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 يابر زیو ن یانیپا یهمخوان يهادر خوشه ییرسا یاصل توال تیرعا يافتد. برایند درج اتفاق میها فرآواکه يالتقا
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  مقدمه  - 1-1

زبانشناسان و دیگر دانشمندانی باشد که با زبان و  يکه مورد قبول همه نحوي یف زبان بهتعر     

 يهشود، زبان پدیدآن سروکار دارند مقدور نیست. این اشکال از طبیعت خود زبان ناشی می يهمطالع

توان به یک قلمرو علمی خاص محدود کرد و داراي نمی راآن يهاي است که مطالعبسیار پیچیده

تواند افراد اي است که میبین افراد جامعه است. تنها وسیله ارتباط يهفراوانی است. زبان وسیلهاي جنبه

ترین نهاد وجود آورد: به عبارت دیگر زبان مهمهم بپیوندد و در نتیجه یک واحد اجتماعی بهجامعه را به

دنیاي درون ما را با جهان هان اندیشه و اي است که جاجتماعی است. تنها وسیله یا موثرترین وسیله

گیرد، یکی از این هاي مختلفی مورد بررسی قرار می). زبان از جنبه1364کند (باطنی،بیرون مرتبط می

دهد. شود و فرآیندهاي واجی رخ میخوش تحول میهاي گفتاري زبان است که دستابعاد ویژگی

جبرانی، درج، هماهنگی  جمله: فرآیند حذف، کشش ازدهد، فرآیندهاي واجی مختلفی در زبان رخ می

هاي قدیمی شرقی زبان ترکی یکی از زبانادغام و تبدیل.  سازي، قلب،اي، تضعیف، همگونی، ناهمگونواکه

شود (هیئت، هاي مختلف بدان تکلم میتاریخی دارد و به گویش يهاست و حدود هزارو پانصد سال سابق

رسی زبان ترکی موضوعی است که توجه دانشمندان را در سراسر جهان به خود ). مطالعه و بر1366

را اند که منشاء زبان ترکی را یافته تا خویشاوندان و نیاي آنمعطوف داشته است. دانشمندان سعی کرده

نامه در صدد هستیم به بررسی فرآیندهاي واجی حذف و درج در گویش ترکی تعیین نمایند. در این پایان

  .                                                                       پردازیمباردبیلی 

  مسأله بیان - 1-2

را  شوند. این نوع تغییراتخوش تغییراتی مینشینی در ترکیب دستواحدهاي واجی بر اثر هم       

). فرآیندهاي واجی داللت بر نوعی تغییر ساختاري در 1378گویند (حق شناس، فرآیندهاي واجی می

صورت شناسی اشتقاقی بهها یا عناصر واجی زبان دارند. این تغییر ساختاري در رویکرد خطی واجمشخصه
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 اينمودارهاي چند الیهصورت شناسی اشتقاقی بهقواعد حساس به بافت و در رویکرد غیر خطی واج

  شود.بازنمایی می

ها تغییرات واجی رخ داند که طی آنهایی میم) فرآیندهاي واجی را مکانیز2002( 1یرکِیمالم      

هاي یک واج، حذف، اضافه و یا جابه جایی یک واحد واجی دهد. این تغییرات شامل تغییر در مشخصهمی

هاي روي اي از تاثیراتی هستند که واجت که تغییرات واجی مجموعه) معتقد اس1380( 2شود. مارتینهمی

شود. هاي وابسته و تغییرات آوایی حاصل میگذارند و در اثر آن گونههاي مجاور میگفتار بر واج يهزنجیر

  گیرد. این تغییرات مشروط است و در بافت زبان صورت می

ها تا حدودي ها از نماي واجی زیربنایی آنواژه گردد که صورت صوتیفرآیندهاي واجی سبب می     

ها را آشکار هاي صوتی واژهمتفاوت شود. به بیان دیگر بررسی فرآیندهاي واجی چگونگی دگرگونی

دهد توضیح پذیر سازد. براین پایه، هر دگرگونی صوتی که به ظاهر صورت زبانی را نامنظم نشان میمی

هاي زبانی به ظاهر شود که صورتبررسی فرآیندهاي واجی معلوم میگردد. به این معنی که از راه می

هاي مشخصه يهدر بسیاري موارد، علت فرآیندهاي واجی را بر پای مند است.نامنظم نیز در واقع قاعده

ها و نیز توان جستجو کرد. هریک از واجها میواجی و نیز تولیدي صداها و نیز تاثیر شنیداري و درك آن

هاي واجی و صوتی تصور کرد. اي از مشخصهصورت مجموعهترتیب بهتوان بهزبان را میصداهاي 

هاي واجی در اصل در ذهن سخنگویان زبان جاي دارد و به هنگام تولید صداها از راه اعصاب مشخصه

یا  هاي گویایی شکل خاصی بگیرند وگردد که اندامشود و سبب میهاي مناسب منتقل میگویایی به اندام

هاي آوایی گسترش و یا از بین رفتن همین مشخصه يهحرکت مناسبی را انجام بدهند. درواقع، بر پای

توان توضیح طبیعی ارائه داد. توضیح طبیعی فرآیندهاي واجی را با توجه به براي فرآیندهاي واجی می

شان داد. یک وضع این است توان در دو جهت نهاي گویایی به هنگام تولید صداها میاندام يهوضع دوگان

دهد و یا هاي واجی یک صداي خاص انجام میکه حرکتی که یک اندام گویایی برحسب یکی از مشخصه

هاي آوایی گیرد تا هنگام تولید صداي بعدي ادامه یابد. به بیان دیگر، ممکن است مشخصهشکلی که می

ترتیب صداي بعد با صداي پیشین همگون شود. وضع از یک صدا به صداي بعدي گسترش یابد و بدین

                                                
1.  Malmkjar  
2.  Martine  
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هاي گویایی از پیش براي تولید صداي بعدي، شکل دیگر این است که به هنگام گفتار، ممکن است اندام

مناسبی بگیرند و تا حدي آماده شوند و حرکت مناسبی را نیز انجام بدهند، و در نتیجه صداي پیشین در 

