پژوهشهای زبانی ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1396
(از ص  117تا ص )136

التقای واکهها در کردی سورانی
وحید صادقی

1

دانشیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی

سولماز صادقی
دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی همگانی
تاریخ دریافت مقاله95/11/9 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/3/6:

چکیده
این مقاله به بررسی راهکارهای واجیِ زبان کردی سورانی برای جلوگیری از التقای واکهها میپردازد.
دادههای التقای واکهها در کردی سورانی ،متناسب با هدف پژوهش ،جمعآوری و طبقهبندیشده و
سپس در چارچوب واجشناسی بهینگی مورد تحلیل قرار گرفتند .بررسی و تحلیل دادههای واجی تحقیق
نشان داد که در صورتی که در فرایند کلمهسازیِ کردی سورانی رشته واجی  /V+V/در مرز تکواژ ظاهر
شود ،بسته به شرایط واجی و صرفیِ زنجیرهی واجی موردنظر ،یکی از سه الگوی درج همخوان ،حذف یا
غلتسازی اِعمال میشود تا ساخت هجایی غیردستوریِ حاصل از التقای واکهها مطابق با محدودیت
نشانداری  ONSETاصالح شود .رایج ترین الگوی واجی برای ممانعت از تظاهر آوایی التقای واکهها،
درج همخوانهای غلت ] [و ] [است؛ اما درج ،در دو حالت اتفاق نمیاُفتد )1( :زمانی که دو واکه
افتاده ،در مجاورت یکدیگر قرار گیرند .در این حالت ،بهجای درج همخوان ،واکه دوم ( ،)V2یعنی واکه
پسوند ،از زنجیره واجی حذف میشود )2( .زمانی که واکهی پسوند ،یعنی  ،V2واکهی افراشتهِ پیشین

( )//باشد .در این حالت ،واکه  //از طریق غلتسازی به غلت ] [تبدیل میشود و درنتیجه توالـی
واکهایِ  /V+/به یک واکهی مرکب تغییر شکل میدهد؛ بنابراین الگوی درج غلت در بافت واجی V1(-

 ،low)+V2الگوی حذف در بافت ) V1(+low)+V2(+lowو الگوی غلتســازی در بافت  V1+اِعــمال
میشوند .در تحلیل واجی دادهها در چارچوب رویکرد بهینگی ،ضمن معرفی محدودیتهای پایاییِ
وابسته به بافت صرفی ،علت بهینه بودن هر یک از الگوهای واجـی مورد نظر را با توجه به بافـتهای
واژ-واجیِ مربوطه توضیح دادهایم.
واژههای کلیدی :واجشناسی بهینگی ،راهکار اصالحی ،درج همخوان ،حذف ،غلتسازی
1

 .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

Vsadeghi5603@gmail.com
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 -1مقدمه
زبانها التقای واکهها را با راهکارهای واجی مختلفی اصالح میکنند تا مطابق با
محدودیت نشانداری  ONSETاز مجاورت دو واکه بهعنوان یک واقعیت صوری
جلوگیری کنند .این راهکارهای اصالحی اساساً نشان میدهند که التقای واکهها در
زبانها یک الگوی نشاندار واجی است .این الگوی نشاندار ناظر به این واقعیت است که
وجود هجای بدون آغازه در یک زبان یک الگوی بهینه نیست .این محدودیت مبتنی بر
سازوکارهای تولید و درک گفتار است .یک آغازهِ طبیعی و بهینه برای تولید یک واکه،
همخوان است و نه واکهای دیگر (کاخه .)94 :1999 ،اگر در یک زبان التقای واکهها در
درونداد واجی ،از طریق اِعمال یک راهکار واجی ،اصالح شود ،محدودیت  ONSETبر
محدودیت پایاییِ موردنظر تسلط دارد؛ در مقابل ،در زبانی که محدودیت پایایی بر
 ONSETمسلط است ،وجود هجای بدون آغازه در برونداد آوایی مجاز است .تابلوی 1
بیانگر بهینه بودن بروندادی است که در آن توالی واکهها در درونداد با اِعمـال یک
راهکار واجی اصالحشده است.
تابلوی ()1
Faithfulness
*

Onset
!*

/A/
][B
][A



یکی از نقاط قوت واجشناسی بهینگی نسبت به واجشناسی اشتقاقی ،تبیین عملکرد
هماهنگ قواعد و الگوهای واجی در راستای یک هدف ساختاری مشترک است .آنچه در
واجشناسی بهینگی اهمیت دارد تأمین یک هدف ساختاری مشخص در برونداد است
صرفنظر از آنکه این هدف بهینه محصول عملکرد چه نوع اصول یا قواعدی باشد
(پرینس و اسمولنسکی1993 ،؛ مککارتی .)2011 ،به همین دلیل ،تعمیمهای واجی در
چارچوب رویکرد بهینگی بر مبنای محدودیتهایی صورتبندی میشوند که حول محور
یک الگو یا ساخت واجی مشخص در برونداد قرار دارند (مککارتی و پرینس.)1999 ،
اگر مطابق با آنچه گفته شد ،التقای واکهها ( )V+Vیک الگوی نشاندار باشد ،زبانها
تالش میکنند تا ساخت واجیِ غیردستوریِ  V+Vرا به شکلی خاص تغییر دهند و آن
را به یک ساخت واجی مجاز و سادهتر تبدیل کنند (فرض بر آن است که تولید و درک
ساختهای نشاندار واجی در مقایسه با الگوهای بینشان ،پیچیدهتر و پرهزینهتر است).
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زبانها و گاه حتی یک زبان ،از الگوهای واجی متفاوتی برای اجتناب از تولید  V+Vدر
سطح گفتار استفاده میکنند .در تحلیل بهینگیِ رویداد التقای واکهها هدف اصلی آن
است که وحدت عملکردی الگوهای واجی مختلف را در راستای اجتناب از تولید V+V
در سطح گفتار تبیین کنیم .برخی الگوهای واجی که برای ممانعت از تظاهر آوایی
هجای بدون آغازه (توالی  )V+Vاِعمال میشوند به جایگاه نوایی یا بافت صرفی کلمات
وابستگی دارند (اینکالس .)2011 ،در تحقیق حاضر به بررسی راهکارهای اصالحی
التقای واکهها در زبان کردیِ سورانی در چارچوب واجشناسی بهینگی پرداخته و نشان
میدهیم که تبیین الگوهای واجی اصالحی در این زبان بدون استفاده از محدودیتهای
پایاییِ حساس به بافت صرفی امکانپذیر نیست .مقاله در چند بخش تهیهشده است.
ابتدا به بررسی نمونههایی از الگوهای واجیِ وابسته به بافت نوایی (بخش  )2و صرفی
کلمات (بخش  )3میپردازیم .شواهد ارائهشده در این دو بخش نشان میدهند اِعمال
برخی الگوهای واجیِ اصالحی برای جلوگیری از التقای واکهها مشروط به حفظ ساختار
صرفی و نوایی کلمات است .سپس ،شیوههای اصالح التقای واکهها در کردی سورانی را
در چارچوب واجشناسی بهینگی تبیین میکنیم.
 -2الگوهای واجی وابسته به بافت نوایی
در زبان آخینینکا کامپا 1توالی دو واکه در مرز تکواژ با درج همخوان انسدادیِ تیغهایِ
] [tاصالح میشود (دادههای .)1
][
]
][
][

