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Abstract 

In this article, the authors have studied the phenomenon of hiatus of vowels and some 

approaches to resolve it in central Kurdish through descriptive-analytical method and have 

analyzed collected data in the framework of optimality theory. Analyzing the data which 

consists of about 80 simple, morphological, and compound words, shows that the most 

commonly used method used by central Kurdish speakers for this purpose is the glide 

formation process. In addition to glide formation, the vowel deletion process is only used in 

cases where two short vowels are located in the vicinity, due to the unauthorized glide 

formation -out of the open vowels. The analysis of the collected data for this study, based on 

the principles governing optimal phonological theory, shows that in central Kurdish, 

because there is no syllable without an onset the hiatus is not permitted and speakers of 

central Kurdish use glide formation and deletion processes to resolve hiatus of vowels.  

Finally, the constraints governing glide formation are determined as * OCP "IDENT-F 

(ROUND)" IDENT and the restrictions governing deletion are set to * OCP, GF (+ LOW), 

M.MAX "IDENT and Ranked. 
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 6431-6152 شاپای چاپی:

 x154-6252 شاپای الکترونیکی:

 

 مقالة علمی

 ردی میانیدر کُو رفع آن ها واکه التقای

 3وحید غالمی ،2ق زاهدییمحمدصد ،1مهران احمدی

استادیار  -6. اسالمی، سنندج، ایرانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد  شناسی، گروه زبان انگلیسی و زبان ی دکتری زباندانشجو -1

 دانشگاه سنندج، واحد ی،شناسزبان و انگلیسی زبان استادیار گروه -4 ، کردستان، ایران.نگروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان کردستا

 .ایران سنندج، اسالمی، آزاد

 11/4/1421 پذیرش:   62/16/1425 دریافت:

 دهیچک
بررسی  میانی در کردیرا های اصالح آن راهکارو ها واکه تحلیلی پدیدة التقای - فینویسندگان به روش توصی نوشتار پیش رودر 

که مشتمل بر حددود  ها تحلیل داده اند.دهکرشناسی بهینگی تحلیل شدة پژوهش را در چهارچوب نظریۀ واجهای گردآوری و داده

 ،برندکار میکردی میانی به این منظور بهگویشوارن  که یراهکارترین که معمول دادنشان کلمۀ ساده، صرفی و ترکیبی است،  هشتاد

تنها در مواردی کده دو واکدۀ افتداده در مجداور  هدم وا د         نیز حذف واکه فرایندسازی، بر غلت افزونسازی است. غلت فرایند

سدازی  های حداکم بدر غلدت   د. درنهایت، محدودیتشواستفاده می های افتاده،سازی از واکهمجازبودن غلت دلیل غیربه شوند، می

 « OCP*صدور  بده  نیدز هدای حداکم بدر حدذف     ویتو محدد  OCP » IDENT-F(ROUND) » IDENT*صدور    بده 

GF(+LOW), M.MAX » IDENT بندی شدند.تعیین و مرتبه  

 .، بهینگیکردی میانیدرج، حذف، شدگی، کوتاه، سازیغلت، هاالتقای واکه: هادواژهیکل
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 مقدّمه -1

طدور  بهآید که وجود میشرایطی به ،گیرندزمانی که دو واکه بنا به هر دلیلی، در مجاور  هم  رار می

بودن باشد و به مشکل ل، دالیل آواشناختی داشتهد که شاید در درجۀ اوّشو، نامطلوب ارزیابی میهعمد

مجداز   ها غیدر در همۀ زبان ة یادشده، پدیداین باوجود تولید دو واکۀ متوالی در دستگاه گفتار برگردد.

، ؛ افزون بر اینتوانند در مجاور  هم ظاهر شونددو واکه می ،1هایی مانند زبان مائوریزباندر نیست و 

( 6113) 4گونه که دیویدسدن و ارکدر  نیست و آن زامیال انگلیسی زبان در 6هاواکه کردن التقایبرطرف

 درجبا  هاواژه مرز در اامّ شود،نمی برطرف واژه درون در هاواکه التقای آمریکایی انگلیسی در ،گویند می

 د. شومی رف  // انسدادی چاکنایی

برای پیشگیری  مختلفی واجی هایراهکار ،پذیرفتنی نیستها در آنها التقای واکههایی که در زبان 

شود که دروا  ، همگی در اصطالح، رف  یا اصالح این پدیده درپیش گرفته میها و بهاز مجاور  واکه

 نشان اصالحی هایراهکار اینطور کلّی به کنند.عمل می ONSETداری راستای حفظ محدودیت نشان

که دهد را نشان می توا عیّ این کهاست  ایواجی دارنشان الگوی هادر زبان دو واکه التقای که دهند می

نیست و  بهینه الگویی ،زبان در ساختمان هجا در آغازه بدون هجای جهانی، وجود یصور  گرایش به

 یک تولید برای بهینه و طبیعی آغازة عبار  دیگر،است و به گفتار درک و تولید بر سازوکارهای مبتنی

 (. 23: 1222، 3دیگر )کاخه یاواکه نه و است واکه در ساخت هجا، یک همخوان

 روش پژوهش -2

شناسدی بهینگدی   تحلیلی است که بر مبنای اصول حداکم بدر واج   - توصیفیپژوهشی  پیشِ رونوشتار 

از ساعت اخبدار   دوحدود  ل،، در مرحلۀ اوّهای این پژوهشانجام رسیده است. برای گردآوری داده به

 بدر پایدۀ شدمّ   سپس در مرحلۀ دوم،  ؛دشمیانی ضبط زبان به گویش کردی های تلویزیونی کردیشبکه

ها در ها پدیدة التقای واکهمواردی که در آنزبانی نویسندگان که همگی گویشور کردی میانی هستند، 

