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 چکیده

د. نامن مجاور را كشش جبرانی می واحد شدگی كوتاه یا حذف دلیل به واحد كشش یك

ها متداول است. هدف از انجام این پژوهش ها و زباناین فرایند در بسیاری از گویش

بررسی فرایند كشش جبرانی در گویش تایبادی در چارچوب نظریه نوین بهینگی است. 
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. برند كار می بهشرقی مشهد در استان خراسان رضوی واقع شده است، كیلومتری جنوب

زبان و با  گویشور بومی 10تحلیلی از -های حاصل از پژوهش به روش توصیفیداده
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فرایند در این این آن است كه  بیانگر. نتایج حاصل از پژوهش مشخص شدجبرانی 

 دوآید. حذف سایشی و انسدادی چاكنایی در وجود می هگویش در چهار وضعیت ب

موجب كشش واكه مجاور این  wو پایانی و همچنین حذف غلت  جایگاه میانی

شدگی یك واكه در برخی موارد حذف یا كوتاه ،شود. عالوه براینها میهمخوان

به  گرچه نظریه موراییاتواند منجر به كشش همخوان مجاور یا همان تشدید شود.  می

این موارد بر اساس  تواند به توضیح این فرایند بپردازد، اما تماممی یبهتر صورت

 جداول بهینگی نیز قابل تبیین هستند.

 

 :های كلیدی واژه

 ، فرایند حذف.بهینگی نظریه ،تایبادی گویش جبرانی، كشش فرایند

 

 مقدمه. 1

 در جبرانی کشش فرایند بررسی به است، بهینگی نظریه آن اساس که پژوهش این در

 مردم نژاد قرار دارد و رضوی خراسان استان در تایباد. شود می پرداخته تایبادی گویش

 این تأثیر تحت ایران شرق شمال به نزدیكی علت به . این گویشاست ایرانی تایباد شهر

 شبیه که محلی گویش به و است فارسی تایباد شهر مردم زبان. دارد قرار منطقه دو

شده در  های انجام در ادامه با نگاهی به پژوهش .کنندمی صحبت  است بیرجندی گویش

این حوزه، چارچوب نظری و روش انجام پژوهش ارائه شده و سپس به واکاوی 

   های پژوهش پرداخته خواهد شد.  داده

 

 پژوهش پیشینه .2

هر کدام با صورت گرفته است  که  گوناگونی هایکشش جبرانی پژوهش زمینهدر 

. اند گویشی متفاوت این امر را مورد مطالعه قرار داده ای خاص یا نگاهی به جنبه
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این فرایند را در کردی سورانی و براساس نظریه مورایی  (1388نژاد و زاهدی ) علی

دلیل  به فرایند این مورایی، نظریه اند که درگونه بیان کردهها اینآن اند.تحلیل کرده

گیرد. می صورت مورایی الیه در آن مورای آزادماندن و واجی الیه از واحدی حذف

 اول اند که نوع را شناسایی کرده این گویش در جبرانی کشش نوع دونژاد و زاهدی  علی

از حذف  ناشی جبرانی کشش دیگری و همخوان حذف از ناشی واکه جبرانی کشش

 . است واکه

های ادراکی کشش جبرانی در زبان فارسی  به بررسی همبسته( 1390صادقی )

ترین  تغییرات دیرش واکه اصلی دهد که مینشان پژوهش وی نتایج پرداخته است. 

و  H1-F1 و H1-H2 اختالف دامنه نشانة ادراکی کشش واکه است و عوامل دیگر مانند

منحنی  . این بدان معناست کهفرکانس پایه بر درک کشش واکه اثر افزایشی دارند

حد زیادی تابعی از تغییرات دیرش واکه های شنیداری کشش جبرانی تا  تغییرات پاسخ

 H1-F1 و H1-H2 ها با اضافه شدن عوامل اختالف دامنه است ولی سطح اطمینان پاسخ

 یابد.  یا فرکانس پایه تا حدی افزایش می

( به بررسی و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی 1393بدخشان و زمانی )

ها تقابل فرایند کشش جبرانی با فرایندهای . آناندکلهری برپایه نظریه بهینگی پرداخته

 . اند را بررسی کردهحذف و اضافه در گویش کلهری 

 کشش جبرانی و هماهنگیتوصیف و تحلیل دو فرآیند واجی ( به 1395دوست ) گل

بهینگی پرینس و اسمولنسكی  هر( گویش پسیخانی در چارچوب نظریستاک ام( ایواکه

فرآیند کشش جبرانی پژوهش نشان داد که  این نتایج. است ( پرداخته2004و 1993)

