
 

 

 

 

 

 توالی هماهنگ در زبان ترکی آذربایجانی

  
 1نژاد رضیسید محمد 

 دانشگاه محقق اردبیلی

  
  چکیده

در سال  که اولین بار توسط پرینس و اسمولنسکی ،بهینگی است مدلی از نظریۀ هماهنگ توالیِ
جه استاندارد بسیار مورد تو مطرح شد اما با توجه به اینکه در آن زمان رویکرد بهینگیِ 1993

 2000 - 2002 هاي در سال توسط مکارتی این نظریه مجدداً. قرار گرفته بود، کنار گذاشته شد
 ةاستاندارد در نحو تفاوت اصلی این رویکرد با رویکرد بهینگیِ). 8 :2010مکارتی،(مطرح شد

در هر مرحله از  ،بخش مولد ،هماهنگ در چارچوب رویکرد توالیِ. د استفعالیت بخش مولّ
هاي حاصل در هر  کند و بالطبع گزینه ایجاد می داد درونیک و فقط یک تغییر در  ،عالیتف

و با هم  دهند نشان می داد دروننسبت به شکل  را تغییرات اندکی مرحله از فعالیت مولد،
 یی از زبان ترکیِها داده تحلیلِ سعی بر آن داریم که بادر این مقاله .شباهت زیادي دارند

 بهتري نسبت به رویکرد بهینگیِ هماهنگ کاراییِ رویکرد توالیِ که یمدهنشان آذربایجانی 
 بنديِ همچنین رتبه و ،داد دروناز  داد برون در نمایش سیر مراحل اشتقاقِ ،استاندارد

 .دارد ،ها محدودیت

هماهنگ، تابلوي  استاندارد، رویکرد توالیِ آذربایجانی، رویکرد بهینگیِ زبان ترکیِ: ها کلیدواژه
  .رفت هماهنگپیش
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  مقدمه. 1
در 3و اسمولنسکی 2مدلی از نظریۀ بهینگی است، که اولین بار توسط پرینس 1توالیِ هماهنگ

مطرح شد اما با توجه به اینکه در آن زمان رویکرد بهینگیِ استاندارد بسیار مورد  1993سال 
 -2002هاي  در سال 4این نظریه مجدداً توسط مکارتی. توجه قرار گرفته بود، کنار گذاشته شد

تواند  استاندارد، مولد می ویکرد بهینگیِدر چارچوب ر ).8: 2010مکارتی،(مطرح شد 2000
ه ب. ینه حاصل شودبه اعمال کند تا گزینۀ داد دروندي را به طور همزمان بر روي تغییرات متعد

بت به تعددي نسممکن است از جهات م ،ایجادشده توسط مولد هاي رقیبِ عبارت دیگر گزینه
گشتاري را  چندین عملکرد اعمالِ در واقع مولد تواناییِ. متفاوت باشند داد درونهم و نسبت به 

هاي رقیبی  هاي متعدد، ایجاد گزینه حاصل این گشتار. طور همزمان داردبه  داد درونبر روي 
در هر  ،بخش مولد ،هماهنگ توالیِ اما در چارچوب رویکرد. است که هیچ شباهتی با هم ندارند

هاي حاصل  کند و بالطبع گزینه ایجاد می داد درونیک و فقط یک تغییر در  ،عالیتمرحله از ف
و با هم  دهند نشان می داد درون تغییرات اندکی نسبت به شکلِ در هر مرحله از فعالیت مولد،

ن رویکرد ای تفاوت اصلیِ. گویند می5بودن مولد را تدریجی بخشِ این ویژگیِ. شباهت زیادي دارند
هاي حاصل از  گزینه یا گزینه. یت بخش مولد استفعال ةاستاندارد در نحو بهینگیِ با رویکرد

. بهینه را نداشته باشند داد برونممکن است شکل  ،یانیدر مراحل م ،عملکرد بخش مولد
شود و توسط ارزیاب  توسط مولد تولید می) اي به صورت مرحله(ین صورت ه ااي که ب گزینه

که از  ،بعدي باشد ي براي بخش مولد در مرحلۀداد درونتواند دوباره  شود، خود می اب میانتخ
بهینه توسط ارزیاب انتخاب  ینۀدوباره گز. شود جدید تولید می هاي رقیبِ آن تعدادي گزینه

واقعی منجر  بهینۀ داد برونیابد تا در نهایت به  امه میاي اد این فرایند به صورت مرحله. شود می
امري پیچیده و دشوار  ،چندین فرایند همچنین بررسی همزمانِ). 3: 2010مکارتی، ( شود
 درك اولیه و سهولت داد دروناز بهینه  داد برون ترتیب مراحل اشتقاقِ دادنِ انبراي نش. است

  .هماهنگ بسیار مناسب است یک از مراحل اشتقاقی، رویکرد توالیِهر
اي  واکه فرایند هماهنگیِ. کند ي نیز از این رویکرد حمایت میا واکه بررسی فرایند هماهنگیِ

وي و حضور برخی مرزهاي صرفی یا نح. کند هاي خاصی عمل می در هر زبانی در حوزه
                                                        
1. harmonic serialism 
2 .A. Prince 
3. P. Smolensky 
4. J. J. McCarthy 
5. gradualness 
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هاي  تواند مانع از گسترش مشخصه ها در یک زنجیره می همچنین حضور برخی از واج
هایی که داراي  ذربایجانی نیز واکهآ ر زبان ترکیِد. دشو آن  کنندة شونده یا تسهیل هماهنگ

