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ها و حذف بستواژه یواج -واژ یاست در جهت بررس یحاضر تالش پژوهش

. منظور از ینگیبه یهتاکستان در چارچوب نظر یتات یشگو یهاهمخوان

 ،یصرف یاست که در بافت یواج ییراتآن دسته از تغ یواج -واژ یندهایفرا

دارد. روش پژوهش  ییآوا یزهو انگ شودیم یجادتکواژها ا یندر مرز ب یعنی

و  یوراد ی،تات یهاپژوهش از کتاب یهاو داده بوده یلیصورت تحل به

 هاییندبر اساس نوع فرا یزبان یرهایمتغ اند.شده یگردآور یمحل یهاشبکه

 میپژوهش بر آن  بود ینقرار گرفتند. در ا یمورد بررس یلدخ یو واژگان ییآوا

ر د ینگیبه یدگاهاز د واجیـواژ یندهایعملکرد فرا یچگونگ یتا به واکاو

اس براس یتاً،. نهایمبپرداز یتات یشگو یانیپا یهاها و حذف همخوانبستواژه

 یندفرا یزبان گاه ینکه در ا یافتیمدست  یجهنت ینموجود به ا یهاداده

حذف در  یند، هرچند فرادهدیرخ م یدرج در مرز تکواژ یحذف و گاه

امر  ینااما  نسبت به درج برخوردار است. یاز مرتبه باالتر یشوندهاپ

 دهدینشان م که باشدیم یواج ییسهدس مانه یا ییهمنوا یدهندهنشان

 هاییتصادق بوده و محدود یشگو یندر ا یجهان هاییتبندی محدودمرتبه

 یکرهپژوهش به پاین همسو است.  یجهان هاییتبا محدود آنموجود در 

افزوده و پژوهشگران را در  یتات یششناسان در مورد گونزبا یِدانش زبان

و تطابق آن با  یتات یشگو یواج -واژ یندهایفرا یشترب رچهشناخت ه

 .رساندیم یاریحوزه  ینا هاییجهان
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 دمهقم. 1

و ر یشدر پ یگرفته است. نوشته مورد توجه قرار ینگیبه یهنظر یراندر ا یراخ یهاسال در

 یانیپا یهاها و حذف همخوانبستواژه واژـواجی یندهایفرا یبرخ یاجمال یفو توص یبه بررس

گونه که چ دهدیرهگذر نشان م ینپرداخته و از ا ینگیبه یهتاکستان براساس نظر یتات یشگو

ده قاع یکمعنا که اعمال  ینبه ا گیرد؛یقرار م تعاملدر  یبا سطح واج یسطح واژ یشگو یندر ا

را فراهم  یمطالعات یینهزم واژـواجی یندهایرا به دنبال دارد. فرا یقاعده واج یکاعمال  ی،واژ

 یتارمختلف گف یهاصورت یندهافرا ین. اگیردیو صرف قرار م یشناسواج ینکه در مرز ب کنندیم

 ای یواژگان یهاتکواژها در بافت یاها از واژه یرا بدان جهت که برخ مربوط به تکواژها یو نوشتار

 .کنندیم یبررس آیند،یدرم یمختلف واج یهاصورت به یدستور

 یانیپا یهاها و حذف همخوانبستواژه واژـواجی یندهایفرا یتکفا یزانپژوهش، م ینا

 یشگو ینا یاهبا استفاده از داده یلیبه روش تحل ینگی،به یهتاکستان را براساس نظر یتات یشگو

ورد م یدجد یکردرو ینها از منظر اداده ینکهمنظور عالوه بر ا یناست. بد به محک آزمون گذاشته

سنجش  مورد یلیو تحل یامشاهده یتتا کفا آیدیبه وجود م یزامکان ن ینا یرند،گیکنکاش قرار م

ه نظر ک ینبوده و از ا یتاهم یمذکور دارا یندهایلحاظ بررسی فراهب یقتحق ینا یراز یردقرار گ

 دستینازا ییهاانجام پژوهش ینبنابرا باشد،یم یاست که در معرض انقراض و نابود یزبان ی،تات

 . رسدینظر مهب یضرور

 دهایینفرا یفتوص ییتوانا ینگیبه یهنظر یاآ»است که  ینمقاله ا یندر ا یپرسش اصل

آنچه  «یر؟خ یاتاکستان را دارد  یتات یشگو یانیپا یهاها و حذف همخوانبستدر واژه واجیـواژ

 یهنظر»است که  ینآن استوار باشد ا یبر مبنا یقتا تحق شدهیرفتهپذ یقتحق یهعنوان فرضبه

 یاتت یشگو یانیپا یهاها و حذف همخوانبستواژه واجیـواژ یایندهفرا یفقادر به توص ینگیبه

   .«باشدیتاکستان م

از  یاتزبان ت هاییشاست و از گو یجرا ینتاکستان در شهر تاکستان واقع در استان قزو یتات

انجام داده  یقاتیتحق یتات ینه( در زم1390) پوری. سبزعلرودیبه شمار م یشمال غرب یهازبان

 مودهنمحسوب  یجنوب یتتاکستان را در گروه تا یتات ی،بندطبقه یک( در 1981) 1یلواست.  است

مختلف  یهاجنبه یبه بررس یلتفص( به 1969و ) یصورت مقدمات( به1962) شاطریاراست. 

