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 مهمقدّ  -3

 ایغربی است که در منطقه شمال شاخۀ های ایرانی نوزبان یکی از اعضای خانوادة ،7هورامی

. دارای چندین گویش است و شودبه نام هورامان در دو کشور ایران و عراق به آن تکلم می

هورامان تخت،  گویش .گویش هورامان تخت اسییت مورد بررسییی در این پژوهش، گویش

روسیکای ارراف آن در شیهرسیکان سروآباد از توابع  13مردم شیهر اورامان تخت و گویش 

 (.50: 1031، و سجادی )کامبوزیااست  اسکان کردسکان

در  و معموالًشییود ها سییبب تیثیرگذاری آنها بر هم در عنافییر زبانی میمجاورت زبان 

 ذیرند.پهای رسمی تیثیر میاز زبان های محلیها و گویشزبانبیشکر  جریان این تیثیرگذاری

ان رسمی و زببوده در کشور ایران  گویش مورد بررسییجغرافیایی  با توجه به اینکه گسیکرة

های مشکرکی بین زبان فارسی و این گویش وجود واژه ربیعکاً ،اسیتدر این کشیور فارسیی 

های واجی فراینیدپژوهش  ایندارنید. در بیا یکیدیگر هیایی تفیاوت از نظر آوایی کیهدارد 

بررسییی و های مشییکرب بین زبان فارسییی معیار و گویش هورامان تخت همخوانی در واژه

ها با همکای خود در زبان فارسی مکحمل چه تا مشیخ  شیود این واژه شیوندتوفیی  می

های واجی در این رابطه دخیل و فعال فرایندشوند و چه قواعد و تغییرات آوایی و واجی می

پیدا  یدر برخی موارد برا تحلیلی انجام شیده اسیت.˚این تحقیق با روش توفیییفی د.هسیکن

 ( اسیکفاده شده است.1033) 5ها از فرهنگ پهلوی مکنزیواژه کردن ریشیه و فیورت اولیۀ

های واجی فرایند( چه نوع 1عبارتند از:  ،شییوندهایی که در این پژوهش بررسیی میپرسیش

ین زبان فارسی معیار و گویش هورامان تخت وجود دارند؟ های مشیکرب بدر واژه همخوانی

 یک کمکرین بسامد را دارند؟ها بیشکرین بسامد و کدامفرایند( کدام 1

 پژوهش پیشینة -2

اما در مورد دیگر تخت فیییورت گرفکه  هیای کمی دربارة گویش هورامانپژوهشتیاکنون 

نامه چاپ پایان و ر از جمله ککابای چندین اثها به ویژه گویش هورامان لهون و پاوهگویش

                                                           
( محلی هاینام) «ورامانه» و «هورامی» جای به ترتیب به «اورامان» و «اورامی» هایواژه از کشوری رسمی مکون در -7

 .اندبرده کار به را محلی هاینام مقاله این در نگارندگان. شودمی اسکفاده
5. D. N. Mackenzie 
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ها که به نحوی با موضییوع این به برخی از این پژوهش اسیت. در این بخش و منکشیر شیده

 شود: به اخکصار اشاره می ،مرتبط هسکندمقاله 
و  0بنیادو با نگرشی مخکصه 4و جزءمسکقل 6شناسی زایادر چارچوب واج (1045) قشیبندین

که شهر پاوه( پرداخ )گونۀ ایوفیی  نظام آوایی گویش پاوهبه ت مکانیکیرویکردی فیوری
 ،13رفکگی، واب3از جمله دمیدگی ،این گویش آفرین درهای آوایی نقشفراینیدوی  اسیییت.

شیییدگی، تولید ناق ، ، زنشیییی10، کشیییییدگی واکه11یگشییید، خیشیییومی11شیییدگیلبی
 جزءمسکقلشناسی از دیدگاه واجرا  شدگیو پیوسیکه 15، واکدارشیدگی17شیدگیکشییدهپس

خود ککاب  در (1031) سلیمی است. ای نکردههای واجی اشیارهفراینداما به  بررسیی نموده
 گرایی و به فورت توفیفیساخت ۀبر اساس نظری، ففحه است 573فصیل و  6شیامل که 
ه ب را فصییل شییشییموی . ای پرداخکه اسییتتحلیلی به بررسییی و توفییی  گویش پاوه ˚

آوایی از  فرایندو به چهار  هدقایسییه با فارسییی اخکصییا  دامی در مهای آوایی هورافرایند
 .اشاره کرده است و قلبافزایش ]درج[ حذف، ، ]همگونی[ لجمله ابدا
های آوایی نه واجی را فرایندو اند فیییورت گرفکهای پاوهگویش  دربارة پژوهشدو این  

های ی در واژههای واجی همخوانفرایند، حاضر در پژوهش اند.در این گویش بررسیی کرده
شییناسییی واج ۀارچوب نظریی معیار و گویش هورامان تخت در چمشییکرب بین زبان فارسیی

 گیرند.مورد بررسی و توفی  قرار می 16زایشی

 شناسی زایشیواج -1
آن را  1353 در دهۀ 13و هله 10شناسی است که چامسکیرویکردی در زبان 14دسیکور زایشی

 اسییت ای پذیرفکه شییده، نظریه13شییناسییی و نحوجمطرح نمودند. اکنون این رویکرد در وا
                                                           
6. generative phonology 
7. autosegmental phonology 
8. feature based 
9. aspiration 
10. devoicing 
11. labialization 
12. nasalization 
13. vowel lengthening 
14. backing 
15. voicing 
16. generative phonology 
17. generative grammar 

18. N. Chomsky 

19. M. Halle 

20. syntax 
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نظام آوایی زبان با اثر چامسییکی و هله  رویکرد زایشییی در مطالعۀ. (1: 1377 ،11)کنسییکوی 
( 11SPE) که بعدها به انگارةآغاز شیید « الگوی آوایی زبان انگلیسییی» ( تحت عنوان1360)

ترین دسییکور سیاده هدف دسییکور زایشیی فراهم کردن. (0: 1007خان، جن)بی مشیهور شید
هایی که برای بازنمایی شناسی از رریق تعداد نشانهممکن برای زبان اسیت. سیادگی در واج

 ،دهدارتباط می 17آواییهای قواعدی که آنها را به بازنمایی یزاست و ن یازمورد ن 10زیرساخکی

 هایشناسی زایشی اعکقاد بر این است که از رریق دادهشود. در واجگیری میاندازه ،دهدمی
به  زبانی راه رسیدن بلکه شمّدست یافت  ،توان به آنچه در ذهن اسیتفیزیکی و قیاس نمی

