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های کردی ایالمی جبرانی واکه در گونهتجزیه و تحلیل کشش

 با تکیه بر تحلیل مورایی

 *الهام ثباتی

 دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

 (55/86/9816؛ تاریخ پذیر : 95/81/9812)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های کردی ایالمی با تکیـه بـر گونه جبرانی واکه درمقالة حاضر به بررسی فرایند کشش 
 واجی الیة از واحدی دلیل حذ  به فرایند این مورایی، نظریة درپردازد. تحلیل مورایی می

هـا تنهـا جبرانی در این گونهگیرد. کشش صورت می مورایی الیة در آن مورای ماندن آزاد و
های مـورایی هسـتند همخوان //.//./h/ هایدهد و همخوانمی به دلیل حذ  همخوان ر 

شـده و  افتد. بدین منظور، بیست گویشور انتخابمیکه در پی حذ  آنها کشش واکه اتفاق 
 عالوه، نگارنده نیـز خـود گویشـورِعمل آمده است. به ها مصاحبه بهاز طریقِ پرسشنامه با آن

حاضـر در مجمـوع هاسـت. بـر ایـن اسـاس، پـژوهش فیلی و آشنا به سایر گونهگونة کردیِ 
هـای ششصد داده را مورد بررسی قرار داده است که با توجه به محدودیت حجـم مقالـه داده

هـای مـورد بررسـی بـر مبنـای الفبـای آوانگـار اسـت. دادهبارز را به عنوان نمونه ارائه کرده 
 ــ تحلیلـی اسـت.اند. رو  مورد استفاده در این پژوهش توصـیفی المللی آوانویسی شده بین

جبرانـی . انگیزه اصـلی فراینـد کشـش9 :ترین دستاوردهای پژوهش عبارتند ازبرخی از مهم
کـرده و در حفی وزن مورایی کلمه است که تحلیـل خطـی در نشـان دادن آن نـاتوان عمـل

تـوان گفـت انـد. بنـابراین، مـیشدهها به خوبی نشان داده تحلیل غیرخطی مورایی، این الیه
های کردی ایالمـی جبرانی در داده رایی کافی برای توصیف فرایند کششنظریه مورایی از کا
حامل وزن هجایی هسـتند کـه حـذ  /x/ ، /φ/ ، /h/ . تنها سه همخوان5برخوردار است؛ 

-مـی حـداکثر های کردی ایالمیگونهی . هجاها8شود؛ جبرانی واکه می آنها منجر به کشش

هـای مـورایی بعـد از کردی ایالمی، حذ  همخوان های. در گونه2 .باشند سه مورایی توانند
 .شودهای کشیده سبب تغییر ماهیت واکه می واکه

 های کردی ایالمی، نظریة مورایی، وزن هجایی.جبرانی، گونه کشش :ها کلیدواژه

  

                                                            
*
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 . مقدمه9

 8گونـة« پـنج»واکة موجـود در  5جبرانیکشش  9مورایی حاضر به تحلیل پژوهش

بـا  5و ملکشـاهی 6، شـیروانی7، خزلـی )خیرونـد(2له: ارکوازیکردی ایالمی از جم

جبرانی  کشش 1پردازد. گلداسمیتمی 3محوریت کردی استان ایالم )کردی فیلی(

جبرانی بـه فراینـدی از کشـش یـک واج، اکثـراً کشش»کند: را اینگونه تعریف می

ی واج شـدگکند که این کشش، پاسخی به فرایند حـذ  یـا کوتـاهواکه، اشاره می

نویسـد: جبرانی مـی. درزی در تعریف کشش(Goldsmith , 1990: 73)« دیگر است

شـود کـه حاصـل جبرانی به عنوان کشش یک واحد زنجیری تعریـف مـیکشش»

. (57-73: 9857)درزی، « شدگی یک واحد زنجیـری مجـاور اسـت حذ  یا کوتاه

خـل هجاسـت و این فرایند هم مشروط به جایگاه عنصر زنجیری حذ  شده در دا

هم مشروط به انتخاب عنصر زنجیری مجاور که باید کشیده شود. در نتیجـة ایـن 

مانـد. پیوندد، ثابـت مـیفرایند، وزن هجایی که کشش جبرانی در آن به وقوع می

 هاینظریه چارچوب در و های مختلفزبان در گذشته، دهة چند طی این فرایند

 ;Hayes, 1989) گرفتـه اسـت قـرار بررسـی و بحـث گونـاگون، مـورد واجـی

Bijenkhan, 2000; Kavitskaya, 2002; Topintzi, 2005; Shademan, 2005) در .

