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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, th e 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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التقای واکهها و رفع آن در کُردی میانی
مهران احمدی  ،1محمدصدیق زاهدی ،2وحید غالمی

3

 - 1دانشجوی دکتری زبانشناسی ،گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران - 6 .استادیار
گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه فرهنگیان کردستان ،کردستان ،ایران - 4 .استادیار گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
دریافت1425 /16 /62 :

پذیرش1421 /4 /11 :

چکیده
در نوشتار پیش رو نویسندگان به روش توصیفی  -تحلیلی پدیدة التقای واکهها و راهکارهای اصالح آن را در کردی میانی بررسی
و دادههای گردآوریشدة پژوهش را در چهارچوب نظریۀ واجشناسی بهینگی تحلیل کر دهاند .تحلیل دادهها که مشتمل بر حددود
هشتاد کلمۀ ساده ،صرفی و ترکیبی است ،نشان داد که معمولترین راهکاری که گویشوارن کردی میانی به این منظور بهکار میبرند،
فرایند غلتسازی است .افزون بر غلتسازی ،فرایند حذف واکه نیز تنها در مواردی کده دو واکدۀ افتداده در مجداور هدم وا د
میشوند ،به دلیل غیر مجازبودن غلتسازی از واکههای افتاده ،استفاده میشو د .درنهایت ،محدودیتهای حداکم بدر غلدتسدازی
بدهصدور

 *OCP » IDENT-F(ROUND) » IDENTو محددویتهدای حداکم بدر حدذف نیدز بدهصدور

» *OCP

 GF(+LOW), M.MAX » IDENTتعیین و مرتبهبندی شدند.
کلی دواژهها :التقای واکهها ،غلتسازی ،کوتاهشدگی ،درج ،حذف ،کردی میانی ،بهینگی.

استناد :احمدی ،مهران؛ زاهدی ،محمدصدیق؛ غالمی ،وحید ( .) 1421التقای واکه ها و رف آن در کُردی میانی .فصلنامۀ مطالعا زبانها و
گویش های غرب ایران .11- 1 ،) 62( 5 ،
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 - 1مقدّمه
زمانی که دو واکه بنا به هر دلیلی ،در مجاور

هم رار میگیرند ،شرایطی بهوجود میآید که بهطدور

عمده ،نامطلوب ارزیابی میشود که شاید در درجۀ اوّل ،دالیل آواشناختی داشته باشد و به مشکلبودن
تولید دو واکۀ متوالی در دستگاه گفتار برگردد .باوجود این ،پدیدة یادشده در همۀ زبانها غیدر مجداز
نیست و در زبان هایی مانند زبان مائوری  ،1دو واکه می توانند در مجاور هم ظاهر شوند؛ افزون بر این،
برطرفکردن التقای واکهها  6در زبان انگلیسی الزامی نیست و آن گونه که دیویدسدن و ارکدر )6113( 4
میگویند ،در انگلیسی آمریکایی التقای واکهها در درون واژه برطرف نمیشود ،امّا در مرز واژهها با درج
انسدادی چاکنایی  //رف میشود.
در زبانهایی که التقای واکهها در آنها پذیرفتنی نیست ،راهکارهای واجی مختلفی برای پیشگیری
از مجاور واکهها و به اصطالح ،رف یا اصالح این پدیده درپیش گرفته میشود که دروا  ،همگی در
راستای حفظ محدودیت نشانداری  ONSETعمل میکنند .بهطور کلّی این راهکارهای اصالحی نشان
میدهند که التقای دو واکه در زبانها الگوی نشاندار واجیای است که این وا عیّت را نشان میدهد که
بهصور

گرایشی جهانی ،وجود هجای بدون آغازه در ساختمان هجا در زبان ،الگویی بهینه نیست و

مبتنی بر سازوکارهای تولید و درک گفتار است و به عبار

دیگر ،آغازة طبیعی و بهینه برای تولید یک

واکه در ساخت هجا ،یک همخوان است و نه واکهای دیگر (کاخه .)23 :1222 ،3
 - 2روش پژوهش
نوشتار پیشِ رو پژوهشی توصیفی  -تحلیلی است که بر مبنای اصول حداکم بدر واجشناسدی بهینگدی
به انجام رسیده است .برای گردآوری داده های این پژوهش ،در مرحلۀ اوّل ،حدود دو ساعت اخبدار از
شبکه های تلویزیونی کردیزبان به گویش کردی میانی ضبط شد؛ سپس در مرحلۀ دوم ،بدر پایدۀ شدمّ
زبانی نویسندگان که همگی گویشور کردی میانی هستند ،مواردی که در آن ها پدیدة التقای واکهها در
مرز میان دو تکواژ ،مرز میان دو واژه و همچنین ،در درون واژه ،بدهو دو پیوسدته بدود ،مشدخّص و
استخراج شدند که بیش از هشتاد کلم ۀ ساده ،کلمۀ صرفی ،ترکیب های وصفی و اضافی را شامل میشد؛
درنهایت ،فرایندهای بهکار گرفتهشده بدهمنظدور رفد التقدای دو واکده مشدخّص و دسدتهبنددی و در
1. Maori
2. hiatus
3. L. Davidson & D. Erker
4. R. Kager
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چهارچوب اصول نظریۀ بهینگی تجزیه و تحلیل شدند.
 - 3التقای واکهها
التقای واکهها وضعیتی است که در آن هیچ همخوانی مابین دو واکه و به عبار
هجای مجاور وجود نداشته باشد (جم .)1423 ،اگر مجاور

