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و  رانيزبان در ا نيدر چهار كشور است. ا شوريپرگو هاياز زبان يكي» كُردي«
 و غربيكرمانشاه، همدان، آذربايجان  الم،يكردستان، ا رينظ هاييدر استان

و » كُرمانجي« شيدو گو كه است گوناگوني هايلهجه داراي خراسان شمال
شيگو« قتي. در حقوندريم شماربه  آن هايشگوي ترينپرتكلم» سوراني«
 ،ييآوااز نظر  امااند زبان واحد منشعب شده كيهستند كه از  هاييشاخه »ها

 يبررس پژوهش نياانجام . هدف از تفاوت دارند گريكديبا  يو ساختار يواژگان
» ييمورا ةينظر« برحسبكُرمانجي  شيپربسامد در گو يندهايفرا از يبرخ

 يندهايفراآيا  اين پرسش است كه به دادنپاسخدنبال به اين پژوهش  است.
 نييتب	قابل مورايي ةيو در نظر شيگو نيا در» حذف«و » يكشش جبران«

استفاده از روش  باها دادهپرسش،  نيپاسخ به ا منظوربه . ريخ اي هستند
از  يرگيبهره طورهمينو  يبوم شورانيپرسشنامه به گو ةارائ قطري از ،يدانيم
و  نهيشيپ انيپس از ب امه،شد. در اد گردآوريو منابع مكتوب  نامهانيپا

 يمناسب برا هاينمونه نشيگز قطري از هاداده ليتحل ،ييمورا ةينظر يمعرف
نشان داد كه اين ها يافته. شدانجام  ييمورا ةنظري در هاآن يو بررس نديهر فرا

  .را دارند ييمورا ةيدر نظر قابليت تبيين فرايندها

    

  هاي كليدي:واژه
  حذف

  زبان كُردي
  كشش جبراني

  كُرمانجيگويش 
  مورايي ةنظري

  

      
  ولئمس ةنويسند  

   ي)  (طاهره قطب yahoo.comtahereh ghotbi89@ آدرس ايميل: 
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  دمهقم. 1
و  هاشيگو ياست كه هدف آن گردآور شناسيزبان يعمل هاياز شاخه يكي شناسيشيگو

وجود دو عامل  شناسيشاخه از زبان ني). در ا1: 1368 ان،زمردي( ستا هاآن يعلم فيتوص
 ارزيابمنبع اطالعات و  شوري. گواست يضرور يزبان و پژوهشگر زبان كي شورانيگو اي شوريگو

يكه آن را مطالعه م يپژوهشگر نسبت به زبان. كنددريافت ميپژوهشگر  از كه است ييگفتارها
 د؛كنياز زبان را به پژوهشگر ارائه م هايياست كه نمونه يكس شورياست. گو يفرد خارج كي كند

 ييزهايچه كه قبالً گفته شده و چه به صورت ابداع چاز آن ييچه به صورت تكرارهاها اين نمونه
و  »شوريگو«زبان را روش  ةروش مطالع نيرو، ا نياز ا .اورندبي زبان بر توانندمي انكه اهل زباست 

شاخه »هاشيگو« گر،يد ي). از سو62: 1،1362ني(سامار خواننديم زين »ميمستق ةروش مشاهد«
 يو ساختار يواژگان ،ييآوا هايتفاوت ولي اندزبان واحد منشعب شده كيهستند كه از  هايي

با  ،حاضر ةمقال). 3- 1: 1388 ،يدارد (كلباس ازينبه آموزش  هاشيفهم متقابل گو ن،يدارند. همچن
در  يزبان كُرد ياصل ةاز دو شاخ يكي يبه بررس داردتالش  ،يشناسشيمقدمه از گو نيطرح ا

كرمانشاه،  الم،يكردستان، ا هايدر استانگويشوراني بپردازد كه  »2كُرمانجي شيگو« يعني رانيا
 ترينپرتكلم» سوراني شيگو«در كنار  شيگو ني. اداردآذربايجان غربي و شمال خراسان  ،همدان

 يهابا توجه به مهاجرت ،ي. از طرفروديبه شمار م كردي زبان ادبي و رسمي ةلهج عبارتي به يا و
 اريساكن مشهد بس ياهرمانجكُردزبان شمال خراسان به مشهد، شمار كُ يشهرها ريگسترده از سا

 يعني ،گردديتكلم م يدر مناطق شمال شيگو نيا زياست. در خراسان بزرگ نشده  ريچشمگ
ي(عل شوديو به مرز تركمنستان محدود م كنديكه مشهد را به بجنورد متصل م يشمال خط

 يندهاياز فرا يبرخ فيو توص يبررسپژوهش  نيا يهدف اصل رو، ني). از ا32و  21: 1375 ،يآباد
است.  »3ييمورا ةينظر«در  اريمع يآن با فارس ةسيو مقا كُرمانجي شيگوپربسامد در  يواج

 يبوم شوراني) به گو1368، انيپرسشنامه (زمرد ةارائ قياز طر ازيمورد ن هايداده يگردآور
ل با استفاده ي. روند تحلگرفتنامه و منابع مكتوب صورت انياز پا استفاده زيو ن 4آباديعل يروستا

                                                              
1. Samarin  

هاي كردي كمهاي خراسان شمالي و رضوي گويش غالب بوده و در مقايسه با ديگر گويشاستان اين گويش در. 2
 .شده است تر دستخوش دگرگوني

3. Moraic theory 
آباد يكي از روستاهاي دهستان باباامان از توابع بجنورد است. اين روستا از لحاظ واحد سياسي جزو بخش روستاي علي. 4

  ).32و  21: 1375آبادي، (علياين شهر واقع شده است كيلومتري شمال  5در و  باشدمي بجنوردمركزي شهرستان 
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و  نديهر فرا يمناسب برا هاينمونه نشيگزو  يليتحل - يفيتوصة ويو ش ياسناد - يدانيروش ماز 
مرتبط با موضوع  ةنيشيپ انيدر ادامه، پس از ب از اين رواست.  مورايي ةنظري قالب در هاآن يبررس

