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 اهشکرمان ،سی همگانی، دانشگاه رازیشنادکتری زباندانشجوی 

 چکیده
، ده سلات  مالاح   از   هملی  منولور  بل   ؛اسل   تحلیل  کلرده  در گویش لکی دلفان را سازی )تکرار( انواع فرایند دوگان پژوهش حاضر

الملللی  الف لای موانگلار بلی     اسلا  و گفتلار منلان بر   هتمل  مملد  سلال  بل   شا تا  بیس زن( بی  سنی   پنجمرد و  پنجگویشوران بومی )

شناسلی  در حلوز  وا  ( من را 3991)بار پرینس و اسمولنسکی لی رویکرد بهینگی اس  ک  اوّ ،ارچوب نوریه. چشدیسی و( مواناِی پی می)

فراینلد  دلفلان   کل  در گلویش لکلی    دهلد ملی نشلان   نوشتار پلیش رو گرفت  شد. نتایج  کار زود در حوز  صرف نیز بخیلی و کردندمطرح 

همچنلی    ؛میلانی و پایلانی ودلود دارد   ب  دو صورت سازی کام  افزوده شود. فرایند دوگان  میتسازی کام  افزوده و ناافزوده ساخدوگان

لکلی محسلوب    سلازی در گلویش   تغییر واک  نیز مودود اس  کل  یکلی از پربسلامدتری  فراینلدهای وا ه     باسازی دوگان ،در ای  گویش

درادامل ،   ؛داردی اس  ک  نوع پسوندی من بسلامد سلاخ  کمتلری    دسازی ناقص نیز ب  دو شک  پیشوندی و پسون شود. فرایند دوگان می

انلد. ایل    بنلدی شلده  ها در تابلوهایی با ذکر مثال، رت ل    ب  الگوی ساختاری منتودّ شناسایی شده و با فرایند های مربوط ب  هرمحدودی 

 د.کندر گویش لکی ت یی  را ر های مکرّخوبی ساخ  انواع وا ه نوری  قادر اس  ب

 سازی ناقص.سازی کام ، دوگانفرایند تکرار، گویش لکی دلفان، نوریۀ بهینگی، دوگانها: کلیدواژه

                                                                 

 Farzaneh.heidari02@gmail.com               پس  الکترونیکی: -3
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 مهمقدّ -5

هلای سلازی اسل  کل  در بیشلتر زبلانتری  فرایندهای وا ه)تکرار( یکی از متداول 1سازیفرایند دوگان

اسل  کل  در ملورد سازی اصطالحی ساختوا ی بشری ودود دارد و بسیار زایاس . دوگان  شدشناخت 

ی از خاوصلیات موایلی خاصلّ   کننلدک  در من یک پسوند/ پیشوند ملنعکسرود کار میفرایند تکرار ب 

دانلد سازی را فرایندی ملی( دوگان310: 2001) 1استونهام وکاتام ا (. 193: 2001، 4لریش  اس  )کریستا

سلازی را ( دوگلان394: 3999) 1کگرگیرد. خاوصیات موایی خود را از ریش  قرض می ،ک  طی من وند

  بل  ی من بلا تودّللحاظ ترتیب خطّنحوی و هم ب  - لحاظ صرفیداند ک  هم ب ای از وندافزایی میگون 

شلناختی ایل  اسل  کل  سلازی ازنولر وا ا ویژگی متمایز دوگلانامّ ؛گیردهای ریش  صورت میویژگی

کردن ریشل  حاصل  کپی با. محتوای موایی وند نیس  مشخّصشده کامالً سازیماهی  موایی وند دوگان

ای کل  بل  من شلده و پایل ای اس  ک  ش اه  موایی بی  تنار کپیسازی پدیدهبنابرای  دوگان ؛شودمی

ش اه  وادلی و همونلدی  ،طور کام  صورت گیردسازی ب و هرگاه دوگان شود را دربر داردافزوده می

 شلود.طلور کامل  کپلی و تکلرار ملیز اس . در ای  حال  وا ه ب شده و ریش  کامالً باربی  تنار کپی

 درسل شلده ریش  و تنار کپی 7سازی کام سازی دارای دو نوع کام  و ناقص اس . در دوگاندوگان

 :زیایینمانند مثال زیر از زبان اندو ؛ش ی  هم هستند

1) wanita      wanita-wanita 

 زن          زنان

خلواهیم داشل .  1سلازی نلاقصهای موایی پایل  کپلی شلود، دوگلان مشخّاز هرگاه تنها بخشی ا 

کپلی کلرده  اس  را cvccیا  cv صورتب س  ک  در من هجای اول پای  ک  اهای زیر از زبان تونکا مثال

 (.3999نق  از کگر، ؛ 3990م، )استونهاکند و ب  پای  متا  می

2) cimis-i-h    ci-cimis-i-h   )خر  شکاری( 

سلازی در پاسخ دهد: چ  نلوع فراینلدهای دوگلان ذی  یهاب  پرسش نوشتار پیش رو بر من اس  تا 

هلایی بسامدتری  ای  فرایندها کدام هستند؟ چ  محلدودی گویش لکی ودود دارند؟ پربسامدتری  و کم

                                                                 

3. reduplication  

4. D. Crystal 

5. F. Katamba & J. Stonham 

6. R. Kager 

7. total reduplication  

8. partial reduplication  
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 سازی در گویش لکی اس ؟بهینگی قادر ب  ت یی  فرایندهای دوگان ۀدر نوری

. دارد راهای شمال غربی اس  ک  در استان لرستان بیشتری  تعداد گویشلور ز زبانگویش لکی یکی ا

هلای اسلتان لرسلتان( مختص ب  دلفان )یکلی از شهرسلتان پژوهش حاضر،بررسی در  گویش لکی مورد

مالاح   بلا  از راهروش میلدانی ب  نوشتار پیش روهای ، دادهیادشدههای منوور پاسخ ب  پرسشاس . ب 

صلورت ب گر پژوهش ک  اندسال بوده شا تا  بیس زن بی  سنی   پنجمرد و  پنجشور ک  شام  گوی ده

