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Abstract
This article studies different strategies applied in the Azarbaijani Turkish for resolving vowel hiatus. Because
Azarbaijani Turkish is an agglutinative language and in this type of languages, it is common to add several affixes to
stems, by adding suffixes to stems and other suffixes and also by making compound words, vowel hiatus may occur.
The data related to vowel hiatus in this language (Meshkin Shahr dialect) were collected and treated using Optimality
Theory. The results of data revealed that according to morphological, phonological and semantic condition, different
phonological patterns are used to avoid V+V sequences. In making compound words, V 1 is deleted, in adding
monophonemic suffixes to stems or The preceding suffix, epenthesis occurs, in adding complex suffixes with [+high]
vowels, V2 (suffix vowel) is deleted and in adding complex suffixes with [-high] vowels, epenthesis occurs. Results of
this research show that in this language, the onset of stem is prominent and V is preserved in this position, in addition to
preserve its semantic and grammatical role, it is impossible to delete monophonemic suffixes.
Keywords: Optimality Theory, Vowel Hiatus, Consonant Epenthesis, Deletion.
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برطرف کردن التقای واکهها در ترکی آذربایجانی
 سيد محمد رضی نژاد
چکیده
اين مقاله به بررسی راهکارهای واجی زبان ترکی آذربايجانی برای برطرف کردن التقای واکهها میپردازد .از آنجا که زبان ترکی،
جزء زبانهای پيوندی محسوب میشود ،در اين زبانها ،افزودن وندها به دنبال هم امری طبيعی است؛ بنابراين در حين افزودن
وندهای مختلف به ستاک و همچنين افزودن پسوندها به دنبال هم و ايجاد واژههای مرکب ،ممکن است التقای واکهها صورت
بگيرد .برای تحليل اين فرايند ،دادههای متناسب از زبان ترکی آذربايجانی (گويش مشگين شهری) گردآوری شده است و در
چارچوب رويکرد واجشناسی بهينگی مورد تحليل قرار گرفته است .بررسی دادهها نشان میدهد که در اين زبان برای برطرف
کردن التقای واکهها ،روشهای متفاوتی بر اساس شرايط واژی ،واجی و معنايی بکار بسته میشود .در فرايند واژهسازی از نوع
ترکيب ،حذف ،V1در حين افزودن پسوند متشکل از يک واج (يک واکه) به ستاک يا پسوند قبلی ،فرايند درج همخوان ميانجی،
در حين افزودن پسوند متشکل از چند واج با واکۀ دارای مشخصۀ ]+افراشته[ حذف ( V2واکۀ پسوند) و در نهايت با افزودن پسوند

متشکل از چند واج با واکۀ دارای مشخصۀ]-افراشته[ درج همخوان ميانجی صورت میگيرد .يافتههای اين تحقيق نشان میدهد که
در اين زبان جايگاه آغازۀ ستاک نسبت به پايانه برجسته محسوب میشود .بنابراين حذف از جايگاه آغازه ستاک مجاز نيست و
همچنين اگر پسوند متشکل از يک واج (يک واکه) باشد ،برای حفظ ويژگیهای معنايی و دستوری حذف واکه پسوند صورت
نمیگيرد.