( به این موضـوع 9837کامبوزیا ) زعفرانلو  (  و کرد 9857زبان فارسی نیز، درزی )

شناسـی واجمعیـار، نظریـه  98های مختلفی مانند نظریـه خطـینظریهاند. پرداخته

                                                            
1. moraic analysis  
2. compensatory lengthening 
3. variant 
4. Arkavazi 
5. Kheirvand 
6. Shirvani 
7. Malekshahi 
8. Feily 
9. Goldsmith, J.A. 
10. Linear Theory 
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اند و هر کدام از جبرانی پرداختهتحلیل کشش به  5و نظریه ایکس 9واکهـ  همخوان

ای کـه کشـش تنها نظریـه هایی در این زمینه مواجه بودند وها با نقصاین نظریه

نظریة مورایی است. در پژوهش حاضر، عـالوه  کرده،جبرانی را بهتر از بقیه تحلیل  

نقص آن در تحلیل کشش  ، تحلیل خطی نیز برای نشان دادن8بر تحلیل غیرخطی

   شود.جبرانی ذکر می

 . پیشینه پژوهش2

ی با تکیه بر تحلیـل مـورایی، تـا المیا یکرد هایدر گونهجبرانی  در زمینة کشش

جایی که نگارنده اطالع دارد، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. مجموعـه آثـار 

 چهـارده اثـر اسـتهـای زبـانی اسـتان ایـالم کلی بررسی شده در ارتباط با گونـه

از این  نامه و رساله و دو کتاب. در زیر دو نمونهل بر چهار مقاله، هشت پایانمشتم

آثار و یک نمونه از پژوهشی که در زمینه کشش جبرانی در گونة کـردی سـورانی 

   شود:نگاشته شده است، به طور مختصر ذکر می

 در واکه جبرانی ششک( در این اثر  به بررسی 9833زاهدی )نژاد و صدیقعلی

برخی از نتـایج ایـن پردازند. میدر چارچوب  نظریه مورایی  سورانی کردی گویش

جبرانی در گویش کردی سـورانی ناشـی از حـذ  همخـوان و  . کشش9پژوهش: 

حامـل وزن هجـایی  /x/ ، // ، /h/ ،// .  تنهـا چهـار همخـوان5واکـه اسـت؛ 

 شود.واکه می جبرانیهستند که حذ  آنها منجر به کشش 

ــی، صــرفی و نحــوی در 9819ســیدی ) ــادی را از نظــر آوای ــردی فرهادآب ( ک

گرایـی مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. ایـن گونـة کـردی چارچوب نظریة ساخت

                                                            
1. CV phonology theory 
2. X-Theory 
3. non- linear 
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زیرمجموعة کردی فیلی )کردی رایج در استان ایالم( است. برخی ازدسـتاوردهای 

