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  :چکیده

. پردازد میاین پژوهش به بررسی فرآیندهاي واجی در دو گویش ترکی تبریزي و اردبیلی در چارچوب نظریۀ بهینگی 

توسط پرینس و سمولنسکی ارائه  1993ي بهینگی است که در سال  نظریه این پژوهش مطالعه مورد چهارچوب نظري

در این . هاي پایایی و نشانداري است هاي زبانی حاصل تعامل و تعارض محدودیت ، صورت براساس این نظریه. گردید

ها  بررسی داده. است ف، اصل توالی رسایی و درج مطالعه شدهمطالعه فرآیندهاي واجی تبدیل، تضعیف، همگونی، حذ

دهد که، تفاوت گویش ترکی تبریزي و اردبیلی به چند عامل بستگی دارد، از  در چارچوب نظري بهینگی نشان می

ها، اعمال برخی فرآیندهاي واجی در یک محیط و فقط در یک گویش مانند فرآیند  جمله رتبه بندي محدودیت

اعمال آن در گویش ترکی اردبیلی و یا فرآیند تبدیل و اعمال آن در گویش تبریزي، و اعمال برخی همگونی و 

این دو گویش در برخی موارد براي رعایت یک  .فرآیندها مانند تضعیف با درجه شدت بیشتر در گویش ترکی تبریزي

ایی گویش ترکی تبریزي فرآیند تضعیف براي مثال براي رعایت اصل توالی رس. کنند اصل به نحو متمایزي برخورد می

در جایگاه ابتداي کلمه / r/د، و یا براي ممانعت از حضور واج کن و گویش ترکی اردبیلی فرآیند درج را اعمال می

این دو گویش در برخی . کند گویش ترکی تبریزي فرآیند تبدیل و یا حذف و گویش اردبیلی فرآیند درج را اعمال می

  .ها و درج همخوان در حین التقاي واکه/ ɡ/بودند، براي مثال تضعیف واج فرآیندها مشترك 

  گویش ترکی تبریزي، گویش ترکی اردبیلی، نظریۀ بهینگی، فرآیندهاي واجی: هاواژه کلید
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  مقدمه  - 1- 1

زبانشناسان و دیگر دانشمندانی باشد که با زبان و مطالعۀ تعریف زبان به نحوي که مورد قبول همۀ 

شود، زبان پدیدة بسیار  این اشکال از طبیعت خود زبان ناشی می. آن سروکار دارند مقدور نیست

هاي  توان به یک قلمرو علمی خاص محدود کرد و داراي جنبه اي است که مطالعۀ آن را نمی پیچیده

تواند افراد جامعه را به  اي است که می تنها وسیله. ط بین افراد جامعه استزبان وسیلۀ ارتبا. فراوانی است

ترین نهاد اجتماعی  به عبارت دیگر زبان مهم: به وجود آورد یوندد و در نتیجه یک واحد اجتماعیهم بپ

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

هاي  گیرد، یکی از این ابعاد ویژگی هاي مختلفی مورد بررسی قرار می زبان از جنبه). 1364؛باطنی(کند  می

فرآیندهاي واجی مختلفی . دهد شود و فرآیندهاي واجی رخ می گفتاري زبان است که دستخوش تحول می

اي، تضعیف، همگونی،  واکهدرج، هماهنگی فرآیند حذف، کشش جبرانی، : دهد، از جمله در زبان رخ می

ها است که در آن یک یا چند  هاي رایج در زبان حذف از فرآیند. سازي، قلب، ادغام و تبدیل ناهمگون

در کشش جبرانی، یک واکه دو  ).1388بیجن خان، (شود  ویژگی آوایی در یک موضع مشخص حذف می

به جبران واج حذف شده، واکه ي  همخوان به دنبال دارد و هنگامی که یکی از همخوان ها حذف شود،

درج داللت بر فرآیندي دارد که در آن بنابه مالحظات ). 1973 ،1وتآرال( شود پیشین آن کشیده می

، حق شناس، 1992، 2الزار(شوند  ساختاري یک یا چند مشخصه ي آوایی به عناصر واجی زبان افزوده می

یا پیشین بودن واکه پسوند با توجه به واکه  اي فرآیندي است که در آن پسین هماهنگی واکه). 1369

در باره فرآیند تضعیف بر این باور است که ) 1994( 3کنستویچ). 1373، آرالتو( شود ستاك مشخص می

همگونی . گیرد هرگاه جهت تغییرات آوایی از بست انسدادي به سایشی ناسوده باشد، تضعیف صورت می

                                                
1- Arlotto  
2- Lazard 
3- kenstowicz 
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و عضالتی که براي اداکردن و یا تولید یک واحد واجی یا واژگانی ها شود که مقدار بافت در زبان باعث می

هاي زبانی صورت گرفته و تولید  تري براي اداي صورت تر شده و مقدار انرژي و کار کم درگیر کارند، کم

گاهی ممکن است دو واج اعم از نزدیک یا دور از هم، در یک  ).1996، 1تراسک(تر گردد  زبان اقتصادي

 ).128: 1392باقري، ( این جابجایی دو واج در یک واژه را قلب گویند . د را باهم عوض کنندواژه جاي خو

