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چکیده

یکی از فرایندهای رایج در نظجا واایجی گجوی
نر شدگی است .این فرایند در گوی

رجردی رریجری فراینجد

رریری هنگامی رخ میدهد ره در

خوشههای همخوانی پایانة هجا محدادیت حاشجةة هججایی راایجت نهجد

باشد .در این تحقةق با استفاد از نظریجة بیةنگجی نهجا داد مجیشجود رجه
محدادیت راایت توالی رسایی در خوشههای همخوانی نمیتوانجد اامج

تحریک فرایند نر شدگی در خوشههای همخوانی پایانة هججا در گجوی

رریری باشد ا این محجر

را بایجد محجدادیت حاشجةة هججایی دانتجت.

همچنةن استدالل میشود ره االویت داد به محجدادیت حاشجةة هججایی
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در این گوی

بااث مجیشجود بجا اججود ار جا نهجد محجدادیت تجوالی

رسایی ،فرایند نر شجدگی نتج ت بجه فراینجدهجای حج و ا ا جافه فراینجد
بیةنهتری قرمداد شود.

واژههای کلیدی :نر شجدگی ،حاشجةة هججایی ،تجوالی رسجایی ،نظریجة
بیةنگی

 .1مقدمه

صرونظر از مهکالت موجود بر سر را تقتةمبندی زبا ها ،زبا های جیا را مجیتجوا بجه

چند خانوادۀ زبانی نت تاً محداد تقتةم ررد .یکی از بزرگترین خانواد های زبجانی حاصج
از این تقتةمبندی ،خانوادۀ هند ا اراپایی است ،ره بجهنوبجة خجود قابج تقتجةم بجه د شجاخة
زبانی دیگر میباشد .در یکجی از شجاخههجای اصجری و  ،شجاخة زبجانی هنجدا -ایرانجی قجرار
میگةردره از شاخة ایرانی و میتوا به زبا های فارسی ا رجردی اشجار داشجت .بنجابراین
زبا رردی در زیرشاخة زبا های ایرانی از شاخة هندا -ایرانی قرار میگةرد ره این شجاخه
بهنوبة خود اضوی از شاخة هند ا اراپایی محتوب میگردد .زبا رجردی را مجیتجوا بجه
زیرشاخههای متفااتی تقتةم ررد ره هر شجاخه چنجدین گجوی
داد است .گوی

ا لیججه را در خجود ججای

رردی رریری یکی از گوی های زبا رردی به شمار میراد .بهمنظور

انجا پژاههی دقةق ا همهجان ه ،از مةا طوایف ا ایالتی ره به زبا رجردی رریجری تکرجم
مجیرننججد ،تمررجز خججود را بجر رای گججوی

رریجری رایج در سجه شیرسججتا ایجوا غججرب،

گةال غرب ا اسال وبادغرب معطوو ساختهایم .در این پژاه

تالش بر و اسجت رجه بجه

تحرة ا توصةف فرایند نر شدگی ،1ره یکی از پربتامدترین فرایندهای ااجی ا واایی در
این گوی

به شمار میراد ،ا اام محر

تحرة ا توصةف این فرایند در گوی

و پرداخته شود .جیت نةج بجه ایجن هجدو ا

رردی رریری از نظریة بیةنگی 2بهانوا چجارچوب

نظری استفاد شد است.
lenition
Optimality Theory

1
2
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 .2مبانی نظری بهینگی

از جمره نظریههای جدید ااجشناسی زایهی میتوا به نظریة بیةنگجی اشجار داشجت .نظریجة

بیةنگی از جدیدترین نظریههای موجود در زبا شناسجی اسجت رجه در ااایج دهجة  1990در

راند تکوین زبجا شناسجی زایهجی رای رجار ومجد .نظریجة بیةنگجی ابتجدا توسجر پجرین  1ا

اسمولنتججکی )2004( 2معرفججی شججد .ایججن نظریججه در مقاب ج نظریججة ااجشناسججی زایهججی رججه
رایکردی قااد محور است رای رار ومد ا دارای رایکجردی محجدادیتمحجور اسجت .از
جمره افرادی ره در پةه رد ا تکوین م انی نظری بیةنگی نق
( )1999ا مکرارتی )2002( 4اشار داشت.
 .1 .2تولید در بهینگی