 هپرداخت يرگيجهنتي و هاداده ليمناسب به تحل قيروش تحق قياز طر ،ييمورا ةينظر يو معرف
  .شودمي

  
 پژوهش ةپيشين .2

موضوع مورد  يمختلف زبان فارس هايشيدر گو يواج يندهايفرا يبررس ر،ياخ هايدر سال
 مطرح در زبان شيدو گو انيبوده است. از م شناسانشگوي و شناساناز زبان ياريبسة عالق
 شيگو يبه بررس يو تعداد معدود اندمتمركز بوده يسوران شيمطالعات بر گو تربيش زين يكُرد

. كننديم صحبتبه آن  يساكن استان خراسان شمال يدهاكه كر ؛ گويشياندپرداخته كُرمانجي
ياحساس م شتريآن ب مطالعة تياهم ش،يگو نيكاربرد ا عيوس ةرو و با توجه به گستر ناي از

 مطالعاتحوزه، دو بخش  نيمطالعات ا ترقيدق يبررس يقسمت از مقاله برا ني. در اشود
ارائه  ييمورا ةيشده در نظرانجام هايپژوهش يگريو د كُرمانجي شيگو ةطيدر ح شدهانجام
  شود. مي

بگلر و  يبه قنبر توانيم اندانجام شده كُرمانجي شيكه بر گو ياندك هايپژوهش انياز م
شيگو ريبا سا اسيدر ق گلريب كُرمانجي شيگو كننداشاره كرد كه بيان مي) 1392همكاران (

 نيا ها معتقدند كهآناست.  يو نحو يواژساخت ،ييآوا هايتفاوت يمجاور دارا كُرمانجي هاي
 زيمحوشدن تما يبرا يشتريب ليتما يخراسان كُرمانجي گريد هايشيگو با سهيدر مقا شيگو
  دارد. يفعل متعد ةشكل حال و گذشت نيب

 يكرد شيبا گو يفيبه لحاظ تصررا  يخراسان كُرمانجي شي) گو1392و سبزه ( يامام
با وجود تماس  كُرمانجي شيكه گو رسندمي جهينت ناي به و كنندمي سهيمقا يالميا

 شيبرخالف گو ،يو در جنوب خراسان با زبان فارس يدر شمال خراسان با زبان ترك ششورانيگو
 هاييژگيو نتريكه از مهمدر خود حفظ كرده است و جنس را  ويرگتساختار ا ،يالميا يكرد
مجاور  هايزبان ريتحت تأث ييبه لحاظ آوا شيهر دو گو اما .باشندمي يشمال يكرد هايشيگو

   .اندشده ييو تحول آوا رتغيي دچار و اندبوده
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 قيپژوهش، صد نيشده است. در ا يبررس يسوران شيدر گو 1يكشش جبران گريد يدر پژوهش
 2زيچه هبر خالف آن يكشش جبران نديفرا ةجيكه نت دهندينشان م) 1388( نژاديو عل يزاهد

 يبلكه ناظر بر حفظ وزن كلمه است. از كارها ست،يحفظ وزن هجا ن كندي) ادعا م1989(
. ام. وينوشته دبل 3كُرمانجياز كتاب دستور زبان  توانيم كُرمانجيزبان  ةشده دربارانجام

 ياصل شيرا دو گو يو سوران كُرمانجي شيدر ابتدا، گو سندهينام برد. نو) 2006( 4تاكستون
يم حيكامل توض طوربه را  كُرمانجي شيو سپس دستور زبان گو كنديم يمعرف يزبان كرد

و  كندمي يرا معرف كُرمانجي شيگو يحروف الفبا ،يشناس. او در ابتدا با شروع مبحث واجدهد
 يمتون ان،يدر پاتاكستون  .دهديارائه م يصرف و ينحو ،يواژگان ةاز مقول يكامل فيسپس توص

در  .پردازديم ميو درك مفاه يها از بعد كاربردشناختآن ليو به تحل آورديم كُرمانجيبه زبان 
) 1383( يو علو ايكامبوز. دهديم موزشرا آ شيگو نيبه ا كردنصحبت ةنحو ، اين كتابواقع

    .اندقرار داده يمورد بررس يزبان فارس يهاداده ةطيرا در ح ييمورا ةينظر زين
  

  شناختي پژوهشو روش نظري ني. مبا3
تمايز به شدن قائل هينظر نياست. علت طرح ا »ييمورا ةينظر«پژوهش حاضر  ينظر گاهيپا
 ةينظر ني. اهستند نديفرا نايفاقد كه  است هاييزبانو  جبراني كشش داراي هايزبان انيم
گونه نيا »مورا«) از 251-249: 1383( يو علو ايكامبوز فيبراساس تعر توانيرا م يرخطيغ

   كرد: يمعرف
رود. گيري وزن هجا به كار مياست كه براي اندازه» 5واحدي نوايي«مورا 

هجا نشان مي يرا در توليد اجزا» 6ديرش يا كشش زماني«چون مورا نوعي 
شناسي غيرخطي نامند. اين واحد در واجنيز مي» 7مندواحد زمان«دهد آن را 

قلمرو كاربرد  هجاگيرد. قرار مي» 9واج ةالي«و » 8هجا ةالي«در حد فاصل بين 
                                                              
1. compensatory lengthening 
2. Hayes 
3. Kurmanji Kurdish- A Reference Grammar with Selected Readings 
4. Thackston 
5. Prosodic 
6  . timing lengthening 
7  . timing 
8. syllable level 
9. phoneme level 
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توان وزن هجا را به صورت ست و بر اساس تعداد موراهاي يك هجا ميامورا 
  تعيين كرد.» 3فوق سنگين«يا » 2سنگين« ،»1سبك«

. شوديمبنا متصل م ةيموجود در ال هايگاهياست كه به جا ايساخت سازه يهجا نوع
هجا متصل  ةيبه ال ميرمستقيبه صورت غ ،ينواخت هايهيال اي يواج هايهيعناصر موجود در ال

 يبنددر صورت يهجاها نقش مهم بي. ساخت و ترك)153: 1385 ا،ي(كامبوز شونديم
را  يروش) 1995( 4موركي). ب249 :8513 ا،ي(كامبوز كنديم فايزبان ا كي يواج يندهايفرا

