
 

 

 

 

 بهینگی ۀبررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظری
 

  محمد رضی نژادسید
 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلیزبان ۀاستادیار گرو

 یاریفریده اهلل
 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی کارشناسی ارشد زبان

 (59 ص تا 95ص  از)

 22/22/59:مقاله رشیپذ خیتار ؛25/9/59 :مقاله افتیدر خیتار

 

 

 چکیده
سازی، فرآیند تکرار در  در میان فرآیندهای واژه. سازی از مباحث مهم است در مبحث صرف، فرآیند واژه

های متفاوتی را نسبت به این  های گوناگون نظریه مطالعات مختلف در زبان. ها متداول است اکثر زبان

  این نظریه رویکرد. زبانی است شتراکاتکشف ا درصددنظریه بهینگی . فرآیند در پی داشته است

داشته و توانسته فرآیند تکرار را که همواره برای  ها زباننحوی  جدیدی به ساخت واجی، صرفی و

در این مقاله فرآیند تکرار در زبان . ها تبیین کند رویکردهای قاعده بنیاد چالش بوده با اعمال محدودیت

فرآیند  بهینگی چگونه  نظریهگیرد تا روشن شود که   ار میری قبررس موردکردی در چارچوب بهینگی 

هایی از این فرآیند معرفی و در قالب  در بخش تحلیل، نمونه. دکن تحلیل می راتکرار در زبان کردی 

ها از فرهنگ   داده. تحلیلی است -روش تحقیق در این مقاله توصیفی. شوند نظریه بهینگی بررسی می

نتایج . است شده استخراجو برخی از گویشوران این زبان ( نبانه بورینه هه)کردی فارسی  -لغت کردی

الگوهای  اساس بردهد که انواع مختلف فرآیند تکرار در زبان کردی  حاصل از این پژوهش نشان می

ها در هر نوع از فرآیند  محدودیت. کنندهای خاصی تبعیت می ساختاری خاصی که دارد، از محدودیت

حتی در یک نوع خاصی از این فرآیند بسته به . خاص خود را دارند مراتب سلسلهن کردی تکرار در زبا

ناشی از الگوی  که نیز متفاوت است ها آنبندی ها و مرتبه ها، محدودیت ساختار واژی دوگان ساخت

اع توان ساخت انو می داری، و نشان پایاییهای  بندی متفاوت محدودیت با مرتبه. است ها آنساختاری 

 .معنایی که دارند، تحلیل و توصیف کرد اساس برهای مکرر زبان کردی را  واژه
 

 ها ، تعامل محدودیتواژه، فرآیند تکرار، نظریه بهینگی، زبان کردی ساخت: های کلیدی واژه

                                                                 

.
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 مقدمه - 

ای کوهستانی به آن بخشیده و همچنین  در غرب ایران که سلسله جبال زاگرس چهره

ی جنوب وهای شرقی  نی واقع در مغرب فالت ایران، شامل قسمتهای کوهستا سرزمین

خاک ترکیه، شمال شرق سوریه، شمال عراق و مناطق غربی کشور ایران گروهی از مردم 

این . شود یمانشعابات متعدد همگی کردی خوانده  باوجود ها آنکنند که زبان  زندگی می

های ایرانی قدیم و جدید  باناست که مادر تمام ز ییهندواروپازبان دارای ماهیت 

های ایرانی نو همچون فارسی، کردی، پشتو و  ؛ اوستایی، فارسی باستان و زبانازجمله

ی متفاوتی است که هرکدام ها رشاخهیززبان کردی دارای (. 2،2831آرالتو)آسی است 

های زبان کردی از دیدگاه  شاخه. است داده یجاچندین گویش و لهجه را در خود 

 :استبه شرح زیر ( 2855)رخزادی 

ای، هکاری، بایزیدی، بوتانی،  های جزیره مشتمل بر گویش: کرمانجی شمالی( الف 

 ...شمدینانی و

 های مکریانی، سورانی، اردالنی و جافی مشتمل بر گویش: کرمانجی جنوبی( ب

 مشتمل بر کرماشانی، لری، فیلی، لکی و بختیاری: لری-کرماشانی( ج

 و زازایی( اورامی)مشتمل بر گورانی  :زازایی-گورانی( د

از شاخه کرمانجی جنوبی یا سورانی ( منطقه دیواندره) یاردالنکه در این پژوهش گویش 

 .گیرد ی قرار میموردبررساخص  طور به

آن در این  جانبه همهزبان کردی سیستم و نظام خاص خود را داراست که بررسی 

سازی تکرار  واژه  گارنده قابل توجه است فرآیندبرای ن اما آنچه ؛نیست ریپذ امکانپژوهش 