بهتر ،بین هستههای دو

مصوّ ها و التقای دو واکده را الگدویی

نشاندار بدانیم ،با فرض اینکه تولید و درک ساختهای واجی نشداندار در مقایسده بدا سداختهدای
بینشان ،پیچیدهتراست و هزینۀ بیشتری دربر دارد ،دور از انتظار نیست که زبانها التقای واکهها را به هر
شیوة ممکن تغییر دهند و بکوشند تا ساخت واجی غیرمجاز تولیدشدة آن را به ساخت واجی مجداز و
پذیرفتهشدهای در زبان تبدیل کنند.
باوجود این ،نمی توان زبانها را بهطور مطلق ،به دو دسته تقسیمبندی نمود که در یک دسته از آنها
التقای واکه ها مجاز و در دیگری غیر مجاز است .دروا  ،زبانهایی هستند که بهمنظور اجتناب از التقای
دو واکه ،یا رف آن ،از یکسو ،در مو عیتها و بافت های زبانی خاصّی به بعضدی فراینددهای واجدی
متوسل میشوند و در بافت ها و مو عیتهای دیگری برای حفظ التقای دو واکه ،مجموعۀ دیگدری از
فرایند های واجی را بهکار میگیرند؛ برای مثال ،ینسن و ینسدن  )6116( 1در پژوهشدی پیرامدون زبدان
سانسکریت ،نشان میدهند که در زبان یادشده درکنار استفاده از فرایندهای مختلفی مانند ادغام دو واکۀ
سادة یکسان کوتاه یا کشدیده و تشدکیل یدک واکدۀ کشدیده (→ ʼ /[tvāgne] /tvā Agneبده تدو)ʻ؛
میانیسازی واکه ها یعنی ترکیب یک واکۀ افتاده (در اینجا  )/a/و یک واکۀ افراشته (در اینجا  )/i/باهم و
شکل گیری یک واکۀ میانی (در اینجا āāādendra]( :)/e/
غلت (][sisiije

ʼ /āādā indaa/ایندرا شاه)ʻ؛ درج یک

 ʼ /si-sri-e/توسّل)ʻ؛ حذف واکۀ کوتاه (vvane ‘taa] :/ă/

ʼ /vane ataa/اینجا در

جنگل)ʻ؛ و همچنین ،غلتسازی (]ʼ → /stryasya/ → [strī asiaزَنَش )ʻبرای رف التقای واکهها؛ از
فرایندهای متنوّ عی همچون حذف غلت vvane iti]( /j/
توالی  asدر جایگاه پایانی و پیش از واکه (]nnppa iccháti

ʼ /vane jiti/پس در جنگل)ʻ؛ حذف  /s/در
ʼ /nppas iccháti/شاه آرزو دارد)ʻ؛ و نیز

حذف  /s/در توالی  āsدر جایگاه پایانی و پیش از هر ع نصر آوایی اعم از واکده و همخدوان ( /nppās
]nnppā icchánti

ʼ icchánti/آرزوی شاه ،)ʻبهمنظدور و دو یدا حفدظ التقدای دو واکده در برخدی

بافت های زبانی مشخّص ،استفاده میشود.
از دیدگاه بهینگی ،اگر در زبانی التقای دو واکه در درونداد واجی با اعمال راهکاری واجی رف شود ،به
1. J. T. Jensen & M. S. Jensen
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این معنی است که محدودیت  ONSETبر محدودیت پایایی ناظر بر راهکار بهکار گرفتهشده تسلّط دارد
و باالتر از آن رار گرفته است .درصورتیکه در زبانی محدودیت پایایی باالتر از محدودیت ONSET

مرتبه بندی شده باشد ،به این معنی است که وجود هجای بدون آغازه در آن زبان پذیرفتهشده اسدت و
می تواند در برونداد آوایی ظاهر شود .نمونه های زیر سه حالت مختلف برخورد با این پدیده را نشان
میدهند:
 )1نمونه هایی از چگونگی برخورد زبان ها با پدیدة التقای واکه ها (فانسلو و فری )25 :6116 ،1
الف) زبان مائوری :وفادارماندن به درونداد و رویدادن التقای واکهها
/puea/

 ʼعمیقppuea] ʻ

ب) زبان فرانسوی :حذف واکه
ʼدوست[lami] ʻ

/l ami/

ج) زبان آلمانی :درج همخوان
ʼخدمتکار خانه[beamt/ ʻ

]beamt/

به گفتۀ فانسلو و فدری ( )21- 25 :6116اگدر در وضدعیتی کده مجموعدۀ محددودیتهدا فقدط از
محدودیت نشانداری  ONSETو دو محدودیت پایایی  MAXو  DEPتشکیل شده است ،یک بافت
آوایی داشته باشیم که در آن واکۀ  Vپس از هجایی ازنو  CVرار گرفته باشدد ،تعدداد چیدنشهدای
مختلف ممکن برای آنها آن گونه که در شمارة ( )6آمده است ،برابر با شش حالت خواهد بود.
 )6مرتبهبندی های ممکن برای سه محدودیت  MAX ،ONSETو DEP
a. DEP » MAX » ONSET
MAX » DEP » ONSET
b. DEP » ONSET » MAX
ONSET » DEP » MAX
c. MAX » ONSET » DEP
ONSET » MAX » DEP

