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 انشگاه تربیت مدرّسد ،شناسی همگانیزبانارشد  دانشجوی کارشناسی

 چکیده
بررسی و  ،پذیرد. هدف از نگارش این مقالهساخت هجا در هر زبانی طبق قواعد خاص آن زبان صورت می

راماان )گاوی  هو در زباان هاورامیهاای همخاوانی و خوشهساختمان هجا  ها،ها و واکههمخوان توصیف

ها با شمال غربی است. برای گردآوری داده ۀشاخ نو های ایرانیزبان که یکی از اعضای خانوادۀ تخت( است

سواد، در بین سنین سی تا هفتاد سال در حدود پنج سااعت با سواد واز زن و مرد، بی ر بومیپنج نفر گویشو

 این گاوی  گویشور بومی که از نگارندگان یکی زبانی از شمّ عالوه،است. به ها انجام شدهثبت و ضبط داده

است. پژوه  به صورت همزمانی انجاام گرتتاه و  منابع مکتوب در این زمینه استفاده شده همچنین و است

اناد. در آوانگاری شاده IPAالمللی ها براساس الفبای آوانویسی بینتحلیلی است. داده –روش آن، توصیفی

سااخت هجاا در ایان تعیاین حقیاق، دیگر نتایج این ت ساده شناسایی شدند. از اکۀو 8همخوان و  03 پایان،

بای  از دو همخاوانی  اه در  خوشۀ باشد.می V(C)(C)(C)(C)است که در زیرساخت به صورت گوی 

ا یا  همخاوان در اهاای هجاایی بادر سااختدارد. اود نااپایانی هجا وج در جایگاه جایگاه آغازی و  ه

همخاوان هجاایی در ایان گاوی ، هجا قرار گیرناد.  آغازۀ توانند در/ نمیɹ/ و /ɫ/ ،/rهای /ازه، همخواناآغ

 .شوندهجا ظاهر می ها در هستۀکهتنها واوجود ندارد و 

 .واکه ؛همخوان ؛همخوانی ۀخوش ؛ساختمان هجا ؛گوی  هورامان تخت ؛: زبان هورامیهاواژه کلید
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 مهمقدّ -2

 غربای شامال شااخۀ ناو های ایرانیزبان ی از اعضای خانوادۀگورانی و یک گویشی هورامی

شاود. ناام هوراماان در دو کشاور ایاران و عاران بادان تکلام مای ای بهاست که در منطقه

در مااورد انااد. ان کردسااتان و کرمانشاااه ساااکندر دو اساات ،گویشااوران هااورامی در ایااران

ساوی پژوهشااگران و هااای مختلاف، نتارات متفااوتی از بنادی کاردی باه گاوی تقسایم

قسیم کردی باه نتر دارند تاش اتفاناما آنچه که اکثر آنان درباره ،ستا صاحبنتران ابراز شده

 ،)رخازادی اسات کلهاری یاا کرمانشااهی، لاری و زازایای -گورانی، کرمانجی ۀ هار شاخ

( معتقاد اسات 14:1331) 0لیزنبار (. 410:1083 ،)تابانی ( و141:1088 ،(، )طبیبی01:1033

کاه هاورامی  ای بر این باورنده هورامی با زبان تارسی باستان و اوستایی شباهت دارد. عدهک

شاید همان زبان تاجی  باشد که زمانی در ایران مرکازی و کردساتان جناوبی، زباان قاومی 

(. برخای دیگار هاورامی را جازو 101:1081 ،)زکای بیا  اسات حلی و غیار کارد باودهم

 ،)معاین داننادمای و اوساتایی های پهلاوینزبا ۀیران و بازماندهای قدیمی اترین زباناصیل

های اصلی کردی، کردی از شاخه» گوید:هورامی می ۀ( دربار141:1088) بی(. طبی110:1012

( گاوی  زازا در ایاالت 1 این زبان عبارتند از:[ هایگوی ] شعب .)گورانی( است هورامی

( گاوی  هوراماان 1 ؛در دیاربکر و ارزنجان هآذربایجان غربی و سردشت و عشایر کرد ترکی

گااوی  پاااوه و قساامتی از  (8 ؛رودی( گااوی  واوه4 ؛ورامااان تخاات( گااوی  ه0 ؛لهااون

 (1 ؛است ( گوی  گورانی قدیم که زبان کتابت کتب دینی طوایف اهل حق بوده2 ؛جوانرود

ای ره( گاوی  گهاوا8 ؛که گوی  سادات اهل حق است و ویژگی مذهبی دارد« ما و ما و»

( 11 ؛( گاوی  قالعای11 ؛نجای قادیم( گوی  بیاوه13 ؛جویی قدیموره( گوی  گ3؛ قدیم

 کراد عران مقابل دشت زهاب. باجالن از اگوی  ( 10 ؛ وگوی  کندوله

شاناختی بارای تارین معیاار زباانتارین و معماولمهام» گوید:( می123:1031) مدرسی

بر این اسااس « یا قابلیت تهم متقابل است. پذیری متقابلتشخیص زبان از گوی ، معیار تهم

