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 2های کردی ایالمیفرایندهای واجی تقویت در گونه

 1الهام ثباتی

 طباطبائیشناسی، دانشگاه عالمه زبان ة دکتریآموختدانش

 9ه افشارطاهر

 دانشگاه ایالم، گروه زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار، 

 چکیده

، شایروانی،  موجود در پنج گونة زبانی کردی ایالمی شاام  ارکاوازی، خی ای   « تقویت»واجی  با هدف شناسایی فرایندهای نوشتار پیش رو

رایند تقویات، تیییارات آوایای در م اور ناساوده باه       شناسی زایشی انجام شده است. در فچارچوب نظریة واج براساسملکشاهی و فیلی 

واد و باسواد زن و مارد در سانیب بایب    سبومی بیگویشور  صدمصاحبه با  راه های پژوهش از دهد. دادهسایشی و سپس به انسدادی رخ می

ی هاا داده ند.هسات هاا  یر گوناه نگارندگان نیی گویشور گوناة کاردی فیلای و آشانا باه ساا       ،بر ایب افیون ؛اندگردآوری شده سال 58تا  03

تاریب  برخای از مما    .اسات ت لیلای   - توصیفی حاضرپژوهش اند. روش   آوانگاری شده« ایپیآی»ا مللی ا فبای بیب برمبنای آمده دست به

تقویات، دارای  های کردی ایالمی فرایند درج واحد آوایی نسبت به سایر فرایندهای واجای  در گونه -1 :از نداعبارتدستاوردهای پژوهش 

یاا   /l/ هاای شوند و عضو دوم خوشه یکی از همخاوان همخوانی پایانی خت  می ةخوشهای عاریتی که به در واژه -2بسامد بیشتری است. 

/r/ واکة  یادشدههای شود و پیش از همخواناست، آن هجا شکسته می/ə/ هاای  در گوناه  -0 شود تا اص  رساایی رعایات شاود.   درج می

 شود.تبدی  می [s]ای در ابتدای هجا به همخوان جلودهانی و تییه /h/ ی همخوان سایش چاکناییکردی ایالم

 فرایندهای واجی، درج. های کردی ایالمی،گونهشناسی زایشی، تقویت، واج :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -2

ی از فرهنا،،  جیئا  زیارا  ؛است مم در آن جامعه  جامعه، در هرهای زبانی موجود آگاهی از وجود گونه

 آگااه های زبانی یت مطا عة گونهشناسان که به اهمّشوند. بسیاری از زباناصا ت و هویت آن م سوب می

فانه در ا متأسّا امّا  اناد؛ پرداختاه که گویشوران بسیار کمی دارند،  ایهای زبانیگونه ی به مطا عةهستند، حتّ

اناد، یاا   هاا، نادیاده گرفتاه شاده    اد گویشاوران آن ه باه تعاداد زیا   های زبانی با توجّبسیاری از گونه ایران

ها، گونة کردی رایاج در اساتان   یکی از ایب گونه .نشده استمطا عه ها آن دربارةکه شایسته است  چنان آن

های زبان، مطا عاة   های شناسایی بخشی از ویژگییکی از راه ازآنجاکههای مختلف آن است. ایالم و  مجه

 حاضر باه توصایف و ت لیا  فراینادهای     آن زبان است، پژوهش 8ایندهای واجیفر ویژهبه، 4شناسی واج

و 3 ، شایروانی 5)خیروناد(  خی ای  ،7ارکاوازی  مانناد گونة کردی ایالمای  « پنج»موجود در  6واجی تقویت

کلباسای   های ایرانی،در نمودار زبان پردازد.می 11با م وریت کردی استان ایالم )کردی فیلی( 13ملکشاهی

 . براسااس آوردمای  شماربههای شاخة کردی جنوبی های کردی ایالمی را یکی از گونه( گونه08: 1055)

هاای ایرانای ناو    جناوب غربای زباان    12هاای ای از گاویش های ایرانی، کردی جنوبی شااخه  نمودار زبان

(، در 08: 1073و خواهر زباان فارسای اسات و باا آن ریشاة مشاتر. دارد. ساارایی )        شودم سوب می

، فیلای و  10ت جیرافیایی، کردی جناوبی را شاام  کلماری   های کردی برحسب موقعیّ بندی گویشتقسی 

کند که به ایب گویش در استان ایاالم و منااطقی از کشاور عاراز، ازجملاه      داند و نیی اشاره میمی 14 کی

 شود.    میهای مند ی و خانقیب تکلّشمر

ا چنادیب  ند، امّاهدکرهای کردی ایالمی بررسی های کمی فرایندهای واجی را در گونهتاکنون پژوهش

ناد.  اهدکار هاا را مطا عاه   ایاب گوناه   17و ن او   16، صرف18های زبانی مانند آواشناسیسایر جنبه ،دیگر اثر

 .شودها که تاحدودی با موضوع مقا ه مرتبط هستند، اشاره میبه برخی از ایب پژوهش ،ادامه در
                                                           
4. phonology 
5. phonological processes 
6. fortition      
7. Arkavazi 
8. Kheirvand 
9. Shirvani 
10. Malekshahi  
11. Feily 
12. dialect 
13. Kalhori 
14. Laki 
15. phonetic 
16. morphology 
17. syntax 
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بمینگای باا رویکاردی     ةبراسااس نظریا   را حاذف سااختاری  ( فرایناد  ا ف 1032بدخشان و زمانی )

 از ایکاه زباان کاردی را بایاد در دساته      اناد نشاان داده  و اناد هکلمری بررسی کارد زمانی در گویش  ه 

هاا در  تهنگاام ا تقاای مصاوّ    به V2و ه  از فرایند حذف  V1 هایی قرار داد که ه  از فرایند حذف زبان

چنیب نشان دادند که همیشاه فرایناد حاذف در    مو ه کنند ی استفاده مینقطة تماس پسوند و ریشة واژگان