باوجود این  ،از مجمو این شش حالت ممکن برای هجابندی ،فقط تنهدا سده حالدت آن در عمدل
اتّفاق میافتد؛ بهطوری که هردو مرتبهبندی گروه  aبهدلیل مسلّطبودن محدودیت های وفاداری  DEPو
 MAXبر محدودیت نشانداری  ، ONSETبه انتخاب گزینۀ وفادار به درونداد یعنی  CVVمیانجامد؛
یعنی وضعیتی که در زبان مائوری پیش میآید؛ امّا ،در هردو مرتبهبنددی ،گدروه  bچدون محددودیت
1. G. Fanselow & C. Fery
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 MAXدر پایین ترین رده رار گرفته است و نقض آن هزینۀ کمتری دارد ،فرایند حذف اعمال میشود و
از و و التقای مصوّ ها همانند آنچه در فرانسوی رخ میدهد ،جلوگیری به عمل میآید .درحالیکه در
گروه  cبهدلیل تسلّط  MAXو  ONSETبر  DEPدر هر دو مرتبهبندی ،تخلّف از  DEPهزینۀ کمتری
دارد؛ بنابراین ،همان گونه که در نمونۀ آلمانی مشاهده میشود ،برای اجتناب از التقدای واکدههدا یدک
همخوان درج میشود.
ازآنجاکه التقای واکه ها و برخورد زبان ها با آن یکی از بحثهای مهمّ زبانشناسی است ،زبانشناسان
زیادی این پدیده در زبانهای مختلف بررسی کردهاند .دربارة زبان کردی نیز پژوهش هایی انجام شدده
است از جمله بدخشان و زمانی ( )1426ضمن توصیف و تحلیل حذف ساختاری در کدردی کلهدری،
این فرایند را بهمثابۀ راهکاری برای رف التقای دو واکه در چارچوب نظریۀ بهینگی بررسی کرده و بیان
میدارند که کاربرد حذف در این مورد فر بر فرایند غلتسازی است و تنها درصورتی بهکدار گرفتده
میشود که امکان غلتسازی وجود نداشته باشد؛ افزون بر این ،نگارندگان نشان میدهند که درصور
التقای واکه ها در کردی کلهری ،امکان حذف هریک از دو واکۀ مجاور وجود دارد؛ همچنین بدخشان و
زمانی ( )1424براساس واجشناسی بهینگی ،فرایند غلتسازی را بهمثابۀ فرایندی که گویشوران کردی
کلهری برای اصالح التقای دو واکه به آن متوسّل میشوند ،تحلیل کرده و نشان دادهاندد کده در زبدان
کردی ،غلتسازی از واکههای غیر افراشته هم صور

می گیرد؛ افزون بر این ،شرط افراشتگی دستگاه

واجی هم تخطّیناپذیر نیست.
فتاحی ( )1424نیز که غلتسازی را بهمثابۀ راهکاری برای رف التقای واکه ها در کردی کلهری در
الب رویکرد تسلسل گرایی  1هماهنگ در نظریۀ بهینگی به صور