هاای کاردی قاادر باه باید گفت که هورامی ی  زبان است  را که گویشوران دیگر گوی 

هاای هورامی از نتر آوایی، واوگانی و نحوی تفاوت ،عالوهبه ،ن نیستنده آدرک آن و تکلم ب

                                                           
3. Leezenberg 
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 4ران از جمله ارانسکیهای کردی دارد تا جایی که برخی از پژوهشگتاحشی با دیگر گوی 

هاای آن را (، آن را زبانی مستقل دانسته و برخی از ویژگی1:1322) 8( و مکنزی011:1088)

یوندی( و نیاز )سا )سمنانی( و سارزمین تاارس های مرکزی ایرانآن با لهجه حاکی از رابطۀ

 دانند. خزر می کرانۀ

ماان تخات اسات. گاوی  گوی  هورا قرار گرتته گویشی که در این مقاله مورد بررسی

 ناوین ،(kalʤi) کلجای هوراماان تخات و روساتاهایهورامان تخت، گوی  مردمان شهر 

(nven)ویر، ورگه (varɡavəjaɍi)، سلین (slena)ویاوار ، (ʒivɑr)بلبار ، (bəɫbar)سارپیر ، 

(sarupiri)ویساااایان ، (wajsjɑ) ،( رودباااارɍwavare)کمالااااه ، (kamɑɫɑ)دره کاااای ، 

(darawkje)، ودیمیاا (dajmajava)دزلاای ، (dəzəɫja)آباااد، بهاارام (bɑrɑmɑvɑ)رود، دو 

(duɍu) رزاب ،(ɍazɑw)آباااد، کاار (kaɍɑvɑ)خانقاااه ، (χɑnaɡɑ )و دل (dal)،  از توابااع

 هزار نفر جمعیت دارند 83حدود  که مجموعاً باشدشهرستان سروآباد در استان کردستان می

العباور ه علات کوهساتانی و صاعباه بااست کوضیح اه تا(. الزم ب111:1031 ،)محمدپور

بودن منطقه، میزان مهاجرت از آن به شهرهای اطاراف زیااد اسات و در صاورت احتسااب 

 باشد. شایان ذکر اسات کاهمذکور می عددبی  از  جمعیت مهاجرین، میزان جمعیت مسلماً

ناطقی کاه ه بسا در ما  ،اطع و مشخصی نیستارز قاجغراتیایی این گوی  دارای م ۀگستر

شود گویشوران گوی  هورامان تخت نیز وجاود داشاته باشاند و های دیگر تکلم میگوی 

ها حالت پیوستاری دارد و ایان اماری طبیعای بندی گوی تقسیم دیگر،به عبارت ؛ برعکس

هاا و های همخاوانی، تعاداد همخاوانررسی ساخت هجا، خوشهاه بان پژوه  بااست. ای

 پردازد. تخت می درگوی  هورامان واکه ها

ها، از شم زبانی یکی از نگارندگان، مصاحبه با  نادین گویشاور در برای گردآوری داده

های سنی مختلف و نیز منابع مکتوب در این زمینه اساتفاده شاده اسات. روش تحقیاق، رده

اساتفاده  IPAالمللای ها از الفبای آوانویسی بینتحلیلی است. برای آوانویسی داده -توصیفی

 ست عبارتند از: ا هایی که این تحقیق در صدد پاسخ دادن به آنهااست. پرس شده 

 تاست؟  ند تخت هورامان گوی  در هاواکه و هاهمخوان تعداد( 1

                                                           
4. Oranskij 

5. Mackenzie 
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 است؟  گونه گوی  این در هجا ساختمان( 1

 کدامند؟ گوی  این همخوانی هایخوشه( 0

 پژوهش ةپیشین -2

است اماا در  گوی  هورامان تخت صورت نگرتته ۀربارشناختی دزبان یتاکنون هیچ پژوهش

 و از جملاه کتااب ، ندین اثار ایورامان لهون و پاوههها به ویژه گوی  مورد دیگر گوی 

ی صورت هاپژوه  ازبرخی به نخست  ،خ این باست. در   اپ و منتشر شده ،پایان نامه

زباان تارسای و سا س  بویژهو  ی مختلفهاهجا، ساختمان و انواع آن در زبان ۀدربار گرتته

 شود.به اختصار اشاره می های غیر از گوی  هورامان تخت()گوی  زبان هورامی

 های مختلفدر زبان و ساخت آنهجا  ةدربارشده های انجام پژوهشبرخی  -2-2

اهمیت مطالعه و بررسی سااخت هجاا  ۀ( به ساخت هجا اشاره کرده و دربار1332) 2اس نسر

 ۀ( به بحث دربار1331) 1ها دالیلی را بیان نموده است. کتفورددیگر زبان وسی در زبان انگلی

 8این باور است که در تعریاف هجاا بایاد تعالیات آغازشایگوید وی بر هجا پرداخته و می

را در زبان تارسی بررسی  ( ساخت هجا1088) الدینیةمشکو ش  ها مورد توجه قرار گیرد.