هجایی  های تکدر واژه /?,h/ های چاکنایی پیوسته در گویش پسیخانی با حذف همخوان

رخ  cvc.cv(c)  های هجاییهجایی در ساخت های دوو نیز در واژه   CVCC در ساخت
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ن کشش جبرانی شود. همچنیدهد و منجر به کشش جبرانی واکه در هجای اول میمی

هجایی نیز  هجایی و دو های تکدر واژه /?,h/ های چاکناییناپیوسته با حذف همخوان

 هگسترش مشخص [u] هبا واک  /e/کوتاه هیند همگونی واکاافتد. در فر اتفاق می

افتد که اتفاق می [i] هافراشت هبه واک /e/ هافتاد هدهد و نیز تبدیل واکخ میبودن ر پسین

ها، در اساس تحلیل داده دهد. همچنین بربودن را نشان می افراشته هگسترش مشخص

 .پایان ثابت شد که فرآیند کشش جبرانی دارای بسامد وقوع باالتری است

های کردی ایالمی با تكیه بر  جبرانی واکه در گونه به بررسی فرایند کشش( 1396ثباتی )

ظریه مورایی، این فرایند به دلیل در ندارد  وی اذعان می. پرداخته است تحلیل مورایی

 .گیرد می  مورایی صورت هجی و آزادماندن مورای آن در الیوا هحذف واحدی از الی

های  دهد و همخوان می  ها تنها به دلیل حذف همخوان رخ جبرانی در این گونه کشش 

//, // و/h/ ها کشش واکه اتفاق های مورایی هستند که در پی حذف آن همخوان 

تدوین شده با  هشده و از طریق پرسشنام گویشور انتخاب« 20»افتد. بدین منظور  می

 عبارتند از:وی ترین دستاوردهای پژوهش  ها مصاحبه به عمل آمد. برخی از مهم آن

باشد که تحلیل  جبرانی حفظ وزن مورایی کلمه می  انگیزه اصلی فرایند کشش. 1

ها به  در تحلیل غیرخطی مورایی این الیه کرد و خطی در نشان دادن آن ناتوان عمل

توان گفت نظریه مورایی از کارایی کافی برای  بنابراین می .شد  خوبی نشان داده

 های کردی ایالمی برخوردار است. توصیف فرایند کشش جبرانی در داده

حامل وزن هجایی هستند که حذف آنها منجر به  /x/ ،//  ،/h/ تنها سه همخوان .2

 شود. جبرانی واکه میکشش 

 توانند سه مورایی باشند.  های کردی ایالمی حداکثر می هجاهای گونه. 3
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های کشیده  های مورایی بعد از واکه های کردی ایالمی، حذف همخوان در گونه. 4

 .شود سبب تغییر ماهیت واکه می

 در و مختلف هایزبان در گذشته، هده چند طی جبرانی کشش طور کلی فرایند به

، 1است )توپنزی گرفته قرار و بررسی بحث گوناگون، مورد واجی های نظریه ارچوبچ

 ،شادمان ،2002 ،2کاویتسكایا، 1989 ،هیز ،2000 ،خانجنبی، 1375 ،درزی، 2005

 این که دهند نشان اندکوشیده محققان این همگی اگرچه (.1389، کامبوزیا و 2005

 شده توجیه و توصیف صورت بهترین به آنان توسط شده اخذ نظری چارچوب فرایند در

 هر که اندداده نشان بیش و کم اند،آورده عمل به از یكدیگر که هاییارزیابی در اما است،

 و عام الگویی نتوانسته تاکنون ایهیچ نظریه و است هایینارسایی و هاکاستی دارای یک

 هایدر زبان را جبرانی کشش مختلف انواع بتوان آن هپای بر که نماید ارائه کلی روشی یا

 در بتوان شاید را امر این کرد. دلیل توجیه و توصیف مانع و جامع صورت به مختلف

 زبان به زبانی از که دانست هجایی ساختار با مورایی ساخت و کشش جبرانی ارتباط

 .است متفاوت دیگر

 گویش در جبرانی کشش آوایی فرآیند بررسی به پژوهش این درهمانطور که گفته شد 

های این گویش داده نظریه بهینگی تبیین شده و تحلیل ادامه در. شود می پرداخته تایبادی