موردی تحلیل کرده اسدت ،هددف

خود را کشف محدودیتهای حاکم بر غلتسازی و ترتیب آن ها در گویش کردی مورد مطالعه بیدان
میکند و شرط رویدادن فرایند ر یادشده را وا شدن یک واکۀ افتاده پیش از یک واکۀ افراشته میداند
که در این صور  ،واکۀ افراشته ،یعنی واکۀ دوم ،به غلت تبدیل میشود .درنهایت ،وی محدودیتهای
مرتبط با غلدتسدازی و ترتیدب آن هدا را از راسدت بده چده ،بده صدور ،DEP ،MAXLEX ،*VV
)] MAX(V[+lowو ) AGREE(GLIDEبهدست میدهد.
سر انجام ،صاد ی و صاد ی ( )1422راهکار های مورد استفادة گویشوران کردی سورانی بدهمنظدور
رف التقای واکه ها را براساس واجشناسی بهینگی ،بررسی و تحلیل کرده اند .نویسندگان پس از بررسی
1. Harmonic serialism
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داده های پژوهش به این نتیجه رسیدهاند که گویشوارن سورانی به این منظدور سده فرایندد درج یدک
همخوان ،حذف و غلتسازی را بهکار می گیرند که از میان آنها درج غلتهای  /w/و  /j/راید تدرین
الگوی مورد استفاده است .اگرچه همان گونه که درادامه نشان داده میشود ،در همۀ نمونه هایی که این
پژوهشگران با عنوان درج غلت از آن ها نام بردهاند؛ دروا  ،فرایند غلتسازی رخ داده است و برخالف
ادّ عای آنان ،رای ترین راهکار مورد استفادة گویشوران کردی میانی ،غلتسازی ازراه کوتاهشدگی واکه
است و نه درج غلت.
در نوشتار پیشِ رو نیز پدیدة التقای دو واکه ،سازوکار و چگونگی اصالح و رف آن در کردی میانی
یا سورانی در چهارچوب اصول واجشناسی بهینگی ،با هدف مشخّصنمودن محدودیتهای حاکم بدر
فرایندهای غلتسازی و حذف واکه و همچنین ،بهدستدادن ترتیب آن ها تحلیل و بررسی مدیشدود.
الزم است گفته شد که کردی میانی در بخشهای عمده ای از مناطق کردنشین کردستان ایران و عدراق
رای است که امروزه نقش گویش میانجی را میان کردزبانان این مناطق ایفا میکندد و در رسدانههدای
جمعی و آموزش رسمی و غیر رسمی بهطور گسترده استفاده میشود (احمدی و دیگران .)1421 ،این
گویش ( )62همخوان و ( )1واکۀ ساده دارد .ازمیان واکهها نیز سه واکۀ  // ،/a/و  //کوتاه و پن واکۀ
 /o/ ،// ،/e/ ،/i/و /u/کشیده هستند (علینژاد و زاهدی.)1411 ،
 - 1- 3التقای واکهها و اصالح آن در کردی میانی
در زبان هایی که التقای واکهها غیر مجاز شمرده میشود ،گویشوران آنها الگوهای واجی متفداوتی را
برای اجتناب از و و التقای دو واکه در سطح گفتار بهکار میگیرند و حتّی یک زبدان خدا

ّ ممکدن

است بدینمنظور از چندین راهکار واجی استفاده کند (وضعیتی که با عنوان همندوایی از آن ندام بدرده
میشود و در بهینگی ساختی ایدهآل محسوب می گردد) و برخی از آن ها وابسته به بافت نوایی یا بافت
صرفی کلما

هستند و ممکن است تبیین آنها بدون اشاره به بافت نوایی  1و صدرفیشدان بدا مشدکل

مواجه شود (اینکالس  .)6111 ،6در کردی میانی نیز مانند بسیاری از زبان ها همچون فارسی ،انگلیسی،
آلمانی و فرانسوی ،التقای دو واکه هم در مرز دو واژه یا تکواژ و هم در درون واژه غیر مجاز است و
برای اصالح این ساخت راهکارهای واجی متفاوتی بهکار گرفته میشود .برای نشاندادن این فرایندهای
واجی نمونههای ارائهشده در جدول ( )1را درنظر می گیریم .الزم به توضدیح اسدت کده نشدانۀ ( ):در
1. prosodic
2. S. Inkelas
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جلوی واکهها نشاندهندة کشیدهبودن آنها است.
جدول ( . )1رفع التقای دو واکه در مرز میان دو تکواژ ازطریق غلت سازی در کردی میانی
-u
(ربط)

-i
(اضافه)

-ek
(نکره)

-a.ka
(معرفه)

معادل فارسی

اسم

][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:/

نمونههای ارائهشده در جدول مواردی را نشان میدهند که در آنها دو واکه در مرز میان دو تکواژ،
در مجاور

هم وا شدهاند و پدیدة التقای واکهها اتّفاق افتاده است .این نمونهها نشان میدهند کده

التقای دو واکه در کردی میانی غیر مجاز است و باید رف یا اصالح شود.
افزون بر این ها ،در بررسی واژههای کردی که نمونههایی از آنها در جدول ( )6مشاهده میشود،
هیچ موردی مشاهده نشد که در آن التقای دو واکه در درون واژه اتّفاق افتاده و اصدالح نشدده باشدد؛
بنابراین ،در کردی میانی چه در درون واژهها ،چه در مرز میان تکواژها و واژه ها التقای واکهها غیر مجاز
شمرده میشود و با اعمال راهکارهایی اصالح می گردد.
جدول ( .)2نمونههای رفع التقای واکهها در درون واژه در کردی میانی
][i.jw

][i.jn

][p i.jw

] [z.wn

][b .w

][n .we

واژة کردی

سزاوار

زندگی

مَرد

زبان

گُدار

اهرم

معا دل فارسی

] [n i.jn

][ti.j

] [d i.jn

][s .w

][n .we

] [.wen

واژة کردی

مهربان ،آرام

سرد ،کوه

دندان

سوار

نماز

جا

معادل فارسی

با توجّ ه به نمونههای جدول ( ،)1گویشوران کردی میدانی بدرای رفد ایدن پدیدده راهکارهدا یدا
فرایندهای غلتسازی ،حذف و درج غلت را بهکار میگیرند ،امّا در مورد نمونههای جدول ( ،)6هدم
می توان ائل به غلتسازی شد و هم می توان درج یک غلت را مطرح کرد .اگرچه این وا عیت که در
همۀ نمونههای جدول ( ،)6پیش از غلت ،یک واکۀ کوتاه وجود دارد ،امکان استفاده از غلتسازی را به
شرحی که در بندهای بعد میآید ،بیشتر میکند  ،در غیاب شواهد تاریخی بههدیچوجده نمدی تدوان بدا
اطعیت در این رابطه اظهار نظر کرد؛ بنابراین ،درادامه به نمونههای جدول ( )6پرداخته نمیشود.
آنچه در فرایندهای صرفی کلما