)(1
a.i
/-N--/
«او پارو خواهد زد »
a.ii
/-N---/
« او دوباره پارو خواهد زد »
b.i
-N- -/
« او خواهد برید »
b.ii
/-N---/
« او دوباره خواهد برید »

1

. Axininka Campa
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درج ] [tدر آغازهِ هجا نشان میدهد که در زبان آخینینکا کامپا DEP ،رتبه پایینتری از
 ONSETدارد .ساخت سلسلهمراتبیِ محدودیتها بهصورت زیر است.
2) ONSET>> DEP
درج در آغازه هجا
این رتبهبندی در تابلوی ( )2نشان دادهشده است .این تابلو شامل دو برونداد آوایی
است که فقط ازنظر حضور و عدم حضور انسدادی تیغهایِ ] [tکه از طریق فرآیند درج
به زنجیرهی واجی کلمه اضافه میشود ،با یکدیگر متفاوت هستند.
تابلوی (( )2برگرفته از کاخه)102 :1999 ،
DEP

ONSET

*
!*

/-N--/
][
][

اما در این زبان ،درج ] [tدر ابتدای کلمات بدون آغازه اتفاق نمیافتد (دادههای )3
(کاخه:)110 :1999 ،
]*[

][

)(3
a.
//
« بپرس »

]b. /-N--/ [] *[
« او پارو خواهد زد »

مککارتی و پرینس ( )1993برای تبیین عملکرد دوگانهی محدودیتِ  ONSETدر
بافتهای واجیِ آغاز هجا (در مرز تکواژ) و آغاز کلمه چنین بحث میکنند که آغاز یا
لبهی سمت چپِ کلمه نسبت به تغییرات واجی مقاوم است .مککارتی و پرینس
( )1999با استناد به این شواهد ،محدودیت پایایی  ALIGN-Lرا برای تبیین وجود
هجاهای بدون آغازه در جایگاه آغازی کلمه در زبان آخینینکا کامپا پیشنهاد میدهند.
( :ALIGN-L )4لبهی سمت چپِ کلمه واژگانی منطبق بر لبهی سمت چپ کلمه
نوایی است .محدودیت  ALIGN-Lانطباق بین اجزای ساختاریِ کلمه نوایی در سطح
بروندادِ آوایی با اجزای ساختاریِ کلمه واژگانی در سطح دروندادِ واجی را صورتبندی
میکند .این محدودیت ،وقوع هرگونه رویداد واجی در آغاز کلمه را که منجر به
هجابندی مجددِ ساختهای واجیِ زبان شود ،جریمه میکند .عدم انطباقِ کلمه نواییِ

][با کلمه واژگانی  در شکل  1نشان دادهشده است .برای آنکه
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ارزیاب بتواند برونداد بهینهِ ] [را از بین گزینههای آوایی انتخاب کند،
محدودیت ترادف باید بر محدودیت  ONSETتسلط داشته باشد (.)5
(5) ALIGN-L>>ONSET>>DEP

کلمه نوایی

σ

σ

σ


 

کلمه واژگانی
شکل  :1عدم انطباق کلمه نواییِ ] [با کلمه واژگانی ( .برگرفته از کاخه،
)112 :1999
تابلوی ( )3روند انتخاب برونداد ] [را برای درونداد  نشان میدهد.
تابلوی (( )3برگرفته از کاخه)112 :1999 ،
DEP

ONSET
ALIGN-L
*

*

!*


][
][

 -3الگوهای واجی وابسته به بافت صرفی
در زبان فارسی توالیهای همخوانی در مرز بین دو تکواژ با درج یکی از واکههای ،

 یا  اصالح میشوند:
«کارگر»

][..

)(6
/+/

«پادگان»

][..

/+/

«سازمان»

][..