هـای ت هر چه بهتر زباناین پژوهش عبارتند از: نشان دادن روشی به سوی شناخ

 جوار این گویش. های همایرانی و ارائة اطلس گویشی برای گویش

 . چهارچوب نظری پژوهش3

 جبرانی بر اساس نظریة مورایی. فرایند کشش3ـ9

( و 1989) 5( مطـرح کـرد. سـپس هیـز1985) 9نظریه مورایی را اولین بار هـایمن

شناسان در تحقیقـات خـود، ز واج( و بسیاری دیگر ا1990) 2و پرینس 8کارتی مک

وجود آوردند. تفاوت  هایی نیز در آن بهکردند و تغییر و تعدیل این نظریه را مطرح

واکه و ایکس در واحدهای خاصی اسـت کـه  ـ  های همخواننظریه مورایی با نظریه

شوند. در مورد هـر واحـد واجـی میمند متصل های موجود در الیة زمانبه جایگاه

خـورد، امکـان  می مند در الیة مبنا پیوندز نظر زیرساختی به یک جایگاه زمانکه ا

-ها فراینـد کشـشجبرانی همیشه وجود دارد، اما همة زبانبه وجود آمدن کشش 

وجـود جبرانـی بـه های خاصی، کشـشجبرانی ندارند. در یک زبان گاهی در بافت

کشـش جبرانـی وجـود دارد و  هـایی کـه در آنهـاآید. نظریة مورایی میان زبانمی

شود. مورا یـک سـازة دهد، تمایز قائل میهایی که در آنها این فرایند ر  نمیزبان

کـه حامـل وزن هجاست که واسط بین الیة هجا و الیة واجـی اسـت. واحـدهایی 

رو، مـورا دو ایـنتوانند در الیة واجی به موراها متصـل شـوند. ازی هستند، میواج

: 9837کامبوزیـا،  زعفرانلـو ن واجی و نقش جایگاه واجی )کردنقش دارد: نقش وز

 (.982ـ985

                                                            
1. Hyman, L. 
2. Hayes, B. 
3. McCarthy, J.  
4. Prince, A. S.  
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 الف.  نقش وزن واجی

هجای سبک از نظر واجی یک مورا و هجای سنگین دو مورا دارد. این تمایز وزنی، 

رود، مـیکـار عالوه بر استفاده در نظم و شعر و نثر مسجّع، در تعیین تکیه نیز بـه

 تکیة ثابت باشد.  مگر اینکه زبانی دارای

 ب. نقش جایگاه واجی

هـای رود، همـانطور کـه نظریـه کـارتواند برای نشان دادن کشش بهاین نقش می

کنـد کـه بینی مـیمورا پیشنشان دهند.  توانند آن راواکه و ایکس می همخوان ـ

شود. واحد آغـازه کـه از نظـر واکة کشیده هرگز از نظر واجی سبک محسوب نمی

نـدارد. در نتیجـه، وزن است، هیچ نقشی در تعیین وزن هجـا و تکیـه  واجی بدون

 شود. میچنین واحدی مستقیم به گره هجا متصل 

 قاعدة کشش جبرانی در نظریة مورایی:

 

دهد که واحـد مـورایی آزاد در پایانـة هجـا کـه بـه هـیچ قاعده فوق نشان می

رانی، با توجه بـه قواعـد جبعنصری در الیة واج متصل نیست، در اثر فرایند کشش

شود. ایـن واحـد در خاص زبان و اصول پیوندی، به عنصری در الیة واج متصل می

 مثال باال به هستة هجا متصل شده است.
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 تحلیل موراییهای کردی ایالمی با تکیه بر . تجزیه و تحلیل داده4

  و h های سایش چاکنایی و انسداد چاکناییهای کردی ایالمی، همخواندر گونه

پایانی واژه، هجـا و محـیط بعـد از اند، در جایگاهواژهای زبان عربی آمدهکه در وام

گردد. در ایـن میها، واکة قبل از آن کشیده شود و در برخی از واژهواکه حذ  می

جبرانـی، شـود. کشـش جبرانـی مـی عث کشـشنیز با //ها، حذ  همخوان گونه

هـای انـد. گونـهلحـاظ وزنـی، سـنگیند که بهگیرهمیشه در هجاهایی صورت می

ها، وزن کامال کمّی اند. در این زبان اروپایی  و های هندکردی ایالمی از خانوادة زبان

: 9858خـانلری،  شود )ناتلجبرانی مشاهده می ها کششاست و بدین سبب، در آن

 (.591: 9837؛ به نقل از کرد زعفرانلو کامبوزیا، 89

 جبرانی )به رو  خطی(عدة کلی کشش( قا9قاعده )