داي بعدي تغییر یابد. مثال ممکن است به هنگام تلفظ یک مصوت، در هاي آوایی صجهت یکی از مشخصه

بینی از پیش پایین بیفتد و در نتیجه، این  يهجهت آمادگی براي تولید صامت دماغی بعدي، دریچۀ حفر

  ).1374صورت مصوت دماغی تلفظ شود (مشکوه الدینی، مصوت نیز به

هاي آوایی بر ها در برخی از بافتوان دریافت که واجتهاي زبانی گوناگون، میصورت يهاز مشاهد    

هاي . به بیان دیگر در برخی موارد، مشخصهکنندتغییر میاي گذارند و در نتیجه، به گونهیکدیگر تاثیر می

شود که یک واج برحسب یابد و موجب میواجی از صدایی به صداي مجاور پیشین و یا بعدي گسترش می

هاي واجی مجاور با تغییر خاصی به پذیري از مشخصهرود، با تاثیردر آن به کار میبافت آوایی خاصی که 

هاي شوند. مثال، صامتهاي آوایی تغییر صوتی خاصی را موجب میتلفظ درآید. همچنین، برخی بافت

 گردد،آوایی دمیده تلفظ می يهواك در آغاز هجا به ویژه پیش از مصوت با تکیه بر مشخصانسدادي بی

هاي کامی ، پیش از صامت/nهمچنین، صامت دندانی /». پور] «pʰurو [» توپ] «tʰupهاي [مانند نمونه

ها از گونهشود واجچنان که مشاهده می». رنگ] «raŋɡ، [»سنگ] «saŋɡ[ يهشود، مانند نمونتلفظ می

هاي آوایی ها را در بافتها، موارد بسیاري هست که تغییر واجزبان يهآیند. در همهمین راه پدید می

هاي هر ها از لحاظ حفظ هویت و تلفظ عادي لهجهگونهدهد. البته تفاوت آوایی واجگوناگون نشان می

اي صداها گونههاي آوایی یا واجهاي زبانی گوناگون، مشخصهزبانی مهم و معتبر است. یعنی اگر در صورت

ها از صورت عادي انحراف داشته، و به اصطالح درست آنشود که تلفظ نمایان نگردد، به روشنی معلوم می

  )1374(مشکوه الدینی،  تلفظ نشده است

 يآمد که مطالعهنظر ، بهاست، فاقد زبان رسمی نوشتاري ي نفوذ و کاربردزبان ترکی علیرغم گستره    

در استان اردبیل  هاي متعددي است وزبانشناختی این زبان ثمربخش خواهد بود. زبان ترکی داراي گویش

هاي مختلف، کنند. از بین این گویشهاي متفاوتی تکلم میمختلف با گویش هايساکنین شهرستان

گویش ترکی اردبیلی که ساکنین مرکز استان اردبیل یعنی شهر اردبیل به آن تکلم می کنند براي تحلیل 

یندهاي واجی حذف و درج در این نظر رسید که با بررسی دقیق فرآ گونه بهو بررسی انتخاب شد. این
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شناختی در این گویش دلیل ضعف مطالعات واجنین بهگویش دالیل رخداد این فرآیندها آشکار شود. همچ

  نظر رسید که مطالعه و بررسی آن حائز اهمیت باشد. به

  انواع فرآیندهاي واجی - 1-3

مختصري  يهزبان روي بدهد، اشاربخش به انواع فرآیندهاي واجی که ممکن است در یک این در       

به تفصیل  که در این پژوهش  مورد بررسی قرار می گیرند، حذف و درج شود. سپس فرآیندهاي واجیمی

  بیان می شوند.

  حذف  -1-3-1

ها است که در آن یک یا چند ویژگی آوایی در یک موضع مشخص هاي رایج در زبانحذف از فرآیند    

الگوي واژگانی یا هجایی قابل قبول در  يمنظور ارائه). فرآیند حذف به1388 شود (بیجن خان،حذف می

  ). 2001، 3دهد (برکوئستآرایی یک زبان، ساختار هجایی آن زبان را تغییر میواج

  کشش جبرانی -1-3-2

در توضیح کشش جبرانی بر این باور است که کشش جبرانی به فرآیندي از کشش یک  4گلداسمیت    

کند که این کشش، پاسخی به فرآیند حذف یا کوتاه شدگی واج دیگر است. در اشاره می - بیشتر واکه- واج

  .)1385شود ( کامبوزیا، واقع، یک واج به جبران آنچه حذف شده است، کشیده می

به  ها حذف شود،که دو همخوان به دنبال دارد و هنگامی که یکی از همخواندر کشش جبرانی، یک وا

  )1981شود.( آرلوتو، پیشین آن کشیده می يهجبران واج حذف شده، واک

 درج -1-3-3

به  آوایی يهدرج داللت بر فرآیندي دارد که در آن بنابه مالحظات ساختاري یک یا چند مشخص    

شناسی درج فرآیندي است ). در واج1369حق شناس،   ;1992شوند (الزار، عناصر واجی زبان افزوده می

شود گفته می »میان هشتک«شود که به آن که طی آن یک عنصر واجی جدید به یک واژه افزوده می

  ).2008(کریستال، 

  

                                                
1. Burquest  
2. Goldsmith  
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 ايهماهنگی واکه -1-3-4

در یک محدوده خاص ( معموال  هاي موجوداي یک فرآیند واجی هست که در آن واکههماهنگی واکه      

هایی نظیر شوند. مشخصههاي یک کلمه) در یک یا چند مشخصه واجی با یکدیگر هماهنگ میواکه

ها به افراشته یا افتاده، پسین یا پیشین، گرد یا غیر گرد، خیشومی شدگی و غیره که براي تمایز بین واکه

 ).5،1994نند (کنستویچتوانند در فرآیند هماهنگی شرکت کروند، میکار می

  تضعیف  -1-3-5

کند که منجر به کاهش میــزان انســداد یــا کشــش یــک تضعیف به تغییراتی در آواهاي زبان اشاره می     

