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 مقدّمه -8

 ،ایدن واودد. باکرتوان به دو دستۀ کوتاه و کشیده )بلند( تقسیم را می هاواکهبراساس میزان کشش، 

کدار ای کده در آن بدهیافت که صرف نظدر از بافدت زبدانی ای راواکهنتوان  شایداز نظر آواشناسی، 

دراداک  هدای کشدیده بداواکده ،هدادر برخی بافدتدرواقع، میزان کشش ثابتی داشته باشد رود، می

بدر کشدش شوند و بالعکا، یا به واکۀ کوتاه تبدید میو/ دهند مختلف، کشش خود را از دست می

وادود دارد هدم هایی اگرچه بافتند؛ شویا به واکۀ بلند تبدید می شود و/افزوده میهای کوتاه واکه

 رود. کار میبه کهگونه وا طور معمول، یکی از این دوها بهکه در آن

نحدوی خدا ،  - در یدک بافدت واادی یدا صدرفیفرایندی است که در آن شدگی واکه کوتاه 

کشدش  واکده(؛ یدا یدک //به  /u/شود )مانند تبدید واکۀ ای کوتاه تبدید میای کشیده به واکهواکه

فرایندد شددگی واکده کوتداه(. /u/بده  /uu/شود )مانند تبدید واکدۀ می دست داده و کوتاهاز خود را 

شناسان زیادی به بررسدی و زبانشود می مشاهدههای دنیا بسیاری از زبان که در است یواای رایج

   د.شوها اشاره میکه درادامه به بعضی از آن انداین فرایند پرداخته

 ،ایدن زبداندریافتده اسدت کده در  1یدا یاولمدانی 6زبدان یولدومنیبا مطالعۀ ( 211: 2111) 5یگاک 

برمبنای همچنین،  ؛la:n → lanmilشوند: های دوهمخوانی کوتاه میاز خوشه پیشهای کشیده واکه

هدای دوهمخدوانی از خوشده پدیشهای کشدیده واکه در زبان یاولمانی، (111: 2115) 1اُدن پژوهش

 11در زبدان کاتدا نبا بررسی این فرایند  (116: 2111) 3عالوه، یوبه.  sonl ~so:nil: شوندظاهر نمی

دیگدری  پاز واکپدیش  گرفته ختم شدهای که به یک همخوان واکه اگربه این نتیجه رسیده است که 

بدر  افدزون ؛شودمی آتاز شده است، واکۀ قبد از همخوان گرفته کوتاهقرار گیرد که با یک همخوان 

 رپدربدا( 1311) 12واتکیندزمطالعدۀ ؛ در مورد زبان ترکدی( 1311) 11کیزر و کلمنتاپژوهش ها، این
                                                           
5. E. C. Zsiga 

6. Yowlumne    

 شد.همین نام بدان تکلّم میر انوب کالیفرنیا توسّط مردمی بهشده از خانوادپ زبانی یوکوتسان که دای منقرضگونه

7. Yawelmani 

8. D. Odden 

9. A. C. L. Yu 

10. Catalan  

هایی از ایتالیدا و فرانسده هدم های رسمی ایالت کاتالونیا در شمال اسپانیا که در بخشزبان رسمی کشور آندورا و نیز یکی از زبان

 رایج است.

11  G. Clements & S. Kesyser 

12. L. J. Watkins 
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هدای نشان داده اسدت کده در زبدان 15در ارتباط با زبان هائوسا( 1312) 11و اثر نیومن ؛11زبان کیووا

به ( 2111) دیگران و کامبوزیاکرد زعفرانلو سرانجام، شود. کوتاه میواکه در هجاهای بسته یادشده، 

اندد. ایدن فرایندد در فارسدی پرداختدهبررسی فرایند کاهش واکه در کلماک ساده و مرکدب فارسدی 

گیدرد. نتدایج صدورک مدی / ،o، e/ هدای کوتداهبه واکه /، u، i/های کشیدپ صورک تبدید واکهبه

مدوارد(  %1/31ب )کلمداک مرکّددر  هعمدطور به ،که فرایند مذکور آن است گربیانپژوهش یادشده 