 در چارچوب رویكرد بهینگی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
 

 

 

 

                                                             
1 N.  Topintzi 
2 D.Kavitskaya,  
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 . چارچوب نظری3

 . نظریه بهینگی3-1

از  کهشناسی زایشی است ثیرگذار در زباناهای مطرح و تینگی یكی از انشعابنظریه به

 وبنیاد  محدودیت این نظریه(. 644: 1383 دبیرمقدم،) نود میالدی عرضه شد هایل دهاو

 رویكرد برخالف(. 3: 2003، 1کارتی مک) است ژنتیكی و زیستی هایمحدودیت به قائل

 شودمی مشتق زیرساخت از مستقیم طور به مجاز روساخت که پارامترها و اصول

 ایگزینه چند از یكی مجاز روساخت بهینگی هنظری در ،(40 -41: 1384، خان جن بی)

 نظریه براساسد. دار جهانی پذیرنقض هایمحدودیت از را تخلف ترین کم که است

 شماری شامل خود که شودمی خالصه ارزیاب واحد یک در زبان هر شناسی واج بهینگی،

 واحد دروندادد. دارن مشخصی ترتیب که است نقض قابل جهانی هایمحدودیت از

 روی از عمومی آواشناسی اصول براساس مولد دستگاه که است آواییه گزین چند ارزیاب

 مقایسه در که است آوایی هایگزینه از یكی مجاز روساختد. سازمی واجی زیرساخت

 ترین بیش از دیگر، عبارت به یا دارد، هامحدودیت از را تخلف ترین کم هاگزینه سایر با

   .(40 -41: 1384، خان جنبی) است برخوردار هامحدودیت با هماهنگی

 برونداد و درونداده نظری این در
 زاینده نام به گونهریاضی و صوری وکارزسا دو یاری به 

 د.زایانَمی نظر مورد درونداد برای را رقیب هایینهگز اینده،ز .یابندمی پیوند ارزیاب و

 محتمل منطقا تحلیلی هاآن از کدام هر برای و باشد نهایتبی تواندمی هاگزینه این تعداد

 بهره زبان آن هایمحدودیت مراتبسلسله از ارزیاب گاهآن د.دار وجود درونداد آن برای

 عنوان به را بهینه هایگزینه یا گزینه زاینده، توسط تولیدشده هایگزینه میان از تا گیردمی

                                                             
1 J. McCarthy 
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 واقع در ،باشد می هامحدودیت تعامل هنتیج که برونداد بنابراین، د.کن انتخاب برونداد

: 1383، دبیرمقدم) آیدمی شمار به درونداد برای رقابت این در ممكن هگزین بهترین

1کاتامبا) شوندمی بندیمرتبه هامحدودیت نظریه این در (.647
: 2006 ،2استونهام و 

205.) 

 هامحدودیت به که است ایتازه نگاه نظریه، این توجه خور در دستاوردهای جمله از

 :(648 -649: 1383، دبیرمقدم) است مشهود نكته چند تازه نگاه این در د.دار

 از سخن تنها بلكه ندارد وجود باشد قاعده حاوی که ایحوزه یا بخش هیچ  -

  ت.اس همگانی هایمحدودیت

 که بخش یک در نحوی و تكواژی واجی،از جمله  هامحدودیت انواع ههم  -

 .اندآمده گرد ،است ارزیاب همان

 متفاوتی بندیمرتبه مختلف هایزبان اما اند،همگانی هامحدودیت ههم چه اگر  -

 ترتیب از است عبارت بندیهاین مرتب .دهندمی دستبه هامحدودیت این از

 خاص زبان یک در هاآن از کدام هر که اهمیتی براساس هامحدودیت چینش

 .ستا هازبان میان تنوع و تفاوت هکنند توجیه خود ینش،چ . اینددار

 و وفادارییی/ پایا محدودیت: ندهست گونه دو بر هامحدودیت نظریه، این در -

 میان همانندی نوعی ضامن اول نوع هایمحدودیتی. نشاندار محدودیت

 دو آن بین زیاد ساختاری هفاصل ایجاد از ترتیب بدین و است برونداد و درونداد

 از نشانبی هایصورت تشخیص به دوم نوع هایمحدودیت د.کننمی جلوگیری

 .انجامندمی نشاندار

                                                             
1 F. Katamba 
2 J. Stonham  
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 پذیرتخطی هایمحدودیت همگانی مجموعه به متعلق هامحدودیت ههم -