وتحلیل  ایل  کاررفتل  بلرای تجزیل  و روش ب کرده اس ث   و ض ط من را سات   دهت مدّشنیداری ب 

 تحلیلی اس . وها، روش توصیفی داده

سازی )تکرار( انجام شلده زمینۀ دوگاندی دردّهای متعمن اس  ک  پژوهش گربیانشده های انجامبررسی

 :شودها پرداخت  میفی مناختاار ب  معرّاس  ک  ب 

« در»، «بل »هایی ک  با افزودن و نیز ساخ « پیچخم، پیچخم»هایی مانند ساخ  (439: 3119)فرخ همایون

دانلد. ها را صف  تأکیدی ملید ای و مانن« چیدرپچیپ»، «سالب سال»مانند  ،شوندها تشکی  میبی  من« ا» یا

( و نیلز کل اسلی 304-300: 3170گیلوی ) احملدیانلوری و  ای  درحالی اس  ک  دستورنویسانی مانند

 شلوند و مناند ک  از ترکیب اسم و صف  ساخت  ملی( از ساختی موسوم ب  ات اع نام برده17-73: 3193)

و  3179، 3117هسلتند. شلقاقی )« مهمل » ،ی ساخت  شوندمعنهای بیوزناند ک  اگر با همرا تکرار نامیده

اتتقلاد وی در ات لاع، ونلد های گسلترده و دلامعی انجلام داده اسل . بل تکرار، پژوهش ۀزمین( در3193

پایل    یا بدون من بل  وا  /o/بس  کمک وا هت پیشوند، بیناوند یا پسوند ب صورب  9ردوگانی یا دزء مکرّ

. ایل  تقیلده بلا (20: 3117) کندیا بر من تأکید می دهدو مفهوم وا ه را تعمیم میشود و معنی افزوده می

 ،مورنلدشمار ملیتی ک  ای  ات اع را ب  پیروی از دستور زبان تربی، ترکیب تطفی ب یسان سنّونور دستورن

 ،انلدکلار بلرده تی بلهای ات اتی ک  دستورنویسان سنّمعتقد اس  ک  ساخ  همچنی وی  ؛در تضاد اس 

 نوتی تکرار ناقص هستند.

ت، بنلدی مفلاهیمی چلون تأکیلد، شلدّ( کاربرد تکرار در زبان فارسی را برای صلورت3179شقاقی ) 

پایل  را هلم  ۀبر معنی، مقولل افزونداند ک  گاهی شماری یا دنس و قسم میافزایش، تداوم، ان وهی و بی

کلرار و نتلایج حاصل  از من بل  ینلد تکلرار، از ت( با نگاهی متفاوت بل  فرا3110صفوی ) دهند.تغییر می

نلاقص  ۀکند و معتقد اس  ک  تکرار در سطح موایی، وا گانی و نحوی ب  دو گونلای توازن یاد میهگون 

نلد و اسل اب ازبان مربوط ۀمورد ک  با برونای از صناتات را پدید میگیرد و مجموت و کام  صورت می
                                                                 

9. reduplicant 
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شناسلی در پلژوهش خلود بررسلی ( تکرار را از حیث رده3111مهند )سخروند. راشمار میایجاد نوم ب 

 چهلارمعنای مودود در تکلرار را از  32و کادیتانی 33، ریگر30ده اس . وی براسا  دیدگاه موراوچیککر

 ت بررسی کرده اس .ت و کاهش شدّافزایش کمی ، کاهش کمی ، افزایش شدّ ۀط ق

بهینگلی و  ۀدر زبلان فارسلی از دیلدگاه نوریل راکلرار ینلد تا( فر3190پور بیلدگلی )رشقاقی و حید 

نلد. چلارچوب ابررسی کلرده ،یند برای ساختوا ه در زبان فارسیابودن ای  فرو متفاوت چگونگی زایایی

بنلدی من اسل  کل  بلا مرت ل  دهنلد نشلان مملدهدس ب تناظر اس . نتایج  ۀنوری ،حاضر پژوهش نوری

یند تکرار در زبلان فارسلی را بلا اتوان ساخ  انواع فربهینگی می ۀهای دهانی مطرح در نوریمحدودی 

( 3191شود، ت یی  کرد. دبیرمقدم و ملکلی )ها برداش  میها و معنایی ک  از منمن   ب  الگوی خاصّتودّ

( 2001) 31ایلنکال  و زولبلا دیلدگاه را من و کلرده  بندیدست  ازحیث صوری و معناییرا تکرار کام  

ر، معنایی اصلطالحی/ مجلازی های مکرّدهد ک  از برخی وا هبررسی نشان می . نتایج ای اندمقایس  کرده

کام  متفاوت و با دیدگاه اینکال  و زول مغلایرت  طورب شود ک  با معنای تناصر تکرارشونده ایجاد می

گوهلا در ایل  . بررسلی النلددارها در مفهوم کثلرت بسلامد بیشلتری معنایی نیز ای  وا ه لحاظدارد و از

ترکیب در الگوها مودب تغییر صلورت   د ای  مطلب هستند ک  نحولحاظ معنا و ساختار مؤیّپژوهش ب 

 شود.و معنا در ای  فرایند می

های دخیل  در ایل  الگوی فرایند تکرار در زبان کردی و نیز محدودی  (3191یاری )نژاد و اهللرضی 

اس ، فرایند تکلرار در زبلان  ممدهدس  نتایجی ک  از ای  پژوهش ب اند. براسا  دهکر را استخرا فرایند 

هلا کنند و ای  محلدودی ی ت عی  میهای خاصّی از محدودی کردی براسا  الگوهای ساختاری خاصّ

هلای پایلایی و بنلدی متفلاوت محلدودی ، بلا مرت ل هنگارند  تقیدبندی، متفاوت هستند. ب لحاظ رت  ب 

های مکرّر زبلان کلردی را براسلا  معنلایی کل  دارنلد، تحلیل  و ان ساخ  انواع وا هتوی، میدارنشان

