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 چکیده
 ماهیا  .پاردازدمی پااوه  )گونۀ هورامی زبان در «æɾæ-» و «ænæ»، «-æwæ-» پربسامد تکواژ سه بررسی به حاضر مقالۀ

 ایان الؤس نیس . مشخص چندان دارند، هاضاف حروف مشابه معنایی و پیوندندمی اسم به پسوند صورت به که تکواژها این

 و اساتخرا  هاورامی اضاافۀ حارف 25 تعاداد نخسا  راساتا، این در چیس . تکواژ سه این ماهی  که اس  این پژوهش

 ساه و شادند معرفی آن هاینشانه و غیرصریح حال  شد، مشخص هورامی داراضافه حرف گروه ساخ  شدند، بندیطبقه

 تکواژهاای یاا و اضاافه حاروف دهناد تشاکی  اجااا  یاا اضاافه،پس یا تکواژ سه این آنها اساس بر که شد مطرح فرضیه

 شامار باه بقیاه از ترپاییرفتنی را فرضیه یک بتوان که نداد دس  به گونه آن نتایجی زبانی هایداده بررسی هستند. نماحال 

 اینتیجاه باه نیاا رویکارد ایان اماا ،شدند زده محک نیا مرتبط شد مطرح هایجهانی با میکور فرضیۀ سه نهای  در آورد.

 هساتند، زباان گیشتۀ در نظام یک از تغییر یا حیف حال در بقایای تکواژ سه این رسدمی نظر به نشد. منتهی متقن و قطعی

 طلبد.می بیشتری بررسی و نیس  ممکن این از تردقیق نظری اظهار حال . نظام یا ایاضافهپس نظام یا

 .زبان هایجهانی غیرصریح، حال  اضافه،پس اضافه،پیش اضافه، حرف پاوه، هورامی، :هاواژهلیدک
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 مهمقدّ -3

 انتهاای باه کاه دارناد وجود «æɾæ-» و «ænæ»، «-æwæ-» پربسامد مقید تکواژ سه هورامی در

 ژتکاوا ساه این البته افاایند.می گروه معنای به مکانی )تقریباً  معنایی و شده ملحق اسمی گروه

 شود.نمی پرداخته آنها به اینجا در که دارند نیا دیگری کاربردهای
1) lɛ    janæ-j-ænæ              dæng-ɨʃ            mæj 

in   home-OBL-(place)   sound-3rd.SG   come.PRESENT.3rd.SG 

ʼآید.می صدایش خانه تویʻ  

2) nj-ænan               janæ-næ 

NEG-be.1st.SG   home-(place) 

ʼ نیستم. خانه )درʻ  

3) ʤæ     to-wæ            jað           mægɛɾan 

from   you-(place)   memory   take.PRESENT.3rd.PL 

ʼگیرند.می یاد تو ازʻ  

4) janæ-wæ          mæjmɛ 

home-(place)   come.PRESENT.1st.PL 

ʼآییم.می خانه ازʻ  

5) law    ɛmæ-ɾæ                     bjæɾdæ 

near   PRO.1st.PL-(place)   pass.PAST.1st.SG.FEM 

ʼگیش . ما کنار ازʻ  

6) kuʤjæ-ɾæ       lwane 

alley-(place)   go.PAST.1st.SG 

ʼرفتم. کوچه ازʻ  

 سادگی به  21-22 :1311) 2مکنای اگرچه نیس ، مشخص درستی به تکواژها این ماهی  

 ʻباا bæ )بیشتر اضافه حروف از معدودی تعداد با هک نامدمی 2«ایاضافهپس وندهایپس» را آنها

 تنهاایی باه تکواژ سه این اما ؛دهندمی تشکی  مرکب اضافۀ حروف و شده ترکیب  ʻاز ʤæ و

 نیاا اضاافه حاروف از دیگر بسیاری با این بر عالوه و  1 و 2 ،5 های)مثال روندمی کار به نیا

                                                           
4. D. N. MacKenzie 

5. postpositional suffixes 
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 حکام تاواننمی پاس . 2 و 1 هایمثال در ʻنارِک پیشِ، law و ʻدر lɛ جمله )از شوندمی همراه

 کارد فار  تواننمی آیا پییرف . سادگی به نکرده، موارد این به توجهی چندان که را، مکنای

 باشاند نمااییحال  ونادهای بازماندگان  -i- غیرصریح حال  نشانۀ کنار )در هاتکواژ این که

 نشاان را ایباه و ازی دری، حالا  وناکنا و شاوندمی شااهدهم ایرانی هایزبان تاریخ در که

 دهند؟می

 در )کاه هایشاانگونه و «æɾæ-» و «ænæ»، «-æwæ-» پسوند سه که اس  این سؤال بنابراین 

 حاروف از بخشای یاا هساتند مساتق  اضاافۀ حرف نامیم می تکواژ سه اختصاراً را آنها ادامه

 اضاافه فحارو باه باشاد هرچه جواب البته و حال . دهند نشان تکواژهای یا و مرکب اضافۀ

 باه اضاافه حروف که هستند هاییحال  نشانۀ ،باشند نیا نماحال  اگر که چرا ؛شودمی مربوط

 از ماراد کنیم.مای آغاز هورامی در اضافه حروف بررسی با رو این از کنند.می اعطا اسمی گروه

 در و کرمانشااه استان غربی شمال در واقع پاوه، شهر در که اس  ایگونه مقاله این در هورامی

 مقالاۀ هاایداده که اس  ضروری نیا نکته این ذکر گیرد.می قرار استفاده مورد هورامان، منطقۀ

 کاردهتغییارشادتبه زبان ویژه هب و شهر این در وجودم زبانی تنوع نمایند  وجه هیچ به حاضر

 مکالمااتی از هاداده ظماع قسم  نیس . آن نوجوان و جوان نس  ییر تغ حال در سرع  به )و

 شاهر ایان باومی زباناۀیک ساالکهان افراد از 1133-39 هایسال حدود که اندشده ستخرا ا

 صارف مااه یاک حدود موجود، هایداده اصالح و تکمی  جه  این، بر عالوه اند.شده ضبط

 شد. دیگر مصاحبۀ دو انجام و بومی گویشوران اتفاقی گفتار از بردارییادداش  و مشاهده

 بندیطبقه و توصیف :هورامی اضافة حروف -2

 :1331 ،1)بوسامان شاودنمی تصاری  کاه شاودمی گفته کالم اجاای از یکی به اضافه حرف

 و مکاان جه ، مالکی ، چون روابطی اسمی گروه همراهی با و ندارد خود از استقاللی ، 312

 حارف 52 تعاداد تعریا  این اساس بر  .131 :5993 ،7)کریستال دهدمی نشان جمله در را ...

