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Abstract 
In this study, the syllable structure in Central Kurdish (Sorani) language has 

been phonologically investigated. In this investigation, the syllable structure has 

been compared with the views which are based on orthography believe in 

CGVCC, CCVC and CCVCCC syllable structures (based on the frequency of 

occurrence in previous studies). This study examines the presence of a high 

front lax vowel /I/ in underlying representation or its epenthesis in surface 

representation during derivational stages. For this purpose, both internal and 

external linguistic evidences are employed. An audio corpus of the speakers of 

Mariwan and Sulaimani, along with a questionnaire for determining the native 

speakers’ intuition in counting the word syllables have been employed as the 

research data. Evidences from vowel changes in cognate and borrowed words, 

diachronic data, the application of phonological rules in the syllable domain, 

sonority sequencing principle and selection of the most sonorous element as 

syllable nucleus and consonants as onset and coda, along with acoustic cues for 

the presence of this vowel in phonetic representation explain the phonological 

syllable structure in Central Kurdish. Basic tenets of generative phonology like 

referring to two levels of representation, and the phonotactic rules on the 

distribution of building blocks of syllable form the theoretical framework of this 

study. The results show that from two opponent hypotheses regarding vowel /I/ 

existence in phonetic form: 1) existence in UR and faithfulness mapping to SR; 

2) lacking in UR and emergence in SR as result of vowel epenthesis rule, 

regarding above-mentioned phonological arguments, the former is confirmed. 

By accepting the presence of vowel /I/ in underlying representation and the 

similarities between glides and other consonants as the second member of the 

onset, the syllable structure in Central Kurdish, like standard Persian, is 

CV(C)(C). In phonetic representation onset clusters of consonant-glide is the 

result of vowel deletion due to the shared place of articulation with the 

following glide. 
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1.Introduction 
In the phonological systems of languages, consonants and vowels are combined 
to form syllables. Syllable is a domain to which phonotactic constraints, stress 
and some phonological rules are applied. Syllables have an obligatory nucleus, 
optional prevocalic consonant (onset) and optional postvocalic consonant 
(coda). The branching view of syllable structure with closer relationship 
between nucleus and coda (as rhyme) is emphasized. 
2. Literature Review 
The syllable structure in Sorani Kurdish has been investigated phonetically and 
in most studies the writing system of Kurdish have been the main motivation for 
the syllable structure. Therefore, some descriptions on syllable structure do not 
represent the actual nature of phonological syllable structure. In the previous 
studies, syllable structure varies from CVC to CCVCCC. The most common 
syllable types are CCVCC and CGVCC in which G stands for glides (w, j). The 
main controversy of the previous studies is the second member of onset. Some 
of them do not consider any constraints on the second element of onset however, 
some restrict it to glides. such views are revisited in order to reach a 
comprehensive conclusion. 
3.Methodology 
This study is done in the domain of structural phonology in which the phoneme 
distribution in syllable onset has been employed to justify the syllable structure. 
The theoretical framework is derivational phonology in which the Underlying 
Representation (SR), Surface Representation (SR) and the phonological rules are 
the main components to elicit syllable structure in Sorani Kurdish language. 
Regarding data analysis, an audio corpus of the speakers of Mariwan and 
Sulaimani, along with a questionnaire for determining the native speakers’ 
intuition in counting the word syllables have been implemented. In addition, 
both internal and external linguistic evidences are employed. According to 
Ohala (1986: 3), internal evidence seems to be based on any kinds of data that 
can be gleaned from a dictionary, grammar, text, or transcription of speech, 
constraints on sound sequences, dialect variation and morphophonemic 
variation, while external evidence, comes from word games, speech errors, 
mistakes made by first and second language learners, experiments of any kind 
(phonetic, psycholinguistic, socio- linguistic) and etc . 
4.Results 
First of all, the eight vowels in Kurdish will be reviewed including high lax 
vowel /ɪ/. The presence of this vowel with no symbol in writing system is the 
main concern of this study. In addition, to argue that the reason we do not have 
onset clusters in some previous studies is due to the analysis which are based on 
writing system. Moreover, the existence of this vowel, phonologically, reduces 
the phonological syllable structure to CV(C)(C). Some evidences have been 
implemented to verify or reject high lax vowel between consonantal elements in 
syllable onset and nucleus. Among the arguments, cognate words and word 
family are evidences in which /ɪ/ is equivalent to other vowels. Sometimes this 
vowel is deleted when unstressed. Speaker’s intuition considers a vowel (even 
though, do not know what it really is) in some contexts that is not considered as 
a vowel in orthography. Cliticization and affixation along with sonority 
sequencing and resyllabification are evidences that a vowel in UR is needed to 
justify phonotactic constraint on Kurdish syllable structure to have an onset and 
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every consonant syllabified as the syllable margins and the necessity to have a 
vocalic (not consonantal) nucleus. Finally, the acoustic evidences verify the 
underlying /ɪ/ to surface as a lax vowel between two initial consonants in onset 
of some words that seems to have no vowel or have syllabic consonant. 
5.Discussion 
We have two opponent hypotheses regarding vowel /I/ existence in phonetic 
form: 1) existence in UR and faithfulness mapping to SR; 2) lacking in UR and 
emergence in SR as result of vowel epenthesis rule. The results illustrate that in 
the above-mentioned phonological arguments, the former is confirmed. This 
vowel is in UR and in certain contexts in SR, it is deleted. 
6.Conclusion 
By accepting the presence of vowel /I/ in underlying representation and the 
similarities between glides and other consonants as the second member of the 
onset, the syllable structure in Central Kurdish, like standard Persian, is 
CV(C)(C). In phonetic representation onset clusters of consonant-glide are the 
result of vowel deletion due to the shared place of articulation with the 
following glide. 



 مرکزی کردی زبان در هجایی ساخت بازنگری /176

 مرکزی بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی
 * 1آزاد محمدی

 ان، تهران، ایران.شناسی، دانشگاه تهردانشجوی دکتری زبان
 خانجنمحمود بی

 .ایران تهران، شناسی، دانشگاه تهران،استاد زبان

 29/8/99مقاله:  یرشپذ یختار؛ 99/ 7/3تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی -علمی 

 چکیده
هایی که و مطابقت آن با دیدگاهدر زبان کردی مرکزی )سورانی(  با بررسی واجی ساخت هجا حاضر پژوهش

)به  CCVCCCو  CGVCC ،CCVCهای هجایی نظام نوشتاری، زبان کردی را دارای ساخت بر اساس
در زیرساخت واجی و یا درج  //Iدانند، حضور واکة نرم افراشتة پیشین ترتیب بسامد در مطالعات پیشین( می

شواهد  بدین منظور هم ازدهد. در طی مراحل اشتقاق در گذر به روساخت آوایی را مورد سنجش قرار می
ای صوتی از گویشوران مریوان و سلیمانیه، شم شود. عالوه بر پیکرهزبانی بهره گرفته میزبانی و هم بروندرون

های اصلی این هایی دربارة تعیین هجاهای یک واژه سنجیده شده و دادهزبانی گویشوران با پرسشنامه
خانواده و های همی از تغییرات واکه در واژهدهند. شم زبانی گویشوران در کنار شواهدپژوهش را تشکیل می

مراتب رسایی و انتخاب سلسلهقواعد واجی با حوزة عملکرد هجا، ها، های درزمانی تغییر واکهها، دادهواژهوام
شواهدی هستند که  ،عنوان آغازه یا پایانهرساترین عنصر در مرکز هجا و نیز انتخاب دیگر عناصر همخوانی به

هد آکوستیکی که بیشتر جنبة آوایی دارد، ساخت هجایی زیرساختی در زبان کردی مرکزی را در کنار شوا
های دوگانة زیرساختی و شناسی زایشی از قبیل ارجاع به بازنماییهای اصلی واجکنند. مولفهتبیین می

ع عناصر سازندة آرایی بر توزیدر کنار قواعد واج صورت آوایی روساختی و قواعد واجی مرتبط در اشتقاق به
دهند. در تبیین این ساخت مورد استفاده قرار گرفته و مبانی نظری پژوهش را تشکیل می ساخت هجایی

( حضور در زیرساخت ۱در روساخت:  //Iدهد که از دو فرضیة رقیب برای حضور واکة نتایج پژوهش نشان می
و ظهور در بازنمایی آوایی تحت تأثیر  ( عدم حضور در بازنمایی واجی2واجی و نگاشت پایا به روساخت؛ 

رسد. با پذیرش حضور این شناختی فرضیة اول به اثبات میهای واجقاعدة درج واکه، در چارچوب استدالل
ها در جایگاه دوم خوشة آغازه، خوشة آغازین واکه در زیرساخت واجی و عدم تفاوت بین غلت و دیگر همخوان

 CV(C)(C)مرکزی همانند زبان فارسی معیار به ساخت  یکرد زبانشود و ساخت هجایی در تشکیل نمی

افراشتة پیش از خود، واکه   یابد. تنها در روساخت آوایی و به علت محل تولید مشترک غلت و واکةتقلیل می
 سازد.خوشة آغازین می ،غلت-حذف و توالی همخوان

 

، زیرساخت //Iایی، واکة نرم افراشتة ساخت هج زبان کردی، کردی مرکزی )سورانی(، :های کلیدیواژه
 واجی.