دارای بیشدترین میدزان وقدوع  //بده  //های کشیده، تبددید دهد؛ همچنین، در میان واکهروی می

از  پدیشدر بافدت آوایدی اندد کده دریافتهگران پژوهشاین محیط آوایی وقوع فرایند، بارپ است. در

و اایگاه پایدان  /r/، همخوان کناری /m/و  /n/های خیشومی ، همخوان/h/همخوان سایشی چاکنایی 

   .کاهش واکه صورک گرفته استوقوع ترتیب، بیشترین موارد به تکواک در وندافزایی

در مدورد کداهش پژوهشدی تاکنون هیچ الع دارند، تا اایی که نگارندگان اطّدی، رزبان ک رپبادر 

دی ردر کد شددگی واکدهکوتاه فرایند و تحلید به بررسی ،نوشتاردر این واکه صورک نگرفته است. 

 16اسمولنسدکی و نایپدر کدهای نظریدهشود. پرداخته میشناسی بهینگی در چارچوب واجسورانی 

خالف ربد. کردندد رائها یشیزا یشناسواج تسنّ چارچوب در ستمیب قرن نود ۀده دیاوا در( 2111)

ها دو سطح یا دو صورک آوایی و واادی وادود دارد و بدا اعمدال بنیاد که در آنرویکردهای قاعده

د؛ در شدوهدا مشدتق مدیاز آنهدای آوایدی یک یا چند قاعده بر صورک واای، صورک یا صدورک

بهینگدی  بلکده ؛و نیز دو سطح آوایی و واادی نیسدت یاشتقاق یواا قواعددیگر خبری از  ینگیبه

 کده یمعند نیدا به 11دارد یدادبرون - یداددرون یاردسازوک که است ادیدبن - تیمحدود یاهینظر

داد بدا هدای درونکه گزیندهاهانی هستند  یواا یهاتیمحدود از یامجموعهواود قائد به آن در

رین همداهنگی یدا انطبداا را بدا آن ای کده بیشدتهدا گزیندهشدوند و از میدان آنها سدنجیده مدیآن

 د. شومیداد ظاهر و در برونگزینۀ بهینه انتخاب  مثابۀبه ،داشته باشد هامحدودیت

. ندهسدت رقابدت در هدم بدا کده نددکنیم میتقس ییایپا و یدارنشان دستۀ دو بهها را محدودیت 

                                                           
13. Kiowa 

 های تانون در آمریکای شمالی.خانودپ زبانزبانی در معرض خطر از 

14. P. Newman 

15. Hausa 

 زبانی چادی که در چند کشور آفریقایی ازامله، نیجر، نیجریه، تنا و... رایج است.

16. A. Prince & P. Smolensky 

 داد همان زیرساخت خواهد بود.اگر زیرساخت شناخته شده باشد، درون -11
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 از را یتخطّد زانیدم نیکمتدر کده یدادبدرون یعندیاسدت  ندهیبه دادبدرونحاصد این رقابت تعیین 

ی از تابلوهدای وااد هدایبازنمایی دادننشدان بدرای بهینگی یۀنظر در. دارد ی مربوطههاتیمحدود

 یبدرا هداآنمیان  رقابت و داریی پایایی و نشانهامحدودیت تقابد د و نتیجۀشوبهینگی استفاده می

ها تفاوک نظام واای زبان ،. براساس این نظریهشودمی داده نشان تابلو کی در ،بهینه دادبرون تعیین

گونه که در در مقالۀ پیش رو هم آن .استاهانی های بندی و ترتیب متفاوک محدودیتنتیجۀ مرتبه

مجدازبودن التقدای دو  داری تیدرنشدانهدای شدگی واکه نتیجۀ تعارض محدودیتآید، کوتاهپی می

هدای صدههای پایایی عدم حذف، عدم درج و حفدظ مشخّسازی واکه با محدودیتبک و مرکّمصوّ

 بودن عناصر آوایی است.کشش و پسین

 روش پژوهش -4

در  یادشددهیندد ارسید فرنظر میها، پا از استخراج مواردی که بهبرای گردآوری دادهگران پژوهش

ها به انجدام مصداحبه بدا ده نفدر از دند و برمبنای آنکرهایی را تنظیم گیرد، پرسشصورک میها آن