  شامار جدول در آنها تقریبی  موارد بعضی )در معنی با همراه و شده استخرا  هورامی اضافۀ

 اند.شده ارائه  1)

                                                           
6. H. Bussmann 

7. D. Crystal 
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 یهورام ةاضاف حروف (.3) ةشمار جدول

 ایهنشاانه دهناد.می غیرصریح حال  خود متمم اسمی گروه به هورامی اضافۀ حروف معموالً

 شمار  جدول در کنند،می تغییر اسم شمار و جنس و آوایی باف  به بسته که غیرصریح، حال 

 اند.آمده  5)
 یهورام در حیرصریغ حالت یهانشانه (.2) ةشمار جدول

 بافت مثال نشانه

φ bæstæni pæj bæstæni ʼیبستن یبراʻ به مختوم مفرد هایاسم -i و -ɛ 

-i- kaɾ pæj kaɾ-i ʼارک یبراʻ همخوان به مختوم مفرد هایاسم 

-j- kabɾa pæj kabɾa-j ʼیفالن یبراʻ 
 غیر هاییواکه به مختوم مفرد هایاسم

 ɛ- و i- از

-ɛ- ʃælæminæ pæj ʃælæmin-ɛ ʼشلغم آش یبراʻ به مختوم مؤنث مفرد هایاسم -æ 

-an- kɨtɛw pæj kɨtɛw-an ʼهاکتاب یبراʻ همخوان به مختوم جمع هایاسم 

-jan- ħoɾiɛ pæj ħoɾi-jan ʼهایحور یبراʻ واکه به مختوم جمع هایاسم 

 حرف
 اضافه

 معنا
 حرف
 اضافه

اضافه حرف معنا  معنا 
 حرف
 اضافه

 معنا

pæj ،به براِی  ʤæ از lɛ/dlɛ  ِتوی bæ با 

ʧæni ،همراهِ  با  bɨnæw ،بیخِ  تِه  sæɾu 
 روِی، سرِ،

 بی bɛ باالیِ 

psæ(w)  ِ مث dæsu 
 دسِ ،
 سم ِ 

law ،ِپیشِ  کنار  Ta تا 

bɛʒgæm بجا bæɾu  ِبیرون paɫu ،ِپیشِ  کنار  sæɾæw سم ِ  به  

niʃanæw ِنشان ipæru سرِ  این  ʧɛɾu ،ِنِ پایی زیر  mæjlæw سم ِ  به  

bæ dæsi  ِتوسط æwpæru سرِ  آن  pæʃtæw  ِ پش rʊwæw سم ِ  به  

rɛku 
 برابرِ،
از قب  wæɫɛ بینِ  bæjnu پایینِ  waɾu انداز   

ɨnnæw  انداز jagɛ جایِ  به  lɛ rasæw  ِوسط dmaw از بعد  

ʕæjnu 
 درس 
بیخِ  تِه، bɛxu مث ِ   wæɾu  ِجلوی Lanu 

 طرفِ، از
باب ِ  از  

ɨnu  ِمال bonæw خاطرِ  به  ilaw طرفِ  این  ʃonæw بالِ دن  

ʤjati جایِ  به  djaɾu  ِبرای æwlaw طرفِ  آن  qæðu  ِروی 

pi 
 اب این، به

این از ʧi این  wæɾanwæɾu  ِروبروی ħænnaw 
 مح ِ، در

هب نسب   

pa 
 با آن، به

آن از ʧa آن  ħænnu مح ِ  در  æw سم ِ  به  
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 ،شاوندمی هماراه اضاافه حروف از بسیاری با بررسی مورد تکواژ سه که کردیم ذکر پیشتر 

 و تکاواژ ساه حضاور عادم یا حضور اساس بر ، 7) در داراضافه حرف گروه ساخ  بنابراین

 توانادمای شاده، داده نشاان  1) شمار  جدول در کهانچن ،حال  نشانۀ حضور عدم یا حضور

 باشد. داشته مختل  صورت هش 

  تکواژ سه از یکی) –  حال  نشانۀ) – متمم – اضافه حرف  7

 داراضافه حرف گروه مختلف یهاتصور (.1) ةشمار جدول

 تکواژ سه از یکی بدون

 حال  ۀنشان بدون

 اضافه حرف ممتمّ 

-ænæ 
-æwæ 
-æɾæ 

 تکواژ سه از یکی بدون

 ænæ- حال  ۀنشان با
-æwæ 
-æɾæ 

 هماین و کننادمی انتخااب را ممکان تصاور هش  از برخی تنها مختل  اضافۀ حروف 

 دساته هر خصوصیات  2) شمار  جدول در .باشد آنها بندیدسته برای مبنایی تواندمی انتخاب

 صاورت هشا  از هاییمثال و دارند  عضو یک تنها هادسته )برخی آن از عضو یک معرفی با

 بناابراین ؛اسا  ساخ  بودن غیرمجاز نشانۀ جدول این در ستاره اس . شده داده نشان ممکن

 ساتون )دو کناد.می شرک  ممکن هایساخ  از برخی در تنها ایاضافه حرف هر که بینیممی

 اس   جمله هایسازه دیگر برای جدول راس  سم 

 داراضافه حرف گروه ساخت در موجود یهاامکان از اضافه حروف مختلف یهاانتخاب از ییهامثال (.4) ةشمار جدول

1) pæj 

janæ*   

janæ-j  mælu 

janæ-næ*   

janæ-j-næ*   

janæ-wæ*   

janæ-j-wæ*   

janæ-ɾæ*   

janæ-j-ɾæ*   

2) ta 

janæ  mælu 

janæ-j*   

janæ-næ*   

janæ-j-næ*   

janæ-wæ*   

janæ-j-wæ*   
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janæ-ɾæ*   

janæ-j-ɾæ*   

3) bonæw 

janæ*   

janæ-j*   

janæ-næ*   

janæ-j-næ*   

janæ-wæ*   

janæ-j-wæ   

janæ-ɾæ*   

janæ-j-ɾæ*   

4) bɛ 

janæ  mælu 

janæ-j pa nɨmwarowæ 

janæ-næ*   

janæ-j-næ*   

janæ-wæ*   

janæ-j-wæ*   

janæ-ɾæ*   

janæ-j-ɾæ*   

5) ʤjati 

janæ*   

janæ-j kæpɾæm kæɾdæ 

janæ-næ*   

janæ-j-næ qæbuɫʃ kæɾæ 

janæ-wæ*   

janæ-j-wæ*   

janæ-ɾæ*   

janæ-j-ɾæ*   

6) lanu 

janæ*   

janæ-j*   

janæ-næ*   

janæ-j-næ*   

janæ-wæ*   

janæ-j-wæ xatɾʤæm bæ 

janæ-ɾæ*   

janæ-j-ɾæ qsɛma kæɾdɛ 

7) wæɫɛ(w) 

