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 -1مقدمه
ورد توجه قرار گرفته است .نوشته حاض ر ب ه بررس ی و توص یف
در سالهای اخیر در ایران ن ریه
اجمالی برخی فرایندهای واژ -واجی پسوند گویش تاتی تاکستان بر اساس ن ریه بهینگ ی پرداخت ه و از ای ن
رهگذر نشان یدهد که اگونه در این گویش سطح واژی با سطح واجی در تعا ل قرار یگیرد؛ به این عن ا
که اعمال یک قاعد واژی ،اعمال یک قاعد واجی را به دنبال دارد .فرایندهای واژ -واجی ز ینهی طالعاتی
را فراهم یکنند که در رز بین واجشناسی و صرف قرار یگیرد .این فرایندها صورتهای ختلف گفتاری و
نوشتاری ربوط به تکواژها را بررسی یکنند ،بدان جهت که برخی از واژ ها یا تکواژها در بافتهای واژگانی
یا دستوری ختلف بهصورتهای ختلف واجی در یزین د .راس هن د ( )1333ب ه عرف ی کا ل ن ری ه
بهینگی پرداخته است.
تاتی تاکستان در شهر تاکستان واقع در استان قزوین رایج است .تاکس تانی از گ ویشه ای زب ان ت اتی از
زبانهای شمال غربی بهشمار یرود .استیلو ( )1831در یک طبقهبندی تاتی تاکستان را در گرو تاتی جنوبی
قرار داد است .یار شاطر ( )1812بهصورت قد اتی و یار ش اطر ( )1818ب هتفص یل ب ه بررس ی جنب هه ای
ختلف گویش تاتی نطقه را ند از جمله تاکستان پرداخت ه اس ت .ط اهری ( )1333ویژگ یه ای دس توری
گویش تاتی تاکستان را بررسی کرد است.
واد زبانی این قاله به روش یدانی گردزوریشد است ،به این صورت که کلمات بهص ورت ص احبه از
گویشوران تات زبان پرسید  ،ضبط و ثبت شد است .تغیرهای زبانی الزم از درون زن واژگان استخراج ش د
و فرزیندهای زوایی و واژگانی واژ ها ورد بررسی ،تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند.
این قاله در پنج بخش تن یم شد است ،بعد از قد ه ،در بخش دوم ،پیشینه طالع ات فراین دهای واژ-
واجی در ن ریه بهینگی بهاختصار عرفی گردید و در بخش سوم ،بانی ن ری بررسیشد اس ت .در بخ ش
اهارم انواع پسوندهای این گویش ورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته ،بخش پنجم نیز ب ه بح و نتیج هگی ری
اختصاص دارد.
بهینگی1

 -2پیشینه مطالعات فرایندهای واژ -واجي در نظریه بهینگي
تاکنون پژوهشی ،در اهاراون ن ریه بهینگی به بررسی جنبههای ختلف گویش تاتی تاکستان ب ه نگ ارش
در نیا د  ،ا ا پژوهشهای انجامگرفته در حوز واجشناسی بهینگی به شرح زیر است:
عسکر زاد ( )1311و لکی ( )1331برای صورتهای رتبط فرایندهای واژ -واجی ،صورت واجی واحدی
در ن ر گرفته و همین طلب را در گونه عیار زبان فارسی با استفاد از درخت شخصهها ،ورد تحلی ل ق رار
داد اند .رشیدی ( )1385به بررسی ،تحلیل ،تعیین ،رتبهبندی حدودیتهای وج ود ح اکم ب ر فراین ده ای
واجی و ارائه ساخت هجای گویش دارابی در اهاراون ن ریه بهینگی پرداخته است و همگونی و ن اهمگونی،
1. Optimality Theory
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واکه ،حذف ،درج ،تضعیف ،قلب و ابدال را نیز در قالهاش ورد بررسی ق رار داد اس ت .ل ذا ب ر ای ن اس اس
پژوهش حاضر اولین طالعهای است که به شکلی علمی در ا اراون ن ری ه بهینگ ی ب ه بررس ی و تحلی ل
جنبههای زوایی و واجی گویش ذکور یپردازد.
 -3مباني نظری
پژوهش حاضر به بررسی فرایندهای واژ -واجی پسوندهای گویش تاتی تاکستان ب ر اس اس ن ری ه بهینگ ی
پرداخته و یزان کفایت زن ،به روش تحلیلی با استفاد از داد های این گویش به حک زز ون گذاشته ش د
است .بدین ن ور ع و بر اینکه داد های گویش ذکور از ن ر این رویکرد جدید ورد تجزیهوتحلیل ق رار
یگیرند ،این ا کان نیز بهوجود یزید تا کفایت شاهد ای و تحلیلی ورد س نجش ق رار گی رد زی را ای ن
تحقیق به لحاظ بررسی فرایندهای واژ -واجی گویش تاتی تاکستان دارای اهمیت بود و از این ن ر که تاتی،
زبانی است که در عرض انقراض و نابودی یباشد؛ بنابراین انجام پژوهشهایی از ایندست ضروری به ن ر
یرسد .برای رسیدن به هدف با گردزوری داد هایی ،که در زنها فراین دهای واژ -واج ی یاف ت ش د ان د ،در
اهاراون ن ریه بهینگی بررسی و ورد تحلیل قرارگرفته است.
با توجه به انعطافپذیری روش تحلیلی که یکی از بنیادیترین و بهترین روشهای جم عزوری اط ع ات
بهخصوص در بررسی گویشها یباشد ،این روش اتخاذ شد است .این تحقیق حدود به شهر تاکستان بود
و داد ها از کتانها ،رادیو و شبکههای حلی گردزوری شد است .پژوهش حاضر درصدد ی افتن تعم یمه ای
واجی بر اساس ن ریه بهینگی در ساخت پسوندهای واژ -واجیِ گویش تاتی تاکستان یباشد .در ای ن راس تا
تعدادی از پسوندهای پربسا د در گویش تاتی انتخان ش د و گزین هه ای بهین ه ب ر اس اس سلس له رات ب
حدودیتها نشان داد شد اند.
 -1-3نظریه بهینگي

