
 
 
 
 
 
 
 

هاي  گونه(گرفته در ترکی آذري  همخوانِ چهارتعیین هویت واجی 
 )ترکی تبریزي و گوگانی

 
  1شهرام نقشبندي
  دانشگاه سمنان

  2انداز سعید راه
  شناسی همگانیکارشناس ارشد زبان

 
  چکیده

دارند، تعداد  نظر گرانِ زبانِ ترکی آذري بر سر آن اختالف که پژوهش یکی از مسائلی
و  ][ ،][ ،][عبارتند از  ها در تحلیل ساز مسئله همخوانیِ اجزاي. هاي این زبان است همخوان

][ .انگارة  آنها بر اساسِ و تحلیلِ هایی از دو گونۀ تبریزي و گوگانی ئۀ دادهابا ار  نگارندگان
که به این دلیل است ها  این اختالف نظر در سایر پژوهشبروز معتقدند که شناسی زایشی،  واج

) هاي کمینه مجموعه(عمدتاً، بر اساس تقابل معنایی  ،هاي مذکور همخوان تعیین هویت واجیِ
. اند هاي آوایی را در نظر نگرفته نظام همگانیِ هاي گرایشپذیري و  یبین و معیار پیش است بوده
و گفتار  یکی در محیط طبیعی اداي پاره: اند هاي این پژوهش به دو شیوه گردآوري شده داده

گفتارهاي  ته است که پارهدیگري به شیوة هدایت شده که در آن پژوهشگر از گویشوران خواس
یک و بیست ،مورد مطالعههاي  گونهگانِ پژوهش حاضر، دبه اعتقاد نگارن. را تلفظ کنند معینی

 //واجِ  یی ازها گونه واج ][و  ][ دو همخوانِ به این صورت که. نددارواجی  همخوانِ
فقط در آغازة هجا نمود آوایی و  دواجی دیگر است که توزیع ناقص دار // شوند، یمحسوب م

، که فقط در پایانۀ هجا نمود است //ایشیِ س -دايانس همخواناي از  گونه واج ][ و ،دارد
                                                        
1 .  naghshbandi@semnan.ac.ir 
2. saeed.rahandaz@gmail.com  
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مشاهده ها  همچنین، یک گرایش قوي به نرم شدگی در پایانۀ هجا در این گونه .یابد آوایی می

 .شود می

 .شناسی زایشی، ترکی آذري گونه، واج واج، واج: ها دواژهکلی

 
  مقدمه. 1

 شوند، مینمایش داده  1"بازنماییِ واجی" باها  داده به طور معمولشناختی  هاي زبان پژوهش در
زیرا پس از  ها،ش از اعمال قواعد واجی بر آنگفتارهاي زبانی پی پاره ساختیِزیر صورت با یعنی

شود و ممکن است  واجی دچار تغییراتی می زیرساختی یا بازنماییِ اعد، صورتاعمال این گونه قو
در  3"اجزائی"به بیان دیگر، ممکن است . یکسان نباشد 2"بازنمایی آوایی"روساختی یا  با صورت

. بازنمایی واجی وجود داشته باشند که در بازنمایی آوایی نمود نیابند و یا دچار تغییراتی شوند
اجزائی در بازنمایی آوایی وجود داشته باشند ممکن است یعنی  .ضیه نیز صادق استاین ق عکسِ

مورد مطالعه  هاي گونۀ زبانیِ واج را جزو توان آنها میکه در بازنمایی واجی وجود ندارند و ن
هاي آوایی از  بازنمایی نحوة اشتقاقِ دادنِ انشود تا با نش در این پژوهش نیز سعی می. محسوب کرد

گفتارهاي مورد مطالعه کدامند و از  پاره هاي واجیِ مشخص شود که بازنمایی ،عمال قواعدا طریق
  .تعیین شود ][و  ][ ،][ ،][ 4"گرفتۀ" همخوانِ چهار این رهگذر هویت واجیِ

  
  هاي آن و گونه زبان ترکی. 2

و تعداد  6"رکیت"شود به همراه  نیز شناخته می 5"آذربایجانی"که با نام  ،زبان ترکیِ آذري
را تشکیل  8"آلتایی" از خانوادة زبانیِ 7"ترکی"هاي آسیاي مرکزي، شاخۀ  زیادي از زبان

را براي اشاره به ترکی  Azeriواژة  )58 -59 :2004( 10دالبی ).189: 1996 ،9تراسک(دهد  می
این واژه به  نامند که نیز می Azerbaijaniافزاید که اغلب این زبان را  برد و می کار می آذري به

                                                        
1. underlying representation 
2. phonetic representation 
3. segments 
4. obstruent 
5. Azerbaijani 
6. Turkish 
7. Turkic 

8 .Altaic :16: 1365هیئت، (است ) آلتین داغالري(هاي طالیی  معناي کوه  کلمۀ آلتایی به.(  
9. R. L. Trask 
10. A. Dalby 
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 بر. سازد مذکور را با مرزهاي سیاسی کشور آذربایجان همسان می اي، زبانِ کننده طور گمراه
 دالبی. بیشترین تعداد گویشورانِ این زبان در شمال شرقی ایران هستند اساس پژوهش مذکور،

تفاده اس ،که زبانی ایرانی است ،را براي اشاره به زبان آذري Azariواژة همچنین  )2004(
 .شود ن صحبت میهایی از آذربایجانِ ایران به آ قسمتکند که هنوز هم در  کند و اشاره می می

را به ) ترکیِ آذري در ایران(هاي مختلف ترکیِ آذربایجان جنوبی  گونه) 313: 1365(هیئت 
  :کرده است بندي تقسیمشرح زیر 

  

  .اورمیه و سلماس: گویش غربی  .تبریز، مراغه: گویش مرکزي
  .زنجان: گویش جنوب شرقی  .مرند، اهر: گویش شمالی

  .قلعه صایین: گویش جنوبی  .خوي، ماکو: گویش شمال غربی
  .ساووج بوالق: گویش جنوب غربی  .بکرآباد، باجروان: گویش شمال شرقی

