CS) 

2 Foley, James 

3 Vennemann, Theo 

4 Holt, D. Eric 
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 17رسـاترين تـا رسـاترين، در        واحدهاي واجي را به طور جهاني، از كم       ) 60: 2008(پاركر  
  :بندي كرده استآمده است، درجه) 2(بخش به صورتي كه در جدول 

  سلسله مراتب رسايي پاركر): 2(جدول 
  

1طبقه طبيعي  شاخص رسايي طبقه طبيعي  شاخص رسايي
 

  واكه افتاده 17  2هاتكريري 8

 16  هاخيشومي 7
به  (3ايواكه مياني حاشيه

  )[ə]استثناي 

 15 هاي واكدارسايشي 6
به (اي واكه افراشته حاشيه

  )[ɨ]استثناي 

4واكه مياني مركزي 14 هاي واكدارانسايشي 5
 ([ə]) 

 ([ɨ]) واكه افراشته مركزي  13 هاي واكدارانسدادي 4

3 
از جمله (واك هاي بيسايشي

[h](  
  هاغلت 12

5ناسوده رارنگي 11 واكهاي بيانسايشي 2
([ɨ]) 

1 
از (واك هاي بيانسدادي

 )[ɨ]جمله 
  6هازنشي 10

  7هاكناري 9   
  

هاي انسايشي اشاره   هاي مطرح شده بر اساس ميزان رسايي،  به همخوان         بنديبيشتر طبقه در  

هاي انسدادي يا سايشي در نظـر گرفتـه شـده    نشده و ظاهراً رسايي آنها برابر با رسايي همخوان   

هـاي  هـاي مـذكور، همخـوان     بنـدي كند كه در دسـته    عنوان مي ) 240 و   71: 2002(پاركر  . است

                                                 
1 natural class 
2 trills 

3 peripheral 

4 interior 

5 rhotic approximants 

6 flaps 

7 laterals 
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در ايـن ميـان،   . انـد طبقه فرض شدههاي انسدادي هماظ ميزان رسايي با همخوانانسايشي به لح 

هـاي انسايـشي را در گروهـي    همخـوان )  1990(و گلداسـميت  ) 59: 1999(روكا و جانـسون    

: 1994لور به نقل از گلداسـميت،      (اند  هاي انسدادي و سايشي قرار داده     جداگانه و بين همخوان   

-هاي واكدار و بـي    نيز عالوه بر آن، ميان ميزان رسايي انسايشي       ) 2008 و   2002(و پاركر   ) 504

  ). 2: 2012، 1مليك(واك تمايز ايجاد كرده است 

  : نويسدهاي انسايشي ميدر توصيف همخوان) 64: 1378( ثمره 

و مرحلـة دوم  ) انسدادي( انفجاري /'/و  /'/هاي از آنجا كه مرحلة اول توليد همخوان«

ولـي بايـد در     . شـوند ناميده مـي  ] انسايشي[ سايشي   -واهاي مذكور انفجاري  آن سايشي است، آ   

  و نيـز از نظـر        /t,d/نظر داشت كه اوالً اين انفجار و سايش از نظر قدرت و شدت بـا انفجـار                  

شود و نه تمـام آن   برابر نيست، زيرا نه تمام انرژي صرف انفجار مي /'/ و/'/طول با سايش 

رسد، ثانياً جايگـاه ايـن انفجـار و سـايش، بـه علـت تأثيرپـذيري از        به مصرف توليد سايش مي  

 يكسان نيـست، زيـرا انفجـار در     /'/ و/'/ و جايگاه سايش /t,d/يكديگر، با جايگاه انفجار 

  ».پذيردكام صورت ميناحيه لثه و سايش در ابتداي سخت

 اسـت و    هـاي مثبـت ميـزان رسـايي       عالوه بر اين، گشودگي مجراي گفتـار جـزء همبـسته          

: 1379احمـدي،   (شود   همبسته منفي براي رسايي محسوب مي      ،برعكس، درجه گيرش يا تنگي    

هـاي سايـشي و   بنابراين، الزم اسـت از نظـر ميـزان رسـايي، تفـاوتي ميـان همخـوان             ). 42-44

-هاي انسايشي نسبت به همخوان  چراكه درجة گيرش و تنگي در همخوان      . انسايشي قائل شويم  

ها بر اساس ميـزان رسـايي،       بندي همخوان از اين رو، نگارنده در طبقه     . استهاي سايشي بيشتر    