 یدستور هاییژگی( و1388) یمنطقه رامند از جمله تاکستان پرداخته و طاهر یتات یشگو

 کرده است.  یتاکستان را بررس یتات یشگو
                                                             

D.L. Stilo 1. 
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 پیشینه پژوهش .2

 های پیشینی در پژوهشواجی در نظریه بهینگ –. مطالعات فرایندهای واژ 2-1

اکستان ت یتات یشمختلف گو یهاجنبه یبه بررس ینگیبه یهنظر حوزهدر  ی،تاکنون پژوهش

 ت:اس یربه شرح ز ینگیبه یشناسگرفته در حوزه واجانجام یهااما پژوهش یامده،ن به نگارش در

صورت  ،واژـواجی یندهایمرتبط فرا یهاصورت ی( برا1392)ی ( و زاهد1392)یدری ح

با استفاده از درخت  یزبان فارس یارمطلب را در گونه مع یندر نظر گرفته و هم یواحد یواج

 یبندمرتبه یین،تع یل،تحل ی،( به بررس1395نژاد )اند. پاکقرار داده یلها، مورد تحلمشخصه

در چارچوب  یدزفول یشگو یهجا ختسا و ارائه یواج هاییندموجود حاکم بر فرا هاییتمحدود

ا قلب و ابدال ر یف،واکه، حذف، درج، تضع ی،و ناهمگون یپرداخته است و همگون ینگیبه یهنظر

 یبرخ یبه بررس (1396)ی و ناصر یدهدآهنگر؛ رزم قرار داده است. یاش مورد بررسدر مقاله یزن

 شدگی، انسدادی یردهانیدرج آغازه، غ شدگی،یشیساشدگی، یکامسختیر نظی واج یندهایفرا

 ینس)پر ینگیبه یۀآباد( در چارچوب نظر)اسالم یرودبار یزبان ۀدر گون یانیپا یرفتگو واک شدگی

در  یواج -یصرف یندهایفرا یز( ن1396)ی و صادق ادقیاند. ص( پرداخته1993 ی،و اسمولنسک

 از یدر برخ یواج-واژ یندهایاند. فرانموده یبررس یهنظر ینارا در چارچوب  یسوران یزبان کرد

(، 1392زمانی، )بدخشان و  یکلهر ی(، کرد1384، خانجنبی) یمانند فارس یرانیا یهازبان

اساس پژوهش حاضر  ینلذا برا .قرار گرفته است یق( مورد تحق1391 نژاد،ی)رض یجانیآذربا یترک

 یهانبهج یلو تحل یبه بررس ینگیبه یهنظر قالبدر  یعلم یاست که به شکل یامطالعه یناول

 . پردازدیتاکستان م یتات یشگو یو واج ییآوا

 

 
 محدوده و روش تحقیق. 3

 یآورمعج یهاو بهترین روش ترینیادیکه یکی از بن یلیروش تحل یریپذبا توجه به انعطاف

 یناتخاذ شده است. ا -یلیتحل -روش ینا باشد،یم هایشخصوص در بررسی گواطالعات به

 دهشیگردآور یمحل یهاو شبکه یوها، رادها از کتابمحدود به شهر تاکستان بوده و داده یقتحق

روش صورت که کلمات به  ینبه ا شده،یگردآور یدانیاین مقاله به روش م یزبان واداست. م

است. متغیرهای زبانی الزم از درون  یدهضبط و ثبت گرد یده،تات زبان پرس یشورانمصاحبه از گو

 یلو تحل یهتجز ی،بررس ها موردشده و فرآیندهای آوایی و واژگانی واژه آن واژگان استخراج

 اند.قرارگرفته
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 یواج در ساخت ینگیبه یهبراساس نظر یواج هاییمتعم یافتنپژوهش درصدد  ینا

راستا  ین. در اباشدیتاکستان م یتات یشگو واژـواجی یانیپا یهاها و حذف همخوانبستواژه

 لهبراساس سلس ینهبه هایینهشده و گز انتخاب یشگو ینپربسامد در ا یشوندهایاز پ یتعداد

 اند. شده نشان داده هاحدودیتمراتب م

 

 
 . مبانی نظری4

  . نظریه بهینگی4-1

 یواج هاییمشناسان به دنبال تعمبوده و واج یشیزا یدر زبانشناس یتحول ینگیبه نظریه

و  اصول یقائل است که تمرکز آن بر رو یجهان به وجود دستور ی زایشیشناس. زبانباشندیم

 )کرد زعفرانلو هاستیمتعم ینا یافتن یتالش برا یجهان یشناسواج در هاست.زبان پارامتر

 یا برار یعناصر روساخت ی،شناسرده یتجرب یقاتتحق یبر مبنا یکردرو ین(. ا10:1385یا، کامبوز

 یادنب یتمحدود یکردرو یدارا ینگیبه یه. نظردهدیمطالعه قرار م مورد یبه اصول جهان یابیدست

دانشگاه  یشناسواج یش( در هما3919) 1یو پاول اسمولنسک ینسبار توسط آلن پر یناست که اول

 ا مطرح شد. یزونآر

مانند مدل  ییهامدل ینگی،به یهدر چارچوب نظر یجوا-واژ یندهایفرا یلتحل یبرا

 اییهال ینگیمدل به ی،حساس به بافت صرف یاییپا هاییتمحدود یان( در ب1999کاگر)