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

براي آن در شود بی آنکه بتوانیم  گاهی در یک واژه یک واج به واج دیگري مبدل می). 1392باقري، (است 

: در واژگان » ر«به » ي«مثل تبدیل . چهارچوب فرآیند هاي همگونی یا دگرگونی توجیهی بیابیم

هاي قدیمی شرقی است و حدود هزارو پانصد سال  زبان ترکی یکی از زبان). 1392باقري، (شور  ←شوي

لعه و بررسی زبان مطا). 1366هیئت، (شود  هاي مختلف بدان تکلم می سابقۀ تاریخی دارد و به گویش

دانشمندان سعی . ترکی موضوعی است که توجه دانشمندان را در سرار جهان به خود معطوف داشته است

در این پژوهش به بررسی . ندیاخویشاوندان و نیاي آنرا تعیین نماند که منشاء زبان ترکی را یافته تا  کرده

  .پردازیم دبیلی میفرآیندهاي واجی زبان ترکی در دو گویش ترکی تبریزي و ار

  بیان مسأله -2- 1

این نوع تغییرات را . شوند واحدهاي واجی بر اثر همنشینی در ترکیب دستخوش تغییراتی می

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

شناسی اشتقاقی به صورت  در رویکرد خطی واجاین تغییر ساختاري . ها یا عناصر واجی زبان دارند مشخصه

شناسی اشتقاقی به صورت نمودارهاي چند الیه  قواعد حساس به بافت و در رویکرد غیر خطی واج

شناسی بهینگی از آنجا اهمیت دارد که نقش  جایگاه نظري فرآیندهاي واجی در واج. شود بازنمایی می

  )1388بیجن خان، (دهد  ن میسازي نشا تقابلی عناصر واجی زبان را در واژه

ها تغییرات واجی رخ  داند که طی آن هایی می فرآیندهاي واجی را مکانیسم) 2002( 2یر مالم کی

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

                                                
1- Trask 
2- Malmkjar  
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هاي روي  اي از تاثیراتی هستند که واج موعهمعتقد است که تغییرات واجی مج) 1380( 1مارتینه. شود می

. شود هاي وابسته و تغییرات آوایی حاصل می گذارند و در اثر آن گونه هاي مجاور می زنجیرة گفتار بر واج

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

زیربنایی آنها تا حدودي ها از نماي واجی  گردد که صورت صوتی واژه فرآیندهاي واجی سبب می     

ها را آشکار  هاي صوتی واژه دهاي واجی چگونگی دگرگونیبه بیان دیگر بررسی فرآین. وت شودمتفا

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

هاي زبانی به ظاهر  شود که صورت لوم میبه این معنی که از راه بررسی فرآیندهاي واجی مع. گردد می

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

ها و نیز  هریک از واج. جو کردتوان جست واجی و نیز تولیدي صداها و نیز تاثیر شنیداري و درك آنها می

. هاي واجی و صوتی تصور کرد اي از مشخصه ه صورت مجموعهتوان به ترتیب ب صداهاي زبان را می

و به هنگام تولید صداها از راه اعصاب  ن جاي داردهاي واجی در اصل در ذهن سخنگویان زبا مشخصه

هاي گویایی شکل خاصی بگیرند و یا  گردد که اندام شود و سبب می هاي مناسب منتقل می گویایی به اندام

هاي آوایی براي  درواقع، بر پایۀ گسترش و یا از بین رفتن همین مشخصه. دهندحرکت مناسبی را انجام ب

توضیح طبیعی فرآیندهاي واجی را با توجه به وضع . توان توضیح طبیعی ارئه داد فرآیندهاي واجی می

یک وضع این است که . توان در دو جهت نشان داد هاي گویایی به هنگام تولید صداها می دوگانۀ اندام

دهد و یا  هاي واجی یک صداي خاص انجام می ی که یک اندام گویایی برحسب یکی از مشخصهحرکت

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

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

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 

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

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

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

                                                
1- Martine  
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 هاي آوایی بر ها در برخی از بافت توان دریافت که واج هاي زبانی گوناگون، می از مشاهدة صورت    

هاي  به بیان دیگر در برخی موارد، مشخصه. پذیرند اي تغیر می گذارند و در نتیجه، به گونه یکدیگر تاثیر می

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

واجی مجاور با تغییر خاصی به  هاي رود، با تاثیر پذیري از مشخصه بافت آوایی خاصی که در آن به کار می

هاي  مثال، صامت. شوند هاي آوایی تغییر صوتی خاصی را موجب می همچنین، برخی بافت. تلفظ درآید

گردد،  کیه بر مشخصۀ آوایی دمیده تلفظ میغاز هجا به ویژه پیش از مصوت با تواك در آ انسدادي بی

 هاي کامی ، پیش از صامت/n/نی همچنین، صامت دندا. »پور«] pʰur[و » توپ«] tʰup[هاي  نمونه ندمان

ها از  شود واجگونه چنان که مشاهده می. »رنگ«] raŋɡ[، »سنگ«] saŋɡ[شود، مانند نمونۀ  تلفظ می

هاي آوایی  ها را در بافت ها، موارد بسیاري هست که تغییر واج در همۀ زبان. آیند همین راه پدید می