. سازی استاین فرآیند در زبان کردی از زایاترین فرآیندهای واژه. است 2یا دوگان سازی

ی دنیا، فرآیند ساختواژی متداول و افزایشی است و در آن ها زباناین فرآیند در بیشتر 

 (. 8،2552اسپنسر) ندک یمرا پایه تعیین  شده افزودهتمام یا جزئی از عنصر 

 آنکه در  دانند یمتکرار را فرآیندی ساختواژی ( 2225) 9و لیبر( 2222) 1هسپلمث

 شود یمدر فرآیند تکرار عنصری به پایه اضافه . شود ی پایه یا بخشی از آن تکرار می همه 

واژه، تمام یا بخشی از  در این شیوه ساخت. که پایه در تعیین شکل آن نقش اساسی دارد

                                                                 
1
. Arlato 

2
. reduplication 

3
. Spenser 

4
. Haspelmath 

5
. Lieber 



 

 06/ بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریه بهینگی

ی ها زبانبنابراین در  ؛شود پایه در سمت چپ یا راست و یا گاهی در وسط پایه تکرار می

 میانی وجود دارد پسوندی و پیشوندی، 2و یا تکرار ناقص 2گوناگون فرآیند تکرار کامل

از شکل پایه است  متأثرشکل ثابتی ندارد و  8یعنی جزء مکرر ،شده افزوده در آن وند

متوجه بود که حتی در ( 2522)سپیر (. 231: 1،2555تراسک؛ 28: 2552 اسپنسر)

وی به مصادیقی از این قبیل اشاره . کامل مهجور نیست طور بهی سازدوگانانگلیسی 

 :کند می

 
های تکراری نه نقش دستوری دارند و نه نقش معنایی بلکه وند  ها بخش در این نمونه

رت جمع، هجای نخست اسم مفرد ، برای ساخت صو9در زبان پاپاگو. شوند محسوب می

باشد   CVصورتبهشود؛ اگر هجای اول اسم مفرد  پیشوند تکرار می عنوان بهقبل از پایه 

-دوگانشود که این نمونه مصداق خوبی از کاربرد  می تکرار CVVصورت  جزء مکرر به

 :های جمع است اسم نشان دادنی در ساز

 
 طور بههمراه است؛ جزء مکرر بعد از پایه ی با تکرار رخداد یا عمل دوگان سازگاهی 

دهد و جزء مکرر بر مفهوم پایه  شود که در این موارد تکرار کامل رخ می می کامل تکرار 

 :دهد مکرر نشان می صورت بهانجام کار و عمل را  افزاید و می

 
 :کند بیان می مرتبط ریغی ها زبانهای مشابهی را در  پدیده( 825: 2553)  موراوسیک

                                                                 
1
. total reduplication 

2
. partial reduplication 

3
. reduplicant 

4
.Trask 

5
. Papago 

6
. Moravcsik 
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. ی در افعال اغلب نشانگر تداوم، بسامد یا تکرار یک رخداد یا یک عمل استسازدوگان

 :دارد مثل موارد زیر سروکاردر بعضی موارد تکرار با مشارکان یکسانی 

 
. ی اغلب معنای فراوانی دارد و نشانگر افزایش در اندازه، بسامد یا شدت استسازدوگان

 :های زیر را در نظر بگیرید مثال

 

بشری وجود  شده شناختهی ها زبانکه مشاهده شد فرآیند تکرار در اکثر  طور همان

در پژوهش پیش رو انواع تکرار در زبان کردی در چهارچوب  .ی زایاستندیفرآ ودارد 

ها و  هدف اصلی پژوهش رسیدن به همگانی تیدرنهاو  ؛شود بررسی می نظریه بهینگی

پژوهش حاضر به دنبال یافتن . ریه بهینگی استدر قالب نظ ها زباناشتراکات بین 

ی در زبان کردی چگونه است؟ سازدوگانالگوی : هاست که هایی برای این پرسش پاسخ

آید؟ چه  سازی در زبان کردی برمیاز عهده تبیین فرآیند دوگاننظریه بهینگی چگونه 

 وشود  سته میی در زبان کردی به کار بسازدوگانهایی برای تبیین فرآیند  محدودیت

 برچه اساسی است؟ ها آن بیترت

ها به دو روش اسنادی و  گفته، پیکره داده های پیش برای پاسخگویی به پرسش

های کردی چون فرهنگ  های اسنادی از فرهنگ لغت داده. اند شده یآور جمعمیدانی 

از  و بخش دیگر( 5 28) (2هه ژار)عبدالرحمن شرفکندی  «2هه نبانه بورینه»لغت جامع 

این در حالی است که شم زبانی . اند شده یآور جمعمصاحبه حضوری با گویشوران  طریق

                                                                 
کردی به  ۀنام فرهنگ لغت کردی به کردی فارسی است در ترجم  (Hanbana Borina)هه نبانه بورینه. 2

 .توانی از آن بیرون بیاوری معنای انبان و خورجینی است که هر آنچه را که آرزو کنی می
 .نویس معروف کرد هنگشاعر و فر Hazhar)) ژار عبدالرحمن شرفکندی معروف به هه. 2



 