 یلتحل ی( برا2013) 4مدل فولر ( و2011) 3ی(، مک کارت2010) یت(، اسم2003) 2یپارسکیک

 وجود دارند. واژـواجی یندهایفرا

 ی،شناسزبان اعم از واج یهااست که همه حوزه ینشب ینبر ا یمبتن ینگیبه یهنظر

 هیشرو ر ینبوده و از ا یهمگان هایتمحدود ینهستند. ا «یادبن یتمحدود»و نحو  یتکواژشناس

 نیاشتراک ب کنندهیینتب «هایتمحدود» ینانسان دارد. وجود ا یکیو ژنت یستیدر ساختار ز

و  سویکمختلف از  یهادر زبان هایتمحدود ینا ینمتفاوت ب «یبندمرتبه» وهاست زبان

 کردیهاست. برخالف روزبان ینتفاوت و تنوع ب کنندهیهتوج یگرد یها از سوآن یریپذیتخط
                                                             
1- Prince and P. Smolensky A 

2- Kiparsk   P. 

3- MaCarthy J.  

4- Fuller M.  
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 یهدر نظر شود،یمشتق م یرساختاز ز یمطور مستقاصول و پارامترها که روساخت مجاز به

 هاییتتخلف را از محدود یناست که کمتر ایینهچندگز از یکیروساخت مجاز  ینگی،به

 (. 35 -40:1388 ،خانجانبیدارد ) یجهان پذیرنقض

ام تکواژها نظ یفتا توص شودیها استفاده مزبان یینظام آوا یفتوص یبرا یشترب یه،نظر یناز ا

که  شودیخالصه م یابواحد ارز یکهر زبان در  یشناساساس، واج ین. بر اینحو یهاو گروه

 ،یاباست. درونداد واحد ارز یمشخص یبترت بانقض  قابل یجهان یتمحدود یادخود، شامل تعد

 یاجو یرساختز یاز رو یعموم یاست که دستگاه مولد براساس اصول آواشناس ییآوا ینهگز ندچ

 ارتعببه یادارد  هایتتخلف را از محدود ینکه کمتر هاستینهاز گز یکی. روساخت مجاز، سازدیم

اساس  ین(. برا647-649:  1383 مقدم،یرداراست )دب هایترا با محدود یهماهنگ یشترینب یگر،د

کاربرد  توانی: با کمک آن مینشاندار -1شود: یمطرح م ینگیبه یشناسدر واج یتنوع محدود ود

 هیها را توجدر کاربرد آن هایتمحدود یو وجود برخ یزبان یهامقوله یاها ساخت یبرخ یادز یاکم 

 یک کهیناست و ا یرمجازغ در ونداد ییدر عناصر آوا ییر(: هرگونه تغی)وفادار یاییپا -2کرد. 

 .(2013 )فولر، باشدیم صرفیوابسته به بافت  یاییپا یتمحدود

 

  1بستواژه -4-2

اژه تر از وبزرگ یهااست که در ساخت یهفاقد تک ینوع تکواژ وابسته دستور یک بستواژه

 (.        1386 ،)شقاقی .سازدیم یواجـ واژه یکخود  یهبا پا ییو از نظر آوا کندیشرکت م

               

  هجا -4-3

. آن مقوله گیردیقرار م یمورد بررس ییاست که در مطالعات نوا یواج یاز واحدها یکیهجا  

، 2وند)هام شودیم یبنددسته ییرساکه براساس قله باشدیها مها و واکهمتشکل از همخوان یینوا

1997 :34.) 

 ینگیبه یهساخت هجا در نظر  -4-3-1

 یحضتو یترا با استفاده از سه محدود ییهجا یهانظام یشناسرده توانیم ینگیبه یهنظر در

 داد:

                                                             
1- clitics 

Hammond.M. 2- 
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1) Onset (.93: 1999)کاگر،  شوندیهمخوان آغاز م یک: هجاها با 

2)No-Coda  (.94: 1999)کاگر،  شوندیواکه ختم م یک: هجاها به 

3)Faithfulness (.36:1997 )هاموند، یدطور که هست تلفظ کنرا همان یزی: هر چ 

 موجود یهازبان ییهجا یهااز نظام یاساده یفتوص یتسه محدود ینا ینگیبه یهدر نظر    

را نشان  هایتمحدود ینموجود ا هاییبندچهار نوع مرتبه یر. جدول زدهندیدر جهان را ارائه م

 :دهدیم
 هایتمحدود یبندبا استفاده از مرتبه ییهجا یهاانواع نظام یشنما - 1جدول 

 هایتبندی محدودمرتبه نوع هجا

C)V(C)) Faithfulness>> Onset, No-Coda 

CV Onset, No-Coda>> Faithfulness 

CV(C) Onset>> Faithfulness>> No-Coda 

V(C) No-Coda>> Faithfulness>> Onset 

وع از نظر ن ی، تنها چهار رده زباندر جدول فوق شده یمعرف هایبندیبراساس مرتبه بنابراین

 وجود دارد.  ییساخت هجا

 تاکستان یتات یشساخت هجا در گو -4-3-2

( 1393)رحمانی (، 1388) یتاکستان از جمله طاهر یتات یشسان گوشناجآواشناسان و وا

ی . براساس نظر طاهردانندیمرا  CVC ,CVCC, CVتاکستان , یتات یشگو یهجاها یالگو

 V, VC, VCC ,CVاند از : عبارت یشگواین  ییدر نظام آوا یرینسطح ز یهجا ی( الگو1388)

,CVC ,CVCC. 

