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 های بهینه اسم مصغر در زبان کردیصورت

 چکیده

در  کاردی زباان  در  خاص مردان و زنانهای در اسم تصغیری واج در این جستار فرایند   

هاای  ، اسام ساازی فرایند کوتااه  . با اینگیرد مورد بررسی قرار می چارچوب نظریه بهینگی

بار  مونث یا ماککر باودن اسام     ندیاین فرا در .دشونمی تبدیلدو هجایی  میبه اسا خاص 

. گیرناد میمتفاوتی  تصغیر پسوندبر حسب جنسیت ها مو اس ثر استنحوه اعمال فرایند مو

اسام  بهینگای   و سلساله مراتاب  تبیاین  فرایند تصغیر  ی حاکم برهامحدودیتدر این مقاله 

در دهاد کاه   ان مینش غرساختار اسم مص ،همچنین. شودمشخص می کردی در زبانغر صم

باه تلفاد در    ]  [بسیار کوتااه  واکه ،واژگان کردیین در آغازهای دو همخوانی خوشهبین 

 .وجود ندارددر این زبان  (معدود جز مواردبه)آید و خوشه همخوانی می
 

 مراتب محدودیت، واکه کوتاه نظریة بهینگی، زبان کردی، سلسله اسم مصغر،: هاکلیدواژه

 

 مقدمه .1

 هاای دوهجاایی تبادیل   اسام  شاده و باه   کوتااه ای خاص تحت تأثیر فرایناد تصاغیر   هاسم

کاه ناوعی راب اه     ی خااص هادر بافتهای دیگر، مصغر در کردی، مانند زبان اسامی .دشونمی

یاا در   رسامی  و در بافات روناد  کار میهبصمیمیت و آشنایی بین دو طرف وجود داشته باشد، 

اساامی  . دنا گیربین گوینده و شنونده مورد استفاده قارار نمای   صورت عدم آشنایی و صمیمیت

رود. الزم به ذکر است که ایان اساامی در   کار میبرای شوخی و مزاح نیز به در مواردی مصغر 

 مختلفی دارد ولی الگوی کلی اسم مصغر یکسان است.  های مناطق مختلف کردنشین تلفد
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 چوب نظری چهار .2

از نظریات مهام در حاوزه    ( 6331) 2و پاول اسمولنسکی  1نسآلن پری  (OT)نظریه بهینگی

کاارتی و پارینس    ما   و (6339آن به پارینس واسمولنساکی )  های شناسی است که ریشهواج

، 4پایاایی ، 3بهینگی مفاهیم نشانداری شناسیواجدر . (6:0111)م  کارتی،  گرددمی( باز 6339)

شناسای  واجدر  د. تغییر اساسای کاه  هستن اررداز اهمیت بسزایی برخو 6بندیو رتبه 5محدودیت

است. یکای از علال    7محدودیت بنیادبنیاد به رویکرد  از رویکرد قاعده تغییر م رح شد بهینگی

ی اسات. در الگاوی آوایای چامساکی و     واج 8تداوم ، مسئلهوارد شدن این مفهوم در این نظریه

چنادین   ممکان اسات  نهایتاا    کاه  استقواعدی یکسری توالی شامل  شناسیواج ،(6311هله )

ای فقا  در قالاب   . چنین مسائله )همنوایی( مشابه را هدف قرار دهند ورودیی   واجیده عقا

ایان   وجاود باه  ضامن اذعاان    ،نظریاه بهینگای  . م رح شدبهینگی محدودیت بنیاد  شناسیواج

و د نا د داروجو هاکه در همه زبان داندمیدستوری  هایگرایش ونتیجه تعامالت  آن را  معضل،

   .(6:0111هستند )دکر و دیگران، هامحدودیت زءج

وجااود دارد کااه براسااان نااو    هااادو نیااروی متعااار  در زبااان، OTبراسااان نظریااه 

کنناد. ایان دو نیارو عبارتناد از:     ی بهینه را تولید میهای خاص در هر زبان ساختهابندیرتبه

 نشاان  های بای ی در راستای تولید انوا  ساختدار. نیروی نشان10و پایایی 9نیروهای نشانداری

باین  کند و نیروی پایایی، برعکس، در جهت حفد تقابل واژگانی فعال است و تفاوت عمل می

، (. به عبارت دیگار 69:0111و م  کارتی، 9:6333 داند )کاگر،داد را مجاز نمیداد و بروندرون

داد و ادی و ناوعی شاباهت باین درون   ی صورت بنیا هامحدودیت پایایی مستلزم حفد ویژگی

-ی بای هاا و ساخت هاد با محدودیتداداد است. اما نشانداری در راستای هماهنگی برونبرون

هر در  هامحدودیتشوند. بیان می هاکند. این نیروها در قالب محدودیتعمل می ،نشان جهانی

                                                           
1. A. Prince 

2. P. Smolensky 

3. Markedness 

4. Faithfulness 

5. Constraint 

6. Ranking 

7. Constraint-based 

8. Contiguity 

9. Markedness Force 

10. Faithfulness Force 
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بنادی  ز رتباه اثر أهار زباان متا    ردهاا  و لکا تخ ی از آن استدارای رتبه و درجه خاصی  زبان

ثیر آن بار  أرتبه آن محدودیت باالتر باشاد تا   هر چه. (4و 9:6333 گر ،خاص آن زبان است )کا

باا درجاه    بدیهی است که رعایت محادودیت  .(0:0111ی آوایی هم بیشتر است )دکر،هامحی 

یات دارد و نبایاد   اولو تری دارناد، رتبه پایین یی کههامحدودیتبندی نسبت به دیگر رتبهباالتر 

تر بااال محادودیت باا رتباه    یا   با حفد همراه ه پایین با رتب یهامحدودیتنقص  د.شو نقض

بنادی  جهاانی هساتند و رتباه    هاا محادودیت  د.شاو منجر باه تولیاد سااختی نسابتا  بهیناه مای      

ی هاا الگوایان  لاکا   (.049:0111 )ما  کاارتی،  متفاوت اسات   هابین زبان ست کههامحدودیت

 .زندرقم میشناسی آنها را و رده های زبانهاست که تفاوتهامحدودیتبندی متفاوت رتبه

 هجا در نظریه بهینگی .3

 باه شاود و چاون فرایناد تصاغیر بشادت      میتعریف  1ای نواییعنوان مقولهبه  هجا معموال 

 چوبارچا  هجاا در  های مربوط باه ارائه محدودیتاست، وابسته ساخت هجایی و نوایی واژه 

 نماید.  ضروری مینظریه بهینگی 

پایاایی و نشاانداری   هاای  محادودیت عنوان تعارضی باین  به خوش ساختی هجایی معموال