/+/
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خوشههای همخوانی تابع محدودیت نشانداری  *CCهستند که وجود هرگونه توالی
همخوانیِ  CCرا صرفنظر از بافت نواییِ همخوانها غیرمجاز میداند (مککارتی و
پرینس)1999 ،؛ اما مثالهای نقض فراوانی در زبان فارسی وجود دارد که از این
محدودیت تبعیت نمیکنند .توالیهای همخوانی در خوشههای پایانیِ کلمات در مثال-
های ( )7نمونههایی از آنهاست:
)(7
(ثبت)
(دست)
(ربط)

( نظم) 
بیجنخان ( )208:1384فرآیند درج واکه در زبان فارسی را در چارچوب رویکرد
بهینگی تحلیل کرده است .وی معتقد است که بر اساس دادههایی مانـند ( )6و ()7
نمیتوان یک الگوی واجی عام دربارهی محدودیت حاکم بر خوشههای همخوانی در زبان
فارسی به دست آورد اما میتوان این فرضیه واجی را برای هجابندیِ زبان فارسی

پذیرفت که اگر رشتههای همخوانی (مثل   ، ، ، ، ، ،،و
غیره) در مرز تکواژ باشند ،امکان درج واکه در درون رشته واجی وجود دارد .وی رشته-
های واجی فوقالذکر را رشته درج پذیر نامیده و با استفاده از محدودیت نشانداری
خاصِ  *C.Cکه توالیهای همخوانی را در مرز دو هجا غیرمجاز میداند ،درج واکه در
رشتههای همخوانیِ درج پذیر را تبیین کرده است.
( :*C.C )8رشته درج پذیر در مرز دو تکواژ مجاز نیست.
بیجنخان (همان) چنین استدالل کرده است که این محدودیت در تعارض با
محدودیت ترادفِ  ALIGN-Rفرآیند درج واکه در زبان فارسی را توضیح میدهد.
( :ALIGN-R)9به ازای هر ستاک یک هجا وجود دارد بهطوریکه لبهی سمت راستِ
ستاک منطبق بر لبهی سمت راست هجاست .محدودیت  ALIGN-Rیک محدودیت
نشانداری مربوط به نگاشت بین سطوح واجی و صرفی یا نحوی است که هرگونه تغییر
واجی در اجزای ساختاری کلمهی واژگانی را (مانند فرآیند تشدید ،درج بست چاکنایی و
یا درج واکه) که باعث هجابندی ساختهای واجیِ زبان فارسی میشـود ،غـیرمـجاز
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میداند .تابلوی ( )4بهینه بودن فرایند درج واکه در درون رشتههای همخوانی درج پذیر
در زبان فارسی را نشان میدهد.
تابلوی (( )4برگرفته از بیجنخان)1384 ،
ALIGN-R

*C.C

/+/
.

*
!*

.

اِشکال اساسی این تحلیل آن است که علت درج واکه در رشتههای همخوانیِ واقع در
مرز بین دو تکواژ و عدم اِعمال این فرآیند در خوشههای پایانی کلمات فارسی را
توضیح نمیدهد .بهبیاندیگر ،این تحلیل فاقد محدودیتی جهانشمول برای تبیین درج
پذیری توالیهای همخوانیِ واقع در مرز بین دو تکواژ در مقابلِ توالیهای همخوانیِ
پایانی است؛ یعنی محدودیتی که با تغییر در رشتههای همخوانیِ پایانی کلمات مغایرت
داشته باشد ،ولی تغییر در رشتههای همخوانی واقع در مرز بین دو تکواژ را مجاز تلقی
کند .ساخت واجیِ غیردستوری در دادههای ( )7عبارت است از درج واکه در توالیهای
همخوانیِ پایانیِ تکواژ یا کلمه ( .)CC#در مقابل ،ساخت واجیِ غیردستوری در دادههای
( )6عبارت است از مجاورت همخوانها در مرز بین دو تکواژ و عدم اِعمال فرآیند درج
واکه .این ساخت غیردستوریِ اخیر ،چنانکه قبالً توضیح دادیم ،تابع محدودیت
نشانداری  *CCاست که یک اصل واجیِ جهانشمول در نظام آوایی زبانهاست؛ اما
ساخت غیردستوریِ اول ،تابع یک محدودیت پایایی است که وجود تغییر در ساخت
واجیِ ستاک یا تکواژهای قاموسی را غیرمجاز میشمارد .این محدودیت را به پیروی از
فولر ( )2013بهصورت یک محدودیت پایاییِ وابسته به بافت صرفی ،یعنی M-
 1Faithfulnessصورتبندی و تعریف میکنیم:
( :M-Faithfulness )10هرگونه تغییر در عناصر آواییِ ستاک غیرمجاز است.
نظام آوایی زبان فارسی از یک سو برای هماهنگ شدن با اصل  *CCرشتههای
همخوانیِ واقع در مرز بین دو تکواژ را با درج واکه جبران میکند تا از مجاورت
همخوان ها مطابق با این اصل جلوگیری کند و از سوی دیگر با تبعیت از محدودیت
1

 M .صورت مخفف کلمه  morphologicalاست.
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پایاییِ  M-Faithfulnessاجازه نمیدهد خوشههای همخوانیِ پایانیِ کلمات با درج واکه
شکسته شوند .برونداد بهینهِ ] [CV.Cدر مرز دو تکواژ و ] [CC#در پایان کلمات با
نظام سلسله مراتبی ( )11هماهنگ هستند.
(11) M-Faithfulness>>*CC

نکتهای که حائز اهمیت است این است که در یک نگاه کلیتر ،دادههای واژ-واجی زبان
فارسی با دادههای نواییِ زبان آخینینکا کامپا ( )1از نظر الگوی پایاییِ ساخت واجی
عناصرِ درونداد مطابقت دارد .ویژگی مشترکی که از بررسی دادههای این دو زبان انتزاع
میشود ،این است که عناصر واجیِ وابسته به تکواژهای قاموسی یا برخی جایگاههای
نوایی به دروندادِ واجی پایدارتر هستند .یافتههای بهدستآمده از زبانهای دیگر نیز این
واقعیت را تأیید میکند .در زبان ترکی آذربایجانی ،در صورت التقای واکهها در فرآیند
کلمهسازیِ مرکب ،واکهی  V2بهعنوان عنصر آغازیِ کلمه واجیِ دوم در برونداد آوایی
حفظ میشود ولی واکهی  V1بهعنوان عنصر پایانیِ کلمه واجیِ اول از زنجیرهی واجیِ
کلماتِ مرکب حذف میشود (رضینژاد.)1391 ،
→(12) +