 ذهنی است. نمونۀ

است. در دسکور زایشی، واج  15مفهوم واج ،شناسی زایشیدر واج موجود یکی از مفاهیم 

 واقعیکی عینی یا مادی اسیییت. هر واج تصیییویر  16واقعیکی ذهنی یا انکزاعی و فیییدا یا آوا

اسییت که در ذهن افراد وجود دارد و به هنگام تولید  14های واجیای از مشییخصییهمجموعه

ای از واج مجموعه ،یابد. در این دیدگاهگفکیار بیه فیییورت ییک آوای خیا  عینییت می

کوچککرین به عنوان  در واقع دهندههای تمایزاسیت. مشیخصه 10دهندههای تمایزمشیخصیه

هایی با د. عنصیییر آوایی در قالب ماتریسنرومی های زبانی به شیییمارعنصیییر در بررسیییی

توان یمشود. به این ترتیب های دوارزشیی به فورت مببت یا منفی بازنویسی میمشیخصیه

ارزشی بازنویسی های دوعنافیر آوایی و عنافیر زیرسیاخکی در چارچوب مشیخصیهگفت 

ای سه ویژگی باشد: دهنده باید دارهای تمایزشناسی زایشی، نظام مشخصهدر واجشیوند. می

های ربیعی آواها باشید. ب( قادر به توفی  تمام های دسیکهال ( قادر به توفیی  ویژگی

( از لحاظ آوایی قابل تعری  باشد. چامسکی و هله با جهای دنیا باشید. تقابل آواها در زبان

که مشیخصییۀ واجی را مطرح کردند  10مطالعۀ دسیکگاه گفکار انسیان و امکانات تولیدی آن، 

 03یا درج 13یک عنصییر ممکن اسییت حذف ،واجی ةاثر اعمال قاعد بر امکان بود. 06دارای 
                                                           
21. M. Kenstowicz 
22. The Sound Pattern of English 
23. underlying representation 
24. phonetic representation 
25. phoneme 
26. phone 
27. phonological features 
28. distinctive features 
29. deletion 
30. insertion 
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 واجی از سه ةتوان گفت که هر قاعدشیود و یا ارزش یک یا چند مشخصۀ آن تغییر کند. می

( محیط تغییر ج چگونگیکند. ب( میبخش تشیکیل شده است: ال ( بخش آوایی که تغییر 

. (01-03: 1000 )کامبوزیا، گیردییر واجی در آن فییورت مییا بافت آوایی خافییی که تغ

ست. ا مایز بازنمایی آوایی و بازنمایی زیرساخکی یا واجی به دالیل گوناگون فورت گرفکهت

 یلیابد وبیازنمیایی آوایی گوییای این واقعییت اسیییت که کلمه چگونه در گفکار تجلی می

هایی که از واحدهای واژگانی دند فورتشیناسان معکقتر اسیت. واجبازنمایی واجی انکزاعی

اند. این دو نوع بازنمایی از رریق قواعد های بنیادی و افلیاند فورتدر ذهن ذخیره شیده

شیناسان زایشی زبان .(14: 1000 )کامبوزیا، های خافیی با هم ارتباط دارنددر بافت 01واجی

زیرسییاخکی مورد نظر ممکن  که در جریان اشییکقاق بازنمایی روسییاخکی از بازنماییمعکقدند 

ها یخر قاعدهتاسیییت بیش از ییک قاعده عمل کند. در چنین شیییرایطی اگر ترتیب تقدم و 

ممکن اسیت فیورت آوایی مورد نظر به دسیت نیاید. این موضوع به رابطۀ  ،رعایت نشیود

های قواعد مشیییخ  معروف اسیییت که در ری آن انواع تیثیرگذاری 01تعاملی قواعد واجی

را در نظر  Bو  Aشناسان زایشی چهار نوع رابطۀ تعاملی بین دو قاعدة فرضی جشیود. وامی

 گویند. می 00گیرند که به آنها روابط ترتیبیمی
افزا: این رابطه زمانی به زمینه چینی/و رابطۀ عکس زمینه 07افزازمینه/چینی( رابطۀ زمینه1و1

را فراهم نماید به روری که این  Bشرایط اعمال قاعدة  Aآید که عملکرد قاعدة وجود می
 Aشود قاعدة وجود نداشکه باشد. در چنین شرایطی گفکه می Aشرایط قبل از عملکرد قاعدة 

دو قاعده در رابطۀ  ،به کار نرود Bرا فراهم کرده است. اما اگر قاعدة  Bزمینۀ عملکرد قاعدة 
 چینی قرار دارند.عکس زمینه

این رابطه زمانی به وجود  :کاهو رابطۀ عکس زمینه 05کیاههبرچینی/زمینی( رابطیۀ زمینیه7 و 0
به روری که این شییرایط  را از بین ببرد Bشییرایط اعمال قاعدة  Aآید که عملکرد قاعدة می

زمینۀ  Aشود قاعدة داشیکه باشید. در چنین شرایطی گفکه میوجود  Aقبل از عملکرد قاعدة 
به کار نرود دو قاعده در رابطۀ عکس  Bر قاعدة را از بین برده است. اما اگ Bعملکرد قاعدة 

  .زایشی دو سطح بازنمایی وجود دارد ۀدر نظری (.01 )همان: قرار دارندبرچینی زمینه
                                                           
31. phonological rules 
32. interaction of phonological rules 
33. ordering relationships 
34. feeding 
35. bleeding 
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 گویش هورامان تخت هایها و واکههمخوان -4

: 1031، کامبوزیا و سجادی) ساده است واکۀ 0همخوان و  13گویش هورامان تخت دارای 

 اند.آمده 1و 1 هایلکه در جدو (60-63

 گویش هورامان تختهای همخوان .(3)شماره جدول 

 .واب هسکندهای سمت چپ بیو همخوان های سمت راست واکداردر هر خانه، همخوان �

 مان تختگویش هوراهای واکه .(2)شماره جدول 
 پیشین                                      مرکزی                                پسین                

 u                                                                                                   i           افراشته

                                                        

 o                                            ə                                                e         میانی    

                ɔ                         

     ɑ                                                                                       a         هافتاد     

                                                           
36. velarized lateral 

 محل تولید     

 

