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 مقاله: ةتاریخچ
 99 ماهدی 27دریافت: 
 1400 مـاهفروردین18پذیرش:

 پدیدة هماهنگیدر بررسی  نظریة بهینگیارزیابی کارآمدی  همقال این هدف

در این پژوهش، به . استگردی درگونه های ترکی رزن، تبریز و استانبولی 

ین در تبی نظریة بهینگیکارایی  که شوددو پرسش اساسی پاسخ داده میاین 

در  است ومور بحث تا چه میزان  ةدر سه گون ممیزة گردیهماهنگی 

های مورد بحث در صورت ، گونهشناختیردهبه لحاظ  نظریة بهینگیچارچوب 

 .گیرندمیقرار  طبقة زبانی( در چند طبقة زبانیشناختی )تفاوت در تنوع رده

میزة م پدیدة هماهنگیدر تبیین  نظریة بهینگینتایج حاکی از آن است که 

به طوری که برای نمونه  ؛حث بسیار کارآمد استهای مورد بدر گونه گردی

ها به راحتی با جابجایی های مشابه و به کار رفته در گونهاز بین صورت

تواند صورت بهینه را تبیین نماید و با وجود قرابت بسیاری ها میمحدودیت

 شناختیو... دارند، به لحاظ رده های نحوی، صرفیها درحوزهکه این گونه

گونه در فرآیند هماهنگی گردی در این سه  ،بدین معنی که .دهستن متفاوت

گیرند که به خوبی در تابلوهای قرار می A, B, Cفرضی  طبقة زبانیسه 

 .کردها را اثبات توان آنتحلیلی بهینگی می
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 دمهقم. 1

هایی نظیر درجزین، کاج، سوزن، کرفس، دمق، و شاهنجرین شهرستان رزن در مرکزیت روستا

های مهم بخش رزن، شهرک از قسمت. (5: 1381قرار دارد که همگی ترک زبان هستند )جعفری، 

: 1375همدانی، مشتمل بر ادارات است )صابریباشد که در راه شوسه قزوین واقع شده و رزن می

 .(1392:34)امینی، ست ا ارستوا سلجوقی نترکا زغواُ گویش پایة بر ترکیه رکشو ترکی (. گونة53

های ترکی رزن، تبریز و استانبولی در در گونه ممیزة گردیپژوهش تبیین هماهنگی این در 

به هدف غایی پژوهش  تواناین رهگذر می . ازگیردمورد بررسی قرار می نظریة بهینگیچارچوب 

دست شناختی های مذکور به لحاظ ردهگونه طبقة زبانیو تعیین  نظریة بهینگیکه تعیین کارایی 

تبیین شود.  به طور خاص ممیزة گردیای به طور عام و هماهنگی واکه پدیدة هماهنگی یافت تا

مضاعف در راستای تامین هدف  ةیی، انگیزهای زبانی و جغرافیادر حوزه هاهای این گونهتفاوت

تواند عاملی مثبت در راستای که تفاوت و تنوع در این دو حوزه می ؛ چرااستپژوهش حاضر 

به  همطالعپژوهش محسوب شود. این  هایتر در اثبات فرضیهتر و کاملرسیدن به نتایج منطقی

در  ممیزة گردییین هماهنگی در تب نظریة بهینگیکارایی دهد که میدو پرسش اساسی پاسخ 

، در چارچوب نظریة بهینگی به های مورد بحثگونهاست و بحث تا چه میزان  دمور ةسه گون

رار ق طبقة زبانی( در چند طبقة زبانیشناختی )تفاوت در در صورت تنوع رده شناختی، لحاظ رده

 .گیرندمی

 

 پژوهش ة. پیشین2

ای شناسی و هماهنگی واکهبهینگی، رده ةدر سه حوز توانپژوهش را میاین مطالعاتی  ةپیشین

 شود. که در ادامه به آن پرداخته می کرددر داخل ایران و خارج از آن تقسیم 
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 بهینگی ة. مطالعات در حوز1-2

 شروع کرد نظریة بهینگیتوان از معرفی در واقع، مطالعات بهینگی را می

 3کارتیپرینس و مک. هستند( از شارحان و واضعان آن 1993) 2اسمولنسکی و 1نسیپر که

ها ها و مناقشهبحثشناسان متعدد زبان. پس از آن، دادندگسترش این نظریه را سپس ( 1995)

. برای نمونه دادندهای آن انجام های فراوانی در ارتباط با این نظریه و زیرمجموعهو پژوهش

(، 2008؛ 2003کارتی )(، مک2002، پرینس و اسمولنسکی ) (1998؛ 1997) 4منتوان به بکمی

(، 1383(، دبیر مقدم )2012) 8(، کی2012) 7کرا( و2008؛ 2007؛ 2001) 6، ساسا5(2004کگر )

 اشاره کرد.  (1387؛ 1386( و میردهقان )1394خان )جنبی

ظریة نآثاری که به معرفی و تبیین کرد؛ توان به دو دسته تقسیم منابع بهینگی را میاین 

جمله واجی، نحوی،  های متنوع ازرا درحوزهمطالعاتی که کاربرد این نظریه و  اندپرداخته بهینگی

هایی از این یک به نوعی بر زوایا و جنبه که هر اندکردههای متعدد بررسی واژگانی و... در گونه

 اند.نظریه تمرکز داشته

 

 یشناسدهر ة. مطالعات در حوز2-2 

 یسشنارده های، در پژوهششودمیشناختی مشاهده در بسیاری از مقاالت ردهکه جایی  تا

یکی بررسی موضوعی در زبان مورد نظر و  ؛همواره به دو شیوه صورت گرفته استای بررسی رده

ها با یکدیگر در آن موضوع مورد نظر. البته دیگری بررسی موضوعی در دو یا چند زبان و تقابل آن

 . پژوهششوندشناختی تحلیل وانند بررسی و از دیدگاه ردهتمی در هر دو شیوهموضوعات متنوع 

زبانی انجام  ةگون هسموضوع بر روی یک بررسی  ،. به عبارت دیگراست دوم ةاز دست رحاض

                                                             
1 A. Prince 
2 P. Smolensky    
3 J. McCarthy 

J. Beckman 1 

R. Kager2   

Sasa T. 3  

R. Walker 4 

Z. Kie 5 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1


 محمد علی جعفری ... ترکی هایدرگونه شناختیردهبه لحاظ گردی  ةهماهنگی ممیزپدیده  ی  برتحلیل   128

 160 – 125شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

ترین آثار وی شناسی نوین بدانیم که بیشگیرد. بدون تردید، جوزف گرینبرگ را باید پدر ردهمی

ترین منابع متوان به برخی از مه. با این توضیح میاست 1های زبانیشناسی و همگانیرده ةدر حوز

 کرد. در خارج و داخل ایران اشاره  سیشنارده ةمطالعاتی در حوز

 (1392مقدم )دبیر(، 2012) 4میدشا،  (2011) 3، سانگ2(1995) کان(، 1963گرینبرگ )

که  اندداده انجاممطالعات موضوعی  شناسی در داخل نیزبرخی از پژوهشگران حوزة زبان لبته

 (،1382(، دین محمدی )1394راد )(، پالیزبان و یوسفی1386زاده و امین )توان به منشیمی

 .کردشاره و غیره ا (1398) ، میردهقان و نقشبندیجعفری (،1397میردهقان ) جعفری و

 

 پدیدة هماهنگی ة. مطالعات در حوز2-3

آزمایش  ةبه عنوان زمین ایاز طریق فرایندهای هماهنگی واکه (2000) 5آثار باکویکدر 

اخته پرد نظریة بهینگیبه بررسی الگویی عام در ارتباط با هماهنگی در چارچوب  ،تجربی خاص

که   شودتقسیم می 7و ظهور غالب 6کنترل ةدو نوع هماهنگی شامل ریش هب. این بررسی شودمی

  .شودمییک تحلیل نوین در تمایز بین آن دو  ةمنجر به ارائ

. در کندمیاستفاده  8گسترش تربید یةای از نظردر ارتباط با هماهنگی واکه (2009ساسا )

باشند: شکل زیرین، ها دارای سه سطح بازنمودی میممیزه ةنظریه گسترش تربید هماین 

در نهایت به این ( 2009)تصویری از شکل انتزاعی و یک شکل آوایی )روساخت یا سطحی(. او 

چنین . همنیستبا سطح انتزاعی یکی الزاماً سطح تلفظ  های آوا دررسد که ارزش ویژگینتیجه می

تر در جهت درک طبیعت پژوهشی وسیع ةرویکرد بازنمودی گسترش تربید بخشی از یک برنام

جا فقط به بررسی هماهنگی واکه با . در ایناستای های واکههای هماهنگیی فرایندختشنارده