 يواج يواحدهاة ريدر مورد زنج يو هجا به لحاظ صور ييكه در آن ساخت مورا كنديمارائه 
 اين روش به. )137: 8513 ،ايبه نقل از كامبوز 127: 1995، 6و كاتامبا 5(دوران شونديم نييتع

  اين صورت است:
شوند اما يهستند به دو مورا متصل م يكشش واج يدارا رساختيواحدها كه در ز يبعض )الف

  .شونديمورا وصل م كيمشدد به  هايهمخوان
  . شوديگره هجا وصل م كيمتصل است به  يواحد واج كيدو مورا كه به  ي) توالب
  . شوديهجا وصل م ةگره هجا، به هست كيمورا و  كيهجاها:  ةكردن هست) اصل مشخصج
 يدوم تلق ةبه عنوان آغاز رديقرار گ يدو واكه، همخوان ني) اصل حداكثر آغازه: معموالً اگر بد

  .شودمي
 يوزن زيتما يكه دارا هاييآزاد در زبان يواج ي: هر كدام از واحدهاقاعدهيب ةاني) اصل پاه

  . شونديمت چپ متصل مس يسپس به هجا كنند ومي افتيخود را در يهستند، مورا
 كنديم اني. اصل (ب) بشونديمورا متصل م كيمشدد به  هاياصل (الف) همخوان طبق

مورا و  كيهجا تعلق دارد. مطابق با اصل (ج)  كيبه  دهيكش ةواك كيمتصل به  يكه هر مورا
اصل،  نيهجا عمل كنند و ا ةكه بتوانند به عنوان هست شونديمتصل م ييهجا به واحدها كي

. در زبان شوديممكن به هجا وصل م ةبا اصل (د) حداكثر تعداد آغاز بقاست. مطا ژهويزبان

                                                              
1. light 
2. heavy 
3. Super heavy 
4. Bickmore  
5. Durand   
6. Katamba  
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است.  ژهويزبان زياصل ن نيرود و اببه عنوان آغازه به كار  توانديهمخوان م كيحداكثر  يفارس
در هر قسمت، با توجه به قواعد خاص زبان،  ماندهيباق يواج يمطابق با اصل (هـ) واحدها

  . شونديسمت چپ متصل م يسپس به هجا ،كنندمي افتيخود را در يمورا
). 133 :1385 ا،يدو مورا دارد (كامبوز نيسنگ يمورا و هجا كي يسبك از نظر واج يهجا

 :1385 ا،يكامبوزاست ( نيسبك و سنگ يهجاها انيم زيمورا، تما نييتع يبرا ياصل ةزيانگ
 يمورا، سبك است و دو هجا كيبا  ي(الف) هجا ريز يهجاها انيمثال، در م طوربه ). 142

  مورا دارند. يهر كدام دو واحد كم يعنيهستند،  نيسنگ گريد
  
  
  

  هجا ةالي
  
  
 مورا ةالي

 
 
  واج ةالي

  
  

  :هستند ريبه شرح ز دنشويم دهيفوق د ييكه در بازنما هايييژگيو
را به  يواج يست كه واحدهاا مانند هجا ييعنصر نوا كيبلكه  ستين ييمورا، واحد آوا   .1

  .كنديم يخاص سازمانده يروش
  است. يواج ةيهجا و ال ةيال انيواسط م ايمورا، سازه   .2
دهد، ساخت ينشان م هاييدر بازنما كسانيصورت به مختلف را  نيسنگ يچه كه هجاهاآن   .3

  است. يواج ةيدوم با ال يدر نوع ارتباط مورا نيسنگ ياست. تفاوت هجاها ييدو مورا
  رو، وزن ندارند. نيو از ا ستندين ييهجا قرار دارند، مورا ةآغازه كه قبل از هست هايهمخوان   .4
 گاهيهستند كه به دو جا يواحد واج كيهر كدام  دهيكش هايمشدد و واكه هايهمخوان   .5

 (ج)  (ب)  (الف)

σ 
σ 

ħ  ħ ħ ħ

d ma 

ħ  ħ  ħ 

ʔ  a  e b r a 

 »اما«  »     در«  »به«

σ
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  ).134: 1385 ا،ي(كامبوز شونديدر ساخت هجا متصل م يمتوال
در  ييبازنما يكه عموماً برا 1»خودواحد شناسيواج«ة ينظر در ييمورا شناسيواقع، واج در

) 1989( زي. سپس هشد) مطرح 1985( 2منيبار توسط ها نياول يبرا ،روديكار مسطح هجا به
را مطرح كردند  هينظر نيخود ا قاتيدر تحق گردي شناسان) و واج1990( 4نسيو پر 3يو مكارت

 يبا تمام واحدها يكسانيبرخورد  هينظراين در آن به وجود آوردند.  زين هاييليو تعد رييتغ و
 يرا دارا رآغازهيغ هايهمخوان و هاواحدها از جمله واكه يبرخبه عبارت ديگر،  .ندارد يواج

 يواحدها مانند آغازه و برخاز  يبرخ ،اما .كنديها مورا اعطا مو به آن دانديم يوزن واج
هجا  ةيال نيواسطه ب كي. مورا دهدنميها مورا و به آن داندميرا بدون وزن  انهيپا هايهمخوان

به موراها متصل شوند كه حامل وزن  يواج ةيدر ال تواننديم يياست. واحدها يواج ةيو ال
» يواج گاهينقش جا«و » ينقش وزن واج«مورا دو نقش دارد:  ،رو نيباشند. از ا يواج

 ايكه هجا به دنبال حذف همخوان  ، براساس نظريه، هنگامينيهمچن). 132 :1385 ا،ي(كامبوز
شود و يم يكشش جبران يدارا ريدرگ يكلمات، هجا يدر برخ ،شوديكشش م يدارا ايواكه

