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 چکیده
 در چارچوب نظريةهاي همخوانی پايانی در زبان تركی آذربايجانی اين مقاله به بررسی فرايند درج واكه در خوشه

بودن خوشة كه چرا عليرغم مجاز ست االت اؤدرصدد پاسخگويی به اين ساين پژوهش  پردازد.میبهينگی 

فرايند درج واكه  اين ساختار هجايی مجاز نبوده و در برخی موارد ،در زبان تركی آذربايجانی دوهمخوانی پايانی

هاي زبانی به براي انجام اين تحقيق داده شود.شده چگونه تعيين میدرج اينكه كيفيت واكة ديگر گيرد وصورت می

ة وشدر خ در اين زباندهد كه ها نشان میبررسی داده آوري شد.صورت ميدانی از گويشوران اين زبان جمع

قلة هجايی رسايی  بدين ترتيب كه با دور شدن از ؛شودهمخوانی پايانة هجا همواره اصل توالی رسايی رعايت می

به همين دليل در مواردي كه اصل توالی رسايی نقض شده  .يابدكاهش و با نزديک شدن به قله رسايی افزايش می

توان نوشت در اين زبان بهينگی می ةدر چارچوب نظريها گيرد. با تحليل دادهباشد، فرايند درج واكه صورت می

 ،عبارت ديگره ب ؛شودهجا، درج واكه مجاز شمرده می ةاصل توالی رسايی در پايان نشانداري اقناع محدوديت براي

 ةواك تركی آذربايجانی يابد. در زبانتسلط می  DEPتوالی رسايی بر محدوديت پايايی لاص محدوديت نشانداري

ماهنگی هاي حاكم بر فرايند هبا تبعيت از محدوديتبوده و  ]+افراشته[ثابت  همواره داراي مشخصةشده درج

 شود.قبل از خود هماهنگ می با واكة ]گردي [و] پسين[ ةاي از نظر ارزش مشخصواكه

 .، اصل توالی رسايیبهينگی ةاي، نظريهماهنگی واكه : درج واكه،هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -3

تااريخی دارد و  ةهاي قديمی است و در حدود هزار و پانصد ساال ساابقی يكی از زبانزبان ترك

هااي از نظر نسبی جزء زبان را تركیزبان  1استرالنبرگ شود.هاي مختلف بدان تكلم میبه گويش

اي زبان تركی آذربايجانی مانند تركی تركيه و تركمنای شااخهبندي كرده است. دستهآلتايی –اورال

نشاين اياران، عارا  و كه عالوه بر آذربايجاان در بساياري از منااتق تار  استاوغوز  از تركی

از زباان  مقالاه نياا در یبررسا ماورد يهاداده .(138: 1131شود )هيئت، آناتولی به آن تكلم می

 هااي اساتان اردبيال گاردآوري شاده اسات. شهر از شهرساتانتركی آذربايجانی رايج در مشگين

آوري شاده اسات. زباناه جماعبه صورت ميدانی از گويشوران باومی ياکوهش اين پژ يهاداده

 .استهمچنين نگارنده گويشور بومی اين زبان 

هااي آن گاويش ةهايی دارد كه در هماهاي تركی، زبان تركی ويژگیعليرغم تنوع در گويش 

داراي  شاود. بادين معنای كاهمحسوب مای 1هاي التصاقیشود. زبان تركی جزء زبانمشاهده می

. ديگر ويژگای زباان تركای كاه ماورد 1مند استپسوندهاي بسياري است. اين زبان بسيار قاعده

كاه در ايان مقالاه بناا باه  اي اساتشناسان قرار گرفته است، ويژگی همااهنگی واكاهتوجه زبان

اين تحقيق به بررسای فرايناد درج  اما ،اي هم خواهيم پرداختضرورت به فرايند هماهنگی واكه

 همخوانی پايانی اختصاص دارد. ةكه در خوشوا

هااي متعادد واجای هاي مختلف باه داليال متفااوت و در جايگااهفرايند درج واكه در زبان 

دهد كه اين فرايناد هام در درون شناسی فرايند درج واكه نشان میگيرد. مطالعات ردهصورت می

كاه  گيرد اما از آنجااشابهی صورت میها به داليل واجی مواژهوام هاي اصيل يک زبان و همواژه