                                                             
1 linguistic universals 

A. Kaun 2  

J. G. Song  3 

S. Schmid4  

BakovicE.  5 
6 stem-controlled  
7 dominant-recessive  
8 turbid spreading  



 محمد علی جعفری ... ترکی هایدرگونه شناختیردهبه لحاظ گردی  ةهماهنگی ممیزپدیده  ی  برتحلیل   129

 160 – 125شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

که به طور مثال در ترکی هماهنگی در بیش از صورتی  در ،شودواکه در یک ممیزه پرداخته می

یا  ممیزة پسینپیشین،  ةتوان به هماهنگی ممیزتواند باشد. برای نمونه مییک ممیزه هم می

 .کرداشاره  ممیزة گردیارتفاع به همراه  ةممیز

آن یک صدا بسیار شبیه  ةیندی است که به واسطاهمگونی )نوعی هماهنگی است(، فر

 ها همانندتکواژ جمع در زبان انگلیسی که در برخی از واژه ،شود. برای نمونهصدای مجاور خود می

dogs ،”z“ ها همانند شود و در برخی واژهتلفظ میcats به دلیل وجود فرآیند همگونی با صدای ،

 .(55: 2004، 1)ینسن شودتلفظ می ”s“واک است، که بی ”t“ماقبل خود یعنی 

 2شده از سوی کرنبررسی تئوری ارائه، تنها پژوهشی که در راستای بررسی شد جا کهآنتا 

 ،در خارج صورت پذیرفته استهای ترکی در گونه ممیزة گردی( در فرآیند هماهنگی 1969)

آن های ترکی و زیرشاخه 3های آلتاییالبته این پژوهش گونه .باشد( می1995پژوهش کان )

است. پژوهش کردهمطالعه  را های مذکورو... به غیر از گونه 5و تانگوسیگ 4مانگولیا ةهمانند گون

ای صورت پذیرفته واکه پدیدة هماهنگیهای فراوانی نیز به صورت موضوعی در داخل در رابطه با 

 (1392) الئیع و (1381(، حیدری مزرعه )1392نژاد )رضی از جمله نمونه است که به ذکر چند

 شود.اکتفا می

 

  . چارچوب نظری پژوهش3

های صورت گرفته است. بر این اساس با به کار بردن تابلو نظریة بهینگیپژوهش حاضر بر مبنای 

ته پرداخ ممیزة گردی پدیدة هماهنگیمورد بحث در  ةشناختی سه گونرده ةبهینگی به مقایس

در بررسی  نظریة بهینگی. اثبات کارایی 1به دو هدف دست یافت: توان میشود. از این طریق می

شناختی از هر سه گونه مبنی بر وجود و یا عدم . تحلیل رده2و  ممیزة گردی پدیدة هماهنگی

بنیاد های قاعدهبر خالف نظریه نظریة بهینگیهای زبانی متفاوت در هر سه گونه. اساس کار طبقه

                                                             
1 J. T. Jensen   

D. Korn 2 
3 Altaic  
4 Mangolian 
5 Tungusic 
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که کاربرد  استهای همگانی ، محدودیتباشدمی اهمحور مرکزی آن های واجی متنوعقاعده که

زبانی یک سری از  ةهر گون ،به عبارت دیگر است.های متنوع زبانی متفاوت ها در گونهآن

نداشته  یخاص کاربرد ةها در آن گونها را در خود دارد و شاید برخی از محدودیتمحدودیت

زبانی که  ةهای مشابه در دو گونچینش محدودیت ن استممک کهحائز اهمیت این ةد. نکتنباش

اید دو ب بهینه در آن دو گونه دست یافت. لذا ةتا بتوان به گزین کندتغییر  ،با یکدیگر تفاوت دارند

و این د. در نظر گرفت نظریة بهینگیدر  فاکتور اساسی نوع محدودیت و چینش محدودیت را

های دهبنیاد در تبیین پدیهای قاعدهرا نسبت به نظریه نظریة بهینگیفاکتور هستند که مزیت 

به  های زبانیکه بر اساس رویکرد توصیفی اساس کار توصیف داده برند؛ چراواجی و ... باالتر می

مورد بحث این  ةکه سه گونهمان صورت که هستند باید صورت پذیرد. بنابراین با توجه به این

را بر  ممیزة گردی پدیدة هماهنگیتوان خروجی ستند، میپژوهش نیز از این بحث استثنا نی

تا به یک نتیجه کلی دست یافت که آیا این  کردها بررسی اساس ترتیب قرارگرفتن محدودیت

 مذکور دارد یا خیر؟         ةشناختی پدیدنظریه کارایی الزم را در تبیین رده

باشد که در جهت توصیف عا میگرایان بر این مداز یک سو همانند صورت نظریة بهینگی

ورزد و از سوی دیگر در های زبانی مبادرت میاستعداد زبانی انسان به مطالعه و کشف جهانی

نش گیری الگوهای زبانی در سطح ککارگرایان از راهکار بهدستیابی به این هدف به تبعیت از نقش

ابزار اصلی این نظریه، شناسایی با عنایت به این موضوع که . گیردمیها بهره گویشوران زبان

های های بنیادی بر نقشها است و اساس این محدودیتآوایی زبان های بنیادی نظاممحدودیت

ای توان الگوهشناسی پاسخ به این پرسش است که تا چه میزان میآوایی استوار است و هدف واج

شناسی را توان این نوع واجیها توضیح داد، مها را با استفاده از این محدودیتواجی زبان

آواشناسی  میان ةتواند فاصلنهایت این نظریه میدر نامید.  «بنیاد-شناسی بهینگی آواشناسیواج»

 .(5: 1394خان، جنشناسی را کاهش دهد )بیو واج

 نظریة در شود،می مشتق از زیرساخت روساخت که پارامترها و اصول رویکرد برخالف

 هایمحدودیت از را تخلف ترینکم است که ایهچندگزینه از یکی مجاز روساخت بهینگی

اولین تعریف از محدودیت عبارت است از الزام . (52: 1390،و همکاران )کرمپور دارد پذیرنقض
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 . اگر الزام ساختاریکندو یا از آن تخطی شود ساختاری که ممکن است توسط یک برونداد اقناع 

صورت از  است، در غیر این کردهبه صورت کامل برآورده شود، آن شکل محدودیت را اقناع 

 هاتحلیل دادهها در بخش آوانویسی داده. (9: 2004است )کیگر،  کردهمحدویت مورد نظر تخطی 

ت. البته اس گرفتهصورت ( 4( و )3(، )2)های و جدول همخوان (1)های بر اساس جدول واکه

 شدهها با توجه به افتراقات همخوانی با زبان فارسی ارائه جدول همخوان که الزم به ذکر است

   اند. ارائه نشدههای زبان فارسی است و اشتراکات به دلیل انطباق با همخوان

 

 (1) جدول

 و استانبولی های ترکی رزن، تبریزواکه 

/u/ پسین گرد واکة افراشته /i/  پیشین غیر گرد افراشتهواکة 

// پسین خنثی واکة افراشته /y/ پیشین گرد واکة افراشته 

/o/ گرد پسین افراشتةنیمه واکة // افراشته پیشین غیر گردنیمه ةواک 

  // افراشته پیشین گردنیمهة واک 

// افتاده پسین غیر گرد ةواک // گرد غیر پیشین افتاده واکة 

 

 (2) جدول

 1های متمایز از زبان فارسی در ترکی رزنهمخوان 

/ɟ/ واکدار -کامی -انسدادی /ʋ/ لبی دندانی -ناسوده 

//  کامی -ناسوده /ɢ/ واکدار -مالزی  -انسدادی 

/χ/ اکوبی -مالزی -سایشی /ʁ/ واکدار -مالزی -سایشی 

/c/ کاوبی -کامی -انسدادی 

 

                                                             
 همدیگر ةدندانی در برخی مواقع واجگونلبی-و همخوان سایشی /ʋدندانی/لبی-ترکی رزن همخوان ناسودهدر  1

 ةرود و  با هر یک از این دو واج صدای مورد نظر در گوندو واج در برخی کلمات از بین می ند؛ یعنی تمایز اینهست

 -همخوان ناسوده در ترکی تبریز تر است.بیش دندانیلبی-. البته بسامد تکرار همخوان ناسودهشودمیترکی رزن تلفظ 

آوریهای جمعدر داده «مرغ»ترکی  ةشود. این تفاوت از معادل واژکامی تولید می -دندانی به صورت ناسوده لبی

. آوانویسی قرار ندارنددر این موارد دو واجگونه در توزیع تکمیلی  همچنین،آمده است.  دست شده هر دو گونه به

 .،،در ترکی رزن و تبریز: «مرغ» ةواژ

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%84%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%84%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%84%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 (3) جدول

