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 چکیده
. پردازد میها ورانی برای جلوگیری از التقای واکهکارهای واجیِ زبان کردی ساین مقاله به بررسی راه

و  شده بندی طبقهآوری و هدف پژوهش، جمع متناسب باکردی سورانی،  درها های التقای واکهداده

های واجی تحقیق بهینگی مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی و تحلیل داده شناسی واجسپس در چارچوب 

در مرز تکواژ ظاهر  /V+V/رشته واجی سازیِ کردی سورانی ند کلمهدر فرایدر صورتی که نشان داد که 

درج همخوان، حذف یا  ، یکی از سه الگویموردنظری ی واجزنجیره بسته به شرایط واجی و صرفیِشود، 

ها مطابق با محدودیت تا ساخت هجایی غیردستوریِ حاصل از التقای واکهشود سازی اِعمال میغلت

ها، ترین الگوی واجی برای ممانعت از تظاهر آوایی التقای واکهرایجالح شود. اص ONSET داری نشان

( زمانی که دو واکه 1)اُفتد: ق نمیااما درج، در دو حالت اتف؛ است []و  []های غلت درج همخوان

که (، یعنی واV2درج همخوان، واکه دوم ) جای بهافتاده، در مجاورت یکدیگر قرار گیرند. در این حالت، 

ی افراشتهِ پیشین ، واکهV2 یعنی ی پسوند،( زمانی که واکه2. )شود میپسوند، از زنجیره واجی حذف 

(//باشد )واکه ، . در این حالت// سازی به غلت از طریق غلت[] ی ـتوال درنتیجهشود و تبدیل می

-)V1غلت در بافت واجی  بنابراین الگوی درج ؛دهدمرکب تغییر شکل می یبه یک واکه /V+/ایِ واکه

low)+V2الگوی حذف در بافت ، V1(+low)+V2(+low) ازی در بافت ــسو الگوی غلتV1+ مال ــاِع

های پایاییِ ها در چارچوب رویکرد بهینگی، ضمن معرفی محدودیتدر تحلیل واجی دادهشوند. می

های تـبا توجه به باف را نظر دموری ـجیک از الگوهای واعلت بهینه بودن هر وابسته به بافت صرفی، 

 ایم.توضیح دادهواجیِ مربوطه -واژ
 

  سازی غلتکار اصالحی، درج همخوان، حذف، بهینگی، راه شناسی واج: یکلیدهای واژه
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 مقدمه -1

کنند تا مطابق با کارهای واجی مختلفی اصالح میرا با راه هاالتقای واکه ها زبان

یک واقعیت صوری  عنوان بهواکه  جاورت دوم از ONSET داری نشانمحدودیت 

 ها دردهند که التقای واکهنشان می کارهای اصالحی اساساًجلوگیری کنند. این راه

این واقعیت است که  به ناظر دار نشاناین الگوی  .واجی است دار نشانیک الگوی  ها زبان

 مبتنی بر دودیتمحاین  .بهینه نیست یک الگوی زبان یک هجای بدون آغازه در وجود

 ،یک واکه برای تولید بهینه طبیعی و آغازهِ یک .است گفتار کدر و کارهای تولیدوساز

 ها درواکه التقاییک زبان  در اگر (.94: 1999، کاخه) ی دیگرانه واکه همخوان است و

 بر  ONSET محدودیت ،اصالح شود کار واجی،عمال یک راهطریق اِ از درونداد واجی،

زبانی که محدودیت پایایی بر  در ،مقابل تسلط دارد؛ در موردنظر دیت پایاییِمحدو

ONSET ،1تابلوی  ی مجاز است.یداد آوابرون هجای بدون آغازه در وجود مسلط است 

ال یک ـاِعم داد بادرون ها درآن توالی واکه دادی است که دربیانگر بهینه بودن برون

 است.  شده اصالح کار واجیراه

 (1)ابلوی ت
Faithfulness Onset /A/ 

*   [B]            

 *! [A] 

 

اشتقاقی، تبیین عملکرد  شناسی واجبهینگی نسبت به  شناسی واجیکی از نقاط قوت 

هماهنگ قواعد و الگوهای واجی در راستای یک هدف ساختاری مشترک است. آنچه در 

ری مشخص در برونداد است بهینگی اهمیت دارد تأمین یک هدف ساختا شناسی واج

 این هدف بهینه محصول عملکرد چه نوع اصول یا قواعدی باشد که آناز  نظر صرف

های واجی در . به همین دلیل، تعمیم(2011کارتی، مک؛ 1993پرینس و اسمولنسکی، )

شوند که حول محور می بندی صورتهایی چارچوب رویکرد بهینگی بر مبنای محدودیت

. (1999کارتی و پرینس، مک) اد قرار دارنددت واجی مشخص در برونیک الگو یا ساخ

 ها زبانباشد،  دار نشانیک الگوی ( V+V)ها التقای واکه مطابق با آنچه گفته شد، اگر

را به شکلی خاص تغییر دهند و آن  V+V غیردستوریِ واجیِ کنند تا ساختتالش می

)فرض بر آن است که تولید و درک  دتر تبدیل کننرا به یک ساخت واجی مجاز و ساده

. تر است(تر و پرهزینهنشان، پیچیدهواجی در مقایسه با الگوهای بی دار نشانهای ساخت
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در  V+Vبرای اجتناب از تولید و گاه حتی یک زبان، از الگوهای واجی متفاوتی  ها زبان

آن هدف اصلی  هارویداد التقای واکه بهینگیِ در تحلیلکنند. استفاده میسطح گفتار 

 V+Vاجتناب از تولید است که وحدت عملکردی الگوهای واجی مختلف را در راستای 

آوایی تظاهر  انعت ازمکه برای م های واجیبرخی الگو. در سطح گفتار تبیین کنیم

یا بافت صرفی کلمات  نوایی د به جایگاهنشوعمال میاِ (V+V توالی)هجای بدون آغازه 

کارهای اصالحی در تحقیق حاضر به بررسی راه .(2011)اینکالس،  وابستگی دارند

بهینگی پرداخته و نشان  شناسی واجسورانی در چارچوب  ها در زبان کردیِالتقای واکه

های ین زبان بدون استفاده از محدودیتدهیم که تبیین الگوهای واجی اصالحی در امی

است.  شده تهیهچند بخش  مقاله در پذیر نیست.حساس به بافت صرفی امکان پایاییِ

( و صرفی 2وابسته به بافت نوایی )بخش  های واجیِهایی از الگوابتدا به بررسی نمونه

عمال اِدهند در این دو بخش نشان می شده ارائهپردازیم. شواهد ( می3کلمات )بخش 

ساختار  مشروط به حفظها اصالحی برای جلوگیری از التقای واکه الگوهای واجیِبرخی 

ها در کردی سورانی را های اصالح التقای واکهشیوهسپس،  نوایی کلمات است. صرفی و

 کنیم.تبیین می بهینگی شناسی واجدر چارچوب 

 

