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 مقدمه-1
-همنـوايي در زبـان.مطرح كـرده اسـت2فرايندي است كه اولين بار كيسبرث1همنوايي

ر هـاي متعـدد هاي متعدد به شيوهگاهي يك زبان يا زبان.ايج استهاي دنيا يك فرآيند
مياز پذيرش يك ساخت در برون در كنند،داد اجتناب يا بالعكس در يك ساخت معـين

هـاي متعـدد بـه دنبـال يـك هـدف واقع يك زبان يا زبـاندر.داد مشترك هستندبرون
عـدم پـذيرش يـك نـوع ساختاري معين هستند كه اين هدف عبارت است از پذيرش يا 

براي مثال ممكن است در يـك زبـان يـا).1384:210خانجنبي( دادبرون ساخت در
بـراي اجتنـاب از چنـين.داد قابل قبول نباشـد چندين زبان يك ساختار خاصي در برون

و درج، نـاهمگوني، ساخت خاص ممكن است قواعـد مختلفـي مثـل همگـوني،   حـذف
داد تظـاهر نداشـته كنند تا آن سـاخت خـاص در بـرون داد عملروي درون جابجايي بر

در واقع در چنين مواردي اين قواعد مختلف واجي اگرچـه عملكردهـاي متفـاوتي.باشد
عبـارت ديگـر ايـن بـه. شـوند دارند، اما در جهت رسيدن به هدف يكساني بكار بسته مي

ميقواعد براي اجتناب از ساخت خاصي با و همنوا ر همنـوايي قواعـدد. شـوند هم همسو
شوند تا هدف يكساني كه همان پذيرش يا عـدم پـذيرش سـاخت متفاوت بكار بسته مي

دهـد كـه واج همنـوايي مـواردي را پوشـش مـي.داد هست، بدست آيـد خاصي در برون

-در واج.)3: 2008مكـارتي(شناسي اشتقاقي با قواعد بازنويسي قادر به بيان آن نيست 
و درون شناسي اشتقاقي تنها به و اعمال گشتارها يا همان قواعد مختلف مانند حـذف داد

و بروندرج توجه مي بـه همـين دليـل ايـن وحـدت. گيـرد داد مورد توجه قرار نميشود
امـا بـا. شناسي اشـتقاقي توضـيح داد توان در چارچوب واجعملكرد قواعد مختلف را نمي

متوجه به اينكه نظريه بهينگي يك رويكرد برون و به دنبال برونداد  داد بهينـه حور است
در نشان هايتوان در قالب محدوديتاست، مي داري اين وحـدت عملكـرد قواعـد واجـي

و يا اجتناب از ساختار خاص را توضيح داد .جهت رسيدن
-شناسي اشتقاقي به تحليـل فرآينـدهاي واجـي مـي افرادي كه در چارچوب واج

دادن وحـدت وايي اطالع داشتند امـا ابـزاري بـراي نمـايش پرداختند، از وجود اين همن
زبان در مراحـل آموزان فارسيبراي مثال دانش. اختيار نداشتند عملكرد قواعد مختلف در

 
1.conspiracy 
2. Kisseberth 
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را strongو group اوليه يادگيري زبان انگليسي در حين تلفظ كلمات انگليسـي آنهـا

واقـع چنـين كلمـاتي دارايدر. كننـد تلفـظ مـي/gu.rup/و/ʔis.ti.rɒŋɡ/به صورت 
c)(c(cv( آرايـي خوشه همخواني آغازين هستند كه در زبان فارسي كه داراي نظام واج

هاي همخواني بـه دو از اين خوشه. گونه خوشه همخواني پذيرفته شده نيست هست، اين

نيز اين موضوع را بـا عنـوان خطـاي) 1389(وندي زهره.شودروش مختلف اجتناب مي
ا .آموزان فارسي زبان بررسي كرده است نگليسيتلفظي

)1(
 تلفظ انگليسي تلفظ فارسي

a. /gru:p/                         /gu.rup/  
b. /strɒŋɡ/ /ʔis.ti.rɒŋɡ /

ميميدر cv.cvcبه شكل  ccvc در مثال اول ساخت . شودآيد يعني فرآيند زير اعمال
∅→V/≠C-CV )٢(