 1فارسی در ترکی تبریزهای متمایز از زبان همخوان

/ɟ/ واکدار -کامی -سدادیان /c/ اک وبی -کامی -انسدادی 

//  کامی -ناسوده // واکدار -کامینرم -انسدادی 

/χ/ اکوبی -مالزی -سایشی /ʁ/ واکدار -مالزی -سایشی 

 

 ( 4) جدول

 2های متمایز از زبان فارسی در ترکی استانبولیهمخوان

/ɟ/ واکدار -کامی -انسدادی /c/ اک وبی -کامی -انسدادی 

//  کامی -ناسوده // واکدار -نرمکامی -انسدادی 

/χ/ اکوبی -مالزی -سایشی //  واکبی -نرمکامی  -انسدادی 

/ɾ/ واکدار-لثوی -زنشی /ɰ/ واکدار -نرمکامی  -ناسوده 

     

 ها . تحلیل داده4

 های مورد بررسی از دیدگاه بهینگیدر گونه ممیزة گردیتبیین هماهنگی . 1-4

مورد بحث از دیدگاه بهینگی، به  ةدر سه گون ممیزة گردیدر راستای بررسی هماهنگی 

های مورد با ذکر یک نمونه در هر مورد و برای هر یک از گونه هابررسی انفرادی هر یک از واکه

که بررسی انفرادی هر یک از واکه. البته با توجه به اینشودمیبحث به صورت جداگانه پرداخته 

ها به صورت جزء به جزء و مشروح از آوردن تمام نمونه است،ها مستلزم صرف فضای بسیاری 

در نهایت به نتایج حاصله  شود.میهایی از هر گونه بسنده و فقط به ذکر نمونه شودمیخودداری 

 . خواهد شداشاره 

 رزن از دیدگاه بهینگی ةدر گون ممیزة گردیتبیین هماهنگی  .1-1-4

 .باشندمی] +گرد[ / /ة در این گونه از نه واکه، چهار واک    

                                                             
واکدار -نرمکامی-انسدادیواج  شود،میدو جدول همخوانی ترکی رزن و تبریز مشاهده  ةهمانگونه که از مقایس 1

 .شودمیواکدار استفاده –مالزی-انسدادی جای آن از واج بهترکی تبریز، در ترکی رزن وجود ندارد و  ةدر گون موجود

واک یب-کامینرم-انسدادی واک، واجبی -کامی-ج انسدادیدر ترکی استانبولی بر خالف دو گونه دیگر عالوه بر وا2 

 نیز در این گونه وجود دارد. واکدار –نرمکامی  -ناسودههمچنین واج  نیز مشاهده می گردد.

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
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      در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در  .1-1-1-4

رزن عملکرد  ةدر اسامی ملکی مفرد و جمع در گون // ةدر واک ممیزة گردیهماهنگی 

 /+/ گونة رزن/راه+ش/ که معادل آن در  ةهمانند واژ . در اسم ملکی مفردی نداردیکسان

 ةواژ در نیز در اسم ملکی جمع .شودمیهمگون 1واکة ماشهبا  ممیزة گردی در واکة هدف، است

 واکة هدففقط به  واکة ماشهاز  ممیزة گردی، است /+lar+//راه+ها+ی+شان/ که معادل 

تر است، نزدیک واکة ماشهکه به در پسوند اول با این واکة هدفیابد و در پسوند دوم انتقال می

 . شودنمیهمگون  واکة هدفمذکور با  ةدر ممیز

ها بر سازی محدودیت( و شبیه2012کر )شده از سوی وامحدودیت ارائه سهبا استناد به 

ممیزة در راستای تبیین هماهنگی   4و1،2 محدودیت ، سههای متفاوتاساس نیاز به ممیزه

 د.نشوبه کار برده می گردی

                ALIGN-R([back], Word) راست( به ممیزة پسینهمترازی ). محدودیت 1

در هر واژه از سمت چپ به سمت راست به  ]پسین[ ةممیزکه  کندمیاین محدودیت بیان 

 . (3: 2012، واکر) یابدهای موجود در همان واژه گسترش میواکه

 ALIGN-R ([round], Word)            ( به راستممیزة گردیهمترازی ). محدودیت 2

در هر واژه از سمت چپ به سمت راست  ]گردی[ ةکه ممیز کندمیبیان  (2)محدودیت 

 . (3: 2012، واکر) یابدهای موجود در همان واژه گسترش میبه واکه

          ALIGN-R([high], Word) ( به راستممیزة افراشتههمترازی ). محدودیت 3 

( 2012) واکرشده از سوی های ارائهمحدودیتسازی با که بر اساس شبیه (3)محدودیت 

های در هر واژه از سمت چپ به سمت راست به واکه] افراشته[ ةکه ممیز کندمی، بیان است

 یابد. موجود در همان واژه گسترش می

                                                             
1 Trigger Vowel هدف  ةای است که بر روی واکواکه ،ماشه ةواکTarget Vowel)( گذارد و یک یا تاثیر می

  سازد.هدف را شبیه خود می ةواک ةبیش از یک از ممیز
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بیان  «(1ممیزه اف )در برونداد-دروندادهمسانی »محدودیت دیگری از نوع پایایی با عنوان 

ه هیچ ک ای نباید تغییر کند؛ بدین معنیدارد که در نگاشت درونداد به برونداد هیچ مشخصهمی

عنصری از درونداد نباید با همانند خود در برونداد متفاوت باشد و در نتیجه باید تشابه ساختاری 

فوق به  « اف( ة)در ممیز برونداد-دروندادهمسانی »وجود داشته باشد. پس محدودیت پایایی

 شود:نشان داده می (4)محدودیت  شکل

        IDENT- IO (back) (پسین در ممیزة) برونداد-دروندادهمسانی . محدودیت 4

هیچ عنصری از درونداد نباید با عنصر همانند خود در برونداد به  (4) بر اساس محدودیت           

توان در نظر محدودیت دیگری را نیز می .(3: 2012لکر، )ومتفاوت باشد  ]گردی[ ةلحاظ ممیز

 شود: نوشته می زیر 5محدودیت گرفت که به شکل

             IDENT- IO (round)      (ممیزة گردی )در برونداد-دروندادهمسانی . محدودیت 5

( 2012) واکرشده از سوی ارائه( 4) سازی با محدودیتکه بر مبنای شبیه (5)محدودیت 

هیچ عنصری از درونداد نباید با عنصر همانند خود در برونداد به لحاظ که  کندمی، بیان است

 متفاوت باشد. ]گردی[ة ممیز

های مذکور بر اساس بررسی که علت انتخاب محدودیت استذکر این نکته ضروری 

 هایی که در هماهنگیبه دلیل تفاوت ،در هر سه گونه است. به عبارت دیگر ممیزة گردیهماهنگی 

اهده مذکور مش ترکی رزن، تبریز و استانبولی ةریشه و پسوند در سه گون ةدر واک ممیزة گردی

ها بتوان الزم است تا از طریق آن (5) و( 4) ،(3) ،(2) ،(1) شود، استفاده از پنج محدودیتمی

بندی در هر سه گونه وجود دارد، از طریق رتبه ممیزة گردیهایی را که در هماهنگی تفاوت

. یافتبه صورت بهینه آن دست  و کردبه درستی تببین گونه  ها در هر نمونه از هرمحدودیت

های درگونه موجود // ]+گرد[ ةبرای اثبات این رفتارهای متفاوت برای هر چهار نوع واک

مذکور و در راستای رعایت عدم افزایش حجم مقاله به ذکر یک نمونه برای هر یک از اسامی 

 شود. میملکی مفرد و جمع بسنده 

                                                             
 همانند گردی، پسین و ... باشد. ،تواند شامل نام هرگونه ممیزهمی «اف» 1
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به دلیل وجود رفتارهای متفاوتی که اسامی ملکی مفرد و جمع نسبت به فرآیند هماهنگی 

. البته نه شودمیها به عنوان درونداد در تحلیل استفاده در هر سه گونه دارند، از آن ممیزة گردی

ریشه و پسوند در اسامی ملکی مفرد و جمع به لحاظ  ممیزة گردیتنها رفتار فرآیند هماهنگی 

ین ابلکه به صورت مجزا رفتاری متفاوت نسبت به  است،شناختی در هر سه گونه متفاوت رده

این رفتار متفاوت در شود. دیده میدر هر گونه نیز فرآیند در میان اسامی ملکی مفرد و جمع 

که  دشومیهای پیشین و پسین میان ریشه و پسوند نیز مشاهده در واکه ممیزة گردیهماهنگی 

 شود. میبه صورت کامل در فرآیند تحلیل تبیین 

 

 (1)تابلوی

 به عنوان اسم ملکی مفرد/ به معنی )راهش( /بررسی هماهنگی گردی در 

      
های گزینه ،شدههای تولیداز میان گزینه شود،میمالحظه ( 1)که در تابلوی  گونههمان

(c, d) ة ممیزهمترازی )روند و محدودیت ترین محدودیت از دور رقابت کنار میبا نقض فرامرتبه

. شوندمیهای مذکور نیز حذف و گزینه شودمینقض  (b, e)های توسط گزینه ( به راستافراشته

برنده و به عنوان  (f) ةگونه تخلفی در برابر گزینبا نداشتن هیچ (a) ةگزین (a, f)های میان گزینه

ترین تخلف ای است که کم، گزینهگزینة بهینه الزم به ذکر است که.شودمیبرونداد بهینه انتخاب 

ون نباید بد گزینة بهینه تابلوی مربوط داشته باشد و الزاماً در شده های چینشمحدودیت را از

-دروندادهمسانی 

 در ممیزة) برونداد

           (پسین

همترازی   

( به ممیزة گردی)

             راست

ممیزة همترازی )

 ( به راستپسین

ممیزة همترازی )

 ( به راستافراشته

-دروندادهمسانی 

ممیزة ر )د برونداد

(گردی
// 

 
   *  
 *  * *! 
 *  * *! 
*  * *  y
*  *   
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ت( ترین محدودینباید دارای تخطی مهلک )نقض فرامرتبه گزینة بهینهتخلف باشد و همچنین 

باشد.


