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7ینگیبه ةینظر یةبر پاتاکستان  یتات یشگو یهاپیشوند یواج - واژ یندهایافر
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 یدهچک
 و واکاوی چگونگی عملکررد رراینردهای واژ  تاکستان  یتات یشگو یواج -واژ  یهایشوندپ یاست در جهت بررس یتالش ،حاضر پژوهش

در مررز   یعنری  یصررر  یاست که در بارت یواج ییراتآن دسته از تغ یواج - واژ یندهای. منظور از رراینگیبه ۀیدر چارچوب نظر واجی -

 یهرا  و شرککه  یرو راد ی،ترات  یهرا  کتراب از  هرا  دادهبوده و  یلیتحل صورت بهدارد. روش پژوهش  ییآوا ۀیزو انگ شود یم یجادتکواژها ا ینب

 براسراس  ،اًیتر نهاقررار گررتنرد.    یبررسر  مرورد  یر  دخ یِو واژگران  ییآوا یندهاینوع ررا براساس یزبان هایتغیّرم .اند شده  یگردآور یمحلّ

هرچنرد رراینرد    ؛دهرد  یمر رخ  یدرج در مررز تکرواژ   یحذف و گاه یندررا یزبان گاه ینکه در ا آمد دستبه هیجنت ینا ،موجود یها داده

 درواقر  اسرت و   یواجر  ۀیسر همان دس یا یینواهم ۀدهند نشان ،امر ینا باالتری نسکت به درج برخوردار است. ۀحذف در پیشوندها از مرتک

برا   یادشرده  یشموجرود در گرو   هرای  یتصراد  بروده و محردود    یشگرو ایرن   در یانجهر  هرای  یتمحردود  یِبندمرتکهکه  دهد ینشان م

گرران در  پرژوهش  بره  اررزوده و  یترات  یششناسان در مورد گرو زبان یِدانش زبان ۀیکرپژوهش به پاین سو است. هم یجهان های یتمحدود

   .رساند یم یاریوزه ح این های یجهانو تطابق آن با  یتات یشگو یواج - واژ یندهایررا یشترهرچه ب شناختِ

 .وندیشپ ها، یتمحدود ینگی،به ۀینظر ی،تات یشگو ی،واج - واژ یندررا :هاواژهکلید
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 مهمقدّ -7

و  یبره بررسر   پرژوهش حاضرر،   گررتره اسرت.   قرار توجّه مورد ینگیبه ۀینظر یراندر ا یراخ یها سالدر 

 یره نظرهمرین   براسراس تان تاکسر  یترات  یشوند گرو یشر پ یواج - واژ یندهایررا یبرخ یاجمال یفتوص

در تعامر    یبا سرطح واجر   یسطح واژ ،یشگو ینکه چگونه در ا دهد یرهگذر نشان م ینپرداخته و از ا

 ینردهای دنکرال دارد. ررا را به یواج ۀقاعد یکاعمال  ی،واژ ۀقاعد یکعمال ا معنا که ینبه ا گیرد؛ یم قرار

 یرن . اگیررد  یو صررف قررار مر    یشناس واج ینر مرز بکه د کنند یرا رراهم م یمطالعات  ۀینزم ،یواج – واژ

 یرا ها از واژه یکه برخ بدان جهتمربوط به تکواژها را  یو نوشتار یمختلف گفتار یها صورت ،یندهاررا

 .  کنند یم یبررس ،آیند یدرم یمختلف واج یها صورت به یدستور یا یواژگان یها تکواژها در بارت

 براسراس تاکسرتان   یترات  یشگرو  یشروندهای پ یواج - واژ ندهاییررا یتکفا یزان، مپژوهش در این 

 یرۀ نظر براسراس  یواج های یمتعم یابی بهدستن همچنی ؛شده است  به محک آزمون گذاشته ینگیبه ۀینظر

از  یتعرداد  ،راسرتا  یرن . در ااست یدتأکنیز مورد  یشگواین  یِواج - واژ یشوندهایپ  در ساخت یادشده

 هرا  یتمحردود  مراتبِ سلسله براساس ینهبه های ینهشده و گز  انتخاب یشگو ینپربسامد در ا یشوندهایپ

مرورد کنکراش قررار     یرد جد یکررد رو یرن ها از منظر ا داده ینکهبر ا ارزون ،منظور ینبداند.  شده  نشان داده

 یرن ا .یررد سرنجش قررار گ   مرورد  یلری و تحل یا مشاهده یتتا کفا آید یوجود مبه یزن امکان نیا گیرند، یم

 دسرت   یرن ا از ییهرا  بروده و انجراپ پرژوهش    تیّر اهمّ یدارا یادشرده،  یندهایلحاظ بررسی ررابه ،یققتح

 رسد. ینظر مبه یضرور

از  یزبران ترات   هرای  یشاز گرو  و اسرت  یر  را ینتاکستان در شهر تاکستان واق  در اسرتان قرزو   یتات 

 ی تفصر  ( بره 1222)یارشاطر و  یاتمصورت مقدّ ( به1229) شاطریار .رود یشمار مبه یشمال غرب یها زبان

 یرک ( در 1291) 5یلوستا ورامند ازجمله تاکستان پرداخته  ۀمنطق یتات یشمختلف گو یها جنکه یبه بررس

 هرای  یژگری ( و1999) یطراهر  محسوب نمروده اسرت.   یجنوب یتاکستان را در گروه تات یتات ی،بند طکقه

انجراپ   هرایی پرژوهش  ،یتات ۀین( در زم1992پور)یسکزعل وکرده  یتاکستان را بررس یتات یشگو یدستور

 مورد بررسی قرار نگررته است.ی آن جوا – ژویژه ررایندهای وابه و از منظر بهینگی ،ا این زبانامّ ،داده

 یقروش تحق -3

 ویرژه  العرات بره  اطّ یآور جم  یها روش ترین یادیکه یکی از بن یلیروش تحل یِیرپذ به انعطاف توجّهبا 

 یهرا  شرککه  و یرو هرا، راد  ها از کتراب  دادهخاذ شده است. اتّ یلیتحل روشِ ینا ،است ها یشودر بررسی گ