ص و مشدخّ  ،و دو  پیوسدته بدود   در درون واژه، بده  ،مرز میان دو تکواژ، مرز میان دو واژه و همچنین

 ؛دش های وصفی و اضافی را شامل میۀ ساده، کلمۀ صرفی، ترکیبکلم هشتاددند که بیش از ش استخراج

بنددی و در  ص و دسدته رفد  التقدای دو واکده مشدخّ    منظدور  بده  شدهگرفته کارهای بهفراینددرنهایت، 

                                                                                                                                                                             
1.  Maori 

2. hiatus 

3. L. Davidson & D. Erker 
4. R. Kager 



 4/ ها و رف  آن در کردی میانیالتقای واکه

 ند.شد چهارچوب اصول نظریۀ بهینگی تجزیه و تحلیل

 هاواکه التقای -3

 های دوهسته عبار  بهتر، بیندو واکه و به ابینم همخوانی در آن هیچ که است وضعیتی هاواکه التقای

 یالگدوی  ها و التقای دو واکده را  اگر مجاور  مصوّ(. 1423باشد )جم،  نداشته وجود مجاور هجای

 هدای سداخت  بدا  مقایسده  در دارنشدان  واجی هایدرک ساخت و تولید اینکه دار بدانیم، با فرضنشان

 به هر ها راواکه ها التقایدارد، دور از انتظار نیست که زبان دربر هزینۀ بیشتری و تراستپیچیده نشان، بی

مجداز و   واجی ساخت به آن را ةواجی غیرمجاز تولیدشد ساخت تا بکوشند دهند و تغییر شیوة ممکن

 کنند.  تبدیل در زبان ایشدهپذیرفته

 هااز آن نمود که در یک دسته بندیبه دو دسته تقسیم ،طور مطلقها را بهتوان زباننمی ،این باوجود 

اجتناب از التقای منظور بهکه  هستندهایی مجاز است. دروا  ، زبان ها مجاز و در دیگری غیرواکه التقای

های واجدی  فرایندد ی به بعضدی  های زبانی خاصّها و بافتسو، در مو عیت از یک ،دو واکه، یا رف  آن

حفظ التقای دو واکه، مجموعۀ دیگدری از  برای  دیگریهای ها و مو عیتشوند و در بافتمتوسل می

پیرامدون زبدان   پژوهشدی   ( در6116) 1مثال، ینسن و ینسدن برای  ؛گیرندکار میهای واجی را بهفرایند

ادغام دو واکۀ مانند  یهای مختلففرایند درکنار استفاده ازیادشده  دهند که در زبانسانسکریت، نشان می

 ؛(ʻبده تدو  ʼ /        / [      ] →یدک واکدۀ کشدیده )   ه و تشدکیل  سادة یکسان کوتاه یا کشدید 

و هم با( /i/در اینجا ( و یک واکۀ افراشته )/a/در اینجا یک واکۀ افتاده )ها یعنی ترکیب سازی واکه میانی

یک درج ؛ (ʻایندرا شاه               endra] ʼ   /) :(/e/در اینجا یک واکۀ میانی ) یریگشکل

اینجا در ă :                    ‘   ]  ʼ ) حذف واکۀ کوتاه؛ (ʻلتوسsi-sri-      s s  j ] ʼّ/) غلت

از  ؛هابرای رف  التقای واکه (ʻزَنَشs  y sy     → ʼ  [  s  ī  s]سازی )غلت ،و همچنین ؛(ʻجنگل

در  /s/حذف ؛ (ʻپس در جنگلj                ] ʼ     /) /j/ حذف غلتعی همچون متنوّی هافرایند

؛ و نیز (ʻشاه آرزو داردs                         ] ʼ    /) از واکهپیش  و در جایگاه پایانی asتوالی 

 s     ) نصر آوایی اعم از واکده و همخدوان  از هر عپیش  در جایگاه پایانی و s در توالی  /s/حذف 

                          ] ʼآرزوی شاهʻ) ،ر و دو  یدا حفدظ التقدای دو واکده در برخدی       منظدو  به

 .شوداستفاده می ،صهای زبانی مشخّ بافت

به  ،شود رف  واجی یراهکار اعمالبا  واجی داددرون در دو واکه التقای زبانی در اگراز دیدگاه بهینگی، 
                                                                                                                                                                             
1. J. T. Jensen & M. S. Jensen 
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دارد  طتسلّ شدهگرفته کاربه راهکارپایایی ناظر بر  بر محدودیت ONSETاین معنی است که محدودیت 

 ONSETمحدودیت  باالتر از پایایی محدودیت در زبانی کهو باالتر از آن  رار گرفته است. درصورتی

شده اسدت و  ی بدون آغازه در آن زبان پذیرفتهکه وجود هجا استبندی شده باشد، به این معنی مرتبه

رد با این پدیده را نشان های زیر سه حالت مختلف برخو ظاهر شود. نمونه آوایی دادبرون تواند درمی

 :دهند می

 (25: 6116، 1ها )فانسلو و فری واکه ها با پدیدة التقای هایی از چگونگی برخورد زبان ( نمونه1

 ها واکه دادن التقای داد و روی زبان مائوری: وفادارماندن به درون (الف

  u        u  ] ʻعمیقʼ  

  زبان فرانسوی: حذف واکه (ب

ʼدوست ̒/l am     l m ] 

  زبان آلمانی: درج همخوان (ج

 [beamt     b amt/̒ کار خانهخدمت̓   

هدا فقدط از    اگدر در وضدعیتی کده مجموعدۀ محددودیت     ( 21-25 :6116به گفتۀ فانسلو و فدری )  