و فرآيندميدر cvc.cv.cvccبه صورت cccvccدر مثال دوم ساخت هجايي هـاي آيد
:شوندزير اعمال مي

)3( ∅→V/ ≠−CCCV 

)"( ∅→V/ CVC−C
ان شـود قائـل بـه درج همخـو البته از آنجا كه در زبان فارسي هجا بـا واكـه شـروع نمـي

مي.چاكنايي بعد از درج واكه در ابتداي هجا هستيم شود دانـش آمـوزان گاهي مشاهده
كننـد تلفـظ مـي//wɜrdبه صـورت) با سه همخوان بعد از مركز هجا(را worldكلمه 

مي cvccبه صورت cvcccيعني در اين مورد ساخت  و فرآيند حذف بـه صـورت در آيد
:شودزير بكار بسته مي

C→∅/VC-C)5(
و سـه بـا)1( هـاي همخـواني در آغـازه هجـا در مثـال شكسته شدن خوشه دوهمخواني

و خوشه سه از استفاده از فرايند درج همخواني در پايانه هجا در مثال اخيـر بـا اسـتفاده
كـه بـه شـكل سه مورد جهت تبعيت از ساخت هجـايي زبـان فارسـي فرآيند حذف، هر

)c)(c(cvشناسي اشـتقاقي عليـرغم آگـاهي از وحـدت واجگيرد كه در است، صورت مي
-جـنبي. دهندعملكرد اين قواعد آنها را به صورت مجزا با اعمال قواعد مختلف نشان مي
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. كنـد هاي همخواني آغازين در زبان فارسي اشاره مـي به سير تحول خوشه) 1384(خان
دوشدن خوشهشكسته سه(همخواني هاي ة باستان شروع زبان فارسي از دور) همخوانيو

و در دورة ميانه گسترش بيشتري پيدا كرده است . شده
ميهاي زير شكستهداده :دهندشدن خوشه همخواني آغازين را نشان

)6(
spẽd → sipẽd سپيد  
spand       → ispand     اسفند  
xʃapan → ʃab            شب  

ميداده  باستان به سه صورت شكسته هاي همخواني فارسيدهند كه خوشهها نشان
و در نتيجه آغازه پيچيده به آغازه ساده تبديل شده استشده : اند

)7(
a. ø → v ⁄ ≠ c―cv درج واكه بين دو همخوا   
b. ø → v ⁄ ≠ ― ccv درج واكه در ابتداي كلمه 
c. → ø ⁄ ≠ ― cv  حذف همخوان او  

كننـد امـا قواعد اشتقاقي فوق هركدام يك نوع فرآيند يا تغيير ساختاري را توصـيف مـي
در. كنند، تبيين كنندقادر نيستند هدف مشتركي را كه هر سه دنبال مي هدف مشترك

مي واج شناسي. آغازين استها شكستن خوشه همخواني اين داده تواند وحـدت بهينگي
پـس. عملكرد قواعد را تحت عنوان يك محدوديت اجتناب از آغازه پيچيده تبيـين كنـد 

در. كارگيري نظريه بهينگي هسـتيم براي تبيين همنوايي اين قواعد اشتقاقي ناگزير به به
آذادامه مقاله به بررسي فرآيند و حذف در زبان تركي ميهاي درج و در ربايجاني پردازيم

و درج در ايـن زبـان  صدد هستيم تا نشان دهيم در واقع نوعي همنوايي در فرآيند حذف
و با استفاده از محدوديت داري بـه هـاي نشـان وجود دارد كه در چارچوب نظريه بهينگي

.توان اين موضوع را نمايش دادراحتي مي

 فرايند درج در زبان تركي آذربايجاني-2
ميررسي دادهب و هاي زبان تركي آذربايجاني نشان دهد اگر اسمي به واكه ختم شود

و پسوند مفعولي همخوان»ايبهمفعول«بخواهيم پسوند  به آن اضافه كنيم، ما بين اسم
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مي] round[متناسب با مشخصه]w[يا]j[ميانجي . گرددواكه پاياني ريشه درج
:هاي زير را در نظر بگيريدداده