) (*
این تغییر واجی که مطابق با محدودیت  ONSETاز مجاورت دو واکه جلوگیری می-

کند ،منطبق بر این گرایش عام واجی است که جایگاه آغازیِ تکواژها یا هجاها نسبت به
جایگاه پایانی به درونداد واجی پایدارترند (اسمیت2002 ،؛ 2010؛ )2012؛ یعنی زبان
ترکیِ آذربایجانی برای هماهنگی با اصل  ONSETاز بین دو امکان واجیِ موجود،
یعنی حذف  V1یا  ،V2گزینه اول ،یعنی حذف  V1را انتخاب میکند چراکه این انتخاب
با اصل جهانیِ ناظر بر حفظ ویژگیها یا عناصر واجی در جایگاههای نواییِ قوی (مثل
جایگاه آغازیِ تکواژها یا هجاها) هماهنگتر است .رضینژاد ( )1391این واقعیت را با
استفاده از محدودیت پایاییِ  MAX-initialتوضیح داده است این محـدودیت بیان
میکند که حذف یک عنصر واجی از جایگاه آغازیِ کلمه در درونداد واجی مجاز نیست.
در برخی دیگر از زبانها نیز از الگوی واجیِ مشابهی برای اصالح ساختهای واجیِ
غیردستوریِ حاصل از التقای واکهها استفاده میشود .بهطور مثال در دو زبان باسک 1و
چیکوا( 2کاسالی )1996 ،توالی واکهای  V2+V1حاصل از وندافزایی (افزودن پسوند به
ستاک) با حذف واکهی  ،V1یعنی واکه پسوند و نه واکه ریشه ( ،)V2اصالح میشود.
1

.Basque
.Chichewa

2
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کاسالی ( )1996توضیح داده است که حفظ عناصر یا مشخصههای واجی در تکواژهای
قاموسی از حفظ مشخصهها و عناصر واجی در واحدهای غیر واژگانی (مانند پسوندها)
اهمیت بیشتری دارد .بهبیاندیگر ،تکواژهای واژگانی نسبت به تکواژهای دستوری ،کمتر
در معرض تغییرات واجی قرار میگیرند.
 -4التقای واکهها در کردی سورانی
در فرآیند کلمهسازی در کردیِ سورانی ،هنگامیکه تکواژ اول به واکه ختم شده و تکواژ
دوم با واکه شروع شود ،از سه راهکار اصالحیِ متفاوت برای ممانعت از تظاهر آواییِ
توالیهای واکهای استفاده میشود که عبارتاند از حذف ،درج همخوان و غلتسازی.
دادههای ( )13گویای این واقعیت هستند.
()13
معادل فارسی
خونه (معرفه)
دیوار (معرفه)
کتاب (معرفه)
خونهی خوب
دیوارها (معرفه)
دستها (معرفه)
یه خونه (نکره)
یه دست (نکره)
سبد (معرفه)
برادر (معرفه)
پا (معرفه)
طالها (معرفه)
برادرها (معرفه)
چربی (معرفه)
ماهی (معرفه)
شوهر (معرفه)
جارو (معرفه)
یه قالی (نکره)
یه مو (نکره)
یه چشمه (نکره)
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دادههای ( )13نمونهای از بسیاری از کلمات مشابه هستند که در بافتهای واژ-واج ِ
ی
یکسان دستخوش تغییرات واجیِ مشابه میشوند .بازنمایی واجیِ تکواژ دوم (پسوند) در
هر سه گروه با یک واکه شروعشده است .چنانکه مالحظه میشود در گروه اول ،اضافه
شدن پسوندی که با واکه آغاز میشود به کلمات مختوم به همخوان ،تغییری در زنجیره
واجی کلمات ایجاد نمیکند.
در گروه دوم ،پسوند تصریفی معرفهسازِ ( //بهعنوان نشانه معرفه در کلمات مفرد)
و ( //بهعنوان نشانه معرفه در کلمات جمع) به آخر کلماتِ مختوم به واکههای
افتاده ( //یا  )//اضافهشدهاند .در این حالت ،واکهی  V2یعنی واکه پسوند از زنجیره
واجی کلمات حذفشده است.

در گروه سوم ،پسوند معرفهسازِ  //و پسوند نکرهسازِ  به کلماتی اضافهشده است
که به یکی از واکههای غیر افتاده ختم میشوند .در این حالت ،همخوانهای غلتِ ] [و
] [متناسب با مشخصه محل تولیدِ (پیشین یا پسین) واکهی قبل بین دو واکه

درجشده است ،به این صورت که اگر اسم به یکی از واکههای پیشینِ  //یا  //ختم
شود ،غلت سختکامیِ ] [و چنانچه به یکی از واکههای پسینِ  //یا  //ختم شود،
غلت نرمکامی ] بین دو واکه درج میشود.
گروه چهارم ،شامل گروههای اسمیِ کردی سورانی است که در آنها هسته اسم ِ
ی
مختوم به واکه بهواسطه نشانه اضافی  //به یک وابسته اسمی یا صفتی اضافهشده است.