کنــد، بلکــه ). اصطالح تضعیف به یک فرآینــد منفــرد خــاص اشــاره نمی2004گردد (کرشنر، همخوان می

شــدگی، تشدید زدایی، زنشی شدگی، صفیري شدگی، ناسودهاي از فرآیندهاي مجزا و متنوع یعنی مجموعه

  ).2007، 6ونبدهد ( هانیحذف، چاکنایی شدگی و واکدارشدگی را تحت پوشش قرار می

  همگونی  -1-3-6

همگون سازي عبارت از آن است که دو واج اعم از واکه یا همخوان و یا یک واکه و یک همخوان      

هنگامی که یک هم تاثیر گذاشته و با هم همگون و همرنگ شوند.  درون یک هجا یا یک واژه بر روي

واحدآوایی بر اثر مجاورت با واحد دیگر تغییراتی در آن ایجاد شود،  و بسوي مشابهت با آن پیش رود، 

  ).2001الدفوگد و همکاران، شده است ( 7شود که آن واحدآوایی دچار فرایندي بنام همگونیگفته می

  سازي ناهمگون  -1-3-7

فرآیند ناهمگونی عکس فرآیند همگونی است. در این فرآیند یک همخوان که در یک یا چند       

هاي مشترك را از دست آوایی با همخوان  همنشین خود مشترك است، در ترکیب آن مختصه يهمختص

پیشرو یا پسرو باشد تواند هاي آوایی دیگري را بدست می آورد . فرایند ناهمگونی نیز میدهد و مختصهمی

] شریک ʃ] در دو مختصۀ بی واکی و سختی با همخوان [k] همخوان [moʃkelمثال در واژه (مشکل) [

فوق و بدست آوردن  يهاست ولی در ترکیب بر اثر فرایند ناهمگونی پیشرو، با از دست دادن دو مختص

                                                
1. Kenstowicz 
2. Honeybone 
 assimilation 
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شود همنشین خود ناهمگون می ] در می آید و از این نظر باɡهاي واك داري و نرمی بصورت [مختصه

فارسی ممکن است  يهمی آید همچنین در تلفظ عامیان] درgelʃmo[بطوریکه تلفظ آن واژه بصورت 

] مختصۀ t] تلفظ شود که در اینصورت همخوان [ʔakse(عطسه) بر اثر ناهمگونی پسرو بصورت [ يهواژ

] sکامی (که در [نرم يهبجاي آن مختصدهد و ] مشترك است از دست میsلثوي را که با [ –دندانی 

  آورد.دست میهوجود ندارد) ب

  قلب  -1-3-8

که همخوان طوريکنند بهگاهی دو همخوان در ترکیب بر اثر همنشینی جاي خود را باهم عوض می    

نشیند. این فرآیند را گیرد و همخوان دومین به جاي همخوان نخستین مینخستین جایگاه دومین را می

  )1378هاي زیر توجه کنید (حق شناس، گویند. فرآیند قلب در فارسی وجود دارد. به نمونهقلب می

  ⁄kerbit⁄  →   ⁄kebrit⁄                                   کبریت                        

   /gofl/  →   /golf/                                  قفل                              

  ادغام  -1-3-9

هاي واجی ادغام شدن خصوصیات دو واج در یکدیگر و تبدیل دو واج به یک واج یکی دیگر از فرآیند    

دندانی است و دیگري  يهها یکی /ن/ یعنی واج غناست. در کلمات: خنب، جنب، دنب، دو واج آخر آن

ب/ واج دولب است. این دو واج متمایز به واج دیگري که یکی از خواص هر دو واج را دارد یعنی /م/ که /

  ).1932جم (باقري، ←خم، جنب←دم، خنب←شود: دنبهم غنه است  و هم دولبی تبدیل می

  تبدیل  - 1-3-10

وانیم براي آن در چهارچوب بی آنکه بتشود گاهی در یک واژه یک واج به واج دیگري مبدل می    

ماه،  ←هاي : ماددر واژه» ه«به » د«هاي همگونی یا دگرگونی توجیهی بیابیم. مثل تبدیل فرآیند

» گ«به » و«جور، و یا تبدیل  ←شور، جوي ←در واژگان : شوي» ر«به » ي«سپاه، و یا تبدیل  ←سپاد

  ).1392گشتاسب (باقري،  ←در واژ: ویشتاسب
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  توصیف فرآیندهاي واجی درج و حذف - 1-4

 درج  -1-4-1

دستور گشتاري درج فعالیتی نحوي است که طی آن یک عنصر ساختاري جدید به  چهارچوبدر       

هاي خاصی از یک شود؛ به عبارت دیگر در فرآیند درج اقالم واژگانی در محلیک زنجیره افزوده می

در جایگاه فاعل در جمله (   thereتکواژ منفی و یا درج شوند، مثال درج ساختار دستوري اضافه می

ها و یا تولید ) علت اصلی درج همخوان را جلوگیري از تولید توالی واکه2005). آدن (2008کریستال، 

نویسد: در فرآیند درج یک همخوان بین دو واکه درج ) می1385داند. کامبوزیا (واکه در آغاز هجا می

شود تا خوشه همخوانی را شود یا یک واکه بین دو همخوان درج می» هاالتقاي واکه«شود تا مانع می

شوند، به بشکند. از آنجا که این عناصر در مرز میان دو هجا یا دو تکواژ و گاهی بین دو کلمه آشکار می

  روند.تر از واج تعلق دارند و از این رو در زمرة نواها به شمار میهاي بزرگواحد

گیرد که برخالف روال معمول ترکیب هجاهاي فارسی، دو واج فرآیند درج هنگامی صورت می     

شود اي قرار داده میصورت یا بین دو واج همخوان آغازي واکهاینهمخوان در آغاز واژه قرار بگیرند که در

ي ترکیبی کلمهگردد. همچنین هرگاه در یک و یا قبل از آن دو همخوان یک همزه و یک واکه افزوده می

ها در زبان فارسی یک واج میانجی در بین آن دلیل روا نبودن التقاي واکهدو واکه کنار هم قرار بگیرند، به