، 3)هاال گياردها بسيار ماورد اساتفاده قارار مایتر است، اين نوع دادهها بسيار متداولواژهدر وام

هاا در حاين درج واكه به جاي حذف همخوان فرايند متداولی اسات كاه در اك ار زباان (.2003

گيارد. يی و ساختار هجايی صاورت مایآراهاي واجها به منظور اقناع محدوديتواژهپذيرش وام

هاست. مطالعاات كند سهولت بازنمايی آوايی دليل درج در اك ر زبانمی ( اشاره2200) 7المباردي

سااختی باراي خاوش دهاد كاه درج واكاه معماوالًهاي اصيل زبانی نشاان مایشناسی واژهواج

                                                           
3. P. Strahlenberg 

4. agglutinative 

5. regular 

6. N. Hall 

7. L. Lombardi 
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 نی آن زبان سازگار نيسات.هاي وزتآرايی يا ضرورگيرد كه با قواعد واجدادي صورت میدرون

 8كاناگها ممكن است داليل ديگري نيز براي فرايند درج واكه دخيل باشد. براي م ال واژهدر وام

ي انگليسی كاه باه هاواژهاين زبان در انتهاي وام كند كه دربيان می ايبا بررسی زبان كره( 2001)

 شود:شوند، واكه درج میهمخوان انسدادي ختم می

ɡɑɡ→ kækɨ                                 pɑt→phætɨ 

شاود نمای در كلمات فاو  آرايی منجر به فرايند درجواجكند هيچ محدوديت كانگ بيان می 

شاوند. درج خاتم مای  /p,t,k/اي هستند كه به همخوان انساداديزيرا كلمات زيادي در زبان كره

رهاش  ةدهاد چاون مرحلاكاناگ توضايم مایشاود. ها مشاهده مایواژهپايانی تنها در وام ةواك

اي رهاش كاره ةاي بيشاتر اسات، شانوندانسدادي پايانی كلمه در زبان انگليسی نسابت باه كاره

كند و به همين دليل باراي افازايش شاباهت انگليسی را شبيه واكه در  می ةانسدادي پايانی كلم

 گيرد.واكه صورت می درج انسدادي، نةگليسی داراي پاياهاي انواژهادراكی در انتهاي وام

 شاده ياا كيفياتدرج ةكند كاه واكامیشده بيان درج ةدر خصوص كيفيت واك( 2003هال ) 

اكم بار زباان دارد و يا اينكه بافت واجی زباان و قواعاد واجای حا 9شدهتعريف ثابت و از پيش

شاود و در ج مایدر /i/ ةكند. براي م ال در زبان عربی لبنانی هماواره واكاكيفيت آن را تعيين می

 ةگيرد و اين واكه هماواره كيای واكاهمخوانی پايانی درج واكه صورت می در خوشة 10زبان ولز

( 2002مطالعاات المبااردي )كند. بافت واجی كيفيت آن را تعيين می ،عبارت ديگره ب ؛قبلی است

شاود پيشين نسبت به پسين نشاندار محسوب مای ةدهد كه در فرايند درج واكه مشخصنشان می

نياز ( 2003) 11الساید شود. مطالعاتها نشاندار محسوب مینيز براي واكه ]+گردي[ ةو مشخص

شاده هااي درجدر واكاه ]+گاردي[ ةبدين معنی كاه مشخصا ؛ستا هاي المباردي همسوبا يافته

 ثير فراينادهايی نظيار همااهنگی أشاده تحات تادرج شود مگر اينكاه واكاةنشاندار محسوب می

 بگيرد. اي قرارواكه

 ةواكا كيفيات هجا و ةهمخوانی پايان ةكه در خوشدر اين مقاله درصدد هستيم تا دليل درج وا 

 براي ايان منظاور بررسی كنيم.بهينگی  ةدر چارچوب نظريشده را در زبان تركی آذربايجانی درج

                                                           
8. Y. Kang 

9. default 

10. Welsh 

11. P. De Lacy 
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واكاه  پردازيم. فرايناد درجتناظر می ةبهينگی و به تور اخص نظري ةبه معرفی نظري دوم در بخش

 ةاي در واكافرايند هماهنگی واكاه مچهاردر بخش د. شوبررسی می سومهجا در بخش  ةدر پايان

