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چکیده
پژوهش پیش رو به کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی میپردازد .براساس نظریۀ مورایی ،اگر واحددی در الیدۀ مبندا یدا
زمانمند ،مورا داشته باشد و آن واحد در الیۀ واجی حذف شود ،مورای آن همچنان در الیدۀ مدورایی یدا زمدانمندد آزادانده بدا ی
میماند و درنتیجه برای حفظ وزن هجا یا واژه ،کشش جبرانی رخ میدهد .در این گویش دو نوع کشش جبراندی ششدصید داده
شده است .نصست کشش جبرانی که براساس حذف همصوان مورایی اشّفاق افتاده و دیگری کشش همصوانی که براسداس حدذف
یکی از واکههای موجود در هجا رخ داده است .کشش جبرانی ناشی از مورد دوّم باعث ششدید میشود؛ همچنین ،کشش جبراندی
شنها در مورد واکه رخ نمیدهد ،بلکه با حذف واکه هم ،همصوان مجاور دچار کشش جبرانی میشود.
کلیدواژهها :گویش فارسی کرمانشاهی ،کشش جبرانی واکهای ،نظریۀ مورایی ،وزن هجا ،کشش جبرانی همصوانی.
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 -8مقدّمه
گویش فارسی کرمانشاهی ویژة شهر کرمانشاه است و شهرستانهای اطراف بهندرت از آن بدهمنزلدۀ
گویش فارسی استفاده میکنند .برخی این گویش را شالش کردهای کرمانشداه بدرای ایجداد گدویش
فارسی متمایز از گویش شهرانی میدانند که ابلیت فهم برای دیگدر فارسدیزباندان را داشدته باشدد؛
بنابراین ،طبیعی است که این گویش از کردی و فارسی شأثیر پذیرفته باشد .فرایند کشش جبراندی را
افدراد مصتلفدی در گدویشهددای گونداگون بررسدی کدردهانددد (هیدز1313 ،2؛ بدیجدنخددان4222 ،؛
کاویتسکایا4224 ،2؛ شوپنزی4222 ،6؛ شادمان4222 ،؛ درزی1912 ،؛ کامبوزیا کرد زعفرانلدو1912 ،؛
علینژاد و زاهدی 1911 ،و صاد ی .)1932 ،شایسته است گفته شود کده فرایندد کشدش جبراندی از
زبانی به زبان دیگر متفاوت است زیرا زبانهای گوناگون دارای ساختار هجایی و بهشبع آن سداخت
مورایی مصتلفی هستند.
پژوهش حاضر فرایند کشش جبراندی را در گدویش فارسدی کرمانشداهی در چدارچوب نظریدۀ
مورایی بررسی و شحلیل میکند ،امّدا پدیش از آن ،مدروری بدر برخدی از مهدمشدرین پدژوهشهدای
صورتگرفته خالی از لطف نیست.
ثمره ( )1962میگوید همصوانهای چاکنایی در میان واژه بل از همصوان مانند واژههای بعثت،
معصوم و شهر و پایان واژه بل از سکوت ،مانند واژههای صبح ،شمع و سوء ،بهصورت گونههدای
خفیف شظاهر مییابند .شولید این گونههای خفیف منجر به کشش جبرانی واکۀ بل میشود.
درزی ( )1912معتقد اسدت کده کشدش جبراندی در مدورد همصدوانهدای مدورایی یعندی شنهدا
چاکناییها رخ می دهد که طی آن همصوان چاکنایی حذف میشود .همچنین ،او کشدش جبراندی را
نتیجۀ حذف یا کوشاهشدگی عنصر زنجیری مجاور میداند .این حذف یا کوشاهشدگی نیز خود شحت
شأثیر جایگاه واج در ساختمان هجا و نیز واج مجاور آن است.
ازنظر کرد زعفرانلو کامبوزیا ( ،)1912در کشش جبرانی ابتدا همصوان انسدادی چاکنایی حدذف
شده ،سپس همصوان پایانی به مورای آزاد متّصل میشود و در آخر پیوند اوّلیۀ همصوان طع شده و
سپس دوباره همصوان به واکه متّصل شده و کشش جبرانی ایجاد میشود.