)8(
a. jol    + A  → jolɑ به راه  
b. jer    +A → jera به زمين  
c. su     +A  → suwɑ  به آب
d. Jø +A  → Jywa به آسمان 
e. dari  +A  → darija به پوست 
f. dali   + A → dalija به ديوانه 

سـاختي صـورت زيـر»ايبـه مفعول« هاي فوق براي پسوند الزم به توضيح است در مثال

A//در اي بـا نظر گرفتيم چون در زبان تركي آذربايجاني پسوندها تابع هماهنگي واكه را
و]round[و] back[آخرين واكه ستاك هستند يعني از نظر مشخصه  اكـه تابع آخـرين

مي] round[در ضمن هماهنگي در مشخصه. ستاك هستند گيرد كه واكه زماني صورت
[ داراي مشخصه»ايبهمفعول« باشد چون پسوند ] high+[پسوند داراي مشخصه ثابت 

-high [ هست بنابراين تنها از نظر مشخصه]back [ با آخـرين واكـه سـتاك هماهنـگ
ر. شودمي گيـريم در نظـر مـي/A/ا براي ايـن پسـوند به همين دليل صورت زيرساخت

).118: 1381نژاد رضي(
:حال اگر بخواهيم فرايند فوق را به شكل قواعد بازنويسي نشان دهيم، خواهيم داشت

:فرآيند درج همخوان ميانجي
C / V +__V →Ø)9(

[ ] α.round
α.round

high
→







+

ها صورت گرفتـه اسـت ها براي اجتناب از التقاي مصوت در واقع فرآيند درج در اين مثال
.)پردازيماي نميالزم به ذكر است در اين مقاله به بررسي فرآيند هماهنگي واكه(
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آ-3  ذربايجانيفرآيند حذف در زبان تركي
ميبررسي داده -دهد كه در اين زبـان در فرآينـد واژه ها در زبان تركي آذربايجاني نشان

و1سازي از نوع تركيب واژه دوم نيز واكه باشد در آغاز هرگاه واژه اول به واكه ختم شود
ميشود كه دادهواكه پاياني واژه اول حذف مي . دهد هاي زير اين فرآيند را نشان

)10(
a. bɑʤɯ + oɣlɯ → ɑʤoɣlɯ  پسر خواهر
b. hɑʤɯ +oɣlɯ → hɑʤoɣlɯ  پسر حاجي
c.      hɑʤɯ  + ali → hɑʤɑlɯ  علي حاج
d. sɑrɯ+ ɑlmɑ → sɑrɑlmɑ  سفيد سيب

:توان با قاعده زير نشان داد اين فرايند را مي
)11(

مي آرايياين فرايند حذف واكه به نظام واج دودر. شوداين زبان مربوط اين زبـان تـوالي
.است به همين علّت حذف واكه صورت گرفته. پذير نيستواكه امكان

 همنوايي بر پايه نظريه بهينگي-4
و بررسي فرآيندهاي فوق در زبان تركي آذربايجاني نشان مي دهد كه فرآينـدهاي حـذف

يز از يكـديگر هسـتند، امـا هـدف يكسـاني را درج عليرغم اينكه از نظر واجي كامالً متما
در واقع اين فرآيندهاي متفاوت در جهت رسيدن بـه يـك هـدف يعنـي. كننددنبال مي

مياجتناب از التقاي مصوت شناسي اشتقاقي عليرغم اينكه از ايـن امـر واج. كنندها عمل
امـا.نداشـت اطالع داشت اما هيچ ابزاري براي نشان دادن وحدت عملكرد اين فرآينـدها 

ازدر چارچوب نظريه بهينگي مي داري اصـل محـدوديت نشـان توان اين امر را با استفاده

.توضيح داد2 مرز اجباري
در هيچ دو . مجاورت يكديگر باشند عنصر مشابهي نبايد

1.compound 
2.Obligatory Contour Principl 
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تحالزم به توضيح است، داده -ليل مـي ها در اين مقاله در چارچوب نظريه بهينگي معيار
و اسمولنسكي اسـت بر اساس ايده نظريه بهينگي معيار تقريباً. شوند ( هاي اصلي پرينس

).27: 2008مكارتي
اسـت كـه اولـي DEPو MAX هاي پايايي تعارض با محدوديت در OCP محدوديت