 اس . بررسی کردهدر ای  گویش  راسازی ( فرایند دوگان3113) ،توصیف کرد. پالیزبان

فراینلد  ایرانلی هسلتند کل  گلران غیلر( ازدمل  پژوهش3997) 34( و راس 2001کاتام ا و استونهام ) 

د کل  طلی من نلدانسازی را فرایندی ملی( دوگان310: 2001) استونهام واند. کاتام ا هدکر را بررسیتکرار 

ب  فراینلد تکلرار کامل  و  نیز (3913کارتی )گیرد. مکوند خاوصیات موایی خود را از ریش  قرض می
                                                                 

10. E. Moravcsik 

11. T. Regier 

12. M. Kajitani 

13. S. Inkelas & C. Zoll 

14. K. Russell 
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وصلیف تسلسلی ای  فراینلد را ت تکوا شناسی غیر ۀهای سامی پرداخت  و با استفاده از نوریناقص در زبان

 و ت یی  کرده اس .

 بهینگی و تکرار ةنظری -7

زایشلی  ۀچلارچوب نوریل در 3993بار در سلال نخستی  رابهینگی  ۀنوری اسمولنسکی پال و پرینس مل 

هلای فلی کلرده اسل . در زبلانی و پایلایی را معرّدارنشلانای  نوری  دو نوع محدودی   .دکردنمطرح 

هلا متفلاوت اسل . در هلا در مندی ای  دو دست  از محلدودی بنمختلف براسا  ساختار، نحو  ترتیب

کنلد کل  های محتمل  را تولیلد ملیای از خرودیداد، دست از ورود درون پسسازوکار ای  نوری ، مولد 

 بلرایداد یکی اس  و برخی دیگر متفاوت هستند. ها با درونشوند. برخی از ای  گزین نامیده می «گزین »

ی و دارنشلانهلای ای از محلدودی یابد، مجموتل داد تواهر میشک  برونوب ک  ب انتخاب گزینۀ مطل

هلای بایسل  محلدودی بندی هستند و گزینۀ برونداد میی  دارای رت  مراتب اهمّپایانی براسا  سلسل 

  حلوزایل  نوریل  ابتلدا در داد بهینل  انتخلاب شلود. بلرون مثابلۀارزیاب بل  با باالرت   را ارضا نموده و

سم  مطالعلاتی کل  در راه خود را ب  سرت ب ها نفوذ کرد. ای  نوری  شناسی و سپس در سایر حوزهوا 

صرف نوایی را از دیلدگاه بهینگلی ( a3991  2003) ارتی و پرینسکصرف بودند، پیدا کرد. مک  حوز

( 2001) ،کاتام لا و اسلتونهام. انلدکردهدند و فرایند تکرار را در )صرف و نوا( تحلی  کربررسی و تحلی  

شلود کل  نتیجلۀ من ر و پای  میسازی مربوط ب  تطابق میان بخشی از مهنگ تنار مکرّمعتقدند ک  دوگان

(، قاتلد  تطلابق در 114-249: 3991) ارتی و پلرینسکلملکر با پای  اس . براسا  هماهنگی دزء مکرّ

هلای ( محلدودی 3ودی  هملراه اسل : اس  ک  با سل  نلوع محلد مهمنوریۀ بهینگی موضوتی بسیار 

( 2بلرداری شلده اسل ؛ کننلد  تطلابق میلان پایل  و تنالر نسلخ ر ک  تضمی ماهیتی پای  و تنار مکرّ

 REDف طلور مخفّلر )دوگلانی( بل ی. تنار مکلرّدارنشانهای ( محدودی 1های پایایی؛ و محدودی 

 ترکیب شود. اس  ک  باید با پای  یمعمول وند طورب شود و نامیده می

 سازی در گویش لکی دلفانفرایند دوگان وتحلیلتجزیه -9

نلد ا. ای  فرایندها ت ارتشوددر ای  بخش چند نوع فرایند تکرار متداول در گویش لکی دلفان تحلی  می

ص تغییر واک ، تکرار نلاقبا )میانی و پایانی(، تکرار ناقص  31، تکرار کام  افزوده31تکرار کام  ناافزوده :از

های مربوط بل  هلر فراینلد شناسلایی و اسلتخرا  شلده و پیشوندی و تکرار ناقص پسوندی. محدودی 
                                                                 

15. pure full reduplication  

16. superadded full reduplication  
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 تشریح شده اس . درادام نور در قالب تابلویی ترسیم و  بندی فرایند مودود در وا   موردرت   براسا 

 سازی کامل )تکرار کامل(دوگان -9-5

شلود. ایل  و با افزودن یک تکوا  دسلتوری سلاخت  ملی تکرار کام  فرایندی اس  ک  از تکرار یک پای 

شلود. تکلرار فرایند خود ب  انواع تکرار کام  ناافزوده و تکرار کام  افزوده )میانی و پایلانی( تقسلیم ملی

 ۀبلر دو پایل افلزون ،ک  در تکلرار کامل  افلزودهشود، درحالیکام  ناافزوده فقط با تکرار پای  ساخت  می

یا پس از پایلۀ دوم قلرار  وری نیز در ساخ  حضور دارد ک  در میان دو پای  قرار داردر، تکوا ی دستمکرّ

 (.99: 3193)شقاقی، گیرد می

 سازی کامل ناافزودهدوگان -9-5-5

هایی ک  با فرایند تکرار کامل  نلاافزوده گیرد و مجموت  وا های  فرایند تنها با تکرار کام  پای  صورت می

موا، گلروه و دملل  های متفاوتی مانند اسم، صف ، قید، صوت، اسم صوت/ نلامول شوند ب  مقساخت  می

ت، تأکیلد، افلزایش، ان لوهی، تلداوم و ی ای  فرایند در زبلان فارسلی مفلاهیم شلدّکلّ طورق دارند؛ ب تعلّ

ز تغییلر بر تغییر معنی پایل ، مقوللۀ من را نیل افزونافزاید و گاهی شماری یا دنس و قسم را ب  پای  میبی