شدوندگان کده از چهدار زن و شدش مدرد دی میانی و ضبط آن اقدام نمودند. مصاحبهرگویشوران ک

صدورک ، به...های انسیتی، سن و سال، سطح سواد وتشکید شده بودند، بدون درنظرگرفتن تفاوک

 انتخاب شدند. تصادفی 

، i/ ،eمختوم به یکی از پنج واکۀ کشدیدپ یک، دو و سه هجایی  واکپ 15 شدهتخراجهای اسنمونه 

 ،o ،/u ّو از مقولۀ دسدتوری اسدم همگی  که دشرا شامد میواکه ر نمونه برای هپانزده د از متشک

و ، مرکب بودندد یبعض، ساده و مشتق و هعمدطور بهکلماک بودند. از نظر ساختمان صرفی، صفت 

همخوان آتاز  می باو سوّواکه  ها بادو تای آنکه را  تصریفی تکواکسه بایست میشوندگان مصاحبه

 بردند.کار میو در اواب یک پرسش به نددکرها اضافه میبه هر یک از آن شود،می

 دی سورانیرکاهش واکه در ک -9

طدور بدههای زبان کدردی اسدت کده یکی از گویششود، کردی میانی که به سورانی هم شناخته می

 –و عدراا  - هدای آرربایجدان تربدی، کرمانشداه و کردسدتاندر استان -در کشورهای ایران  هعمد

های مختلف رایج است. این گویش که نقش گونۀ میانجی را بین گویش های سلیمانیه و اربیداستان

است که برمبنای گویش شهرهای مهاباد و سدلیمانیه  ایکند، دارای گونۀ معیار ااافتادهکردی ایفا می

و مطبوعداک هدای امعدی، ، رسدانههدای رسدمیای در بافتصورک گستردهشکد گرفته است و به



 25شناسی بهینگی /شدگی واکه در کُردی میانی: تحلیلی براساس اصول واجکوتاه

 
 

 گیرد.مورد استفاده قرار میهمچنین، آموزش و پرورش 

 ؛1: 2116، 13ثکستون ؛1: 1361، 11)مکنزی استواکۀ ساده  1و همخوان  23میانی دارای کردی  

، y ،ay ازاملده بآوای مرکّدچندد از نظر آواشناسی، در ایدن گدویش  (.1111زاهدی، نژاد و علی

w ،aw  وew های ترتیب، در نمونهبه[tew] ʼچوبʻ ،[hawr] ʼابرʻ ،[rw] ʼشکارʻ ،[bay] ʼوهیم/ 

 (. سداختار15-11: 1132زاهددی، واود دارد که نقش واای ندارندد ) ʻمادرʼ [dyk]و  ʻبه درخت

. واود یک همخوان در آتدازپ هجاهدای ایدن است CV(C)(C)(C)صورک به دی میانیکر در هجا

، ایدن واودترین هجای موادود در آن اسدت بداکوچک CVبنابراین، هجای  ؛گویش ااباری است

 هدا دارای آتدازه و/دهندپ آنهی واکه در این گویش واود دارد که هجاهای تشکیدداد قابد تواّتع

های همخوانی پایانی کده بده بر خوشه افزونعبارک دیگر، در کُردی میانی به ؛مرکب هستندیا پایانۀ 

 ʻکدورʼ [kwe] های همخوانی آتدازین هدم وادود دارندد، خوشهبلند [baz] شوندوفور یافت می

 .(61: 1132)زاهدی، 

واکدۀ سداده هشدت کردی میدانی دارای براساس منابع مختلف،  ،گونه که در با  اشاره شدهمان 

 ،/iهای و واکهکوتاه  /، a، /های ها، واکهاز میان آن /u،  ،o ، ،a ، ،e ،i/ اند از:است که عبارک

e ، ،o ،/u همیشده  یادشددههدای بندی به این معنی نیست که واکدهه این تقسیمالبتّ ؛کشیده هستند

ها دچدار کوتاه یا کشیده هستند و این امکان واود دارد که تحت تأثیر بافت زبانی، میزان کشش آن

