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 در جیرای زیتبر در گویش /ʁ/حذف همخوان  ییآوا ندیفراحاضر  مقالة در

 ةیظرب نچارچو در ومختلف  یواج یها، در محیطزیتبر یمرکز مناطق

فهم این . هدف از انجام پژوهش حاضر شودمیبررسی  یمواز کردیروی نگیبه

 نییتع. شودحذف می کدام شرایط واجیهمخوان در  نیانکته است که 

-تیمحدود نیتعامل ب یحذف از رهگذر بررس ندیحاکم بر  فرا یهاتیمحدود

 مقاله نیانگارندگان  اهداف گرید از هاآن یبندرتبهو  یجهان ریپذنقض یها

ررسی ب .شودانجام می یدانیم و یلیتحل -یفیتوص روش به پژوهش نیا. است

اند، بندی شدهطبقه /ʁ/یی که براساس جایگاه حذف همخوان هاداده لیتحل و

 یهجا انةیپا گاهیجا رد –دو هجا  نیمرز ب در /ʁ/ همخوان کهآن است  بیانگر

 ذکر به الزم البته. شودیهمواره حذف م -دوم یآغازة هجا گاهیدر جا واول 

 حذف زین واژه انةیپا از و ندارد تظاهر واژه آغازة در همخوان نیا که است

 ʁ* و ≠MAX-ʁ ینشاندار یهاتیفوق، محدود گاهیجا دو هر در. شودینم

 قرارMAX-IO  ییایپا تیمحدود به تنسب یباالتر رتبة در و ندهست فعال

 متعاقب گاه،یجا دو هر در که دندهیم نشان پژوهش نیا از حاصل جینتا. دارند

 یدر ساختار هجا رو رییو تغ حذف ،یجبران کشش/ʁ/ همخوان حذف ندیفرا

 یبندرتبه با شدهیمعرف یهاتیمحدود ها،براساس یافته نی. همچندهدیم

 و مذکور گاهیهمخوان در  هر دو جا نیحذف ا نییتب ةاز عهد یثابت به راحت

 . ندیآیبرم واژه انیپا گاهیجا از آن حذف عدم

  

 های کلیدی:واژه
 همخوان حذف

 یجبران کشش

 یزیتبر شیگو

 ینگیبه ةینظر

 هجا
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 دمهقم. 1

 یزبان راتییتغ نهان اسرار کشف یبرا را یاتازه افق زبان هر یواج یندهایفرا شناخت و درک

 و یریرپذیتاث با هاواج...  و 3یشدگ، کوتاه2، درج1حذف رینظ یواج یندهایفرا در. آوردیم فراهم

 رو، نی. از اشوندیم یاگسترده راتییتغ دچار نگوناگو یهابافت در گریدکی بر یگزارریتاث

 هازبان ترقیعم شناخت به را ما هاآن از یناش یواج راتییتغ انواع و ندهایفرا نیا تیشناخت ماه

در گویش  /ʁ/حذف همخوان  ییآوا ندیحاضر فرا ةمقال (. در1385 ا،ی)کامبوز کندیرهنمون م

 . شودمی یبررس یمواز ینگیبه ةینظر ارچوبچ در و مختلف یواج یهاطیمح در یزیتبر

: 2008 ،4)کار شودیتلفظ نم یواحد واج کیاست که در آن  ییندهایاز جمله فرا حذف

 یالگو تا شودیم هجا ساختار رییتغ موجبحذف گوید می( 2001) 5برکوئستگونه که آن(. 49

( در ارتباط با 1992) 6الزار .دهد دست به زبان آن ییآراواج در را یقبول قابل یواژگان ای ییهجا

 داردیم انیب و کندیم اشاره یفارس در زبان /t/یدندان یحذف همخوان، به حذف همخوان انفجار

هجا را  انةیاول پا گاهیاگر و فقط اگر جا شود،یم حذف هجا انةیپا دوم گاهیجا در همخوان نیا که

 عنوان مثال:  به .پر کرده باشد یشیسا کی

a) /ræft/→ /ræf/  
b) /goft/→/gof/ 

(1)  

  

 وقوع عامل عنوان به را FricDentPlosive* مسلط ینشاندار تیمحدود( 1992) الزار

 کهکند یم یمعرفرا ( 2( و )1) تیمحدو دو( 1) قاعدة به توجه با او. کندیم مطرح ندیفرا نیا

 .دنباشیم نقض قابل و هستند تعارض در

(1) *FricDentPlosive و انفجاری دندانی در پایانة هجا مجاز نیست.: خوشة سایشی 

(2) MAX-IOکند.جریمه می : محدودیت پایایی که حذف هر واحد واجی را در برونداد 

                                                             
1 elision 
2 epenthesis 
3 shortening 
4 P. Carr 
5 D.A. Burquest 
6 G. Lazard 
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قرار  FricDentPlosive*محدودیت نشانداری  تقابل بادر  IO-MAXمحدودیت ضد حذف 

کردن ای برطرفبر  IO-MAXمحدودیت پایایی بنابراین  کند.دارد و هرگونه حذفی را جریمه می

 FricDentPlosive*از محدودیت نشانداری   یترپایانی هجا باید در رتبة پایینهمخوانی خوشة 

 گیرد.میقرار 

*FricDentPlosive>> MAX-IO 

دهد که حذف انفجاری ( نظام سلسله مراتبی را نشان می1( در تابلوی بهینگی )1992الزار )

هد.ددندانی را در پایانة هجا توضیح می  

 «رفت» واژة در /t/حذف  (1) تابلوی

MAX-IO                                      *FricDentPlosive /raft/ 

*  a. ☞ raf 

 *! b. raft 

 

 عنوان به FricDentPlosive* مسلط تیمحدود تیرعا لیدل به را (a) نةیگز (1)ی تابلو

 جاه انهیپا در را یدندان -یانفجار و یشیسا خوشة . این محدودیتاست دهیبرگز نهیبه برونداد

 نةیگز دو انیم از نهیبه برونداد انتخاب ةعهد از یخوب به (2( و )1) یهاتیمحدود. کندیم منع

(a) و (b) ندیآیبرم. 