                                                                                 الگوهای واجی وابسته به بافت نوایی -2

 ایِتیغه با درج همخوان انسدادیِ توالی دو واکه در مرز تکواژ  1کامپا نینکاآخیدر زبان 

[t] (1های )داده شوداصالح می. 
(1) 

a.i          /-N--/              []                      
« خواهد زد او پارو »    

a.ii         /-N---/         ]                 
« او دوباره پارو خواهد زد »  

b.i          -N- -/                 []                                            
« او خواهد برید »      

b.ii         /-N---/            []                    
« برید دوباره خواهداو  »      

 

                                                           
1
. Axininka Campa   
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از ی تررتبه پایین DEPکامپا،  آخینینکازبان  در که دهدنشان می هجا آغازهِ در [t]درج 

ONSET .زیر است. صورت به  هامحدودیت مراتبیِسلسله ساخت دارد 

  2) ONSET>> DEP                                                      درج در آغازه هجا 

ی یبرونداد آوا شامل دو  تابلو این .است شده دادهنشان  (2)تابلوی  در بندیاین رتبه

طریق فرآیند درج  که از [t] ایِانسدادی تیغه عدم حضور و حضور ازنظراست که فقط 

 ، با یکدیگر متفاوت هستند.شودی واجی کلمه اضافه میزنجیره به

 (102: 1999، کاخه)برگرفته از  (2)تابلوی 
DEP ONSET /-N--/  

*   []           

 *! [] 
 

 (3های )داده افتداتفاق نمیابتدای کلمات بدون آغازه  رد [t] درج ،این زبان در اما

  :(110: 1999، کاخه)
(3) 

a.       //        []      *[]                     
« بپرس »   

b.     /-N--/    []   *[]    
« او پارو خواهد زد »          

در  ONSET محدودیتِ یدوگانه( برای تبیین عملکرد 1993پرینس ) کارتی ومک

که آغاز یا کنند چنین بحث می و آغاز کلمه تکواژ( مرز )در هجا آغاز های واجیِبافت

 پرینس کارتی وواجی مقاوم است. مکت به تغییرات کلمه نسب سمت چپِ یهلب

را برای تبیین وجود  ALIGN-Lمحدودیت پایایی  ،( با استناد به این شواهد1999)

 .دهندپیشنهاد میکامپا  آخینینکادر زبان آغازه در جایگاه آغازی کلمه   هجاهای بدون

(4) ALIGN-L :ی سمت چپ کلمه کلمه واژگانی منطبق بر لبه سمت چپِ یلبه

در سطح  کلمه نوایی ساختاریِ یانطباق بین اجزا ALIGN-L محدودیت .یی استنوا

 بندی صورتواجی را  در سطح دروندادِکلمه واژگانی  ساختاریِ یآوایی با اجزا بروندادِ

واجی در آغاز کلمه را که منجر به  رویداد  هرگونهوقوع  ،کند. این محدودیتمی

  کلمه نواییِ کند. عدم انطباقِجریمه می ،ودزبان ش های واجیِساخت هجابندی مجددِ

[] با کلمه واژگانی که برای آن است. شده دادهنشان  1شکل  در
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های آوایی انتخاب کند، را از بین گزینه []ارزیاب بتواند برونداد بهینهِ 

 (. 5تسلط داشته باشد ) ONSETمحدودیت ترادف باید بر محدودیت 
(5) ALIGN-L>>ONSET>>DEP  

 کلمه نوایی     

 

 

σ              σ             σ                       
 




 
                                                                    

 کلمه واژگانی        

)برگرفته از کاخه،  .با کلمه واژگانی [] : عدم انطباق کلمه نواییِ 1شکل 

1999 :112) 

 دهد.نشان می را برای درونداد  []روند انتخاب برونداد  (3) لویتاب

 (112: 1999، کاخه( )برگرفته از 3تابلوی )
 

DEP ONSET             

ALIGN-L  
 

 *   []           

*  *! []     
 

  الگوهای واجی وابسته به بافت صرفی -3

 ،های واکه با درج یکی از تکواژ بین دو مرز همخوانی در هایتوالیدر زبان فارسی 

  یا شوندمی اصالح: 
(6) 

/+/                              [..]   «کارگر»                                       

/+/                                [..]     «پادگان»                                     

/+/                               [..]   «سازمان»                              
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توالی  هرگونه وجود که هستند CC* داری نشانهای همخوانی تابع محدودیت شهخو

کارتی و )مک داندمجاز میغیر هاهمخوان بافت نواییِ نظر ازرا صرف CC همخوانیِ

نقض فراوانی در زبان فارسی وجود دارد که از این  هایاما مثال ؛(1999پرینس، 

-در مثال کلمات انیِهای پایهمخوانی در خوشه هایتوالی کنند.محدودیت تبعیت نمی

  هاست:نآهایی از نمونه (7) های
(7)   
)ثبت( 
)دست( 
)ربط( 
 )نظم(    

فرآیند درج واکه در زبان فارسی را در چارچوب رویکرد  (208:1384) خانجنبی

 (7)و  (6) ندـمان هاییاس دادهوی معتقد است که بر اس کرده است. تحلیل بهینگی

های همخوانی در زبان ی محدودیت حاکم بر خوشهدرباره توان یک الگوی واجی عامنمی

زبان فارسی  توان این فرضیه واجی را برای هجابندیِورد اما میآ دست بهفارسی 

و  ،، ، ، ، ،  ،مثل ) های همخوانیپذیرفت که اگر رشته

-امکان درج واکه در درون رشته واجی وجود دارد. وی رشته ،در مرز تکواژ باشند( غیره

 داری نشاننامیده و با استفاده از محدودیت  پذیر درجالذکر را رشته های واجی فوق

داند، درج واکه در غیرمجاز می های همخوانی را در مرز دو هجایلکه توا C.C* خاصِ

 را تبیین کرده است. پذیر درج یِهای همخوانرشته

(8 )*C.Cدرج پذیر در مرز دو تکواژ مجاز نیست : رشته. 