 (2تابلوی )

 جمع شان( به عنوان اسم ملکی های)راهبه معنی   /lar/بررسی هماهنگی گردی در 

-دروندادهمسانی 

ممیزة  )در برونداد

(پسین

همترازی 

( ممیزة گردی)

 به راست

همترازی 

 (ممیزة پسین)

 به راست

همترازی 

ممیزة )

( به افراشته

راست

همسانی 

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

// 

 *     


 *  **  

* **  ** *! 

* **  ** *! 

* * * **  y

* * * *  

از دو محدودیت فرامرتبه تخطی  (a) ةها به استثنای گزیننیز تمامی گزینه( 2)در تابلوی 

ممیزة همترازی )رغم نقض محدودیت علی (a)ة گزین شوند.میرقابت حذف  ةو از گردون اندکرده

 .شودمیبه عنوان برونداد بهینه انتخاب  ( به راستگردی

 در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در  .2-1-1-4

دارای  گونة رزندر اسامی ملکی مفرد و جمع در  // ةدر واک ممیزة گردیهماهنگی 

 گونة رزن/خانه+اش/ که معادل آن در  ة. در اسم ملکی مفرد، همانند واژنیست یعملکرد یکسان

/+در اسم ملکی  و شودمیهمگون  واکة ماشهبا  ممیزة گردیدر  واکة هدفباشد، / می

 های هدف درباشد، هیچ یک از واکهمی /++/+ها+ی+شان/ که معادل /خانه ةجمع واژ

 .شوندنمیهمگون  واکة ماشهبا  ممیزة گردی
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 (3)تابلوی  

 به عنوان اسم ملکی مفرداش( / به معنی )خانه/بررسی هماهنگی گردی در 

-درونداد یهمسان

ممیزة  )در برونداد

 (پسین

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستگردی

 یهمتراز

 (ممیزة پسین)

 به راست

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستافراشته

-درونداد یهمسان

ممیزة  )در برونداد

 (گردی

// 

      

   *  
 *  * *! 
 *   *! 
*  * *  
*  *   


های شده گزینههای تولیداز میان گزینه ،شودمیمالحظه ( 3)که در تابلوی  گونههمان

(c,d) ةگزین .روندترین محدودیت از دور رقابت کنار میبا نقض فرامرتبه (b) نیز محدودیت 

با نقض نیز  (f) ةماند. گزینمیو از رقابت باز کندمیرا نقض به راست( ممیزة افراشته) یهمتراز

 (a) ةو در نهایت گزین شودمیاز دور رقابت خارج  ( به راستممیزة پسین) یهمترازمحدودیت 

.شودمیگونه تخطی، به عنوان برونداد بهینه انتخاب بدون هیچ

 

 (4)تابلوی 

 شان( به عنوان اسم ملکی جمع های)خانهبه معنی   //بررسی هماهنگی گردی در 

-درونداد یهمسان

ممیزة  )در برونداد

 (پسین

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستگردی

 یهمتراز

 (ممیزة پسین)

 به راست

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستافراشته

-درونداد یهمسان

ممیزة  )در برونداد

 (گردی

/ / 

 **  *   

    **! 
 **  **  
   ** **! 
**  ** ** **! 
 **  **  
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ترین محدودیت مرتکب تخطی مهلک با نقض فرامرتبه (b, d, e)های نیز گزینه( 4)در تابلوی    

( به ممیزة افراشته) یهمترازاز محدودیت  (a, c, f)های مانند. گزینهو از رقابت باز می اندشده

محدودیت در برابر دوبار این بار تخطی از با یک (aگزینة )که در نهایت  اندکردهتخطی  راست

 .شودمیبه عنوان برونداد بهینه انتخاب ، های دیگرتخطی گزینه

 در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در . 3-1-1-4

دارای  گونة رزندر اسامی ملکی مفرد و جمع در  // ةدر واک گردیممیزة هماهنگی 

گونة /صورت+اش/ که معادل آن در  ةباشد. در اسم ملکی مفرد، همانند واژعملکرد یکسان نمی

در اسم ملکی  و شودمیهمگون  واکة ماشهبا  ممیزة گردیدر  واکة هدف، است/ z+/ رزن

هدف  هایباشد، هیچ یک از واکهمی /yz++/+ها+ی+شان/ که معادل آن /صورت ةجمع واژ

 .شوندنمیهمگون  واکة ماشهبا  گردی در ممیزة

 

 (5)تابلوی 

 به عنوان اسم ملکی مفرد/ به معنی )صورتش( yzy/بررسی هماهنگی گردی در 

      

های شده گزینههای تولیداز میان گزینه ،شودمیمالحظه ( 5)که در تابلوی  گونههمان

(c,d) روند وترین محدودیت از دور رقابت کنار میبا نقض فرامرتبه ( گزینةb, f) نیز محدودیت 

نیز از  (eگزینة )مانند. میو از رقابت باز کنندمینقض  را ( به راستممیزة افراشته) یهمتراز

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (پسین

 یهمتراز

 (ممیزة گردی)

 به راست

 یهمتراز

 (ممیزة پسین)

 به راست

ممیزة ) یهمتراز

( به افراشته

 راست

-درونداد یهمسان

 در ممیزة) برونداد

 (گردی

/yzy/ 

     yzy 
   *  yz
 *  * *! yz
 *   *! yzi
*  *   yzu
*  * *  yz
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بدون  (aگزینة )است. در نهایت  کردهتخطی  ( به راستپسین ممیزة) یهمتراز محدودیت

 .شودمیگونه تخطی، به عنوان برونداد بهینه انتخاب هیچ

 

 (6)تابلوی 

 شان( به عنوان اسم ملکی جمع های)صورتبه معنی   /yz/بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 (پسین ممیزة

 یهمتراز

ممیزة )

( به گردی

 راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به پسین

 راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به افراشته

 راست

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (افراشته

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

(گردی ممیزة

/yz/ 

 **  **   
 
yz

    ** **! yz
 **  ** *  yz
* * * * * *! yz

 *  **  *! yz
* * * **  *! yz

   

ای که در برونداد هر کدام های حاضر در راستای دو گزینهعالوه بر محدودیت( 6)در تابلوی 

به  (cگزینة )به عنوان اسم ملکی جمع و  (aگزینة )بر عهده دارند ) گونة رزننقش متفاوتی در 

زینة گ، باید در راستای انتخاب شوندمیعنوان اسم متممی( و هر دو بالقوه برونداد بهینه محسوب 

استفاده ( افراشته در ممیزة) برونداد-دروندادهمسانی در اسم ملکی جمع از محدودیت  بهینه

در ) برونداد-درونداد یهمسان<( به راست ممیزة افراشته) یهمتراز ترتیب چینش، بنابراین،. شود

 ,b)های باشد. بنابراین گزینهمی (گردی در ممیزة) برونداد-درونداد یهمسان  <(افراشته ممیزة

d, e, f) مانند. و از رقابت باز می شوندمیمرتکب تخطی مهلک  ،ترین محدودیتبا نقض فرامرتبه

و در  شودمینقض نیز  (c) گزینةتوسط  (افراشته در ممیزة) برونداد-درونداد یهمسان محدودیت

 . شودمیترین تخطی به عنوان برونداد بهینه انتخاب با کم (aگزینة )نهایت 
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 در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در  .4-1-1-4

دارای  گونة رزندر اسامی ملکی مفرد و جمع در  //در واکه  ممیزة گردیهماهنگی 

 گونة رزن/ که معادل آن در شَ-/ابر+ ةباشد. در اسم ملکی مفرد، همانند واژعملکرد یکسان نمی