  . رنديپذ يم ريتأث يبعد هجاهاي هاواژه يدر برخ
  

   5تعريف فرايندهاي واجي كشش جبراني و حذف. 1-3
  كشش جبراني. 1-1-3

 يمندهمه از نظر زمان يزبان فارس هايهمخوان« سدنوييم يدر بحث كشش جبران )1385( ايكامبوز
يمبنا را اشغال م گاهيمشدد دو جا هايمبنا و همخوان گاهيجا كيهر كدام  يعني. ندهست كسانيباهم 
چه . آن»است يكم كامالً يدارد. وزن در زبان فارس يشتريبه تأمل ب ازني هاواكه تي. اما وضعكنند

  است.  ييهمزمان با حذف انسداد چاكنا يكشش جبران گويدمي ايكامبوز
 يعني ؛ميكامل پسرو هست يشاهد همگون شوديتلفظ م »پم«كه به صورت  »پنبه« ةواژ در

 يخود با واج /b/و واج  شوديم ليتبد /m/و به واج  شوديهمگون م /b/در مجاورت واج  /n/واج 

                                                              
1. Autosegmental Phonology 
2. Hyman 
3. McCarthy 
4 . Prince  
5. Elision 
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يگسترده م /n/به واج  /b/واج  هايمشخصه ةهم يعني. شودياست همگون م يكه حاصل همگون
 ةاز گر ،شونديكه از واج منبع به واج مقصد گسترده م ييهاصهكامل، مشخ ي. در همگونشود

 كُرمانجي شيكه در گو »شنبه« ة. در واژردگييصورت م ديتشد نديفرا جانيهستند. در ا شهير
بر واج  /b/ واج يعنيواج منبع  يهامشخصه ،شوديتلفظ م »شمبه« اريمع يفارس شيهمچون گو

خودواحد  ةيواج و ال ةيال يهمزمان خط ارتباط طوربه و  دنشويگسترده م /n/واج   يعنيهدف 
كه از نوع  نديفرا نيو در ا شوديگسترده م. مشخصات واج منبع بر واج هدف شوديقطع م
است  /m/ و حاصل آن تلفظ واج شوديم /b/به واج  هيواج هدف شب ،ناقص و پسرو است يهمگون

  . رندگييم قرار يعيطب ةطبق كيدر  /b/ با واج بودنيكه به لحاظ لب
كشش  ،يكشش جبران ييمورا ةيدر نظر«) 1375( يدرزاز نقل به ) 1989( زيه فيتعر براساس

اين باشد. ميمجاور  يريواحد زنج كي شدگيكوتاه ايحذف ة جياست كه در نت يريواحد زنج كي
و هم مشروط به  باشدمي شده در درون هجاحذف يريعنصر زنج گاهيهم مشروط به جا كشش

 ايطبق نظر كامبوز ي. كشش جبران»شود دهيكش بايد كه ي استمجاور يريانتخاب عنصر زنج
از  يناش ياست. كشش جبران نيسبك و سنگ يهجاها انيم زيتما نييتع يبرا ياصل ةزي) انگ1385(

و  هيتك يعني يشناختواج ةدو مسئل توانديمورا م يعني يابزار صور كي ن،ي. بنابراباشدمي وزن هجا
 ايهينظام تك يزبان چيه ييمورا ةي). طبق نظر142 :1385 ،ايرا حل كند (كامبوز يكشش جبران

واكه، بعد از حرف  يسبك بداند و كشش جبران ييرا هجا vc– ةانيبا م يينخواهد داشت اگر هجا
 ييمورا دينبا انهيسبك محسوب شود پا vc– يهجا كهاين يوجود نداشته باشد. برا انهيهمخوان پا

مثالً در  .شودينم يموجب كشش جبرانشان نباشند حذف ييمورا انهيپا هايباشد و اگر همخوان
  . شودينم  يباعث كشش جبران /s/نباشد حذف  ييمورا /s/اگر همخوان  ينيزبان الت
  

  ييچاكنا شيسا ايحذف همخوان انسداد  ة(الف) قاعد
                                                                                          } ʔ H={h,  
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به شود همخواني پايانه حذف مي ةدهد كه همخوان چاكنايي از خوشنشان مية (الف) قاعد
به جاي همخوان چاكنايي  Hماند. در اين قاعده نماد مبنا باقي مي ةي كه موراي آن در اليطور
  .است آمده

  
  مورايي ةدر نظريواكه كشش جبراني  ةقاعد ب)

  
  
  
  
  

  / به شكل زير است.zohrاز زيرساخت / [zo:r]بازنمايي اشتقاق روساخت 

  /zohr/ [zo:r] »ظهر«

   بازنمايي زيرساختي در نظريه مورايي
  
  
  
  
  
  

 حذف همخوان چاكنايي 

 

 

  

v v   

ɦɦ 
ɦ

ɦ 

    

z r h 

ɦ ɦ  ɦ 
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هاي بلند نميآيند و با واكهكوتاه ميواكه ةپايانه با هست ةهاي چاكنايي در خوشمخوانه
بلند كه پيش از اين در اين بافت امكان  ةواك، شودچاكنايي حذف ميواج آيند. پس هنگامي كه 

  .آيدبراي كشش جبراني مي ،ظهور نداشته است
  

  كشش جبراني و كاربرد اصل فشردگي

  

  

  

  بازنمايي روساختي

  

  

  

رود، يعني توزيع كامل كار ميهجا به ةانسداد چاكنايي زيرساختي هم در آغازه و هم در پايان
  ). 314 ،1385 ،كامبوزياشود (دارد و در صورت حذف موجب كشش جبراني مي

  
  حذف. 2-1-3

ها در جايگاه آغازي، مياني يا پاياني شناسان براي حذف همخوان و يا واكهيكي از داليلي كه واج
) 1385(هاي مختلف است. كامبوزيا ها در گويشكمك در تسهيل تلفظ واژه ،كنندمي ارائه

هاي همخواني با در گفتار پيوسته معموالً خوشه«دهد: گونه توضيح ميفرايند حذف را اين
از تعداد هجاهاي كلمات چندهجايي با حذف يك واكه شوند و حذف يك همخوان ساده مي

 شناسگيرد. حقحذف صورت مي ها در اين گويش فرايندعضي از واژهدر ب .»شودكاسته مي

σ 

o  r 
z 

ɦ ɦ  ɦ 
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گفتار حذف  ةنويسد گاهي يك واحد زنجيري تحت شرايط خاصي از زنجيرمي )157: 1378(
  شود.مي
  

