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تجزیه و تحلیل کششجبرانی واکه در گونههای کردی ایالمی
با تکیه بر تحلیل مورایی
*

الهام ثباتی

دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت9812/81/95 :؛ تاریخ پذیر )9816/86/55 :

چکیده
مقالة حاضر به بررسی فرایند کشش جبرانی واکه در گونههای کردی ایالمی با تکیـه بـر
تحلیل مورایی میپردازد .در نظریة مورایی ،این فرایند به دلیل حذ واحدی از الیة واجی
و آزاد ماندن مورای آن در الیة مورایی صورت میگیرد .کشش جبرانی در این گونههـا تنهـا
به دلیل حذ همخوان ر میدهد و همخوانهای  /h/.//.//همخوانهای مـورایی هسـتند
که در پی حذ آنها کشش واکه اتفاق میافتد .بدین منظور ،بیست گویشور انتخاب شـده و
از طریقِ پرسشنامه با آنها مصاحبه به عمل آمده است .بهعالوه ،نگارنده نیـز خـود گویشـورِ
گونة کردیِ فیلی و آشنا به سایر گونههاسـت .بـر ایـن اسـاس ،پـژوهش حاضـر در مجمـوع
ششصد داده را مورد بررسی قرار داده است که با توجه به محدودیت حجـم مقالـه دادههـای
بارز را به عنوان نمونه ارائه کرده اسـت .دادههـای مـورد بررسـی بـر مبنـای الفبـای آوانگـار
بینالمللی آوانویسی شدهاند .رو مورد استفاده در این پژوهش توصـیفیــ تحلیلـی اسـت.
برخی از مهمترین دستاوردهای پژوهش عبارتند از .9 :انگیزه اصـلی فراینـد کشـشجبرانـی
حفی وزن مورایی کلمه است که تحلیـل خطـی در نشـان دادن آن نـاتوان عمـلکـرده و در
تحلیل غیرخطی مورایی ،این الیهها به خوبی نشان داده شدهانـد .بنـابراین ،مـیتـوان گفـت
نظریه مورایی از کارایی کافی برای توصیف فرایند کشش جبرانی در دادههای کردی ایالمـی
برخوردار است؛  .5تنها سه همخوان  /h/، /φ/ ، /x/حامل وزن هجایی هسـتند کـه حـذ
آنها منجر به کششجبرانی واکه میشود؛  .8هجاهای گونههای کردی ایالمی حـداکثر مـی-
توانند سه مورایی باشند .2 .در گونههای کردی ایالمی ،حذ همخوانهـای مـورایی بعـد از
واکههای کشیده سبب تغییر ماهیت واکه میشود.
کلیدواژهها :کشش جبرانی ،گونههای کردی ایالمی ،نظریة مورایی ،وزن هجایی.