  .دهد گوناگون نشان می

هاي هر زبانی مهم و معتبر  ها از لحاظ حفظ هویت و تلفظ عادي لهجه تفاوت آوایی واجگونه بتهال     

اي صداها نمایان نگردد، به  هاي آوایی یا واجگونه هاي زبانی گوناگون، مشخصه یعنی اگر در صورت. است

  .تلفظ نشده استشود که تلفظ آنها از صورت عادي انحراف داشته، و به اصطالح درست  روشنی معلوم می

. شود هاي آوایی و تظاهرات ناشی از آن فرآیندهاي واجی گفته می به تاثیر گذاري و تاثیرپذیري    

به این معنی که نشان . هاي سطح صوتی زبان با سطح واجی است فرآیندهاي واجی نمایانگر رابطۀ ویژگی

یابد، مانند  تکواژها چگونه تحقق صوتی میها و  دهد صورت انتزاعی و زیر بنایی زنجیرة واژي واژه می

. آید به تلفظ در می] xâne-ye-man[که به صورت صوتی » خانۀ من«/ xâne-e-man/زنجیرة واجی 

  .)130- 129: 1374مشکوه الدینی (

ترین قومیتی که فاقد زبان رسمی نوشتاري هستند، به  هاي آذربایجانی به عنوان پر جمعیت ترك    

تبریز و اردبیل دو مرکز استان پرجمعیت  .لعۀ زبانشناختی این زبان مثمر ثمر خواهد بودنظر آمد که مطا

اینگونه به نظر رسید که با تعیین . کنند ترك نشینِ همجوار هستند که با گویش هاي متفاوتی تکلم می

مچنین ه .هاي واجی متفاوت در این دو گویش علت اصلی تفاوت این دو گویش آشکار خواهد شد فرآیند
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شناختی در این دو گویش به نظر رسید که مطالعه و بررسی آن حائز اهمیت  به دلیل ضعف مطالعاتی واج

  .خواهد بود

  انواع فرآیندهاي واجی - 2-1- 1

اي مختصر  در بخش زیر به انواع فرآیندهاي واجی که ممکن است در یک زبان روي بدهد، اشاره

ایم، به  فرآیندهاي واجی که در این پژوهش به بررسی آنها پرداختهخواهیم داشت و نهایتا در فصل دوم 

  .صورت دقیق بررسی خواهیم کرد

  فرآیند حذف  - 2-2- 1

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

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

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

  .)1385کامبوزیا، 

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

منظور ارائۀ الگوي واژگانی یا هجایی قابل قبول فرآیند حذف به ). 204 :1388بیجن خان، .(شود حذف می

  ). 2001، 1برکوئست(دهد  در واج آرایی یک زبان، ساختار هجایی آن زبان را تغییر می

  کشش جبرانی  - 2-3- 1

در توضیح کشش جبرانی بر این باور است که کشش جبرانی به فرآیندي از کشش یک  2گلداسمیت    

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

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

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

  )1981:127آرلوتو، .( شود حذف شده، واکه ي پیشین آن کشیده میجبران واج 

هاي واجی که در آنها ناپدید شدن عنصري از یک بازنمایی، از طریق کشش  اي از پدیده مجموعه

  ).  3: 2002، 3کاویتسکایا(شود عنصري دیگر جبران می

                                                
1- Burquest  
2-Goldsmith  
3- Kavitskaya 
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شود که  تعریف میبه عنوان کشش یک واحد زنجیري  نیبر اساس نظریۀ مورایی، کشش جبرا    

این هم مشروط به جایگاه عنصري . حاصل حذف و یا کوتاه شدگی یک واحد زنجیري مجاور است

زنجیري حذف شده در داخل هجاست و هم مشروط به انتخاب عنصر زنجیري مجاور که بایستی کشیده 

  ).1375درزي، (شود 

 درج - 2-4- 1

آوایی به  حظات ساختاري یک یا چند مشخصۀمال درج داللت بر فرآیندي دارد که در آن بنابه    

در چارچوب دستور گشتاري درج ). 1369حق شناس، ، 1992الزار، ( شوند عناصر واجی زبان افزوده می

شود؛ به عبارت دیگر  فعالیتی نحوي است که طی آن یک عنصر ساختاري جدید به یک زنجیره افزوده می

شوند، مثال درج تکواژ  خاصی از یک ساختار دستوري اضافه میهاي  فرآیند درج اقالم واژگانی در محلدر 

شناسی درج فرآیندي است که  در واج). 2008کریستال،( له در جایگاه فاعل در جم  thereمنفی و یا درج 

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

ها و یا تولید واکه  را جلوگیري از تولید توالی واکه ج همخوانلت اصلی درع) 2005(آدن ). 171: همان(

در فرآیند درج یک همخوان بین دو واکه درج می شود : می نویسد) 1385(کامبوزي . در آغاز هجا میداند

  .انی را بشکندشود تا خوشه همخو شود یا یک واکه بین دو همخوان درج می "التقاي واکه ها"تا مانع 

 هماهنگی واکه اي - 2-5- 1

اي فرآیندي است که در آن پسین یا پیشین بودن واکه پسوند با توجه به واکه ستاك  هماهنگی واکه    

هاي موجـود   اي یک فرآیند واجی هست که در آن واکه هماهنگی واکه ).1373، 1آرالتور.(شود مشخص می