  
  »دستمال« ةسه همخواني در واژ ةحذف همخوان در خوش ةقاعد

در اگر در زباني كشش جبراني وجود داشته باشد، آن هجا در آن زبان، به عنوان هجايي سنگين 
شود. اما عكس اين قضيه صادق نيست، يعني ممكن است زباني داراي هجاي مي نظر گرفته

سنگين باشد، اما حتماً حذف پايانه به كشش جبراني واكه منجر نشود. چنين زباني داراي 
مندي كه با واحد كند، بلكه جايگاه زمانواجي را حذف مي تنها واحدكه نه است» قواعد حذف«

ها كشش جبراني ندارند و زبان ةشود. از طرفي گفته شد كه همحذف مي دارد نيزواجي پيوند 
) به عالوه، در زباني مانند 144 :1385كامبوزيا، لزوماً هر حذفي موجب كشش نخواهد شد (
گيرد به هايي كه در اين زبان صورت ميحذف ةفارسي كه خود نيز كشش جبراني دارد، هم

» گيريسخت«و » دستگيره«، »دستمال«شود. مثالً در كلماتي مانند كشش جبراني منجر نمي
  شود. حذف مي همخواني سه ةدر خوش ،كشش جبراني به وجود آيد كهاينبدون  ،[t]همخوان 

  
  / /dastmalاز     [dasmal]  فرايند اشتقاقي
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  سه همخواني  ةدر خوش [t]حذف  ةقاعد

 

 

 

تصل به آن مواجي همراه با مورايي كه  ةدر الي [t]دهد كه همخوان ميده نشان اين قاع
  شود. همخواني حذف مي ةاست از بين خوش

هر دو در  cvcو  cvccدر زبان فارسي مورايي است زيرا هجاهاي [t]  در اين گونه كلمات
تفاوت شوند و تفاوت وزني دارند. ي سنگين محسوب ميهاهر دو هجا ،زبان فارسي وجود دارند

) از زبان التيني اين است كه در اين كلمه 141: 1385، كامبوزيا .ك.ر/ (kasnusآن با مثال /
شود. در شود بلكه مورايي كه به آن متصل است نيز حذف ميتنها واحد واجي حذف مينه

  آيد. وجود نميبه نتيجه كشش جبراني 
  

  
  
  
  
  
  

 انجام پژوهش. روش 3-1-3  

از  يبرخ فيو توص ي، بررسياسناد - يدانيپژوهش ماين  يشد، هدف اصل انيگونه كه بهمان
 ييمورا ةيدر نظر اريمع يآن با فارس ةسيو مقا كُرمانجي شيپربسامد در گو يواج يندهايفرا

 يبوم شورانيپرسشنامه به گو ةارائ قياز طر ازيمورد ن يهاداده يرو، گردآور نياست. از ا
و منابع مكتوب صورت  نامهانياز پا يرگيبهره نياز توابع بجنورد و همچنآباد علي يروستا
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مند از پرسشنامه و هدف يبه صورت تصادف هاييكار ابتدا واژه ني. جهت انجام ارفتيپذ
 ني(خانم و آقا ب كُرمانجي شورانياز گو يتعداد اريو در اخت شد ) انتخاب1368 ان،ي(زمرد

و با استفاده  شد بنديدسته شدهاستخراج هاي. سپس دادهگرفتسال) قرار  40تا  25 نيسن
با  شورانياز گو كيهر  هاياصالح و داده ينكات مبهم احتمال ،از ضبط صدا و مصاحبه

 زين شيگو نياز موارد از فرهنگ لغت و دستور زبان ا ياري. البته در بسديگرد سهيمقا گريكدي
 هاينمونه نشيگز است و يليتحل - يفيتوص ةويبه ش اين پژوهش لياستفاده شد. روند تحل

ها در اين باشد. اين دادهميشده آوريجمع هايداده انياز م نديهر فرا ليتحل يمناسب برا
  شوند. تحليل مي ييمورا ةينظر نياديبن ميقالب اصول و مفاهنوشتار در 

  
    كُرمانجيمختلف در گويش  ي از كلماتانمونه ) 1جدول (

  تعداد  گروه  رديف
  70  اعضاي بدن انسان  1
  143  ابزار كار، وسايل خانه و پوشاك  2
  32  هابيماري  3
  100  ها، مشاغلبستگان، مكان  4
  73  هاها، درختان و خوراكيگياهان، ميوه  5
  53  حيوانات  6
  32  هاي طبيعيعناصر، موقعيت جغرافيايي و پديده  7
  36  زمان  8
  61  گيرياعداد و واحدهاي اندازه  9
  7  هامزه و رنگ  10
  27  ضميرها  11
  11  اسامي خاص  12
  108  هاي وابستهها و ويژگيهاي انساني، رفتارخصلت  13
  110  هاي متضادواژه  14

  863  جمع كل
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  هاداده. تحليل 4
بررسي  ييمورا ةيبر نظر ديكأت اب كُرمانجي شيدر گو ندياز هر فرا هاييبخش نمونه نيدر ا
  ).اندانتخاب شده شدهيگردآور هايداده انياز م نديهر فرا هاي(نمونه شوندمي

  

  كشش جبراني. 1-4
كوتاه ايكه حاصل حذف و  شوديم فيتعر يواحد واج كيبه عنوان كشش  يكشش جبران

مشددشدن آن حاصل  يعنيهمخوان  كي يمجاور است. كشش جبران يواحد واج كي يشدگ
  ).236: 1385 ا،ي(كامبوز رسدبواج مجاور به نظر  شدگيكوتاه ايهمخوان  كيحذف 

  

  واكه يو كشش جبران /h/  حذف همخوان. 1-1-4
باشند. از ميان ميواكه  يو كشش جبران /h/ همخوان حذفنشانگر  )2( جدولي هاداده
ة در دو واژ حذف همخوان و كشش جبراني واكه نديفرا ليو تحل هيتجزهاي اين جدول داده

  شود. بررسي مي »يمهد«و » مهران«
  /h/از حذف همخوان  يناش ياز كشش جبران ييهانمونه) 2جدول (