E-mail: elhamsobati@yahoo.com

*
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 .9مقدمه
8

پژوهش حاضر به تحلیل مورایی 9کشش جبرانی 5واکة موجـود در «پـنج» گونـة
کردی ایالمی از جمله :ارکوازی ،2خزلـی (خیرونـد) ،7شـیروانی 6و ملکشـاهی 5بـا
محوریت کردی استان ایالم (کردی فیلی) 3میپردازد .گلداسمیت 1کشش جبرانی
را اینگونه تعریف میکند« :کششجبرانی بـه فراینـدی از کشـش یـک واج ،اکثـراً
واکه ،اشاره میکند که این کشش ،پاسخی به فرایند حـذ یـا کوتـاهشـدگی واج
دیگر است» ( .)Goldsmith , 1990: 73درزی در تعریف کششجبرانی مـینویسـد:
«کششجبرانی به عنوان کشش یک واحد زنجیری تعریـف مـیشـود کـه حاصـل
حذ یا کوتاهشدگی یک واحد زنجیـری مجـاور اسـت» (درزی.)57-73 :9857 ،
این فرایند هم مشروط به جایگاه عنصر زنجیری حذ شده در داخـل هجاسـت و
هم مشروط به انتخاب عنصر زنجیری مجاور که باید کشیده شود .در نتیجـة ایـن
فرایند ،وزن هجایی که کشش جبرانی در آن به وقوع میپیوندد ،ثابـت مـیمانـد.
این فرایند طی چند دهة گذشته ،در زبانهای مختلف و در چارچوب نظریههای
واجـی گونـاگون ،مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت ( ;Hayes, 1989
 .)Bijenkhan, 2000; Kavitskaya, 2002; Topintzi, 2005; Shademan, 2005در
زبان فارسی نیز ،درزی ( )9857و کرد زعفرانلو کامبوزیا ( )9837به این موضـوع
پرداختهاند .نظریههای مختلفی مانند نظریـه خطـی 98معیـار ،نظریـه واجشناسـی
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همخوانـ واکه 9و نظریه ایکس 5به تحلیل کشش جبرانی پرداختهاند و هر کدام از
این نظریهها با نقصهایی در این زمینه مواجه بودند و تنها نظریـهای کـه کشـش
جبرانی را بهتر از بقیه تحلیل کرده ،نظریة مورایی است .در پژوهش حاضر ،عـالوه
بر تحلیل غیرخطی ،8تحلیل خطی نیز برای نشان دادن نقص آن در تحلیل کشش
جبرانی ذکر میشود.
 .2پیشینه پژوهش
در زمینة کشش جبرانی در گونههای کردی ایالمی با تکیه بر تحلیـل مـورایی ،تـا
جایی که نگارنده اطالع دارد ،تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است .مجموعـه آثـار
کلی بررسی شده در ارتباط با گونـههـای زبـانی اسـتان ایـالم چهـارده اثـر اسـت
مشتمل بر چهار مقاله ،هشت پایاننامه و رساله و دو کتاب .در زیر دو نمونه از این
آثار و یک نمونه از پژوهشی که در زمینه کشش جبرانی در گونة کـردی سـورانی
نگاشته شده است ،به طور مختصر ذکر میشود:
علینژاد و صدیقزاهدی ( )9833در این اثر به بررسی کشش جبرانی واکه در
گویش کردی سورانی در چارچوب نظریه مورایی میپردازند .برخی از نتـایج ایـن
پژوهش .9 :کشش جبرانی در گویش کردی سـورانی ناشـی از حـذ همخـوان و
واکـه اسـت؛  .5تنهـا چهـار همخـوان  //، /h/ ، // ، /x/حامـل وزن هجـایی
هستند که حذ آنها منجر به کشش جبرانی واکه میشود.
ســیدی ( )9819کــردی فرهادآبــادی را از نظــر آوایــی ،صــرفی و نحــوی در
چارچوب نظریة ساختگرایـی مـورد بررسـی قـرار داده اسـت .ایـن گونـة کـردی
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زیرمجموعة کردی فیلی (کردی رایج در استان ایالم) است .برخی ازدسـتاوردهای
این پژوهش عبارتند از :نشان دادن روشی به سوی شناخت هر چه بهتر زبانهـای
ایرانی و ارائة اطلس گویشی برای گویشهای همجوار این گویش.
 .3چهارچوب نظری پژوهش
9ـ .3فرایند کششجبرانی بر اساس نظریة مورایی
نظریه مورایی را اولین بار هـایمن )1985( 9مطـرح کـرد .سـپس هیـز )1989( 5و
مککارتی 8و پرینس )1990( 2و بسیاری دیگر از واجشناسان در تحقیقـات خـود،
این نظریه را مطرح کردند و تغییر و تعدیلهایی نیز در آن به وجود آوردند .تفاوت
نظریه مورایی با نظریههای همخوانـ واکه و ایکس در واحدهای خاصی اسـت کـه
به جایگاههای موجود در الیة زمانمند متصل میشوند .در مورد هـر واحـد واجـی
که از نظر زیرساختی به یک جایگاه زمانمند در الیة مبنا پیوند میخـورد ،امکـان
به وجود آمدن کشش جبرانی همیشه وجود دارد ،اما همة زبانها فراینـد کشـش-
جبرانی ندارند .در یک زبان گاهی در بافتهای خاصی ،کشـشجبرانـی بـه وجـود
میآید .نظریة مورایی میان زبانهـایی کـه در آنهـا کشـش جبرانـی وجـود دارد و
زبانهایی که در آنها این فرایند ر نمیدهد ،تمایز قائل میشود .مورا یـک سـازة
هجاست که واسط بین الیة هجا و الیة واجـی اسـت .واحـدهایی کـه حامـل وزن
واجی هستند ،میتوانند در الیة واجی به موراها متصـل شـوند .ازایـنرو ،مـورا دو
نقش دارد :نقش وزن واجی و نقش جایگاه واجی (کرد زعفرانلـو کامبوزیـا:9837 ،
985ـ.)982
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الف .نقش وزن واجی
هجای سبک از نظر واجی یک مورا و هجای سنگین دو مورا دارد .این تمایز وزنی،
عالوه بر استفاده در نظم و شعر و نثر مسجّع ،در تعیین تکیه نیز بـهکـار مـیرود،
مگر اینکه زبانی دارای تکیة ثابت باشد.
ب .نقش جایگاه واجی
این نقش میتواند برای نشان دادن کشش بهکـار رود ،همـانطور کـه نظریـههـای
همخوان ـ واکه و ایکس میتوانند آن را نشان دهند .مورا پیشبینی مـیکنـد کـه
واکة کشیده هرگز از نظر واجی سبک محسوب نمیشود .واحد آغـازه کـه از نظـر
واجی بدون وزن است ،هیچ نقشی در تعیین وزن هجـا و تکیـه نـدارد .در نتیجـه،
چنین واحدی مستقیم به گره هجا متصل میشود.
قاعدة کشش جبرانی در نظریة مورایی:

قاعده فوق نشان میدهد که واحـد مـورایی آزاد در پایانـة هجـا کـه بـه هـیچ
عنصری در الیة واج متصل نیست ،در اثر فرایند کششجبرانی ،با توجه بـه قواعـد
خاص زبان و اصول پیوندی ،به عنصری در الیة واج متصل میشود .ایـن واحـد در
مثال باال به هستة هجا متصل شده است.
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 .4تجزیه و تحلیل دادههای کردی ایالمی با تکیه بر تحلیل مورایی
در گونههای کردی ایالمی ،همخوانهای سایش چاکنایی و انسداد چاکنایی  hو 

که در وامواژهای زبان عربی آمدهاند ،در جایگاهپایانی واژه ،هجـا و محـیط بعـد از
واکه حذ میشود و در برخی از واژهها ،واکة قبل از آن کشیده میگردد .در ایـن
گونهها ،حذ همخوان  //نیز باعث کشـش جبرانـی مـیشـود .کشـش جبرانـی،
همیشه در هجاهایی صورت میگیرد که بهلحـاظ وزنـی ،سـنگینانـد .گونـههـای
کردی ایالمی از خانوادة زبانهای هند واروپاییاند .در این زبانها ،وزن کامال کمّی
است و بدین سبب ،در آنها کششجبرانی مشاهده میشود (ناتلخـانلری:9858 ،
89؛ به نقل از کرد زعفرانلو کامبوزیا.)591 :9837 ،
خطی)

قاعده ( )9قاعدة کلی کششجبرانی (به رو

9ـ .4دادههای گونههای کردی ایالمی
جدول ( :)9حذ همخوانهای انسداد چاکنایی  و سایش چاکنایی  hدر محیط بعد از واکه
و قبل از همخوان دیگر و کشش واکه
معادل
فارسی

صورت
زیرساختی

بازنمایی روساختی
گونههای کردی ایالمی

معادل فارسی

صورت
زیرساختی

بازنمایی روساختی
گونههای کردی
ایالمی

بهتر

beh.tar

be.tr

مهدی

mah.di

m.di

نعل

nal

n

فهم

fahm

جعفری

a.fa.ri

.fa.ri

زهرا

zah.r

طعم

tam

tm

بحث

bas

شهر

hr

r

طعنه

ta.na

fm
z.
r
bs, bas
t.na
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اهلی

ah.li

.i

وعده

wa.da

w.da

بعد

bad

معنی

ma.ni

bad, bd
( ma.nگونة کردی
فیلی)
( m.nسایر گونهها)

تعریف

ta.rif

t.rif
(zafگونة کردی
فیلی)
(zfسایر گونهها)

رحمت

rah.mat

a.qub

.qu

نعمت

ne.mat

معصوم
ه

ma.su.me

ra.mat
( ne.matگونة
کردی فیلی)
( n.matسایر گونهها)
( ma.su.maگونة
کردی فیلی)
( m.su.maسایر
گونهها)