 تولید ةشیو

 دولبی
لب و 

 دندانی
 لثوی دندانی

لثوی 

 کامی
 چاکنایی حلقی مالزی نرمکامی کامی

 b  p  d   t    ɡ    k q  ʔ انسدادی
 v�  f  z   s ʒ    ʃ   ʁ   χ ʕ    ħ h  سایشی
      ʤ  ʧ     انسایشی
       m   n خیشومی
       l    کناری

کناری 

       ɫ    16شدهنرمکامی

       r    تکریری
       ɍ    غلتان

    j w      واکه()نیم غلت
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 های واجیفرایند -5
های مشیکرب بین زبان فارسی معیار و گویش هورامان تخت هایی از واژهدر این بخش، داده

هایی از قبیل همگونی، حذف، فرایندها، در این داده .شیییودییییییه و تجزیه و تحلیل میئارا
 شود. می مشاهده 03، درج و قلب00، تقویت04تضعی 

 همگونی -5-3

، واحدهای واجی فرایندهای واجی، همگونی است. در این فرایندترین انواع یکی از مکداول
: 1005، الدینیة)مشکو شوندپیاپی و یا نزدیک به هم تا میزانی به هم شبیه و یا یکسان می

 نویسد:در این باره می . کامبوزیا(103
شود. واجی دیگر در یک یا چند مشخصه شبیه میدر همگونی، یک واحد واجی به واحد »

، به لحاظ جهت به 71و ناپیوسکه 73توان به لحاظ پیوسکگی به پیوسکههمگونی را می فرایند
بندی نمود. شباهت به کامل و ناق  تقسیم ۀو از حیث درج 77و دوسویه 70رو، پس71پیشرو

، همخوان با واکه، واکه تواند همگونی همخوان با همخوانهر یک از این انواع همگونی می
 «همخوان باشد. و همگونی واکه با ایبا واکه یا هماهنگی واکه

(163: 1333به نقل از ینسن،  164: 1000)  

 ،رو با توجه به تعری  زیر از هم مکمایزند: همگونی پسرودو نوع همگونی پیشرو و پس 
گذارد و در ثیر میقبل از خود تی واحد واجی ندی است که ری آن یک واحد واجی رویرو

رو، یک واحد واجی روی همگونی پیش کند. دره خود مییک یا چند مشخصه، آن واج را شبی
 کندگذارد و در یک یا چند مشخصه آن را شبیه خود میواحد واجی بعد از خود تیثیر می

 . (37: 1007 ،به نقل از آرالتو 163:1000)کامبوزیا: 

  (45)تشدید m به b و سپس تبدیل m به b از قبل nتبدیل همگونی پسرو:  -5-3-3

 /n/یا، خیشومی تیغهفرایندهای زیر اتفاق افکاده است. در این همگونی پسرو در داده فرایند

 شود.تبدیل می /m/محل تولید به خیشومی لبی  در مشخصۀ /b/قبل از همخوان لبی 

                                                           
37. lenition (weakening) 
38. fortition (strengthening) 
39. metathesis 
40. contiguous/contact 
41. non-contiguous/distant 
42. progressive 
43. regressive 
44. reciprocal 
45. gemination 
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 مان تختاورروساخت ه زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 ʃanbe/ /ʃanba/  [ʃamma]/ شنبه

 tanbal/ /tanbal/ [tammaɫ]/ تنبل

 ʔanbar/ /anbar/ [ʕammar]/ عنبر

 panbe/ /panba/ [pamma]/ پنبه

 anbɑr/ /anbɑr/ [hammɑr]/ انبار

خود  ،قرار بگیرد /b/ لبی قبل از همخوان انسدادی /n/ ایهرگاه همخوان خیشومی تیغه 

 کند و به همخوان خیشومی لبیلحاظ جایگاه تولید با همخوان بعد از خود همگون میرا از 

/m/ شود. از آنجا که همخوان می تبدیل/n/  به همخوان بعد از خودش از لحاظ جایگاه تولید

 ستاشود. این نوع همگونی که در یک مشخصه همگونی پسرو محسوب می ،شبیه شده است

 mبه همخوان  bسپس همخوان  .نام دارد همگونی ناق  ،شودینم و منجر به همگونی کامل

ای همشخصه ۀی که ری آن، همفرایند یعنی گیردهمگونی کامل فورت می وشود تبدیل می

شود که در آن هر دو واج، از هر نظر واجی به یک واحد واجی دیگر گسکرده می واحدیک 

 (.143:1000)کامبوزیا،  ندابه هم شبیه

 :(3) قاعدة

 m / ˇ  b�n  

 خیشومی +                                             همخوانی +                   

  لبی +                            

 ایتیغه +                                          لبی +                      

همگونی کامل فورت  mbهمخوانی  شود و در خوشۀ( می1) (، درونداد قاعدة1) قاعدة

د گیرشود یعنی همگونی کامل فورت میتبدیل می mبه  b همخوان ،به عبارت دیگر ؛گیردمی

 (.077: 1000)کامبوزیا،  شودمی و همگونی کامل، نوعی تشدید محسوب

 



 01/ رب بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی...های مشکفرایندهای واجی همخوانی در واژه

 

 (:2) قاعدة
b → m / m ˇ 

 لبی +                                                    خیشومی +                                 

 خیشومی -                        خیشومی +                                                                   

 واب +                           لبی +                                  
 

از زیرساخت تا روساخت « ammaʃ» واژة 76اشیکقاق( و 1( و )1) هایچگونگی اعمال قاعده
 است: ( نشان داده شده1)در بازنمایی

 (:3) بازنمایی
 #/ /# ʃanba                                                                   ()زیرساخکی بازنمایی واجی

 ʃamba                                                                                همگونی محل تولید -1

 ʃamma                                                                                               همگونی کامل -1

                                  [ ʃamma ]                                              )روساخکی( بازنمایی آوایی

( را 1) اعمال قاعدة ۀ(، زمین1) است یعنی قاعدة چینیزمینه (، رابطۀ1( و )1) بین قاعدة رابطۀ
(، بافت الزم برای 1) بدون وجود قاعدة ،به عبارت دیگر ؛دکنفراهم نموده و آن را تغذیه می

ست چون عامل ا 74«تیره»باال  . همچنین قاعدةنیست ( در زیرساخت فراهم1) اعمال قاعدة
  در روساخت حضور ندارد.( m به n)تبدیل  تغییر