 مقدمه -1
ها در قالب هجا با هم ترکیب شده و عناصر ها و واکهها، همخوانواجی زبان در نظام

دهند. ساخت هجایی زبان کردی گونة مرکزی ی را در ساختار زبانی شکل میتر بزرگ
اختصاص داده است، های کردی به خود نیز که بیشترین توجه را در بررسی گویش

                                                           
 azad.mohammadi@ut.ac.ir:                                                      مقاله مسئول ةنویسند ة. رایانام۱

ها و نظرات ارزشمند خود به روند دوستان، که با راهنماییام، دکتر کریمیاستاد گرامیدانم از * بر خود الزم می

ایدة اصلی نگارش این مقاله را نیز از ایشان گرفتم که بر  .انجام این پژوهش کمک شایانی کردند تشکر نمایم

 ضرورت انجام چنین پژوهشی برای رفع پراکندگی آرا در این زمینه تاکید داشتند.
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های آوایی بررسی شده و نظام واجی زبان مورد غفلت واقع شده است. در بیشتر از جنبه
و گاهی  اندنظام نوشتاری انجام گرفته بر اساسها این میان بسیاری از پژوهش

ها، اند. در بسیاری از بررسیرا بدست داده دیهای هجایی مغایر با نظام واجی کر ساخت
ای خوشة همخوانی آغازی تلقی شده و در تعدادی نیز همخوان دوم را محدود کردی دار

ها اجازة حضور در جایگاه دوم آغازه را دارند اند. اینکه آیا همة همخوانها دانستهبه غلت
های این پژوهش ها مجاز به حضور در این جایگاه هستند یکی از پرسشو یا فقط غلت
در  /ɪ/ در مورد ساخت هجایی و قائل نشدن به واکةرسد اساس قضاوت است. بنظر می

ای برای این واکه است که زیرساخت، بیشتر توجه به نظام نوشتاری و عدم حضور نویسه
حضور آن در زیرساخت واجی را کوشیم حضور یا عدمهایی واجی میدر ادامه با استدالل

آغازه را  که خوشة  [ɪ] برخالف برخی ادعاها است که معتقدند واکة اینتأیید کنیم. 
در زیرساخت هجای کردی در /ɪ/است. با تأیید حضور   شدهشکند، واکة تهی یا درج می

. بدیهی است که دهیمتقلیل می CV(C)(C)ها، هجای کردی را بهآغازه و بعضی پایانه
های کردی، در این پژوهش بر کردی مرکزی گونة مریوان و به علت تنوع فراوان گویش

ای صوتی از زبانی، پیکرهزبانی و برونشویم و شواهد درونانیه متمرکز میسلیم
گویشوران در تشخیص تعداد هجاهای ای برای تعیین شم زبانی گویشوران و پرسشنامه

 دهند. های پژوهش را تشکیل مییک واژه، داده

 مطالعات پیشین در مورد ساخت هجایی در زبان کردی -2
 نظر اتفاقد ساخت هجایی در زبان کردی در میان پژوهشگران در آثار موجود در مور

 صورت بهشناختی استوار نیستند هجا را های واجهایی که بر پایهوجود ندارد. پژوهش
CCVCC صورت معتقدند که ساخت هجایی بهکنند. برخی پژوهشگران معرفی می
CGVCC ؛ ۱9۶۱، ۱یمکنز) است که همخوان دوم خوشة آغازه همواره یک غلت است

؛ فتاح، 2۰۰2؛ حاجی مارف، ۱38۰دوستان، ؛ کریمی2۰۰3مین، ئه؛ ۱97۶مارف،  یحاج
: ۱3۶2(، کلباسی )2۴: ۱9۵8) 2مکاروساما  ؛(2۰۱3؛ خوشناو، ۱39۰؛ رخزادی، 2۰۱۰

دانند. این آثار می CCVCCC( هجای بیشینه را 2۰۱3ای و همکاران )(، و مشیردزه۵
کنند این ساخت هجایی استفاده می دییتأدر  «رفت» [rojʃt]همگی از یک مثال مشابه 

 صورت بهو بیشتر توان یافت به اینکه هیچ مورد مشابهی از این ساخت را نمیتوجهکه با
[roʃt] یا [ro.jɪʃt]  شود، پس ای تشکیل نمیو در نتیجه چنین خوشهشود تلفظ مینیز

واژة دیگری نیز مشابه ها رخی گونهدر بهمخوانی پایانی وجود ندارد. البته خوشة سه
همخوانی در پایانه وجود دارد که مورد غفلت قرار گرفته است ظاهر سههمین ساخت به

                                                           
1. MacKenzie 

2. McCarus 
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صورت این واژه نیز در تلفظ بیشتر گویشوران بهاست که  «خواهر» [xwajʃk]و آن 
[xwaj.ʃɪk]  یا[xʊʃk] ان ها در میان پژوهشگران مربوط به همخواست. بیشتر اختالف

ای هیچ محدودیتی بر آن قائل نیستند و هر همخوانی را دوم خوشة آغازین است که عده
ها را مجاز به حضور در این پذیرند؛ اما برخی تنها غلتعنوان عضو دوم خوشة آغازه میبه

گیرد این است که بر پایه نظام دانند. اشتباهی که در این مورد صورت میجایگاه می
ای وجود نشانه [ɪ]که در نظام نوشتاری برای واکة نرم افراشتة یننوشتاری کردی و ا

گیرد، این واکه را لحاظ ها نیز به همین تبع واجی قرار نمینویسی واژهندارد و در واج
اند.  هایی که در آغازه دارای این واکه هستند را خوشه در نظر گرفتهنکرده و همة واژه

شناسی زبان در آثاری در مورد ساخت نوایی و واج( ۵۰: 2۰۱9( و احمد )2۰۱۶حامد )
، موردنظرهایی برای تبیین ساخت کردی، ساخت هجایی را بدون پرداختن به استدالل

هایی پژوهش حاضر نیز ابتدا به بیان استدالل .دانندمفروض می CVCC صورت به
ی در کنند و ساخت هجایمی دییتأدر زیرساخت را  /ɪ/ پردازد که وجود واکة می

نیز با بیان اینکه به لحاظ واجی هیچ  پایانیابد. در تقلیل می CVCCزیرساخت واجی به 
ها در جایگاه دوم وجود ندارد و تنها به لحاظ آوایی و تفاوتی بین غلت و دیگر همخوان

محل تولید یکسان بین غلت و واکة پیش از خود، ساخت هجایی در بازنمایی  به علت
پس پژوهش حاضر در روساخت آوایی همسو با  .است CGVCCصورت آوایی به
( CGVهایی است که تنها به خوشة آغازه متشکل از یک همخوان و یک غلت )پژوهش

 .اند قائل

  چارچوب نظری -3
عنوان یک ساخت زبانی مورد بررسی قرار شناختی، هجا همواره بهدر سنت مطالعات واج

)چامسکی و  ۱انگارة آوایی زبان انگلیسیر شناسی زایشی معیار ددر واجگرفته است. 
(، هجا تنها در قالب یک مشخصة ممیز در نظام واجی مطرح است؛ اما تنها ۱9۶8هله، 

های کافی نیست و جنس آن متفاوت از مشخصه ]هجایی [-/+  قائل شدن به مشخصة
وان عن( به۱بر نقش هجا ) دیتأکهای بعدی با پژوهش ای است.پیدیگر موجود در اس
( تعیین تکیه در 2؛ )آراییهای واجبسیاری از محدودیت تبییندر یک حوزة طبیعی 

( حوزة عملکرد برخی قواعد واجی 3اند؛ )هایی که دارای تکیة حساس به کمیتزبان
 عنوان بهوجود هجا ها یا فرایندها در حاشیة هجا، بر کانون عملکرد محدودیت( ۴زبان و )