janæ*   

janæ-j maʃin mæsano 

janæ-næ*   

janæ-j-næ   

janæ-wæ*   

janæ-j-wæ   

janæ-ɾæ*   

janæ-j-ɾæ*   

8) ʃonæw 

janæ*   

janæ-j   

janæ-næ*   

janæ-j-næ*   

janæ-wæ*   
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janæ-j-wæ   

janæ-ɾæ*   

janæ-j-ɾæ  gɛɫɛ 

9) bæ 

janæ  mwaroʃo 

janæ-j  bwaʧdɛ 

janæ-næ*   

janæ-j-næ*   

janæ-wæ  mældɛ 

janæ-j-wæ*   

janæ-ɾæ  bærdɛʃ 

janæ-j-ɾæ*   

10) lɛ/dlɛ 

janæ*   

janæ-j  mælu 

janæ-næ*   

janæ-j-næ  bɛnɛ 

janæ-wæ*   

janæ-j-wæ dæng mæj 

janæ-ɾæ*   

janæ-j-ɾæ  mæwjæɾo 

11) ʤæ 

janæ ta bax mælu 

janæ-j bɛzaɾ bjæn 

janæ-næ  wtæn 

janæ-j-næ*   

janæ-wæ  mæj 

janæ-j-wæ*   

janæ-ɾæ  mæwjæro 

janæ-j-ɾæ*   

12) rʊwæw 

janæ  mæðjo 

janæ-j  mæðjo 

janæ-næ*   

janæ-j-næ*   

janæ-wæ  lwɛmɛ 

janæ-j-wæ  djaɾæn 

janæ-ɾæ*   

janæ-j-ɾæ  kæwtæn 

13) pi 

janæ*   

janæ-j æ  

janæ-næ*   

janæ-j-næ*   

janæ-wæ mɛmani mæδæj 

janæ-j-wæ ko mæli 

janæ-ɾæ  njæn 

janæ-j-ɾæ  mæpæɾmi 

14) ʧi 

janæ*   

janæ-j æ  

janæ-næ  nmæniʃu 

janæ-j-næ  nmæniʃu 
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janæ-wæ dæng nmæʒnæwi 

janæ-j-wæ dæng nmæʒnæwi 

janæ-ɾæ  bjæɾdæn 

janæ-j-ɾæ  bjæɾdæn 

 ماتمم جایگااه کاردن پر ایبر گاینه هش  مقاب  در اضافه حرف هر  2) شمار  جدول در 

 تکاواژ؛ ساه از یکای بادون و حال  نشانۀ بدون اسم از اس  عبارت اول گاینۀ دارد. قرار آن

 باا اسام چهاارم، و ساوم هایگاینه تکواژ؛ سه از یکی بدون و حال  نشانۀ با اسم دوم، گاینۀ

  تکاواژ باا اسام ششام، و پانجم هایگاینه حال ؛ نشانۀ با و بدون ترتیب، به و، -ænæ- تکواژ

-æwæ- ،باا اسام هشاتم، و هفاتم هایگاینه نهای ، در و حال ؛ نشانۀ با و بدون ترتیب، به و 

 هشا  از مختلا  هاایانتخاب اسااس بر حال . نشانۀ با و بدون ترتیب، به و، -æɾæ- تکواژ

 هار انتخااب الگاوی کاه کارد ترسیم  2) شمار  جدول چون جدولی توانمی ممکن صورت

 انتخااب عدم نشانۀ سیاه خانۀ و انتخاب نشانۀ سفید خانۀ جدول این در دهد.می نشان را گروه

 اس . آن مقاب  گاینۀ

 ممکن صورت هشت انیم از اضافه حروف از گروه هر یهاانتخاب یالگو (.1) ةشمار جدول

 هاگروه →
 ↓ هاگاینه

1 5 1 2 2 1 7 3 3 19 11 15 11 12 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

 تعداد
 7 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 هاانتخاب

 5 5 1 1 55 1 5 5 1 1 1 5 2 19 اعضا تعداد

 اسام یعنای دوم، ایناۀگ هام آن و انتخااب یاک با تنها 1 گروه مثالً، جدول، این اساس بر 

 حارف 19 دیگار، عباارت باه دارد. عضو 19 تکواژ، سه از یکی بدون و حال  نشانۀ با همراه

 غیرصاریح حالا  نشاانۀ خاود متمم به و نشده همراه تکواژ سه از یک هیچ با هورامی اضافۀ

 چاه و تکاواژ ساه از یکای باا چه اضافه، حرف 55 تعداد که بینیممی 19 گروه در یا دهند.می

 .شوندنمی ظاهر حال  نشانۀ بدون آنها، بدون



 151/ نماحال  یا اضافهپس ی:هورام در «æɾæ-» و «ænæ»، «-æwæ-» تکواژ سه بررسی
 

  1) شامار  جادول در  2) شمار  جدول اساس بر هورامی اضافۀ حروف بندیطبقه نتیجۀ 

 شود.می مشاهده

 حالت ةنشان و تکواژ سه حضور عدم ای حضور اساس بر یهورام ةاضاف حروف یبندطبقه (.6) ةشمار جدول