و دومي درج يك واحد واجي را جريمه مي .كندحذف
ك هاسـت نمـايش دهنده تعارض محـدوديته نشانحال فرآيند درج را با استفاده از تابلو

: دهيم مي
)12(

ميمانه شود براي رسيدن به گزينه بهينه، محدوديت طوركه در تابلوي بهينگي مشاهده
و محدوديت پايـ DEPو MAX محدوديت پايايي بر OCP داري نشان  اييتسلط دارد

MAX  بر محدوديت پايايي DEP الزم به ذكر است در تابلوي فوق گزينه. تسلط دارد
ميرا بدين علّت قرار نداديم كه مربوط به هماهنگي واكهsuyɑبدساخت  شود كـه در اي

هـا را بدسـت آورديـم، حاال كه ترتيـب محـدوديت. پردازيماين مقاله به اين موضوع نمي
اس فرآيند حذف را نيز ميبا : دهيمتفاده از تابلو نمايش

)13(
DEP MAX OCP xɑlɑ+ oɣlɯ

*xɑloɣlɯ→

Ị*xɑloɣlɯ
Ị*xɑlɑoɣlɯ

Ị*xɑlɑjoɣlɯ
 ها گزينه بد ساختاول اينكه اين ترتيب محدوديت: شودبا بررسي تابلو روشن مي

xɑlɑjoɣlɯميكاندي را بر ساير از فراتر DEP پس بايد محدوديت.دهددها ترجيح
توان تمايزي بين هاي اخير نميدوم اينكه با محدوديت. گيرد قرار MAX محدوديت

DEP MAX ocp su+A 
*suwɑ→

Ị*suɑ
Ị*su 
Ị*sɑ
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چون هر دو كانديد به يك اندازه توسط. كرد ايجادxɑloɣlɯوxɑlɑɣlɯ گزينه
MAX مي مي. شوندجريمه تا. كنيمبراي همين حذف واكه را با دقت بيشتري بررسي

هايي مورد نياز براي نشان دادن اين فرآيند در اين بتوانيم به محدوديت يا محدوديت
همان گونه كه اشاره شد، حذف در فرآيند واژه سازي از نوع تركيب. زبان دست يابيم

ميبررسي داده. گيردصورت مي دهد كه در كلمات مركب، از جايگاه پاياني ها نشان
ح و واكه آغازين تكواژ دوم حذف نشده استتكواژ اول واكه عبارتبه. ذف شده است

و واكه داد بهينه واكه آغازين تكواژ دوم به درونديگر در برون داد وفادار مانده است
مي) 2008(مكارتي. پاياني تكواژ اول حذف شده است و كند برخي بافتبيان ها

و به شكل درون جايگاه در. داد وفادارتر هستندها اهميت خاصي دارند براي مثال
ها جايگاه آغازين كلمه نسبت به توان گفت در برخي زبانخصوص بافت واجي مي

و در خصوص شرايط ساختواژي جايگاه پاياني كلمه به شكل درون داد وفادارتر هست
يا توان گفت كه تكواژ واژگاني نسبت به تكواژ دستوري كمتر دستمي و خوش تغيير

و در نتيجه به شكل درونحذف مي حال بايد به بررسي اين. داد وفادارتر هستشود
ها بپردازيم تا روشن شود در اين زبان در حذف واكه پاياني بافت واجي يا شرايط داده

.كننده استواژي يا چه شرايط ديگري تعيينساخت
س. هاي فوق هر دو تكواژ كلمه مركب واژگاني هستنددر داده -اختواژي نميپس شرايط

اما اگر به بافت واجي توجه كنيم، روشن است كه بافت واجي. كننده باشدتواند تعيين

محدوديت پاياني.داد وفادار هستكننده است چون جايگاه آغازين تكواژ به درونتعيين
:گونه نوشت توان اينمربوط به اين فرآيند را مي1 مندمكان

MAXinitial  :
و در بـرونددرون در Ix اگر متنـاظر بـا آن تظـاهر Oyداد اد در جايگاه آغـازين باشـد

ميبه برون نداشته باشد در اين صورت .شودداد يك تخلف تخصيص داده
هاست نمـايش حال فرآيند حذف را با استفاده از تابلو كه نشان دهنده تعارض محدوديت