در تعارض با  ( چنین استدالل کرده است که این محدودیتهمان) خانجنبی

 دهد.توضیح می را یند درج واکه در زبان فارسیآفر ALIGN-R محدودیت ترادفِ

(9):ALIGN-R مت راستِس یلبه که طوری بهازای هر ستاک یک هجا وجود دارد  به 

 یک محدودیت ALIGN-Rمحدودیت  ی سمت راست هجاست.ستاک منطبق بر لبه

تغییر  هرگونه که به نگاشت بین سطوح واجی و صرفی یا نحوی استمربوط  داری نشان

بست چاکنایی و درج یند تشدید، آ)مانند فررا  واژگانی یساختاری کلمه یواجی در اجزا

جاز ـیرمـغ ،ودـشزبان فارسی می های واجیِکه باعث هجابندی ساختدرج واکه( یا 
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 پذیر درجهای همخوانی هدرج واکه در درون رشتفرایند بهینه بودن  (4)تابلوی  داند.می

 دهد.را نشان می در زبان فارسی
 

 (1384خان، جن)برگرفته از بی (4)تابلوی 

ALIGN-R *C.C +// 

*  . 

 *! . 
 

واقع در  های همخوانیِدر رشته ن است که علت درج واکهآشکال اساسی این تحلیل اِ

های پایانی کلمات فارسی را یند در خوشهآعمال این فرعدم اِ  بین دو تکواژ و مرز

 درجشمول برای تبیین تی جهاناین تحلیل فاقد محدودی ،دیگر بیان به دهد.توضیح نمی

 های همخوانیِتوالی بین دو تکواژ در مقابلِ واقع در مرز های همخوانیِالیتو پذیری

پایانی کلمات مغایرت  های همخوانیِیعنی محدودیتی که با تغییر در رشته پایانی است؛

بین دو تکواژ را مجاز تلقی  مرزواقع در همخوانی  هایرشته در ولی تغییر ،داشته باشد

های از درج واکه در توالی است عبارت (7)های در دادهدستوری غیر ساخت واجیِ. کند

های هدستوری در دادغیر ساخت واجیِدر مقابل، (. #CC) تکواژ یا کلمه پایانیِ همخوانیِ

ل فرآیند درج عمااِ و عدمدو تکواژ  مرز بینها در عبارت است از مجاورت همخوان (6)

تابع محدودیت  ،وضیح دادیمت ه قبالًچنانک ،اخیر دستوریِواکه. این ساخت غیر

اما  ؛هاستشمول در نظام آوایی زبانجهان است که یک اصل واجیِ CC* داری نشان

تابع یک محدودیت پایایی است که وجود تغییر در ساخت  ،اول ساخت غیردستوریِ

این محدودیت را به پیروی از  شمارد.ستاک یا تکواژهای قاموسی را غیرمجاز می واجیِ

-M وابسته به بافت صرفی، یعنی یک محدودیت پایاییِ صورت به( 2013) فولر

Faithfulness
 :کنیمتعریف میو  بندی صورت 1

 

(10 )M-Faithfulness: ستاک غیرمجاز است. تغییر در عناصر آواییِ هرگونه 

های رشته CC*برای هماهنگ شدن با اصل  ویک س  زبان فارسی ازنظام آوایی 

کند تا از مجاورت بین دو تکواژ را با درج واکه جبران می واقع در مرز همخوانیِ

ها مطابق با این اصل جلوگیری کند و از سوی دیگر با تبعیت از محدودیت همخوان

                                                           
1

. M  صورت مخفف کلمهmorphological  .است   
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ات با درج واکه کلم نیِپایا های همخوانیِدهد خوشهاجازه نمی M-Faithfulness پایاییِ

 در پایان کلمات با [#CC]ژ و در مرز دو تکوا [CV.C] بهینهِ دادشکسته شوند. برون

 .هماهنگ هستند (11)مراتبی  سلسلهنظام 
(11)  M-Faithfulness>>*CC  

واجی زبان -های واژتر، دادهای که حائز اهمیت است این است که در یک نگاه کلینکته

ساخت واجی  از نظر الگوی پایاییِ( 1) کامپا آخینینکازبان  نواییِ هایفارسی با داده

های این دو زبان انتزاع از بررسی دادهی که درونداد مطابقت دارد. ویژگی مشترک عناصرِ

های برخی جایگاه تکواژهای قاموسی یاوابسته به  واجیِ این است که عناصر ،شود می

این  های دیگر نیززبان از آمده دست بههای واجی پایدارتر هستند. یافته نوایی به دروندادِ

فرآیند  ها درصورت التقای واکه در زبان ترکی آذربایجانی، در کند.یید میواقعیت را تأ

آوایی  برونداد دوم در کلمه واجیِ آغازیِ عنصر عنوان به V2 یواکه مرکب، سازیِکلمه

 ی واجیِزنجیره اول از کلمه واجیِ پایانیِ عنصر عنوان به V1 یشود ولی واکهحفظ می

 .(1391 ژاد،نضی)ر شودمرکب حذف می کلماتِ

 (12) +→      (*)      
-واکه جلوگیری می مجاورت دو از ONSET محدودیتر واجی که مطابق با یاین تغی