ضعف
یعقوب

zaf

مهران( شهری
در استان ایالم)

meh.rn

me.rn

بهزاد

beh.zd

be.zd

دادههای جدول  9نشان میدهند فرایند کششجبرانی بر روی دادههای دخیل
صورت گرفته است و نه دادههای اصیل کردی .بنابراین آن دسته از دادههایی کـه
از زبان عربی درگونههای کردی ایالمی وارد شدهاند ،چون در زبان عربی معیار این
واژهها بدون حذ به کار رفتهاند ،میتوان گفت صورت زیربنایی ،صورتی است که
در آن حذ صورت نگرفته است .اسامی خاص که از زبان فارسی بـه کـردی وارد
شدهاند ،در زبان فارسـی معیـار بـدون حـذ بـهکار مـیرونـد؛ ازایـنرو ،صـورت
زیرساختی آنها صورت بـدون حـذ اسـت .بنـابراین ،در ایـن پـژوهش صـورت
زیرساختی همة دادهها را صورت اصلی زبانی میگیـریم کـه واژه از آن زبـان وارد
کردی شده است و طبق قواعد زبان کردی دچار تغییر زیر شده است:
 .9همخوانهای انسداد چاکنایی  و سایش چاکنایی  hدر روسـاختِ کلمـات
کردی دارای توزیع ناقصی هستند و در وسط و پایان واژه نمیآیند.
 .5واکة میانی  eدر زیرساخت کلمات کردی ایالمی وجود نـدارد ،امـا در واژه-
های بهتر ،بهزاد ،نعمت ،مهران در زیرساخت آمده ،و ذکر آنها در زیرساخت به این
دلیل است که واژهها یا دخیل هستند یا اسم خاص محسوب میشوند و در مقابـل
تغییر مقاوماند .بنابراین ،همخوانهای سایش چاکنایی  hو انسداد چاکنـایی  در
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زیرساخت کلمات دخیل وجود دارد و در روساخت کلمـات کـردی ایالمـی حـذ
میشوند و به جبران این حذ  ،واکة ماقبل آنها کشیده مـیشـود .واکـة [ ]eدر
جدول  9روساختی است و ناشـی از فراینـد کشـش جبرانـی اسـت و زیرسـاختی
نیست .واکة  aدر زیرساخت واژهها بر اثر کشش در روساخت بـه واکـة کشـیدة 
تبدیل میشود .قاعده این فرایند به صورت زیر است:
رویکرد خطی :قاعده ( 5الف) حذ همخوانهای انسداد چاکنایی و سایش
چاکنایی

قاعده ( 5الف) بیانگر حذ همخوانهای چاکنایی  و  hبعد از واکـه و قبـل
از همخوان دیگر در الیة واج از خوشة پایانه است ،بهطوریکه مـورای آن در الیـة
مبنا باقی میماند و سپس ،برای جبران حذ همخوان ،واکه کشیده میشود.
رویکرد غیرخطی 5( :ب) قاعده کلی کششجبرانی در نظریة مورایی
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قاعده ( 5ب) نشان میدهد که واحد مورایی 9آزاد در پایانة هجـا کـه بـه هـیچ
عنصری در الیة واج متصل نیست ،در اثر فرایند کشش جبرانی ،با توجه به قواعـدِ
خاص زبان و اصول پیوندی ،به عنصری در الیة واج متصل میشود کـه در قاعـده
( 5ب) به هستة هجا متصل و سبب کشش آن شده است.
حال با توجه به قاعدة ( 5ب) براساس تحلیل مورایی ،اشتقاق روساخت داده-
های زیر را از زیرساخت ارائه میکنیم.
واژه کردی
معادل فارسی