براساس  زایشی، هاینظریه تمام بر حاکم تفكر برخالف دیگر، بیانی به د.نهست

 این بندیمرتبه د.کن تخطی محدودیتی از تواندمی زبانی هر بهینگی نظریه

 زبان آن در محدودیت کدام که ستا معنا این به زبان یک در هامحدودیت

 .است پذیرتخطی کدام و ناپذیرتخطی

 محدویت ارضای .است آشكار ساخت هر نمایش هشیو در امستقیم نشانداری، -

 ت.اس نشانداری معنای به محدودیت تخطی و نشانیبی معنای به

 است جدول یک تابلو .است شده استفاده نیز تابلو نام به ابزاری از نظریه این در همچنین

 محدودیت یک ستون هر در و آوایی گزینه یک سطر هر در. دارد ستون و سطر چند که

 چپ سمت در جدول باالی خانه اولین در درونداد واجی صورتو  دارد وجود جهانی

 طوری به گیرند،می قرار چپ سمت سطر هر ابتدای در آوایی هایگزینه. گیردمی قرار

 باالی در جهانی هایمحدودیت همچنین .است تصادفی پایین به باال از هاگزینه ترتیب که

 برحسب راست به چپ از هامحدودیت ترتیب که طوری به، گیرندمی قرار ستون هر

 خود راست هایمحدودیت تمام بر محدودیت هر بنابراین .است رتبه ترین کم تا باالترین

 یكی با است، محدودیت یک و گزینه یک تقاطع محل که خانه هر همچنین .است مسلط

 نبود مهلک، تخطی معنای به *ǃ محدودیت، نقض معنای به*  :شودمی پر عالئم این از

در  فلش دست یا عالمت و است موقعیت آن در خنثی وضعیت داشتن معنای به عالمت

 (. 13: 1999، 1کاگر) دهدمی نشان را بهینه گزینه آواییستون اول 

                                                             
1 R. Kager   
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رسد، اما در این گرچه برای تحلیل فرایند کشش جبرانی نظریه مورایی بهتر به نظر میا

1هیز که گونه بدان مورایینظریه  پژوهش نظریه بهینگی در نظر گرفته شده است. در
 

شود. الیه هجا، گرفته می نظر در الیه سه از متشكل هجا ساختمان ،کند بیان می( 1989)

 وزن بر بوده، وزن و الیه واجی. عناصری از الیه هجا که حامل (μ)مند مورا الیه زمان

دارد:  عهده بر وظیفه دو مورایی نظریه شوند. وصل می موراها به گذارند و می ثیرتا هجا

 و واجی کشش واحدهای میزان وزن هجا. و واجی واحدهای کشش میزان دادن نشان

 این به ،شودمی داده نشان موراها به هجاها و ها واج کردن وصل باهجا  وزن همچنین

 هجاهای و کشیده های واج و مورا یک به سبک هجاهای و کوتاه هایکه واج صورت

 .شوندمی وصل مورا دو به سنگین

 

 . كشش جبرانی3-2

حذف شده و به  کشش جبرانی فرایندی است که در آن از توالی دو همخوان یكی

(. هر 110: 1384، 2شود )آرالتوجبران آن همخوان حذف شده واکه پیشین کشیده می

خوانند. در صورت حذف واج مذبور مندی دارد که آن را مورا میواج جایگاه زمان

کردن آن جایگاه واکه هسته هجا کشیده مند آن باقی است و برای پرجایگاه زمان

: 1994، 3شود )کنسویچغازین موجب کشش جبرانی نمیشود. اما حذف همخوان آ می

گونه  ( به نقل از آرالتو و کنسویچ کشش جبرانی را این1385(. نعمتی و کامبوزیا )432

کشش جبرانی فرایندی است که طی آن واجی، اکثرا واکه هسته، به »کنند: تعریف می

جا است، کشش شدگی یا حذف واج دیگر که جایگاه آن در پایانه هجبران کوتاه

                                                             
1 B. Hayes  
2 A. Arlotto 
3 M. Kenstowicz  
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شود اما کشش آن همچنان باقی این بدان معنا است که واج پایانه حذف می .یابد می