ن ریه بهینگی تحولی در زبانشناسی زایشی بود و واجشناسان زایشی به دنبال تعمیمهای واج ی یباش ند.
زبانشناسی بهوجود دستوری جهانی قائ ل اس ت ک ه تمرک ز زن ب ر روی اص ول و پ ارا تر زب انهاس ت .در
واجشناسی جهانی ت ش برای یافتن این تعمیمهاس ت (ک رد زعفرانلوکا بوزی ا .)18:1335 ،ای ن رویک رد ب ر
بنای تحقیقات تجربی رد شناسی ،عناصر روساختی را برای دستیابی به اص ول جه انی ورد طالع ه ق رار
یدهد .ن ریه بهینگی دارای رویکرد حدودیت بنیاد 1است که اولین بار در قالهای از زل ن پ رینس و پ اول
اسمولنسکی در سال  1883در همایش واجشناسی دانشگا زریزونا طرح شد.
ن ریه بهینگی بتنی بر این بینش است که همه حوز های زبان اعم از واجشناس ی ،تکواژشناس ی و نح و
« حدودیت بنیاد» هستند .این حدودیتها همگانی بود و از اینرو ریشه در ساختار زیستی و ژنتیکی انسان
دارد .وجود این « حدودیتها» تبیینکنند اشتراک ب ین زب انهاس ت و « رتب هبن دی» تف اوت ب ین ای ن
1. Constraint - based
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حدودیتها در زبانهای ختلف از یکسو و تخطیپذیری زنها از سوی دیگر توجیهکنند تفاوت و تنوع ب ین
زبانهاست .برخ ف رویکرد اصول و پارا ترها که روساخت جاز بهطور ستقیم از زیرساخت شتق یشود،
در ن ریه بهینگی ،روساخت جاز یک ی از ان د گزین های اس ت ک ه کمت رین تخل ف را از ح دودیته ای
نقشپذیر جهانی دارد (بیجنخان.)35 -88:1333 ،
از این ن ریه ،بیشتر برای توصیف ن ام زوایی زبانها استفاد یشود تا توصیف ن ام تکواژها و گرو ه ای
نحوی .بر این اساس ،واجشناسی هر زبان در یک واحد ارزیان خ ص ه یش ود ک ه خ ود ،ش ا ل تع دادی
حدودیت جهانی قابلنقض و ترتیب شخصی است .درون داد واحد ارزیان ،ان د گزین ه 1زوای ی اس ت ک ه
دستگا ولد بر اساس اصول زواشناسی عمو ی از روی زیرساخت واجی یس ازد .روس اخت ج از ،یک ی از
گزینههاست که کمترین تخلف را از حدودیتها دارد یا بهعبارت دیگر ،بیشترین هماهنگی را با حدودیتها
داراست (دبیر قدم .)181-188:1331 ،بر این اساس دو نوع حدودیت  -1نشانداری -2 ،پایایی (وف اداری)
در واجشناسی بهینگی طرح یشود.
 -2-3ساخت هجا در نظریه بهینگي

در ن ریه بهینگی یتوان رد شناسی ن امهای هجایی را با استفاد از سه حدودیت توضیح داد:
 :Onset )1هجاها با یک همخوان زغاز یشوند (کاگر.)83 : 1888 ،
 :No-Coda )2هجاها به یک واکه ختم یشوند (همان.)88 :
 :Faithfulness )3هر ایزی را همانطور که هست تلفظ کنید (ها وند .)31 :
در ن ریه بهینگی این سه حدودیت توصیف ساد ای از ن امهای هجایی زبانه ای وج ود در جه ان را
ارائه یدهند .جدول زیر اهار نوع از رتبهبندیهای وجود این حدودیتها را نشان یدهد:
جدول  :1نمایش انواع نظامهای هجایي با استفاده از مرتبهبندی محدودیتها

نوع هجا

رتبه بندی حدودیتها

))C)V(O
OV
)OV(C
)V(O

Faithfulness>>Onset, No-Coda
Onset, No-Coda>> Faithfulness
Onset>> Faithfulness>> No-Coda
No-Coda>> Faithfulness>> No-Coda

بنابراین بر اساس رتبهبندیهای عرفیشد تنها اهار رد زبانی از ن ر نوع ساخت هجایی وجود دارد.

1. Candidate
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 -1-2-3ساخت هجا در گویش تاتي تاکستان

زواشناسان و واجشناسان گویش تاتی تاکستان از جمله طاهری ( )1333در این نکته اشتراک ن ر دارن د ک ه
الگوی هجای سطح زیرین در ن ام زوایی گویش تاتی تاکستان عبارتاند از :
.V/VC/VCC/CV/CVC/CVCC
گویش تاتی تاکستان جزء دسته سوم از دستهبندیهای رد شناسی 1یعنی ج زء زب انه ای ) OV(Cق رار
یگیرد که در سطح زوایی زنها وجود زغاز اجباری و وجود پایانه مکن است .رتبهبن دی ح دودیته ا در
این گویش بهصورت زیر است:
( Onset, Faithfulness >>No-Codaالف
واژ های گویش تاتی تاکستان [( ]ʔæsbاس ب)( ]em[ ،ای ن)( ]ʔâ[،او)( ]čöst[ ،کف ش)( ]xor[ ،خ ون)،
[( ]duدوغ) دارای الگوی هجایی به ترتیب  CV/ CVC/CVCC/V/VC/VCCهستند.
در زیر تابلوی بهینگی یک نمونه از این وارد ذکر یشود:
(ن
NO-CODA

FAITHFULNESS

ONSET

*

!*

/du /
 a.du
b.u

در تابلوی شمار (ن) ،گزینه  bحدودیت وفاداری را نقض کرد است ،زی را ی ک واح د درون دادی را در
برونداد حذف کرد است و به همین خاطر زغاز نیز ندارد و همترین حدودیت گویش تاتی تاکس تان یعن ی
 Onestرا نقض کرد و از تابلو حذف یشود .بدین ترتیب گزینه  aکه این ح دودیته ا را نق ض نک رد ،
بهعنوان گزینه بهینه انتخان یشود .همین رتبهبندی ح دودیته ا ص ورت بهین هی واژ ه ایی را ک ه در
صورت زیربنایی فاقد زغاز هستند ،بهدست یدهد.
 -3-3معرفي و تحلیل فرایندهای واژ -واجي در گویش تاتي تاکستان