  شود. مانند: دو واکه افزوده می

  چهارپایان ←+ ان چهارپا

افزوده  /eیا / /iي /ي ترکیب یک واکهگاهی براي آسان شدن تلفظ در کلمات ترکیبی بین دو کلمه      

  )1392کامی یار (باقري، ←باغبِان، کام+یار←گردد. مانند: باغ+بانمی

صورت برعکس حذف، از راه فرآیند درج ممکن است صدا و یا هجایی در واژه افزوده شود. فرآیند درج را به

 توان نشان داد:           ي کلی زیر میقاعده

  ∅ → x /  ب—الف                                        

افزوده شود. درج » ب—الف«در بافت آوایی  xدهد که ممکن است هر صداي ي فوق نشان میقاعده     

  .صدا ممکن است به شکل درج یک صامت، درج یک مصوت، و یا درج یک هجا صورت بپذیرد
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  درج یک صامت (صامت میانجی) -1-4-1-1

ها ظاهر گردد. شود که یک صامت میان آندر زبان فارسی، همنشینی دو مصوت معموال موجب می      

شود. صامت میانجی هیچ گونه نقش تمایز گفته می» صامت میانجی«به این صامت افزوده شده معموال 

دو مصوت  هاي زبانی میانطور طبیعی تنها براي امکان فراگویی صورتي معنی ندارد، بلکه بهدهنده

اي با گردد. در زبان فارسی، در سطح صداها، در آغاز گفتار (به دنبال مکث)، هیچ واژهپیاپی ظاهر می

شود، بلکه در چنین مواردي پیش از مصوت، همواره یک صامت انسدادي چاکنایی مصوت آغاز نمی

و یا تکواژي به مصوت  ي گفتار، در مواردي که واژهگردد. همچنین، در میان زنجیره(همزه) ظاهر می

گردد، در میان دو مصوت پایانی و آغازي دو واژه یابد و واژه و یا تکواژ بعدي نیز با مصوت آغاز میپایان می

  شود.و یا تکواژ پیاپی، صامت میانجی ظاهر می

 /y/ ، /ʔهاي/شود، معموال یکی از صامتعنوان میانجی شنیده میهایی که بهدر زبان فارسی، صامت     

/ɡ/ ، /h/ / وv/ / یاw/ هاي آوایی یکی از دو مصوت همنشین موجب است. احتماال، برخی از مشخصه

ي آوایی مشابهی را با یکی از دو مصوت و یا هاي میانجی یاد شده که مشخصهشود که یکی از صامتمی

  ها دارا است ظاهر شود.هر دوي آن

  درج مصوت -1-4-1-2

ي واژه که دو صامت پیاپی قرار میگیرد، تنها در برخی موارد در گفتار عادي در مرز دو تکواژ سازنده    

هاي شود، مانند نمونهممکن است یک مصوت افزوده شود. به مصوت افزوده شده مصوت میانجی گفته می

  زیر:

  / mehrabɑn// →  /nɑb +r meh                                        مهربان                           

 / sazegar   → / gar +saz//                                         سازگار                                  

  درج هجا -1-4-1-3

، هجاي /tي ماضی /ي فعل و نشانهدر زبان فارسی، براي ساختن بن ماضی برخی افعال، در میان پایه    

/es/ هاي زیر:شود، مانند نمونهافزوده می  

  /tavanest/   →    /t  +   tavan/                                    توانست                               
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  / danest    /→      /t +  dan/                                                    دانست                    

  )1374الدینی، (مشکوه

  فرآیند حذف  -1-4-2

شوند و از تعدادي هاي همخوانی با حذف یک همخوان ساده میدر پیوستار گفتار معموال خوشه         

شوند. حذف با درج در تقابل هجاهاي کلمات چند هجایی، با حذف یک واکه و یا همخوان کاسته می

کلمه حذف شود. ( » پایانی«و یا » میانی«، » آغازي«است. ممکن است یک عنصر واجی از جایگاه 

  )1385کامبوزیا، 

ها است که در آن یک یا چند ویژگی آوایی در یک موضع مشخص هاي رایج در زبانحذف از فرآیند        

ي الگوي واژگانی یا هجایی قابل قبول در منظور ارائه).  فرآیند حذف به1388شود (بیجن خان، حذف می

  ).2001دهد (برکوئست، زبان، ساختار هجایی آن زبان را تغییر میواج آرایی یک 

پا. حذف واج از میان واژه را ←گویند. مانند: پاينیز می» ترخیم«هاي پایانی را اصطالحا حذف واج       

  ).1392ژنرال(باقري، ←یزد، ژِِنرال←گویند. مانند: یَزَدنیز می» تسکین«اصطالحا 

شود. دو نوع فرآیند ي گفتار حذف مینجیري تحت شرایط خاصی از زنجیرهگاهی یک واحد ز        

ها از یکدیگر ضروریست، یکی حذف تاریخی است که بر اثر آن به حذف در زبان وجود دارد که تمیز آن

زبانی خاصی از - مرور زمان و طی مراحل تاریخی مختلف یک واحد زنجیري به پیروي از قواعد تاریخی

شود. این فرآیند تاریخی مسوول حذف همخوان نرمکامی، بیواك و ایی مشخص حذف میهاي آوزنجیره

هایی است که در صورت نوشتاریشان و سایر واژه hightو  nightهاي انگلیسی از نوع از واژه /xسایشی /

ها ي هیچ گونه آوایی در صورت گفتاري آنآنکه این حروف نمایندهشود بیمنظور می» gh«حروف 

هایی از نوع نامک، زردك، و سیاهک به باشند. فرآیند حذف تاریخی موجب شده است که در فارسی واژه

در  /eبه / /aمرور زمان همخوان کامی (یا نرمکامی)، بیواك و انسدادي خود را از دست بدهند و یا تغییر /

دیل اشتر به شتر، امرداد به هاي نامه، زرده و سیاهه تبدیل شوند. همین فرآیند مسئول تبها به صورتآن

  مرداد، ابر به بر است. 
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نوع دوم حذف، حذف ساختاري تابع قواعد نظام صوتی زبان است که حاکم بر ترکیب آواها در       