باال روی داده این است که در همۀ نمونهها ،واکۀ پایانی تکدواژ

اوّل و واکۀ آغازی تکواژ دوم در کنار هم رار گرفته و باعث التقای واکهها شدهاند؛ سپس التقای واکهها،

 /1فصلنامۀ مطالعا
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با توجّه به بافت واکهای زنجیرة واجی کلما  ،از طریق یکی از فرایندهای غلتسازی یا حذف واکده
اصالح می گردد تا بازنمایی آوایی کلما

بدا سداخت هجدایی کدردی میدانی هماهندگ شدود .تمدامی

ساختهای واجی در نمونه های ارائهشده صرف نظر از تنوّ بافتهای واژ -واجی و الگوهای واجدی
اصالحی ،تاب یک محدودیت واجی هستند به این معنی که در فرایندهای صرفی کلمدا

در کدردی

میانی ،التقای واکهها ساخت واجی غیر مجاز است؛ زیرا در کردی میانی واکه به تنهایی نمدی تواندد در
آغازة هجا وا شود .توالیهای واکهای غیر مجاز کردی میانی در نمونههای بداال در آخدرین مرحلدۀ
اشتقاق با اعمال یکی از دو فرایند غلتسازی و حذف واکه که درادامه به صور

تک تدک بده آنهدا

پرداخته میشود ،ترمیم میشوند.
 - 1- 1- 3غلتسازی

همچون بسیاری از زبان های دنیا ،در کردی میانی نیز همان گونه که از نموندههدای جددولهدای بداال
پیداست ،غلتسازی رای ترین فرایند واجی بهکار گرفتهشده برای اصالح التقای دو واکه است .به این
صور

که هرگاه در مرز میان دو تکواژ ،واکۀ کشیدة  V1در کنار واکۀ  V2رار گیرد ،یکی از دو حالت

زیر بهوجود میآید:
الف) واکۀ کشیدة  V1کوتاه میشود و یک جزء از آن (یک مورای آن) به غلت متناظر با خودش تبدیل
میشود ([tu.wek]/

[si.ja.ka], /tu:/ + /-ek/

 )si:/ + /-aka/به این معنی که یکی از موراهدای

واکههای غیر گرد  e ،iیا  به غلت  jو یکی از موراهای واکههای گرد  oیا  uبه غلت  wتبدیل میشود
و در جایگاه آغازة هجای بعدی رار می گیرد (احمدی و دیگران.)1421 ،
ب) بدون کوتاهشدگی واکۀ  ،V1واکۀ  V2به غلت متناظر با خودش (واکۀ  iبه غلت  jو واکۀ  uبه غلت
 )wتبدیل میشو د ،به آخر هجای بل از خود منضم می گردد و جایگاه پایانۀ آن را پر مینماید (/si:/ +
)]./i/ → [si:j], /tu:/ + /u/ → [tu:w

مسئلۀ مهمّی که در اینجا مطرح میشود این است که آن گونه که برخی از پژوهش گران از جملده،
اُدن  )1221( 1و تنر  )6112( 6تأکید کردهاند ،غلتسازی تنها در بافتهای پیشواکدهای یعندی فقدط در
مورد واکۀ اوّل روی میدهد؛ افزون بر این ،بنابه گفتۀ کار  )23 :6111( 4در فرایند تشکیل غلت ،یدک
واکه که در بازنمایی واجی در جایگاه هستۀ هجا رار دارد ،در بازنمایی آوایی در جایگاه آغازة هجا رار
1. D. Odden
2. D. Tanner
3. P. Carr
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می گیرد .بهطور خالصه ،واکههای افراشته ،در بافتی به غلت تبدیل میشوند که واکۀ اوّل باشند و پس از
تبدیلشدن به غلت ،در آغازة هجا رار بگیرند؛ بنابراین مواردی که در آنها واکههای یادشده واکۀ دوم
هستند و پس از تبدیلشدن به غلت ،در پایانۀ هجا وا

میشوند ،نمونههایی از غلتسازی محسوب

نمیشوند.
اکنون این پرسش مطرح میشود که نمونه هایی را که بهدلیدل ائدلشددن بده شدرط بداال درمدورد
غلتسازی ،از زمرة موارد غلتسازی خارج شدند ،چگونه باید تحلیل کرد .کاسالی  )1222( 1دربارة این
موارد این فرض را مطرح میکند که نمونههای یادشده دراصل تحت فرایند درج غلت رار گرفتهاند؛ امّا
بعدها دچار تحوّل آوایی دیگری شده و واکۀ پس از غلت ،حذف شده است؛ بنابراین ،از یک هجا تنها
یک غلت با ی مانده و آن هم به واژة پیش از خود پیوسته شده و در جایگاه پایانۀ آن رار گرفته است؛
بنابراین ،این موارد هم نیازمند بررسی از دیدگاهی تاریخی اند و در اینجا مورد مطالعه رار نمیگیرند.
 - 2- 1- 3حذف واکه

