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Abstract 
The present study aims at investigating the process of compensatory lengthening in 

Kermanshahi Persian. According to the moraic theory, if a unit in the base layer or temporal 

manner has Mora, and that unit is removed in the phonological layer, its mora remains free 

in the layers of the mora or temporal, and thus compensatory lengthening takes place to 

maintain syllable or word weight. This paper is devoted to investigating two types of 

compensatory lengthening: one resulting from the deletion of a moraic consonant and the 

other being triggered through vowel deletion. The compensatory lengthening caused by the 

second case leads to gemination. However, the compensatory lengthening does not occur 

only in the vowel, but by removing the vowel, the adjoining consonant suffers compensatory 

lengthening. 

Keywords: Dialect of Kermanshahi Persian, Compensatory lengthening vowel, moraic theory, 
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Citation: Ahmadi Varmazani, S., Fattahi, M. (2019). A Moraic Analysis of Compensatory Lengthening in 

Kermanshahi Persian. Journal of Western Iranian Languages and Dialects, 7 (25), 1-15. (In Persian) 

                                                                                                                                                          
1.              samira.ahmadi89@gmail.com 



 

 پژوهشی -علمی  مقالة

 گویش فارسی کرمانشاهیتحلیل مورایی کشش جبرانی در

 2مهدی فتاحی ،1سمیرا احمدی ورمزانی

 .شناسی همگانی، دانشگاه رازیاستادیار زبان -2 .شناسی، دانشگاه رازیکارشناس ارشد زبان -1

 11/12/1931 پذیرش:  22/2/1931 دریافت:

 چکیده
مبنۀا  در الیۀۀ  اگر واحدی  مورایی، اساس نظریۀبر .پردازد می در گویش فارسی کرمانشاهی  نیکشش جبرا به پژوهش پیش رو

انۀه  منۀد آزاد مۀورایی یۀا زمۀان    مورای آن همچنان در الیۀ ،الیۀ واجی حذف شود مورا داشته باشد و آن واحد در ،مندیا زمان

ع کشۀش جبرانۀی   در ایۀ  گۀویش دو نۀو    دهۀد.  خ مۀی کشش جبرانی ر ،برای حفظ وزن هجا یا واژهماند و درنتیجه  می باقی

وانی و دیگری کشش همخۀ  فاق افتادهکشش جبرانی که براساس حذف همخوان مورایی اتّ نخست تشخیص داده شده است.

 شۀود   باعث تشدید مۀی  دومکشش جبرانی ناشی از مورد  داده است. رخ های موجود در هجا که براساس حذف یکی از واکه

همخۀوان مجۀاور درۀار کشۀش جبرانۀی       بلکه با حذف واکۀه هۀ ،   ،دهد نمی در مورد واکه رخ تنهاانی کشش جبرهمچنی ، 

 شود. می

 .کشش جبرانی همخوانی ،هجا وزن مورایی، نظریۀ ،ای واکه جبرانی کشش فارسی کرمانشاهی، گویش :ها واژهکلید
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 مهمقدّ -1

 منزعۀۀ بۀه  از آن ندر  بههای اطراف  و شهرستان استکرمانشاهی ویژة شهر کرمانشاه گویش فارسی 

شۀاه بۀرای ایجۀاد گۀویش     ردهای کرمانبرخی ای  گویش را تالش ک کنند. گویش فارسی استفاده می

  داشۀته باشۀد  را زبانۀان  دانند که قابلیت فه  برای دیگۀر فارسۀی   فارسی متمایز از گویش تهرانی می

را  فرایند کشش جبرانۀی  باشد. پذیرفته تأثیرکردی و فارسی  ازطبیای است که ای  گویش  ،ای بنابر

  2222، خۀۀانجۀ  بۀی   1313، 1)هیۀز  نۀۀداهکۀرد بررسۀی   گونۀاگون هۀۀای  افۀراد مختلفۀی در گۀویش   

  1912، کرد زعفرانلۀو  کامبوزیا  1912، درزی  2222،   شادمان2222، 9توپنزی  2222، 2کاویتسکایا

کۀه فراینۀد کشۀش جبرانۀی از      شایسته است گفته شود (.1932، صادقی و 1911، نژاد و زاهدیعلی

تبع آن سۀاخت  هجایی و به ن دارای ساختارگوهای گونا زبان دیگر متفاو  است زیرا زبان زبانی به

 مختلفی هستند.مورایی 

 ارسۀی کرمانشۀاهی در رۀارروب نظریۀۀ    حاضر فرایند کشش جبرانۀی را در گۀویش ف   پژوهش

هۀای   تۀری  پۀژوهش  برخۀی از مهۀ   مۀروری بۀر    ،ا پۀیش از آن ، ام ۀ دکن می تحلیلمورایی بررسی و 

 .خاعی از عاف نیستگرفته  صور 

 ،باثت هایواژه دقبل از همخوان مانن های راکنایی در میان واژه همخواند گوی ی( م1932ثمره ) 