                                                 
5. D. L. Stilo 



 99/واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی  -ررایندهای واژ 

این مقالره بره    یزبان های داده است. شده ثکت و ضکط  ،یگردآور ،زبانو مصاحکه با گویشوران تات یمحلّ

پ از درون رهرای زبرانی الز  متغیّ .است شده  یگردآور از ارراد با سنین و تحصیالت مختلف یدانیروش م

 قررار  تحلیر   و  یره تجز ی،بررسر  هرا مرورد   یندهای آوایی و واژگرانی واژه اشده و رر  آن واژگان استخراج

 اند. گررته

 ینگیبه ةینظر -2

 در هاسرت.  اصرول و پرارامتر زبران    یقائ  است کره تمرکرز آن رو   یجهان یبه وجود دستور یشناس زبان

 ۀیر نظر (.11: 1995 یرا، کامکوز )کررد زعفرانلرو   هاسرت  یمتعمر  یرن ا یارتن یتالش برا ،یجهان یشناس واج

 یواجر  های یمدنکال تعمبهدر چارچوب این نظریه شناسان  واج .بود یشیزا یشناسدر زبان یلتحوّ ،ینگیبه

بره اصرول    یابیدسرت  یرا برا یعناصر روساخت ی،شناس رده یتجرب یقاتتحق یبرمکنا ،یکردرو ین. اندهست

برار  نخسرتین اسرت کره    یراد بن یتمحردود  یکردرو یدارا ینگیبه ۀی. نظردهد یمطالعه قرار م مورد یجهان

 مطرح شد.   (1229) 2یاسمولنسک و ینسپرط توسّ

 1مردل کراگر   ماننرد  ییهرا  مردل  ینگری، به ۀیر در چرارچوب نظر واجری   - برای تحلی  ررایندهای واژ 

 11یتاسرم  و (9111) 11یکرارت (، مرک 9119) 2(، مدل ررولر 9114) 9الرکک ای یهال ینگیمدل به (،1222)

   .دارند وجود( 9119)

 یبررا  یصررر  اس بره باررتِ  حسّر  یراییِ پا یها یتمحدود یاندر ب (1222مدل کاگر ) در این مقاله از 

 استفاده شده است. یادشده یندهایررا ی تحل

 یتکواژشناسر  ی،شناسر  زبان اعم از واج یها حوزه ۀاست که هم ینشب ینبر ا یمکتن ینگیبه ۀینظر»

در سراختار   یشره ر رو  یرن ا ازبوده و  یهمگان ها یتمحدود ینهستند. ا «19یادبنیتمحدود» و نحو

هاسرت و   زبران  یناشرتراک بر   ۀکننرد  یینتک «ها یتمحدود» ینانسان دارد. وجود ا یکیو ژنت یستیز

هرا   آن یریپرذ یو تخطّ سو یکمختلف از  یها در زبان ها یتمحدود ینا ینمتفاوت ب «یبندمرتکه»

اصرول و پارامترهرا    یکررد هاست. برخالف رو زبان ینع بتفاوت و تنوّ ۀکنند یهتوج ،یگرد یاز سو

روسراخت   ینگری، به ۀیر در نظر شرود،  یمشتق مر  یرساختاز ز یمطور مستق که روساخت مجاز به

                                                 
6. A. Prince & P. Smolensky  

7. R. Kager   

8. Z. Clark  

9. M. Fuller 

10. J. MaCarthy 

11. J. L. Smith  

12. constraint based 
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 «.دارد یجهرران هررای یتف را از محرردودتخلّرر یناسررت کرره کمتررر ای ینررهاز چندگز یکرریمجرراز 

 (41-95: 1992خان،  جن ی)ب

هردف   یرک  یدر راستا یواج یقواعد و الگوها هماهنگ عملکرد یینتک ینگی،به یۀت نظراز نقاط قوّ 

ص در برونرداد  مشرخّ  یهدف ساختار یک ینتأم ،دارد تیّاهم نایماین  مشترک است. آنچه در یساختار

 یبرمکنرا  ینگری به یکررد رو چرارچوب  در یواجر  هرای  یمتعمر یر ،  دل ینهمبه. (9111 ی،کارتمک) است

در برونرداد قررار    یصر مشخّ یساخت واج یاالگو  که حول محور شوند یم یبند صورت هایی یتمحدود

 .(1229 ی،و اسمولنسک ینسپر)دارند 

نظاپ تکواژهرا و   یفتا توص شود یها استفاده م زبان یینظاپ آوا یفتوص یبرا یشترب یه،نظر یناز ا»

کره   شرود  یخالصه مر  یابواحد ارز یک هر زبان در یِشناس واج اساس، ین. بر اینحو یها گروه

 واحردِ  دادِاسرت. درونر   یصر مشخّ یرب نقر  و ترت   قاب  یجهان یتمحدود یخود، شام  تعداد

 یاز رو یعمروم  یاصرول آواشناسر   براسراس د است که دسرتگاه مولّر   ییآوا ۀینگز ندچ یاب،ارز

ا از ف رتخلّر  ینکره کمترر   هاسرت  ینره از گز یکری  روسراخت مجراز،   .سازد یم یواج یرساختز

 «.داراسررت هرا  یتمحردود  را برا  یهمراهنگ  یشرترین ب یگرر، د  عکرارت  بره  یرا دارد  هرا  یتمحردود 

 (49 :1992خان،  جن بی)

   شود: یمطرح م ینگیبه یشناس در واج یتمحدود نوع دو ،اساس ینبر ا

 یرخر و وجرود ب  یزبان یها مقوله یاها  ساخت یبرخ یادز یاکاربرد کم  توان یبا کمک آن م :یدارنشان -1

   کرد. یهدر کاربرد آنها را توج ها یتمحدود

کره یرک محردودیت    : هرگونه تغییر در عناصر آوایی ستاک غیرر مجراز اسرت و این   (ی)ورادار یاییپا -9

   .(9119 ،)رولر استی وابسته به بارت صرری یپایا

 تاکستان  یتات یشدر گو ی پیشوندهاواج - واژ یندهایفرا یلو تحل یفمعرّ -4

   عکارتند از: یشگو این مرسوپ در یو اشتقاق یفیتصر یوندهایشپ

/ane ،ni- ،de- ،ne- ،bâ- ،bi ،me- ، mâ- ،be- ،bo- ،bö-/. 