    .، خلخال)ساواالن(اردبیل : گویش شرقی
  

بیش  و ي پیوندي، انطباقی کمها در زبان .است 1"پیوندي" ترکی مثال بارزي از یک زبانِ
مثال زیر ). 60: 2006، 5و استونهام 4اکاتامب(ها برقرار است 3"واژ"ها و 2"تکواژ" میانیک  به یک

ترکی استانبولی براي ) . همان(کاتامبا و استونهام برگرفته از با اندکی تغییر براي ترکی آذري 
  :است

"دست" نشانۀ جمع اول شخص ملکی "در" :تکواژ
      
    :واژ

  
تبریز مرکز . تبریزي و گوگانی است ،مورد مطالعه در این پژوهش آذريِ هاي ترکیِ گونه

یکی از نیز گوگان  .واقع شده استکیلومتري غرب تهران  635استان آذربایجان شرقی در 
  .کیلومتر است 50آن از شهر تبریز  که فاصله ،شهرهاي استان آذربایجان شرقی است

                                                        
1. agglutinative 
2. morpheme 
3. morph 
4. F. Katamba 
5. J. Stonham 
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) 1391(و محمودي ) 1391(انداز  هاي مورد استفاده در این پژوهش مستخرج از راه داده

مورد مطالعه  زبانیِهاي  هگون ورانِگویشاز گران خود  ها، پژوهش در هر دوي این پژوهش. است
نیز محک  دیگري زبان تركشده را با گویشوران  گردآوريهاي  دهه منظور اطمینان، داب وهستند 

وران، در از گفتار عادي گویشهاي مورد نظر  در بسیاري موارد دادهبه این صورت که  .دان زده
به شیوة هدایت شده از نیز و در مواردي  شدهاستخراج گفتار،   محیط طبیعی اداي پاره

هاي حاصل از هر  داده .خصوصی را تلفظ کنند گفتارهاي به گویشوران خواسته شده است تا پاره
  .دستگاه ضبط دیجیتالی ذخیره شده استدو شیوه بر روي 

  
  آذري هاي ترکیِ واج. 3

 نُه و نهمخوایک و جمعاً سی واج دارد، متشکل از بیست آذري ترکیِمعتقدند که  ندگاننگار
  :اندبه ترتیب آمده 2و  1هاي که در جدول هواک

  هاي تبریزي و گوگانی گونه - آذري   هاي ترکیِ همخوان .1 جدول
// واك بی بیانفجاري ل  // واك کامی بی-سایشی لثوي 

// دار انفجاري لبی واك //  واك بی مالزيسایشی 

// واك بی دندانی- انفجاري لثوي // واك سایشی چاکنایی بی  
// دار واك  دندانی- انفجاري لثوي // واك بی کامی-سایشی لثوي -  انسدادي  
// واك انفجاري کامی بی // دار واك  کامی- لثويیشی سا- انسدادي  
//  دار واك انفجاري کامی // خیشومی لبی  
// دار انفجاري مالزي واك  // دندانی-خیشومی لثوي  
// واك دندانی بی- سایشی لبی  // ناسودة کناري لثوي  
// دار دندانی واك- سایشی لبی // لرزان لثوي  
// واك بی دندانی-سایشی لثوي // کامی ناسودة سخت  
// دار واك دندانی-سایشی لثوي    

  هاي تبریزي و گوگانی گونه - آذري   هاي ترکیِ واکه. 2 جدول
//  گرد افراشتۀ پسین  واکۀ  // گرد واکۀ افراشتۀ پیشین غیر  
//  گرد افراشتۀ پسین غیر واکۀ  //  گرد واکۀ افراشتۀ پیشین  
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// گرد افراشتۀ پسین  واکۀ نیمه  //  گرد افراشتۀ پیشین غیر نیمهواکۀ  
   // گرد افراشتۀ پیشین  واکۀ نیمه  

//  گرد افتادة پسین غیر واکۀ  // گرد واکۀ افتادة پیشین غیر  

 
چهار همخوان  اند هاي متفاوتی را به خود اختصاص داده که در ترکی آذري تحلیل اجزایی

][ ،][ ،][  و][ که به نظر این نگارندگان، ،هستند ][ و ][ هاي  گونه واج//، ][ 
هاي بعد  در زیربخش. هستنددر پایانۀ هجا  //گونۀ  واج ][ ودر آغازة هجا،  //گونۀ  واج
  .گیرند مورد بررسی قرار می اجزاءاز این  یکهر

  
  // دار واك مالزيِ انفجاريِهمخوان  .1. 3

در مورد هاي متفاوتی را  تحلیلگران  هشپژواي دارد و  آذري جایگاه ویژه در ترکیِ همخواناین 
گرفته شده کامی در نظر  همخوانعنوان  به []نشانۀ ) 7: 1348(پور  وزیندر . اند آن ارائه کرده

. شده استاستفاده  ][و  ][از این نشانه براي آواهاي  ،شده ارائههاي  و سپس در داده است
و  ][ به بیان دیگر دو آواي. )57: انهم( "تمام کردن" []و  "کشتی" []مثالً 

][ هاي واجِ  گونه واج// شایان اشاره است که نشانۀ. اند فرض شده // دهندة یک  نشان
  .کامی یک همخوان کامی است، نه همخوان نرم

گیرد که نسبت به  را واجی انتزاعی در نظر می []همخوان ) 159: 1371(حسابگر 
وندحسینی . داند کامی میمیک همخوان نر و آن را. استبودن خنثی  انسدادي و سایشی

یک همخوان انسدادي  نماد [] معتقد است که) 1371( حسابگربا انتقاد از ) 18: 1390(
این  مغفول مانده در هر دو پژوهش اي که نکته .دار واك  سایشی ، نه یکدار است کامی واكنرم

مالزي است، نه همخوانی  نماد، (IPA)لی المل الفباي آوانگار بیندر  []است که اساساً 
  .نرمکامی
و  []در بازنماییِ آوایی به دو صورت/  / همخوانمدعی است که ) 34: 1381(نژاد  رضی