دبیرمقدم ( )1911معتقد است نوع خاصّی از دگرگونی کده بده واکدههدا و همصدوانهدا مربدو
4. B. Hayes
5. D. Kavitskaya
6. N. Topintzi
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میشود ،روند کشش جبرانی است .در این حالت ،یک واکه دو همصوان را بهدنبال دارد و هنگدامی
که یکی از همصوانها حذف شود ،برای جبران واج حذفشده ،واکۀ بلی آن کشیده میشود.
علینژاد و زاهدی ( )1911شیوة انجام این فرایند را به این صورت دانستند که پس از حذف یدا
کوشاهشدگی یک عنصر دارای وزن ،مورای آن همچنان بهشکل آزاد با ی میماند .در ایدن صدورت،
واحد کناری آن بهسرعت گسترش یافته و به این مورای آزاد متّصل میشود .درنتیجۀ این امر ،شعداد
موراها و وزن هجا یکسان میماند .همچنین ،ایشان معتقدند که با حذف واکۀ هسدته ،سداختار هجدا
بههم میریزد ،به وزن هجا یک هجا افزوده شده و هجای دیگر حذف میشود که درنهایدت شعدداد
هجاها در روساخت یک هجا کمتر از زیرساخت است؛ بنابراین ،میشدوان ایدنچندین پنداشدت کده
انگیزة کشش جبرانی در این ساختها برخالف نظر هیز ( )1313حفظ وزن هجا نیست ،بلکه حفظ
وزن کلمه است.
صاد ی ( )1932به وارسی ادراکی و شنیداری کشش جبراندی پرداختده اسدت .او معتقدد اسدت
هر در فعّالیّت همصوانهای چاکنایی کاسته شود ،به همدان میدزان شداهد افدزایش لدرزش شارآواهدا
خواهیم بود شا حدّی که این همصوانها با واکۀ بل از خود همگدونی زیدادی (نده کامدل) خواهندد
داشت .درنتیجه ،واکۀ بلی کشیدهشر شنیده خواهد شد .در این حالدت ،همصدوان چاکندایی بدهطدور
کامل حذف نمیشود ،بلکه بهمقدار بسیار زیادی بست و سایش چاکنای شضعیف شده است که شنها
با دستگاههای آزمایشگاهی ابل شنیدن است.
علینژاد و عطایی ( )1934کشش جبرانی در واژهای همچون صبح را (که بهشکل ] [so:bشلفّدظ
میشود) به مسئلۀ جذب 1مربو میدانند .بهنظر این دو و بهپیروی از آرای برزیو ،)4224( 1بعضدی
از واحدهای آوایی گرایش بیشتری بههم دارند که به لب دو همصوان منجدر مدیشدود .در فرایندد
جذب ،اوّل اینکه واج منبع و واج هدف دارای ششدابهاشی هسدتند و بدههمدین دلیدل بدههدم جدذب
میشوند و دوّم اینکه درنتیجۀ لب ،شباهت بیشتری بهوجود میآیدد .علدیندژاد و عطدایی ()1934
معتقدند که در واژهای همچون صبح ،با فرض رسابودن همصدوانهدای چاکندایی /�/و ،3/h/فرایندد
لب بهدلیل اعمال اصل جذب رسایی رخ میدهد .چون در واژة صبح ،/sobh/بداوجود اینکده بدین
واکۀ رسای  /o/و همصوان رسای  /h/فاصله است ،بنابر اصل جذب ،واکه همصوان رسا را بهسدمت
7. attraction
8. L. Burzio
 -3هاله ( )1334این همصوانهای چاکنایی را رسا میدانست.
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خود میکشد و فرایند لب اشّفاق میافتد و بهشبع آن ،دو مشصّصۀ مشابه ]+رسا] پشت سر هم درار
میگیرند؛ امّا اصل مرز اجباری ارشبا همصوان چاکنایی را مشصّصۀ رسا طع میکند و زمینده بدرای
اصل فشردگی و کشش جبرانی آماده میشدود .بدهطدور کلّدی ،اعددة کشدش جبراندی را مدیشدوان
بهصورت زیر نشان داد.