هۀای   صور  گونهبه ،سوءو  شمع ،صبح هایواژه مانند قبل از سکو ، هپایان واژ و شهرو  ماصوم

 .شود قبل می ۀهای خفیف منجر به کشش جبرانی واک توعید ای  گونه یابند. خفیف تظاهر می

هۀای مۀورایی یانۀی تنهۀا      جبرانۀی در مۀورد همخۀوان   کۀه کشۀش    اسۀت اتقد م( 1912درزی ) 

او کشۀش جبرانۀی را    ،  همچنی شود راکنایی حذف می  دهد که طی آن همخوان ها رخ می راکنایی

تحت  خود شدگی نیز. ای  حذف یا کوتاهداند شدگی عنصر زنجیری مجاور مینتیجۀ حذف یا کوتاه

 ور آن است.مجا و نیز واج ه واج در ساختمان هجاجایگا تأثیر

در کشش جبرانی ابتدا همخوان انسدادی راکنایی حۀذف   ،(1912ازنظر کرد زعفرانلو کامبوزیا ) 

عیۀ همخوان قاع شده و شود و در آخر پیوند او صل میشده، سپس همخوان پایانی به مورای آزاد متّ

 شود.صل شده و کشش جبرانی ایجاد میهمخوان به واکه متّ دوباره سپس

هۀا مربۀو     هۀا و همخۀوان   ی از دگرگونی کۀه بۀه واکۀه   ( ماتقد است نوع خاص 1911) رمقدمیدب 
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دنبال دارد و هنگۀامی  دو همخوان را بهیک واکه  در ای  حاعت، .است روند کشش جبرانی د،شو می

 شود. شده، واکۀ قبلی آن کشیده میبرای جبران واج حذف ها حذف شود، که یکی از همخوان

از حذف یۀا  پس که  دانستند صور به ای  را ( شیوة انجام ای  فرایند 1911نژاد و زاهدی )علی 

ماند. در ایۀ  صۀور ،    شکل آزاد باقی میشدگی یک عنصر دارای وزن، مورای آن همچنان بهکوتاه

درنتیجۀ ای  امر، تاداد  .دشو صل میگسترش یافته و به ای  مورای آزاد متّ سرعتبهواحد کناری آن 

ماتقدند که با حذف واکۀ هسته، سۀاختار هجۀا    ایشان ،  همچنی ماند هجا یکسان میموراها و وزن 

شود که درنهایۀت تاۀداد   و هجای دیگر حذف می شدهریزد، به وزن هجا یک هجا افزوده  ه  میبه

رنۀی  پنداشۀت کۀه    تۀوان ایۀ    بنابرای ، می  زیرساخت استاز یک هجا کمتر هجاها در روساخت 

( حفظ وزن هجا نیست، بلکه حفظ 1313ها برخالف نظر هیز ) در ای  ساختانگیزة کشش جبرانی 

 وزن کلمه است.

اسۀت  اتقۀد  م( به وارسی ادراکی و شنیداری کشش جبرانۀی پرداختۀه اسۀت. او    1932صادقی ) 

شۀاهد افۀزایش عۀرزش تارآواهۀا      میۀزان  همۀان  به ،های راکنایی کاسته شود ت همخواناعی فا  هرقدر

خود همگۀونی زیۀادی )نۀه کامۀل( خواهنۀد      از قبل  ۀها با واکی که ای  همخوانحد تا  خواهی  بود

 طۀور  بۀه  همخۀوان راکنۀایی   . در ای  حاعۀت، تر شنیده خواهد شد داشت. درنتیجه، واکۀ قبلی کشیده

 تنهامقدار بسیار زیادی بست و سایش راکنای تضایف شده است که بلکه به شود،کامل حذف نمی

 مایشگاهی قابل شنیدن است.های آز با دستگاه

ظ تلفّۀ  [so:b]شکل را )که به صبحای همچون ( کشش جبرانی در واژه1932نژاد و عاایی )علی 

(، باضۀی  2222) 2پیروی از آرای برزیوو به نظر ای  دودانند. بهمربو  می 1جذب ۀلئشود( به مس می

شۀود. در فراینۀد   همخوان منجۀر مۀی  که به قلب دو  ه  دارنداز واحدهای آوایی گرایش بیشتری به

هۀ  جۀذب   همۀی  دعیۀل بۀه   واج منبع و واج هدف دارای تشۀابهاتی هسۀتند و بۀه   او ل اینکه جذب، 

( 1932نۀژاد و عاۀایی )  آیۀد. علۀی  وجود میبیشتری به شباهت ،قلب ۀنتیجدراینکه  دومشوند و  می

9و /ʔ/ راکنۀایی هۀای  با فرض رسابودن همخۀوان  ،صبحای همچون ماتقدند که در واژه
/h/  فراینۀد ،