[] که  ،کند پیدا می نمودین صورت که در ه اب .هرکدام بستگی به واکۀ بعدي دارد نمود
. کند تظاهر آوایی پیدا می []سین، هاي پ و در مجاورت واکه []هاي پیشین،  مجاورت واکه

به جاي نشانۀ ) که معرف آوایی سایشی دندانی است( [] نمادخواننده آگاه است که استفاده از 
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[] )این  )1381(نژاد  رضیهاي  اشکال دیگر تحلیل. نادرست است) که انسدادي و کامی است
هاي گونۀ  واج این آوا جزو در پژوهش مذکور. ماند میمبهم باقی  ][است که وضعیت آواي 

شود و  که در مواضع مختلف ظاهر نمی دلیل این به  گردد شهري محسوب نمی ینمشک

شود مورد بررسی  ر میهایی که این آوا در آن ظاه اما محیط ،گردد تلقی می //اي از  گونه واج
در پایان واژه  //که هرگاه  شود تنها عنوان می) 60 :همان(در پژوهش مذکور . گیرد قرار نمی

حیدري . نشده استاما قاعدة این تغییرات مشخص  شود، بدیل میت []یا  []قرار بگیرد به 
در توزیع  ][و  ][کند که  دهد و ادعا می نیز تحلیلی مشابه ارائه می) 84: 1381(جهان  مزرعه

لی تقریباً نیز تحلی) 4: 1384(محمودي . شوند تکمیلی هستند و فقط در آغاز کلمه دیده می
  .داند می //هایی از  گونه را واج ][و  ][ و مشابه ارائه کرده است

 ][" :دارد ][و  ][گونۀ  گیرد که دو واج در نظر می //این واج را  )1390(وندحسینی 
 ][و  "قابلمه" ][به دو نمونۀ . شود در موقعیت آغازین و میانی ظاهر می

اي با واج دیگري در  در این زبان واج نیست چون در هیچ جفت واژه ][ .توجه شود "موچین"
 "آقا" ][ به نمونۀ. شود معموالً فقط در موقعیت میانی ظاهر می ][. گیرد تقابل قرار نمی

موقعیت میانی مبهم است  کارگیريِ در پژوهش مذکور به). 20: 1390 ،وندحسینی( "توجه شود
اي بین  عنوان نمونه تفاوت قابل مالحظه به. کند ایی را مشخص میو معلوم نیست چه محیط آو

. وجود دارد "موچین"در کلمۀ ترکیِ  ،و همخوان مشدد ،"آقا"در کلمۀ ترکیِ  میانی، همخوان
این . گرفته شده استی در نظر کامهایش نرم گونه به همراه تمام واج مورد نظر واجِ ،عالوه بر این

به عبارتی دیگر  .برند کار می بهرا  ][، صورت "آقا" کلمۀ ترکیِ ، در آوانویسیِگاننگارند
به همان  کهد ندان کامی میآن را نرم،"موچین"د و در مورد ندان آن را آوایی مالزي می همخوانِ
 صورت][ ن توجه نکرده این به آ )1390( اي که وندحسینی نکته. شود آوانویسی می

به آذري  در ترکیِ) ][ آن پژوهشزعمِ  بهیا ( ][آوايِ  ايِ گونه واجبراي اثبات هویت است که 
آواهاي دیگر در تقابل قرار  بینیم این آوا با در صورتی که می. کند جفت کمینه استناد می عدمِ
 ][، "جاري شو" ][ -  "سفید" ][ مثالً :دهد گیرد و جفت کمینه تشکیل می می

 ][ - "پدر" ][، "سنگ" ][ - "کوه" ][، "نگاه کن" ][ - "باغ"
زیرا با توجه به  .استواجی جداگانه  ][نیست که  به آن معنااین با این وجود،  ."مادر"
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بینی است و به قاعده در  قابل پیش ][وقوع همخوان  ،دنشو هایی که در ادامه ارائه می استدالل
  .آید می

و ) 1381(جهان  ، حیدري مزرعه)1381(نژاد  ، رضی)1348(پور  وزین هاي اشکالِ تحلیل
ظاهر  همانندهاي  آذري در محیط در ترکیِ ][و  ][جاست که در این) 1384(محمودي 

در نظر هاي یک واج  گونه ها را واجکه بتوان آن گیرند نمیشوند و هرگز در توزیع تکمیلی قرار  می
هاي  و قبل از واکه ][و  ]e[هاي پیشینِ  اکهتوانند قبل از و ها میدر واقع هر دويِ آن. گرفت

هاي  نمونه ،آید هاي پسین می که بیشتر قبل از واکه، ][ مثالً. بیایند ][و  ][ ،][پسینِ 
هاي پیشین  که بیشتر قبل از واکه ،نیز ][و  آید میهم هاي پیشین  فراوانی دارد که قبل از واکه

قابل  ][به بیان دیگر وقوع . آید هاي پسین می اکههایی دارد که قبل از و نمونه ،آید می
  :دانست ][اي از  گونه توان آن را واج بینی نیست و نمی پیش
  

  :هاي پیشین پیش از واکه] [و هاي پسین  پیش از واکه ][ ):1(گفتارهاي نمونۀ  پاره
 []  "قلعه"   []  "مبالغه"
 []  "زاغ"     "صداي افتادن"
]  "کمربند"   ]  "گور"  ]  
 []  "برادر شوهر"   []  "گاومیش"
  ][  "سیاه"   ]  "گاه"
  ][  "جوشیدن"     

  
در زبان مبدأ داراي همخوان انفجاري مالزي که  هایی واژه وام همۀ ،موارد فوقعالوه بر 

نیز  ][توانند قبل از واکۀ پیشینِ  به راحتی می شوند، میتبدیل  ][به هستند و  ][ دار واك
  ."قیافه" ][، "قیامت" ][: مثالً ،قرار بگیرند
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ها ظاهر در آن ][و  ][که  کند مطرح می راهایی  محیط )156 -159 :1371(حسابگر 
به ها  این محیط 1"مستقل جزء" شناسیِ مرسوم در واج بنديِ صورت کارگیريِ با به .شوند می