 

 های کردی ایالمیهای گونه. داده4ـ9

در محیط بعد از  واکه  hچاکنایی  و سایش چاکنایی  های انسدادحذ  همخوان (:9جدول )

 و قبل از همخوان دیگر و کشش واکه

معادل 
 فارسی

صورت 
 زیرساختی

بازنمایی روساختی 
 های کردی ایالمی گونه

 سیمعادل فار
صورت 

 زیرساختی

بازنمایی روساختی 
های کردی گونه

 ایالمی

 mah.di m.di مهدی beh.tar be.tr بهتر

 fahm fm فهم nal n نعل

.zah.r z زهرا a.fa.ri .fa.ri جعفری

r 

 bas bs, bas بحث tam tm طعم

 ta.na t.na طعنه hr r شهر
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های دخیل  جبرانی بر روی دادهدهند فرایند کششنشان می 9 جدولهای داده

هایی کـه  ل کردی. بنابراین آن دسته از دادههای اصی است و نه دادهگرفته صورت 

 اند، چون در زبان عربی معیار این شدههای کردی ایالمی وارد از زبان عربی درگونه

 که است زیربنایی، صورتی صورت توان گفتاند، میرفته کار ها بدون حذ  بهواژه

ردی وارد است. اسامی خاص که از زبان فارسی بـه کـنگرفته صورت  حذ  آن در

رو، صـورت ایـنرونـد؛ ازمـی  کار اند، در زبان فارسـی معیـار بـدون حـذ  بـهشده

حـذ  اسـت. بنـابراین، در ایـن پـژوهش صـورت  بـدون صورت هازیرساختی آن

گیـریم کـه واژه از آن زبـان وارد ها را صورت اصلی زبانی میزیرساختی همة داده

 است: تغییر زیر شده کردی شده است و طبق قواعد زبان کردی دچار 

در روسـاختِ کلمـات  hچاکنایی  و سایش چاکنایی های انسداد همخوان. 9

 آیند.کردی دارای توزیع ناقصی هستند و در وسط و پایان واژه نمی

-در زیرساخت کلمات کردی ایالمی وجود نـدارد، امـا در واژه eمیانی  . واکة 5

اخت آمده، و ذکر آنها در زیرساخت به این در زیرس بهتر، بهزاد، نعمت، مهرانهای 

شوند و در مقابـل ها یا دخیل هستند یا اسم خاص محسوب میدلیل است که واژه

در  و انسداد چاکنـایی  hهای سایش چاکنایی اند. بنابراین، همخوانتغییر مقاوم

 wa.da w.da وعده ah.li .i اهلی

 ta.rif t.rif تعریف bad bad, bd بعد

 ma.ni معنی
ma.n ة کردی )گون

 (فیلی

m.n ها()سایر گونه 
 zaf ضعف

 

zafة کردی )گون
 (فیلی

zfها()سایر گونه 

 a.qub .qu یعقوب rah.mat ra.mat رحمت

 ne.mat نعمت
ne.mat ة)گون 

 (کردی فیلی
n.mat ها()سایر گونه 

مهران) شهری 
 در استان ایالم(

meh.rn me.rn 

معصوم
 ه

ma.su.me 

ma.su.ma ة)گون 
 (کردی فیلی

m.su.ma  سایر(
 ها(گونه

 beh.zd be.zd بهزاد
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دارد و در روساخت کلمـات کـردی ایالمـی حـذ  زیرساخت کلمات دخیل وجود 

[ در eشـود. واکـة ]ها کشیده مـیو به جبران این حذ ، واکة ماقبل آنشوند می

جبرانـی اسـت و زیرسـاختی  روساختی است و ناشـی از فراینـد کشـش 9جدول 

 ها بر اثر کشش در روساخت بـه واکـة کشـیدة در زیرساخت واژه a ةواکنیست. 
 :شود. قاعده این فرایند به صورت زیر استتبدیل می

انسداد چاکنایی و سایش  های( حذ  همخوانالف 5قاعده )  رویکرد خطی:

 چاکنایی 

 

 
بعد از واکـه و قبـل    hو  های چاکنایی ( بیانگر حذ  همخوانالف 5قاعده )

که مـورای آن در الیـة طوریاز همخوان دیگر در الیة واج از خوشة پایانه است، به

 شود.مخوان، واکه کشیده میماند و سپس، برای جبران حذ  همبنا باقی می

 جبرانی در نظریة موراییب( قاعده کلی کشش 5رویکرد غیرخطی: )
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آزاد در پایانة هجـا کـه بـه هـیچ  9دهد که واحد موراییمی ب( نشان 5قاعده )

جبرانی، با توجه به قواعـدِ  عنصری در الیة واج متصل نیست، در اثر فرایند کشش

شود کـه در قاعـده ه عنصری در الیة واج متصل میخاص زبان و اصول پیوندی، ب

 و سبب کشش آن شده است. ب( به هستة هجا متصل 5)

-اشتقاق روساخت داده یی،مورا لیبراساس تحلب(  5حال با توجه به قاعدة )

 کنیم. ارائه می های زیر را از زیرساخت

 n .fa.ri واژه کردی

 جعفری نعل معادل فارسی

 «   نعل. »9

                                     ]n [                               / nal / 

 بازنمایی زیرساختی در نظریه مورایی( الف 9) 

 
 حذ  همخوان چاکنایی ب(9)

 

 فشردگیکشش جبرانی و کاربرد اصل ج( 9)

                                                            
1. Moraic 
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 بازنمایی روساختی د(9)

 
 «بهتر.  » 5

                                 be.tər]    [            / beh.tar / 

  بازنمایی زیرساختی  الف( 5)                        چاکناییحذ  همخوان سایش  ب( 5 ) 

 
 کشش جبرانی و هجابندی مجددج(  5)بازنمایی روساختی                                د(  5)  

 

های  یکـی از واکـه گیـرد کـه یاهایی صورت مـیجبرانی واکه، در هج کشش

مند در الیـة ها به یک واحد زمان. این واکهدارددر هسته قرار   [o]یا[e] ،[a]کوتاه 

مند در الیـة مبنـا متصـل جبرانی به دو واحد زمان اند و پس از کشش مبنا متصل
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 [u]یـا  [i]، []هـای کشـیده شوند، اما در هجاهایی که هسته یکـی از واکـهمی

 ی،مانند زبان فارسـ زین یدر زبان کردگیرد، زیرا نمی است، کشش جبرانی صورت

وجـود مند متصل باشـد، در صـورت بـهتواند حداکثر به دو واحد زمانهر واکه می

مند دیگر نیز متصل شود، جبرانی، واکة هسته باید به یک واحد زمانآمدن کشش 

رسد. کرد زعفرانلـو کامبوزیـا  مند میزمانکه در مجموع  واکة هسته به سه واحد 

( معتقد است این نوع کشش در زبان فارسی وجـود نـدارد. براسـاس 585 :9837)

ها نیز یـک واکــه توان گفت که در این گـونههای کردی ایالمی میهای گونه داده

-: 9837تـواند به سـه واحـد زمـانمـند متصل شـود. کرد زعفرانلو کامبوزیـا )نمی

{ است، یعنـی هـر واکـه 9و  5( معتقد است پارامتر کشش در زبان فارسی }585

توانـد متصـل حداقل به یک جایگاه زمانمند و حداکثر به دو جایگاه زمانمنـد مـی

 های کردی ایالمی نیز است.باشد. این قاعده قابل تعمیم به گونه

هجایی  لمات یک( بر این باور است که در ک585: 9837کرد زعفرانلو کامبوزیا )

