
 

 

 
 ادبیات و علوم انسانی یدانشکده

 های خارجیزبان گروه آموزشی

 

 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهپایان

 همگانیگرایش  شناسیزبانی در رشته

 

 

 عنوان:

 بررسی فرایندهای واجی زبان کردی گویش سقزی 

 در چارچوب نظریه بهینگی
 

 

 :راهنما استاد

 نژادمحمد رضیسید دکتر 

 

 :مشاور تاداس

 دکتر توحید صیامی

 

 :پژوهشگر

 صبا ایالتی

 

 
 69 زمستان



 

 

 صبا: نام                                                ایالتی:      دانشجو خانوادگي نام

 بررسی فرایندهای واجی زبان کردی گویش سقزی در چارچوب نظریه بهینگی :نامهپايان عنوان

 نژادید محمد رضیدکتر س :راهنما استاد 

 دکتر توحید صیامی ر:مشاو استاد 

                        شناسیزبان:   رشته                                                        کارشناسی ارشد ي:تحصيل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                         همگانی:        گرايش

 506ات:صفح تعداد         51/55/5969   :دفاع تاريخ          ادبیات و علوم انسانی      :دانشكده 

 :چكيده

ی بهينگیي بررسیي   ی سقز در چهارچوب نظريهدر اين پژوهش فرايندهای واجي زبان کردی گويش سوراني در منطقه

گيرد بررسي و تحليل پر بسیامدترين فراينیدهای واجیي و آوايیي     پژوهش مورد توجه قرار ميشود. آنچه که در اين مي

شناسي کیه  های زباناين گويش از قبيل حذف، درج، تضعيف، همگوني، کشش جبراني و قلب مي باشد. يكي از نظريه

-ی بهينگي يک الگیوی زبیان  يههای گوناگون دارد، نظريه بهينگي است. نظرای به فرايندهای واجي در زبانتوجه ويژه

داری هیای پايیايي و نشیان   های زباني ناشي از تعامیل ميیان محیدوديت   ی اين فرضيه است که صورتشناختي بر پايه

هیای  ی سیقز و اسیتاراج محیدوديت   هستند. اهداف اين پژوهش، بررسي فرايندهای واجي گويش سیوراني در منطقیه  

های ايین پیژوهش از زبیان کیردی     باشد. دادههای ارائه شده ميا استفاده از دادهنشانداری و پايايي و مرتبه بندی آنها ب

ای و ميیداني  ها به صورت کتاباانهاند و روش تحقيق توصيفي و تحليلي است، دادهشدهی سقزی انتاابسوراني لهجه

چوب نظريیه بهينگیي میورد    بنیدی در چهیار  ها بعد از توصیيف و ببقیه  اند. دادهآوری شدهاز گويشوران اين زبان جمع

دهید کیه فراينیدهای واجیي در ايین زبیان هیر کیدام از         اند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشیان میي  بررسي قرارگرفته

ی تحليیل  کنند. نظريه بهينگیي کیه همیواره توانسیته از عهیده     بندی متفاوت پيروی ميهای خاص ، با رتبهمحدوديت

-د، در زبان کردی گويش سوراني نيز به بور کامل اين فرايندها را توجيه میي های ديگر برآيفرايندهای واجي در زبان

 کند.

 

 

 

 

 های بهينگي، فرايندهای واجي، زبان کردی، تعامل محدوديتنظريه: هاواژه کليد



 

أ

 فهرست مطالب

 صفحه                                                          عنوان

 

 کلیات پژوهش :اول فصل

 11 ................................................................................................................................................................................ مقدمه -1-1

 12 ................................................................................................................................................................... یکرد زبان -1-1-2

 13 .......................................................................................... کدام هر ییایجغراف حوزه و امروز یکرد زبان یها شاخه -1-1-3

 14 .................................................................................................................................................. یسوران یکرد شیگو -1-1-4

 15 .......................................................................................................................................................یکرد زبان یآواها -1-1-5

 11 ..................................................................................................... یسوران یکرد زبان  یها همخوان یواج فیتوص -1-1-6

 11 ........................................................................................................................................... یانفجار یها همخوان -1-1-6-1

 11 ............................................................................................................................................. یشیسا یها همخوان -1-1-6-2

 11 ........................................................................................................................... یشیسا -یانفجار یها همخوان -1-1-6-3

 11 ............................................................................................................................... یزنش ای یلرزش یها همخوان -1-1-6-4

 11 ................................................................................................................................................ یکنار یها همخوان-1-1-6-5

 11 .......................................................................................................................................... یشومیخ یها همخوان -1-1-6-6

 11 ................................................................................................................................................. روان یها همخوان -1-1-6-1

 21 .......................................................................................................................... یکرد زبان یها واکه ییآوا فیتوص -1-1-1

 21 ......................................................................................................................................... یسوران یکرد زبان در هجا -1-1-1

 21 ..................................................................................................................... یکرد زبان در یهمخوان یها خوشه -1-1-1-1

 22 ......................................................................................................................................................................... مسأله انیب -1-2

 23 .................................................................................................................................................................. حذف ندیفرا -1-2-1

 23 .................................................................................................................................................................... درج ندیفرا -1-2-2

 24 .................................................................................................................................................................... قلب ندیفرا -1-2-3

 24 ............................................................................................................................................................. یهمگون ندیفرا -1-2-4

 24 ............................................................................................................................................................... فیتضع ندیفرا -1-2-5

 24 .................................................................................................................................................... یجبران کشش ندیفرا -1-2-6

 25 ........................................................................................................................................................... پژوهش یها سؤال -1-3