ای ظااهر ت هجایی در هر زبانی به صورت کام و بای  ویاژهدارد که ساخنموده و بیان می

های ساخت های گوناگون حاکی از آن است که برخی ویژگیشود و بررسی واوگان زبانمی

ها از ها یکسان است. وی بر این باور است که در زبان تارسی واوهزبان هجایی واوه در همۀ

ایی، دو هجاایی، ساه هجاایی،  هاار د: واوه های ت  هجانشوی  تا پنج هجا را شامل می

( به ساخت هجا و انواع آن در زبان تارسی پرداخته است 1082هجایی و پنج هجایی. ثمره )

که از ی  واکاه و یا  تاا ساه  آوایی پیوسته است گوبد که هجا در تارسی ی  رشتۀو می

، CVد: شود. وی معتقد است که در زبان تارسی سه نوع هجا وجود دارهمخوان تشکیل می

CVC و CVCCزباان تارسای که ساخت هجاا و اناواع آن را در  نیز( 1082) . حق شناس

گوید که هجا در هر زباانی دارای اناواعی اسات و آواشناساان میررسی قرار داده، اورد بام

                                                           
6. Spencer 

7. Catford 

8. initiatory activity 
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اش اتفان نتر دارند اما آنچه که بیشتر آنان درباره ،اندهجا بیان داشته ۀتعاریف متعددی دربار

در زباان تارسای باه ساه را است. وی هجا « ضربان خودکار ش  ها»ا به عنوان تعریف هج

 کند. نوع کوتاه، متوسط و بلند تقسیم می

 در زبان هورامیو ساخت آن هجا  ةهای صورت گرفته درباربرخی پژوهش -2-2

و باا نگرشای مختصاه  13و جاز  مساتقل 3در  ار وب واج شناسی زایا (1018) قشبندین

شهر پااوه(  ۀ)گون ایبه توصیف نتام آوایی گوی  پاوه کردی صوری مکانیکیو روی 11بنیاد

ت هجا در گوی  ساخ نگاهی گذرا به ،هاییبا مثالوار و همراه تهرست ،وی است. پرداخته

، هجایی که با واکاه آغااز ایپاوهاین باور است که در گوی   برگوید می اندازد ومذکور می

و  VCCو  V ،VCبه عبارت دیگر؛  ،باشد احد بدون همخوانو ۀشود یا متشکل از ی  واک

های همخوان و واکه 18را مزبور  های گونۀ. وی همخوانوجود نداردمواردی از این دست، 

 سا نجی ده اسات.های همخاوانی نشاای به خوشهاشاره در اثر مذکور داند.واکه می 8آن را 

برد عملای آواهاا و باه صاورت رارا در  اار وب کا ایپااوهگاوی  نتام آوایی  (1088)

در مورد ساخت هجا در گوی  ماورد وی تحلیلی بررسی و توصیف کرده است.  –توصیفی

. به باشدمی CV(C)(C(C))به صورت این گوی  نویسد که ساخت هجا در اش میبررسی

واکاۀ  2و  سادهواکۀ  3) 18های آن و تعداد واکه 13های این گوی  تعداد همخوان باور وی

( نیاز بار 1031) سالیمی اسات.ای نکاردهاشااره های همخوانیوی به خوشه. است رکب(م

تحلیلای باه بررسای و توصایف گاوی   –گرایی و به صورت توصیفیاساس نتریۀ ساخت

ای پرداخته است. وی در تصل دوم از کتاب خود کاه شاامل شا  تصال اسات و باه پاوه

به صورت گذرا در این گوی  را ساخت هجا صیف واجی گوی  مذکور اختصاص دارد تو

است که به ترتیاب  CCVCC و بلندترین هجا Vکمترین هجا گوید که می کند ومعرتی می

 18را مزباور هاای گاوی  وی همخاوانشاود. می نشان داده V(C)(C)(C)(C)در ترمول 

 ۀردربااوی نیاز  داند.مرکب( میواکۀ  2ساده و واکۀ  3) واکه 18های آن را همخوان و واکه

 به میان نیاورده است. سخنیهای همخوانی خوشه

                                                           
9. generative  phonology 

10. autosegmental  phonology 

11. feature based 
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، ناه در روسااختباه سااخت هجاا هاا شاود ایان پاژوه که مالحته مای گونههمان

را بررسای هاای همخاوانی خوشاه هیچ کدام از این آثاار، ،به عالوه اند.پرداختهزیرساخت، 

البته منابع دیگاری نیاز د. ناتفان نتر ندارنیز  هاها و واکهدر مورد تعداد همخوانو  اندنکرده

باشاند و باه علات ای میوجود دارند که آنها نیز اکثراً راجع به گوی  هورامان لهون یا پاوه

شود. همانطور که پیشتر نیز ذکر شد تااکنون محدودیت حجم مقاله از ذکر آنها خودداری می

خساتین هیچ تحقیقی راجع به گوی  هورامان تخت صاورت نگرتتاه اسات و ایان شااید ن

 پژوه  در این زمینه باشد.