بۀی    اینکۀه  بۀاوجود ، /sobh/صبحدهد. رون در واژة دعیل اعمال اصل جذب رسایی رخ میقلب به

سۀمت  همخوان رسا را به هفاصله است، بنابر اصل جذب، واک /h/و همخوان رسای  /o/واکۀ رسای 
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+رسا[ پشت سر ه  قۀرار  [شابه م ۀصدو مشخّ ،تبع آنافتد و بهفاق میکشد و فرایند قلب اتّخود می

کند و زمینۀه بۀرای   صۀ رسا قاع میام ا اصل مرز اجباری ارتبا  همخوان راکنایی را مشخّ  گیرندمی

تۀوان   قاعۀدة کشۀش جبرانۀی را مۀی     ،طۀور کلّۀی  بۀه  شۀود. اصل فشردگی و کشش جبرانی آماده می

 صور  زیر نشان داد. به

 
 رانیشمای کلّی کشش جب (.1)شکل 

درون دایۀره   μمنۀد یۀا مبنۀا قۀرار دارد و     دهندة موراست که در الیۀۀ زمۀان  نشان μعدة باال در قا 

  گۀر واکۀه اسۀت   ه  بیۀان  vو  شده استگر مورای آزاد واجی است که در الیۀ واجی حذف نمایان

ایۀ    طۀور کۀه  ا همۀی  است، ام  ای بوده کشش جبرانی واکه زیرا در ابتدا کشش جبرانی تنها مختص 

 کشۀش جای استفاده از اصۀاال   هرانی همخوانی ه  داری  که بنشان خواهد داد کشش جب پژوهش
 استفاده کنی . جبرانی کششبهتر است از  ای واکه جبرانی

هجا کۀه  ل او  اند از الیۀ انی دارای سه الیه است که عبار توان گفت هر واحد زب ی میطور کلّهب

 ه ای  در مورد زبان فارسی استعبتّااست.  د همخوانل از یک واکه و یک یا رنهر هجا خود متشکّ

 دوم الیۀۀ  د.نکه تنها از یک واکه تشکیل شۀده باشۀ   شونددیده مییی هادر زبان انگلیسی هجاو مثالً 

واحۀدهایی   ،درواقع در ایۀ  الیۀه   .مورای واحدهای زبانی قرار دارد ،آنکه در  است مندمبنا یا زمان

هۀا آزادانۀه بۀاقی    ورای آنمۀ  آن عناصۀر، یانی پس از حۀذف    باشندشوند که حامل وزن  پدیدار می

الیۀۀ   الیۀه،   یآخۀر  شۀود.  آمده واکه یا همخوان مجاور کشۀیده مۀی  پیش خألماند و برای جبران  می

همچنۀان   ،باشۀند داشۀته  شده مورا حذف اگر عناصرشوند و  می عناصر حذفآن واجی است که در 

 ماند. میباالتر باقی  ۀها در الیآنمورای 

 ساختمان واجی و هجایی فارسی کرمانشاهی -2

 و 1آغازهبخش دو  از هجا ،شناسان ازسوی واجه دربارة هجا شدانجام ، براساس مااعاا یطور کلّبه

از  .شۀود  می  یتقس 2پایانه و ،9(هسته)ه قلّ به دو زیربخش خود میانهکه بخش  شود یم لیتشک 2انهیم
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و یۀک   جایگۀاه هسۀته   ل از یک واکۀه کۀه در  متشکّ توانرا می شاهیی فارسی کرمانهجاای  منظر، 

ماۀاب  سیسۀت  هجۀایی زبۀان      کۀه  دانسۀت  هجا ۀهمخوان در آغازه و یک یا رند همخوان در پایان

 اختیاری است. های پایانه و همخوان یاعزام حضور همخوان آغازه فارسی

حۀداقل  هجا  هر است.  واکه گرانشن v1 در آن د کهشو می صمشخّ vو  c  حروفبا  هجا ارساخت 

مراجاۀه   هۀا واژه موجۀود در  هۀای واکۀه  بۀه  و برای شمارش هجاهۀا  است تشکیل شدهز یک واکه ا

 تشکیله از واکه و قلّ همخوان از، آغازه و پایانه بنابرای   است همخوان گرنمایان c2 فرح .شود می

یا رنۀد همخۀوان ممکۀ      ،یکصفر،  ،هویژزبان های خصوصیت اساسردر آغازه و پایانه، ب شود. می

 داشته باشد.حضور است، 

ای  گۀویش  ا  هجایی امکان سه نوع هجا است. شامل تنها فارسی کرمانشاهی ،آواشناسی دیدگاهاز 

 :شود ها اشاره می که در زیر به آن ردکنویسی  فرمول cv(c)(c) صور  بهتوان  می را

 cvهجای سبک: 

 cvc و 3cVهجاهای سنگی :

 cVccو  cvccو  cVcی فوق سنگی : هجاها

پۀرداخت  بۀه وزن هجۀا     ،بنۀابرای    آیۀد  وجود میهب هجا وزنکشش جبرانی دراصل برای حفظ  

ای هۀ  هۀایی کۀه روی زبۀان    بۀا بررسۀی   (2229) 2مۀورن  نقل ازبه (1913) زاده طبیب ضروری است.