واژههای کلیدی
رويکرد بهينگی ،التقای واکهها ،درج همخوان ميانجی ،حذف

 استاديار گروه آموزش زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبيلی ،اردبيل ،ايران
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 .1مقدمه
التقای واکهها به شرايطی اطالق میشود که هيچ همخوانی در بين واکهها يا بعبارت بهتر بين هستههای دو هجای مجاور
نباشد .اين وضعيت هنگامی رخ می دهد که در دو هجای مجاور ،هجای سمت چپ فاقد پايانه و هجای سمت راست فاقد
آغازه باشد (جم .)8931 ،التقای واکهها به دليل اعمال قواعد صرفی و نحوی در زبانهای مختلف تظاهر پيدا میکند
(کاسالی .)8331 ،در برخی زبانها ممکن است التقای واکهها مجاز باشد و برطرف نشود اما بسياری از زبانها ،التقای
واکهها را برطرف میکنند .درواقع در اين زبانها هجای بدون آغازه مجاز نيست و بهعبارت ديگر در اين زبانها
محدوديت نشانداری  ONSETفعال است .البته اعمال اين محدوديت مبتنی بر سازوکارهای توليدی و درک گفتار است
بدين معنی که يک هجای طبيعی با همخوان شروع میشود نه با واکه (کاگر .)8333 ،8زبانها برای برطرف کردن التقای
واکهها ،راهکارهايی نظير حذف يکی از واکهها ،درج همخوان ميانجی ،غلتسازی ،ادغام دو واکه و ترکيب دو واکه با
يکديگر و ايجاد واکه مرکب را بکار میبندند (کاسالی .)8331 ،0در چارچوب رويکرد بهينگی ،اينکه يک زبان از کدام
روش(ها) برای برطرفکردن التقای واکهها بهره بگيرد ،به رتبهبندی محدوديتهای مرتبط با اين فرايند بستگی دارد
(کاسالی .)8331،البته يک زبان ممکن است چندين راهکار متفاوت را برای برطرفکردن التقای واکهها بکارببندد.
راهکارهای اصالحی که برای برطرف کردن التقای واکهها بکار بسته میشوند ،به برخی جايگاههای نوايی و بافت صرفی
کلمات وابسته است .بدين معنی که برخی جايگاهها نظير آغازۀ کلمه ،آغازۀ هجا و ريشۀ کلمات نسبت به اعمال قواعد
حساس هستند و پايايی بيشتری نشان میدهند .بهعبارتديگر ،برای تبيين عملکرد راهکار اصالحی مناسب ،محدوديت-
های پايايی حساس به بافت نقش تعيينکننده دارند .البته دليل پايايی جايگاههای خاص میتواند برجستگی آوايی؛
محتوای معنايی و يا پردازش گفتار وابسته به آن جايگاهها باشد (کاسالی.)8331،
يکی از نقاط قوت رويکرد بهينگی نسبت به واجشناسی اشتقاقی تبيين عملکرد هماهنگ اين راهکارها و الگوهای
واجی به ظاهر متفاوت در راستای تحقق يک هدف ساختاری مشترک و يکسان است .اينکه چه قواعد و راهکارهايی
برای تأمين اين هدف بکار بسته شده است ،مورد توجه نيست .در واقع آنچه در رويکرد بهينگی حائز اهميت است،
رسيدن به يک هدف ساختاری مشخص در برونداد است (مکارتی .)0221 ،9اگر اين راهکارها در چارچوب واجشناسی
اشتقاقی تبيين شوند ،متفاوت از هم تجزيه و تحليل میشوند و وحدت هدف ساختاری آنها نشان داده نمیشود.
اين پژوهش از نوع توصيفی – تحليلی میباشد .دادههای مورد مطالعه ،از گويشوران مسن و بومی منطقه مشگينشهر
(در استان اردبيل) از طريق مصاحبه جمعآوری شده است .البته پژوهشگر نيز گويشور بومی اين گويش است .سپس در
چارچوب نظريه بهينگی در قالب تعامل محدوديتها مورد بررسی قرار گرفتهاست.
اين مقاله در صدد است تا وحدت عملکرد قواعد واجی متفاوت را در راستای برطرف کردن التقای واکهها در زبان
ترکی آذربايجانی در چارچوب نظريۀ بهينگی تبيين کند .بررسی دادههای زبان ترکی آذربايجانی نشان میدهد که در اين
زبان برای برطرف کردن التقای واکهها ،الگوی حذف واکه و درج همخوان صورت میگيرد و از آنجا که دو فرايند
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حذف و درج ،مخالف هم عمل میکنند ،بنابراين برای تبيين اين الگوهای واجی متفاوت محدوديتهای پايايی حساس
به بافت صرفی و واجی بکار بسته میشود و بدون توجه به اين محدوديتها تبيين اين الگوهای واجی امکانپذير نيست.
 .2پیشینه تحقیق
صادقی ( )8912التقای واکه ها را در زبان فارسی با تاکيد بر نحوه گزينش همخوان ميانجی بررسی کرده است .نتايج
يافتههای اين تحقيق نشان میدهد که شرايط آوايی ،صرفی-آوايی و مالحظات تاريخی در انتخاب همخوان ميانجی
دخيل هستند .کاسالی ( )8331نيز فرايند التقای واکهها را در زبانهای مختلف بررسی کرده است و بيان میکند در
انتخاب واکهای که هدف فرايند حذف قرار بگيرد ،برجستگی جايگاهی 8نقش تعيينکننده دارد .برجستگی جايگاهی
بدين معنی است که برخی جايگاهها نظير آغازۀ هجا ،هجای تکيهبر و يا هجای اول ريشه بهدليل اينکه در فرايند ادراک
گفتار توسط مخاطب تأثير بيشتری دارند ،مهم و برجسته تلقی میشوند و در نتيجه کمتر دستخوش فرايند حذف و يا تغيير
واقع میشوند .علل صرفی ،آوايی و نوايی باعث برجستگی برخی جايگاهها میشوند و در چنين جايگاههای برجسته عدم
حذف عنصر واجی ترجيح داده میشود .بنابراين حذف  V1و  V2در زبانهای مختلف هر دو قابل مشاهده است.
فتاحی ( )8939غلتسازی را به عنوان راهکار اصلی برای رفع التقای واکهها در زبان کردی کلهری معرفی کرده
است .در اين زبان برای رفع التقای واکهها ،واکۀ دوم به همخوان غلت تبديل میشود .درهمين راستا جم ( )8931به
بررسی التقای واکهها در زبان فارسی در چارچوب نظريه بهينگی میپردازد .هدف اين مقاله دستيابی به يک رتبهبندی
نهايی از محدوديتهای مختلفی است که تبيينکنندۀ همۀ راهکارهای رايج در برطرف کردن التقای واکهها در زبان

فارسی باشد.

صادقی و صادقی ( )8931فرايند التقای واکهای را در زبان کردی سورانی بررسی کردهاند .نتايج اين بررسی نشان
میدهد در اين زبان يکی از سه الگوی درج همخوان ميانجی ،حذف يا غلتسازی بسته به شرايط واجی و صرفی زنجيره
واجی اعمال میشود و رايجترين الگو ،درج همخوانهای غلت ] [wيا ] [jاست.