در این حالت ،التقای واکهها از طریق غلتسازیِ واکهی افراشتهِ  //اصالحشده است.
آنچه در فرآیند صرفیِ کلمات فوق در گروههای دوم تا چهارم رویداده است این است
که در تمامی موارد واکهی پایانیِ تکواژ اول و واکهی آغازیِ تکواژ دوم در کنار هم
قرارگرفته و باعث التقای واکهها شدهاند .التقای واکهها ،سپس با توجه به بافت واکهایِ
زنجیره واجیِ کلمات ،از طریق یکی از فرآیندهای درج ،غلتسازی و یا حذف از بین
رفته تا بازنمایی آواییِ کلمات با ساخت هجایی زبان کردیِ سورانی هماهنگ شود.
تمامی ساختهای واجی در دادههای ( )13صرفنظر از تنوع بافتهای واژ-واجی و
الگوهای واجیِ اصالحی ،تابع یک محدودیت واجی واحد هستند .در فرآیند صرفی
کلمات کردیِ سورانی ،التقای واکهها یک ساخت واجی غیرمجاز است زیرا واکه بهتنهایی
نمیتواند در کردیِ سورانی در آغازه یک هجا واقع شود .این محدودیت واجی در مورد
بسیاری دیگر از زبانهای ایرانی مثل فارسی (بیجنخان )1384 ،کردیِ کلهری
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(بدخشان و زمانی )1392 ،ترکیِ آذربایجانی (رضینژاد )1391 ،صادق است .چنانکه
قبالً توضیح دادیم ،این محدودیت واجی در چارچوب واجشناسی بهینگی بهصورت
 ONSETبیان میشود .توالیهای واکهایِ غیرمجازِ زبان کردیِ سورانی در دادههای
( )13در آخرین مرحله اشتقاق با اِعمال یکی از سه فرآیند درج ،غلتسازی یا
حذفترمیم میشوند .دقت در بازنماییهای ( )13نشان میدهد که راهکار اصلی کردیِ
سورانی برای ترمیم ساختهای واجیِ غیردستوریِ حاصل از التقای واکهها ،درج
همخوان (غلتهای ] [و ] )[است؛ اما درج در دو حالت اتفاق نمیاُفتد .یکی زمانی که
دو عنصر واجیِ مشابه ،یعنی دو واکهی افتاده ،در مجاورت یکدیگر قرار گیرند .در این
حالت ،بهجای درج همخوان ،یکی از واکهها ،یعنی  ،V2از زنجیره واجیِ کلمات حذف
میشود .به نظر میرسد در کردی سورانی ،مجاورت دو واکهی افتاده ،ساختی
غیردستوری است .اگر مجاورت دو واکهی افتاده ،مطابق با آنچه گفته شد ،غیردستوری
باشد ،در آن صورت درج یا عدم درج همخوان به ترمیم این ساخت غیردستوری کمک
نمیکند چون واکهها بر روی الیه خودواحدِ واکهای در مجاورت یکدیگر قرار دارند؛
بنابراین بهناچار یکی از واکهها باید از زنجیره واجی حذف شود .حالت دوم ،مربوط به
زمانی است که  ،V2واکهی افراشتهِ پیشین ( )//باشد ،در این حالت بهجای درج غلت،
توالی واکهایِ  /V+/از طریق غلتسازیِ واکهی  //به یک واکهی مرکب تبدیل میشود.

الزم به توضیح است که غلتسازیِ  //با توجه به شباهت آوایی این واکه به غلـتِ

سختکامیِ ] [یک رویداد واجی طبیعی است که مبنای آواشناختی دارد.
حال علت بهینه بودن هر یک از راهکارهای اصالحیِ موردنظر را در دادههای ( )13با
توجه به بافتهای واژ-واجیِ مربوطه در چارچوب واجشناسی بهینگی توضیح میدهیم.
ابتدا گروه دوم را در نظر بگیریم .اگر بازنماییِ زیرساختی و روساختیِ دادههای این گروه
را از دیدگاه بهینگی در نظر بگیریم ،حذف واکه را ،چنانکه قبالً توضیح دادیم ،میتوان
ناشی از مجاورت دو عنصر واجیِ مشابه (دو واکهی افتاده) دانست .محدودیت اصل مرزِ
اجباری ( )1OCPاین واقعیت را تبیین میکند .محدودیت  OCPتبیین آواشناختی دارد
و سهولت تولید گفتار را مدنظر قرار میدهد .این محدودیت اساساً به این واقعیت
آواشناختی اشاره میکند که تولید دو عنصر آوایی در مجاورت یکدیگر که شباهت آوایی
بیشینه باهم دارند ،دشوار است (کاخه.)1999 ،
. Obligatory Contour Principle