هۀای او   د. براساس یافتهدست دهوزن هجا به دربارةی بندی کلّ توانست یک تقسی  ،گوناگون داشت

ای  هایی که وزن هجا با رسایی همخوان و واکه راباۀه  یکی زبان .شوند ها به دو گروه تقسی  می زبان

هۀا در  هۀا و واکۀه  کۀه همخۀوان   هایی که وزن هجا را براساس مۀورایی  تنگاتنگ دارد و دیگری زبان

 زنند. کنند تخمی  می ساخت هجا دریافت می

کننۀد.   ص مۀی زن هجا را براساس مورای موجود در ساخت گۀرة هجۀا مشۀخّ   و ،در زبان فارسی 

تۀوان   مۀی  یطۀور کلّۀ  کند. بۀه  دقیقاً مانند فارسی عمل میدر ای  مورد  نیزگویش فارسی کرمانشاهی 

هجۀای سۀبک    را به سه دستۀ سبک و سنگی  و فوق سنگی  تقسۀی  کۀرد.   یادشدههجاهای گویش 

تواند داشته باشۀد سۀه    مورایی که هر هجا می حداکثردارد و مورای کمتری نسبت به هجای سنگی  

                                                                                                                                                          
1. vowel 

2. consonant 

 دهندة واکه بلند است.بزرگ نشان Vحرف  -9
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ا همچنان همخوانی مورای خود را )مامۀوالً در پایانۀۀ   ام ه باشد داشتاگر هجایی سه مورا  .مورا است

فاقۀد   ،ظشود یا درصور  تلفّظ نمیآن همخوان یا تلفّ ،استافتد( دریافت نکرده  فاق میهجا ای  اتّ

مامول دریافت مورا در گویش فارسۀی کرمانشۀاهی    از حد  ،بودن  موراییست زیرا در صورا مورا

در بنابرای ، آن همخۀوان    تجاوز کرده و همچنی  وجود رنی  هجایی در ای  گویش ناممک  است

 غاعباً با مورای همخوان قبلی شریک است.   است و فاقد موراالیۀ مبنا 

هۀای کوتۀاه    واکه ،شوند ستۀ کوتاه و بلند تقسی  میه دو دهای ای  گویش ب ه به اینکه واکهبا توج  

ا هجۀا فاقۀد مۀور    و مورا هستند. همخوان در آغازةب دارای دهای بلند و مرکّ دارای یک مورا و واکه

د که دو جایگاه را در الیۀ مبنۀا بۀه   مگر همخوان مشد  ،ا داردهای دیگر یک مور ا در جایگاهام  ،است

به اینکه ای  همخوان در دو هجا حضور دارد و درحقیقۀت، مۀرز    هدهد و با توج  خود اختصاص می

کند.  ی نمیشده در باال منافاتی ندارد و از ای  اصول تخاّبا اصول بیان ،بی  دو هجای جداگانه است

مورایی هجایی سبک و هجای دومۀورایی سۀنگی  و هجۀای سۀه مۀورایی هجۀای فۀوق        هجای تک

 آمده است.خت هجای گویش فارسی کرمانشاهی سنگی  است. در زیر مثال و نمودار سا

 ساخت هجایی فارسی کرمانشاهی در نظریة مورایی (.2)شکل 

 ،شده استزیرا به واکه خت   ،باز است یهجای سبک هجای ( پیداست،2از شکل )طور که همان 

ر هجۀا  در هجاهای فوق سنگی  حداکثر مورایی کۀه هۀ   تواند باز یا بسته باشد. ا هجای سنگی  میام 

 /t/همخۀوان   شۀود، ه مییددطور که در مثال سمت راست همان .سه موراست ،تواند دریافت کند یم

 شود. مورا شریک می ازنظر /s/بنابرای ، با همخوان قبل خود یانی   فاقد موراست

 موراییة نظری -3

هۀای   زیرنظریۀه  بۀه شۀکل   و سپس دکرمار   1313در سال را  شناسی خودواحد واج ،1گلداسمیت

نظریۀۀ   و (1312 ،9عۀوی  )ایکس ظریۀ ن (،1313 ،2کارتیهمخوان )مک – واکهنظریۀ  انندم ،گوناگونی

                                                                                                                                                          
1. J. Goldsmith 

2. J. J. McCarthy 

3. J. Levin 
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 .ل یافت( تحو 1312 ،1 مورایی )هایم

را نظریۀۀ مۀورایی    بۀار نخسۀتی  برای  (1312)  هایم» :نویسد ( می1912کامبوزیا )کرد زعفرانلو  