 (.121: 3179دهد )شقاقی، می

شلوند. ایل  سازی کام  ساخت  ملیفرایند دوگان باها و اصطالحات ددید در گویش لکی دلفان وا ه 

نور هستند. در ددول زیلر وا گلانی  ت، کثرت یا استمرار تم  موردشدّ  کنندمعمول بیان طورب ها وا ه

 دهد.سازی کام  ناافزوده رخ میدوگان ها فراینداز گویش لکی ممده اس  ک  در من

 (واژگان گویش لکی )تکرار کامل ناافزوده .(5جدول )
 آوانویسی گویش لکی معنی فارسی

  هذرّهذرّ
  پیردریخت  پیاصطالحی برای ترق

  قاچقاچ
 kw  تکّ تکّ 

  کردنقاپیدن و غارت
  سوراخسوراخ
  تقبتقب
  گُل گُل 
  قطع قطع 

  ریزریز
  شُرُشر

  گروهگروه



 13/ سازی در گویش لکی دلفانتحلی  بهینگی فرایند دوگان

 (5جدول )ادامة 
 آوانویسی گویش لکی معنی فارسی

  ریزش باران
  هوارهوار

  پارهپاره

  دیگت 

( 201-201: 3999ازنولر کگلر ) شلود.ملی بررسلینولر  های دخی  در فراینلد ملورداکنون محدودی 

 ند از:اسازی مرت ط هستند ت ارتهایی ک  در چارچوب بهینگی با ای  نوع دوگانمحدودی 

 MAX-BRساز دارد. وگانبودن: هر تضوی در پای  تناری متناظر در دبیشین 

ساز داشلت  باشلد. ایل  هر تناری در پای  باید تنار مطابقی در وند دوگان ،ای  محدودی  براسا  

بنابرای  اگر محدودی  در باالتری  رده باشلد و  ؛کندسازی ناقص را دریم  میمحدودی  هرگون  دوگان

سلاختی بلر های خلوشا اگر محدودی امّ ؛سازی کام  خواهیم داش محدودیتی بر من غل   نکند دوگان

 دهد.سازی ناقص رخ میدوگان ،من غل   کنند

 DEP-BRساز تناری متناظر در پای  دارد. وابستگی: هر تضوی در دوگان

ایل   سلاز داشلت  باشلد؛ی در وند دوگلانمتناظر هر تناری در پای  باید تنار ،ای  محدودی  بنابر 

زملانی تنهلا کپی شود. ای  محدودی   طور دقیقب کند و وا ه باید یمحدودی  هرگون  در  را دریم  م

 شود ک  دردی صورت گیرد.نقض می

نیلز من را  دارد،  هر ویژگی ک   ،سازتنار متناظر در دوگان تناری در پای  باشد و  همانی: اگر 

 IDENT-BRF. رددا

ساز قائل  اسل  و اگلر تنالری در ونلد انهای تناصر پای  و دوگبودن ویژگیای  محدودی  ب  یکسان

تنالر  ،ای ک  داشلت  باشلدل هر ویژگیدر پای  داشت  باشد، تنار اوّ یساز باشد ک  تنار متناظردوگان

 دهد ک  یک ویژگی مودود در پای  در وند مجاز ن اشد.دوم نیز دارد. نقض ای  محدودی  زمانی رخ می

هلای نیز در ای  فرایند دخی  اس . بلا درنورگلرفت  داده IDENT-IOsegmentی پایایی محدودی  کلّ

 شک  زیر اس :ها ب بندی ای  محدودی (، رت  3ددول )
MAX-BR >>  IDENT-BRF>> IDENT-IOsegment 

 [ها در تکرار کامل ناافزوده در واژة ]بندی محدودیترتبه .(5تابلو )

IDENT-IOsegment IDENT-BRF MAX-BR 
Input: 

/RED + rif / 

*   a. [] 
 

 *!  b. [] 
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 ۀداد بهین  انتخاب شده اسل . گزینلبرون مثابۀها ب با اغنای باالتری  محدودی  (a) ۀدر ای  تابلو، گزین 

(b) ّثیری نقض محدودی  سوم، تلأ ط دوم، حذف شده اس . ارضاء یای مهلک از محدودی  مسلّبا تخط

 هاشور خورده اس . ،همی  دلی داد بهین  ندارد و ب برون در انتخاب

 سازی کامل افزودهدوگان -9-5-7 

کل  در  ر، تکوا ی دسلتوری در سلاخ  حضلور داردبر دو پایۀ مکرّ افزون ،در فرایند تکرار کام  افزوده

ا  دسلتوری، فراینلد   ب  دایگاه ایل  تکلودایگاه میان دوپای  یا پس از پایۀ دوم قرار گرفت  اس . با تودّ

کل  تکلوا  دسلتوری پلس از توان ب  انواع میانی و پایانی تقسیم کرد. درصلورتیتکرار کام  افزوده را می

. ای  فراینلد شودنامیده میمیانی   ر بعد از من بیاید، فرایند تکرار کام  افزودپای  قرار گیرد و صورت مکرّ

« /na/نَ » و «/az/از »نهلی، « /ma/ مَ»، «/-o/و »، تکوا  میلانی «اب ، در، تو، ت»های اضافۀ با استفاده از حرف

 (.31: 3191شوند )دبیرمقدم و ملکی، های ددید ساخت  مینفی و تکرار پای ، وا ه

 سازی کامل افزودة میانیالف( دوگان

و « /o/و  -» بسل ، پلی«ب ، تا، اندر، در و تلو»های اضافۀ سازی کام  افزود  میانی با حرففرایند دوگان

سلازد و... را ملی« گرداگلرد»، «دورتلادور»، «رگبل رگ»هلایی ماننلد و تکرار پای ، وا ه« /a/ -ا-»بیناوند 

 (.300-99: 3111)شقاقی، 

بلی   /a/تکرار کام  افزود  میانی در گویش لکی، کاربرد فراوانی دارد کل  بلا اسلتفاده از ونلد میلانی  

ورده شلده ( م2)هلای دلدول هایی از ای  فراینلد در دادهشود. نمون یر ساخت  مقسم  پای  و دزء مکرّ

 اس .