شکل ( .)8شمای کلّی کشش جبرانی

در اعدة باال  μنشاندهندة موراست که در الیدۀ زمدانمندد یدا مبندا درار دارد و  μدرون دایدره
نمایانگر مورای آزاد واجی است که در الیۀ واجی حذف شده است و  vهم بیدانگدر واکده اسدت؛
زیرا در ابتدا کشش جبرانی شنها مصتدّ کشش جبرانی واکهای بوده است ،امّا همدینطدور کده ایدن

پژوهش نشان خواهد داد کشش جبرانی همصوانی هم داریم که بهجای استفاده از اصدطال کشدش
جبرانی واکهای بهتر است از کشش جبرانی استفاده کنیم.
بهطور کلّی میشوان گفت هر واحد زبانی دارای سه الیه است که عبارتاند از الیۀ اوّل هجا کده
هر هجا خود متشکّل از یک واکه و یک یا چند همصوان است .البتّه این در مورد زبان فارسی است
و مثالً در زبان انگلیسی هجاهایی دیده میشوند که شنها از یک واکه ششکیل شدده باشدند .الیدۀ دوّم
مبنا یا زمانمند است که در آن ،مورای واحدهای زبانی رار دارد .دروا ع در ایدن الیده ،واحددهایی
پدیدار میشوند که حامل وزن باشند؛ یعنی پس از حدذف آن عناصدر ،مدورای آنهدا آزادانده بدا ی
میماند و برای جبران خأل پیشآمده واکه یا همصوان مجاور کشدیده مدیشدود .آخدرین الیده ،الیدۀ
واجی است که در آن عناصر حذف میشوند و اگر عناصر حذفشده مورا داشدته باشدند ،همچندان
مورای آنها در الیۀ باالشر با ی میماند.
 -5ساختمان واجی و هجایی فارسی کرمانشاهی
بهطور کلّی ،براساس مطالعات انجامشده دربارة هجا ازسوی واجشناسان ،هجا از دو بصدش آغدازه

12

و میانه 11ششکیل میشود که بصش میانه خدود بده دو زیدربصش لّده (هسدته) 14،و پایانده 19شقسدیم
10. onset
11. rhyme
12. nucleus
13. coda
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میشود .از این منظر ،هجای فارسی کرمانشاهی را میشوان متشکّل از یک واکه که در جایگاه هسدته
و یک همصوان در آغازه و یک یا چند همصوان در پایانۀ هجا دانسدت کده مطداب سیسدتم هجدایی
زبان فارسی حضور همصوان آغازه الزامی و همصوانهای پایانه اختیاری است.
ساختار هجا با حروف  cو  vمشصّد میشود کده در آن  12vنشدانگدر واکده اسدت .هدر هجدا
از یک واکه ششکیل شده است و برای شمارش هجاهدا بده واکدههدای موجدود در واژههدا مراجعده
میشود .حرف  12cنمایانگر همصوان اسدت؛ بندابراین ،آغدازه و پایانده از همصدوان و لّده از واکده
ششکیل میشود .در آغازه و پایانه ،براساس خصوصیتهای زبانویژه ،صفر ،یک ،یا چندد همصدوان
ممکن است ،حضور داشته باشد.
از دیدگاه آواشناسی ،فارسی کرمانشاهی شنها شامل سه نوع هجا است .امکانات هجایی این گدویش
را میشوان بهصورت ) cv(c)(cفرمولنویسی کرد که در زیر به آنها اشاره میشود:
هجای سبکcv :
�� و cvc
هجاهای سنگینcV:
هجاهای فوق سنگین cVc :و  cvccو cVcc