بنـابراين،  .  را در دو طبقه مجـزا قـرار داده اسـت   /'/و  /'/ سايشي -هاي انسداديهمخوان

 :شودهاي زبان فارسي پيشنهاد ميبراي تعيين ميزان رسايي همخوان) 3(جدول 
  

                                                 
1 Melick, Christy 
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  هاي زبان فارسيوانبندي ميزان رسايي در همخرده): 3(جدول 

 رسايي شاخص طبقه آوايي رسايي شاخص طبقه آوايي

 5 واكدار هايسايشي 0 )[ɨ]از جمله (واكبي هايانسدادي

 6 هاخيشومي 1 واكبي هايانسايشي

 7 هاكناري 2 )[h]ازجمله (واكيهاي بسايشي

 r 8آواهاي 3 واكدار هايانسدادي

 9 هاغلت 4 واكدار هايانسايشي
 

  قانون مجاورت هجا-3-3

 1مجـاورت . كنـيم دو هجاي مجاور را  در ميان يك واژه يا بيرون از مرز واژه ها فرض مـي                 
توان به عنوان توالي آواهاي گفتاري كه متشكل از پايانه هجـاي اول و آغـازه           اين دو هجا را مي    

ـ  /ar/بنابراين اگر هجاي اول داراي ميانة       . هجاي دوم است، تعريف كرد     و هجـاي دوم بـا   وده  ب
  ). 3: 1988ونمان (خواهد بود  /rm/آغاز شده باشد، مجاورت هجاي آنها  /ma/توالي 

 و ونمـان    3يارمـ سپس توسط   مطرح شد و    ) 1976 (2قانون مجاورت هجا ابتدا توسط هوپر     
  : اصالح گرديد)1983(

ي  همخوان آغـازة هجـا بايـد از همخـوان پايانـة هجـا        : هوپر (SSC)ي4شرط ساخت هجا  
  . تر باشدمجاور، كه درست پيش از آن قرار دارد، قوي

A در سـاختار هجـايي       : مـاري و ونمـان     (SCL)قانون مجاورت هجاي    
$
B  اگـر ،A   و B 

 در bوa به ترتيب  B و A و مقدار عددي قدرت همخواني واحدهاي واجي حاشيه هجا باشند
هجـايي از اولويـت   بيـشتر باشـد، آن سـاخت     (b-a)  تفريـق ، هر چه حاصـل نظر گرفته شود

  ). 250: 1983ي و ونمان، رام(بيشتري برخوردار خواهد بود 

                                                 
1 contact 

2 Hooper, Joan B. 

3 Murray, Robert W. 

4 Syllable Structure Condition  
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بـه  . طور كه اشاره شد، ميزان قدرت همخواني بـا ميـزان رسـايي نـسبت عكـس دارد                 همان
عبارت ديگر، هر چه قدرت همخواني يك واحد واجي بيـشتر باشـد، ميـزان رسـايي آن كمتـر                  

  :به صورت زير نيز تعريف كردتوان قانون هجا را بنابراين، مي. است
 رسايي همخوان پاياني يـك هجـا بايـد از رسـايي همخـوان آغـازي                 :قانون مجاورت هجا  
  ).64: 2002بوشخريكيزه، (هجاي بعدي بيشتر باشد 

ميزان مطلوب بودن آغازه و پايانه در مرز هجاها را بـه صـورت زيـر         ) 207: همان(گوسكوا  
  :بندي كرده استدرجه

 ميزان مطلوبيت آغازه و پايانه در مرز هجاها بنديدرجه ):3(بازنمايي 

 :آغازه

t > s > d > z > n > l > r > w 

  :پايانه
t>s  > d  > z  > n  > l  >  r > w 

  

  :بندي كرده استهاي مختلف را در جدول زير درجهبندي، مجاورتبر طبق اين رتبه) 210: همان(گوسكوا 
  

  بندي مجاورت هجادرجه): 4(جدول 

  
 

آغازه در مرز هجـا را بـر اسـاس قـانون           -هاي پايانه  همخوان بندي توالي عداد سطر اول جدول رتبه    ا
بنابراين،  حالت بهينه اين است كه  پايانه هجـاي اول رسـاترين و آغـازه                 . دهندمجاورت هجا نشان مي   