نوعی همنشینی بین واحدهاي باشند؛ به این تعبیر که هرگاه در ترکیب آواها با هم ي گفتار میزنجیره

نظر  اساس طبیعت آوائی زبان، ثقیل بهخالف نظام صوتی زبان باشد و یا برزنجیري به وجود آید که یا 

شود. بنابراین حذف ساختاري ي گفتار حذف میبرسد، براي رفع این اشکال یک واحد آوائی از زنجیره

اي کلی عرضه نمود. براي مثال توان براي هر نوع حذف قاعدهدهد و میاساس قواعد همزمانی روي میبر

  هاي انگلیسی زیر توجه کنید:ترکیببه 

/Economic + -al + -ly → /economically/ 

/li → /ikənɔmikli-+  +ikə′nɔmik + ə/ 

/politic + -al + -ly → /politically/ 

/il → /pə′litikli-+  +pɔlətik + ə/′ 

شود. این حذف می /ə+/از پسوند  /əي /هاي آوائی باال واکهشود در ترکیبهمچنان که مشاهده می      

و بعد از آن  /kاي ساختاري است به این تعبیر که هرگاه پیش از پسوند فوق همخوان /حذف تابع قاعده

هاي مشابه اجباري است. پس تلفظ اشکال ترکیبی فوق و سایر ترکیب /əقرار گیرد حذف / /ly - /liپسوند 

خالف نظام صوتی زبان انگلیسی خواهد بود و در  */litikəli′pəو / */ikənɔmikəli/هاي آن به صورت

  شود.ممکن محسوب مینتیجه نا

هاي پربسامدي که به هجاي بلند از واژه /rرسد که حذف همخوان پایانی /در فارسی به نظر می      

CVCC ها در مقایسه با طبیعت آوائی این زبان باشد و نه ناشی از شوند ناشی از ثقیل بودن آنختم می

و  /gadrاند از: (قدر) /توان در این مورد عرضه داشت عبارتهایی را که مینظام صوتی زبان فارسی. مثال

  شوند. گفته می  /sa:bو / /d:aɡهاي /که در جایگاه پیش از همخوان به صورت /sabr(صبر) /

رسد که تابع همین قاعده نیز به نظر می  /va:xي  (وقت) و تبدیل آن به /هاز واژ /tحذف همخوان /     

  )1378باشد. (حق شناس، 

صورت توان بهاز راه فرآیند حذف صدا، ممکن است صدایی از بافت صوتی حذف شود. حذف صدا را می    

  قاعدة کلی زیر نشان داد:                                                                                       

 ∅ →x   /ب    —الف                                                                                                  
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حذف شود. » ب—الف«در بافت آوایی  xدهد که ممکن است هر صداي ي فوق نشان میقاعده      

  حذف صدا ممکن است در آغاز، میان و یا پایان واژه روي دهد.

  حذف صداي آغازي -1-4-2-1

  ها حذف صداي آغازي صورت پذیرفته است، مانند:در فارسی گذشته، در برخی واژه      

    /ʃotor/ / → /oʃtor                                        شتر                 ←اشتر 

   /sepid/  → /espid/                        سپید                     ←اسپید 

هاي توان مشاهده کرد؛ از جمله نمونههایی از حذف صداي آغازي را میهاي گوناگون نمونهدر زبان      

  I’ve→ I have زیر در زبان انگلیسی:                                                                             

                                                                                                 I’m → I am  

  حذف صداي میانی -1-4-2-2

  توان مشاهده کرد:هاي زیر میهاي زبان فارسی کنونی در نمونهحذف صداي میانی را در برخی واژه

  /tʃi.dam/ /tʃin.dam/ →                              چیدم                           

   /→ /s.bandda/dast.band /                        دستبند                            

  حذف صداي پایانی -1-4-2-3

  شود:ي زیر صداي پایانی واژه در گفتار عادي حذف میهاي نمونهدر زبان فارسی در واژه

   / Ɂen.ʃɑ/ → en.ʃɑɁ/Ɂ/                                        انشاء                    

        /das/  → /dast    /                                        دست                           

پذیر نیست. بسیاري توضیح این نکته الزم است که فرآیند حذف از لحاظ صورت شناختی همواره توجیه 

هاست. به عالوه، فرآیند حذف صدا واجی، واج آرایی و یا هر دو آنهاي واژاز موارد حذف صدا بر اثر ویژگی

  ممکن است در مورد صامت و یا مصوت روي دهد.

  حذف صامت -1-4-2-4

  توان مشاهده کرد.در زبان فارسی موارد گوناگون حذف صامت را می
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یابد، پایان می /inي فعل به دو واج /ها پایهي زیر که در آنهاي نمونهماضی فعل الف) از صورت        

ها ي آني زیر را با صورت فعل حال قرینههاي نمونههاي ماضی فعلشود. صورتحذف می nصامت 

  مقایسه نمایید:

  

صامتی پایان هجا حذف ي دو در جایگاه پایانی هر خوشه dو  tب) در گفتار عادي معموال صداهاي        

  هاي زیر:گردد، مانند نمونهمی

 /dasban/  → /dastband/                         دستبند                   

  dasgire/  →  / /dastgire/                                 دستگیره                      

(همزه) (صامت انسدادي چاکنایی) در جایگاه پایانی واژه، دربافتی که به دنبال یک  ]ʔ[ج) معموال صداي 

  هاي زیر:شود، مانند نمونهباشد، حذف می ɑمصوت به ویژه مصوت 

                          

    /ʔenʃɑʔ /    →   / ʔenʃɑ/                                                              انشا

  /ɑrʒedɑʔ/   →   /ʔrʒedʔ/                                           اجرا                               

ي جمع (ه) از نشانه /hپذیرد، صداي /پایان می eد) در گفتار عادي، به جز در مواردي که واژه به مصوت 

/ɑh/ صورت /شود، و در نتیجه به(ها) حذف میɑ/ هاي زیر:گردد، مانند نمونه(آ) ظاهر می  

  /ɑ/ → /mardɑh.mard/                                   مردها                               

  /ɑbɑtke/ →/ab.haket/                      ها                                     کتاب