 (.۰ 2۵-2۵2: 2۰۰۴، 3؛ کنستوویچ۱99۵، 2)بلوینس کنند.می دییتأیک ساخت زبانی 

                                                           
1. The Sound Pattern of English 

2. Blevins 

3. Kenstowicz 



 179 /1399زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،11 سال ،اهیزبانیژپوهش

دست  ای،واکه-از میان تعداد حاالت ممکن برای ترکیب واحدهای همخوان ها،زبان
های خاصی زنند که گرایش به ساختها میبه انتخاب تعداد بسیار اندکی از این ساخت

به  ییل افزودن واحدهاحاص تردهیچیپ یواج هاینظامهای دنیا مشهود است. در زبان
دارند.   CVها هجایهمة زبان (.2۵3: 2۰۰۴ ،چیهجا هستند )کنستوو ایهینظام پا نیا

هجا  .(37: (۱9۵۶) 2۰۱۰، 2و هله ۱الگوی جهانی هجا است )یاکوبسن CVی به عبارت
 3بوشبر اساس یک ساخت درونی است.  خود دارایعنوان یک ساخت زبانی، خود به

شود: طورکلی تحت دو دیدگاه کلی مطرح میاخت درونی هجا به( س78۵-8: 2۰۱۱)
طبق دیدگاه اول هجا توالی خطی عناصر زنجیری است و دارای ساخت درونی نیست 

، (؛ اما در رویکرد دیگر۱98۰، 7کان ؛۱979، ۶فینشتین ؛۱972، ۵؛ هوپر۱97۱، ۴)هورد
؛ ۱9۶9  ،9(؛ فاج۱9۶3) 2۰۱9،  8مراتبی درونی است )هاکتهجا دارای ساختار سلسه

۱۱؛ کایرنز۱98۰؛ هله و ورگناد، ۱979و هله،  ۱۰ورگناد
، ۱2؛ سلکرک۱982و فینشتین،  

ای واکه-دوگانه عناصر همخوان مراتبی/رویکرد سلسهدر  (.۱99۰، ۱3؛ گلداسمیت۱982
دهند. هرچند در مراتبی هستند و درون خود سازه تشکیل میدارای ساختاری سلسله

 دییتأپذیر است؛ اما در اجی در ساخت هجا ترکیبات مختلفی امکانادغام واحدهای و
؛ ۱97۱، ۱۴)فرامکین ادغام هسته و پایانه در قالب قافیه شواهد بیشتری موجود است

اولویت انتخاب عناصر در قله و نیز  (.۱987؛ فاج 23-۱9: ۱983، ۱۶و کیسر ۱۵کلمنتس
هجا تحت عنوان رسایی مطرح ترتیب قرارگیری اجزای همخوانی در آغازه یا پایانة 

های و خوشه گیردشود. طبق رسایی، همواره رساترین عنصر در هسته قرار می می
رسایی نسبی عناصر  بر اساسای )پایانه( نیز ای )آغازه( و پساهستههمخوانی پیشاهسته
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گیرند. رسایی در آواشناسی تولیدی عبارت است از سازنده در ساخت هجایی قرار می
ی که هرچه گرفتگی در ا گونه به، دای آزاد شده در حین تولید یک واحد واجیمقدار ص

؛ اما این (۱۵2: 2۰۰3 ،۱تر است )روکامجرای گفتار کمتر باشد میزان رسایی نیز بیش
هجا نقش دارد که طبق آن عناصر رساتر تمایل  شناسی در تعیین هستةمفهوم در واج

گیرند. های هجا قرار میرسایی کمتر در حاشیههجا را پر کنند و عناصر با  دارند قلة
؛ ۱99۵، 2؛ تیلر۱99۵؛ بلوینس، ۱98۴؛ سلکرک، ۱97۶)هوپر، طبق اصل توالی رسایی 

 ها مانند انگلیسیدر بعضی زبان (2۰۱۱، ۴و یاکوبز 3؛ گوسنهافن2۰۰۴کنستوویچ، 
کند یرسایی یک هجا از آغازه به سمت قله افزایش و از قله به بعد کاهش پیدا م

 .(۱۶۵: 2۰۱۱؛ گوسنهافن و یاکوبز، 2۵۴: ۱99۴کنستوویچ، )
بندی آواها بر اساس میزان دو عامل در درجهمیزان رسایی آواها نسبی است و 

 یمدرسداری و دیگری میزان باز بودن مجرای گفتار )است: یکی واک مؤثررسایی 
 دارای ،واکی انسدادی بیهارساترین آواها و همخوان ،ها(. پس واکه۱۱۰: ۱392ی، قوام

شناسی های واجکه در چارچوب روشبه اینتوجهبا کمترین رسایی ممکن هستند.
های زبان در جایگاه آغازة ساخت هجا استفاده شده است، ساختاری از توزیع واج

شناسی ساختاری و زایشی است. در بیان دیگر چارچوب نظری پژوهش حاضر واج
توان گفت که با استفاده از مفهوم پردازد میناسی اشتقاقی میشهایی که به واجمولفه

سازند به زیرساخت و روساخت و قواعدی که نگاشت این دو سطح بازنمایی را ممکن می
آرایی حاکم پردازیم. همچنین از محدودیت واجتبیین ساخت هجایی واجی در کردی می

آغازه نیز در تبیین بازنمایی واجی بر عناصر سازندة هجا در زبان کردی از قبیل هسته و 
در  شود.ها در واژه برای تقطیع هجایی استفاده میاستفاده شده است و نیز از توزیع واج

توان به شواهد های موجود در مورد ساخت هجا در زبان کردی میبررسی داده
اند: ( این شواهد چنین3: ۱98۶تکیه کرد که طبق اوهاال ) ۶زبانیو برون ۵زبانی درون

 نوشتاری، های مستخرج از فرهنگ لغت، دستور، متونداده مانند شواهد درون زبانی
های موجود ، محدودیتیا گونه و غیره که برای توجیه تنوع واجبه نگارش درآمده  گفتار

شواهد برون  .دنروواژه، تنوع گویشی و تنوع واژواجی بکار می سندهی در توالی واحدها،
بازی کلمات، اشتباهات زبانی، اشتباهاتی که فراگیران زبان اول و  وان درترا نیز می زبانی
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شناختی  شناختی و زبان زبان-زمایش آوایی، روانآهر نوع و نیز شوند، دوم مرتکب می
 .(۴همان: )یافت اجتماعی 

 هاتحلیل داده -۴
زبانی از منابعی که قبالً ذکر شد، بر اساس شم  آمده دست بههای در این بخش داده

نویسی و تقطیع هجایی شد. عنوان گویشور بومی زبان کردی سورانی، واج نویسنده به
ساخت  بر یمبنهایی ای استداللای و برون پیکرهپیکرهآنگاه بر اساس شواهد درون

هجایی زیرساختی در زبان کردی مرکزی ارائه خواهد شد. در ابتدا وجود واکة نرم 
های زبان کردی بررسی واکة واژگانی را در قالب تعداد واکهعنوان یک  افراشتة پیشین به

ساخت هجایی زیرساختی را ذکر  بر یمبنشناختی های واجکنیم. در ادامه استداللمی
کرده و در نهایت حضور این واکه در روساخت آوایی را با استداللی آکوستیکی تأیید 

 کنیم.می

  هاتعداد واکه -۴-1
، کاروسمکدانند )واکه می 8ها را ر مورد زبان کردی تعداد واکهبرخی از آثار پیشین د

یی و همکاران، ؛ موشیردزه۱39۰؛ رخزادی، ۱3۶2؛ کلباسی، ۱97۶مارف، ؛ حاجی۱9۵8
؛ 2۰۰8حوی، ه؛ م ۱9۶۱( و برخی دیگر از پژوهشگران )مکنزی، 2۰۱3خوشناو،  ؛2۰۱3

دهند( و این تعداد نشان می Øکه با  [we]اند ) (  به واکة دیگری نیز قائل2۰۱۱تاح، هف
: 2۰۱9؛ احمد، ۱98۴، یسهوای )دانند؛ اما عدهرسد و آن را واکة مرکب میمی 9به 
رغم تأیید رفتار واجی دانند. پژوهش حاضر نیز علی( آن را توالی غلت و واکه می۵۰

دستوری بودن های مشابه، و غیرمتفاوت این واکه یا ترکیب غلت و واکه با دیگر توالی
مرکب  آرایی زبان کردی هستند آن را واکةهجاهای بدون آغازه که برخالف قواعد واج

های زبان کردی است. بر پایة گونهبرخی کند. همچنین این واکه محدود به تلقی نمی
ها پیش از این واکه، پژوهش حاضر های گویشی و نیز توزیع محدود همخواناین تفاوت