سااختی  ر زبان خاص با تعاار  محادودیت خاوش   در ه هاشود. محدوده انوا  هجامیلحاظ 

ه ایان  مجموعا (. 30:6333 ،شوند )کااگر میی تعیین یداری( و محدودیت پایا)محدودیت نشان

ی یا هامحدودیت. دید (613:6339 )اسمولنسکی، توان در نظریه بنیادی هجامیرا  هامحدودیت

  عبارتند از : که بر ساختار هجا حاکمیت دارند

MAX, *D/C, *M/V, *complex, Nuc, No-coda, onset, DEP 
 

نسابی  صاورت  زبان باه در هر  DEP ,etcoda, ons-oN, MAX هایمحدودیت میاندر این  

یا  سلساله مراتاب خاصای     در  کاه  ی بنیادی سااختار هجاا  هامحدودیت .شوندمیبندی رتبه

نتیجاه آن یا    کاه   ؛دندهاختصاص میبهینه را  یدادی ساختاربه هر درون شوند،میبندی رتبه

حال به اختصار موارد م رح شده در این نظریه بنیاادی شارح    است. یواجداد خروجی یا برون

 .شودداده می
 

    .با واکه پر شود دون آغازه باشد یا آغازه نبایدب هجا نباید   (0)

                                                           
1. Prosodic category 
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vσ*[  =   σ ]*  or  Onset  

 باا ایان محادودیت    شاوند. نشارو    واکاه باا   هاا این محدودیت مستلزم این است کاه هجا 

 و 39:6333 ،)کااگر  گاردد ، رعایات مای  دباشا  پار شاده  همخاوان  باا   هاآنهجاهایی که آغازه 

 (.611:6339 اسمولنسکی،

 ،توان به عنوان محدودیتی جهانی در ساخت هجا در نظار گرفات  میمحدودیت دیگری که 

 مربوط به پایانه است.

 
 

پار  پایاناه   در جایگااه  همخاوان ی  با است که هجا نباید م لب این  بیانگراین محدودیت 

ر نشاان هجاا د  ناو  بای   CV هجاای گفات   تاوان می. براسان این دو محدودیت جهانی شود

 (611:6339،و اسمولنسکی 39:6333 )کاگر،نیاست ی دهازبان

داشاته باشاد    کناد کاه هجاا بایاد هساته     مای اشااره   نکتاه  به ایان NUC محدودیت هسته 

 (.611:6339لنسکی ،)اسمو
 

 NUC                                                        .هجاها باید هسته داشته باشند (4)
 
 

 پیچیاده مربوط به پایانه و آغازه  شود،مییی که به ساخت هجا مربوط هاودیتمحداز دیگر 

 :(611:6339اسمو لنسکی، و 39:6333)کاگر ،شود میزیر بیان  هایبا محدودیتاست که 
 

cc         σ[* or     onsComplex  * 
     

σ]or  *cc  coda Complex* 
 
 

و پایاناه  دارتار  نشاان ز آغازه ساده ا پیچیده  آغازه  ،صورتی جهانیبهبراسان این دو محدودیت 

ی هاا سااخت  ،اعماال ساازوکارهایی   باا  هاا اغلاب  دارتر از پایانه ساده است. زباان نشان پیچیه 

باا  برای مثال  (،34:6333،)کاگرکنند نشان تبدیل میدار را تغییر داده و آنها را به ساخت بینشان

همراه دارد، را بهدرج تخ ی از محدودیت پایایی فرایند  .دبرناز بین میرا پایانه درج  ی  واکه 

حکف هم ساازوکار دیگاری اسات کاه     فرایند  وجود ندارد. دادچون عنصر درج شده در درون

بارای   ،از محدودیت پایاایی  این تخ ی کند.های پایایی خدشه وارد میاعمال آن به محدودیت

حاکف و درج باه علات    در واقا،،   .(31 ان:)همهجا است ساختی ی خوشهامحدودیتحفد 

 coda  or -No                    .هجا بایه باز باشه یا هجا نبایه پایانه داشته باشه(   3)

σ*c] 

 

 .باشد پیچیده( پایانه باید ساده باشد یا پایانه هجا نباید 1)

 

 

         

 

        .باشد پیچیده ( آغازه باید ساده باشد یا آغازه هجا نباید9)
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؛ ندشواعمال میبه قیمت تخ ی از محدودیت پایایی  و دار(جای نشاننشان )بهساختار بیغلبه 

سااختی هجاایی را بار محادودیت     حکف غلبه خوش ودرج فرایندهای واجی  عبارت دیگر،به

 .شودمشاهده می هاتمحدودیدر ساخت هجا نیز تعار   ،ترتیببدیندهد. میپایایی نشان 

 عدممحدودیت   به معنیکه  است DEP-IO در ساختار هجای پایایی هامحدودیتیکی از 

و ایان   را باه هماراه دارد  درج تخ ای از اصال پایاایی    گوناه کاه گفتاه شاد     . هماندرج است

 شود که :بدین شکل بیان میمحدودیت 

 DEP-IO            (616:6333 د )کاگر،داد باشداد باید همان عناصر درون( زنجیره برون9) 

نشاان   Fill صاورت محادودیت درج   نیز این محادودیت را باه   (611: 6339) لنسکیاسمو

در مقابل تخ ی از پایایی و در اینجاا ممانعات از درج   دهد که این محدودیت برای ممانعت می

 است.
 

 Fill                             ی زیر ساختی پر شوند.هاهای هجا باید با زنجیرهجایگاه( 1)
 

های   باشاد و  وجود داشته ی  به ی   باید بین زنجیره ورودی و خروجی ت ابق معنی کهبدین

ی بهینگای باه   نظریه ترنوینهای البته باید متککر شد که در صورت ای درج نشود.عنصر اضافه

به هماین سایاد در ایان    د. شوبکار برده می DEP ترکلی محدودیتعمدتا   Fillجای اص الح 

 بریم.  بهره می DEP از محدودیت  Fillجستار نیز ما به جای محدودیت درج 

( ایان مساأله را   610اسمولنسکی )همان: که  است حکف عدممحدودیت پایایی جنبه دیگر 

   کند:بیان می parseبه صورت محدودیت 

 PARSEند )حکف نشوند(. ی زیرساختی باید در ساختار هجا خوانش شوها(  زنجیره3)

 شاود )کااگر،  مای نشاان داده   MAX-IO باه صاورت    م العات بعدیالبته این محدودیت در 

610:6333:) 

 MAX-IO            . ت ابق داشته باشد دادداد باید با عناصر بروندرونی  زنجیره ( 61)
 

داری ی نشاان هاا محدودیت اعمال در راستایکه حکف و درج  شودترتیب مشاهده میبدین

هاای  در زیر محدودیت. کنندعمل میبنایی هجا ی پایایی برای حفد ساختار زیرهامحدودیت و