مشخصه واجی بـا یکـدیگر هماهنـگ     در یک یا چند) هاي یک کلمه معموال واکه( در یک محدوده خاص 

هایی نظیر افراشته یا افتاده، پسین یا پیشین، گرد یا غیر گرد، خیشومی شدگی و غیره  مشخصه. شوند می

. تواننــد در فرآینــد همــاهنگی شــرکت کننــد رونــد، مــی کــه بــراي تمــایز بــین واکــه هــا بــه کــار مــی 

  )2،1994کنستویچ(

                                                
1- Arlotto  
2- Kenstowicz 
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است که یک واکه تحت تاثیر  واکۀ دیگري که در هجاي  اي بدین معنی فرآیند هماهنگی واکه    

دهد و به جاي آنها یا مختصات واکۀ مجاور  اي از مختصات آوایی خود را از دست می مجاور قرار دارد پاره

هماهنگی . کند گیرد و یا مختصاتی نزدیک به آنچه در هجاي مجاور وجود دارد حاصل می را به خود می

اي پسرو به صورت محدودي وجود  در فارسی هماهنگی واکه. پیشرو یا پسرو باشداي نیز ممکن است  واکه

در ] e[مثال واکۀ . شوند دستخوش این فرآیند می] o،a،e[هاي  ایطی واکهردارد؛ به این تعبیر که تحت ش

شود و به صورت  می] o[تبدیل به ] ro[» رو«در ستاك فعلی ] o[در مجاورت با واکۀ ] be[» به«پیشوند 

/boro /1378حق شناس، (شود  تلفظ می.(  

  تضعیف  -2-6- 1

باره فرآیند تضعیف بر این باور  در) 1994( 1کنستویچ. قدرت است تضعیف در لغت به معنی کاهش

. گیرد است که هرگاه جهت تغییرات آوایی از بست انسدادي به سایشی ناسوده باشد، تضعیف صورت می

رآیند تضعیف خود ف. آن است که به سایشی شدگی معروف است ترین جایگاه محیط پس از واکه معمول

  .باشد یا همان تبدیل می هایی چون سایشی شدگی، شامل فرآیند

کند که منجر به کاهش میـزان انسـداد یـا کشـش یـک       تضعیف به تغییراتی در آواهاي زبان اشاره می

کنـد، بلکـه    خـاص اشـاره نمـی   اصطالح تضعیف به یک فرآیند منفرد ). 2004کرشنر، (گردد  همخوان می

شدگی،  اي از فرآیندهاي مجزا و متنوع یعنی تشدید زدایی، زنشی شدگی، صفیري شدگی، ناسوده مجموعه

 )2007( 3اسمیت). 2007، 2هانیون(  دهد حذف، چاکنایی شدگی و واکدارشدگی را تحت پوشش قرار می

مشترك هستند، هر دو را ] پیوسته[ویژگی شدگی در  با توجه به اینکه دو فرآیند صفیري شدگی و ناسوده

انسـدادي و  (در هم ادغام نموده و آن را تحت عنوان صفیري شدگی، به صورت تبـدیل یـک آواي گرفتـه    

  . کند رسایی تعریف می با انگزیه) سایش، ناسوده یا غلت( به یک آواي پیوسته) انسایشی

  همگونی  -2-7- 1

هنگامی که یک واحد  .)1385کامبوزیا، ( ي واجی استها فرآیندترین  پدیده همگونی یکی از متداول    

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

                                                
1- Kenstowicz 
2- Honeybone 
3- Smith 
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کریستال ) 2،2006جانسون ،1دفوگدل.( شود که آن واحد آوایی دچار فرآیندي بنام همگونی شده است می

اصطالحی کلی در واج شناسی که مربوط به تاثیر واحد آوایی : گوید گونی در زبان میدر تعریف پدیده هم

، بطوریکه واحد مذکور شبیه و یا همانند واحد مجاور خود است بر تولید واحدي دیگر بر اثر مجاورت

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

هنگامی که یک . ه و با هم همگون و همرنگ شوندگذاشتدرون یک هجا یا یک واژه بر روي هم تاثیر 

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

). 2006ون، الدفوگد، جانس(شده است  3گفته می شود که آن واحدآوایی دچار فرایندي بنام همگونی

و  4»همگون شونده«یابد ،  را که با فرایند همگونی تغییر میهمچنین آن واحد واجی ) 2009(پاولیک 

 5»کننده همگون«شود را واحد واجی که در اثر آن فرایند همگونی بر واحد یا واحدهاي دیگر اعمال می

که براي اداکردن و یا تولید یک واحد  ها و عضالتیشود که مقدار بافت همگونی در زبان باعث می. نامدمی

هاي زبانی صورت  تري براي اداي صورت تر شده و مقدار انرژي و کار کم واجی یا واژگانی درگیر کارند، کم

  ).1996، 6تراسک(تر گردد  گرفته و تولید زبان اقتصادي

  ناهمگون سازي  -2-8- 1

یکسان در یک هجا و یا واجی است که بر اثر آن دو واج هاي  ناهمگون سازي نیز یکی دیگر از فرآیند    

این تاثیر را دگرگون سازي یا تباعد نیز . آیند در یک واژه به صورت دو واج ناهمسان و ناهمگون در می