ها گیینة بمینه نیست و گااه فراینادهای دیگاری همانناد     تدو واکه برای غلبه بر ا تقای مصوّ سنقطة تما

فرایناد کشاش    ة دیگاری ( در مقا ا ب 1032بدخشاان و زماانی )  همچنیب،  ؛رودکار میسازی نیی به غلت

وت لیا   تجییاه  اناد. هکارد  لیا  و توصایف   تش کردی کلمری بر پایة نظریة بمینگای  در گویرا برانی ج

های ایب پژوهش نشان داد که در تمامی فرایندهای کشش جبرانای در ایاب گاویش، پاس از حاذف        داده

 های همخاوانی  پایاانی هجاا، نقاد م ادودیت تاوا ی رساایی نیای مشااهده         همخوان  آغازیب از خوشه

. . ایب فرایند رعایت م دودیت تاوا ی رساایی نیسات، بلکاه م ارّ     که م رّ معتقدندا ها آن، امّشود می

   ، م دودیت حاشیة هجایی است.آناصلی 

فرایناادهای واجاای  ،15شناساای زایشاای( در چااارچوب واج1030زعفرانلااو کامبوزیااا و ثباااتی ) کاارد

مطا عاه   ،شاود های کردی جنوبی م ساوب مای  شیکه یکی از گو در گویش کردی کلمریرا همخوانی 

، حذف در جایگااه میاانی و پایاانی، درج    13ند. در ایب مقا ه، انواع فرایندهای واجی شام  همگونیاهدکر

هاا در ایاب پاژوهش،    . پاس از ت لیا  داده  است هشدبررسی  23غازی و میانی، تضعیف، تقویت و قلبآ

ساامدتریب  بکا   منی اة بهدرج پربسامدتریب فرایندهای واجی و  مثابةبهفرایندهای واجی حذف و تضعیف 

( فراینادهای  1034ان )دیگار و کامبوزیاا  زعفرانلاو   کارد  فی شادند. فرایندهای واجی در ایب گویش معرّ

- اند. پژوهشگران با استفاده از روش توصایفی هبررسی کرد ی کردی ایالمیهادر گونهرا واجی تضعیف 

گویشور باومی را تجییاه و ت لیا      بیستاز شده آوریهای جمعداده ،ت لیلی و براساس رویکرد زایشی

معماول دامناة عملکارد تضاعیف در     طاور  به ،هانشان داد که در ایب گونه پژوهشهای ایب ند. یافتهاهدکر

هاای  دهندة تمای  به حذف خوشاه های کردی ایالمی نشانفرایند تشدید در گونه نبودو  استپایان هجا 

 است.ها  همخوانی در ایب گونه

 21با تکیاه بار ت لیا  ماورایی     کردی ایالمی یهاگونه( فرایند کشش جبرانی واکه را در 1037ثباتی )

هاا  خوبی الیه مورایی به 22یطّخ غیرص شد که با ت لی  ها مشخّداده وت لی تجییه. با ده استکربررسی 
                                                           
18. generative phonology 
19. assimilation 
20. metathesis 
21. moraic analysis 
22. non- linear 
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همچنایب  ، نشان داده شدند که دال ت بر کارایی کافی ایب نظریه برای توصیف فرایند کشش جبرانای باود  

ها نشاان  ها در ایب گونهباشند و بررسی داده موراییسهتوانند  های کردی ایالمی حداکثر میهجاهای گونه

 شود.   سبب تیییر ماهیت واکه می ،های کشیدهاز واکه پسهای مورایی داد که حذف همخوان

( 168: 1065) 20هاایمب اند. ردههای مختلف فرایند تقویت را تعریف کشناسان از جنبهزبانبسیاری از 

را بمتاریب م ایط بارای فرایناد      24ای داند. وی م یط واکهیک آوا می شدنپرتوانفرایند تقویت را معادل 

نیای   (824–813: 2331) 27 وشوتساکی داند. را مناسب فرایند تقویت می 26و م یط آغازة هجا 28تضعیف

   03 کناری      23ناسوده           25آواها -ر فرایند تقویت را از   اظ تو یدی به صورت م ور تبدی 

معتقد اسات کاه     وشوتسکیهمچنیب  ؛کند میفی معرّ 00انسدادی   02انسایشی   01سایشی

هاای انسادادی، تبادی      همخاوان  07، واکاداری 06، تشادید 08، فراینادهای درج 04فرایندهای ا تقاای واکاه  

: 2331)آیناد  شامار مای  یء فرایندهای تقویات باه  ج ،[x] 43به همخوان مالزی /h/ 03وا.و بی 05چاکنایی

( انااواع فرایناادهای تقویاات را شااام  فرایناادهای   163: 2337) 41کااول ازسااوی دیگاار،  ؛(824 –813

داناد. باا   مای  46رفتگیو وا. 48هشتسازی، میاند، مشد44ّ، کشش40، درج واحد واجی42شدگی انسدادی
                                                           
23. L. M. Hyman 
24. vowel 
25. lenition 
26. syllable 
27. H. Ch. Luschutzky 
28. rhotic 
29. approximant 
30. lateral 
31. fricative 
32. affricate 
33. stop 
34. hiatus 
35. insertion 
36. gemination 
37. voicing 
38. glottal 
39. devoicing 
40. uvular 
41. M. Kul 
42. stopping 
43. segment     
44. length 
45. epenthesis 

46- (devoicing) ،ه باه ناوع   باا توجّا   یات تقو یا یفتضع یندهایفرا ةدرزمر یندفرا یبا یبنددسته یگران براپژوهش برخی

 ةزمار دررساا را  یار  غ یاگرفته  یهاهمخوان یشدگ(، واکدار814:  2331) ینمونه،  وشوتسک ید. برانشویقائ  م ییهمخوان تما
 داده است.قرار  یتتقو یندفرا
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مکب است که در یک زبان همة فراینادهای واجای   ها، ماز زبان فرد هریکمن صربههای ه به ویژگیتوجّ