 هجا دو زمردر  ʒبه  ʃتبدیل همگونی پسرو:  -5-3-2
 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 doʃman/ /doʃman/ [dəʒman]/ دشمن

 teʃne// /teʃna/ [taʒna] تشنه
 dɑneʃɈɑh/ /dɑnəʃɡɑh/ [dɑnəʒɡɑ]/ دانشگاه

 ɑzmɑjeʃɈɑh/ /ɑzmɑjeʃɡɑh/ [ʔɑzmɑjeʒɡɑ]/ آزمایشگاه

 bɑʃɈɑh/ /bɑʃɡɑh/ [bɑʒɡɑ]/ باشگاه
 ɑrɑjeʃɈɑh/ /ɑrɑjeʃɡɑh/ [ʔɑrɑjeʒɡɑ]/ آرایشگاه

                                                           
46. derivation 
47. opaque 
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قبل از  ،در مرز بین دو هجا �واب دهد که همخوان سیییایشیییی و بی( نشیییان می0) قاعدة

نوع همگونی،  .شودتبدیل می �وان سیایشی و واکدار به همخ ،واکدار 70ۀهای گرفکهمخوان

 است. پسرو و ناق 

           (:1) ةعدقا

                               m,n,g    $ ˇ ʃ � ʒ / 
          

 همخوانی +                                همخوانی +                                                               

 ایتیغه +                                    ایتیغه +                                              همخوانی +     

                         پیوسکه +                                    پیوسکه +                                     $          پیوسکه -     

 تیز +                                          تیز +                                                    واب +     

 واب -                                       واب +                                                                   

 

 -nd –در توالی  nبا  d یشرو: همگونیهمگونی پ 5-3-1

 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 bande/ /banda/ [banna]/ )خلق خدا( بنده

 rande/ /ɍanda/ [ɍanna]/ رنده
 χande/ /χanda/ [χanna]/ خنده

 ʧoɢandar/ /ʧoʁandar/ [ʧonnari]/ چغندر

 camarband/ /kamarband/ [kamarbanna]/ کمربند

 ʧand/ /ʧand/ [ʧənna]/ چند

 است. تبدیل شده nبه همخوان خیشومی  dهای باال، همخوان انسدادی در داده

 

                                                           
48. obstruent 



 00/ رب بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی...های مشکفرایندهای واجی همخوانی در واژه

 

 (:4) قاعدة

                                                                                      d → n /n — V 
                                                                 

 همخوانی +                                                                                                           

 ایتیغه +         

 واب +                              خیشومی +                  خیشومی +                 همخوانی -    

 پیوسکه -                                                                                                         

 خیشومی -                                                                                                        

 

و قبل از واکه،  nپس از همخوان خیشومی  dدهد که همخوان انسدادی ( نشان می7) ةقاعد

]+خیشومی[ را از همخوان قبل از  تبدیل شده است یعنی مشخصۀ nبه همخوان خیشومی 

 ۀبه عبارت دیگر، مشخص ؛ذیرفکه استخود به دست آورده است و همگونی پیشرو فورت پ

 و همگونی کامل انجام گرفکه است. مکمایز دو همخوان از بین رفکه

 -st–توالی در s  با tهمگونی همگونی پیشرو:  5-3-4

به همخوان  و قبل از واکه، sپس از همخوان سایشی  t، همخوان انسدادی زیرهای داده در

 است. تبدیل شده sسایشی 

 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 masti/ /masti/ [massi]/ مسکی

 daste/ /dasta/ [dassa]/ دسکه

 sosti/ /sosti/ [səssi]/ سسکی

 χaste/ /χasta/ [χassa]/ خسکه

 dastur/ /dastur/ [dassur]/ روسکد

 bimɑrestɑn/ /bimɑrestɑn/ [bimɑrəssɑn]/ بیمارسکان
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   (:5) قاعدة
                                        t→ s /s — V 

                                             
  همخوانی +                          ایتیغه +                                 

 ایتیغه +                                پیوسکه +                              واب -                      همخوانی -

      واب -                          پیوسکه +                                  

 پیوسکه -                                                                                                                          

و قبل از واکه،  sخوان سایشی پس از هم tدهد که همخوان انسدادی ( نشان می5) ةقاعد

سایشی را از همخوان قبل از خود به  و مشخصۀ انسدادی خود را از دست داده مشخصۀ
که[ را ]+پیوس مشخصۀ ،عالوهبه ؛است است یعنی همگونی پیشرو فورت گرفکه دست آورده

ن یمکمایز دو همخوان از ب مشخصۀ ،به عبارت دیگر ؛است نیز از این همخوان دریافت کرده
 است. رفکه و منجر به همگونی کامل شده

 حذف -5-2

 نویسد:می دربارة حذف کامبوزیا
شوند و از می های همخوانی با حذف یک همخوان، سادهخوشه در گفکار پیوسکه معموالً »

شود. حذف با درج در تقابل هجایی با حذف یک واکه کاسکه میتعداد هجاهای کلمات چند
 «کلمه حذف شود. واجی از جایگاه آغازی، میانی و یا پایانیاست. ممکن است یک عنصر 

(1000 :164) 

 حذف میانی -5-2-3

 -st˚از توالی  tحذف ال ( 
 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 zemestɑn/ /zemestɑn/ [zəmsɑn]/ زمسکان

 rostam/ /ɍostam/ [ɍosam]/ رسکم

 ostɑd/ /ostɑd/ [wəsɑ]/ اسکاد

 bustɑn/ /bustɑn/ [bojsɑn]/ بوسکان

 cuhestɑn/ /kuhestɑn/ [kojsɑn]/ کوهسکان

 cordestɑn/ /kordestɑn/ [korsɑn]/ کردسکان



 05/ رب بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی...های مشکفرایندهای واجی همخوانی در واژه

 

 (:6) قاعدة

                                                                  ˇt  $ s �ø → t 

 همخوانی +                                                     همخوانی +               همخوانی +        
 ایتیغه +                             ø                   ایتیغه +                 ایتیغه +            

  پیوسکه -                                                         پیوسکه +      $          پیوسته -         

 واب -                                                             واب -                   واک -              
 تیز +                                         

 جلودهانی +                                             

 

مرز بین دو هجا  در stدر توالی  tای و انسدادی دهد که همخوان تیغهنشان می (6) قاعدة
 شود.می حذف