حذف واکه یکی از راهکار های مورد استفاده در زبانها بهمنظور رف یا اصالح التقای واکهها است .در
کردی میانی نیز یکی از فرایندهای واجی ای که به این منظور ازسوی گویشوارن بهکار گرفته میشود،
حذف یکی از واکهها است؛ به این معنی که زمانیکه دو واکۀ افتاده در مرز میان دو تکواژ در مجاور
هم رار میگیر ند ،واکۀ دوم یعنی واکۀ پسوند ،حذف میشود )](/b/ + /-aka/ → [b.ka؛ بدهطدور
کلّی ،در توالی  V1.V2ناشی از و و فرایند التقای دو واکه ،احتمال حذف هریک از واکهها وجود دارد
و دروا

موار دی از حذف هریک از دو واکه در زبان های دنیا دیده شدده اسدت .تفداو زبدانهدا در

انتخاب هریک از دو واکه برای حذف ،بهدلیل تفاو های آنها در مرزهای صرفی محلّ و و التقای دو
واکه و نیز در ترکیبهای صرفی -نحوی آنها است (کاسالی .)1225 ،دربارة واکۀ حذفی ،در نمونههای
گردآوریشده از کردی میانی هیچ موردی برای حذف واکۀ اوّل در توالی  V1.V2مشاهده نشد و در همۀ
موارد حذف واکه ،تنها واکۀ دوم حذف میشود .نمودار ( )1چگونگی و و این امر را نشان میدهد.
V2

][+low

V1

][+low

نمودار  . 1چگونگی حذف واکة دوم در توالی دو واکه
1. R. F. Casali
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ازآنجاکه هجای بدون هسته وجود ندارد ،با ط اتّ صال واکۀ دوم به گرة ریشه در طی این فرایند،
کلّ هجا حذف میشود و کاهش هجایی  1رخ میدهد؛ بنابراین ،شکل روساختی واژه ،یک هجا کمتر از
صور آن در درونداد دارد .مثالهای ( )4نمونه هایی از این فرایند هستند.
ʼلبخند( ʻمعرفه) ][b.za.ka

3) /b.za/ + /-a.ka/

ʼپرتگاه( ʻمعرفه) ][m.ka

/m/ + /-a.ka/

 - 4تحلیل دادهها
انگیزة رویدادن فرایندهای غلتسازی و حذف را در نمونههای باال باید در محدودیت  ONSETیافت.
ازآنجاکه هجای بدون آغازه در این گویش پذیرف ته نیست ،التقای دو واکه در آن غیر مجاز تلقّی میشود.
محدودیت ناظر بر من التقای واکهها بهصور  *OCPنشان داده میشود که مجاور
مشابه را غیر مجاز میشمارد .در صور

دو عنصر زبانی

بروز این پدیده ،گویشوارن کردی میانی برای بدرآوردهکدردن

 ،*OCPبه فرایندهای غلتسازی و حذف واکه متوسّل میشوند .ازآنجاکه غلتسدازی بدا توجّده بده
مکانیزم آن ،بهبایست با کوتاهشدگی واکه همراه است و حذف واکه هم ً ناچار با تغییر صور

واجی،

در برونداد ظاهر میشود ،با توجّ ه به و و این دو فرایند در کردی میانی ،واضح است که  *OCPبر
محدودیت پایایی  IDENTکه هرگونه تغییر درونداد را در برونداد جریمه میکند ،مسلّط است .تابلو
( )1صحّت این امر را تأیید میکند.
تابلو ( .)1بهینگی ʼ :/pe:.a.ka/پا( ʻمعرفه) برمبنای رقابت دو محدودیت
IDENT

*OCP

/pe:.a.ka/

!*

]a. [pe:.a.ka
]→b. [pe.ja.ka

*

باوجود این ،همان گونه که از تابلو ( )6پیداست ،ترتیب باال توانایی انتخاب گزینۀ بهینه را از بین دو
گزینۀ [ ]pe.ja.kaو [ ]pe.wa.kaندارد.
تابلو ( .)2عدم توانایی انتخاب گزینة بهینه برای درونداد ʼ :/pe:.a.ka/پا( ʻمعرفه)
IDENT

*OCP

/pe:.a.ka/

!*

]a. [pe:.a.ka

*

]b. [pe.ja.ka

*

]c. [pe.wa.ka
1. syllable contraction
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بنابراین ،باید محدودیت دیگری وجود داشته باشد که تناظر میان واکۀ اوّل و غلت ساختهشده از آن را
در ویژگی گردبودن حفظ کند  .این محدودیت که محدودیتی پایایی از خانوادة محدودیتهای IDENT

است ،بهصور

) IDENT-F(ROUNDنشان داده میشود و بهصور زیر تعریف میشود:

) :IDENT-F(ROUNDعناصر آوایی متناظر در درونداد و برونداد ازنظر ویژگی گردبودن ارزش یکسان
دارند.
دربارة ترتیب این دو محدودیت ،ازآنجاکده ) IDENT-F(ROUNDندو خاصّدی از محددودیت عدام