تقویت، وجود داشته باشد و در زبانی دیگر تنما تعداد م دودی از ایب فرایندها رخ دهد. بارای دساتیابی   

فرایناد واجای تقویات چاه ناوع       -1 :شاود  پاسا  داده مای   ی ذیا  هاپرسش، به به اهداف ایب پژوهش

یاک از فراینادهای واجای    بسامد کادام  -2 گیرد؟می دربرمی های کردی ایالفرایندهای واجی را در گونه

 های کردی ایالمی بیشتر است؟  تقویت در گونه

 شناسی زایشیواج -1

 1383شناسای اسات کاه در دهاة     زبان دارد که دستور زایشی، رویکردی به( عقیده 2: 1334) 47کنستویچ

-هنظریا  ةمنی افت. ایب دستور بهتوسعه ی 83و هله 43توسط چامسکی 45سة تکنو وژی ماساچوستدر مؤسّ

شناساان زایشای باه مطا عاة     زباان معیار در آواشناسی و ن و در ایا ت مت دة آمریکاست. هنگامی که  ای

یات دارناد: ا اف( کشاف قواعادی کاه باه        پردازند، سعی در کشف سه نوع کلّشناسی یک زبان می واج

 ب( ؛هاا کماک کناد   ، هجاهاا و نواخات  هاا ها، همخوانتعریف فمرست عناصر واجی زبان ازجمله واکه

هاایی در قا اب   ج( کشف تناوب ؛(آراییتعییب توزیع عناصر در بازنمایی زبان و ا گوهای آن )قواعد واج

 ظ ایاب کلماات در جملاه   های مختلف تلفّا ها و بیان گونهتکواژها و نوشتب قواعد واجی براساس تناوب

 .(87: 1334 )کنستویچ،

 از اسات  عباارت  زایشای  شناسای واج هادف » :گویدمی 81کارتیمکاز  نق به (3: 1054) خانجببی

 پارامترهاای  چاارچوب  در را بشاری  هاای زباان  در رایاج  واجای  فراینادهای  بتواند که اینظریه ساختب

شناسای  از مفاهی  بنیادی مطار  در واج  برخی درادامه، (134: 1355) «.دهد دستبه انگاره یک توصیفی

 ند شد.فی خواهزایشی معرّ

تری )از بیرگ به کوچک( قاب  تفکیاک اسات   هر جمله به اجیاء کوچک :13واج و 19تکواژ ،11واژه مفهوم

ها که واحادهای معناادار   ای از واجهستند. رشته معنابیتنمایی بهها گروه، واژه، تکواژ و واج. واج جملهاز

                                                           
47. M. Kenstowicz 

48. MIT 

49. N. Chomsky 

50. M. Halle 

51. J. McCarthy 

52. word 

53. morpheme 

54. phoneme 
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هاا  ناادار زباان هساتند کاه از آن    تاریب واحاد مع  سازند، تکواژ نام دارناد و تکواژهاا کوچاک   زبان را می

 (.128 :1067شود )باطنی، کلمه، عبارت و جمله ساخته می مانند تربیرگواحدهای 

یات  شناسای زایشای از اهمّ  مفاهیمی هستند که در واج ازجملهها ایب مشخّصه: 11تمایزدهنده هایمشخّصه

چامساکی و   1365وند. در ساال  شا تعییب می تماییدهندههای مختصه ازطریق و هستند ی برخوردارخاصّ

، 86بنادی کردناد )روبینای   های تو یدی دسته ویژگی تماییدهنده را براساسهای  هله با ارائة دالیلی، مختصه

 داشاته ویژگای   تماییدهنده باید ساه های صهشناسی زایشی نظام مشخّدر واج (.450و  470-474: 1075

ب( بایاد قاادر باه توصایف      ؛ای طبیعی آواها باشندههای دستهباشند: ا ف( باید قادر به توصیف ویژگی

 آوایی قاب  تعریف باشند. از  اظج( باید  ؛دها باشنهای آواها در زبانتمام تقاب 

 صاورت باه ی هساتند و  قواعدی خطّا  87در انگارة آوایی زبان انگلیسی کاررفتهبههای قاعده :واجی قواعد

کنناد تاا   ها اعمال میبر صورت زیریب، یک تیییر بر آن دنشبا هربار اعمالکنند، یعنی  ای عم  میمرحله

وسیلة ایاب قواعاد   به عبارتی،به ؛شودبه تو ید بازنمایی آوایی یا صورت اشتقاقی مورد نظر منجر  درنمایت

 (.01: 1058کامبوزیا،  کرد زعفرانلو)های آوایی تبدی  کرد های واجی را به نمایشتوان نمایشمی

 ازپایش اناد. قواعاد   هستند که به قواعد واجی آزاد از بافت نیی مرسوم ینشانقواعد بی: 18فرضپیش قواعد

روناد  کاار مای  شوند. ایب قواعد زمانی باه م سوب می «دستور جمانی»از فرض بخشی  شده یا پیشتعییب

 ای در یک زبان خاص سکوت کرده باشد.  صهزبان درمورد تعییب مشخّ که قواعد خاصّ

هاا  بناابرایب باه آن   ؛دهناد  کی به بافات را نشاان مای   دی هستند که فرایندهای واجی متّقواع :حشو قواعد

 هستند. 63زبان شود، ایب قواعد خاصّبینی نیی گفته میهای قاب  پیشیا قاعده 83اس به بافتحسّ

 جادول ، بیریا زیی بازنما کشفی چگونگتوان به شناسی زایشی میازجمله مفاهی  بنیادیب دیگر در واج

؛ (01: 1058کامبوزیاا،  کرد زعفرانلو زایشی اشاره کرد ) شناسانی از دیدگاه زبانسیآوانوة ویشی و ایپیآ