 .3التقای واکهها در چارچوب رویکرد بهینگی

بر اساس رويکرد بهينگی دليل اصلی برطرفشدن التقای واکهها فعالبودن محدوديت  HIATUSو يا محدوديت
 ONSETمیباشد .محدوديت  HIATUSصرفاً مانع التقای واکهها میشود اما محدوديت ONSETنه تنها از التقای

واکهها ممانعت میکند ،بلکه از توليد هجای بدون آغازه نيز ممانعت میکند .از آنجا که در زبان ترکی آذربايجانی

هجای بدون آغازه مجاز نيست در اين مقاله برای تحليل دليل برطرفشدن التقای واکهها از محدوديت ONSETاستفاده
خواهد شد.
کاسالی ( )8331بيان میکند برای برطرفکردن التقای واکهها ،زبانها راهکارهايی نظير حذف يکی از واکهها ،درج
همخوان ميانجی ،غلتسازی ،ادغام دو واکه و ترکيب دو واکه با يکديگر و ايجاد واکه مرکب را بکار میبندند اما از
آنجا که در زبان ترکی آذربايجانی برای حل مشکل از راهکار حذف و درج استفاده میشود ،به همين دليل به توضيح
اين دو فرايند اخير بسنده میکنيم.
positional prominence

1
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درج همخوان ميانجی :وقتی در ميان رشتۀ واجی )  (V1 + V2همخوان ميانجی درج شود ،هجای  V2که فاقد
آغازه است ،همخوان ميانجی را به عنوان آغازه میپذيرد و با نقض محدوديت پايايی  ،DEPمحدوديت نشانداری
 ONSETارضا میشود.
حذف واکه :وقتی التقای واکهها پيش بيايد ،اين امکان وجود دارد که يکی از واکهها حذف شود .در صورتیکه در
رشته واجی  CV1+V2Cواکۀ  V1حذف شود ،با هجابندی مجدد همخوان قبل از آن به عنوان آغازۀ واکه دوم عمل
میکند و با نقض محدوديت پايايی  ،MAXمحدوديت نشانداری  ONSETارضا میشود .در صورتیکه  V2حذف
شود ،با نقض محدوديتهای پايايی  MAXو  ،MAXINITIALمحدوديت نشانداری  ONSETبرآورده میشود .در ادامه
مواردی از حذف  V1و  V2با ذکر مثالهايی در تابلوی محدوديتها نمايش داده میشود.
 .4تحلیل دادهها
همانطور که قبالً اشاره شد ،زبان ترکی آذربايجانی جزء زبانهای پيوندی محسوب میشود .بههمين دليل فرايند
وندافزايی به داليل متفاوت صرفی و نحوی صورت میگيرد ،بطوریکه چندين پسوند به دنبال هم قرار میگيرند .اين وند
افزايیها و همچنين فرايند واژهسازی از نوع ترکيب ممکن است منجر به التقای واکهها شود .در ادامه راهکارهايی که در
اين زبان برای رفع التقای واکهها بکار بسته میشود ،با ذکر مثالهايی به صورت تحليلی مورد بررسی قرار میگيرد.
 .1-4التقای واکهها در فرایند ترکیب
در اين زبان يکی از فرايندهای فعال واژهسازی ،فرايند ترکيب است که در آن دو تکواژ با هم ترکيب میشوند و واژه
مرکب ايجاد میکنند .در زبان ترکی آذربايجانی ،اگر فرايند واژهسازی از نوع ترکيب ،منجر به التقای واکهها شود ،در
اين صورت  V1يعنی واکهای که در انتهای تکواژ اول است ،حذف میشود .دادههای زير مويد اين مطلب هستند:
جدول -1رفع التقای واکهها در کلمات مرکب
راهکار اصالحی