/+در اسم ملکی  و شودمیهمگون  واکة ماشهبا  ممیزة گردیدر  واکة هدفباشد، / می

 ممیزةدر پسوند دوم  ة، فقط واکاستمعادل آن  /++o/+ها+ی+شان/ که /ابر ةجمع واژ

 . شودمیهمگون  واکة ماشهبا  گردی

 

 (7)تابلوی 

 به عنوان اسم ملکی مفرد/ به معنی )ابرش( /بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (پسین

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستگردی

 یهمتراز

( ممیزة پسین)

 به راست

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستافراشته

-درونداد یهمسان

 در ممیزة) برونداد

 (گردی

// 

     
 


 *   *! 
   *  
*  *    

 *  * *! 
*  * *  

     

 ,b)های شده گزینههای تولیداز میان گزینه ،شودمیمالحظه ( 7)که در تابلوی  گونههمان

e) هایهگزینروند و ترین محدودیت از دور رقابت کنار میبا نقض فرامرتبه (c, f) نیز محدودیت 

با نقض  (dگزینة ) .مانندمیو از رقابت باز کنندمیرا نقض ( به راستممیزة افراشته) یهمتراز

( گردیممیزة ) یهمترازتر از محدودیت که فرامرتبه ( به راستممیزة پسین) یهمتراز محدودیت

با تخطی  (aگزینة )در نهایت  .شودمینقض شده است، حذف  (aگزینة )توسط  است و به راست

 .شودمیتر، به عنوان برونداد بهینه انتخاب از محدودیت فرومرتبه
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 (8)تابلوی 

 شان( به عنوان اسم ملکی جمع)ابرهایبه معنی   //بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 (پسین ممیزة

 یهمتراز

ممیزة )

( به گردی

 راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به پسین

 راست

ممیزة ) یهمتراز

( به افراشته

 راست

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 (افراشته ممیزة

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

(گردی ممیزة

// 

 *  **   
 


 *  * *  
* * * * *  
* * * **   

 **  * * *! 
* ** * **  *! 

     

 در ممیزة) برونداد-درونداد یهمسان<<( به راست ممیزة افراشته) یهمترازترتیب چینش 

( 6)تابلوی نیز همانند ( 8)در تابلوی  (گردی در ممیزة) برونداد-درونداد یهمسان<< (افراشته

 ودشمیترین محدودیت مرتکب تخطی مهلک با نقض فرامرتبه (e, f)های باشد. بنابراین گزینهمی

 هایهگزینتوسط  (افراشته در ممیزة) برونداد-درونداد یهمسانمانند. محدودیت و از رقابت باز می

(b, c, e)  و در نهایت  شودمینقض( گزینةa)  در برابر( گزینةd) تر با نقض محدودیت فرومرتبه

 . شودمیبه عنوان برونداد بهینه انتخاب 

 از دیدگاه بهینگی گونة تبریزدر  ممیزة گردیتبیین هماهنگی . 2-1-4

 . دنباشمی ]+گرد[/ /ة در این گونه نیز از نه واکه، چهار واک
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  در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در  .1-2-1-4

در پسوند  گونة تبریزدر اسامی ملکی مفرد و جمع در  // ةدر واک ممیزة گردیهماهنگی 

 کة ماشهوابا  ممیزة پسینپسوند جمع فقط در ، باشد. البتهسوم شخص دارای عملکرد یکسان می

 ةاژهمانند وشکل پیشین و پسین دارد. در اسم ملکی مفرد،  و به همین دلیل دو شودمیهمگون 

/راه+ها+ی+شان/  ةو در اسم ملکی جمع واژ است/ +/ گونة تبریزکه معادل آن در  /راه+ش/

 . شودمیهمگون ن واکة ماشهبا  گردی در ممیزة واکة هدف، استمعادل آن  /+lar+/که 

 

 (9)تابلوی 

 به عنوان اسم ملکی مفرد/ به معنی )راهش( /بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 (پسین ممیزة

 یهمتراز

( ممیزة گردی)

 به راست

 یهمتراز

 (ممیزة پسین)

 به راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به افراشته

 راست

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 (افراشته ممیزة

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

// 

 *  *   
 


   *  *! 
 *  * *  
    * *! 
*  * *  *! y
*  *  * *! 

    

 گونة رزنبرخالف تابلوی متناظر آن در  شودمیمالحظه ( 9)که در تابلوی  گونههمان

-درونداد یهمسانراستای رسیدن به برونداد بهینه از محدودیت وفاداری  ( باید در(1))تابلوی 

 یازهمترکه ترتیب چینش آن با محدودیت نشانداری  کرداستفاده  (افراشته ممیزةدر ) برونداد

ین ایک از  ؛ بدین معنی که تسلط هراستپذیر شکل امکان به هر دو ( به راستممیزة افراشته)

ممیزة ) یهمترازدو محدودیت بر دیگری در رسیدن به برونداد بهینه تفاوتی نخواهد داشت: 

های از میان گزینه .>>()در ممیزة افراشته برونداد-درونداد یهمسان<<و  ( به راستافراشته

 یهمسان ترین محدودیت یعنی محدودیتبا نقض فرامرتبه (b, d, e, f)های تولیدشده گزینه
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نیز با نقض محدودیت  (cگزینة )روند و از دور رقابت کنار می (گردی در ممیزة) برونداد-درونداد

به عنوان  (aگزینة )و در نهایت  شودمیحذف  (افراشته در ممیزة) برونداد-درونداد یهمسان

 .شودمیبرونداد بهینه انتخاب 

 

  (10)تابلوی 

 شان( به عنوان اسم ملکی جمعهای)راهبه معنی   /lar/بررسی هماهنگی گردی در 

 

در ) برونداد-درونداد یهمسانبا نقض محدودیت  (b, d, e, f)های گزینه(10)تابلوی در

نیز همانند  (cگزینة ) .روند، از دور رقابت کنار میاستترین محدودیت که فرامرتبه (گردی ممیزة

در ) برونداد-درونداد یهمسان در اسام ملکی مفرد، با نقض محدودیت (9)متناظر آن در تابلوی 

 .شودمیبه عنوان برونداد بهینه انتخاب  (aگزینة )و در نهایت  شودمیحذف  (افراشته ممیزة

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 (پسین ممیزة

 یهمتراز

ممیزة )

به  (گردی

 راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به پسین

 راست

ممیزة ) یهمتراز

( به افراشته

 راست

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 ممیزة

 (افراشته

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

(گردی ممیزة

// 

 **  **   
 
 

 *  **  *! 
 **  ** *  
 *  * * *!  

* * * **  *! y
* * * * * *! 
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 در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در .  2-2-1-4

عملکرد  گونة تبریزدر اسامی ملکی مفرد و جمع در  // ةدر واک ممیزة گردیهماهنگی 

/ +/ گونة تبریز/خانه+اش/ که معادل آن در  ة. در اسم ملکی مفرد، همانند واژنی نداردیکسا

 ةدر اسم ملکی جمع واژ و شودمیهمگون  واکة ماشهبا  ممیزة گردیدر  واکة هدف، است

های یک از واکههیچ گونة رزنهمانند  است،معادل آن  / ++/+ها+ی+شان/ که /خانه

 .شوندنمیدر اسم ملکی جمع همگون  واکة ماشهبا  گردی در ممیزةهدف 

 

 (11)تابلوی 

 به عنوان اسم ملکی مفرداش( / به معنی )خانه/بررسی هماهنگی گردی در 

 

ترین با نقض فرامرتبه (b, e, f)های های تولیدشده گزینهاز میان گزینه( 11)در تابلوی 

-درونداد یهمسان نیز با نقض محدودیت (c, dگزینة )روند و میمحدودیت از دور رقابت کنار

به عنوان برونداد بهینه  (aگزینة )مانند. در نهایت میاز رقابت باز(افراشته در ممیزة) برونداد

 .شودمیانتخاب 

 

 

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 ممیزة

 (پسین

 یهمتراز

ممیزة )

( به گردی

 راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به پسین

 راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به افراشته

 راست

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (افراشته

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

// 

 *  *    
    * *! 
 *  * *  
 *   *   

*  * *  *! 
*  *  * *! 
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 (12)تابلوی 

 شان( به عنوان اسم ملکی جمع های)خانهبه معنی   //بررسی هماهنگی گردی در 

  

. است( یکسان (4تابلوی )) گونة رزنبا تابلوی متناظر آن در  دقیقاً (12)تابلوی     

و از رقابت  اندشدهترین محدودیت مرتکب تخطی مهلک با نقض فرامرتبه (b, d, e) هایگزینه

 اندکردهتخطی  ( به راستممیزة افراشته) یهمترازاز محدودیت  (a, c, f)های مانند. گزینهباز می

های دیگر محدودیت در برابر دوبار تخطی گزینهاین بار تخطی از با یک (aگزینة )که در نهایت 