 25 ......................................................................................................................................................... پژوهش یها هیفرض -1-4

 26 .................................................................................................................................................................. پژوهش اهداف -1-5



 

ب

 26 ................................................................................................................................................ پژوهش تیاهمّ و ضرورت -1-6

 26 .................................................................................................................................................................... پژوهش روش -1-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... پژوهش یها تیمحدود -1-1

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................................................پژوهش ساختار -1-1

 پژوهش نظري مباني :دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................... مقدمه -2-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... یشیزا یشناس واج -2-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. یشیزا دستور در یشناس واج گاهیجا -2-2-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... یشیزا یشناس واج اهداف -2-2-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... ینگیبه هینظر -2-3

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... ینگیبه یها  جدول یها یژگیو -2-3-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. تابلو -2-3-1-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... *ستاره عالمت -2-3-1-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... ! تعجب عالمت -2-3-1-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... یته خانه -2-3-1-4

 ................................................................................. Error! Bookmark not definedشارها انگشت نشانه -2-3-1-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... نیچ نقطه و رگولیو -2-3-1-6

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... پژوهش ی نهیشیپ -2-4

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. واجی فرآیندهای باب در ها  پژوهش -2-4-1

 .Error! Bookmark not defined .................... بهینگی نظریه چارچوب در واجی فرآیندهای باب در ها پژوهش-2-4-2

 پژوهش روش و مواد :سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................... مقدمه -3-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... پژوهش کرهیپ -3-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................ها داده یآور جمع روش -3-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... پژوهش ازین مورد ابزار -3-4

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. ها داده لیتحل و هیتجز روش -3-5

 ژوهشپ هاي يافته و نتايج :چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................... مقدمه -4-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... یجبران کشش -4-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... مجاور یجبران کشش -4-2-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... نامجاور یجبران کشش -4-2-2



 

ج

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... ینگیبه هینظر در یجبران کشش -4-2-3

 .Error! Bookmark not defined ............... یسوران یکرد زبان در CVCC ییجاه ساخت در یجبران کشش -4-2-4

 .Error! Bookmark not defined ............یسوران یکرد در CVC.CV(C) ییهجا ساخت در یجبران کشش -4-2-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................ یهمگون -4-3

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... یهمگون انواع 4-3-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... یوستگیپ لحاظ به یهمگون -4-3-1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. جهت لحاظ به یهمگون -4-3-1-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... شباهت ی درجه لحاظ به یهمگون -4-3-1-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................ ینگیبه هینظر چارچوب در یهمگون یندهایفرا -4-3-2

  .Error! Bookmark not defined ......................................................... یشومیخ دیتول محل یجزئ یهمگون -4-3-2-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یانسداد و یشومیخ هیدوسو یهمگون -4-3-2-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................. فیتضع -4-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ ینگیبه هینظر چارچوب در فیتضع ندیفرا 4-4-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. یشدگ ناسوده -4-4-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................................... قلب -4-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ ینگیبه هینظر چارچوب در قلب ندیفرا-4-5-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... ییرسا یتوال اصل -4-5-1-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................................... حذف -4-6

 .t/ ................................................................................. Error! Bookmark not defined/ و /d/یهمخوان حذف -4-6-1

 .nd/ ........................................................... Error! Bookmark not defined/ ی  خوشه در /d/ همخوان حذف -4-6-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... ییزدا دیتشد -4-6-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................................... درج -4-1

 .i/ ............................................................. Error! Bookmark not defined/ گسترده بسته مین نیشیپ واکه درج 4-1-1

 بحث و گیري نتیجه :پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................... مقدمه -5-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................. ینگیبه هینظر چارچوب در یواج یندهایفرا جینتا -5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یسوران یکرد زبان در یجبران کشش جهینت -5-2-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... یهمگون ندیفرا جهینت -5-2-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... فیتضع ندیفرا جهینت -5-2-3

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................. قلب ندیفرا جهینت-5-2-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... حذف ندیفرا جهینت -5-2-5



 

د

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. درج ندیفرا جهینت -5-2-6

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................................... بحث -5-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. شنهادهایپ -5-4

 11 ................................................................................................................................................................................. مآخذ و منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ه

 ها فهرست جدول

 صفحه                                                                عنوان  

 16 ............................................................. واژه در کدام هر عیزتو گاهیجا و یسوران یکرد زبان یها همخوان جدول:1-1جدول

 11 ................................................................... واژه در کدام هر عیتوز گاهیجا و یسوران یکرد زبان یها واکه جدول:2-1جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................... ییچاکنا یانسداد با ییها داده در یجبران کشش:1-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................ ییچاکنا یشیسا با ییها داده در یجبران کشش:2-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................... یحلق یشیسا با ییها داده در یجبران کشش: 3-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................... ییچاکنا یشیسا با ییها داده در یجبران کشش: 4-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................... یحلق یانسداد با ییها داده در یجبران کشش: 5-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................... یشومیخ دیتول محل یهمگون: 6-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ هیدوسو یهمگون: 1-4جدول

 .Error! Bookmark not defined .......................................... هجا انهیپا گاهیجا در فیتضع ندیفرا: 1-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................... یهمخوان خوشه اول همخوان در فیتضع ندیفرا: 1-4جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................... یاه واک انیم بافت در فیتضع ندیفرا: 11-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... قلب ندیفرا: 11-4جدول

 .t/ ....................................................................... Error! Bookmark not defined/ حذف ندیفرا: 12-4جدول