 گيري اختصاص دارد.به نتيجه پنجمبخش  هايتن در .شودبررسی میشده درج

 چارچوب نظری -2

مطرح شد كاه  11و پال اسمولنسكی 12پرينس النتوسط  1991بهينگی نخستين بار در سال  ةنظري

 كاار بساته ه شناسای باواج ةهاي زباانی باه خصاوص در حاوزوان چارچوبی براي تحليلعنه ب

توليدات زبانی برآيناد تعامال دو بخاش مولاد و ارزيااب در چارچوب رويكرد بهينگی شود. می

داد تولياد نهايت گزيناه از درونتواند بیدر اين رويكرد فرض بر اين است كه مولد می د.نباشمی

داد يكسان بوده و يا تفاوت انادكی نسابت باه هاي توليدي ممكن است با درونكند. برخی گزينه

بهيناه را انتخااب  ةداد داشته باشند و برخی ممكن است بسيار متفاوت باشند. ارزياب گزينادرون

كه باا هام پذير ، تعدادي محدوديت تخطیبهينه توسط بخش ارزياب ةخاب گزينكند. براي انتمی

هاا ايان اسات كاه بنادي محادوديتاند. مفهوم رتباهبندي شدهبه هم رتبه نسبت اند،در تعارض

هاايی كاه اهميات اي ديگر ارجحيت دارد. محادوديتها بر عدهبرآورده شدن برخی محدوديت

هااي محادوديت گيرناد. همچناين در ايان نگارش،بندي باالتري قرار میدر رتبه ،بيشتري دارند

 اي بهيناه محساوب س بهينگای مفهاوم نسابی اسات. گزيناهپا .پذير هستندشده تخطیبنديرتبه

شده داشته باشاد. پاس باا ايان فارض بنديهاي رتبهشود كه كمترين تخلف را از محدوديتمی

 ساخت نيست.به تور مطلق خوش داد بهينه الزاماًبرون

تنااظر  ةكه در اين مقاله رويكرد نظريا اندبهينگی معرفی شده ةرويكردهاي متعددي در قالب نظري

وفااداري اسات هاي ي تعريف محدوديتواقع چارچوبی برا تناظر در ةشود. نظريكار بسته میه ب

تنهاا  ،شاوداي كه توسط مولد ايجاد مایگزينه تناظر هر ة(. بر اساس نظري191: 2008، 11)مكارتی

 ةرابطاشاود. باه ايان داد را هام شاامل مایداد و برونبين درونة بلكه رابط ،داد نيستيک برون

ة تواناد رابطاداد مایداد باا بارونتناظر درون ةاين رابط .گويندتناظر می ةداد رابطداد با بروندرون

دادي باا دادي يا تناظر بخشی از عناصر زبانی دروندادي با برونتناظر بين كل عناصر زبانی درون

                                                           
12. A. Prince 

13. P. Smolensky 

14. J. McCarthy 
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اسات. بار اسااس  هااي پاياايیتناظر چارچوبی براي تعريف محادوديت ةدادي باشد. نظريبرون

 هاي پايايی را در سه گروه زير تعريف كرد:توان محدوديتتناظر می ةنظري

1- MAX-IO :دادي داشته باشد. هايچ عنصاري نباياد در دادي بايد متناظر برونهر عنصر درون

 داد حذف شود.برون

2- DEP-IO: باياد در هايچ عنصاري ن .دادي داشته باشاددادي بايد متناظر درونهر عنصر برون

 داد درج شود.برون

1- IDENT(F)-IO :اي نبايد تغيير كند.داد هيچ مشخصهداد به بروندر نگاشت درون 

داد داشاته باشاد و دادي بايد عنصري متناظر با خود در بارونتناظر هر عنصر درون ةدر نظري 

ايان تنااظر باه هام  داد داشته باشد. اگردادي بايد عنصري متناظر با خود در درونهر عنصر برون

ه شاود. بانقاض مای DEPو در حالت دوم محدوديت  MAXبخورد، در حالت اول محدوديت 

حالت كلی ناظر بر يكسان بودن عناصار متنااظر  در DEPو  MAXهاي محدوديت ،عبارت ديگر

هاا اي عنصري تغيير كند، اين محادوديتاما اگر ارزش مشخصه ؛دادي هستنددادي و بروندرون