 داند. ان و واکه میآن را توالی همخو
واکة  ،نوشتاری مورد مناقشه است در نظامای ای که به علت نداشتن هیچ نشانهواکه

[ɪ] ؛ 2: ۱3۶2، کلباسی؛ ۱: ۱9۶۱، مکنزیشود )است که در برخی آثار، مرکزی تلقی می
( و در برخی دیگر 2۱-2۰: 2۰۱3وشناو، خ؛ 7۱: 2۰۱3یی و همکاران، موشیردزه

 آید.می حساب بهپیشین  (2۴۶: ۱97۶؛ حاجی مارف، ۱2 :۱9۵8 ،مکاروس)
داند و معتقد است که این واکه ( این واکه را یک واکة واجی نمی32: 2۰۱۶حامد )

های بدون واکه نیز برای جلوگیری از تشکیل خوشه است و در واژه ۱شدهیک واکة درج
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داند که در می ۱کة تهی( نیز آن را یک وا۵۵: 2۰۱9احمد ) .کندنقش واکه را ایفای می
گیرد. در تعیین اینکه این واکه، واجی است و یا تنها در های واجی قرار میمقابل واکه
شده یا ها درج( واکه2۰۰۰) 2است باید گفت که بر اساس هال مشاهده قابلروساخت 

نقش گذر آوایی بین واحدهای همخوانی را داراست. در  شدهدرجهستند. واکة  3عادی
از سطوح بازنمایی هستة  کی چیهاین واکه یک واحد واجی نیست و در نتیجه در واقع 

دهد. این واکه، معموالً اختیاری است و به لحاظ آکوستیکی نقشش هجا را تشکیل نمی
های هم های آغازه یا پایانهتوان رهش آکوستیکی بین دو همخوان مجاور در خوشهرا می

تواند هستة هجا شود و در نتیجه یک واحد واجی یهجا دانست. در مقابل واکة عادی م
تواند هجابندی می شدهدرج واکة درج  ( انگیزة33-32: 2۰۱۶است. طبق حامد )

( و ۱982 ،۵ها )بروسلو(، ممانعت از توالی همخوان۱989، ۴همخوان تقطیع نشده )ایتو
هایی که در تدالل(. در اس2۰۰۰، ۶ها باشد )کوتهنیز انگیزة ادراکی و درک بهتر همخوان

 تأیید خواهد شد.  [ɪ]ادامه خواهند آمد واجی بودن واکة نرم افراشتة 
 عنوان یک واحد واجیبه/ɪ/هایی در تأیید وجود واکة استدالل -۴-2

های آغازین تواند مشکالتی را که در تحلیل خوشهدر زیرساخت می/ɪ/ تأیید حضور واکة
-همخوانی اجازة حضور در آغازه را ندهد. استداللآید، حل کند و به هر خوشة پیش می

 عنوان یک واج در زیرساخت است. به /ɪ/های زیر در تأیید حضور واکة 

 ها واژهو وام 7خانوادههای همواژه -۴-2-1

ها در زبان کردی واژههای خویشاوند و نیز وامهای مشترک با زبانتعدادی از واژه  مقایسة
جایگزین  [ɪ]ها در زبان کردی با های موجود در این واژهبرخی واکهنشان از این دارد که 

 اند.  شده
 هاریشه با فارسی در مقابل دیگر واکههای همدر واژه [ɪ] ( وجود واکة۱)

کردی واژة  معنی فارسی  واژة  کردی  واژة  معنی  فارسی  واژة    

«بن، پایه»  bɪn bon «فرصت» fɪɾsat  foɾsat 
«درخت»  dɪɾaxt deɾaxt «برق» bɪɾq baɾG 
«دراز»  dɪɾeʒ deɾɑz «یخ» jɪx jax 

«برادر»   bɪɾɑ baɾɑdaɾ «بلند» bɪɫind boland 
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ای تطبیقی از پهلوی، کردی و فارسی، سه هزار ( در پیکره۱38۰دوستان )کریمی
ها که با کردی ( چند نمونه از این واژه2واژه از کردی ایالمی را گردآوری کرده که در )

 و دارای واکة مدنظراند آمده است. سورانی مشترک
 خانوادههای همها از زبانرز دیگر واکهاهم [ɪ] ( وجود واکة2)

 پهلوی فارسی کردی معنی
 ʧɑdɪɾ ʧɑdoɾ ʧɑtuɾ «چادر»
 pɪsta peste pestak «پسته»
 bɑlɪʃt bɑleʃ vɑliʃn «بالش»

در زبان کردی جایگزین  [ɪ] اکةهای مختلف، وهایی از زبانواژههمچنین در وام
توان از تمایل ( می3( و )۱های )به مثالشود. باتوجهمی مبدأهای دیگر در زبان  واکه

 های غیرافراشته در زبان مبدأ سخن گفت.برای جایگزینی با واکه [ɪ]واکة 
 هاواژهها در وامبا دیگر واکه [ɪ] ( جایگزینی واکة3)
 dɪktoɾ doktor «کترد» mɪtɪɾ/tɾ motoɾ «موتور»
 mɪdiɾ modiɾ «مدیر» ʒ/ʃɪmɑɾa ʃomɑɾe «شماره»
 konɡɪɾa konɡeɾe «کنگره» kɪlɑs kelɑs «کالس»

 به طور( نشان از تمایل باالی زبان برای حضور این واکه دارد که 3( تا )۱های )داده
اژگانی ها مدخلی وفرض گزینة گویشوران برای درج است. بدیهی است که این واژهپیش

اند و ها تمایزدهندهموجود در آن همانند دیگر آواهای موجود در آن [ɪ]هستند که واکة 
آرایی زبان های موجود دارای هیچ ساختی مغایر با قواعد واجنقش واجی دارد. مثال

کردی نیستند که گویشوران بخواهند برای ترمیم یک الگوی بدساخت در روساخت، یک 
( نیز ۴های واردی که واژة مبدأ دارای خوشة همخوانی است )دادهواکه درج کنند. در م

 کنند. را درج می[ɪ]گویشوران خوشه را شکسته و واکة 
 هاهای همخوانی از دیگر زباندر خوشه [ɪ] ( درج واکة۴)
 kɪlɑs/~/kalɑs/ → /klæs/ class/ «کالس»
 tɪɾɑktoɾ/ ~ /taɾɑktoɾ/ → /træktər/ tractor/ «تراکتور»
 dɪɾɑmɑ/ → /drɑːmə/ drama/ «نمایش»
 kɪliʃa/ → /kliːʃeɪ/ cliché/ «کلیشه»

شده یک مدخل واژگانی هستند و بنابراین عناصر شکسته ةبا خوش هاواژهاین وام
( نیز ۴۱۶: 2۰۰۱و همکاران ) ۱. وارنرشوندسازندة آن بازنمایی زیرساختی محسوب می

های تولیدی است؛ اما درج واجی ساخت ی ژستوشپ هممعتقدند که درج آوایی نتیجه 
های باال حضور این به مثالتوان باتوجهکند. در نتیجه میمی تر کینزد CVهجایی را به 
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ها و تمامی ها را درج واجی دانست. همچنین در مورد این مثالواکه در این واژه
حضور یا عدم حضور  توان گفت که در موردهایی که در ادامه خواهند آمد میاستدالل

ی دو حالت طورکل بههای آغازین این واکه در بازنمایی زیرساختی در ارتباط با خوشه
 است: ریپذ امکان

در زیرساخت وجود دارد. اگر این استدالل درست باشد از همان صورت  [ɪ]  ( واکة۱
ة شود و در حالتی که در روساخت خوشهای آغازین جلوگیری میواجی از حضور خوشه

غلت( تشکیل شود نتیجة حذف این واکة واجی در بازنمایی -آغازین )متشکل از همخوان
 روساختی است. 