 ۀاي در مشخص از گسترش هماهنگی واکه 1ردک عنوان واکۀ ، بههستند ]افراشته[-ۀ مشخص
هاي  وجود واکه. دهند بعدي گسترش می اي خود را به واکۀه نند و ویژگیک مانعت میم ]گرد[
ک28 :2003، 2کرامر(باشد  داد دروناز  داد بروناشتقاق  بودنِ دي براي متوالیتواند شاه ر مید .(
شود و تنها به دلیل  آذربایجانی بررسی نمی زبان ترکیِ اي در واکه ر این مقاله فرایند هماهنگیِد

  .دشو میبه آن اشاره  ها دادهیل ضرورت در تحل
. کند از زبان عربی ذکر می ، مثالیویکردعملکرد این ر شدنِ براي روشن) 3: 2010(مکارتی 
آن  يِداد دروناي که شکل  کلمه. آغازین مجاز نیست همخوانیِ بی خوشۀدر زبان عر

/fʕal/است، به شکل/ʔifʕal/ افراشته و انسدادي  در واقع با درج یک واکۀ. شود ظاهر می
 پس در زبان عربی محدودیت. شکند آغازین می همخوانیِ ، این خوشۀکلمهچاکنایی در آغاز 

این ، /fʕal/یعنی  ،کلمه يِداد درون بازنماییِ. است لفعا 3آغازه پیچیده عدم داري نشان
آغازین، دیگر از  همخوانیِ ۀخوش با درج واکه در ابتداي توالیِ. کند محدودیت را نقض می

نیز در  4آغازهاما محدودیت . گیرد تخطی صورت نمی آغازه پیچیده عدم داري محدودیت نشان
بنابراین . هجاي بدون آغازه مجاز نیست،  آغازه بر اساس محدودیت. زبان عربی فعال است

نقض نشود در  آغازهبراي اینکه محدودیت . کند این محدودیت را نقض می /ifʕal/بازنمایی 
دست  هب /ʔifʕal/ۀ شود و در نهایت گزینۀ بهین ا همخوان انسدادي چاکنایی درج میابتداي هج

  .آید می
درج (بار درج نیستنیاز به دو  ،آغازین انِشاید به نظر برسد با درج واکه در میان دو همخو

اي را در این  چنین اجازه  5مجاورت اما محدودیت). واکه و درج همخوان انسدادي چاکنایی
  .دهد زبان نمی

  .درج واکه در میان دو همخوان مجاز نیست: مجاورت                            

                                                        
1. opaque element 
2. M. Krämer 
3. complex-onset 
4. onset 
5. contiguity 
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. هاي دیگري نیز نیاز داریم محدودیت به ،در تابلوي بهینگی ،ینهبه براي رسیدن به گزینۀ
براي اینکه فرایند . نیاز داریم 2عدم درج و 1عدم حذف هاي راي اعمال فرایند درج به محدودیتب

در  عدم حذف ها، محدودیت محدودیت بنديِ حذف ترجیح داده شود باید در رتبهدرج بر فرایند 
 رتبۀ مجاورتچنین باید محدودیت هم. قرار بگیرد عدم درجباالتري نسبت به محدودیت  رتبۀ

دو همخوان  داشته باشد تا درج آغازین بر درج میانِ عدم درجباالتري نسبت به محدودیت 
دهد  استاندارد نشان می این فرایند را بر اساس رویکرد بهینگیِ 1تابلوي . ترجیح داده شود

 ).3 :2010مکارتی، (
  چاکنایی در چارچوب رویکرد معیار فرایند درج واکه و همخوان انسدادي.  1تابلوي 

 

کنیم تا عملکرد دو رویکرد  هماهنگ تحلیل می والیِحاال این فرایندها را بر اساس رویکرد ت
بخش مولد  ،هماهنگ ویکرد توالیِهمان طور که توضیح داده شد، در ر. را مقایسه کنیم

رج واکه و درج همخوان بنابراین فرایند د ،تواند همزمان چندین فرایند را انجام دهد نمی
مرحلۀ  به همین علت در مراحل اشتقاقی. گیرد طور همزمان صورت نمیه دي چاکنایی بانسدا

هاي رقیب باید به  گزینه. هاي رقیب محسوب شود گزینه تواند جزو نمی /ʔif.ʕal/اول، گزینۀ
این براي بنابر. اشندتنها یک تغییر داشته ب داد دروناي انتخاب شوند که نسبت به  گونه

وهمچنین خود /fiʕal/ و  /if.ʕal/، /ʕal/هاي  توان گزینه می /fʕal/داد درونگزینۀ
ین مرحله باید تالش کنیم تا در ا. هاي رقیب در نظر گرفت گزینه عنوان بهرا  /fʕal/داد درون
 صحیح نهایت به گزینۀتواند در چون تنها این گزینه است که می. درگزیده شوب /if.ʕal/ۀ گزین

                                                        
1. MAX 
2.  DEP 
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باالتري نسبت به  رتبۀ باید در آغازه پیچیده عدمبه همین دلیل محدودیت . منجر شود
بهینه را بر  مرحلۀ اول اشتقاق جهت رسیدن به گزینۀ 2ي تابلو. قرار بگیرد آغازهمحدودیت 