وجود دارد، این واج / ن/که از دو هجا تشکیل شده و در هر هجا یک » خنسند« مثال در دو واژة. نامند می

در هجاي دوم / س/نیز واج » سرسک«در واژه ي . خرسند←خنسند: می شود/ ر/به  در هجاي اول تبدیل

هر دو بی واك  / پ/و / س/واج هاي « اسپ»در کلمه ي  .سرشک←سرسک: می شود/ ش/بدل به 

: 1392باقري، (اسب ←اسپ: شود بدل می/ ب/به فرم واکبر خود / پ/تر تلفظ شدن  هستند و براي راحت

در این فرآیند یک همخوان که در یک یا چند . نی عکس فرآیند همگونی استفرآیند ناهمگو). 127

                                                
1-  Ladefoged  
2- Johnson 
3- Assimilation 
4- Assimilee 
5- Assimilant 
6- Trask  
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هاي مشترك را از دست  مختصۀ آوایی با همخوان  همنشین خود مشترك است، در ترکیب آن مختصه

تواند پیشرو یا پسرو  فرایند ناهمگونی نیز می. می دهد و مختصه هاي آوایی دیگري را بدست می آورد 

] ʃ[ی با همخوان در دو مختصۀ بی واکی و سخت] k[همخوان  ]moʃkel) [مشکل(ژه باشد مثال در وا

شریک است ولی در ترکیب بر اثر فرایند ناهمگونی پیشرو، با از دست دادن دو مختصۀ فوق و بدست 

در می آید و از این نظر با همنشین خود ناهمگون می ] ɡ[هاي واك داري و نرمی بصورت  آوردن مختصه

مکن است فارسی م همچنین در تلفظ عامیانۀ در می آید] moʃɡel[بطوریکه تلفظ آن واژه بصورت شود 

 مختصۀ] t[تلفظ شود که در اینصورت همخوان ] ʔakse[گونی پسرو بصورت مهبر اثر نا) عطسه(واژة 

 ]s[که در (نرم کامی  از دست می دهد و بجاي آن مختصۀ مشترك است] s[لثوي را که با –دندانی 

دهاي واجی است که طی آن ناهمگونی یکی از فرآین )1378حق شناس، (آورد  بدست می) وجود ندارد

شود؛ زیرا یکی از دو واحد واجیِ مشابه در جهت تمایز و  شباهت دو واحد واجی به یکدیگر کمتر می

  .کند افتراق تغییر می

  ب قل - 2-9- 1

. هم، در یک واژه جاي خود را باهم عوض کنندگاهی ممکن است دو واج اعم از نزدیک یا دور از     

قلب . قلب دور و قلب نزدیک: این جابجایی دو واج در یک واژه را قلب گویند که خود بر دو نوع است

تبریز، تربیز و کبریت، : نزدیک موقعی است که دو واج جابجا شونده در کنار هم قرار گرفته باشند مانند

  .)1392باقري، (  شروال، شلوار: دو واج جابجا شونده فاصله باشد مانندقلب دور آن است که میان . کربیت

کنند به طوري که  گاهی دو همخوان در ترکیب بر اثر همنشینی جاي خود را باهم عوض می    

این . نشیند و همخوان دومین به جاي همخوان نخستین می ان نخستین جایگاه دومین را میگیردهمخو

حق شناس، (هاي زیر توجه کنید  به نمونه. فرآیند قلب در فارسی وجود دارد. دگوین فرآیند را قلب می

1378(  

⁄kerbit⁄  →   ⁄kebrit⁄کبریت                                                                                     

⁄ɡolf⁄→⁄ɡofl⁄قفل                                                                                                  
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قلب معموال . تر است ساده اداي واژگان ها دانند که طی آن و همکاران قلب را فرآیندي می 1اگرادي    

توانند همۀ زنجیرهاي همخوانی را به شیوة  شود، زیرا آنها اغلب نمی در گفتار کودکان شنیده می

: کند فرآیند قلب را این گونه تعریف می 2کریستال). 1380اگرادي و همکاران، ( بزرگساالن تولید کنند

  ).2003کریستال،(شود جایی در توالی طبیعی اجزاي جمله که بیشتر در آواها دیده می جابه

  ادغام  - 2-10- 1

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

/ ب/یعنی واج غنه دندانی است و دیگري / ن/خنب، جنب، دنب، دو واج آخر آنها یکی : در کلمات. است

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

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

  تبدیل  -2-11- 1

شود بی آنکه بتوانیم براي آن در چهارچوب  گاهی در یک واژه یک واج به واج دیگري مبدل می    

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

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

گاهی در زنجیرة گفتار یک واحد زنجیري به واحد ). 1392باقري، (گشتاسب  ←ویشتاسب: در واژه ي

ناهمگونی، آنکه بتوان براي آن در چهارچوب فرآیندهاي همگونی،  شود بی زنجیري دیگري مبدل می

به ] ʔ[تبدیل همخوان . همگونی واکه و همخوان، یا در چهارچوب فرآیندهاي دیگر توجیهی یافت

در ستاك ] r[به ] j[و تبدبل ] dƷozv[و تلفظ آن به صورت ] dƷozʔ[» جزء«در واژة ] v[ان همخو