تۀوان هیۀز،    کۀه از آن جملۀه مۀی    نۀد دورآوجۀود  هدر آن بۀ  تغییراتیسپس افراد مختلفی  ،دکرمار  

مۀورایی  نظریۀۀ   .اسۀت  رنظای  پژوهش نظریۀ مورایی هیۀز مۀد    در «را نام برد. 2کارتی و پرینس مک

منۀد یۀا   زمۀان  الیۀۀ  هجۀا،  الیۀۀ  .ددان ل از سه الیه میرا متشکّ ساختمان هجا (1313هیز ) ةشد مار 

واجۀی کۀه داری وزن    الیۀۀ  ازهۀایی   واج .واجی یۀال وشود(  شان داده مین μعالمت  )که بامورایی 

ند. شۀو  یوصل م به مورامند یا مبنا در الیۀ زمانند، ده میخود قرار  تأثیر را تحتوزن هجا و  هستند

هۀای   واج، در ایۀ  نظریۀه   .است وزن هجا دادناننش( وظیفۀ اصلی نظریۀ مورایی 1313هیز ) ۀگفتبه

و هجاهای سنگی  بۀه دو   های کشیده واج به یک مورا و هستند کهجاهای سب دهندةکوتاه که نشان

هۀایی کۀه در آغۀازة هجۀا واقۀع       همخۀوان  ،که در ای  نظریه به ذکر استالزم  .شوند صل میمورا متّ

هۀایی کۀه در خوشۀۀ     همخۀوان  ،  همچنۀی  ا و درنتیجه فاقۀد وزن هجۀایی هسۀتند   اند فاقد مور شده

یۀک     نظریۀه فاقد مورا هستند زیۀرا براسۀاس ایۀ    ،آیند ه میهمخوانی پایانی پس از یک واکۀ کشید

مۀورای خۀود را بۀا     ،و ایۀ  همخۀوان پایۀانی   داشۀته باشۀد   تواند سه مورا  میحداکثر هجای سنگی  

از اصول نظریۀ مۀورایی کۀه    ،خود شریک است زیرا با اعاای مورا به ای  همخوان پیش ازهمخوان 

 .صور  گرفته استی اّتخ ست،اعاای حداکثر سه مورا در یک هجا

را بۀه بهتۀری  نحۀو     جبرانی کشش یواج دراینف تواندمیی ۀ موراینظری ،در میان نظریا  موجود 

کوشۀد  مۀی  و داشت  وزن هجا ازعحاظ کمی داردمورایی سای در ثابت نگه ۀنظری ممک  نشان دهد.

مۀورای   ،صل اسۀت د متّمنبا حذف عنصری در الیۀ واجی که به یک مورا در الیۀ زماننشان دهد که 

ماند و بۀرای حفۀظ وزن سۀاخت هجۀا ایۀ  مۀورا بۀه         آن همچنان در الیۀ خودواحد یا مبنا آزاد می

شۀود تۀا    حذف نمی یعنصرعزوماً همیشه واجی  یۀدر اله اعبتّ. دشو صل میواجی متّ ۀعنصری در الی

 دارای دو مۀورا منۀد  انزمۀ  ۀکه در الیشدن عنصر واجی ی با کوتاهحتّ .فرایند کشش جبرانی رخ دهد

براسۀاس  در الیۀ واجی  مجاور آن واحد حاعت،  یدر ا .آید میوجود هپدیدة کشش جبرانی ب ،ستا

د تۀا وزن هجۀا ازعحۀاظ    شو یم وصل در الیۀ مبنا آزاد مورای ای  به و یافته گسترش اصل فشردگی

 ی ثابت بماند.کم 

                                                                                                                                                          
1. L. Hyman 

2. A. Prince 
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 ییمورا نظریةر چهارچوب د کرمانشاهی فارسی یاصول ساخت هجا -3-1

1و کاتامبا داز روشی که دوران
توان رنۀی    د مینده ی  ساخت هجا و مورا ارائه میتای ی( برا1332) 

 استنبا  کرد که:

 هسۀتند  مۀورا  یک دارای دمشد  های همخوان وعی مورا، دو دارای زیرساخت در کشیده های واکه -1

 .(شودمی پدیدار هجا دو مرز در دمشد  همخوان زیرا)

 

 .دنشو می متّصل هجا گره یک به ندسته مورا دو دارای که واجی هایواحد -2

 

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

 

 .شود می منتقل دوم هجای ةآغاز به همخوان آن ،گیرد قرار همخوانی واکه دو بی  اگر -2

 

 .شوند می وصل رپ سمت هجای به و سپس کنندمی دریافت را خودی موراآزاد  یواج یواحدها -2

 
                                                                                                                                                          
1. J. Durand & F. katamba  
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 و انواع آن گویش فارسی کرمانشاهیدر  کشش جبرانی -4

نخسۀت   .ه  اسۀت مهای ای  مقاعه  رند نکته در مورد داده توضیح از واردشدن به بحث اصلی، پیش