 یهاجزء زبان یعنی یشناسرده هاییبندتاکستان جزء دسته سوم از دسته یتات گویش

CV(C) ممکن است.  یانهو وجود پا یها وجود آغازه اجبارآن ییکه در سطح آوا گیردیقرار م

      است: یرتاکستان به صورت ز یتات یشدر گو هایتمحدود یبندمرتبه

                       Onset>> Faithfulness >> No-Coda                                                                 (1مثال )   

 :تاکستان یتات یشگو یهاواژه 

/æsb/  ,)اسب(/em/ / ،)این( â ،)او ( // čöst/  ،)کفش(/xor/  و ،)خوب (/du/  )یدارا)دوغ 

 هستند. VCC ،VC ،V ،CVCC ،CVC ،CV ییهجا یالگو
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  م، شماره اولهای ایرانی، سال چهارشناسی گویشانزب                                                   1398بهار و تابستان 

    :شودیموارد ذکر م یننمونه از ا یک ینگیبه یتابلو یرز در
 

 1999 ،برگرفته از کاگر - 2 تابلو

NO-CODA FAITHFULNESS ONSET /du/ 

*   a. du 

 * *! b. u 

ـــماره در نه ، گز2 تابلوی ش ـــت، ز یوفادار یتمحدود bی حد  یک یرارا نقض کرده اس وا

 یتمحدود ینترندارد و مهم یزخاطر آغازه ن ینرا در برونداد حذف کرده است و به هم یدرونداد

ستان  یتات یشگو  a ینهگز یبترت ین. بدشودیرا نقض کرده و از تابلو حذف مOnset  یعنیتاک

حدود ینکه ا به هایتم ـــت،  نهعنوان گزرا نقض نکرده اس نهبه ی خاب م ی ـــودیانت  ین. همش

ــورت به هایتمحدود یبندمرتبه ــورت ز ییهاواژه ینهص ــتند،  یربناییرا که درص فاقد آغازه هس

  دهد. یدست مبه

 

 
های پایانی در ها و حذف همخوانبستواجی واژه –. معرفی و تحلیل فرایندهای واژ 5

 گویش تاتی تاکستان

تکواژ آزاد  -1از  اندعبارتتکواژها . شوندیم بندییمبراساس انواع تکواژها تقس یندهافرا ینا

 یبرتبه ت ینقش دستور یاداشتن معنا  یدو نوع تکواژ بر مبنا ینتکواژ وابسته. هر کدام از ا -2

  شوند.یم مجزا، یواژگانی به دو طبقه

 کیآزاد به  یاتکواژ وابسته  یککه در اثر افزوده شدن  پردازدیم ییهادسته اول به صورت 

کنار هم قرار گرفتن دو  رکه در اث گیردیرا در بر م ییهاو دسته دوم صورت شوندیم یجادا یهپا

در  و حذف، درج یندهایفرا یبه بررس ادامه. در (80: 1386ی، )شقاق .شوندیم یجادتکواژ آزاد ا

آن  یلبه تحل یند،فرا ی. در هر قسمت پس از ارائه مثال و معرفشودیپرداخته م ییهامثال بقال

 .پردازیمیم ینگیبه یهدر چارچوب نظر
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 1398و تابستان بهار                                                    م، شماره اولچهارهای ایرانی، سال شناسی گویشزبان

 تاکستان:  یتات یشدر گو یش یا اضافهافزا یادرج  یندفرا -5-1

 یبرا شود،یکه خود به واکه ختم م یونددبپ اییهکه با واکه شروع شود به پا یهرگاه وند

 یگرد ی. به عبارتشودی( درج میانجی)واج م همخوان یکها آن ینها بواکه یاز التقا یریجلوگ

 یانجیکه به آن واج مشود یصامت اضافه م یکدو مصوت  یانآسان شدن تلفظ م یبرا یگاه

 .شودیم ظاهر نوشتار گاه در جییانم ینا گویند کهیم

 

 تاکستان:  یتات یشکاهش در گو یاحذف  یندفرا -5-2

 یبرا ین. همچنشوندیاندک حذف مکلمه اندک یهاواج یزبان گاه یکدر طول عمر 

  . گیردیها حذف صورت مواکه یاز التقا یریجلوگ

اکستان ت یتات یشمربوط به گو ینگیبه یو تابلو هایتمحدود یبندبه شرح مرتبه ینجادر ا

 پردازیم:یم

 

 
 هابست. واژه6

  1بستی )پیوسته شخصی( به اسمیپضمایر  -6-1

کند یمید تأکی زایشی بر این نکته شناسواج( براساس شواهد مورد استناد در 1388) طاهری

یی هستند که به انتهای هاصورتهمان  ،یامحاورهکه بازنمایی زیرین این ضمایر در گونه 

 ,em(om)(m), i(ây),e ,emon یهاصورتیعنی  ،آیندیمی مختوم به همخوان در هاصورت

eyon, ešon یز شرایط ن هااسمافزوده شدن ضمائر پیوسته شخصی به  ،پذیرفتن این پیش فرض با

یعنی نوع تغییر بستگی به این دارد که اسم به همخوان  ،ی جمع و معرفه را داردهابستواژهمشابه 

 ختم شود یا به واکه.