معادل فارسی

سال خوب

حذف  V1در فرايند پسر خاله

ترکيب

پسرحاجی
آدم خوب
پسر خواهر
پسر کوچک

بازنمايی آوايی

بازنمايی واجی

jɑx.ʧil

jɑxʧɯ _ il

xɑ.loɣ.lɯ

xɑlɑ _ oɣlɯ

hɑ.ʤoɣ.lɯ

hɑʤɯ _ oɣlɯ

jɑx.ʧɑ.dɑm

jɑxʧɯ _ ɑdɑm

bɑ.ʤoɣ.lɯ

bɑʤɯ _ oɣlɯ

bɑ.loɣ.lɑn

bɑlɑ _ oɣlɑn

بررسی دادهها نشان میدهد که در کلمات مرکب ،واکۀ پايانی تکواژ اول حذف شده است و واکۀ آغازين تکواژ دوم
حذف نشده است .بهعبارت ديگر در برونداد بهينه واکۀ آغازين تکواژ دوم به درونداد وفادار مانده است و واکۀ پايانی
تکواژ اول حذف شده است .مکارتی ( )029 :0221بيان میکند که برخی بافتها و جايگاهها اهميت خاصی دارند و به
درونداد وفادارترند .برای مثال ،در خصوص بافت واجی میتوان گفت در برخی زبانها ،جايگاه آغازين کلمه نسبت به
جايگاه پايانی کلمه به درونداد وفادارتر است و در خصوص شرايط ساختواژی میتوان گفت که تکواژ واژگانی نسبت
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به تکواژ دستوری کمتر دستخوش تغيير و يا حذف میشود و در نتيجه به درونداد وفادارتر است .بکمن)20 :8331( 8
استداللهای روانشناختی برای برجستگی برخی جايگاهها مطرح میکند ازجمله اينکه بخش آغازه نسبت به بخش ميانه يا
پايانۀ واژه در تشخيص گفتار و بازنمايی ذهنی واژگان ،سرنخهای ادراکی بهتری ارائه میدهد .واکر )0288( 0نيز بيان
میکند که عناصری که در جايگاه آغازۀ هجا قرار میگيرند ،جايگاه قوی و برجستهتری را به خود اختصاص دادهاند.
حال بايد به بررسی اين دادهها پرداخت تا روشن شود در اين زبان در حذف واکۀ پايانی ،بافت واجی يا شرايط ساخت-
واژی يا چه شرايط ديگری تعيينکننده است .در دادههای جدول ( )8هر دو تکواژ کلمه مرکب واژگانی هستند .پس
شرايط ساختواژی نمیتواند تعيينکننده باشد .اما اگر بافت واجی مورد بررسی قرار گيرد ،روشن است که بافت واجی
تعيينکننده است چون جايگاه آغازين تکواژ به درونداد وفادار است .محدوديت پايايی جايگاهی مربوط به اين فرآيند
را میتوان اينگونه صورتبندی کرد:
 :MAXinitialهر عنصر دروندادی در جايگاه آغازه بايد متناظر بروندادی داشته باشد.
در دادههای جدول ( )8در فرايند ترکيب برای رفع التقای واکهها فرايند حذف صورت گرفتهاست .بنابراين ،برای تحليل
آن در چارچوب بهينگی بايد محدوديت  DEPبر محدوديت  MAXمسلط باشد .اما يافتههای رضینژاد ( )8938با
بررسی وامواژهها ،موارد پسوندافزايی و رعايت اصل توالی رسايی نشان میدهد که در زبان ترکی آذربايجانی
محدوديت  MAXبر محدوديت  DEPتسلط دارد .البته يافتههای حاصل در اين مقاله نيز با اين رتبهبندی همسو است
که در ادامه ذکر خواهد شد .بنابراين اگر قائل بر اين شديم که در زبان ترکی آذربايجانی محدوديت  MAXبر
محدوديت  DEPتسلط دارد ،بايد بتوانيم برای اعمال نشدن درج همخوان ميانجی و اعمال شدن فرايند حذف در فرايند
ترکيب ،محدوديت مناسبی تعريف کنيم .برای اين امر به محدوديت خاصی از  DEPنياز است تا مانع درج در فرايند
ترکيب شود .محدوديت  DEPcompoundمانع درج در کلمات مرکب میشود.

 :DEPcompoundدر توالی دو واکه در فرايند واژهسازی کلمات مرکب ،درج مجاز نيست.
ترتيب محدوديتهای زير بر انتخاب گزينه بهينه در رفع التقای واکهها در کلمات مرکب حاکم است:

ONSET >>DEPcompound>> MAXinitial>> MAX >>DEP

تابلوی  8برطرفکردن التقای واکهها را در فرايند ترکيب در کلمه ( /xɑlɑ_oɣlɯ/به معنی پسرخاله) نشان میدهد.

J. Beckman
R. Walker

1
2
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تابلوی  .1برطرفکردن التقای واکهها در فرایند ترکیب ( /xɑlɑ_oɣlɯ/به معنی پسرخاله)
DEP

MAX

MAXinitial

DEPcompound

ONSET

a.→ xɑloɣlɯ

*
*

b. xɑlɑɣlɯ

!*
!*

*

xɑlɑ+ oɣlɯ

!*

c. xɑlɑoɣlɯ
d. xɑlɑjoɣlɯ

گزينۀ  cبه دليل التقای واکهای توسط محدوديت رتبه باالی  ONSETجريمه شده و از رقابت خارج میشود .در گزينۀ

 dبرای رفع التقای واکهای اقدام به درج همخوان ميانجی شده است .اما محدوديت  DEPcompoundمانع اعمال اين فرايند

در کلمات مرکب میشود و اين گزينه را کنار میگذارد .برای رفع التقای واکهای در گزينه  ،bواکه  V2از آغازۀ تکواژ
دوم حذف شده است و از محدوديت  MAXinitialتخطی کرده است و درنهايت گزينۀ بهينه  aعليرغم تخطی از
محدوديت  MAXبه عنوان بهينه انتخاب میشود .چون محدوديت رتبه پايينتری را نقض کرده است.
 .2-4التقای واکهها در مجاورت پسوند متشکل از یک واج
در زبان ترکی آذربايجانی اگر پسوند متشکل از تک واج 1باشد يعنی صرفاً شامل يک واکه باشد و به ستاک مختوم به
واکه افزوده شود ،برای برطرف کردن التقای واکهها ،فرايند درج همخوان ميانجی صورت میگيرد .از آنجا که زبان
ترکی آذربايجانی زبانی پيوندی است ،برای نشان دادن حالتهای مختلف گروه اسمی پسوندهايی به ستاک اسمی افزوده

