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Abstract 
Persian and Kalhori Kurdish, display some differences in the phonetic forms of names 

containing glottal consonants. This article attempts to analyze the deletion of glottal 

consonants of post-vocalic /h/ and /ʔ/. The data was collected through interviews with 10 

native speakers of Kalhori Kurdish, and the names with different pronunciations from those 

of Persian were identified. One of the big differences between Persian and Kurdish in this 

regard lies in the sequence of a vowel and a glottal consonant. Kalhori Kurdish drops the 

glottal consonant and modifies vowels in order to save the syllable weight. After the elision 

of the glottal consonant, the vowel preceding it meets either another vowel or a consonant. 

This article investigates the cases in which the vowel meets a consonant. When the vowel 

meets a consonant, three processes of replacement of the short vowel with a long one, 

lengthening the short vowel, and vowel harmony may occur. This article attempts to explain 

these changes in Optimality Theory. The analysis of the data shows the dominance of the 

markedness constraint of *V/GLOT over the faithful constraint IDENT(V). These changes 

are allowed to take place as long as the vowel system of Kalhori Kurdish permits it. 

Keyword: Kalhori Kurdish, glottal consonant, compensatory lengthening, names, Optimality 

theory. 
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 مقالة پژوهشی

 کردی کلهریها در های چاکنایی در نامحذف همخوان

 1مهدی فتاحی

 .استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران -1

 29/6/1399پذیرش:   6/5/1399دریافت: 

 چکیده
هتای  حتف  همختوان  نوشتتار یتیر رو    هایی دارند.های دارای همخوان چاکنایی تفاوتنام ظتلفّ کردی کلهری و زبان فارسی در

های مترتط   . بدین منظور، دادهکرده است. بررسی  هایکی از این تفاوت مثابة/ یس از واکه در کردی کلهری را بهʔ/ و /hچاکنایی /

ستایی  شنادارنتد،   یصورت آوایی متفاوتنسطت به فارسی، که  ییهاآوری شد و نامگویشور کردی کلهری جمعده  مصاحطه با راه از

توالی واکه و  در خود را ،ها در این دو زباندر صورت آوایی نام های عمدهنشان می دهد که یکی از تفاوتحاضر یژوهر  شدند.

 ةیا به یت  همختوان یتا بته واکت      ،آنییر از  . در این حالت، همخوان چاکنایی حف  شده و واکةدهدنشان میهمخوان چاکنایی 

گیرد. یتس از رستیدن   واکه ییر از همخوان قرار می ،هاکه در آن را بررسی کرده استمواردی تنها  رسد. مطالعة حاضرمی یدیگر

ای رخ دهتد.  گزینی واکة کوتاه با واکة بلند، کشیدگی واکة کوتاه، یتا همتاهنگی واکته   یسه فرایند جاممکن است  ،واکه به همخوان

ها در چارچوب ایتن نظریته از تستلّ     بررسی داده کرده است.این تغییرات را در چارچوب نظریه بهینگی بررسی  جستار ییر رو

 ازیفیر است که حکایت دارد. این تغییرات تا جایی امکان IDENT(V)یایایی   بر محدودیت V/GLOT*محدودیت نشانداری 

 ای کردی کلهری یفیرفتنی باشد.نظام واکه سوی

 .د، نظریة بهینگیکردی کلهری، همخوان چاکنایی، کشر جطرانی، نام افرا :هاواژکلید
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 مهمقدّ -1

طتور  و تولید واک بته ها انرژی آکوستیکی هایی هستند که در آنجمله همخوانهای چاکنایی ازهمخوان
گتردد  های صوتی در بیشتر زمان تولیدشتان برمتی  بودن یردهکلّی یایین است و دلیل آن به بسته یا گرفته

 مجاورتدر  هاحف  آناحتمال  ،( و به همین دلیل2001 ،2گوردن و لدفوگد ؛1987، 1)فیشر یورگنسن
 ،3)ستطرگتس و اوستتندرو    باالستت  – برخوردار هستتند  یکه از انرژی آکوستیکی بیشتر - هابا واکه
هتای افتراد   نظام واجی متفاوتی که نسطت به زبان فارستی دارد، نتام   ةواسطدر کردی کلهری، به. (2020

حتف  یکتی از    ةواستط هتا بته  ممکن است صورت آوایی متفاوتی داشته باشتند. یکتی از ایتن تفتاوت    
 ،انجامتد )درزی ترشتدن واکته متی   و به کشیده دهدیس از واکه رخ می /ʔ/و  /h/های چاکنایی  همخوان
ها یکی از دو همخوان چاکنایی های افراد که در آنهایی از نامنمونه ،در زیر (.2000 ،خانجنبی ؛1372