 .d/ ....................................................................... Error! Bookmark not defined/حذف ندیفرا: 13-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... ییدزدایتشد ندیفرا: 14-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................... هجا دو نیب مرز در ییدزدایتشد ندیفرا: 15-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................. هجا آغازه در /h/ درج ندیفرا: 16-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................................هجا آغاز در /ʔ/درج ندیفرا: 11-4جدول

 .i/ .......................................................................... Error! Bookmark not defined/ درج ندیفرا: 11-4جدول

 

 

 

 



 

و

 هافهرست شکل

 صفحه                                                               عنوان 

 

 .Error! Bookmark not defined ..................... ینگیبه یشناس واج ی انگاره یاه جعبه نمودار : 1-2شکل 

 .Error! Bookmark not defined .......................... (1111) زیه اساس بر یموضع وزن ی قاعده: 1-4شکل 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. یواج وزن: 2-4شکل 

 .Error! Bookmark not defined ................................................... یجبران کشش یکل ی قاعده : 3-4شکل 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ «تام»در یجبران کشش : 4-4شکل 

 .Error! Bookmark not defined ............. یدهان همخوان و یشومیخ همخوان رهش یچگونگ: 5-4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ز

 هافهرست تابلو

 صفحه                                                        عنوان 

 

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... ینگیبه هینظر در تابلو نمونه:1-2تابلو

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... تابلو در نیچ نقطه: 2-2تابلو

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... «عل نه» در یجبران کشش: 1-4تابلو

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ «پان» در یجبران کشش:2-4تالبو

 .Error! Bookmark not defined ............................................. «ک شاره»در یجبران کشش ندیفرا: 3-4تالبو

 .Error! Bookmark not defined ................................................. «فیتار»در یجبران کشش ندیفرا: 4-4تابلو

 .Error! Bookmark not defined ..................................... «مبور زه»یشومیخ دیتول محل یهمگون: 5-4تابلو

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... هیدوسو یهمگون: 6-4تابلو

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ «وز سه» در فیتضع ندیفرا:1-4تابلو

 .Error! Bookmark not defined ......................................... یا واکه انیم بافت در فیتضع ندیفرا: 1-4تابلو 

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................«سک عه» در قلب ندیفرا: 1-4تابلو 

 .t/ ..................................................................................... Error! Bookmark not defined/ حذف: 11-4تابلو

 .Error! Bookmark not defined .......................................... هجا دو نیب مرز در /t/ حذف ندیفرا: 11-4تابلو

 .Error! Bookmark not defined ..................................... هجا آخر در /d/ همخوان حذف ندیفرا: 12-4تابلو

 .Error! Bookmark not defined ..........................................هجا دو نیب مرز در /d/حذف ندیفرا: 13-4تابلو

 .Error! Bookmark not defined ............................... ییهجا تک کلمات در ییزدا دیتشد ندیفرا :14-4تابلو

 .Error! Bookmark not defined ................................................ هجا دو نیب درمرز ییزدا دیتشد: 15-4تابلو

 .ʔ/........................................................................... Error! Bookmark not defined/ درج ندیفرا: 16-4 تابلو

 .h/ ........................................................................... Error! Bookmark not defined/ درج ندیفرا: 11-4تابلو

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. //درج ندیفرا: 11-4تابلو

 

 

 

 

 

 



 

ح

 
 

 

 بهینگی در این پژوهش های مطرح نظریهمحدودیت
NOCLUSTER-pharyngeal .وجود همحوان انسدادی حلقی مجاز نیست 
NOCLUSTER-glottal .وجود همخوان چاکنایی در خوشه همخوانی مجاز نیست 
MAX-μداد است.داد دارای یک مورای متناظر در برونهر مورا درون 
MAXداد است. یک واحد واجی متناظر در برون داد دارایهر واحد واجی درون 
AGREE[place]باشند. ی محل تولید یکسانواحدهای واجی یک خوشه باید در مشخصه 
IDENTδ2(rel)یداد در هجای دوم باید به لحاظ مشخصهواحدهای واجی درون[+rel]  با

 داد یکسان باشند.     واحدهای واجی متناظر خود در برون
IDENT-δ1[nasal]داد باید از لحاظ خیشومی بودن واحدهای واجی متناظر در هجای اول در درون

 داد یکسان باشند.ونبا واحدهای واجی هجای اول در بر
IDENT[place]داد باید از لحاظ محل تولید با هم یکسان داد و برونواحدهای واجی درون

 باشند.
AGREE[manner]تولید یکسان  یی همخوانی باید در مشخصه نحوهواحدهای واجی یک خوشه

 باشند.
ONSET                           .هجایی بدون آغازه مجاز نیست                                                  
IDENT[MANNER-PLACE] 



ی داد باید از لحاظ مشخصه نحوهداد و برونواحدهای واجی متناظر در درون

 تولید و محل تولید یکسان باشند.