میشود .در اين زبان برای نشاندادن حالت مفعول بهای پسوند  /-A/به آخر ستاک اسمی افزوده میشود .عالمت /A/

نشانگر واکۀ دارای مشخصۀ ثابت ]-افراشته[ است که از نظر مشخصۀ پسين مقداردهینشده 0است و برای نشاندادن
حالت مفعولرايی پسوند  /-U/به آخر ستاک اسمی افزوده میشود .عالمت  /U/نشانگر واکۀ دارای مشخصه ثابت
]+افراشته[ میباشد که از نظر مشخصۀ پسين و گردی مقداردهینشده است .الزم به توضيح است که در زبان ترکی
آذربايجانی تمام پسوندها از طريق اعمال فرايند هماهنگی واکهای با آخرين واکۀ ستاک هماهنگ میشوند و پسوندهايی

که دارای مشخصه ثابت ]+افراشته[ میباشند ،نظير پسوند مفعولرايی  /-U/عالوهبر هماهنگی در مشخصۀ پسين ،از نظر
مشخصۀ گردی نيز با آخرين واکۀ ستاک هماهنگ میشود .دادههای جدول ( )0مويد اين مطلب هستند.

جالب است که اگر ستاک همراه با پسوندی باشد و اين پسوند به واکه ختم شده باشد و سپس پسوندی متشکل از
يک واج به عنوان پسوند دوم افزوده شود (يعنی در صورت التقای واکهها بين دو پسوند) ،باز هم فرايند درج همخوان
ميانجی صورت میگيرد.
به آهنگر ) → /da.mir.ʧi.ja/پسوند مفعولبهای( ) + -Aپسوند اسم فاعلساز( ) +-ʧiستاک اسمی( /damir/

monophonemic
underspecified

1
2
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جدول :2رفع التقای واکهها در مجاورت پسوند متشکل از یک واج
بازنمايی واجی
بازنمايی آوايی
معادل فارسی
پوست را
زرد را
در را
سياه را
ديوانه را
گله را
به در
به پوست
به زرد
به ديوانه
به سياه

da.ri.ni

sɑ.rɯ. nɯ

ɡɑ.pɯ.nɯ
ɡɑ.rɑ.nɯ
da.li.ni

sy.ry.ny

ɡɑ.pɯ.jɑ
da.ri.ja

sɑ.rɯ.jɑ
da.li.ja

ɡɑ.rɯ.jɑ

dari _U

sɑrɯ _U

ɡɑpɯ_ U
ɡɑrɑ_ U
dali_ U

syry_ U

ɡɑpɯ_ A
dari_A

sɑrɯ _A
dali_A

ɡɑrɑ_ A

کاسالی ( )221 :8331با بررسی زبان آواتيمه 8به اين نتيجه میرسد که برای عدم حذف پسوند متشکل از يک واج
دليل نقشی وجود دارد .بدين معنی که اگر چنين عنصری که تنها نمود و بازنمايی يک پسوند است ،حذف شود ،هيچ
اثری از آن پسوند باقی نمیماند و درک آن دشوار است؛ هرچند برخی زبانها حذف پسوند متشکل از يک واج را مجاز
میدانند ،اما با کشش واکهای يا نواخت باقیمانده از آن پسوند وجود آن را نشان میدهند.
با توجه به اينکه در زبان ترکی کشش واکهای و نواخت نقش تمايزدهندگی ندارند ،بنابراين برای حفظ تاثير نقشی
پسوندهای متشکل از يک واج ،فرايند حذف آنها صورت نمیگيرد.
کاسالی ( )221 :8331برای عدم حذف پسوند متشکل از يک واج محدوديت  MaxMSرا معرفی میکند.
 :MaxMSهر عنصر متشکل از يک واج دروندادی بايد متناظر بروندادی داشته باشد.
باتوجه به اين که برای برطرفکردن التقای واکهها فرايند درج همخوان ميانجی صورت میگيرد ،بنابراين محدوديت

 DEPدر رتبۀ پايينتر قرار میگيرد و رتبهبندی محدوديتها به صورت زير ،انتخاب گزينه بهينه را در چنين حالتی نشان
میدهد:

ONSET >> MAXMS>> MAX >>DEP

تابلوی ( )0انتخاب گزينۀ بهينه را با رفع التقای واکهها در حضور پسوند متشکل از يک واج در کلمه ( /dari+A/به
معنی به پوست) نمايش میدهد.