صاة واجای را   مشخّ 15عبارتی چامسکی و هله با مطا عة دستگاه گفتار انسان و امکاناات تو یادی آن،   به

صاورت   صاه باه  انادن هار مشخّ  مالفعّ شدن یا غیرالند. ایب امکانات با فعّاشتامکان د 06مطر  کردند که 

                                                           
55. distinctive features 

56. R. H. Robins 

57. SPE (The Sound Pattern of English) 

58. default rules 

59. context-sensitive 

60. language specific 
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هاای دوارزشای   صاه صورت مشخّشوند. در انگارة آوایی زبان انگلیسی هر واج به منفی یا مثبت ایجاد می

کارد  شاوند ) آوایی بااه  مطار  مای   های واجی و ه  شوند و تقاب  ( درنظر گرفته می-و  +های )ارزش

نوع رابطة تعاملی میان قواعد واجی درنظار  « رچما»شناسی زایشی، واجدر (. 01: 1058کامبوزیا، زعفرانلو 

 (:015-231: 1373، 61برت)کنستویچ و کیسه شودگرفته می

ایاب   Bشادن قاعادة   اعماال ا نباشد و پس از ممیّ Aتوصیف ساختی قاعدة  هرگاه :61چینیزمینه تعامل -2

 کرده است.چینی را زمینه A، قاعدة Bگویی  که قاعدة توصیف ساختی فراه  شود، آنگاه می

، Bا کاارکرد زودهنگاام قاعادة    ا نباشاد، امّا  ممیّ Aهرگاه توصیف ساختی قاعدة  :69برچینیزمینه تعامل -1

برچینای کارده    را زمیناه  A، قاعادة  Bگویی  قاعدة در ایب صورت می ،را مخت  کند Aقاعدة  آفرینینقش

 است.

برچینای و ناه   را ناه زمیناه   B قاعادة توصایف سااختی    Aقاعادة   هرگااه  :63چینیی زمینه عکس تعامل -9

را  A، قاعادة  B( آنگااه قاعادة   B>Aرابطه معکاوس شاود )   کهدرصورتیا (، امA<Bّکند ) چینی زمینه

 چینی بوده است.عکس زمینه ازنوعه  یّگویی  رابطة اوّکند، میبرچینی مینامطلوب زمینه ایگونه به

برچینای و ناه   را ناه زمیناه   Bسااختی قاعادة   توصایف   Aقاعادة   هرگاه :61برچینیزمینه عکس تعامل -3

ناامطلوب   ایگوناه باه را  A، قاعادة  Bاگر ایب رابطاه معکاوس شاود، انگاار قاعادة       اامّ ؛چینی کند زمینه

بارت،  کنستویچ و کیساه  )برچینی بوده است عکس زمینه ازنوعه  یّگویی  رابطة اوّمی کند،میبرچینی  زمینه

1373 :231- 015.)   

 شروش پژوه -9

هاای مشاابه آن   ایالمی )کاردی فیلای( و گوناه    هایی از گونة کردیداده ،حاضر منظور نگارش پژوهشبه

شامر ایاالم و    کاه طاوری بهارکوازی و شیروانی با مرکییت شمر ایالم  )خیروند(، ملکشاهی، خی یشام  

 میادانی  صاورت بهها آوری دادهو روش جمع نظرینوع پژوهش  ند.شدگیرد، بررسی  بردرحاشیة آن را 

گویشاور   صاد شاام    نوشاتار پایش رو  . جامعاة آمااری   اسات ت لیلای   - و ازنوع توصایفی اسنادی  –

 هاردو ساواد و از  مسب، بی تاحدّ ممکب)گویشور  بیستاز هر گونة زبانی  کهصورتیبهبودند.  زبان کردی
                                                           
61. Ch. Kisseberth 
62. feeding interaction 
63. bleeding interaction 
64. counterfeeding interaction 
65. counterbleeding interaction 
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هاا مصااحبه شاده    ده با آنشتدویب ةنامازطریق  پرسشانتخاب و  سال 58تا  03 ی( در م دودة سنّجنس

ت ها، صا ّ گویشوران بومی گونة کردی فیلی و آشنا به سایر گونه مثابةبهاست. در مرحلة بعد نگارندگان 

ها را با استفاده از ا فباای آوایای   ها، آنت دادهاز اطمینان از ص ّ پسها را تأیید یا رد کردند و در آخر داده

ای نیای اساتفاده شاده    ردند. در ایب پژوهش از روش اسنادی و کتابخانهنویسی کآوا« ایپیآی»ا مللی بیب

 و ناماه ، مقا اه، پایاان  هاای آن در مورد ایب گونة کردی ایالمی و گوناه  تاآنجاکهاست، به ایب صورت که 

در. چگاونگی روناد تیییارات بارای      منظاور درنمایات، باه   ؛اسات کتاب وجود داشاته، اساتفاده شاده    

معیاار مقایساه    یزبان فارسا های پژوهش با های کردی ایالمی آشنایی ندارند، دادهونهخوانندگانی که به گ

اده فاز فرهنا، پملاوی مکنایی اسات     ،اها ة واژه یّصورت اوّ ب ریشه ویافتدر برخی موارد برای اند و شده

 شده است.

 هاوتحلیل دادهتجزیه -3

 تقویت -3-2

ای را بمتاریب  داند. وی م ایط واکاه  شدن یک آوا میتوانفرایند تقویت را معادل پر (168: 1065هایمب )

( 08: 1334داناد. کنساتویچ )  م یط برای فرایند تضعیف و م یط آغازة هجا را مناسب فرایند تقویت مای 

افتاد کاه   فااز مای  هاایی اتّ های سایشی به انسادادی در م ایط   فرایند تقویت از تبدی  همخوان د:گویمی

شاوند. در ایاب   د دیده میهای مشدّها و همخواناز همخوان پسابتدای هجا،  ها در ابتدای کلمه،همخوان

 د.ردنگبررسی میشوند، قسمت فرایندهای آوایی که به تقویت مربوط می

 درج واحدآوایی -3-2-2

اضاافه در   یآوایا شود. درج، افیودن فرایند حذف، نوعی فرایند تقویت م سوب می درمقاب فرایند درج 

کاه باه   « people»واژة  مانناد درج واکه و همخوان در زبان انگلیسی بسیار معمول است.  یک واژه است.