  واج نويسي معيار  فارسي معيار  كُرمانجيگويش 
fɑ ̃m  فهم  fahm 

Gɑ ̃ r  قهر  Gahr 

biruz بهروز  behruz 

Pɑ ̃n  پهن  pahn 

rabar  رهبر  rahbar 

pi  پيه  pih 

re  راه  re 

midi مهدي  mehdi 

beman بهمن  bahman 

ʔandɑ̃za اندازه  ʔandɑ̃zeh 

zahr  زهر  zahr  
meran  مهران mehran 

zer ظهر  zohr 

Garamɑ ̃n قهرمان  Gahremɑ ̃n 
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  مهران ةدر واژ ايو كشش واكه /h/حذف همخواني چاكنايي 
  »مهران« واژة بازنمايي زيرساختي

  
  
  
  
  
  

  
  

  .كندكشش جبراني عمل مي ةقاعد ،هجا ةانحذف همخوان چاكنايي از پاي ةپس از عملكرد قاعد
   

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و در آخر بازنمايي روساختي 
  
  

  

m  e  h 

σ 

r  a  n 

σ 

ħħ
ħ ħ

σ 

m  e   

ħħ

σ 

r  a  n 

ħ ħ

σ 

a r 
 e m 

σ 

ħħ

n 

ħ ħ

σ 

m  e  r  a  n  

ħħ

σ 

ħ ħ
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قرار  /:i/و  /:a: ،/u// ةكشيد ةپس از يكي از سه واك /n/هرگاه در يك هجا، همخوان 
به نقل از كامبوزيا ) 146: 1373خانلري (شود. ها ميشدن اين واكهكوتاهگيرد، موجب ب
هاي كشيده پيش رسد كه توليد واكهجه ميبه اين نتي /n/همخوان  ةپس از بحث دربار) 1385(

اين دو  است و تفاوتي در /n/هاي كوتاه پيش از ي درست مانند توليد واكهبه لحاظ كمn //از 
به » دين دير و«و » خوب و خون«، »خاك و خان«كلمات ندارد. تفاوت جفتنوع واكه وجود 

و » خوب«، »خاك«ست كه به موجب آن، كلمات ا هاهاي موجود در آندليل كشش واكه
معادل سه جايگاه زمان» دين«و » خون«، »خان«مند و كلمات معادل چهار جايگاه زمان» دير«

  كنند. مبنا اشغال مي ةمند را در الي
در يك هجا موجب   /h/ش، حذف همخوانيدهد كه در اين گوها نشان ميداده ةمقايس
  شود. شده ميپيش از همخوان حذف ةكشش واك

  مهدي            ميدي

هجاي اول به دنبال  ةكوتاه و ميان ةواك قائل هستيم.اي ه نوعي هماهنگي واكهبدر اين واژه 
كوتاه  /e/ اي و تبديلاز كشش واكه . پسشودبراي حفظ وزن هجا كشيده مي /h/حذف همخوان 

اي كه در دو واكه ،اي كه از نوع همگوني ناپيوسته استكشيده، با فرايند هماهنگي واكه ةبه واك
هجاي ة واكبا هجاي اول  ةواك، »مهدي« ةدر واژ. شوندمجاورت يكديگر قرار ندارند همگون مي

فرايند به اين صورت است كه  بنابراين،شود. مي همگوناست به صورت كامل پيشين  ةواكدوم كه 
شود مي كشيده /e/هجاي اول يعني  ةهجاي اول، واك ةاز پايان /h/با حذف واج چاكنايي سايشي 

در  /i/شود. يعني مشخصات افراشتگي از هجاي دوم همگون مي ةافراشتگي با واك ةدر مشخص و
  شود.افراشته تبديل مي ةمياني به واك ةشود و واكدر هجاي اول گسترده مي /e/هجاي دوم به 

  

e// شود و هجاي دوم يك درجه افراشته مي ةاي ميانه است براي هماهنگي با هستكه واكه
  شود.تبديل مي /i/به 

  

  يا/ و كشش واكهʔحذف همخوان /. 2-1-4
 شي. در گوشودديده مي يكشش جبران زماني كه همگوني صورت گرفته باشد، شيگو نيدر ا

e  /i  [c  ---  $ c 
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  .مشاهده شدكامل  يپسرو و همگون يهمگون ،كُرمانجي
  

  ʔهايي از كشش جبراني ناشي از حذف همخوان نمونه) 3جدول (
  واج نويسي معيار  فارسي معيار  كُرمانجيگويش 

Dused  دويست  devist  
Gale  قلعه  Galʔe 

Gɑ ̃r  قهر  Gahr 

maruf معروف  maʔruf 

nemat نعمت  neʔmat  
  

  ايو كشش واكه b, m, d يهاحذف همخوان. 3-1-4
 ها،حذف آنشوند و به جبران حذف مي  bو  d ،mهاي مشاهده شد كه همخواندر اين گويش 

  دهد. اي رخ ميكشش واكه
  

  ايو كشش واكه b, m, dي هاحذف همخوانهايي از نمونه) 4جدول (
  نويسي معيارواج   فارسي معيار  كُرمانجيگويش 

e: ʃu   امشب  ايشو  ʔemʃab 

ʃu  شب  ʃab  
Esal امسال  emsal  
dezi دزدي  dozdi 

ʔɑ̃amur  انبر  ʔanbor 

فرايندهاي واجي  .است ]ʔɑ̃mur[ به صورت كُرمانجيدر گويش  /ʔanbor/انبر  ةواژتلفظ 
صورت پسرو ناقص از نوع همگوني ابتدا  :شرح است اين گيرد بهكه در اين تبديل صورت مي

شود در جايگاه توليد شبيه مي /b/با همخوان بعد از آن يعني  /n/گيرد كه در آن همخوان مي
و دو واج در  استشود. اين نوع همگوني ناقص تبديل مي/m/ واج  هب  /n/واجآن،  ةو در نتيج

  .شوندميجايگاه توليد شبيه هم 
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ʔ       æ       n       b    o        r  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
  