Avatime

1
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تابلوی  :2برطرف کردن التقای واکهها با حضور پسوند متشکل از یک واج در کلمۀ ( /dari+A/به معنی به
پوست)
DEP

MAXMS MAX

dari+ A

ONSET

a.→ da. ri.ja

*
!*
*

!*

b. da.ri.a
c.da.ri
d. da.ra

!*

گزينۀ  bبه دليل التقای واکه و نقض محدوديت  ONSETاز رقابت خارج میشود .گزينۀ  cبا حذف پسوند متشکل از
يک واج ،محدوديت  MAXMSرا نقض کرده و کنار گذاشته میشود .گزينۀ  dنيز با اعمال فرايند حذف آخرين واکه
ستاک توسط محدوديت  MAXجريمه شده و از رقابت خارج میشود و در نهايت گزينۀ  aعليرغم تخطی از
محدوديت رتبه پايين  DEPبه عنوان گزينۀ بهينه انتخاب میشود.
 .3-4التقای واکهها در مجاورت پسوند متشکل از چند واج
اکثر پسوندهای زبان ترکی آذربايجانی متشکل از چند واج هستند .اگر اين پسوندها با واکه شروع شوند و ستاک به واکه
ختم شود ،التقای واکه رخ میدهد .مطالعه و بررسی اين پسوندها نشان میدهد که برای برطرفکردن التقای واکه رفتار
يکسانی نشان نمیدهند .برای مثال اگر پسوند اضافۀ ملکی اول شخص مفرد به ستاک اسمی مختوم به واکه افزوده شود،

فرايند حذف  V2صورت میگيرد .پسوند اضافۀ ملکی اول شخص مفرد به صورت زيرساختی  /-Um/در نظر گرفته می-
شود که دارای مشخصه ثابت ]+افراشته[ است و ارزش مشخصههای گردی و پسين از طريق هماهنگی واکهای با آخرين
واکه ستاک تعيين میشوند(در بخش  0-1نحوۀ تعيين برونداد پسوندها در زبان ترکی توضيح داده شد) .دادههای زير

مويد اين مطلب هستند:

جدول :3افزودن پسوند اضافۀ ملکی اول شخص مفرد  /-Um/به ستاک اسمی
معادل فارسی

بازنمايی آوايی

بازنمايی واجی

فرزند من

bɑ.lɑm

bɑlɑ_Um

مادر من

Ɂɑ.nɑm

ɑnɑ_Um

نوۀ من

na.vam

nava_Um

پدر من

Ɂɑ.tɑm

ɑtɑ_Um

شتر من

da.vam

dava_ Um

bɑ.ʤɯm

bɑʤɯ_Um

sy.rym

syry_Um

خواهر من
گلۀ من
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اما اگر فعل ربطی متصل اول شخص مفرد به ستاک اسمی مختوم به واکه افزوده شود ،فرايند درج همخوان ميانجی

] [jيا ] [wهماهنگ با ارزش مشخصۀ گردی آخرين واکۀ ستاک اتفاق میافتد .پسوند فعل ربطی متصل اول شخص
مفرد به صورت زير ساختی  /-Am/در نظر گرفته میشود که دارای مشخصه ثابت ]-افراشته[ میباشد و ارزش مشخصۀ
پسين از طريق اعمال فرايند هماهنگی واکهای با آخرين واکه ستاک تعيين میشود (در بخش  0-1نحوۀ تعيين برونداد
پسوندها در زبان ترکی توضيح داده شد) .دادههای جدول ( )1مويد اين مطلب هستند:
جدول  :4افزودن فعل ربطی متصل اول شخص مفرد  /-Am/به ستاک اسمی
معادل فارسی

بازنمايی آوايی

بازنمايی واجی

خواهر هستم

bɑ.ʤɯ jɑm

bɑʤɯ_Am

حاجی هستم

hɑ.ʤɯ.jɑm

hɑʤɯ_Am

Ɂɑtɯ.jɑm

ɑtɑ_Am

ديوانه هستم

da.li.jam

dali_Am

دربان هستم

ɡɑ.pɯ.ʧɯ.jɑm

ɡɑpɯʧɯ_Am

پولدار هستم

pɯl.lɯ jɑm

pɯllɯ_Am

پدر هستم

همچنين اگر فعل ربطی متصل اول شخص مفرد به بن مضارع فعلی افزوده شود که منجر به توليد مضارع التزامی میشود،
باز فرايند درج همخوان ميانجی اتفاق می افتد .دادههای جدول ( )2مويد اين مطلب هستند:
جدول :5افزودن فعل ربطی متصل اول شخص مفرد  /-Am/به بن مضارع
معادل فارسی

بازنمايی آوايی

بازنمايی واجی

dɑ.rɯ.jɑm

dɑrɑ_Am

اگر بشويم

ju.wɑm

ju_Am

اگر دنبال کنم

ɡu.wɑm

ɡo_Am

to.xɯ.jɑm

toxɯ_Am

Ɂa.li.jam

ala_Am

اگر شانه بزنم

اگر ببافم
اگر غربال کنم

بررسی ساير پسوندهای اين زبان نشان میدهد که عامل تعيينکننده برای انتخاب راهکار رفع التقای واکه در مجاورت
پسوند متشکل از چند واج ،ارزش مشخصۀ افراشته در واکۀ پسوند است؛ بدين معنی ،که اگر واکه پسوند دارای مشخصه

ثابت]+افراشته[ باشد ،فرايند حذف  V2صورت میگيرد؛ اما اگر واکه پسوند دارای مشخصه]-افراشته[ باشد ،فرايند درج
همخوان ميانجی اتفاق میافتد.