1 گروه 5 گروه  1 گروه  2 گروه  2 روهگ   

اضافه حرف اضافه حرف معنا  اضافه حرف معنا   معنا 
 حرف

 اضافه
اضافه حرف معنا  معنا 

pæj ،ِبه برای  ta تا bonæw خاطرِ به  bɛ بی ʤjati جایِ به  

ʧæni ،همراهِ  با  sæɾæw سم ِ به  djaɾu  ِگروه 19   برای 

psæ(w) ِ مث mæjlæw سم ِ به اضافه حرف       معنا 

bɛʒgæm بجا æw سم ِ به      lɛ/dlɛ ِتوی 

niʃanæw ِنشان       sæɾu 
 رویِ،

 باالیِ

bæ dæsi ِتوسط       law ،ِشِپی کنار  

rɛku 
 برابرِ،

 انداز 
      paɫu ،ِشِپی کنار  

ɨnnæw  انداز       ʧɛɾu ،ِینِپای زیر  

ʕæjnu 
 درس 

 مث ِ
      pæʃtæw ِ پش 

ɨnu ِمال       bæjnu ِبین 

1 گروه 7 گروه  3 گروه  3 گروه   lɛ rasæw ِوسط 

اضافه حرف اضافه حرف معنا  اضافه حرف معنا   معنا 
 حرف

 اضافه
 جلویِ wæɾu معنا

lanu باب ِ ااز  wæɫɛ  از قب  ʃonæw  ِدنبال bæ با ilaw طرفِ این  

  dmaw از بعد  qæðu ِروی   æwlaw طرفِ آن  

11 گروه 15 گروه  11 گروه  12 گروه   wæɾanwæɾu  ِروبروی 

اضافه فحر اضافه حرف معنا  اضافه حرف معنا   معنا 
 حرف

 اضافه
مح ِ در ħænnu معنا  

ʤæ از rʊwæw سم ِ به  pi 
 این، به

این با  
ʧi این از  ħænnaw  هب نسب  

    pa 
 آن، به

آن با  
ʧa آن از  bɨnæw ،ِبیخِ ته  

        dæsu 
 دس ِ،

 سم ِ

        bæɾu ِبیرون 

        ipæru سرِ  این  

        æwpæru سرِ آن  

        waɾu ِپایین 

        jagɛ جایِ به  

        bɛxu ،ِبیخِ ته  
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 که: شودمی مشخص  2) و  2) شمار  هایجدول اساس بر

 همااراه ænæ- تکااواژ بااا اضااافه، حاارف 53 جمعاااً ،12 و 11 ،19 ،7 ،2 هااایگروه  3

 شوند؛نمی ظاهر حال  نشانۀ بدون یک هیچ و شوندمی

  تکااواژ بااا اضااافه، حاارف 12 جمعاااً ،12 و 11 ،15 ،11 ،19 ،3 ،3 ،7 ،1 هااایگااروه  3

-æwæ شوند؛نمی ظاهر حال  نشانۀ بدون یک هیچ و شوندمی همراه 

 æɾæ- تکاواژ باا اضاافه، حارف 15 جمعاً ،12 و 11 ،15 ،11 ،19 ،3 ،3 ،1 هایگروه  19

 شوند؛نمی ظاهر حال  نشانۀ بدون یک هیچ و شوندمی همراه

 شوند؛می ظاهر حال  نشانۀ با اضافه، حرف 23 یعنی ،5 گروه جا هاگروه همۀ  11

 همااراه تکااواژ سااه از یاک هاایچ بااا اضاافه، حاارف 12 جمعاااً ،2 و 5 ،1 هاایگروه  15

 شوند.نمی

 هافرضیه -1

 هستند اضافه حروف تکواژ سه اول: فرضیة -1-3

 دیگار همراهای بادون و یتنهاای به تکواژ سه این وقوع ،شودمی فرضیه این طرح باعث آنچه

 آنهاا در اضاافه حارف یاک معنای شودمی احساس که ایگونه به هم آن اس ، اضافه حروف

 شود.می تکرار  11) در که  5) مثال مانند اس ، مستتر

13) nj-ænan               janæ-næ 

NEG-be.1st.SG   home-(place) 

ʼ نیستم خانه )درʻ  

 نیاا اضاافهپس 1 اضاافه،پیش 25 بار عاالوه هاورامی در که بپییریم باید فرضیه این طبق 

 کاالم، جاا  یاک باه تعلق لحاظ به تکواژ سه این که باشیم داشته انتظار باید رو این از ؛داریم

 اضاافۀ حاروف بررسی در که مواردی جمله از باشند. داشته اضافه حروف سایر مشابه رفتاری

  11) طباق کاه اسا  اضاافه حرف متمم هب غیرصریح حال  اعطای شود،می مشاهده هورامی

 باه تواننادمی هاورامی اضاافۀ حرف 23 کند.می صدق اضافه حروف سایر برای مورد سه جا

 شاود.می داده نشاان -i- تکاواژ هایگوناه از یکی با که کنند اعطا غیرصریح حال  خود متمم
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 حضاور شااهد بایاد نتیجاه در و کنند اعطا حالتی چنین بتوانند باید نیا تکواژ سه این بنابراین

-11) هایمثال و  7) شمار  جدول طبق اما باشیم. هایشانمتمم در -i- تکواژ هایگونه از یکی

 مفارد غیرصاریح حالا  نشاانۀ حضاور ماانع تکاواژ سه این حضور که شودمی مشاهده  11

 باا جماع صاریحغیر حالا  نشاانۀ  13 و 17) هایمثال و  7) شمار  جدول طبق اما ؛شودمی

 .اس  ضروری تکواژ سه این حضور

14) nj-ænan               janæ-j-næ* 

NEG-be.1st.SG   home-OBL-(place) 

ʼ نیستم خانه )در.ʻ  

15) asman-æɾæ   mælo 

sky-(place)    go.PRESENT 

ʼ کندمی حرک  آسمان )در.ʻ  

16) asman-i-æɾæ          mælo* 

sky-OBL-(place)    go.PRESENT 

ʼ کندمی رک ح آسمان )در.ʻ  

17) ktɛw-an-ænæ                 gɛɫæ 

book-OBL.PL-(place)    search.PRESENT 

ʼ کن جستجو هاکتاب )در.ʻ  

18) ktɛw-ɛ-ænæ                  gɛɫæ* 

book-DIR.PL-(place)   search.PRESENT 

ʼ کن جستجو هاکتاب )در.ʻ  

 واژتک سه توسط حیرصریغ حالت یاعطا یالگو (.7) ةشمار جدول

-ænæ 

janæ-næ حال  نشانۀ بدون مفرد اسم  

janæ-j-næ* حال  نشانۀ با مفرد اسم  

janæ-an-ænæ حال  نشانۀ با جمع اسم  

-æwæ 

janæ-wæ حال  نشانۀ بدون مفرد اسم  

janæ-j-wæ* حال  نشانۀ با مفرد اسم  

janæ-an-o حال  نشانۀ با جمع اسم  

-æɾæ 

janæ-ɾæ حال  نشانۀ بدون مفرد اسم  

janæ-j-ɾæ* حال  نشانۀ با مفرد اسم  

janæ-an-æɾæ حال  نشانۀ با جمع اسم  
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 نتیجاۀ باه تاواننمی معیاار این از ،هایشانمتمم با تکواژ سه دوگانۀ نحوی رفتار به توجه اب 

 سااخ  ،نمایادمی ضروری رابطه این در آن بررسی که دیگری معیار یاف . دس  اتکایی قاب 

  3) شامار  جادول در کهچنان را، هورامی اضافۀ حروف اس . هورامی اضافۀ حروف درونی

 اضاافۀ حارف 29 و سااده اضاافۀ حارف 11 ؛کرد تقسیم مرکب و ساده به توانمی اس ، پیدا

 دو هار در و اس  مرکب و ساده صورت دو هر دارای نیا  psæ(w)) اضافه حرف یک مرکب.