تشکیل شده است، یک بافت  DEPو  MAXو دو محدودیت پایایی  ONSETداری محدودیت نشان

هدای  گرفته باشدد، تعدداد چیدنش     رار CVاز هجایی ازنو  پس  V ۀر آن واکآوایی داشته باشیم که د

 است، برابر با شش حالت خواهد بود.  ( آمده6)شمارة گونه که در ها آنمختلف ممکن برای آن

  DEPو  ONSET ،MAXهای ممکن برای سه محدودیت  بندی( مرتبه6
a. DEP » MAX » ONSET 

MAX » DEP » ONSET 
b. DEP » ONSET » MAX 

ONSET » DEP » MAX 
c. MAX » ONSET » DEP 

ONSET » MAX » DEP 

سده حالدت آن در عمدل    تنهدا  فقط  ،، از مجمو  این شش حالت ممکن برای هجابندیاین باوجود 

و  DEPهای وفاداری  بودن محدودیت طدلیل مسلّبه aگروه   بندی که هردو مرتبهطوریبه ؛افتد فاق میاتّ

MAX داری  یت نشانبر محدودONSETداد یعنی  ، به انتخاب گزینۀ وفادار به درونCVV انجامد؛  می

 چدون محددودیت   bگدروه   ،بنددی  ا، در هردو مرتبهامّ ؛آید می یعنی وضعیتی که در زبان مائوری پیش 
                                                                                                                                                                             
1. G. Fanselow & C. Fery 



 1/ ها و رف  آن در کردی میانیالتقای واکه

MAX و  شود گرفته است و نقض آن هزینۀ کمتری دارد، فرایند حذف اعمال می ترین رده  رار در پایین

در  کهآید. درحالی به عمل میجلوگیری  دهد، ها همانند آنچه در فرانسوی رخ می  مصوّ و و  التقایاز 

هزینۀ کمتری  DEPف از بندی، تخلّ در هر دو مرتبه DEPبر  ONSETو  MAXط دلیل تسلّبه cگروه 

هدا یدک   واکده  ایشود، برای اجتناب از التقد  گونه که در نمونۀ آلمانی مشاهده می بنابراین، همان ؛دارد

 د. شو همخوان درج می

شناسان  زبانشناسی است، زبان های مهمّها با آن یکی از بحثها و برخورد زبانازآنجاکه التقای واکه 

هایی انجام شدده  پژوهش نیززبان کردی  بارةدر. اندبررسی کردههای مختلف زیادی این پدیده در زبان

ضمن توصیف و تحلیل حذف ساختاری در کدردی کلهدری،   ( 1426بدخشان و زمانی ) از جملهاست 

و بیان  کردهبررسی  در چارچوب نظریۀ بهینگیی برای رف  التقای دو واکه راهکار مثابۀرا به فراینداین 

کدار گرفتده   سازی است و تنها درصورتی بهغلت فرایندرد فر  بر این مو دارند که کاربرد حذف درمی

درصور  دهند که نشان مینگارندگان ، افزون بر این ؛وجود نداشته باشد سازیشود که امکان غلتمی

بدخشان و همچنین  ؛امکان حذف هریک از دو واکۀ مجاور وجود دارد ،ها در کردی کلهریالتقای واکه

کردی گویشوران  ی کهفرایند مثابۀبهرا سازی غلت فرایندشناسی بهینگی،  براساس واج (1424زمانی )

اندد کده در زبدان    و نشان داده تحلیل کردهشوند، ل میاصالح التقای دو واکه به آن متوسّ کلهری برای

بر این، شرط افراشتگی دستگاه افزون  ؛گیردافراشته هم صور  می های غیرسازی از واکهکردی، غلت

  ناپذیر نیست. یواجی هم تخطّ

ها در کردی کلهری در رف  التقای واکهی برای راهکار مثابۀبهرا سازی غلت کهنیز  (1424فتاحی ) 

هددف   اسدت،  صور  موردی تحلیل کردهبههماهنگ در نظریۀ بهینگی  1گرایی الب رویکرد تسلسل

 ها در گویش کردی مورد مطالعه بیدان سازی و ترتیب آنهای حاکم بر غلتخود را کشف محدودیت

 دانداز یک واکۀ افراشته میپیش  واکۀ افتاده شدن یکرا وا  یادشده ر  فراینددادن شرط روی کند ومی

 یهادرنهایت، وی محدودیت د.شویعنی واکۀ دوم، به غلت تبدیل می ،افراشته که در این صور ، واکۀ

 ،VV، MAXLEX، DEP*هدا را از راسدت بده چده، بده صدور        و ترتیدب آن سدازی  با غلدت مرتبط 

MAX(V[+low]) و AGREE(GLIDE) دهد.دست میبه 

منظدور  بده  کردی سورانیگویشوران  های مورد استفادةراهکار (1422انجام، صاد ی و صاد ی )سر 

اند. نویسندگان پس از بررسی دهکربررسی و تحلیل  ،شناسی بهینگیها را براساس واجرف  التقای واکه
                                                                                                                                                                             
1. Harmonic serialism 
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ج یدک  در فرایندد سده  به این منظدور  سورانی گویشوارن  اند کههای پژوهش به این نتیجه رسیدهداده

تدرین  راید   /j/ و /w/های ها درج غلتگیرند که از میان آنکار میسازی را بههمخوان، حذف و غلت

هایی که این شود، در همۀ نمونهگونه که درادامه نشان داده میاگرچه همانالگوی مورد استفاده است. 

خالف برسازی رخ داده است و لتغ فراینددروا  ،  ؛اندها نام بردهعنوان درج غلت از آنباگران پژوهش

شدگی واکه کوتاه راهسازی ازکردی میانی، غلتگویشوران  مورد استفادة راهکارترین عای آنان، رای ادّ

 است و نه درج غلت.