 (:613:6339،)اسمولنسکی شوندم رح میهجاها  هایاشیهعناصر حناظر بر 

 M/V*                       .وصل شود )آغازه و پایانه( ی حاشیههاواکه نباید به گره( 66)

 D/C*                                    .قله )هسته( وصل شودنباید به گره همخوان ( 60) 
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در  هاا همخوانوجود در هسته و  هاواکه این دو محدودیت در کل به معنای حضور اجباری

 2اسات و ر 1ی تارادف چا   هامحدودیتبه  توانمی هامحدودیتالبته غیر از این  .است حاشیه

موثرند. در زیر به اختصار باه ایان دو محادودیت     سیارتغییرات هجا ب که در بیان نیز اشاره کرد

 (:691:6333)کاگر، شوداشاره می
 

 ALIGN.morh.L               لبه چ  هر تکواژی با لبه چ  ی  هجا من بق است (69)

 ALIGN.R         لبه راست ی  کلمه دستوری با لبه راست ی  هجا من بق است. (64) 
 

 4و راست 3بندی چ به صورت لنگر ،غیرلعات پیرامون فرایند تصم ااین دو محدودیت در 

راست یاا از طارف   طرف اند که به این امر اشاره دارند که در فرایند تصغیر کلمه از شده معرفی

. براساان دو  شاود مای م رح طور مفصل ی بعدی بههااین مسئله در بخش شود.میچ  کوتاه 

شاته  تارادف دا  ،ه هجایی من باق باا آن  مدو طرف ی  کلمه باید با دو طرف کل محدودیت باال،

 زند.بی نباید این ان باد را برهم باشند و هی  فرایند واج

بندی خااص  زبان بر حسب رتبه بندی خاصی دارند و هرها در هر زبان رتبهاین محدودیت

 کند.یی جهانی، نظام هجایی خود را تولید مهاخود از این محدودیت

 پیشینه تحقیق .4

داناد کاه باا    مای  7نوعی کوتاه شادن ا ر 6گیری فرایند تصغیر( شکل066-69:0111) 5هونگ

اسات و ایان    8ار ناوایی تی نشاانداری بار سااخ   هاا محادودیت توجه به نظریه بهینگای نتیجاه   

کلمات مصغر کلمات  بهینگی ی پایایی غالب هستند. لکا در نظریه هامحدودیتبر هامحدودیت

تر سااخت شاان خاوش  نی اولیه و بنیادیهانشان زبان هستند و فر  براین است که از صورتبی

مصاغر  میاسا -6 برشمرد: هابرای این گونه واژهتوان میخصوصیت اساسی را  لکا چند هستند.

                                                           
1. Align-right 

2. Align-left 

3. L- ancnoring 

4. R- anchoring 

5. S. H. Hong 

6. Hypocoristics 

7. Truncation 
8. Prosody 
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 هاا ندر آ -9نشان نوایی زباان هساتند.   کلمات بی این کلمات، -0زبان هستند.  کلمات کوچ 

 .ی پایایی غالب هستندهامحدودیتی نشانداری نوایی برهامحدودیت
markedness>>Faithfulness)  (Prosodic 

  

 کاه کوتااه   کناد اشاره مای نشانداری به محدودیتی مبنی بر محدود کردن حجم نوایی کلمه  

ی کوتاه شده به لحااظ ناوایی   ها. لکا واژهسازدمیای کوچکتر ممکن شدن ی  کلمه را به کلمه

از  هاا و همخاوان  هاکه مخالف حکف واکههستند نیز مواردی محدودیت پایایی نشان هستند.بی

دهاد کاه در زباان    مای ( نشاان  0و69و64هماان:  هوناگ ) . (6331 )نلسون، هستند صورت پایه

ی کوتاه شده ت  هجایی سااده  هاوجود دارد: اسم های کوتاه شدهاسمانگلیسی دو گونه زایای 

 ( 6) یهاا مثال.  شوداعمال می( -eiو -y)افزایی غری که بر روی آنها پسوندی مصهاو صورت

 ای از مورد اول است.نمونه

(6) 

(6) :الف  Davids: Dave                                             :(6) ب Eugenes: Gene 

(0) :الف  Thomass: Tom                                          :(0) ب  Isadores: Dor 

مورد استفاده قرار گرفتاه و در  غرسازی صبرای اسم مکلمه  هجای اول (الف )های نمونهدر 

 پاس از   دیگار در فرایناد  شاود.  مای اسم مصغر  ،یمیانی یا پایان دارهجای تکیه (ب)های نمونه

صاغر  ی مهاعمل کرده و صورت( ie) و (yافزایی )پسوند ،اسم شدن ت  هجاییو  دنشکوتاه 

 زیر از این نو  هستند. هاینمونه د.کنمی دو هجایی تولید

 (0)  
David  >   Davy ,  Davie 

Thomas   >   Tomy ,  Tomie 
 هستند. نشانه این کلمات دارای ساخت نوایی بیهونگ معتقد است ک

معرفای  اختاه اسات. او ابتادا باه     ( نیز به پدیده تصغیر در زباان فرانساه پرد  6331) 1نلسون

ی کلماه لنگار   هاا بدین معنا که فرایند تصغیر بر یکی از لباه  پردازد،می 2اندازیلنگر محدودیت

این پدیده در زباان فرانساه    کند.میانداخته و از آنجا مقداری از کلمه را حفد و بقیه را حکف 

 ،ای( از کلماه انتخااب شاود   ای )حاشایه لباه  چه کندمیکامال  آشکار است، ولی آنچه که تعیین 

                                                           
1. N. Nelson 

2. Anchoring 
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ی سااختاری و تعامال باین    هاا محدودیتو   1اندازیی لنگرهامحدودیتتقابل و تعارضی میان 

کاه مشاابه    استاندازی شامل محدودیت چ  و راست محدودیت لنگر(. 619: آنهاست )همان

طرف چ  و راست کلماه اصالی باا    باید  یعنی  ؛کندعمل میمحدودیت ترادف چ  و راست 

اول  ناو   فراینددر فرایند است: نو  تصغیر در زبان فرانسه شامل دو  .من بق باشد ،جدید کلمه

هاای کمتار از   که در اسم فرایند دیگر و شودتبدیل می دو هجایی به پایه چند هجایی ی  واژه

. کوتااه شادگی همیشاه باا یا       شاود مای  تکارار همان واژه بخشی از  شودسه هجا اعمال می

باه  ، شاود مای واکه حکف  ه اصلی با ی  واکه شرو  شود،ر کلمشود و یا اگمیهمخوان شرو  