 ی گویش هورامان تختهاها و واکهمعرفی همخوان -9
اند و در ایان بررسی شده 11های کمینهجفتقالب در  های این گوی  قبالًها و واکههمخوان

میاانی و پایاانی  واکه در سه جایگاه آغازی، یاهر همخوان کالم،  یری از اطالۀگجا برای جلو
واکاۀ سااده  8 دارای گوی  مورد بررسی مجموعااًشود. معرتی می ،آیدادامه میکه در  واوه
 اند.آمده 1و  1 ۀشمار هایدر جدول به ترتیب، کهاست  همخوان 03و

 هاهمخوان توصیف -9-2
/b/ 

 آوانویسی
 هورامی

 معنی فارسی
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

 آوانویسی
 هورامی

 معنی فارسی

[qaɫb] سخراب، بدجن [soba] بخاری [bɑn] پشت بام 

/p/  
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 
 هورامی

 معنی فارسی
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[qoɫp] دکمه [tɑpo] قیاته، شکل [pala] عجله 

/m/  

آوانویسی 
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
 معنی فارسی هورامی

[tɑm] مزه [mɑmo] عمو [mɫa] موش 
                                                           
12. minimal  pairs 
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/f/ 

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[ʃrif]  گونی بزر [lɑfɑw] سیل [fɑnila] واکت 

/v/ 
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[tɑv] آبشار [taveɫa] پیشانی [vɑrɑn] باران 

/t/ 
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[ʃot] شیر خوردنی [tɑta] پدر [tavani]  سن 

/d/ 
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[ɡoʒd] گوشت [jɑɡadɑr] جانشین، مفید [djɑr] آشکار 

/n/ 

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[qizavən] ندش آور  [hɑna] شمه  [naha] ناف 

/s/ 
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[has] یظغل [kisaɫi] الک پشت [sur] قرمز 
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/z/ 

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[barz] بلند [wazi] گردو [zəjɑj] ایدنئرو 

/l/ 

/ɫ/ 

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[kreɫ] کلید [wɑɫe] خواهر - - 

/r/  

آوانویسی 
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
 معنی فارسی هورامی

[ʔɑvir]  آت [harsi]  اش - - 

/ɍ/ 

آوانویسی 
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
 معنی فارسی هورامی

[ʤaɍ] پیچ [bnakəɍna]  ته دی [ɍvɑsa] روباه 

/ɹ/  
آوانویسی 

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

 معنی فارسی هورامی

[ʔɑɹ] )او )مذکر [ʔaɹɑ] مادر - - 

/ʃ/ 

آوانویسی 
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
 معنی فارسی هورامی

[baʃ] سهم [kaɫaʃir] خروس [ʃet] دیوانه 

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[bal]  شده(سیخ( [dle] ،درونداخل [luta] بینی 



 28/ )گوی  هورامان تخت( خت هجا در زبان هورامیسا

 

 
 

/ʒ/ 

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[leʒ] شیب دار [qɑʒənɡi]  خر ن [ʒaraʒi] ب ک 

/j/ 

آوانویسی 
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
 معنی فارسی هورامی

[maj] گوسفند [matja] عمه، خاله [jɑna] خانه 

/ʧ/ 

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[qɑʧ] پا [knɑʧe] دختر [ʧani] سوزن 

/ʤ/ 

آوانویسی 
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
 معنی فارسی هورامی

[zənʤ] انه  [ɡʤi] پیراهن [ʤɑr] دتعه 

/k/ 

آوانویسی 
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
 معنی فارسی هورامی

[vəɫk] کلیه [ɡolka] انگشت [kaʃ] صحرا، بیابان 

/ɡ/ 

آوانویسی 
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
 معنی فارسی هورامی

[hanɡ] زنبور عسل [daɡɑ] روستا [ɡravɑj] گریه کردن 

/w/ 

آوانویسی 
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
 معنی فارسی هورامی

[pɑrɑw] تصیح، روان [ʃwɑna] وپان  [wajwa] عروس 
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/q/ 
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 
 هورامی

 معنی فارسی
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[wɑq] خیره [dalɑqa] پنجره [qɑzɑϰ] مجرد 

/ʁ/ 
آوانویسی 

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

 معنی فارسی هورامی

- - [noʁro] ،گرتتار غرن [ʁadər] لمظ 

/ ϰ / 
آوانویسی 

آوانویسی  معنی فارسی هورامی
آوانویسی  معنی فارسی هورامی

 معنی فارسی هورامی

[damɑϰ] ،شادسرحال [ʃa ϰaɫ] آشغال [ϰoɫka] دعوت 

/ћ/ 
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[roћ] تلز روی [ʃəfћa] پیکرو دربی [ћaɡɑɫ] روسری 

/ʕ/ 
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

[manʕ]  سرزن [baloʕa] شیر آب [ʕɑl] خوب 

/ʔ/ 
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

- - - - [ʔɑro] امروز 

/h/ 
آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

آوانویسی 

 هورامی
 معنی فارسی

- - [vahɑr] بهار [halʧi] قارچ 



 21/ )گوی  هورامان تخت( خت هجا در زبان هورامیسا

 

 
 