 ینگیبه ةیموجود در نظر ینظر یآن است که با استفاده از مبان انجام این پژوهشاز  هدف

های واجی صورت در کدام محیط /ʁ/همخوان حذف  یواج ندیفراکه مشخص کرد  بتوان یمواز

، نیهمچنوجود دارند.  هاآن خصوص در یفعال ییایپا و ینشاندار یهاتیمحدودچه  و ردیگمی

 یندبرتبه و یجهان ریپذنقض یهاتیمحدود نیب تعامل یبررس رهگذر از این پژوهش در نظر دارد

 . کندارائه  ینییتب تیروشن با کفا ییهالیتحل هاآن

 

 پژوهش نةیشیپ. 2

 یبخش به برخ نی. در ااندصورت گرفته یمواز ینگیبه یشناسواج حوزة در یاریبس یهاپژوهش

 .شودپرداخته می پژوهش نیا در یبررس مورد یندهایفرا در شدهانجام مطالعات نیتراز مرتبط
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 یهاتیب تعامل محدودو در قال ینگیبه ةی( در چارچوب نظر1397) یو کالهدوز نژادیرض

 یریشعجب شیدر گو /r/و حذف واج  لیتبد یندهایفرا لیو تحل فیبه توص یی،ایپا و ینشاندار

 ةینظر ةیپا بر همخوان حذف با ارتباط در که است یپژوهش نخستین نیا واقع در. اندپرداخته

 .است انجام شدهی جانیآذربا یترک زبان در ینگیبه

 دنیفرا فیتوص و لیتحل به یساختار حذف بر تمرکز با( 1395) یاورک و زیشکرآم ،یسیو

 یط کهدر این پژوهش نشان داد  هاداده یبررس با. اندپرداخته یاریبخت شیگو در همخوان حذف

)حساس  ینشاندار یهاتیمحدود داد،برون سطح در یزبان یهاصورت در حذف ندیفرا  عملکرد

 گرید بر هاتیمحدود مراتبسلسله در دارند، یاساس نقش نهیبه دادبرون نییتع در که( بافت به

 .دارند تسلط هاتیمحدود

 حذف ندیفرا ،یهمزمان کردیرو با ینگیبه ةینظر از استفاده با( 1392) یزمان و بدخشان

 ندیراف ،پژوهش نیا یهاافتهی براساس. اندکرده یبررس را یکلهر شیگو یکرد زبان در یساختار

مانند ه یگرید یندهایبلکه فرا است نبوده یانهیبه نةیگز همواره یاواکه یاالتق هنگام به حذف

 یزمان تنها حذف ندیفرا کنند کهمی استدالل نیهمچن هاآن. نقش دارند در آن زین 1یسازلتغ

 شتهندا وجود یسازغلت طیشرا تیمحدود لیدل به اول واکة از یسازغلت امکان که افتدیم اتفاق

 .باشد

 یواج ندیفرا تحول ریس یبررس به ینگیبه ةینظر چارچوب در( 1388) یاصالن و دنژایعل

 ندیراف در که انددهیرس جهینت نیا به هاآن. اندپرداخته نو یفارس تا باستان یفارس زبان از حذف

 اعمال حذف ندیفرا هاآن در که هستند یموارد آن نهیبه یهاصورت ،یفارس زبان یخیتار تحول

است. این  افتهی کاهش و رییتغ واژگان ییهجا ساخت ند،یفرا نیا اعمال یراستا در و شودمی

 .هستند یزبان اقتصاد اصل دکنندهیأیتها یافته
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Glide formation 
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 ینظر چارچوب .3

 2یو پاول اسمولنسک 1نسیپر الن توسط یالدیم 1993 سال در بار نینخست یبرا ینگیبه ةینظر

 اصول به افتنیدست درصدد آن مانند و است یشیزا وردست از یاشاخه هینظر نیمطرح شد. ا

ل زبان او یریشواهد مربوط به فراگ یو گردآور زبان یشناخترده مطالعات قیطر از زبان یهمگان

 هشد نهاده بنا یزبان یهاتیمحدود براساس که است یاهینظر ینگی(. به1999 ،3)کاگر باشدیم

 ،5هااشتقاق حذف با و گذاشته کنار را «4یسیبازنو» قواعد مفهوم یکل طور به هینظر نیا. است

 صورتیک  با مرتبط یهاتیمحدود یتمام مفهوم نیا در کند.می نیگزیجا «6یتواز» با را هاآن

 در هینظر نیا گر،ید طرف از(.  1999 ،)کاگر دنشویم یابیارز واحد یمراتبسلسله در ،یساختار

 ولاص که یحال در. بردیم بهره هاتیمحدود یریپذیخطت مفهوم از یزبان تنوع و تفاوت نییتب

 یهازبان رد یفراسنج تفاوت از یزبان تفاوت و تنوع و ندهست ریناپذیتخط یشیزا یهمگان دستور

  . شودیم یناش مختلف

 :دندار وجود ینگیبه ةینظر در عمده اصل پنج یکل طور به

 کندیم فراهم را هاتیمحدود از یامجموعه یاست. دستور جهان 7بودنیجهان اول، اصل

 .باشندیم حاضر دستورها تمام در وهستند  یکه جهان

 نیا طبق. ندهست ریپذیتخط یهاتیمحدود( 13: 1999کاگر )نظر اصل دوم بنابر  در

 رگید یهاروساخت با سهیمقا در اما کند، یتخط خاص یتیمحدود از نهیبه ساخت کی اگر اصل،

 جمله شدنینادستور باعث تیمحدود نیا از یتخط باشد، کرده حذف را تیمحدود نیترفیضع

 رةیشود، زنج یاست، تخط ریناپذیکه در آن زبان تخط یتیاز محدود یاگر در زبان  اما. شودینم

 «8مهلک یتخط» اصطالحاًرا  ینوع تخط نیخواهد بود و ا یردستوریحاصل، نادرست و غ یزبان

 یگرید روساخت چیه که شرط نیا به کرد یتخط توانیم هاتیدودمح یبرخ از نیبنابرا. نامندیم

                                                             
1 A. Prince 
2 P. Smolensky 
3 R. Kager 
4 rewrite 
5 derivational 
6 parallelism 
7 universality 
8 Fatal violation 
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 است حکم نیا بر یریپذیتخط اصل واقع در.  باشد نکرده یتخط تیمحدود آن از که نشود افتی

 یتخط یتیمحدود از اگر. باشد حداقل دیبا نقض نیا اما کرد، نقض توانیم را هاتیمحدود که

 کند.  یریجلوگ یتریقو تیمحدود یتخط از که است لیدل نیا به شودیم

 تریقو گرید یبعض از هاتیمحدود از یبرخ یبندرتبه در. است 1یبندرتبه سوم، اصل

 نیا قضن با که دارد یبستگ یجمالت به هاتیمحدود قوت و ضعف ای یبندرتبه چگونگی. هستند

اما  کند یتخط B تیوداز محد یانهیگز اگر مثال، عنوان به. شوندیم ینادستور ها،تیمحدود

 تیاز محدود A تیگاه محدودباشد آن یحال جمله دستور نیرا نقض نکند و  در ع A تیمحدود

 B از اصل  یکه تخط یبه شرط ،است تریقوA 2یکارت)مک شود جمله شدنیردستوریباعث غ :

2008.) 