 و چگونگی اصالح و رف  آن در کردی میانی ، سازوکارپدیدة التقای دو واکه نیزپیشِ رو نوشتار  در 

بدر  های حاکم نمودن محدودیتصشناسی بهینگی، با هدف مشخّول واجدر چهارچوب اص یا سورانی

د. شدو مدی  ها تحلیل و بررسیدادن ترتیب آندستسازی و حذف واکه و همچنین، بههای غلتفرایند

ای از مناطق کردنشین کردستان ایران و عدراق  های عمدهکه کردی میانی در بخش است گفته شدالزم 

هدای  کندد و در رسدانه  گویش میانجی را میان کردزبانان این مناطق ایفا می رای  است که امروزه نقش

. این (1421، دیگران)احمدی و  شودمیاستفاده  طور گستردهرسمی به جمعی و آموزش رسمی و غیر

کوتاه و پن  واکۀ  //و  /a/ ،//سه واکۀ نیز  ها. ازمیان واکهداردواکۀ ساده  (1)همخوان و  (62)گویش 

/i/، /e/ ،// ،/o/ و/u/ (.1411نژاد و زاهدی، کشیده هستند )علی 

 در کردی میانیو اصالح آن ها التقای واکه -3-1

را متفداوتی   واجی الگوهایها آنگویشوران  ،شودمجاز شمرده می ها غیرهایی که التقای واکهدر زبان

ممکدن   ی یک زبدان خدا ّ  رند و حتّگیکار میگفتار به و و  التقای دو واکه در سطح از اجتناب برای

عنوان همندوایی از آن ندام بدرده    با)وضعیتی که  کند واجی استفاده راهکاراز چندین منظور بدیناست 

ها وابسته به بافت نوایی یا بافت گردد( و برخی از آنآل محسوب میشود و در بهینگی ساختی ایده می

ل شدان بدا مشدک   و صدرفی  1اشاره به بافت نوایی ها بدونصرفی کلما  هستند و ممکن است تبیین آن

ها همچون فارسی، انگلیسی، مانند بسیاری از زبان نیزدر کردی میانی (. 6111، 6سد )اینکالشومواجه 

است و مجاز  غیرهم در مرز دو واژه یا تکواژ و هم در درون واژه آلمانی و فرانسوی، التقای دو واکه 

های فراینددادن این برای نشانشود. کار گرفته میبهی واجی متفاوتی هاراهکارساخت  برای اصالح این

الزم به توضدیح اسدت کده نشدانۀ ):( در      گیریم.( را درنظر می1شده در جدول )های ارائهنمونه واجی
                                                                                                                                                                             
1. prosodic 

2. S. Inkelas 



 5/ ها و رف  آن در کردی میانیالتقای واکه

 ها است.بودن آنة کشیدهدهندها نشانجلوی واکه

 در کردی میانیسازی غلتازطریق  . رفع التقای دو واکه در مرز میان دو تکواژ(1)جدول 

-u 

 )ربط(
-i 

 )اضافه(
-ek 

 )نکره(
-a.ka 
 اسم معادل فارسی )معرفه(

[si.ju] [si:j] [si.jek] [si.ja.ka] شُش /si:/ 

[pe.ju] pe:j [pe.jek] [pe.ja.ka] پا /pe:/ 

[do:w] do:j [do.wek] [do.wa.ka] دوغ /do:/ 

[tu:w] [tu:j] [tu.wek] [tu.wa.ka]  تو /tu:/ 

 ،دو واکه در مرز میان دو تکواژها دهند که در آنشده در جدول مواردی را نشان میهای ارائهنمونه 

دهند کده  ها نشان میاین نمونه فاق افتاده است.ها اتّو پدیدة التقای واکه انددر مجاور  هم وا   شده

 د.شوح مجاز است و باید رف  یا اصال التقای دو واکه در کردی میانی غیر

د، شو ( مشاهده می6ها در جدول )هایی از آنکه نمونههای کردی ها، در بررسی واژهبر اینافزون   

 ؛فاق افتاده و اصدالح نشدده باشدد   اتّ که در آن التقای دو واکه در درون واژه شدهیچ موردی مشاهده ن

مجاز  ها غیرها التقای واکهها و واژهمیان تکواژدر مرز ها، چه چه در درون واژهبنابراین، در کردی میانی 

 گردد. هایی اصالح میراهکارشود و با اعمال شمرده می

 در کردی میانی ها در درون واژهرفع التقای واکههای نمونه. (2)جدول 

w]j.i[ n]j.i[ w]j.i[p ]nw.z[ ]w.[b ]ew.[n واژة کردی 

 دل فارسیمعا اهرم گُدار زبان مَرد زندگی سزاوار

]nj.in[ ]j.it[ ]nj.id[ ]w.[s ]ew.n[ ]new.[ واژة کردی 

 معادل فارسی جا نماز سوار دندان سرد، کوه مهربان، آرام

هدا یدا   راهکارگویشوران کردی میدانی بدرای رفد  ایدن پدیدده      (، 1جدول )های ه به نمونهبا توجّ 

(، هدم  6های جدول )ا در مورد نمونه، امّگیرندمی کاربهرا  و درج غلت حذفسازی، های غلتفرایند

. اگرچه این وا عیت که در کرد توان درج یک غلت را مطرحسازی شد و هم میتوان  ائل به غلتمی

سازی را به  استفاده از غلتاز غلت، یک واکۀ کوتاه وجود دارد، امکان پیش  (،6های جدول )همۀ نمونه

تدوان بدا   وجده نمدی  هدیچ ، در غیاب شواهد تاریخی بهدنک، بیشتر میآیدمی بندهای بعدشرحی که در 