نسبت به  تکواژها یا هجاها این گرایش عام واجی است که جایگاه آغازیِ منطبق بر ،کند

یعنی زبان  ؛(2012؛ 2010؛ 2002)اسمیت،  دنپایانی به درونداد واجی پایدارتر جایگاه

 ،موجود امکان واجیِ بین دو  از ONSETاصل  آذربایجانی برای هماهنگی با ترکیِ

این انتخاب  چراکه کندرا انتخاب می V1یعنی حذف  ، گزینه اول، V2ای V1یعنی حذف 

قوی )مثل  های نواییِجایگاه عناصر واجی در ها یاحفظ ویژگی بر ناظر اصل جهانیِ با

 این واقعیت را با (1391نژاد )رضی است. ترهماهنگ جایگاه آغازیِ تکواژها یا هجاها(

دودیت بیان ـتوضیح داده است این مح MAX-initial محدودیت پایاییِ استفاده از

 .نیست کلمه در درونداد واجی مجاز که حذف یک عنصر واجی از جایگاه آغازیِ کندمی

 واجیِ هایمشابهی برای اصالح ساخت الگوی واجیِ نیز از ها انزب از برخی دیگر در

 و 1دو زبان باسکدر مثال  طور به. شودها استفاده میالتقای واکه حاصل از دستوریِغیر

به  )افزودن پسوند حاصل از وندافزایی V1+V2ای توالی واکه (1996)کاسالی،  2چیکوا

 شود.اصالح می (،V2) نه واکه ریشه و واکه پسوند ، یعنیV1ی حذف واکه با (ستاک

                                                           
1
.Basque 

2
.Chichewa  
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های واجی در تکواژهای صهخیا مش توضیح داده است که حفظ عناصر( 1996)کاسالی 

پسوندها(  )مانند واژگانی غیرهای واحد واجی در عناصر ها وحفظ مشخصه قاموسی از

کمتر  ،تکواژهای واژگانی نسبت به تکواژهای دستوری ،دیگر بیان بهاهمیت بیشتری دارد. 

 گیرند.می معرض تغییرات واجی قرار در
 

 ها در کردی سورانیالتقای واکه -4

تکواژ اول به واکه ختم شده و تکواژ  که هنگامی، سورانی در کردیِ سازیدر فرآیند کلمه 

 متفاوت برای ممانعت از تظاهر آواییِ از سه راهکار اصالحیِ ،دوم با واکه شروع شود

 سازی.غلت و از حذف، درج همخوان اند عبارتشود که ستفاده میای اهای واکهتوالی

 ( گویای این واقعیت هستند.13های )داده

(13) 
 کار اصالحیراه بازنمایی واجی بازنمایی آوایی معادل فارسی

 معرفه() خونه

 دیوار )معرفه(

 کتاب )معرفه(

 ی خوبخونه

 دیوارها )معرفه(

 دستها )معرفه(

 )نکره( یه خونه

 ه دست )نکره(ی



 
[] 
 


 

 

+
+
+
++ 
++
++
+

+


 

- 

 سبد )معرفه(

 برادر )معرفه(

 فه(پا )معر

 طالها )معرفه(

 برادرها )معرفه(




 
 

+
+
+
++
++ 

 

 حذف

 معرفه() چربی

 معرفه() ماهی

 معرفه() شوهر

 معرفه() جارو

 یه قالی )نکره(

 یه مو )نکره(

 یه چشمه )نکره(



 
ʒ  

[] 
[] 

[] 

+
+
+
ʒ + 

 +// 

 +// 

 +// 



 

 درج

 

 

 

 

 

 طالیِ زرد

 حرفِ خوب

 دروغِ بزرگ

 مادرزن مهربان

[] 
[] 
[ 

[] 

++
++

++

++ 

 

 

 سازیغلت
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 واجیِ-های واژاز کلمات مشابه هستند که در بافتای از بسیاری نمونه (13) هایداده

در  وند()پس تکواژ دوم بازنمایی واجیِ شوند.مشابه می یکسان دستخوش تغییرات واجیِ

اضافه  شود در گروه اول،چنانکه مالحظه میاست.  شده شروعبا یک واکه هر سه گروه 

تغییری در زنجیره  ،به کلمات مختوم به همخوان شودی که با واکه آغاز میپسوند شدن

 کند.واجی کلمات ایجاد نمی

لمات مفرد( نشانه معرفه در ک عنوان به) // سازِپسوند تصریفی معرفه ،در گروه دوم

های مختوم به واکه به آخر کلماتِنشانه معرفه در کلمات جمع(  عنوان به) //و 

یعنی واکه پسوند از زنجیره  V2 یواکه ،. در این حالتاند شده اضافه (// یا //)افتاده 

  است. شده حذفواجی کلمات 

است  شده اضافهکلماتی  به سازِ و پسوند نکره // سازِگروه سوم، پسوند معرفه در

 و   []های غلتِهمخوان ،شوند. در این حالتختم می افتاده غیرهای از واکه که به یکی

[]  بین دو واکه قبل  یواکه )پیشین یا پسین( با مشخصه محل تولیدِ متناسب

ختم  // یا // های پیشینِه یکی از واکهبه این صورت که اگر اسم ب است، شده درج

، ختم شود // یا // های پسینِچنانچه به یکی از واکه و [] کامیِغلت سخت ،شود

 شود.بین دو واکه درج می [ کامیغلت نرم

 ها هسته اسمیِآن کردی سورانی است که در های اسمیِگروه شامل گروه چهارم،

است.  شده اضافهبه یک وابسته اسمی یا صفتی  // نشانه اضافی واسطه به کهمختوم به وا

 است. شده اصالح // افراشتهِ یواکه سازیِها از طریق غلتالتقای واکه ،در این حالت

است این است  داده رویهای دوم تا چهارم در گروهفوق  کلمات یند صرفیِآنچه در فرآ

تکواژ دوم در کنار هم  آغازیِ یتکواژ اول و واکه پایانیِ یکه در تمامی موارد واکه

 ایِتوجه به بافت واکه ها، سپس بااند. التقای واکهها شدهباعث التقای واکه و قرارگرفته

 بین سازی و یا حذف ازیندهای درج، غلتآکلمات، از طریق یکی از فر زنجیره واجیِ

هماهنگ شود. سورانی  اخت هجایی زبان کردیِکلمات با س رفته تا بازنمایی آواییِ

واجی و -های واژاز تنوع بافت نظر صرف( 13ی )هاهای واجی در دادهتمامی ساخت

یند صرفی آدر فر .واجی واحد هستند محدودیتتابع یک  ،اصالحی الگوهای واجیِ

تنهایی ت واجی غیرمجاز است زیرا واکه بهها یک ساخسورانی، التقای واکه کلمات کردیِ

واجی در مورد  محدودیتغازه یک هجا واقع شود. این آسورانی در  تواند در کردیِنمی

کلهری  کردیِ (1384خان، جن)بی های ایرانی مثل فارسیزباناز بسیاری دیگر 
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 . چنانکه( صادق است1391نژاد، )رضی آذربایجانی ترکیِ (1392زمانی، بدخشان و )