 و  /w/ي اول   تر، در حالتي كه پايانـه هجـا       به عبارت دقيق  . رساترين واحد واجي باشد   هجاي  بعدي كم   
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 t.w باشد، قانون مجاورت هجا به طور مطلوب رعايـت شـده و بـر عكـس در                  /t/آغازه هجاي بعدي    
 »2تفـاوت رسـايي  « يـا  »1شـيب رسـايي  «دهنده سطر آخر نشان. اين قانون در حد اعال نقض شده است       

ي بـرا . اسـت هجاي اول   واج پاياني    هجاي دوم و     يآغازواج   شاخص رسايي    اضل تف حاصلاست كه   
باشد، مجـاورت هجـا بهينـه       ) -7(بنابراين، اگر شيب رسايي     . 0-7)=-7: ( داريم w.tمثال در مجاورت    

  . ترين مجاورت هجاستدهنده نامطلوبنشان) +7(از سوي ديگر شيب رسايي . خواهد بود
كه حاوي سلسله مراتـب رسـايي پيـشنهاد شـده           ) 4(با توجه به مطالب باال و با توجه به جدول           

بندي ميزان مطلـوب بـودن آغـازه و پايانـه در مـرز هجاهـا بـه                 هاي فارسي است، رده   خوانبراي هم 
بـراي  . باشـد شود كه در آن هر همخوان نماينده طبقة خـود مـي      بندي مي  درجه )4( بازنمايي   صورت

  .باشدهاي انسدادي بيواك با تفاوت رسايي صفر مي نماينده همخوان/t/مثال، همخوان 
   هجابندي ميزان مطلوب بودن آغازه و پايانهبهرت): 4(بازنمايي 

 :واج آغازي

t > ' > s > d > ' > z > n > l > r > j 

  :واج پاياني
t > ' >s > d > ' >z >n >  l  >  r > j 

  

  فارسي هاي بسيط زبان رسايي در مرز هجاهاي واژه ها بر اساس شيب رده بندي انواع مجاورت همخوان): 5(جدول 

 

                                                 
1 sonority slope 

2 sonority distance  
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  و بـا كمـك الگـوي پيـشنهادي گوسـكوا     )4(ي موجود در بازنمـايي   هانديبمطابق درجه 
ها در مرز هجاهاي زبان فارسي به صورتي كه در          هاي مختلف همخوان   مجاورت ،)4 جدول(

ها در مرز شود مجاورت همخوانطور كه مشاهده ميهمان. ندشدبندي آمده درجه) 5(جدول  
شـيب  «دهنـده  و رديـف آخـر جـدول نـشان       نشان داده شده است      C1.C2هجاها به صورت    

 است كه حاصـل تفاضـل شـاخص رسـايي آغـازه هجـاي دوم و پايانـه هجـاي اول            » رسايي

  . است
قانون مجاورت هجاممكن است در يك زبان ايجاب كند كه رسـايي در مـرز هجـا كـاهش                   

آغازه -پايانهاگر دو توالي    . افت داشته باشد  ) با شيب تند  (يابد و در زباني ديگر به طور ناگهاني         
. كنـد ارز تلقـي مـي    افت يا افزايش رسايي يكسان داشته باشند، قانون مجاورت هجا آنها را هـم             

كنند؛ اگر كاهش رسـايي بـه       آغازه تعيين مي  -هاي پايانه ها حداقل شيب رسايي را در توالي      زبان
- امـا تـوالي  هاي با افت رسايي بيشتر قابل قبول هستند،    ميزان خاصي ضروري باشد، تمام توالي     

  ).203: 2004گوسكوا، (هاي با افت رسايي كمتر قابل قبول نيستند 
، 1هاي ايـسلندي فـارويي  حداقل افت رسايي را در مرز هجاهاي زبان   ) 201: همان(گوسكوا  

وي با بيان اين مطلب كه حـداقل افـت رسـايي    .  و قرقيزيمشخص نموده است  3، سيدامو 2قزاقي
كند كه در زبان قزاقي افت رسـايي        لف متفاوت است، عنوان مي    هاي مخت در مرز هجاها در زبان    

الزم است، در حاليكه در زبان سيدامو افت رسايي  بايد به ميزان خاصي واقع شـود و در زبـان                     
در ايسلندي و فارويي نيـاز بـه        . قرقيزي حداقل افت رسايي بايد از زبان سيدامو هم بيشتر باشد          