 :دهد نشان می هماهنگ بناي رویکرد توالیِم
 درج واکه جهت شکستن خوشۀ همخوانیِ آغازین. 2تابلوي 

 

 هاي رقیبِ گزینه. شود وارد مولد می ،داد درون عنوان به، /if.ʕal/مرحلۀ بعد، گزینۀدر 
ت که تنها یک تغییر نسبت به هایی اس گزینه و همۀ داد درون، شامل خود گزینۀاصل از مولدح

باید همان  ،بهینه گزینۀ عنوان به، /ʔif.ʕal/براي رسیدن به گزینۀ. داشته باشند داد درون
 :را خواهیم داشت 3 يپس تابلو. هاي جدید اعمال شوند به این گزینه ها محدودیت

 
 درج همخوان انسدادي چاکنایی در آغازة هجا. 3تابلوي 

 

ۀ باالتري دارد، گزین رتبۀ عدم درجبه محدودیت  نسبت آغازهباتوجه به اینکه محدودیت 
/ʔif.ʕal/ شود بهینه انتخاب می گزینۀ عنوان هب.  

ها نسبت به  گزینه ق، پایایی و یا عدم پایاییِدوم اشتقا ست که در مرحلۀالزم به توضیح ا
 داد درونشود و گزینۀ سنجیده می، /if.ʕal/ۀ ، یعنی نسبت به گزیناین مرحله داد درونگزینۀ
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هماهنگ  در رویکرد توالیِاین موضوع . گیرد معیار مد نظر قرار نمی عنوان به، /fʕal/ی یعن ،اولیه
  ).4 :2010مکارتی،(شود  سوب میمح بسیار مهم

بهینه است، اما دستور زبان بهینگی آن را با استفاده از یک  گزینۀ [ʔif.ʕal]واضح است که 
گزینۀ بهینۀ  عنوان بهرا  [ʔif.ʕal]ۀ ، گزینبنابراین دستور زبان. رساند ي نهایی به اثبات میتابلو

همراه با  ،مولد نیز این گزینه را. سپارد میآن را به مولد  و مجدداً کند میاد دوم قلمد مرحلۀ
 همۀ. کند دارند، تولید می داد دروني که تنها یک تغییر نسبت به هاي رقیب دیگر گزینه
یعنی  ،ییري را نپذیرفتهاي که هیچ تغ شوند و در این مرحله گزینه ها به ارزیاب سپرده می هگزین

 ،را /ʔif.ʕal/شدنِ انتخاب 4 تابلوي. ودش بهینه برگزیده می گزینۀ عنوان به، داد درونهمان 

 :دهد اشتقاق نشان می در آخرین مرحلۀ هبهین گزینۀ عنوان به

 [ʔif.ʕal]داد آخرین مرحلۀ اشتقاقِ برون. 4تابلوي 

 

عملکرد این دو  مقایسۀ حال که این فرایندها را از دیدگاه هر دو رویکرد تحلیل کردیم، به
را نسبت  آغازهو  آغازه پیچیده عدمهاي  حدودیتاستاندارد م ینگیِرویکرد به: پردازیم رویکرد می

در واقع . بندي نسبت به هم قرار گرفتند نکرد و این دو محدودیت بدون رتبهبندي  رتبهبه هم 
ندارند، امکان  1به دلیل اینکه با هم تعارض ،این دو محدودیت ،بر اساس رویکرد بهینگی

 .بندي نیز ندارند رتبه

به هم ضروري  دو محدودیت نسبت بنديِ بهمعتقد است که براي رت )41: 2008( مکارتی
دو محدودیت با هم در تعارض هستند، . ها با هم تعارض داشته باشند است که این محدودیت

داشته  بهینه گزینۀ عنوان بهانتخاب متفاوتی  ها محدودیتیک از ، هررقیب دو گزینۀ اگر از بین
و  aۀ گزین c1ت اگر محدودی ،عبارت دیگره ب). واقعی باشد ها گزینۀ هباید یکی از گزین(د باش

، در این صورت این دو محدودیت با هم در تعارض 2را ترجیح دهد bۀ گزین c2ت محدودی
                                                        
1. conflict 
2. favor 
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ر دو اگ. شود ها برآورده شده و دیگري نقض می در چنین تعارضی یکی از محدودیت. هستند
اشته توانند با هم تعارض د باز می ،یب نقض شوندهاي رق گزینه ه وسیلۀب ،هر دو ،محدودیت

نده را بر شدن، گزینۀ علیرغم نقض ،ده باشد، محدودیتی کهبرن ها گزینۀ اگر یکی از گزینه. باشند
منظور (دیگر داشته باشد  باالتري نسبت به محدودیت دهد، باید رتبۀ بازنده ترجیح می بر گزینۀ
  ).شود مورد نظر تولید می در زبانِ ست کهواقعی ا ، گزینۀبرنده از گزینۀ

نسبت  آغازه محدودیت و آغازه پیچیده عدم محدودیت   ،هماهنگ توالیِ تحلیلِ بر اساس اما
باالتري  رتبۀ آغازه پیچیده عدمو محدودیت . ندشو میبندي  هم تعارض دارند و در نتیجه رتبه به