 .شودمیبه عنوان برونداد بهینه انتخاب 

 در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در  .3-2-1-4

عملکرد  گونة تبریزدر اسامی ملکی مفرد و جمع در  // ةدر واک ممیزة گردیهماهنگی 

/ z+i/ گونة تبریز/صورت+اش/ که معادل آن در  ةواژ. در اسم ملکی مفرد، همانند ندارد ییکسان

، هیچ است /yz++/+ها+ی+شان/ که معادل آن /صورت ة، و در اسم ملکی جمع واژاست

 .شوندنمیهمگون  واکة ماشهبا  گردی در ممیزةهدف  هاییک از واکه

 

 

 

 

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (پسین

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستگردی

 یهمتراز

 (ممیزة پسین)

 به راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به افراشته

 راست

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

/  / 

 **  *    

    **!  
 **  **   
   ** **!  
**  ** ** **!  
 **  **   
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 (13)تابلوی 

 عنوان اسم ملکی مفردبه / به معنی )صورتش( yzi/بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (پسین

 یهمتراز

( ممیزة گردی)

 به راست

 یهمتراز

 (ممیزة پسین)

 به راست

 یهمتراز

 (ممیزة افراشته)

 به راست

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

/yzi/ 

 *    yzi 
   * *! yz
 *  *  yz
    *! yz 

*  *  *! yzu
*  * * *! yz

د. باشنمی (افراشته در ممیزة) برونداد-درونداد یهمساننیازی به محدودیت  (13)در تابلوی 

ترین محدودیت از دور با نقض فرامرتبه (b, d, e, f)های شده، گزینههای تولیداز میان گزینه

 کندمیرا نقض ( به راستممیزة افراشته) یهمتراز نیز محدودیت (cگزینة ) .روندرقابت کنار می

گونه تخطی به عنوان برونداد بهینه انتخاب بدون هیچ (aگزینة )ماند. در نهایت می و از رقابت باز

 .شودمی

 

 (14)تابلوی 

 شان( به عنوان اسم ملکی جمع های)صورتبه معنی   /yz/بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 (پسین ممیزة

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستگردی

 یهمتراز

( ممیزة پسین)

 به راست

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستافراشته

-درونداد یهمسان

 در ممیزة) برونداد

 (افراشته

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

/yz/ 

 **  **   
 

yz
    ** **! yz
 **  ** *  yz 

* * * * * *! yz 

 *  **  *! yz
* * * **  *! yz
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 موجودهای باشد. عالوه بر محدودیتمی گونة رزندر ( 6)نیز منطبق بر تابلوی ( 14)تابلوی 

زینة گبر عهده دارند ) گونة تبریزای که در برونداد هر کدام نقش متفاوتی در در راستای دو گزینه

(a)  به عنوان اسم ملکی جمع و( گزینةc)  به عنوان اسم متممی( و هر دو بالقوه برونداد بهینه

 یانهمسدر اسم ملکی جمع از محدودیت  گزینة بهینه، باید در راستای انتخاب شوندمیمحسوب 

با نقض  (b, d, e, f)های . بنابراین گزینهشوداستفاده  (افراشته در ممیزة) برونداد-درونداد

 یسانهممانند. محدودیت و از رقابت باز می اندشدهترین محدودیت مرتکب تخطی مهلک فرامرتبه

با کم (aگزینة )و در نهایت  شودمینقض  (cگزینة )توسط  (افراشته در ممیزة) برونداد-درونداد

  .شودمیترین تخطی به عنوان برونداد بهینه انتخاب 

 در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در  .4-1-2-4

عملکرد  گونة تبریزدر اسامی ملکی مفرد و جمع در  // ةدر واک ممیزة گردیهماهنگی 

/ +/ گونة تبریز/ که معادل آن در شَ-/ابر+ ة. در اسم ملکی مفرد، همانند واژندارد ییکسان

، هیچ است /++/+ها+ی+شان/ که معادل آن /ابر ةجمع واژباشد، و در اسم ملکی می

 .شوندنمیهمگون  واکة ماشهبا  ممیزة گردیهای هدف در یک از واکه

 

 (15)تابلوی 

 به عنوان اسم ملکی مفرد/ به معنی )ابرش( /بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (پسین

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستگردی

 یهمتراز

( ممیزة پسین)

 به راست

ممیزة ) یهمتراز

( به افراشته

 راست

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

// 

 *     

    *! u
   * *! 
*  *  *! 

 *  *  
*  * * *! 

    



 محمد علی جعفری ... ترکی هایدرگونه شناختیردهبه لحاظ گردی  ةهماهنگی ممیزپدیده  ی  برتحلیل   148

 160 – 125شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

ترین با نقض فرامرتبه (b, c, d, f)های شده گزینههای تولیداز میان گزینه( 15)در تابلوی     

( به ممیزة افراشته) یهمتراز نیز محدودیت (eگزینة )روند و محدودیت از دور رقابت کنار می

 یهمتراز با تخطی از محدودیت (aگزینة )در نهایت  .ماندمیو از رقابت باز  کندمیرا نقض راست

 .ودشمی، به عنوان برونداد بهینه انتخاب استتر که محدودیت فرومرتبه( به راستممیزة گردی)

 

 (16)تابلوی 

 شان( به عنوان اسم ملکی جمع )ابرهایبه معنی   //بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (پسین

 یهمتراز

ممیزة )

( به گردی

 راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به پسین

 راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به افراشته

 راست

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

// 

 **  *   
 *  * *! 
* * * * *! 

** ** ** *  
 *  ** *! o   
* ** * **  

 

د. باشنیازی نمی (افراشته در ممیزة) برونداد-درونداد یهمسانبه محدودیت  (16)در تابلوی 

رقابت و از اندشدهترین محدودیت مرتکب تخطی مهلک با نقض فرامرتبه (b, c, e)های گزینه

 .شودمیحذف  ( به راستممیزة افراشته) یهمتراز با نقض محدودیتنیز  (fگزینة )مانند. بازمی

. در نهایت شودمینیز حذف  ( به راستممیزة پسین) یهمترازبا نقض محدودیت  (dگزینة )

 .شودمیتر به عنوان برونداد بهینه انتخاب با تخطی از محدودیت فرومرتبه (aگزینة )

 

 از دیدگاه بهینگی گونة استانبولیدر  ممیزة گردیتبیین هماهنگی  .3-1-4

 وجود دارند.  ]+گرد[/ /ة در این گونه نیز چهار واک



 محمد علی جعفری ... ترکی هایدرگونه شناختیردهبه لحاظ گردی  ةهماهنگی ممیزپدیده  ی  برتحلیل   149

 160 – 125شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

  در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در  .1-3-1-4

در  گونة استانبولیدر اسامی ملکی مفرد و جمع در  // ةدر واک ممیزة گردیهماهنگی 

بریز، و ت گونة رزناستانبولی نیز همانند دو  ة. در گوندارد یپسوند سوم شخص عملکرد یکسان

البته در این گونه، پسوند جمع . شودمیهمگون  واکة ماشهبا  ممیزة پسینپسوند جمع فقط در 

در که  باشدنیز می // واجگونه در دو گونه رزن و تبریز، دارای/  و /عالوه بر دو شکل 

  /c/: شان()مردهای ةواژ مانند گردد.می/ / پسوند جایگزینها موقعیتاز برخی 

و در  است/ +/ گونة استانبولیکه معادل آن در  ش/َ-/راه+ ةدر اسم ملکی مفرد، همانند واژ

در پسوند  واکة هدفباشد، می /+lar+//راه+ها+ی+شان/ که معادل آن  ةاسم ملکی جمع واژ

  .شودمیهمگون  واکة ماشهبا  گردی در ممیزةسوم شخص مفرد و جمع 

 

 (17)تابلوی 

 به عنوان اسم ملکی مفرد/ به معنی )راهش( /بررسی هماهنگی گردی در 


 ( 17))در راستای تبیین تابلوی  است گونة رزندر  (1)منطبق بر تابلوی  کامالً( 17)تابلوی

  (شودمالحظه ( 1)توضیحات تابلوی 

 

 

-درونداد یهمسان

 در ممیزة) برونداد

 (پسین

 یهمتراز

( ممیزة گردی)

 به راست

 یهمتراز

 (ممیزة پسین)

 به راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به افراشته

 راست

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

// 

      

   *  
 *  * *! 
 *  * *! 
*  * *  y
*  *   
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 (18)تابلوی 

 شان( به عنوان اسم ملکی جمع های)راهبه معنی  /lar/بررسی هماهنگی گردی در 

    

باشد )در راستای تبیین تابلوی می گونة رزندر ( 2)منطبق بر تابلوی  نیز کامالً (18)تابلوی 

 .(شودمالحظه ( 2)توضیحات تابلوی  (18)

 در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در  .2-3-1-4

 گونة استانبولیدر اسامی ملکی مفرد و جمع در  // ةدر واک ممیزة گردیهماهنگی 

 زگونة تبری/ که معادل آن در شَ-/سخن+ ة. در اسم ملکی مفرد، همانند واژندارد یعملکرد یکسان

/+و در اسم ملکی  شودمیهمگون  واکة ماشهبا  ممیزة گردیدر  واکة هدفباشد، / می

تبریز  و گونة رزنهمانند ، باشدمی /++//سخن+ها+ی+شان/ که معادل آن  ةجمع واژ

 .شوندنمیدر اسم ملکی جمع همگون  واکة ماشهبا  گردی در ممیزةهای هدف هیچ یک از واکه

 

  

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (پسین

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستگردی

 یهمتراز

 (ممیزة پسین)

 به راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به افراشته

 راست

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

// 

 *     

 *  **  

* **  ** *! 