کلهتری   گویشتور کتردی  ده ها یتس از بررستی و مصتاحطه از    این نمونه وجود دارد، آورده شده است.
 4دست آمده است. به

 ها در کردی کلهریدر نام همخوان چاکنایی پس از واکه ناپایداری .(1جدول )
 سطح واجی  سطح آوایی نام

 / 1- /mahmud [mɑmud] محمود
 / 2- /ahmad [ʔɑmad] احمد
  / 3-/maʔsum [mɑsum] معصوم
  / 4- /ʃahnɑz [ʃɑnɑz] شهناز
  / 5- /ʃahbɑz [ʃɑwɑz] شهطاز
  / 6- /mehrɑn [me:rɑn] مهران
  / 7- /mehdi [midi] مهدی
 / 8- /mehri [miri] مهری
 / 9- /mohsen [musen] محسن
 / 10- /sohbat [subat] صحطت
 / 11- /ebrɑhim [ʔebrɑjm] ابراهیم
 / 12- /esmɑʔil [ʔesmɑjl] اسماعیل
 / 13- /rahim [rajem] رحیم
 / 14- /saʔid [sajed] سعید
 / 15- /mohamad [mɑmad] محمد

                                                                                                                                                              
1. E. Fischer-Jørgensen 
2. M. Gordon & P. Ladefoged 
3. K. Sebregts & M. V. Oostendrop 

واستطة وجتود    کته بته  تغییتری استت   مهم . با این حال، است ها، صورت زیربنایی مشابه زبان فارسی فرض شدهدر این داده -4
 دهد.همخوان انسدادی چاکناییِ یس از واکه رخ می
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حتف   یس از واکته   /ʔ/و  /h/های ها، همخواندر صورت آوایی این نام شود،دیده میطور که همان 

راه بته همت  نیتز  را تغییرات دیگتری   ،استگفته ییر هاینمونه ةوجه مشترک هماین حف  که اند. شده

ها هستتند  آن دسته از نام ،بندی کرد. نخستی ططقهکلّ دستةتوان در سه میاین تغییرات را . آورده است

(. گروه 10تا  1 هایرسد )نمونهچاکنایی، واکه به همخوانی دیگر می یس از حف  همخوان هادر آن که

( 15تا  11های دهد )نمونهها رخ مییس از حف  همخوان چاکنایی، التقای واکههایی هستند که دوم نام

یژوهر تقسیم کرد.  ، به دو گروهاندرسیده به همهایی که توان بسته به نوع واکهخود این گروه را میکه 

با حف  همخوان چاکنایی، واکه به همخوان  هادر آن تا گروه نخست از تغییراتی را کهکوشد می حاضر

 کند.( را بررسی 10تا  1رسد )یعنی موارد می

ها همخوان توانند در فرایندهای آوایی دخیل باشند. گاه در مواردی از زبانهای چاکنایی میهمخوان 

سازی همختوان در انگلیستی   همچون مورد خنثی –شود های دیگر ترجیح داده میچاکنایی بر همخوان

حتف  همختوان   شوند. و گاه خود دچار تغییر یا حف  می -( 2018، 1آمریکایی )فرینگتن - آفریقایی

ها ممکن است فرایند کشر جطرانی واکه را دریی داشته ر همخوان دیگر در صورت واژهچاکنایی، یا ه

 (. 1989، 3؛ هیز1997 ،2یفیرد )کرولیصورت می هجا منظور حفظ وزنله بهئباشد و این مس

هایی همچتون بدخشتان و زمتانی    یژوهر به توانها در کردی کلهری از این منظر، میبا بررسی نام 

در ( اشتاره کترد.   1398( و احمتدی ورمزانتی و فتتاحی )   1397(، خداوردی و مدرسی قوامی )1392)

بتر گتویر   آن نیتز   حاضر استت و یژوهر  ترین اثر بهمرتط  (1392بدخشان و زمانی ) مقالة ،میان این

بر کشر جطرانی واکة تنها  گفته،ییر های یژوهردر داده حال،این با  ؛متمرکز شده است کردی کلهری

[a] شتدن همختوان   یژوهر، نشان داده شده که چطتور ایتن واکته، بتا حتف       آنکید شده است. در أت

شود. این درحالی است که تر میکشیدهتنها  چاکنایی یس از خود، بدون اینکه به واکة دیگری بدل شود،

درصورت قرارگرفتن این واکه در  نوشتار،شده از کردی کلهری در این آوریهای جمعنمونه ه بهبا توجّ

همچنین در یتژوهر   یابد؛نمود می [ɑ]شکل  در سطح آوایی به /a/واکة محی  مناسب یفیرش کشر، 