توجیحی که تنها . از این نوع فرآیند است] ʃur[» شور«و تلفظ آن به صورت ] ʃuj[» شوي«مضارع 

هاي  ها نارسایی همخوان ممکن است براي این نوع فرآیند به ذهن برسد این است که علت این تبدیل

به این عبارت که چون شنونده از یک طرف، بر اساس . است)  ]j[و ] ʔ[هاي فوق  در مثال(تبدیل شونده 

باشد، و  CVCCي بلند باید از نوع هجا] dƷozʔ[» جزء«کند که مثال هجاي  کشش هجائی، احساس می

                                                
1-Ogradi 
2- Crystal 
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ر تعبی ]dƷozv[آفریند و آن را به  را نمیشنود، ناچار براي آن از خود بدلی می] ʔ[از طرف دیگر، همخوان 

  ).1378حق شناس، (نماید  می

  هدف تحقیق -3- 1

هاي واجی گویش ترکی  در این مطالعه سعی براین است که از طریق نظریۀ بهینگی برخی از فرآیند

هایی در  هدف از این تحقیق این است که روشن شود چه تفاوت. اردبیلی را مقایسه نماییمتبریزي و 

ها است که  ین گویشاهایی در هریک از هاي دو گویش دخیل است، و آیا محدودیت بندي محدودیت رتبه

در دیگري رواج نیست؟ در این پژوهش در چارچوب اصول نظریۀ بهینگی براي فرآیندهاي واجی گویش 

هایی  هاي نقض پذیرِ جهانی، تحلیل و تبیین کی تبریزي و اردبیلی، از رهگذر بررسی تعامل محدودیتتر

بدین منظور، ابتدا فرآیند هاي واجی موجود در هر . روشن و با کفایت تبیینی و توصیفی ارائه خواهد شد

ص خواهد گویش شناسایی خواهند شد سپس محدودیت هاي نشان داري دخیل و رتبه بندي ها مشخ

سپس در . ود آمدن دو گویش متفاوت استها علت به وج شد، در واقع تفاوت در رتبه بندي محدودیت

براي حصول به این مهم، پس از جمع آوري داده . چهارچوب نظریه بهینگی توجیه و تبیین خواهیم نمود

رچوب نظریۀ ر چهاهاي دو گویش تبریز و اردبیل، سیستم واجی را بررسی خواهیم نمود و سپس د

که بتوان از رهگذر  همچنین هدف دیگر این تحقیق این است. ها را تحلیل خواهیم نمود بهینگی فرآیند

هاي این  هاي آینده و با استفاده از یافته ها در این زمینه، راه را براي مطالعه آوري مقدمات و داده عجم

  .پژوهش روشن نمود

  تاریخ زبان ترکی -4- 1

تاریخی دارد و بـه  هاي قدیمی شرقی است و حدود هزارو پانصد سال سابقۀ  از زبان زبان ترکی یکی    

مطالعه و بررسی زبان ترکـی موضـوعی اسـت کـه     ) 1366هیئت، (شود  هاي مختلف بدان تکلم می گویش

اند که منشاء زبان  دانشمندان سعی کرده. توجه دانشمندان را در سرار جهان به خود معطوف داشته است

  .ندیاخویشاوندان و نیاي آنرا تعیین نما یافته تا ترکی ر

کتابی به نام دیوان لغات الترك تالیف کرده که در این کتاب عالوه بـر  ) م1072( محمود کاشغري      

وي در این کتاب . بی دربارة ادبیات شفاهی مردم نقل کرده استلدستور زبان و لغات متداول آن دوره مطا
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آوائی آنها بحـث کـرده    هاي هاي مختلف ترکی و تفاوت هاي گویش وام ترك، ویژگیدربارة عقاید، عادات اق

  .)1366هیئت،(است 

هجري کتابی تحت عنوان مقدمه االدب نوشته است کـه حـاوي    532محمود کاشغري قبل از سال     

هاي  لسا 1در اوایل قرن هیجدهم استرانبرگ. هاي زبان ترکی است اطالعات مفیدي دربارة لغات و گویش

آوري کـرد و   ها را جمـع  هاي مختلف آن زبان و گویش 32وي . هاي ترکی مطالعه کرد متمادي دربارة زبان

هـاي   زبان. آلتایی است_هاي اورال به نظر وي زبان ترکی از نظر نسبی جزء زبان. نام تاتاري برآنها گذاشت

هاي اورال و آلتاي  ها از منطقه بین کوه شود که اهل زبان آن هایی اطالق می آلتایی به مجموعه زبان_اورال

. انـد  هـاي مختلـف بـه نقـاط مختلـف مهـاجرت کـرده        بـوده و هـر گـروه در زمـان    ) در شمال ترکسـتان (

زبـان اورالیـک   . شـوند  آلتایی به دو دسته اورالیک و آلتائیک تقسـیم مـی  _هاي اورال زبان .)1366هیئت،(

بـر ایـن اسـاس    . شـود  دسته شرقی و غربی تقسیم می شامل فنالدي و مجاري است و زبان آلتائیک به دو

  .نامند تونقوز را آلتایی شرقی می_ترکی را آلتایی و غربی و مغولی و منچو

راسک . یکصد سال بعد راسک زبانشناس دانمارکی و ماکس مولر تحقیقات استرانبرگ را ادامه دادند    