 اعماال  IDENT(F)هااي واجای محادوديت مشخصاه يستند. براي نمايش دادن يكساانیفعال ن

 شود.می

 بحث -1

 هجا ةپایان در واکه درج فرایند -1-3

تارين هجاسات و در نشاانو يک واكه تشكيل شده، بای نكه از يک همخوان آغازي CVهجاي 

خصاوص آغاازه، زباان  (. در119: 2011، 13و ياكوبس 11هافنگوسن) شودها يافت میزبان ةهم

پيچياده در ايان زباان مجااز  ةآغااز ،عباارت ديگاره ب ؛را دارد ینشانتركی تنها چنين ساخت بی

ياد ؤم (1) ةشامارجدول هاي . دادهدهدهجا را می ةحضور دو همخوان در پايان ةاجازاما  ،نيست

 اين مطلب هستند.

 

                                                           
15. C. Gussenhoven 

16. H. Jacobs 
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 ان زبان ترکیحضور دو همخوان در پایانة هجا در واژگ. (3)جدول شمارة 

 واژه معنی واژه معنی

 Dørt چهار styʔ رو-باال
 Børk كاله dɑrt آسياب كن

هستند يد همين مطلب ؤند نيز ماهايی از زبان فارسیواژهكه وام (2) ةشمارجدول  هايداده    

 .اي داشته باشند()البته ممكن است تغييرات آوايی جهت هماهنگی واكه

 هاواژهدو همخوان در پایانة هجا در وام. حضور (2)ة جدول شمار

فارسی ةواژ تلفظ ترکی معنی فارسی ةواژ تلفظ ترکی معنی   
 ʃɑns ʃɑns شانس kyrd kord كرد

 Zylm zolm ظلم kɑrt kɑrt كارت

 Kolt kolt كلت dost dust دوست

جادول اي هاهجاا نظيار داده ةدوهمخاوانی پايانا ةعليرغم اينكه در زبان تركی آذربايجانی خوش

كاه داراي  (1) ةشامارهااي ها نظيار دادهواژهاما برخی وام ،مورد پذيرش است (2)و  (1) ةشمار

 شاوند و بدسااخت تلقای هستند، به همان صاورت پذيرفتاه نمای هجا ةدوهمخوانی پايان ةخوش

 د:نشومی

 خوشة دوهمخوانی پایانة هجایی بدساخت در زبان ترکی. (1)ة جدول شمار

 فارسی ةواژ معنی ارسیف ةواژ معنی
 Hokm حكم satl سطل

 naɡl نقل sabr صبر

 ʔatr عطر satr سطر

مقايسه كنايم، روشان  (1) ةشمارجدول هاي با دادهرا  (2)و  (1) ةشمارجدول هاي داده حال اگر

اصال تاوالی  (2) و (1) ةشامار جادول هايهاي همخوانی مجاز يعنی دادهشود كه در خوشهمی

شامارة  هااي جادولداده - هاي پايانی هجاي غيرمجاازاما در خوشه ،شده است لحاظ 17رسايی

اصال تاوالی رساايی يكای از اصاول حااكم بار سااختار  اين اصل رعايت نشاده اسات. - (1)

اهميت بااليی برخوردار است. بار اسااس ايان  ةهجاهاست كه در زبان تركی آذربايجانی از درج

تار شادن باه شود و با نزديکر كمينة مقدار رسايی واقع میهر هجا در هنگام آغاز توليد د ،اصل

يابد و سيس دوباره با دور شدن از هسته شاهد كاهش تاا مقادار هسته به مقدار بيشينه افزايش می
                                                           
17. sonority sequence principle 
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هاا بااالترين گيرند كه نسبت به ساير واجها قرار میدر هستة هر هجا، واكه كمينه هستيم. معموالً

 ( باا در نظار گارفتن اخاتالف نظار آواشناساان و 11-12: 1179دي )ميزان رسايی را دارند. احم

 هست: مقياس رسايی، معتقد است كه در ترتيب رسايی زير اتفا  نظر ةشناسان دربارواج

 ها                     واكه > هاي روانهمخوان >هاي خيشومی همخوان >هاي گرفته همخوان

 مقياس رسايی زير را پيشنهاد كرده است: (1981 ،ر سلك از نقل به، 101: 1181خان )جنبی

 >دار هااي وا سايشای >وا  هاي بایسايشی >دار هاي وا انفجاري >وا  هاي بیانفجاري

 هاي افتادهواكه >هاي متوسط واكه >هاي افراشته واكه > rآواهاي  >ها كناري >ها خيشومی

وا  هااي بایه بيشاترين ميازان رساايی و انفجااريهاي افتاادبر تبق مقياس فو  واكه ،بنابراين

 كمترين ميزان رسايی را دارند.