 7)های آنکه در نمونهنشده است. حال [u]به  /o/یا  [i]به  /e/صحطتی از چگونگی و تطیین تطدیل  یادشده

شتدن فراینتد کشتر    الدلیل حف  همخوان چاکنایی و فعّت  های یژوهر حاضر، این تغییر بهداده (9تا 

 انتد، شده( بررسی 1392هایی که در یژوهر بدخشان و زمانی )حال، دادهاین جطرانی رخ داده است. با 
                                                                                                                                                              
1. C. Farrington 

2. T. Crowley 

3. B. Hayes 
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( تحلیتل شتده   1398های فارسی کرمانشاهی در یژوهر احمدی ورمزانی و فتتاحی )  به آنچه در نمونه

 شطاهت زیادی دارد. است،

( نیتز اشتاره کترد کته در آن، کشتر      1397توان به ثطاتی )می نوشتار ییر رو اآثار مرتط  بدیگر از  

وهر، در کتردی ایالمتی، حتف     بنتابر ایتن یتژ    ؛استت شتده  بررستی   جطرانی واکه در کردی ایالمتی 

ه بترخال   الطتّت  ؛شتود میآن ییر از  ، موجب تغییر در کشر واکة/j/های چاکنایی و نیز غلت  همخوان

بر کشر، ماهیت واکه افزون  کند کهبه مواردی اشاره میجستار (، این 1392یژوهر بدخشان و زمانی )

 یابد.میبه یژوهر حاضر شطاهت بیشتری لحاظ این کند و از نیز تغییر می

نظریتة   انتد، هشتد  بررسیدر چارچوب آن های کردی کلهری ای که نمونه، نظریهنوشتار ییر رو در 

یفیر و نه قواعد های جهانی نقضمحدودیتاز ای مجموعه ةمثاباست که در آن زبان به 1موازی یبهینگ

ر بر این باشد که در جای اینکه تصوّبه در این نظریه،(. 27: 2008، 2کارتی)م  شودشناخته میاشتقاقی، 

مراحل تغییر مرحله به مرحله بر صتورت زیربنتایی    ،فرایندی همچون حف  همخوان یا کشر جطرانی

آوایتی  هتای  گیرنتد. ایتن صتورت   های آوایی ممکن در رقابت با یکدیگر قرار میصورتاعمال شوند، 

تفاوت داشته باشند. مالک گتزینر و برتتری ایتن     3دادصورت درونبا  ممکن است از ی  یا چند نظر

ویتژه  شتکل زبتان   یفیر است که بههای جهانی نقضمحدودیتاز ای ، مجموعههم بهها نسطت صورت

صورت آوایتی از دور رقابتت بتا     منجر به حف های مرتطة باال، ی از محدودیتاند. تخطّبندی شده رتطه

 ؛هتا باشتد  تترین محتدودیت  یتت اهمّاز کمتنها  ی آننهایت صورتی که تخطّ و در شودمیها سایر گزینه

هتای  در خالل تحلیل داده در بخر بعدی، مطاحث نظری مرتط  .شودصورت برنده انتخاب می منزلة به

  ص خواهد شد.شده مشخّهای گردآوریها با نمونهکردی کلهری و ارتطاط آن

 روش پژوهش -2

 هاینفر از گویشوران کردی کلهری ساکن شتهر ده  مصاحطة شفاهی از راه از هاحاضر، دادهیژوهر  در

داستتانی  برای این افراد  ،هادست آمده است. در ی  بخر از مصاحطهو گیالن غرب به آباد غرباسالم

هایی را داشتند که دارای همخوان چاکنایی بوده ها نامشد که در آن شخصیتبه زبان فارسی تعریف می

های این ت دادههمچنین برای اطمینان از صحّ ؛یفیرش کشر جطرانی در کردی کلهری بودند و مستعدّ

فهرستی  ،شکل آزاد شد که بهکنندگان خواسته میهای فارسی، از شرکتثیرنپفیرفتن از نمونهأبخر، و ت
                                                                                                                                                              
1. Parallel Optimality Theory 
2. J. J. McCarthy 
3. input 
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هتایی کته   آنتنهتا   هتا، میان این نام اعالم کنند که در یشفاهطور بهدوستان و آشنایان خود را های نام از

کسب اطمینتان  و همچنین برای بررسی نهایی  ؛آوری شدند تحت کشر جطرانی قرار گرفته بودند جمع

بتار  شکل دوتتایی، یت    های مورد بررسی یژوهر به، نامهاها، در مرحلة آخر مصاحطهت نمونهاز صحّ

شد که صورت صتحیح و مرستوم   ها خواسته میو از آن ندشدظ میبار کردی کلهری، تلفّفارسی و ی 