 اس . شده شمارش دسته

 مرکب و ساده به یهورام ةاضاف حروف یبندبقهط (.8) ةشمار جدول

 مرکب ساده

 حرف

 اضافه
اضافه حرف معنا هاضاف حرف معنا   معنا 

 حرف

 اضافه
 معنا

pæj ،به براِی  bæjn-u  ِبین psæ-w  ِ مث mæjl-

æw 
سم ِ  به  

ʧæni ،همراهِ  با  wæɾ-u  ِجلوی niʃanæ-w ِنشان sæɾ-æw سم ِ  به  

psæ  ِ مث dma-w از بعد  bɨnæ-w ،بیخِ  تِه  bæ dæs-

i 
 توسطِ 

bɛʒgæm بجا pæʃtæ-w  ِ پش rɛk-u 
 برابرِ،

 انداز 
lɛ rasæ-

w 
 وسطِ 

ʤjati جایِ  به  rʊwæ-w سم ِ  به  ɨnnæ-w  انداز i-la-w طرفِ  این  

ʤæ از wæɾanwæɾ-

u 
 ʕæjn-u روبرویِ 

 درس 

 مث ِ 
æw-la-

w 
طرفِ  آن  

jagɛ جایِ  به  ħænn-u مح ِ  در  ɨn-u  ِمال i-pær-u سرِ  این  

lɛ/dlɛ  ِتوی ħænna-w  هب نسب  djaɾ-u  ِبرای æw-

pær-u 
سرِ  آن  

bæ با lan-u باب ِ  از  dæs-u 
 دسِ ،

 سم ِ 
p-i 

 اب این، به

 این

bɛ بی ʃonæ-w  ِدنبال bæɾ-u  ِبیرون p-a 
 با آن، به

 آن

ta تا qæð-u  ِروی waɾ-u  ِپایین ʧ-i این از  

wæɫɛ  از قب  sæɾ-u 
 روِی، سرِ،

 باالیِ 
bɛx-u ،بیخِ  تِه  ʧ-a آن از  

æw سم ِ  به  la-w ،ِپیشِ  کنار  bonæ-w خاطرِ  به    

  paɫ-u ،ِپیشِ  کنار  ʧɛɾ-u ،ِنِ پایی زیر    
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 نشانۀ به که آنها اول دستۀ کرد: تقسیم هدست دو به توانمی خود نیا را مرکب اضافۀ حروف 

 -w یاا -u کاه ،3«لیهای ا مضااف )یا ملکی اضافۀ» کند می عنوان  13 :1311) مکنای که)چنان

 و ندارناد اضاافه نشاانۀ کاه آنهاا دوم دستۀ و ؛اس  عدد 11 تعدادشان و شوندمی ختم اس ،

 کریمای رک. ،هورامی در اضافه مورد در بیشتر اطالعات )برای اس  اضافه حرف 7 تعدادشان

 ن)ساتو اول دساتۀ از اضاافه حارف 2 و اخیار دستۀ اضافۀ حرف 7 . 1139 باقری، و دوستان

 اند.شاده تشکی  جا  دو از حداق  اضافه، نشانۀ از نظر صرف  ،3 شمار  جدول راس  سم 

 باه دور، بارای a و نادیاک بارای i اشااری عناصار باا ترکیب در ʤæ و bæ اضافۀ حرف دو

 و ʻطارفِ ایانi-pær-u ʼ اضافۀ حرف دو ساخ  در اند.فتهیا تقلی  -ʧ و -p صورت به ترتیب،

æw-pær-u ʼطرفِ آنʻ تااریخی اطالعاات کاه جایی تا و همامانی دیدگاه یک از حداق ) نیا 

 دو ترکیاب اینکاه ترمهم نکتۀ و ؛ندارد وجود ایساده اضافۀ حرف هیچ  دهدمی نشان موجود

 خورد.نمی چشم به مرکب اضافۀ حرف یک تشکی  برای اضافه حرف

 فرماول طباق «æɾæ-» و «ænæ»، «-æwæ-» اضافۀ حرف سه اول، فرضیۀ اساس بر بنابراین، 

 ماثالً ؛ساازندمی مرکاب اضاافۀ حروف و شده ترکیب دیگر اضافۀ حروف از بسیاری با  13)

 ساه سااخ  در توانادمی شود،می مشاهده  59) رد کهچنان ،ʻباالیِ رویِ، sæɾu اضافۀ حرف

 مماتم گارفتن قارار جای چیننقطه  59) و  13) در کند. شرک  ترپیچیده مرکب اضافۀ حرف

 ناه ترکیاب ایان از حاصا  اضافۀ حرف اس ، پیدا که گونه آن دهد.می نشان را اضافه حرف

 اس . 3«دوطرفه اضافۀ حرف» بلکه اضافه،پس نه و اس  اضافهپیش

19) preposition + …… + postposition  → circumposition 

20) sæɾu + …… +  →  

 قابالً آنچاه از ترگساترده فهرستی هورامی اضافۀ حروف فهرس  شد، گفته هآنچ اساس بر 

 شاام  ،اضاافهپس عناوان باه تکاواژ سه احتساب و  19-3) هایگااره به توجه با و، شد ارائه

 افهاضاپایش تنهاا فرضایه این طرح از پیش تا که زبانی این، بر عالوه اس . اضافه حرف 129

                                                           
8. genitival Izafe 

9. circumposition 
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 اضاافۀ حرف» ،فرضیه همین نتیجۀ در و شد نیا اضافهپس یدارا فرضیه طرح صرف به ،داش 

 25 بار عاالوه اکناون هاورامی یعنای ؛شاد افااوده آن اضاافۀ حروف فهرس  به نیا «دوطرفه

 اول فرضایۀ پیاماد دو ایان دارد. نیاا دوطرفه اضافۀ حرف 32 و اضافهپس 1 تعداد اضافه،پیش

 در اینکاه مگر رسند،نمی نظر به پییرفتنی انچند و نبوده تحلی  اقتصاد راستای در وجه هیچ به