بۀاالی   آن افۀراد  بیشتر)که با گویشوران بومی  ساعته پانزده ۀمصاحبصور  هها ب آنکه گردآوری داده

 از فرهنگ عغۀت گۀویش فارسۀی کرمانشۀاهی     و استفادهسواد و کودکان هستند(  افراد بی و سال 22

در گویش فارسی کرمانشۀاهی   زبانی بوده است. ش   ومنبع واژگانی  ۀمثاب به (1913) زادهحیدر ۀنوشت

 دوماز حذف همخۀوان و   ای ناشی ل کشش جبرانی واکهاو  .است شده دو نوع کشش تشخیص داده

 .شوده میها پرداخت از ای  کشش هرکدامجبرانی همخوانی ناشی از حذف واکه. در زیر به  کشش

 همخوان حذف از ناشی واکه جبرانی کشش -4-1

 قۀوی  یک گرایش ۀمثاب بهرا ( در بحث کشش جبرانی 1313) 1شناسان نظر دش  و آندرس زبان ۀهم

کۀه در   دپیونۀد  وقۀوع مۀی  ایی کشش جبرانی بهه تنها در زبانکه بر اساس آن  اندشناختی پذیرفتهرده

گیۀری هجاهۀای سۀبک و    بۀه شۀکل  که ) کوتاه ۀکشیده و واک ۀتقابلی میان واک هاای آن دستگاه واکه

 وجود داشته باشد. شود(سنگی  منجر می

 گونه نشان داد: توان ای  شدن واکۀ هسته را میقاعدة حذف همخوان از ساخت هجا و کشیده
c1 v c2            cv: 

short v             long v 

one δ            one δ  

مۀورای آن بۀه واکۀۀ هسۀته منتقۀل       ،پس از حذف همخوان مۀورایی که دهد  نشان می باالقاعدة  

هۀا کشۀش جبرانۀی     شوند کۀه درپۀی حۀذف و نبۀود آن     هایی مورایی محسوب می همخوان .شود می

تاۀداد هجۀا در    ،  همچنۀی  شۀود  و واکۀه کشۀیده    هدش تبدیل و واکۀ کوتاه به بلند  ای رخ دهد واکه

د به ای  صور  کۀه  شو ا در مواردی ساختار هجا درار تغییر میماند ام  کشش جبرانی واکه ثابت می

وجۀود  های در هجاهۀایی بۀ   بنابرای ، کشش جبرانۀی واکۀه    شود ل مییبدتهجای بسته به هجای باز 

های بلند خود دارای دو جایگاه  زیرا واکه  باشد تاه تشکیل شدههای کو آید که هستۀ هجا از واکه می

 .ممک  نیستمند هستند و اعاای مورای سوم به واکه مورا در الیۀ زمان

هۀا بۀه واکۀۀ     مۀورای آزاد آن  شۀود، هایی که مورایی هستند از ساخت هجا حۀذف   اگر همخوان 

اگۀر   کنۀد.  واکۀ بلند دومورایی تبدیل می پیوندد و آن واکه را به مورایی موجود در هستۀ هجا می تک

                                                                                                                                                          
1. B. De Chene & S. R. Anderson 
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موجود در خوشۀ همخوانی مۀورایی نیسۀت رۀون     هپایان  همخوان ،هستۀ هجا دارای واکۀ بلند باشد

 گذارد. تأثیری بر وزن هجا نمی

از حۀذف   پۀس واکۀه   ،در فراینۀد تشۀدیدزدایی  ( ماتقد اسۀت کۀه   1911کامبوزیا )کرد زعفرانلو  

خاطر عنصرهای الیۀۀ  آید و ای  به ای پدید می اقع، کشش جبرانی واکهشود و درو تشدید، کشیده می

cv شود ها اشاره می به آن ادامهانواعی دارد که در  ای خود کشش جبرانی واکه آید. وجود میهب. 

 /h/سایشی یچاکناهمخوان ناشی از حذف  ای واکه کشش جبرانی 4-1-1

ل همخوان او  مثابۀ بههجا ) پایانه ه وآغاز هاییگاهتواند در جامی /h/در فارسی کرمانشاهی همخوان 

اینکۀه  ه بۀه  ا بۀا توج ۀ  ام ۀ  ،حضۀور یابۀد   (تنها همخوان پایانۀ هجۀا  منزعۀ بهخوشۀ همخوانی پایانه، یا 

عۀذا نبۀود ایۀ       افتۀد  فۀاق نمۀی  با حذف آن کشش جبرانۀی اتّ  ،ندارد همخوان در جایگاه آغازه مورا

 د.شو شش واکۀ هسته میسبب ک پایانههمخوان در جایگاه 

 ل در خوشة همخوانی پایانهعضو اوّ مثابة به /h/ همخوان حذف( الف

باشد که قاعۀدة حۀذف ایۀ      دومل یا تواند عضو او  در اینجا همخوان در خوشۀ همخوانی پایانی می