ها آوانگاری شده و یس از آن، با معادل ، نامهاآوری نمونهاز جمعیس  ؛در کردی کلهری را انتخاب کنند

داد به تابلوهتای بهینگتی   درون مثابةها بهدر این یژوهر، صورت فارسی نام شدند.ها مقایسه فارسی آن

گزینة بهینه،  منزلةبه شانها و انتخابهای کردی نسطت به آننظرگرفتن تغییرات نمونه شود تا با درارائه می

یتفیر نستطت بته فارستی دارد     های جهتانی نقتض  بندی محدودیتی که کردی کلهری در اولویتتفاوت

 ص شود. مشخّ

 هاتحلیل داده -3

افتد حف  همخوان چاکنایی یتس از هریت  از   فاق میآنچه اتّ مه،بخر مقدّ (15)تا  (1) هایدر نمونه

ن و واژه بترای حفتظ وز   شتود وزن هجا کمتتر متی   ،این حف با است.  /o/، یا /e/  ،/a/های کوتاهواکه

توان دیتد کته   ، می(10)تا  (1)های نمونه ةبا مطالع. زندمیدست به راهکارهای مختلف  اشرفتهازدست

ه در الطتّت  ؛ستت ا [u]و  [ɑ]، [i]هتای بلنتد   کوتاه بتا یکتی از واکته    ةکردن واکجایگزینخاذشده راهکار اتّ

کشتر   /e/کوتتاه   ةبلند، به واکت  ةجای استفاده از واکمتفاوت عمل کرده و به، اندکی (6) ةمیان، نمون این

 جطرانی داده است.

هایی گشت کته  دنطال محدودیتبهینگی، نخست باید به ةدر تحلیل این وضعیت در چارچوب نظری 

یایایی قابل داری و های نشانمحدودیت ةطور کلّی در دو دستکنند که بهمی ایفای نقردر این تغییرات 

از  ایجنطته داری هتای نشتان  های یایایی حافظ ساخت هستند و محتدودیت محدودیت بررسی هستند.

 یسندند. داد را نمیوضعیت درون

 ة، یس از حف  همختوان سایشتی چاکنتایی، واکت    (6ة )تر نیز گفته شد، در نمونطور که ییرهمان 

محتدودیتی   ،داری مترتط  محدودیت نشتان  له،ئمس . در اینگیردای قرار میتحت کشر واکه/ eکوتاه /

محدودیت یایایی دخیل  سوی ماجرا،آنداند و در است که توالی واکه و همخوان چاکنایی را مجاز نمی

داری و های نشاناین محدودیتداند. در این تغییرات، محدودیتی است که حف  همخوان را مجاز نمی

 آمده است. ها در زیرراه تعریف آنبه همیایایی 

داد بته  : توالی واکه و همخوان چاکنایی مجاز نیستت. در نگاشتت درون  V/Glot* -( 1محدودیت ) 
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 ی  نشان تخطّی اختصاص داده شود.باید  ،ازای هر مورد از این توالیداد، به برون

ازای  داد، بته داد به بترون : حف  همخوان مجاز نیست. در نگاشت درونMax(C) –( 2محدودیت ) 

 ی  نشان تخطّی اختصاص یابد.باید  ،هر مورد حف  همخوان

داری بتر یت    شتکل تستلّ  یت  محتدودیت نشتان      یایا به هرگونه نگاشت غیر ،بهینگی ةنظریدر  

( مستلّ   2) یایتایی ( بتر محتدودیت   1داری )حال اگر محدودیت نشان شود.محدودیت یایایی تعطیر می

این  ،(1همخوان چاکنایی یس از واکه را توجیه کرد. در تابلو )توان یکی از دالیل حف  می شود؛فرض 

 تسلّ  آورده شده است. ةرابط

 Max(C)بر محدودیت  V/GLOT*تسلّط محدودیت  .(1تابلو )
Max(C) *V/GLOT mehrɑn 

*  a. me:rɑn 

 *! b. mehrɑn 

بتر  داری مانع از توالی واکته و همختوان   ( ییداست، تسلّ  محدودیت نشان1طور که از تابلو )همان 

تواند دلیل حف  همخوان چاکنتایی را تطیتین کنتد. در ایتن تتابلو،      می ،محدودیت یایایی مانع از حف 

 لاوّ ةگزین دیگرسو، از و کندمی جریمه چاکنایی همخوان داشتن دلیلبه را دوم ةگزین V/Glot*محدودیت 

 شود.می جریمه Max(C) یایایی محدودیت طر  از باری  آن، در چاکنایی همخوان شدنحف  خاطربه