 06/ بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریه بهینگی

های  آوری داده گویشور بومی یکی دیگر از منابع گرد عنوان بهیکی از نگارندگان نیز 

تحلیلی صورت گرفته  -ها نیز به روش توصیفی داده لیوتحل هیتجز. پژوهش بود ازیموردن

گذشت، به معرفی بخش نظری و چهارچوب  نظر ازدمه که در ادامه بخش مق. است

بخش سوم رویکرد این نظریه به فرآیند  در و میپرداز یمبررسی که همان بهینگی است 

ی در زبان کردی در سازدوگانشود و در بخش چهارم به تحلیل فرآیند  تکرار بررسی می

ه بیانگر دستاوردهای بخش پایانی مقال تیدرنها شود و چهارچوب بهینگی پرداخته می

 .پژوهش خواهد بود

 

 مبانی نظریه بهینگی -2

شناسی  شناسی نبوده است بلکه نظریه کلی در زبان یک نظریه واج لزوماًنظریه بهینگی 

شناسی به کار  برای این بخش از زبان عمدتاًشناسی  است که به دلیل قابلیت آن در واج

شناسان زایشی به  واج. شگرف بوده استشناسی  آن بر واج ریتأث و ؛است شده گرفته

های  را بر تمامی زبان ها آنهای واجی هستند یعنی قواعد واجی که بتوان  دنبال تعمیم

این  هیپا بری شناخت زباناین نظریه یک الگوی . بشر که از هم متفاوت هستند تعمیم داد

 متضاد وابل های متق های زبانی ناشی از تعامل میان محدودیت فرضیه است که صورت

 .شوندهایی است که در زیر توضیح داده مینظریه بهینگی شامل بخش  .هستند

 

 تولید در بهینگی - -2

 گیرد اولین مرحله در بهینگی تولید است که در دو مرحله انجام می 

 

  مولد - - -2

کند این  های محتمل تبدیل می ای از خروجی داد آن را به دستهبعد از ورود درون 

باید  لزوماًها  شوند، برخی از این گزینه های محتمل در بهینگی، گزینه نامیده می وجیخر

توانند تا حدی پذیرای یک سری  برخی دیگر می. داد، بدون تغییر بمانندهمانند درون

داد دیگر ی است که درونا گونه بهگروه سوم، گاه این تغییرات  در وتغییرات باشند 

                                                                 
1
 . generator 
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داد و خروجی در مولد، توسط یک رابطه میان اجزای درون. دیی نخواهد بوشناسا قابل

 (.213: 2222  ،2ویلسون)نام دارد  2شوند که تناظر رابطه نابرابر به هم مرتبط می

 

ای  داد بهینه، مجموعهدر مسیر انتخاب گزینه مطلوب، جهت  برون: 3ارزیاب -2- -2

های محتمل، آن  میان گزینهکار ارزیاب این است که از . وجود دارد ها تیمحدوداز 

های موجود بر سر راه تولید را، به بهترین شکل،  ای را انتخاب کند که محدودیت گزینه

پرینس و )داد بهینه دستگاه بهینگی خواهد بود ارضا کند که این گزینه همان برون

 (.53: 1،2558اسمولنسکی

 

 ها  محدودیت -2-2

 :اند نوعدو  یابیارز ایبرحاکم  یها تیمحدود نظریه بهینگی در

داد را بودن برون ساخت خوشاین نوع محدودیت، : داری های نشان محدودیت( الف

، همانند ادراک وهای دشوار از دیدگاه تولیدی  از تولید ساخت. کند یمتضمین 

 .کند فاقد هسته جلوگیری می عبارات وهای همخوانی  خوشه

ش است که بیشترین مشابهت را بین در تال این محدودیت :پایاییهای  محدودیت (ب

های ورودی در  گاه تمامی همخوان مثالً ؛داد دستگاه واجی ایجاد کندداد و بروندرون

: کندبیان می ارتباط نیدرا( 18: 2835)دبیر مقدم . خروجی نیز باید وجود داشته باشد

تضمین کند  دادبرونو  داددروندر تالش است نوعی همانندی را بین  پایاییمحدودیت 

 .تا از ایجاد فاصله ساختاری زیاد میان آن دو جلوگیری کند

 

 فرآیند تکرار در نظریه بهینگی -3  

به اقبال فراوان  توجه با. شناسی موضوع مهمی بوده استسازی همواره در واژه دوگان

کز سازی متمر شناسی بهینگی بر دوگانسازی، ارزیابی ما از واژه بهینگی به دوگان  نظریه

این نظریه باید به تمام  اریع تماماین در حالی است که معتقدیم که الگوی . خواهد بود

-ی واژه سازی برای هر نظریهتحلیل دوگان. شناسی عنایت داشته باشدهای واژه جنبه

                                                                 
1. correspondence 
2
. Wilson 

3. evaluator 
4
. Alan Prince and Paul Smolensky 



 

 06/ بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریه بهینگی

سازی به تطابق میان بخشی باید به خاطر داشت که دوگان. است زیبرانگ چالششناسی 

با پایه است  مکرر جزءگردد که پیامد آن هماهنگی  پایه برمیی و دوگان عنصراز آهنگ 

بهینگی محسوب   قاعده تطابق موضوع مهمی در نظریه(.  222کاتامبا و استونهام، )