 تصریفی پیشوندهای -4-7

 امری   تصریفی پیشوندهای -4-7-7

 هرای  یره پا/ به beامر/ پیشوند که یهنگام هستند. /-b(v)/های  تکواژگونه یادشدهامر در گویش  پیشوندهای

بسته به اینکه پایه با همخوان آغاز شرود یرا برا واکره و نیرز بسرته بره        ، ی زمان حال ساده ارزوده شودرعل



 95/واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی  -ررایندهای واژ 

رری و  بره معرّ  زیرر . در گیررد  یمر تغییرات مختلفی صرورت   ،پایه و تعداد هجاهای آن ۀواک یها صهمشخّ

 :شود یمپرداخته تحلی  این موارد 

 رعلی زمان حال اررزوده شرود کره برا همخروان آغراز       های یهپاامر به آن دسته از  پیشوند که یهنگام الف(

 و (بخروان  معنری بره ) [be.xen] ماننرد  .شرود  ینمر هری  تغییرری ایجراد     ،پیشرین دارنرد   ۀو واک شوند یم

[be.bærâ] (بکرید معنیبه.) 

رعلی زمان حال ارزوده شود که با همخوان آغراز   های یهپابه آن دسته از  ،/-be/پیشوند  که یدرصورت ب(

 ،و نیرز واکره پیشرین    (یاوریرد ب معنیبه) [bo. râ]مانند  [o]میانی و گرد یعنی  ،پسین ها آن ۀو واک شوند یم

همگرون   کرامالً رعلری   ۀپایر  ۀبا واکپیشوند  ۀاست واک (بدان معنیبه) [bö.zön] مانند [ö] باز یمهن ،متوسط

 ۀبرا واکر   پیشروند  ۀی همگونی واکر ط ،بنابراین ؛گیرد یمصورت  یا واکههماهنگی  اصطالح بهو  شود یم

 ،آوایری بهینره   صرورت  بره و در رسریدن   مانرد  ینمر خرود وررادار    زیربنراییِ  صرورت  به پیشوند ۀواک ،پایه

در  یتمحردود . ایرن  شرود  یمنق   [گرد] ۀواک یها صهمشخّ ییرتغ  عدپوراداری ناظر بر  های یتمحدود

 :شود یمری معرّ بند زیر

1 )(round )IDENT-IO (412: 1222 ،کاگر)19: 

 را دارد. اش یدروندادبودن واحد متناظر  ]گرد[ ارزش ،واحد بروندادی یک -

بره قیمرت عردپ نقر  چره محردودیتی        ذکرشدهوراداری  های یتمحدودا پرسش این است که نق  امّ

 پرردازد  یمر  یا واکره که به هماهنگی  است HARMONY-IO نظر موردمحدودیت  ؟صورت گررته است

 است: شده  یرمعرّ 9 بند درو 

9) HARMONY-IO (،919: 1222 کاگر): 

 .شوند یمیکسان  15و گردبودن 14بودندر پسین V1…V´2آنگاه  ،باشد V1…V2ی اگر درونداد حاو -

 V'2               روندادب   

. ایرن محردودیت بیران    اسرت  ریشره  ۀواک V2 و پیشوند ۀواک V1 یدارنشان ،(9) یدار نشادر محدودیت 

را  براال محردودیت   همگرون شرود.   پیشوند ۀتا با واک یابد یمتغییر  V´2 ریشه در برونداد ۀواک که کند یم

دچرار تغییرر    پیشروند  ۀواکر  هرا  در آنگویش تاتی تاکستان که  یها دادهتا با  دهیم میزیر تغییر  صورت به

                                                 
 دلی  تطابق ناپ تابلوها با شمارۀ محدودیت مربوط به آن است.به ،عدپ ترتیب شمارۀ تابلوهای پژوهش حاضر -19

14. backness 

15. roundness 
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 متناسب باشد: ،شوند یم

9 )(HARMONY-IO (round (912 ان:هم:) 

 .شوند یم یکسانو گردبودن بودن یندر پس V´1…V2، آنگاه باشد V1…V2اگر درونداد حاوی  -

 V´1             برونداد:   

در  پیشروند  ۀبرودنِ واکر  گرد و پسینو ارزش  گیرد یمهمگونی صورت  نظر مورد یها دادهدر  که آنجا از

زیرر   صرورت  بره  ها آنه و تابلوی بهینگی مربوط ب 9 تا 1 های یتمحدودبندی مرتکه ،کند یمبرونداد تغییر 

 است:

4) HARMONY-IO >> IDENT-IO (round) 

HARMONY-IO در گویش تاتی تاکستان   مربوط به محدودیتبندی رتبه .(5) تابلوی
IDENT-IO(round) HARMONY-IO be- /+/ zön // 

*  a. bö.zön 

 *! b. be.zön 

محرردودیت  ،IDENT-IO (round)  یتمحرردودنقرر   قیمررتبرره  a ۀگزینرر ،(5بنررابر تررابلوی ) 

HARMONY-IO ی هرا  صرورت که با همخوان آغاز شود، به  ییهر هجا .شود یم و برنده کرده  ءرا ارضا

   :شود یمزیر اعمال 

2 )ONSET (29: 1222 ،کاگر) شوند یهمخوان آغاز م یک: هجاها با. 

1) DEP-IO ( ،29 :1222کاگر):    عنصرری را   اسرت  هر عنصری در برونرداد دارای معرادلی در درونرداد(

 اضاره نکنید(.

9) MAX-IO ( ،22: 1222کاگر)را  ی)عنصرر  رونرداد اسرت  بدر  یمعادل یرونداد داراددر  ی: هر عنصر

 (.یدنکن حذف

2) ALIGN-MORPH-L ( ،22: 1222کاگر:) با لکرۀ سرمت چرپ یرک هجرا      سمت چپ یک تکواژ  ۀلک

 منطکق است.