 نطتود و  برنتده  وجودمطرح شده و درکنار شرط  1تعارض عنوانبا بهینگی در که است همان وضعیت این
تستلّ  دربتین    ةاصتلی احتراز وجتود رابطت     هتای شرط ، یکی ازمسلّ  تیمحدود تیقابل با تیمحدود

بر شرط تعارض، برنده نیز وجود دارد افزون  ،(1تابلو ) ةنمون(. در 2008کارتی، هاست )م محدودیت

همچتون  د بر این، هیچ محدودیتی وجتود نتدارد کته بتوانت    افزون  ؛و همان صورت صحیح زبانی است

*V/Glot محتدودیت  تتوان متی  ترتیتب بتدین  کنتد.  ختار   رقابت دور از را دوم ةگزین *V/Glot بتر  را 

 کرد. رتصوّ مسلّ  Max(C) محدودیت

 در که صورتی اگر که است این کند،می تهدید (1) تابلو در را هاداده تحلیل تصحّ که مواردی از یکی 

 خورد. برخواهد مشکل به برنده صورت انتخاب شود، داده تابلو به کوتاه ةواک آن

 جدید ةفی گزینضرورت محدودیت سوم با معرّ (.2) تابلو
Max(C) *V/GLOT mehrɑn 

*  a. me:rɑn 
 *! b.mehrɑn 

*  c. merɑn 

                                                                                                                                                              
1. conflict 
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( از انتختاب بتین   1آمده در تتابلو ) دستتسلّ  به ة. رابطشود( مشاهده می2طور که در تابلو )همان 

دقیت  بته یت     طور بهها این دو گزینه در برخورد با محدودیت زیرا ؛استناتوان  (c) ةو گزین (a) ةگزین

را جریمته   (c) ةشود که محدودیت سومی گزینبرطر  میاین وضعیت تنها زمانی اند. شکل عمل کرده

ه به جطران وزن هجا صورت یفیرفته است و در در این گزینه، حف  همخوان چاکنایی بدون توجّکند. 

محتدودیت متانع از    ، یعنیمحدودیت یایایی مرتط  بین رفته است. عمل ی  مورا )واحد وزن هجا( از

 شود.شکل زیر تعریف می ، بهداندز نمیحف  مورا که هرگونه حف  مورا را مجا

داد بته  : هرگونته حتف  متورا مجتاز نیستت و در نگاشتت درون      Max (mora) –( 3) محدودیت 

 ی  نشان تخطّی اختصاص یابد.باید  ،ازای هر مورد حف  موراداد، به برون

برتتری یابتد، بایتد محتدودیت      [merɑn] بتر صتورت   [me:rɑn]اکنون اگر قرار باشد کته صتورت    

Max(mora)  را که[merɑn] که برعکس این محدودیت،  دانستکند، بر محدودیتی مسلّ  را جریمه می

شکل زیر تعریف  تغییر در واکه را مطلوب نداند. چنین محدودیتی ازجنس محدودیت یایایی است و به

 شود.می

 داد،بترون  بته  داددرون نگاشتت  در نیستت.  مجاز واکه در تغییر هرگونه :Ident(V) –( 4) محدودیت 

 شود. داده اختصاص تخطّی نشان ی  باید ،تغییریافته ةواک مورد هر ازای به

 مثابةبه را زبانی صحیح صورت توانمی ،(4) محدودیت بر (3) محدودیت تسلّ  فرض با ترتیببدین 

 برقترار  تستلّ   ةرابطت  احتراز  شروط آن در و دهدمی نشان را تسلّ  ةرابط این (3) تابلو کرد. فیمعرّ برنده

  است.

 IDENT(V)بر محدودیت  MAX(mora)تسلّط محدودیت  (.3تابلو )

IDENT(V) MAX(mora) mehrɑn 
*  a. me:rɑn 
 *! b.merɑn 

( اضافه نشده است، امّا در هرجتای ایتن   2مستقیم به تابلو )طور به، اگرچه Max(mora)محدودیت  

 را از دور رقابت با صورت صحیح خار  کند. [merɑn] ةتواند صورت تهدیدکنندباشد، میتابلو که 

هایی همچتون  برای نامرا  [miri]و  [midi]هایی همچون صورت توانها، میدر گام دوم تحلیل داده 

 شتدن کند، جایگزینمتمایز می [me:rɑn]ها را از صورت آنچه این صورت بررسی کرد. یمهرو  یمهد

رسد که تفاوت این دو در وجود نظر می به واکه است. شدنجای کشیدهبه [i] ةکشید ةکوتاه با واک ةواک

شود است. وجود این واکه در هجای دوم باعث می [miri] و [midi]های در هجای دوم صورت [i] ةواک
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نگاهی اشتقاقی به ایتن  در ید. آهجای دوم در ةشکل واک ل بهاوّ ةها اعمال شده و واککه هماهنگی واکه