زیرا علیرغم . بندي ضروري است بهاین رت ،هماهنگ در توالیِ. دارد آغازهنسبت به محدودیت 
نهایی نقض  توسط گزینۀ بهینۀ و همچنین ،اولیه داد درونتوسط گزینۀ آغازهاینکه محدودیت 

 /if.ʕal/یعنی توسط  ،یکی از مراحل برندة اشتقاق، توسط گزینۀ میانیِ شود، اما در مرحلۀ نمی
 پذیر، تعارضِ اي تخطیه اشتقاقی با محدودیت ر این رویکرددر واقع د. دشو مینقض 
توانند  می متعارضهاي  محدودیتشود و این  ها در مراحل اشتقاق آشکار می دیتمحدو
ود دارد که تابلوي خاصی وج ،هماهنگ ها در رویکرد توالیِ براي نمایش اشتقاق. بندي شوند رتبه

 ه گزینۀ بهینۀدن بمتوالی را تا رسی یک از مراحلِهاي برندة هر اولیه و گزینه داد درونگزینۀ
. )5: 2010، مکارتی( گویند می 1هماهنگ به این تابلو، تابلوي پیشرفت. دهد نهایی نشان می

نشان  /fʕal/ۀاولی داد درونرا از گزینۀ [ʔif.ʕal]نهایی  مراحل اشتقاق گزینۀ بهینۀ 5ي تابلو
  :دهد می

 /fʕal/از  [ʔif.ʕal] تابلوي پیشرفت هماهنگ براي اشتقاق . 5تابلوي 

  

 هاي یک از ردیفبا مقایسۀ هر. قاق استها معرف یک مرحله از مراحل اشت یک از ردیفهر
بهتر از عدم تغییر  ،ایجاد تغییر خاصی در هر مرحله د کهشو میقبلی روشن  این تابلو به مرحلۀ

اول  ۀنشود، اشتقاق مرحل نقض آغازه پیچیده عدمبراي اینکه محدودیت  ،5 در تابلوي. است
که ، عدم درج و آغازههاي  شود که محدودیت اما این اشتقاق باعث می .گیرد یصورت م

                                                        
1. harmonic improvement tableau 
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 با رتبۀ( آغازه تدوم براي اینکه محدودی در مرحلۀ. تري دارند، نقض شوند بندي پایین رتبه
با اعمال . گیرد صورت میفرایند درج  نقض نشود، مجدداً) عدم درجباالتر نسبت به محدودیت 

 ،این تابلو. شود تري دارد، دوباره نقض می پایین ، که رتبۀ عدم درج محدودیت ،فرایند درج
 ها باید پیشرفت هماهنگ، اشتقاق بر اساس توالیِ. دده خوبی نمایش می پیشرفت هماهنگ را به

نشان دهند 1متوالی را تا رسیدن به همگرایی هماهنگ.  
 نگیِبر مبناي رویکرد بهی نسبت به تحلیل ،بر اساس رویکرد توالی هماهنگ ها دادهتحلیل 

 ،استاندارد د بهینگیِدر رویکر. برخی جهات دشوارتر است از تر و استاندارد از برخی جهات آسان
اي ها و همچنین بر بندي محدودیت براي رتبه. است ي دشوارازنده کارب هاي رقیبِ انتخاب گزینه

این . را انتخاب کرد مناسبی ندةباز هاي رقیبِ اید گزینهها، ب ارزیابی کفایت توضیحی محدودیت
بلکه این کار باید  ،ساده و تصادفی نیست يهاي بازنده کار دهد که انتخاب گزینه امر نشان می

تر  بسیار آسان ،هماهنگ رویکرد توالیِ هاي بازنده در اما انتخاب گزینه. ند صورت بگیردهدفم
اعمال  داد دروني بر روي گزینۀتغییر ساختاراشتقاق، یک و فقط یک  ، زیرا در هر مرحلۀاست
تنها باید بر حسب یک  ،داد درونهاي رقیب، نسبت به گزینۀ از گزینه یکشود و در نتیجه هر می

 .تغییر ساختاري تفاوت داشته باشد

اشاره شد که بر . مشکالت خاصی نیز دارد ،هماهنگ توالیِ بر اساس رویکرد ها دادهتحلیل 
شناخت . گیرد از اشتقاق تنها یک تغییر صورت میر هر مرحله د ،هماهنگ اساس رویکرد توالیِ

حل این مشکل  راه. رسد حل اشتقاقی کار دشواري به نظر میمراحل اشتقاق و ترتیب اعمال مرا
براي مثال در فرایند . آوریم دست می هرا ب داد درون عدم پایاییِ تغییرات تدا همۀاب. آسان است

رح شود ال باید مطن سؤسپس ای. دو بار فرایند درج صورت گرفت، /fʕal/از [ʔif.ʕal]قِ اشتقا
هنگ را هما پیشرفت ،الدهد؟ براي پاسخ به این سؤ ها زودتر رخ می یک از این فرایند که کدام

 داد درونرحله باید زودتر رخ بدهد تا که کدام م به این معنا. گیریم معیار در نظر می عنوان به
 هاي اشتقاقی باهم رابطۀ این در صورتی است که این فرایند .راهم کندبعد ف الزم را براي مرحلۀ