در اوایل . ها را تورانی نامید سکیت خواند و مولر آنهاي دیگر را به این دسته اضافه کرد و آنرا ا بعضی زبان

ها را از یک ریشه دانست و زبان سـومري را نیـز    با مقایسه کلمات سومري و ترکی، آن 2قرن بیستم هومل

  . جزء گروه آلتائیک قرار داد

ایی بـه  آلتـ _نویسد اورال باشد و می آلتایی می_هاي اورال اي هم جزء زبان معنقد است که کره 3بوپ    

. شـود  اقوز تقسـیم مـی   شود و بعد اورالیک به دو گروه ساموئید و فین دو دسته اورال و آلتائیک تقسیم می

تونقـوز  _گروه چواش به ترك، مغول و منچو. شود اي و چواش تقسیم می هاي آلتائیک به دو گروه کره زبان

هـاي   و پـوپ یـه خویشـاوندي زبـان     5و پلیـوت  4افرادي همچون رامسـتد ). 1366هیئت،(شود  تقسیم می

ترك شـناس انگلیسـی و    7ترك شناس مجار و جرارد کلوزن 6آلتائیک معتقدند ولی افرادي همچون نمت

                                                
1- Stralenberg 
2- Homelle 
3- Boppe 
4- Ramsted 
5- Pelliot 
6- Nemeth  
7- Gerard Clausen  
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هاي  جرارد کلوزن و دروفر و نمت معتقدند که بین زبان. زبان شناس آلمانی این نظر را قبول ندارند 1دورفر

ها به علت وجود کلمات قرضی است که  رد و تشابه آنتونقوز خویشاوندي وجود ندا_مغول و ترك و منچو

تـا   5000هـاي   مربـوط بـه سـال    با توجه به اینکه اورالـی  ).1366، همان(از ترکی وارد مغولی شده است 

قبل از میالد است، تنها قسمت اندکی از آن بازسازي شده است و همچنین براي بازسازي آلتـایی   8000

هـا بـه روش تطبیقـی     اد و همچنین براي اثبات خویشاوندي ایـن زبـان  مادر شواهد خیلی اندکی وجود در

بعضـی از محققـین   . گونه که در خانواده هندو اروپایی کار شده است، مطالعاتی صـورت نگرفتـه اسـت    آن

و زبان ترکی را یـک  ) 1992، 2لمن(اي باید دست کشید  اند که از فرض وجود چنین خانواده توصیه نموده

  .نددان زبان مجزا می

  تقسیم بندي زبان ترکی -4-1- 1

اشغري ترکی را بر اساس ویژگی به نقل از محمود ک "هاي ترکی تاریخ زبان و لهجه"هیئت در 

  :آوایی و ساخت واژي به پنج دسته تقسیم کرده است هاي

 ایغور که خود شامل گونه هاي مختلف است - 1

 یاباقور، تاتار، باسمیل و گاي - 2

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

 یاماق باشقرت - 4

 بلغار، سوار، بچنگ - 5

کی را به صورت زیر هاي تر کلین کورنفیلت در مقاله خود زباننویسد، ج هیئت در همین کتاب خود می

  .کند تقسیم بندي می

                                                
1- Doerfer 
2- Lehmann 
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هون . کند بندي خود زبان ترکی را ابتدا به هون شرقی و هون غربی تقسیم می باسکوف در تقسیم    

  : هاي زیر است غربی شامل گروه

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

  :ها است و هون شرقی شامل این گروه

 گروه قرقیز قبچاق- 2گروه اویغور   -1

  . بر طبق این تقسیم بندي زبان ترکی آذري از نوادگان گروه اوغوز می باشد

ي  هـاي خـانواده   هاي مغولی و تونگوزي از زبـان  به همراه زبان 1ي آلتایی زبان ترکی بر اساس نظریه    

ي ایـن   تـرین شـاخه   ترین و شـاخص  بر اساس این نظریه، زبان ترکی رایج). 2002کلوسون، (آلتایی است 

بندي، زبان ترکی را آلتـایی غربـی، و مغـولی و تونگـوزي را آلتـاییِ شـرقی        طبق این تقسیم. ها است زبان

ي بالکان و کریمـه،  ترکیـه، جنـوب روسـیه، ایـران،       زبان ترکی در شبه جزیره). 1380 رضایی،(نامند  می

 26هاي ترکـی دنیـا را بـیش از     تعداد گویش. شود قفقاز، آسیاي میانه، ترکستان چین و سیبري تکلم می

                                                
1-Altaic theory 
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ازبکـی  ها می توان به ترکی ترکیه، ترکی آذربایجـانی، ترکمنـی و    ترینِ این گویش از مهم. دانند گویش می

  :کند بندي می گونه تقسیم هاي ترکی را در ایران بدین  ، گویش)1380(رضایی ). 1366هیئت، (اشاره نمود 

 )هاي شمال غربی در استان(ترکی آذربایجانی  -

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

 )در شمال خراسان(ترکی خراسانی  -

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

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

اسـت کـه توسـط      1ي اوغوز از زبانهاي ترکی ي غربی شعبه زبان ترکی آذربایجانی، زبانی از شاخه       