 .توجه کنید ی زیر،هامثال

: فرایند اول تصغیر )کوتاه شدن( یا  واژه و تبادیل آن باه    و بیشتر ییسه هجا کلمات (9) 

 ای دو هجاییپایه

(6) :الف    ka.ro.linKa.ro                                (6) :ب    e.lo.dilo.di                              

(0) :الف     do.ro.tedo.ro                                (0) :ب     e.li.za.betza.bet 

 : فرایند تکرار بخشی از همان واژهکمتر از سه هجا کلمات (4) 

(6) :الف     ni.kolni.ni                                      (6) :ب  o.toto.to                              

(0) :الف     mi.sel mi.mi                                  (0) :ب  e-milmi-mil 

( 619)هماان:  نلساون  یاباد. مای کلمه اصلی با ی  پایه دو هجایی ان بااد   یندادر هر دو فر

 انادازی طارف  چا  )محادودیت لنگار    در فرانسه در طارف  گیکوتاه شدغالبا  معتقد است که 

 اندازد:میلنگر  (چ 

(9) 

(6:الف )  Ka.ro.linka.ro 

(0:ب  )   Do.ro.tedo.ro 

(9:ج )  Ga.bri.elga.bi 

و با حکف بخشی از سامت   انداختهلنگر کوتاه شدگی از طرف چ   ،باالی هامثالدر همه 

همچناین در توضایم ماورد ساوم از      نلسون. کندمی تبدیلواژه دو هجایی  آن را به راست اسم

                                                           
1. Anchoring constraint 
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 بناابراین،  .اناد ی مرکاب عمال کارده   هابرضد خوشه هامحدودیتکند که میبیان  ،(9) هایادهد

 دست داد:هب هامحدودیتبندیی از چنین رتبهتوان میتاکنون 
Onset > Anchor left > complex > Anchor right 

 

 و ویات دارد اول هاا محادودیت دیگر  بر کند که محدودیت آغازهمی( بیان 611-3)همان: او

 پردازد:می هامحدودیتسپس به تعریف مجددی از 

  اسام اصالی م ابقات     چ اندازی چ : لبه چ  اسم کوتاه شده باید با لبه محدودیت لنگر

tieLAnchor .داشته باشد 

   لبه راست اسم کوتاه شاده بایاد باا لباه راسات اسام اصالی        اندازی راست:محدودیت لنگر

tegiLAnchor شته باشد.م ابقت دا 

 XAM     ای از صورت بنیادی باید با شمار صورت کوتاه شده برابر باشد.هر زنجیره
 

   * σ[v                                                                ONSET:محدودیت آغازه          

…*c]σ                                                           NO-CODA محدودیت پایانه 

بایاد    Contiguityدر کلماه قارار گرفتاه اسات،      کاه  اسام  از پایه داوم: آن بخشمحدودیت ت

 ای پیوسته باشد. زنجیره

 کند.میصورت زیر بیان به زبان فرانسویرا در ی فرایند تصغیر هامحدودیتبندی وی نظام رتبه
Contiguity>>Onset>>Anchor left>>Anchor right>>No-coda>>Max 

 

 کند.میباال م رح  بندیرتبه( مثال زیر را در تبیین 613-3:او)همان
 

 «بئاتریس»بهینۀ اسم مصغر صورت ( 6)تابلوی 

Be.a.tris Contig Onset Anchor left Anchor right No.coda Max 

Bea    *  
**** 

tris 

Be.at 
 

 
*  * *! 

*** 

ris 

At.ris  * *!   
** 

Be 

betris *!    * 
* 

a 
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او معتقد است کاه   .پردازدمیی به فرایند تصغیر در زبان اسپانیول (919-13:6339) 1لیپسکی

 باه نظار او   گیرند. میپایه شکل  میزایایی بر روی اسا هایمصغر توس  جرح و تعدیل میاسا

ربا   بای  ی  عنصار واژگاانی   ل،در نو  او-6وجود دارد:  2هنیی دو نو  اسم کدر زبان اسپانیول

که به شخصیت یا ظاهر فرد  است تیفعام یا ص ماس این عنصر واژگانی شود،میجایگزین اسم 

ه نیا ک. نو  دوم اسم قابل بررسی نیست سازیواژه این نو شناسی ازدیدگاه واج شود.میمربوط 

گیارد کاه   مای ی شاکل  ی واجا هاای از فرایندیند تصغیر است که از طریق مجموعهمحصول فرا

دو مکانیسم کلی وجود دارد:  ،است. در این نو  ازی و درج هجاسمضاعف ،سازیل کوتاه شام

شاود.  اضاافه مای   -eciو  -eLi 3مصاغر  یهاا ساوند پهاا،  بر اسان پایانه اسام  اولین روش در

ی هاا مثالشود. به شود در این روش هی  تغییری در ستاک ایجاد نمیگونه که مشاهده میهمان

           .توجه کنید (9)

)الف      Ti to  rober ti to و Albertito (Robert,Albert)  (9)                    

Ico  Ahtohico (Ahtohi)  )ب                                         

از ایان ناو     (1)ی هاا مثاال . شاود مای ی خاصای  ستاک دچار تغییرات واج ،دیگر روشاما در 

 هستند:

)الف  Alberto , Gilberto <beto  (1)  

)ب  Gonzalo < chalo 

)ج  Ernesto < Neto 

تکیاه  هساتند و  دو هجاایی  این است که  ،شوندی که با این روش ساخته مییهااسم خصوصیت

کناد  بیاان مای  ایان فرایناد را باه صاورت زیار      اعمال او مراحل . گیردقرار می اسم روی هجای اول

 :(936)همان:

کوتااه   4یوزنا قالاب  برای ان باد یافتن با  هاو همه همخوان هاشبه واکههمه در حاشیه هجا،  -6

 شوند.می

 شوند.میکوتاه  ،از طریق حکف همخوان روان ی آغازین )روان و گرفته(هاخوشه -0

                                                           
1. J. Lipski 

2. Nickname 

3. Diminutive endings 
4. Template 
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در طاول ان بااد   هساتند،  بینای  یی که از نظار واجای قابال پایش    هابعضی از جایگزین -9

 .s > c , f > p و  r:شودمیین واژگانی ی اسم بهاجایگزین بعضی از صدا

 شوند.میحکف هایی که جزء ملودی واژه هستند واج دیگر-4

 شوند.میمن بق وزنی قالب  با دو هجای میدو هجای آخر اسا -9

به خود  CV.CV الگویکند که تصغیر در اسپانیایی در حالت کلی می( بیان 939: او )همان

 کند.میترسیم ای زیر را هد نمودارخو ثحدر تحلیل مبا و گیردمی

                                                                                              Aleberto > beto  الف)

 a   l  b  e  r  t  o 

 

 

 a   l  b  e  r  t   o 

 

 