 صورت بهبهینگی  شناسی واجواجی در چارچوب  محدودیتم، این توضیح دادی قبالً

ONSET های سورانی در داده زبان کردیِ غیرمجازِ ایِای واکههتوالی شود.می بیان

سازی یا یند درج، غلتآعمال یکی از سه فرخرین مرحله اشتقاق با اِآدر  (13)

 کار اصلی کردیِدهد که راهنشان می( 13های )دقت در بازنمایی شوند.می ترمیم حذف

درج  ها،حاصل از التقای واکه دستوریِغیر های واجیِسورانی برای ترمیم ساخت

زمانی که فتد. یکی اُاما درج در دو حالت اتفاق نمی ؛است ([] و []های )غلتهمخوان 

در این  .افتاده، در مجاورت یکدیگر قرار گیرند یمشابه، یعنی دو واکه دو عنصر واجیِ

حذف  کلمات ، از زنجیره واجیV2ِ یعنی ها،یکی از واکه ،درج همخوان جای به ،حالت

ساختی  ،افتاده یمجاورت دو واکه ،رسد در کردی سورانینظر میه ب شود.می

دستوری ، غیرآنچه گفته شد با مطابق ،افتاده یغیردستوری است. اگر مجاورت دو واکه

دستوری کمک رج همخوان به ترمیم این ساخت غیرن صورت درج یا عدم دآدر  ،باشد

 ؛ای در مجاورت یکدیگر قرار دارندیه خودواحدِ واکهها بر روی الچون واکه کندنمی

مربوط به  ،ها باید از زنجیره واجی حذف شود. حالت دومناچار یکی از واکهبه بنابراین

 ،غلت درج جای بهباشد، در این حالت  (//)پیشین  افراشتهِ یواکه ،V2زمانی است که 

. شودمرکب تبدیل می یبه یک واکه // یواکه سازیِاز طریق غلت /V+/ ایِتوالی واکه

 تِـوایی این واکه به غلآتوجه به شباهت  با // سازیِالزم به توضیح است که غلت

 واشناختی دارد.آیک رویداد واجی طبیعی است که مبنای  [] کامیِسخت

با  (13)های دادهموردنظر را در  کارهای اصالحیِیک از راه حال علت بهینه بودن هر

دهیم. بهینگی توضیح می شناسی واجچوب رمربوطه در چا واجیِ-های واژه به بافتتوج

های این گروه داده زیرساختی و روساختیِ را در نظر بگیریم. اگر بازنماییِابتدا گروه دوم 

توان توضیح دادیم، می قبالًه چنانکرا،  حذف واکه، را از دیدگاه بهینگی در نظر بگیریم

 . محدودیت اصل مرزِافتاده( دانست یدو واکه) مشابه و عنصر واجیِناشی از مجاورت د

1)اجباری 
OCPمحدودیت کند.( این واقعیت را تبیین می OCP  واشناختی دارد آتبیین

به این واقعیت  اساساً این محدودیتدهد. قرار می مدنظرسهولت تولید گفتار را  و

وایی آکه شباهت  ی در مجاورت یکدیگرآوای دو عنصرکند که تولید واشناختی اشاره میآ

 .(1999، کاخه) دشوار است ،دارند باهمیشینه ب

                                                           
1
. Obligatory Contour Principle 
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 (14 )OCP مشابهی نباید در مجاورت یکدیگر باشند. آواییِ: هیچ دو عنصر 

قرار DEP و   MAXتناظر، یعنی های پایاییِتقابل با محدودیت در OCP  محدودیت

-وایی را جریمه میآرج یک واحد د ،DEPحذف و محدودیت ، MAX دارد. محدودیت 

 کند.

در د نتوانمی OCPو  ONSET داری نشانهای یا محدودیتآاساسی این است که  سؤال

دهد؟ پاسخ را در کردی سورانی توضیح  V2 یحذف واکه ،MAX تعارض با محدودیت

وایی آبروندادهای  عنوان بهرا  [CV2.CV] و [CV1.CV] منفی است. اگر دو گزینه

های تعامل محدودیت ،در نظر بگیریم/ CV1+V2CV/ درونداد واجیِ محتملِ

-منجر به تمایز گزینهِ خوش MAX محدودیت تناظرِ با ONSET و   OCPداری نشان

مسئله شود. علت این ( نمی[CV2.CV]ساخت )( از گزینه بد[CV1.CV]ساخت )

بنابراین به  ؛دکننرا نقض می MAX هر دو گزینه به یک اندازه محدودیتِ .روشن است

را در  V1مجاز و حذف  [CV1.CV]را در  V2محدودیت جدیدی نیاز داریم که حذف 

[CV2.CV] .غیرمجاز بداند 

 ،(2013) به پیروی از فولر ارائه گردید، 3که در بخش  یهایبا استناد به استدالل

 پایاییِهای عام و محدودیت پایاییِهای به دو دسته محدودیتهای پایایی را محدودیت

های در داده V1 نسبت به V2حذف    کنیم.نوایی تقسیم میصرفی/ وابسته به بافت

، پسوند یستاک و حفظ واکه یحذف واکهدر صورت  رجحیت دارد طوری کها( 13)