.دهيممي

1.Positional Faithfulness Constraint  
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)14(
MAXinitial MAX DEP OCP xɑlɑ+ oɣlɯ

*xɑloɣlɯ→
Ị*Ị*xɑlɑɣlɯ

Ị*xɑlɑoɣlɯ
Ị*xɑlɑjoɣlɯ

مي همان  شود براي رسيدن به گزينه بهينه،طور كه در تابلوي بهينگي مشاهده
وMAXinitialو DEP ،MAXپايايي محدوديت بر OCP داري محدوديت نشان

تسلط MAXinitialو MAXهاي پاياييتمحدوديبر  DEP همچنين محدوديت
بهدارد اما اين دو محدوديت اخير بدون رتبه مي بندي نسبت گيرند يعني رابطه هم قرار

.دارند1مجاورت
و حذف، آنها را در بندي محدوديتبراي بررسي صحت رتبه ها در فرايند درج

ترين راه براي اطمينان از اي آسانهتابلوي مقايس. دهيمنمايش مي2ايتابلوي مقايسه
نشانگر اين است كه محدوديت موردLدر اين تابلو. هاستبندي محدوديتصحت رتبه

ونظر، گزينه بازنده را بر گزينه برنده ترجيح مي كهW دهد نشانگر اين است
هاي محدوديت. دهدمحدوديت مورد نظر گزينه برنده را بر گزينه بازنده ترجيح مي

وح ميفرآيند درج در تابلوي مقايسه اكم بر فرآيند حذف . شوداي نشان داده
)15(

MAXinitia MAX DEP OCP Losers Winners Inputs 

WLWsu suwɑsu-A 
LWWxɑlɑjoɣlɯxɑloɣlɯxɑlɑ -oɣlɯ

مي بررسي تابلو بـراي MAXو DEP هـاي پايـايي بندي محدوديتدهد در رتبهنشان

و درج با ناسـازگاري نشان در فرآينـد درج بايـد. شـويم مواجـه مـي3دادن فرآيند حذف
تسلط داشته باشـد تـا امكـان درج DEPمحدوديت پايايي بر MAX محدوديت پايايي 

 
1.stringency 
2.comparative tableau 
3.inconsistency 
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و در فرآيند حذف محدوديت تسـلط MAXبايد بر محدوديت پايايي DEP پايايي باشد
در(داشته باشد تا امكان حذف فراهم شود  ها در تـابلوي نظر گرفتن ترتيب محدوديت با

فوق در فرآيند درج كانديد بازنده بركانديد برنده تـرجيح داده شـده اسـت كـه نادرسـت 
).است

مي) 2008(مكارتي -زگاري در رتبه بندي محدوديتكند مواردي كه به ناسابيان
را حـال چطـور ايـن. هاسـت شود تنها راهكار تغيير مجموعه محدوديتها منجر مي كـار

ميانجام دهيم آيا با حذف يكي از محدوديت شود؟ پاسخ بي شـك منفـي ها مشكل حل
هـا يكـي از رديـف. هر كدام حذف شـود MAXيا DEPچون در تابلوي فوق اگر. است

و اين مشكل را حل نخواهد كرد تنها راه حل افـزودن محـدوديت بدون برنده خو اهد بود
چون در اينجا مشكل ما ناسازگاري دو محدوديت پايـايي اسـت محـدوديت. جديد است

 2008مكارتي(داري هاي پايايي باشد نه محدوديت نشانجديد هم بايد جزء محدوديت
بـه محـدوديت جديـدي نيـاز باشيم مـا» DEP MAX«اگر قائل به ترتيب). 111:

در su+Aداريم كه اجازه درج را در  وxɑlɑ+oɣlɯ بدهد امـا اجـازه درج را ندهـد
داريـم كـه باشيم ما به محـدوديت جديـدي نيـاز» DEP»MAX اگر قائل به ترتيب
در بدهد xala+oɣli اجازه حذف را در  بررسي نشـان. ندهد su+Aاما اجازه حذف را

و پسـوند.تواژي اين دو فرآيند يكسان نيستدهد شرايط ساخمي فرآيند درج بين تكواژ
باشيم محدوديت جديد بايد نـوع» DEP MAX«قائل به ترتيب اگر. گيردصورت مي