در ابتدا حف  همخوان سایشی چاکنایی  /mehdi/ر کرد که صورتی همچون توان چنین تصوّمی ،ماجرا

درآمده و سپس در گام بعدی  me:diشکل صورت میانی  خود دیده و بهشدن واکه را بهو سپس کشیده

ی صورت نهایی در اینجتا حتّت  تطدیل شده است. [ midi]ای قرار گرفته و به تحت فرایند هماهنگی واکه

 ةتتر از واکت  دومتورایی و کشتیده   [i] ةواکت زیرا  ؛کندداد حفظ میوزن هجا را نیز به همان صورت درون

 است. [e]مورایی  ت 

نظتر گرفتت و آن را بتر     داری جدیتدی را در نشتان  دادن این تغییر نیز بایتد محتدودیت  برای نشان 

داری باید بر لزوم ایجتاد همتاهنگی   محدودیت نشاناین محدودیت یایایی مانع از تغییر مسلّ  دانست. 

 کید کند. أبین دو واکه ت

در سمت چپ ی   افراشته و ییشین غیر ةواک :ALIGN-L (+high/ -bck, word) –( 5) محدودیت 

تا ابتدای  دستازای هر مورد از این داد، بهداد به برونمجاز نیست. در نگاشت درون ییشین ةافراشت ةواک

 ی  نشان تخطّی اختصاص داده شود.باید  ،واژه

ای را تضمین تواند هماهنگی واکهتسلّ  این محدودیت بر محدودیت یایایی مخالف تغییر واکه، می 

 تسلّ  آمده است. ةکند. در زیر تابلو این رابط

 IDENT(V)بر محدودیت  ALIGN-L (+high/-bck, word)تسلّط محدودیت  (.4)ابلو ت

IDENT(V) ALIGN-L(+h/-b, w) mehdi 
*  a. midi 
 *! b.me:di 

صتورت   مثابةفاق افتاده بهای اتّای که در آن هماهنگی واکه( ییداست، گزینه4طور که از تابلو )همان 

برنده صورت  ةگزین اینکه شود و همهم تعارض دیده می ،تسلّ  ةبرنده انتخاب شده است. در این رابط

دوم برتری دهد.  ةل را بر گزیناوّ ةصحیح زبان است. محدودیت دیگری نیز وجود ندارد که بتواند گزین

 فرض با زیرا ؛دهد انجام را Align-lاینجا کار محدودیت  تواند درنیز نمی Max(mora)حتّی محدودیت 

 خواهد بود. me:di[، وزن هجا همچون صورت i] ةواک بودندومورایی

داد را بتا درون  [musen] کته بتوانتد وجتود صتورت     شتود بررستی متی  ، رواب  تسلّطی بعددر گام  

[mohsen] محدودیت مانع از  بودنالفعّ خاطرهنیز ب تطیین کند. الزم به توضیح نیست که در این صورت

با این حال، بترخال  آنچته در    ؛حضور همخوان چاکنایی یس از واکه، این همخوان حف  شده است

 [u]بلنتدتر   ةواکته بتا واکت    داد، کتلّ درون ةواکت  شتدن جای کشیدهگفشت، به [me:rɑn]صورت تحلیل 
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کنتد  این یرسر را مطرح متی  اکند، امّاین جایگزینی اگرچه وزن هجا را حفظ میجایگزین شده است. 

کتردن  با کشیده - خاطر حف  همخوان چاکنایی کم شده استکه به - که حال که قرار است وزن هجا

یا برعکس،  ؛نشوداضافه  /o/، در اینجا نیز کشیدگی به [me:rɑn]واکه جطران شود، چرا همچون صورت 

کوتاه را در ییر گرفت، چترا نطایتد بتتوان     ةجای واکههای کشیده بتوان راه جایگزینی واکهحال که می

ای کتردی  این است کته در نظتام واکته    امر دلیل رسید. [me:rɑn]جای به [miran*]صورتی همچون  به

( و اگتر قترار   ریشمعنای به /ʃe:r/ واژة وجود دارد )همچون یوا  مستقل مثابة:/ بهe/ ةکشید ةکلهری واک

خواهد بتود. ایتن درحتالی     :/e/ ةواک /e/ترین واکه به باشد، نزدی  ترکردن آنبر تغییر واکه برای کشیده

ترتیب، اگر قرار باشتد کته بتا    در نظام واجی کردی کلهری وجود ندارد. بدین :[o] ةکشید ةاست که واک

ای خواهد بتود، کته در نظتام واکته     [u] ةبهترین گزینه واک، دکشیده رسی ةترین واکبه شطیه /o/داد درون