انجراپ   معنری بره )[ bi.je] زیرر اسرت:   صورت به ها آنبه  تابلوی بهینگی مربوط های یتمحدودبندی مرتکه

 (بده
10) ONSET >> MAX-IO >> DPO-IO, ALIGN-MORPH-L  
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ONSET >> MAX-IO >> DPO-IO, ALIGN-MORPH-L هاییتمحدود مربوط به بندیرتبه .(77) یتابلو  

ALIGN-MORPH-L DEP-IO MAX-IO ONSET bi- /+/e/  / 

* *   a.bi.je 

  *!  b.bi 

  *!  c.be 

   *! d.bi.e 

را  ONSETمحردودیت   ،بره قیمرت درج یرک عنصرر     a ۀگزین ،دهد یم( نشان 11که تابلوی ) طورهمان

محردودیت   ،خاطر حرذف ترتیب بهبه c و b های ینهگز. شود یمبهینه انتخاب  ۀگزین مثابۀ بهو  کردهارضاء 

MAX-IO شروند  یمر حرذف  و از ترابلوی بهینگری    کنند یم نق  ،باالیی برخوردار است ۀرا که از مرتک .

 ALIGN-MORPH-L ،. درضرمن شرود  یمر خارج رقابت  ۀاز صحن ،ONSETخاطر نق  نیز به d ۀگزین

تری نردارد. نقر  ایرن محردودیت بره ایرن        یّبهینه اهمّ ۀط گزینپایینی قرار دارد و نق  آن توسّ ۀدر مرتک

به تعداد واحدهایی که مرز تکرواژ   ،منطکق نکاشدصورت است که اگر مرز سمت چپ تکواژ بر مرز هجا 

در بحر  التقرای    .گیررد  یمر سرتاره   نظرر  مورد ۀو گزین شود یممحدودیت نق   ،با مرز هجا راصله دارد

 :استزیر  ۀگان سهمیانجی وابسته به یکی از شرایط  یها همخوانماهیت  ،ها واکه

شررایط صررری تکواژهرای     -9 ای درگیرر آوایری تکواژهر   - شرایط صررری  -9 ها واکه ییآوا یطشرا -1

 درگیر.

و  گیررد  یمر صرورت   هرا  واکهالتقاء  ،مواردی است که در مرز تکواژها ،ها واکهمنظور از شرایط آوایی  

. شرود  یمر تعیرین   یا صره مشخّط محتوای توسّبارت آن  ،شود یممیانجی درج  مثابۀ بهکه کیفیت همخوانی 

کره شرک  همخروان     گیرند یم دربرشرایطی را  ،ژهای درگیرآوایی و شرایط صرری تکوا - شرایط صرری

(. از 92 :1921 ی،صرادق ) کننرد  یمتعیین  ،میانجی را شرایط صرری تکواژهای قک  و بعد و نه بارت آوایی

 .گیرد یمقرار  یبررس مورد مقالهشرط اول در این  ،باالشرایط 

وابسته به شررایط آوایری در گرویش     میانجی یها همخوان (91-91: 1999) طاهری بندی یمتقس براساس

 .شروند  یمر ظ آوایری خفیرف تلفّر    ازنظر [j]و  [ʔ] آوای ،موارد بیشتردر  که  ʔ،j از اند عکارتتاتی تاکستان 

 ،وی یهرا  داده براسراس . از بین بررد  ʔیا  jرا با  ها واکهالتقاء  توان یمآزاد  طور بهدر برخی موارد  ،درضمن

 ،گیررد  یمر درج صورت  ها واکه در مواردی که برای رر  التقاء ،گویشاین ر کرد که د گیری یجهنت توان یم

 :شود یم بینی یشپزیر  یها همخوانظهور 

 معنری بره ) [ki.jon] ماننرد  ؛شرود  یمر / درج jهمخروان غلرت /   بدون شک/ باشد i/، اگر یکی از دو واکه

/ i(. در بارتی کره / ها یباز معنیبه) [vâzi.jon] مانند ،شود یم/ درج j/ پیشین نیز یها واکه. پس از (ها خانه
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 [ræz.on] ماننرد  ،شرود  یمر درج on/ / گرردی  همخروان  ،حضور داردگردی پسین  ۀحضور ندارد و واک

پسرین ارتراده وجرود     ۀگرد حضور نداشته باشرند و واکر   یها واکه/ و i/ ۀ. در بارتی که واک(ها باغ معنی به)

 معنری بره ) [xo.jon]ماننرد   ،شرود  یمر / درج jهمخروان /  ،ارتادهپسین  ۀداشته باشد و همچنین بین دو واک

 (.پرزها

 ،شروند  یمر درج  یا واکره در جایگراه برین   کره   ییها همخوان ترین نشان یب ،مطالعات جهانی براساس 

 یندارترنشران همخروان انسردادی چاکنرایی     ،همرین مطالعرات   براسراس همچنین  ؛اندغلت یها همخوان

 دارنشران درج همخوان غلت  ،در جایگاه آغازین ،در مقاب  .شود یماه درج عنصری است که در این جایگ

 (.9: 9119 ،12)اورمن است

 ری کرده است:معرّ شرح زیربه یا واکهجایگاه بین را در  یدارنشان مراتب سلسله (14: 1222) کاگر

19) *V-V/lar > *V-V/obs > *V-V/nas > *V-V/l > *V-V/r > *V-V/V 

 یهرا  همخروان  nas ،19گررتره  یهرا  همخروان  obs ،11یا حنجره یها همخوان larظور از من ،)در این طیف

 است.( 91نیز همخوان غلت V-V/V*در  Vمنظور از  و هست 12خیشومی

 ؛انسردادی چاکنرایی اسرت    ،عنصرر  یندارترنشران  ،کره گفتره شرد    طرور  همران  باال مراتب سلسله براساس

اسرت   پرذیر  یهتوج (انجاپ بده معنیبه) [bi.jæ] اکستانگویش تاتی ت ۀدر نمون [j] درج غلت ،ترتیب بدین

. شرود  یمر تعیین  ،پیشین و ارراشته است ۀکه یک واک پیشوند ۀقک  یا همان واک ۀواک براساسن آو کیفیت 

   :استزیر  صورت به ،مختصر طور به ها آنبندی مربوط به درج و مرتکه یارندنشا های یتمحدود

19) *V-V/lar ( ،11 :1222کاگر :) است. ارندنشا یا واکهدر جایگاه بین  یا حنجرههمخوان 

14) *V-V/V( ،11 :1222کاگر:) (همخوان غلت در جایگاه بین واکه یمن )است. دارننشا یا واکه 

15) AGREE-HIGH ( ،19 :1222کاگر:) صره  مشخّ ازنظرر برا همخروان غلرت پرس از خرود       یدواکه با

 ارراشته[ تطابق داشته باشد.]