 ؛يابادرساايی كااهش مای 18ةهاي همخوانی با دور شدن از قلاتبق اصل توالی رسايی در خوشه

 ست، از عضاو دوم خوشاه رساايی بيشاتري دارد.اتر يعنی عنصر اول خوشه كه به هسته نزديک

هاا مجااز نيسات. حتای اگار زباانی زبان ةدر هم هاي همخوانیشهتوان گفت كه خومیبنابراين 

هاا اعماال نشينی همخاوانهايی را بر همهمخوانی را مجاز بداند، ممكن است محدوديت ةخوش

هاايی اماا محادوديت ،داندهمخوانی را در پايان هجا مجاز می ةكند. زبان تركی آذربايجانی خوش

 CVCCهايی با سااخت هجاايی در زبان تركی آذربايجانی تنها واژه كند. در واقعبر آن اعمال می

همخاوانی پاياانی  ةهايی با خوشحال اگر واژهكه از اصل توالی رسايی تبعيت كنند.  مجاز هستند

 هاي اصيل تركایمچنين اگر در واژهوارد اين زبان شوند كه از اصل توالی رسايی تبعيت نكنند، ه

. شاودهمخوانی شكسته می ةخوش ،د، در اين صورت با درج واكهاصل توالی رسايی رعايت نشو

 :دهندها نشان میواژهدرج واكه را در وام (1) ةشمارجدول هاي داده

 همخوانی پایان هجا برای حفظ توالی رسایی . درج واکه در خوشة(4)ة جدول شمار

 معنی
 تلفظ ترکی با اعمال

 فرایند درج
 معنی واژه

تلفظ ترکی با اعمال 
 درجفرایند 

 واژه

 høkym hokm حكم satil satl سطل
 nɑɣɯl naɡl نقل sabir sabr صبر
 ʔatir ʔatr عطر satir satr سطر

                                                           
18. peak 
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 SON SEQدر زبان تركی آذربايجانی محدوديت در چارچوب رويكرد بهينگی بنابراين  

 فعال است.

SON SEQ :هاي همخوانی وشهشوند )در خهجا واقع می ةهاي رساتر در مجاورت قلهمخوان

 يابد(.هجا رسايی كاهش می ةبا دور شدن از قل

هاي زبان تركی، اگر عضو دوم خوشة پايانی نسبت به عضاو اول خوشاة در واژه ،عبارت ديگره ب

 شاود و ياک جريماه تعلاق پايانی هجا رسايی بيشتري داشته باشد، ايان محادوديت نقاض مای

 ،ايان محادوديت از اهميات باااليی برخاوردار اسات با توجه به اينكه در زباان تركای گيرد.می

شاود،  ءارضا SON SEQمحدوديت هايی براي اينكه در چنين دادهگيرد و بااليی می ةبنابراين رتب

 DEPبا درج واكاه محادوديت . گيردصورت می در بين دو همخوان پايانی هجا فرايند درج واكه

 ةاست و بايد رتبا DEPض با محدوديت در تعار SON SEQشود. بنابراين محدوديت نقض می

داشته باشد تا اصل توالی رسايی حفظ شود. در ضامن باراي  DEPباالتري نسبت به محدوديت 

  MAX صورت نگيرد، بايد محادوديت SON SEQمحدوديت  ءاينكه فرايند حذف جهت ارضا

هاا خاواهيم تيعنی ترتيب زير را باراي ايان محادودي ؛قرار بگيرد DEPمحدوديت نيز باالتر از 

 داشت:

SON SEQ, MAX >> DEP 

اسات و ارزش  ]+افراشاته[ثابات ةشده در اين زبان هماواره داراي مشخصادرج ةاشاره شد واك