 .نشان دادزیر صور  به توان همخوان را می
cvcc ----> cv:c 

 مثابة عضو اوّل در خوشة همخوانی پایانهبه /h/ فای حاصل از حذ(. کشش واکه1جدول )

 معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی  معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی

sæhm sæ:m  سه  fohʃ fo:ʃ حشف 

ʃæhr ʃæ:r شهر  mohr mo:r ُهرم 

zohr zo:r ظهر  ʃæhd ʃæ:d شهد 

 انة هجاپای تنها همخوان مثابة به/ h/ همخوان حذف( ب

اه را هۀ   حذف ای  جایگۀ  ةشود. قاعد هجا کشیده می ۀواک ،درپی حذف ای  همخوان در پایانۀ هجا

 :نوشتزیر  صور بهتوان می

cvc ---> cv: 

شۀود و   واکۀۀ قبۀل از آن کشۀیده مۀی     ،هجا قرار دارد ف ای  همخوان مورایی که در پایانۀبا حذ 

وقۀوع   بسۀامد  شود. ل مییبدتآن واکۀ کوتاه به کشیده  دهد که در نوعی تغییر در کیفیت واکه رخ می

بۀه کشۀش جبرانۀی     (2)سۀت. در جۀدول   ا ای  نوع کشش در گویش فارسی کرمانشاهی بسیار بۀاال 

 .شودخته میای ناشی از حذف ای  نوع همخوان پردا واکه
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 تنها همخوان پایانة هجا مثابة به/h/ ای حاصل از حذف (. کشش واکه2جدول )

 معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی  معادل فارسی کشش جبرانی یربناییصورت ز

bæhmæn bæ:mæn  بهم  sæhrɑ sæ:rɑ شهد 

zæhmæt zæ:mæt زحمت  mohtæræm mo:tæræm محترم 

bohlul bo:lul بهلول  ræhmæt ræ:mæt رحمت 

ʃæhzɑde ʃæ:zɑde شهزاده  ʃæhbɑz ʃæ:bɑz بازشه 

mehdi me:di مهدی  mæhræm mæ:ræm محرم 

 مراحل اشتقاق روساخت از زیرساخت در مورد کشش جبرانی

 

 
 هایی از کشش جبرانی ناشی از حذف همخوان چاکنایینمونه (.3)شکل 

ɑ 

ɑ 

ɑ 

ɑ 

ɑ ɑ ɑ ɑ 
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 ای هجا / و کشش واکهحذف همخوان انسدادی چاکنایی / -4-1-2

دنبۀال آن واکۀۀ   کۀه بۀه   رددا خوشۀ پایانی هجا قابلیت حۀذف  دومل و عضو او  مثابۀای  همخوان به

هۀای  دهد. در جۀدول  ر کیفیت واکه رخ میشود. درحقیقت نوعی تغییر د موجود در هجا کشیده می

های حذف ه  مانند نوع سایشی ایۀ    . قاعدهآورده شده استهای ای  نوع کشش  نمونه(، 2( و )9)

 ذکر شده است. ترپیشکه  استنوع همخوان 

 ل در خوشة همخوانی پایانهمثابة عضو اوّ بهصل از حذف انسدادی چاکنایی ای حا(. کشش واکه3جدول )
 معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی  معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی

bæʔd bæ:d بَاد  ræʔd ræ:d رعد 

boʔd bo:d بُاد  ʃeʔr ʃe:r شار 

 مثابة تنها همخوان پایانة هجاهای حاصل از حذف انسدادی چاکنایی بکشش واکه (.4جدول )
 معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی  معادل فارسی کشش جبرانی صورت زیربنایی

roʔjɑ ro:jɑ ایرؤ  dæʔvæt dæ:væt  دعو 

mæʔmuli mæ:muli ماموعی  meʔmɑr me:mɑr شار 

 و کشش جبرانی واکه /nهمخوان خیشومی / حذف -4-1-3

  ای را دارد دنبۀال آن کشۀش واکۀه   ان در جایگاه پایانی قابلیت حذف و بۀه مامول ای  همخوطور به

 :مثالبرای 
mæn→mæ: 

شده واکۀ هستۀ هجا کشیده  /n/با حذف همخوان مورایی  ،دشو طور که در باال مالحظه میهمان 

 .است

 /d/از حذف همخوانناشی کشش جبرانی -4-1-4

مانۀد و   میباقی  ست. مورای آن همچنان آزادا ی مورامند داراکه در الیۀ زمان /d/با حذف همخوان 

درحقیقۀت،    کنۀد  واکۀ دومورایی تبدیل می به ،مورایی استکه تکو آن را  ونددیپ یمبه واکۀ هسته 