 میانی dحذف  ب(
 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 rudχɑne/ /ɍudχɑna/ [ɍoχɑna]/ رودخانه

 pɑdʃɑh/ /pɑdʃɑh/ [pɑʃɑ]/ پادشاه

 dozdɡir/ /dozdɡir/ [dəzɡir]/ ردزدگی
 bolandɡu/ /bolandɡu/ [bɔɫonɡo]/ بلندگو

 ʃadbɑʃ/ /ʃadbɑʃ/ [ʃabɑʃ]/ ادباشش

( 4)ة قاعد است. در پایان هجا حذف شده dهای باال، همخوان انسدادی و واکدار در داده
ایی و های دوهجدر پایان هجا در واژه dدهد که همخوان انسدادی و واکدار نشان می

 شود.هجایی حذف میسه
 

 (:3) قاعدة
                                                d→ ø /— $  

          

 همخوانی +                                                 
 ایتیغه +                                              

                      $                       ø                            + واب 
 جلودهانی +                                                  
 پیوسکه -                                                                             
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 حذف پایانی -5-2-2

   -stاز توالی  tحذف  ال (
 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت ویسی معیارنواج فارسی معیار

 dust/ /dust/ [dos]/ دوست

 mɑst/ /mɑst/ [mɑs]/ ماست

 rɑst/ /ɍɑst/ [ɍɑs]/ راست
 mast/ /mɑst/ [mas]/ مست

 cist/ /kist/ [kis]/ کیست
 bast/ /bast/ [bas]/ بست

 pust/ /pust/ [pos]/ پوست

  :(8) قاعدة

                                      t→ ø/st - #                                                         
 

 همخوانی +                                               همخوانی +                                    

 ایتیغه +                                    ø          ایتیغه +                      #         

  پیوسکه -                                                 پیوسکه +                              

در پایان  -stدر توالی  dای و واکدار دهد که همخوان انسدادی، تیغه( نشان می0) قاعدة

 شود.واژه حذف می

  پایانی hحذف  ب(
 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج سی معیارفار

 ʃɑh/ /ʃɑh/ [ʃɑ]/ شاه

 rɑh/ /ɍɑh/ [ɍɑ]/ راه

 dah/ /dah/ [da]/ ده

 cutɑh/ /kutɑh/ [kotɑ]/ کوتاه

 noh/ /noh/ [no]/ نه

 istɈɑh/ /istɡɑh/ [ʔizɡɑ]/ ایسکگاه

 dastɈɑh/ /dastɡɑh/ [dazɡɑ]/ دسکگاه



 04/ رب بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی...های مشکفرایندهای واجی همخوانی در واژه

 

 :(3) ةقاعد

                                                     # — v⁄ ø  → h 

 همخوانی +                 

                           # —  v⁄ ø                  + چاکنایی 

 واب -                                                                     

 پیوسکه +                                 
 

پس از  در پایان واژه hواب چاکنایی و بی ،دهد که همخوان انسییدادی( نشییان می3) ةقاعد

 شود.حذف می CVCبا الگوی  هجاییهجایی و دوهای یکدر واژهواکه 

  -ndاز توالی  dحذف  پ(
 ختروساخت هورامان ت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 tond/ /tond/ [tən]/ تند

 ɢand/ /qand/ [qan]/ قند
 Ɉand/ /ɡand/ [ɡan]/ ندگَ
 band/ /band/ [ban]/ بند
 ʧand/ /ʧand/ [ʧən]/ چند

        (:30) ةقاعد

                                                                                    $ 

                                                                                                 n  /ø →d 
                                                                              #   

            $            

 همخوانی +        + خیشومی  

                               ایتیغه +                                    ø                 ایتیغه +    

 پیوسکه -                                                                  #             

 واب +                             

 جلودهانی +                                                                                                   
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هجا در بافت پس  و در پایان واژه dدهد که همخوان انسدادی و واکدار ( نشان می13) ةقاعد

-nd) پایانی ۀهای جدول باال، خوشادهدر د شود.حذف می n از همخوان خیشومی و دندانی

گردد. ساده می d( با حذف همخوان پایانی -nd) شود و توالی( در فورت آوایی ظاهر نمی

نشان  هجا( در پایان واژه و -ndهای فوق در توالی همخوانی )در داده dحذف همخوان 

د رونمی به کار در فورت گفکاریگویش هورامان تخت دهد که توالی این دو همخوان در می

 شود.در بازنمایی واجی دیده می و عموماً

  zبه  sتبدیل  سپسو  -st-از توالی  tحذف  ت(
 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 dastband/ /dastband/ [dazban]/ دسکبند

 dastɈɑh/ /dastɡɑh/ [dazɡɑ]/ دسکگاه

 dastɈire/ /dastɡire/ [dazɡira]/ دسکگیره

 istɈɑh/ /istɡɑh/ [ʔizɡɑ]/ ایسکگاه

 rastɡɑr/  /ɍastɡɑr/  [ɍozɡɑr]/ رسکگار

 rɑstɈu/ /ɍɑstɡu/ [ɍɑzɡo]/ راسکگو

 zبه  sهمگونی پسرو  فرایندحذف شده و سپس بر اثر  -st˚از توالی  t، اول باالهای در داده

 است. تبدیل شده

 +                                       :(33) قاعدة

    ―  s  �ø �t 

                                                                                              $ 
 

 همخوانی +                                                      همخوانی +                           +     

 ایتیغه +                                     ø                 ایتیغه +                                  

 پیوسکه -                                                        پیوسکه +                           $         

 واب -                                                     واب -                                       

 



 03/ رب بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی...های مشکفرایندهای واجی همخوانی در واژه

 

و در  پایان هجا در -st˚در توالی  tای و انسدادی دهد که همخوان تیغه( نشان می11) قاعدة

 شود.حذف می مرز دو تکواژ

              +                                                        (:32) قاعدة

                                             b� ɡ   —  ⁄ z  →         s             

                                                                        $  

 مخوانیه +                                        همخوانی +                                همخوانی +      +

 جلودهانی +                                       جلودهانی +                                             رسا -        

        تیز +                               تیز +                                         پیوسکه -        

 واب -                                               واب +                                            واب +      $

در مرز دو  و در پایان هجا sواب دهد که همخوان جلودهانی، تیز و بی( نشان می11) قاعدة

 zبه همخوان جلودهانی، تیز و واکدار  ɡو  bواکیدار  هیای گرفکیۀتکواژ و قبیل از همخوان

 شود.ل میتبدی

از زیرسیییاخت تا « dazban» ة( و اشیییکقاق واژ11و  11، 13) چگونگی اعمیال قواعد 

 است. ( نشان داده شده1) روساخت در بازنمایی

 (:2) بازنمایی

 /#dastband #/                                                                      )زیرساخکی( بازنمایی واجی

 dastban                                                                     پایانی  dحذف  -13

 t                                                                               dasbanحذف  -11

 dazban                                                     )همگونی پسرو( zبه  sتبدیل  -11

 [dazban]                                               )روساخکی(               بازنمایی آوایی

آن ( در زیرساخت وجود دارد و اعمال 11) دهد که اعمال قاعدة( نشان می1) بازنمایی 

ر، از ررف دیگ .است برچینیبین دو قاعده، زمینه ( نیست لذا رابطۀ13) منوط به اعمال قاعدة
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اعمال آن را فراهم کرده  ( زمینۀ11) ( در زیرساخت وجود ندارد و قاعدة11) اعمال قاعدة

است چون عامل تغییر در  73شفاف چینی است و قاعدهده، زمینهبین دو قاع رابطۀاست لذا 

 روساخت وجود دارد.