 

ط

 بهینگی در این پژوهش های مطرح نظریهمحدودیت

 های مطرح نظریه بهینگی دراین پژوهشمحدودیت
*VBC(C)بعد از واکه، یکی از عنصرهای واجی / مجاز نیست در خوشه همخوانیb/،/d و/

/f        .قرار گیرد / 
IDENT[manner]ی تولید با هم برابر باشند.                           داد باید از نظر نحوهداد و برونعناصر واجی درون 
*VBV/مجاز نیست همخوان انسدادیb/ ،/f/ و /dشد.                             / در بین دو واکه قرار داشته با 
SON-SEQی هجا صعودی، در هسته حداکثر و در پایانه باید نزولی باشد.          رسایی در آغازه 
LINEARITY   داد باید یکسان باشندداد و برونترتیب واحدهای واجی در درون. 
*FricDentPlosiveا مجاز نیسترسایی و انفجاری دندانی در پایانه هج خوشه. 
MAX(Fricative)                                                          .همخوان سایشی نباید حذف شود 

[+Cont , -Cont]
*

 مجاز نیست.        ،بودن باهم متفاوتندقرارگیری دو همخوان که از نظر پیوسته 

 .ای بعد از همخوان خیشومی مجاز نیست ن انسدادی تیغهقرارگیری همخوا

 

                                               حذف همخوان خیشومی مجاز نیست.           
*CODAGEMINATIONمجاز نیست وجود همخوان مشدد در پایان هجا.                      
NO- GEMINATIONتشدید مجاز نیست 
DEP                                                                   .درج مجاز نیست 
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 مقدمه -5-5

ی آن يعني زبان، قابیل در  و تجربیه   ی مورد مطالعهشناسي يكي از علوم تجربي است، زيرا مادهزبان

فتار را مستقيما و يا به بور های گهای اندامشنويم، حرکات و فعاليتحواس است. گفتار را ميی به وسيله

-کنيم و خط را که شكل نوشتاری زبان است میي بينيم، مفاهيم و معاني گفتار را در  ميمستقيم ميغير

ی تجربیي دارد.  هشناسي، آواشناسي بيش از همیه جنبی  های گوناگون زبانخوانيم. در بين رشتهبينيم و مي

هايي که وجیود خیارجي محسیوس    ی کار آن مطالعه و توصيف صداهای زبان است، يعني پديدهزيرا زمينه

 .دارند

-پردازد، نظريیه های نظام آوايي زبان ميشناسي است که به مطالعه ويژگيباشي از زبان 1شناسيواج

های همگیاني  شناسي دارای جنبهماتلف واجشناسي در مكاتب های ارائه شده در اين باش از زبانپردازی

ی ايجیاد معنیا،   شناسي اختصاصي يک زبان خاص، اصوات آن زبان از نظیر نحیوه  و اختصاصي است. در واج

ها در کنیار هیم و امیور مربیو  بیه      های ذهني و مجرد آن، چگونگي و امكان قرار گرفتن واجبررسي جنبه

(. 1931شیود ززمیاني،    معنیايي و شینيداری بررسیي میي    های دروضوح و غيرواضح بودن صوت از جنبه

خیان،  جین ها يا عناصر واجي زبیان داردزبیي  داللت بر نوعي تغيير ساختاری در مشاصه 2فرايندهای واجي

شوند که اين نوع تغييرات نشيني در ترکيب دستاوش تغييراتي مي(. واحدهای آوايي بر اثر هم58: 1932

های آوايي و تظاهرات به تاثيرگذاری و تاثيرپذيری(. 141: 1951شناس، دزحقگوينرا فرايندهای آوايي مي

های سیطح آوايیي بیا سیطح     شود. فرايندهای واجي نمايانگر ويژگيناشي از آن، فرايندهای واجي گفته مي

هیا  هیا و تكیواژه  دهد صورت زيرساختي و انتزاعي زنجيره واجیي واژه واجي است؛ به اين معني که نشان مي

ی قواعید  (. ارتبا  اين دو سطح يیا بازنمیايي بیه واسیطه    1914الديني،يابد زمشكوةونه تحقق آوايي ميچگ

گيیرد، ايین قواعید بیه     شود صورت ميهای خاصي ميواجي که موجب حذف، درج يا تغيير صداها در بافت

پیژوهش فراينیدهای    در ايین (. 9،1334ابالعاتي اشاره دارند که در بازنمايي آوايي وجود ندارند زکنستويچ

                                                
1. phonology 

2. phonological processes 

3. Kenstowicz 
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گيیرد  واجي پربسامد زبان کردی گويش سوراني که توسط گويشوران شهرستان سقز مورد استفاده قرار مي

بور خالصه فراينیدهای واجیي   در چارچوب نظريه بهينگي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين قسمت به

گیاهي يیک واحید زنجيیری از قبيیل      ، 1کنيم. در فراينید واجیي حیذف   پربسامد در اين زبان را معرفي مي

(. زماني که يک واکیه يیا همایوان بیه     1331، 2هماوان، واکه و يا هجا ممكن است حذف شود زکريستال

صیوتي بیه صیوت     4(. در فراينید همگیوني  24: 2119دهد زکريسیتال،  رخ مي 9واژه اضافه شود،فرايند درج

ع نسبتا غير معمول از دگرگوني صوتي فراينید  (. يک نو39: 1954کند زآرالتو، مجاور خود شباهت پيدا مي

يیک   6(. در کشیش جبرانیي  112جا شدن محل دو صوت مجاور همراه است زهمان: است که با جابه 8قلب

شود، به جبران همایوان حیذف   ها حذف ميدنبال دارد و هنگامي که يكي از هماوانواکه، دو هماوان به

(. تبديل يک واج به آوايي که درجه گرفتگي يیا ديیرش   111شود زهمان: ی قبل آن کشيده ميشده، واکه

 (.1934شود زجم، ناميده مي 1آن کمتر است، تضعيف

 زبان کردی -5-5-2

ی زبان باستاني زمیادی( اسیت و میردم کیرد، فرزنیدان و      زبان کردی امروزه بازمانده و تطور يافته    

ی جغرافيايي زبان مادی بر اساس تاييید  د و حوزهبازماندگان مادها هستند.  محل سكونت و استقرار قوم ما