 IDENTاست و براساس شرط دگرجایی  1که در بهینگی با عنوان ضیۀ پانینی در ارتباط با مرتبهبندی
محدودیت ها ( 6پرینس و اسمالنسکی  )141 :6113 ،4تعریف شده است و مضمون آن این است که اگر
دو شرط ،یکی عام و دیگری خا

 ،هر دو بتوانند بر یک درونداد اعمال شوند ،شرط خا

باید بر

شرط عام تسلّط داشته باشد ،واضح است که محدودیت ) IDENT-F(ROUNDباید بر  IDENTتسلّط
داشته باشد .تابلو ( )4درستی این ادّ عا را تأیید میکند:
تابلو ( .)3بهینگی ʼ :/pe:.a.ka/پا( ʻمعرفه) برمبنای رقابت سه محدودیت فعّ ال
IDENT

)IDENT-F (ROUND

*OCP

/pe:.a.ka/

!*

]a. [pe:.a.ka
]→b. [pe.ja.ka

*

]c. [pe.wa.ka

!*

دربارة فرایند حذف واکه ،برای اینکه گزینۀ برونداد بهینه ترین انتخاب ممکن از میان همۀ گزینهها و
انتخابهای گویشوران کردزبان باشد ،باید راهکار و سازوکاری وجود داشته باشد که:
الف) در توالی  V1.V2فقط واکۀ  V2حذف شود.
ب) فقط و فقط درصورتی حذف صور

گیرد که د و واکۀ افتاده در مجاور

همدیگر رار گیرند و در

بقیۀ موارد ،راهکار غلتسازی بهکار گرفته شود.
ج) هنگامی که دو واکۀ افتاده در کنار هم رار می گیرند ،راهکار حذف برای گویشوارن کردی میدانی
نسبت به راهکار های دیگر در اولویت رار می گیرد و به عبار

دیگر ،هزینۀ کمتری دربر دارد.

فرایند حذف واکه نیز همچون غلتسازی بهمنظور ارضدای محددودیت  *OCPمدورد اسدتفاده درار
می گیرد به این معنی که چون محدودیت نشانداری  *OCPمجداور

دو واکدۀ  a.aو  a.را کده در

1. elsewhere condition
)2. Panini’s Theorem on Constraint Ranking (PTC
3. A. Prince & P. Smolensky
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مشخّصۀ واجی [ ]low+مشابه هستند ،غیر مجاز میداند ،گویشوارن کردی میانی برای برآوردهکردن آن،
واکۀ دوم ،یعنی واکۀ پسوند را حذف میکنند و این آن گونه که کاسالی ( )1222و اسمیت  )6116( 1بیان
نموده اند ،در راستای گرایش جهانی عامی در میان زبانهای بشری است که عناصر آوایی کلما ستاک
در مقایسده بددا پسدوندها ،درمقابددل حدذف مقدداوم تدر هسددتند .محددودیت ندداظر بدر ایددن امدر یعنددی
) MORPHOLOGICAL MAX (M.MAXبهنقل از کاسالی ( )1222در زیر تعریف شده است:
 :M.MAXهمۀ عناصر آوایی ستاک در درونداد باید عناصر متناظر در برونداد داشته باشند.
دربارة ترتیب محدودیتها ،واضح است که  *OCPمقدّم بر  M.MAXاست و تابلو ( )3هم این را
تأیید میکند .در این تابلو گزینۀ اوّل که به درونداد وفادار است ،بهدلیل تخطّی از محدودیت رده باالی
 ، *OCPر ابت را به گزینۀ دوم واگذار نموده که اگرچه محدودیت  M.MAXرا نقض کرده ،چون این
محدودیت در ردة پایین تر رار دارد ،بهمثابۀ گزینۀ بهینه انتخاب شده است.
تابلو ( .)4بهینگی ʼ :/b.a.ka/باد( ʻمعرفه) برمبنای رقابت دو محدودیت
M.MAX

*OCP

/b.a.ka/

!*

]a.[b.a.ka
]→b.[b.ka

*

ازسوی دیگر ،دلیل ارجحیت راهکار حذف واکه را بر فرایند غلتسازی ازسدوی گویشدوران کدردی
میانی ،در بافت مورد بحث ،باید در این وا عیّت جست که همانطور که روزنتال  )1223( 6اشاره کرده
است ،غلتسازی از واکههای غیر افراشته بدا توجّده بده تفداو

الگوهدای تولیددی ایدن واکدههدا بدا

همخوانهای غلت ،رویداد آوایی بهینهای نیست و کمتر در سطح زبانهای مختلف مشاهده میشدود.
وی محدودیت ناظر بدر ایدن وا عیّدت را بدا عن وان )*GLIDE FORMATION(-high)/ *GF(-high

بهصورتی که در پی آمده است ،تعریف میکند:
) :*GF(-highغلتسازی از واکههای غیر افراشته غیر مجاز است (تعریف اوّلیه).
اگرچه با توسّل به این محدودیت ،دلیل ارجحیت حذف بر غلتسازی را در ارتباط با نمونههای ایدن
بخش می توان توضیح داد ،امّا همانطور که در نمونه های بخش اوّل مشخّ ص است ،در کردی میدانی
غلتسازی از واکههای غیر افراشتۀ  /e/و  /o/هم صور