دارند، اگر   زمینه افزا ، با هم رابطۀB و  Aیا محدودیت  ،دو قاعده. داشته باشند 2زمینه افزا
، 3کنستویچ(باشد  Bت جدیدي براي قاعده یا محدودی داد روند Aحاصل از  داد برون

                                                        
1. convergence 
2. feeding 
3. M. Kenstowicz 
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ثیري نداشته باشد، در این صورت ها در نتیجۀ تحلیل تأ مال فراینداما اگر ترتیب اع). 94:1994
 داد درون عنوان بهحاصل از آن،  شود و گزینۀبرندة ز آنها به طور قراردادي اعمال میابتدا یکی ا

هماهنگ  مشکل دیگري که تحلیل توالیِ. شود بعد در نظر گرفته می رایند مرحلۀبراي اعمال ف
هاي جدیدي  اشتقاق، ممکن است به محدودیت انیِت که در مراحل میبا آن مواجه است این اس

 .شوند هاي جدیدي معرفی می براي حل این مشکل، محدودیت. باشدنیاز 

  
  آذربایجانی ي زبان ترکیِها داده. 2

 داد بروندهند که گاهی براي رسیدن به گزینۀ آذربایجانی نشان می از زبان ترکیِیی ها داده
ها  برخی از فرایند. شوند اعمال می داد درونروي  ،طور متوالیه ب ،متعدد چندین فرایند ،بهینه

هاي  چنین مواقعی ترتیب اعمال فرایند .کنند دیگر مهیا می) هاي(اعمال فرایند شرایط را براي
 که دهد آذربایجانی نشان می ي زبان ترکیِها دادهبررسی . کننده است متوالی بسیار مهم و تعیین

به  پسوند مفعولٌ ،به آخر اسم ،داشته باشد) مستقیم مفعول غیر(اینکه اسمی نقش متمم  براي
است، که از  ]افراشته- [ ثابت به یک واکه با مشخصۀ در این زبان پسوند مفعولٌ. شود اضافه می

 :شود قبل از خود هماهنگ می با واکۀ ]پسین[ۀ نظر مشخص

 
ه اینکه به اضافه کنیم، با توجه ب یم به آن پسوند مفعولٌود و بخواهاگر اسمی به واکه ختم ش

یا ] j[ میانجیِ همخوانِ ،ها مجاز نیست، مابین اسم و پسوند مفعولی در این زبان التقاي مصوت
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]w[، هماهنگ با مشخصۀ ]ید این ي زیر مؤها داده. گردد درج می ،ستاك پایانیِ واکۀ] گرد
 :مطلب هستند

 
 

بدون  ،میانجیبعد از درج همخوان ، eتا  aهاي  دهد که مثال شان مین ها دادهبررسی این 
اسم  واکۀآخرین  ،میانجی عد ازدرج همخوان، بj تا  fهاي  یابند اما در مثال تغییر تظاهر می

قبل از  ،ها اسم دهد که آخرین واکۀ همۀ ي فوق نشان میها دادهترِ بررسی دقیق. یابد تغییر می
دو  قبل از این ،عبارت دیگره ب. باشد ]افراشته+[ارتفاع باید  مشخصۀ ، از نظرهمخوان میانجی

 .داشته باشند ]افراشته+[ۀ توانند قرار بگیرند که مشخص هایی می میانجی تنها واکه همخوانِ

  :بازنویسی نشان دهیم، خواهیم داشت ي فوق را به شکل قواعدها  فرایندحال اگر بخواهیم 
 :قبل از خود پسوند با واکۀ ايِ هواک هماهنگیِ  فرایند    
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  :میانجی درج همخوانِ  فرایند

 
 

 :قبل از خود میانجی با واکۀ همخوانِ نیِگوفرایند هم

 
  :هماهنگ استاندارد و توالیِ بر اساس رویکرد بهینگیِ ها دادهتحلیل . 3

آذربایجانی  ترکیِ باندر ز. پردازیم اي فوق بر اساس رویکرد بهینگی میه به تحلیل فرایند حال
در این زبان فعال  1اصل مرز اجباريمحدودیت  ،عبارت دیگره ب. ها مجاز نیست التقاي مصوت

  :است
  .هیچ دو عنصر مشابهی نباید در مجاورت یکدیگر باشند: اصل مرز اجباري

  
وان با درج همخ ،کند را نقض می اصل مرز اجباريت محدودی /ø-a/د دا درونچون 

است، با  /ø-a/آن به صورت  داد دروناي که شکل  کلمه. شود محدودیت ارضا می میانجی، این
محدودیت  ،با اعمال فرایند درج. کند تظاهر پیدا می [ywa]درج همخوان میانجی به صورت 

ها یکی از  و در حین التقاي واکه ،براي اینکه فرایند درج صورت بگیرد. شود نقض می عدم درج
 عدم درجباالتري نسبت به محدودیت  در رتبۀ عدم حذفباید محدودیت  ها حذف نشود، واکه

فرایند حذف ، اصل مرز اجباريمحدودیت  يجهت ارضا ،در این زبان ،از طرف دیگر. قرار بگیرد

                                                        
1. OCP 
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 نسبت به محدودیت باالتري باید رتبۀ  اصل مرز اجباري گیرد، بنابراین محدودیت صورت نمی
  .داشته باشد عدم حذف