درونرداد را در   ۀواکر  یارزش ارراشرتگ  یکسرانی مهم است که  یورادار یتمحدود یک ینجادر ا همچنین

( 12) یتمحردود  ،منظرور  ین. برد گیررد  یمر ض قرار ( در تعر15ّ) یتو با محدود کند یم ینبرونداد تضم
                                                 
16. C. Uffman 

17. Laryngeals 

18. obstruents 

19. nasals 

20. glide 
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 :شودبرده میکار  هب

12) IDENT-IO (high) (925: 1222 ،کاگر) :در درونداد یا واکه اگر [high a]     باشد، واحرد متنراظر برا

 [ است.a high] در برونداد یزآن ن

( در 12) یتمحردود  ،گیررد  یمر صرورت   یو همگرون  شود یمدر برونداد ارراشته  پیشوند ۀواک که آنجا از

و  هرا  یتمحردود  یبنرد مرتکره  ،ینبنرابرا  ؛نردارد  ینیسنگ ۀیمو نق  آن جر گیرد یمقرار  تری یینپا ۀمرتک

 است: یرز صورت بهآن  مربوط به ینگیبه یتابلو

17) ONSET >> AGREE-HIGH >> * V-V/Lar >> * V-V/V >> ALIGN-L, IDENT-IO (high) 

 با ایجاد همگونی در برونداد برافراشته یشوندپ ةواک یتمحدود .(78) یتابلو

IDENT-IO(high) ALIGN-L *V-V/V *V-V/lar AGREE-HIGH ONSET /be-/+/eh/ 

* * *     a.bi.jeh 

 * *  !*  b.be.jeh  

     !* c. be.eh  

*    !* !* d. bi.eh  

* *  !*   e. bi. ʔeh 

 *  !*   f. be. ʔeh 

را  AGREE-HIGH یت، محردود ترر  یینپا ۀمرتک یتنق  محدود یمتبه ق a ۀین، گز(19) یدر تابلو 

و  ینره به یرر غ ۀینر ، گزبراالتر  ۀدرجر  یتخراطر نقر  محردود   به ،b ۀینگز یاست ول ینهارضاء کرده و به

 .استنامطلوب 

و بریش از یرک هجرا     شروند  یمر قرار بگیرد که با واکه شروع  هایی یهپا/ در کنار -bo/ امر ژر تکواگت( ا

دنکرال هرم   هولری در اثرر بر    ،کنرد  ینمر در تکواژ امر تغییری ایجاد  ،(نوشیدب معنیبه) /âxârâ/ مانند ،دارند

گیری از آن در گرویش  و بررای جلرو   گیررد  یمصورت  ها واکهالتقاء  ،پایه رع  ۀامر و واک ۀگررتن واکقرار

 .شود یمنخست حذف  ۀواک، تاتی تاکستان

12) MAX-V (prefix):  دلی در صورت برونردادی  ادارای مع ،پیشونددر صورت دروندادی  یا واکههر

 .(را حذف نکنید پیشوند ۀ)واک است پیشوند

91) MAX-V (base): دلی در ادارای معر  ،در صرورت برونردادی پایره    یا واکره هرر   ،ییهجا تک ۀدر پای

 (.را حذف نکنید ییهجا تک ۀپای ۀواکصورت دروندادی پایه است )

91 )*STRUCاست. تر نشان یکمتر ب ی: تعداد هجا 

در  ،اسراس  ایرن  ربت برخوردار است. یّاز بیشترین اهمّ ،گویشاین و ارضاء آن در  ONSET محدودیت
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باید آغازه داشرته باشرد. التقراء     حتماً/ -âxâ/ هجای دوپ یعنی ،(بخورید معنیبه)/ +âxârâ bo/ مورد این

بنردی  مرتکره  ،بنرابراین  ؛شرود  یمر نخسرت پایره از میران برداشرته      ۀدر این مرورد برا حرذف واکر     ها واکه

 است: صورت ینبد ها آنو تابلوی بهینگی مربوط به  شده عنوان های یتمحدود

22) ONSET >> MAX-IO (prefix) >> *STRUC >> MAX- IO (base), DEP-IO, ALGIN-

MORH-L 

 یهنخست پا ةحذف واکبا  ها التقاء واکهمحدودیت برداشتن  .(32ی )تابلو

ALIGN-

MORPH-L 

DEP-

IO 

MAX-V 

(base) 
*STRUC 

MAX-V 

(prefix) 
ONSET 

/bo/ + 

/âxârâ/ 

*  * ***   a. bo.xâ.râ 

* *  ****!   b. bo.jâ.xâ.râ 

*   *** *!  c. bâ.xâ.râ 

   ***  *! d. bo. âxâ.râ 

-MAXو  ONSET ترر  مهرم  هرای  یتمحردود برا ارضراء    a ۀکره گزینر   دهرد  یمر ( نشان 99تابلوی ) 

V(prefix)، همچنین این گزینه محدودیت ؛برنده است STRUC*  ا چرون  امّر  ،کنرد  یمر بار نق   سهرا

برا نقر  ایرن محردودیت حرذف       a ۀگزینر  ،کنرد  یمبیشتری این محدودیت را نق   درعات به b ۀگزین

ا بره ایرن دلیر     امّر  ،پایه نق  کرده است ۀحذف واک خاطربهرا  MAX-IOمحدودیت  a ۀ. گزینشود ینم

را  ییهجرا  ترک  هرای  یره پا ۀحذف واکر  ،را نق  نکرده که این محدودیت MAX-V (base)محدودیت 

ط توسّر  *STRUCترین تعرداد نقر  محردودیت    است. بیش ییهجا سه a ۀو پایه در گزین داند ینممجاز 

 ترر  مهم های یتمحدودخاطر نق  ترتیب بهبه bو c های ینهگز. شود یمموجب حذف این گزینه  b ۀگزین