 هاتوصیف واکه -9-2
/ɑ/ 

 معنی فارسی آوانویسی هورامی معنی فارسی آوانویسی هورامی
[zamɑ] داماد [ʧɑɡa] آنجا 

/a/ 

 معنی فارسی سی هورامیآوانوی معنی فارسی آوانویسی هورامی
[tuta]  س [harmɑna] کار 

/i/ 
 معنی فارسی آوانویسی هورامی معنی فارسی آوانویسی هورامی

[sɑvi] سیب [ʒir] عاقل، دانا 

/ e/ 

 معنی فارسی آوانویسی هورامی معنی فارسی آوانویسی هورامی
[ʔare] آری [heɫa] تخم مرغ 

/ə/ 

 معنی فارسی آوانویسی هورامی معنی فارسی آوانویسی هورامی
[brə] برادران [dəz] دزد 

/u/ 

 معنی فارسی آوانویسی هورامی معنی فارسی آوانویسی هورامی
[ʃu] شوهر [quɫ] عمیق 

/o/ 

 معنی فارسی آوانویسی هورامی معنی فارسی آوانویسی هورامی

[lɑlo] دایی [qoɫ] آستین 

/ɔ / 

 معنی فارسی سی هورامیآوانوی معنی فارسی آوانویسی هورامی

[mlɔ] رودمی [qɔɫ] )جوش )آب 
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/ در زبااان تارساای ə/ و /ɔهاای // و واکااهɫ/ ،/ɍ/ ،/ɹ/ ،/w/ ،/ʁ/ ،/ħ/ ،/ʕای /هااهمخاوان
/ اساتفاده e/ و /l/ ،/r/ ،/d/ ،/v/ ،/ɢ/ ،/h/ ،/ʔ/ ،/oوجود ندارند و به جای آنها به ترتیب از /

 .تار اسات/ از هار دو کشایدهu/ ۀو واکا تر استوتاهک/ o/ ۀنسبت به واک/ ɔ/ ۀشود. واکمی
باه / qoɫ/ مانناد ،/ وجاود ناداردɔ/ ۀر زبان تارسی وجود دارند اما واکد /o// و uهای /واکه
  .«عمیق»به معنی /quɫ/و  «)آب(جوش»به معنی/ qɔɫ/و « آستین»معنی
/lست و با /ا کناری و پیشین، / همخوان لثوی، واکدارl ابتاداندارد و در  وتیتفا/ تارسی ،
شاده و نرمکامی / همخوان لثوی، واکدار، کناری، پسینɫاما / ،شودظاهر میو پایان واوه  میانه

هاایی / انگلیسی در واوهɫ/ مانند تولید آن تقریباً ۀدر تارسی وجود ندارد. شیو است. این واج
تنها در میاان و و آید نمیاست. در ابتدای واوه « سیب»/ به معنی æpɫبا تلفظ /« apple»مثل 

 «.موش» / به معنیmɫaو /« گردنه» / به معنیmla/ مانندشود پایان واوه دیده می

/rمانند / وتکریری  ،/ همخوان لثوی، واکدارr / آیدواوه نمی ابتدایتارسی است. در در، 

 ۀواشی ./ همخوان لثوی، واکدار و غلتان استɍواوه است. /جایگاه آن در میان و پایان 

 است.« خواندن» ه معنیب/ ri:dبا تلفظ /« read»/ در واوه انگلیسی r/ داننم د آن تقریباًاتولی

/ همخوان ɹ/ شود.ان واوه ظاهر میاایاو پ میانه، ابتدااین واج در تارسی وجود ندارد. در 

 نزدی  های بااله دندانب ست. در تولید آن، نوک زبانا و پیوسته ، واکدار، نرمدندانی ،ناسوده

این واج در تارسی و انگلیسی وجود ندارد. در  .که با آنها تماس پیدا کنداینشود بدون می

/ به boɍa/ انندامورد. خه  شم میاان واوه باایاان و پاا در میاآید تنهابتدای واوه نمی

  «.رن  روغنی» یمعن/ به boɹaو /« سیاه، سیاهه» / به معنیbora، /«صدای ماشین»معنی
 

 های گویش هورامان تختواکه :2 ةشمار دولج

 



 23/ )گوی  هورامان تخت( خت هجا در زبان هورامیسا

 

 
 

 های گویش هورامان تختهمخوان :2 شمارةل دوج

 محل تولید   

 

 تولید ةشیو

 دولبی
 و لب

 ندانید
 لثوی دندانی

لثوی 

 کامی
 چاکنایی حلقی مالزی نرمکامی کامی

 p   b  d  t    ɡ    k q  ʔ انسدادی

 v    f  z    s ʃ     ʒ   ʁ   χ ħ  ʕ h  سایشی

      ʤ  ʧ     انسایشی

       m   n خیشومی

       l    کناری

کناری 
       ɫ    29شدهنرمکامی

       r    24تکریری
       ɍ    27غلتان
)نیم  غلت
 26 واکه(

  
   j w 

   

        ɹ   25ناسوده
واک بی نیپایی یا چپ سمت هایهمخوان و واکدار باالیی یا راست سمت هایهمخوان ،خانه هر در◄

 هستند.