ی مختوم به همخوان در گویش تاتی مانند هااسمبا افزوده شدن این ضمایر به  -6-1-1

/kötâb+em یتا هجا ،کندیمگیرد و تنها الگوی هجایی اسم تغییر ینم/ )کتابم( درج صورت 

 [.kö.tâ.bemد ]مانن یرد،بدون آغازه شکل نگ

تکواژ منطبق است  یکلبه سمت راست ( 115: 1999 کار، ALIGN-MORPH-R  (2مثال )

 هجا. یکبا لبه راست 

                                                             
 به اسم یمتصل شخص یر. ضما 1
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  م، شماره اولهای ایرانی، سال چهارشناسی گویشانزب                                                   1398بهار و تابستان 

 به قرار زیر است:  هاآنبهینگی مربوط به  جدولو  (2مثال )ها مانند یتمحدودبندی مرتبه

 ONSET >> MAX-IO, DEP-IO >> ALGIN-MORPH-R                          ( 2مثال)        
 

  3 تابلو

ALGIN-MORPH-R DEP-IO MAX-IO ONSET /kötâb/+/em/ 

*    a.kö.tâ.bem 

   *! b. kö.tâb.em 

نقض  یدر ازا ONSETمهم  یتمحدود اقناءبه خاطر  a ینه، گز3 تابلوی شمارهدر 

 یربدون آغازه، غ یهجا یکبه خاطر داشتن  b ینهاست. گز ینهبه ،مرتبه یینپاهای محدودیت

 .اندینهبه

 هاهواکی مختوم به واکه نیز التقاء هااسمافزوده شدن ضمایر شخصی پیوسته به  -6-1-2

بستی یپ)پدربزرگم( و این بار برای رفع آن واکه ضمیر  em/ / +// bâbâمانند  ،گیردیمصورت 

را براساس الگوی  MAX-IOشود. بنابراین محدودیت دیگری از خانواده یمحذف ، و نه واکه اسم

 شود.یمگونه موارد اعمال یناکنیم که در یمی گویش تاتی تاکستان تعریف هابستواژه

                                                                                     MAX-V(clitic)(3مثال )

باشد. یم بستواژهدارای معادلی در صورت بروندادی  بست،واژههر واکه در صورت دروندادی  -

 را حذف نکنید.( بستواژه)واکه 

                                                                                       بدین صورت است: هاآنها و تابلوی بهینگی مربوط به یتمحدودبندی بنابراین مرتبه

 ONSET >> MAX-IO , MAX-V (clitic) >>DEP-IO,  ALGIN-MORPH-L    (4مثال ) 

 
 4جدول 

ALGIN 
-MORPH-L DEP-IO 

MAX-V 

(clitic) MAX-IO ONSET /bâbâ/+/em/ 

*  *   a.bâ.bâm 

    !* b. bâ.bâ. em 

ترین اصل تخطی کرده نشانیببهینه است زیرا از  aدهد که گزینه یمنشان  4جدول شماره 
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 1398و تابستان بهار                                                    م، شماره اولچهارهای ایرانی، سال شناسی گویشزبان

 تخطی کرده است. ONSETغیر بهینه است چون از اصل  bاست. گزینه 

بندی گیرد. بدین ترتیب مرتبهیمدرج صورت  ،ی گویش تاتی تاکستانهاگونهدر برخی از 

بدین صورت  هاآنو تابلوی بهینگی مربوط به  هاگونههای عنوان شده در مورد این یتمحدود

 است:
 ONSET >> MAX-IO  >>DEP-IO , ALGIN-MORPH-R                 ( 5مثال)  

 

  5جدول 

ALGIN-MORPH-R DEP-IO MAX-IO ONSET /xâka/ +/eš/ 

* *   a. xâ.ka .reš1 

   * !  b.  xâ.ka.eš   

و  DEP-IOهای یتمحدودبا نقض کردن   aکه گزینه دهدی، نشان م5جدول شماره 

ALGIN-MORPH-R، های ینهگزشود. یمعنوان گزینه بهینه انتخاب بهb  به خاطر نقض

 شود.یممحدودیت مربوط به آغازه در این تابلو بازنده و حذف 

 

 حروف اضافه در ترکیب با ضمایر شخصی پیوسته  -6-2

ضمایر شخصی پیوسته پیش از حروف اضافه قرار که  یهنگامدر گویش تاتی تاکستان  

 مانند: ،شودیمپس از خود همگون  اضافهحرفبستی با یپواکه اول ضمایر  ،گیرندیم

 /deاتـ/ در کلم [tej.de] 2] ،و هم(ـ)تæz.tεʔ[ ایـهتـیدودــمحابراین ــن و تو(. بنـ)م 

ALGIN-MORPH-L  و ONSET  ،HARMONY-IO، IDENT-IO(low)   کنند. یمعمل 

 :کندیم عمل یگرید یافته یمصورت تعمبار بهینا IDENT-IO(low) یتمحدود

 (378: 1999)کاگر،  IDENT-IO(low)   (6مثال ) 

شوند. در افتاده بودن یکسان می V1,V´2باشد آنگاه  V1….V2ی اوح اگر درونداد -

    V´2 برونداد:

                                                                                                       به صورت زیر است:[ ʔæz.tæ]ها و تابلوی بهینگی مربوط به برونداد یتمحدودبندی مرتبه

                                                             
 خواهرش -1

 باشدمی/ a/ و /e/ ینب ییباز( بوده و صدا یمه، متوسط )نپیشین آواییمشخصه  دارای/ ε/ تاکستان یتات یشدر گو -2
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  م، شماره اولهای ایرانی، سال چهارشناسی گویشانزب                                                   1398بهار و تابستان 

 ONSET >>HARMOMY – IO >> IDENT-IO (low)>> ALGIN-MORPH-L  ( 7مثال)           