* **  ** *! 

* * * **  y

* * * *  



 محمد علی جعفری ... ترکی هایدرگونه شناختیردهبه لحاظ گردی  ةهماهنگی ممیزپدیده  ی  برتحلیل   151

 160 – 125شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

 (19)تابلوی 

 به عنوان اسم ملکی مفرداش، سخنش( / به معنی )وعدهy/بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 (پسین ممیزة

 یهمتراز

( ممیزة گردی)

 به راست

 یهمتراز

( ممیزة پسین)

 به راست

ممیزة ) یهمتراز

( به افراشته

 راست

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (افراشته

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

(گردی ممیزة

/y/ 

   *   y 

    *  
 *  * * *! 
 *   * *! e 

*  * *   u  

*  *  * *! o 

ترین با نقض فرامرتبه (c, d, f)های شده گزینههای تولیداز میان گزینه( 19)در تابلوی    

 برونداد-درونداد یهمسان نیز با نقض محدودیت (bگزینة ). روندمحدودیت از دور رقابت کنار می

سبب  ( به راستممیزة پسین) یهمترازماند و محدودیت میاز رقابت باز(افراشته در ممیزة)

 .شودمیبه عنوان برونداد بهینه  (aگزینة )انتخاب 



 (20) تابلوی

 شان( به عنوان اسم ملکی جمعشان، سخنانهای)وعدهبه معنی  //بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (پسین

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستگردی

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستپسین

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستافراشته

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

/ / 

 **      

 * * * *! 
 **  **  
 **  *   

* * * * *! 

 **  *  
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ترین محدودیت مرتکب تخطی مهلک با نقض فرامرتبه (b, e)های گزینه( 20)در تابلوی 

( به ممیزة افراشته) یهمتراز از محدودیت  (c, d, f)های مانند. گزینهو از رقابت بازمی اندشده

با عدم نقض این محدودیت، به عنوان برونداد بهینه  (aگزینة )که در نهایت  اندکردهتخطی  راست

 .شودمیانتخاب 

 در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در  .3-3-1-4

 گونة استانبولیدر اسامی ملکی مفرد و جمع در  // ةدر واک ممیزة گردیهماهنگی 

گونة /صورت+اش/ که معادل آن در  ة. در اسم ملکی مفرد، همانند واژنی نداردعملکرد یکسا

و در اسم  شودمیهمگون  واکة ماشهبا  ممیزة گردیدر  واکة هدفباشد، / میz+y/ استانبولی

 هایباشد، هیچ یک از واکهمی /yz++/+ها+ی+شان/ که معادل آن /صورت ةملکی جمع واژ

 .شوندنمیهمگون  واکة ماشهبا  گردی در ممیزةهدف 

 

 (21)تابلوی  

 به عنوان اسم ملکی مفرد/ به معنی )صورتش( yzy/بررسی هماهنگی گردی در 

-درونداد یهمسان

 در ممیزة) برونداد

 (پسین

 یهمتراز

( گردیممیزة )

 به راست

 یهمتراز

 (ممیزة پسین)

 به راست

ممیزة ) یهمتراز

 ( به راستافراشته

-درونداد یهمسان

 در ممیزة) برونداد

(گردی
/yzy/ 

     yzy 

   *  yz
 *  * *! yz
    *! yz

*  *   yzu

*  * *  yz


باشد. از نمی افراشته در ممیزة برونداد-درونداد یهمسان نیازی به محدودیت ( 21)در تابلوی     

ترین محدودیت از دور رقابت کنار با نقض فرامرتبه (c, d)های شده، گزینههای تولیدمیان گزینه

و  کنندمیرا نقض  ( به راستممیزة افراشته) یهمتراز نیز محدودیت (b, f) هایگزینه. روندمی
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تخطی  ( به راستممیزة پسین) یهمترازنیز از محدودیت  (eگزینة )مانند. میاز رقابت باز

 .شودمیگونه تخطی به عنوان برونداد بهینه انتخاب بدون هیچ (aگزینة )نماید. در نهایت می

 

 (22)تابلوی 

 جمع شان( به عنوان اسم ملکی های)صورتبه معنی  /yz/بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 (پسین ممیزة

 یهمتراز

 (ممیزة گردی)

 به راست 

 یهمتراز

ممیزة )

           (پسین

 به راست

 یهمتراز

ممیزة )

        (افراشته

 به راست

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 ممیزة

 (افراشته

 یهمسان

-درونداد

در ) برونداد

 ممیزة

(گردی

/yz/ 

 **  *   yz 

 *  *  *! yz 

 **  ** **  yz 

* * * *  *! yz 

 *  ** * *! yz

* * * ** * *! yz

 

ترین محدودیت مرتکب تخطی با نقض فرامرتبه (b, d, e, f)های گزینه( 22)در تابلوی 

 (افراشته در ممیزة) برونداد-درونداد یهمسان مانند. محدودیتو از رقابت باز می اندشدهمهلک 

ترین تخطی به عنوان برونداد بهینه با کم (aگزینة )و در نهایت  شودمینقض  (cگزینة )توسط 

 ةبا این تفاوت که در واژ است؛ گونة رزندر ( 6). البته این تابلو منطبق بر تابلوی شودمیانتخاب 

 .دنشومیمشابه در هر دو گونه، تغییرات آوایی مشاهده 
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 در تابلوی بهینگی // ةواکبررسی هماهنگی گردی در  .4-3-1-4

 گونة استانبولیدر اسامی ملکی مفرد و جمع در  // ةدر واک ممیزة گردیهماهنگی 

 ولیگونة استانب/ که معادل آن در شَ-/ابر+ ة. در اسم ملکی مفرد، همانند واژندارد یعملکرد یکسان

/+ /در اسم ملکی جمع  .شودمیهمگون  واکة ماشهبا  ممیزة گردیدر  واکة هدف، است

های هدف در باشد، هیچ یک از واکهمی /++/+ها+ی+شان/ که معادل آن واژه /ابر

 .شوندنمیهمگون  واکة ماشهبا  ممیزة گردی

 

 (23)تابلوی  

 به عنوان اسم ملکی مفرد/ به معنی )ابرش( /بررسی هماهنگی گردی در 

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (پسین

 یهمتراز

( ممیزة گردی)

 به راست

 یهمتراز

 (ممیزة پسین)

 به راست

ممیزة ) یهمتراز

( به افراشته

 راست

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

/u/ 

     u 

* *   *! 
   *  
  *    

* *  * *! 

  * *  


ترین با نقض فرامرتبه (b, e)های های تولیدشده گزینهاز میان گزینه( 23)درتابلوی 

( ممیزة افراشته) یهمتراز نیز محدودیت (c, f) هایهگزینروند و محدودیت از دور رقابت کنار می

 یهمترازنیز با نقض محدودیت  (dگزینة )مانند. میو از رقابت باز کنندمیرا نقض  به راست

گونه تخطی به عنوان با بدون هیچ (aگزینة )در نهایت  .شودمیحذف  ( به راستممیزة پسین)

.شودمیبرونداد بهینه انتخاب 
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 (24)تابلوی 

 شان( به عنوان اسم ملکی جمع)ابرهایبه معنی   //بررسی هماهنگی گردی در 

 

  تابلوی )در راستای تبیین  است گونة تبریزدر ( 16)منطبق بر تابلوی  کامالً( 24)تابلوی  

 .(دنشومالحظه ( 16)توضیحات تابلوی ( 24)

 

 گیری. نتیجه5

های های گونهپس از تحلیل داده این پژوهش،های مطرح شده در در راستای پاسخ به پرسش

 :شدمورد بحث موارد زیر منتج 

.دنباشمی //نوع های مورد بحث چهار گونه های گرد درواکه .1

در هر سه گونه به طور کامل  (1)های مورد نظر در بند در واکه ممیزة گردیهماهنگی  .2

.هستندو در برخی موارد متفاوت  نیستندیکسان 

بودن اسامی با توجه به مفرد و جمع ممیزة گردی پدیدة هماهنگیگونه رفتار  سهدر هر  .3

گردی در اسامی مفرد ملکی  پدیدة هماهنگیتوزیع  ،. به عبارت دیگراستملکی متفاوت 

.استتر از اسامی ملکی جمع و کاملتر منطبق

 ةمشابه همانند اسامی ملکی جمع و اسامی متممی، نکت های نسبتاًبا وجود برخی صورت .4

، توانایی نظریة بهینگیدر چارچوب  ممیزة گردیحائز اهمیت در بررسی هماهنگی 

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

 (پسین

 یهمتراز

( ممیزة گردی)

 به راست

 یهمتراز

 (ممیزة پسین)

 به راست

 یهمتراز

ممیزة )

( به افراشته

 راست

 یهمسان

 برونداد-درونداد

 در ممیزة)

(گردی

// 

 **  *   

 *  * *! 