  :شوند داده مینشان زیر  صورت

  

  ][و ] [بافت آواییِ وقوع . 1نمودار 
  

در توزیع تکمیلی قرار  ][و  ][نخست این که : دو نکته است بیانگرباال  بنديِ صورت
به  .وقوع این دو آوا را خالصه کرد توان محیط آواییِ نکتۀ دوم این است که به سادگی می. دارند

 1گروه دهیم، یعنی محیط ب در  را پایانۀ هجا قرار ][محیط وقوع  1گروه این صورت که در 
 ][توان محیط وقوع  نیز می 2در مورد گروه . حیط الف است و هم محیط پکنندة هم م بیان

بیان کنندة هم محیط الف است و هم محیط  2یعنی محیط ب در گروه . را آغازة هجا قرار داد
  :بندي کرد توان به شکل زیر صورت بنابراین محیط وقوع دو آواي مذکور را می. پ

][ ][ 
  
  

σCV VCσ 
  )شده خالصه] ([و ] [بافت آواییِ وقوع . 2 مودارن

                                                        
1. autosegmental 
2. skeletal tier 

  1گروه 

    الف  ب  پ
 ][    ][   ][   

    
    
VCV VCσ VC# 2الیۀ کالبد  

2گروه   

    الف  ب  پ
][      ][       ][         

    
    
VCCV σCV #CV الیۀ کالبد 
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 ،همگانی است همسو با گرایشیدقیقاً دو محیط مذکور در باال در  ][و  ][وقوع دو آواي 
پس از واکه محیطی مناسب براي  یعنی محیط. شود ها نیز مشاهده می که در سایر زبان

و محیط  ،گردد محسوب می 2"شدگی نرم"اي از فرایند  که جلوه ،است 1"شدگی سایشی"
پرسشی  ).36و  35: 1994 ،4کنستویچ(گیرد  در توزیع تکمیلی با آن قرار می 3"شدگی سخت"

ها در پایانۀ هجا قرار  یکی از همخوان .پ. 2 شود این است که در گروه که در اینجا مطرح می
متجلی  ][صورت بینیم که به  اما می. محقق شود ][گیرد و طبق قاعده باید به صورت  می
 ویژگیِاین توان به  در پاسخ به این پرسش می. "موچین" ][مثالً واژة  .گردد می

محیطی است  ،)تشدید(توالی دو همخوان یکسان استناد کرد که طبق آن  دهاي مشد همخوان
شایان اشاره است ). 36: 1994 ،کنستویچ(شود  شدگی می شدگی و موجب سخت مانع نرمکه 
 دتشدی 6"تغییرناپذیريِ" د را پدیدة عامِهاي مشد همخوان این ویژگیِ) 1986( 5زهیکه 
خوانده  7"یکپارچگی تشدید"اي از ویژگی  آن را جنبه) 410: 1994(کنستویچ  که نامد، می

مختلف،  يها ، با ارائۀ شواهد متعددي از زبانادامهدر  )411 - 416 :1994(کنستویچ . است
عدم است که دستور همگانی بر  ناشی از محدودیتیتشدید  غییرناپذیريِمعتقد است که پدیدة ت

کند،  در محیط تشدید اعمال می) توصیف ساختاري نِحتی در صورت فراهم بود( واعدق عملکرد
. گر این محدودیت است خوبی تبیین مستقل بهجزء شناسیِ افزاید که شیوة بازنمایی در واج و می

شود که ارتباط  می یاجزایور مانع اعمال هرگونه قاعده بر محدودیت مذکین صورت که ه اب
با دو همخوان در الیۀ  ][ نیز جزء ][در بازنمایی واژة . نددارکالبد الیۀ چندگانه با 

  .)1 نمودار در .پ. 2 بندي صورت .نک( مرتبط استکالبد 
 )1371(همسو با حسابگر تقریباً اگرچه د نده دست می  به //از واجِ  گانتحلیلی که نگارند

کامی را نرم همخواناین  گاننگارندنخست این که  .، اما دو تفاوت عمده با آن دارداست

                                                        
1. spirantization 
2. lenition 
3. fortition 
4. M. Kenstowicz 
5. B. Hayes 
6. inalterability 
7. integrity of geminates 
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 گی،افراشت هاي مشخصهکه  ،ندندا می 1"اي بدنه" همخوانیِند بلکه آن را نک محسوب نمی
، به ][آواییِ  نمود ین صورت که هنگامه اب .است 2"ناشده عیینت"آن  داري و واك گیپیوست

هاي  استدالل .گردد ظاهر می] پیوسته[+، به صورت ][آواییِ  نمودو هنگام ] افراشته[+صورت 
ها  گونه تفاوت دوم این است که تعیین واج. داري نیز در ادامه خواهد آمد مربوط به مشخصۀ واك

دم فقط به وجود یا عو  صورت گرفته استشناسی زایشی غیرخطیِ جزءمستقل  در چارچوب واج
  اي ابزارهاي نظري الزم را براي این گونه در واقع چنین انگاره. جفت کمینه اکتفا نشده است

بر اساس  //هاي همخوان واجی  شده، مشخصه گفته با توجه به موارد .فراهم کرده است  تببین
  :به صورت زیر خواهد بود) 1992( 3هاي هله انگارة درخت مشخصه

  

     //    
  همخوان +  

  رسا - 
  

  پیوسته ±    

   نرمکامی     اي بدنه  چاکنایی

  پسین +  واك ±
  افراشته ±

  خیشومی -

  //هاي همخوان واجی  مشخصه. 3نمودار 

  

انفجاري  آواي دقیقاً همخوانکه این  قلمداد شود چنینممکن است  //انتخابِ نشانۀ 
طور که اشاره   اما همان ).اردیعنی همان آوایی که در فارسی نیز وجود د( است دار مالزي واك