 «.ماند می

شود که حاصل کشش جبرانی به عنوان کشش یک واحد زنجیری تعریف می»همچنین 

شدگی یک واحد زنجیری مجاور است. این فرایند هم مشروط به جایگاه حذف یا کوتاه

اخل هجا است و هم مشروط به انتخاب عنصر زنجیری مجاور عنصر حذف شده در د

کشیده شود. در نتیجه این فرایند، وزن هجایی که کشش جبرانی در آن به  است که باید

(. افراد مختلف تعریف کم و بیش 1375)درزی، « ماندپیوندد، ثابت میوقوع می

دانند. در زبان ها میاند و اکثرا کشش جبرانی را مربوط به واکهمشابهی ارائه کرده

ای وجود دارد که از لحاظ آوایی به فارسی و همچنین گویش تایبادی نظام شش واکه

دستخوش کشش  i, u /ɑ ,/های بلند شوند. واکهدو گروه واکه کوتاه و بلند تقسیم می

توانند کشیده شوند. در بخش تجزیه و می /æ, e, o/شوند و سه واکه کوتاه جبرانی نمی

 .شود میها انواع آن با مثال نشان داده تحلیل داده

 

 تحقیقروش  .4

نامه استفاده شده است. سپس از های گویش تایبادی، از پرسشگردآوری داده به منظور

خ دهند. موارد نامه پاسبه این پرسشگویشور بومی این گویش خواسته شد  10

و جمله بود که از گویشوران عبارت، اصطالح  20تک کلمه و  100شده شامل  خواسته

های مورد نیاز از میان داده ،ها را به گویش تایبادی بنویسند. سپسخواسته شد معادل آن

کردن تمام مواردی که در  پس از مشخصآوری شده استخراج گردید. اطالعات جمع

پرداخته شد. برای  ها دادهبندی و تبیین ها کشش جبرانی وجود داشت، به دستهآن
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. داری و پایایی استفاده شدهای نشانها در چارچوب بهینگی از محدودیتل دادهتحلی

 ها به این ترتیب است:کار رفته و عالئم اختصاری آن های بهمحدودیت

 عبارتند از:های پایایی محدودیت 

: این محدودیت مانع حذف مورا در -μ MAXحذف مورا  محدودیت ضد -

 کند. برونداد است و آن را جریمه می

هر واحد واجی  :MAX-IO [segment]حذف واحد واجی محدودیت ضد  -

این محدودیت صورت کلی  درونداد یک واحد واجی متناظر در برونداد دارد.

 جریمه را برونداد در واجی واحدهای است و حذفMAX-μ پایایی محدودیت

  کند.می

 متناظر واجی : واحدهایIDENT (high)محدودیت ضد تغییر مشخصه  -

 باشند. های افراشتگی یكسانمشخصه لحاظ به باید برونداد و درونداد

 

 عبارتند ازداری های نشانمحدودیت: 

-NOهمخوانی  خوشه در چاکنایی هایهمخوان حضور منع محدودیت -

CLUSTER-glottal :در چاکنایی هایهمخوان وجود محدودیت، بر مبنای این 

 مجاز نیست. پایانه همخوانی خوشه

-NO-CLUSTERغلت در خوشه همخوانی  محدودیت منع حضور همخوان -

glide :وجود همخوان غلت در خوشه همخوانی  ،محدودیت بر اساس این

 پایانه مجاز نیست.

بین دو واکه  :NO-VCVمحدودیت منع حضور یک همخوان میان دو واکه  -

 شود.شود و یک همخوان به تنهایی میان دو واکه ظاهر نمیهمخوان مشدد می
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 ها بر اساس نظریه بهینگی خواهیم بود.ها و تحلیل آنبندی در ادامه شاهد این دسته

 

 جبرانی در گویش تایبادی بررسی فرایند كشش. 5

فرایند کشش جبرانی بنا به دالیل مختلف، از جمله حذف همخوانی خاص و یا حتی 

ای قبل از هرگاه واکهدر این گویش  ،به عنوان نمونه .کندنمود پیدا می ،حذف واکه

شود. اگر تر از معمول ادا میدار یا خوشه همخوانی قرار گیرد، کشیدههمخوان واک

میانی داشته باشد، معموال در این گویش  /h// پایانی یا ʔاش /ای معادل فارسیواژه

در واقع فرایند کشش  شود کهتر میکشیده شود و به جای آن واکه قبلتلفظ نمی

 : استهای جبرانی از این قرار دهد. انواع کششجبرانی رخ می

 