ه ب. بدیل شده استت /y/به ، /ø/یعنی  ،قبل از همخوان میانجی ، واکۀ[ywa]د اد بروندر 
عدم   رِدا نشان محدودیت. غییر یافته استت ]افراشته+[به  ]افراشته- [ۀ صعبارت دیگر مشخ

  :زبانی است خاصِ این محدودیت نشانگرِ  1افراشتهتوالی ناسوده با واکه غیر
  

[-high,+approximant] *  :واقع  ]افراشته- [ۀ اي با مشخص ها نباید واکه از ناسوده قبل
 .شود
  

باالتري نسبت به محدودیت  باید رتبۀ افراشتهعدم توالی ناسوده با واکه غیرمحدودیت 
 مشخصۀ در آخرین واکۀ اسم،  دهد تا اجازه نمیمحدودیت همانی  وگرنه داشته باشد 2همانی
  .تغییر یابد ]اشتهافر+[به   ]افراشته-[  ة شد تعیین ازقبل

  .دارند[F] ۀ متناظر، ارزش یکسانی براي مشخص عناصر واجیِ: همانی
  

 هماهنگیِ  فرایندشده براي تبیین  هاي ارائه ضیح است که در این مقاله محدودیتالزم به تو
 داد درونتناظر این است که بین  مفهوم اصلی در نظریۀ. اي در چارچوب نظریۀ تناظر است واکه

 ،تا حد امکان ،باید داد برونکه شکل  به این معنا. خاصی وجود دارد رابطۀ داد برونهاي  و گزینه
هاي  مشخصه که همچنین معتقدیم. )2: 2003 مر،کرا(وفادار باشد و بالعکس داد درونبه شکل 

کنند، در  اي شرکت می ی که در فرایند هماهنگی واکههایسوندپ در واکۀ] گرد[و   ]پسین[
همانند  .شوند ستاك هماهنگ می اند و با آخرین واکۀ گذاري نشده طور کامل ارزش به داد درون

هماهنگی واکه سایر موارد ي ها باالتري نسبت به محدودیت رتبۀ همانی اي باید محدودیتS-

IDENTδ(back) و S-IDENTδ(round) شده  تعیین هاي ازقبل داشته باشد تا مشخصه
  .خود را حفظ کنند يِداد دروند و مشخصۀنناي شرکت نک در هماهنگی واکه

  

                                                        
1  *. [-high,+approximant]    
2. IDENT(F) 
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S-IDENTδ(back) :ۀ جاور باید ارزش یکسانی براي مشخصهاي هجاهاي م واکه[back] 
  .داشته باشند

S-IDENTδ(round) :ۀ جاور باید ارزش یکسانی براي مشخصهاي هجاهاي م واکه[round] 
  .داشته باشند

  
هاي  اي در مشخصه هماهنگی واکه ،نیآذربایجا ان ترکیِالزم به توضیح است که در زب

تنها در خصوص ] گرد[ۀ اي در مشخص هماهنگی واکه. ردگی صورت می] گرد[و  ]پسین[
 هایی که از نظر ارتفاع داراي واکه. نددار ]افراشته+[ثابت  مشخصۀگیرد که  هایی صورت می واکه

این بهتر است بربنا. دشون هماهنگ نمی] گرد[ۀ ، در مشخصهستند ]افتاده[ و  ]میانی[ۀ مشخص
  .کار ببندیم هرا ب [high, +round-]*خاص زبانیِ  یتدآذربایجانی محدو در زبان ترکیِ

  
*[-high, +round] : هاي  مشخصهتولید عناصري که[-high]  و[+round]ند، مجاز دار

  .نیست
  

و  ]افراشته-[  هاي ها مشخصه این واکه. نقش تقابلی دارند/ ø/و /o/هاي  واکه ،در زبان ترکی
حذف  [high, +round-]*يِدار نشان ها توسط محدودیت براي اینکه این واکه. نددار] گرد+[

 ,high-]*ت باالتري نسبت به محدودی در رتبۀ همانی نشوند، باید محدودیت پایاییِ

+round] همچنین محدودیت . رار بگیردق*[-high,+round] باالتري نسبت به باید رتبۀ 
و  /o/هاي  اي، واکه هماهنگی واکهتا در فرایند  ،داشته باشد S-IDENTδ(round)محدودیت 

/ø /داشته  همانیباالتري نسبت به محدودیت  باید رتبۀ عدم حذفمحدودیت  .تولید نشوند
در ضمن محدودیت  .شود مشخصه ترجیح داده میگرنه حذف عنصر واجی بر تغییر باشد و

، با واکۀ قبل از خود شده درج میانجیِ همخوانِ که دهد نمی جازها  1 )گرد(یکسانی  داري نشان
        :ناهمگون باشد] گرد[ۀ در مشخص

  

                                                        
1. AGREE(ROUND) 
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  .ناسوده یکسان است-ۀواک واجیِ در رشتۀ] گرد[ۀ ارزش مشخص: )گرد(یکسانی 
  

باالتري نسبت به باید در رتبۀ )گرد(یکسانی داري  ها، محدودیت نشان در تابلوي محدودیت
ولی براي . ب نشودبهینه انتخا عنوان به [yja]قرار بگیرد تا گزینۀ بازندة همانیمحدودیت 