 
 

انادازی را  رایتالیایی سه نو  لنگ ( نیز در جستار خود به مسئله تصغیر در زبان1:0113) 1آلبر

 دهد:میتشخیص 

                                                                  ، مانند: 1σchornA  در هجای اول اندازیلنگر -6

Valentinava َle 

   ، مانند: Anchor-v stress بر روی هجای تکیه دار اندازیلنگر -0

Eleono َranora 

 ند:کمیاندازی لنگر هم هجای اول و دارجای تکیههمیوعی دیگر که هم براساو ن -9

Car.me َ.lacar.me َ 

 

                                                           
1. B. Aleber 

C   v C  v 

C    v 

  v 

C  v  

vvv 



  56/ پیاپی 5شمارة                 های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد    مجلة زبانشناسی و گويش                                 38
 

  زبان کردیهجا در . 5

ناواحی اساتان   در گاویش غالاب    . اینهای زبان کردی استاز گویشگویش سورانی یکی 

 ایان گاویش   . (94: 6931 ،)رخازادی  کردستان و قسمت جنوب آذربایجان غربی شاای، اسات  

. تااکنون تحقیقاات معادودی دربااره     واکاه اسات    همخوان و هشت واکه و دو نایم  01دارای 

 .ر این گویش کردی انجام گرفته استساختمان هجایی د

در کتااب خاود باه بررسای گاویش مهاباادی پرداختاه و بعاد از بررسای           (6910کلباسی )

 دهد.میائه ار صورت زیربه ی هجایی در این زبان،گونه شناسی آنها راهاالگو

 (3)  

CVbo               «چرا»                         CVCCَda:yk            «مادر»   

CVC→ba:n       «سقف»                         CCVCχwa:r            «کج»  

CCV→χwa:                                      «خها» CCVCCχwa:rd       «خورد»  

 rojt→CVCCC      «رفت»                                           

کناد  مای ( نیز در تحلیل خود از ساخت هجایی در زبان کردی اشااره  6916دوستان )میکری

 ،VC، VCV، VCVVی هجاایی   هاا های کردی در غرب ایران دارای ساختکه کلیه گویش

VVC، VVCV، VVCVV   و در مهاباادVCVV قاد اسات کاه در سااخت     . او معت{ هساتند

باشاد و اینکاه در کاردی     /w   یاا  rتواناد  مای همخاوان دوم   هجایی با دو همخوان در آغازه،

( دار، واکمیکاا ی، نارم م)خیشاو  //شده، واکادار( و  میکا  )لثوی ،کناری، نرمłی  هاهمخوان

مخاوان  کاردی ه زباان  در وی همچنین معتقاد اسات   . توانند در پایان هجا ظاهر شوندمیفق  

 توانند در جایگاه هسته قرار گیرند.می هاهجایی وجود ندارد و فق  واکه

( به توصیف هجا و تحلیل کشش جبرانی در کاردی ساورانی در   6911علی نژاد و زاهدی )

 01چارچوب نظریه مورایی پرداختند. به اعتقاد آنها نظام واجی در کاردی ساورانی متشاکل از    

در بین  // نامحسونهمخوان و هشت واکه و دو نیم واکه است. در این میان به واکه  کوتاه و 

کنند که در ایان تحقیاق ماد نظار ماا نیاز هسات. در نهایات         اشاره می هجا دو همخوان آغازه

 دهند.نشان می  CV(C)(C)(C)(C)الگوهای هجایی را در زبان کردی به صورت 
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بده  / r و / «گِد  » به معنای / gł/ ماننه کردیهای واژ برخی که در از محققین معتقهنه ای عه 

نظدر   ،، اما نتیجه حاصد  از فراینده غید یر در ایدن مقالده     ؛وجود داردهمخوان هجایی   «کهنه»معنای 

 زبدان کدردی  غید یر در   میهمه اسا   خواهه شه،داد نشانگونه که چون همان کنه.ایشان را رد می

 میبا غحلی  بعضی از مدوارد ایدن اسدا    باشنه.میاکه و دو همخوان و دو متشک  ازدو هجایی بود  و 

 پیشدین  میدانی  //این واکده   یشود. خیوصیات آوایمیآشکار   بسیار کوغاردپای واکه نامحسوس 

غوان الگدوی کلدی هجدا    می ،. به این غرغیب براساس مباحث مطرح شه  در باالبسته و گسترد  است

 :بیان کرد را به صورت قاعه  زیر  زبان کردیدر 

(C)CV(C)(C)(C) 

بنیدادی مدورد اسدتهاد  قدرار      می ر به عنوان الگوی میاسا  که در ساخت CVی هجایی هاالگو

گونده کده در بخد     و همدان ؛ ی دنیاسدت هدا غرین نوع الگوی هجایی در غمام زباننشانگیرد، بیمی

می ر مورد اسدتهاد    میی دیگر دنیا نیز برای ساخت اساهااین الگو در زبان ،  شهقبلی نیز نشان داد

نقد    نظریده بیینگدی  ی هجدایی را در  ی الگدو هدا محهودیتگیرد. این ساخت هیچ یک از میقرار 

کرد  اسدت. در مدورد    رعایتآغاز  و نهاشتن پایانه را داشتن  محهودیت   CV. برای مثالکنهنمی

ی دیگدر  هدا سداخت  است. پیچیه این ساخت فاقه آغاز  و پایانه  ،نیز پیچیه  هایهاشیمحهودیت ح

را رد  پیچیده  و پایانده   پیچیده  ز  ی آغدا هدا غرغیب محهودیتبه CV.CC و   CCVماننه الگوهای 

 انه.کرد 

 در زبان کردی  اسم مصغر. 6

ساس و سپس برا شودمیبررسی در زبان کردی زنان اسامی  اسم می رسازی ابتها بخ این در 

، شدرافت، کدو،ر، علعدت، آمنده    ( اسم می ر اسامی 10. در )شودمیغجزیه وغحلی  رویکرد بیینگی 

 نشان داد  شه  است:عه اشرف، خهیجه، فاعمه و راب

 (10)   

ب)                          ara:fatar [e:] )الف  ʔarafʔa [e:] 
      kawsarkaw [e:]                             adidaad [e:] 
  taleatal [e:]                                  fa:tmafa:t [a] 
      ʔaminaʔam [a]                              ra:beara:b [a]  
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شود، میاست، این فرایند وقتی که بر اسم زنان وارد  شخصی باال مهامثالگونه که از همان

د و بقیاه  نا مانمای بااقی   ول و مصوت بعد از آن و همخوان بعاد همخوان اسه عنصر اول یعنی 