 واژگان گویش لکی )تکرار کامل افزوده میانی( .(7جدول )

 آوانویسی گویش لکی معنی فارسی
  نفس زدننفس
  هق خندههق

  همهم 
  رگب رگ
  لنگانلنگان

  کردنبا تر  کاری
  پنهانی - زیرزیرکی
  روروب 

  ده ب ده 

  گالویزشدن

  شدنهول



 11/ سازی در گویش لکی دلفانتحلی  بهینگی فرایند دوگان

 ؛کامل  تکلرار شلده اسل  طلور ر بلدلیل  اینکل  دلزء مکلرّهلا، بل در ساخ  ایل  دسلت  از وا ه 

ا میانوند مودلود در ایل  امّ ؛ندداررت ۀ باالتری  یدارنشانهای    ب  محدودی نسهای پایایی محدودی 

دهلد و اداز  تشکی  هجای بدون مغازه را نمی ONSETی دارنشانها بدون مغازه اس . محدودی  داده

منولور ارضلای ایل  محلدودی ، گیلرد. بل باالتر قرار می ۀی در رت دارنشانبنابرای  ای  نوع محدودی  

 گیرد.مخوان پایانی وا   پای  در دایگاه مغاز  هجای بعد قرار میه

رت ل  هلم ONSETترتیلب بلا محلدودی  ب  DEP I-Oو  MAX I-O ،DEP B-Rهای پایایی محدودی 

 هستند.

 کند.داد را دریم  میداد و برونهرگون  در  بی  درون MAX I-Oمحدودی  

 ساز تناری متناظر در پای  دارد.ضوی در دوگانهر ت در من ( ک وابستگی) DEP B-Rمحدودی  

ای  محدودی ، هر تناری در پایل  بایلد تنالری متنلاظر در ونلد  اسا بر ،شد گفت طور ک  همان 

کپی شلود.  طور دقیقب کند و وا ه باید ای  محدودی  هرگون  در  را دریم  می ؛ساز داشت  باشددوگان

 ک  دردی صورت گیرد.شود زمانی نقض می تنهاای  محدودی  

 کند.هرگون  حذف بی  درونداد و برونداد را دریم  می DEP I-Oمحدودی  

حاشیۀ سلم  راسل   در منهجا[ نام دارد ک   - راس  ]پای  - انط اق ALIGN-R (B-σ)محدودی   

پای  باید با حاشیۀ سم  راس  هجا مطابق  داشت  باشد. بل  ایل  معنلی کل  بلرای ارضلای محلدودی  

همی  دلیل ، بلرای انتخلاب گزینلۀ بهینل  بایلد شود. ب راس ( نقض می - زه، ای  محدودی  )انط اقمغا

در رت لۀ هلای پایلانی، نس   ب  محدودی  مغازه و محلدودی هجا[  - راس  ]پای  - محدودی  انط اق

 گیرد.بتری قرار پایی 

ای  محلدودی ، هجلای  اسا اس . بر NO-CODAی دارنشانرت ۀ بعدی، محدودی  محدودی  پایی 

 شلود؛ بنلابرای  خلتمبدون پایان  )هجای باز( بر هجای بست  اردحی  دارد و هجلا ن ایلد بل  همخلوان 

 شک  زیر خواهد بود:ها ب بندی ای  محدودی رت  
ONSET, MAXI-O, DEP B-R, DEP I-O>> ALIGN-R(B-σ), NO-CODA 

 :ارائ  شده اس  +/همراه نمایش وا   ب  دشدهیاهای بندی محدودی زیر نحو  رت   در تابلو

 [میانی در واژة ] ةها در تکرار کامل افزودبندی محدودیترتبه .(7تابلو )
NO-CODA ALIGN-R (B-σ) DEP I-O DEP B-R MAX I-O ONSET /RED/ 

 * *!    a. 
**    *!  b. 
**     *! c. 

 *  *!   d. n 

* *!     e. 
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رت   بلا من، بلر های پایایی همو سایر محدودی  ONSET های مغازه، محدودی باال   ب  تابلوبا تودّ 

 ۀ  دارنلد و دارای رت لاولویّل NO-CODAو محدودی   ALIGN-R (B-σ) راس  - محدودی  انط اق

بنلدی ودلود نلدارد بل  ایل  رت   NO-CODAو  ALIGN-R (B-σ)ا بی  محدودی  امّ ؛باالتری هستند

ایل   اسلا بودن نلدارد. برها تأثیری در بهین بنابرای  ارضای هرکدام از من ؛رت   هستندمعنی ک  هردو هم

تلر را هلای باالرت ل چراکل  محلدودی  ؛داد بهین  انتخاب شده اسل برون مثابۀب  (e)گزینۀ  ،هابندیرت  

 MAX I-O، ONSET، DEP B-Rهلای دلی  نقض محلدودی ب  (b,c,d) هایده اس . گزین کرارضاء 

 اند.رقاب  خار  و حذف شده ۀاز گردون DEP I-O با نقض محدودی  (a) ۀو نیز گزین

 پایانی ةسازی کامل افزودب( دوگان

 متّال ر ونلد اشلتقاقی بل  کلملۀ مکلرّ گیرد ور بالفاصل  پس از پای  قرار میدر ای  فرایند، صورت مکرّ

او، ل، کیلَک، لَان، ل»از: اند اند، ت ارتهایی استفاده شدهشود. پسوندهایی ک  در ساخ  چنی  وا همی

 (.127-121: 3179شوند )شقاقی، ک  ب  پایۀ دوم افزوده می«  ل و یل

و وند افزوده یا پسوند پس از  گیردر در ای  فرایند بعد از پای  قرار میدر گویش لکی، قسم  مکرّ 

ای از ای  فرایند در گویش لکی هستند. پسوندهایی ک  های زیر نمون مید. مثالای  دو در پایان وا ه می