بنابراین دو . شواهدي نداریم عدم حذفاین محدودیت نسبت به محدودیت  بنديِ رتبه
 6تابلوي .دهیم بندي نسبت به هم نشان می بدون رتبه ،در تابلو ،اخیر را ودیتمحد

 بر اساس رویکرد بهینگیِ، /ø-V/داد درونبهینه از  گزینۀ عنوان بهرا  [ywa]شدنِ انتخاب
 :دهد ینشان م ،معیار

 بر اساس رویکرد بهینگیِ معیار /ø-v/داد از درون [ywa]اشتقاق . 6تابلوي 

 
 

هاي متعدد،  با اعمال فرایند ،هاي رقیب چون در گزینه ،ال بسیار دشوار استبررسی تابلوي با
 داد درون نسبت به شکلِهاي رقیب  گزینهبه طوري که . تتغییرات زیادي صورت گرفته اس

و  استنیز بسیار دشوار  بازنده هاي رقیبِ در ضمن انتخاب این گزینه. هستندبسیار متفاوت 
  .ها افزود دیگري به این گزینه بازندة رقیبِ هاي توان گزینه هنوز می
همان طور که توضیح . مکنی هماهنگ تحلیل می اس رویکرد توالیِاین داده را بر اس حال

ها  چندین فرایند را در تعیین گزینه تواند همزمان در این رویکرد بخش مولد نمی ،ه شدداد
به طور کامل  داد دروندر ، v[-high]–یعنی  ،به بر این اساس پسوند مفعولٌ. م دهدانجا

یم تا بند کار می هاي را ب اشتقاق، فرایند هماهنگی واکه حلۀدر اولین مر. گذاري نشده است ارزش
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هاي حاکم بر فرایند  محدودیت ،هاي قبل در بخش. گذاري شود این واکه به طور کامل ارزش
بنابراین در اولین . هاي زیر را پذیرفتیم را بررسی کردیم و ترتیب محدودیت اي هماهنگی واکه

این اشتقاق  7 يتابلو .شود ظاهر می [øa]به شکل  /ø-v[-high]/  داد درون، مرحله از اشتقاق
 :دهد را نشان می

 /ø-v[-high]/از  [øa]اشتقاق . 7تابلوي 

  

 مرحلۀ. شود ه انتخاب و وارد بخش مولد میبهین گزینۀ عنوان به [øa] در این مرحله 
 این مرحله، مراحلِ بستنِکار هزیرا قبل از ب ،اشتقاق، فرایند درج همخوان میانجی است بعديِ

-زمینهبعد  مرحلۀبراي ز اشتقاق، عبارت دیگر این مرحله اه ب. ح شوندتوانند مطر بعدي نمی

اشاره کردیم که در این زبان . کند بعد فراهم می رایط را براي مرحلۀکند و ش می افزایی
گیرد  محدودیت، فرایند درج صورت می این يفعال است براي ارضا اصل مرز اجباريمحدودیت 

 باالتري باید رتبۀ  اصل مرز اجباري نابراین محدودیتب. شود نقض می عدم درجو محدودیت 
عدم باید باالتر از  عدم حذفو همچنین محدودیت ، داشته باشد عدم درجنسبت به محدودیت 

 :دهد نشان می / øa/داد درونرا از گزینۀ [øwa]اشتقاق گزینۀ 8 تابلوي. قرار بگیرد درج
 / øa/از  [øwa]اشتقاق . 8تابلوي      

 

نوز فرایند قبل از خود نشان دادیم ولی ه ، همخوان میانجی را همگون با واکۀر تابلوي فوقد
ح دادیم که همخوان توضی. یما ههاي حاکم بر آن را نمایش نداد این همگونی و محدودیت

یکسانی داري  محدودیت نشان. شود همگون می ] گرد[ ۀقبل از خود در مشخص میانجی با واکۀ
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است  همانی یِاین محدودیت در تعارض با محدودیت پایای. دهد نی را نشان میاین همگو )گرد(
اي را نشان  فرایند همگونی مشخصه 9 تابلوي .دهد اي را نمی تغییر هیچ مشخصه که اجازة

  :ایم در نظر گرفتهرا ] گرد+[ داد مشخصۀ براي همخوان میانجی در درون که در آن، دهد می

 [round+]داد با درون [round+]در مشخصۀهمگونی . 9تابلوي        

  

 از آنجا که. فترا نیز در نظر گر] گرد- [ۀ توان مشخص می داد درونبراي همخوان میانجی در 
. دثیري نداردر نتیجۀ تحلیل هیچ تأ داد دروناست، ارزش مشخصۀ محور داد برون ،بهینگی نظریۀ

 :کند یید میتابلوي زیر این مورد را تأ

 [round-]داد ِ با درون [round+]همگونی در مشخصۀ .  10تابلوي 

 

 در این مرحله آخرین واکۀ. است [øwa]، هر دو تابلوي فوق در این مرحله بهینۀ داد برون
ۀ یعنی هر دو با مشخص. شود همگون می ،ارتفاع از نظر مشخصۀ ،جیستاك با همخوان میان

عدم توالی ناسوده با واکه غیر صِ خا داريِ محدودیت نشان. کنند تظاهر پیدا می ]افراشته+[
 زةاست که اجا همانیاین محدودیت در تعارض با محدودیت . ناظر بر این همگونی است افراشته