 هجا و ساختمان آن -4

 ۀهجا را ضاربان کمینا( 123: 1331) ه شده است. کتفوردئدر مورد هجا تعاریف مختلفی ارا

ه تعریاف نااهجاا را اینگو( 118: 1082) و همکااران 18دیاد. اگریادانازشی میاتعالیت آغ

و واحادهای صاوتی غیار  هجا از ی  هسته هجایی که معماوال یا  واکاه اسات» کنند:می

شامارند شود. هرگاه اهل ی  زبان هجاهای ی  واوه را مایهجایی وابسته به آن تشکیل می

دهند. هر زباان سااخت هجاایی خااص آگاهی خود را از این واحد ساخت واجی نشان می

                                                           
13. velarized lateral 

14. trill 

15. rolled 

16. glide(semi-vowel) 

17. approximant 

18. O,grady 
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هجاا یا  واحاد آوایای » گویاد:( در مورد هجاا مای441:1330) 13کریستال« خود را دارد.

 «  آوا و کو کتر از ی  واوه است.بزرگتر از ی
ترتیاب و  ۀمنتور از ساختمان هجا این است که ی  هجا دارای  ه اجزایی است؟ نحاو

گیری و ترکیب اجزای ی  شکل ۀگرتتن اجزای آن  گونه است؟ و  ه قوانینی بر نحو قرار

واجشناساان بار اسااس مطالعاات و  .(0:1081 ،)کریمای دوساتان ساخت هجایی حاکمند؟

، اند که هجااهای مختلف به این نتیجه رسیدههای به عمل آمده در مورد هجا در زبانرسیبر

 11قاتیاهو  13های آغازهکه در شکل زیر ترسیم شده است، از دو جز  آوایی به نام گونههمان

 10و پایاناه 11هساته(قله )خود به دو جز  دیگر یعنی  قاتیهشود و جز  دوم یعنی تشکیل می

ۀ واو ۀکوتااه شاد Vو حارف « consonant»ۀ واو ۀکوتااه شاد Cحارف  شاود.تقسیم مای

«vowel»،  باشد.می« واکه»و « همخوان»به ترتیب معادل تارسی 

   

 
 

 

 
 

 هجا ساختمان :2 نمودار شمارة

همخاوان از هاا در برخای از زباانو  و پایانه از همخوان و هسته از واکاه بنابراین آغازه

شاود قیقت آنچه باعث تشکیل اناواع هجاهاای مختلاف مایشود. در حهجایی، تشکیل می

پایاناه  ، اماوجود یا عدم آغازه و پایانه است. وجود هسته برای هر هجا ضروری است ۀمسأل

:/ tuو با تلفاظ /« به» به معنی« to» انگلیسی ۀبه عنوان مثال واو ،توانند تهی باشندو آغازه می

                                                           
19. Crystal 

20. onset 

21. rhyme 

22. peak (nucleus) 

23. coda 

 هجا

 قاتیه آغازه

C 

 پایانه

C 

 هسته

V 



 11/ )گوی  هورامان تخت( خت هجا در زبان هورامیسا

 

 
 

/ هجایی است که در aɪ/ و با تلفظ« من»به معنی« I»ۀ که در آن پایانه تهی و واوهجایی است 

توانند تهی باشند اند و تنها دارای هسته است. آغازه و پایانه میآن هم آغازه و هم پایانه تهی

 ۀو یا از ی  یا  ند همخوان تشکیل شاوند. اینا  پاس از معرتای سااختمان هجاا و شایو

. هار پاردازیمهوراماان تخات مای در گاوی هجاا ساختمان بررسی تشکیل انواع هجا، به 

شود. الزم باه توضایح اسات کاه ساخت هجایی همراه با سه مثال در این گوی  معرتی می

تواند حضور داشته باشاد یاا نداشاته عالمت پرانتز به این معناست که همخوان داخل آن می

 باشد.

 هجا و ساختمان آن در گویش هورامان تخت  -7

  Vساخت هجایی  -7-2

هایی که در زیرساخت با واکه تنها دارای هسته است و آغازه و پایانه ندارد. واوه تساخ این

آغازی هستند اما در روساخت در جایگاه آغاازی یا  انسادادی  (C)شوند بدون شروع می

از زباان  قرضای طریق واوگاان شود. این انسدادی  اکنایی یا همزه ازدرج می [ʔ]  اکنایی

ها غیر از جایگاه های این زبانهورامی شده و در هیچ کدام از واوهوارد زبان تارسی و  عربی

شاوند پیشاوندی هایی کاه باا همازه شاروع مایآغازی همزه وجود ندارد. وقتی که به واوه

شود و این بیانگر آن است که همزه در زیرساخت واوه وجود ندارد بیفزاییم همزه حذف می

زه حاذف اه آن، همااب [bad] که با اتزودن پیشوند [ʔɑhanɈ]مانند ؛ (111:1088 ،)کامبوزیا

 ست.ا مرز هجا ۀدهندنشان )$( /. عالمتbadɑhanɈ/ شودمی

ساختمان هجا در 
 هورامی

زیرساخت هجا در 
 هورامی

روساخت هجا در 
 هورامی

 معنی فارسی

V  /ɑ$vi/ [ʔɑ$vi] آب 

V /ɑ$ro/ [ʔɑ$ro] امروز 

V /ɑ$mɑ/ [ʔɑ$mɑ] آمد 

  CVی ساخت هجای -7-2

یعنی ساختی که دارای ی  همخوان در آغازه  ،ها این ساخت وجود داردزبان ۀدر هم تقریباً
 آن تهی است. ۀپایانو و ی  واکه در هسته است ولی پایانه ندارد 
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ساختمان هجا در 
 هورامی