 هانهیگز یبه تمام هاتیمحدود جامعیت به این معنا است کهاست.  3تیجامع چهارم، اصل

 دهدشیکاند یهانهیگز یتمام به بتواند دیبا ابیارز بخش که بیترت نیا به. شوندیم اعمال

 .نداشته باشد وجود یاستثنائ قاعدة چیه و باشد داشته یدسترس

 هانهیگز گرید با سهیمقا اساس بر نهیگز هر بودننهیبه یعنیاست.  یتواز اصل پنجم، اصل

 .نشود حاصل گرید نةیگز از اشتقاق، قیطر از یانهیگز و دباشمی هاآن با رقابت و

. هستند رگیکدی با تضاد در که داندیم تیمحدود دو از متشکل را یزبان نظام ینگیبه نظریة

 هاتیمحدود نیا. هستند ییایپا یهاتیمحدود دوم دستة و ینشاندار یهاتیمحدود اول دستة

 یهاتساخ و الگوها انتخاب به ملزم را زبان و دانندیم مجازریغ را یزبان نشانیب یالگوها از یتخط

 آن است یجار هاتیمحدود نیا در که یتیواقع. دانندیم موجود امکانات تمام نیب از نشانیب

 مطابقت یانزب نشانیب یالگو با که ابدی رییتغ یاگونه به دیبا لزوم صورت در زبان ساخت که است

 (.1999)کاگر،  کند

 ساختار یمبنا بر صرفاً را دادبرون کی که یتیمحدود نوع هر( 2002) یکارتمک ةبه گفت

. ودشیم گفته ینشاندار تیمحدود کندیم مهیجر داددرون با آن شباهت به توجه بدون و دادبرون

 یدارا ای یعیطب ،یخنث هر چیز نیب زیتما خود، مفهوم نیترعام در ینشاندار او معتقد است

                                                             
1 ranking 
2 J. McCarthy 
3 inclusiveness 
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 فیتوص بر ناظر تیمحدود نیا. ستین یخنث که هر چیزی است با( نشانی)ب ترشیب تیمقبول

 رساختیز دارند دوست زبان هر شورانیگو ،در واقع .حساس به بافت است ةقاعد کی 1یساختار

. کندن مختل را یگفتار ارتباط کهباشد  آسان و ساده یحد تا گفتار درک و دیتول سطح در یواج

 است.  نشاندار یالگو کی عنوان به یساختار فیتوص نقض با ارزهم یدارنشان تیمحدود نیبنابرا

   :از عبارتند ینشاندار مهم یهاتیمحدود از یبرخ

*ONSET :ای واژه آغاز در یهمخوان ةخوش(. 1999آغازه داشته باشند )کاگر،  دیبا هجاها تمام 

 بر بیترت به و است  ضتعار در درج و حذف یهاتیمحدود با تیمحدود نیا. ستین مجاز هجا

 (.1389 خان،جنی)ب دارد یبرتر هاآن

*COMPLEXONSET یهمخوان سه یهاخوشه(. 1999 ،مرکب باشد )کاگر دی: آغازة هجا نبا 

 cv یهجا هازبان در هجا نیترساختخوش و نیترجیرا و ستین مجاز واژه کی در یانیپا و یانیم

 است.

*COMPLEXCODA (.1999 ،مرکب باشد )کاگر دیباهجا ن انةیپا 

*CODA :یحت و یهمخوان دو بعد ةدرج در و یهمخوان سه ةانیپا ژهیو به ،انهیپا دینبا هجاها 

 انهیباز و بدون پا یهجا کیاست که  cvهجا  نیترساختخوش رایز باشند داشته یهمخوان کی

 (.1999 ،است )کاگر

 حساس قاعدة یساختار رییتغ بر ناظر و است یساختار رییتغ عدم با ارزهم ییایپا تیمحدود

 دادبرون و داددرون سةیمقا منظور به رایز است یدوسطح تیمحدود نیا واقع در. است بافت به

 نندهما یبحث ،یزبان گرید ةینظر چیه در. دارد یدسترس نظر مورد سطح دو هر به گر،یکدی با

 ندنکیم دایپ یمعن ینگیبه ةینظر در طفق هاتیمحدود نیا. ستین مطرح ییایپا یهاتیمحدود

 (.1995 نس،یو پر ی)مکارت ندهست ریپذیتخط هاتیمحدود آن در که

 :از عبارتند ییایپا مهم یهاتیمحدود از یبرخ

 MAX-IO :(.2008 ،یکارت)مک باشد دادبرون در متناظر یهاواج یدارا دیبا داددرون در واج هر 
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DEP-IO :(2008 ،یکارت)مک باشد داددرون در متناظر یهاواج یدارا دیاب دادبرون در واج هر 

IDENT-IO(F) یکارت)مک شود حفظ آن دادِبرون در باید داد: ارزش مشخصة واج در درون، 

2008). 

  (*)تابلو عالمت ستاره  نی. در اشودیم دهینام «1تابلو» معمول ینمودارها ینگیبه ةینظر در

 ةاز صحن نهیگز کیدادن حذف نشان ی. برااست نهیگز کیوسط ت تیمحدود کینشانگر نقض 

 .رودیکار مه ب (!*)عالمت ستاره و تعجب  عیرقابت تجم

 

 پژوهش روش. 1-3

 یهاردهدر  سوادیب یبوم شورانیگو و هاکتاب از هاداده و است زیتبر شهر به محدود پژوهش نیا

 یبوم شوریزگوین نگارندگان از یکی ،نیا بر افزون. اندشده یآورجمع زیسال تبر 70 -40 یسن

، است صورت گرفتهها در آن /ʁ/که حذف همخوان  یکردن تمام موارد. پس از مشخصاست

موارد حذف ها، در تحلیل داده. شدند نییتب و یبنددسته Doulos SIL یبا فونت آوانگار هاداده

 و ییایپا یهاتیمحدود از اعم هاتیو محدود شوندتحلیل می یمواز ینگیبه ةیدر چارچوب نظر

 مقالة. شوندمیارائه  همربوط یهایبندرتبه پایان،شوند. در می لحاظ ینشاندار یهاتیمحدود

 .است یلیتحل -یفیتوص پیش رو

 

 هاداده لیتحل .4

 :از عبارتند که است واکه 9 و همخوان 23 یدارا یجانیآذربای ترک زبان

 ,/b/, /c/, /h/, /j/, /p/, /f/, /G/, /v/, /m/, /n/, /t/, /d/, /s/, /z/ها:  همخوان. 1

/l/, /r/, /x/, /Ɉ/, /tʃ/, /ʤ/, /ʁ/, /ʒ/, /ʃ/ 
 (1381 نژاد،ی)رض /i/, /e/, /a/, /y/, /ø/, /u/, /o/, /ɑ/, /ɯ/: هاواکه. 2

 :دهدیم نشان را یجانیآذربا یترک زبان یاواکه نظام (1) شکل

  

                                                             
1 Tableau 
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 یجانیآذربا یزبان ترک یاواکه امنظ(  1)شکل

 

 (1388 آغاجلو،)قره است حاکم اصل سه ی این زبانهجا ساختار در

 .شود آغاز واکه با تواندینم هجا .1

 .ردیگینم قرار همخوان کی از شیب هجا آغازة در .2

 : یعنیاز واکه سه احتمال وجود دارد: صفر همخوان، تک همخوان و دو همخوان  بعد .3

CV(C)(C)  
 وزج /ʁ/ نرم دارواک یمالز یدهان یشیسا واج ،یجانیآذربا یترک زبان یواج نظام به توجه با