 6 تابلو

ALGIN-MORPH-R DEP-

IO(low) 
HARMO

MY -IO ONSET / æz+tε/ 

*  * !  a.ʔæz.tε 

* *   b. ʔæz.tæ 

 *  * ! c. æz.tε 

ها تخطی کرده و یتمحدودترین نشانیببهینه است زیرا از  bگزینه  ،6شماره  تابلویدر 

نقض کرده است و به همین دلیل از صحنه رقابت  HARMOMY – IOمحدودیت   aگزینه

گزینه غیربهینه در  aبوده و همانند گزینه ONSET تخطی از اصل  cخارج شده است. گزینه 

 شود. یمنظر گرفته 

گیرد یمصورت  هاواکه( به خاطر توالی دو واکه التقاء هاآن)به معنی  /ânâ.on/در نمونه  - 

 ،شود. از آنجا که واکه پیشین افراشته در بافت وجود نداردیم و برای رفع آن یک همخوان درج

صورت یک واحد به هاآنحروف اضافه و ضمیر پیش از  ،شود. همچنین در این فرایندینم/ درج ?/

ته بستی واژه نوایی جدا در نظر گرفیپگیرد. بنابراین ضمایر یمشوند و همگونی صورت یمتلقی 

 گیرد.یم/ به عنوان میانجی صورت jدرج شود و در نتیجه درج // j/ شوند که همخوانینم

 نشاندار است. یاواکه ینب یگاهدر جا یا(: همخوان حنجره10: 1999 )کاگر، V-V/lar* (8مثال )

 نشاندار است. یاواکه ینب یگاه( همخوان غلت در جاواکهیم)ن(: 11: 1999 )کاگر، V-V/V* (9مثال )

بندی جدید و شود. مرتبهیموارد  DEP-IO( محدودیت 11بندی )بدین ترتیب در مرتبه 

 صورت زیر است:         به [ânâ.jon]تابلوی بهینگی مربوط به برونداد 

ONSET >> DEP-IO >> *V-V/lar >> *V-V/V  >>  ALIGN -MORPH-L ( 10مثال)  
 

 7 تابلو

ALIGN-L V-*V/V V-*V/Lar DEP-IO ONSET / ânâ/ +/on/ 

** *  **   a. ʔâ.nâ.jon 

**  !* **  b . ʔâ.nâ.ʔon 

    !* c. â.nâ.on 



 58                                                                و بهزاد رهبر محمدرضا اروجیجواد رحمانی، 
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 یبدون آغازه خوددار یاز بروز هجا یانجیبا درج همخوان م a ینه، گز7شماره  تابلویدر 

 V-V/V*مهلک  یرغ یتده است. از محدودنمو ییرتغ ییهجا یکرده است و به خاطر درج، الگو

-V یتبه خاطر نقض محدود bینه . گزشودیمحسوب م ینهبه ینهباز هم گز یکرده ول یتخط

V/Lar* ینهو گز c خاطر نقض هبONSET شوندیاز صحنه خارج م. 

ONSET >> DEP-IO >> ALGIN-MORPH-L                                           ( 11مثال)  

 

  8 تابلو

ALGIN-MORPH-R DEP-IO(low) ONSET / ânâ/ +/on/ 

** *  a.ʔâ.nâ.jon 

*  * ! b.ʔâ.nâ.on 

 یبدون آغازه خوددار یاز بروز هجا یانجیبا درج همخوان م a ینه، گز8شماره  تابلویدر 

از صحنه   ONSETبه خاطر نقض  b ینهکرده است. گز ییرتغ ییهجا یکرده و به خاطر درج، الگو

 .شوندیخارج م

 

 
 شوند.یمفرایندهایی که در اثر کنار هم قرار گرفتن دو تکواژ آزاد ایجاد  -7

 واکیبتبدیل همخوان واکدار به  -7-1

 ]pæz+b â] ,)به معنی لپ پر( [pær+læb] ,)به معنی دوباره( [sær+æz]یی مانند هادادهدر 

دو همخوان هم جایگاه به لحاظ تولیدی که  هاآنی مشابه که در هاداده)به معنی آب پز( و 

همگونی ایجاد  ،واک استیباولی)در پایانه هجای اول( واکدار و دومی )در آغازه هجای دوم( 

شود. دو محدودیت جهانی برای یمواک در برونداد ظاهر یبشود و همخوان اول نیز به صورت یم

واک را در پایه هجا یبی هاهمخوانا بروز محدودیتی که تنه ،روندیمکار توجیه این فرایند به

ی یکسانی هاارزشی گرفته را با هاهمخوانداند و همچنین محدودیت دیگری که توالی یممجاز 

ها با یک محدودیت وفاداری که یکسان بودن یتمحدودداند. این یممجاز  [واک] در مشخصه

گیرد. یمدر تعارض قرار  ،کندیمین تضم ،را در درونداد و برونداد هاهمخوانمشخصه واکداری 

                      صورت زیر هاآنبندی و تابلوی بهینگی مربوط به های موردنیاز و مرتبهیتمحدودبنابراین 

 است:
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  م، شماره اولهای ایرانی، سال چهارشناسی گویشانزب                                                   1398بهار و تابستان 

 (:347: 2004 ،1)لومباردی  AGREE (voice)    (12مثال )

 داشته باشند. [واک]ی گرفته باید ارزش یکسانی در مشخصه هاهمخوانتوالی  -

 (40: 1999 ،* )کاگرVOICED-CODA     (13مثال )