 اند.ع هستند در ددول زیر ممدهروند بسیار متنوّکار میهایی در ای  گویش ب در ساخ  وا ه

 پایانی( ار کامل افزودةواژگان گویش لکی )تکر .(9جدول )

 آوانویسی گویش لکی معنی فارسی

 wrswrakoni بازیسرسره
  خالیخال

  برف و بوران فراوان
  دش  و پایکوبی

  رنگارنگ

  م  فراوان و شدید

  گاهیگ 

  زدهغذا یا مب ده 

دی در سلاخ  شود، پسوندهای متعلدّهای گویش لکی مشاهده می( داده1گون  ک  در ددول )همان 

 کنند.ای  وا گان دخی  هستند ک  معانی متفاوتی را القاء می

میلانی   های دخی  در فرایند تکرار کامل  افلزودهای دخی  در ای  فرایند نیز مانند محدودی محدودی 



 11/ سازی در گویش لکی دلفانتحلی  بهینگی فرایند دوگان

 اند:زیر تنوان شده اختاار دراس  ک  ب 

 دهد.ک  اداز  تشکی  هجای بدون مغازه را نمی ONSETی دارنشانمحدودی  

 کند.داد را دریم  میداد و برونک  هرگون  در  بی  درون MAX I-O محدودی 

 ساز تناری متناظر در پای  دارد.گوید هر تضوی در دوگانک  می DEP-BR محدودی 

 کند.داد را دریم  میداد و برونذف بی  درونهرگون  ح DEP I-Oمحدودی  

ک  معتقد اس  حاشیۀ سم  راس  پای  باید با حاشیۀ سم  راس  هجلا  ALIGN-R (B-σ)محدودی  

 مطابق  داشت  باشد.

گوید هجای بدون پایانل  )هجلای بلاز( بلر هجلای بسلت  ک  می NO-CODAی دارنشانمحدودی   

 مخوان شود.اردحی  دارد و هجا ن اید ختم ب  ه

 شک  زیر خواهد بود:ها ب بندی ای  محدودی پس رت  
ONSET, MAXI-O, DEP B-R, DEP I-O>> ALIGN-R(B-σ), NO-CODA 

ارائل   +/هملراه نملایش وا   بل  یادشدههای بندی محدودی زیر نحو  رت   در تابلو

 اس .« دش  و پایکوبی»شده اس  ک  معنی فارسی من 

 [پایانی در واژة ] ةها در تکرار کامل افزودبندی محدودیترتبه .(9) لوتاب

NO-CODA ALIGN-R (B-σ) DEP I-O MAX B-R MAX I-O ONSET /REDrizon/ 

* *     a. 

**    *!  b. 

** *    *! c. 

* *  * *!  d.  

* * *!    e. 

هلا تری  محلدودی زیرا باالرت   ؛داد بهین  انتخاب شده اس برون مثابۀب  (a)گزینۀ  (1تابلو ) اسا بر 

هلا هلا را نقلض کلرده یلا از منها برخی از ایل  محلدودی ک  سایر گزین درحالی ؛ده اس نمورا ارضاء 

 اند.ی مهلک نمودهتخطّ

 سازی ناقصدوگان -9-7

برخالف منچ  در مورد فرایند تکرار کام  مطرح شد، در فرایند تکلرار نلاقص، بخشلی از کلملۀ پایل  در 

 یابد.شود یا تغییر میفرایند تکرار یا کپی پای ، حذف می
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 سازی ناقص پیشوندیدوگان -9-7-7

مید. الزم بل  ذکلر اسل  کل  ی  میصورت ناقص )حذف یا تغییر( پیش از پار ب در ای  فرایند، دزء مکرّ

 :(4وا گان لکی مودود در ددول ) برای مثال دارد؛ها بار معنایی تهی ر در ای  وا هدزء مکرّ

 واژگان گویش لکی )تکرار ناقص پیشوندی((. 4جدول )

 آوانویسی گویش لکی معنی فارسی

  گردوخاک
  استعاره از نابینا
  مرتب و منوم

  لخ  و خالی

  دندهکی

  حشرات

ر شود، الگوی ساخ  هجای پایل  و دلزء مکلرّ( مشاهده می4گون  ک  در وا گان لکی ددول )همان 

اسل  و واکلۀ  /O/اس . در تمام ای  وا گان واکلۀ میلانی واکلۀ  CVC+V+CVCصورت ای  وا گان ب 

شلک  ر بل یعنلی سلاختار پایل  و دلزء مکلرّ ؛اسل  /u/ارد، واکۀ پسلی  و بسلتۀ بخش پای  در تمام مو

CVC+O+CUC . اس 

راس  و محدودی  بدون مغازه کل  ناشلی از  - های انط اقبر محدودی  افزونای  فرایند،   ییت در  

 IDENT IOhigh نلام های پایینی هستند، محدودی  دیگری نیز بلرت   یو داراودود واکۀ میانی اس  

 اس . الزم

IDENT IOhigh: داد در واکۀ افراشت  داد و بروندارد ک  درونای  محدودی  بیان می/u/  باهم هماننلد

گیرد و در وقلوع ایل  فراینلد ها قرار میهستند. محدودی  دیگری ک  در رت ۀ باالتری از ای  محدودی 

 اس . IDENT(-vc)B-R*دخی  اس ، محدودی  پایایی 

*IDENT(-vc)B-R: ای  محدودی  معتقد اس  ک  همانندی واکل  و همخلوان پایلانی در پایل  و دلزء 

رو ایل  کنلد، ازایل گزینۀ بهین  ای  محدودی  را نقض ملی ،ای  محدودی  اسا ر مجاز نیس . برمکرّ

 هلا دربنلدی محلدودی . پس رت  داشت  باشدتری پایی  ۀرت  ها یمحدودنس   ب  سایر محدودی  باید 

 شک  زیر اس :ای  فرایند ب 
ONSET, DEP I-O>> MAXI-O, IDENT IOhigh>> *IDENT(-vc)B-R >>ALIGN-R(B-σ), 

NO-CODA 

 ارائ  شده اس . +/همراه نمایش وا   ب  یادشدههای بندی محدودی در تابلو زیر نحو  رت  



 17/ سازی در گویش لکی دلفانتحلی  بهینگی فرایند دوگان

 [ر واژة ]پسوندی د ها در تکرار ناقصبندی محدودیترتبه .(4تابلو )
NO-

CODA 

IDENT 

IOhigh 
*IDENT(-

vc) B-σ 
*IDENT(-

vc)B-R 
IDENT 

IO 
MAX 
I-O 

DEP 
I-O ONSET /RED + O+ kur/ 

* *! *  *!    a. 