در این قسمت به عرفی و تحلی ل فراین دهای واژ -واج ی پس وندهای تص ریفی و اش تقاقی گ ویش ت اتی
تاکستان یپردازیم و در هر قسمت پس از ارائه ثال و عرف ی فراین د ،ب ه تحلی ل زن در ا اراون ن ری ه
بهینگی توجه خواهیم کرد .پسوندهای تصریفی و اشتقاقی رسوم تکواژ در گویش تاتی تاکستان عبارتاند از:
./e ,eš ,iš ,em ,i ,on ,â,ne,ij,in,del,mand,tar,ein,de,jâr,bon,šon,dâr/

1. Typology
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 -4پسوندها
-1-4پسوندهای تصریفي

از یان پسوندهای تصریفی ،دو نمونه را که تنها بهصورت یک واکه و پربسا د هستند بررسی یشوند.
 -1-1-4پسوند تصریفي جمع/-on/

در افزود شدن تکواژ جمع به اسمها (که بازنمای زیرین زن در گویش تاتی تاکس تان  /-on/یباش د) نی ز
فرایندهایی صورت یگیرد که نوع زن بستگی به اینکه اسم ورد ن ر به اه عنصری ختم شود ،دارد .اکن ون
این فرایندها را بر اساس انواع اسم به لحاظ واجی ( ختوم به همخوان و یا واکه) بررسی یکنیم:
الف) در گویش تاتی تاکستان ،الگوی هجایی در ترکیب تکواژ جمع /-on/با اسمهایی که به همخوان ختم
یشوند ،تغییر یکند تا حدودیت  ONSETنقض نشود .در واقع درج ص ورت نم یگی رد زی را همخ وان
پایانی اسم ،خود بهعنوان زغاز هجای بعدی عمل یکند .به این ترتیب حدودیتALIGN-MORPH- R
نقض یشود و رز سمت راست تکواژ پایه دیگر با رز هج ا نطب ق نخواه د ب ود .بن ابراین رتب هبن دی
حدودیتها و تابلوی بهینگی ربوط به نمونه ( /lobut/+/on /به عنی عروسکها) بهصورت زیر است:
(( ALIGN-MORPH- R )1کاگر)115 :1888 ،
 لبه سمت راست یک تکواژ نطبق است با لبه راست یک هجا.)1( ONSET >> ALIGN-MORPH-R
()2
ALIGN-MORPH- R

ONSET

*
!*

/lobut/+/on/
 a. lobu.ton
b.lobut.on

در تابلوی شمار ( )2گزینه  aبه قیمت نقض حدودیت  ،ALIGN-MORPH-Rحدودیت ONSET

را ارضاء یکند و بهعنوان گزینه بهینه انتخان یشود .گزینه  bبه خاطر نقض همترین ح دودیت ،یعن ی
 ONSETغیر بهینه یباشد.
الزم بهذکر است که تکواژ جمع در گویش تاتی تاکستان ،در کلمه ( mâ+j+onبه عن ی ادره ا) /-on/
یباشد که افزودن زن به پایههای همخوان تغییری ایجاد نمیکن د ا ا قب ل از پای هه ای واک ه  /j/اف زود
یشود .در واقع رتبهبندی حدودیتها در شمار ( )3صورت بهینه را در این گویش بهدست یدهد.
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)3( ONSET >> DEP-IO>> ALIGN-MORPH- L
()8
ALIGN-MORPH- L

DEP-IO

*

*

/mâ/+/on/
a. mâ.jon

ONSET

b. mâ.on

!*

در تابلوی شمار ( ،)8گزینه  aبهینه است زیرا فقط از حدودیتهای غیر هلک تخطی کرد است .گزینه
 bبه خاطر نقض  ALIGN-MORPH-Lغیر بهینه یباشد و از تابلو حذف یشود.
ن) در افزودن تکواژ جمع به اسمهای ختوم به واکه ،/i/انند ( /ʔisbi+on/به عنی اشیای سفید) برای
رفع التقاء واکهها درج صورت یگیرد .طبق سلسله راتب نشانداری در جایگا بین واکه ،حضور غل ته ا در
این جایگا از همه بینشانتر است .بنابراین در نمونه  /ʔisbi+on/نیز یک همخوان درج یش ود و حض ور
 /i/در تکواژ اول درج  /j/را تضمین یکند .بدین ترتیب حدودیتهای قبل اعمال یشوند و ع و بر زنه ا
حدودیت دیگری که از بروز صورتی انند [  *]ʔisbionدر برونداد جلوگیری یکند در تحلیل ای ن نمون ه
بهکار یرود که در شمار ( )25عرفی یشود و در رتبهبندی حدودیته ا ج ای یگی رد .رتب هبن دی
حدودیتها و تابلوی بهینگی ربوط به زنها نیز در شمار های ( )5و ( )1یزید.
( ( *HIATUS )2ک کارتی)85-81 : 2888 ،
 التقاء واکهها جاز نیست.)5(HIATUS, ONSET >> MAX-IO >> DEP-IO, ALIGN-MORPH- L
()1
ALIGN-MORPH- L
**
*
*
*
*

DEP-IO
**
*
*
*
*

MAX-IO

ONSET

*HIATUS

!*
!*
!*
!*

!*
!*

/isbi/+/on/
a. ʔis.bi.jon
b. ʔis.bi.on
c. ʔis.bi
d.ʔ is.bi.o
e. ʔis.bio

در تابلوی ( )1گزینه بهینه ،گزینه  aاست که با درج یک همخوان از التقاء واکهها جل وگیری نم ود و ب ه
همین وسیله نیز حدودیت  ONSETرا ارضاء کرد است .گزینه  bو  cبدینجهت غیر بهینهان د ک ه ح ذف
جاز نیست و حدودیت ربوط به حذف نباید نقض شود .گزینه  dبه خاطر نداشتن زغ از در هج ای زخ ر و
نقض  ONSETو گزینه  eبه خاطر نقض  *HIATUSغیربهینه یباشد.
نوع عنصر درج شد در جایگا بین واکهای تابع سلسله راتب نشانداری است که رتبهبندی رب وط ب ه
زن بهصورت زیر نشان داد یشود:

022

بررسي فرایندهای واژ -واجي ...