 در این حالت تغییر مشخصه کهناینداد نشاندر ضمن براي  .دهد اي را نمی هیچ تغییر مشخصه
باالتري از محدودیت  در رتبۀ عدم حذف، باید محدودیت داردبر حذف عنصر واجی ترجیح 

  :دهد شان مین  /øwa/ را از [ywa]مراحل اشتقاق  11 تابلوي. واقع شود همانی
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 /øwa/ از [ywa]اشتقاق . 11تابلوي 

  

آن مرحله را  هاي فعالِ محدودیت ،یک از مراحل اشتقاقیهر تحلیل، در براي سهولت
به همین دلیل . شود ها روشن محدودیت است که ترتیب همۀنیاز  براي تحلیل نهایی. آوردیم

اشتقاق  مرحلۀچهار  شدة بندي هاي رتبه محدودیت. ها بپردازیم دیتمحدو همۀ بنديِ باید به رتبه
  :آوریم می را مجدداً

  
OCP , MAX , *[-high,+approximant],AGREE(ROUND) >> 

IDENT (F)>> *[-high, +round]>> S-IDENT δ(back/round), DEP 

 

 برون داد  ،آمده دست هب بنديِ ها و رتبه محدودیت اساس همۀ اشتقاق، بر حلۀدر آخرین مر

[ywa]ًه ک دانیم می ما اشاره شد، اگرچه ر که قبالًهمان طو. سپاریم به مولد می را مجددا
[ywa] بان یم، اما دستور زا هاشتقاق به این گزینه رسید چهارمِ مرحلۀبهینه است و در  گزینۀ

 ینۀ بهینۀ مرحلۀگز عنوان بهرا  [ywa]ۀ زبان گزینبنابراین دستور . داند این موضوع را نمی
این  ،ولدم. کند نهایی قلمداد نمی گزینۀ بهینۀ عنوان بهکند و هنوز آن را  چهارم قلمداد می

ولید یک تنها یک تغییر نسبت به آن دارند، تدیگري که هر هاي رقیبِ همراه با گزینه ،گزینه را
اي که هیچ تغییري را  هگزین ،د و در این مرحلهنشو ها به ارزیاب سپرده می گزینه همۀ. کند می

 12 تابلوي .شود بهینه برگزیده می گزینۀ عنوان بهباز  ،داد درونیعنی همان  ،نپذیرفته
  :دهد اشتقاق نشان می ه در آخرین مرحلۀبهین گزینۀ عنوان بها ر [ywa]نِ شد انتخاب
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 [ywa]آخرین مرحلۀ اشتقاق . 12تابلوي 

  

تابلوي پیشرفت وندر، گزینۀ13 هماهنگ ۀ اولی داد/ø-v[-high]/ ،یک هاي برندة هر و گزینه
  :دهد نشان می [ywa]یِ نهای متوالی را تا رسیدن به گزینۀ بهینۀ از مراحلِ

 /ø-v[-high]/از  [ywa]تابلوي پیشرفت هماهنگ براي اشتقاق . 13تابلوي 

  

 هاي یک از ردیفۀ هربا مقایس. قاق استیک مرحله از مراحل اشت ها معرف یک از ردیفهر
بهتر از عدم  ،در هر مرحله ي خاص،ایجاد تغییر شود که روشن می ،قبلی این تابلو با مرحلۀ

 S-IDENT محدودیت ،اي با اعمال فرایند هماهنگی واکه 13 در تابلوي. تغییر است

δ(back/round) اصل گیرد تا محدودیت  دوم صورت می اشتقاق مرحلۀ. شود نقض می کمتر
عدم و ) گرد(یکسانی هاي  شود که محدودیت اما این اشتقاق باعث می .ض نشودنق اجباري مرز

سوم  در مرحلۀ. تري دارند، نقض شوند پایین بنديِ که رتبه، توالی ناسوده با واکه غیر افراشته
قبل  میانجی با واکۀ همخوانِ نقض نشود، فرایند همگونیِ )گرد(یکسانی  تبراي اینکه محدودی

در مجاورت واکه  يفرایند ارتقا ،درآخرین مرحله. گیرد صورت می] گرد[ ۀد در مشخصخواز 
نقض  عدم توالی ناسوده با واکه غیر افراشتهگیرد تا محدودیت  همخوان میانجی صورت می
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بر اساس توالی هماهنگ، . دده خوبی نمایش می تابلو پیشرفت هماهنگ را بهاین . نشود
  .نشان دهند 1هنگ متوالی را تا رسیدن به همگراییها باید پیشرفت هما اشتقاق

  
 گیري نتیجه. 4

هماهنگ کارایی بهتري  آذربایجانی روشن شد که رویکرد توالیِ ي زبان ترکیِها دادهبا بررسی 
. دارد ،داد دروناز  داد برون در نمایش سیر مراحل اشتقاقِ ،استاندارد نسبت به رویکرد بهینگیِ

 دن به گزینۀتا رسی ،اي صورت مرحله به ،هر تابلو تنها یک تغییر را ،نگهماه در رویکرد توالیِ
تر  ها بر اساس این رویکرد آسان اشتقاق در نتیجه بررسی سیر تحول .دهد نهایی نشان می نۀبهی

  .است
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