شود. می  به آن اضافه :eو سپس ی  واکه   دنشومیحکف  های بعد از آنهاو واکه هاهمخوان

دلیل فرایناد همگاونی   باشد به [افتاده پسین واکه]  بعد از همخوان اول   شماره ی اگر واکه 

 e:  [کشیده میانی واکه]   تبدیل بهa  [افتاده پیشین واکه] شود و  میe:  با  صیت   در خصو

 ند:شومی افتاده بودن همگون

                                                                      

+syll                                          +syll 

+long  +low     C1               +low               C2― 

-high                                                                  +back 

-back 
 

همخوان اول، واکه دوم و همخوان ساوم   فرایند تصغیر مونث تحت تأثیر ن در اسامیبنابرای

دو  واژه یا   شاود و    باه آن اضاافه مای   :eثیر فرایند درج واکاه   أانتخاب شده و بعد تحت ت

اغلاب باه   در زباان کاردی      :e ذکر است کاه واکاه    شایان آید. وجود میبه CV.CVهجایی 

   د.چسبمی ،در حالت غیر مصغر نیزمونث  سامیا بهصورت پسوند ندایی 

الف)         kt (دختر) > kt[e:] (11)                                                           «دختر»   

ب )           pur (خاله) > pur[e:]                              «خاله» 

 .ی روداین پسوند ندایی برای اسامی مککر بکار نم

الف)         kor (پسر) > *kor[e:] (12)                                                             «پسر»   

ب )            :ł (دایی) > *:ł[e:]            «دایی» * 

در همین بافات و باا ایان نقاش      مککر به صورت ندایی برای خ اب قراردادن یا بیان اسامی

. این پسوند برای اسامی موناث  های زیر()الف و ب در مثال   اضافه کرد-aنها پسوند  باید به آ

 کاربرد ندارد.

 )13(                               »دایی«                     :ł  [a] < (دایی) :ł         )الف

ب )          kor (پسر)  > kor[a]                        «پسر»  

«پسر»*                      Pur[a]* <(خاله) Pur           (ج   
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ند اهبودهای مونث و مککر حالت یی زایاهاپسوند ،این دو پسوند در زبان کردیدر گکشته 

مثال   زباان کاردی  ی دیگار  هاا اکناون در گاویش   این پسوندها ؛اندبودهنوعی م ابقه  بیانگرکه 

اما در سورانی فق  برای مصغر سازی و یا ندا بکاار   .ندهستهنوز هم فعال  میکرمانجی و هورا

 د.نرومی

قارار  فرایناد تصاغیر   مککر در زبان کردی آمده اسات کاه تحات    از اسامییی هامثالدر زیر 

 .)فتم اهلل، اسماعیل، عبداهلل، ابراهیم، مکائیل، فریدون و انور( اندگرفته

)الف   fathoła:  făt[a]          ب( m()ka:ʔil  mk[a]   (41)         

                      s()ma:ʔil  sm[a]           b()ra:ʔim  bl[a] 

                      abdoła:  ʔab[a]              faraydun far[a] 

                      ibra:him  ʔib[a]             ʔanwar ʔan[a] 
 

 خااص ماردان   میبار اساا   است، وقتی فرایناد تصاغیر  باال مشخص  یمگونه که از اساهمان

 ، همخوان شماره ی  و واکه دوم و همخاوان شاماره ساه حفاد شاده و ساپس      شودمیاعمال 

 کلماه   شاوند. مای حاکف  واژه ی هاا و واکاه  هاا همخوانبقی   به آن اضافه شده و ما-a  پسوند

گونه همان .شودمیاستفاده  [bra:ʔim]و   [ʔibra:him] در زبان کردی به دو صورت ابراهیم

 ،به عنوان پایه و اعماال فرایناد تصاغیر    ی  از آنهابا قرار دادن هر  ،بینیدمیی باال هامثالدر که 

  یا  واکاه   r  و  bآید. البته در مورد مثال دوم از ستون )ب( بین  میدست همتفاوت ب اسمدو 

مشاخص   CV. CV مصاغر  میدر ساخت بنیادی اسا نامحسون وجود دارد که با قرار گرفتن آن

ل از ستون )الف( ی  واکاه    در مثال اوk  و  mدر مثال دوم و بین    l  و  bشود که بین  می

 انتخااب دارد که بعد از اعمال فرایند تصغیر به عنوان هجای اول اسم مصاغر   نامحسون وجود

در    شده اسات.  l  ند همگونی تبدیل به  در مثال دوم از ستون )ب( تحت فرایrالبته   .شودمی

 .است CV. CV نهایت اسم ساخته شده دارای ساخت هجایی

 هاا محدودیت. این پردازیممی زبان کردیی حاکم بر فرایند تصغیر در هابه محدویتاکنون 

ی حاکم بار  هایتدداری و پایایی و همچنین در راب ه با محدوی نشانهامحدودیترا به لحاظ 

که  شودمشخص میکنیم. در تحلیل این پدیده میخاص بررسی میبندی مربوط به اساهجا نو 

ی هاا محادودیت شدت وابسته به ساخت هجایی و هب ،دیگری هازبان انندسازی نیز منو  مصغر

 :بگیریدحاکم بر ساخت هجاست. دو مثال زیر را در نظر 
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Fathoła:Fa tho ła: Fa t/a/                                                    (15)  الف)   

 /ara:fat a ra: fat  a r/ê )ب  

و CVC.CVC.CV از ساه هجاای    کاه کلماه اول   کندمشخص می اال ب هایدقت در مثال

کاه  هاایی  واژهگونه که گفتیم ان. همنداتشکیل شده  CV.CV.CVC  از سه هجای م کلمه دو

هاا  آنهمه نهایی  صورتیابند و میتقلیل  CV یگیرند به دو هجامی فرایند تصغیر قرار تحت 

 اولاز همخوان و واکه  CVمصغر )الف( هجای اول واژه در  .است CVبهینه دو هجای  شامل

کلمه انتخاب شده و همخوان دوم هم از پایانه هجای اول کلمه اصلی به اضافه واکه درج شاده  

 aب( نیز همخوان و واکه اولی مثال . در شده استانتخاب    به عنوان هجای دوم کلمه مصغر(

هماراه  بعدی اسات کاه   مصغر اخک شده و آغازه هجای دوم همخوان واژه به عنوان هجای اول 

 دهند.می  هجای دوم اسم مصغر را تشکیل iبا واکه درج شده  

 MAX, DEP پکیر در دو مثال باال دو محادویت پایاایی   ی نقضهامحدودیتترین بدیهی

 پایه و همچنین به خاطر درج واکه واژه انتهاییی هاو واکه هاهمخوانحکف  خاطرهستند که به

 MAXشوند. محدودیت اول محادودیت  می  به پایان کلمه مصغر نقض -i   و  -a  پسوندی

اسات، اماا دو محادودیت     DEP است و محدودیت دوم که مربوط به درج است محادودیت  

غیر قابل نقاض اسات: محادودیت     هازبان همهمصغر در کلمات که  ،اییمربوط به ساخت هج