هشات  کند. میانظ توا ی دو همخوان متوا ی را ساده میشود. ایب نوع درج، تلفّظ میتلفّ [pipəl]صورت 

شاود. ایاب اصاطال  در آواشناسای و     نیی نوعی درج است که یک آوای اضاافی در یاک واژه درج مای   

کارد  (. 120: 1332، 66به درج در میان کلمه اشااره دارد )کریساتال   نوعید و بهشوشناسی استفاده می جوا

در  یعنصار سااختاری جدیاد   داند کاه  ی میرا مفمومی کلّ« درج»( فرایند 270: 1058کامبوزیا )زعفرانلو 

 جمله. کند، مانند درج تکواژ منفی یا درج ضمیر در جایگاه فاع  دریک زنجیره اضافه می

                                                           
66. D. Crystal 
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 در جایگاه میانی واژهn و  ø(. تناوب 2جدول )

معادل 
 فارسی

نویسی واج
 معیار

صورت 
 پهلوی

های کردی صورت زیرساختی گونه
 ایالمی

های کردی  بازنمایی روساختی گونه
 ایالمی

 χɑreʤi uzdehīg χɑreʤi χɑrənʤi خارجی
 sabz ………… sabz sownz سبی
 davɑzdah dwāzdah dwɑzdah dwɑnza دوازده
 terɑs ………… terɑs tərɑns تراس
 ɢest ………… qest qənz قسط
 jɑzdah yāzdah jɑzdah jɑnza یازده

 وجود دارد.تناوب    ø  nبیب( 1های جدول )براساس داده

 شود:گرفته می درنظربرای تعییب صورت زیرساختی دو فرضیه 

 شود. و در روساخت حذف می هستزیرساخت در  nای و خیشومی ل: همخوان تییهفرضیة اوّ -1

 شود.و در روساخت درج می نیستزیرساخت در  nای و خیشومی فرضیة دوم: همخوان تییه -2

ل خوشاه  کاه عضاو اوّ   همخاوان باشاد  های پایانی اگار دو  شود، زیرا در خوشهمی ییدأتفرضیة دوم 

، یاا یکای از عضاوهای    (1جادول ) هاای  مانناد داده  ؛افتدفاز میباشد، یا قلب اتّ داشتهرسا[   -صة ]مشخّ

رساا[   -صاة ] ل تاوا ی همخاوانی دارای مشخّ  های ایب جدول عضو اوّشود. در دادههمخوانی حذف می

ها برای حفظ اعضاای خوشاه، یاک همخاوان باا      . در ایب واژهدارددوم مشخصة ]+ رسا[ و عضو  است

رساا[ را نگاه دارد و تنماا در ایاب صاورت،       -ان ]واسطة آن، همخوکه به دنکندرج میمشخصة ]+ رسا[ 

[ صاة ]+ بااز  ها دارای مشخّمعمول واکة ایب واژه طوربهرود. می ازبیبآورد وگرنه خوشه خوشه دوام می

صاة ]+ رساا[ و عضاو دوم    ل  تاوا ی دارای مشخّ باید عضاو  اوّ  شکبیهای دو همخوانی  است. در توا ی

هاای کاردی ایالمای بارای     رو، در گوناه ص  رسایی رعایت شود. ازایبصة ]+ رسا[ باشد تا ادارای مشخّ

در  nای و خیشاومی  کنند. همخوان تییاه  را درج می nای و خیشومی رعایت شیب رسایی، همخوان تییه

 . ...و« خنجر»، «پنج»، «گنج»مانند شود، حفظ می ،ها وجود دارددر آن ʤهایی که همخوان واژه

 دهند.چگونگی روند ایب تیییرات از زیرساخت تا روساخت را نشان می (2( و )1بازنمایی )در زیر دو 

 «دوازده»چگونگی تیییر واژة  (:1بازنمایی )

 /#UR       /#dwɑzdah  صورت زیرساختی

 dwɑzda                                                                     پایانی hحذف  -1

 dwɑza            ه از توای دو همخوان در وسط واژهحذف همخوان گرفت -2

 n               dwɑnza درج -0
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 PR         [dwɑnza] 

 «قسط»(: چگونگی تیییر واژة 2بازنمایی )

 /#UR               /#qest صورت زیرساختی

 qes    پایانی tحذف  -1

 n                    qensدرج  -2

 qənz               همگونی دو همخوان مجاور در مشخصة وا. -0

 PR             [qənz] 
 n(: درج همخوان 1) ةقاعد

ø                n  CV s, z, ʤ 
 + همخوانی  

ø ای    + تییه  CV    همخوانی + 

رسا -           + خیشومی   

+ تیی  + رسا      

 پایش  هجاایی سه، در کلمات دوهجایی و ]n[که همخوان خیشومی و دندانی دهد نشان می باالقاعدة 

 شود.های گرفته درج میاز همخوان

 در میان خوشة همخوانی پایانی هجا  øو ə(. تناوب واکه 1جدول )

معادل 
 فارسی

نویسی واج
 معیار

صورت 
 پهلوی

های کردی صورت زیرساختی گونه
 ایالمی

دی های کربازنمایی روساختی گونه
 ایالمی

 satl dōl saŧl saŧəɬ سط 
 sefr ....... sefr səfər صفر
 aɢl xrad aɢl Ɂaqəɬ عق 
fasl kardag fa فص  l fa əɬ 