زیرساخت هجا در 
 هورامی

روساخت هجا در 
 هورامی

 معنی فارسی

CV  /ʒa$ni/ [ʒa$ni] زن 

CV /pɑ / [pɑ] پا 

CV  /kar$ɡa/ [kar$ɡa] مرغ خانگی 

  CCVساخت هجایی  -7-9

؛ آن تهی اسات ۀساختی که دارای دو همخوان در آغازه و ی  واکه در هسته است ولی پایان

 ۀوانی آغازی است. هر  ناد وجاود خوشاهمخدو ۀساختی که دارای خوش ،به عبارت دیگر

زبان پهلوی است اما هنوز های ایرانی باستان و انهای زبیهمخوانی در آغاز هجا از ویژگدو

های کردی و هورامی باقی مانده ولی در تارسی معیار از بین رتته اسات. در بسیاری از گونه
  

ساختمان هجا در 

 هورامی

زیرساخت هجا در 

 هورامی

روساخت هجا در 

 هورامی
 معنی فارسی

CCV /fra/ [fra] زیاد 

CCV /brɑ/ [brɑ] برادر 

CCV /dve/ [dve] )دو )عدد 

  VCساخت هجایی  -7-4

این ساخت، ساختی است که دارای ی  واکه در هسته و یا  همخاوان در پایاناه اسات و 

 آن تهی است. ۀآغاز

ساختمان هجا در 
 هورامی

زیرساخت هجا در 
 هورامی

روساخت هجا در 
 هورامی

 معنی فارسی

VC  /ɑɹ/ [ʔɑɹ] )او )مذکر 

VC /eʃ/ [ʔeʃ] درد 

VC /eɹ/ [ʔeɹ] )این )مذکر 
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 VCCساخت هجایی  -7-7

آن تهای  ۀساختی است که دارای ی  واکه در هسته و دو همخوان در پایانه اسات و آغااز 

 همخوانی پایانی است.دو ۀاست یعنی دارای خوش
 

  CVCساخت هجایی -7-6

ساختی است که دارای ی  همخوان در آغاازه و یا  همخاوان در پایاناه و یا  واکاه در 

 هسته است. 

 CVCCساخت هجایی  -7-5

هساته و دو همخاوان در پایاناه وجاود ی  واکه در ،ی  همخوان در آغازه ،در این ساخت

 دارند.

ساختمان هجا در 

 هورامی

زیرساخت هجا در 

 هورامی

روساخت هجا در 

 هورامی
 معنی فارسی

CVCC  /sarɹ/ [sarɹ] سرد 

CVCC /wəʃk/ [wəʃk]  خش 

CVCC /danɡ/ [danɡ] صدا 

ساختمان هجا در 

 هورامی

زیرساخت هجا در 

 هورامی

روساخت هجا در 

 هورامی
 معنی فارسی

VCC /ɑʃt/ [ʔɑʃt] آشتی 

VCC /atk/ [ʔatk] خیانت 

VCC /ark/ [ʔark] زحمت 

ساختمان هجا در 

 هورامی

زیرساخت هجا در 

 هورامی

روساخت هجا در 

 هورامی
 معنی فارسی

CVC  /tɑɫ/ [tɑɫ] تلخ 

CVC /fra$zɑn / [fra$zɑn] بسیار( دانا( 

CVC /soɫ/ [soɫ] )شور )مزه 
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 CCVCساخت هجایی  -7-7

ایانه اخوان در پااه و یا  همااازه، ی  واکه درهستاااین ساخت دارای دو همخوان در آغ

  .باشدمی
 

ساختمان هجا در 

 هورامی

زیرساخت هجا در 

 هورامی

روساخت هجا در 

 هورامی
 معنی فارسی

CCVC /ʤbar/ [ʤbar] بیرون 

CCVC /sjɑw / [sjɑw] ) سیاه )رن 

CCVC /djɑr/ [djɑr] آشکار، مشخص 

 CCVCCساخت هجایی  -8-3

ان در پایاناه هساته و دو همخاو ی  واکاه در است که دارای دو همخوان در آغازه، ساختی

 همخوانی آغازی و پایانی است.دو ۀخوشدو دارای  ،به عبارت دیگر ،است

اختمان هجا در س
 هورامی

زیرساخت هجا در 
 هورامی

روساخت هجا در 
 هورامی

 معنی فارسی

CCVCC  /tfanɡ/ [tfanɡ]  تفن 

CCVCC /draχt / [draχt] درخت 

CCVCC  /brenɡ/ [brenɡ]  خش  خش 

سااخت باه در زیار باال، ساختمان هجا در گاوی  هوراماان تخاتهای با توجه به داده

کااه ساااختمان هجااا در زبااان تارساای در  در حااالی باشااد.ماای V(C)(C)(C)(C)صااورت

 در ایان گاوی ،. (103: 1082 ،)حاق شاناس اسات V(C)(C)(C) زیرساخت به صاورت

وجاود  ،هجاا  ه در جایگاه آغازی و  اه در جایگااه پایاانی ،یبی  از دو همخوان ۀخوش

/ ɹ/ و /ɫ/ ،/rای /هاازه، همخاوانایا  همخاوان در آغا دارای های هجاییِدر ساختندارد. 