تولةد در نظریة بیةنگی در دا بخ

اینجا شةوۀ چةن

داشتهاند میتجوا بجه رجاگر

3

مولد ا ارزیاب صجورت مجیگةجرد .منظجور از تولةجد در

وااها در رنار یکدیگر برای سجاخت هججا ا بنجابراین اانگجا اسجت.رار

مولد و است ره ارادی نظا واایی را به دستهای از گزینههای محتم ت دی رنجد ا رجار
ارزیجاب ایجن اسجت رجه از مةجا گزینججههجای محتمج  ،و گزینجهای را انتخجاب رنجد رججه از
محدادیتهای موجود بر سر را تولةد ،رمترین تخطی را داشته باشد ره این گزینجه ،همجا
خراجی دستگا بیةنگی خواهد بود (راگر.)1999 ،
 .2 .2محدودیت در بهینگی
پججرین

ا اسمولنتججکی ( )2004محججدادیتهججای موجججود در نظریججة بیةنگججی را بججه دا نججو
5

6

محدادیتهای نها داری ا پایایی تقتةمبندی رجرد انجد .هجر محجدادیت نهجا داری در
تالش است ره خراجی دستگا ااجی را با محدادیتهای موجود در زبا مطابقت دهد تجا
خججوشسججاخت بججود خراجججی را تضججمةن رنججد .دبةرمقججد ( )1389مججیگویججد ایججن
1

Prince
Smolensky
Kager
4
McKarthy
5
markedness
6
faithfulness
2
3
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محدادیتهای نها داری بااث بازشناختن صورتهای نها دار از بینها میشود .رجاگر

( )1999ارزشهای بینها  1را ونیایی میداند ره در مةا زبا هجا تجرجةد داد مجیشجوند ا
در همة دستورها اص محتوب میشوند الجی ارزشهجای نهجا داری 2را محجدادیتهجایی
میداند ره در مةا زبا ترجةد داد نمیشوند ا تنیا برای ایجاد تقاب استفاد میشوند.
اه زبا برای رسةد به اقتصاد بیةنه در تولةد ا ادرا
چجه بجرای شجنوند  ،گججرای

گفتار چه برای گویند ا

بجه اجد پةجرای از الگججوی نهجا دار دارنجد .بنججابراین

گویهورا هر زبا تمای دارند زیرساخت ااجی در سطد تولةد ا ادرا

گفتار،

تججا حججد امکججا ارت ججا گفتججاری را مخت ج نکنججد ،سججاد ا سججی الوصججول باشججد
(بیجنخا .)23:1384 ،

از جمرة این محدادیتها میتوا به موارد زیر اشار ررد:
] :[SON-SEQوغازۀ مررب افزای

رسایی دارد ا پایانجة مررجب رجاه

رسجایی (رجاگر،

.)267:1999
]) :[PM(PEAK MARGINواای بعجججد از هتجججته ن ایجججد دارای مهخصجججة [+voice,-

] continuantیا ] [-voiceباشد (یاروب .) 84 :1994 ،3

محدادیت پایایی در تالش است از اامال تغةةرات زیجاد مةجا ارادی ا خراججی دسجتگا
ااجشناختی جروگةری رند .دبةرمقد ( )1389در این ارت ا میگوید محدادیت پایایی در
تالش است نوای همانندی را مجابةن درا داد ا بجرا داد تضجمةن رنجد تجا از ایججاد فاصجرة
ساختاری زیاد مةا و دا جروگةری رنجد .از جمرجه محجدادیتهجای پایجایی در ارت جا بجا
فرایند نر شدگی میتوا به موارد زیر اشار داشت:
 :)NO DELETION( MAXاجزای اناصر ارادی با اجزای اناصر خراجی باید مطابقجت
رند (راگر.)45:1999 ،

1

unmarked constraint
marked constraint
3
Jacobs
2
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 :)NO INSERTION( DEPاججزای اناصجر خراججی بایجد درمطابقجت بجا اججزای اناصجر
ارادی باشد (راگر.)65:1999 ،
 :*COMPLEXپرهةز از خوشههای همخوانی (راگر)97:1999 ،
 .3فرایند نرمشدگی

1

یکی از تغةةرات واایی رای در مةا زبا ها فرایند نر شدگی یا تضعةف است .ایجن فراینجد

تنیا همخوا ها را تحتتأثةر خود قرار میدهد .بر این اساس ،همخوا ها خود به چنجد دسجته