 توانیم یزیگونة تبر رساختیدر ز /ʁ/اثبات وجود واج  ی. براشودیم محسوب زبان نیا واجگان

 و( روغن) /jɑʁ/)نگاه کن(،  /bɑx/)باغ( و  /bɑʁ/ ةنی: در جفت کمکردذکر  رامثال  دو نیا

/jɑx/ (دنیمال) واج  رییتنها با تغ/ʁ/  به واج/x/ دو واج  نیا نی. بنابراکندمی رییواژه تغ یمعنا

  .باشدیم یجانیآذربا یواجگان زبان ترک وجز /ʁ/قرار دارند و واج  گریکدیدر تقابل با 

 هجا دو مرز انةیپا ای آغازه در /ʁ/همخوان هرگاه ،یزیتبر شیگو یجانیآذربای ترک زبان در

 اتیجزئ با را موارد نیا ،الف و ب ییهجا یهاساخت. ردیگیم صورت حذف ندیفرا شود، واقع

  . دهندیم نشان ترشیب

 cv.ʁvc, cv.ʁvc.cvc, cv.cv.ʁvcآغازه(   گاهیدو هجا )در جا نی( در مرز بالف

 cvʁ.cv(c),  cvʁ.cvc.cvc( انهیپا گاهیدو هجا )در جا نیب رزب( در م

)با  ییهجاواژگان تک یهجا انةیتنها در پادر این گویش  /ʁ/همخوان که است ذکر به الزم

را در پایان  /ʁ/همخوان  ییحضور آوا( 1جدول ) .( ظهور آوایی داردcvو   cvc ییهجا ساخت

 دهد. یی نشان میهجاتک ماتکل

i 

ỵ 

e 

a 

ø 

ɑ 

o 

u 

ɯ 
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 . (1) جدول

 ییهجاتک ماتدر پایان کل /ʁ/همخوان  ییحضور آوا

 یواج ییبازنما ییآوا ییبازنما   یفارس معادل

 /bɑʁ/    [bɑʁ] باغ

 /jɑʁ/  [jɑʁ] روغن

 /dɑʁ/  [dɑʁ] کوه

 /sɑʁ/   [sɑʁ] راست

 /ɑʁ/   [ɑʁ] دیسف

 

و  یمتعدد صرف لیبه دال ییافزاوند آن در که است یوندیپ یهااز جمله زبان یترک زبان

تک یهاپسوند به واژهن فزودپس از ا زبان نیا در(. 1381 نژاد،ی)رض ردیگیم صورت ینحو

 مثال:  عنوان به شود.می حذف ندیفرا خوشدست /ʁ/ همخوان ،ییهجا

c) /jɑʁ/+/lɯ/ ( سازصفت پسوند)  → [jɑ:lɯ] (چرب ،ی)روغن      

. ردیگیم صورت حذف ندیفرا شود واقع هجا دو نیب مرز در /ʁ/همخوان هرگاه واقع در

 یاتفاق چه شود واقع واژه اول یهجا آغازة در وانهمخ نیا اگر که دیآیم شیپ سوال نیاحال 

( مشخص یزیتبر شی)گو یجانیآذربا یزبان ترک کرةیپ یبررس در ،گفت دیدر پاسخ با افتد؟یم

 یهاگاهیجا زوجهجا  آغازة که جاآن از و ندارد ییآوا تظاهرواژه  یابتدا در  /ʁ/شد که واج 

 نیا ییآراواج یهاتیمحدودجمله  از کلمه یداابت در واج نیا حضور عدم ،است یواج ةبرجست

 ندیفرا ،اردد وجود هاآنآغازة  در /ʁ/همخوانکه  یقرض یهاواژه دراما . شودیم محسوب زبان

 .شودتبدیل می /G/به همخوان همواره  /ʁ/همخوان هاواژه نوع نیا درو  ردیگیم صورت رییتغ

 :باشندیم موضوع نیا دیمؤ (2جدول ) یهاداده

   

 .(2) جدول

 یزیتبر شیدر گو /Gبه همخوان / /ʁ/همخوان  لیتبد

 یواج ییبازنما ییآوا ییبازنما   یفارس معادل

 /ʁæ.liz/ [ɡælɪz] ظیغل

 /ʁolɑm/ [ɡylɑm] غالم

 /ʁosse/ [ɡussæ] غصه
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 یواج ییبازنما ییآوا ییبازنما   یفارس معادل

 /ʁorfe/ [ɡyrfæ] غرفه

 /ʁæzɑl/ [ɡæzɑl] غزال

 /ʁontʃe/ [ɡuntʃæ] غنچه

 /ʁæmze/ [ɡæmzæ] غمزه

 /ʁærib/ [ɡærɪb] بیغر

 /ʁædir/ [ɡædɪr] ریغد

 /ʁæni/ [ɡænɪ] یغن

 /ʁæzænfær/ [ɡæzænfær] غضنفر

 /ʁæfur/ [ɡæfur] غفور

 /ʁijɑs/ [ɡɪjɑs] اثیغ

 ندیفرا به است، /ʁ/حذف همخوان  ندیفرا یبررس صرفاً حاضر پژوهش موضوع که آنجا از

 . شوده نمیپرداختهمخوان  نیا 1رییتغ

 

 واکة ماقبل 2یجبران کششهجا و  انةیپا گاهیاز جا /ʁ/همخوان  حذف. 1-4

 از /ʁ/ همخوان حذف که دهدیم نشان( یزیتبر شیگو) یجانیآذربا یترک زبان یهاداده یبررس

 ةینظر در یجبران کشش ندیفرا. شودمی قبل واکة یجبران کشش به منجر هجا مرز ةانیپا گاهیجا

هجا  ةیال نیواسط ب و سازة هجا کی (µ)است. مورا  نییقابل تب ییمورا ةینظر یبا بررس ینگیبه

 دادننشان ،ییمورا ةینظر فةیوظ( 1989) 3زیه به گفتة(. 1385 ا،یاست )کامبوز یواج ةیو ال

 وزن نیهمچن و یواج یواحدها کشش زانیم. است هجا وزن و یواج یواحدها کشش زانیم

 و کوتاه یهاواج که صورت نیبد ؛شودیم داده نشان موراها به اهاهج و هاواج کردنوصل با هجا

 . شوندیم وصل مورا دو به نیسنگ یهجاها و دهیکش یهاواج و مورا کی به سبک یهجاها

 دهد. را نشان می ییمورا ةینظر در هجا انةیپا در /ʁ/حذف همخوان ( 2) قاعدة 

 

(2) 

 

                                                             
1 IDENT 
2 Complementary lengthening 
3 B. Hayes 

 µ  

ʁ → Ø   
 

# / 
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 یهاهمخوان حذف. دهدیم یرو ییمورا همخوان کی حذف صورت در فقط یجبران کشش

 کی یط انهیپا همخوان یجبران کشش ندیفرا در. شودینم یجبران کشش موجب ییرمورایغ

 یمورا سپس. شودیم آزاد بلکه شودنمی حذف آن یمورا ، اماشودیم حذف یامرحله اشتقاق

و  171: 2002، 1ایتسکایکاو) کندیم برقرار وندیپ یواج ةیال در گرید یواج واحد کی با آزاد

176). 