  . ي نبايد از ميزان خاصي تجاوز كندافت رسايي نيست بلكه افزايش رساي
ضمن اشاره به نظرات    ) 2012( و ديگران    4الزم به ذكر است كه، هنكه     در پايان اين بخش     

، معتقدنـد كـه بـه    )2008 و 2002پـاركر  (متنوعي كه درباره سلسله مراتب رسايي بيان شـده      

آرايـي، ايـن    جاي پذيرش اصل توالي رسايي و قانون مجاورت به عنوان اصـول اساسـي واج              

                                                 
1 Faroese 
2 Kazakh 
3 Sidamo 
4 Henke, Eric 
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 هـاي انـد كـه از تـاثيرات متقابـل سـرنخ           تلقـي شـده    1شناختيهاي رده اصول به عنوان تعميم   

اي، كـه در    ها، از جمله زبان كـره     آنها با آوردن شواهدي از برخي زبان      . شوند ناشي مي  2 ادراكي

-واجآل بودن به لحاظ ادراكي، دسـتخوش تغييـرات          هاي واجي با وجود ايده    ها برخي واحد  آن

كننـده بـسياري از     تواند توجيـه   نمي 3اند كه رويكرد مبتني بر ادراك     اند، تأكيد كرده  شناختي شده 

شـناختي ديگـري در هـر زبـان وجـود دارد كـه              شناختي باشد، بلكه جريانات واج    تغييرات واج 

 .شودها ميموجب تضعيف يا تقويت اين اصول در آن
 
  

  ها تجزيه و تحليل و بررسي داده-4 

ها را در مرز    مجاورت همخوان ) 4جدول  ( اين بخش، بر طبق جدول پيشنهادي گوسكوا         در

بندي نموده و سپس به ميزان تحقق ايـن قـانون در            هجاها، بر اساس قانون مجاورت هجا درجه      

در اين پژوهش، با توجـه بـه تفـاوت زبـان فارسـي بـا       . پردازيم بسيط زبان فارسي مي هايهواژ

هـاي زبـان فارسـي، تغييراتـي در           توسط گوسكوا، براي تطبيق آن با واج       هاي مورد بررسي  زبان

  .نشان داده شده است) 5(جدول پيشنهادي وي اعمال شده است كه در جدول 

 تـوالي همخـواني در مجـاورت هجاهـا     4694آوري شـده،     واژه بسيط جمـع    9553  ميان در

مـورد بررسـي    ) 3-3(بخـش   ها با توجه به مطالب مطرح شـده در          مشاهده شد و اين مجاورت    

  . ها مشخص شدقرار گرفت و تفاوت رسايي در هر يك از آن

طبق تعريف قانون مجاورت هجا، هر چه تفاوت رسايي آغـازه يـك هجـا و پايانـة هجـاي                

، آن مجاورت از اولويت بيـشتري       )تر باشد نزديك) 9منفي  ( -9  عدد به(پيش از آن بيشتر باشد      

) -9(هـا بـه   هايي كـه تفـاوت رسـايي آن   ين، هرچه تعداد مجاورت   بنابرا. برخوردار خواهد بود  

هاي مورد بررسي نيز بيـشتر      نزديك است بيشتر باشد، ميزان تحقق قانون مجاورت هجا در داده          

                                                 
1 typological generalizations  
2 perceptual cues 
3 perception-based approach 
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هاي بسيط زبان فارسي در جـدول       بسامد انواع تفاوت رسايي در مرز هجاهاي واژه       . خواهد بود 

 .نشان داده شده است) 6(

  

 هاي بسيطسامد انواع تفاوت رسايي در مرز هجاهاي واژهب): 6(جدول 

  

 بسامد هاي بسيط زبان فارسيي كل واژهتفاوت رسايي در مرز هجاها

9- 32 

8- 102  

7- 102 

6- 286 

5- 172 

4- 237 

3- 338 

2-  672 

1- 164 

0 1305 

1 151 

2 171 

3 196 

4 179 

5 216 

6 212 

7 70 

8 78 

9 12 

  

  :است) 1(هاي بسيط به صورت نمودار دار فراواني تفاوت رسايي در مرز هجاهاي واژهنمو
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 هاي بسيطبسامد انواع تفاوت رسايي در مرز هجاهاي واژه): 1(نمودار 

  
هـايي كـه در     اگر در يك زبان قانون مجاورت هجا رعايت شده باشد، بايد ميزان مجـاورت             