.fa.ri
جعفری

n
نعل

« .9نعل»
][ n

/ nal /

( 9الف) بازنمایی زیرساختی در نظریه مورایی

(9ب) حذ همخوان چاکنایی

(9ج) کشش جبرانی و کاربرد اصل فشردگی

. Moraic

1
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(9د) بازنمایی روساختی

 « .5بهتر»
][be.tər
(  5ب) حذ همخوان سایش چاکنایی

( 5د) بازنمایی روساختی

/ beh.tar /

( 5الف) بازنمایی زیرساختی

( 5ج) کشش جبرانی و هجابندی مجدد

کشش جبرانی واکه ،در هجاهایی صورت مـیگیـرد کـه ی یکـی از واکـههای
کوتاه ] [e]،[aیا ] [oدر هسته قرار دارد .این واکهها به یک واحد زمانمند در الیـة
مبنا متصلاند و پس از کشش جبرانی به دو واحد زمانمند در الیـة مبنـا متصـل
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میشوند ،اما در هجاهایی که هسته یکـی از واکـههـای کشـیده [ [i] ،]یـا ][u
است ،کشش جبرانی صورت نمیگیرد ،زیرا در زبان کردی نیز مانند زبان فارسـی،
هر واکه میتواند حداکثر به دو واحد زمانمند متصل باشـد ،در صـورت بـهوجـود
آمدن کشش جبرانی ،واکة هسته باید به یک واحد زمانمند دیگر نیز متصل شود،
که در مجموع واکة هسته به سه واحد زمانمند میرسد .کرد زعفرانلـو کامبوزیـا
( )585 :9837معتقد است این نوع کشش در زبان فارسی وجـود نـدارد .براسـاس
دادههای گونههای کردی ایالمی میتوان گفت که در این گـونهها نیز یـک واکــه
نمیتـواند به سـه واحـد زمـانمـند متصل شـود .کرد زعفرانلو کامبوزیـا (- :9837
 )585معتقد است پارامتر کشش در زبان فارسی { 5و  }9است ،یعنـی هـر واکـه
حداقل به یک جایگاه زمانمند و حداکثر به دو جایگاه زمانمنـد مـیتوانـد متصـل
باشد .این قاعده قابل تعمیم به گونههای کردی ایالمی نیز است.
کرد زعفرانلو کامبوزیا ( )585 :9837بر این باور است که در کلمات یکهجایی
زبان فارسی ،هنگامی که یکی از واکههای کشیده [ [u] ،]یا ] [iدر هستة هجا
قرار گیرد ،در خوشة همخوانی پایانة هجای  cvccهمخوان چاکنایی دیده نمی-
شود ،اما اگر در هجای  ،cvcهستة هجا واکهای کشیده و در پایان یک همخوان
چاکنایی باشد ،حذ پایانه به کشش جبرانی هسته منجر نمیشود .براساس
دادههای پژوهش ،در گونههای کردی ایالمی نیز ،این فرایند دقیقاً ر میدهد ،با
این تفاوت که در هجای  ،cvcدر پی حذ همخوان چاکنایی ،ماهیت اصلی واکه
تغییر میکند .در زیر نمونههایی از این هجاها آورده شده است:
معنی واژههای فارسی
کوه
کاله
روباه
سیاه

زبان فارسی
kuh
kolh
rubh
sih

گونههای کردی
kya
kəow
ruwi
sia
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rh
kh

راه
کاه

re
ke

در کل ،براساس دادههای گونههای کردی ایالمی میتوان گفت که این
زبان تحمل هجاهای سنگین را ندارد و آنها را به هجاهای سبک میشکند.
جدول ( :)5حذ غلت کامی  در جایگاه پایانة هجا بعد از یک واکه و کشش جبرانی
معادل فارسی
پیدا
پیمان
پیغام
پیوند
میدان
نیسان
پیکان
کیوان (اسم خاص)
حیوان
نی
جیران
حیران
تیمور
خیزران
خیدان
حیدر

بازنمایی زیرساختی
گونههای کردی ایالمی
pa.d
pa.mn
pa.qm
pa.wand
ma.dn
na.sn
pa.kn
ka.vn
ha.vn
na
a.rn
ha.rn
ta.mur
a.za.rn
a.dn
ha.dar

رویکرد خطی :قاعده ( )8حذ

بازنمایی روساختی
گونههای کردی ایالمی
pe.d
pe.mn
pe.m
pe.wan
me.dn
ne.sn
pe.kan
ke.wn
he.wn
ne
e.rn
he.rn
te.mur
e.zə.rn
e.dn
he.dar