کشش جبرانی دراصل برای حفظ وزن هجا بهوجود میآیدد؛ بندابراین ،پدرداختن بده وزن هجدا
ضروری است .طبیبزاده ( )1916بهنقل از مدورن )4229( 11بدا بررسدیهدایی کده روی زبدانهدای
گوناگون داشت ،شوانست یک شقسیمبندی کلّی دربارة وزن هجا بهدست دهد .براساس یافتههدای او
زبانها به دو گروه شقسیم میشوند .یکی زبانهایی که وزن هجا با رسایی همصوان و واکه رابطدهای
شنگاشنگ دارد و دیگری زبانهایی که وزن هجا را براساس مدورایی کده همصدوانهدا و واکدههدا در
ساخت هجا دریافت میکنند شصمین میزنند.
در زبان فارسی ،وزن هجا را براساس مورای موجود در ساخت گدرة هجدا مشدصّد مدیکنندد.
گویش فارسی کرمانشاهی نیز در این مورد د یقاً مانند فارسی عمل میکند .بدهطدور کلّدی مدیشدوان
هجاهای گویش یادشده را به سه دستۀ سبک و سنگین و فوق سنگین شقسدیم کدرد .هجدای سدبک
نسبت به هجای سنگین مورای کمتری دارد و حداکثر مورایی که هر هجا میشواند داشته باشدد سده
14. vowel
15. consonant
 -16حرف  Vبزرگ نشاندهندة واکه بلند است.
17. B. T. Morén
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مورا است .اگر هجایی سه مورا داشته باشد امّا همچنان همصوانی مورای خود را (معمدوالً در پایاندۀ
هجا این اشّفاق میافتد) دریافت نکرده است ،آن همصوان یا شلفّظ نمیشود یا درصورت شلفّظ ،فا دد
مورا است زیرا در صورت موراییبودن ،از حدّ معمول دریافت مورا در گویش فارسدی کرمانشداهی
شجاوز کرده و همچنین وجود چنین هجایی در این گویش ناممکن است؛ بنابراین ،آن همصدوان در
الیۀ مبنا فا د مورا است و غالباً با مورای همصوان بلی شریک است.
با شوجّه به اینکه واکههای این گویش به دو دستۀ کوشاه و بلند شقسیم میشوند ،واکههدای کوشداه
دارای یک مورا و واکههای بلند و مرکّب دارای دو مورا هستند .همصوان در آغازة هجدا فا دد مدورا
است ،امّا در جایگاههای دیگر یک مورا دارد ،مگر همصوان مشدّد که دو جایگاه را در الیۀ مبندا بده
خود اختصاص میدهد و با شوجّه به اینکه این همصوان در دو هجا حضور دارد و درحقیقدت ،مدرز
بین دو هجای جداگانه است ،با اصول بیانشده در باال منافاشی ندارد و از این اصول شصطّی نمیکند.
هجای شک مورایی هجایی سبک و هجای دومدورایی سدنگین و هجدای سده مدورایی هجدای فدوق
سنگین است .در زیر مثال و نمودار ساخت هجای گویش فارسی کرمانشاهی آمده است.

شکل ( .)5ساخت هجایی فارسی کرمانشاهی در نظریة مورایی

همانطور که از شکل ( )4پیداست ،هجای سبک هجایی باز است ،زیرا به واکه ختم شده است،
امّا هجای سنگین میشواند باز یا بسته باشد .در هجاهای فوق سنگین حداکثر مورایی کده هدر هجدا
میشواند دریافت کند ،سه موراست .همانطور که در مثال سمت راست دیده میشدود ،همصدوان /t/