  شود:ي جمع حذف نمیاز نشانه /hهاي زیر صداي /در نمونه

  /ɑhe.hʃtuk/                                              ها                             کوچه

  /ɑne.hɑx/                                             ها                                 خانه

  حذف مصوت -1-4-2-5

توان مشاهده هاي فعل میدر برخی از صورت دهد،مواردي از حذف مصوت را که در گفتار عادي روي می

  کرد:
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ي صفت مفعولی حذف نشانه /eالف) در گفتار عادي از صورت فعل ماضی نقلی معموال مصوت /     

بندهاي فعل منتقل ي مصوت حذف شده به هجاي پایانی فعل یعنی پیصورت، تکیهاینشود. درمی

  هاي زیر:گردد، مانند نمونهمی

    /amraft/ → /te.amraf/                         ام                                      رفته

     /ndamɑx/ → /nde.amɑx/                       ام                                       خوانده

عادي، در هجاي آغازي تکیه به دنبال مصوت با تکیه را در گفتار ب) مورد دیگري از حذف مصوت بی     

توان مشاهده کرد در بافتی که بن حال التزامی از بیش از یک هجا تشکیل شده بن حال التزامی ساده می

نباشد، هجاي آغازي بن حال  /aباشد و صداي آغازي آن نیز صامت باشد، و مصوت هجاي یاد شده نیز /

تکیه است. گیرد و بیالتزامی است قرار می (بِ) که پیشوند حال /beي /الزاما به دنبال هجاي با تکیه

  هاي زیر:مانند نمونه

  /rimɑbegz/ → /rimɑbegoz/                           بگذاریم                           

  /begzarim/ → /begozarim/                   بگذریم                                     

  /inimʃben/ → /inimʃbene/                  بنشینیم                               

  /benvisim/ → /benevisim/               بنویسیم                                      

توان مشاهده کرد، پس از حذف مصوت تقطیع هجایی نیز تغییر هاي فوق میکه در نمونهچنان     

  ).1374بد. (مشکوه الدینی، یامی

  هدف تحقیق - 1-5

هاي واجی حذف و درج بهینگی فرآیند يعه سعی براین است که از طریق نظریهدر این مطال      

ترکی اردبیلی توجیه و تبیین شود. هدف این تحقیق این است که در چهارچوب  گویشصورت دقیق در به

بهینگی بتوان براي فرآیندهاي واجی ذکر شده در زبان ترکی اردبیلی، از رهگذر بررسی  يهاصول نظری

هایی روشن و با کفایت تبیینی و توصیفی ارائه هاي نقض پذیِر جهانی، تحلیل و تبیینتعامل محدودیت

ود، ششناسایی می، هاي واجی که فرآیندهاي حذف و درج رخ داده استمنظور، ابتدا محیطداد. بدین

 يهشوند و در ادامه در چهارچوب نظریها مشخص میبنديهاي نشانداري دخیل و رتبهسپس محدودیت
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گیرند. همچنین هدف دیگر این تحقیق این است که بتوان از بهینگی مورد تحلیل و بررسی قرار می

هاي این با استفاده از یافتهها در این زمینه، راه را براي مطالعات آینده و آوري مقدمات و دادهرهگذر جمع

 پژوهش روشن نمود.

  تاریخ زبان ترکی - 1-6

 تــاریخی دارد و بــه ياست و حدود هزارو پانصد سال ســابقه هاي قدیمی شرقیزبان ترکی یکی از زبان    

 مطالعه و بررسی زبان ترکــی موضــوعی اســت کــه .)1366شود (هیئت، هاي مختلف بدان تکلم میگویش

 اند که منشــاء زبــانتوجه دانشمندان را در سرار جهان به خود معطوف داشته است. دانشمندان سعی کرده

  را تعیین نمایند.ترکی را یافته تا خویشاوندان و نیاي آن

عــالوه بــر  لترك تالیف کرده کــه در ایــن کتــابم) کتابی به نام دیوان لغات ا1072محمود کاشغري (      

در ایــن  ادبیات شفاهی مــردم نقــل کــرده اســت. وي يهدستور زبان و لغات متداول آن دوره مطالبی دربار

هــا هــاي آوائــی آنهاي مختلــف ترکــی و تفاوتهاي گویشعقاید، عادات اقوام ترك، ویژگی يهکتاب دربار

  ).1366بحث کرده است (هیئت،

هجري کتابی تحت عنــوان مقدمــه االدب نوشــته اســت کــه حــاوي  532ود کاشغري قبل از سال محم    

 8هــاي زبــان ترکــی اســت. در اوایــل قــرن هیجــدهم اســترانبرگلغــات و گویش يهاطالعات مفیدي دربار

هــا را هــاي مختلــف آنزبــان و گویش 32هــاي ترکــی مطالعــه کــرد. وي زبان يههاي متمادي دربــارسال

هــاي هــا گذاشــت. بــه نظــر وي زبــان ترکــی از نظــر نســبی جــزء زبانکرد و نام تاتــاري بــرآن آوريجمع

هــا از شــود کــه اهــل زبــان آنهایی اطــالق میآلتایی به مجموعه زبان_هاي اورالآلتایی است. زبان_اورال

بــه نقــاط  هــاي مختلــفهاي اورال و آلتاي (در شمال ترکستان) بوده و هر گروه در زمانبین کوه يهمنطق

آلتایی به دو دسته اورالیــک و آلتائیــک تقســیم _هاي اورال). زبان1366اند. (هیئت،مختلف مهاجرت کرده

شوند. زبان اورالیک شامل فنالدي و مجاري است و زبان آلتائیک به دو دســته شــرقی و غربــی تقســیم می

  نامند.را آلتایی شرقی میتونقوز _شود. بر این اساس ترکی را آلتایی و غربی و مغولی و منچومی

                                                
1.  Stralenberg 
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یکصد سال بعد راسک زبانشناس دانمارکی و ماکس مولر تحقیقات اســترانبرگ را ادامــه دادنــد. راســک     

ها را تورانی نامیــد. در اوایــل هاي دیگر را به این دسته اضافه کرد و آنرا اسکیت خواند و مولر آنبعضی زبان

ها را از یک ریشه دانست و زبــان ســومري را نیــز با مقایسه کلمات سومري و ترکی، آن 9قرن بیستم هومل

  جزء گروه آلتائیک قرار داد. 