)1( ONSET << DEP-IO <<* V-V/lar>> *V-V/V
()3
*V-V/V

*V-V/lar

DEP-IO
**

!*

**

*

ONSET

/isbi/+/on/
a.ʔis.bi.jon
b.ʔis.bi.ʔon

بر اساس تابلوی شمار ( ،)3همخوانی که بین دو واکه درج یشود ،بینشانترین عنصر است ،هم از ن ر
سلسله راتب جهانی و هم از ن ر تطبیق شخص هه ای زن ب ا زخ رین واک ه پای ه  /i/گزین ه  bک ه ح اوی
نشاندارترین عنصر درجشد در جایگا بین واکهای اس ت ،غیربهین ه یباش د و از ت ابلوی بهینگ ی ح ذف
یشود.
پ) در افزود شدن تکواژ جمع به واژ های ختوم به واکهه ای  /u/و  ،/o/انن د ( /lâlu/+/j/+/on/ب ه
عنی رختخوانها)( /šo/+/j/+/on/ ،به عنی شبها) جدداً برای رفع التقاء واکهها درج ص ورت یگی رد.
رتبهبندی حدودیتها همان رتبهبندی شمار ( )5است که دوبار در شمار ( )8و تابلوی بهینگ ی رب وط
به زنها در شمار ( )18یزید:
)8(*HIATUS, ONSET >> MAX-IO>> DEP-IO, ALIGN-MORPH- L
()18
ALIGN-MORPH- L
*

DEP-IO
*

ONSET

*HIATUS
!*

!*

/lâlu/+/on/
a.lâ.lu.jon
b. lâ.luon
c. lâ.lu.on

در تابلوی شمار ( ،)18گزینه  aبهینه است که با درج یک همخوان از التقاء واکهها جلوگیری ک رد و ب ه
همین وسیله نیز حدودیت  ONSETارضاء کرد است .گزینه  cبه خاطر نداش تن زغ از در هج ای زخ ر و
نقض  ONSETو گزینه  bبه خاطر نقض  *HIATUSغیر بهینه یباشد.
نوع همخوان درجشد در این داد  ،به واکه زخر تکواژ پایه بستگی دارد .ب هبی ان دیگ ر ب رای تعی ین ن وع
همخوان درج شد نیز جدداً سلسله راتب نشانداری عم ل یکن د و ب ین دو واک ه ی ک همخ وان درج
یشود .همچنین حدودیت دیگری نیز اعمال یشود که بهوسیله زن غلت  /j/صورت یگیرد .هم انط ور
که گفته شد ،حدودیتی به نام  AGREE-VOCALICبه یکسانی ارزش شخصه [افراش ته] در هس ته و
زغاز پایانه اشار دارد (نست .)15-11 :2881 ،این حدودیت ،در گویش تاتی تاکستان بهصورت تعمیمیافت ه
ذیل عمل یکند:
(AGREE-VOCALIC )3
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 همخوان یانجی با واکه افراشته بافت از ن ر پیشین و پسین تطابق دارد.رتبهبندی ربوط به کیفیت عنصر درج شد و تابلوی نشانداری ربوط به زن بهصورت زیر است:
)11( ONSET >> DEP-IO >> AGREE-VOCALIC>>*V-V/lar>>* V-V/V
()12
AGREEVOCALIC

*V-V/lar *V-V/V
*

!*

!*

DEP-IO

ONSET

/lâlu/+/on/
a.lâ.lu.jon

*
*

b. lâ.lu.ʔon

!*

c. lâ.lu.on

بر اساس تابلوی ( ،)12گزینه  aبه خاطر نقض حدودیتی که در پایینترین رتبه قرار دارد بهین ه ب ود و
گزینه  bکه حاوی نشاندارترین همخوان درجشد در جایگا بین واک های اس ت ،غی ر بهین ه یباش د و از
تابلوی بهینگی حذف یشود .گزینه  cنیز به خاطر نقض اصل  ONSETاز تابلوی بهینگی حذف یشود.
ت) در افزود شدن تکواژ جمع به واژ های ختوم به واکههای  /e/1و  /a/2انند ( / piy.â.on /به عنی
پدران) جدداً التقاء واکهها و برای رفع زن درج صورت یگیرد رتبهبن دی ح دودیته ا در ش مار ( )13و
تابلوی ربوط به زنها در شمار ( )18یزید:
)13( HIATUS , ONSET >> MAX-IO >> DEP-IO >> ALGIN-MORPH-L
()18
ALIGN-MORPH-L
*

*

DEP-IO
*
*
**

MAX-IO

ONSET

*HIATUS

!*
!*
!*

/pi/+/on/
a. pi.jon
b. pi.jâ.on
c. pi.on
d. pi.jâon

در تابلوی شمار ( ،)18گزینه  aبهینه است که با درج یک همخوان از التقاء واکهها جلوگیری ک رد و ب ه
همین وسیله نیز ،حدودیت  ONSETرا ارضاء کرد است .گزینه  bبدینجهت غیربهینه است که حدودیت
 ONSETرا که نباید نقض شود ،نقض یکند .گزینه  cبه خ اطر نداش تن زغ از در هج ای زخ ر و نق ض
حدودیت  ONSETو گزینه  dبه خاطر نقض حدودیت  *HIATUSغیر بهینه یباشند.
برای تعیین نوع همخوان درجشد نیز جدداً سلسله راتب نشانداری عمل یکند و همخوان  /j/که در
جایگا بین واکهای نشاندار است ،درج یشود .البته از زنجا که این همخوان در جایگا بین دو واکه قرار
دارد ،عموالً بهصورت واکدار تلفظ یشود.
(به عنی پدر) 1. piye
(به عنی برادر) 2. berâ
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تنها در اینجا برای جلوگیری از بروز صورت غیربهینه واژ [( *]ber.â.onبه عن ی ب رادران) ،ح دودیت
[ *]+low] [-lowدر رتبهبندی حدودیتها قرار یگیرد .تابلوی بهینگی ربوط به زن نیز در شمار ()18
ز د است.
(* [-low] [+low[ )8
 توالی دو عنصر با ارزشهای تفاوت در شخصه [افتاد ] ،جاز نیست.(15) ONSET >> DEP-IO, *[-low] [+low]>>*V-V/lar >> *V-V/V
()11
*V-V/V
*