از دور رقابتت ختار  شتود،    [ mo:sen*]نادستوری همچون  ایهبرای اینکه گزین وجود دارد. کردی نیز

بیشتتر واکته مستلّ     هرچه رِمانع از تغیی بر محدودیت ،داندمطلوب نمیرا  :[o] ةواککه باید محدودیتی 

 شکل زیر تعریف کرد. توان بهرا می :[o]باشد. محدودیت مخالف صورت 

میانی یسین مجاز نیست. در اشتتقاق   ةکشیدگی در واک: (long)[bck,-hi,-low+]* -( 6) محدودیت 

 ی  نشان تخطّی اختصاص داده شود. ،دستاین ازای هرمورد از داد بهداد به بروندرون

 هتای صتورت  وجتود  توانتد متی  Ident(v)دانستن این محدودیت بر محدودیت مانع از تغییر مسلّ  

[musen]  و[me:rɑn] بینی کند. را ییر 

 IDENT(V)بر  (long)/[bck,-hi,-low+]*تسلّط  .(5تابلو )

IDENT(V) *[+bck,-hi,-low](long) mohsen 

**  a. musen 
* *! b.mo:sen 

ة داند که در آن واکت را به این دلیل مطلوب نمی b ةداری مسلّ  گزین-(، محدودیت نشان5در تابلو ) 

[o:] از ؛کنتد ل را جریمته نمتی  اوّ ةای گزینت از چنین واکه خالفمحدودیت مشود. با این حال، دیده می 

 b ةگزینت  شتود،  رتصتوّ  هتا واکه هایصهمشخّ از ایمجموعه و مدر  Ident(V)، اگر محدودیت سودیگر

کشتیدگی   ةصت تنها یت  مشخّ  :[o]به  /o/در تطدیل زیرا  ؛دارد برتری a ةدرمورد این محدودیت بر گزین

بر گرفتن افزون  ،[u]به  /o/در تطدیل  اتغییر کرده، و بابت آن نیز ی  نشان تخطّی دریافت کرده است، امّ

 تر شده است، یس باید دو نشان تخطّی بپفیرد.ی  مورای بیشتر، ارتفاع زبان نیز افراشته

 .رسید جای تحلیلتا بدینتوان به تصویر بهتری از تطیین کشیدگی می آمدهدستهتابلوهای ببا ادغام 
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 5تا  1های ادغام تابلوی (.6) تابلو

IDENT(V) MAX(mora) 
*[+bck,-hi,-
low]/(long) 

ALIGN-L(+h/-
b) 

*V/GLOT Mohsen 

**     a. musen 
    *! b.mohsen 

*  *!   c. mo:sen 

 *!    d. mosen 

**    *! e. muhsen 

 بترد.  یی Ident(V) و V/Glot*تسلّ  بین  ةتوان به تعارض و رابطمی (b)و  (a)های گزینه ةبا مقایس 

 دهد. دستهب نیز را قطل هایتحلیل صحیح هایصورت تواندمی تابلو این

ل ایتن تغییتر،   سیر تحتوّ  در شود.انتخاب می /mahmud/داد با درون [mɑmud] صورت آخر، گام در 

جای خود را بته   /a/کوتاه  ةهمخوان چاکنایی حف  شده و یس از آن برای حفظ وزن هجا واکنخست 

شود این است که چرا ، یرسشی که مطرح می[musen]در اینجا نیز همچون مورد دهد. می [ɑ]بلند  ةواک

خواهتد   :[a] ةحاصل کار واکت صورت شود. در آنکشیدگی به واکه داده نمیتنها  جای این جایگزینی،به

 ةکشتید  ة، واک:[e] ةای کردی کلهری یافت. برخال  واکباید دلیل را در نظام واکه ،نیز مورد بود. در این

[a]: در اینجا نیز باید محدودیت جدیدی تعریتف  ی  وا  وجود ندارد.  مثابةدر نظام واجی این زبان به

 را از دور رقابت خار  کرد. :[a*]کرد و با تسلّ  آن بر محدودیت مخالف تغییر، صورت نادستوری 

ییشین کشتیده مجتاز نیستت. در نگاشتت      ةافتاد ةواک – (long)/[low,-back+]* -( 7) محدودیت 

 نشان تخظّی اختصاص یابد.ی  باید  ،ازای هر موردداد، بهداد به بروندرون

 ( رسید.7تر )توان به تابلو جامعترتیب میبدین

 IDENT(V)بر  (long)/[low,-back+]*تسلّط  (.7) تابلو

IDENT(V) 
*[+low,-
bck]long 

MAX(mora) 
*[+bck,-hi,-
low]/(long) 

ALIGN-
L(+h/-b) 