تفااوت سااختمان هجاا در زباان تارسای و گاوی   هجا قارار گیرناد. ۀتوانند در آغازنمی

تواناد در مای همخوانی دو ۀاست که در گوی  هورامان تخت، خوشهورامان تخت در این 

و تنها ی   آغازه است در جایگاه دو همخوانی ۀتاقد خوشهجا بیاید ولی زبان تارسی  ۀآغاز

 بیاید. در این جایگاه تواندمی همخوان



 18/ )گوی  هورامان تخت( خت هجا در زبان هورامیسا

 

 
 

 های همخوانیخوشه -6

در گوی  هورامان تخت،  ه در جایگاه آغازی و  ه پایانی  ،تر گفته شدکه پی  گونههمان

هاای تارین خوشاهمعماولتعدادی از ود ندارد. این  اهمخوانی وج بی  از دو ۀهجا، خوش

 وندشهمخوانی آغازی و پایانی در این گوی  معرتی میدو

 همخوانی آغازی های دوخوشه -6-2

 همخوان اول همخوان دوم مثال و معنی فارسی
j ɍ r 

 fra _ _ fr f زیاد/

 dɍaj خار/
 djɑr آشکار/

dj 

dɍ 

_ d 

 pɍɑj پریدن/
 pjɑ مرد/

pj 

pɍ 

_ p 

 ʤjɑ ʤj _ _ ʤجدا/

 ʃrif گونی/
 ʃjajمناسب بودن/

ʃj 
_ 

ʃr 

ʃ 

 brɑبرادر/
 _ bɍa جمله/

bɍ 

br 
b 

 kreɫ کلید/
 kja کانال/

kj 
_ 

kr 

k 

 njɑj nj _ _ n کاشتن/
 mro گالبی/
 mjɑwصدای گربه/

mj 
_ 

mr 

m 

 travi _ _ tr t ترب/
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 همخوانی پایانیهای دوخوشه -6-2

 همخوان اول همخوان دوم مثال و معنی فارسی
T ɡ ɹ 

 hanɡزنبور عسل/
 lent nt/لنت

nɡ 
_ n 

 sarɹ/سرد
 varɡگر /
 kɑrt rtکارت/

rɡ 

rɹ 

r 

 

 همخوان اول همخوان دوم مثال و معنی فارسی
Z p k 

 battaʃk - - ʃk ʃبد ریخت/

 Ɂatk - - tk tخیانت/
 Ɂarkزحمت/
 qorpشکستن/
 barzبلند/

rz 

rp 

rk 

r 

 taskباری /
 qaspبمباران/

- 

sp 

sk 
s 

 kaɫk - - ɫk ɫکم /

 گیرینتیجه -5

هاای همخاوانی گاوی  خوشاه و سااختمان هجااهاا، ها و واکاه، همخوانپژوه در این 

 ورامان تخت بررسی و توصیف شدند. در پایان نتایج زیر به دست آمد:ه

 1گاوی  باشاد. در ایان سااده مای ۀواکا 8 همخوان و 03 دارای تخت هورامان گوی  (1

که در زباان وجود دارند / əو // ɔ/ۀ ساد ۀواک / و دوɫ/ ،/ɍ/ ،/ɹ/ ،/w/ ،/ħ/ ،/ʁ/ ،/ʕ/ همخوان

 /eو / /l/ ،/r/ ،/d/ ،/v/ ،/h/ ،/ɢ/ ،/ʔ/ ،/oتارسی وجود ندارند و به جای آنها باه ترتیاب از/

وجاود دارد. گاوی  / در ایان q/ یعنای تارسی /ɢ/ صورت بیواک همخوان شود.می استفاده
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 / تولیادɡ/ و /k/ رمکامیانا باه صاورتگوی  / تارسی در این Ɉ/ و /c/ های کامیهمخوان

 وند.شمی

 V(C)(C)(C)(C) رساخت باه صاورتادر زیورامان تخت اگوی  ه در هجا ساختمان (1

بای  از  ۀخوشاگوی  در این است.  V(C)(C)(C) باشد اما در زبان تارسی به صورتمی

تفااوتی کاه همخوانی  ه در جایگاه آغازی و  ه در جایگاه پایانی هجاا وجاود نادارد. دو

دارد این است که در  با ساختمان هجای زبان تارسی گوی  هورامان تخت ساختمان هجای

 دارد ولی زبان تارسی تاقد آن است.دو همخوانی آغازی وجود  ۀن هورامی خوشزبا

توانناد / نمایɹ/ و /ɫ/ ،/r/ هایهمخوان ازه،اآغ در همخوان ی  با هجایی هایساخت در (0

 هجا قرار گیرند. ۀدر آغاز
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