*V-V/lar

][-low] [+low
*

!*

DEP-IO
*
*

ONSET

/ber/+/â/+/on/
a.be.râ.jon
b.be.râ.ʔon

بر اساس تابلوی شمار ( ،)11گزینه  aبا نقض حدودیتی که در پایین رتبه قرار دارد ،گزینه بهینه اس ت
و گزینه  bبه علت تخطی از درج عنصر نشاندار انسدادی ااکنایی که در رتبه باالتر از درج غلت کا ی ق رار
دارد ،گزینه غیربهینه حسون یشود و از تابلوی بهینگی حذف یشود.
 -2-1-4پسوند تصریفي معرفه ساز/-e/

این تکواژ نیز درست انند تکواژ جمع تنها از یک واکه تشکیلشد است و در افزود شدن به اسمها بسته به
اینکه اسم ختوم به همخوان باشد یا واکه ،الگوهای تفاوتی را نشان یدهد.
الف -با افزودن پسوند  /-e/به اسمهای خت وم ب ه همخ وان انن د واژ ی ( /mâydon/+/e/ب ه عن ی
ادیان -اسب اد ) ،الگوی هجایی واژ ورد ن ر تغییر یکند تا همه هجاها زغاز داشته باشند .رتبهبن دی
حدودیتها و تابلوی بهینگی ربوط به زنها بهقرار زیر است:
)11( ONSET >> DEP-IO >> MAX-IO, ALGIN-MORPH-R
()13
ALGIN-MORPH-R

MAX-IO

DEP-IO

ONSET

*
!*

/mâydon/+/e/
a. mây.do.ne
b. mây.don.he

!*

c. mây.don.e

در تابلوی شمار ( ،)13گزینه  aبا تغییر الگوی هجایی حدودیت هم  ONSETرا ارضاء نمود و بهین ه
یباشد .گزینه  bبه خاطر نقض حدودیت هم  DEP-IOو گزینه  cبا نقض همت رین ح دودیت ،یعن ی
 ONSETغیر بهینه یباشند.
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ن -با افزودن پسوند  /-e/به اسمهای ختوم به واکه ،الگوی هجایی اسم تغییر نمیکند ،بلکه برای ارضاء
حدودیت  ONSETدرج صورت یگیرد و نوع عنصر درج شد نیز همانطور که در ورد تکواژ جمع گفت ه
شد ،به واکه تکواژ اول بستگی دارد .در اینجا ب ه بررس ی نمون ه ( /zeyni/+/e/ب ه عن ی زن) یپ ردازیم.
رتبهبندی حدودیتها و تابلوی بهینگی ربوط به زنها در زیر یزید:
)18( ONSET >> MAX-IO >> DEP-IO>> ALIGN-MORPH-L
()28
ALIGN-MORPH-L

DEP-IO

*
*
*

MAX-IO

ONSET

*
!*
!*
!*

/zeyni/+/-ε/
a. zey.ni.jε
b.zej.nε
c.zej.ni
d. zej.ni.ε

در تابلوی شمار ( ،)28گزینه  aحدودیت  DEP-IOو  ALIGN-MORPH-Lرا نقض یکن د ت ا از
بروز هجای بدون زغ از جل وگیری و ح دودیت  ONSETرا ارض اء کن د .گزین هه ای  bو  cح دودیت
 MAX-IOرا که در این تابلو اهمیت باالیی دارند ،نقض کرد و حذف یشوند .گزینه  dنیز به خاطر نق ض
همترین حدودیت ،یعنی  ONSETغیر بهینه است.
 -3-1-4پسوندهای اشتقاقي

از یان پسوندهای اشتقاقی ،دو نمونه را که پربسا د هستند ،بررسی یکنیم.
الف -پسوند اشتقاقي اسمساز/-i/

این تکواژ پس از صفت قرار یگیرد و اسم یسازد .در این فرایند اشتقاقی تبدیل صفت به اسم ،بسته ب ه
نوع صفت (که ختوم به همخوان باشد یا واکه) تغییرات تفاوتی ایجاد یشود.
با افزودن پسوند  /i-/به صفتهای ختوم به همخوان انند( /xur/به عنی خون) ،درج صورت نمیگیرد.
رتبهبندی حدودیتها و تابلوی ربوط به زنها نیز ارائه شد است:
)21( ONSET >> MAX-IO, DEP-IO>> ALGIN-MORPH-R
()22
ALGIN-MORPH-R

DEP-IO

MAX-IO

ONSET

*
!*
!*
!*

/xur/+/-i /
a.xu.ri
b.xur.ji
c.xur
d.xur.i
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در تابلوی شمار ( ،)22گزینه  aبه خاطر ارضاء حدودیت هم  ONSETبهینه است و گزینههای  bو c

و  dبه ترتیب به خاطر نقض  DEP-IOو  MAX-IOو  ONSETکه هم هستند و نباید نقض شوند ،غیر
بهینهاند و از تابلوی بهینگی حذف یشوند.
ن -با افزود شدن پسوند  /-i/به صفتهای ختوم به واکه انند( / hâvâ /به عنی هوا) ،الگوی هجایی
اسم ساخته شد تغییر نمیکند و عنصری حذف نمیشود ،بلکه تنها برای ارض اء ح دودیت  ،ONSETدرج
صورت یگیرد ،انند [( ]hâ.vâ.jiبه عنی بیخود – زدم یله) .رتبهبندی حدودیته ا و ت ابلوی بهینگ ی
ربوط به زنها بهصورت زیر است:
)23( HIATUS >>ONSET >> DEP-IO, ALGIN-MORPH-L
()28
DEP-IO