فا د موراست؛ بنابراین ،با همصوان بل خود یعنی  /s/ازنظر مورا شریک میشود.
 -9نظریة مورایی
گلداسمیت ،11واجشناسی خودواحد را در سال  1316مطر کرد و سپس به شدکل زیرنظریدههدای
گوناگونی ،مانند نظریۀ واکه – همصدوان (مدککدارشی ،)1313 ،13نظریدۀ ایکدس (لدوین )1312 ،42و
18. J. Goldsmith
19. J. J. McCarthy
20. J. Levin
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مورایی (هایمن )1312 ،41شحوّل یافت.
کرد زعفرانلو کامبوزیا ( )1912مینویسد« :هایمن ( )1312برای نصسدتینبدار نظریدۀ مدورایی را
مطر کرد ،سپس افراد مصتلفی شغییراشی در آن بدهوجدود آوردندد کده از آن جملده مدیشدوان هیدز،
مککارشی و پرینس 44را نام برد ».در این پژوهش نظریۀ مورایی هیز مددّنظر اسدت .نظریدۀ مدورایی
مطر شدة هیز ( )1313ساختمان هجا را متشکّل از سه الیه میداند .الیدۀ هجدا ،الیدۀ زمدانمندد یدا
مورایی (که با عالمت� نشان داده میشود) و الیۀ واجی .واجهدایی از الیدۀ واجدی کده داری وزن
هستند و وزن هجا را شحت شأثیر خود رار میدهند ،در الیۀ زمانمند یا مبنا به مورا وصل میشدوند.
بهگفتۀ هیز ( )1313وظیفۀ اصلی نظریۀ مورایی نشاندادن وزن هجا است .در ایدن نظریده ،واجهدای
کوشاه که نشاندهندة هجاهای سبک هستند به یک مورا و واجهای کشیده و هجاهای سنگین بده دو
مورا متّصل میشوند .الزم به ذکر است که در این نظریه ،همصدوانهدایی کده در آغدازة هجدا وا دع
شدهاند فا د مورا و درنتیجه فا دد وزن هجدایی هسدتند .همچندین ،همصدوانهدایی کده در خوشدۀ
همصوانی پایانی پس از یک واکۀ کشیده میآیند ،فا د مورا هستند زیدرا براسداس ایدن نظریده یدک
هجای سنگین حداکثر میشواند سه مورا داشدته باشدد و ایدن همصدوان پایدانی ،مدورای خدود را بدا
همصوان پیش از خود شریک است زیرا با اعطای مورا به این همصوان ،از اصول نظریۀ مدورایی کده
اعطای حداکثر سه مورا در یک هجاست ،شصطّی صورت گرفته است.
در میان نظریات موجود ،نظریۀ مورایی میشواند فرایند واجی کشش جبرانی را بده بهتدرین نحدو
ممکن نشان دهد .نظریۀ مورایی سعی در ثابت نگهداشتن وزن هجا ازلحاظ کمی دارد و مدیکوشدد
نشان دهد که با حذف عنصری در الیۀ واجی که به یک مورا در الیۀ زمانمند متّصل اسدت ،مدورای
آن همچنان در الیۀ خودواحد یا مبنا آزاد میماند و بدرای حفدظ وزن سداخت هجدا ایدن مدورا بده
عنصری در الیۀ واجی متّصل میشود .البتّه در الیۀ واجی همیشه لزوماً عنصری حذف نمیشدود شدا
فرایند کشش جبرانی رخ دهد .حتّی با کوشاهشدن عنصر واجی که در الیۀ زمدانمندد دارای دو مدورا
است ،پدیدة کشش جبرانی بهوجود می آید .در این حالت ،واحد مجاور آن در الیۀ واجی براسداس
اصل فشردگی گسترش یافته و به این مورای آزاد در الیۀ مبنا وصل میشود شدا وزن هجدا ازلحداظ
کمّی ثابت بماند.
21. L. Hyman
22. A. Prince
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 -8-9اصول ساخت هجای فارسی کرمانشاهی در چهارچوب نظریة مورایی

از روشی که دوراند و کاشامبا )1332( 49برای شعیین ساخت هجا و مورا ارائه میدهند میشوان چندین
استنبا کرد که:
 -1واکه های کشیده در زیرساخت دارای دو مورا ،ولی همصوان های مشدّد دارای یک مدورا هسدتند
(زیرا همصوان مشدّد در مرز دو هجا پدیدار میشود).
�

 -4واحدهای واجی که دارای دو مورا هستند به یک گره هجا متّصل میشوند.

�

 -9هستۀ هجا دارای یک مورا و یک گره هجا است.

�

 -2اگر بین دو واکه همصوانی رار گیرد ،آن همصوان به آغازة هجای دوّم منتقل میشود.

�

 -2واحدهای واجی آزاد مورای خود را دریافت میکنند و سپس به هجای سمت چپ وصل میشوند.

�
23. J. Durand & F. katamba
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 -4کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی و انواع آن
پیش از واردشدن به بحث اصلی ،شوضیح چند نکته در مورد دادههای این مقاله مهم اسدت .نصسدت
آنکه گردآوری دادهها بهصورت مصاحبۀ پانزده ساعته با گویشوران بومی (که بیشتر افدراد آن بداالی
 22سال و افراد بیسواد و کودکان هستند) و استفاده از فرهنگ لغدت گدویش فارسدی کرمانشداهی
نوشتۀ حیدرزاده ( )1913بهمثابۀ منبع واژگانی و شمّ زبانی بوده است .در گویش فارسی کرمانشداهی
دو نوع کشش ششصید داده شده است .اوّل کشش جبرانی واکهای ناشی از حذف همصدوان و دوّم
کشش جبرانی همصوانی ناشی از حذف واکه .در زیر به هرکدام از این کششها پرداخته میشود.
 -8-4کشش جبرانی واکه ناشی از حذف همخوان