 شود.  ( پرداخته نمی6های جدول ) بنابراین، درادامه به نمونه ؛نظر کرد  اطعیت در این رابطه اظهار

 تکدواژ  پایانی واکۀها، همۀ نمونه در است که این داده رویباال  صرفی کلما  هایفرایند در آنچه 

  ها،واکه التقای سپس ؛اندشده هاواکه التقای باعث و گرفته هم  رار کنار در دوم تکواژ غازیآ واکۀ و لاوّ
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واکده   حذف یا سازی غلت هایفرایند از یکی طریق از کلما ، واجی ةای زنجیرواکه بافت به هتوجّ با

 میتمدا  .شدود  هماهندگ  کدردی میدانی   هجدایی  سداخت  بدا  کلما  آوایی بازنمایی گردد تااصالح می

 واجدی  و الگوهای واجی-واژ هایبافت  تنوّ از نظر صرف شدههای ارائهنمونه در واجی های ساخت

 کدردی  صرفی کلمدا  در  هایفرایند هستند به این معنی که در واجی محدودیت یک تاب  اصالحی،

 در تواندد ینمد  تنهاییبه واکه میانی کردی در زیرا ؛است مجاز غیر واجی ساخت هاواکه التقای میانی،

 مرحلدۀ  آخدرین  در های بداال نمونه در کردی میانی مجاز غیر ایواکه هایشود. توالی وا   هجا آغازة

هدا  تدک بده آن  حذف واکه که درادامه به صور  تک و سازیغلت فرایند دو از یکی اعمال با اشتقاق

 شوند. ، ترمیم میشود پرداخته می

 سازیغلت -3-1-1

هدای بداال   هدای جددول  همان گونه که از نمونده  نیز های دنیا، در کردی میانینهمچون بسیاری از زبا

به این . برای اصالح التقای دو واکه استشده کار گرفتهبهواجی  فرایندترین رای سازی غلتپیداست، 

 یکی از دو حالتگیرد،   رار V2واکۀ کنار در  V1واکۀ کشیدة صور  که هرگاه در مرز میان دو تکواژ، 

 آید: وجود میزیر به

تبدیل  خودشغلت متناظر با شود و یک جزء از آن )یک مورای آن( به می کوتاه V1واکۀ کشیدة  (الف

به این معنی که یکی از موراهدای   (si:/ + /-aka/   [si.ja.ka], /tu:/ + /-ek/   [tu.wek]/) دشومی

د شو تبدیل می wبه غلت  uیا  oهای گرد ی واکهو یکی از موراها j غلتبه  یا  i ،eگرد  های غیرواکه

 (.1421، دیگران)احمدی و  گیردو در جایگاه آغازة هجای بعدی  رار می

به غلت  uو واکۀ  jبه غلت  i)واکۀ  با خودشغلت متناظر  به V2، واکۀ V1شدگی واکۀ بدون کوتاه (ب

w )نماید د و جایگاه پایانۀ آن را پر میگردد، به آخر هجای  بل از خود منضم میشوتبدیل می (/si:/ + 

/i/   [si:j], /tu:/ + /u/   [tu:w]). 
گران از جملده،  گونه که برخی از پژوهشد این است که آنشوی که در اینجا مطرح میلۀ مهمّمسئ 

 قدط در ای یعندی ف واکده های پیشدر بافتتنها  سازیغلت اند،دهکر( تأکید 6112) 6( و تنر1221) 1اُدن

 یدک  غلت، تشکیل فرایند ( در23 :6111) 4به گفتۀ کار، بناافزون بر این ؛دهدمی روی لاوّ واکۀ مورد

آوایی در جایگاه آغازة هجا  رار  بازنمایی دارد، در  رار هجا جایگاه هستۀ در واجی بازنمایی واکه که در
                                                                                                                                                                             
1. D. Odden 
2. D. Tanner 
3. P. Carr 



 2/ ها و رف  آن در کردی میانیالتقای واکه

 از پس و باشند لاوّ واکۀ که شوند می یلتبد غلت به بافتی افراشته، در هایطور خالصه، واکهگیرد. بهمی

 دوم واکۀیادشده  هایواکه هابنابراین مواردی که در آن ؛بگیرند  رار هجا آغازة در به غلت، شدنتبدیل

سازی محسوب هایی از غلتشوند، نمونهوا   می هجا پایانۀ غلت، در به شدنتبدیل از پس و هستند

  .ندشونمی

شددن بده شدرط بداال درمدورد      دلیدل  ائدل  هایی را که بهد که نمونهشومیاکنون این پرسش مطرح  

این  بارة( در1222) 1کاسالی .دکرسازی خارج شدند، چگونه باید تحلیل سازی، از زمرة موارد غلت غلت

ا امّ ؛اند گرفته درج غلت  رار فراینددراصل تحت یادشده های ند که نمونهکموارد این فرض را مطرح می

بنابراین، از یک هجا تنها  ؛استحذف شده  ،از غلتپس  شده و واکۀ یل آوایی دیگردچار تحوّبعدها 

 ؛شده و در جایگاه پایانۀ آن  رار گرفته استپیوسته هم به واژة پیش از خود یک غلت با ی مانده و آن

 گیرند. رار نمی عهمطالاند و در اینجا مورد بنابراین، این موارد هم نیازمند بررسی از دیدگاهی تاریخی

 حذف واکه -3-1-2

در ها است. یا اصالح التقای واکه رف منظور ها بههای مورد استفاده در زبانراهکارحذف واکه یکی از 

شود،  کار گرفته می به گویشوارنای که به این منظور ازسوی های واجیفرایندیکی از  نیزکردی میانی 

در مرز میان دو تکواژ در مجاور  دو واکۀ افتاده که یزمانی که به این معن است؛ها حذف یکی از واکه