 توجهي بيشتر باشد و هر چه به سمت چپ نمـودار            آنها تفاوت رسايي كمتر است به طور قابل       
امـا  . ها كمتر است، بيـشتر باشـد      هايي كه تفاوت رسايي آن    رويم ميزان بسامد مجاورت   پيش مي 
 بسيط زبان فارسي رخ   هايواژهدهد كه چنين چيزي در مجاورت هجاهاي        نشان مي ) 1(نمودار  

 زبان فارسي، تفـاوت رسـايي       هايواژه هاي مشدد در  به دليل فراوان بودن همخوان    . نداده است 
هـاي رسـايي،    بسامد انـواع نـسبت    ) 2(در نمودار   . هاي رسايي است  صفر بيشتر از ساير تفاوت    

  .انديعني افت رسايي، رسايي يكسان و افزايش رسايي، با يكديگر مقايسه شده
   بسيطيهاواژههاي رسايي همخوان ها در مرز هجاهاي انواع تفاوتبسامد ): 2 (نمودار
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   بسيط زبان فارسيهايواژهدرصد انواع تفاوت هاي رسايي همخوان ها در مرز هجاهاي ):3(نمودار 

 

 

كـه  )3-3بخـش   . نك(ها  شود، برخالف برخي زبان   مشاهده مي ) 3(طور كه در نمودار     همان
 ها افزايش رسايي يا رسايي يكسان در مرز هجاها مجاز نيست، در زبان فارسـي هـر سـه                  در آن 

و افزايش رسايي  بـا     % 28، رسايي يكسان با     %45نوع تفاوت رسايي، يعني افت رسايي با ميزان         
 بـسيط زبـان فارسـي       هـاي واژههـا در مـرز هجاهـاي         مجاورت همخوان  .شودمشاهده مي % 27

هـا افـت    هـايي كـه در آن     با وجود اينكه ميزان مجاورت    . محدود به قانون مجاورت هجا نيست     
ها در زبان فارسي    هاست، اما در مجاورت همخوان    ت بيش از ساير مجاورت    رسايي رخ داده اس   

. خـورد ها بـه چـشم مـي       در مجاورت  9 تا   9-شود و تفاوت رسايي از      محدوديتي مشاهده نمي  
 هجاي زبان فارسي باشـد كـه   CV(C)(C)شايد دليل نقض قانون مجاورت هجا ساختار سادة     

دهـد و بنـابراين محـدوديت رسـايي     جاها رخ نمـي در آن تالقي بيش از سه همخوان در مرز ه        
-هاي همخـواني طـوالني    هايي است كه خوشه   هاي موجود در مرز هجاها كمتر از زبان       همخوان

  .شودها واقع ميتري در مرز هجاي آن
بسامد انـواع   .  توالي همخواني رخ داده است     468هاي فارسي سره نيز     در مرز هجاهاي واژه   

نـشان داده شـده   ) 7(هاي بـسيط فارسـي سـره در جـدول        اهاي واژه تفاوت رسايي در مرز هج    

  :است
 



 اولشمارة ، ششمسال                  مشهدهاي خراسان دانشگاه فردوسي                                 مجلة زبانشناسي و گويش   42

 هاي بسيط فارسي سرهبسامد انواع تفاوت رسايي در مرز هجاهاي واژه): 7(جدول 

  

 در مرز  همخوانهاتفاوت رسايي

 هاي فارسي سرهي واژههجاها
 بسامد

9- 2 

8- 10 

7- 15 

6- 32 

5- 30 

4- 29 

3- 92 

2-  100 

1- 11 

0 57 

1 13 

2 10 

3 11 

4 27 

5 11 

6  18 

7 5 

8 0 

9 0 
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  هاي بسيط فارسي سرهبسامد انواع تفاوت رسايي همخوان ها در مرز هجاهاي واژه): 4(نمودار 

 

هاي فارسي سـره نيـز محـدوديتي بـه          شود، در واژه  مشاهده مي ) 4(طور كه در نمودار     همان
ر سه نوع تفاوت رسايي، افت رسايي، رسـايي يكـسان و            شود و ه  لحاظ شيب رسايي ديده نمي    

 تجـاوز   7الزم به ذكر است كه افزايش رسايي از عدد          . شودها مشاهده مي  افزايش رسايي در آن   
  . هاي مورد بررسي رخ نداده است در واژه9 و 8نكرده و تفاوت رسايي 