غلت کامی 


V





بررسی دادههای جدول 5نشان میدهد که غلتِ کـامیِ  بـه عنـوان عضـو اول
خوشة همخوانی بعد از واکة  aبه کار رفتـه اسـت .واکـة  aدر روسـاخت بـه علـت
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مجاورت با غلتِ افراشتة  ارتقا 9یافته و مشخصة [ +افتاده] واکة  aبه مشخصـة [-
افتاده] یا میانی تغییر یافته و به واکة ] [eتبدیل میشود که براثـر حـذ غلـت 
واکة روساختی  eکشیده میشود .شواهد تاریخی نیز این موضـوع را نشـان مـی-
دهد .مثالً کلمات پَیک و کَیک (حشره) در فرهنگ مکنـزی ( 592 :9851و)518
بهترتیب به صورت  paygو  kaykنوشته شده است .در فارسی تاجیکسـتان ،هنـوز
صورتهای اصلی بهکار میرود .به طور مثال واژههایی مانند :کَیف (به معنی حی)
و پَیغمبر بهترتیب به صورت ] [kayfو ] [payam-barتلفی میشـوند (کلباسـی،
581 :9852ـ .)888واکة  aدر کلمات عربی دخیل در زبان فارسی نیز تحتتـأثیر
سـیل (بـه نقـل از کـرد
قاعدة ارتقای واکه به ] [eتبدیل میشوند :ماننـد :مَیـل و َ
زعفرانلو کامبوزیا965 :9837 ،ـ .)968دادههای جدول  5نشان میدهند که حذ
در جایگاه خاصی منجر به کشش جبرانی میشود .کرد زعفرانلو کامبوزیـا (:9837
 )925در این باره مینویسد« :این جایگاه معموال در میانة هجـا قـراردارد و نـه در
آغازه .در واقع یکی از دالیل تقسیم هجا به آغازه و میانه ،میتواند فرایند کشـش-
جبرانی باشد».
ساختهایی مانند دادههای جدول  5در برخی زبانهـا واکـة مرکـب محسـوب
میشوند که در طول قرون ،این واکههای مرکب و یا واکـههـای کشـیده بـه واکـة
ساده و غلت متناظر تبدیل میشوند .چون در گونههای کردی ایالمی واکة مرکـب
وجود ندارد ،دادههایِ جدول  5را توالی یک واکه و غلت در نظر میگیریم .از نظـر
واجی نیز واکة کشیده معموالً مانند واکة مرکب رفتـار مـیکنـد .در طـول تـاریخ
واکههای مرکب بـه واکـههـای کشـیده و بـالعکس تبـدیل شـدهاند .در انگلیسـی
بریتانیایی ،واکة کشیدة ] [eجای خود را به واکة مرکب ] [eداده اسـت .از طـر
دیگر ،واکههای مرکب نیز بر اثر تغییرات تاریخی به واکههای کشیده تبدیل شده-
. raising

1
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اند .مثالً در انگلیسیِ جنوب آفریقا ،واکة مرکب ] [aبه واکة کشـیدة ] [تبـدیل
شده است ).(Spencer, 1996: 75-76
امکان دارد این سؤال پیش آید که اگر واکة  eدر زیرساخت گونههـای کـردی
ایالمی وجود ندارد ،پس چگونه در دادههای جدول  ،5این واکه کشش پیدا کـرده
است و تفاوت آن با واکه زیرساختی  /e/چیست .باید در پاسخ گفت کـه یکـی از
نشانههای حضور غلت  //در زیرساخت گونههای کردی ایالمی ،وجود واکة میـانی
] [eدر روساخت است و در اصل این واکه در زیرساخت بهصورت واکة پیشـین /a/
بودهاست که در اثر همجواری با غلت کامی ارتقاء یافته است .بنـابراین واکـة ]]e
در جدول  5روساختی است و در زیرساخت دادههای این جدول وجود نـدارد .در
جدول  ،5چند فرایند ر داده است که برای نمونه ،بازنمـایی یـک واژه را در زیـر
نشان میدهیم:
بازنمایی ( )9چگونگی تحول واژة «پیدا»
همگونی همخوان و واکه و بازنمایی زیرین
 .9ارتقای واکه

/#pad#/
ped

 .5حذ غلت  و کشش واکه

ped

بازنمایی روساختی

ped

بازنمایی نخست قاعدهای تیره 9است ،زیرا عامل ارتقای واکه که غلت کامی //
است ،در روساخت حضور ندارد و قبل از اینکه حذ شود ،تأثیر گذاشته و سپس
حذ شده است .تعامل بین مراحل مختلف این فرایند اصل عکس زمینه