هی  کلمه مصغری نبایاد فاقاد   . هستندNo-coda پایانه عدم و محدودیت  Onsetآغازه وجود 

غیار قابال قباول خواهاد باود.       اسم ساخته شاده  تصوردر غیر این ،پایانه باشد دارایو  آغازه

ایان چهاار    را باا اساتفاده از  در زبان کردی را  «فتم اهلل»بهینه اسم مصغر  صورت  (61تابلوی )

 دهد.  نشان میمحدودیت 
 

 

 در زبان کردی «فتح اهلل»مصغر اسم بهینه صورت ( 16)تابلوی 

fathoła: onset No-coda DEP MAX 

fa.ta   *a 
**** 

hoła 

fat.ha  *! * 
*** 

oła: 

a.ta *!  * 
***** 

fhoła: 
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شود که دیگر کلمه مصغر نباشد و باه لحااظ   میزه و پایانه باعث لکا نقض دو محدویت آغا

اما نقض دو محدودیت پایایی خللی در مصغر بودن  ؛مصغر پنداشته نشود ی قابل قبول،هامعیار

 .69، تابلوی یمپردازمی «شرافت» اسم مصغر  به صورت بهینه ند. حالکمیایجاد ن هااسماین 
 

 «شرافت» مصغر اسم  بهینهصورت ( 11)تابلوی 

ara:fat onset No-coda DEP MAX 

a.re   
* 

e 

* 

afat 

ar.fe  *! 
* 

e 

** 

at 

a.re *!  
* 

e 

**** 

fat 
 

 :ردگونه ترسیم کتوان سلسله مراتب بین آنها را اینمیکنون با بررسی این چهار محدودیت تا
Onset , no- coda >> DEP>> MAX 

 

ی هامثالاز  ی ر هی . دپردازیممیمصغر میدر اسا پیچیدهانه حال به محدودیت آغازه و پای

بحث هجا در زبان کاردی  گونه که در و همان شوددیده نمی پیچیدهبا آغازه  می، اسم رح شده

  w  و  jی  هاا تواناد نایم واکاه   می فق  ، همخوان دومی با دو آغازهها، در ساختبیان کردیم

معادودی   میاسا ،به همین دلیل؛ گیرنداین جایگاه قرار ب توانند درمین هاهمخوانباشد و دیگر 

 گیرناد. مای   وجود دارند که تحت این فرایند خاص قرار نswan  ، dʒwan ، dʒwanaمثل  

 است. در زبان کردی «ابراهیم» ( مربوط به تابلوی بهینه اسم مصغر 61تابلوی )
 

 ر زبان کردید «ابراهیم»مصغر اسم بهینه صورت ( 11)تابلوی 

ʔ()bra:im onset No-coda onset*Complex  DEP MAX 

bɪla    
** 

la 

**** 

a:im 

ɪla *!   
** 

la 

***** 

ba:im 

bɪla:r  *!  
* 

l 

*** 

im 

bla:ra   *! 
*** 

laɪ 

**** 

a:im 
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ت وچون تماام  سا فرایند ینثیر همأهم تحت تb(ɪ)ra:im  دهد که کلمهمیباال نشان  تابلو

واجای   lو b باوده و باین   یدو هجاای  هام   bɪlaپاس   ،هساتند  ییدو هجاا  مصغر شده میاسا

   نامحسون وجود دارد.

در  . در اسم مصغر دخیل اسات  پیچیدهمحدودیت آغازه شود که می مشخص ،بدین ترتیب

کاه   یافات  یرمصاغ  واژهتاوان  میناپکیر است و ننقض نیز پیچیدهمحدودیت پایانه  ،این فرایند

 یمئبارا  )ا(در مورد اسم مصاغر   (63ی )تابلوتوان در میاین مسئله را  .باشدداشته  پیچیدهانه پای

 در زبان کردی دو اسم مصغر دارد. ابراهیمالزم به ذکر است که اسم  مشاهده کرد.
 

 در زبان کردی «ابراهیم»مصغر اسم بهینه صورت ( 11)تابلوی 

ibra:him onset No-coda coda*Complex  DEP MAX 

iba    
* 

a 

***** 

ra:him 

    i.ba !*   
* 

a 

****** 

ra:him 

   i.bar  !*  
* 

a 

**** 

a:him 

   ibr.ha  * *! 
* 

a 

** 

im 
 

   codacomplex و  onset، coda-oN هایکه محدویت شودمشخص می هامثالاسان این  بر

 نقاض کارد.  تاوان  مای را  MAX  و DEP ی پایاایی  هاا محادودیت  لای نقض ناپکیر باوده و 

 مشخص کرد:صورت زیر مرحله بهرا تا این هابندی محدویتتوان ردهمی ،ترتیببدین
 

Onset, No-coda, *Complex coda , *Complex onset <<  DEP>> MAX 

شاده و  دوبااره طراحای   اسام  نظاام هجاایی    فرایند تصغیردر که  شودهده میمشابنابراین، 

   شود.میبندی هجا  ،رین نو  هجاتبراسان بهینه

اندازی چا  و لنگرانادازی   لنگر ،دیگر در فرایند تصغیر در زبان کردیمهم دو محدودیت  

 ،درنتیجاه ؛ کناد را حفاد مای  اصلی واژه   فرایند تصغیر طرف چ  موارد. در همه استراست 

مت راسات  سا اصلی من بق است. اما این مورد در واژه کلمه مصغر با سمت چ  واژه  سمت 

اصالی م ابقات نادارد.    واژه مصغر باا سامت راسات     واژه کند و سمت راستمیصدد نواژه 

 :کندرا م رح می میحاکم بر این اسا هایمحدودیت سلسله مراتب دیگری ازهمین امر 
Left- anchoring >> Right anchoring 
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چا   سامت  اسم مصغر باا  چ  سمت باید  حتما ،تحت این فرایند قرار گرفت مییعنی اگر هر اس

صاادد اسات و تخ ای از آن     مصاغر  میدر مورد همه اسا امر این ؛اصلی  م ابقت داشته باشدواژه 