تقتةم میشوند .تراسک )1996( 2تقتةمبندی زیر را از نرمی همخجوا هجا برم نجای مجال -
های مخترف ارائه میدهد:

 مهددها <3ساد ها

 انتدادیها < سایهیها<ناسود ها
 انتدادیها < راا ها

4

5

 انتدادی چارنایی < انتدادی دهانی
 غةرخةهومیها < خةهومیها
 بیاا ها < ااردارها
م نای تقتةمبندی تراسک مال های وااشناختی است .چیار مورد اال به ا ور جریجا
هوا از دها مربو میشوند .مورد پنجم با مةزا گةجرش هجوا در حفجرۀ خةهجو در ارت جا
است ا وخرین مورد با انق اض اندا های گویایی (تاروااها) مرت ر میشود.
مةزا نرمی در همخوا ها همةهه ثابت نةتت ا بنا بر دالیج وااشجناختی ا ااجشجناختی
گا متغةر خواهد بود .تراسک ( )1996ارت تغةةرات در سختی همخوا ها را بهدلة تمایج
گویهورا برای تالش رمتر در گفتار میداند .وااهایی ره با قدرت ماهةچهای بةهتر تولةجد
1

weakening
Trask
3
geminate
4
approximant
5
liquid
2
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میشوند در مقایته با سایر وااها سخت 1خواند میشوند (رریتتال .)143:1992 ،2در ایجن

رابطه ،وااهای اا دار نر  3ا وااهای بیاا

سخت خواند میشجوند .ت جدی یجک واا،

مانند ت دی یک سایهی به انتدادی ،تقویجت ا اکج

ایجن فراینجد تضجعةف (نجر شجدگی)

نامةد میشود ره در و نةرای ماهةچهای ا جریجا هجوا تضجعةف مجیشجود .در ایجن راسجتا
ت ججدی یججک انتججدادی بججه سایهججی را سایهججیشججدگی 4ا ت جدی بججیاا

اا داری 5میگویند.

بججه اا دار را

 .1 .3فرایند نرمشدگی در کردی کلهری

رردی رریری تمای دارد در ساختار هجایی خود بعد از هتتة هججا در خوشجههجای

گوی

همخوانی راه

رسایی داشته باشد ا چنانچه این توالی رسجایی در اانگجا راایجت نهجد

باشد ،از راهکارهای گوناگونی برای ح این مهک اسجتفاد مجیشجود (زمجانی .)1391 ،بجه
نظر میرسد ره این تمای  ،محر

اصری فرایند نر شدگی خوشههای همخجوانی در پایانجة

هجا باشد .رةچنر )1993( 6نر شدگی را در حقةقت افجزای

در مةجزا رسجایی همخجوا هجا

تعریف میرنجد .بنجابراین بجا نجر شجدگی (سایهجیشجدگی) همخجوا وغجازین خوشجههجای
همخوانی متةر برای راایت توالی رسایی 7هموار شد است؛ همانند موارد زیر:
جدول  :1چند نمونه از فرایند نر شدگی در زبا رردی رریری
فرایند نر شدگی

معنا

coda

سقف

sxf

⇨

sqf

-Vqf

رقص

rxs

⇨

rqs

-Vqs

نقص

nxʃ

⇨

nqʃ

-Vqs

ن

nfʃ

⇨

nqʃ

-Vqs

1

fortis
Crystal
3
lenis
4
spirantization
5
voicing
6
Kirchner
7
sonority sequence
2
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در موارد باال مالحظه شد ره با نر شجدگی صجوت انتجدادی  /G/ا  /b/بجه صجوتهجای
سایهی  /x/ا  /f/محدادیت توالی رسایی ار ا شد است .به بةا دیگر این گونه مجینمایجد
ره اام محر

فرایند واایی نر شجدگی فجو  ،محجدادیت تجوالی رسجایی ][SON-SEQ

باشد .امجا مجواردی نةجز اججود دارد رجه بجا نجر شجدگی (سایهجیشجدگی) همخجوا اال در
خوشههای همخوانی پایانة هجا ،هنوز مهک توالی رسایی پا برجاست؛ همانند موارد زیر:
جدول :2یک نمونه نر شدگی
فرایند نر شدگی

معنا
قض

qfz

مغز

mxz

Coda

⇨
⇨

در جدال فو مهخص است ره اگر اام محر

Gbz

-Vbz

mqz

-Vqz

فراینجد نجر شجدگی در خوشجههجای

همخوانی پایانة هجا ،محدادیت توالی رسایی ] [SON-SEQمیبود ،مهجک اجد راایجت
توالی رسایی ن اید اجود داشت؛ در حالی ره هنوز در اانگا فو نقض محدادیت تجوالی
رسایی پابرجاست ا در پایا هجا به ججای رجاه
شاهد دیگری نةز اججود دارد رجه محجر

رسجایی ،شجاهد افجزای

رسجایی هتجتةم.