 مانند:  شودواکه کشیده می
bænd→bæ:n 

mædrεsε→mæ:rsæ 

hæds→hæ:s 

qæsd→qæ:s 

dozd→do:z 

tond→to:n 
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 /t/همخوان کشش جبرانی ناشی از حذف-4-1-5
bæst→bæ:s 

mæst→mæ:s 

væqt→væ:x 

ræxt→ræ:x 

moft→mo:f 

در ای  گویش مورایی است زیرا با حۀذف آن بۀرای    /t/همخوان  ،دشو طور که مشاهده میهمان 

 ثابت باقی بماند. تا وزن هجاحذف شود کشش واکۀ هستۀ هجا  نارار بایدحفظ وزن هجا 

 واکهشدگی  ناشی از کوتاه همخوانی کشش جبرانی-4-2

کۀه   /n/و  // ،h//،/t/،/d/هۀای جۀز همخۀوان  های  است که ب مالبی که باید در اینجا به آن اشاره شود

باعۀث کشۀش   حۀذف واکۀه نیۀز    ، های مورایی در ای  گویش تشخیص داده شۀدند  همخوان مثابۀ به

همۀان    تکۀرار همخۀوان یۀا    صورها به همخوان د که ای  کشش درشو جبرانی همخوان مجاور می

 بنۀابرای ،   واکه دیده شد شدگی کشش جبرانی ناشی از کوتاه ،فارسی کرمانشاهیدر  .شود تشدید می

طور کۀه   شود زیرا همی میکار برده هجبرانی ب اصاال  کشش جای اصاال  کشش جبرانی واکه،به

 ه  وجود دارد. یکشش جبرانی همخوان شود،مالحظه می (2شکل )در 

 
 (1331 خان، جن بی تجن وسنگ  شیخای زبان فارسی ) کهوا کاهش (.4)شکل 

quti→qotti 

 
 قوطیجبرانی در واژه  کشش (.5)شکل 

mun→monn 

ɡuni→ɡonni 

∫ukult→∫okkolt 

mpul→mppol 

æ 
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dvud→dwwεd 

  شۀود  همخوان مجاور کشیده مۀی  ،واکۀ موجود در هجا شدن طور که مشاهده شد با کوتاهمانه 

هۀا   با حذف یک مۀورای آن  شوند زیرا می مورایی درنظر گرفته ،مندها در الیۀ زمان ، ای  واکهبنابرای 

شۀود و فراینۀد    وزن هجا حفظ می ،و درواقع پیوندد شدن واکه( آن مورای آزاد به همخوان میکوتاه)

 آید. وجود میهاش است ب کشش جبرانی ه  برای ای  امر که وظیفۀ اصلی

 گیرینتیجه -5

یل غیرخای نظریۀ لکه تح دانستحفظ وزن هجا توان را میت اصلی وقوع فرایند کشش جبرانی علّ

 ت کفایت خوبی در گویش فارسی کرمانشاهی دارد.گذاشت  ای  وضای نمایشمورایی در به

از وزن  یدعیۀل برخۀوردار  بۀه  ههستند کۀ  /n/و  // ،/h/ ،/t/،/d/های مورایی ای  گویش  همخوان 

هۀا در الیۀۀ مبنۀا آزادانۀه بۀاقی       شود که همچنان مورای ای  همخوان ها موجب می آنهجایی، حذف 

براساس اصل فشردگی به واجی در الیۀ واجی گسترش پیدا کند تۀا کماکۀان وزن   ای  مورا بماند و 

 هجا ثابت باقی بماند.

دو نوع فرایند کشش جبرانۀی تشۀخیص داده شۀد. یکۀی کشۀش      فارسی کرمانشاهی، در گویش  

طۀور  بۀه هۀا   دهد. ای  همخۀوان  ل همخوان رخ میشدگی واکۀ ماقب نی که در پی کوتاهرانی همخواجب

رو سۀازی همخۀوان روبۀه    دمامول مابی  دو واکه هستند. در ای  نوع کشش با فرایند تشدید یا مشد 

منۀد یۀا مبنۀا بۀه خۀود اختصۀاص       د دو جایگاه مورایی در الیۀ زمۀان هستی  که در آن همخوان مشد 

  بۀه هجۀای ابتۀدایی، ازعحۀاظ     دِ متالّدهد که درواقع، در مرز دو هجا قرار دارد و همخوان مشد  می

ست منتقۀل  ا هجای باد که دارای مورا ةوزنی همیشه هجایی سنگی  است و همخوان بادی به آغاز

قبلۀی کشۀیده    ۀای است که پس از حذف همخوان مۀورایی واکۀ   ی کشش جبرانی واکهدومشود.  می

 ت واکه مواجه هستی .درحقیقت با تغییر کیفی  شود. می

که ای   مشخّص شد بر ساخت هجا در گویش فارسی کرمانشاهی پذیرفتهصور  های با بررسی 

مامول هجایی باز و سبک است و حداکثر سه مورا کۀه  طور بهتوانند حداقل یک مورا که  هجاها می

 هجایی بسته و سنگی  است را به خود اختصاص دهند.
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