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

ي وسـیع و    ایـن پهنـه  ). 2007دیبـو،  .(شـود النهـرین تکلـم مـی    شرق آسیاي صغیر و بـین هایی از  قسمت

هر یک . هاي متنوعی در این زبان نمود پیدا کند است که گویش گوناگونی متکلمان این زبان باعث گردیده

ها داراي مشخصه هاي زبانی و داراي مشخصه ها و فراینـدهاي واجـیِ گـاه مشـترك و گـاه       از این گویش

مطالعه و بررسی زبان ترکی توجه دانشمندان شرق و غرب را به خود معطوف کرده . مختص به خود است

است و سعی آنان بر این بوده است که منشا زبـان ترکـی و خویشـاوندان و نیـاي آنهـا را تعیـین نماینـد        

  ).1381نژاد،  رضی(

نی را به دو گـروه شـمالی و جنـوبی    ، به دلیل جدایی آذربایجان، زبان ترکی آذربایجا)1366(هیئت     

  :هاي مورد تکلم در ایران چنین است بندي وي در مورد گروه جنوبی، یعنی گویش تقسیم. کند تقسیم می

 گویش مرکزي؛ در تبریز و مراغه -

 گویش شمالی؛ در مرند و اهر -

 غربی؛ خوي و ماکو گویش شمال -

 شرقی؛ کبرآباد و باجروان گویش شمال -

 گویش شرقی؛ اردبیل -

                                                
1-Turkic languages 
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 گویش غربی؛ ارومیه -

 گویش جنوبی؛ صایین قلعه -

  گویش جنوب غربی؛ ساوجبالغ -

 از .اسـت گرفتـه  قـرار  شناسان زبان بررسی و توجه مورد هجدهم قرن اواخر از آذربایجانی ترکی زبان    

1خودزکو توان می اند پرداخته آذربایجانی ترکی زبان پژوهش به که کسانی نخستین میان
 بیگ، میرزاکاظم ، 

3بارتولد و 2فوي کارل
 توجـه  مورد گذشته قرون از نیز آذربایجانی ترکی زبان هاي مختلف گویش.برد نام را 

4مینورسکی والدیمیر ، فوي کارل مانند وزبانشناسانی گرفته قرار
5هاندا ، 

 تحقیقاتی مورد این در سایرین و 

 ).1391رفاهی، (  اند ه داد انجام

، )199امبـا،  کات. (باشـد  بـودن آن مـی   6)پیونـدي (هـاي اصـلی ایـن زبـان، التصـاقی       یکی از ویژگی    

از منظر واژه شناسی این اصطالح که ابتدا توسط هومبولت مطرح گردید، به معنی این ). 2008کریستال، (

. آینـد  وجـود مـی   بـه است که اکثر واژه ها و مفاهیم جدید بر اثـر التصـاق یـا پیونـد تکواژهـا بـا یکـدیگر        

مطالعه   ).1380محمدنژاد، (یک زبان پیونديِ پسوندي است  طور خاص این زبان به). 1995، 7استاکینگ(

پیش رو به مقایسه تطبیقی برخی از فرآیند هاي واجی گویش تبریزي با گـویش اردبیلـی در چهـارچوب    

باشد و همینطور  گویش مرکزي میگفتنی است که گویش تبریزي زیر مجموعه . پردازد نطریه بهینگی می

  .باشد زیر شاخه گویش شرقی می گویش اردبیلی

  ضرورت انجام تحقیق -5- 1

شود،  با توجه به این امر که کشور ایران چند قومیتی است و در هر نقطۀ کشور به زبانی صحبت می    

، به نظر نوشتاري هستندی که فاقد زبان رسمی ترین قومیت هاي آذربایجانی به عنوان پر جمعیت و ترك

  .آمد که مطالعۀ زبانشناختی این زبان مثمر ثمر خواهد بود
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Abstract: 

This thesis compared the phonological processes of Tabriz Turkish dialect in comparison 

with Ardabil Turkish dialect within Optimality Theory. The Theoretical framework used in 

this study was Optimality Theory which established in 1993 by Prince and Smolensky. 

Based on this Theory, linguistic forms emerged from interaction and conflict of 

faithfulness and markedness constraints. The phonological processes of conversion, 

weakening, assimilation, deletion, sonority sequence principle, and insertion were studied 

in this thesis. Data analyses in Optimality theory showed that, the difference between 

Tabriz Turkish dialect and Ardabil Turkish dialect was based on several issues, as ranking 

of constraints, some phonological processes happened in specific phonological 

environments, and only in one dialect, like assimilation which happened only in Ardabil 

Turkish dialect, or phonological process of conversion which happens only in Tabriz 

Turkish dialect. Or some phonological processes like weakening, happened strongly in 

Tabriz Turkish dialect. This two dialects, in some cases, followed the same principles in 

different ways, as in sonority sequence principle, in which weakening happened to satisfy 

it in Tabriz Turkish dialect, and insertion happened in Ardabil Turkish dialect, or for 

prevention of /r/ in onset position Tabriz dialect chose deletion and Ardabil dialect chose 

insertion. These two dialects had common phonological processes two, like weakening for 

phoneme /ɡ/ and insertion of consonant for haiatus.  
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