توضیح دادیم،  قبالًکه چنان ،شود. این مسئلهدستوری حاصل میغیر یک ساخت واجیِ

ستاک در مقابل  ایِشمول است که عناصر زنجیرهنجها شناختی واجیانگر این واقعیت ب

؛ 2012؛ 2010)اسمیت،  ترندیرات واجی مقاومینسبت به تغ پسوند ایِعناصر زنجیره

 MAXیک محدودیت  صورت به(. این محدودیت را 1999، کاخه؛ 1996کاسالی، 

 کنیم.وابسته به بافت صرفی تعریف می

(15 )M-MAX است. مجازکلمه غیر ستاکِ وایی ازآعنصر  هرگونه: حذف 

 هایحذف در توالی کار اصالحیِهعلت بهینه بودن راباید تور بهینگی ، دسبراین افزون

غلت تبیین  یعنی درج و ،را نسبت به الگوهای واجی دیگر V1(+low).V2(+low) ایِواکه

برای اصالحی  کارِراهترین اصلی ،سورانی، درج همخوان ه گفتیم، در کردیِ. چنانککند

 و  MAX عامِ تناظرِ مراتبی بین دو محدودیتبنابراین رابطه سلسله ؛هاستالتقای واکه

DEP صورت به باید MAX>>DEP یند درج در بافت آعمال فراما دلیل عدم اِ ؛باشد
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در ای بر روی الیه خودواحدِ واکهافتاده  یدو واکه مجاورت V1(+low).V2(+low)  ایِواکه

دهد. ساختی غیردستوری به دست می ،OCPکه مطابق با محدودیت کنار یکدیگر است 

یک انتخاب واجی طبیعی نیست. علت آن این است  ،ایسازی نیز در این بافت واکهغلت

ها با این واکه با توجه به تفاوت الگوهای تولیدیِ افراشته غیرهای سازی از واکهکه غلت

های مختلف یست و کمتر در سطح زبانبهینه ن واییِآیک رویداد  ،های غلتهمخوان

. این (1989؛ ماسگبور، 1997هال، روزنت ؛1985اینفودی، -)دونوا شودمشاهده می

 کنیمتعریف می محدودیت زیر صورت بهواجی را  دار نشانالگوی 

(16 )*Glide Formation (-high) :نیست. مجاز افراشته غیرهای سازی از واکهغلت 

قرار دارد که  IDENT IO(± cons) رض با محدودیت پایاییِاین محدودیت در تعا

 داند.درونداد را غیرمجاز می عناصر واجیِ همخوانی غیرمشخصه همخوانی/ واییِآتغییر 

(17 )IDENT IO(± cons)همخوانیِییر در مشخصه : تغ (± cons) ِعناصر واجی 

 درونداد غیرمجاز است.

 V1(+low).V2(+low) ایِهای واکهدر توالی V2 ذفِبهینه بودن ح (18) مراتبیِنظام سلسله

ای بهینه بودن فرآیند حذف واکه (5)تابلوی  .کندیندهای دیگر تبیین میآرا نسبت به فر

-با توجه به جدول بهینگی نشان می سازیغلت درج همخوان و یندفرآ  را نسبت به دو

 دهد.
 

18)ONSET>>MMAX>>GF(high)>>OCP(+low)>>MAX>>DEP>>IDEN

T IO(± cons) 

بهینگی، الگوی  شناسی واجشود، در چارچوب ( مشاهده می5که در تابلوی ) طور همان

 V1(+low).V2(+low)ایِ یک تعمیم واجی در بافت واکه عنوان به( V2ی پسوند )حذف واکه

و محدودیت پایاییِ وابسته به بافت صرفی  داری نشانهای در قالب تسلط محدودیت

(M-MAX بر )شود. های پایاییِ عام  بازنمایی میمحدودیت[cv1.cv]  ،در این تابلو

، این دیگر بیان بهاست.  شده جریمهدادهای دیگر برونداد بهینه است زیرا کمتر از برون

ها هماهنگی بیشتری دارد. انتخاب این گزینه رابطه مستقیم برونداد با ترتیب محدودیت

هیچ الگوی واجی  V1(+low).V2(+low)ایِ در بافت واکه که اینبا فرایند ناهمگونی دارد. 

ها اِعمال حذف برای ترمیم ساخت واجیِ غیردستوری حاصل از التقای واکه غیراز به

آرایی زبان کردی سورانی است که هماهنگ شود، بیانگر یک الگوی ناهمگونی در واجنمی

ی ریشه ارجحیت دارد، هی پسوند به واکحذف واکه که ایناست؛ و  OCPبا محدودیت 

، در این تابلو. است M-MAXبا محدودیت  [cv2.cv]به دلیل تعارض صورت آوایی 
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ف عناصر که حذ M-MAXباالی -رتبه به علت تخطی از محدودیتِ [cv2.cv]گزینه 

ی سوم یعنی گزینه داند، با جریمه سنگینی روبرو شده است.واجی ستاک را غیرمجاز می

[cv1G(F).cv] ، داری نشانمحدودیت با *GF(-High) سازی از زیرا غلت مطابقت ندارد

 ±)IDENT IO . این گزینه همچنین محدودیت تناظرِهای افتاده بهینه نیستواکه

cons) یعنیرا نقض کرده است. گزینه چهارم ، [cv1.v2.cv] با تخطی از محدودیت 

ONSET بر  ده است. عالوهها متحمل شتری را نسبت به سایر گزینهجریمه سنگین

 نیز تخطی کرده است.   OCP این گزینه از محدودیت ،این

 (5تابلوی )

 (6تابلوی )

 

هماهنگی با درج همخوان و  باوجود ،[cv1.Gv2.cv]ی پایانی، گزینه که اینباالخره 

مراتبی سلسلهی باالیی در ساخت که رتبه OCPاز محدودیت  ONSETمحدودیت 

 [] ( نحوه انتخاب برونداد آوایی6ِتابلوی ) تخطی کرده است. ،ها داردمحدودیت

را  (13گروه سوم در )های حال داده دهد. میرا نشان / //+/از درونداد واجی 

نظام با های درج همخوان داده گیریم.در نظر می ،همخوان استیند درج آفر بهکه ناظر 

با درج یک  V1(-low).V2ای در بافت های واکه( هماهنگ است. توالی18مراتبی )سلسله

دستور واجی باید علت اما  ؛شوندای قبل( ترمیم میهمخوان غلت )بسته به بافت واکه

IDENT 

IO 
(± cons) 

DEP MAX OCP(+low) GF(-high) M-MAX 

 

ONSET 
 

 

cv1/+/v2cv// 

  *     [cv1cv] 
  *   *!  [cv2.cv] 

*    *!   [cv1G(F).cv] 

   *   *! [cv1v2 
 *  !*    [1G2cv] 

IDENT 

IO 
(± cons) 

DEP MAX OCP(+low) GF(-high) M-MAX 

 