آرایی مغایر با زیرساختی نیست و تنها در روساخت و برای ترمیم قواعد واج /ɪ/( واکة 2
های آغازین را شود. پس این واکه طبق قاعدة درج خوشهنظام واجی زبان کردی درج می

 شود. و مانع از تشکیل خوشة آغازین می شکندمی
نیست و  ریپذ امکانشود ای که درج میاگر فرض دوم را بپذیریم تشخیص نوع واکه

توانند در این جایگاه قرار بگیرند. از روی بافت بالقوه می به طورهای زبان از واکه هرکدام
-ن آوا یک واقعیت واجتوان تشخیص داد که کدام واکه اولویت درج دارد، پس اینیز نمی

که به فرضیة اول  شناختی دارد که باید در بازنمایی واجی حضور داشته باشد. درصورتی
شود. علت انتخاب این واکه درج می/ɪ/توان گفت که در زیرساخت واکة قائل باشیم می

همخوانی توان بسامد باالی این واکه در محیط بینای زبان کردی را میاز نظام واکه
های دیگر فرض گزینة گویشوران برای درج و جایگزینی با واکهپیش به طورنست که دا

 است. 
 قواعد واجی مرتبط با حوزۀ عملکرد هجا -۴-2-2

حوزة عملکردشان محدود به هجاست و تنها با قائل شدن به  شبعضی قواعد مانند دم
واک انسدادی بی همخوان. بر اساس دمش، پذیرندتوجیه عنوان یک ساخت زبانیهجا به

 شود. بر دمیده میدر آغازة هجای تکیه
 (۱22: 2۰۰9قاعدة دمش )هیز، 

:شرط       X ≠ s  

واک های بیهای روان، پس از انسدادی( همخوان۶7: 2۰۰۴همچنین طبق کنستوویچ )
 pluskد ای مانن. حال اگر واژهɡ[l]ean در مقابل  c[l]̥eanشوند مانندرفته میواک

هستند  «کفش» peˈɫɑwای مانند در نظر بگیریم، مشابه واژه را «پلو» pɫɑw یا «ناودان»
واک در آن دمیده نیست و روان پس از آن که واکة آن مشهود است، انسدادی بی

بر واک در آغازة هجای تکیهکه همخوان انسدادی بیاین به باتوجهرفته نشده است.  واک
رفته همچنین همخوان روان پس از آن واکهمخوان دمیده نیست.  قرار ندارد، پس این
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واک و همخوان روان را متعلق به توان همخوان انسدادی بینشده است. درنتیجه نمی
رفتگی همخوان روان واک باعث واکیک هجا دانست، زیرا دمش همخوان انسدادی بی

ک در ابتدای هجای واپس از خود نشده است. باید گفت که همخوان انسدادی بی
توان تکیه است که تنها از طریق قائل شدن به حضور یک واکه در زیرساخت می بی

ای آوایی است؛ اما در واجی چنین فرضی را مسلّم دانست. هرچند قاعدة دمش قاعده
ای در واکه «چسبیدن»lkɑnای مانند در واژه کند، زیرا اگرخللی وارد نمی [ɪ]بودن واکة 

واک همخوان انسدادی بیهجایی بودن واژه، به تکتوجهفروض نباشد بازیرساخت م
بر است؛ اما دهد این همخوان در ابتدای هجای تکیهدارای دمش است که نشان می

شود بدین معنی که همخوان انسدادی و روان رفته نمیهمخوان روان پس از آن واک
یک هجا هستند. پس قائل شدن  اند و هرکدام متعلق بهپس از آن خوشه تشکیل نداده

هایی یکی از واکه /ɪ/ واکة  به یک واکه برای توجیه این قواعد واجی مورد انتظار است.
 به طورگزینند که در کردی نیز جهانی برای درج برمی به طورها است که زبان

 گزینة گویشوران برای درج است.  فرض شیپ
 وزن شعر -۴-2-3

های یک بیت از نظر تعداد برقراری توازن در مصراع در بررسی اشعار کردی برای
یک که در آن  پردازیمهای یک بیت میهجاهای موجود و وزن آن، به مقایسة مصراع

نظر دارند و ابهامی در هایی است که همة پژوهشگران بر آن اتفاقمصراع فقط شامل واکه
است که [ɪ]رای واکة ها در مرکز هجا وجود ندارد و مصراع دیگر دامورد حضور آن

 /ɪ/توان به وجود واکة برانگیز است. با این استدالل نیز میهمانگونه که اشاره شد بحث

مصراع دوم دارای  (۱9۶۵-۱898قانع )در زیرساخت قائل شد. برای مثال در شعر زیر از 
 ازای نوشتاری دارندهایی هستند که در نوشتار مابههجا است که همگی دارای واکه ۱۵

که در مصراع اول در هجای سوم به  ای در موردشان وجود ندارد و درصورتیو هیچ شبهه
فاعالتن فاعالتن شود و وزن شعر که هجایی می ۱۴قائل نباشیم این مصراع  [ɪ]واکة 

 شود.( است رعایت نمی-U-/--U-/--U-/--U-) فاعالتن فاعلن
(۵)

۱ 2 3 ۴ ۵ ۶ 7 8 9 ۱۰ ۱۱ ۱2 ۱3 ۱۴ ۱۵ 

wɑ sa ɾm du bɑ ɾa ɡaɾ du lu la kɑ bo daɾ di saɾ 
lɑj na dɑ tɑ we la saɾ daɾ di sa ɾiw ɡe ʒi xa taɾ 

 (۱8۶۶-۱8۰۰سالم ) یا در بیت زیر از
(۶) 
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۱ 2 3 ۴ ۵ ۶ 7 8 9 ۱۰ ۱۱ ۱2 ۱3 ۱۴ ۱۵ ۱۶ 

xa jɑ ɫi ne ʃi mʊʒ ɡɑ nt la nɑw dɫ mɑ wa ku ti ɾa 

ba jɑ  di qaw si ʔab ɾot ɡaɾ da nm naz di ki ʃam ʃi ɾa 

هجایی )چهار  ۱۶از دو مصراع کل متشدر این بیت که در بحر هزج سروده شده است و 
 ۱۰و در مصراع دوم هجای  ۱۱و  8پایة چهارهجایی( است، در مصراع اول، هجاهای 

هستند که ساخت هجایی این وزن عروضی وجود چنین  [ɪ] ای غیر از واکةدارای واکه
 کند. ناپذیر میهای کوتاهی را اجتنابواکه

کرد که الزمة توازن دو مصراع هر بیت از نظر توان استدالل ها میبه این مثالباتوجه
 [ɪ]آن وزن عروضی کل شعر، قائل شدن به وجود واکة نرم افراشتة  تبع  بهتعداد هجاها و 

 است. 

 شم زبانی گویشوران  -۴-2-۴

ساختی یا بدساختی توانند در مورد خوشگویشوران زبان بر اساس شم زبانی خود می
هایی را که در صورت برای مثال گویشوران بومی واژههای زبانی قضاوت کنند. ساخت

نظر وجود ندارد( که در مورد آن اتفاق [ɪ]واکة  جز بههای واژگانی )ها واکهنوشتاری آن
 2۰واژه به  2۰ی که از ارائة ا گونه بهکنند، ی هجابندی میراحت بهوجود داشته باشد، 

درست هجابندی شدند و در  درصد کامالً 9۶واژه،  ۴۰۰گویشور بومی از مجموع 
 9۰واژه برای هر آزمودنی(،  ۱۵واژه ) 3۰۰هستند نیز از  /ɪ/هایی که حاوی واکة  واژه

مرکز هجا تلقی شده است که از این مقدار  /ɪ/که واکة  ای هجابندی شدهگونهدرصد به
( هستند که ظاهراً چهار همخوان بدون واکه هستند و در ۱7های )درصد از واژه 8۴

است.  [ɪ]در زیرساخت و مرکز هجا بودن  /ɪ/بر حضور واکة  تأیید فرضیة پژوهش مبنی
ها در نظام نوشتاری دارای دو همخوان متوالی )بیشتر در آغازه و گاهی نیز در این واژه

تحلیل خواهند شد. الزم به ذکر است که قضاوت در  8-2-۴پایانه( هستند و در بخش 
بودن واکه به گویشوران واگذار نشده است و گویشوران تنها  مورد نوع واکه یا زیرساختی

را از پاسخ  /ɪ/اند و پژوهشگران واکة زیرساختی تعداد هجاهای واژه را ذکر کرده
 اند.ها استنباط کردهآزمودنی

  تکیه -۴-2-۵

بر شدن هجای تکیه و ای کوتاه استواکه [ɪ]که گفتیم واکة نرم افراشتة  گونههمان
ی بر این درست به( 9: ۱9۶۱شود. مکنزی )ن واکه باعث برجستگی بیشتر آن میحاوی ای

سختی قابل تشخیص به [ɪ] باور است که در جایگاه بدون تکیه بین دو همخوان، واکة
رود دارای هایی که گمان میاست؛ اما وی )همان( معتقد است که بسیاری از واژه

 [ɪ]یر تکیه قرار گیرند دارای واکة های دوهمخوانی هستند وقتی مشمول تغیخوشه
های زیر به هستند که در شرایط عادی و بدون تکیه قابل تشخیص نبوده است. مثال

 کند. تر شدن بیشتر این وضعیت کمک میروشن
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 تکیهبر در مقابل عدم برجستگی در هجاهای بیدر قلة هجاهای تکیه [ɪ] ( برجستگی واکة7)