فرايند متداول در زبان ترکی آذربايجانی برای برطرف کردن التقای واکهها ،فرايند درج همخوان ميانجی است؛ اما

اگر واکۀ پسوند دارای مشخصۀ ثابت] +افراشته[ باشد ،فرايند درج همخوان ميانجی صورت نمیگيرد .بنابر اين در
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خصوص اين دادهها به محدوديت خاصی نياز داريم که اجازه درج در مجاورت  V2با مشخصۀ ثابت ]+افراشته[ را ندهد.
برای اين منظور محدوديت ] DEP Complex suffix V[+highرا بکار میبريم.
] :DEP Complex suffix V[+highدر مجاورت پسوند متشکل از چند واج دارای واکه با مشخصۀ ثابت ]+افراشته[ فرايند درج

مجاز نيست.

اين محدوديت در رتبهبندی محدوديتها در رتبه باالتری از محدوديت  MAXقرار میگيرد تا از فرايند درج در مجاورت
پسوندمتشکل از چند واج دارای مشخصۀ ثابت ]+افراشته[ ممانعت کرده و گزينهای که در چنين شرايطی حذف را ترجيح داده
است به عنوان بهينه انتخاب شود .بنابراين ترتيب محدوديتهای زير برای توجيه اين شرايط معرفی میشود:
ONSET>> DEP Complex suffix V[+high] >>MAX >> DEP

حاال که در مجاورت پسوند متشکل از چند واج دارای مشخصه ثابت ] [+highفرايند درج همخوان مجاز نيست و
فرايند حذف واکه صورت میگيرد ،اين سوال مطرح میشود که کدام يک از واکهها حذف میشود .آيا واکۀ ستاک
حذف میشود يا واکۀ پسوند؟
کاسالی ( )8331بيان میکند برخی جايگاه های صرفی و نوايی برجسته ،تقابل را حفظ میکنند .برای مثال ،جايگاه
آغازه کلمه ،تکواژ واژگانی و ريشه برجسته تلقی میشوند .بر اين اساس ،در زبان ترکی آذربايجانی نيز در مرز بين ريشه
و پسوند در حين التقای واکهها  V1از ريشه حذف نمیشود .محدوديت نشانداری حساس به بافت  MAXROOTناظر

بر اين امر است.
 :MAXROOTهر عنصر دروندادی در ريشه بايد متناظر بروندادی داشته باشد.

از يک طرف ،چون محدوديت  MAXROOTگونهای خاص از خانوادۀ محدوديتهای  MAXاست که درصدد است تا
مانع حذف واکۀ ستاک شود و از طرف ديگر ،در گزينۀ بهينه هم فرايند حذف  V2صورت میگيرد و محدوديت MAX

نقض میشود ،بنابراين محدوديت  MAXROOTدر رتبهای باالتر از  MAXقرار میگيرد .ترتيب محدوديتهای زير برای
توجيه فرايند حذف و درج در مجاورت پسوند متشکل از چند واج با ستاک اسمی جهت رفع التقای واکه حاکم است.
ONSET>> DEP Complex suffix V[+high], MAXROOT >>MAX >> DEP

تابلوی زير انتخاب گزينه بهينه را در حين التقای واکه بين پسوند متشکل از چند واج  /-Um/دارای مشخصۀ ثابت

]+افراشته[ با ستاک اسمی در کلمه ( /dada+Um/به معنی پدرم) را بازنمايی میکند.

تابلوی  .3برطرف کردن التقای واکه با حضور پسوند متشکل از چند واج  /-Um/در کلمه ( /dada+Um/به
معنی پدرم )
DEP

MAX

MAXROOT

]DEP Complex suffix V[+high

ONSET

a. →da.dam

*
!*

*
*

dada+Um
b. da.da.jim

!*

c. da.dim
!*

d. da.da.im
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بررسی تابلو نشان میدهد گزينۀ  dبه دليل التقای واکه و تخطی از محدوديت رتبه باالی  ONSETاز رقابت خارج می-
شود .گزينۀ  bبا تخلف از محدوديت ] DEP Complex suffix V[+highحذف میشود چون زمانیکه پسوند دارای مشخصۀ
ثابت ]+افراشته[ باشد ،اجازۀ درج همخوان ميانجی داده نمیشود .گزينۀ  cبا حذف واکۀ ستاک از محدوديت MAXR

تخطی کرده و از رقابت خارج میشود و در نهايت گزينۀ  aعليرغم تخلف از محدوديت رتبه پايين  MAXبه عنوان

گزينۀ بهينه انتخاب میشود .تابلوی زير انتخاب گزينۀ بهينه را در حين التقای واکه بين پسوند متشکل از چند واج
 /-Am/دارای مشخصۀ ثابت ]-افراشته[ با ستاک اسمی در کلمۀ ( /dali+Am/به معنی ديوانهام) را بازنمايی میکند:
تابلوی  :4برطرفکردن التقای واکه با حضور پسوند متشکل از چند واج  /-Am/در کلمه ( / dali+ Am/به
معنی دیوانهام)
DEP

MAXROOT MAX

DEPhigh suffix

ONSET

/dali+Am/
a.→ da.li.jam

*

b. da.lim

!*

c. da.lam

!*
!*

d. da.li.am

بررسی تابلو نشان میدهد گزينۀ  dبه دليل التقای واکه و تخلف از محدوديت رتبه باالی  ONSETاز رقابت خارج می-

شود .گزينۀ  cبه دليل تخطی از محدوديت  MAXRبدساخت تلقی شده و حذف میشود .گزينۀ  bنيز محدوديت