ONSET 
 

 

/+/// 

  *     [] 
  *   *!  [.] 
*    *!   [] 
   *   *! [ 
 *  *!    [] 
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 کارهای واجی دیگررا نسبت به راهدر این بافت واجی درج  کار اصالحیِانتخاب راه

با توجه به تسلط محدودیت  V1(-low).V2 ایِتوضیح دهد. درج غلت در بافت واکه

MAX  برDEP اما فرایند درج در این بافت واجی چه  ؛رسدقابل توجیه به نظر می

های واکهدهد که ( نشان می13های )سازی دارد؟ دقت در دادهبرتری نسبت به غلت

خوش دست V1(-low).V2 در بافت (V1)ای های واکهعضو اول توالی عنوان بهه افراشت

فقط ( 13های )مطابق با دادهورانی س کردیِ سازی درغلت .دنشوسازی نمییند غلتآفر

-عمال میای، یعنی واکه پسوند، اِواکه یِلعضو دوم توا عنوان به //بر روی واکه افراشته 

سازی مانند زبان فارسی، غلت سورانی، ست. در زبان کردیِعلت این مسئله روشن اشود. 

شود. این می CCV ساخت واجی غیرمجازِایجاد از واکه افراشته در درون ستاک باعث 

 کنیم.خوشه آغازه هجا تعریف می داری نشانمحدودیت  صورت بهمحدودیت را 

(19 )[CCδ:* غیرمجاز است. هجا ی همخوانی در آغازهخوشه 

-13های )داده ییافته( بهینه بودن فرآیند درج را برای دروندادهای تعمیم7تابلوی )

 V1(-low).V2ایِ درج همخوان در بافت واکه دهد. الگوی واجیِگروه سوم( توضیح می

در  [cv1.Gv2.cv] .1است DEP ها بر محدودیت پایاییِمحدودیتتمامی نتیجه تسلط 

را نقض کرده و با  DEPپایین -محدودیت رتبه این تابلو برونداد بهینه است چون تنها

را نقض کرده و  ONSETمحدودیت  [cv1.v2cv]ها مطابقت دارد. سایر محدودیت

با نقض محدودیت  [cv2.cv] و [cv1.cv]است.  شده جریمهبیشتر از بروندادهای دیگر 

MAX ([cv2.cv]  عالوه بر محدودیت عامMAX،  محدودیتM-MAX  را نیز نقض

 [cv1.Gv2.cv]دارد از صحنه رقابت با  DEPکه رتبه باالتری از محدودیت  (تکرده اس

یک واکه افراشته پیشین باشد( با  V1 که آن)با فرض  [cG(F).v2.cv]. اند شده خارج

( نحوه 8تابلوی ) .2جریمه سنگینی متحمل شده است *CCδ]تخطی از محدودیت 

  دهد. میرا نشان / /+اجی از درونداد و []انتخاب برونداد آوایی 

 

 

                                                           
شـود  عنصر آغازی پسوند ظاهر می عنوان به   الزم به توضیح است که در کرد سورانی، تنها واکه افراشته پیشینِ .1

 بان وجود ندارند.  شروع شوند در این ز و پسوندهای مشابه که با واکه 
 [cG(F).v2.cv]باشـد،   افتـاده  غیـر و  افراشـته  غیـر  cv1/+/v2cv// V1 درالزم به توضیح اسـت کـه چنانچـه     .2

 کند.نقض می *CCδ]نیز عالوه بر را  GF(-high)محدودیت 
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 (7تابلوی )

 (8تابلوی )

 

مراتبیِ گروه چهارم( نیز در کردیِ سورانی با نظام سلسله -13سازی )های غلتداده

سازی نسبت به دو فرایند بودن فرایند غلت ها هماهنگی کامل دارند. بهینهمحدودیت

های پایاییِ حاصل تسلط محدودیت V1.V2(+high)ایِ  های واکهدرج و حذف در توالی

MAX  وDEP بر محدودیت پایاییIDENT IO (±cons) ( بهینه 9است. تابلوی )

( 13های گروه سوم در )یافته دادهدروندادهای تعمیمسازی را برای بودن فرایند غلت

ها مطابقت مراتبی محدودیتبا نظام سلسله [cv1G(F)]دهد. در این تابلو توضیح می

را نقض  IDENT IO (cons±)پایینِ بیشتری دارد. این برونداد فقط محدودیت رتبه

با نقض محدودیت  [cv2]و  [cv1]ها هماهنگ است. دو گزینه کرده و با سایر محدودیت

MAX  و گزینه[cv1.Gv2] ض محدودیت با نقDEP که هر دو رتبه باالتری از 

(±cons) IDENT IO  دارند، از صحنه رقابت با[cv1G(F)] تابلوی اند شده خارج .

  دهد. میرا نشان / //+/از درونداد واجی  []( نحوه انتخاب برونداد آوایی 10)

 

IDE

NT 
IO 

(± 

cons) 

DEP 
MA

X OCP(+low) [CCδ* 

 
M-MAX 

 
ONSET 

cv1/+/v2cv// 

 *      [cv1.Gv2.cv] 

  *!     [cv1.cv] 

  *   *!  [cv2.cv] 

   *   *! [cv1.v2cv] 

*    !*   [cG(F).v2.cv] 

IDENT 

IO 

(± cons) 

DEP MAX OCP(+low) [CCδ* M-MAX ONSET +// 

 *      [] 

  *!     [.] 