همۀ زبانشناسان نظر دشن و آندرسن )1313( 42در بحث کشش جبراندی را بدهمثابدۀ یدک گدرایش
وی ردهشناختی پذیرفتهاند که بر اساس آن شنها در زبانهایی کشش جبرانی بهو وع میپیونددد کده
در دستگاه واکهای آنها شقابلی میان واکۀ کشیده و واکۀ کوشاه (که به شکلگیری هجاهدای سدبک و
سنگین منجر میشود) وجود داشته باشد.
اعدة حذف همصوان از ساخت هجا و کشیدهشدن واکۀ هسته را میشوان اینگونه نشان داد:
cv:
long v
� one

c1 v c2
short v
� one

اعدة باال نشان میدهد که پس از حذف همصوان مدورایی ،مدورای آن بده واکدۀ هسدته منتقدل
میشود .همصوانهایی مورایی محسوب میشوند کده درپدی حدذف و نبدود آنهدا کشدش جبراندی
واکهای رخ دهد و واکۀ کوشاه به بلند شبدیل شده و واکده کشدیده شدود .همچندین ،شعدداد هجدا در
کشش جبرانی واکه ثابت میماند امّا در مواردی ساختار هجا دچار شغییر میشود به این صورت کده
هجای بسته به هجای باز شبدیل میشود؛ بنابراین ،کشش جبراندی واکدهای در هجاهدایی بدهوجدود
می آید که هستۀ هجا از واکههای کوشاه ششکیل شده باشد؛ زیرا واکههای بلند خود دارای دو جایگاه
مورا در الیۀ زمانمند هستند و اعطای مورای سوّم به واکه ممکن نیست.
اگر همصوان هایی که مورایی هستند از ساخت هجا حدذف شدود ،مدورای آزاد آنهدا بده واکدۀ
شکمورایی موجود در هستۀ هجا میپیوندد و آن واکه را به واکۀ بلند دومورایی شبدیل میکندد .اگدر
24. B. De Chene & S. R. Anderson
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هستة هجا دارای واکة بلند باشد ،همخوان پایانه موجود در خوشة همخوانی موورایی نسسوچ نوون
تأثسری بر وزن هجا نمیگذارد.
از حوذ

کرد زعفرانلو کامبوزیا ( )0910معتقد اسوچ کوه در فراینود تدودیدزدایی ،واکوه پو

تددید ،کدسده میشود و درواقع ،کدش جبرانی واکهای پدید میآید و این بهخاطر عنصرهای الیوة
 cvبهوجود میآید .کدش جبرانی واکهای خود انواعی دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود.
 1-1-4کشش جبرانی واکهای ناشی از حذف همخوان چاکنای سایشی/h/

در فارسی کرمانداهی همخوان  /h/میتواند در جایگاههای آغازه و پایانه هجا (بهمثابة همخوان اوّل
خوشة همخوانی پایانه ،یا بهمنزلة تنها همخوان پایانة هجوا) حضوور یابود ،امّوا بوا توجّوه بوه اینکوه
همخوان در جایگاه آغازه مورا ندارد ،با حذ

آن کدش جبرانوی اتّفوا نمویافتود؛ لوذا نبوود ایون

همخوان در جایگاه پایانه سبب کدش واکة هسته میشود.
الف) حذف همخوان  /h/بهمثابة عضو اوّل در خوشة همخوانی پایانه

در اینجا همخوان در خوشة همخوانی پایانی میتواند عضو اوّل یا دوّم باشد که قاعودة حوذ

ایون

همخوان را میتوان بهصورت زیر ندان داد.
cvcc ----> cv:c
جدول ( .)1کشش واکهای حاصل از حذف  /h/بهمثابة عضو اوّل در خوشة همخوانی پایانه
معادل فارسی

کشش جبرانی

صورت زیربنایی

معادل فارسی

�fo:

�foh

سهم

sæ:m

sæhm

مُهر

mo:r

mohr

شهر

�
æ:r

�
æhr

شهد

�
æ:d

�
æhd

ظهر

zo:r

zohr

فحش

کشش جبرانی

صورت زیربنایی

ب) حذف همخوان  /h/بهمثابة تنها همخوان پایانة هجا

درپی حذ

این همخوان در پایانة هجا ،واکة هجا کدسده میشود .قاعدة حذ

این جایگواه را هوم

میتوان بهصورت زیر نوشچ:
cvc ---> cv:

با حذ

این همخوان مورایی که در پایانة هجا قورار دارد ،واکوة قبوا از آن کدوسده میشوود و

نوعی تغسسر در کسفسچ واکه رخ میدهد که در آن واکة کوتاه به کدسده تبدیا میشود .بسوامد وقوو
این نو کدش در گویش فارسی کرمانداهی بسسار بواال اسوچ .در جودول ( )5بوه کدوش جبرانوی
واکهای ناشی از حذ

این نو همخوان پرداخته میشود.
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جدول ( .)5کشش واکهای حاصل از حذف  /h/بهمثابة تنها همخوان پایانة هجا
معادل فارسی

کشش جبرانی

صورت زیربنایی

معادل فارسی

کشش جبرانی

صورت زیربنایی

شهد

�sæ:r

�sæhr

بهمن

bæ:mæn

bæhmæn

محترم

mo:tæræm

mohtæræm

زحمت

zæ:mæt

zæhmæt

رحمت

ræ:mæt

ræhmæt

بهلول

bo:lul

bohlul

شهباز

�
æ:b�z

�
æhb�z

شهزاده

�
æ:z�de

�
æhz�de

محرم

mæ:ræm

mæhræm

مهدی

me:di

mehdi

مراحل اشتقاق روساخت از زیرساخت در مورد کشش جبرانی

f

�

�

�

�

�

�

�

�

شکل ( .)9نمونههایی از کشش جبرانی ناشی از حذف همخوان چاکنایی
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 -5-8-4حذف همخوان انسدادی چاکنایی  //و کشش واکهای هجا

این همصوان بهمثابۀ عضو اوّل و دوّم خوشۀ پایانی هجا ابلیت حدذف دارد کده بدهدنبدال آن واکدۀ
موجود در هجا کشیده میشود .درحقیقت نوعی شغییر در کیفیت واکه رخ میدهد .در جددولهدای
( )9و ( ،)2نمونههای این نوع کشش آورده شده است .اعدههای حذف هم مانند نوع سایشی ایدن
نوع همصوان است که پیششر ذکر شده است.
جدول ( .)9کشش واکهای حاصل از حذف انسدادی چاکنایی بهمثابة عضو اوّل در خوشة همخوانی پایانه
معادل فارسی

کشش جبرانی

صورت زیربنایی

معادل فارسی

کشش جبرانی

صورت زیربنایی

رعد

ræ:d

�ræ
d

بَعد

bæ:d

�bæ
d

شعر

�
e:r

�
�e
r

بُعد

bo:d

�bo
d

جدول ( .)4کشش واکهای حاصل از حذف انسدادی چاکنایی بهمثابة تنها همخوان پایانة هجا
معادل فارسی

کشش جبرانی

صورت زیربنایی

معادل فارسی

کشش جبرانی

صورت زیربنایی

دعوت

dæ:væt

�dæ
væt

رؤیا

�ro:j

�ro
�j

شعر

me:m�r

�me
m�r

معمولی

mæ:muli

�mæ
muli

 -9-8-4حذف همخوان خیشومی  /n/و کشش جبرانی واکه

بهطور معمول این همصوان در جایگاه پایانی ابلیت حذف و بدهدنبدال آن کشدش واکدهای را دارد؛
برای مثال:
mïn�mï:

همانطور که در باال مالحظه میشود ،با حذف همصوان مورایی  /n/واکۀ هستۀ هجا کشیده شده
است.

-4-8-4کشش جبرانی ناشی از حذف همخوان/d/

با حذف همصوان  /d/که در الیۀ زمانمند دارای مورا است .مورای آن همچنان آزاد با ی میماندد و
به واکۀ هسته میپیوندد و آن را که شکمورایی است ،به واکۀ دومورایی شبدیل میکندد؛ درحقیقدت،
واکه کشیده میشود؛ مانند:
bïnd�bï:n
�mïdr
s��m
ï:rsï
hïds�hï:s
qïsd�qï:s
dozd�do:z
tond�to:n
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-2-8-4کشش جبرانی ناشی از حذف همخوان/t/
bïst�bï:s
mïst�mï:s
vïqt�vï:x
rïxt�rï:x
moft�mo:f