در هستة هجا  [i]یا  [u]، []های کشیده زبان فارسی، هنگامی که یکی از واکه

-همخوان چاکنایی دیده نمی cvccگیرد، در خوشة همخوانی پایانة هجای  قرار

ای کشیده و در پایان یک همخوان هستة هجا واکه، cvcشود، اما اگر در هجای 

شود. براساس جبرانی هسته منجر نمیشش چاکنایی باشد، حذ  پایانه به ک

دهد، با میهای کردی ایالمی نیز، این فرایند دقیقاً ر  های پژوهش، در گونه داده

، در پی حذ  همخوان چاکنایی، ماهیت اصلی واکه cvcاین تفاوت که در هجای 

 هایی از این هجاها آورده شده است:کند. در زیر نمونهتغییر می

 های کردی گونه زبان فارسی ای فارسیه معنی واژه
 kuh kya کوه
 kolh kəow کاله
 rubh ruwi روباه
 sih sia سیاه
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 rh re راه
 kh ke کاه

توان گفت که این  های کردی ایالمی میهای گونهدر کل، براساس داده

   شکند. زبان تحمل هجاهای سنگین را ندارد و آنها را به هجاهای سبک می

 بعد از یک واکه و کشش جبرانیدر جایگاه پایانة هجا  حذ  غلت کامی  :(5جدول )

 معادل فارسی
 بازنمایی زیرساختی 

 های کردی ایالمی گونه
 بازنمایی روساختی 

 های کردی ایالمی گونه
 pa.d pe.d پیدا
 pa.mn pe.mn پیمان
 pa.qm pe.m پیغام
 pa.wand pe.wan پیوند
 ma.dn me.dn میدان
 na.sn ne.sn نیسان
 pa.kn pe.kan پیکان

 ka.vn ke.wn کیوان )اسم خاص(

 ha.vn he.wn حیوان
 na ne نی

 a.rn e.rn جیران
 ha.rn he.rn حیران
 ta.mur te.mur تیمور
 a.za.rn e.zə.rn خیزران
 a.dn e.dn خیدان
 ha.dar he.dar حیدر

 حذ  غلت کامی  (8) رویکرد خطی: قاعده

         V     

بـه عنـوان عضـو اول  دهد که غلتِ کـامیِ نشان می 5های جدولبررسی داده

در روسـاخت بـه علـت  aکار رفتـه اسـت. واکـة  به aخوشة همخوانی بعد از واکة 
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 -به مشخصـة ] a و مشخصة ]+ افتاده[ واکة یافته9ارتقا  مجاورت با غلتِ افراشتة 