 .شودگرفته مییک تناوب درنظر     ø  əواکة( بیب 2ه به جدول )با توجّ

 شود:گرفته می درنظربرای تعییب صورت زیرساختی دو فرضیه 

 شود.در زیرساخت وجود ندارد و در م یط بیب دو همخوان در خوشة پایانی درج می əواکة  -1

 شود.در زیرساخت وجود دارد و در م یط بیب دو همخوان در خوشة پایانی حذف می əواکة  -2

 رساا[  -صاة ] ل دارای مشخّدر توا ی همخوانی اگر عضو اوّ -1شود: ل تأیید میدالیلی فرضیة اوّ بنابر

همخاوان حاذف    یکی از دو (: ا فدهدبرای رعایت اص  رسایی سه حا ت برای آن توا ی رخ میباشد، 



 27/ های کردی ایالمیفرایندهای واجی تقویت در گونه
 

هاا  واکاه بایب آن   یک (ج ؛دهدمی)گرفته( رخ  رسا غیرفرایند قلب بیب دو همخوان رسا و  (ب ؛شودمی

 رعایت اص  رسایی، یک واکه در بایب خوشاة همخاوانی    منظوربههای ایب جدول شود. در دادهدرج می

هاایی   حضاور واج  ]l[واج  شدنکامینرمآن است. د ی   بودنخنثی ]ə[شود. د ی  درج واکة شوا درج می

شاود و   ها میصه سبب تأثیرگذاری بر سایر واجایب مشخّ وند دار[ 67صة ]اطبازکه مشخّاست  ŧ و  مانند

 کند.  صة ]+ افراشته و + پسیب[ میها را نیی دارای مشخّآن

 ə ةج واک(: در2) ةقاعد
ø ə    cvc                C 
همخوانی -                     

ø             - افراشته  cvc       روان +    

افتاده -             ای+ تییه   

   گرد -          

عضاو   در بایب دو  ]r و l[ای تییههای رسا، روان و از همخوان پیش ]ə[ بیانگر درج واکة خنثی (2) ةقاعد

 .است خوشة پایانی

 68شدگیانسدادی -3-2-1

 درواقاع آن آوا انسدادی شده اسات.   ایجاد شود،بست کاملی در دستگاه گفتار  هنگام تو ید آوایی،هرگاه 

گویناد  شادگی مای  شاوند، انسادادی  های سایشی به انسادادی تبادی  مای   به فرایندی که در آن همخوان

 (.068: 1332)کریستال، 

 در محیط ابتدای واژه )تقویت در فارسی معیار(  bو wاوب (. تن9جدول )

 صورت پهلوی نویسی معیارواج معادل فارسی
صورت زیرساختی 

 های کردی ایالمیگونه
بازنمایی روساختی 

 های کردی ایالمی گونه
 bɑdɑm ……….. wɑjəm wɑjəm بادام

 bahɑr wahār wahɑr wahɑr (فص )بمار
 bɑridan ……….. wɑrin wɑrin باریدن
 barɈ walg, warg walg waɬɳ برگ
 bar(r)e warān, warrag warrag wark برّه

 banafʃe ……….. wanawʃa wanowʃa (خاص اس ) بنفشه
 batʃ(tʃ)e waččag watʃag watʃ (حیوان) بچه

 biʃe wēšag weʃag weʃa بیشه
                                                           
67. emphatic 
68. stopping 



 1038، بمار 12های غرب ایران، سال سوم، شمارة ها و گویش مة مطا عات زبان/ فصلنا25

 و واکادار  همخاوان انسادادی  غاز هجا به در آ w 63غلت پسیب و ناسودة  (0های جدول )ه به دادهبا توجّ
b بنابرایب یک تناوب واجی میان ؛تبدی  شده استb  w   برای تعیایب صاورت    و شودفته میدرنظر گر

 شود:زیرساختی دو فرضیه مطر  می
در جایگااه   wهای موجود در فارسی معیار صورت زیرساختی هساتند و غلات ناساودة    ل: واژهفرضیة اوّ

 شود.تبدی  می b و واکدارهای انسدادی  واژه به همخوان آغاز
هاای  های کردی ایالمای صاورت زیرسااختی هساتند و همخاوان     های موجود در گونهفرضیة دوم: واژه

 شود.تبدی  می wدر جایگاه آغاز واژه به غلت ناسودة  b و واکدارانسدادی 
و تبدی  غلت به انسادادی   استیگاه تقویت جایگاه آغاز واژه، جا «73معیار پذیرفتگی آوایی» براساس

فرایناد تقویات در موضاع آغاازی اماری       «71باودن طبیعای » معیار براساسرود. می شماربهنوعی تقویت 
ل را تأییاد  فرضیة اوّ (0جدول )شده در های درجشود. شواهد تاریخی، در مورد دادهطبیعی م سوب می

ʻ (waran ،)بااران ʻ (wad ،)ʼبااد ʼازجمله ی وجود داشته است، در دورة باستان و میانه نی /w/.کند. غلتمی
ʼبازʻ (wɑd ،)ʼبرگʻ (walg/warg ،)ʼّهبچʻ (watʃage ،)ʼبرفʻ (wafr ،)ʼبرّهʻ (warrag)  وʼ باسʻ (was) 

و  ،]b[ جلودهاانی هاای واکادار و   در زبان فارسی ایب غلات باه همخاوان    (.182-181: 1073 )مکنیی،

را در نظاام واجای    /w/های کردی ایالمی صورت زیرساختی غلت  ا گونهامّ ؛تبدی  شده است [g]گاهی 
توزیع تکمیلی یکادیگر هساتند و در    در ]v[ و ]w[های یک همخوان حفظ کرده است، واج مثابةبهخود 

 [v]را دارند، فاقد همخوان سایشی و واکادار  ] w[ هایی مانند عربی و فارسی باستان که غلت ناسودةزبان
 )کارد در زبان فارسی معیاار فرایناد تقویات از غلات باه انسادادی رخ داده اسات         بیان دیگر،به ؛ندهست