 حذف همخوان سایشی چاكنایی و كشش واكه هسته هجا. 5-1

در هر سه جایگاه آغازی، میانی و  [h]همخوان سایشی چاکنایی  ،در این گونه زبانی

هسته هجا برای جبران این شود. به جز جایگاه آغازی واژه، واکه پایانی مشاهده می

 شود. حذف کشیده می

به عنوان  [h]در جایگاه میانی واژه: در این جایگاه همخوان  [h]الف( حذف همخوان 

عضو اول یا دوم خوشه پایانه هجا حذف و به جبران آن واکه هسته هجا کشیده 

 cvcc→ cv:cشود.  می

ان چاکنایی در جایگاه در جایگاه پایانی: حذف این همخو [h]ب(  حذف همخوان 

شود. پایانی نیز بسیار شایع است و به جبران این حذف، واکه هسته هجا کشیده می

cvc→ cv: 
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 (1)دهنده این نوع فرایند هستند در جدول  برخی از کلمات گویش تایبادی که نشان

 آمده است.

 حذف همخوان سایشی چاكنایی و كشش واكه هسته هجا  (1جدول )

 معادل تایبادی فرایند معادل فارسی

 سینَه پهلو  sinapahlu → sinapa:lu آنفلوانزا

 :kah kerutʃi →ka غضروف

kerutʃi 
 که کروچی

 بَه نَه bahna →ba:na بهانه

 گُردَه :gordah → gorda کلیه/ قلوه

 توشلَه :tuʃlah →tuʃla تیله

 سوطه :sotah → sota درشت اندام

 زنگیچه :zengitʃah → zengitʃa آرنج

 

 است.« بهانه»تابلوی بهینگی این فرایند برای واژه گر  نشان( 1تابلو )

 واژه بهانه در گویش تایبادی (1) تابلو

MAX-IO 

[segment] 
MAX-μ NOCLUSTER-

glottal 
 / bahna/  

   *! bahna]  [ a. 

* *!  [bana] b. 

*   [ba:na] c. → 

 

و همخوان خیشومی / h/سایشی چاکنایی  همخوان توالی دو a که در گزینهاز آنجایی

/n/ داری دارد، محدودیت نشان وجودNOCLUSTER-glottal  توسط آن نقض

شود. در شود. لذا این گزینه از محدودیت ذکر شده تخطی مهلک کرده و حذف می می

محدودیت پایایی ضد  ،بنابراین ؛حذف شده است /h/مورا و همخوان چاکنایی  bگزینه 
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که  محدودیت جایی عالوه از آنحذف مورا نقض و از آن تخطی مهلک شده است. به

MAX-IO [segment] پایایی محدودیت کلی صورت MAX-μواحدهای است و حذف 

به دلیل حذف همخوان  bشود که گزینه کند، مشاهده میمی جریمه را برونداد در واجی

که از با آن c: [ba:na]ت نیز تخطی کرده است. گزینه از این محدودی/h/ چاکنایی

 محدودیت دو رعایت علت تخطی کرده است اما به MAX-IO [segment]محدودیت 

بهینه انتخاب شده است. شایان ذکر است محدودیت سوم یعنی  برونداد عنوان به مسلط

MAX-IO [segment] تعیین شود و در محسوب میای های حاشیهجزو محدودیت

 کند و به همین دلیل هاشور خورده است.صورت بهینه نقشی ایفا نمی

 

  حذف همخوان انسداد چاكنایی و كشش واكه هسته. 5-2

در دو جایگاه عضو اول و دوم خوشه پایانی تواند  می /ʔ/همخوان انسدادی چاکنایی 

 ،ن فرایندشود. در نتیجه ایهجا حذف شود. به جبران این حذف، واکه هجا کشیده می

. در جدول (شودتبدیل می  :aبه واکه   aشود )واکه تغییر در کمیت واکه مشاهده می

  گردد. ارائه میاند، ثیر این فرایند واقع شدهد واژه از گویش تایبادی که تحت تاچن (2)

 حذف همخوان انسداد چاكنایی و كشش واكه هسته (2جدول )

 معادل تایبادی فرایند معادل فارسی

 شَل  ʃaʔl → ʃa:l شعله

 جَوَ dʒaʔba → dʒa:va جعبه

 بعد baʔd → ba:d بعد

 جمع dʒamʔ → dʒa:m جمع
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 به صورت ذیل است:« شعله»بهینگی این فرایند برای واژه  یتابلو

 واژه شعله در گویش تایبادی (2) تابلو

MAX-IO 

[segment] 
MAX-μ NOCLUSTER-

glottal 
   /ʃaʔl/ 

  *! [ʃaʔl]  a. 