ALGIN-MORPH-L
*

ONSET

HIATUS

*
!*
!*

/hâvâ/+/-i/
a.hâ.vâ.ji
b. hâ.vâi
c. hâ.vâ.i

در تابلوی شمار ( ،)28گزینه  aحدودیت  DEP-IOو  ALGIN-MORPH-Lرا نقض یکن د ت ا از
بروز هجای بدون زغاز جلوگیری و حدودیت  ONSETو  HIATUSرا ارضاء کن د .گزین ه  bح دودیت
 HIATUSو  ،cحدودیت  ONSETرا که در این تابلو اهمیت باالیی دارد ،نقض کرد و حذف یشوند.
در نمونه  ،/hâvâ /+/i/نوع همخوان درج شد در جایگا بین واکهای ،توسط تک واژ اس مس از  /i/تعی ین
شد که  /j/یباشد .البته درج  /ʔ/نیز در این گویش وج ود دارد و ب ا  /j/در تن اون اس ت .در ای ن ص ورت
یتوان نتیجهگیری کرد که در گونه رسمی اگر درج  /j/صورت بگیرد ،همگونی با واکه افراشته بعدی صورت
گرفته و اگر همخوان انسدادی ااکنایی درج شود ،همگونی با واکه افتاد قبلی صورت گرفته اس ت .بن ابراین
رتبهبندی حدودیتها و تابلوی بهینگی ربوط به درج غلت  /j/بهصورت زیر است:
)25( ONSET >> DEP-IO >> *V-V/lar>> *V-V/V
()21
*V-V/V
*

*V-V/lar

DEP-IO
*

!*

*

ONSET

/hâvâ/ +/i/
a. h.â.vâ.ji
b. hâ.vâ.ʔi

در تابلوی ( )21در هر دو گزینه درج صورت گرفته است .ا ا گزین ه  aب ه خ اطر نق ض ب ینش انت رین
حدودیت که در پایینترین رتبه در تابلو قرار دارد ،نسبت به گزینه  bکه حدودیت رتبه باالتری را نقض
یکند ،بهعنوان گزینه بهینه انتخان یشود و گزینه  bاز صحنه رقابت خارج یشود.
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ب -پسوند اشتقاقي / -iš/ , /-eš/و /de/

این پسوند بعد از پایههای فعل ز ان حال قرار یگیرد و اسم یسازد .در این فراین د اش تقاقی بس ته ب ه
اینکه پایه فعل ختوم به همخوان باشد یا واکه ،تغییرات تفاوتی ایجاد یشود.
الف -با افزودن پسوند /-eš/به پایههای ختوم به همخوان انند ،/mâr /الگ وی هج ایی واژ وردن ر
تغییر یکند تا همه هجاها زغاز داشته باشند ،انند [( ]mâr.ešبه عنی ادرش) و درج ص ورت نم یگی رد.
رتبهبندی حدودیتها و تابلوی بهینگی ربوط به زنها بدینصورت است:
)21( ONSET >> MAX-IO >> DEP-IO>> ALIGN-MORPH-R
()23
ALGIN-MORPH-R
*
*
*

DEP-IO

MAX-IO
!*
!**

ONSET
!*

/ mâr /+/ eš/
a. mâ.reš
b. mâ.eš
c. mâš

در تابلوی ( ،)23گزینه  bبه خاطر تخطی از نشاندارترین حدودیت گزینه غیر بهینه است و گزین ه  cب ه
خاطر حذف هم در ریشه و هم در پسوند بازهم گزینه غیر بهینه است ولی گزینه  aفق ط ب ا تخط ی از اص ل
 ALGIN-MORPH- Rکه بینشانترین است گزینه بهینه یباشد.
)28( ONSET >> ALGIN-MORPH-R
()38
ALIGN-MORPH-R

ONSET

/ševær/+/eš/1
a. še.væ.reš

*
!*

b. še.vær.eš

در تابلوی ( )38در گزینه  aبا تخطی از اصل  ALGIN-MORPH-Rگزین ه بهین ه اس ت در ح الیک ه
گزینه  bبا تخطی از اصل حدودیت باالتر از  ONSETغیر بهینه شد است.

 .1به عنی شوهرش
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)31( ONSET>> DEP-IO>> ALGIN-MORPH-R
)32(
/âništ/+/iš/1

ONSET

DEP-IO

ALIGN-MORPH-R

*

*

a. ʔâniš.tiš
b. ʔâništ.iš

*!

*

 غی ر بهین ه اس ت و تخط ی از اص ل ک مONSET  به خاطر تخط ی از اص لb ) گزینه32( در تابلوی
. گزینه بهینه حسون یشودALIGN-MORPH-R اهمیتتر
)33( ONSET >> DEP-IO >> ALIGN-MORPH-L
)38(
/âxotin/+/de/2

ONSET

DEP-IO

ALGIN-MORPH-L

*!

*
*

*
*

a. ʔâ.xot.in.de
b. ʔâ.xo.tin.de
c.âxot.in.de

**!

 ب هb  غیر بهینه هس تند و گزین هONSET  به خاطر تخطی از اصلc  و گزینهa ) گزینه38( در تابلوی
. گزینه بهینه حسون یشودDEP-IO  وALIGN-MORPH-L خاطر تخطی از اصل کم اهمیتتر
/- tar/ و/- mand/، / - del /، /- in /،/ - ij/ ، / - nε / ،/-â/  پسوند اشتقاقي-ج

NOCODA )5(

. هجای دارای پایانه جاز نیست)35( ONSET >> NO-CODA >> ALIGN-MORPH-R
)31(
/ bevaz/+/â/3

ONSET

NO-CODA

a.be.vaz.â
b. be.va.zâ

*!