هدا لحاظ تدأثیر آنبه، رکر این نکته ضروری است که پژوهش حاضره به موضوع با تواّد. شوتغییر 

مندد را بده اایگاه زمدانهای کشیده دو های کوتاه یک اایگاه و واکهبر وزن هجا، گام یا واکه، واکه

 Vهای کوتاه بده شدکد و واکه VVصورک های کشیده بهادامه واکهلذا، در ؛دهندخود اختصا  می

 .  شودنوشته می

و  ʻهیدرʻ، ʼشُشʻ ،sii ʼپاʻ ،pee ʼدوغʻ ،doo ʼتوکtuu ʼهای سادپ اسم(، 1ادول ) در لستون اوّ

b ʼبادʻ م و چهارم م، سوّاند. در ستون دوّکشیده ختم شدهدهد که همگی به یک واکۀ را نشان می

. انددگرفتده /aka-/ و معرفده /eek-/، نکدره  /gal-/ترتیب، تکواکهای تصریفی امدع ها بههمان اسم

کشدیدپ کلمدۀ  م که تکواک امع با یک همخوان آتاز شده، واکۀگونه که پیداست، در ستون دوّهمان

که تکواک نکره که یک واکه در ابتددای م وّدر ستون سکه حالیدر ه است،شدن شدگیدچار کوتاهپایه 

                                                           
18. D. N. MacKenzie 

19. W. M. Thackston 
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 ها بده تلدتشده و یک ازء از آن کوتاه های کشیدپ پایه، واکهآن قراردارد، به کلمۀ پایه اضافه شده

از شده، به آت /a/که با واکۀ افتادپ  معرفهتکواک که  در دو ستون چهارم و پنجم همه است. دتبدید ش

و  کوتاه نشدده  واکۀ افتادپبا این تفاوک که است م یکسان ت با ستون سوّوضعیّپایه افزوده شده 

 است.م حذف شده واکۀ دوّ، سازیتلتاای به

  ها در مرز دو تکواژصورت التقای واکهشدگی واکه درکوتاه .(8)جدول 

 معرفه )جمع(

-akn 
 معرفه )مفرد(

-aka 

 نکره

-eek 

 جمع

-gal 
 اسم

tuwakn tuwaka tuweek tuugal tuu 

dowakn dowaka doweek doogal doo 
pejakn pejaka pejeek peegal pee 
sijakn sijaka sijeek siigal sii 
bkn bka bjeek bgal b 

در مدرز دو ردی سورانی هنگامی که کدر  توان گفت، میهای با نمونهنظرگرفتن با دربدین ترتیب، 

 آید:واود میزیر به هایحالت، یکی از قرار بگیرد V2واکۀ مجاورک در  V1واکۀ کشیدپ  ،تکواک

 )یک مورای آن( به تلت متنداظر بدا خدودش یک ازء از آنشود و می کوتاه V1پ کشید واکۀ .الف

از  کدییو  j تلتبه   یا ii ، eeگرد تیرهای واکه یکی از موراهای د به این معنی کهشوتبدید می

 د. شویمتبدید  wتلت به  uu یا oo گردهای واکهموراهای 

رفدع  aحذف واکۀ با ها باشد، التقاء واکه aم واکۀ کوتاه و واکۀ دوّ  پواکۀ کشید لاگر واکۀ اوّ ب.

دچدار  واکدۀ کشدیدپ گیرد، سازی صورک نمیچون تلت این حالتدر  . واضح است کهدشومی

 گیرد.بنابراین، این حالت در اینجا مورد بررسی قرار نمی ؛دشونمی شدگیکوتاه

 ایکه واکدهدهد صورتی روی میواکه در شدگیکوتاهردی سورانی، کیش در گوعبارک دیگر، به 

در مجاورک همددیگر  (.a)از زمانی که دو واکۀ افتاده ه)باز واکۀ دیگری قرار گیرد پیش کشیده 

دلید این امر ایدن اسدت کده گدرپ آتدازه در  .دشورفع  سازیها با تلتو التقاء واکهگیرند( قرار می

د، در شدوبا یک واکه شروع مدیها در آنساخت هجای سورانی ااباری است و تکواکهایی که هجا 