 نباشد. آنها پییرفتن جا ایچاره تردقیق و بیشتر تحلی  نتیجۀ

 اسا . اضاافه حاروف آوایای اساتقالل ،طلبادمی توجاه که دیگری موضوع رابطه این در 

 باه ناه شاوندمی ظاهر آزاد تکواژ صورت به یعنی دارند، آوایی استقالل هورامی اضافۀ حروف

 شااهد ʧa و pi، pa، ʧi اضاافۀ حارف 2 در تنهاا شادهمعرفی اضافۀ حرف 25 از وند. صورت

 و اسا  مرکاب اضاافۀ حارف تشاکی  بارای هم آن که هستیم اضافه حروف وابستۀ صورت

 باه و نداشاته آوایی استقالل بررسی مورد تکواژ سه اما دارد. آوایی استقالل نیا حاص  ترکیب

 خاالف بر که شده سبب آوایی وابستگی همین شوند.می ملحق نهایشامتمم به پسوند صورت

  صاورت باه ænæ- بگایارد. آنهاا تلفا  شیو  بر زیادی تأثیر آوایی باف  اضافه، حروف سایر

-næ، -æɾæ صورت به -ɾæ و -æwæ هایصورت به -wæ، -owæ و -o شوند.می تلف  نیا 

 حروف دهندةتشکیل اجزاء از و نیستند مستقل اضافة حرف تکواژ سه دوم: فرضیة -1-2

 انداضافه

 بخاش در کاه اسا  هاورامی اضاافۀ حروف پرتعداد فهرس  پییرفتن مستلام نیا فرضیه این

 شامار باه مساتق  اضاافۀ حارف خاود تکواژ سه چون فرضیه، این طبق شد. اشاره بدان پیش

 مقولاۀ حایف آن تارمهم نتیجاۀ اماا رساد.می اضاافه حارف 127 به 129 از تعداد روند،نمی

 اناادکی ؛دارد دوطرفااه اضااافۀ حاارف 32 و ضااافهاپیش 25 هااورامی یعناای ،اساا  اضااافهپس

 باه هاورامی دوطرفاۀ ضاافۀا حاروف ساخ  فرضیه، این اساس بر اول. فرضیۀ از تراقتصادی

 دارد. تفاوت اندکی پیشین فرضیۀ طبق  13) ساخ  با که بود، خواهد  51) صورت

21) preposition + …… +  → circumposition 

 هاااین اگر کند.می تضعی  را فرضیه این باال بسامد با هم آن تنهایی به تکواژ سه وقوع اما 

 مانناد جمالتای در چارا ،انداضافه حروف دهند تشکی  اجاا  از و نیستند مستق  اضافۀ حرف
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 “باه” و “بار” اضاافۀ وفحر حیف مانند ،که کرد استدالل توانمی شوند؟می ظاهر مستقالً  1)

 باه شادهحایف بخاش نقاش و معنا ،“ناد به” و “روی بر” ترقدیمی هایصورت از فارسی در

 اسااس، ایان بر . 1139 درزی، و بیرقدار ؛1111 نجفی، )رک. اس  شده منتق  باقیمانده بخش

 و  اسا مساتتر ɾæ- تکواژ در bæ اضافۀ حرف معنای شود،می تکرار  55) در که  1) مثال در

 معناای انتقاال باا و اس  بوده  51) صورت به جمله این اصلی صورت که کرد فر  توانمی

bæ به -ɾæ اس . شده حیف و نبوده ضروری دیگر آن وجود 

22) kuʤjæ-ɾæ       lwane 
alley-(place)   go.PAST.1st.SG 

ʼرفتم کوچه از.ʻ  

23) bæ       kuʤjæ-ɾæ       lwane 
from   alley-(place)   go.PAST.1st.SG 

ʼرفتم کوچه از.ʻ  

 اضاافۀ حاروف تولیاد به فرایند این چه انجامد،می آن ابطال به نهایتاً فرضیه این صح  اما 

 در یعناای ایاان و ؛انجاماادمی قبلاای اضااافۀ حااروف نشااد حاایف اجاااا  از جدیااد و مسااتق 

 حارف» هبا «باودن اضافه حرف از بخشی» از گیار حال در تکواژ سه حال ، ترینبینانهخوش

 و تقادم در عباارتی به یا یکدیگر، طول در اول و دوم فرضیۀ دو بنابراین، هستند. «بودن اضافه

 ابطاال معناای باه لاومااً یکای اثباات و هم عر  در نه ،دارند قرار هم به نسب  زمانی تأخر

 احتماال اغلاب به دارد، قرار دوم فرضیۀ زمانی محدود  در هنوز هورامی اگر و ؛نیس  دیگری

 شد. خواهد اول فرضیۀ زمانی محدود  وارد آینده در

 هستند حالت نشانة تکواژ سه سوم: فرضیة -1-1

 ابوالقاسامی، ؛1115 ،19)ویندفور اس  بوده حال  هش  دارای اسم تانباس ایرانی هایزبان در

 چشام باه ایرانای متعادد هاایگویش و هاازبان در باساتان ایرانای حال  نظام بقایای  .1171

 شاده پییرفته تقریباً و نیس  مستثنی قاعده این از نیا هورامی . 1133 کلباسی، )رک. وردخمی

 راسخ ؛1311 )مکنای، اس  کرده حف  را غیرصریح یا «غیرفاعلی نمایحال » تکواژ که اس 

 داده نشاان  5) شامار  جدول در پیشتر تکواژ این مختل  هایگونه  .1135 نقشبندی، و مهند

 شدند.

                                                           
10. G. L. Windfur 
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 شاوندمی قلماداد حالا  هاینشانه «æɾæ-» و «ænæ»، «-æwæ-» تکواژ سه سوم ضیۀفر در 

 کااربرد هرچناد .هساتند 11ایباه و 15ازی ،11دری هاایحال  بازماناد  ترتیب، به احتماالً، که

 معاانی در یتاداخل و گنجادنمی گانهسه بندیتقسیم این در دقیق طور به تکواژها این امروزی

 چنادان ناه فر  که اس  روشن البته شود.می مشاهده مختل  هایف با در تکواژها متفاوت

 را غیرصاریح حالا  تنهاا وضاوح باه کاه ایرانای زباانی بارای حال  سه این وجود مستدل

 حفا  را خاود پیشاین حالا  نظاام از توجهی قاب  چیا نیا زبانیش خویشاوندان و نمایاندمی

 اس . دور به اقتصاد از اند،نکرده

 تاوانمی شاد مطارح پیشاتر که بحثی در را فرضیه این بطالن شاید و ضع  بر دیگر دلی  

 دارناد غیرصاریح حال  نشانۀ که هاییاسم با تکواژ سه که دیدیم  7) شمار  جدول در یاف .