 دهد. را نشان می هجا انةیپا در (  کشش جبرانی ناشی از حذف همخوان3دة )قاع

 

(3) 

 
 

 که دیآیم وجود به یزمان یجبران کشش شودمشاهده می (3)که در قاعدة  طورهمان

 .نباشد متصل واج ةیال در یواج عنصر چیه به هجا انةیپا در آزاد یمورا

 اند.ارائه شده یزیتبر شیهجا در گو انةیدرپا /ʁ/همخوان  رفتارمربوط به  یها( داده3) جدولدر 

 

  .(3) جدول

 هجا مرز انةیپا گاهیجااز  /ʁ/حذف همخوان 

                                                             
1 D. Kavitskaya 

 یواج ییبازنما /ʁ/ همخوان حذف ییآوا ییبازنما یفارس معادل

قطعهقطعه

 دنیبر /کردن
[do:.rɑ.mɑx] */do.rɑ.mɑɡ/ /doʁ.rɑ.mɑɡ/ 

 /bu.dɑ / /buʁ.dɑ/* [bu:.dɑ] مگند

 /ʔɑ.ri/ /ʔɑʁ.ri/* [ʔɑ:.ri] درد

 /bɑ.li/ /bɑʁ.li/* [bɑ:.li] بسته

 /ɑ.sæɡ.ɡæl/ /ɑʁ.sæɡ.ɡæl/* [ɑ:sæɡ.ɡæl] دیسفشیر

 /ʔo.lɑn/ /ʔoʁ.lɑn/* [ʔo:.lɑn] پسر

 /sɑ.lɯɡ/ /sɑʁ.lɯɡ/* [sɑ:.lɯx] یسالمت

 /ʔɑ.lɑ.mɑɡ/ /ʔɑʁ.lɑ.mɑɡ/* [ʔɑ:.lɑ.mɑx] کردنهیگر

 /jɑ.lɯ/ /jɑʁ.lɯ/* [jɑ:.lɯ] چرب

 /bɑ.lɑ/ /bɑʁ.lɑ/* [bɑ:lɑ] ببند

 /ɡær.dæʃ.ʔo.lɯ/ /ɡær.dæʃ.ʔoʁ.lɯ/* [ɡær.dæʃ.ʔo:.lɯ] برادر پسر

µ 

V 

µ µ 

V 

µ 
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 ا،یاتسکیکاو)ساخت هجا  رییواکه و تغ یجبرانکشش هجا، انةیاز پا /ʁ/همخوان حذف( 4) قاعدةدر 

 آمده است.  (44: 2002

)4(       C1V1C2 C3V2C4 → C1V1: C3V2C4                          

 رییتغ به منجر که است ییندهایفرا جمله از حذف ندیفرا( 169: 2001) برکوئست از نظر

. هدد دست هب زبان آن ییآراواج در را یقبول قابل یواژگان ای ییهجا یالگو تا شودیم هجا ساختار

 تعداد از یموارد در یحتو  کندمی رییتغ واژگان ییهجا ساختار /ʁ/همخوان  حذف ندیدر  فرا

 هجا انةیپا از /ʁ/ نهمخواگرفت که  جهینت توانیم( 4) قاعدة. با توجه به شودیم کاسته هجاها

 واکه و شده حذف عنصر شود؛یم افزوده ماقبل واکة کشش به واحد کی آن، جبران یبرا و حذف

 شودمی رییتغ دچار هجا ساختار است، ثابت هجاها تعداد اگرچه و دارند قرار هجا کی در دو هر

تیمحدود قالب در ندهایفرا نیا حال. شودیم لیتبد باز یهجا به بسته یهجا که یمعن نیا به

 شوند.می یبررس ینگیبه یتابلو و ها

 دنبتوان دیبا یواج عنصربا حذف  مرتبط ینشاندار یهاتیمحدودکه  فرض شیپ نیا با

الف  ینشانداری هاتیمحدود ،کنند نییرا تب /ʁ/همخوان حذف رینظ یواج عنصر فحذ هرگونه

 :شوندمی یمعرف /ʁ/ همخوانحذف  یبرا و ب

 .ستین مجاز /ʁ/همخوان حضور: ʁ*( الف

( ظهور cv و cvc ییکلمات )با ساخت هجا انةیتنها در پا یزیتبر شیگو در /ʁ/همخوان

 هجا انةیپا از همخوان نیا حذف ازمانع بتواند  دیشده بایمعرف تیمحدود نیبنابرا .دارد ییآوا

 :شودمی یمعرف )ب( ینشاندار تیمنظور محدود نی. بدشود

 .ستین مجاز کلمات انهیپا از /ʁ/همخوان حذف:   #MAX-ʁ( ب

 هر MAX تیمحدود در. شودینقض م MAX ییایپا تیمحدود یحذف عنصر واج با

در تعارض  تیمحدود نیاست. ا دادبرون در متناظر یواج احدو کی یدارا داددرون یواج واحد

 .دهدیرا نم /ʁ/ واج حذف اجازة و است ʁ* ینشاندار تیبا محدود

و  ʁ* ینشاندار تیازمحدود یباالتر رتبة در دیبا ≠MAX-ʁ ینشاندار تیمحدود

 .شود دهدا( 3) و( 1) شمارة یهاداده دیتا اجازة تول ردیقرار بگ MAX ییایپا تیمحدودد

(1)    MAX-ʁ≠ >>*ʁ>> MAX          
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 رخداد عامل را آن توانمی که است یتیمحدود MAX-µ  ییایپا تیمحدود گر،یطرف د از

 و است دادبرون در داددرون یناظر بر حفظ مورا یتمحدود ین. ادانست یجبران کشش ندیفرا

؛ 1995 ینس،و پر کارتیمک) کندمی جریمه را آن و شودمی دادبرون در مورا حذف مانع

 (.6: 2007 ،1توپینتزی؛ 181: 2002 یتسکایا،کاو

 موجب( 2) بندیدر رتبه MAX یاییپا یتمحدود بر   MAX- µ ییایپا تیمحدود تسلط

 . شودمی جبرانی کشش فرایند رخداد

(2)  MAX-µ>>MAX         

 :شوندمی ندیبرتبه( 3) کلی صورت به هامحدودیت فرایندها، این توجیه برای

(3)    MAX-ʁ≠>>*ʁ, MAX- µ >>MAX          

 عدم دلیل به MAX- µ ییایپا تیمحدود وʁ* ینشاندار محدودیت که است ذکر به الزم

تعارض  از منظور( 41: 2008) کارتیمک نظر بر بنا. شوندنمی بندیرتبه هم به نسبت تعارض

 محدودیت و (a) گزینه هامحدودیت از یکی اگر رقیب، ةگزین انتخاب در که است این هامحدودیت