گونده ساخت دارای یک آتازپ تهی هستند که باید با یک عنصر همخوانی پر شدود. هرگداه ایدنزیر

اند، همخدوان پایدانی سدتاک از آن شوند که به یک همخوان ختم شدههایی اضافه تکواکها به ستاک

اگدر ایدن ا امّ ؛دشوند بدون اینکه وزن هجا دچار تغییر کشود و اایگاه خالی آتازه را پر میادا می

اندد، وضدع انددکی گیرند که به یک واکۀ کشیده ختم شدده هایی قراراز ستاک پادسته از تکواکها 
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های کشیده که دارای دو واحدد واکهدو واکه،  عنی که، برای ااتناب از التقایست به این ممتفاوک ا

هدا بده میدزان یدک واحدد کداهش کشش آن )مورا واحد کشش است(، کشش یا دو مورایی هستند

ق واکدۀ سدتاک تعلّد ، به تلت متناظر بداسازید و در فرایند تلتشویابد و یک مورایشان آزاد میمی

مشداهده زیر توان در یند را میابازنمایی این فرکند. آتازپ هجای بعدی را پر میاایگاه که  گیردمی

 :کرد

 
 ی سورانیکردهای کشیده در سازی از واکه. بازنمایی غلت(8)نمودار 

 دهندة غلت است.نشان Gنمایندة همخوان و  C نشانة واکه؛ Vدر نمودار باال توضیح: 

شناسدی هدای واجهای با  در چدارچوب اصدول و روشکاهش واکه در نمونه ،بعدیدر بخش 

 د.گیربهینگی مورد تجزیه و تحلید قرار می

 هاتجزیه و تحلیل داده -2

داری و هدای نشداندن محددودیتکدرصمشخّ ،ها در چارچوب بهینگیلین قدم برای تحلید دادهاوّ

هجاهای کردی ضدروری اسدت  واود آتازه براید، شتر بیان گونه که پیشهمان. استال پایایی فعّ

بدودن هجدای دلید همدین بدسداختبه شود که فاقد آتازه باشد.دی یافت نمیرو هیچ هجایی در ک

داری شدود. محددودیت نشدانمجداز شدمرده مدی ک در این گویش تیربدون آتازه، التقای دو مصوّ

*V.V ّشمارد.قابد قبول می ک را تیرناظر بر این امر است و التقای دو مصو 

V.V*(1333، 21مجاز است )کاخه : مجاورک دو واکه در دو هجای متفاوک تیر. 

می حددف و دوّدرج لی اوّکه  ال هستنددر اینجا فعّ هم MAX و DEP هایمحدودیتبر این، افزون 

   .شماردمجاز می داد تیردر برون را تبع آن، عناصر آواییهای آوایی و بهصهمشخّ

DEPّ(.1333)کاخه، است مجاز  آوایی تیرصۀ : درج هرگونه مشخ 

MAXّ(1333)کاخه، مجاز است  صۀ آوایی تیر: حذف هرگونه مشخ. 

                                                           
20. R. Kager  
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هدای رفدع التقدای دو یکدی از راه ،د، در کردی سدورانیشتر اشاره گونه که پیشهمچنین، همان 

است، هنگامی که قبد از واکۀ  واکۀ کشیده ل کهصورک که واکۀ اوّ ست به اینسازی اتلت ،کمصوّ

پایایی  هایمحدودیت که نقض شودتلت تبدید مییک دیگری قرار گیرد، یکی از دو مورای آن به 

IDENT(µ) است. دال بر حفظ میزان کشش عناصر آوایی و را در پی دارد 

IDENT(µ) : (3133، 21اِربنچیکشود )داد حفظ میداد در بروندرونعناصر آوایی میزان کشش. 