MAX-V (prefix) و ONSET  نق  محردودیت  شوند یمبازنده و حذف .ALIGN-MORPH-L   نیرز

 بهینه ندارد. ۀل نقشی در انتخاب گزیناوّ ۀنط سه گزیتوسّ ،مرتکه در تابلو قرار دارد ترین یینپاکه در 

 -mâ/ / تصریفی نهی پیشوند -4-7-3

 ،رعلری زمران حرال اررزوده شرود      های یهپابه  /-mâتصریفی  پیشوند که یهنگام ،در گویش تاتی تاکستان

 کره  یمهنگرا  .گیرد یمآغاز شود و نیز بسته به تعداد هجاهای پایه تغییر صورت  واکهبا  ،پایهبسته به اینکه 

 ،باشرند  ییهجرا  تکو  شوندکه با واکه شروع  شود ارزوده  زمان حال رعلی های یهپابه / -mâ/ نفی پیشوند

در گرویش   برا براالترین مرتکره    ONSETتا محدودیت  شود یمیک همخوان درج  ها واکهبرای رر  التقاء 

 (.نخورید معنیبه) /mâ.xâ.râ/ :مانند، ارضاء شود یادشده

24) ONSET, MAX-V(prefix) >> *STRUC >> MAX-IO >> DEP-IO >> ALIGN-MORPH-L  
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ها  رفع التقاء واکه یبرا همخوانو درج  / mâ/ ینه یفیتصر یشوندپ .(35) یتابلو   

ALIGN- L DEP-IO MAX-IO *STRUC MAX-V(prefix) ONSET / mâ/ +/âxârâ/  

*  * ***   a. mâ.xâ.râ 

* *  ****!   b. mâ.jâ.xâ.râ 

   ****!  *! c. mâ. â.xâ.râ 

برنده اسرت.   تر یینپا ۀدارای مرتک های یتمحدودکردن با نق  a ۀکه گزین دهد یم( نشان 95تابلوی ) 

بازنرده و حرذف    ONSETو  *STRUC تر مهم های یتمحدودخاطر نق  ترتیب بهبه  cو  b های ینهگز

 .شوند یم

  /-me/استمراری تصریفی یشوندپ -4-7-2

و صرورت   شرود  یمر حرال اررزوده    زمران  رعلی های یهپابه ابتدای  /-me/پیشوند ،تاکستان یتات شیدر گو

 :سازد یماستمراری 

ارزوده شود کره برا همخروان آغراز      هایی یهپا/ به -meاستمراری/ پیشوند که  یهنگام ،در این گویشالف( 

 ،ل پایره هجرای اوّ  ۀواکر  ،/ اسرت e/ یعنری  ،میانی پیشرین  ۀواک ها آن ۀلین واکحال( و اوّ های یهپا) شود یم

حرذف   اسرت،  هجرا  تعداد هجاهای پایه بیش از یک چون //me+sepâr+em  ۀنموندر  .شود یمحذف 

 ،نگیررد د صرورت  هجابنردی مجردّ   کره   یصورت در ،پایه ۀواک. در اثر حذف گیرد یمصورت   آنواکه در 

 یادشرده ا چرون در گرویش   امّ ،شود یمی  تشک (سپارپ یم معنیبه) [me.spâr.em] مانند ای یچیدهپ ۀآغاز

 یرک   آنو برا   گیرد یمهجای قک  قرار  ۀیپادر جایگاه  ،همخوان نخست هجای دوپ ،پیچیده نداریم ۀآغاز

برر یرک محردودیت     اررزون  ،. در ایرن صرورت  یابرد  یمر کاهش ترتیب تعداد هجاها بدین .سازد یمهجا 

مربروط بره    یدارنشران محردودیت   ،کنرد  یماد تضمین برونددرونداد را در  ۀبودن واکوراداری که یکسان

 محردودیت  ،برر ایرن   اررزون  ؛کنرد  یمجلوگیری  دارنشان یها صورتاز بروز  ،تعداد هجا در یک واژه نیز

 ؛شرود  یمر آواهرا   ۀزنجیرر د هجای منجر به تقطی  مجدّ ،داند یم دارنشانپیچیده را  ۀکه وجود آغاز یدیگر

 ،دانرد  یمر بودن مرز تکواژ و هجا را ضروری که منطکق ALIGN-MORPH-Lمحدودیت  بازهم ،بنابراین

یرک   ،پیچیرده  ۀآغاز یریگ شک برای اجتناب از  درواق  ،هجای دوپ ۀهمچنین با حذف واک ؛در کار است

نیرز در کرار اسرت. ایرن      NO-CODAو محردودیت   شرود  یمر هجرای نخسرت اضراره     ۀهمخوان به پای

 ترتیب زیر است:به ها آنو تابلوی بهینگی مربوط به  ها یتمحدود

92)No-Coda  (.24: 1222 ،کاگر) شوند یواکه ختم م یک: هجاها به 

91 )COMPLEX-ONSET* ( ،21 :1222کاگر) :هجا باید ساده باشد. ۀآغاز   
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28) *COMPLEX-ONSET >> *STRUC >> MAX-IO, NO-CODA, ALIGN-MORPH-L 

پایه هجای نخستین در   /e/ ةحذف واک (33) یتابلو  

ALIGN-MORPH-L NO-CODA MAX-IO *STRUC *COMPLEX-ONSET me+sepâr+em// 

** ** * ***  a. mes.pâ.rem 

* *  ****!  b. me.se.pâ.rem 

 **  *** *! c. me. spâr.em 

 غیرر  ،کند یمرا نق   *STRUC بیشتری محدودیت درعات  بهکه  b ۀکه گزین دهد یم( نشان 92) تابلوی

محردودیت   خراطر بره نره   ،بهینه است که آن نیز غیر c ۀ. گزینشود یمرقابت خارج  ۀاز صحنبهینه بوده و 

STRUC*، ّیعنی محدودیت ،لین محدودیتبلکه با نق  او COMPLEX-ONSET* ،رقابت  ۀاز صحن

 ،a ۀیعنری گزینر   ،بهینره  ۀط گزینتوسّ MAX-IO و NO-CODA . نق  هر دو محدودیتشود یمخارج 