* * * * *! 

** ** ** *  

 *  ** *! o

* ** * **  
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های ؛ بدین معنی که با جابجایی محدودیتاستتشخیص درست و دقیق صورت بهینه 

مورد استفاده در هر جایگاه معنایی و نقشی متفاوت  ةتوان به صورت بهیننیاز میمورد 

در تشخیص  نظریة بهینگیرسد که توانایی گونه به نظر میدست یافت. بنابراین این

.موثر استهای مشابه با عملکرد نقشی متفاوت بسیار کارآمد و صورت

، گونة رزنشناختی، به لحاظ رده دیممیزة گر پدیدة هماهنگیبا توجه به نتایج بررسی  .5

پدیدة تبیین  ،گیرد. به عبارت دیگرقرار می متفاوت ةتبریز و استانبولی در سه طبق

در این سه گونه حاکی از طبقات رده نظریة بهینگیبر پایه  ممیزة گردی هماهنگی

.استشناختی متفاوت 

در اسامی ملکی مفرد  گردیممیزة ، هماهنگی گونة تبریزالزم به ذکر است که فقط در   .6

جمع در تقارن کامل هستند. و

 نظریة بهینگیدر چارچوب  ممیزة گردیپس از تبیین فرآیند هماهنگی  در پژوهش حاضر،

ریح توانایی باالیی در تبیین و تش نظریة بهینگیکه  نتیجه گرفتتوان پاسخ به پرسش اول، میدر 

ای به صورت عام و هماهنگی واکه پدیدة هماهنگیهای مذکور در های زبانی گونهتمامی صورت

گیری میبه صورت خاص دارد. همچنین در پاسخ پرسش دوم نیز به این نتیجه ممیزة گردی

های مذکور، به باالی آوایی، واجی و معنایی گونه رغم تشابهات نسبتاًتوان دست یافت که علی

 ،گیرند. در نتیجهت یکسان قرار نمیدر طبقا ممیزة گردیشناختی هماهنگی لحاظ تحلیل رده

گیرند. در راستای قرار می A, B, Cفرضی  ةسه طبق، تبریز و استانبولی در گونة رزنهر سه 

ر د نظریة بهینگی ةبر پای ممیزة گردی پدیدة هماهنگیشناختی تر از تحلیل ردهواضح یتبیین

اسامی ملکی  ممیزة گردیدرصد هماهنگی ( 1)ترکی رزن، تبریز و استانبولی در نمودار  ةسه گون

 . است شدهمفرد و جمع به تفکیک هر سه گونه ارائه 
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 (1)نمودار 

 های رزن، تبریز و استانبولیدر گونه ممیزة گردیشناسی تقابلی هماهنگی رده

 

 منابع 

 .54-27 ، صص.19پیاپی( 3) 5 ،های زبانیجستار .سازی در زبان ترکیدوگان(. 1392) .امینی، رضا

 .چاپ پنجم. تهران: سمت .نظریة بهینگیشناسی واج(. 1394) .خان، محمودجنبی

. فرهنگ المیا یکرد شیگو یشناختهرد یرهاایمع یبررس(. 1394) .رادیوسفیفاطمه پالیزبان، کرم ا... و 
 54-41صص.  ،(47و 46) 16 ایالم،

شناسی نامه ارشد زبان. پایانترکی رزنبررسی ساختمان فعل در گویش . (1381) .جعفری، محمدعلی

 .اسالمیدانشگاه آزاد  :تهرانهمگانی، 

های گرینبرگ شناختی همگانیای ردهبررسی مقابله(. 1397) .میردهقانناز مهین و جعفری، محمدعلی

  .88-61 صص. ،46، پیاپی(، 4) 9 .جستارهای زبانی .های ترکی رزن، تبریز و استانبولیدر گونه

 فرآیند بر شناختیرده تحلیلی(. 1398) .بندینقششهرام  و میردهقانناز مهین ،محمدعلی جعفری،

 .کرن شناسیرده چارچوب در استانبولی و رزن، تبریز ترکی هایگونه در ممیزة گردی هماهنگی

 .268-253 .(، صص18) 9، شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش
آذری بر اساس  های همگونی زبان ترکیتجزیه و تحلیل فرآیند(. 1381) عبدالحسین. ،جهانمزرعهیدریح

دانشگاه عالمه تهران: شناسی همگانی، ارشد زبانکارشناسینامة پایان. شناسی خود واحدواج

 طباطبایی.

 .40-52 .(، صص20) 8، متن پژوهی ادبی. یگننظریة بهی(. 1383) .مقدم، محمددبیر

 سمت. . تهران: 1ج  جلد، 2 ،های ایرانیشناسی زبانرده(. 1392) .دبیر مقدم، محمد

88.88

66.66

55.55 55.55

100

75

هماهنگی ممیزه گردی

اسامی ملکی مفرد رزن اسامی ملکی جمع رزن

اسامی ملکی مفرد تبریز اسامی ملکی جمع تبریز

اسامی ملکی مفرد استانبولی اسامی ملکی جمع استانبولی
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مجله دانشکده ادبیات و علوم . شناسی در چارچوب اصول و پارامترها(. رده1382) .محمدی، غالمرضادین
  .184-169 صص. (،165) 53دانشگاه تهران-انسانی

 هایپژوهش .آذربایجانیای در زبان ترکی هماهنگی و ناهماهنگی واکه(. 1392) .نژاد، سیدمحمدرضی

 . 80-61(، صص. 2) 4 زبانی،

 حدیث. :تهران، تاریخ مفصل همدان(. 1375) .همدانی، احمدصابری

ای در زبان ترکی آذری منطقه مغان از دیدگاه (. بررسی فرآیند هماهنگی واکه1392) .عالئی، بهلول

 .48-31 صص. ،(1) 5، شناسیهای زبانپژوهش شناسی خود واحد.واج

 قاعدهبی افعال شناختیواج تحلیل و (. تجزیه1390) .چراغیزهرا  و خانجنبیمحمود ، کرمپور، فاطمه

  .82-51صص.  ،(1) 2 ،زبانی هایپژوهشمعاصر: رویکرد بهینگی.  فارسی زبان

 شناختی به نحو زبان فارسی میانه پهلوی.نگاهی رده (.1386). ناصحمحمدامین زاده، مجتبی و منشی

  .257-235 صص.، 19پیاپی(، 22) نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوره جدید

(، 11) 3، پازندسازی آن در چارچوبی صوری. و مدون نظریة بهینگیفرا(. 1386) .نازمیردهقان، مهین

 .74-53صص. 

در چارچوب  بلوچی.های هندی/ اردو، پشتو و نمایی افتراقی در زبانحالت(. 1387) .نازمیردهقان، مهین

 دانشگاه شهید بهشتی. بهینگی واژنقشی. تهران:
Bakovic, E. (2000). Harmony, dominance and control. Ph.D. dissertation. 

New Jersy: The State University of New Jersy.  
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An Analysis of Rounding Harmony in the Case of 

Typological View in Turkish Varieties of Razan, 

Tabriz, and Istambul Based on Optimality Theory 

  

Mohammad Ali Jafari 
 

Abstract 

The present research is focused on the assessment of the efficiency of 

Optimality theory within Iranian (Razan and Tabriz) and Istanbul varieties of 

Turkish. The main research questions are as followed: 1. How much can the 

Optimality theory be effective in exploring the Turkish varieties? 2. Are there 

any typological differences in categorizing the varieties under consideration? 

If yes, how are they? The research results demonstrate that The Optimality 

theory in exploring rounding harmony in the varieties under consideration is 

very effective. For instance, it can realize the optimal form among the similar 

forms which are used in them by substituting restrictions. Despite the 

similarities observed within the syntactic, morphological, and other areas of 

the three varieties, within their typological area differences are detected, 

according to which the three systems can be classified in triple hypothetical 

categories of A, B, and C which can be proved within the tableaux of 

Optimality analysis.  
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