* *!  [ʃal]   b. 

*   c. [ʃa:l] → 

 

میان واژه  در /ʔ/دارای خوشه همخوانی است که همخوان انسدادی چاکنایی   aگزینه 

 NOCLUSTER-glottal  مسلط  نشانداری محدودیت شود. در نتیجه گزینهمشاهده می

همخوان انسدادی   bشود. در گزینه حذف می هاگزینه سایر با رقابت از و کرده نقض را

 MAX-μدر نتیجه این حذف محدودیت پایایی  است.چاکنایی و مورا حذف شده 

گونه هیچ  cگزینه شود. درنظر از دور رقابت خارج می شود و گزینه موردنقض می

شود و گزینه موردنظر به عنوان گزینه بهینه تخطی از دو محدودیت مسلط دیده نمی

 شود.انتخاب می

 

 و كشش واكه هسته wحذف غلت  .5-3

در جایگاه پایانی و میانی واژه حذف شده و واکه هجای مربوطه کشیده   wگاهی غلت 

اگر در خوشه دو همخوانی قرار گیرد، حذف آن منجر به کشش  wشود. غلت می

دهنده این فرایند هستند، شود. چند نمونه از کلمات گویش تایبادی که نشانجبرانی می

 اند:زیر آمده (3) در جدول
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 و كشش واكه هسته  wحذف غلت ( 3جدول )

 معادل تایبادی فرایند معادل فارسی

 دوری dowri → do:ri بشقاب

 طِنو :tenow → teno طناب

 شو :ʃow → ʃo شب

 کوش kowʃ → ko:ʃ کفش

 

 باشد. میثر از این فرایند دهنده واژه طناب است که متانشان( 3) تابلو

 واژه طناب ( 3) تابلو

MAX-IO 

[segment] 
MAX-μ NOCLUSTER-

glide 
tenow// 

  *! [tenow] a. 

* *!  [teno]  b. 

*   [teno:] c. → 
 

شود و دیده نمی  aگونه تفاوتی در صورت برونداد و درونداد گزینهکه هیچ به دلیل این

 داریدر جایگاه پایانی حفظ شده است، این گزینه از محدودیت نشان wصامت غلت 

NOCLUSTER-glide شود. در گزینهتخطی مهلک نموده و از رقابت خارج میb  

همخوان غلت حذف شده است اما کشش جبرانی اتفاق نیفتاده است و در آن حذف 

تر صورت کل و MAX-μشود. در نتیجه این حذف محدودیت پایایی مورا مشاهده می

های غالب از محدودیت  cنیز نقض شده است. گزینه  MAX-IO [segment]آن یعنی 

 شود.و مسلط تخطی نكرده و در رقابت به عنوان گزینه بهینه تلقی می
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شدگی یك واكه و كشش جبرانی همخوان مجاور آن )تشدید حذف یا كوتاه .5-4

 آن(

 شدگی یك واكه و كشش جبرانی همخوان مجاور آن حذف یا كوتاه (4جدول )

 معادل تایبادی فرایند معادل فارسی

 گُلّه golula→ golla گلوله

 قُشّه ɢoʃah → ɢoʃʃa عبوس

 کُخّه kuxa→ koxxa سرفه

 کِتّه ketah → kettah قواره و بی بزرگ

 لُكّک  luke→ lokkak غده

 چِپّون  tʃupǎn→tʃeppun چوپان
 

 

 ( است.4به صورت تابلو )« سرفه»بهینگی این فرایند برای واژه تابلوی 

 واژه سرفه  (4تابلو )

MAX-IO 
[segment] 

IDENT 
(high) 

MAX-
μ 

No 
CLUSTER-vcv 

 

/kuxa / 

  * * [kuxa] a. 

* * *! * [koxa] b. 

* *   [koxxa]  c.  