هاي  است که مشخصهپسین اي  ان بدنهودر بازنمایی واجی صرفاً یک همخ همخوانشد این 
اساسی در اینجا این پرسش . گردد آن در بازنمایی آوایی تعیین می و واك پیوستگی ،افراشتگی
نوان بازنمایی واجی ع هاست به گونه که خود نیز یکی از واج //شود که چرا همخوان  مطرح می

                                                        
1. dorsal 
2. underspecified 
3. M. Halle 
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و طبیعتاً بر  میزان انتزاع کمتري برخوردار استاز به مراتب چنین تبیینی  .انتخاب نشده است
قائل در پاسخ به این پرسش باید گفت که  .استتبیینی که میزان انتزاع بیشتري دارد ارجح 

 ،نوان واجع بهناشده است،  هاي پیوستگی و افراشتگی آن تعیین که مشخصه،  // شدن به
برون شواهد " و 1"اي درون پیکره شواهد"اگرچه میزان انتزاع بیشتري دارد، اما بر اساس 

نخست این که در گونۀ مورد مطالعۀ این پژوهش، طبق  .رسد منطقی به نظر می 2"اي پیکره
کام و مالز در نظر واجی در دو منطقۀ  سه همخوانِ ،اي بدنه 3"فراگوي"در محل  ،1 جدول
 //. 2. 3 زیربخشِ در شده هاي ارائه استداللطبق  .//و  /c/  ،//یعنی  شده است،گرفته 

با در نظر گرفتن این موضوع . دانست //اي از  گونه توان آن را واج یک واج مستقل است و نمی
در هیچ زبانی مشاهده نشده است که  )35 -36 :1996( 5و مدیسون 4فوگد لدهبر اساس  و

. هاي مالزي هاي نرمکامی در تقابل باشند و هم با انسدادي ی هم با انسداديهاي کام انسدادي
در که دوم این .اند اند، مورد تأیید کامل قرار نگرفته موارد بسیار معدودي نیز که گزارش شده

کامبوزیا و کرد زعفرانلو  .ك.ر(نظیر قزوینی و یا بیجاري هاي ترکی،  برخی دیگر از گونه
 پیوسته و - مشخصۀ  بادار،  یعنی انفجاري مالزي واك( ][، آواي )94 -97 :1384 ،رضویان

 ][ یا و ][رود که در گونۀ مورد بررسی در این پژوهش  کار می یی بهها در محیط) افراشته-

ها که در زبان  هواژ تمامی واماین است که  ، که قبالً نیز به آن اشاره شد،و شاهد سوم. هستند
مورد مطالعۀ این پژوهش، بسته به محیط  اند، در گونۀ ترکیِ بوده ][مبدأ داراي همخوان 

  ."رقیه" ][ یا "حقوق" ][مثالً  .شوند تلفظ می ][یا  ][به صورت  ،آوایی
به مطرح است،  این واجکه در مورد است دیگري  ۀمسئل // داريِ واك ناشدگیِ تعیین

  :زیر توجه کنید گفتارهاي پارهدر  مالزي همخوانِ داريِ واكتفاوت 
 
 
 
 
  

                                                        
1. corpus internal evidence 
2. corpus external evidence 
3. articulator 
4. P. Ladefoged 
5. I. Maddieson 
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  ://هاي  گونه از واج یعنوان یک به ][ ):2( نمونۀگفتارهاي  پاره
  ][  "سفید"  ][  "سفید را"
  ][  "لجن"  ][  "به لجن"
  ][  "روغن"  ][  "از روغن"
 ][  "کوه"  ][  "به کوه"

  ][  "قاشق"  ][  "به قاشق"
  ][  "قاشق را"  ][  "از قاشق"
  ][  "صادق"  ][  "صادق را"
  ][  "به صادق"  ][  "از صادق"
 ][  "دویدن"  ][  "به دویدن"

  ][  "ندویدن"  ][  "به ندویدن"
  

در پایانۀ هجاي اول به صورت / /شود، واجِ  هاي فوق مشاهده می طور که در داده همان
] [بهاي نباشد واکه محیط میانشرطی که در  به ،و در پایانۀ هجاي دوم و دوم به بعد ،  صورت
] [شود که چرا  این پرسش مطرح میفوق،  گفتارهاي پارهبا در نظر گرفتن  .یابد میآوایی  نمود

که در  در نظر نگیریم //همان  بازنمایی واجیر د را در پایانۀ هجايِ این کلمات] [آوايِ 
چنین تحلیلی در کرد زعفرانلو  .شده است] [شدگی، تبدیل به  بر اثرِ نرم ،اي واکه محیط میان

با در نظر گرفتن اما . بیجار ارائه شده است در مورد ترکیِ )98 -99 :1384(کامبوزیا و رضویان 
  :استمردود  بداند،در این جایگاه یک واج  را //که  یتحلیل ،زیر گفتارهاي پاره

  

  :عنوان یک واج به //و  //هاي  گونه از واج یعنوان یک به] [ ):3(نمونۀ گفتارهاي  پاره
  ][  1"گرسنه بمان"  ][  "ماند گرسنه میدارد"
  ][  "مبهوت شو"  ][  "مبهوت مانده است"
  ][  "قراري کن بی"  ][  "کند می  قراري بیدارد"
  ][  "دست بردار"  ][  "رداشته استب دست"

                                                        
هم تلفظ ] [این واژه به صورت . است“ با گرسنگی به دنبال غذا بودن”ترِ این واژه  معناي کامل .1

 .شود می
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  ][  "گشت زدن" ]  "زند دارد گشت می"
  ][  "تعجب کن"  ][  "کند تعجب میدارد"
  ][  "دار و ندار"  ][  "دار و ندارم"
  ][  "اشتباه کن"  ][  "اشتباه کرده است"
 [χov]  "پنبه"  [χæzæl]  "برگ زرد پاییزي"

 [ɑχ]  "جریان آب" χ  "خیلی"
  