 تکیهدر بافت بی [I]واکة   برتکیهدر بافت [I]واکة 

 «چکار کنم» bɪ.kam → ˈʧib.kamˈ «بکنم، انجام دهم»

 «بردن» bɪɾ.ˈdɪn → bɪɾd.naˈwa «بردن»

 «تو را فرستاد» nɑɾ.ˈdɪt → ˈnɑɾd.ti «فرستادی»

بر بودن )چه تکیة واژگانی، چه تکیة گروهی( ها در صورت تکیهپس برجستگی این واکه
ر ضرورت قائل شدن به این واکه در زیرساخت واجی در زبان کردی ب نیز استداللی مبنی

ها بدون تکیه نیست و رسد که شوا در همة زبانمی به نظراست. گفتن این نکته ضروری 
در  همچنان کهتواند تکیه بگیرد در زبان کردی که همانند شوا است نیز می [ɪ]واکة 

بر بودن این واکه و عدم ه نشان از تکیه( ک8هایی داریم )های کردی واژهبعضی از گونه
 ای بر حضور آن در هجا است.وجود هیچ شبهه

 بردر قلة هجاهای تکیه [ɪ] ( واکة8)
 kɑ.ˈɡɪɫ «گلکاه»
 mɑ.ˈmɪz «آهو»
 be.ˈʒɪŋ «غربال»

 افزاییبستوندافزایی و واژه -6-2-۴
هجایی و تشکیل  بست به یک پایه باعث تغییر تقطیعگاهی افزودن یک وند یا واژه

هایی شود. برای مثال در زبان کردی، دادههای متفاوت از یک تکواژ خاص میتکواژگونه
 از:   اند عبارت های متناوب پیشوند فعلی وجه التزامی، شرطی و امرصورتاز 

داده ها پیشوند فعلی وجه التزامی با )ال(، شناسه با )ش( و جمع و مفرد بودن با )ج( )م( نشان )در این مثال
 .(اند شده

 ( پیشوند فعلی وجه التزامی، شرطی و امر9)

 های متناوب پیشوند فعلی وجه التزامی، شرطی و امر:صورت

bɪ.-xo-y 
ال-خوردن -م2ش  

 «بخوری»

bɪ.-zɑ.n-ɪm 
ال-دانستن-م۱ش  

 «بدانم»
pɪ-t.wa.n-ɪm 

ال -توانستن-م۱ش  
 «بتوانم»

pɪ -. pe.w-ɪm 
ال-گیری کردناندازه-م۱ش  

 «اندازه بگیرم»

pɪ.-ka-m 
ال-کردن -م۱ش  

 «بکنم»

pɪ.-ʧo-Ø 
ال-رفتن-م3ش  

 «برو»

bʊ.-kʊ.ʒ-a 
ال -کشتن-م3ش  

 «بکش»

b-e.n-ɪm 
ال-آوردن-م۱ش  

 «بیاورم»
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[bɪ-]  [b-]  [pɪ-]  [bʊ-] 
 های متناوب چنین است:های وقوع هریک از این صورتبافت
[b-]شوند.هایی که با واکه آغاز می: قبل از پایه 
[pɪ-]:شوند. واک آغاز می پیوستة بیهای گرفتة غیرهایی که با همخوان پیش از پایه 
[bʊ-]:ای که دارای واکة غیرافراشتة پسین قبل از پایه/ʊ/ شد.با 
[bɪ-]:ها سایر بافت 

شود و تری ظاهر میهای متنوعزیرساختی است، زیرا در بافت /-bɪ/از میان این تکواژها، 
پذیر است. بافت وقوع های دیگر از لحاظ واجی توجیه صورت تبدیل این صورت به 

 تر و ساده ها از تکواژ زیرساختی زمانی های دیگر محدود است و توجیه اشتقاق آنصورت
 [ɪ]اگر واکة  (. ۱392زیرساختی باشد )محمدی،  /-bɪ/که تکواژ با کمترین قواعد است 

توان چنین تنوعی را توجیه کرد؛ اما با قائل شدن به در زیرساخت مفروض نباشد نمی
هایی را حذف کرد و در پایه/ɪ/واکة  ،توان در بافت مجاور واکهاین واکه در زیرساخت می

نرم   )واکة [ʊ]ای شده و به هستند این واکه مشمول هماهنگی واکه /ʊ/که دارای واکة 
شود. اگر این واکه در زیرساخت مفروض نباشد، این پیشوند به تبدیل میافراشتة پسین( 

ای که چه واکهشود و هیچ دلیلی در توجیه اینای افزوده شود خوشه حاصل میهر پایه
های بستکند وجود ندارد. واژهری میدر این بافت از مجاورت دو همخوان جلوگی

های مرتبط هستند. هستند یک مورد دیگر از استدالل [ɪ]شخصی که خود دارای واکة 
 اند: های ضمیری چنینبستهایی از این واژهنمونه

 های مختوم به همخوانهای ضمیری پس از واژهبست( واژه۱۰)
ʧɑ.w-ɪm ʧɑ.w-ɪt ʧɑ.w-i ʧɑw.-mɑn ʧɑw.-tɑn ʧɑw.-jɑn 

 «چشمشان» «چشمتان» «چشممان» «چشمش» «چشمت» «چشمم»
های اول شخص و دوم شخص مفرد قطعی است و هیچ حضور این واکه در صورت

ها را نیز همانند دیگر اشخاص داند بلکه آنهجایی نمیها را تکگویشوری این واژه
یر اول و دوم شخص دانند. همچنین وقتی پایه به واکه ختم شود، در ضماهجایی می دو

مفرد حذف واکة افراشتة پیشین نرم ضمایر را خواهیم داشت و در سوم شخص مفرد نیز 
ها جلوگیری شود تا از التقای واکهواکة افراشتة پیشین به جفت غلت خود تبدیل می

به های شخصی را بستدر زیرساخت، واژه /ɪ/کند. بدیهی است که قائل شدن به واکة 
( چه ۱۱های کند چه در بافتی که پایه به واکه ختم شود )دادهین مییکسان تبی طور

 (.۱۰های که به همخوان ختم شود )دادههنگامی
 های مختوم به واکههای ضمیری پس از واژهبست( واژه۱۱)

bɪ.ɾo-m bɪ.ɾo-t bɪ.ɾo-j bɪ.ɾo -. mɑn bɪ.ɾo.-tɑn bɪ.ɾo.-jɑn 
 «ابرویشان» «ابرویتان» «ابرویمان» «ابرویش» «ابرویت» «ابرویم»

 /mɪl/ای مانند توانیم واژهافزایی در بازهجابندی، میوندافزایی/واژه ریبرای تبیین تأث
دهیم ای دیگر نشان میرا در نظر بگیریم که با افزودن وندها، تکواژها یا واژه« گردن»

  است. /ɪ/این واژه در صورت زیرساختی دارای واکة 
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 [ɪ]هایی با واکة مفروض ر بازهجابندی در واژه( تأثیر وندافزایی ب۱2)

mɪ.lɪm mɪl.mɑnmɪ.la mɪl.wɑn.kamɪ.la.wɑ.na
 «بندگردن» «بندگردن» «گردنه» «گردنمان» «گردنم»

mɪl.hʊr mɪ.la.ɡɑmɪl.mɪ.lɑ.ne mɪ.li.wɑnmɪ.la.zan 
 «دزد گردنه» «یقه» «کُشتی، رقابت» «گردنة کوه» «کلفتگردن»

 ای به آنشود، وقتی تکواژ یا واژه فرض /ɪ/در زیرساخت دارای واکة  [mɪl]اگر واژة 
ماند؛ اما اگر به این واکه قائل نباشیم و افزوده شود این واژه بدون هیچ تغییری باقی می

این همخوان کناری است که به علت رساتر بودن دارای همخوان هجایی بدانیم  آن را
عنوان یک همخوان تقطیع نشده باقی  خیشومی به شود و همخوانهمخوان هجایی می

تواند در تقطیع می /l/تلقی شود پایانة  /ɪ/که اگر دارای واکة زیرساختی درحالی ماند،می
ای است منتقل شود و همخوان هجایی به آغازة هجای بعدی که دارای هستة واکه

به  قائل شدن، از بیترت نیا بهاست.  [ɪ]شود که دارای واکة خیشومی نیز آغازة هجایی می
نظام واجی زبان کردی آن را کنیم که اجتناب میm ˃نشدة همخوان تقطیع

ای گونهداند، بهغیردستوری و برخالف قواعد توزیع عناصر آوایی در ساخت هجایی می
 شوند.   ها در حاشیة هجا تقطیع میگیرد و همخوانکه تنها واکه در هستة هجا قرار می