طدور  بده  ؛(b/ + /-aka/   [b.ka]/) شودحذف می ،ند، واکۀ دوم یعنی واکۀ پسوندگیرمی  رارهم 

وجود دارد  ها واکهالتقای دو واکه، احتمال حذف هریک از  فرایندناشی از و و   V1.V2در توالی ی، کلّ

هدا در   های دنیا دیده شدده اسدت. تفداو  زبدان    دی از حذف هریک از دو واکه در زبانو دروا   موار

دو  و و  التقای ا در مرزهای صرفی محلّهای آنهدلیل تفاو انتخاب هریک از دو واکه برای حذف، به

های واکۀ حذفی، در نمونه بارة(. در1225ها است )کاسالی، نحوی آن-های صرفیواکه و نیز در ترکیب

و در همۀ  شدمشاهده ن V1.V2ل در توالی شده از کردی میانی هیچ موردی برای حذف واکۀ اوّگردآوری

 دهد. چگونگی و و  این امر را نشان می (1) . نمودارشودموارد حذف واکه، تنها واکۀ دوم حذف می
V1                 V2 

 

[+low]        [+low] 

 دوم در توالی دو واکه . چگونگی حذف واکة1نمودار      

                                                                                                                                                                             
1. R. F. Casali 
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، فرایندصال واکۀ دوم به گرة ریشه در طی این ازآنجاکه هجای بدون هسته وجود ندارد، با  ط  اتّ 

یک هجا کمتر از  ،بنابراین، شکل روساختی واژه ؛دهدرخ می 1کاهش هجاییشود و هجا حذف می کلّ

 هستند. فرایندهایی از این ( نمونه4های )داد دارد. مثالصور  آن در درون

3) /b.za/ + /-a.k      b.za.ka]  )معرفه( ʻلبخندʼ 

/m/ + /-a.k      m.ka]  )معرفه( ʻپرتگاهʼ  

 هاتحلیل داده -4

یافت.  ONSETدر محدودیت باید های باال و حذف را در نمونهسازی غلت هایفراینددادن انگیزة روی

د. شو ی میمجاز تلقّ ته نیست، التقای دو واکه در آن غیرازآنجاکه هجای بدون آغازه در این گویش پذیرف

که مجاور  دو عنصر زبانی  شودداده مینشان  OCP*صور  ها بهمحدودیت ناظر بر من  التقای واکه

دن کدر کردی میانی برای بدرآورده گویشوارن  صور  بروز این پدیده،شمارد. درمجاز می مشابه را غیر

*OCP ه بده  بدا توجّد  سدازی  شوند. ازآنجاکه غلت ل میزی و حذف واکه متوسّساهای غلتفرایند، به

واجی،  تغییر صور با ناچار شدگی واکه همراه است و حذف واکه هم ً با کوتاهبایست به مکانیزم آن،

بر  OCP* واضح است کهدر کردی میانی،  فراینده به و و  این دو با توجّشود، داد ظاهر میدر برون

 تابلو. استط ، مسلّکندجریمه میداد در برونرا داد تغییر درون هرگونهکه  IDENT یپایای محدودیت

 .ندکت این امر را تأیید می( صح1ّ)

  برمبنای رقابت دو محدودیت )معرفه( ʻپاpe:.a.ka/ :ʼ/بهینگی (. 1تابلو )

IDENT *OCP /pe:.a.ka/ 

 *! a. [pe:.a.ka] 

*   b. [pe.ja.ka] 

توانایی انتخاب گزینۀ بهینه را از بین دو باال  ( پیداست، ترتیب6) تابلوگونه که از همان، این باوجود 

 ندارد.  [pe.wa.ka]و  [pe.ja.ka]گزینۀ 

  )معرفه( ʻپاpe:.a.ka/ :ʼ/داد برای درون توانایی انتخاب گزینة بهینه عدم(. 2تابلو )

IDENT *OCP /pe:.a.ka/ 

 *! a. [pe:.a.ka] 

*  b. [pe.ja.ka] 

*  c. [pe.wa.ka] 

                                                                                                                                                                             
1. syllable contraction 
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را شده از آن ل و غلت ساختهکه تناظر میان واکۀ اوّبنابراین، باید محدودیت دیگری وجود داشته باشد 

 IDENT های . این محدودیت که محدودیتی پایایی از خانوادة محدودیتکندحفظ در ویژگی گردبودن 

 :شودصور  زیر تعریف میو به شودداده مینشان  IDENT-F(ROUND)صور  به است،

IDENT-F(ROUND)بودن ارزش یکسانداد ازنظر ویژگی گردداد و برون: عناصر آوایی متناظر در درون 

 .نددار

ی از محددودیت عدام   ندو  خاصّد   IDENT-F(ROUND)ترتیب این دو محدودیت، ازآنجاکده   بارةدر

IDENT  بندی  پانینی در ارتباط با مرتبه  ضیۀعنوان باکه در بهینگی  1شرط دگرجاییاست و براساس
این است که اگر  ( تعریف شده است و مضمون آن 141: 6113، 4)پرینس و اسمالنسکی 6ها محدودیت

داد اعمال شوند، شرط خا  باید بر  یک درون  یکی عام و دیگری خا ، هر دو بتوانند بر دو شرط، 

ط تسلّ IDENTباید بر  IDENT-F(ROUND)واضح است که محدودیت ط داشته باشد، شرط عام تسلّ

 :ندک عا را تأیید می( درستی این اد4ّ) تابلو داشته باشد.