 

تبدیل شده است اما  oتغییر کیفیت داده و به واکه کوتاه   uواکه افراشته  bدر گزینه      

بنابراین محدودیت   .وزن هجا دچار مشكل استکه کشش ایجاد نشده، جایی از آن

 پایایی عالوه محدودیترا نقض و از آن تخطی مهلک کرده است. به MAX-μپایایی 



 

 

 

 

 های ایرانی  شناسی گویش دوفصلنامه زبان                                40

 

IDENT (high)  نسبت برونداد واجیواحد  در را )افراشته( مشخصه در تغییر هرگونه 

با تغییر مشخصه  c و bکند و گزینه می جریمه درونداد در آن متناظر واجی واحد به

با وجود تغییر کیفیت  cاند اما در گزینه افراشتگی واکه از این محدودیت تخطی کرده

( به xواکه و نقض این محدودیت پایایی، کشش جبرانی همخوان مجاور آن )صامت 

 سوی دیگر،منجر شده است و در نتیجه مورا حفظ شده است. از جبران وزن هجا 

شود و صامت بین دو واکه برای جلوگیری از این در آن مشاهده نمی vcvتوالی 

شود و این ها مشاهده نمیدر سایر گزینهاین امر  .شودداری مشدد میمحدودیت نشان

توان به عنوان گزینه بهینه را می  cدار نقض شده است. بنابراین گزینهمحدودیت نشان

  . تلقی کرد

الزم به ذکر است که فرایند حذف همخوان خیشومی در جایگاه پایانی در این گویش 

ای هسته هجا شده نیز مشاهده شد  که حذف همخوان خیشومی موجب کشش واکه

 است:

 فرایند حذف همخوان خیشومی در جایگاه پایانی (5)جدول 

 معادل تایبادی فرایند معادل فارسی

 باروو :barun → baru باران

 ایوو :ʔeyvun → ʔeyvu ایوان

 نوو :nun → nu نان

 قبرستوو :ɢebrestun→ ɢebrestu قبرستان

 همی توُ Hamin tor→ hami: tow طورهمین

 کِلووتر kuluntar→ kelu: tar بزرگتر

 درموو :darmun → dermu درمان
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گیرد (، کشش جبرانی واکه، در هجاهایی صورت می232: 1385)اما بنابر نظر کامبوزیا 

در هسته هجا قرار دارد. اما در هجاهایی که هسته یكی از  [a, e, o]های که یكی از واکه

گیرد. زیرا هر واکه حداکثر است، کشش جبرانی صورت نمی [u, i, ɑ] هایواکه

که سه واکه اخیر خود به دو  جا مند متصل شود و از آنتواند به دو جایگاه زمان می

پذیر نیست. لذا در این پژوهش مند متصل هستند، وجود جایگاه سوم امكانجایگاه زمان

توان امكان بررسی این فرایند به لحاظ بهینگی وجود ندارد و محدودیتی برای آن نمی

 لحاظ کرد.  

    

 گیرینتیجه .6

های زبانی  شناختی برپایه این فرضیه است که صورت نظریه بهینگی یک الگوی زبان

دستور نظریه در روند تكوین های متقابل هستند. این  ناشی از تعامل میان محدودیت

بسیاری های رود. محدودیت به کار می شناسی واجتر در حوزه پدید آمد و بیش زایشی

ها از زبانی به زبان گرفتن آنیب قرارگیرند که ترتاده قرار میدر این نظریه مورد استف

ریه بهینگی مورد دیگر متفاوت است. در این مقاله فرایند کشش جبرانی براساس نظ

گویشور بومی  10 همكاریها از گویش تایبادی و با . دادهبررسی قرار گرفت

دهد در این گویشش کشش جبرانی نتایج حاصل از پژوهش نشان می. آوری شد جمع

 دهد:عیت رخ میوض چهاردر 

  با حذف همخوان سایشی چاکنایی[h] های آغازی و میانی واکه  در جایگاه

 شود.هسته هجا برای جبران این حذف کشیده و منجر به کشش جبرانی می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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  همخوان انسدادی چاکنایی/ʔ/  در دو جایگاه عضو اول یا دوم خوشه پایانی

شود. در هجا کشیده میتواند حذف شود و به جبران این حذف، واکه هجا می

(  :aبه واکه   aشود )واکه نتیجه این فرایند تغییر در کمیت واکه مشاهده می

 شود.تبدیل می

  اگر صامت غلتw  همخوانی قرار گیرد، حذف آن منجر به در خوشه دو

 شود.کشش جبرانی می

 واکه، کشش  شدگی یکها با حذف یا کوتاهدر این گویش در تعدادی از واژه

 شود.)تشدید( آن مشاهده میانی همخوان مجاور جبر

  داری جز یک مورد که در آن محدودیت نشانبهNOCLUSTER VCV 

 NOداری نشان های ارائه شده محدودیتشود، در تمامی دادهمشاهده می

CLUSTER-glottal  های پایایی و محدودیتMAX-μ وMAX-IO 

[segment]  استدر انتخاب گزینه بهینه موثر. 
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