های ماهیتی پایه و محدودیت( الف: )شود می توأمشود که با سه نوع محدودیت  می

( ب)است؛  شده یبردار سخهنی تطابق میان پایه و عنصر  کننده نیتضم که عنصر دوگانی

مورد بحث  ازاین پیشی که هر دو دار نشان هایمحدودیت( پ)؛ و پایاییهای محدودیت

 فمخف طور بهاغلب  که)عنصر دوگانی (. 215-2559:831مکارتی و پرینس،)قرار گرفت 

RED برای . یک وند است که باید با پایه ترکیب شود طورمعمول به (شود یم دهینام

های پایایی محدودیت. خواهد بود داددرونصل ترکیب ریشه با عنصر دوگانی، مثال، حا

ماهیت  که یدرحالاست،  دادبرونی بهینه در  در قالب گزینه داددرونمتضمن حفظ 

 مکرر جزءمتضمن این خواهد بود که شکل  مکرر جزءهای ماهیتی پایه و محدودیت

  این پدیده در نمودار(.  222واستونهام،کاتامبا )انعکاسی از بخشی از شکل پایه باشد 

 :منعکس  شده است( 55 :2559)مکارتی و پرینس   از برگرفتهزیر 

 
فرآیند تکرار  داددرون. وجود دارد دادبرونو  داددروندر این نمودار، دو سطح 

( زیرساختی)ستاکی  عالوه بهمتشکل از وند مکرری است که به لحاظ واجی تهی است 

کنند که  داد ملزم می درون -داد های پایایی برون محدودیت. شود آن متصل میکه وند به 

. حفظ شوند( پایه-پایه در ترکیب جزء مکرر) دادبروندر ( ستاک) داددرونهای  مشخصه

پایه و جزء ) دادبرونکنند که دو بخش  پایه ملزم می-های همانندی جزء مکرر محدودیت

 .همانند هم باشند( مکرر

 

 یل فرآیند تکرار در زبان کردی در چارچوب نظریه بهینگیتحل -4

شود و این به  مشاهده می وفور بهطور که اشاره شد، در زبان کردی فرآیند تکرار  همان

نحوی است که حتی گاهی چند واژه مکرر مختلف، یک مفهوم واحد دارند و در یک 

کلی تکرار کامل و تکرار ناقص این فرآیند در زبان کردی به دو نوع . روند معنی به کار می

( الف: های مختلف است فرآیند تکرار کامل در زبان کردی دارای شکل. شود تقسیم می
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، تکرار ناقص (شامل افزوده پایانی و میانی)تکرار کامل افزوده ( ، بناافزودهتکرار کامل 

حیث ی است که هریک انواع مختلفی دارد که از پسوند ونیز دارای دو نوع پیشوندی 

در این . ها و انواع مختلف تکرار، زبان کردی و زبان فارسی مشابه هستند بندی این دسته

پژوهش چون مجال بررسی تمامی انواع تکرار وجود ندارد به بررسی چند نمونه از انواع 

کنیم تا چگونگی تحلیل فرآیند تکرار در چارچوب  این تکرارها در زبان کردی اکتفا می

 . ایمان روشن شودنظریه بهینگی بر

 

 تکرار کامل - -4

و  کاتامبا)شود  تمام پایه تکرار می آن درواجی که -فرآیند تکرار کامل، فرآیندی است واژ

 (. 232:  222استونهام ،

 

. شود کامل تکرار می طور بهدر این فرآیند یک سازه : ناافزودهتکرار کامل  - - -4

(. 2852فیاضی،)شود  می ناافزودهکامل  های مکرر تکرار کامل پایه موجب ساخت واژه

 :این مطلب هستند دیمؤهایی از زبان کردی داریم که  ما داده شده ارائهطبق تعاریف 

 

 
شبیه پایه بدون هیچ  ناًیعشود جزء مکرر  که دیده می طور همانها  در این داده

 آن از بعد ونخست قسمت پایه  که ؛کامل تکرار شده است طور بهکاهش و افزایشی و 

در این نمونه تطابق کامل به چشم . بخشد جزء مکرر آمده و به آن مفهوم تکریر می

نیز بحث شد که تطابق موضوع مهمی در نظریه بهینگی محسوب  نیازا شیپخورد،  می

ها عالوه  تطابق متضمن چند قاعده است که در این داده. شود و با تناظر همراه است می

محدودیت  ،تطابق بین پایه و جزء مکرر است کننده نیتضمبر محدودیت ماهیتی که 

پایایی میان پایه و جزء مکرر را حفظ کند که این  خورد تا به چشم می نیزپایایی 

 و ردیگ یدر برمرا نیز  داددرونبه  دادبرونمحدودیت عالوه بر پایه و جزء مکرر، پایایی 

 ضروریهای پایایی  دودیتمح ازجمله ها در این داده. در جای خود بحث خواهد شد

داد هیچ داد نسبت به درونمبنی بر اینکه در انطباق برون ست،ا  MAXمحدودیت

داد این عدم حذف در تکرار کامل هم پایه و جزء مکرر و هم درون. عنصری حذف نشود

های پایه و جزء مکرر و  از جزء کی چیهیعنی حذف نباید در  ردیگ یبرمرا در  دادبرونو 



 