 واکدار باشند.های گرفته پایانی نباید همخوان -

 ONSET>> AGREE , *VOICED-CODA >> IDENT-IO (Obs Vce)      ( 14مثال)  

 

  9 تابلو

IDENT-IO 
(Obs Vce) 

*VOICED 

-CODA 
AGREE ONSET / âb/+/pæz/ 

*    a.ʔâp.pæz 

* * !   b. ʔâb.bæz 

 * * !  c. ʔâb.pæz 

*   * ! d. âp.pæz 

زیرا به قیمت تخطی از دو محدودیت غیرمهلک  ،بهینه است aگزینه  ،9شماره  تابلوی در

IDENT-IO (Obs Vce)  ی گرفته واکدار در پایانه هاهمخواناز بروز صورت نشاندار یعنی

با اینکه  bواک هستند. گزینه یبکند و در ضمن دو همخوان گرفته متوالی هر دو یمخودداری 

* را نقض کرده است و  VOICED-CODAولی محدودیت ،دارای توالی دو همخوان واکدار است

هر دو محدودیت مرتبه باالتر  ،که به درونداد وفادار است cبه همین علت غیربهینه است. گزینه 

کند و به عنوان گزینه غیر بهینه از صحنه یمرا نقض  AGREEی محدودیت کند یعنیمرا نقض 

عنوان گزینه غیر بهینه حذف به ONSETنیز با تخطی از محدودیت مهم  dشود. گزینه یمخارج 

 شود.یم

 

 حذف همخوان پایانی -7-2

)به /kâr bâšindæn/+/ /fekr ،) به معنی دزدگیر( / gir//+/dözdیی مانندهاداده -7-2-1

 صورتی مشابه در گویش تاتی تاکستان بههادادهمعنی فکر و اندیشه را به کار انداختن( و 

[fek.kâr.bâšindæn]  از بروز پایانه  معموالًشود. در واقع در گویش تاتی تاکستان یمتلفظ

                                                             
L.Lombardi 1. 
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 در هر صورت به هجای  CVCCشود و این گرایش وجود دارد که هجای یمپیچیده اجتناب 

CVC   تبدیل شود. بدین ترتیب به قیمت حذف یک همخوان از بروز پایانه پیچیده در برونداد

بندی و تابلوی بهینگی مربوط به های مورد نیاز و مرتبهیتمحدودشود. بنابراین یمخودداری 

 به صورت زیر است. هاآن

 (: )پایه هجا باید ساده باشد.(97: 1999 ،)کاگرCOMPLEX-CODA*     (15مثال )

COMPLEX-CODA>>MAX-IO                                                                  ( 16مثال)  

 10 تابلو

MAX-IO * COMPLMAX-CODA fekr/+/ kârbâšindæn/  /  

*  a. fek. kârbâšindæn 

 * ! b. fekr. kârbâšindæn 

با حذف یک همخوان از بروز پایانه پیچیده در برونداد خودداری   aگزینه  ،10شماره  تابلویدر 

به درونداد وفادار بوده و تغییری در هجای  bباشد. در مقابل گزینه یمکرده است و گزینه بهینه 

 باشد. یملذا گزینه غیربهینه  ،پیچیده ایجاد نکرده است

این  ،ی آغازین قرار بگیرندتکواژهاپیش از   CVCCاگر این کلمات با الگوی هجایی -7-2-2

بلکه هجابندی دوباره صورت  ،گیردینمبار برای جلوگیری از بروز پایانه پیچیده حذف صورت 

گیرد تا از بروز هجای بدون آغازه در تکواژ دوم نیز جلوگیری شود و به این ترتیب باز هم یم

 بندی و تابلویهای مورد نیاز و مرتبهیتمحدودشود. بنابراین یمتبدیل  CVCبه CVCC هجای 

 به صورت زیر است: هاآنبهینگی مربوط به 

ONSET >>* COMPIMAX-CODA>> MAX-IO>> DEP-IO, ALIGN-MORPH-R  ( 17مثال)  

 11 تابلو

ALGIN 
-MORPH-L DEP-IO MAX-IO COMPLMAX- 

CODA ONSET fekr/+/on/1/ 

*     a. fek.ron 

*  *!    b. fe.kon 

   * *!  c. fekr.on 

   * *!  d. fekr.o 

                                                             
 هایشهاند - 1
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 بار نقضبه قیمت تنها یک aیعنی  ،دهد که گزینه بهینهیمنشان ، 11شماره  تابلوی

ALIGN-MORPH-R های درجه باالتر را اقناء کرده است. گزینه یتمحدودb  با نقض محدودیت 

MAX-IO  پایانه پیچیده را شکسته که نقض آن مجاز نیست و به همین علت از صحنه رقابت

را که در مرتبه  ONSETهم دارای پایانه پیچیده بوده و هم محدودیت  cحذف شده است. گزینه 

* از تابلو حذف COMPLEX-CODA نقض کرده است و در واقع با نقض  ،باالیی قرار دارد

 پایانه پیچیده است و هم هجای بدون آغازه و چون محدودیت هم دارای  dشود. گزینه یم

ONSETشود. یمبا نقض آن حذف  ،مرتبه باالتری دارد 
 

 

 گیری. نتیجه8

 یقتاکستان از طر یتات یشگو یها و به دست آوردن الگوهاداده یبررستحلیل و پس از 

 واژـواجی هایاز فرایند یتاکستان بخش یزبان تات یهاگونه یرآن با سا یسهو مقا هایتمحدود