 یاز یک سو هویت: گانه دارد چندنقشی ] [مؤید این نکتۀ مهم است که  3 گفتارهاي پاره
/ / و در تقابل با  ،دگرد ها ظاهر می اي نیز با همین مشخصه واکه که در محیط میاند، واجی دار

از  و "سفید" []در مقابل  "جاري شو" مثالً  ،گیرد قرار می) ][در بازنمایی آوایی با (
خود  دارِ با همتاي واكکه  ،شود محسوب مینیز / / هاي  گونه سوي دیگر این آوا یکی از واج

  .در توزیع تکمیلی قرار دارد ،])[یعنی (
هاي آن گفته شد  گونه و واج //اي پسین  در مورد همخوان بدنهه کرا چه بنابراین همۀ آن

  .بندي کرد توان با سه قاعدة زیر صورت می
//       [χ]   1قاعدة      

  همخوان +
 رسا -

  اي بدنه
 پسین +

  

  پیوسته +
 افراشته -

  واك -

 
 

σ1 …V__   # 

 

 
//       []  2قاعدة      

  همخوان +
 رسا -

  اي هبدن
 پسین +

  

  پیوسته +
 افراشته -

  واك +

 
 
  V___ σ 

 

 
 

C 
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//       []  3قاعدة      

  همخوان +
 رسا -

  اي بدنه
 پسین +

  

  پیوسته -
 افراشته +

  واك +

 
 
  σ ___ V  

 

 
و  "دویدن"] [آوایی   هاي بازنماییاشتقاق دو در پایان این زیر بخش 

][ "واجی  هاي باز نماییاز تیب به تر "به دویدن/#+#/  و
/#++#/ نشان داده شده است:  

  

  آوایی  هاي اشتقاق بازنمایی
] [ از/#++#/ 

 آوایی  هاي اشتقاق بازنمایی

 ] [ از/#+#/ 

/#++#/ UR   /#+#/  UR 
#++#  3قاعدة    #+#  1 قاعدة  

  2قاعدة   --------    1قاعدة  --------

#++#  2قاعدة    #+#   3قاعدة  

][  PR      ][ PR  
  

 1با دو قاعدة دیگر ندارد، اما قاعدة  1"نشیک برهم"هیچ  3الزم به توضیح است که قاعدة 
  .است 2"برچینی زمینه"کنش این دو قاعده از نوع  عمل کند و برهم 2باید پیش از قاعدة 

  

  // دار همخوان انفجاري کامی واك .2. 3
نگارندگان . هاي متفاوتی را به خود اختصاص داده است در ترکیِ آذري تحلیل همخواناین 

دیده   (V__σ)در پایانۀ هجا هیچگاه  ][ که آواي ها مشاهده نمودند پس از تحلیل داده
و محیط در پایانۀ هجا  ][ که آواي است معتقد نیز ) 213: 1371(حسابگر. شود نمی
در  //را به صورت  "خَم کن"] [ نظیر يا واژه گیرد و بازنمایی واجی قرار نمیاي  واکه میان

                                                        
1. interaction 
2. bleeding 
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طور   همان...": کند گونه بیان می وضعیت این همخوان را این) 4: 1384(محمودي  .گیرد مینظر 
 //متعلق به واجِ ...  //اي از واجِ مستقلِ  گونه نیز اشاره داشته، واج) 1371(که حسابگر 

عنوان شاهد  ثال زیر را بهسپس دو م ".شود باشد که در مواضعِ پایانی و میانیِ واژه ظاهر می می
  :آورد می

// →[bæj] "آقا"  // [  ]  "جگر"  
 

 ،کی آذري وجود دارددر تر] [و  //درزمانی میان اي  پذیرند که رابطه نگارندگان میاین 
یابد در  در آنها نمود می ][هایی که  موضوع، ابتدا تمامی محیط شدنِ براي روشناما 
  .اند نشان داده شده 4نمونۀ گفتارهاي  پاره

  :][ نمود آوایی ):4(گفتارهاي نمونۀ پاره 
 [Ɉøz]  "چشم"     [..]  "آلبالو"

 [Ɉyn]  "روز"     [æz.Ɉin]  "لوس"

 [Ɉæl]  "بیا"     [nis.Ɉil]  "رشک"

 [Ɉop]  "مبالغه"     [ver.Ɉil]  "مالیات"

 [Ɉɑ.]  "گاومیش"     [.]  "گاه دستگاه سه"

 [Ɉud.mɑχ]  "پاییدن"     [ø.Ɉæj]  "ناتنی"
  

کنونی  در ترکی آذريِ ]Ɉ[توان به این نتیجه رسید که  می 4 گفتارهاي پاره نظر گرفتنِ ربا د
به . شود نمود دارد و هیچگاه در پایانۀ هجا ظاهر نمی ،غازة هجا، یعنی آ V__فقط در جایگاه 

به اعتقاد این . دارد ناقص وزیعتدر ترکی آذري  /Ɉ/واج لحاظ همزمانی،  بهبیان دیگر 
 ،اند به آن پرداخته ها که سایر پژوهش،  ][به  //تبدیل نظیر  معدودي مواردنگارندگان، 

در پایانۀ دو واژة  [j] همخوان ،لحاظ همزمانی  در واقع به. است /Ɉ/همخوان  زمانیِتبیین در
][  وbæj اي از  گونه واج/Ɉ/ نگارندگان با مراجعه به شم زبانی  .شود محسوب نمی

پیشین   صورت //دانند که  همچنین دریافتند که فقط افراد آگاه به مسائل زبانی میگویشوران 
] [صرفاً و سایر گویشوران آن را  است  بوده/j/ دانند می.  
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شده در باال را  شود که تعمیمِ ارائه و موجب مینکتۀ جالبی که در این زمینه وجود دارد 

تبدیل  ]j[ هها ب]Ɉ[بینیم که تمامی  زیر می هاي واژه وامدر  .هستند ها واژه وامتعدیل کنیم و جرح
  اند شده

  :]Ɉ[هاي داراي  واژه وام ):5(نمونۀ گفتارهاي  پاره

  فارسی    آذري ترکیِ  
 /[    /æɈær[  "اگر"