*V/GLOT Mahmud 

**      a. mɑmud 
     *! b.mahmud 

* *!     c. ma:mud 

  *!    d. mamud 

**     *! e. mɑhmud 

هتم حتف  هتر    دانستت و آن  أاز یت  منشت   ایگونهتوان به( را می7( و )6های )ماهیت محدودیت 

ای که با نظام واجی کردی کلهری مطابقت نداشته باشد. اگر ایتن دو یتا هتر محتدودیت متانع از      گزینه
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و محتدودیت حاصتل را    شتود ای کتردی کلهتری بتاهم تلفیت      هایی خار  از نظتام واکته  وجود واکه

ای ایتن  ای خار  از نظام واکته ای که واکههر گزینه کرد،ی داری تلقّهای نشانمحدودیتاز ای  مجموعه

 شود.زبان داشته باشد حف  می

 گیرینتیجه -4

فارسی داد زبان درون ها در زبان کردی باظی در نامتالش مختصری است تا تغییرات تلفّییر رو  رنوشتا

نظام محاسطاتی زبان  ةصورت زیربنایی نیست، بلکه وظیف زوماًل داددر نظریة بهینگی، درون د.شوبررسی 

ترتیتب،  ترین صورت آوایی را انتختاب کنتد. بتدین   ترین و محتملدادی، بهینهاین است که با هر درون

داد بته تابلوهتای بهینگتی بتا     درون منزلتة فارستی، بته  ها را با صورت آوایتی مناستب زبتان    توان نام می

ها داد و انتظار داشت صورتی که بختر ارزیتاب   زبان کردی کلهری از محدودیت مراتب خاصّ سلسله

 تنهاکند، همان صورت آوایی موجود در این زبان باشد. این امر نهصورت بهینه انتخاب می مثابةبهآن را 

دهتد و بته   ها در ذهن گویشور کردی کلهری رخ میظ نامهنگام تلفّبهدر سطح نظری، بلکه در عمل و 

نوشتار یتیر   ظ ی  اسم در این زبان با زبان فارسی متفاوت باشد. درهمین دلیل ممکن است شیوة تلفّ

های آوایی کردی نسطت به فارستی،  های مستعد برای تفاوت در صورتیکی از محی که  ه شددید ،رو

هتای چاکنتایی یتس از    همخوان – های این زبانهمة واژهو احتماالً در  –هنگامی است که در نام افراد 

هایی بتا  ، در محی شانبودن انرژی آکوستیکیضعیف ةواسطهای چاکنایی بههمخوانها قرار گیرند. واکه

نیز صادق  اندیافتههایی که به کردی کلهری راه ضیه در نامشدن هستند. این قحف  انرژی بیشتر، مستعدّ

به همخوان  محفو  همخوان چاکناییییر از  ةاست. با حف  همخوان چاکنایی و یس از رسیدن واک

ای رخ هماهنگی واکته  یابلند،  ةشدن با ی  واک، جایگزینرسه فرایند کشممکن است بعد، دست کم 

  دهد.

داری بر ی  محدودیت   ی  محدودیت نشانیایا حاصل تسلّ های غیرنگاشتازمنظر بهینگی، این  

را بته   ی دارای همختوان چاکنتایی  هتا ی که صورت آوایی نامداری خاصّیایایی هستند. محدودیت نشان

های حتافظ    این محدودیت بر محدودیتاست. با تسلّ V/Glot*یسندد، همان شکل زبان فارسی نمی

داد رخ داده بهینه برای زبان صورتی خواهد بود کته تغییتری نستطت بته درون     ساخت، درعمل، انتخاب

و بدین منظور محدودیت ناظر بر این امتر،  یفیرد وزن هجا انجام میتغییرات واکه به هد  حفظ باشد. 

داری هتای نشتان    محتدودیت ، باید در مرتطة باالیی قرار داشته باشد و تحتت تستلّ  Max(mora)یعنی 

هتای  حاصتل از تستلّ  محتدودیت   ایتن تغییترات    حتال،  ایتن  با کردن وزن هجا قرار نگیرد.طرفدار کم
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و  ای این زبان آن را مجتاز بدانتد  تا جایی ممکن است که نظام واکههای یایایی داری بر محدودیت نشان

هتای  های مانع از واکته ال، همچون محدودیتهای فعّمیان، مهم آن است که درمورد محدودیتاین در 

تتوان التقتای   های آتی، میهردر یژوی صورت نگیرد. ای کردی کلهری، تخطّموجود در نظام واکه غیر

در این حاصل  آمده را با رواب دستو رواب  به کردهای یس از حف  همخوان چاکنایی را بررسی  واکه

 مقایسه کرد. یژوهر
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