 تضعیف -5-1

آواشناسی سه نوع بست »کند: گونه تعری  می تضعی  را این فرایند (05: 1337) کنسکوی 

 کند: انسدادی، سایشی و ناسوده. تغییرات آوایی از محور انسدادیهمخوانی را شناسایی می

 «.تضعی  نام دارد به سایشی و به ناسوده

 در محیط پس از واکه χبه  qتبدیل  -5-1-3

 ساخت هورامان تخترو زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 noɢte/ /noqte/ [noχte]/ قطهن

 naɢʃe/ /naqʃa/ [naχʃa]/ نقشه

 vaɢt/ /waqt/ [waχt]/ وقت

 naɢʃ/ /naqʃ/ [naχʃ]/ نقش

 boɢʧe/ /boqʧa/ [boχʧa]/ بقچه

 naɢʃbandi/ /naqʃbandi/ [naχʃbandi]/ نقشبندی

قبل از  ه ودر محیط پس از واک /q/ واب و مالزیبی انسدادی، ، همخوانباال هایدر داده

است. الزم به توضیح است که  تبدیل شده /�/ سایشیجفت واب به و بی های گرفکههمخوان

به  /q/ واب آن یعنیوجود ندارد بلکه جفت بی /�/در گویش هورامان تخت، همخوان واکدار

 رود. کار می

 (:31) قاعدة
                                                                   C ˇV   �   �q 

 
 

                                                           
49. transparent 



 31/ رب بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی...های مشکفرایندهای واجی همخوانی در واژه

 

         
 همخوانی +                                                                                  همخوانی +       

 پیوسکه -                        پیوسکه +              همخوانی -                      واب -       

 واب -                                                                                          رسا -       

      مالزی +                                                                                      

در محیط پس از  /q/ وابو بی مالزی ،انسدادیدهد که همخوان ( نشان می10) ةقاعد 

 شود./ تبدیل میχ/ جفت سایشیواب به های گرفکه و بیقبل از همخوان واکه و

 vبه  bتبدیل  -5-1-2
 ساخت هورامان تخترو ساخت هورامان تختزیر نویسی معیارواج فارسی معیار

 tɑba/ /tɑba/ [tɑva]/ تابه

 tabar/ /tabar/ [tavar]/ تبر
 ɑbɑd/ /ɑbɑd/ [ʔɑvɑ]/ آباد
 ɑsjɑbɑn/ /ɑsjɑbɑn/ [ʔɑsjɑvɑn]/ آسیابان
 bɑɢbɑn/ /bɑʁbɑn/  [bɑχavɑn]/ آبرو

 ɑbi/ /ɑbi/ [ʔɑvi]/ آبی )در مقابل دیم(
 ɑbi/ /ɑbi/ [ʔɑvi]/ آبی )رنگ(

 (:34) ةقاعد
                                                             V ˇ V  � b → v 

 

                                                                                                                                                همخوانی +                                                                                                          

 جلودهانی +                                              پیوسکه +                                       +

          V                  V           + ایتیغه -                                                   تیز 

 پیوسکه              -                                                                       

 تیز            -                                                                                                   
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در محیط بین دو واکه به  bلبی و واکدار دهد که همخوان انسدادی، دو( نشان می17) ةقاعد

ه تضعی  انجام گرفک فراینداست یعنی  تبدیل شده vلب و دندانی و واکدار همخوان سایشی، 

 است.

 wبه  fتبدیل  5-1-1

 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 banafʃ/ /banafʃ/ [vanawʃ]/ )رنگ( بنفش

 naft/ /naft/ [nawta]/ نفت

 banafʃe/ /wanafʃa/ [vanawʃa]/ بنفشه

 derafʃ/ /derafʃ/ [drawʃa]/ درفش

 nafs/ /nafs/ [naws]/ نفس

 haft/ /haft/ [ħawt]/ هفت

 raft/ /raft/ [ɍawt]/ رفت

 (:35) ةقاعد

                                                      C  ˇ V  �w �f 

 همخوانی +                                                           همخوانی +  

 جلودهانی +                                  جلودهانی -                                ایتیغه +  

 واب -                                           لبی -         V     واب -  

 پیوسکه +                                                             رسا -  

 لبی -                                                            همخوانی -         لبی -  

 افکاده +                      پسین  -  

 

 

در محیط پس از واکه  fواب دهد که همخوان سایشی، لب و دندانی و بی( نشان می15) ةقاعد

ست. ا است یعنی تضعی  فورت گرفکه تبدیل شده w ةبه ناسود کههای گرفو قبل از همخوان

 دهد. تضعی  روی می فرایند در محیط پس از واکه معموالً



 30/ رب بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی...های مشکفرایندهای واجی همخوانی در واژه

 

 ɹ50به  dتبدیل  -5-1-4

 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 ɢadim/ /qadim/ [qaɹim]/ قدیم

 hamadɑn/ /hamadɑn/ [hamaɹɑn]/ همدان

 ɑdat/ /ʕɑdat/ [ʕɑɹat]/ عادت

 ɑdam/ /ɑdam/ [ʔɑɹam]/ آدم

 Ɉadɑ/ /ɡadɑ/ [ɡaɹɑ]/ گدا

 hɑdi/ /hɑdi/ [hɑɹi]/ هادی

 (:36) قاعدة

                                                    V ˇ V  �ɹ  �d 

 همخوانی +                                                                                                            

 جلودهانی +                                                                                 

               V        V                   + ایتیغه +                            رسا 

 رسا -                                                  همخوانی -            همخوانی -             

 واب +                                                     افکاده +            میانی -            

 

به دو واکه  محیط بیندر  dدهد که همخوان انسدادی، دندانی و واکدار ( نشان می16) قاعدة

 تضعی  فورت گرفکه فراینداست یعنی  تبدیل شده ɹو واکدار دندانی همخوان ناسوده، 

 است.