 گویش تاتی تاکسرتان در  *COMPLEX-ONSETمحدودیت  که آنجا از. رساند یمن را آبودن تیّاهمّ کم

مرز تکرواژ و هجرا از سرمت چرپ      ،لارگررتن نخستین همخوان هجای اوّبا قر یعتاًطک ،ناپذیر استنق 

   .شود یمنیز نق   ALIGN-MORPH-Lو محدودیت  کند یمتغییر 

یرک   یهرا  واکره ی رر  التقراء  ابر یادشده،در گویش  بودن پایهییهجا تکآغازین و  ۀدر صورت واک ب(

 . هجابنردی دوبراره  رود یمبه کار  DEP-IOبنابراین محدودیت  ؛شود یمو پایه درج  پیشوندهمخوان بین 

 ALIGN-MORPH-L و محدودیت گیرد یمهم در سمت چپ و هم در سمت راست پایه صورت  ،نیز

 . شود یمنق  

 اشتقاقی پیشوندهای -4-3

 :شوند یمبررسی  هستند پربسامدو  شدهکه به واکه ختم  ییها نمونه ،اشتقاقی پیشوندهاین از میا

 /-bi/ ساز صفتاشتقاقی  پیشوند -4-3-7

و بسته بره اینکره    شود یمصفت ساخته  ،که خود مختوپ به واکه است پیش از اسم قرار گیرد -bi// وقتی

   .شود یمی ایجاد شرایط متفاوت ،اسم با همخوان آغاز شود یا با واکه

تغییرری حاصر     ،پریش از آن  /-bi/ با قرارگررتن تکواژ ،با همخوان شروع شود نظر موردالف( اگر اسم 

 .شود یمظاهر  (پول یب معنیبه) [bifel] صورت بهکه در برونداد  /-fel/+/bi/ مانند شود ینم

ماننرد   ،گیرد یمررایند درج صورت  ها واکهبرای التقاء  ،آغازین باشد ۀواک نظر مورداسم  که یدرصورت ب(

/ærde/+/bi/ (شده  انجاپ معنیبه ) صورت بهکه [bi.jærde]  بنردی و  مرتکره  ،بنرابراین  ؛شرود  یمر ظاهر

 زیر است: صورت به ها آنتابلوی بهینگی مربوط به 



 99/واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی  -ررایندهای واژ 

30) ONSET >> MAX-IO >> DEP-IO, ALIGN-MORPH- L  

ها   التقاء واکه یبرا  /j / درج یندفرا و  /bi/ .(27) یتابلو  ساز صفت یاشتقاق یشوندپ  

ALIGN- L DEP-IO MAX-IO ONSET ærde//+//bi- 

* *   a.bi.jær.de 

*  *!  b. bir.de 

*  *!  c. bær.de 

   *! d. bi.ær.de 

 درج محردودیت  ۀیلوسر  بره زیررا   ،شرود  یمبهینه انتخاب  ۀگزین مثابۀ به a ۀگزین ،(91تابلوی ) براساس 

DEP-IO  هرای  ینره گزنق  کرده است.  ،جایگاه قرار دارد ترین یینپارا که در b وc  رخراط ترتیرب بره  بره 

 همرین و بره  کررده نقر    ،ت بیشرتری دارد یّاهمّ DEP-IO را که نسکت به MAX-IO محدودیت ،حذف

آغرازه  زیررا دارای یرک هجرای بردون      ،نیز غیر بهینه است d ۀ. گزیناند شده  حذفرقابت  ۀاز صحن ،دلی 

 .کند یمنق   ،هاست یتمحدود ۀرا که باالتر از هم ONSETاست و محدودیت 

پرس از   ۀاسرت کره برا واکر     نشان یب ،تعلّ  ینا  به ینآغاز یگاهدر جا ییچاکنا یهمخوان انسداد درج 

سرمت چرپ و    ،یگرد یجهان یبندمرتکه یک براساس ،ینبنابرا ؛کند یم یجادتقاب  را ا یزانم یشترینب ،خود

   .شوند یم پر یا حنجره یاگررته  یها همخوان یعنی یلحاظ ادراکعنصر به ینتر برجستهاست هسته با ر

 /-bâ/ ساز صفتاشتقاقی  پیشوند -4-3-3

و بسته بره اینکره اسرم برا همخروان       شود یمصفت ساخته  ،قرار گیرد ها اسمپیش از  /-bâ/ پیشوندوقتی 

 .شود یمیجاد شرایط متفاوتی ا ،یا با واکه شود یمآغاز 

 تغییرری حاصر    ،پریش از آن  /-bâ/ با قرارگررتن تکواژ ،با همخوان شروع شود نظر مورداسم الف( اگر 

 .شود یمظاهر  [bâ.hö.nær] صورت  بهکه در برونداد ( باهنر معنیبه) /-hönær// +bâ/ مانند شود ینم

ن رراینرد درج صرورت   آو بررای ررر     ها واکهء التقا ،آغازین باشد ۀواک نظر مورداسم  که  یدرصورتب( 

 ؛شرود  یمر در برونرداد ظراهر    (باعرضره  معنیبه) [bâ.ʔör.ze] صورت بهکه  /-örze/+/bâ/ مانند ،گیرد یم

 زیر است: صورت به ها آنو تابلوی بهینگی به  ها یتمحدودبندی مرتکه ،بنابراین

32) ONSET, MAX-IO >> DEP-IO, ALIGN-MORPH-L 

/ʔ / جدر یندو فرا / bâ / ساز صفت یاشتقاق یشوندپ .(22) یتابلو   

ALIGN- L DEP-IO MAX-IO ONSET /bâ-/+/örze/ 

* *   a. bâ.ʔör.ze 

*  *!  b. bâr..ze 

   *! c. bâ. ör.ze 

 درج، ینرد برا انجراپ ررا   یررا ، زشرود  یمر انتخراب   ینره به ۀینر گز مثابۀ به a ۀین(، گز99) یتابلو براساس 
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 هرای  یتمحردود ا امّر  ،نقر  کررده اسرت    ،قرار دارد جایگاه ترین یینپارا که در  محدودیت مربوط به آن

 DEP-IO را کره نسرکت بره    MAX-IO محردودیت  ،با حذف یک عنصرر  b ۀ. گزیناند نشدهنق   تر مهم