*  * *!*     b. 

* * *      c. 

       *! d.  

  *    *!  e. 

  *   *!   f.  

*  * *!     g. 

دلیلی بر ای  املر اسل  کل  محلدودی   (a)شود، ودود گزینۀ گون  ک  در ای  تابلو مشاهده میهمان 

IDENT IO  باید نس   ب  محدودی *IDENT(-vc)B-R   در رت ۀ باالتری قرار داشت  باشلد. گزینلۀ(a )

و  g) هلایداد، حذف شده اسل . گزینل داد و برونبودن دروندودی  یکسانی مهلک از محدلی  تخطّب 

b)  ی مهلک از محدودی  دلی  تخطّنیز ب*IDENT(-vc)B-R هلایاند و گزینل از رقاب  حذف شده (f ،

e  وd)  انلد و سلرانجام گزینلۀ ها حذف شدهتری  محدودی ی مهلک از باالرت  دلی  تخطّب(c)  مثابلۀبل 

رت  ، تأثیری در ایل  انتخلاب های پایی ی ای  گزین  از محدودی اد بهین  انتخاب شده اس  و تخطّدبرون

 ندارد.

 سازی ناقص پسوندیدوگان -9-7-7

ر در گیلرد. دلزء مکلرّصورت ناقص )حذف یا تغییر( پس از پای  قلرار ملیر ب در ای  فرایند، دزء مکرّ

 :در گویش لکیهای زیر مانند داده ؛معنی اس اینجا بی

 واژگان گویش لکی )تکرار ناقص پیشوندی( .(1جدول )
 آوانویسی گویش لکی معنی فارسی

  کاروبار
  دمع و دورکردن

  الت و لوت

  معلول

 های زیر هستند:تام  وقوع ای  فرایند در گویش لکی دلفان محدودی 

اسل  و واکلۀ میلانی در اینجلا  CVC+V+CVCصورت ر ای  وا گان ب و دزء مکرّ ساختار هجایی پای 

تری  محدودی  در ای  فرایند نیز محدودی  مغلازه اس . باالرت   /o/همانند تکرار ناقص پسوندی، واکۀ 
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(ONSET)  گزینلۀ  ازمنجاکل کنلد. دلی  ودود واکۀ میانی منع میاس  ک  حضور هجای بدون مغازه را ب

-ALIGN-R(B)راسل   - ی از محدودی  انط اق  با ارضای ای  محدودی  باالرت  ، مج ور ب  تخطّبهین

σ) )تری  رت   قرار گیرد. محدودی  بعلدی کل  باید در پایی  راس  – شود، ناگزیر محدودی  انط اقمی

برونلداد را اس  ک  هرگون  در  بلی  درونلداد و  MAX I-O رت   با من اس ،از مغازه و درواقع هم پس

ساز تناری متنلاظر در نگوید هر تضوی در دوگاک  می DEP-BR کند و درادام  محدودی دریم  می

معتقد اس  ک  هلر تضلوی در پایل  تنالری  MAX B-Rرت   با من یعنی و نیز محدودی  هم پای  دارد

 محلدودی  ،یلدمملی DEP B-Rاز  پلسبنلدی ساز دارد. محدودی  بعدی ک  در رت ل متناظر در دوگان

*IDENT(c-)B-R گوید برای رسیدن ب  گزینۀ بهین  مجاز نیسل  کل  همخلوان مغلازی  در اس  ک  می

 ر همانند باشند.پای  و دزء مکرّ

 شک  زیر اس :ها در ای  فرایند ب بندی ای  محدودی پس رت   
ONSET, MAX I-O, MAX B-R, DEP B-R>>*IDENT(c-)B-R>> ALIGN-R(B-σ), NO-

CODA 
ارائ  شلده +همراه نمایش وا   ب  یادشدههای بندی محدودی در تابلو زیر نحو  رت  

 اس .
 پایانی در واژة  ةها در تکرار کامل افزودبندی محدودیترتبه .(1تابلو )

NO-

CODA 

ALIGN-

R (B-σ) 
*IDENT(c)B-

R 

DEP 

B-R 
MAX 

B-R 
MAX 

I-O ONSET /O RED / 

* * *!     a. 

**     *!  b. 

**      *! c. 

* *   * *!  d.  

*    * * *! e. 

 **  *!    f.o 

* *      g. 

داد بهینل  انتخلاب شلده بلرون مثابلۀهای باالرت   ب با ارضای محدودی  (a)ای  تابلو، گزینۀ  اسا بر 

هلای باالرت ل  از از ایل  محلدودی  یدلی  تخطّلب  (d، c، b و e) هایک  گزین  اس  اس . ای  درحالی

از رقاب  بلا گزینلۀ  DEP B-Rی مهلک از محدودی  با تخطّ (f)شوند و گزینۀ رقاب  حذف می ۀگردون

 نده اس .بهین  بازما

 تغییر واکه باسازی دوگان -9-9

اصللی و  ۀل در ایل  فراینلد کلملدهد. دزء اوّوفور در گویش لکی دلفان رخ میسازی ب ای  نوع دوگان



 19/ سازی در گویش لکی دلفانتحلی  بهینگی فرایند دوگان

ل هرچل  هسلت  در دلزء اوّ ۀل اس  با ای  تفاوت کل  واکلمعنادار اس  و دزء دوم تکرار همان دزء اوّ