آلتایی به دو _نویسد اورالباشد و میآلتایی می_هاي اورالاي هم جزء زبانمعنقد است که کره 10بوپ      

شــود. اقــوز تقســیم میدو گــروه ســاموئید و فینشود و بعد اورالیک به اورال و آلتائیک تقسیم می يهدست

تونقــوز _شود. گروه چواش به ترك، مغول و منچــواي و چواش تقسیم میهاي آلتائیک به دو گروه کرهزبان

هــاي و پــوپ یــه خویشــاوندي زبان 12و پلیــوت 11). افرادي همچون رامســتد1366شود (هیئت،تقسیم می

ترك شــناس انگلیســی و  14ترك شناس مجار و جرارد کلوزن 13آلتائیک معتقدند ولی افرادي همچون نمت

زبان شناس آلمانی این نظر را قبــول ندارنــد. جــرارد کلــوزن و دروفــر و نمــت معتقدنــد کــه بــین  15دورفر

ها به علت وجود کلمــات قرضــی تونقوز خویشاوندي وجود ندارد و تشابه آن_هاي مغول و ترك و منچوزبان

هاي ). با توجــه بــه اینکــه اورالــی مربــوط بــه ســال1366شده است (همان، است که از ترکی وارد مغولی 

قبل از میالد است، تنهــا قســمت انــدکی از آن بازســازي شــده اســت و همچنــین بــراي  8000تا  5000

هــا بــه بازسازي آلتایی مادر شواهد خیلی اندکی وجود دارد و همچنین براي اثبــات خویشــاوندي ایــن زبان

که در خانواده هندو اروپایی کار شده است، مطالعاتی صورت نگرفته است. بعضــی از  گونهروش تطبیقی آن

اي باید دست کشید  و زبان ترکــی را یــک زبــان اند که از فرض وجود چنین خانوادهمحققین توصیه نموده

  ).1992، 16دانند (لمنمجزا می

  بندي زبان ترکیتقسیم -1-6-1 

 هاياساس ویژگیبه نقل از محمود کاشغري ترکی را بر »هاي ترکیتاریخ زبان و لهجه«هیئت در      

  واژي به پنج دسته تقسیم کرده است:آوایی و ساخت

                                                
 Homelle 
 Boppe 
 Ramsted 
 Pelliot 
 Nemeth  
 Gerard Clausen  
 Doerfer 
 Lehmann 
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 هاي مختلف استایغور که خود شامل گونه - 1

 یاباقور، تاتار، باسمیل و گاي - 2

 قرقیز، قبچاق، اوغوز، توخس، یاغما، چیگیل، اغراق و چاروق - 3

 یاماق باشقرت - 4

 بلغار، سوار، بچنگ - 5

صورت زیر هاي ترکی را بهنویسد، جکلین کورنفیلت در مقاله خود زبانهیئت در همین کتاب خود می

  کند:بندي میتقسیم

  

کند. هون غربی بندي خود زبان ترکی را ابتدا به هون شرقی و هون غربی تقسیم میباسکوف در تقسیم    

  هاي زیر است: شامل گروه

 گروه قارلوق - 4گروه قبچاق  - 3گروه اغوز  - 2بلغار گروه  - 1

  ها است:و هون شرقی شامل این گروه

 گروه قرقیز قبچاق- 2گروه اویغور   - 1

  باشد. بندي زبان ترکی آذري از نوادگان گروه اوغوز میطبق این تقسیمبر
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آلتــایی  يههــاي خــانواداز زبانهاي مغولی و تونگوزي به همراه زبان 17اساس نظریۀ آلتاییزبان ترکی بر    

هــا ایــن زبان يشــاخه ترینتــرین و شــاخصاساس این نظریه، زبان ترکــی رایج). بر2002است (کلوسون، 

نامنــد بندي، زبان ترکی را آلتایی غربی، و مغــولی و تونگــوزي را آلتــایی شــرقی میاست. طبق این تقسیم

ان و کریمه،  ترکیه، جنوب روسیه، ایران، قفقاز، آســیاي بالک يه). زبان ترکی در شبه جزیر1380(رضایی، 

داننــد. گویش می 26هاي ترکی دنیا را بیش از شود. تعداد گویشمیانه، ترکستان چین و سیبري تکلم می

ها می توان به ترکی ترکیه، ترکی آذربایجانی، ترکمنی و ازبکی اشاره نمود (هیئــت، ترینِ این گویشاز مهم

  کند:بندي میگونه تقسیمهاي ترکی را در ایران بدین) گویش1380(). رضایی 1366

 هاي شمال غربی)ترکی آذربایجانی (در استان -

 هاي فارس، کرمان، خراسان)ترکی افشاري (در استان -

 ترکی خراسانی (در شمال خراسان) -

 هاي مازندران، گلستان و خراسان)ترکمنی (در استان -

 خلجی (در استان مرکزي، به خصوص در اطراف ساوه)  -

اســت کــه توســط   18هاي ترکــیغربی شعبۀ اوغوز از زبان يهزبان ترکی آذربایجانی، زبانی از شاخ           

ساکنان مناطقی از قفقاز (جمهوري آذربایجان، گرجستان، داغستان) و همچنین مناطق آذربایجان ایــران و 

وســیع و  يه). ایــن پهنــ2007شــود(دیبو، النهــرین تکلــم مــیي صــغیر و بینهایی از شــرق آســیاقسمت

هاي متنوعی در این زبان نمود پیدا کند. هر یــک است که گویشگوناگونی متکلمان این زبان باعث گردیده

هــا و فراینــدهاي واجــی گــاه مشــترك و گــاه هاي زبــانی و داراي مشخصــهها داراي مشخصهاز این گویش