همانطور که مشاهده میشود ،همصوان  /t/در این گویش مورایی است زیرا با حدذف آن بدرای
حفظ وزن هجا ناچار باید کشش واکۀ هستۀ هجا حذف شود شا وزن هجا ثابت با ی بماند.
-5-4کشش جبرانی همخوانی ناشی از کوتاهشدگی واکه

مطلبی که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که بهجدز همصدوانهدای /d/،/t/،/h/ ،//و  /n/کده
بهمثابۀ همصوانهای مورایی در این گویش ششصید داده شددند ،حدذف واکده نیدز باعدث کشدش
جبرانی همصوان مجاور میشود که این کشش در همصوانها بهصورت شکدرار همصدوان یدا همدان
ششدید میشود .در فارسی کرمانشاهی ،کشش جبرانی ناشی از کوشاهشدگی واکه دیده شد؛ بندابراین،
بهجای اصطال کشش جبرانی واکه ،اصطال کشش جبرانی بهکار برده میشود زیرا همینطور کده
در شکل ( )2مالحظه میشود ،کشش جبرانی همصوانی هم وجود دارد.

æ
شکل ( .)4کاهش واکهای زبان فارسی (شهین شیخ تجن و محمد بیجنخان)8913،

quti�qotti

شکل ( .)2کشش جبرانی در واژه قوطی

mun�monn
�uni��onni
ëukult�ëokkolt
mpul�mppol
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dvud�dww�d

همانطور که مشاهده شد با کوشاه شدن واکۀ موجود در هجا ،همصوان مجاور کشیده مدیشدود؛
بنابراین ،این واکهها در الیۀ زمانمند ،مورایی درنظر گرفته میشوند زیرا با حذف یک مدورای آنهدا
(کوشاهشدن واکه) آن مورای آزاد به همصوان میپیوندد و دروا ع ،وزن هجا حفظ میشدود و فرایندد
کشش جبرانی هم برای این امر که وظیفۀ اصلیاش است بهوجود میآید.
 -2نتیجهگیری
علّت اصلی و وع فرایند کشش جبرانی را میشوان حفظ وزن هجا دانست که شحلیل غیرخطی نظریۀ
مورایی در بهنمایشگذاشتن این وضعیّت کفایت خوبی در گویش فارسی کرمانشاهی دارد.
همصوانهای مورایی این گویش  /d/،/t/ ،/h/ ،//و  /n/هستند کده بدهدلیدل برخدورداری از وزن
هجایی ،حذف آنها موجب میشود که همچنان مورای این همصوانهدا در الیدۀ مبندا آزادانده بدا ی
بماند و این مورا براساس اصل فشردگی به واجی در الیۀ واجی گسترش پیدا کند شدا کماکدان وزن
هجا ثابت با ی بماند.
در گویش فارسی کرمانشاهی ،دو نوع فرایند کشش جبراندی ششدصید داده شدد .یکدی کشدش
جبرانی همصوانی که در پی کوشاهشدگی واکۀ ما بل همصوان رخ میدهد .این همصدوانهدا بدهطدور
معمول مابین دو واکه هستند .در این نوع کشش با فرایند ششدید یا مشدّدسدازی همصدوان روبدهرو
هستیم که در آن همصوان مشدّد دو جایگاه مورایی در الیۀ زمدانمندد یدا مبندا بده خدود اختصداص
می دهد که دروا ع ،در مرز دو هجا رار دارد و همصوان مشدّدِ متعلّ بده هجدای ابتددایی ،ازلحداظ
وزنی همیشه هجایی سنگین است و همصوان بعدی به آغازة هجای بعد که دارای مورا است منتقدل
میشود .دوّمی کشش جبرانی واکهای است که پس از حذف همصوان مدورایی واکدۀ بلدی کشدیده
میشود .درحقیقت با شغییر کیفیّت واکه مواجه هستیم.
با بررسیهای صورتپذیرفته بر ساخت هجا در گویش فارسی کرمانشاهی مشصّد شد که این
هجاها میشوانند حدا ل یک مورا که بهطور معمول هجایی باز و سبک است و حداکثر سه مورا کده
هجایی بسته و سنگین است را به خود اختصاص دهند.
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