 حاروف ماتمم هایاسام که شد مشخص  19-3) هایگااره در ،این بر عالوه شوند.می همراه

 دانیممای دارناد. غیرصاریح حال  نشانۀ ،شوندمی ملحق آنها هب نیا تکواژ سه که زمانی اضافه،

 باشاد داشاته توانادمی حالا  یاک تنهاا و گیردمی حال  منبع یک از تنها اسمی گروه هر که

 -j- اسا ، شاده تکارار  52) در کاه  1) مثاال در اگر ،بنابراین . 1331 ،12نیوسان و 12کوک)

 تاواننمی دیگار را ænæ- اسا ، گرفته ضافها حرف از اسم که باشد غیرصریحی حال  نشانۀ

 ،غیرصاریح حال  نشانۀ گرفتن نادیده با حتی و این بر عالوه آورد. شمار به دری حال  نشانۀ

 مشااهده اسا ، ænæ- جاای باه æwæ- تکواژ گرفتن قرار  52) با آن تفاوت تنها که  52) در

 کاامالً سااخ  یاک در واندتنمی واحد اضافۀ حرف یک اما اس . ازی اسم حال  که شودمی

 .کند اعطا ازی حال  هم و دری حال  هم مشابه

24) lɛ   janæ-j-ænæ              dæng-ɨʃ           mæj 

in   home-OBL-(place)   sound-3rd.SG   come.PRESENT.3rd.SG 

ʼآیدمی صدایش خانه توی.ʻ  

25) lɛ   janæ-j-æwæ              dæng-ɨʃ           mæj 

in   home-OBL-(place)   sound-3rd.SG   come.PRESENT.3rd.SG 

ʼآیدمی صدایش خانه توی از.ʻ  

                                                           
11. locative 
12. ablative 
13. dative 
14. V. J. Cook 
15. M. Newson 
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 در اضاافه حارف کااربرد صاورت باه پیشین مختل  هایحال  بیشتر ایرانی هایزبان در 

 اناد،بوده حال  نشانۀ تکواژ سه این زمانی اگر که کرد فر  توانمی  .1133 )کلباسی، اندآمده

 اضاافه حاروف طبقاۀ باه شادن وارد حال در یا و دارند قرار شدن حیف راه نیمه در یا اکنون

 حاروف دهناد تشاکی  عناصار صورت به چه و مستق  اضافۀ حروف تصور به چه هستند،

 اضافه.

 زبان هایجهانی دیدگاه از موضوع دوبارة بررسی -4

 فرضایات از یک هیچ ثباتا به تواننمی قطعی  به ،شد مطرح اینجا تا آنچه اساس بر که دیدیم

 زباان هاایجهانی بررسای باه بخاش این در اس . باقی همچنان مسأله و داد رأی شدهمطرح

 جملاۀ 199 تعاداد بررسی این انجام برای دارند. ارتباط موضوع این به نحوی به که پردازیممی

 ایان د.شادن بررسای شناسایرده در الزم پارامترهاای تعیاین برای متعدی فع  دارای هورامی

 و اسام ترتیاب صاف ، و اسام ترتیاب جملاه، اصالی هایساازه ترتیاب از عبارتند پارامترها

 پاارامتر ساه بررسای نتیجاۀ . 1311 ،17)گرینبار  مملوک و 11مالک ترتیب و نسبی وار جمله

 روشان بسایار مملاوک و مالاک ترتیب و نسبی وار جمله و اسم ترتیب صف ، و اسم ترتیب

 از قبا  اسام ،(NA) صاف  از قب  اسم استثنایی، هیچ بدون شده،رسیبر جملۀ 199 در اس .

 ترتیاب ماورد در اماا ؛گیاردمی قارار (NG) مالاک از قب  مملوک و (NRel) نسبی وار جمله

 واژ  آرایاش اناواع  3) شامار  جادول در نیس . ساده چندان موضوع جمله اصلی هایسازه

 نااچیا اخاتالف به توجه با و ارقام این اساس بر د.خورمی چشم به آنها فراوانی و شدهمشاهده

 بایدگف  ناچار به .کرد تعیین را هورامی مسلط واژ  آرایش تواننمی SVO و SOV آرایش دو

 دارد. مسلط آرایش دو زبان این که

 آنها یفراوان و یهورام ةواژ شیآرا انواع (.3) ةشمار جدول

 شیآرا تعداد

23 S O V 

27 S V O 
2 O S V 

                                                           
16. genitive 
17. J. H. Greenberg 
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 تقریبااً مالاک ،اضاافهپیش دارای هاایزبان در  73 :1311) گرینبر  دوم جهانی اساس بر 

 قارار آن از پایش اضاافهسپ دارای هاایزبان در که حالی در ،آیدمی حاکم اسم از پس همیشه

 در کاه اولی حال  یعنی اس ، NG صورت به مطلقاً ملکی اضافۀ ساخ  هورامی در گیرد.می

 باا  اول )فرضایۀ زباان ایان در اضاافهپس وجاود فار  لایا، اس . شده حمطر دوم جهانی

 هاایزبان بیشاتر  73 )هماان: گرینبر  چهارم جهانی اساس بر اما شود.می روبرو محدودی 

SOV آن مسالط آرایاش دو از یکای کاه هورامی بنابراین، .هستند ایاضافهپس SOV  اسا، 

 ایان و نیسا  غیرعاادی آن بارای اضاافهپس داشتن قولی به یا باشد داشته اضافهپس تواندمی

 مطارح چهاارم جهاانی از بیشتر قطعیتی با دوم جهانی البته کند.می تقوی  را اول فرضیۀ نتیجه

 چهاارم جهاانی کارد، تعیاین را هاورامی مسالط ساخ  تنها تواننمی که آنجا از و اس  شده

 کند.نمی حاضر بحث به چندانی کمک

 اینتیجاه باه تاواننمی نیاا هاازبان واژ  آرایش از  1333) 13کامری یبندتقسیم اساس بر 

 اصالی، واژ  آرایاش پارامترهاای ترکیب اساس بر گرینبر  یاف . دس  هورامی دربار  قطعی

 گوناۀ چهاار اسام، و صاف  ترتیب و مملوک و مالک ترتیب بودن، ایاضافهپس یا اضافهپیش

 :1333 کامری، از نق  به ،1311 ینبر ،)گر کندمی عرفیم  51) صورت به را هازبان پرتعدادتر

32.  