1
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( :OCP )14هیچ دو عنصر آواییِ مشابهی نباید در مجاورت یکدیگر باشند.
محدودیت  OCPدر تقابل با محدودیتهای پایاییِ تناظر ،یعنی  MAXو  DEPقرار
دارد .محدودیت  ، MAXحذف و محدودیت  ،DEPدرج یک واحد آوایی را جریمه می-
کند.
سؤال اساسی این است که آیا محدودیتهای نشانداری  ONSETو  OCPمیتوانند در
تعارض با محدودیت  ،MAXحذف واکهی  V2را در کردی سورانی توضیح دهد؟ پاسخ
منفی است .اگر دو گزینه ] [CV1.CVو ] [CV2.CVرا بهعنوان بروندادهای آوایی
محتملِ درونداد واجیِ  /CV1+V2CV/در نظر بگیریم ،تعامل محدودیتهای
نشانداری  OCPو  ONSETبا محدودیت تناظرِ  MAXمنجر به تمایز گزینهِ خوش-
ساخت (] )[CV1.CVاز گزینه بدساخت (] )[CV2.CVنمیشود .علت این مسئله
روشن است .هر دو گزینه به یک اندازه محدودیتِ  MAXرا نقض میکنند؛ بنابراین به
محدودیت جدیدی نیاز داریم که حذف  V2را در ] [CV1.CVمجاز و حذف  V1را در
] [CV2.CVغیرمجاز بداند.
با استناد به استداللهایی که در بخش  3ارائه گردید ،به پیروی از فولر (،)2013
محدودیتهای پایایی را به دو دسته محدودیتهای پایاییِ عام و محدودیتهای پایاییِ
وابسته به بافت صرفی/نوایی تقسیم میکنیم .حذف  V2نسبت به  V1در دادههای
( )13ارجحیت دارد طوری که در صورت حذف واکهی ستاک و حفظ واکهی پسوند،
یک ساخت واجیِ غیردستوری حاصل میشود .این مسئله ،چنانکه قبالً توضیح دادیم،
بیانگر این واقعیت واجشناختی جهانشمول است که عناصر زنجیرهایِ ستاک در مقابل
عناصر زنجیرهایِ پسوند نسبت به تغییرات واجی مقاومترند (اسمیت2010 ،؛ 2012؛
کاسالی1996 ،؛ کاخه .)1999 ،این محدودیت را بهصورت یک محدودیت MAX
وابسته به بافت صرفی تعریف میکنیم.
( :M-MAX )15حذف هرگونه عنصر آوایی از ستاکِ کلمه غیرمجاز است.
افزونبراین ،دستور بهینگی باید علت بهینه بودن راهکار اصالحیِ حذف در توالیهای
واکهایِ ( V1(+low).V2(+lowرا نسبت به الگوهای واجی دیگر ،یعنی درج و غلت تبیین
کند .چنانکه گفتیم ،در کردیِ سورانی ،درج همخوان ،اصلیترین راهکارِ اصالحی برای
التقای واکههاست؛ بنابراین رابطه سلسلهمراتبی بین دو محدودیت تناظرِ عامِ  MAXو
 DEPباید بهصورت  MAX>>DEPباشد؛ اما دلیل عدم اِعمال فرآیند درج در بافت
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واکهایِ ) V1(+low).V2(+lowمجاورت دو واکهی افتاده بر روی الیه خودواحدِ واکهای در
کنار یکدیگر است که مطابق با محدودیت  ،OCPساختی غیردستوری به دست میدهد.
غلتسازی نیز در این بافت واکهای ،یک انتخاب واجی طبیعی نیست .علت آن این است
که غلتسازی از واکههای غیر افراشته با توجه به تفاوت الگوهای تولیدیِ این واکهها با
همخوانهای غلت ،یک رویداد آواییِ بهینه نیست و کمتر در سطح زبانهای مختلف
مشاهده میشود (دونوا-اینفودی1985 ،؛ روزنتهال1997 ،؛ ماسگبور .)1989 ،این
الگوی نشاندار واجی را بهصورت محدودیت زیر تعریف میکنیم
( :*Glide Formation (-high) )16غلتسازی از واکههای غیر افراشته مجاز نیست.
این محدودیت در تعارض با محدودیت پایاییِ ) IDENT IO(± consقرار دارد که
تغییر آواییِ مشخصه همخوانی/غیر همخوانی عناصر واجیِ درونداد را غیرمجاز میداند.
( :IDENT IO(± cons) )17تغییر در مشخصه همخوانیِ ) (± consعناصر واجیِ
درونداد غیرمجاز است.
نظام سلسلهمراتبیِ ( )18بهینه بودن حذفِ  V2در توالیهای واکهایِ )V1(+low).V2(+low
را نسبت به فرآیندهای دیگر تبیین میکند .تابلوی ( )5بهینه بودن فرآیند حذف واکهای
را نسبت به دو فرآیند درج همخوان و غلتسازی با توجه به جدول بهینگی نشان می-
دهد.
18)ONSET>>MMAX>>GF(high)>>OCP(+low)>>MAX>>DEP>>IDEN
)T IO(± cons

همانطور که در تابلوی ( )5مشاهده میشود ،در چارچوب واجشناسی بهینگی ،الگوی
حذف واکهی پسوند ( )V2بهعنوان یک تعمیم واجی در بافت واکهایِ )V1(+low).V2(+low
در قالب تسلط محدودیتهای نشانداری و محدودیت پایاییِ وابسته به بافت صرفی
( )M-MAXبر محدودیتهای پایاییِ عام بازنمایی میشود [cv1.cv] .در این تابلو،
برونداد بهینه است زیرا کمتر از بروندادهای دیگر جریمهشده است .بهبیاندیگر ،این
برونداد با ترتیب محدودیتها هماهنگی بیشتری دارد .انتخاب این گزینه رابطه مستقیم
با فرایند ناهمگونی دارد .اینکه در بافت واکهایِ ) V1(+low).V2(+lowهیچ الگوی واجی
بهغیراز حذف برای ترمیم ساخت واجیِ غیردستوری حاصل از التقای واکهها اِعمال
نمیشود ،بیانگر یک الگوی ناهمگونی در واجآرایی زبان کردی سورانی است که هماهنگ
با محدودیت  OCPاست؛ و اینکه حذف واکهی پسوند به واکهی ریشه ارجحیت دارد،
به دلیل تعارض صورت آوایی ] [cv2.cvبا محدودیت  M-MAXاست .در این تابلو،
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گزینه ] [cv2.cvبه علت تخطی از محدودیتِ رتبه-باالی  M-MAXکه حذف عناصر
واجی ستاک را غیرمجاز میداند ،با جریمه سنگینی روبرو شده است .گزینهی سوم یعنی
] ،[cv1G(F).cvبا محدودیت نشانداری ) *GF(-Highمطابقت ندارد زیرا غلتسازی از
واکههای افتاده بهینه نیست .این گزینه همچنین محدودیت تناظرِ IDENT IO(±
) consرا نقض کرده است .گزینه چهارم ،یعنی ] [cv1.v2.cvبا تخطی از محدودیت
 ONSETجریمه سنگینتری را نسبت به سایر گزینهها متحمل شده است .عالوه بر
این ،این گزینه از محدودیت  OCPنیز تخطی کرده است.
تابلوی ()5
IDENT
IO
)(± cons

DEP

MAX

)OCP(+low

)GF(-high

M-MAX

ONSET

][cv1cv
][cv2.cv

*
*

!*

*

!*

][cv1G(F).cv

*
*

/cv1/+/v2cv/

!*

[cv1v2
][1G2cv

!*

تابلوی ()6
IDENT
IO
)(± cons

DEP

MAX

)OCP(+low

)GF(-high

M-MAX

ONSET

*

][
!*

*
*

][.