ی مرکزی منابقي بوده اسیت کیه امیروز    از خاورميانه با نقطههای وسيعي تاريخ و اقرار پژوهشگران، باش

ی اجیدادی خیويش يعنیي زبیان کیردی، بیا       يافتیه و بازمانیده  در آن ساکن هستند و به زبان تحولکردها 

انید،  . امروزه مردمان کرد زبان عالوه بر اينكه در غالیب نقیا  پراکنیده   کنندهای متنوع آن تكلم ميگويش

اختصاصا در باش وسيعي از خاورميانه که سرزمين اجدادی و زادگاه آنان است و غالبا بیه نیام کردسیتان    

است، سكونت دارند؛ درحاليكه به دليل تاثير عوامل گوناگون سياسي، اقتصیادی، اجتمیاعي،   معرفي گرديده

ی کیه در بیدو امیر بیرای شینونده     ي و... در چگونگي سان گفتن آنها تغييراتي بوجود آمیده اسیت   فرهنگ

شود، اما اگر از گويشیوران  های متنوع، تصور چند زبان ماتلف حاصل ميکرد زبان در شنيدن اين زبانغير

ن آنها سوال شود، ی جهان، عليرغم اختالفي که در سان گفتن آنها وجود دارد، از نوع زباکرد در هر نقطه

تیرين دليیل   کنند و اين اشترا  عقيده، روشین معرّفي مي« کردی»همگي بدون استثناء نوع زبان خود را 

                                                
1.deletion  

2.Crystal.D 

3.insertion 

4.assimilation  

5.metathesis  

6.compensatory lengthening 

7.lenition 
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های متنوع اين زبان است. البته چنين ادعیايي، منحصیر بیه زبیان     مبني بر يكي بودن آبشاور اصلي شاخه

کردی نيست و در مورد زبانهای ديگر چون فارسي، عربي، انگليسي، روسي، چيني، اسپانيولي نيیز درسیت   

 (.1931استزرخزادی،

 جغرافیایی هر کدامی زبان کردی امروز و حوزههای شاخه -5-5-9

ها به صورت زير ی جغرافيايي آنهای زبان کردی و حوزه(، شاخه94: 1931بر اساس رخزادی ز

 اند:بندی شدهدسته

شاخه دارای گونه های ماتلفي است از جمله: جزيری، هكاری، بايزيدی،  اينالف(کرمانجی شمالی: 

 .يبوتاني، شمديناني، بادينان

 حوزه جغرافیایی

ترکيه: منابق کردنشين جزيره، دياربكر، ارزروم، بايزيد، هكاری، ماردين، بتليس، وان، اگری،  .1

 شمدينان.

 . عراق: عقره، دهو ، زاخو، عماديه، سنجار.2

 . ايران: اروميه، سلماس، ماکو، نقده، برادوست، تَرگَور و کردهای خراسان.9

 ن از جمله: قاميشلي، حَسَكه.. سوريه: تمام منابق کردنشي4

 . تمام کردهای ساکن ارمنستان، آذربايجان، گرجستان و ترکمنستان.8

های مُكرياني،  سوراني به بور اخص؛  اين شاخه دارای گونه (:5ب(کرمانجی جنوبی)سورانی

 اردالني، جافي.

 حوزه جغرافیایی

 ه، اشنويّه.مهاباد، بوکان، سردشت، پيرانشهر، نقد .مُكرياني در ايران:1

 .سوراني در ايران: سقز، بانه، مريوان، تكاب.2

 ديزه.چمال، شقالوه، کويه، قلعهسليمانيه، کرکو ، اربيل، موصل، رواندز، چم سوراني در عراق:9

 ذهاب، ثالث باباجاني..جافي در ايران: جوانرود، روانسر، سرپل4

 ..جافي در عراق: شهرزور، کرکو ، کالر، کفری8

 .های کرماشاني، لری،  فيلي، لكي، باتياریاين شاخه دارای گونهلری:  -انیج(کرمانش

                                                
1. Sorani 
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 حوزه جغرافیایی

-.کرماشاني در ايران: کرمانشاه، داالهو، صحنه، کنگاور، قصرشيرين، هرسين، سنقر، کليايي، اسالم1

 آباد، قروه،  بيجار، ايالم ايوان، آبدانان، مهران، دهلران.

 ين، مندلي و نواحي بدره.خانق .کرماشاني در عراق:2

 .لری، لكي، فَيلي، باتياری در ايران: لرستان، پشتكوه، پيشكوه و باشي از ايالم.9

 های گورانيزاورامي( و زازايي است.اين شاخه دارای گونه زازایی: _د(گورانی 

 حوزه جغرافیایی

هون شامل پاوه، نوسود، . گوراني در ايران: اورامان تات شامل جنوب مريوان و ژاورود، اورامان ل1

 نودشه.