نیرز غیرر    c ۀ. گزینر است شده  حذفرقابت  ۀاز صحن ،همین دلی نق  کرده و به ،ت بیشتری دارندیّاهمّ

 ۀرا کره براالتر از همر    ONSETو محردودیت   اسرت را دارای یرک هجرای بردون آغرازه     زیر  ،بودهبهینه 

   .کند یمنق   ،هاست یتمحدود

 /ne ،de ،æne ،ni/ ساز یمنفاشتقاقی  یشوندهایپ -4-3-2

34) ONSET >> IDENT-IO (low) 
در گویش تاتی تاکستان  / ne/   ساز یمنف یاشتقاق یشوندپ .(25تابلوی ) 

IDENT-IO (low) ONSET /ne/+/vâtem/ 

  a.ne.vâ.tem 

*!  b. næ.vâ.tem 

 *! c. ne.vât.em 

(، 95) یترابلو  براساس. است ساز یمنف پیشوند مثابهبه (نگفتم معنیبه) [ne.vâ.tem]در واژه  /-ne/ تکواژ

 c ۀینر و گز IDENT-IOی از محدودیت ورراداری  با تخطّ ،b ۀگزین که  یحال دربهینه است  ۀگزین a ۀینگز

 .  شوند یمغیر بهینه محسوب  ONSET ۀی از محدودیت کشندبا تخطّ

36) ONSET >> IDENT-IO (low) >> NO-CODA 
/de/ ( 21تابلوی). ساز یمنف یاشتقاق پیشوند  

NO-CODA IDENT-IO(low) ONSET /de/+/vâštæn/
21

 

**   a.de.vâš.tæn 

** *!  b. dæ.vâš.tæn  

**  *! c. de.vâšt.æn 

 کره   یحرال  دربهینره اسرت    ۀمحدودیت گزینر  ینتر رتکهی از کمبا تخطّ a ۀین(، گز91) یتابلو اساسبر 

 .اند ینهبهغیر  های ینهگز ONSETی از اص  با تخطّ c ۀو گزین IDENT-IOی از اص  با تخطّ ،b ۀگزین

38) ONSET >>DEP-IO, NO - CODA, ALIGN-MORPH-L 

/æne/   ساز یمنف یاشتقاق یشوندپ .(23تابلوی )

/æne/+/šuræste/ ONSET DEP-IO NO-CODA ALIGN-L 

a. ʔæ.ne.šu.ræs.te  * * * 

b. æ.ne.šu.ræs.te *!  *  

c. ʔæ.ne.šur. æs.te *! * * * 

                                                 
 باختنمعنی به -91



 95/واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی  -ررایندهای واژ 

 براسراس . است ساز یمنف یشوندپ مثابهبه( شُستهنَ معنیبه) [ʔæ.ne.šu.ræs.te] ۀواژ در /-æne/ تکواژ 

 .اند کرده یتخطّ ONSETمهلک  یتاز محدود cو  b های ینهگز یرااست ز ینههب a ۀین(، گز92) یتابلو

40) ONSET >> MAX-IO >> ALGIN-MORPH-L 

 /ni/   ساز یمنف یاشتقاق یشوندپ .(47) تابلوی

ALGIN-L MAX-IO ONSET /ni/+/rutæn/ 

   a.ni.ru.tæn 

  *! b.ni.rut.æn 

* *!  c.nir.tæn 

 یترابلو  براساس. است ساز یمنفپیشوند  مثابهبه( فروختنن معنیبه) ni.ru.tæn]] ۀدر واژ /-ni/ تکواژ 

 ،ی از محردودیت ت تخطّر علّر بره  c ۀو گزین ONSETت تخطی از محدودیت مهلک علّبه b ۀین(، گز41)

 .  اند ینهبهغیر  MAX-IOباالی  ۀرتک

 گیری یجهنت -5

 یواجر  - واژ ینردهای از ررا یتاکستان بخشر  یتتا یشگو یآوردن الگوهادستبهو  ها داده تحلی پس از 

 ینکره برر ا  یمقاله، مکنر  ینا یپرسش اصل ،ینبنابرا ؛شد یبررس یدجد یدر چارچوب مقوله ینا یوندهایشپ

 هرا  یبررس ینهمچن ؛قرار گررت ییدتاکستان را دارد، مورد تأ یتات یها داده یفتوص ییتوانا یگینبه ۀینظر

در  یمتفراوت  ینردهای رراکره   یا گونه بهمتفاوت است؛  یشگو یندر ا ها تیمحدود یبند مرتکهنشان داد که 

در کراربرد پیشروندها   درج  محرذف و هر   ینرد هرم ررا  یادشده یشگو ، درمثال  رایب ؛گیرد یم صورت آن

 ۀاز مرتکر  ینهمچنر  ؛براالتری برخروردار اسرت    ۀحرذف نسرکت بره درج از رتکر     لری و ،گیررد  یمصورت 

 یترات  یشکره در گرو   آیرد دسرت مری  بره  یجهنت ینا یشوندهامربوط به پ گیینبه یو تابلوها ها یتمحدود

 پیچیده وجود نردارد.  ۀهجا بدون آغازه یا با آغاز گاه ی هو  شود ینمحذف  یشوندپ ۀواک گاه ی ه ،تاکستان

در تراتی، درج همخروان غلرت     .رود یمبه کار  یادشده یشدر گو نیز درج یدارنشان یجهان مراتب سلسله

 گرویش در  پیشروندی  هرای  یتمحردود  ،یکلّر  طور به است. واک یباز درج همخوان چاکنایی  رت نشان یب

 است: یربه شرح زتاکستان  یتات

ONSET >> MAX-IO (prefix) >> * STRUC >> MAX-IO (base) >> 

AGREE (high) >> HARMONY-IO>> IDENT-IO>> *V-V/lar>>  

*V-V/V >> DPO-IO>> NO-CODA, ALIGN-MORPH-L 

سرو برا   هرم  یدر زبان تات یواج - واژ های یتمحدود یبمقاله نشان داده شد که ترتهمچنین در این  

و  جهرت   یرک در  یحذف و... همگر  متفاوت همانند درج، ظاهر بهقواعد  و است یجهان های یتمحدود
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