 شود که براثـر حـذ  غلـت تبدیل می [e]افتاده[ یا میانی تغییر یافته و به واکة 

-شود. شواهد تاریخی  نیز این موضـوع را نشـان مـیکشیده می eواکة روساختی 

( 518و 592: 9851در فرهنگ مکنـزی )پَیک و کَیک )حشره( کلمات  دهد. مثالً

هنـوز  ،نوشته شده است. در فارسی تاجیکسـتان kaykو  paygتیب به صورت تربه

)به معنی حی(  کَیفهایی مانند: رود. به طور مثال واژهمی کارهای اصلی به صورت

شـوند )کلباسـی، تلفی می [payam-bar]و   [kayf]ترتیب به صورتبه پَیغمبرو 

تـأثیر ر زبان فارسی نیز تحتدر کلمات عربی دخیل د a(. واکة 888ـ581: 9852

یلو  مَیـلشوند: ماننـد: تبدیل می [e]قاعدة ارتقای واکه به   )بـه نقـل از کـرد سـَ

د که حذ  ندهنشان می 5های جدول (. داده968ـ965: 9837کامبوزیا،  زعفرانلو

: 9837کامبوزیـا ) زعفرانلو کرد .شودجبرانی می در جایگاه خاصی منجر به کشش

دارد و نـه در این جایگاه معموال در میانة هجـا قـرار»نویسد:  باره می نای  ( در925

-تواند فرایند کشـشآغازه. در واقع یکی از دالیل تقسیم هجا به آغازه و میانه، می

 .«جبرانی باشد

 هـا واکـة مرکـب محسـوبدر برخی زبان 5های جدول هایی مانند دادهساخت

هـای کشـیده بـه واکـة ی مرکب و یا واکـههااین واکه ،شوند که در طول قرونمی

های کردی ایالمی واکة مرکـب شوند. چون در گونهساده و غلت متناظر تبدیل می

گیریم. از نظـر مینظر را توالی یک واکه و غلت در  5هایِ جدول ندارد، دادهوجود 

خ کنـد. در طـول تـاریمـی واجی نیز واکة کشیده معموالً مانند واکة مرکب رفتـار

اند. در انگلیسـی  هـای کشـیده و بـالعکس تبـدیل شـدههای مرکب بـه واکـهواکه

سـت. از طـر  ا داده [e]جای خود را به واکة مرکب  [e]بریتانیایی، واکة کشیدة 

-های کشیده تبدیل شدههای مرکب نیز بر اثر تغییرات تاریخی به واکهدیگر، واکه

                                                            
1. raising 
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تبـدیل  []به واکة کشـیدة  [a]کة مرکب اند. مثالً در انگلیسیِ جنوب آفریقا، وا

 (Spencer, 1996: 75-76).شده است 

هـای کـردی در زیرساخت گونه e ةآید که اگر واک امکان دارد این سؤال پیش

این واکه کشش پیدا کـرده  ،5های جدول پس چگونه در داده ،ایالمی وجود ندارد

ید در پاسخ گفت کـه یکـی از با .چیست  /e/است و تفاوت آن با واکه زیرساختی

وجود واکة میـانی  ،های کردی ایالمی/ در زیرساخت گونههای حضور غلت / نشانه

[e] صورت واکة پیشـین /در اصل این واکه در زیرساخت به و در روساخت استa /

[   [eیافته است. بنـابراین  واکـة ءاست که در اثر همجواری با غلت کامی ارتقابوده

جدول  وجود نـدارد. در این های وساختی است و در زیرساخت دادهر 5در جدول 

بازنمـایی یـک واژه را در زیـر  ،است که برای نمونه چند فرایند ر  داده ،5جدول 

 دهیم:نشان می

 «پیدا»چگونگی تحول واژة  (9) بازنمایی

   /#pad#/                             بازنمایی زیرین همگونی همخوان و واکه و

 ped                                                                ارتقای واکه . 9

 ped                                              و کشش واکه    . حذ  غلت5

 ped                                                            روساختی  بازنمایی 

/ زیرا عامل ارتقای واکه که غلت کامی / است، 9ای تیرهقاعده نخست ماییبازن

تأثیر گذاشته و سپس  ،در روساخت حضور ندارد و قبل از اینکه حذ  شود است،

حذ  شده است. تعامل بین مراحل مختلف این فرایند اصل عکس زمینه 

                                                            
1. opaque 
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ن قاعده اعمال شود و ای/ باعث ارتقای واکه میاست، زیرا غلت کامی / 9برچینی

 :صورت زیر استاست. بنابراین قاعدة کلی این فرایند به شده

 الف( حذ  غلت کامی  8رویکرد خطی: قاعده )

 
در جایگاه پایانـة هجـا بعـد از یـک  دهد که غلت کامیِ ( نشان میالف 8قاعده )

 شود.واکه کشیده می ،شود و در اثر این حذ واکه حذ  می

 جبرانی در نظریة مورایی( کششب 8قاعده )

 
جبرانی، آن مورایِ آزاد بـا  دهد که در اثر فرایند کشش( نشان میب 8قاعده )

شود به عنصری در الیة واج متصل می ،توجه به قواعد خاص زبان و اصول پیوندی

 ( به هستة هجا متصل شده و سبب کشش آن شده است.ب 8که در قاعدة )

                                                            
1. counter-bleeding 
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 (ب 8رویکرد غیرخطی، قاعده )

-های زیر را از زیرساختاشتقاق روساخت داده ،الف و ب 8 حال با توجه به قاعدة

 کنیم.ارائه می ،شان بر اساس تحلیل مورایی

 pe.m ne کردی ةواژ
 نَی پیغام معادل فارسی

 