  *   *!  [] 

   *   *! [] 

*    !*   [. 
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 (9تابلوی )

 (10تابلوی )

 

  نتیجه -5

کارهای واجی زبان کردی سورانی برای جلوگیری از تحقیق حاضر به بررسی راهدر 

به  ی واجی مربوطههاپس از مطالعه و تحلیل دادهها پرداختیم. تظاهر آوایی التقای واکه

حاصل از  غیردستوریِ های واجیِاین نتیجه رسیدیم که این زبان برای اصالح ساخت

 سازیو غلت حذف، درج همخوانالحی متفاوت یعنی کار اصها از سه راهالتقای واکه

ترین الگوی واجی برای ممانعت رایج []و  []های غلت درج همخوانکند. استفاده می

 غیریک واکه  V1ای که در آنها های واکهتمامی توالی هاست.از تظاهر آوایی التقای واکه

شوند. درج ای قبل( ترمیم میهباشد، با درج یک همخوان غلت )بسته به بافت واک افتاده

و پایایی  داری نشانهای حاصل تعامل بین محدودیت V1(-low).V2ایِ غلت در بافت واکه

تسلط داشته باشند. تسلط  DEPها بر محدودیت ای که تمامی محدودیتاست به گونه

علت بهینگی فرایند درج نسبت به  DEPبر ( M-MAX)و همچنین  MAXمحدودیت 

CC]ف و تسلط محدودیت فرایند حذ
δ

علت بهینگی فرایند درج را نسبت به  DEPبر  *

های همچنین، بررسی دادهدهد. توضیح می V1(-low).V2ایِ واکه سازی در بافتغلت

درج یک  جای بههای افتاده باشند، هر دو واکه V2و  V1اگر که  تحقیق نشان داد

شود. اِعمال این الگوی واجی می حذفکلمات ، از زنجیره واجی V2همخوان غلت، واکه 

IDENT 

IO 

(± cons) 
DEP MAX OCP(+low) [CCδ* 

M-

MAX 
ONSET Cv1/+/v2// 

  *!     [cv1] 

 !*      [cv1.Gv2] 

*       [cv1G(F)] 

  *   *!  [cv2] 

IDENT 

IO 

(± cons) 

DEP MAX OCP(+low) [CCδ* 
M-

MAX 
ONSET /+/// 

  *!     [] 
 *!      [] 
*       [] 
  *   *!  [] 
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آرایی زبان کردی بیانگر یک الگوی ناهمگونی در واج V1(+low).V2(+low)ایِ در بافت واکه

ی افتاده در کردی مجاورت دو واکهمطابقت دارد.  OCPسورانی است که با محدودیت 

با  نگیو هماهغیردستوری است که این زبان برای اصالح آن سورانی، یک ساخت واجیِ 

در  شده حذفواکه  کند.ی واجی کلمات حذف میها را از زنجیرهیکی از واکه OCPاصل 

(. در تبیین علت V1یعنی واکه پسوند است و نه واکه ستاک ) V2این بافت واجی، 

ایِ ستاک در چنین بحث کردیم که عناصر زنجیره V2در مقابل  V1ارجحیت حفظ 

بنابراین یک  ؛ترندواجی مقاوم تغییراتت به ای پسوند نسبمقابل عناصر زنجیره

را در  V2تعریف کردیم که حذف  (M-MAX) محدودیت پایایی وابسته به بافت صرفی

//CV1+V2CV  مجاز و حذفV1 .سپس، استدالل  را در همین بافت غیرمجاز بداند

یِ ایک تعمیم واجی در بافت واکه عنوان به( V2ی پسوند )کردیم که الگوی حذف واکه

V1(+low).V2(+low) و محدودیت پایاییِ وابسته  داری نشانهای حاصل تسلط محدودیت

 است.  DEPو  MAXهای پایاییِ عام مانند ( بر محدودیتM-MAXبه بافت صرفی )

در توالی دو واکه در مرز تکواژ در زبان کردی  که اگرافزون بر این، نشان داده شد 

 /V+/ایِ درج غلت، توالی واکه جای به باشد، /(ین )/ی افراشتهِ پیش، واکهV2 سورانی،

. بهینه بودن الگوی شودی مرکب تبدیل میبه یک واکه // یواکه سازیِاز طریق غلت

را با قائل  V1.V2(+high) ایِواکه سازی نسبت به دو الگوی درج و حذف در بافتغلت

 توضیح دادیم. IDENT IO (±cons)<<DEP<< MAXمراتبی سلسله نظام بهشدن 

های واجی مشابه در داده ها در کردی سورانی باواکه التقای هایدادهبررسی تطبیقی 

های ترکی آذربایجانی، کردی کلهری و دادهباسک، چیکوا، ، آخینینکا کامپا هایزبان

 در الگوی پایایی نوعی بهعام  شناختی واجگرایش  دهندهسی نشاندرج واکه در زبان فار

عناصر واجیِ وابسته به تکواژهای بر اساس آن که  استواجی عناصرِ درونداد  ساخت

آخینینکا  در زبانهای نوایی به دروندادِ واجی پایدارتر هستند. قاموسی یا برخی جایگاه

ی سمت چپ( کلمه نسبت به آغازه هجا در مقابلِ لبه)کامپا عناصر آوایی در آغاز 

در زبان (. 1999، کاخه؛ 1993کارتی و پرینس، مکتر هستند )تغییرات واجی مقاوم

مرکب در مجاورت یکدیگر قرار  سازیِها در فرآیند کلمهواکه زمانی کهآذربایجانی،  ترکیِ

-عنصر آغازیِ کلمه واجیِ دوم در برونداد آوایی حفظ می عنوان به V2ی واکه گیرند،می

ی واجیِ کلماتِ واجیِ اول از زنجیرهعنصر پایانیِ کلمه  عنوان به V1ی ولی واکه ،شود

 در فرایند V2+V1های باسک و چیکوا در زبان (.1391نژاد، شود )رضیمرکب حذف می
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شود اصالح می (،V1و نه واکه ریشه ) ، یعنی واکه پسوندV2ی با حذف واکه ،وندافزایی

پسوند، با حذف واکه  V2+V1ها در (. در کردی کلهری، التقای واکه1996)کاسالی، 

باشد که در آن صورت  عضوی تکیک تکواژ  V2 که آنشود، مگر ، اصالح میV2یعنی 

بدخشان و شود )واجی کلمات حذف می زنجیرهیعنی واکه ریشه از  V2،  V1 جای به

های همخوانیِ واقع در مرز بین دو تکواژ با درج در زبان فارسی، رشته(. 1392زمانی، 

تغییر  بدون در درون ستاک های همخوانیِ پایانیِ کلماتهشوند ولی خوشواکه ترمیم می

را با استفاده از نوعی  ها زباننشان در ساخت واجی این الگوی بیمانند. باقی می

های پایاییِ های پایایی در چارچوب رویکرد بهینگی با عنوان محدودیتمحدودیت

  ( توصیف کردیم.   M-Faithfulnessحساس به بافت صرفی )
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