ساتا  تعياين  ةشده از تريق هماهنگی باا واكادرج ةبراي واك ]گردي[و  ]پسين[هاي مشخصه

  V[high+]شده را به صاورت درج ةواك بنابراين فعالً ؛شودبررسی می چهارمدر بخش شود كه می

فرايناد درج  (1، در تاابلوي شامارة )هاي فو نظر گرفتن ترتيب محدوديت با در. دهيمنشان می

 .دهيممی نمايش  /satr/ةواكه را در كلم

 /satr/ ةکلم در واکه درج فرایند .(3) شمارة تابلوی

DEP MAX SON SEQ satr 

  * satr 

*   r [+high]satV 

 *  sar 

نسابت باه  بااالتري ةباياد رتبا SON SEQدهاد كاه محادوديت نشاان مای (1)شمارة تابلوي 
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 ةعناوان گزينا دوم باه ةآورده شاود و گزيناداشته باشد تا اصل توالی رسايی بر DEPمحدوديت 

از گزيناه ايان  DEPمحادوديت  دليال تخطای از زيرا در غير اين صورت به ؛بهينه انتخاب شود

ناقض اصل توالی رسايی ياک تكاواژ  ةبه كلمالزم به ذكر است اگر شد. می رقابت خارج ةگردون

زيارا  ؛گياردبدون آغازه افزوده شود )تكواژ با واكه شروع شود(، فرايند درج واكاه صاورت نمای

شاود و بادون همخوانی ناقض اصل توالی رسايی در تقطيع هجاايی مجادد شكساته مای ةخوش

 ةرشاماجادول هااي داده شود.والی رسايی برآورده میاينكه فرايند درجی صورت بگيرد، اصل ت

 يد اين مطلب هستند.ؤم (1)

 . رعایت اصل توالی رسایی بدلیل تقطیع هجایی(5)ة جدول شمار

a. satl    +V →sat.li سطل را 

b. ʔatr   +V →ʔat.ri عطر را 

c. satr    +V →sat.ri سطر را 

d. høkm+V → høk.my حكم را 

نااقض اصال تاوالی ة با افزودن تكواژ مفعولی باه آخار كلما (1) ةشمارجدول  هايدر م ال 

بناابراين  ؛شاودمای ءگيرد و اصل تاوالی رساايی ارضااتقطيع هجايی صورت می رسايی، مجدداً

هاي بااال باراي اجتنااب از تكارار باه فرايناد نيازي به فرايند درج واكه نيست. در ضمن در م ال

هااي ترتياب محادوديت تكواژ مفعولی اشااره نكارديم. ةهاي واكاي در مشخصههماهنگی واكه

بار نياز هاا تبيين اين داده ةدر چنين حالتی نيز صاد  است و از عهد (1) شمارة حاكم در تابلوي

 :آيدمی

 واكه درج عدم با رسايی توالی حفظ .(2) شمارة تابلوي

DEP MAX SON SEQ satr+i 

   sat. ri 

*   satV[+high] . ri 

  * satr. i 

 ؛شاودبهينه منجر مای ةچنين حالتی به گزين دهد كه عدم درج واكه درنشان می (2)شمارة تابلوي 

بهيناه انتخااب  ةكند و به عناوان گزيناها را نقض نمیهيچ يک از محدوديت [sat.ri] ةچون گزين

جااز اسات كاه همخوانی زماانی م ةخوش دهد درج واكه درنشان می (2) شمارة شود. تابلويمی

 .اصل توالی رسايی نقض شود و در غير اين صورت نبايد فرايند درج صورت بگيرد
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 شدهدرج واکة در ایواکه هماهنگی فرایند -1-2
و از نظار اسات  ]+افراشاته [ثابت ةمشخصداراي  شده هموارهدرجة واك ،كه اشاره شدتور همان

نشاده از گاذاريهااي ارزشخصاهنشاده اسات. مش مقداردهی] گردي[و  ]پسين [هايمشخصه

تنااظر باراي  ةد. براي اينكه بتوان از تريق رابطانشومجاور هماهنگ می ةتناظر با واك ةتريق رابط

هااي حااكم بار محادوديت را تعياين كارد، از] گاردي[و  ]پساين [هايشده مشخصهدرجة واك