 یپرسش اصل و به شد ارائه یدجد یدر چارچوب یشگو ینا یانیپا یهاها و حذف همخوانبستواژه

پاسخ ، تاکستان را دارد یتات یهاداده یفتوص ییتوانا یگینبه یهنظر ینکهبر ا یمقاله، مبن ینا

اوت متف یشگو یندر ا هایتبندی محدودنشان داد که مرتبه هایبررس ین. همچنمتقنی داده شد

ور مذک یشگو عنوان مثال، در. بهگیردیصورت م آندر  یمتفاوت یندهایکه فرا یاگونه، بهبوده

  .گیردیدرج صورت م مه هم فرایند حذف و

سم یوستهپ یشخص یربا افزوده شدن ضما ستان تاک یتات یشمختوم به واکه در گو یهابه ا

ضمها، واکرفع التقاء واکه یبرا ستییپ یره  سم، حذف م ب  تیمحدود ین. بنابراشودیو نه واکه ا

ساس الگو MAX-IOاز خانواده  یگرید ستواژه یرا برا  هگونیندر ا انتاکست یتات یشگو یهاب

صورت شود. یموارد اعمال م ست،واژه دروندادیهر واکه در  . )واکه شودیمدر برونداد حفظ  ب

مختوم به واکه و  یهابه اسم یوستهپ یشخص یرافزوده شدن ضما . با(شودیبست حذف نمواژه

 یشــخصــ یر.در افزوده شــدن ضــماگیردیم ، درج صــورتیدر موارد یشگواین ها در التقاء آن

ــتهپ ــافه /به حرف یوس                 یعنیواکه دوم  گیرند،ی/ به دنبال هم قرار مε/ و/ æ/ که دو واکه /æzاض

/ ε /به /æـــودیمیل / تبد کرده  یبدون آغازه خوددار یاز بروز هجا یانجیبا درج همخوان م .ش

ست و به خاطر درج، الگو ست. هر همخوان درونداد ییرتغ ییهجا یا ست، داراواژه یکرده ا  یب
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 یدارا یه،پا یهر همخوان در صــورت دروندادباشــد. یبســت مواژه یدر صــورت برونداد یمعادل

 / pæz/  ʔâb/+/  مانند ییها، در دادهیش مذکورگو درباشد. یم یهپا یدر صورت برونداد یمعادل

 یهجا پایانه)در  یکه اول یدیبه لحاظ تول یگاهها دو همخوان هم جامشابه که در آن یهاو داده

ست، همگون واکیدوم( ب ی)در آغازه هجا یاول( واکدار و دوم و همخوان اول  شودیم یجادا یا

  .شودیظاهر م اددر بروند واکیبه صورت ب یزن

ند / ییهاداده به در گو یهاداده همچنین / وfekr/+/kârbašindænمان ی تات یشمشـــا

ــتان ــوندی[ تلفظ مfekr.kârbašindæn] تاکس ــاس مرتبه ش  یکحذف  یمتبندی به قو براس

ـــودیمی در برونداد خوددار یچیدهپ یانههمخوان از بروز پا [ با fekrکلمات مانند ] ین. اگر اش

از  یریجلوگ یبرا یرند،بگ / قرار a-مانند / ینواکه آغاز یاز تکواژها یشپ CVCC ییهجا یالگو

 .گیردیم دوباره صورت یهجابند یچیدهپ یانهبروز پا

 است:  یربه شرح ز یدر زبان تات یبستواژه هاییتمحدود یطور کلبه

ONSET >> AGREE>> COMPLX-CODA>> VOICED-CODA>>MAX-IO>> 

DEP-IO >>*V-V/lar >> *V-V/V>> ALGIN-MORPH-R/L 

 یاتـدر زبان ت واجیـواژ هاییتمحدود بـیان داده شد که ترتـاله نشـمق یندر ا یننـهمچ

در  یظاهر متفاوت همانند درج، حذف و ... همگاست و قواعد به  یجهان هاییتهمسو با محدود

  یا «یســـهدســـ» توانیکه آن را م روندیکار مههدف واحد ب یکبه  یدنرســـ یو برا جهتیک

 .یدنام «ییهمنوا»
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A study of Takestan Tati clitics and final consonant elision on 

the basis of the Optimality Theory 
 

J. Rahmani, M. R. Oroji and B. Rahbar 

Islamic Azad University of Zanjan, Zanjan, Iran 

 

Abstract 

The present study is an attempt to investigate the morpho-phonological 

clitics in the Tati dialect of Takestan in the light of optimality theory. Morpho-

phonological processes are phonological changes occurring in a 

morphological context, i.e., those that happen between morphemes. They are 

phonologically governed. The research was analytical and the data were 

collected from Tati books and local media. This study probes into the 

application of the morpho-phonological processes in the clitics of the 

Takestani Tati dialect from an Optimality Theory point of view. The results 

illustrated that in Tati, both elision and insertion processes happen in 

morphological borders, highlighting conspiracy in this language. In other 

words, this study concluded that the global ranking constraints also apply to 

Tati and the constraints in the Tati dialect were in line with the universal ones. 

The present study can add to the linguistic scope and knowledge of scholars, 

further acquainting the researchers with the morpho-phonological processes 

of the Tati dialect and its adaptation to the universalities of this realm. 

 

Keywords: Tati dialect, optimality theory, consonants, Morphophonological  
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