   (.212-211: 1030زعفرانلو کامبوزیا و ثباتی، 
 :استزیر  صورتبهشود و قاعدة آن ل تأیید میفرضیة اوّ رو،ازایب

 [b]به  /w/(: تبدی  0قاعدة )

w b # V 
 

 + جلودهانی  + همخوانی 

ای تییه - + افراشته         V 
خیشومی - + پسیب        
رسا      - + رسا         

                                                           
69. approximant 

70. Phonetic acceptability 
71. naturalness 



 23/ های کردی ایالمیفرایندهای واجی تقویت در گونه
 

در ابتادای واژه   ]b[باه همخاوان انسادادی و واکادار      /w/بیانگر تبدی  غلت پسیب و ناساودة   باالقاعدة 

 .است

 تبدیل ناسوده به سایشی -3-2-9

 در ابتدای واژه vو  w(. تناوب 3جدول )

 صورت پهلوی نویسی معیارواج معادل فارسی
صورت زیرساختی 

 های کردی ایالمیگونه
بازنمایی روساختی 

 های کردی ایالمی گونه
 vidɑ ……….. widɑ widɑ (خاص اس ) وبدا
 valije ……….. walija walija (خاص اس ) وا یه

 voʤud ……….. wəʤud wəʤud وجود
 vaɢt ……….. waqt waχt (عربی واژةوام) وقت
 vahhɑb ……….. wahhɑb wahɑb (عربی واژةوام) وهّاب
 vacil dagāā wakil wakil (عربی واژةوام) وکی 

 voʤdɑn ……….. wəʤdɑn wəʒdɑn وجدان
 vatan ……….. watan watan وطب
 velɑjat ……….. wəlɑjat wəɬɑjat والیت
 vahʃi ……….. wahʃi wahʃi وحشی

شاود کاه   گونه استنباط میهای کردی ایالمی، ایبدر گونه هاواژهوامه به حضور با توجّ (4جدول )در 

هاای کاردی ایالمای وارد    به گونه /w/ة خود همراه با حضور غلت ناسودة  یّها به همان شک  اوّایب واژه

رود، باه همخاوان   نمای  شامار باه یک واج  مثابةبه /w/غلت ناسودة  ازآنجاکها در فارسی معیار اند، امّشده

ناوعی فرایناد تقویات در     ]v[به سایشای   /w/تبدی  غلت  رو،ازایب ؛شودتبدی  می ]v[کدار سایشی و وا

همخاوان  کاه  (. درحاا ی 213: 1030زعفرانلو کامبوزیاا و ثبااتی،    کرد) رودمی شماربهزبان فارسی معیار 

وند و شا م سوب مای  bو  fهای گونة همخوانواجهای کردی ایالمی گونهدر  vسایشی و  ب و دندانی 

زعفرانلو کامبوزیا و ثبااتی،   کردشود )دیده می )عبدل( Ɂavda)هفده(،  hevdaهای واژه ای از آن درنمونه

1030 :213.) 

 :های فارسیدر داده /w/     [v] تاریخی تقویت ة(: قاعد4) ةقاعد

w              v       $ 
همخوانی       + جلو دهانی  +
ای  تییه -   + افراشته     $ 
ه+ پیوست        + رسا         
رسا -     + پسیب   

 + وا. 
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 ]v[در ابتدای هجا به همخوان  ب و دندانی و سایشای   /w/غلت  ناسودة  کهدهد نشان می (4) ةقاعد

کامبوزیاا و ثبااتی،    زعفرانلاو  )کارد های فارسی معیار تبدی  شاده اسات   طی یک فرایند تاریخی در داده

1030 :213  .) 

 )همگونی واکه و همخوان(در ابتدای واژه  qو  k(. تناوب 1جدول )

معادل 

 فارسی

نویسی واج

 معیار

صورت 

 پهلوی

های کردی صورت زیرساختی گونه

 ایالمی

های کردی بازنمایی روساختی گونه

 ایالمی

 kɑɢaz ……….. kɑqaz qɑqaz کاغذ
 calɑɢ warāɤ kalɑq qəɬɑ کالغ
 colang kulang kolang qwəɬaɳ کلن،
 coluχ ……….. koluχ qwəɬuχ کلوخ

 cenʤe ……….. kenʤe qənʤa (کباب) ک نجه

 .شودگرفته میدرنظر یک تناوب    k qمیان  (8جدول )های ه به دادهبا توجّ

 کنی :می مطر برای تعییب صورت زیرساختی دو فرضیه 

تبادی    kکامی در زیرساخت وجود دارد و در ابتدای واژه به همخوان نرم qل: همخوان مالزی فرضیة اوّ

 شود.می

تبادی    qهمخوان مالزی در زیرساخت وجود دارد و در ابتدای واژه به  kکامی همخوان نرم فرضیة دوم:

 شود.  می

های زباان پملاوی نباوده و     جیء واج qهمخوان  -1 شود:فرضیة دوم تأیید می ذی  ه به شواهدبا توجّ

بارای مثاال    ؛شاده اسات  تبادی    qان مالزی همخوبه  kکامی در دورة بعد )فارسی امروز(، همخوان نرم

ʼقارهʻ (kiʃwar،) ʼقاشقʻ (kaftʃag،) ʼقاطعʻ (bringer) و ʼقا بʻ (kɑlbod)   ،2(. 251: 1073)مکنایی- 

زیارا   ؛فااز افتااده اسات   بایب واکاه و همخاوان، فرایناد همگاونی اتّ      (8جادول ) های مندرج در در داده

شدن همخوان مجاور شاده اسات و باا بررسای     سبب پسیبهای کردی ایالمی های گونهبودن واکه پسیب

ها بسایار متاداول اسات و در    شدگی در ایب گونهتوان پی برد که فرایند پسیبهای کردی ایالمی می گونه