 /m[    /mæɈær[  "مگر"
 /[    /læɈæn[  "لگن"

 /[    /Ɉ[  "جگر"
  

این است که  ،ارائه کرد ،مذکور هاي مانند سایر پژوهش ،توان ترین تحلیلی که می ساده

که بینیم  اما می. شوند تبدیل می ]j[به  (V__V)اي  ها در محیط میان واکه]Ɉ[بگوییم همۀ 

اساس آنچه که  بر. کند به سادگی آن را نقض می "چشم سیاه" [ɡara Ɉøz]تاري نظیر گف پاره
نظري ممکن  لحاظ به دو تحلیلِ ]j[به  گفته شد، براي تبدیل آن //در مورد توزیع ناقص 

  :توان ارائه کرد می

در هاي مذکور  واژه ها در وام]Ɉ[مۀ ه از آنجا کهآید و  هیچگاه در پایانۀ هجا نمی ]Ɉ[ .الف
ها با نقطه مشخص شده  مرز هجا در آوانوشته( اند شدهتبدیل  ]j[به  ،اند پایانۀ هجا قرار گرفته

شایان . شویمقائل )VCیا  V(چنین تحلیلی مستلزم این است که به هجاي بدون آغازه . )است
کامبوزیا و رضویان کرد زعفرانلو ، در ترکی استانبولی )1982( 2و سزر 1اشاره است که کلمنتس

و  Vهمگی به هجاهاي در ترکی گونۀ گوگانی،  )1391( انداز و راه ،بیجار ترکیِ در )1384(
VC  از سوي دیگر، چنین تحلیلی شاید خود بتواند شاهدي باشد بر وجود هجاي . هستندقائل

  .آغازه در ترکی آذري بی

                                                        
1. G. N. Clements 
2. E. Sezer 



 ... تعیین هویت واجی چهار همخوانِ گرفته

131 

 

شدة  دربرگیرندة هم تحلیل ارائهو  هاست تحلیلسایر تر از  تحلیل دوم به مراتب ساده .ب
این تحلیل همچنین صریحاً بیانگر این . ها نگارندگان در الف است و هم تحلیل سایر پژوهش

که در این تحلیل به جاي این. د دارددر ترکی آذري فقط در آغازة هجا نمو ]Ɉ[نکته است که 
که  ،در نظر بگیریم ]j[به  ]Ɉ[ي تبدیل مختلف را برا ها چند محیط آواییِ مانند سایر پژوهش

فقط محیطی را که  ،قاعدهبندي یک  توان با صورت ، میپذیر نبودند تعمیمگونه که دیدیم  همان

بندي  صورت VɈ#* شرط منفیِدر قالب قاعده این . یابد تصریح کرد نمود آوایی می ]Ɉ[در آن 

براي عدم  ین ترتیبه اب .گیرد ار نمیهیچگاه پس از واکه قر ]Ɉ[ ،یعنی در درون واژه .شود می

]Ɉ[ ِبه اطالعات تاریخی متوسل شویم نیازي نیست که نیز آذري  در پایانۀ هجاي واژگان ترکی
بندي  در مورد نحوة صورت. تبدیل شده است ]j[بوده است که به  /Ɉ/و بگوییم که این در اصل 

 کرد که در آن توزیع ناقص مراجعه) 1988( 1ایتوتوان به  در قالب شرط منفی میقواعد 
بندي شده  صورتزیر  با شرط منفیِدر زبان ژاپنی  در پایانۀ هجا ]خیشومی - [هاي  همخوان

  :است

*     C 
   -nasal   σ 

  

در واقع به دلیل  "هشت" [sæɈɈiz]اي مانند  در واژه VɈ#*عدم عملکرد شرط منفی 
  ..)1 .3 زیر بخش .نک(پارچگی تشدید است  یکمحدودیت عام 

  
   //  دندانی - لثوي  سایشی -انسدادي  همخوان. 3. 3

هاي مختلف  در گونه ،//یعنی  ،واکش به همراه جفت بی // سایشیِ -همخوان انسدادي
و در واقع ]2"بسته پیش"- [ به صورتها  در برخی گونه. دنمتفاوتی دار هاي آذري تلفظ ترکیِ
در . )1381جهان،  حیدري مزرعهو  1381نژاد،  رضی. ك.ر( دنشو کامی تلفظ می - لثوي
و به عبارت دیگر لثوي ] بسته پیش[+ به صورت و تبریزي هاي دیگر مانند گونۀ گوگانی گونه

                                                        
1. J. Ito 
2. anterior 
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را ] [و ] [هاي خود آواهاي لثويِ  که در دادهبا این) 125: 1371(حسابگر . دنشو تلفظ می
کند که  استدالل میو  1گیرد در نظر می //و  //کامیِ  -ها را لثويآن واجی  نموددارد اما 

کند و به دلیل  کامیِ این واج بروزِ آوایی پیدا می -لثوي گونۀهاي ترکی  چون در بیشتر لهجه
 بازنماییِدر پایانۀ هجا، بهتر است در ] [و ] [کامیِ  -به آواهايِ لثوي همخوانتبدیل این دو 

در  ،به نظر نگارندگان. دنگرفته شودر نظر ] بسته پیش-[کامی و در واقع  -لثوي به صورت واجی
 سایشی - انسداديی یها به همخوان توان می هاي مورد مطالعه در این پژوهش گونه

یابند و  توزیع ناقص دارند و هیچگاه در پایانۀ هجا نمود آوایی نمیقائل شد که دندانی  - لثوي
هاي همخوان واجی  بنابراین مشخصه. است] [و ] [آنها در پایانۀ هجا به صورت  نمود آواییِ

// به صورت زیر خواهد بود) 1992(هاي هله  بر اساس انگارة درخت مشخصه:  

    

  همخوان+   
  رسا -

  

      

  پیوسته -  نرمکامی  تاجی  چاکنایی
  2تیز+ 

  بسته پیش +  واك+ 
  3پاشیده+ 

  خیشومی -

  ی هاي همخوان واج مشخصه 4نمودار 

 