 این ارزیابی ،دیگر عبارتبه . هستند تعارض در محدودیت دو این دهد، ترجیح را (b) گزینه دیگر

 برخالف و بوده هم مخالف کامالً رقیب ةگزین دو میان از بهینه ةگزین انتخاب در محدودیت دو

 .کنندمی عمل همدیگر

 فرایند و هجاییتک کلمات پایان در را /ʁ/ همخوان حذف عدم ترتیب به( 3) و( 2) تابلوی

 .دهندیم نشان ییچندهجا کلمات در را /ʁ/ همخوان حذف

 

 ییهجاکلمات تک انیدر پا /ʁ/همخوان  ییآوا حضور (.2) یتابلو

 

 

 

 

 

                                                             
1 N. Topintzy 

MAX *ʁ *G

# 

Max-ʁ# Input:/dɑʁ/ 

       *   a. ☞  [dɑʁ]     

    *         *!  b.       [dɑ] 

  *!  c.       [dɑɡ] 
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 هجا مرز در انهیپا گاهیجا از /ʁ/(. حذف همخوان3) یتابلو

MAX MAX- µ 
 

*ʁ MAX-ʁ≠ Input  

 /ɡɯz.boʁ.ʔɑn/ 
  *!  a.[ɡɯz.boʁ.ʔɑn] 

* *  *! b.[ɡɯz.bo.ʔɑn] 
*    c. ☞ .[ɡɯz.bo:.ʔɑn] 

  

 و ییایپا تیمحدود دو هر (b) ةنیگز و ʁ*ینشاندار تیمحدود  (a)نةیگز( 3) یتابلو در

 نةیگز دو هر که (c) نةیگز یول. روندمی کنار رقابت از دو هر رو نیا از. کندمی نقض را ینشاندار

 . شودمی دهیبرگز نهیبه دادبرون عنوان به کندمی رعایت را مسلط

 

 آغازه  گاهیاز جا /ʁ/ همخوان حذف .2-4

آغازه در مرز هجا  گاهیجا از /ʁ/حذف همخوان  یزیتبر شیگوی جانیآذربای ترک زبان در

 چیه آن در که شودیاطالق م یطیبه شرا یاواکه یالتقا اصطالح. شودیم یاواکهی منجر به التقا

 .(1996 ،1ی)کاسال نشود افتی ،مجزا تعلق دارند یکه به دو هجا دو واکة مجاور هم، نیب یهمخوان

 یمتفاوت یراهکارها هاواکهی التقا کردنبرطرف یبرا است کنمم هازبان( 1996) یکاسال به گفتة

 ،ینگیبه کردیرو چارچوب در. ستاین راهکارها ا ةجمل از هاواکه از یکی حذف که بندندرا بکار 

 یبندرتبه به رد،یبگ بهره یاواکهی التقا کردنبرطرف یبرا)ها( روش کدام از زبان کی کهنیا

رابطه با حذف همخوان  در (4جدول ) یهاداده. دارد یبستگ ندیفرا نیا با مرتبط یهاتیمحدود

/ʁ/ دنباشیآغازه در مرز هجا م گاهیاز جا. 

  

 (.  4) جدول

 دو هجا نیآغازه در مرز ب گاهیاز جا /ʁ/حذف همخوان 

                                                             
1 R. F. Cassali 

 یواج ییبازنما همخوان حذف ییآوا ییبازنما یفارس معادل

 /bɑ.ɯr.sɑχ/ /bɑ.ʁɯr.sɑɡ/* [bɑ:r.sɑχ] روده

 /kɑ.ɯz/ /kɑ.ʁɯz/* [kɑ:z] کاغذ

 /tʃɑ.ɯr.mɑχ/ /tʃɑ.ʁɯr.mɑɡ/* [tʃɑ:r.mɑχ] صداکردن
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 بدون یهجا و یاواکه یالتقا به منجر /ʁ/همخوان  حذفکه  دهدیم نشان( 4) جدول

 از یاریبس در آغازه ونبد یهجا و یاواکهی التقا که کندیم اظهار( 1999) کاگر. شودمی آغازه

 گونهنیا اعمال. است فعال ینشاندار تیمحدود هازبان نیا در ،گرید انیب به؛ ستین مجاز هازبان

 یعیبط یهجا کی که یمعن نیبد .است گفتار درک و یدیتول یبر سازوکارها یمبتن هاتیمحدود

 شی)گو یجانیآذربای رکت زبان در. کنندة آن استشروع همخوان بلکه شودنمی آغاز واکه با

به دنبال حذف همخوان  ن،یبنابرا .ستیبدون آغازه مجاز ن یو هجا یاواکهی التقا زین( یزیتبر

/ʁ/ که یالؤس. گیردمیصورت  یجبران کشش سپس و واکه حذف ابتدا ،یاواکهی به علت التقا 

 که جاآن از واکه؟ ای است همخوان حذف از حاصل یجبران کشش ایاست که آ نیا دیآیم شیپ

 و ندارد هجا وزن بر یریثأت هاآن حذف ستند،ین ییمورا و ییهجا وزن حامل آغازه یهاهمخوان

 حذف موجب هجا هستة حذف گویدمی (1999) کاگر اما، .باشد یجبران کشش عامل تواندینم

 فحذ ،شته باشدندا یآشکار یواج هستة که یهنگام هجا، ةیال گر،ید انیب به. شودیم هجا گره

 . شودمی

 رد شود، متصل واج ةیال در یواج یعنصر به دیبا ییمورا گاهیجا هر که میکن فرض اگر

 رد آزاد یمورا. داشت میخواه یجبران کشش ندیفرا مورد در یعیطب اریبس یهیتوج حالت نیا

 نی. بنابراردیگیصورت م 1یهجابند مجدداً و شودیم متصل واج ةیال در یواج واحد به مبنا ةیال

قرار دارد، کل هجا  یانیم ایدوم  یهستة هجا گاهیکه در جا /ʁ/با حذف واکة  بعد از همخوان 

 واکه آزاد یمورا مجدد، یهجابند در. ماندیم یباق ییمورا ةیال در آن یمورا یول شودیحذف م