دهد، مگر اینکه یک واژه باا ایاب تیییار باه واژة دیگار      موارد در م یط پسیب ایب همگونی رخ می ربیشت

هاای کاردی ایالمای کاه     های موجود در گونهدهد. واژهیب تیییر رخ نمیا ،صورتدر ایبتبدی  شود که 

آدم ʼ و در گوناة کاردی ایالمای )فیلای(     ʻ [qowlama]قابلماه ʼمانناد   ؛ها حضاور دارد در آن qهمخوان 

ایب اسات کاه    qبه  kت تبدی  همخوان های ایب جدول، علّداده براساس .ʻ [qowr]قبرʻ [qwət] ،ʼمیرور



 01/ های کردی ایالمیفرایندهای واجی تقویت در گونه
 

تار هساتند و باه    فارسای خیلای پسایب    [cو  Ɉ]نسبت به  [k و g]های دی ایالمی همخوانهای کردر گونه

د یا  اینکاه ایاب فرایناد در     شاوند. باه  تبدی  می [q]های پسیب به همخوان همیب د ی  در مجاورت واکه

 شود.جیء فرایند تقویت م سوب می ،افتدفاز میابتدای واژه اتّ

 [q] به /k/(: تبدی  8) قاعدة

k             q # 
 + همخوانی

جلودهانی -  

افراشته - + افراشته    # 

     + پسیب    

پیوسته   -   

   وا.   -

رسا      -  

 .استدر ابتدای واژه  [q] به همخوان مالزی /k/ کامی وانسدادی(، بیانگر تبدی  همخوان نرم8) قاعدة

 در آغاز هجاh و  s(. تناوب 6جدول )

 معادل فارسی
نویسی اجو

 معیار

صورت 

 پهلوی

های کردی صورت زیرساختی گونه

 ایالمی

های کردی بازنمایی روساختی گونه

 ایالمی

 ɑhan han ā ɑhan Ɂɑsən آهب
 ɑhanɈar hangar ā ɑhangar Ɂɑsəngar آهنگر
 mɑhi māhīg mɑhi mɑsi ماهی

 ɑhu hūg ā ɑhu Ɂɑsəg (حیوان) آهو

هاای کاردی ایالمای فرایناد تقویات رخ داده      ان گفت که در گونهتومی (6های جدول )براساس داده

فااز افتااده اسات. وجاود همخاوان ساایش       اتّ ،است، ایب فرایند در ابتدای هجا که جایگاه تقویت است

هاای کاردی   هاای گوناه  دهد که ایب همخاوان در زیرسااخت واژه  های پملوی نشان میچاکنایی در واژه

در ابتدای هجا تبادی    [s]ها به همخوان سایشی و  ثوی خت ایب گونهایالمی حفظ شده است و در روسا

تار( کاه    مانند مه )بایرگ  ایهواژباید یادآور شد که مشاهدة  ها بتّ؛ ایب فرایند تاریخی است ، یعنیشودمی

دهاد کاه   کناد و نشاان مای   تیییر یافته است، ایب استدالل را نقد مای  masyah          me:hصورت به

هاای کاردی ایالمای    که در گونهتبدی  شده، درحا ی hهای ایرانی به است که در زبان sبا حرف اصا ت 
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 طاور باه ا جایگاهی که در ایب واژه تیییر در آن رخ داده است، انتمای هجا اسات کاه   امّ ؛حفظ شده است

زباان   هاای فاراوان در  مشااهدة واژه  د یا  باه ازسوی دیگر،  ؛دشوتضعیف میفرایند  خوشدست معمول

هاا رخ داده  های کردی ایالمی ایاب تیییار در آن  هستند و جایگاهی که در گونه hپملوی که دارای حرف 

 شود.  گرفته می درنظرزیر  صورتبهاست، جایگاه تقویت است، قاعدة آن 

 [s]به  /h/(: تبدی  همخوان 6) قاعدة

 h s $                    
 + همخوانی   

جلودهانی   - + جلودهانی        $     

ای+ تییه + چاکنایی                    

        + پیوسته  

وا.      -         

رسا     -  

تبادی    [s]همخاوان  ثاوی    در ابتدای هجا به /h/دهد که همخوان سایش چاکنایی نشان می باال ةقاعد

 شود. می

 گیرینتیجه -6

شناسایی فراینادهای واجای تقویات     منظوربههای کردی ایالمی های مربوط به گونهداده وت لی تجییهبا 

 :دست آمدها، نتایج زیر بهدر ایب گونه

هاای   شدگی و تبدی  همخوانیی، انسدادیدرج واحد آوا ، فرایندهایاز میان فرایندهای واجی تقویت -1

 های کردی ایالمی مشاهده شدند.  ناسوده به سایشی در گونه

ی ایالمی فرایند درج واحد آوایی نسبت به ساایر فراینادهای واجای تقویات دارای     های کرددر گونه -2

 بیشتریب بسامد بود.

شادند و عضاو دوم خوشاه یکای از     همخاوانی پایاانی خات  مای     ةخوشا های قرضی که به در واژه -0

شاد   مای درج  [ə]واکاة   یادشدههای شد و پیش از همخوانبود، آن هجا شکسته می /r/ یا l// هایهمخوان

   تا اص  رسایی رعایت شود.

یاک همخاوان    مثاباة را در نظام واجای خاود باه    w های کردی ایالمی صورت زیرساختی غلتگونه -4

 شاد و تبدی  مای  [v] های واکدار و جلودهانیا در زبان فارسی ایب غلت به همخوانحفظ کرده بودند، امّ



 00/ های کردی ایالمیفرایندهای واجی تقویت در گونه
 

 غلت به سایشی رخ داده است. در زبان فارسی معیار فرایند تقویت از بیان دیگر،به

در ابتادای هجاا باه همخاوان جلودهاانی و       /h/ های کردی ایالمی همخوان سایش چاکناییدر گونه -8

 تبدی  شده است. [s] ایتییه
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