 ال فعّ محدودیت سهبرمبنای رقابت  )معرفه( ʻپاpe:.a.ka/ :ʼ/بهینگی (.3تابلو )

IDENT IDENT-F (ROUND) *OCP /pe:.a.ka/ 

  *! a. [pe:.a.ka] 

*    b.    .j .k ] 

 *!  c. [pe.wa.ka] 

ها و ترین انتخاب ممکن از میان همۀ گزینهداد بهینهبرای اینکه گزینۀ برون ،حذف واکه فرایند بارةدر

 وجود داشته باشد که:سازوکاری  و راهکارکردزبان باشد، باید گویشوران  هایانتخاب

 حذف شود. V2 فقط واکۀ V1.V2الف( در توالی 

و واکۀ افتاده در مجاور  همدیگر  رار گیرند و در فقط و فقط درصورتی حذف صور  گیرد که د ب(

 کار گرفته شود.به سازیغلت راهکاربقیۀ موارد، 

کردی میدانی   گویشوارنحذف برای  راهکارگیرند، که دو واکۀ افتاده در کنار هم  رار میج( هنگامی 

 ری دربر دارد.عبار  دیگر، هزینۀ کمتگیرد و بههای دیگر در اولویت  رار میراهکارنسبت به 

مدورد اسدتفاده  درار     OCP*منظور ارضدای محددودیت   سازی بههمچون غلتنیز  حذف واکه فرایند

را کده در   .aو  a.aمجداور  دو واکدۀ    OCP*داری چون محدودیت نشانگیرد به این معنی که  می
                                                                                                                                                                             
1. elsewhere condition 
2. P     ’s T  o  m o  Co s       R  k    (PTC) 

3. A. Prince & P. Smolensky 
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دن آن، کرآوردهکردی میانی برای برگویشوارن  داند،مجاز می مشابه هستند، غیر [low]+صۀ واجی مشخّ

( بیان 6116) 1( و اسمیت1222گونه که کاسالی )و این آن ندنکواکۀ دوم، یعنی واکۀ پسوند را حذف می

که عناصر آوایی کلما  ستاک  استهای بشری در میان زبان یاند، در راستای گرایش جهانی عامنموده

ندداظر بدر ایددن امدر یعنددی   تدر هسددتند. محددودیت   در مقایسده بددا پسدوندها، درمقابددل حدذف مقدداوم   

MORPHOLOGICAL MAX (M.MAX) ( در زیر تعریف شده است1222نقل از کاسالی )به: 

M.MAXباشند.داشته داد داد باید عناصر متناظر در برون: همۀ عناصر آوایی ستاک در درون 

را  ( هم این3) تابلوو است  M.MAXم بر مقدّ OCP*، واضح است که هاترتیب محدودیت بارةدر 

ی از محدودیت رده باالی دلیل تخطّداد وفادار است، بهل که به دروندر این تابلو گزینۀ اوّ .کندتأیید می

*OCPر ابت را به گزینۀ دوم واگذار نموده که اگرچه محدودیت ، M.MAX  را نقض کرده، چون این

 است.گزینۀ بهینه انتخاب شده  مثابۀتر  رار دارد، بهمحدودیت در ردة پایین

 )معرفه( برمبنای رقابت دو محدودیت ʻبادb.a.ka/ :ʼ/(. بهینگی 4تابلو )

/b.a.ka/ *OCP M.MAX 

a.[b.a.ka] *!  

b.[b.ka]→  * 

کدردی  گویشدوران   سازی ازسدوی غلت ینداحذف واکه را بر فر راهکارسوی دیگر، دلیل ارجحیت از

ده کر( اشاره 1223) 6طور که روزنتالت که همانت جسمیانی، در بافت مورد بحث، باید در این وا عیّ

بدا   هدا  واکده  ایدن  تولیددی  الگوهدای  تفداو   بده  هتوجّد  بدا  افراشته غیر هایواکه از سازیاست، غلت

شدود.  می مختلف مشاهده هایزبان سطح در کمتر و نیست ایبهینه آوایی رویداد غلت، های همخوان

 GLIDE FORMATION(-high)/ *GF(-high)*وان عنبدا ت را وی محدودیت ناظر بدر ایدن وا عیّد   

 :ندکآمده است، تعریف می  پیصورتی که در  به

*GF(-high)لیه(مجاز است )تعریف اوّ افراشته غیر های غیرسازی از واکه: غلت. 

های ایدن   سازی را در ارتباط با نمونهدلیل ارجحیت حذف بر غلت ،ل به این محدودیتاگرچه با توسّ

ص است، در کردی میدانی  ل مشخّهای بخش اوّکه در نمونهطور همان ان توضیح داد، امّتوابخش می

بنابراین، کردی میانی در این رابطه، با  ؛گیردهم صور  می /o/و  /e/افراشتۀ  های غیرسازی از واکهغلت

این زبان  هایصورتی مناسب با وا عیترا باید به باالراستا نیست و محدودیت های جهانی همگرایش
                                                                                                                                                                             
1. J. L. Smith 

2. S. Rosenthall 
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 :های زبانی کردی میانی انطباق داده شده استبا وا عیت زیرشده در بازتعریف کرد. تعریف ارائه

*GF(+low)شده(مجاز است. )تعریف بازنگری های افتاده غیرسازی از واکه: غلت 

و  دادبودن درونیکسانکه ناظر بر گیرد  رار می IDENT محدودیت پایاییاین محدودیت درمقابل 

 GF(+low)*دهد که ( نشان می1. تابلو )استمعنی عدم تبدیل واکه به غلت در اینجا بهداد است و برون

 ط است.مسلّ IDENTبر 

 محدودیت دوبرمبنای رقابت  )معرفه( ʻبادb:.a.ka/ :ʼ/بهینگی  .(5تابلو )

/b:.a.ka/ *GF(+low) IDENT 

a.[b.ja.ka] *!  

b.[b.ka]→  * 

دهد. در ال را برای انتخاب گزینۀ بهینه نشان میهای فعّ( ر ابت همۀ محدودیت2تابلو ) ،سرانجام 

که در باالترین رده  OCP*دلیل نقض محدودیت به aداد یعنی گزینۀ گزینۀ وفادار به درون ،(2تابلو )

این چون ، IDENTمحدودیت  ی ازباوجود تخطّ bگزینۀ  جای دارد، از دور ر ابت خارج شده است.