صلورت بازنملایی تلوان بل شود. ای  فرایند را میت دی  می [a] ۀدر دزء دوم در تمام موارد ب  واک ،باشد

 ی زیر نشان داد:خطّ
CVC             C1VC2  C1aC2 

 تغییر واکه( با واژگان گویش لکی )تکرار ناقص .(6جدول )

 آوانویسی گویش لکی معنی فارسی

 Ø زدن مداومسوت
  نازکردن

  غرولندکردن
  زدندیغ

  مه و نال  از درد
  کردنپچپچ

  خندیدن
  صدای سروصدای چیزی

  کردن مبچک 
  کردناخم و ناراحتی

  کردن مداومسرف 
  صدای چیزی

  صدای پا
  کردنپچپچ

 ۀساز ب  واکلمودود در پای  هرچ  باشد، در وند دوگان ۀسازی در گویش لکی، واکدر ای  نوع دوگان 

ای توان گف  در وا گان تولیدشده ودلود هلر واکل ت ارت دیگر میب  ؛شودت دی  می /a/افتاده و پیشی  

کنلد، محدودیتی ک  در اینجا تمل  ملیساز مجاز نیس . گرد در وند دوگان غیر  پیشی  افتاد ۀغیر از واک

یعنی یک واحد موایلی خلاص را م نلا  ؛کندی تم  میدر موارد خاصّ تنهای اس  ک  دارنشانمحدودی  

ی بلر محلدودی  پایلایی دارنشلانمحدودی   ۀگیرد. غل دهد و محدودی  برم نای من شک  میقرار می

 شود.سازی میباتث رخداد ای  دوگان

 ند از:ا  ناظر بر ای  فرایند هستند ت ارتهایی کمحدودی 

 vRED= a باشد. //ساز باید وند دوگان ۀواک

 کند.گرد را دریم  می غیر  پیشی  افتاد ۀای غیر از واکبنابرای  ودود هر واک 
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پای  و ونلد را  ۀبودن واکشود محدودیتی پایایی اس  ک  یکسانمحدودی  دیگری ک  در اینجا مطرح می

 دارد.ملزم می

 IDENT-V(BR)پای  و وند باید یکسان باشد.   وا  ۀواک

 :سازی اس صورت زیر تام  فرایند دوگانهای باال ب بندی محدودی رت  
vRED= a>> IDENT-V(BR) 

 [از طریق تغییر واکه در واژة ] ها در تکرار ناقصبندی محدودیترتبه .(6) تابلو

IDENT-V(BR) vRED= a 
Input: 

/RED + hik / 

*  a. [] 
 

 *! b. [] 
 

گلرد از رقابل   پیشلی  غیلر  افتلاد ۀدلی  تدم ارضای محدودی  باالرت   و نداشت  واکب  (b) ۀگزین 

ده کلرزیلرا محلدودی  باالرت ل  را اغنلاء  ؛شلودداد بهین  انتخاب میبرون مثابۀب  (a) ۀحذف شده و گزین

 اس .

 گیریتیجهن -4

  گویشلوران سلازی در گفتلار روزملرّسازی )تکرار( یکی از پربسلامدتری  فراینلدهای وا هفرایند دوگان

دی در ایل  گلویش سازی متعلدّ، فرایندهای دوگانممدهدس ب   ب  نتایج گویش لکی دلفان اس . با تودّ

سلازی دهد. دوگلانیسازی کام  در ای  گویش ب  دو شک  افزوده و ناافزوده رخ مشود. دوگاندیده می

سلازی نلاقص افزوده نیز خود دارای دو شلک  افلزود  میلانی و افلزود  پایلانی اسل . دو نلوع دوگلان

صلورت ر بل شوند ک  در نوع پیشلوندی دلزء مکلرّ)پیشوندی و پسوندی( نیز در ای  گویش ساخت  می

صلورت ر ب سوندی دزء مکرّو در نوع پ ؛مید و تهی از معنا اس ناقص )حذف یا تغییر( پیش از پای  می

سلازی نلاقص پسلوندی دارای مید و تهلی از معنلا اسل . دوگلانناقص )حذف یا تغییر( پس از پای  می

 ،سلازیسازی در ای  گویش اس . نوع دیگری از دوگلانبسامد کمتری نس   ب  سایر فرایندهای دوگان

 سیار پربسامد و پروقوع اس .شود ک  بتغییر واک  در ای  گویش دیده می باسازی یعنی دوگان

 ند از:اسازی در گویش لکی دلفان ت ارتهای دخی  در فرایندهای دوگانمحدودی 

 :ترتیبسازی کام  ناافزوده ب های دخی  در فرایند دوگانمحدودی 

 MAX-BR،IDENT-BRF و IDENT-IOsegment .هستند 

، ONSET ،MAXI-O ،DEP B-Rوده میلانی، سازی کام  افزدوگان های دخی  در فرایندمحدودی  



 73/ سازی در گویش لکی دلفانتحلی  بهینگی فرایند دوگان

DEP IO ،NO-CODA و در پایان ALIGN-R(B-σ).هستند 

، DEP B-R و ONSET، MAXI-Oپایلانی،   سازی کامل  افلزودهای دخی  در فرایند دوگانمحدودی 

DEPI-O و در پایان ALIGN-R(B-σ) و NO-CODA .هستند 

و  ONSET ،DEP I-O، MAX I-Oپیشلوندی، سازی نلاقص های دخی  در فرایند دوگانمحدودی  

-ALIGN-R(B-σ), NOو  IDENT IOhigh ،*IDENT(-vc)B-Rهللای هللا محللدودی پللس از ایلل 

CODA .هستند 

و  ONSET ،MAX I-O ،MAX B-R سلازی نلاقص پسلوندی،های دخی  در فرایند دوگلانمحدودی 

 تند.هس NO- CODAو  DEP B-R,*IDENT(c-)B-R, ALIGN-R(B-σ)درادام  

 vRED= a, IDENT-V(BR)هلای محدودی  با تغییر واک سازی های دخی  در فرایند دوگانمحدودی 

 هستند.
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