 غییر مشخصة واکهت -۴-2-7

-دارای گونه شوندهایی که بر اساس نظام نوشتاری، بدون واکه تلقی میبسیاری از واژه

 های دیگر هستند. های آزاد با واکه
(۱3)  

 borwɑ ~ berwɑ ~ bɪrwɑ   «ببین، نگاه کن»
 biɫɑ ~ baɫɑ ~ beɫɑ ~ bɪɫɑ «اجازه بده، بگذار»
 berom  ~ birom ~ bɪrom   «بروم»

که مدرسین در هنگام خواندن امال برای  ۱های اظهاریهمچنین در صورت
شود و تر از حالت طبیعی خود تلفظ میکشیده [ɪ]کنند واکة آموزان استفاده می زبان

فرض توسط بسیاری پیشبه طور آید. این واکه همواره مرکز هجایی است که در آن می
ا جایی که تحت یک تعمیم افراطی گویشوران گیرد تها قرار میاز گویشوران در واژه

 ها را بههای جغرافیایی در محدودة کردی مرکزی واکة موجود در برخی واژهبرخی گونه

[ɪ] کنند.تبدیل می 
(۱۴) 

bɪˈʧɪk → bɪʧuk «کوچک» ~  buʧɪk 
 tɪn → tʊn(d) «تند، سریع»

                                                           
1. citation form 
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 توالی رسایی و بازهجابندی -۴-2-۸

های شود و همخوانی رسایی، رساترین عضو، هستة هجا میاصل توال برطبقگفتیم که 
 CCVگیرند. برخی پژوهشگران به با رسایی کمتر نسبت به آن در آغازه یا پایانه قرار می

اینکه در  درنظرگرفتنو  CGVاند. در صورت قائل شدن به  قائل CGVو برخی نیز به 
گیرد و خوشة قرار نمیگاه غلت در جایگاه همخوان اول خوشه ها هیچاین خوشه

که هر  شود. درصورتیهمواره از اصل توالی رسایی پیروی می شودجایگاه تشکیل نمی هم 
( حاالت مختلفی در ارتباط با CCVهمخوانی مجاز به تشکیل خوشة آغازین باشد )

( اصل توالی رسایی رعایت ۱۵هایی مانند )آید. برای نمونه در دادهتوالی رسایی پیش می
 . متصور شد CCVCCصورت  هجایی را به ساختتوان ود و میشمی

(۱۵) 
 qsa «سخن، گفته»  xɾɑ «انداخته شد»
 zmɑn «زبان»  bja «بده»
 ʧɾɑ «چراغ»  bɫɑ «بگذار، اجازه بده»

 کند. های زیر با تخطی از اصل توالی رسایی احتماالً این فرضیه را نقض میاما وجود واژه
(۱۶) 
 mʃa «صدای نفس از بینی»  lkɑn «چسبیدن»
 skɑɫɑ «درخواست»  nsɑɾ «سایه»
 rʒɑn «ریختن»  rnin «چیدن»

خاطر تخطی از اصل توالی توان استدالل کرد که صرفاً بهها نمیبه این دادهتوجهبا
ها شود، زیرا مواردی از نقض این اصل در برخی زبانرسایی خوشة آغازین تشکیل نمی

اند فقط در نظام ض ما بر این است که دو همخوانی که در آغازه آمدهمشهود است. فر
ها یک رسند؛ اما در حقیقت بین آنآیند و مانند خوشه بنظر مینوشتاری در پی هم می

ای در نظام نوشتاری واکه قرار دارد که به علت کوتاهی بیش از حد آن و نداشتن نشانه
( بر اساس نظام ۱7های )گیرد. در دادهمیشناسان قرار نمورد توجه بعضی از زبان

شوند که دارای سه و حتی هایی تشکیل مینوشتاری و قضاوت برخی بر این مبنا، واژه
 چهار همخوان متوالی هستند. 

(۱7) 
 rzn «رده، چین»  sɾk «رموک»
 rʒd «خسیس»  rk «کینه»
 wʃtɾ «شتر»  sndm «بند آهنینپای»
 rmb «ندنیزة بل»  xstn «انداختن»

 رسایی قلةهای سه و چهار همخوانی اگر بخواهیم بر اساس اصل در این توالی
برخی بر این باورند(  همچنان کهواکه ) درنظرگرفتن( و بدون 2۰۰2، ۱)استریاده

                                                           
1. Steriade 
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 /rʒd/و  /rmb/ ،/rzn/هایی مانند عنوان قله انتخاب کنیم، در واژه رساترین عنصر را به
به عنوان هسته، هجاهای بدون آغازه  نتخاب این عنصر بهاست و با ا rرساترین عضو 

آیند که در زبان کردی مجاز نیستند. در زبان کردی هجاها همواره با یک می دست
شوند و حتی در صورت عدم حضور این همخوان، یک همخوان عنصر همخوانی آغاز می

بر الزامی بودن آغازه  آرایی زبان کردی مبنیشود تا قواعد واجانسدادی چاکنایی درج می
هجایی بدون آغازه توان تکها را نمیبرای هجا نقض نشود. پس در زبان کردی این واژه

است و اگر آن را هسته  /ɾ/رساترین عنصر /wʃtɾ/هایی مانند دانست. همچنین در واژه
همخوانی آغازی و یک همخوان هجایی داریم که گاه خوشة سهدر نظر بگیریم آن

همخوانی آغازی تلقی نشده است و ر هیچ پژوهشی، کردی دارای خوشة سهگاه د هیچ
 آن راصورت دو هجا کند و بهرا یک هجا تلقی نمی /wʃtɾ/ ای مانندهیچ گویشوری واژه

  . و نیز در دیگر موارد:/wʃ.tɾ/شود: کند که مرز هجا چنین تعیین میتقطیع می

/xs.tn/، /rʃ.kn/ و /sn.dm/.  
های رسا در ( به هستة هجا شدن همخوان۱38۰همچون خلیقی )هرچند برخی 

توان را می (۱8)های هایی مانند واژهاند؛ اما با این فرضیه فقط واژه زبان کردی قائل
 توجیه کرد. 

(۱8) 

 dɫ «دل»  ʃl «شل، وارفته»
 kl «سرمه»  sɫ «امتناع، ترس»
 pɾʧ «زلف»   dnk «دانه»
 ʒn «زن»  sr «حسسست، بی»

های رساتر از های خیشومی و همخوان(، همخوان۱8های )به مثالتوان باتوجهمی
به عنوان هستة هجایی معرفی کرد؛ اما باتوجه ها( را بهمراتب رسایی )روانها در سلسلهآن

 به سه دلیل این انتخاب اشتباه است:( ۱7)های مثال
ان همخوان هجایی باعث تشکیل عنو عنصر رساتر به ( انتخاب۱7)های . در برخی واژه۱

به عدم درج همخوانی در روساخت آوایی، شود که باتوجههجاهای بدون آغازه می
کند. پس آید که نظام واجی زبان کردی آن را بدساخت تلقی میهجاهایی پدید می

ناچاریم همخوان دیگری را همخوان هجایی در نظر بگیریم: اما اوالً چنین همخوانی 
 /rk/ای مانند کمتری نسبت به همخوان اول است و ثانیاً اگر در واژه دارای رسایی

واک )با کمترین میزان همخوان انسدادی بی ،دست نیازاهای فراوان و مثال «کینه«
های رسایی در بین آواهای زبان( مجاز به حضور در هستة هجا باشد، تمامی همخوان
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 2بربر ۱ضعیتی مانند زبان ایمدلوان تاشلیهیتهجا بیایند و و رساتر از نیز مجازند در قلة 
تواند هستة هجا ( هر همخوانی می۱98۵)۴و المدالئویی 3آید که طبق دلمی به وجود

در بربر همواره بر اساس توالی رسایی عناصر همخوانی در هستة هجا  که ییازآنجاشود. 
دی را ذکر کردیم که توان در کردی پذیرفت؛ زیرا اوالً موارگیرند این را نمیقرار می

های متعلق شود و ثانیاً بربر از زبانعنوان هستة هجا انتخاب می عنصر با رسایی کمتر به
های هندواروپایی چنین مواردی که است و در خانوادة زبان ۵های آفریقاسیاییبه زبان

به طور هیچ محدودیتی بر هستة هجا از لحاظ رسایی قائل نیستند حاکم نیست و 
دانیم( چنین مواردی وجود های خویشاوند و خواهر )تا جایی که میدر زبان ترخاص