26) (a) VSO/Pr/NG/NA 

(b) SVO/Pr/NG/NA 

(c) SOV/Po/GN/AN 

(d) SOV/Po/GN/NA 

 ،گنجندنمی دسته چهار این در که را دیگری هایزبان اندک توانمی که اس  معتقد کامری 

 باا و بناابراین، . 32 :1333) کارد ادقلماد اصلی هایگونه را گونه چهار همین و گرف  نادیده

 b ایا a ۀگونا دو از یکی پس اس ، NG/NA حتمی  از باالیی درجۀ با هورامی اینکه به توجه

 ،نشده مشاهده زبان این در VSO آرایش که دیدیم  3) شمار  جدول اساس بر .اس   51) در

 هاورامی احتمااالً که گیریممی نتیجه لیا هستند. SVO آرایش دارای جمالت از نیمی تقریباً اما

 نتاای  ایان از اس .  Po) ایاضافهپیش زبانی اینکه نهایی نتیجۀ و اس  b گروه هایزبان جا 

                                                           
18. B. Comrie 
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 و نیسا  اضافهپس دارای هورامی که کرد استدالل یعنی ؛کرد استفاده اول فرضیۀ علیه توانمی

 دهناد تشکی  اجاا  تکواژ سه اینکه فر  اما نیستند. مستق  اضافۀ حروف تکواژ سه نتیجه در

 حاوز  در که انجامدمی هورامی در دوطرفه اضافۀ حرف وجود فر  به ،هستند اضافه حروف

 دیگار فرضایۀ دو هناوز اول، فرضیۀ ترک با این، از گیشته اس . نشده پرداخته بدان هاجهانی

 کرد. استدالل یک هیچ علیه یا له تواننمی موجود اطالعات با که دارند حضور رقاب  این در

 گیرینتیجه -1

 باه کاه شاد پرداختاه «æɾæ-»و  «ænæ» ،«-æwæ-» پربساامد تکواژ سه بررسی به مقاله این در

 باود این الؤس دارند. اضافه حروف مشابه معنایی و کاربرد و پیوندندمی اسم به پسوند صورت

 سااختمان در هااییبخش یاا هساتند مساتق  اضاافۀ حروف چیس ؟ تکواژها این ماهی  که

 ایان نخسا ، .شد مطرح فرضیه سه ارتباط این در حال . هاینشانه یا و مرکب اضافۀ حروف

 حارف گروه ساخ  در آنها با همراه گاه و هااضافهپیش کنار در و هستند اضافهپس تکواژ سه

 جادا هاایبخش بلکاه نیستند اضافه حرف خود تکواژ سه این دوم، کنند.می شرک  داراضافه

 حالا  نظاام بقایاای و نمااحال  تکاواژ سه این سوم، و هستند. دوطرفه اضافۀ حروف د افتا

 هستند. ایرانی هایزبان باستان دوران

 .شادند بندیطبقه و استخرا  هورامی اضافۀ حروف میکور، هایضیهفر ارزیابی راستای در 

 از هااضاافهپیش یانا هساتند. مرکاب و سااده گروه دو به تقسیم قاب  که اضافهپیش 25 تعداد

 از مختلا  رفتار 12 غیرصریح حال  نشانۀ و بررسی مورد تکواژ سه با همراهی قابلی  لحاظ

 حارف گاروه سااخ  ،ایان بار عالوه شوند.می تقسیم گروه چهارده به و دهندمی نشان خود

 .کردیم شناسایی شود،می تکرار  57) در که  7) صورت به نیا هورامی در را داراضافه

 تکواژ  سه از )یکی – حال   )نشانۀ – متمم – اضافه حرف  57

 بار هافرضایه از یاک هیچ ترجیح به آمده عم  به هایبررسی و موجود زبانی هایداده اما 

 مداقاه ماورد زباان هایجهانی دیدگاه از موضوع ها،فرضیه بررسی از پس نیانجامیدند. دیگران

 مساألۀ با رابطه در و مطرح  1311) گرینبر  سطتو شدهمعرفی مرتبط هایجهانی گرف . قرار

 نیاا هااجهانی اماا شد. پرداخته واژه آرایش مبحث به سپس و شدند ارزیابی بررسی دس  در

 پاساخبای همچناان ساؤال و نکردناد هافرضایه ابطال یا اثبات و قضیه شدن روشن به کمکی
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 طلبد.می بیشتری بررسی و اس  مانده روشنی

 ایان کاه اسا  ایان احتمال، با هم آن البته کرد، توانمی که نظری اظهار هاتن رابطه این در 

 نظاام یاک شااید ،باوده حااکم زباان ایان گیشاتۀ در کاه نظاامی از هساتند بقایایی تکواژها

 و صاریح نظاام آن باا ارتباطشان هورامی تغییر فرایند در اکنون اما ؛حال  نظام یا ایاضافهپس

 طتوسا ساریعی و شادید و عمیاق تغییارات گیرانادن سار از حال در هورامی نیس . واضح

 حایف به توانمی جریان در تغییرات این جملۀ از .اس  گویشورانش جوان و جدید هاینس 

 اساتفاده آنهاا جای به و تمنایی-شرطی هایزمان ماندن متروک توری،دس جنس تقاب  تدریجی

 و ارگتیاو نظاام نمایانناد  شخصای ایهپایاناه حایف دارند، معادل فارسی در که هاییزمان از

 عمیاق تغییارات این احتماالً کرد. اشاره مقاله این رد بررسی مورد تکواژ سه جابجایی یا حیف

 باا البتاه کارد، خواهناد ح  را مسأله این ،اس  آنها شاهد خود نگارنده که سریعی و شدید و

 مسأله. صورت کردن پاک

 منابع

 سم . تهران: .فارسی زبان تاریخ  .1171) محسن ابوالقاسمی،

 ادب بوساتان مجلۀ نما.مکان عناصر از قب  اضافه حروف حیف  .1139) درزی علی و راضیه بیرقدار،

 .111-113  ،19 )پیاپی چهارم شمار  سوم، سال ،شیراز دانشگاه

 :افتراقای نمااییحال  بار فعلای موضوعات قدرت تأثیر  .1135) نقشبندی زانیار و محمد مهند، راسخ

 اول، شامار  ،اول ساال ،ایاران غرب هایگویش و زبان مطالعات .هورامی گویش از شواهدی

1-51. 
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 .51-2  ،22 )پیاپی اول

 .2-5 ،29 شمار  ،دانش نشر اضافه. حرف حیف  .1111) ابوالحسن نجفی،
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