فراینجد نجر شجدگی در خوشجههجای پایانجة هججا

محدادیت توالی رسایی نةتت .به مثال زیر دقت رنةد:
جدول  :3چند مثال از نر شدگی در خوشههای همخوانی
فرایند نر شدگی

معنا

coda

سقر

sxt

⇨

sqt

-VGt

ر

zft

⇨

zbt

-Vbt

مترم اسجت رجه در خوشجههجای پایانجة هججای اان هجای  /zbt/ ،/sqt/تجوالی رسجایی
بهخوبی راایت شد است ا در پایانة هجا شاهد تجوالی رسجایی نزالجی هتجتةم؛ پج

اامجال

فرایند نر شدگی برو حهو خواهد بود ا این خالو اص اقتصاد زبانی است .بنابراین بایجد
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فراینججد نججر شججدگی محججر

دیگججری داشججته باشججد .جججواب ایججن سججئوال در محججدادیت
( )1994نیفته است:

نها داری ) PM(PEAK MARGINEیاروب

 محججدادیت ]) :[PM(PEAK MARGINواای بعججد از هتججته ن ایججد دارای مهخصججة
] [+voice,-continuantیا ] [-voiceباشد (یاروب .)1994 ،
بنا بر محدادیت فو  ،تمای زبا بر و است ره واای انتجدادی اا
پ

دار ماننجد /b,G/

از هتته نةاید ا در صورت براز تا حد امکا این تخطی ج را گجردد .از ایجن را زبجا

رردی از فرایند نر شدگی استفاد میرند« .ت دی انتدادیها بجه همخجوا هجای سایهجی بجا
انوا سایهیشدگی در بافتهای بةن دا ااره یا بعد از ااره اتفا میافتجد بجه طجوری رجه

نوای فرایند تضعةف (نر شدگی) به شجمار مجیراد» (رنتجتوی  .)35:1994 ،1ایجن خجود تجا

حدی معادل محدادیت ] [PMم نی بر نةامد صوت انتدادی اا دار بعد از هتجته اسجت.
در گججوی

رریججری محججدادیت ] [PMاججالا برخوشججههججای همخججوانی در پایانججة هجججا بججر

همخوا های غةرخوشهای در پایانه نةز اامال میشود:
جدول  :4چند مورد از نر شدگی در همخوا های غةرخوشهای
معنا
جنا
تةغ
ار

فرایند نر شدگی
d.nax
tix
rx

⇨

coda
d.naq

-VG

tiq

-VG

rq

-VG

⇨
⇨

این نو از فرایند نر شدگی را در رایکرد قااد بنةاد میتوا به شک زیر نها داد:
)[+cont, -voiced] / V___(C2

⇨

)[+cont, -voiced]/ V___(C2

⇨

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏+
[
]
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐−
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣+
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙+
[
]
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐−
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣+
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نظریة بیةنگی در مورد فرایند فو ت ةةن ساد تری به دست میدهجد .ایجن محجدادیتهجا
همانند سایر محدادیتها نقضپ یر است ره ارت این نقضپ یری باز اختةجار گویهجور در
محدادیتهاست« .1اگرچه همة محدادیتها همگانی هتتند اما زبا ها مرت جهبنجدی

چةن

متفااتی از این محدادیتها به دسجت مجیدهنجد .ایجن مرت جهبنجدی ا جارت اسجت از ترتةجب
محدادیتها در یک زبا خجا

چةن

بجر اسجاس اهمةتجی رجه هررجدا از ونیجا در زبجا

دارند» (لجندر 2ا همکارا  .)2001 ،بر این اساس گزینجة بیةنجه بجر اسجاس االویجت داد بجه
محدادیت فو  ،برای به دست داد گزینة بیةنه به شک زیر خواهد بود:

PM, LIN3, MAX, DEP, SON-SEQ, PARSE(F)4 >> COMPLEX(CODA)5



در زیر نحوۀ امرکرد تابرو بیةنگی در انتخاب گزینة بیةنه ا بنابراین فرایند بیةنجه نمجای
داد شد است:
*COM

)PARSE(F

*
*

SON-SEQ

DEP

MAX

LIN

*

PM

rqs

!*

rqs
 rxs

*
!*

*
!*

rs
rqs

!*

تابلوی  :1تابروی بیةنگی فرایند نر

rsq

شدگی برای اانۀ «»rxs

در تابروی فو مهخص است انتخاب مرت هبندی فو از مةا چند رت جهبنجدی ممکجن از
محججدادیتهججا بججه اامججال فراینججد نججر شججدگی مججیانجامججد .االویججت داد بججه محججدادیت

 3این محدادیت ناظر بر راایت توالی خطی وااها میباشد.

free ranking
Legendre

 4پرهةز از مهخصههای شناار .این بدا معناست ره گویهورا تمای دارند از تغةةر مهخصات واایی بپرهةزند.
 5بهمعنای تمای برای پرهةز از خوشههای همخوانی در پایانة هجا میباشد.

1
2
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]) [PM(PEAK MARGINEنتج ت بجه محجدادیت تجوالی رسجایی ] [SON-SEQبااجث
میشود اریرغم ار ا نهد محدادیت توالی رسایی باز فرایند نر شدگی فرایند بیةنهتجری
نت ت به سایر فرایندهای ح و ا ا افه ا قرمداد شود.
در تججابروی زیججر اگرچججه محججدادیت تججوالی رسججایی ار ججا نهججد اسججت الججی بججا ار ججای
محدادیت ] [PMفرایند نر شدگی رخ داد است:
*COMP
)(CODA

)PARSE(F

*

SON-SEQ

DEP

MAX

LIN

*
*

*

PM

Gbz

!*

qbz
 qfz

*

*

!*
!*

*
!*

qzf
qz
qbz

تابلوی  :2تابروی بیةنگی فرایند نر شدگی برای اانۀ «»qfz

این خود نها میدهد ونچه محر

فرایند نر شدگی در خوشههای همخوانی در پایانة

هجا است نمیتواند محدادیت راایت توالی رسایی ] [SON-SEQباشد برکه محر

ایجن

فرایند را باید محدادیت حاشةة هجایی [PM] 1دانتت .خراجی تابروی فو با پایانجة دارای

افزای

رسایی در خوشههای همخوانی پایانة هجا  ،/-fz/به وزادی گویهجور در رت جهبنجدی

محدادیت ] [SON-SEQمرت ر میشود .راگر ( )406:1999جواب ایجن داگجانگی را در

انتخاب وزاد گویهور در مرت هبندی برخی 2از محدادیتها مجیدانجد ا مجیگویجد «انتخجاب

وزاد مرت هبندی 3محدادیتها از تترر مطرق محدادیتها بر همدیگر جروگةری میرنجد».
راگر معتقد است ره گویهور بررسی گرا راندیدها را به دا زیرمجمواه تقتةم مجیرنجد
ره انتخاب هرردا از این زیرمجمواهها به تولةد بیةنه منجر خواهد شجد .بجه بةجا سجاد تجر،
peak margin

1

 2هما گونه ره گفته شد این وزادی تنیا در مورد برخی از محدادیتها اجود دارد ا در مجورد تمجامی محجدادیتهجا
صاد نةتت.

free ranking

3
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این مو و را به شک دا تابروی زیر میتوا نها داد ا محر
را در گوی

اصری فرایند نجر شجدگی

رریری شناخت:
PM
!*

SON-SEQ
*

nq
nq
nx



تابلوی  3الف :نر شدگی در «»nx
SON-SEQ
!*

PM
*

nq
nq
nx



تابلوی  3ب :نر شدگی در «»nx
PM
!*

SON-SEQ
*

qbz
qbz
 qfz

*
تابلوی  :4نر شدگی در «»qfz

هما گونه ره در تابروی شمار -3الف ا ب مهخص اسجت ،فراینجد نجر شجدگی بااجث
شد است ره همزما هجر دا محجدادیت حاشجةة هججایی ا تجوالی رسجایی ار جا شجود .بجه
ا ارتی دیگر ،چةن

متفاات محدادیتها تأثةری بر خراجی دستگا ااجی نداشجته اسجت.