 

                                                           
با  هشود بدون آنکهای باال نزدیک میناسوده، دندانی و واکدار است. برای تولید آن نوب زبان به دندان این همخوان -53

محل وقوع آن، محیط بین دو واکه، پایان واژه پس از واکه و در خوشۀ آغازی است و  dآنها تماس پیدا کند. واجگونۀ 

به عنوان عضو دوم خوشه است تا افل سلسله مراتب رسایی رعایت شود. دارای بسامد زیادی در زبان هورامی است و 

 .تلفظ واژگان این زبان بخشیده استزبان است و زیبایی خافی به های منحصر به فرد نظام آوایی این یکی از ویژگی
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 wبه  χتبدیل  -5-1-5

 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 χoʃk/ /χoʃk/ [wəʃk]/ خشک

 χoʃ/ /χoʃ/ [waʃ]/ خوش

 χur/ /χur/ [war]/ خور

 χodam/ /χodam/ [wem]/ مخود

 χodat/ /χodat/ [wet]/ خودت

 χɑstan/ /χɑstan/ [wɑasaj]/ خواسکن

 (:33) قاعدة

# ˇ           � χ → w 
 همخوانی +                                     همخوانی +                                 

 پیوسکه +                                        کهافراش +                                     

 جلودهانی -                                          پسین +              #                                 

 ایتیغه -                                            رسا +                                                 

 واب                                    -                                           واب +                                                 

 پسین +                                                             

در ابکدای واژه به همخوان  χب واشی، مالزی و بیدهد که همخوان سای( نشان می14) قاعدة

 است یعنی تضعی  فورت پذیرفکه است. تبدیل شده wنرمکامی و واکدار  ˚ناسوده، لبی

 تقویت -5-4

 نویسد:گونه می تقویت این ةدربار  51کریسکال

ر شوند در مقایسه با سایتر تولید میای و نیروی تنفسی قویآواهایی که با قدرت ماهیچه»

واب، قوی و آواهای واکدار، د. آواهای بیرونقوی به شمار می ،نام دارندآواها که ضعی  

  «شود.میانسدادی تقویت نامیده . تبدیل ناسوده به سایشی و سایشی به هسکند ضعی 

(1330 :104) 

                                                           
51. D. Crystal 



 35/ رب بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی...های مشکفرایندهای واجی همخوانی در واژه

 

 vبه  wتبدیل  -5-4-3
 ختروساخت هورامان ت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 barra/ /wara/ [vara]/ بره
 bɑrɑn/ /wɑrɑn/ [vɑrɑn]/ باران
 bahɑr/ /wahɑr/ [vahɑr]/ بهار
 barf/ /warva/ [varva]/ برف

 bɑz/ /wɑz/ [vɑz]/ )در مقابل بسکه( باز
 bɑd/ /wɑd/ [vɑ]/ باد

 w → v � # ˇ                                                                      (:38) ةقاعد

 همخوانی +                                   همخوانی +                                                       
 رسا +                       رسا -                                         

 پیوسکه -                          نیجلودها +                                             
              جلودهانی -                                           تیز +             #                       
                    واب +                                       پسین -                                           
 لبی +                      گرد -                                         
 افراشکه +                                       افراشکه -                                           
 پسین +                                                                                             

در ابکدای واژه به همخوان  wو واکدار  دولبیناسوده، دهد که همخوان ( نشان می10) ةقاعد
 تضعی  فورت گرفکه است. فرایندتبدیل شده است یعنی  v و واکدار لب و دندانی ،سایشی

 شوندشروع می wدر زیرساخت با  ی جدول باالها)پهلوی(، واژه در فارسی میانه
 (. 1033مکنزی:)

 tبه  dتبدیل  -5-4-2
 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 ʃevid/ /ʃevid/ [ʃvit]/ شوید )نام گیاهی(

 naɢd/  /naqd/  [naχt]/ نقد
 cud/ /kud/ [kut]/ کود
 obajd/ /ʕobajd/ [ʕobajt]/ عبید
 tord/ /tord/ [tərt]/ ترد

 roʃd/ /roʃd/ [ɍoʃt]/ درش
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 تبدیل شده tواب به همخوان انسدادی و بی dهای باال، همخوان انسیدادی و واکدار در داده

 است.

  :(33) قاعدة

d � t / ˇ  #                                       
  
 همخوانی +                                                                              

 واب +                  واب -                          #                       

 پیوسکه -                                                                                            

 ایتیغه +                                                        

به همخوان انسدادی و واژه در پایان  d دهد همخوان انسدادی و واکدار( نشان می13) قاعدة

های گرفکه، برای همخوان» نویسد:می (67: 1337) است. کنسکوی  تبدیل شده tواب بی

های اندر زب فرایندشود و این ربیعی محسوب می ی کامالًفرایندرفکگی در پایان کلمه، واب

 رایندفتوان گفت در گویش هورامان تخت لذا می« افکد.ی و آلمانی نیز اتفاق میروسی، لهسکان

 است. تبدیل شده tواب به همخوان بی dتقویت فورت گرفکه است چرا که همخوان واکدار 

 درج -5-5

 نویسد:درج می فرایند ةدربار  کامبوزیا
 کند، مبالً اضافه میدرج مفهومی کلی است که یک عنصر ساخکاری جدید در یک زنجیره »

ی واج شناسی، یک عنصردرج تکواژ منفی یا درج ضمیر در جایگاه فاعل در جمله. اما در واج

، یک همخوان فرایندشود. در این گفکه می 51«هشتمیان» شود که به آندر یک واژه درج می

همخوان درج شود، یا یک واکه بین دو « هاالکقای واکه» شود تا مانعبین دو واکه درج می

همخوانی را بشکند. از آنجا که این عنافر در مرز میان دو هجا یا دو تکواژ  شود تا خوشۀمی

رو  شوند، به واحدهای بزرگکر از واج تعلق دارند و از اینو گاهی بین دو کلمه آشکار می

 «.فکداها اتفاق میهشت در بسیاری از زبانمیان فرایندروند. نواها به شمار می در زمرة

(1000 :40) 

                                                           
52. epenthesis 



 34/ رب بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی...های مشکفرایندهای واجی همخوانی در واژه

 