!*
*
*

//+//

!*

][
!*

[
][

باالخره اینکه گزینهی پایانی ،[cv1.Gv2.cv] ،باوجود درج همخوان و هماهنگی با
محدودیت  ONSETاز محدودیت  OCPکه رتبهی باالیی در ساخت سلسلهمراتبی
محدودیتها دارد ،تخطی کرده است .تابلوی ( )6نحوه انتخاب برونداد آواییِ ][

از درونداد واجی  //+//را نشان میدهد .حال دادههای گروه سوم در ( )13را
که ناظر به فرآیند درج همخوان است ،در نظر میگیریم .دادههای درج همخوان با نظام
سلسلهمراتبی ( )18هماهنگ است .توالیهای واکهای در بافت  V1(-low).V2با درج یک
همخوان غلت (بسته به بافت واکهای قبل) ترمیم میشوند؛ اما دستور واجی باید علت
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انتخاب راهکار اصالحیِ درج در این بافت واجی را نسبت به راهکارهای واجی دیگر
توضیح دهد .درج غلت در بافت واکهایِ  V1(-low).V2با توجه به تسلط محدودیت
 MAXبر  DEPقابل توجیه به نظر میرسد؛ اما فرایند درج در این بافت واجی چه
برتری نسبت به غلتسازی دارد؟ دقت در دادههای ( )13نشان میدهد که واکههای
افراشته بهعنوان عضو اول توالیهای واکهای ( )V1در بافت  V1(-low).V2دستخوش
فرآیند غلتسازی نمیشوند .غلتسازی در کردیِ سورانی مطابق با دادههای ( )13فقط
بر روی واکه افراشته  //بهعنوان عضو دوم توالیِ واکهای ،یعنی واکه پسوند ،اِعمال می-
شود .علت این مسئله روشن است .در زبان کردیِ سورانی ،مانند زبان فارسی ،غلتسازی
از واکه افراشته در درون ستاک باعث ایجاد ساخت واجی غیرمجازِ  CCVمیشود .این
محدودیت را بهصورت محدودیت نشانداری خوشه آغازه هجا تعریف میکنیم.
( :*δ[CC )19خوشهی همخوانی در آغازه هجا غیرمجاز است.
تابلوی ( )7بهینه بودن فرآیند درج را برای دروندادهای تعمیمیافتهی دادههای (-13
گروه سوم) توضیح میدهد .الگوی واجیِ درج همخوان در بافت واکهایِ V1(-low).V2
نتیجه تسلط تمامی محدودیتها بر محدودیت پایاییِ  DEPاست [cv1.Gv2.cv] .1در
این تابلو برونداد بهینه است چون تنها محدودیت رتبه-پایین  DEPرا نقض کرده و با
سایر محدودیتها مطابقت دارد [cv1.v2cv] .محدودیت  ONSETرا نقض کرده و
بیشتر از بروندادهای دیگر جریمهشده است [cv1.cv] .و ] [cv2.cvبا نقض محدودیت
 [cv2.cv]( MAXعالوه بر محدودیت عام  ،MAXمحدودیت  M-MAXرا نیز نقض
کرده است) که رتبه باالتری از محدودیت  DEPدارد از صحنه رقابت با ][cv1.Gv2.cv
خارجشدهاند( [cG(F).v2.cv] .با فرض آنکه  V1یک واکه افراشته پیشین باشد) با
تخطی از محدودیت  *δ[CCجریمه سنگینی متحمل شده است .2تابلوی ( )8نحوه
انتخاب برونداد آوایی ] [از درونداد واجی  /+/را نشان میدهد.

1

 .الزم به توضیح است که در کرد سورانی ،تنها واکه افراشته پیشینِ  بهعنوان عنصر آغازی پسوند ظاهر میشـود

و پسوندهای مشابه که با واکه  شروع شوند در این زبان وجود ندارند.
2
 .الزم به توضیح اسـت کـه چنانچـه در  V1 /cv1/+/v2cv/غیـر افراشـته و غیـر افتـاده باشـد[cG(F).v2.cv] ،

محدودیت ) GF(-highرا نیز عالوه بر *δ[CC

نقض میکند.

 /132التقای واکهها در کردی سورانی

تابلوی ()7
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تابلوی ()8
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M-MAX
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*
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!*

][.

*

!*
*

*

/+/

][
!*

!*

][
[.

دادههای غلتسازی ( -13گروه چهارم) نیز در کردیِ سورانی با نظام سلسلهمراتبیِ
محدودیتها هماهنگی کامل دارند .بهینه بودن فرایند غلتسازی نسبت به دو فرایند
درج و حذف در توالیهای واکهایِ ) V1.V2(+highحاصل تسلط محدودیتهای پایاییِ
 MAXو  DEPبر محدودیت پایایی) IDENT IO (±consاست .تابلوی ( )9بهینه
بودن فرایند غلتسازی را برای دروندادهای تعمیمیافته دادههای گروه سوم در ()13
توضیح میدهد .در این تابلو ]) [cv1G(Fبا نظام سلسلهمراتبی محدودیتها مطابقت
بیشتری دارد .این برونداد فقط محدودیت رتبهپایینِ ) IDENT IO (±consرا نقض
کرده و با سایر محدودیتها هماهنگ است .دو گزینه ] [cv1و ] [cv2با نقض محدودیت
 MAXو گزینه ] [cv1.Gv2با نقض محدودیت  DEPکه هر دو رتبه باالتری از
) IDENT IO (±consدارند ،از صحنه رقابت با ]) [cv1G(Fخارجشدهاند .تابلوی
( )10نحوه انتخاب برونداد آوایی ] [از درونداد واجی  //+//را نشان میدهد.