است. مطالعه و بررسی زبان ترکی توجه دانشمندان شرق و غرب را به خود معطــوف کــرده  مختص به خود

هــا را تعیــین نماینــد است و سعی آنان بر این بوده است که منشأ زبــان ترکــی و خویشــاوندان و نیــاي آن

  ).1381نژاد، (رضی

جنــوبی  ودو گــروه شــمالی دلیل جدایی آذربایجان، زبــان ترکــی آذربایجــانی را بــه )، به1366هیئت (    

  است: هاي مورد تکلم در ایران چنینبندي وي در مورد گروه جنوبی، یعنی گویشکند. تقسیمتقسیم می

                                                
altaic theory 
turkic languages 
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 گویش مرکزي؛ در تبریز و مراغه -

 گویش شمالی؛ در مرند و اهر -

 غربی؛ خوي و ماکوگویش شمال -

 شرقی؛ کبرآباد و باجروانگویش شمال -

 گویش شرقی؛ اردبیل -

 ؛ ارومیهگویش غربی -

 گویش جنوبی؛ صایین قلعه -

  گویش جنوب غربی؛ ساوجبالغ -

 میان از .استگرفته قرار شناسانزبان بررسی و توجه مورد هجدهم قرن اواخر از آذربایجانی ترکی زبان      

 بیــگ، میرزاکــاظم ، 19خودزکــو تــوانمی اند پرداخته آذربایجانی ترکی زبان پژوهش به کهکسانی نخستین

 توجه مورد گذشته قرون از نیز آذربایجانی ترکی زبان هاي مختلفگویش.برد نام را 21بارتولد و 20فوي کارل

 مــورداین در ســایرین و 23هانــدا ، 22مینورســکی والدیمیــر ، فــوي کــارل ماننــد زبانشناســانی و گرفته قرار

 ).1391(رفاهی،  اند هداد انجام تحقیقاتی

کریســتال،  ؛ 199باشد. (کاتامبا، بودن آن می 24هاي اصلی این زبان، التصاقی (پیوندي)یکی از ویژگی      

معنــی ایــن اســت کــه شناسی این اصطالح که ابتدا توسط هومبولت مطرح گردید، به) از منظر واژه2008

، 25آینــد (اســتاکینگوجود میها و مفاهیم جدید بر اثر التصاق یــا پیونــد تکواژهــا بــا یکــدیگر بــهاکثر واژه

رو بــه  پیش يهمطالع ).1380طور خاص یک زبان پیونديِ پسوندي است (محمدنژاد، ). این زبان به1995

پردازد. گفتنــی بهینگی می يهبررسی فرآیندهاي واجی حذف و درج در گویش اردبیلی در چهارچوب نظری

  باشد.گویش شرقی می يشاخهزیر است که گویش اردبیلی

  

                                                
1. Aleksander Chodzko 
2. Carl Foy 
3. Bartold Vasily 
4. Vladimir Minorsky 
5. Kuichi Handa 
6. agglutinative  
7. Stocking 



20 

  ضرورت انجام تحقیق - 1-7

هاي متفاوت در مناطق مختلفی هاي متعددي است و متکلمان این گویشزبان ترکی داراي گویش        

منظور تحلیل و بررسی متفاوت، گویش ترکی اردبیلی به هايکنند، از میان همه این گویشزندگی می

شناسی انجام شده است، واج يهدر گویش ترکی اردبیلی مطالعات محدودي در حوز تر انتخاب شد.دقیق

باشد، ازین رو ضرورت امر براین قرار اي و همگونی میها پیرامون فرآیندهاي هماهنگی واکهکه اکثریت آن

  گرفت که به بررسی  فرآیندهاي واجی حذف و درج نیز پرداخته شود.

بهینگی و یا محدودیت  يههاي واجی توسط نظرینیز اشاره شد، تبیین فرآیندهمانطور که پیشتر         

ها است. عالوه براین، در زبان ترکی آذربایجانی بنیاد، داراي کفایت و کارآمدي بیشتر نسبت به دیگر روش

ه ، انجام شد زمینهشناسی وجود دارد، و کارهایی که قبال در این واج يهخأل مطالعاتی وسیعی در زمین

بهینگی، تعداد کارهاي انجام  يهنظری يه). در زمین1381تعدادشان محدود و اندك است (رضی نژاد، 

که اي نسبتا جدید است و چنانبهینگی، نظریه ينظریهعالوه بر این، کند. شده از چند مورد تجاوز نمی

ی توجیه فرایندهاي واج هاي نظريِ  دیگرِ، نسبت به چهارچوبخواهد شددر بخشی دیگر به آن اشاره 

است. البته خأل مطالعاتی و پژوهش در چهارچوب نظري  یعنی رویکردهاي اشتقاقی، بسیار کارآمدتر

رویکرد بهینگی حتی در زبان فارسی نیز وجود دارد، هرچند که در این زمینه، مطالعات بیشتري نسبت به 

هم در مورد رویکرد مذکور وجود دارد. و آن است. تنها یک کتاب مستقلزبان ترکی آذربایجانی انجام شده

باشد. این در حالی است که در ) می1384خان (جنتالیف دکتر بی »ي بهینگیشناسی: نظریهواج«

اند، ذکر شده پرداخته يهاي به بررسی فرآیندهاي واجی در اصول نظریصورت گستردههاي دیگر بهزبان

  کند.تر میدر این زمینه را پررنگموارد ذکر شده اهمیت پژوهش و مطالعه 

دلیل کم کی آذربایجانی انجام شده است. بهنظري زبان تر يهمنظور گسترش حوزحاضر  به يهمطالع      

بهینگی و برتري در کفایت توصیفی و تبینی و نیز  يهبودن تعداد مطالعات زبان ترکی در چهارچوب نظری

اي جدید براي توصیف فرآیندهاي واجی عنوان نظریهسطوح زبان، بهاین نظریه بر تمام  يهپوشش گسترد

  ها استفاده شده است.ها، از چهارچوب نظري بهینگی براي تحلیل و تبیین دادهنسبت به سایر روش
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