 06/ بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریه بهینگی

به همین دلیل ما دو محدودیت . برسیم موردنظرصورت بگیرد تا به گزینه بهینه  اددبرون

  و  MAX I-O محدودیت ها لیتحلدر . داریم  MAX B-R و  MAX I-O عنوان تحت
MAX B-R  ی نیستند که در توضیح تابلو زیر بند رتبهگیرند و قابل  قرار می تراز هم

است که طبق آن در انطباق   DEPها  نمونه دیگر محدودیت پایایی در این. مشخص است

 DEP I-O صورت بهتواند  می وداد  هیچ عنصری نباید درج نشود داد نسبت به بروندرون

و پایه با جزء مکرر درج صورت  دادبرونبا  داددرونکه در تناظر  شدبا  DEPB-R و

مرتبه پایین قرار محدودیت بعدی که در . نگیرد تا اصل پایایی بیشتر و بیشتر حفظ شود

آن هجای باز بر بسته  بر اساس. است NO CODAداری  گیرد، محدودیت نشان می

بنابراین برای توجیه فرآیند تکرار کامل ؛ ترجیح دارد و هجا نباید به همخوان ختم گردد

 :شده تابلوی زیر را خواهیم داشت های گفته در قالب محدودیت
 

 (lat lat)در واژه  ناافزودهدر ساخت تکرار کامل  ها ی محدودیتبند رتبه( 2-1) یتابلو

 
 

 MAX I-O، MAXهای  شود محدودیت مشاهده می( 2-1)طور که در تابلوی  همان
B-R، DEP B-R و  DEP I-O ندارند،  2تعارض باهمهستند یعنی  تراز هم 

بندیِ دو محدودیت نسبت به هم  معتقد است که برای رتبه( 12: 2223)مکارتی 

دو محدودیت با هم در . ها با هم تعارض داشته باشند است که این محدودیتضروری 

ها انتخاب متفاوتی  تعارض هستند، اگر از بین دو گزینۀ رقیب، هریک از محدودیت

به عبارت (. ها گزینۀ واقعی باشد باید یکی از گزینه)عنوان گزینۀ بهینه داشته باشد  به

را ترجیح دهد، در این صورت  bگزینۀ  c2ودیت و محد aگزینۀ  c1دیگر، اگر محدودیت 

ها  در چنین تعارضی یکی از محدودیت. این دو محدودیت با هم در تعارض هستند

های  اگر دو محدودیت، هر دو، به وسیلۀ گزینه. شود برآورده شده و دیگری نقض می

ها گزینۀ  ینهاگر یکی از گز. توانند با هم تعارض داشته باشند رقیب نقض شوند، باز می

                                                                 
1
. conflict 
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شدن، گزینۀ برنده را بر گزینۀ بازنده ترجیح  برنده باشد، محدودیتی که، علیرغم نقض

 (.2852د، انژرضی)دهد، باید رتبۀ باالتری نسبت به محدودیتِ دیگر داشته باشد  می

بندی  تبهر (2-1)ا در تابلوی ر پایاییهای محدودیت توان ینمبا توجه به  این توضیحات 

داری  های پایایی بر محدودیت نشان محدودیت در این تابلو .هستند تراز هماهم ب و کرد

داری  تابلو بر محدودیت نشان نیدر اکه چهار محدودیت پایایی  یبدین معن. تسلط دارند

است که تنها از محدودیت رتبه پایین   a گزینه بهینه در اینجا گزینه. آخر تسلط دارند

است، پرینس و  شده رفتهیپذگزینه بهینه  عنوان بهب تخطی داشته و در بخش ارزیا

به این معناست که نیازی نیست تا گزینه  یریپذیتخط که اسمولنسکی نیز بر این باورند

در نظریه بهینگی (. 2558پرینس و اسمولنسکی،)ها را ارضا کند  بهینه همه محدودیت

 یتخطها  این محدودیتکه گاه  اند ی شدهبند رتبه شدت بهها  استاندارد، محدودیت

 باال ترازای از یک محدودیت این معناست که هرگاه گزینه به 2ی محضبند رتبه. رندیپذ

 عنوان به، خود را نییپا تراز های تواند با ارضا کردن محدودیت تخطی کند، آنگاه نمی

ت که گزینه بهینه اس aغیر از گزینه (. 2555ر،یجک)داد معرفی کند گزینه بهینه و برون

های تراز  به این معنی که از محدودیت. اند داشته 2ها همه یک تخطی مهلک سایر گزینه

 .اند باال تخطی کرده
 

زمان با تکرار پایه،  در فرآیند تکرار کامل افزوده، هم: تکرار کامل افزوده -2- -4

اه این با توجه به جایگ. شود نیز به این ترکیب افزوده می( آزاد یا وابسته)تکواژ دستوری 