  رسي سرههاي فابسامد انواع تفاوت رسايي در مرز هجاهاي واژه): 5(نمودار 
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) 6( نيـز در نمـودار   فارسي سره بسيط  هاي   انواع تفاوت رسايي در مرز هجاهاي واژه       درصد
  :نشان داده شده است

   فارسي سره بسيطهايبسامد انواع تفاوت رسايي در مرز هجاهاي واژه): 6(نمودار 

  

شود و هر    در تفاوت رسايي ديده نمي     مشهود است، محدوديتي  ) 6(طور كه در نمودار     همان
-سه نوع تفاوت رسايي اعم از افت رسايي، رسايي يكسان و افزايش رسايي در توالي همخـوان            

درصد افـت رسـايي در مـرز هجـاي          . شودهاي فارسي سره مشاهده مي    هاي مرز هجاهاي واژه   
تيـب بـه ميـزان    است و رسايي يكسان و افزايش رسايي بـه تر      % 68هاي بسيط فارسي سره     واژه
 7 و   -9اي بـين    دهد كه اگر چه تفاوت رسايي دامنه      نشان مي ) 6(نمودار  . باشندمي% 20و  % 12

گيرد، اما بسامد رسايي در حوزة اعداد منفي حدود سه برابر بسامد آن در حوزة اعداد              را دربرمي 
ير بـسامدها    نيز به طور قابل تـوجهي از سـا         -3 و   -2بسامد تفاوت رسايي    . مثبت يا صفر است   

  .بيشتر است
هجـاي زبـان    cv(c)(c) شايد بتوان گفت، دليل نقض قانون مجاورت هجا، سـاختار سـادة           

فارسي است، كه در آن تالقي بيش از سه همخوان در مـرز هجاهـا ممكـن نيـست و بنـابراين                      
هـاي  هايي است كه خوشـه    هاي موجود در مرز هجاها كمتر از زبان       محدوديت رسايي همخوان  
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بـراي مثـال، هجـاي انگليـسي،     (دهـد  هـا رخ مـي  تـري در مـرز هجـاي آن   ني طـوالني همخـوا 
(c)(c)(c)v(c)(c)(c)(c).(  

  

   نتيجه گيري-5

هـاي بـسيط زبـان فارسـي مـورد          در اين تحقيق، ميزان رعايت قانون مجاورت هجا در واژه         
ايش رسـايي  ها افـز ها كه در آن  طبق نتايج بدست آمده، برخالف برخي زبان      .بررسي قرار گرفت  

هاي مورد بررسـي، هـر سـه نـوع تفـاوت      يا رسايي يكسان در مرز هجاها مجاز نيست، در داده      
% 27و افـزايش رسـايي  بـا         % 28، رسـايي يكـسان بـا        %45رسايي، يعني افت رسايي با ميـزان        

همچنين، ميزان وقوع افت رسايي در مرز هجاهـا بيـشتر از رسـايي يكـسان و         . شودمشاهده مي 
هاي بـسيط مـورد بررسـي،       ها در مرز هجاهاي واژه    ايي است؛ اما مجاورت همخوان    افزايش رس 

هاي داراي تشديد در زبـان   به عالوه، به دليل كثرت واژه     . نيستمحدود به قانون مجاورت هجا      
اند، تفاوت رساييِ صـفر از بيـشترين بـسامد برخـوردار     فارسي كه غالباً از عربي وام گرفته شده       

  . به ترتيب در رتبه دوم و سوم قرار دارند-3 و -2تفاوت رسايي است و پس از آن، 
-هاي فارسي سره نيز، به لحاظ شيب رسايي، محدوديتي در مرز هجاهـا ديـده نمـي   در واژه 

شود و هر سه نوع تفاوت رسايي، يعني افت رسايي، رسايي يكسان و افزايش رسـايي در مـرز                   
الزم به ذكر است كه، در راستاي رعايت        . %)20و  % 12،  %68به ترتيب    (شودهجاها مشاهده مي  

 تجاوز نكرده و تفـاوت      7هاي فارسي سره از عدد      قانون مجاورت هجا، افزايش رسايي در داده      
هاي فارسـي سـره،     دهد كه در واژه   نتايج نشان مي  .  رخ نداده است   ورز هجاها  در   9 و   8رسايي  
ود، اما قانون مجـاورت هجـا در   شمحدوديت خاصي به لحاظ شيب رسايي مشاهده نمي     اگرچه  