 يي در کرکو .ی زنگنه و کاکه.گوراني در عراق: حلبجه، بياره، تويله، منطقه2

 گول، ديرسيم، خارپوت، معدن، ارزنجان، دياربكر، اورفا، بتليس..زازايي در ترکيه: بين9

 گویش کردی سورانی -5-5-4

آمده است نظرات ماتلفي وجود دارد که در اينجیا  برای دانستن معني واژه سوراني و اينكه از کجا     

سور+ان میي باشید سیور بیه معنیای جشین        تكواژ سوران بر گرفته از دوپردازيم. ها ميبه چند نمونه از آن

گفت سوران يعني شادی جشین وسیرور،    توانمينيز نشانه جمع در فارسي است پس  ان وشادی است و

به روايتي ديگر کیه   باشد، مي وشادی عروسي جشن که همان سور در زبان کردی هم به اين معني است

دستي بوده که در دفاع از وبن ومیيهن  از گذشتگان نيز نقل شده اين منطقه دارای سوارکاران ماهر وچيره

دهید وآن دا   معني ديگیری هیم میي    سور .گرفته شده استه سواران کلماز زبانزد بوده که بعدها سوران 

باشید کیه   ن سرخ رنگ وقرمز میي آکه در سوران است خا   «سرخحاله» ه درهنكآکما است وسرخ رنگ

کدام يک از داليل درست میي   اينكهما در اينجا اسرار وتاکيد خاصي بر  اين هم ميتواند دليلي ديگر باشد

 135 فاصیله  در و سینندج  غربیي  شیمال  در کیه  است کردستان استان شهرهای از يكي سقز .باشد نداريم

 بیه  شیرق  از و تيلكیو  منطقیه  بیه  جنوب از و بانه به غرب از و بوکان به شمال از و است واقع نآ کيلومتری

-میي  آن وسط از خان ولي رودخانه که بويل تپه دو روی بر سقز شود. شهرستانمي منتهي افشار منطقه

 کیه  رود هسیيمين  رودخانه زيبای انداز چشم و مناظر و شهر داخل هایبلندی و پستي است شده بنا گذرد،

-باسیتان  علمیي  هیای کیاوش  چنید  است. هیر  گذاشته نمايش به را جلوه بديعي گذردمي شهر اين کنار از
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 نظريیات  و دارد وجیود  گونیاگوني  روايتهیای  آن تاريخ مورد در اما است، نگرفته انجام شهر اين در شناسي

 از ایعیده . دهندمي نسبت ميالد زا قبل هفتم هزاره به راآن ساخت تاريخ کهجايي تا استشدهابراز ماتلف

-ناميیده  ايزيرتیا  نام با ماد اتحاد ناستين در شهر اين که معتقدند زيويه باستاني آثار به به استناد مورخين

 آرمائيیت  و زيويیه  کیه  استشدهساخته آن در استحكاماتي مادها توسط و است بوده مادها پايتات و شده

 پادشیاه  ' دوم سیارکن ' هجوم از بعد که معتقدند مورخين از ديگر ای دسته.  هستند جمله آن از "قپالنتو"

 عنیوان  بیه  راآن و آمدند سقز به سكاها شده، همدان سوی به مادها گريز به منجر که ماد سرزمين به آشور

 در کردنید، میي  حاکميیت  ايیران  ماتلف منابق در محلي حكومتهای که زماني در .برگزيدند خود پايتات

 در جغرافيیايي  نظیر  از سیقز  شهرسیتان  .داشیت ادامه مديد مدتي برای اردالنها حكومت نيز سقز شهرستان

 و درجیه 96 و دقيقیه  46 و درجه98 و شرقي بول دقيقه84 و درجه46 و دقيقه 81 و درجه48 بين فاصله

. باشید مربع میي  کيلومتر 4911مساحت آن .استگرفتهقرار گرينويچ النهار نصف از شمالي عرض دقيقه 25

ترين فرايندهای واجي آن گويند که در اين پژوهش مهممردم اين منطقه به زبان کردی سوراني سان مي

 مورد مطالعه قرارگرفته است.

 آواهای زبان کردی -5-5-1

باشد. در زبان کردی گیويش  ها مي2ها و واکه1ها شامل هماوانهای زبان کردی مانند ساير زبانواج  

 وان( وجود دارد و عبارتند از:صامتزهما 23سوراني 

 ها به ترتيب فوق چنين است:آوانگاری صامت

y-h-w-n-m-ɫ-l-g-k-q-v-f-γ-ʕ-ʃ-s-Ʒ-z-ɍ-r-d-x-ḥ-ʧ-ʤ-t-p-b-Ɂ 

 واکه کوتاه. 9واکه بلند و  8مصوتزواکه( وجود دارد:  5در زبان کردی 

 u- ī-ā-ē-ō  های بلند با آوانگاری:واکه

 i- o- aی:های کوتاه با آوانگارواکه

اند و چند ويژگي آوايي دارنید کیه ايین دو آوا را از سیاير     [ نيمه واکه يا نيمه مصوتw[ ،]yدو آوای ]

 کند.آواهای زبان کردی جدا مي

هیای زبیان کیردی    آيند، اين دو آوا، در آغیاز واژه ها( که در آغاز واژه نميها زمصوتبر خالف واکه -1

 ها هستند. برای مثال:اوانگيرند و از اين بابت جز همقرار مي

                                                
1. consonant 

2. vowel 
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 آوانگاری کردی فارسي

 wird ورد ريز

 wirʧ ورچ خرس

 yār يار يار

 yak  يه يک

 

ی توليد آنها، انسداد، سیايش، زنیش و يیا هيچگونیه حالیت ديگیری کیه در توليید         چون در نحوه -2

کننید و  توليد واکه پيیدا میي   شود،وجود ندارد، بلكه به هنگام توليد آنها، تار آواها حالتهماوانها ايجاد مي

کند، بنابراين، واکه بندد و از ورود هوا به خيشوم جلوگيری ميشود و مجرای بيني را ميمالز برافراشته مي

 آيند.زمصوت( به حساب مي

ای سبب گرديده اين دو ويژگي يعني از برفي شبه هماواني و از جهت ديگر داشتن نحوه توليد واکه

« ناسوده»و يا « روان»های بنامند؛ و از نظر نحوه توليد، گروه هماوان« نيمه مصوت»را  است تا اين دو آوا