 .توان به انواع میانی و پایانی تقسیم کرد تکواژ دستوری، فرآیند تکرار کامل افزوده را می

این فرآیند یک وند بین قسمت پایه و جزء مکرر قرار در : تکرار کامل افزوده میانی( الف

هایی از این  در زیر نمونه. تندهس (a,wa, ɑw, ɑwa): این وند میانی شامل که ؛گیرد می

 :کنیم را بررسی می(a)  وند میان  ار باتکر نوع

 
برای مثال  .است قرارگرفتهپس از پایه و قبل از جزء مکرر  a وند میان   ها در این داده

 :به این صورت است (ʃala ʃal) .الگوی واژه

 
                                                                 
1
. strict ranking 

2
. fatal violation 
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های پایایی در رتبه  ، محدودیتافزوده ناها نیز، همچون تکرار  در ساخت این گروه از واژه

همانند پایه بدون هیچ کاهش و  ناًیع مکرر جزءگیرند، چون  داری قرار می ر از نشانباالت

که گفته شد در ساخت این گروه  طور هماناما  ؛کامل تکرار شده است طور بهافزایشی 

داری  اما در زبان کردی محدودیت نشان. وندی وجود دارد که بدون آغازه است میان

شود،  ی از آن مهلک شمرده میتخط واست  ریناپذ یتخطهای  محدودیت ازجملهآغازه 

ناپذیر زبان فارسی های تخطی محدودیت ازجملهنیز آن را ( 2852) یشقاقو  پورردیح

هر هجا ) دهد این محدودیت اجازه تشکیل هجای بدون آغازه را نمی. اند معرفی کرده

در تراز باالتر از  ها بندی محدودیت به همین دلیل در رتبه(. باید با همخوان شروع شود

برای ارضای این محدودیت، همخوان پایانی کلمه . گیرد های پایایی قرار می محدودیت

گیرد اما این امر باعث به هم خوردن انطباق پایان هجا  پایه در آغازه هجای بعد قرار می

-پایه] راست-یا انطباق (ALIGN-R (B-σ)محدودیت  و شود می( پایه)و پایان تکواژ 

  .شودنقض می  [هجا

ALIGN-R (B-σ) حاشیه سمت راست پایه باید با :  [هجا-پایه] راست-یا انطباق

بعبارت دیگر برای ارضا محدودیت آغازه . حاشیه سمت راست هجا تطبیق کند

بنابراین برای انتخاب گزینه بهینه . شودنقض می [هجا-پایه] راست -انطباق محدودیت

تری نسبت به محدودیت آغازه و در رتبه پایین [هجا-هپای] راست-باید محدودیت انطباق

ها در ساخت تکرار بندی محدودیتتابلوی زیر رتبه .های پایایی قرار بگیردمحدودیت

 :دهدکامل میانی نشان می
 

 (ʃala ʃal) واژه (a) ها در ساخت تکرار کامل میانی ی محدودیتبند رتبه ( 2-1)ی تابلو

 
 

در  های پایاییآغازه و محدودیت دهد محدودیتنشان می (2-1)ی طور که تابلو همان

  NO CODAو محدودیت   [هجا-پایه] راست-انطباق رتبه باالتری نسبت به محدودیت

شوند چون باهم بندی نمیگیرند اما این دو محدودیت اخیر نسبت به هم رتبهقرار می
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با  (c)گزینه . دخیل نیستبندی آنها در انتخاب گزینه بهینه تعارضی ندارند و رتبه

 تخطی از محدودیت آغازه در واقع تخطی مهلک مرتکب شده  و از دور رقابت خارج

-اند و نمی های تراز باال را نقض کرده نیز هریک محدودیت( b,d.e) یها گزینه. شود می

  و  ALIGNR(B-σ) های از محدودیت باآنکه (a)گزینه . توانند گزینه بهینه واقع شوند

NO CODA  واج گزینهدر این بوده،  تخطی کرده، بهینه است چون تخطی کمینه //l 
با قرار گرفتن در جایگاه آغازه هجای دوم محدودیت آغازه را ارضا کرده و نسبت به دیگر 

 .داشته است  NO CODA تیمحدودها تخطی کمتری از گزینه

بعد از پایه قرار  ندهتکرارشواین فرآیند قسمت  در: تکرار کامل افزوده پایانی( ب

های زیر  مثال. گیرد دو در انتهای واژه قرار می نیا از پس پسوند اگیرد و وند افزوده ی می