موضوع قابل توجه ديگر اين كه، برتري نه با افـت رسـايي بيـشتر    . شودها رعايت مياكثر توالي 
بـسامد  %  40 است و ميزان بسامد ايـن دو ، حـدود          -3 و   -2، بلكه با افت رسايي      )-9مايل به   (

دهـد كـه ايـن دو نـوع         اين امر نشان مـي    . هاي فارسي سره است   هاي رسايي در داده   كل تفاوت 
هاي فارسي سره از مطلوبيت بيشتري برخوردارند كـه دليـل آن از طريـق    تفاوت رسايي در داده  

زيـرا در قـانون مجـاورت هجـا افـت           (باشد  قانون مجاورت هجا  به طور كامل قابل تبيين نمي         
  . )رساييِ بيشتر، اولويت دارد
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شـناختي خاصـي در آن      كه جريانـات واج   هايي است   بنابراين زبان فارسي نيز از جمله زبان      

توان آرايي واجي در اين زبان نمي     براي تبيين صف  شوند و   آرايي مي موجب تضعيف اصول واج   

 هنكـه  و     ، همـين مقالـه    3به انتهـاي بخـش      . ك. ن(رويكردهاي مبتني بر ادراك بسنده كرد        به

 زبـان   سـاده هجـاي   سـاختار   توانـد   به عقيده نگارنده يكي از اين عوامل مـي        )). 2012(ديگران  

بـه هـر حـال،      .  كه همجواري بيش از سه همخوان در مرز هجاي آن ممكن نيست            فارسي باشد 

مـورد  هاي آتي    پژوهش درشناختي  جريانات واج اين    اين فرضيه و به طور كلي ماهيت       جا دارد 

  .قرار بگيرندبررسي 
 

  كتابنامه

زبان فارسي با توجه به طبقة رسايي CV ي هاي زيروبمي هجاهاتحليل منحني .)1379. (احمدي، م
  .شناسي دانشگاه تهراننامة كارشناسي ارشد گروه زبانپايان. هجا

- گروه زبـان  . نامه كارشناسي ارشد  پايان. آرايي زبان فارسي باستان   بررسي واج  .)1388. (اسالمي، ف 

  .شناسي دانشگاه تربيت مدرس

هاي دوهمخواني مرز هجا در  توزيع رسايي در خوشه. )1390 (. وزيرنژاد. برحيمي و.  ا ،، م اسالمي

. شناسـي رايانـشي     انديـشي زبـان     مجموعه مقاالت دومين هـم    . زاده  خسروي. در پ . زبان فارسي 

 .شناسي ايران، تهران انجمن زبان

 .انتشارات علمي: تهران. فرهنگ فشردة سخن .)1382. (انوري، ح

مركز : تهران. )ويرايش دوم(اها و ساخت آوايي هجاها آو: آواشناسي زبان فارسي  .)1378. (ثمره، ي

 . نشر دانشگاهي

 .نامة دهخدادانشگاه تهران، مؤسسة لغت:  تهران.نامهلغت  .)1325. (دهخدا، ع

  .فرهنگ معاصر:  تهران.فرهنگ معاصر فارسي يك جلدي  .)1381. (حكمي. ، و ن.افشار، غ صدري

  .سمت: تهران. رويكردهاي قاعده بنياد: شناسيواج .)1385. (ز. ك. كامبوزيا، ع

  .انتشارات سروش:  تهران.فرهنگ زبان فارسي).  1369. (مشيري، م

  .انتشارات فرهنگ نما:  تهران.فرهنگ فارسي معين يك جلدي).  1386. (معين، م



  47                          ...  هاي در واژهت هجابررسي قانون مجاور                          اول، شمارة ششمسال 

Ahmadkhani, M . (2010). Phonological Metathesis in Persian: Synchronic, 

Diachronic, and Optimality Theory. Pazhuheshe Zabanha-ye Khareji. 

56, 5-24. 

Bell, A. & Hooper J. B. (1978). Issues and evidence in syllabic phonology. 

In A. Bell & J. Hooper (Eds.), Syllables and segments. Amsterdam: 

North Holland Publishing Company, 3-24. 

Butskhrikidze, M. (2002). The Consonant Phonotactics of Georgian. The 

Netherlands: LOT.  