پژوهشهای زبانی ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 133 / 1396

تابلوی ()9
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تابلوی ()10
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 -5نتیجه
در تحقیق حاضر به بررسی راهکارهای واجی زبان کردی سورانی برای جلوگیری از
تظاهر آوایی التقای واکهها پرداختیم .پس از مطالعه و تحلیل دادههای واجی مربوطه به
این نتیجه رسیدیم که این زبان برای اصالح ساختهای واجیِ غیردستوریِ حاصل از
التقای واکهها از سه راهکار اصالحی متفاوت یعنی حذف ،درج همخوان و غلتسازی
استفاده میکند .درج همخوانهای غلت ] [و ] [رایجترین الگوی واجی برای ممانعت
از تظاهر آوایی التقای واکههاست .تمامی توالیهای واکهای که در آنها  V1یک واکه غیر
افتاده باشد ،با درج یک همخوان غلت (بسته به بافت واکهای قبل) ترمیم میشوند .درج
غلت در بافت واکهایِ  V1(-low).V2حاصل تعامل بین محدودیتهای نشانداری و پایایی
است به گونهای که تمامی محدودیتها بر محدودیت  DEPتسلط داشته باشند .تسلط
محدودیت ( MAXو همچنین  )M-MAXبر  DEPعلت بهینگی فرایند درج نسبت به
فرایند حذف و تسلط محدودیت  *δ[CCبر  DEPعلت بهینگی فرایند درج را نسبت به
غلتسازی در بافت واکهایِ  V1(-low).V2توضیح میدهد .همچنین ،بررسی دادههای
تحقیق نشان داد که اگر  V1و  V2هر دو واکههای افتاده باشند ،بهجای درج یک
همخوان غلت ،واکه  ،V2از زنجیره واجی کلمات حذف میشود .اِعمال این الگوی واجی
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در بافت واکهایِ ) V1(+low).V2(+lowبیانگر یک الگوی ناهمگونی در واجآرایی زبان کردی
سورانی است که با محدودیت  OCPمطابقت دارد .مجاورت دو واکهی افتاده در کردی
سورانی ،یک ساخت واجیِ غیردستوری است که این زبان برای اصالح آن و هماهنگی با
اصل  OCPیکی از واکهها را از زنجیرهی واجی کلمات حذف میکند .واکه حذفشده در
این بافت واجی V2 ،یعنی واکه پسوند است و نه واکه ستاک ( .)V1در تبیین علت
ارجحیت حفظ  V1در مقابل  V2چنین بحث کردیم که عناصر زنجیرهایِ ستاک در
مقابل عناصر زنجیرهای پسوند نسبت به تغییرات واجی مقاومترند؛ بنابراین یک
محدودیت پایایی وابسته به بافت صرفی ( )M-MAXتعریف کردیم که حذف  V2را در
 /CV1+V2CV/مجاز و حذف  V1را در همین بافت غیرمجاز بداند .سپس ،استدالل
کردیم که الگوی حذف واکهی پسوند ( )V2بهعنوان یک تعمیم واجی در بافت واکهایِ
) V1(+low).V2(+lowحاصل تسلط محدودیتهای نشانداری و محدودیت پایاییِ وابسته
به بافت صرفی ( )M-MAXبر محدودیتهای پایاییِ عام مانند  MAXو  DEPاست.
افزون بر این ،نشان داده شد که اگر در توالی دو واکه در مرز تکواژ در زبان کردی
سورانی ،V2 ،واکهی افراشتهِ پیشین ( )//باشد ،بهجای درج غلت ،توالی واکهایِ /V+/

از طریق غلتسازیِ واکهی  //به یک واکهی مرکب تبدیل میشود .بهینه بودن الگوی
غلتسازی نسبت به دو الگوی درج و حذف در بافت واکهایِ ) V1.V2(+highرا با قائل
شدن بهنظام سلسلهمراتبی ) MAX <<DEP<<IDENT IO (±consتوضیح دادیم.
بررسی تطبیقی دادههای التقای واکهها در کردی سورانی با دادههای واجی مشابه در
زبانهای آخینینکا کامپا ،باسک ،چیکوا ،ترکی آذربایجانی ،کردی کلهری و دادههای
درج واکه در زبان فارسی نشاندهنده گرایش واجشناختی عام بهنوعی الگوی پایایی در
ساخت واجی عناصرِ درونداد است که بر اساس آن عناصر واجیِ وابسته به تکواژهای
قاموسی یا برخی جایگاههای نوایی به دروندادِ واجی پایدارتر هستند .در زبان آخینینکا
کامپا عناصر آوایی در آغاز (لبهی سمت چپ) کلمه نسبت به آغازه هجا در مقابلِ
تغییرات واجی مقاومتر هستند (مککارتی و پرینس1993 ،؛ کاخه .)1999 ،در زبان
ترکیِ آذربایجانی ،زمانی که واکهها در فرآیند کلمهسازیِ مرکب در مجاورت یکدیگر قرار
میگیرند ،واکهی  V2بهعنوان عنصر آغازیِ کلمه واجیِ دوم در برونداد آوایی حفظ می-
شود ،ولی واکهی  V1بهعنوان عنصر پایانیِ کلمه واجیِ اول از زنجیرهی واجیِ کلماتِ
مرکب حذف میشود (رضینژاد .)1391 ،در زبانهای باسک و چیکوا  V1+V2در فرایند
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 اصالح میشود،)V1(  یعنی واکه پسوند و نه واکه ریشه،V2  با حذف واکهی،وندافزایی
، با حذف واکه پسوندV1+V2  التقای واکهها در، در کردی کلهری.)1996 ،(کاسالی
 یک تکواژ تک عضوی باشد که در آن صورتV2  مگر آنکه، اصالح میشود،V2 یعنی
 یعنی واکه ریشه از زنجیره واجی کلمات حذف میشود (بدخشان وV1 ،V2 بهجای
 رشتههای همخوانیِ واقع در مرز بین دو تکواژ با درج، در زبان فارسی.)1392 ،زمانی
واکه ترمیم میشوند ولی خوشههای همخوانیِ پایانیِ کلمات در درون ستاک بدون تغییر
 این الگوی بینشان در ساخت واجی زبانها را با استفاده از نوعی.باقی میمانند
ِمحدودیت های پایایی در چارچوب رویکرد بهینگی با عنوان محدودیتهای پایایی
.) توصیف کردیمM-Faithfulness( حساس به بافت صرفی
منابع
. سمت، تهران. واجشناسی نظریه بهینگی.)1384(  محمود،بی جن خان
80-61 صص،2 . ش،3 . د، پژوهشهای زبانی. همنوایی در ترکی آذربایجانی.)1391(  محمد،رضی نژاد
 تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی (گویش.)1392( . ابراهیم و محمد زمانی،بدخشان
.30-19 صص،1 . ش،5 . س، پژوهشهای زبانشناسی.)کلهری
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