 .ای از این نوع تکرار در زبان کردی هستند نمونه

 
. است قرارگرفتهجزء مکرر و پسوند  که بحث شد، پایه، طور همانها  در ساخت این واژه

است که متشکل از  صورت نیبد (a)الگوی ساختواژی گزینه 

CVC+CVC+V+CVCV  اولین .است CVC  صورت بهپایه، دومی جزء مکرر که 

کننده حالت  و پسوندی که بیان  از واکه متشکل بعدازآنکامل تکرار شده و پسوند پایانی 

 . است

همان طور که اما . وندی وجود دارد که بدون آغازه است میان نیز در ساخت این گروه

 یتخطهای  محدودیت ازجملهداری آغازه  در زبان کردی محدودیت نشانه شد اشار

با اعمال . شود ی از آن مهلک شمرده میتخطو  گیردقرار می در رتبه باال کهاست  ریناپذ

شود اما این محدودیت نقض می (هجا-پایه) راست-محدودیت انطباق این محدودیت،

های پایایی که در فرایند تکرار بسیار ودیتمحد. نشانداری در رتبه پایینی قرار دارد

واقع  (هجا-پایه) راست-محدودیت انطباق کننده هستند در رتبه باالتری نسبت بهتعیین

به صورت همتراز هم  NO CODAو ( هجا-پایه) راست-محدودیت انطباق. شوندمی

ها دی محدودیتبندر نهایت اینکه رتبه .گیرند ها قرار می تر محدودیت های پایین در رتبه

 .نظیر تکرار کامل میانی است
 

 



 

 66/ بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریه بهینگی

 (xez xeza kɑni( ها در ساخت تکرار کامل پایانی، واژه ی محدودیتبند رتبه( 8-1)تابلوی

 
 

چون از دو محدودیت ، گزینه بهینه است ،(a)دهد که گزینه  نشان می( 8-1)تابلوی 

از  ها گزینهایر اما س استگزینه بهینه  جهیدرنتپایانی تخطی کمینه داشته و 

 .اند دهکرتخطی  رتبه باالتر یها محدودیت

 

برخالف فرآیند تکرار کامل، در فرآیند تکرار ناقص بخشی از کلمه  :تکرار ناقص -4-2

 :شامل دو نوع است که ؛یابد شود و تغییر می پایه در فرآیند تکرار یا کپی پایه حذف می

پس از پایه قرار ( حذف یا تغییر)اقص ن صورت بهمکرر  جزء: تکرار ناقص پسوندی( الف

موید این مطلب زبان کردی زیر از ی ها داده. معنی است جزء مکرر در اینجا بی. گیرد می

 :هستند

 
در همخوان  اکثراًاست و جزء مکرر  قرارگرفتهدر این موارد جزء مکرر بعد از پایه 

. اند شده لیتبدبی است، یعنی به آوایی دیگر که بیشتر همخوان ل اند افتهیرییتغاولی 

 .است شده واقعوند  ای با عنوان میان مکرر نیز واکه جزء ومابین پایه 

به دلیل . استCVC+V+CVC  صورت به مثال ساختار واژی این چهار مورد

باز در این زبان   در این موارد و مجاز نبودن هجای بدون آغازه واکه میانیدرج 

-و در این مورد هم تخطی ه استبحث شد قبالًکه  شودبکار بسته میمحدودیت آغازه 

گزینه بهینه با برآورده کردن این . گیردو در باالترین رتبه قرار می ناپذیر است

 محدودیتکند  بنابراین تخطی می( هجا-پایه)راست -انطباق محدودیتمحدودیت، از 

جز مکرر نسبت به  به دلیل تغییر .گیرددر رتبه پایین قرار می( هجا-پایه)راست -انطباق
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این  .شودتوسط گزینه بهینه نقض می  IDENT(c-) B-R*محدودیت  پایه
همخوان مجاز نیست که برای رسیدن به گزینه بهینه بدین معنی است که  محدودیت

تری بنابراین این محدودیت باید در رتبه پایین. باشند همانند آغازین در پایه و جزء مکرر

ها برای نمایش بندی نهایی محدودیترتبه. گیردیایی قرار میهای پانسبت به محدودیت

 .قابل مشاهده است (ʤɑrobɑr( فرایند تکرار ناقص پسوندی به صورت زیر در کلمه
 

 (ʤɑro bɑr(واژه  ها در ساخت تکرار ناقص پسوندی ی محدودیتبند رتبه( 1-1)تابلوی 

 
 

از دو محدودیت انطباق ( a)کنیم، گزینه  مشاهده می( 1-1)چنانکه در تابلوی 

این دو محدودیت در ساخت  ازآنجاکهتخطی کمینه داشته و  انهیپا یبو ( هجا-راست)

  و بدونهای پایایی تری از محدودیت ی در مرتبه پایینهای مکرر ناقص در زبان کرد واژه

در  .است شده انتخابگزینه بهینه  عنوان بهاین گزینه توسط ارزیاب  گیرند، آغازه قرار می

 IDENT(c-)*از گردونه رقابت خارج شود باید محدودیت (g)ضمن برای اینکه گزینه 
B-R و هجای بدون پایانه رتبه ( هجا-پایه)راست -انطباق نسبت به دو محدودیت