 ندارد و چنین جهشی به لحاظ تاریخی و نظری قابل توجیه نیست.
افزایی بستنیز خاطرنشان کردیم در وندافزایی و واژه ۶-2-۴که در بخش  همان گونه. 2

قائل شدن به همخوان کند و در صورت کنیم که مرز هجاها تغییر میمشاهده می
آید که در قالب آغازه یا پایانه تقطیع هجایی نشده است. هجایی، همخوانی پدید می

آرایی زبان کردی تمامی واحدهای همخوانی باید در قالب آغازه های واجطبق محدودیت
تنهایی در قالب هجایی های هجا قرار بگیرند و وجود همخوانی که بهو پایانه در حاشیه

توان گفت وجود یک واکه در ( نیز می۱9به )باتوجهنیست.  قبول قابلگیرد نمی قرار
زیرساخت بسیار محتمل است و اینکه همخوان پایانه در بازهجابندی به آغازة هجای 

و دو همخوان دیگر یک هجای مستقل بعدی منتقل شود کامالً طبیعی و محتمل است 
گفتیم شم زبانی گویشوران نیز بر  ۴-2-۴ه در ک همان گونهسازند و می [ɪ]با قلة هجای 
 گذارد.آن صحه می

(۱9) 
 wɾd «کوچک، ریز» → wɾ.da «کوچک، ریز»
 zɾk «خربزة نرسیده» → zɾ.ka «خربزة نرسیده»
 lfk «لیف حمام» → lf.ka «لیف حمام»
 ɡɾʒ «خورده تاب» → ɡɾ.ʒi «تاب خوردگی»
هجایی تکیه روی همان هجا کلمات تک( معتقد است که در ۱38۰دوستان ). کریمی3

بر قرار شود که در هجای تکیهکه همخوان در صورتی هجایی میگیرد درحالیقرار می
هجایی نیست و یک واکة  /ɫ/ همخوان «دل« /dɫ/ ای مانندنگیرد. در نتیجه در واژه

  .کوتاه بین دو همخوان وجود دارد

                                                           
1. Imdlawn Tashlhiyt Berber 

 است.   آسیایی-( یک زبان آفریقاییTamazightبربر)تامازیگت  .2

3. Dell  

4. Elmedlaoui 

5. Afroasiatic 

https://en.wikipedia.org/wiki/Afroasiatic_language_family
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 شواهد آکوستیکی -۴-3
در زیرساخت واجی تأیید شد در مواردی که شم زبانی گویشور  /ɪ/حال که وجود واکة 

توان به شواهد آزمایشگاهی روی زبان قادر به تشخیص واکه در ساخت هجایی نیست می
آورد که بتواند به طور تجربی حضور یا عدم حضور این واکه را تأیید کند. اگر 

ة پیشین در زیرساخت شناختی وجود واکة نرم افراشتهای آزمایشگاهی و صوت بررسی
شود و در صورت ردّ وجود واکه ها منجر میکنند به روایی بیشتر تحلیلواجی را تأیید 

 در روساخت محذوف دانست.  آن راهای موجود شک کرد و یا توان به استداللمی
های ساده در شناختی واکههای صوت( در بررسی ویژگی۱392رضایی و محمدی )

تکیه در زبان کردی سورانی معتقدند که در سیگنال بر و بیتکیههجاهای باز، بسته، 
است. این  مشاهده قابلهای اول و دوم ها، سازه، همانند دیگر واکه[ɪ]آکوستیکی واکة 

تر تر و از شوای انگلیسی پیشینافتاده [i]پیشین است و به لحاظ جایگاه کمی از  واکه
دهند و رضایی نشان می [ɨ]این واکه را با ( 2۰۱9( و احمد )2۰۱۶حامد )هرچند است. 

اند های مختلفی که بررسی شدهبه گویشاین تفاوت باتوجه ، اما [ɪ]( با۱392و محمدی )
به مشابهت گونة بررسی شده در پژوهش حاضر با رضایی و قابل توجیه است. باتوجه

ادیم. این واکه ، به این واکه ارجاع د[ɪ] صورت بههای پیشین (، در بخش۱392محمدی )
های هاست و استداللدر سیگنال آکوستیکی دارای مشخصاتی است که مختص واکه

 دهد.قرار می دیتأکبر زیرساختی بودن این واکه در ساخت هجا را مورد  دیگر مبنی

 بحث و  نتیجه -۵
در ساخت هجایی کردی مرکزی در بازنمایی  /ɪ/شده، واکة های مطرحبه استداللباتوجه

شوند یک مدخل واژگانی در ذهن هایی که با آن ساخته میرساختی وجود دارد و واژهزی
گویشوران زبان هستند و دانش ناخودآگاه گویشوران از نظام واجی زبان کردی، همواره 

های آغازینی که صرفاً به این واکه قائل است. در نتیجه این واکه مرکز هجا شده و خوشه
ای زیرساختی هستند اند همگی دارای واکهون واکه تلقی شدهبر اساس نظام نوشتاری بد

ها بر سر غلت یا که به علت کوتاه بودن آن مورد غفلت واقع شده است. بیشتر پژوهش
نظر ندارند. در نتیجه هجای کردی مرکزی را غیر غلت بودن عنصر دوم آغازه اتفاق

ژوهش همسو با کنند. نگارندگان این پذکر می CGVCCیا  CCVCCصورت  به
( بر این باورند که پیش از 2۰۱9( و احمد )2۰۱۶(، حامد )۱98۶های احمد ) پژوهش

های کوتاه افراشته وجود دارد که به علت کوتاه بودن عضو دومی که غلت است نیز واکه
جایگاه بودن با غلت پس از خود گاهی در روساخت قابل تشخیص نیست. احمد و هم

به شوند ظاهر می CGصورت ها را که گاهی در روساخت بهغازه( نیز بعضی آ92: ۱98۶)
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نگاشت ها در نمودار طیفداند و معتقد است که گاهی این واکهمی CVGواجی  لحاظ
( معتقد است که وقتی این 93. وی )همان: اند صیتشخ رقابلیغقابل تشخیص و گاهی 

 گیرد. یها قبل از غلت حذف شوند، غلت شدت یا تکیة بیشتری مواکه
های های آغازین مفروض در بعضی آثار، رفتار غلت مشابه دیگر همخواندر خوشه

جایگاه این واکه های هماما به علت تشابه تولیدی و مجاورت با واکه ؛باشدغیرغلت می
که در نظام واجی زبان صورتیسختی قابل تشخیص است، درشدت کمتری دارد و به

( معتقدند که غلت فقط پس از ۱7: 2۰۰3مین )هئای همچون موجود است. عده
ها حتی سازد؛ اما توزیع همخوان پیش از غلتخوشه می x ،k ،ʧ ،ʤ ،s، ʃهای همخوان

 (. 2۰گیرد )ها را نیز در بر میها و روانشود و خیشومیها نمیمحدود به گرفته
 ها در آغازه( توزیع غلت2۰)
 ʃjɑw «شایسته»  nwɑndɪn «اجرا کردن»
 zwɑn «زبان»  mjɑwɑndɪn «وکردنیومیم»
 ʧjɑw «خنک»  njɑn «آرم، لطیف»
 ʤwɑmeɾ «جوانمرد»  rwɑnɡa «دیدگاه»

  ،«پغاز« /pwɑz/ها غلت فرض شده است مانند هایی که عضو دوم آندر واژه
که  همان گونهشود که واک مشاهده میفرایندی مانند عدم دمش همخوان انسدادی بی

نیز به آن اشاره کردیم نشان از این دارد که همخوان انسدادی به یک  2-2-۴در بخش 
شود و در یک هجای مجزا و بدون تکیه است و با غلتی که در نوشتار واکه رهیده می

تواند آید در یک هجا نیست. همچنین واکة کوتاه افراشتة پیش از غلت میپس از آن می
ها قرار گیرد. پس ذوزنقة واکه رأسخود در کشیده شود و آنگاه معادل واکة افراشتة 

معرفی کرد. این ساخت هجایی در بازنمایی  CV(C)(C)توان ساخت هجای کردی را می
واجی است و تنها در بازنمایی روساختی با حذف واکة نرم افراشتة کوتاه از بافت 

CvGV(C)(C) (v=ɪ,ʊ)  بهCGV(C)(C) ه یک ب افتنی دستشود. البته برای تبدیل می
های دیگر بر پایة بررسی جامع و کلی در مورد زبان کردی، باید به بررسی گویش

های کردی شناختی بپردازیم تا ببینیم این ساخت هجایی نیز در گویشهای واجاستدالل 
 ها دچار دگرگونی شده است. و یا تحت تأثیر تماس زبان فرماست حکمشمالی و جنوبی 

 منابع
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