بنابراین در اینجا تهخةص محر

فراینجد نجر شجدگی دشجوار اسجت .الجی ونچجه از تجابروی

شمارۀ چیار برمجی ویجد گجوا بجر ایجن مطرجب اسجت رجه بجا اامجال فراینجد نجر شجدگی تنیجا
محدادیت حاشةة هجایی ار ا شد است ا محجدادیت راایجت تجوالی رسجایی نقجضشجد
باقی میماند .به ا ارتی میتوا گفجت اگجر محجدادیت راایجت تجوالی رسجایی را محجر
فرایند نر شدگی بدانةم باید در تابروی دا این محدادیت نقجض نمجیشجد .پج
گفت محر

مجیتجوا

فرایند نر شدگی در اانگانی همانند موارد باال را باید تمای گویهجور بجرای

اد نقض محدادیت حاشةة هجایی دانتت.
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 .4نتیجهگیری

نوای از فرایندهای ااجی رجه در رابطجه بجا تجوالی رسجایی در ایجن پجژاه
بررسی قرار گرفت ،فرایند نر شدگی است .این فرایند در گوی

مجورد تحرةج ا

رریری بر همخوا ها اثجر

میگ ارد .بر این اساس همخوا ها از لحاظ نرمی به دستههای مخترفی تقتةم شجدند .مةجزا
نرمی در همخوا ها همةهه ثابت نةتت ا بنابر دالی وااشجناختی ا ااجشجناختی گجا متغةجر
خواهد بود .در این تحقةق نها داد شد ره فرایند نر شدگی گا بااث ار ای محدادیت
توالی رسایی میشود ا این گونجه مجینمجود رجه محجر

اصجری فراینجد نجر شجدگی همجا

محدادیت توالی رسایی ] [SON-SEQباشد .در این تحقةق استدالل شجد رجه محجدادیت
توالی رسایی نمیتواند اام تحریک فرایند نر شدگی باشد .با بررسی بةهتر نها داد شجد
ره محر

ایجن فراینجد را بایجد محجدادیت حاشجةة هججایی ])[PM(PEAK MARGINE

دانتت .تمای این محدادیت بر و است ره واای بعد از هتته فاقد مهخصجة [+Voice, -

] Continuantیا ] [-Voiceباشد .مطابق این محدادیت ،در گجوی
است ره اصوات انتدادی اا داری همانند ] [q, bپ
تا حد امکا این تخطی ج را گردد رجه گجوی

رریجری تمایج بجه و

از هتته نةایند ا در صجورت بجراز

رریجری بجرای ار جای ایجن محجدادیت،

فرایند نر شدگی را بیةنهترین فرایند میدانجد .محجدادیت حاشجةة هججایی ] [PMاجالا بجر
خوشههای همخوانی ،بر همخجوا هجای غةرخوشجهای در پایانجه نةجز اامجال مجیشجود .بجدین
صورت شةوۀ چةن

محدادیتها در اامال فرایند نر شدگی از قرار زیر است:

) PM, SON-SEQ, LIN, MAX, DEP, PARSE(F) >> COMPLEX(CODA

االویت داد به محدادیت حاشةة هججایی نتج ت بجه محجدادیت تجوالی رسجایی بااجث
میشود با اجود ار ا نهد محدادیت توالی رسایی ،باز فرایند نر شدگی فرایند بیةنهتجری
نت ت به سایر فرایندهای ح و ا ا افه قرمداد شود .بر این اساس در پایا ایجن بخج

بجاز

نتةجهگةری میشود ره اام تحریک فرایند نر شدگی در خوشههای همخوانی پایانة هججا
نمیتواند محدادیت توالی رسایی باشد ا این محر
دانتت.

را بایجد محجدادیت حاشجةة هججایی
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Abstract

One of the common phonological processes in the sound system of
Kalhori Kurdish is lenition process. This process occurs in Kalhori
Kurdish when the peak margin constraint is not observed in the final
consonant clusters of the syllable. In this study it will be shown that
constraint of observing sonority sequence in consonant clusters cannot
be a motivation for the lenition process in the final consonant clusters
of a syllable in Kalhori Kurdish and this motivation should be regarded
as peak margin constraint. It will also be argued that prioritizing the
peak margin constraint in this dialect will cause the lenition process to
be considered a more optimal process than deletion and insertion
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processes despite the fact that the process of sonority sequence is not
satisfied.
Keywords: lenition, peak margin, sonority sequence, optimality
theory.