و DEPخاصي  در باشد كه اجازه ندهد در كلمات مركـب همخـوان ميـانجي درج شـود
ق. باشد» DEP »MAXها فراتر از سلسله مراتب محدوديت «MAXَائل به ترتيب اگر

DEP «باشيم بايد محدوديت جديد MAX خاصي باشد كه اجازه حذف را در تركيب

و پسوند ندهد از در سلسله مراتب محدوديتو تكواژ قـرار» MAX »DEP هـا فراتـر
مي.گيرد را توان ترتيب اين محـدوديت براي حل اين ناسازگاري در دسـتور جهـاني هـا

ميهابررسي. بررسي كرد هرنشان هـاي دنيـا متـداول اسـت نوع ترتيب در زباندو دهد
مي) 2008(مكارتي.رسيماين طريق به راهكار مناسب نمي پس از كند براي حـل اشاره

درتوان به ترتيب محدوديتمشكل ناسازگاري مي هاي مسـتقل ديگـري خصوص داده ها
و كه تحليل فرآيند چرا.در زبان مورد مطالعه مراجعه كرد هاي مختلف نظير حذف، درج

عبـارت بـه. ها منجـر شـود هماهنگي در يك زبان بايد به يك ترتيب ثابتي از محدوديت
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اگـر بـا. ها دريك زبان مخصوص بافت يا سـاخت خاصـي نيسـت ديگر ترتيب محدوديت
از مطالعه يك ازهاداده دسته ايـن دست يافتيم، بايدها محدوديت به يك ترتيب خاصي
.باشد هاي ديگر زبان مورد مطالعه سازگاربا دادههادوديتترتيب مح

ميهمچنين مكارتي بيان مي توان از شواهد خـارجي بهـره كند براي حل ناسازگاري
هـاي هاي ديگر قرض بگيرد كه اين واحـد هر زباني ممكن است كلماتي را از زبان. گرفت

زماني كه ايـن كلمـات وارد. شندقرضي ممكن است با نظام واجي زبان مقصد يكسان نبا
و درج اين واژهزبان مورد نظر مي هاي قرضي با نظـام شوند، با اعمال قواعدي نظير حذف

برحال اگر محدوديت. شوندواجي زبان مقصد هماهنگ مي و هاي حاكم  ايـن فرآينـدها
ز بهـره توان براي حل مشكل ناسازگاري از اين موارد نيـ ترتيب آنها را بدست بياوريم مي

و يكپارچـه همان گونه كه اشاره شد بايد ترتيب محدوديت. جست ها در زبـان يكدسـت
بايد ترتيبي را انتخاب كنـيم ها،هاي ناسازگار ترتيب محدوديتباشد پس از ميان صورت

.اين موارد هماهنگ باشد كه با
و هـاي جد هـاي التصـاقي اسـت يعنـي بـراي سـاختن واژه زبان تركي جزء زبان يـد

يكي از پسوندهايي كـه بـا.شودهمچنين صرف فعلي وندهاي زيادي به ريشه افزوده مي

بـرايرا/ Am-/شود، شناسه اول شخص مفرد است كه صورت زير ساختي واكه آغاز مي
بعد از بن مضارع فعلي، شناسه اضـافه براي ساختن مضارع التزامي. گيريمآن در نظر مي

وحال اگر بن مضار. شودمي بخواهيم شناسه اول شخص مفردع فعلي به واكه ختم شود
ميابه آن اضافه كنيم فر : گيرديند درج همخوان ميانجي صورت

)16(
a. Jal + AM → Jalam بيايم 
b. ɑt + AM → ɑtɑm  بيانداز
c. je + AM → jijam  بخورم
d. dø + AM → dywam  بزنم
e. toxu + AM → toxujɑm  ببافم

وbوaهاي در مثال افزودن شناسهبا بن مضارع فعلي به همخوان ختم شده است
بن(گيرد اول شخص مفرد فرآيند درج صورت نمي واكه شناسه اول شخص مفرد با واكه

مي] back[ مضارع فعلي از نظر مشخصه   شود كه در اين مقاله به اين موضوعهماهنگ
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وبا توجه بهeوc،d هايدر مثال). پردازيمنمي  اينكه بن فعلي به واكه ختم شده
]w[شود، جهت اجتناب از التقاي مصوتها همخوان ميانجي پسوند نيز با واكه شروع مي