می گیرد؛ بنابراین ،کردی میانی در این رابطه ،با

گرایش های جهانی همراستا نیست و محدودیت باال را باید بهصورتی مناسب با وا عیتهای این زبان
1. J. L. Smith
2. S. Rosenthall
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بازتعریف کرد .تعریف ارائهشده در زیر با وا عیت های زبانی کردی میانی انطباق داده شده است:
) :*GF(+lowغلتسازی از واکه های افتاده غیر مجاز است( .تعریف بازنگریشده)
این محدودیت درمقابل محدودیت پایایی  IDENTرار می گیرد که ناظر بر یکسانبودن درونداد و
برونداد است و در اینجا به معنی عدم تبدیل واکه به غلت است .تابلو ( )1نشان میدهد که )*GF(+low

بر  IDENTمسلّط است.
تابلو ( .)5بهینگی ʼ :/b:.a.ka/باد( ʻمعرفه) برمبنای رقابت دو محدودیت
IDENT

)*GF(+low

/b:.a.ka/

!*

]a.[b.ja.ka
]→b.[b.ka

*

سرانجام ،تابلو ( )2ر ابت همۀ محدودیتهای فعّال را برای انتخاب گزینۀ بهینه نشان میدهد .در
تابلو ( ،)2گزینۀ وفادار به درونداد یعنی گزینۀ  aبهدلیل نقض محدودیت  *OCPکه در باالترین رده
جای دارد ،از دور ر ابت خارج شده است .گزینۀ  bباوجود تخطّی از محدودیت  ،IDENTچون این
محدودیت در پایین ترین رده رار گرفته است ،بهمثابۀ گزینۀ بهینه برگزیده شده و در برونداد ظاهر شده
است؛ اگر چه در گزینۀ  cهم مانند گزینۀ  bحذف واکه صور

گرفته است ،بهخاطر اینکه واکۀ حذفی

واکۀ ستاک کلمه است ،حذف آن نقدض محددودیت  M.MAXرا در پدی داشدته کده بدر محددودیت
 IDENTتسلّط دارد؛ بنابراین ،ر ابت را به گزینۀ  bباخته است .گزینۀ  dهم که دال بدر غلدتسدازی
بهمثابۀ راهکار جایگزین فرایند حذف است ،بهدلیل نقض محدودیت عدم غلتسازی از واکههای افتاده
نتوانسته است بهمنزلۀ برونداد نهایی انتخاب شود.
تابلو ( .)6بهینگی ʼ :/b:.a.ka/باد( ʻمعرفه) برمبنای رقابت همة محدودیتها
IDENT

M.MAX

)*GF(+low

*OCP

/b:.a.ka/

!*

]a.[b:.a.ka
]→b.[b:.ka

*
!*
*

!*

]c.[ba.ka
]d.[b.ja.ka

اگرچه ،چینش محدودیتها در تابلو باال انتخاب درست گزینۀ بهینه را در پی داشته است ،برمبنای
دادههای گردآوریشده در اینجا ،نمی توان ترتیب دو محدودیت ) *GF(+lowو  M.MAXرا نسدبت
به هم تعیین نمود و بنابراین این دو در جدول با خطوط بریده ازهم جدا شدهاند.
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 - 5نتیجهگیری
نوشتار توصیفی  -تحلیلی پیش رو ،بهمنظور پاسخ گویی به این پرسشها انجام گرفته است که التقدای
واکهها در گ ویش کردی میانی چه سازوکاری دارد .آیا ازنظر گویشوران کردی میانی التقدای دو واکده
مجاز است یا غیر مجاز و در صور غیر مجازبودن ،از چه فرایند هایی و در کدام بافتهای زبانی برای
رف یا اصالح آن استفاده میکنند .محدودیتهای حاکم بر فرایندهای بهکار گرفتهشده کداماند و از چه
ترتیبی پیروی میکنند.
ن تای تجزیه و تحلیل داده های گردآوریشده برای پژوهش حاضر براساس اصدول حداکم بدر نظریدۀ
واجشناسی بهینگی ،نشان میدهد که در کردی میانی ،به این دلیل که هجای بدون آغازه وجود ندارد،
التقای دو واکه غیر مجاز است و گویشوران کردی میانی برای اصالح التقدای واکدههدا از فراینددهای
غلتسازی و حذف واکه استفاده میکنند .از میان این دو فرایند ،غلتسازی الگوی اصلی است به این
معنی که درصور

بروز التقای واکه ها ،در همۀ بافت های زبانی گویشوران کردی میانی برای رف آن،

اولویت را به فرایند غلتسازی می دهند و از حذف واکه تنها در شرایطی استفاده میکنندد کده امکدان
غلتسازی از واکۀ اوّل وجود نداشته باشد .با توجّ ه به نتای ر ابت محدویت های پایایی و نشانداری
حاکم بر این دو فرایند در تابلوهای بهینگی ارائهشده ،ترتیب نهایی این محدودیتها بهصدور زیدر
است:
 )3ترتیب محدودیتهای حاکم بر فرایند غلتسازی
*OCP » IDENT-F(ROUND) » IDENT

 )1ترتیب محدودیتهای حاکم بر فرایند حذف
*OCP » GF(+LOW), M.MAX » IDENT
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