                                                             
1 resyllabification    

 /ʔɑ.ɑʤ/ /ʔɑ.ʁɑʤ/* [ʔɑ:ʤ] درخت

 /ʔɑ.ɯz/ /ʔɑ.ʁɯz/* [ʔɑ:z] دهن

 /ʔɑ.ɯr/ /ʔɑ.ʁɯr/* [ʔɑ:r] نیسنگ

 /do.uz/ /do.ʁuz/* [do:z] خوک

 /jo.urt/ /jo.ʁurt/* [jo:t] ماست

 /dɑ.ɯt.mɑɡ/ /dɑ.ʁɯt.mɑɡ/* [dɑ:t.mɑχ] ختنیر

 /ʔu.ʃɑ.ɯm/ /ʔu.ʃɑ.ʁɯm/* [ʔu.ʃɑ:m] امبچه

 /ɡu.lɑ.ɯm/ /ɡu.lɑ.ʁɯm/* [ɡu.lɑ:m] گوشم
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 جانیا در نتیجه در. شوندیم متصل یقبل یهجا به شده،حذف یهجا از ماندهیباق یهاواج زین و

ر د جبرانی کشش قاعدة .گیردمی صورت ،همخوان نه، واکه کی حذف اثر در واکه یجبران کشش

 ( است.5) صورت به ییمورا ةینظر

   یی:مورا ةینظر در واکه حذف از یناش یجبران کشش قاعدة

 

 (5) 

 

 

 

 

 واکه یجبران کشش و یاواکه یحذف همخوان از آغازة مرز دو هجا، التقا ( قاعدة6) ةقاعد

 (:2002 ا،یتسکایکاو)

   (6)  C1V1.C2V2C3 → C1V1. V2C3 → C1V1:C3                                                       
)الف( و )ب(  قسمت در /ʁ/حذف همخوان  ندیمربوط به فرا ییایو پا ینشاندار یهاتیمحدود

  .اندارائه شده 1-5بخش 

 تیمحدود بودنفعال هاواکهی التقا شدنبرطرف یعلت اصل ،یمواز ینگیهب کردیرو براساس

 و یاواکه یالتقا از هم که است ازین یتیمحدود به جانیا در اما،. است HIATUS*  ینشاندار

 یمعرف ONSET ینشاندار تیمحدود نیبنابرا کند؛ ممانعت آغازه بدون یهجا دیتول از هم

. است ازین یگرید تیمحدود به یانیم ای دوم ةواک حذف یبرا(. 116: 2002 ،یکارت)مک شودمی

را  یانیم ایدوم  ةحذف واک ندی( عامل رخداد فرا301: 2006) 2فیل( و 14: 6200) 1بلیک

حذف  یانیم ایدوم  ةواک دیبا ت،یمحدود نیا طبق .نامندمی SYNC یکل ینشاندار تیمحدود

 ییایپا تیمحدود. باشد زبان یصوت نظام قواعد عتاب دیبا حذف ،SYNC تیبنابر محدود شود.

MAX ینشاندار یهاتیمحدود با تقابل در( 2008 ،یکارت)مک ONSET  وSYNC است.  

                                                             
1 S. Cable 
2 E.A. Lief 

µ 

σ 

V C 

σ 

µ µ 

V 

µ 

σ 

V C 
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هجا  کی تواندینم ییتنها به ماندهیباق واج تنها ،یانیم ای دوم یهجا ةهست حذف از پس

است،  شنهیب ةرتب یرادا یطور جهانه که ب NUCLEUS تیطبق محدود رایدهد ز لیرا تشک

 کندمیاول را پر  یهجا یته ةانیپا گاهیمانده جایرو، واج باق نیهسته باشد. از ا یدارا دیهجا با

شیو ب ییدر مورد واژگان سه هجاسوال  نیا .دهدیمجدد در مورد آن رخ م یهجاساز ندیو فرا

 یهجا ای یبعد یه آخر هجامانده بیواج باق ،یانیم ةکه چرا بعد از حذف واک شودیم مطرح تر

؟ در دهدنمی لیرا تشک [CCVC-] یدر آغازه، هجا یهمخوان ةخوش کیو با  پیونددنمیآخر 

 .ردیگینم قرار هجا آغازة در همخوان کی از شیب یجانیآذربای ترک در زبان که گفت دیپاسخ با

 ةخوش تیودمحد و استزبان فعال  نیا در*ONSCOMPLEX ینشاندار تیمحدود نیبنابرا

 (. 2002 ،یکارت)مک ستیدر آغازة هجا مجاز ن یهمخوان

که  یانهیگز است، باالتر هایبندرتبه در ینشاندار یهاتیمحدود رتبة کهییآنجا از

ONSET، NUCLEUS  وONSCOMPLEX* خواهد نهیبه ای برنده ةنیگز شده، برآورده آن در 

 :است یزیتبر شیگو در فوق یهاندیفرا ةکنندنییتب (4) یبندرتبه .بود

)4(  ONSET, NUCLEUS, *COMPLEXONS >>SYNC>>MAX  

 .است شده مطرح( 1-5) بخش در زین یجبران کشش ندیفرا به مربوط تیمحدود

 MAX یاییپا یتبر محدود  MAX-µییایپا تیو محدود ینشاندار یهاتیمحدود تسلط

( زییتبر یش)گو یجانیآذربا یدر زبان ترک جبرانی کشش فرایند رخداد موجب( 3) یبنددر رتبه

 . شودمی

)5( ONSET, NUCLEUS, *COMPLEXONS, MAX- µ >> SYNC >> MAX  

 :شوندمی بندیرتبه (6) صورت به هامحدودیت نهایی، گزینة انتخاب برای

)6( MAX-ʁ≠>>*ʁ, ONSET, NUCLEUS, *COMPLEXONS, MAX- µ >>SYNC 

>> MAX                                                                                                     
*NUCLEUS, ONSET ,ʁ ,نشانداری هایمحدودیت که است توضیح به الزم

ONSCOMPLEX*و µ -MAX تسلط. شوندنمی بندیرتبه هم به تعارض عدم دلیل به 

 تسلط شود؛ امامی واکه و همخوان حذف موجب ییایپا یهاتیمحدود بر ینشاندار یهاتیمحدود

 .شودمی واکه و همخوان حفظ موجب ینشاندار یهاتیمحدود بر ییایپا یهاتیمحدود
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 از آغازة مرز هجا /ʁ/همخوان  حذف(. 4) یتابلو
M

A
X

 

SY
N

C
 N

U
C

L
E

U
S

 *C
O

M
O

P
L

E
X

N
S

 M
A

X
- 

µ
 O
N

SE
T

 *ʁ
 *M

A
X

-ʁ
≠

 

Input 
/bɑ. ʁɯr.sɑq/ 

 *     *!  a.[bɑ.ʁɯr.sɑq] 

 *     *!   b.[bɑ.ɯr.sɑq] 

**        c.☞ [bɑ:r.sɑχ] 

** *       d.[bɯr.sɑq] 

    *!    e.[bɑr.sɑq] 
   *!     f. [bɑ.rsɑq] 

  *!      g.[bɑ.r.sɑq] 

 

 ماند. این گزینهمی وفادار درونداد به (a) نةیگز که شودیم مشخص( 4) یتابلو به توجه با