*

ALGIN-MORPH-R
*

 به عنی نشستی.1
 به عنی خوابید اند.2
 به عنی بپرید.3
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در تابلوی ( )31گزینه  aبه خاطر تخطی از اصل هم  ONSETغیر بهینه است در حالیکه گزینه  bب ا
تخطی از اصل کم اهمیتتر  ALGIN-MORPH-Rکه از رتبه پایینی برخوردار است ،گزینه بهینه انتخ ان
یشود.
)31( ONSET >> MAX-IO >> ALIGN-MORPH-R
()33
ALIGN-MORPH-R

MAX-IO

*
*
*

!*

ONSET

/nörqei/+/nε/1

!*
!*
!*

a. nörqei.nε
b. nörqein.ε
c. nörqe.inε
c. nörq.inε

در تابلوی ( )33گزینه  aبه خاطر عدمتخطی از هیچگونه ح دودیتی گزین ه بهین ه حس ون یش ود.
گزینههای دیگر به علت تخطی از حدودیت هلک  ONSETگزینههای بهینه حسون نمیشوند.
)38( ONSET >>MAX-IO>> NO-CODA >> ALIGN-MORPH-R
()88
ALIGN-MORPH-R

NO-CODA

*

*

MAX-IO

!*

ONSET

/siyâden/+/iʤ/2

!*

a. siyâden.iʤ
b. siyâ.de.niʤ
c. siyâden.i

!*

در تابلوی ( )88گزینه  aبه خاطر تخطی از حدودیت هلک  ONSETگزینه غیر بهینه اس ت .گزین ه c

هم ب ه عل ت تخط ی از  ONSETو ه م  MAX-IOغی ر بهین ه اس ت در ح الیک ه گزین ه  bاگرا ه از
حدودیت های  NOCODAو  ALGIN-MORPH-Rتخطی کرد است ولی اون ح دودیته ایی ب ا
رتبه پایین بود اند ،گزینه بهینه حسون یشود.
)81( ONSET >> NO-CODA >> ALIGN-MORPH-R
()82
ALIGN-MORPH-R

NO-CODA

MAX-IO

*

**
**
*

!*

*
 .1به عنی نقر ای
 .2به عنی تاکستانی
 .3به عنی خوردنی

ONSET

/boxârdan/+/in/ 3

!*

a. bo.xâr.da.nin
b. bo.xâr.dan.in
c. bo.xâr.da.ni
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در ت ابلوی ( )82گزین ه  aب ه خ اطر تخط ی از ک م اهمی تت رین و پ ایینت رین رتب ه ح دودیته ای
 NOCODAو  ALGIN-MORPH-Rگزینه بهینه حسون یشود در حالیکه گزینه  bو  cب ه ترتی ب
به علت تخطی از حدودیتهای هم و هلک  ONSETو  MAX-IOغیر بهینهاند.
)83( ONSET >>MAX-IO>> NO-CODA >> ALIGN-MORPH-R
()88
ALIGN-MORPH-R

NO-CODA

MAX-IO

*
**
*

!*

*

ONSET
!*
!*

/zar/+/del/ 1
a. zard.el
b. zar.del
c. zar.el

در تابلوی ( )88گزینه  aو  cبه خاطر تخطی از حدودیت باال رتبه  ONSETگزینهه ای غی ر بهین ه در
ن ر گرفته یشوند .در حالیکه گزینه  bبا دو بار تخطی از حدودیت پایین رتبه  NOCODAگزینه بهین ه
حسون یشود.
)85( ONSET >> MAX-IO>> NO-CODA >> ALIGN-MORPH-R
()85
ALIGN-MORPH-R
*
*

NO-CODA
**
**

MAX-IO

ONSET
!*

!*

/dârâ/+/mand/ 2
a. dâr.â.mand
b. dâr.mand
c. dâ.râ.mand

*

در تابلوی ( )81گزینه  cبه خاطر تخطی فقط از حدودیت رتبه پایین  NOCODAگزینه بهینه است.
گزینههای  aو  bبه ترتیب با تخطی از حدودیتهای رتبه باالی  ONSETو  MAX-IOغیر بهینهاند.
)81( ONSET >> MAX-IO>>NO-CODA >> ALIGN-MORPH-R
()83
ALIGN-MORPH-R
*
*

 .1به رنگ زرد -صفت شباهت
 .2به عنی ثروتمند
 .3به عنی نکوتر

NO-CODA
**
*
**

MAX-IO

ONSET
!*

!*

/naku/+/tar/ 3
a. nak.u.tar
b. naku.tar
c. nak.tar
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در تابلوی ( )83گزینه  aبه خاطر تخطی از حدودیت هلک  ONSETو گزین ه  cب ه خ اطر تخط ی از
حدودیت باال رتبه  MAX-IOگزینههای غیر بهینه حسون یشوند.
د -پسوند اشتقاقي  /- šon/،/- bon/،/- jâr/،/- ein/و/- dâr/

)88( ONSET >> MAX-IO, DEP-IO>> NO-CODA>>ALIGN-MORPH-R
()58
ALIGN-MORPH-R
*

*

NO-CODA

DEP-IO

*
**
**
**

MAX-IO

ONSET
!*

!*
!*

/guʤil/+/ein/ 1
a. gu.ʤi.lein
b. gu.ʤil.ein
c. gu.ʤil.?in
d. guʤ.lein

در تابلوی ( )58گزینه  aبه خاطر تخطی از ک م رتب هت رین ح دودیته ای  NOCODAو ALGIN-

 MORPH-Rگزینه بهینه انتخان یشود.
)51( ONSET >> NO-CODA >> ALIGN-MORPH-L
()52
ALIGN-MORPH-R

*

NO-CODA
*
*
**

MAX-IO

ONSET
!*

!*

/alale/+/ʤâr/ 2
a. ʔa.la.le.ʤâr
b. a.la.le.ʤâr
c. ʔa.lal. ʤâr

در تابلوی ( )52گزینه  aگزینه بهینه حسون یشود .گزینههای  bو  cب ه ترتی ب ب ه خ اطر تخط ی از
حدودیتهای رتبه باالی  ONSETو  MAX-IOگزینههای غیر بهینهاند.
(IDENT-IO (high) )1
اگر واکهای در درونداد ] [α highباشد ،واحد تناظر با زن نیز در برونداد ] [α highاست.
)53( ONSET >> MAX-IO>> IDENT-IO>> NO-CODA >> ALIGN-MORPH-R

 .1به عنی کواکترین
 .2به عنی زالله زار
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()58
ALIGN-MORPH-R

NO-CODA

*

**
**
**

IDENT)IO (high

MAX-IO

ONSET

/dašte/+/bon/ 1
a. daš.te.bon
b. dašt.bon
c. daš.te.bân

!*
!*

در تابلوی ( )58گزین ه  aب ه خ اطر تخط ی از ح دودیته ای ک ماهمی ت  NOCODAو ALGIN-

 MORPH-Rگزینه بهینه است در حالیکه گزینههای  bو  cبه ترتیب به علت تخط ی از ح دودیته ای
رتبه باالی  MAX-IOو  IDENT-IOغیر بهینه حسون یشوند.
)55( ONSET >> MAX-IO>> IDENT-IO>> NO-CODA >> ALIGN-MORPH-R
()51
ALIGNMORPH-R