Crystal, D. (2008). A dictionary of linguistics and phonetics (6th ed.). 

Malden, Oxford & Carlton: Blackwell. 

Clements, G. N. (1990). The role of the sonority cycle in core 

syllabification. In J. Kingston & M. Beckman (Eds.), Papers in 

Laboratory Phonology 1: Between the Grammar and Physics of Speech. 

New York: Cambridge University Press, 283-333. 

Foley, J. (1977). Foundations of theoretical phonology. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Gouskova, M. (2004). Relational hierarchies in optimality theory: the case 

of syllable contact. Phonology, 21, 201-250. 

Greenberg, J. H. (1978). Some generalizations concerning initial and final 

consonant clusters. In J. H. Greenberg (Ed.), Universals of human 

languages, vol. 2: Phonology. Stanford: Stanford University Press, 243-

279. 

Harris, J. (1983). Syllable structure and stress in Spanish: a nonlinear 

analysis. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Henke, E., E. M. Kaisse & R. Wright. (2012). Is the Sonority Sequencing 

Principle an epiphenomenon? In S. Parker, The sonority controversy. 

Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 65-100. 

Holt, D. E. (1997). The Role of the Listener in the Historical Phonology of 

Spanish and Portuguese: An Optimality-Theoretic Account. 

Georgetown University: Ph.D. Dissertation. ROA-278. 

Holt, D. E. (2004). Optimization of Syllable Contact in Old Spanish via the 

Sporadic Sound Change Metathesis. Probus Vol.16: 43-6. 

Hooper, J. B. (1976). An introduction to generative phonology. New York: 

Academic Press. 



 اولشمارة ، ششمسال                  مشهدهاي خراسان دانشگاه فردوسي                                 مجلة زبانشناسي و گويش   48

Jespersen, O. (1904). Lehrbuch der Phonetik. Leipzig and Berlin: B. G. 

Teubner. 

Ladefoged, P. (1975). A Course in Phonetics. New York, Chicago: 

Harcourt Brace Jovanovich. 

Laver, J. (1994). Principles of phonetics. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Mahootian, Sh. (1997). Persian. USA & Canada: Routledge. 

Murray, R. W., & Vennemann T. (1983). Sound change and syllable 

structure in Germanic phonology. Language, 59, 514-528. 

Parker, S. (2002). Quantifying the sonority hierarchy. PhD dissertation, 

University of Massachusetts, Amherst. 

Parker, S. (2008). Sound level protrusions as physical correlates of 

sonority. Journal of Phonetic, 36, 55-90. 

Roca, I. (1994). Generative Phonology. London & New York: Routledge. 

Roca, I., & Johnson W. (1999). A course in phonology. Malden, Oxford: 

Blackwell.   

Samareh, Y. (1977). The arrangement of segmental phonemes in Farsi. 

Tehran: Tehran University Publications. 

Smolensky, P. (1995). On the internal structure of the constraint 

component Con of UG, Handout of a talk given at UCLA on 4/7/95. 

ROA-86.  

van der Hulst, H. (1984). Syllable Structure and Stress in Dutch. 

Dordrecht: Foris. 

Vennemann, T. (1988). Preference laws for syllable structure and the 

explanation of sound change. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de 

Gruyter. 

Windfuhr, G. L. (2009). The Iranian Languages. London & NY: 

Routledge. 

McGowan, K. B. (2008). Gradient Lexical Reflexes of the Syllable 

Contact Law. Retrieved from http://kmc gowan.rice. edu/publications/ 

mcgowan-cls45.pdf 

Melick, C. (2012). The Syllable Contact Law in Mbelime. Retrieved from 

http://www.gial.edu/images/gialens/vol6-1/Melick_Mbelime.pdf 

Pennington, R. (2012). Review of 'Is the Sonority Sequencing Principle an 

epiphenomenon?' by Henke, Kaisse & Wright. Retrieved from 



  49                          ...  هاي در واژهت هجابررسي قانون مجاور                          اول، شمارة ششمسال 

https://www.academia.edu/4783056/Review_of_Is_the_Sonority_Seque

ncing_Principle_an_epiphenomenon_by_Henke_Kaisse_and_Wright 

Rahimi, A., M. Eslami & B. Vazirnezhad (2011). Syllable Contact Law in 

Persian. Retrieved from  http://sharif.ir/~bahram/papers/scl.pdf 

 

 

 