. opaque

1
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برچینی 9است ،زیرا غلت کامی  //باعث ارتقای واکه میشود و این قاعده اعمال
شده است .بنابراین قاعدة کلی این فرایند بهصورت زیر است:
رویکرد خطی :قاعده ( 8الف) حذ

غلت کامی 

قاعده ( 8الف) نشان میدهد که غلت کامیِ  در جایگاه پایانـة هجـا بعـد از یـک
واکه حذ میشود و در اثر این حذ  ،واکه کشیده میشود.
قاعده ( 8ب) کششجبرانی در نظریة مورایی

قاعده ( 8ب) نشان میدهد که در اثر فرایند کشش جبرانی ،آن مورایِ آزاد بـا
توجه به قواعد خاص زبان و اصول پیوندی ،به عنصری در الیة واج متصل میشود
که در قاعدة ( 8ب) به هستة هجا متصل شده و سبب کشش آن شده است.

. counter-bleeding

1
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رویکرد غیرخطی ،قاعده ( 8ب)
حال با توجه به قاعدة  8الف و ب ،اشتقاق روساخت دادههای زیر را از زیرساخت-
شان بر اساس تحلیل مورایی ،ارائه میکنیم.
واژة کردی
معادل فارسی
 « .1پیغام»

pe.m
پیغام

][ pe.m

ne
نَی
/ pa.qm /

ب .حذ غلت کامی

الف .بازنمایی زیرساختی

د .بازنمایی روساختی

ج .کشش جبرانی

« .5نی»
ب .حذ غلت کامی

[/na
الف .بازنمایی زیرساختی

/ne/
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ج .کششجبرانی

نتیجهگیری
در این مقاله کشش جبرانی واکه در گونـههـای کـردی ایالمـی براسـاس رویکـرد
خطی و غیرخطی (نظریه مورایی) مورد بررسی قرار گرفت .مهمترین نتایج حاصل
از این پژوهش بدین شرحاند:
 .9کشش جبرانی در گونههای کردی ایالمی ناشی از حذ همخوان است.
 .5با ارائه رویکرد خطی ،عالوه بر تحلیل مورایی در دادههای مورد بررسی ،ناتوانی
رویکرد خطی را در تحلیل فرایند کشش جبرانی نشان دادیم ،انگیزه اصلی فراینـد
کشش جبرانی حفی وزن مورایی کلمه است که تحلیل خطـی در نشـان دادن آن
ناتوان عمل کرد و در تحلیل غیرخطی مورایی این الیهها به خوبی نشان داده شد.
بنابراین ،میتوان گفت نظریه مورایی از کارایی کافی برای توصیف فراینـد کشـش
جبرانی در دادههای کردی ایالمی برخورداراست.
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 .8تنها سه همخوان /h/ ،// ،/x/حامل وزن هجایی هستند که حذ آنها منجـر
به کششجبرانی واکه میشود.
 .2هجاهای گونههای کردی ایالمی حداکثر میتوانند سهمورایی باشند.
 .7درکل ،تفاوتهای بارز فرایند کشش جبرانی در گونههای کردی ایالمی بـا ایـن
فرایند در سایر زبانها و گویشهای ایرانی این است کـه در ایـن گونـههـا ،حـذ
همخوان  //در واژههای اصیل کردی نیز ،عالوه بر همخوانهای //و  /h/بـاعـث
کشش جبرانی میشود .در هجای  ،cvcدر صورتیکه همخوان پایـانی چاکنـایی
باشد ،حذ پایانه به کششجبرانی هسته منجـر نمـیشـود ،بلکـه در پـی حـذ
همخوان چاکنایی ،ماهیت اصلی واکه تغییر میکند؛ در طی این فراینـد مشـخص
شد که گونههای زبان کردی ایالمی ،تحمل هجاهای سنگین را ندارد و آنهـا را بـه
هجاهای سبک میشکند.
منابع
درزی ،علـی« .)9857( .کشـش جبرانـی مصـوتها در فارسـی محـاورهای امـروز»  .مجلـة
زبانشناسی.سال  .98شماره 73 .6ـ.57

سیدی ،سیدعباس« .)9819( .کردی ایالمی :بررسی گویشکردی روستای فرهادآباد» .پایـان-
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