   / / pe.m] [                           pa.qm     «پیغام»  .1

 الف. بازنمایی زیرساختی                                       ب. حذ  غلت کامی

 
               ج.  کشش جبرانی                                                 د. بازنمایی روساختی          

 

 /ne/                            /na]                                 «نی».  5

 الف.  بازنمایی زیرساختی                         ب. حذ  غلت کامی
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 جبرانید.  بازنمایی روساختی                          ج. کشش

 

 گیرینتیجه

هـای کـردی ایالمـی براسـاس رویکـرد جبرانی واکه در گونـهدر این مقاله کشش 

ج حاصل ترین نتایخطی )نظریه مورایی( مورد بررسی قرار گرفت. مهمخطی و غیر

 اند:از این پژوهش بدین شرح

 های کردی ایالمی ناشی از حذ  همخوان است.جبرانی در گونه. کشش 9 

های مورد بررسی، ناتوانی . با ارائه رویکرد خطی، عالوه بر تحلیل مورایی در داده5 

جبرانی نشان دادیم، انگیزه اصلی فراینـد  رویکرد خطی را در تحلیل فرایند کشش

برانی حفی وزن مورایی کلمه است که تحلیل خطـی در نشـان دادن آن ج کشش 

ها به خوبی نشان داده شد. خطی مورایی این الیهناتوان عمل کرد و در تحلیل غیر

 توان گفت نظریه مورایی از کارایی کافی برای توصیف فراینـد کشـشبنابراین، می

 است.های کردی ایالمی برخوردار جبرانی در داده
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حامل وزن هجایی هستند که حذ  آنها منجـر /x/،// ،  /h/نها سه همخوان. ت8

 شود.جبرانی واکه می به کشش

 باشند.  موراییسه توانندمی حداکثر های کردی ایالمیگونه هجاهای. 2

های کردی ایالمی بـا ایـن  جبرانی در گونههای بارز فرایند کشش کل، تفاوت. در7

هـا، حـذ  های ایرانی این است کـه در ایـن گونـهو گویشها فرایند در سایر زبان

عـث بـا  /h/و  / /هایهای اصیل کردی نیز، عالوه بر همخواندر واژه //همخوان 

که همخوان پایـانی چاکنـایی ، در صورتیcvcشود. در هجای  جبرانی می کشش

  شـود، بلکـه در پـی حـذجبرانی هسته منجـر نمـیباشد، حذ  پایانه به کشش

 کند؛ در طی این فراینـد مشـخصهمخوان چاکنایی، ماهیت اصلی واکه تغییر می

های زبان کردی ایالمی، تحمل هجاهای سنگین را ندارد و آنهـا را بـه  شد که گونه

 شکند. هجاهای سبک می

 منابع

 مجلـة  . «امـروز ایمحـاوره فارسـی در مصـوتها جبرانـی کشـش» .(9857علـی. ) درزی،

 .57ـ73. 6 . شماره98 سال.زبانشناسی

-پایـان «. کردی روستای فرهادآبادکردی ایالمی: بررسی گویش(. »9819عباس. )سیدی، سید

 های خارجی.. دانشگاه آزاد اسالمی. واحد تهران مرکز. دانشکدة زبانارشدنامه کارشناسی

 گـویش در واکه جبرانی کشش مورایی تحلیل(. »9833زاهدی. )نژاد، بتول و محمد صدیقعلی

 .26ـ55. 9 . شماره9 سال .شناسی زبان هایپژوهش مجله «.سورانی کردی

 .فرهنگی تحقیقات و مطالعات مؤسسة :تهران . مهاباد کردی گویش (.9865ایران. ) کلباسی،

تهـران:  شناسـی: رویکردهـای قاعـده بنیـاد.    واج(. 9837. )کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیـه

 انتشارات سمت.

. تهـران: ای(فارسی ایران و تاجیکستان )یـک بررسـی مقابلـه   (. 9852ران. )کلباسی، ایـ

 مؤسسه چاپ و  انتشارات وزارت امور خارجه.
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