 دهند.را تشكيل مي

-های اين زبان در جدولهای زبان کردی در واژهها و واکهببق رخزادیزهمان(، نحوه توزيع هماوان

 است:های زير مشاص شده

 توزيع هر کدام در واژه های زبان کردی سوراني و جايگاه: هماوان1-1جدول

 هاخط کردی هماوان شماره
نشانه 

 آوانگاری

 جايگاه در واژه

 آخر وسط اول

 - - + Ɂ ء 1

 + + + b ب 2

 + + + p پ 9

 + + + t ت 4

 + + + ʤ ج 8

 + + + ʧ چ 6

 + + + ħ ح 1

 + + + x خ 5

 + + + d د 3

 + + + r ر 11

11  ɍ - + + 

 + + + z ز 12
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 هاخط کردی هماوان شماره
نشانه 

 آوانگاری

 جايگاه در واژه

 آخر وسط اول

 + + + Ʒ ژ 19

 + + + s س 14

 + + + ʃ ش 18

 + + + ʕ ع 16

11   γ + + + 

 + + + f ف 15

 + + + v ڤ 13

 + + + q ق 21

21   k + + + 

 + + + g گ 22

 + + + l ل 29

 + + - ɫ ڵ 24

 + + + m م 28

 + + + n ن 26

 + + + w و 21

 + + + h ه 25

 - + + y ی 23

 

 ان کردی سوراني و جايگاه توزيع هر کدام در واژههای زبواکه :2-1جدول

 هاخط کردی واکه شماره
نشانه 

 آوانگاری

 جايگاه در واژه

 آخر وسط اول

 + + - ī ي، يی،  1

2  ē - + + 

 + + - ā ا 9

4  ō - + + 

 + + - u وو 8

 + + - a هه ،  6

 - + - o و 1

 - + - i نمود نوشتاری ندارد 5
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 های  زبان کردی سورانیوصیف واجی همخوانت -5-5-9

بررسیي   1ی توليید ( هر هماوان زبان کردی بر اسیاس نحیوه  1931در اين قسمت بر اساس رخزادیز

 باشند:ی توليد دارای انواع زير ميهای زبان کردی از نظر نحوهشود. هماوانمي

 2های انفجاریهمخوان -5-5-9-5

ها در مسير حرکت خود از حنجره تا لبها بیا  ای خارج شده از ششها هوی توليد اين هماواندر نحوه

آيید و  کند و جريان هوا بند میي مانعي بسته که عبارت از به هم چسپيدن دو اندام گفتار است، برخورد مي

-شود و هوا به صورت يک نوع انفجیار رهیا میي   ی گرفتگي باز ميناگهان بر اثر فشار هوای بند آمده، نقطه

شیوند عبارتنید   توليد مي« انفجاری»ی هايي که در زبان کردی به شيوهشود. هماوانا توليد ميگردد و آو

 از:

 «ب،پ، ت، د، گ، ، ق، ع، ء » 

/Ɂ,ʕ,q,k,g,d,t,p,b/ 

 9های سایشیهمخوان -5-5-9-2

ی توليید آوا، کیه بیه    ها هوا به هنگام عبور از گذرگاه صیوتي، در نقطیه  ی توليد اين هماواندر شيوه

-آيید. همایوان  وجود ميزمان با آن، آوا بهشود و همآمده است، با سايش خارج ميصورت مجرای تنگ در

 زبان کردی عبارتند از:« سايشي»های 

 ه «،ز، ژ، س،ش، خ،  ، ح، ڤف،  » 

/h, ḥ ,γ ,x, ʃ ,s, Ʒ ,z, v, f/ 

 4سایشی -های انفجاریهمخوان -5-5-9-9

شیود، سیپس بیا يیک     ی توليد بسیته میي  بتدا راه عبور هوا، در نقطهها ای توليد اين هماواندر نحوه

پرد و بقيه هوا به تدريج و همیراه  فشار، مقداری از هوای فشرده شده به صورت انفجاری ماليم به خارج مي

 سايشي زبان کردی عبارتند از: -های انفجاریگردد. هماوانی توليد آوا، خارج ميبا سايش در نقطه

 «ج، چ» 

/, ʤʧ/ 

                                                
1. manner of articulation 

2. plosive 

3. fricative 

4. affricative 
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 5های لرزشی یا زنشیهمخوان -5-5-9-4

های پي در پي ی باال و کام، زنشها به هنگام عبور هوا، نو  زبان با لثهی توليد اين هماواندر شيوه

/ rکند.نكته قابل ذکیر ايین اسیت کیه واج /    دارد و خروج هوا در هنگام توليد آوا، ارتعاش يا لرزش پيدا مي

-/ لثیوی ɍگيرد. تفاوت ديگر اين دو واج در اين اسیت کیه واج/  ن کردی قرار نميهای زباهرگز در آغاز واژه

 های لرزشي زبان کردی عبارتند از:کامي است. هماوان

  
/ , rɍ/ 

 2های کناریهمخوان-5-5-9-1

ها، جريان هوا بدون برخورد با مانعي از يیک بیرف يیا دو بیرف دهیان      ی توليد اين هماواندر نحوه

گیردد ولیي میانع    کیام متصیل میي   ر حالي که نو  زبان هنگام توليد آوا به لثه باال يا پيششود دخارج مي

/ ɫشود. وجه تمايز اين دو واج در ايین اسیت کیه واج /   شود و هوا از کنارهای زبان خارج ميخروج هوا نمي