   دهد.میرا نشان   «فریدون»اسم مصغر  (01تابلوی )گردد. میباعث نا دستوری شدن کلمه 
 

 در زبان کردی «فریدون» مصغراسم بهینه  صورت( 22)تابلوی 

farajdun onset no-coda L.anchor R.anchor DEP MAX 

fa.ra    *  
**** 

jdun 

   ra-ja       !*  
* 

a 

***** 

fa.dun 

    a.ra ! *  * * 
* 

a 

***** 

f.jdun 

  fa.raj  ! *  *  
*** 

dun 
 

د  و نق  شهن آن نیز غیر قاب  نق  بو  anchor-tکه محهودیت  شودمشاهه  میدر این غابلو 

 anchor-R، MAXی هاشود و این محهودیت بر محهویتمیدستوری شهن اباعث ن واژ  در 

و حوز  غسلط آن در همه صادق است موارد  میاین محهودیت در غما غسلط دارد. نیز DEP و

 «محمه»برای اسم  آوری شه  یک اسم می ر استثناهای جمعنمونهدر شود؛ البته، میموارد دیه  

 کنه.میرا نق    anchor-tکه محهویت شود دیه  می

Mohammad  ha. ma                                     «(06)                          «محمد  

نقاض شاده اسات، اماا       anchor-tکه محادویت  شاود شاخص مای  کلماه بااال م   دربا دقت 

اتب دهد که سلسله مراند و همین امر نشان مینقض نشده  coda-noو  onsetی هامحدودیت

 صورت زیر است :جا بهآنها تا بدین

Onset, no- coda, complexcoda ,complexonset >> left-anchoring >> right-

anchoring>> DEP>> MAX 
 

چا  نقاض   سامت  اندازی لنگر، محدودیت اسماما سوال اساسی این است که چرا در این 

، یعنی [ استافتاده ]اولین واکه  هاکه در همه آن شودها مشخص میبا دقت به نمونه. شده است

 ( واکه اول  واکه06. اما در مثال )اندیی افتادهها  بوده که هر دو واکه:a  یا  aواکه هجای اول  
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)بی جن  فارسیزبان  انندم ،زبان کردی نیزی ارتفا  زبان در هامشخصهاست.    o  پسین میانی

 ورت زیر است.صداری بهحسب میزان نشانبر (31:6914خان، 

[+high] > [+low] > mid  (00)                                                              

باه لحااظ ارتفاا  زباان اسات. چاون        واکهدارترین واکه میانی نشان ،بر حسب این محدودیت

تار  هیناه هجای اول کلماه اصالی ب  در   :a در هجای دوم کلمه اصلی از  /a/انتخاب واکه افتاده 

ظااهر شاده  و    [ha.ma]، کلماه باه صاورت    داریلاکا بخااطر ایان محادودیت نشاان      ،است

چ  حااکم اسات و باه هماین     سمت اندازی از بر محدودیت لنگر (22)داری محدودیت نشان

ی مصاغر،  هاا اسمنباید در  گیرد. بنابراینمیهجای دوم تحت این فرایند قرار بعد از علت کلمه 

نیاز  اکاه اول افراشاته   کند کاه اگار و  میبینی ( پیش00) محدودیتباشد.  انیمی واکه هجای اول

  مشاهده شد.ʔiba قبلی  مثالبینی درست است و موردی از آن در باشد، بهینه است. این پیش

ib.ra:.himi.ba                                                                             (09)  

چا  شارو  شاده اسات. ولای واکاه       سمت اندازی از ، لکا لنگرنشان استتفا  باال بیچون ار

. ایان مسائله باه صاورت     تواناد در هساته هجاای اول اسام مصاغر بیایاد      مینشاندار متوس  ن

 :شودمحدودیت زیر م رح می

 mid*                            اسم مصغر بیایدمتوس  نباید در هسته هجای اول  ةواک  (04)
 

داری دیگاری اسات کاه حااکم بار فرایناد تصاغیر در        محادودیت نشاان   بنابراین میانی نبودن

. ه و عدم پایانه غیر قابال نقاض اسات   است و مثل محدودیت آغاز زبان کردیخاص در میاسا

 ( است.06در مورد مثال ) (09) تابلو
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 در زبان کردی «محمه»می ر  اسم بیینهصورت ( 25)غابلوی 
m

o
h

a
m

m
a

d
 o
n

se
t

 n
o

-c
o

d
a

 

co
d

a
*

C
o

m
p

l
 

*
M

id
-

v
o

w
el

 

n
u

cl
u

e
s

 

r
o

hc
n

a
l.

 

r
o

hc
n

a
r. 

 

D
E

P
 M

A
X

 

o.ha !*   * * *  
***** 

m.mmad 

ham.ma  !*   * *  
** 

mo.ad 

mo.ha    !*  *  
**** 

mm.ad 

ha.ma     * *  
*** 

mo.md 
 

 anchorو  anchor-leftی هامحدودیتآخر با اینکه  ةگزین شودگونه که مشاهده میهمان

-right  وMAX دلیال  ی دیگار باه  هابهینه است و گزینه ةاما باز هم گزین ،را نقض کرده است

. در اینجاا  اناد نادستوری شده هامحدودیتواکه متوس  و دیگر ی نشانداری هامحدویت نقض

روبرو هساتیم کاه بار محادودیت       *vowel nuc-midنیز با محدودیت خدشه ناپکیری مثل 

anchor-left  .در فرایناد تصاغیر   را  هامحدودیتسلسله مراتب توان می ،ترتیببدینغلبه دارد

  :نشان دادصورت زیر در زبان کردی به
Onset, *coda,*mid-vowel nuc,*complex coda, *complexonset >> left-

anchoring>>right-anchoring<< MAX  << DEP 

 گیری نتیجه .1

چوب بهینگای  زبان کردی در چار ی اسم مصغرهانمونه رسیو بر با تحلیلدر این پژوهش، 

در راستای تولید  هادیگر زبان انندفرایند تصغیر در این زبان م دست آمد:نتایجی به شرح زیر به

ه بسات واشادت  هی حاکم بر این فرایند بهامحدودیت و کندمیترین نو  ساخت هجا عمل بهینه

 وسایله باه  فرایناد تصاغیر غالباا    در زباان کاردی  . سات ای حاکم بر ساخت هجهامحدودیتبه 

ماورد اساتثنایی محادودیت     یا   در . تنهاگیردمیچ  کلمه اصلی شکل  از طرفاندازی لنگر

تارین ناو  سااخت هجاایی را     یانی بر آن غلبه داشت. در کل این فرایند بهینهداری واکه منشان

به  بین دو طرف گفتگو نی بر صمیمیت نوعی راب ه مبتدر صورت حاکم بودن  که کندتولید می

ان کاردی کاه از رهگاکر    های آغازین زبنکته جانبی بسیار مهم در خصوص خوشه .رودکار می
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خوشاه آغاازین )جاز    که در زبان کردی  این است ،دست آمدغر در این زبان بهبررسی اسم مص

رد که در اسم مصغر وجود دارد و ی  واکه بسیار کوتاه نامحسون در موارد معدود( وجود ندا

 اندازد.  فاصله می غازیآ بین دو همخوان دهد وخود را بیشتر نشان می
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