 MAXرا نقض کرده و حذف میشود و تنها گزينۀ  aعليرغم نقض محدوديت رتبه پايين  DEPبه عنوان گزينۀ بهينه
برگزيده میشود.
 .2بحث و نتیجهگیری
بررسی دادههای زبان ترکی آذربايجانی نشان میدهد که در اين زبان التقای واکه مجاز نيست و بنابراين محدوديت

 ONSETدر اين زبان فعال است و با قرار گرفتن در باالترين رتبه مانع التقای واکه میشود .برای ارضای اين محدوديت
پايايی فرايندهای حذف و درج در اين زبان بکار بسته میشوند .بهعبارت ديگر ،محدوديتهای پايايی  MAXو DEP

نقض میشوند؛ اما از آنجا که اين فرايندها در تعارض هستند ،اعمال هرکدام از اين فرايندها به محدوديتهای پايايی
جايگاهی وابسته است .بررسی دقيق دادههای اين زبان نشان دادکه درحين التقای واکهای در فرايند واژهسازی از نوع
ترکيب ،برای حفظ واکۀ دوم ( يعنی واکۀ آغازۀ تکواژ دوم) محدوديت پايايی جايگاهی  MAXinitialفعال است و مانع
حذف  V2میشود .در فرايند افزودن پسوند متشکل از يک واج (صرفاً يک واکه) به ستاک مختوم به واکه برای حفظ
ويژگیهای معنايی تکواژ محدوديت پايايی  MAXMSفعال بوده و مانع حذف واکۀ پسوند يعنی  V2میشود .چرا که
اگر اين محدوديت فعال نباشد و پسوند متشکل از يک واج حذف شود ،هيچ اثری از آن تظاهر واژی پيدا نمیکند و
بازيافت معنی آن امکانپذير نخواهد بود .در فرايند افزودن پسوند متشکل از چند واج به ستاک که منجر به التقای واکه

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال يازدهم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،02بهار و تابستان 8931
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میشود ،هر دو فرايند حذف واکه و درج همخوان ميانجی مشاهده میشود .بررسی دقيقتر دادهها نشان میدهد که در
انتخاب راهکار مناسب برای رفع التقای واکه ارزش مشخصۀ افراشته در واکۀ پسوند نقش اصلی را بر عهده دارد .بدين
معنی که اگر واکۀ پسوند دارای مشخصۀ ثابت ]+افراشته[ باشد ،فرايند حذف  V2صورت میگيرد؛ اما اگر واکۀ پسوند
دارای مشخصۀ ]-افراشته[ باشد فرايند درج همخوان ميانجی صورت میگيرد .برای اعمال اين فرايندها محدوديتهای

 MAXROOTو ] DEP Complex suffix V[+highرا بکار میبنديم .همان طور که اشاره شد زبان ترکی جزء زبانهای پيوندی
است و در اين زبان پسوندهای متعددی برای بيان ويژگیهای دستوری نظير حالتهای مختلف اسمی ،بيان حالت جمع
در اسم ،انواع شناسههای فعلی که بيانگر مشخصههای شخص ،شمار ،زمان ،وجه ،نمود ،سببی هستند ،به دنبال ستاک و به
دنبال هم میآيند .بررسی دادههايی با حضور چندين پسوند که به التقای واکه منجر میشود ،نشان میدهد که در
مجاورت پسوند متشکل از يک واج و پسوند قبلی باز هم محدوديت  MAXMSفعال است .همچنين در مجاورت دو
پسوند متشکل از چند واج که به التقای واکه منجر شده است ،شرايط پسوند متشکل از چند واج و ستاک حاکم است
بدين معنی که ارزش مشخصۀ افراشته در واکۀ پسوند دوم نقش اصلی را در انتخاب راهکار مناسب بر عهده دارد .اين
بررسیها جامعيت اعمال اين فرايندها را نشان میدهد و ثابت میکند که الگوی حاکم بر محدوديتها و رتبهبندی آنها
ثابت است و محدوديتهای پايايی جايگاهی نقش تعيينکننده در انتخاب راهکار مناسب ايفا میکنند.
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Abstract
This article studies different strategies applied in the Azarbaijani Turkish for resolving vowel hiatus. Because
Azarbaijani Turkish is an agglutinative language and in this type of languages, it is common to add several affixes to
stems, by adding suffixes to stems and other suffixes and also by making compound words, vowel hiatus may occur.
The data related to vowel hiatus in this language (Meshkin Shahr dialect) were collected and treated using Optimality
Theory. The results of data revealed that according to morphological, phonological and semantic condition, different
phonological patterns are used to avoid V+V sequences. In making compound words, V 1 is deleted, in adding
monophonemic suffixes to stems or The preceding suffix, epenthesis occurs, in adding complex suffixes with [+high]
vowels, V2 (suffix vowel) is deleted and in adding complex suffixes with [-high] vowels, epenthesis occurs. Results of
this research show that in this language, the onset of stem is prominent and V is preserved in this position, in addition to
preserve its semantic and grammatical role, it is impossible to delete monophonemic suffixes.
Keywords: Optimality Theory, Vowel Hiatus, Consonant Epenthesis, Deletion.
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