 شدهداد ظاهر گزینۀ بهینه برگزیده شده و در برون مثابۀبهترین رده  رار گرفته است، محدودیت در پایین

خاطر اینکه واکۀ حذفی حذف واکه صور  گرفته است، به bهم مانند گزینۀ  cاگر چه در گزینۀ  ؛است

محددودیت   را در پدی داشدته کده بدر     M.MAX ، حذف آن نقدض محددودیت  استواکۀ ستاک کلمه 

IDENT ّبنابراین، ر ابت را به گزینۀ  ؛ط داردتسلb  باخته است. گزینۀd   سدازی  هم که دال بدر غلدت

 های افتادهسازی از واکهغلتنقض محدودیت عدم دلیل حذف است، به فرایندجایگزین  راهکار مثابۀ به

 داد نهایی انتخاب شود. برون منزلۀنتوانسته است به

 هابرمبنای رقابت همة محدودیت )معرفه( ʻبادb:.a.ka/ :ʼ/ی (. بهینگ6تابلو )

/b:.a.ka/ *OCP *GF(+low) M.MAX IDENT 
a.[b:.a.ka] *!    

 b. b:.ka]    * 

c.[ba.ka]   *!  

d.[b.ja.ka]  *!  * 

مبنای انتخاب درست گزینۀ بهینه را در پی داشته است، بر باالها در تابلو چینش محدودیت، چهاگر 

را نسدبت   M.MAXو  GF(+low)*توان ترتیب دو محدودیت شده در اینجا، نمیهای گردآوریداده

 اند. شدههم جدا در جدول با خطوط بریده از این دوهم تعیین نمود و بنابراین  به
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 گیرینتیجه -5

است که التقدای  انجام گرفته  هاگویی به این پرسشمنظور پاسخبهپیش رو، تحلیلی  - توصیفینوشتار 

کردی میانی التقدای دو واکده   گویشوران  آیا ازنظر ویش کردی میانی چه سازوکاری دارد.ها در گواکه

ی برای نهای زباهایی و در کدام بافتفرایندمجازبودن، از چه  مجاز و در صور  غیر مجاز است یا غیر

چه ند و از اشده کدام کار گرفتهای بههفرایندهای حاکم بر محدودیت .ندنکاستفاده میرف  یا اصالح آن 

 .ندنکمیپیروی  ترتیبی

براساس اصدول حداکم بدر نظریدۀ     پژوهش حاضر  شده برایهای گردآوریتای  تجزیه و تحلیل دادهن

به این دلیل که هجای بدون آغازه وجود ندارد،  ،دهد که در کردی میانیشناسی بهینگی، نشان می واج

های فرایندد هدا از  کردی میانی برای اصالح التقدای واکده  گویشوران  است و مجاز التقای دو واکه غیر

سازی الگوی اصلی است به این ، غلتفرایند این دومیان نند. از کسازی و حذف واکه استفاده می غلت

های زبانی گویشوران کردی میانی برای رف  آن، ها، در همۀ بافتمعنی که درصور  بروز التقای واکه

کده امکدان    نندد کدهند و از حذف واکه تنها در شرایطی استفاده میسازی میغلت فرایندا به اولویت ر

داری های پایایی و نشانمحدویته به نتای  ر ابت با توجّ ل وجود نداشته باشد.سازی از واکۀ اوّغلت

صدور  زیدر   بهها نهایی این محدودیتشده، ترتیب در تابلوهای بهینگی ارائه فرایندحاکم بر این دو 

 است:

 سازیغلت فرایندهای حاکم بر ترتیب محدودیت (3
*OCP » IDENT-F(ROUND) » IDENT 

  حذف فرایندهای حاکم بر ( ترتیب محدودیت1

*OCP » GF(+LOW), M.MAX » IDENT 

 منابع
ی بر شدگی واکه در کردی میانی: تحلیل(. کوتاه1421احمدی، مهران؛ محمدصدیق زاهدی و وحید غالمی )

 . 41-61(، 63) 5، های غرب ایرانها و گویشفصلنامۀ مطالعا  زبان .شناسی بهینگیاساس اصول واج

 .. تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی )گویش کلهری((1426)زمانی و محمد  میبدخشان، ابراه

 .41-12(، 1) 1، شناسیهای زبانپژوهش

 .112-25 (،6) 6 ،علم زبان .یکلهر گویش زی درساغلت .(1424) ---------------------

های شناسی و گویشمجلّۀ زبان .ها در زبان فارسیکردن التقای واکهکارهای برطرف(. راه1423جم، بشیر )

 .52-111، (1) 5، خراسان
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 .142-115(، 1) 1، های زبانیپژوهش .ها در کردی سورانی(. التقای واکه1422صاد ی، وحید و سولماز صاد ی )

(. کشش جبرانی واکه در گویش کردی سورانی در چهارچوب 1411نژاد، بتول و محمدصدیق زاهدی )علی

 .32-65 (،1) 1،شناسیهای زبانۀ پژوهشمجلّ .نظریۀ مورایی

ای در کردی ها: بررسی نمونهعنوان راهکاری برای رف  التقای واکهسازی واکه به(. غلت1424فتاحی، مهدی )

 .651-624(، 5) 3، شناسی تطبیقیهای زبانریۀ پژوهشنش .کلهری
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