 :بريمبهره میIDENT(F)  و S-IDENTδ(back) ،S-IDENTδ(round)يعنی اي هماهنگی واكه

:S-IDENTδ(back) ةهاي هجاهااي مجااور باياد ارزش يكساانی باراي مشخصاواكه [back] 

 .(2001 ،19)كرامر داشته باشند

:S-IDENTδ(round) ةهاي هجاهاي مجاور بايد ارزش يكساانی باراي مشخصاواكه [round] 

 .(2001 )كرامر، داشته باشند

 ةاور باياد ارزش يكساانی باراي مشخصاهاي مجاواكاه S-IDENT(F)بر اساس محدوديت  

گاذاري نشاده داد ارزشماورد نظار در درون ةاي باراي مشخصامورد نظر داشته باشند. اگر واكه

اي در هاي واكاهمشخصه ةشود. اگر همارزش مورد نظر هم ةمجاور در مشخص ةباشد، بايد با واك

داد تظااهر واكاه بتواناد در بارون گذاري نشده باشد، براي اينكاه آنداد به تور كامل ارزشدرون

اگار  ،عبارت ديگاره ب ؛گذاري شودهاي آن به تور كامل ارزشمشخصه ةآوايی پيدا كند، بايد هم

داد باا اعماال فرايناد گذاري نشده باشاد، در بارونداد ارزشدر درون V 2ةهاي واكمشخصه ةهم

ماورد نظار ة در مشخص 1V ةواك پذيرد و بارا می 1Vمجاور  ةهاي واكاي مشخصهگی واكههماهن

 .شاودبارآورده مای S-IDENT(F)اي محادوديت شاود. باا ايان همااهنگی واكاههماهنگ مای

 .است DEP(F)در تعارض با محدوديت  S-IDENT(F)محدوديت 

DEP(F): اي نباياد در دادي داشته باشد. هيچ مشخصاهدادي بايد متناظر درونبرون ةهر مشخص

 داد درج شود.برون

 ةداد توسط واكانشده در برونگذاريارزش ةمشخص S-IDENT(F)بر اساس محدوديت پس  

تخلف محساوب DEP(F) شود. براي اينكه اين فرايند توسط محدوديت گذاري میمجاور ارزش

 الزم بااه يااادآوري اساات كااه قاارار گياارد.   DEP(F)باااالتري نساابت بااه ةنشااود، بايااد در رتباا
                                                           
19. M. Krämer 
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هايی فعاال هساتند در مورد مشخصه S-IDENTδ(round)و  S-IDENTδ(back)هاي محدوديت

 ،ديگار عباارته با ؛شاوندگذاري میتناظر ارزش ةاند و توسط رابطگذاري نشدهكه از قبل ارزش

داد ارزش مشخصی نداشاته باشاند، در درون [back]و  [round]هاي هايی كه براي مشخصهواكه

اناد، گاذاري شادهداد ارزشاز قبل در درونهايی كه شوند و مشخصهمجاور هماهنگ می ةبا واك

 هاايی را كاه از قبال در پاياايی مشخصاه IDENT(F) مانناد. محادوديتثابت و بدون تغيير مای

 اند، تضمين می كند:گذاري شدهداد ارزشدرون

IDENT(F) :ة عناصر واجی متناظر، ارزش يكسانی براي مشخص [F]دارند. 

 هاايهجا باا همخاوان ساتا  در مشخصاه ةشده در پايانرجد ةهماهنگی واك (1)شمارة تابلوي 

 :دهدرا نشان می] گردي[و ] پسين[

 ]گردی-[ و ]پسین- [یهامشخصه در ستاک ةواک با شدهدرج ةواک یاواکه یهماهنگ (.1) شمارة یتابلو

DEP(F) S-IDENTδ (round) S-IDENTδ (back) IDENT(F) r [+high]satV 

*    →a. satir 

* *   b. satyr 

* * *  c. satur 

*   * d. sater 

 S-IDENTδ(round)و   S-IDENTδ(back)هاايمحدوديت cو  bهاي گزينه (1)شمارة در تابلوي 

-[و  ]ساينپ-[ هاايدر مشخصاهساتا   ةبا واكاشده درج ةاي واكبه دليل عدم هماهنگی واكهرا 