سازی، تلت با واکۀ ستاک متناظر است، یعنی نظرگرفتن اینکه در فرایند تلت، با درافزون بر این 

تبددید  [w]بده  /o/و  /u/ گدردهای و یک ازء از واکه [j]به  /e/و  /i/ گرد تیرهای یک ازء از واکه

نددد. محدددودیت کشددود، بایددد محدددودیتی واددود داشددته باشددد کدده ایددن تندداظر را تضددمین مددی

IDENT(round) ّبودنگردصۀ با ممانعت از تغییر مشخ [round+] بودن و گسترده[round-]  منظدور

 ند.کما را برآورده می

IDENT(round):  دارای ارزش گردبودن ژگی وی از نظرداد داد و بروندر درونعناصر آوایی متناظر

 .یکسان هستند

د راهکدار چنیک یا د، شومداد میقل زاجم یرتها ای واکهقتلاها آندر هایی که نبازکه در نام اینجراس

ام دو واکده یدا تدادی، زاسدتتلدی، نواخدر همنصیک ع جها، درواکه زیکی اف حذکارهای راه زا

ی زاسدتتلدکده  داد نانشد ، بایدنابراینب ؛ودشرفته میگ شیپدر  آنرفع  برایای ی واکهزاسبمرکّ

ر راهکارهدا گد(، بدر دی1) لدوادهای هنموند ننهایی ماهنمون بارپدرد، ش حرط م که در باورتیصبه

هدا یدک نتکده د سدرر مدینظد، بهندش تعریف  هایی که در بادودیتحه به ماّبا توت دارد. یّاحار

 دیدحلت بدرای لافعّدهدای دودیتحم ۀت تا همسم از ای ی واکهزاسبمرکّبارپ ر درگدودیت دیحم

 DIPHTHONGIZATION (DIPH)*دودیت حدد. مشدونو تعریف  صشخّمده، شهئهای اراهنمون

 :دشوت، تعریف میسمده اآ یرزکه در ورتیصت و بهسد انفرای نر بر ایظان

HDIP*(.1331، 22روزنتالای تیرمجاز است )سازی واکه: مرکب   

مسدتلزم  سدازیو تلدت هااز آنجا که رفع التقای واکهها، باید گفت بندی محدودیتمرتبه رپبادر 

در ند، شدومدی هدای پایدایی نقدضو درنتیجده، محددودیتها یا عناصر آوایی است، صهتغییر مشخّ

هدای صدورک عدام، بدا تر از محددودیتداری بدههای نشانها، محدودیتمراتب محدودیتسلسله

                                                           
21. S. Urbanczyk 

22. S. Rosenthall 
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کده بایدد در ر س  V.V* هدایدر مدورد محددودیتادز هبد، واود ایدنبداگیرندد. پایایی قرار مدی

واقدع  IDENT(µ)کده بدا تر از محددودیت  IDENT(round)همچندین،  مراتب اای گیدرد؛سلسه

د کرصورک قطعی تعیین را به ی دیگرهاتوان ترتیب محدودیتهای فعلی نمیبراساس داده د،شومی

ص یکددیگر مشدخّهایی که ترتیبشان نسدبت بده مراتب زیر بین محدودیت، در سلسلههمین دلیدبه

 های مربوط به این محدودیتهاگرفته و در تابلوهای بهینگی هم ستون نیست، عالمت کاما )،( قرار

 اند.شده با خطوط بریده از هم ادا

1) *V.V, *DEP, MAX, *DIPH, IDENT(round)» IDENT(µ)       

و رسدم  (1)هدای اددول مدورد از نمونده بدا دو با مراتب ت سلسلهاکنون صحّ ،با این توضیحاک

 . شودسنجیده میها تابلوهای بهینگی برای آن

 )مفرد، معرفه( توت tu.wa.kaبهینگی واژة . (8)تابلو 

/tuu.a.ka/ 

*
V

.V
 

D
E

P
 

M
A

X
 

*
D

IP
H

 

ID
E

N
T

 

(ro
u

n
d

) 

ID
E

N
T

(µ
) 

a.[tuu.a.ka] *!      

b.[tu.wa.ka]      * 

c.[tuu.wa.ka]  *!     

d. [tuua.ka]    *!   

e.[tuu.ka]   *!    

f. [tu.ja.ka]     *! * 

را نقدض  V.V* دارینشدان محدودیتداد یکسان است، با گزینۀ درونکه  aگزینۀ با   در تابلو 

، از گزیندۀ اسدتدی میدانی رکه گزینۀ بهینه و درواقع، صورک مورد اسدتفاده در کد bو گزینۀ  کرده