ʔ       æ      m       b       o     r  

يدوم و باق يهجا ةاز آغاز /b/ واج حذف ها،همخوان يدوم بعد از همگون يواج نديفرا
هجا در زبان  ياست. از آنجا كه آغازه در ابتدا ديتشد نديفرا جاداي و آن مندزمان گاهيماندن جا

 حذفجامانده از به يمورا ني. امانديم يآن باق يمورا /b/است بعد از حذف واج  ييمورا يفارس
/b/  به  ديبا يونديحذف رها شده است، با توجه به قواعد خاص زبان و اصول پ نياثر ا دركه

اول  يهجا يانيآغازه به همخوان پا گاهيمورا در جا يعنيواج متصل شود.  ةيدر ال يعنصر
  آورد.يبه وجود م ديو در مرز دو هجا تشد شوديم دهيكش

  

ʔambor 

σ  ʘ  σ 

ħ  ħ ħħ

ʔ  æ  n  b  o  r 
σ 

ħ  ħ ħħ

σ 

σ 
σ 

ħ  ħ ħħ
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ʔ       æ    m              o     r     

هجا  ةشود و در پي حذف آن واكپايان هجاي اول حذف مي از /m/ مخوانبعد، ه ةدر مرحل
در اين كلمه در  /a/كوتاه  ةا مطابقت دارد چرا كه واكهشود كه اين با اطالعات دادهكشيده مي

در  كنيم:پس فرايند را به اين شكل دنبال ميشود كشيده تبديل مي /a/ به كُرمانجيگويش 
    شود.از انتهاي هجاي اول حذف مي /m/اين مرحله واج 

  
 
 
 
 
 
 
æ:    m  o              m    o      r 

  /u/ةافراشت ةكه همخوان افراشته است به واك /r/در مجاورت همخوان  /o/ ةواكبعد،  ةدر مرحل
مي /a/به / æ/ كةشدگي وااي در اين واژه باعث پسينشود و در نهايت، هماهنگي واكهتبديل مي

  شود.

  هاي مياني به افراشته به روش غيرخطي ارتقاي واكه ةقاعد
    الف) بازنمايي زيرساختي 

  
  
  
  
  

  شود. هجاي قبل گسترده مي ةدر اين بازنمايي مشخصه به صورت خودواحد به واك

  افراشته- +افراشته

 ‐افتاده

v  
c  v c  

ʔɑ̃mor 

σ 
ʔammor 

σ 

ħ  ħ  ħ ħ 

ʔ  ɑ̃ 

σ σ 

ħ
ħ  ħħ 

ħ
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  هدف  ةمنبع و قطع مشخص ةب) گسترش مشخص
  
  
  
  
  
  

  ج) بازنمايي روساختي 
      

  
  
  
  

  
دچار همگوني ناقص در محل توليد مي/b/ در مجاورت واج  /n/اول واج  ةپس در مرحل

شود. از ابتداي هجاي دوم حذف مي /b/شود. در مرحله دوم واج تبديل مي  /m/شود و به واج
-كشيده مي /m/دانيم آغازه در زبان فارسي مورايي است پس اين مورا به واج طور كه ميهمان

 ،شوداز پايان هجاي اول حذف مي /m/سوم واج  ة. در مرحلشودديده ميشود و فرايند تشديد 
شود. در تلفظ مي /:a/ ةكشيد ةشود و به صورت واككشيده مي /a/ ةجايگاه آن به سمت واك

-تبديل مي u/ة /افراشتة به واك r// ةدر مجاورت همخوان افراشت o ةآخر واك ةدر مرحل ،نهايت

  شود. 
  
 

 
 
 
 
 
ʔ      a                 m      u     r  

ʔamur 

σ
σ 

ħ  ħ ħħ

 مبنا ةالي :

 +افراشته
 (ريشه)خودواحد  ةالي: 

  افراشته  - 

 افتاده - 

c  c v v 

c 

+ افراشته  

v c v 
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همگوني خيشومي با لبي به دو شكل همگوني ناقص و همگوني كامل  كُرمانجيدر زبان 
هاي كناري، تيز و پيوسته ميفقط مشخصهكه  )1992( 1پشنهادي هلهاست. با توجه به طرح 

خيشومي نيز  ةكه اين امكان براي مشخص بينيمميتوانند همگوني كامل را به دست دهند، 
  كاربرد دارد. 

  
  حليل فرايند حذفت. 2-4

گفتار يا آوايي حذف مي ةكلي از رشت طوربه يعني يك آوا شخصه يك م ،در جريان اين فرايند
شدن اين است كه خللي در امر ارتباط ايجاد تر شود. شرط حذفجريان اداي گفتار سادهشود تا 

باقي مانده باشد تا مفهوم به درستي  ،بافتي آوايي يا ي،نشود يا به بيان بهتر پس از حذف، رد
شود. سهولت پايان هجاها حذف ميآغاز، وسط و در  /h/همخوان  ،كُرمانجيگويش  القا شود. در

در  /h/مخوان چاكنايي حذف ههاي پاياني باشد. تواند علت فرايند حذف همخوانمي در تلفظ
در  /h/حذف همخوان چاكنايي ا، گي ←گياه  ةمانند واژهه هاي كشيدپايان واژه پس از واكه

از آغاز هجا كه موجب  /h/، حذف همخوان رِ ←راه مانند  ايپايان واژه و تضعيف واكه
هايي دال بر وجود فرايند حذف در اين ، نمونهدل ←دهل  ةمانند واژ، شودهجابندي مجدد مي

  گويش است. 
هاي ديگر نيز در اين گويش در موضع پاياني حذف همخوان /h/عالوه بر حذف همخوان 

  .اند) آمده5(ها در جدول هايي از آنشوند كه نمونهمي
  

  كُرمانجيگويش  در /h/ همخوان حذف پايانياز نمونه هايي) 5جدول (
  واج نويسي معيار  فارسي معيار  كُرمانجيگويش 