 .باالتری داشته باشد

 
پیش از پایه ( حذف یا تغییر)ناقص  صورت بهجزء مکرر : تکرار ناقص پیشوندی (ب

سازی ناقص جزء مکرر باز معنای آن تهی ر این نوع از فرآیند دوگاند. گیرد قرار می

 .است

 
در مورد تکرار ناقص پیشوندی در مقایسه با تکرار ناقص پسوندی باید این نکته را     

ناقص پسوندی در زبان کردی اختالف بین پایه و جزء مکرر  تکرار در: متذکر شویم که

همخوان آغازی بود، اما در مورد پسوندی این چنانکه دیدیم جزئی و در حد تغییر 
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ما . شود شود، یعنی تنها عناصری از جزء مکرر همانند پایه تکرار می تر می اختالف فاحش

ها دو نوع الگوی تکرار بین عناصر پایه و جزء مکرر را داریم که برای هریک  در این داده

الگوی ساختاری پایه و جزء  (a , b)گزینه اول  دودر . کرد ی جداگانه ارائهباید تحلیل

که از این الگو تنها همخوان آغازی همسان است و بقیه  است( cvc+v+cvc)مکرر 

ای را در  های ویژه آوایی متفاوت هستند که این ساختار قواعد و محدودیت ازلحاظعناصر 

ودیت محدنیاز به  برعالوه 22شماره از موارد ( a)برای مثال در گزینه . گیرد اختیار می

راست  -محدودیت انطباق متعاقباًبدون آغازه که ناشی از وجود واکه میانی است و 

  .نیز مورد نیاز است IDENT I-O (High)محدودیت  ، در رتبه پایین (هجا-پایه)

IDENT I-O (High): در واکه افراشته  دادبرونو  داددرون(u )همانند هستند باهم. 

تگی در گزینه بهینه این محدودیت نیز توسط گزینه با توجه به تغییر مشخصه افراش

های پایایی قرار تری نسبت به سایر محدودیتشود بنابراین در رتبه پایینبهینه نقض می

پایه و جزء مکرر  در واکه و همخوان پایانیهمچنین به دلیل عدم همانندی . گیردمی

ی واکه و این محدودیت  همانند.  فعال است IDENT(-vc)B-R*محدودیت 

 .داند در پایه و جزء مکرر را مجاز نمی همخوان پایانی
 

 ) (tapo tuz ها در ساخت تکرار ناقص پیشوندی واژه ی محدودیتبند رتبه( 9-1) تابلوی

 
 

های پایایی حذف و به دلیل تخطی از محدودیت ( e,f)گزینه های ( 9-1)در تابلوی 

 یدادپایه  بروندر بخش یل تغییر مشخصه به دل cگزینه . درج از رقابت خارج می شوند

داد تخلف مهلک مرتکب شده است و به همین دلیل از گردونه خارج نسبت به درون

باید  IDENT I-O دلیلی است بر اینکه محدودیت cهمچنین وجود گزینه . شودمی

های گزینه. واقع شود  IDENT  (-vc) B-R*در رتبه باالتری نسبت به محدودیت 

(b,g)  به دلیل تخطی از محدودیت*IDENT (-vc) B-R  شوند از رقابت خارج می
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،  ALIGN- R  (B-σ)های علیرغم تخطی از محدودیت aو در نهایت گزینه بهینه 

IDENT I-O (High)     وNO-CODA  شودبه عنوان گزینه بهینه انتخاب می. 

 

  جهینت -5

شود که در این  مشخص می( ش اردالنیگوی)از مطالعه حوزه ساختواژه در زبان کردی 

 وشامل دو نوع افزوده میانی تکرار کامل افزوده . گویش فرآیند تکرار کاربرد بسیاری دارد

تکرار ناقص نیز در زبان . ی است که افزوده میانی دارای ساختارهای گوناگونی استانیپا

اختار واژگانی و شود که هر نوع س ی تقسیم میپسوند وکردی به انواع ناقص پیشوندی 

آنچه در این مقاله از تحلیل انواع فرآیند تکرار در زبان کردی . ددار رامعنایی خاص خود 

های خاص خود را در  داد که تحلیل هر یک از انواع تکرار محدودیت ، نشان آمده دست به

 ازنظراهل زبان  موردقبولبهینه که همان ساخت  بروندادطلبد تا به ی میواژگان  ساخت

در  مثالًحتی در یک نوع خاص از این فرآیند . ساخت و معنای خاص آن است، برسیم

ها و  تیمحدود ی عناصر پایه و جزء مکرر،ریقرارگتکرار ناقص پیشوندی، ترتیب 

ها در هر نوع از فرآیند تکرار  بنابراین با بررسی داده ؛طلبد ویژه خود را می مراتب سلسله

های تناظر و  بندی متفاوت محدودیت توان با مرتبه  گی میمعیار بهین هینظردر چارچوب 

معنایی که در بردارند  اساس برهای مکرر زبان کردی را  داری، ساخت انواع واژه نشان

 .تحلیل و توصیف کرد
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