مي] round[متناسب با مشخصه]j[ يا . شودواكه بن فعلي در بين دو واكه درج
هاي دو همخواني فرآيند درج را در تركي آذربايجاني در خوشه) 1389(محمودي

دوخوشه در زبان تركي آذربايجاني،. كرده استبررسي  همخواني پاياني زماني مجاز هاي
اگر امكان نقض اين اصل در آنها وجود داشته. هستند كه از اصل رسايي تبعيت كنند

ميباشد، واكه واي بين دو همخوان پاياني درج اصل توالي رسايي گردد تا خوشه بشكند
هاي يك واكه افراشته است كه از نظر مشخصه واكه درج شده همواره. نقض نشود

]back [و]round[هاي زير را در نظر بگيريدداده. با واكه ريشه هماهنگي دارد :
)17(

→         mohr مهر møhyr 
→          zahr زهر zahir 
noɣl نقل → noɣul

hokm حكم → høkym 
مياين داده تر از فرآينـد دهند فرآيند درج، در زبان تركي آذربايجاني متداولها نيز نشان

. گيردحذف صورت مي
ميبررسي داده -دهد در كلمات قرضي نيز فرآيند درج صورت مـي هاي زبان تركي نشان

ميهاگيرد كه داده :دهندي زير اين موضوع را نشان
)18(

واژه فارسي تلفظ تركي   معني 
arʤmand → ar ʤɯmand  ارجمند  
mehrbɑn → mehribɑn  مهربان

و بـراي رعايـت در فراهاي قرضي، پس در زبان تركي آذربايجاني در واژه يند واژه سـازي
ديگر در اين زبـان فراينـد درج به عبارت. گيرداصل توالي رسايي، فرايند درج صورت مي

ميبسيار متداول .گيردتر از فرايند حذف صورت
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يحتـرج»MAX »DEPبـر ترتيـب» DEP »MAXزبان تركي ترتيب در بنابراين
پس بايد محدوديت خاصي تعريف كنيم كه اجازه ندهد در كلمـات مركـب. شودداده مي

. همخوان ميانجي درج شود
DEPcompound :

د در توالي دو واكه در فرآيند واژه سازي كلمات مركب، به برون اراي همخـوان دادي كـه
.شودميانجي باشد يك تخلف تخصيص داده مي

اي زيـر نمـايش شده جديد همنوايي مورد نظر را در تـابلوي مقايسـه با محدوديت تعريف
:دهيممي

)19(
DEP MAX 

initial

MAX DEP compound OC
P

Losers Winners Inputs 

Lwwsu suwɑsu-A 
wLwwxɑlɑjoɣlɯxɑloɣlɯxɑlɑ-

oɣlɯ
ترجيحxɑlɑjoɣlɯگزينه بازنده را برxɑloɣlɯ اين محدوديت جديد گزينة برنده

ي به بايجانهاي حاكم بر فرآيند همنوايي در زبان تركي آذرس محدوديتپ. دهدمي
ميصورت زير رتبه :شوندبندي

« OCP  » «DEP compound » «MAX v MAX initial » DEP                      
 

 نتيجه–5
و اشاره كرديم كه در بسياري در اين مقاله ابتدا به توضيح فرايند همنوايي پرداختيم

مياز زبان فرايندي كه در آن قواعدي به ظاهر. شودهاي دنيا اين فرايند مشاهده
و  ميمتفاوت در يك جهت نشانو شوند؛براي رسيدن به يك هدف واحد بكار بسته

هاي زبان تركي آذربايجاني مواردي از فرايند همنوايي وجود دارد به داديم كه در داده
و حـذف در محيـط هـاي واجـي متفـاوت جهت اجتناب از طـوري كه قواعـد درج

ميالتقاي مصوت و همنوا و تالش كرديـم نشان ها همسو دهيم كه نظريه بهينگي شوند
مي به ازراحتي همنوايي قواعد واجي به ظاهر هايتعارض محدوديت تواند با استفاده

.متفاوت را نشان دهد
« OCP  » DEP compound « MAX v MAX initial » DEP 
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