Χara  خرا  ←خراب  Χarab 

badʒa   باجناق← باج  badʒenaG  
Sa   س ←سگ  saɟ  
Zu   زو ←زود  Zud  

zoo zoo   زو زو ←زود زود  zood zood  

                                                              
1. Halle 
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  واج نويسي معيار  فارسي معيار  كُرمانجيگويش 
dez   ز ←دزدد  dozd  
moz  مز ←مزد  mozd  
ro   رو ←روز  ruz  
ʃev   و ←چوبش  ʈʃub  
dʒu   جو ←جوب  dʒub  

novat  نوبت← تنُو  nobat 

padeʃa پادشاه  padeʃɑ̃h 

daraw دروغ  doruG 

re راه  rɑ ̃h 

ɟijɑ̃  گياه  ɟijɑ̃h 

ʔostɑ̃   استا  ←استاد  ʔostɑ̃d 

mer   ر  ←مردم  mard 

ʔandɑ̃za   اندازه← اَنداز  ʔandɑ̃zeh 

gɑ̃  گاو gɑ̃v  
  
  گيرينتيجه. 5

. سهولت در تلفظ دشويهجاها حذف م اني/ در آغاز، وسط و پاhهمخوان / ،كُرمانجي شيدر گو
واژه  انيدر پا /h/ ييباشد. حذف همخوان چاكنا يانيپا هايحذف همخوان نديعلت فرا توانديم

مانند  يگريد يواج يندهايشود. فرايمجدد م يو هجابند ايواكه فيتضع ،ايباعث كشش واكه
. عالوه بر حذف همخوان ردگييصورت م ايهمزمان با حذف و كشش واكه ،اياكهو يهماهنگ

/hمانند / زين يگريد هاي/ همخوانb/, /d/, /m // وʔ /هجا  يانيدر موضع پا شيگو نيدر ا
   .دنشويم يكه باعث كشش جبران دنشويحذف م

 دهيكش هايواكه حذف پس از نياگر ا ،واژه ايهجا  اني/ در پاhبا حذف همخوان / همزمان
 ةديكش هايواكه رد،ي/ صورت نگhحذف / نديرا به دنبال ندارد. اما اگر فرا يباشد، كشش جبران
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/u:/ ،/i:/ ،a/:/ از همخوان / شيپhيموضوع نشان م ني. اشونديم ليكوتاه تبد هاي/ به واكه
از امكانات  يراه وجود دارد و زبان فارس نيچند cvcمتوسط  يبه هجا دنيرس يكه برا دهد

 شونديم يسه همخوان منته ايكه به دو همخوان  يي. در هجاهابردبهره ميكه دارد،  يمختلف
كه به وضوح است  يواج يندهاياز فرايكي  يهمگون. ميهست شيگو نيحذف در ا نديشاهد فرا

 يبه دو شكل همگون يبا لب يشوميخ يهمگون اين گويش. در شوديم دهيد كُرمانجي شيدر گو
 هايكه فقط مشخصه )1992( هله يشنهاديكامل است. با توجه به طرح پ يناقص و همگون

 يامكان برا نيكه ا بينيمميكامل را به دست دهند،  يهمگون تواننديم وستهيو پ زيت ،يكنار
حذف،  ،يناهمگون يواج يندهاياز فرا توانيزبان م نيكاربرد دارد. در ا زين يشوميخ ةمشخص

 مناسب يواج هايليبه تحل توانديم هاآناز  كيهر  يقلب و ابدال نام برد كه بررس ف،يتضع
  .ديبه حساب آ يبعد يپژوهش يكارها هايو عنوان نجامديب

  
  فهرست منابع

 .يالميا يو كرد يخراسان كُرمانجي شيگو يينظام آوا سهي). مقا1392( .بزهس يحسن و مهد ،يامام
  . 80-68و زمستان، صص  زيي، پا41و  40شماره  - 14دوره  ،الميفرهنگ ا

  . تهران: آگاه. آواشناسي (فونتيك)). 1378محمد. (شناس، عليحق

   .تهران: توس .تاريخي زبان فارسي دستور ).1373. (پرويز ، خانلري 

، )10( 6، شناسينزبا ةمجل .اي امروزها در فارسي محاوره). كشش جبراني مصوت1375علي. (درزي، 
  .75-58صص، 

  .ي. مشهد: آستان قدس رضونيقا شيگو يبررس). 1368( .رضا ان،يزمرد

  .يتهران: انتشارات نشر دانشگاه. يعطار فيترجمه لط .يعلم يزبان شناس). 1362( .اميليو ن،يسامار

 يكرد شيواكه در گو يكشش جبران ييمورا لي). تحل1388( .نژاديمحمد و بتول عل ،يزاهد قيصد
  .46-27 .، صص1 ،يشناسزبان هايمجله پژوهش .يسوران

دانشگاه  ،يعلوم اجتماع يكارشناس ةنامانيپا .آباديعل يروستا يمونوگراف .)1375( .يعل ،يآباديعل
  شاهد تهران.

با  گلريب كُرمانجي شيگو يهاتفاوت يبررس). 1392. (يعل ،زانلويا و .محمود ،ياسيال .جواد ،بگلر يقنبر
  . 19-1صص  )،8( 5، خراسان يهاشيو گو يشناسزبان. مجاور كُرمانجي يهاشيگو
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The study of the phonological processes of compensatory 
lengthening and elision in the Kormanji dialect with an 
emphasis on the Moraic theory 
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Abstract 

Kurdish is a widely spoken languages in four countries. This language has 
different dialects in some provinces of Iran such as Kurdistan, Ilam, 
Kermanshah, Hamedan, West Azerbaijan and Northern Khorasan. The two 
dialects of "Kormanji" and "Surani" are the most widely spoken ones in those 
provinces. "Dialects" are branches ramifying out of a single language but have 
phonetic, lexical and structural differences. The purpose of this research is to 
study some of the most frequent processes in the Kormanji dialect with regard 
to the "Moraic theory". The question of whether "compensatory lengthening" 
and "deletion" in this dialect and in the above theory are explainable is dealt 
with in this research. To answer this question, employing the field method, the 
data were collected through questionnaires answered by the native speakers 
and then the thesis and written sources were used. In the following, after 
describing the background of Moraic theory and its background, data analysis 
was performed through selected appropriate samples for each process and then 
their examination was done via the Moraic theory. In the end, it was concluded 
that theses processes are explainable in the framework of the Moraic theory. 
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