در نظر  با. هاي مذکور را دارد دقیقاً مشخصه ،داري جز تفاوت در واكنیز، ب //همخوان 

بندي  توان صورت می [~[ʒ][و  [ʃ]~][براي تناوب را  4قاعدة  ،6 گفتارهاي گرفتن پاره
 .کرد

 
  

                                                        
  .کار رفته است به //و  //هاي  عالمت در پژوهش مذکورالبته . 1

2. strident 
3. distributed 
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  :[~[ʒ][و  [ʃ]~][تناوب  ):6(نمونۀ گفتارهاي  پاره

 [ɑ]  "رود" [ɑ]  "آهو"

 [ø]  "بیابان" []  "دیوانه"

 [ɑ.rɑ.]  "میانجی" [ɑ.]  "تلخ"

 [i.]  "بنوشم" [bɑ.]  "خواهر"

 [iʃ]  "بنوش" [bu.]  "چنین"

 [u.u.rɑm]  "کنم میپرواز "   "ام گرسنه"

 [uʃ.mɑχ]  "پرواز کردن" [ɑʒ]  "گرسنه"

 [ɑ.ɯχ]  "باز" æ  "آدم لجباز"

 [ɑʃ]  "کن باز"[cæʒ]  "لج"
 

////       [ʒ]/[ʃ]  4قاعدة      

  همخوان +
 رسا -

  تاجی
  پاشیده +
 تیز +

 
 

  بسته پیش -
  پیوسته +

V ___ σ  

  

  
هجا داللت  ۀایانشدگی همخوان در پ بر نرم 2و 1همسو با قواعد  4قاعدة پر واضح است که 

کامی  -دیگري که باید به آن پرداخت، وضعیت همخوان سایشی، لثوي اما نکتۀ مهمِ. دارد
 :را در نظر بگیرید 7 گفتارهاي نمونۀ پاره. است [ʒ]دار  واك

  

  :// اي از گونه عنوان واج به [ʒ] عنوان یک واج و به // ):7(نمونۀ گفتارهاي  پاره
  ][  "عبور کن"      ][ "کند عبور می"
  ][  "باز کن"      ][  "کند باز می"
  ][  "کار"      ][  "کارِ من"
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  ][  "بنوش"      ][  "بنوشم"
 ][  "زمستان"      ][  "زمستان را"

  ][  "پا"      ][  "پا را"
  ][  "ابرو"      ][  "ابروي من"
  ][  "فرار کن"      ]g[  "فرار کنم"
 ][  "آماده کن"      ][ "آماده کنم"

  ][  "قوچ"      ][  "قوچِ من"
  

 ([ʃ])  واك بی کامیِ-لثوي توان دید همخوان سایشیِ می 7 گفتارهاي گونه که در پاره همان

 [ʒ]اما در مورد  .است، خود یک واج مستقل نیز هست / اي از گونه عالوه بر این که واج
اي  گونه واج [ʒ]مورد مطالعۀ این پژوهش،  آذريِ هاي ترکیِ در گونه. ضعیتی وجود نداردچنین و

مسئلۀ مهمی که باید  ،پیش از هر چیز. یابد است که فقط در پایانۀ هجا نمود آوایی می //از 

گونه قلمداد شده است، اما  به دلیل توزیع ناقص واج [ʒ]این است که  ،در اینجا به آن پرداخت
به بیان دیگر دو . گردد محسوب میواج  ردتوزیع ناقص دا //با این که  .2. 3 ر زیر بخشد

مسئله باید گفت که توزیع ناقص تنها این در پاسخ به . شده با یکدیگر متناقضند ارائه تحلیلِ
پذیري را هم در نظر  بینی تعیین هویت واجی نیست و باید معیارهاي دیگر نظیر پیشمعیار 
رغم آن که توزیع ناقص دارد، اما وقوع آن در آغازة هجا قابل  به //این صورت که  به. گرفت
همین وضعیت در . آید به بیان دیگر وقوع آن در آغازة هجا به قاعده درنمی .بینی نیست پیش

رغم توزیع ناقص، در زبان انگلیسی  به []و  [h]دو همخوان . زبان انگلیسی نیز وجود دارد
بینی  در پایانۀ هجا کامالً قابل پیش [ʒ]بینیم که وقوع  در مقابل می. هستند یجداراي هویت وا

 ).4قاعدة (آید  است و به قاعده در می

 

  نتیجه .4
در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند که با در نظر  ][و  ][ ،][ ،][همخوان  چهار

  :اصل شداي نتایج زیر ح پیکره اي و برون پیکره گرفتن شواهد درون
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در سطح بازنمایی واجی وجود دارد که  //دار  یک همخوان انفجاري مالزي واك .الف
ها در بازنمایی  این مشخصه. اند ناشده آن تعیین داريِ افراشتگی، پیوستگی و واكهاي  مشخصه

نمود  ]χ[و  ][و  ][گردند و آواهاي  مذکور تعیین می همخوانِ آوایی، بسته به جایگاه وقوعِ
  .یابند یم

د و فقط در آغازة هجا نمود نرغم آن که توزیع ناقص دار به //و  // هاي همخوان .ب
در آغازة هجا قابل ند و وقوع آنها دارهویتی واجی  ،هاي مورد مطالعه د، در گونهنیاب آوایی می

گیرند  هاي واجی قرار می آید و در تقابل با سایر همخوان بینی نیست و به قاعده در نمی پیش
  .)دهند مجموعۀ کمینه تشکیل می(

که وقوع آن در پایانۀ  از آنجا ودارد،  هاي مورد مطالعه توزیع ناقص در گونه ][همخوان  .پ
هاي واج  گونه آید، این همخوان یکی از واج بینی است و به قاعده در می قابل پیشهجا کامالً 

// شود محسوب می.  
هاي مورد مطالعه یک گرایش   توان دید که در گونه می 4و  2، 1با در نظر گرفتن قواعد  .ت

 .ۀ هجا وجود داردشدگی در پایان قوي به نرم
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