  ʤو  s ،zهای بین واکه و همخوان در جایگاه میانی nدرج  -5-5-3

 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 lisɑns/ /lisɑns/ [linsɑns]/ لیسانس

 jɑzda/ /jɑzda/ [jɑnza]/ یازده

 davɑzda/ /davɑzda/ [dvɑnza]/ دوازده

 tarɑz/ /tarɑz/ [trɑnz]/ تراز

 aʤal/ /aʤal/ [ʕanʤaɫ]/ اجل

 χɑreʤi/ /χɑreʤi/ [χɑrenʤi]/ خارجی

 (:20) قاعدة
        ʤ ،z ،s            V �  n    �  ð     

 

 همخوانی +                            همخوانی +    

 ø                             خیشومی +                       همخوانی -  ایتیغه +         

 ایتیغه +           رسا -     

 

 هجاییو سه هجاییهای دودر واژه nدهد که همخوان خیشومی و دندانی ( نشان می13) قاعدة

 شود.گرفکه درج می هایپس از واکه و پیش از همخوان

 قلب -5-6

 کنند:گونه تعری  می لب را اینق فرایندو همکاران  50دیگرااُ
ین کند. اواحدهای آوایی تغییر می ی است که ری آن ترتیب زنجیرةفرایندقلب،  فرایند»

 الً قلب معموتر است. انجامد که تلفظ آنها سادهای از آواها میاغلب به تولید زنجیره فرایند

های همخوانی به زنجیره مۀزیرا آنها اغلب قادر به تولید هشود در گفکار کودکان شنیده می

 «.بزرگساالن نیسکند شیوة
(1006 :47) 

 جابجایی در توالی ربیعی» نویسد:گونه می قلب این فرایند ةدربار (131: 1330) کریسکال 

 «.شوداجزای جمله که بیشکر در آواها دیده می
                                                           
53. W. O�grady 
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 V   ��C �C→ �C �C  ˇ                                            قلب:  فرایندکلی  قاعدة

  قلب در میان توالی دو همخوان گرفته و رسا 5-6-3
 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 tefl/ /tefl/ [təɫf]/ رفل
 ɢofl/ /qofl/ [qoɫf]/ قفل

 faχri/ /faχri/ [farχja]/ فخری
 ʤeɈar/ /ʤeɡar/ [ʤarɡ]/ جگر

/ و یا qofɫ/ همخوانی مانند واژةدو قلب در بافت خوشۀ فراینددهند که نشان می های باالداده

رساتر از  1Cگیرد به روری که / فورت میriχfa/ دو همخوان در مرز هجا مانند واژة توالی

1C [ باشد که به ترتیبfɫqo[ و ]iχfarتلفظ می ].شوند 

  (:23) قاعدة
                              �C �C  V ˳C                     �C             �C V ˳C 

  رسا -             رسا +                                                               

 ɫهای روان یکی از همخوان 1Cهمخوان  2C 1CV  ˳C ( اگر در ساخت11) با توجه به قاعدة

 قلب وجود دارد. فراینداحکمال وقوع  ،است رساتر 1Cباشد که نسبت به  rیا 

  قلب میان توالی دو همخوان گرفته -5-6-2

 روساخت هورامان تخت زیرساخت هورامان تخت نویسی معیارواج فارسی معیار

 risk/ /ɍisk/ [ɍiks]/ ریسک، خطر

 mɑsk/ /mɑsk/ [mɑksa]/ ماسک

 falɑsk/ /falɑsk/ [falɑksa]/ فالسک

 nosχe/ /nosχa/ [noχsa]/ نسخه

 masχare/ /masχara/ [maχsara]/ مسخره

ای یک همخوان تیغه 1C ،دهد که اگر در میان دو همخوان مکوالی گرفکههای باال نشان میداده

قلب بین دو همخوان مجاور فورت  فرایند ،باشدپسین، مالزی یا نرمکامی همخوان یک  C�و 



 33/ رب بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی...های مشکفرایندهای واجی همخوانی در واژه

 

رسایی یکسانند و تفاوتشان تنها  ۀجاور به لحاظ درجهای مها، همخوانگیرد. در این دادهمی

هسکند که وارد زبان فارسی و گویش  یها، قرضتعدادی از این واژه در محل تولید است.

 اند.هورامان تخت شده

 (:22) قاعدة

        1C  2CV                   2C                            1C                      V  

 همخوانی -         همخوانی +           ایتیغه -                                      

 پیوسکه +              جلودهانی -                                

 ایتیغه +                      رسا -                                

 جلودهانی +                 واب     -                                

  رسا -                    پسین +                                

 واب -                                                             

 پسین -                                                         

رخ  2C 1V Cقلب در سییاخت  فرایند ش هورامان تختدر گوی دهد که( نشیان می11) قاعدة

  ای باشد.همخوان تیغه 1Cباشد و  یا نرمکامی مالزیهمخوان پسین،  1C اگردهد می

 گیرینتیجه -6

فارسی معیار و گویش  زبان های مشکرب بینواژه درهمخوانی  های واجیفرایند، در این مقاله

ش ها در گویکند تا مشخ  شود که این واژهگرف قرار و توفی  هورامان تخت مورد بررسی

گیرند و در این مورد چه مورد بررسی از نظر واجی و آوایی در معرض چه تغییراتی قرار می

ش های گویسنجش داده، هاتجزیه و تحلیل داده کنند.های واجی ایفای نقش میفرایندقواعد و 

های تمایزدهنده و قواعد و شخصه، اسکخراج ممعیار های زبان فارسیهورامان تخت با داده

 ندفرایدهد که شش نشان می های واجی و آواییهای واجی حاکم بر آنها و نیز بازنماییفرایند

ه زمیندر این )کامل و ناق (، حذف، درج، تقویت، تضعی  و قلب  همگونیواجی همخوانی 

و تقویت مورد،  7مورد، همگونی با  5تضعی  با  مورد، 6با  های حذففرایند .فعال هسکند

های دفراینبسامدترین پربسامدترین و کم ،به ترتیب ،مورد 1با درج و  مورد 1قلب هر دو با 
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ها یندفرا. این هسکندگویش این و فارسی های مشکرب بین زبان در واژهواجی همخوانی فعال 

 واجی وهای فرایند زایشی در این رابطه هسکند. شناسیهای واجو قواعد واجی مؤید یافکه

د که در این مقاله نوجود دار در این راسکا ایهای واجی واکهفراینداز جمله  آوایی مکنوعی

 های آتی قرار گیرد.تواند موضوع پژوهشو می نشد آنها میسر ۀبررسی هم
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