  ةباه دليال عادم پاياايی مشخصا را IDENT(F)محادوديت   dگزيناة اناد وكرده نقض] گردي

هااي باا تبعيات از محادويت a ةگزين. است نقض كردهشده درج ةدر واك ]+افراشته[دادي درون

الزم به توضايم اسات در م اال  شود.بهينه انتخاب می ةعنوان گزين اي بهحاكم بر هماهنگی واكه

است و باه تبعيات  [round-]و  [back-] ةستا  داراي مشخص ةواك ،(1)شمارة تابلوي مربوط به 

اي گرفتاه اي را با اعمال فرايند هماهنگی واكاههاي مشخصهشده نيز همين ارزشدرج از آن واكة

  ةدر ايان صاورت واكا ،باشاد  [round+]ياا [back+] ةستا  داراي مشخصا ةاگر واك اما ؛است

 ةدهنادنشاان (1) ةشامارتاابلوي هااي گيرد كاه دادهاي را میهمان ارزش مشخصهنيز شده درج

-]ساتا  در مشخصاة  ةشده باا واكاهماهنگی واكة درج (1) ةهمين مطلب هستند. تابلوي شمار

back]  و[+round] ةدر كلم را/hokm/  دهد.نشان می 
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 ]گردی+[ و ]پسین- [یهامشخصه در ستاک ةواک با شدهدرج ةواک یاواکه یهماهنگ (.4)شمارة  یتابلو

DEP(F) S-IDENTδ (round) S-IDENTδ (back) IDENT(F) høk V[+high] m 

*    →a. høkym 

* *   b. høkim 

* * *  c. høkum 

*   * d. høkem 

-Sو   S-IDENTδ(back)هاااايمحااادوديت cو  bهااااي گزيناااه (1)شااامارة در تاااابلوي  

IDENTδ(round)  ي هاادر مشخصاهستا   ةبا واكشده درج ةاي واكبه دليل عدم هماهنگی واكهرا

را به دليال عادم پاياايی  IDENT(F)محدوديت   dةاند و گزيننقض كرده] گردي+[و  ]سينپ-[

 باا حفاظ مشخصاة aاست. گزينة  نقض كردهشده درج ةدر واك ]+افراشته[دادي مشخصة درون

-[ هااياي با واكة ستا  در مشخصاهشده و هماهنگی واكهدرج ةدر واك ]+افراشته[دادي درون

 شود.بهينه انتخاب می ةبه عنوان گزين] يگرد+[و  ]سينپ

 یریگنتیجه -4

 ةدوهمخاوانی پايانا ةدهد كه در اين زبان خوشاهاي زبان تركی آذربايجانی نشان میبررسی داده

كند. در واقع در زبان تركی آذربايجاانی تنهاا هايی بر آن اعمال میاما محدوديت ،هجا مجاز است

ري اصل تاوالی رساايی جاز هستند كه از محدوديت نشاندام CVCCهايی با ساخت هجايی واژه

همخاوانی پاياانی وارد ايان زباان شاوند كاه از ايان خوشاة هايی باا حال اگر واژه تبعيت كنند.

همخاوانی پاياانی را  ةخوشا ،زبان تركی آذربايجانی با فرايند درج واكهتبعيت نكنند، محدوديت 

يت نشانداري اصل توالی رسايی محادوديت پاياايی براي اقناع محدود ،عبارت ديگره ب ؛شكندمی

DEP شاده نادارد و تعرياف كيفيت از پيش شدهدرج ة. همچنين در اين زبان واككندرا نقض می

 مقاداردهی ] گاردي[و  ]پساين[هااي و مشخصاه اسات ]+افراشاته [ثابات ةمشخصداراي  تنها

 وشاود اي حاكم بر زبان تركی میهها، تابع هماهنگی واك. براي تعيين ارزش اين مشخصهاندنشده

 را از ]پساين[و  ]گاردي[ ةاي مشخصاهاي حاكم بر فرايند هماهنگی واكهبا پذيرش محدوديت

هااي اصالی درون ساتا  و همانند واكه شدهدرج ةبنابراين در اين زبان واك د.پذيرستا  می ةواك

 و S-IDENTδ(back) ،S-IDENTδ(round)هاااي محاادوديت هاااي زبااان تركاای ازپسااوند

IDENT(F) كنداي تبعيت میبراي اعمال فرايند هماهنگی واكه. 
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