NO-CODA

IDENT-IO

**
**
**

!*

*

MAX-IO

!**

ONSET

/bebardi/+/šon/ 2
a. be.bor.di.šon
b. be.bar.di.šon
c. be.bar.šon

در تابلوی ( )51گزینه  bگزینه بهینه است .گزینه  cدو بار از حدودیت هلک  MAX-IOتخطی ک رد
و غیر بهینه حسون یشود .گزینه  aنیز از حدودیت وفاداری  IDENT-IOتخطی کرد است.
)51(ONSET >> IDENT-IO>> NO-CODA
()53
NO-CODA

IDENT-IO

**
**
**

!*

ONSET
!*

/zobon/+/dâr/3
a. za.bon.dâr
b. zob.on.dâr
c. zo.bon.dâr

در تابلوی ( )53گزینه  cبه خاطر تخطی از حدودیت کماهمیت  NOCODAبهینه اس ت در ح الیک ه
گزینههای  aو  bبه ترتیب به خاطر تخطی از  IDENT-IOو  ONSETغیر بهینهاند.

 .1به عنی دشت بان
 .2به عنی برد اند
 .3به عنی زباندار -سخنگوی اهر
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 -5بحث و نتیجهگیری
پس از تحلیل داد ها و بهدست زوردن الگوهای گویش ت اتی تاکس تان (از طری ق ح دودیته ا) ،بخش ی از
فرایندهای واژ -واجی پس وندهای ای ن گ ویش در ا اراوبی جدی د بررس ی ش د و نش ان داد رتب هبن دی
حدودیتها در زن تفاوت است؛ بهگونهای که فرایندهای تفاوتی در ای ن گ ویش ص ورت یگی رد .زی را
درگویش ذکور هم فرایند حذف و هم درج وجود دارد .بنابراین نباید در توصیفه ای واجشناس ی ای ن دو را
باهم خلط کرد .بنابراین پرسش اصلی این قاله ،بنی بر اینکه ن ریه بهینگی توانایی توصیف داد های ت اتی
تاکستان را دارد ،ورد تأیید قرار گرفت.
گویش تاتی تاکستان جزء دستهبندیهای زبانهای ( OV(Cرد شناختی ق رار یگی رد .در ص ورتیک ه
پیشوند  /-be/به زن دسته از پایههای فعلی ز ان حال افزود شود که با همخوان زغاز یشوند و واک ه زنه ا
پسین ،یانی و گرد است ،بین واکه پیشوند و واکه پایه فعلی اصط ح هماهنگی واکهای صورت یگیرد.
در رتبهبندی ربوط به رفع التقاء واکهها درج  /j/بین دو واک ه ص ورت گرفت ه اس ت ک ه ه ر دو دارای
شخصه [افتاد ] هستند .الگوی هجایی در ترکیب تکواژ جمع  /on-/ب ا اس مه ایی ک ه ب ه همخ وان خ تم
یشوند ،تغییر یکند و درجی صورت نمیگیرد .در این گویش تکواژ جمع  /-on/یباشد و افزود شدن زن
به پایههای ختوم به واکه یا همخوان تنها الگوی هجایی را تغییر یدهد .در افزود ش دن تک واژ جم ع ب ه
واژ های ختوم به واکههای  /u/و  /â ، o/نیز برای رفع التقاء واکهها درج صورت یگیرد.
با افزودن پسوند  /e/به اسمهای ختوم به واکه ،الگوی هجایی اسم تغییر نم یکن د ،بلک ه ب رای ارض اء
حدودیت زغاز درج صورت یگیرد .ا ا با افزودن زن به پایههای ختوم به همخ وان الگ وی هج ایی واژ
ورد ن ر تغییر یکند و درج صورت نمیگیرد .با اضافه شدنش به اسمهای ختوم ب ه واک ه کیفی ت عنص ر
درجشد بین واکهای /j/ ،یباشد.
با افزود شدن پسوند  /i-/به صفتهای ختوم ب ه واک ه کیفی ت همخ وان درجش د ب ین واک های/j/ ،
یباشد .ا ا با افزودن زن به صفتهای ختوم به همخوان الگوی هجایی واژ ورد ن ر تغییر یکن د و درج
صورت نمیگیرد ،همینطور با اضافه کردن این پسوند به صفتهای ختوم ب ه واک ه الگ وی هج ایی اس م
ساخته شد تغییر نمیکند و عنصری حذف نمیشود ،بلکه درج صورت یگیرد.
بهطور کلی حدودیتهای پسوندی در زبان تاتی به شرح زیر است:
ONSET, HIATUS >> MAX- IO, DEP-IP >> IDENT-IO>> *V-V/lar >> *VV/V >> NOCODA>> ALIGN-MORPH-L/R

همانطور که شاهد یشود هیچ هجایی بدون زغاز در زبان تاتی شروع نمیشود و همچنین وج ود دو
واکه در یک هجا در زبان تاتی مکن نیست .در این زبان گاهی فرایند حذف و گاهی درج در رز تکواژی رخ
یدهد ،بنابراین این دو بر یکدیگر برتری ندارند .همسو با حدودیت جهانی ،در زبان تاتی واج یانجی  /j/به
انسدادی ااکنایی  /ʔ/اولویت دارد .همچنین گاهی در هنگام پسوندافزایی ،لبه سمت راست یا ا تک واژ ب ا
هجا یکسان نمیشود .بهعبارتی پس از وندافزایی ،واجی از انتهای هجای اول ،ب ه ابت دای هج ای دوم نق ل
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کان یکند .باید گفت که ن ریه بهینگی قادر است داد های زبان تاتی را بررس ی کن د ،همچن ین در ای ن
قاله نشان داد شد که ترتیب حدودیتهای واژ -واجی در زبان تاتی همس و ب ا ح دودیته ای جه انی
است.
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