در مرتبددۀ بددا تری از  V.V* دهددد کددهو ایددن نشددان مددی ده اسددتکددری تخطّدد IDENT(µ)پایددایی 

IDENT(µ) همین ترتیب، رقابت میان گزیندۀ بهیندۀ به گیرد.قرار میb هدایبدا گزینده c ،d  وe  کده

، طریدق درج یدک تلدتازترتیدب، بدههدا امکان گویشوران سورانی برای رفدع التقدای واکده گربیان

هدای محددودیتبدا  IDENT(µ)ای و حذف واکه هستند و تعدارض محددودیت سازی واکهبمرکّ

DEP ،MAX  وDIPH ها، هر سده محددودیت مدورد مراتب محدودیتدهد که در سلسلهنشان می

، bهدم همچدون گزیندۀ  fاگرچه در گزینۀ سرانجام اینکه  گیرند.می رقرا IDENT(µ)اشاره با تر از 

بدودن بهینده تیر و IDENT (round)سازی رفع شده، نقض محدودیت طریق تلتواکه از التقای دو

قدرار  IDENT(µ)دهد که این محدودیت هم در مرتبۀ بدا تری از نشان می bآن در مقایسه با گزینۀ 
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 دارد.

 یک باد/ بادی b.jeek. بهینگی واژة (4)تابلو 

/b.eek/ 

*
V

.V
 

D
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a.[b.eek] *!      

b.[b.jeek]      * 

c.[b.jeek]  *!     

d.[bee.k]    *!   

e.[bk]   *!    

f.[b.week]     *! * 

نتیجدۀ تعدارض میددان د، شددبیدان  (1)هدم دقیقداب بدده همدان د یلدی کدده در تدابلو  (2) در تدابلو 

و گزیندۀ نهدایی  مثابۀشدن بهانتخاببرای شده های ارائهمیان گزینهرقابت های مواود و محدودیت

هدا بنددی محددودیتت مرتبدهصدحّ گدربیدانداد، گزینۀ بهینده در بدرون منزلۀبه bگزینۀ ظاهرشدن 

هدا، فرایندد دهد در این گویش برای رفدع التقدای واکدهنشان میصورتی است که در تابلو آمده و به

 دارد. کمتری دربر سازی در مقایسه با درج و حذف عناصر آوایی هزینۀتلت

 گیرینتیجه -5

ع و متفاوک و با اهداف های متنوّهای دنیا است که در بافتیندی رایج در زباناشدگی واکه فرکوتاه

گیرد که یدک واکدۀ کشدیده، در هنگامی صورک مییند ادی میانی این فرردهد. در کمختلف رخ می

واکه آتاز شده است. درنتیجه، برای الدوگیری از پسوندی قرار گیرد که با یک پیش مزر دو تکواک، 

شده و یک اایگداه  های کشیده کوتاهمند، واکههای زماناز التقای دو واکه، و با هدف حفظ اایگاه

گدرفتن ند. چگونگی انجدامکگیرد که اایگاه آتازپ هجای بعدی را پر میق میها به یک تلت تعلّآن

گیرد که اایگاه آتدازپ هجدا هایی قرار مینی در مجموعۀ زباندهد که کُردی میااین فرایند نشان می

 ها مورایی است. در آن

شدده در ایدن هدای ارائدهشدگی و تحلیدد بهینگدی دادهیند کوتاهاهای مربوط به فرتعیین محدودیت

، پدژوهشدهد که برای ااتناب از التقای دو واکه در بافت زبانی مورد بررسی این نشان می پژوهش

سازی در مقایسه با فرایندهایی مانند درج تلت، حدذف واکده، های کشیده و تلتشدگی واکهکوتاه

تدر اسدت و ، اقتصدادیهسدتند هداکه فرایندهای معمول برای التقای واکده ...ای وسازی واکهبمرکّ
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یندد اال در انجدام فرهدای فعّدند. محدودیتکهای کمتری را بر گویشوران سورانی تحمید میهزینه

 :استصورک زیر ها در گویش کردی میانی بهها و ترتیب آنشدگی واکهکوتاه

*V.V, *DEP, MAX, *DIPH, IDENT(round)» IDENT(µ) 
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