 گرید با رقابت صحنة از و شودمی مهلک یتخط مرتکب ʁ* ینشاندار تیودمحد نقض لیدل به

 از نیبنابرا دهدمی رخ یاواکه یالتقا که ییجاآن از (b) نةیگز در. شودمی حذف هانهیگز

 ینةگز SYNC محدودیت. شودمی حذف رقابت ةگردون از و کندمی یتخط ONSET تیمحدود

(d) تیمحدود. کندمیحذف  یانیم ةدحذف واکض یتاز محدود یرا به علت تخط MAX-µ یز،ن 

 جبرانی کشش وقوع اصلی عامل حقیقت در که ،کندمی حذف حذف مورا یلرا به دل (e) ینةگز

 محدودیت دوم، هجای آغارة در همخوانی ةخوش داشتن دلیل به (f) ینةگز .است دادبرون در

 تیدوم خود، محدود یته در هجانداشتن هس لیهم به دل g)( نةیگزو  *ONSCOMPLEXمسلط

NUCLEUS   ةینگز یت. در نهاکندمیرا نقض (c) یتهر سه محدود کردنبرآوردهعلت هب 

 .شودیانتخاب م ینهداد بهبرون ینةبه عنوان گز ینشاندار

مربوط  یندهایفرا ی( تمام6) بندیرتبه گفت توانمی موارد،این  تمامی گرفتن نظر در با

 (5) یتابلو. دهدیم پوشش( یزیتبرشیگو) یجانیآذربا یترک زبان در را /ʁ/به حذف همخوان 

یم نشان را متفاوت یهاگاهیجا در همخوان حذف ندیفرا به مربوط یهاتیمحدود یبندرتبه

 .دهد
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 ییدر کلمات تک و چندهجا  /ʁ/و عدم حذف همخوان  حذف(.  5) یتابلو
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      *   a. ☞ [dɑʁ]     /dɑʁ/ 
 

*        *! b.    [dɑ]  

       *!  c.    [dɑɡ]  

 *     *!   a.[ɡɯz.boʁ.
ʔɑn] 

 

* *   *!     b.[ɡɯz.bo.ʔ
an] 

/ɡɯz.boʁ.
ʔɑn/ 

* *        c.☞[ɡɯz.bo
:.ʔan] 

 

 *       *! a.[bɑ.ʁɯr.s
ɑq] 

 

 *    *!    b.[bɑ.ɯr.sɑ
q] 

 

**         c. ☞ 
[bɑ:r.sɑχ] 

/bɑ.ʁɯr.s
ɑq/ 

**   *!      d.[bɯr.sɑq]  

    *!     e.[bɑr.sɑχ]   

   *! *!     f. [bɑ.rsɑq]  

  *!       g.[ bɑ.r.sɑq]  

 

 گیرینتیجه .5

 یبررس ینگیبه ةینظر چارچوب در یزیتبر شیدر گو /ʁ/همخوان حذف ندیفرا پژوهش، نیا در

 واژگان در هجا دو مرز انةیپا ای آغازه گاهیجا در /ʁ/همخوان هرگاه که داد نشان هاداده تحلیل .شد

در  ل،یلد نی. بدردیگیم صورت حذف ندیفرا شود، واقع (یزیتبر شیگو) یجانیآذربای ترک زبان

 ≠MAX-ʁ  ینشاندار یهاتیمحدود و شودمی نقضMAX-IO  ییایپا تیمحدود شیگو نیا

 .رندیگیم قرار ییایپا تیمحدود به نسبت یباالتر رتبة در و ندهست فعال ʁ* و
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 آغازة گاهیجا در و هجا دو مرز در /ʁ/حذف همخوان  پژوهش نیا یهاافتهی بر اساس 

 یجانیآذربا یترک زبان در یاواکه یالتقا که جاآن از و شودمی یاواکه یمنجر به التقا دوم یهجا

. حذف هستة هجا موجب حذف گره شودیم حذف یانیم ای دوم واکة آن، رفع یراب نیست مجاز

 یجبران کشش در. افتدیم اتفاق یجبران کشش و شودمیآن حفظ  ییمورا گاهیجا شود،یمهجا 

 کیداد که تعداد هجاها در برون یطور به ،زدیریم همه ب هجا ساختار کل هجا، حذف از حاصل

 یهجاها تعداد شدنکمگوید می( 1385) ایکامبوزطور که همان. شودیم دادهجا کمتر از درون

 .ستا هازبان تحول لیدال از یکی کلمات، شدنکوتاه جهینت در و کلمات

 آزاد یمورا واحد کی هجا، دو مرز اول یهجا انةیپا گاهیجا از /ʁ/ همخوان حذف دنبال به

ش کش ندیدر اثر فرا .ستیواج متصل ن ةیال در یعنصر چیکه به ه ماندیم یباق هجا انةیپا در

 .شودیم متصل هجا هستة به یوندیپ اصول و زبان خاص قواعد به توجه با آزاد یمورا ،یجبران

 و بگذارد ریتاث خود مجاور یآواها بر تواندیم همخوان حذف ندیفرا که گفت توانیم جهینت در

 به ثابت یبندرتبه با شدهیمعرف یهاتیمحدودکه این تینها در. شود منجر یجبران کشش به

 واژه ةانیپا گاهیجا از آن حذف عدم و گاهیجا دو نیا در همخوان نیا حذف نییتب ةعهد از یراحت

 .ندیآیبرم

 منابع

 .(یکلهر شیگو) یکرد زبان در حذف ندیفرا فیتوص و لیتحل .(1392) .یزمانمحمد  و میابراه بدخشان،

 . 30-19، صص (1)5 ،یشناسزبان یهاپژوهش

 .سمت: تهران .ینگیبه هینظر: یشناسواج(. 1389) .محمود خان،جنیب
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Abstract 

This article investigates the phonetic process of consonant elision of /ʁ/ 

(Tabriz dialect) in different phonemic environments within optimality theory 

(OT). The purpose of this study is to determine the phonemic circumstances 

in which this consonant is deleted. Also, determining deletions governing this 

process by examining the interaction between global violable constraints and 

ranking them is another purpose of this article. The research is conducted 

based on descriptive-analytic and field methods. Data are collected and 

classified according to the position where this process has taken place. Data 

analyses show that consonant /ʁ/ is always deleted on the boundary between 

two syllables: 1. at the coda position of the first syllable. 2. at the onset 

position of second syllables. But it should be noted that this consonant has 

never had a phonetic appearance in the beginning part of the first syllable of 

words and also never been deleted from the coda position of words. In syllable 

boundary, i.e. in both positions markedness constraint MAX-ʁ≠ and *ʁ is 

active and located in a higher ranking position than faithfulness constraint 

MAX-IO (segment). The results show that both above cases happen following 

the deletion process of consonant /ʁ/, compensatory lengthening, deletion, and 

changing in syllable structure. Findings also show that constraints with fixed 

ranking can easily explain the deletion of this consonant in these two positions 

and not deleting it from the coda position of the word. 
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Consonant Elision, Compensatory Stretching, Tabriz Dialect, Optimality 
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