/ مقیداری تفیاوت   lگيرد.  همچنين از نظر محل توليد نيیز بیا /  های زبان کردی قرار نميهرگز در آغاز واژه

 های کناری زبان کردی عبارتند از:/ است. هماوانɫدارد و اين تفاوت بدليل کامي بودن واج /

 «ڵل، »

/, lɫ/ 

 9های خیشومیهمخوان -5-5-9-9

آيد و سپس هوا از بريیق  ی توليد بند ميها، ابتدا راه عبور هوا در نقطهی توليد اين هماواندر شيوه

 های خيشومي زبان کردی عبارتند از:شود. هماوانهماوان توليد مي گردد وبيني خارج مي

 «م، ن»

/n, m/ 

 4های روانهمخوان -5-5-9-7

ها، جريان هوا بدون گرفتگي و برخورد با مانعي از دهان به بور ممتد و ی توليد اين هماواندر شيوه

 های روان در زبان کردی عبارتند از:شود. هماوانروان خارج مي

 «، یو»

/y, w/ 

                                                
1. Trill (flapped) 

2. lateral 

3. nasal 

4. liquid 
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 های زبان کردیتوصیف آوایی واکه -5-5-7

 های زبان کردی به شرح زير است:مشاصات واکه

1/.īپيشين، بسته، لب گسترده :/ 

2 /.ēپيشين، متوسطزنيم باز(، لب گسترده کشيده :/ 

9/.āپسين، باز، لب گرد باز، کشيده :/ 

4/.ōپسين، متوسطز نيم باز(، لب گرد باز :/ 

8/.uن، بسته، بل گرد کشيده/: پسي 

6/.a/: پيشين، باز،لب گسترده کوتاه 

1/.oپسين، متوسطزنيم بسته(، لب نيم گرد کوتاه :/ 

5/.i/:  پيشين، متوسط زنيم بسته(، لب گسترده کوتاه 

 
 های زبان کردی : نمودار واکه9-1شكل 

 

 هجا در زبان کردی سورانی -5-5-8

هیا و  آيد، که بر اساس ترکيب هماواندست مير به نام هجا بهاز ترکيب آواها، يک واحد صوتي بزرگت

شود، بنابراين هجا يک واحد صوتي يا آوايي مرکب است. در اين زبان هجیا  های زبان، هجا ساخته ميواکه

 پردازيم:هايي است که در اينجا به آنها ميدارای ويژگي

 .در ساخت هر هجا يک واکه کوتاه يا بلند وجود دارد.1

 توانند با واکه پايان يابند.شوند، اما ميگاه با واکه شروع نميشوند و هيچهجاها با هماوان آغاز مي.2

 های يک هجا ممكن است يک تا چهار مورد باشد..تعداد هماوان9
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شود و بعد از آن مكیث  .در جريان توليد يک هجا، مكث وجود ندارد و هر هجا با يک بازدم توليد مي4

 .گيردصورت مي

 ها در يک واژه، هجا وجود دارد..به تعداد واکه8

بر اساس برح هجاهای موجود در زبان کردی و به اين اعتبار که در ساخت هر هجا يک واکیه وجیود   

توان ساختمان هجاهای کردی را به پيش از مرکیز و پیس از   دانند، ميدارد، و اصوال واکه را مرکز هجا مي

 نمود:   بندیصورت زير دستهمرکز و به

 پیش از مرکز -الف

  cvccc, cvcc, cvc, cvتک هماواني شامل هجاهای .1

  ccvcc, ccv, ccvcدو هماواني شامل هجاهای .2

 پس از مرکز -ب

 ccv, cvصفر هماواني شامل هجاهای  .1

 ccvc, cvcتک هماواني شامل هجاهای  .2

 ccvcc, cvccدو هماواني شامل هجاهای  .9

 cvcccسه هماواني شامل هجای  .4

 در زبان کردی 5های همخوانیخوشه -5-5-8-5

هیای همایواني   نامند. در زبان کردی خوشهی هماواني ميها را در يک هجا، خوشهاجتماع هماوان

 های زير است:در يک هجا به شيوه

-شود، اما اجتماع يک هماوان و يكي از نیيم ها ديده نمي.در آغاز هجا: درآغاز هجا اجتماع هماوان1

 وجود دارد. برای نمونه: ccvccو ccvو ccvc/ در هجاهای y, wهای /واکه

 

                                                
1. consonantal cluster 
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ای بیيش از يیک هجیا    .در وسط هجا: در وسط هجا اجتماع دو هماوان وجود ندارد، مگر اينكه واژه2

ی دو هماواني در محیل اتصیال آن   شوند، خوشهداشته باشد، در چنين حالتي که دو هجا به هم وصل مي

 گردد. مانند:دو هجا حاصل مي

 
.در پايان هجا: در پايان هجا  اجتماع دو يا بيش از دو هماوان فراوان است و شیامل هجاهیای زيیر    9

 گردد:مي

 ccvcc, cvccاجتماع دو هماوان در هجاهای  9-1

 

 cvcccاجتماع سه هماوان در هجای  9-2

 

 بیان مسأله -5-2

ها يک واژهناصر تشكيل دهنده ساختکند که عی اول به اين نكته توجه ميشناس در وهلهيک واج   

گيیرد بیه   میي قیرار واژه مورد بررسيرکن تكرار شونده است. برای نمونه، الگويي صوتي که در تحليل ساخت

 catی انگليسیي  هیايي کیه در کلمیه   شود، پس مشاصیه ها در نظر گرفته ميای از مشاصهعنوان زنجيره

-ی واجاست، يكسان اسیت. اولیين وظيفیه   رفته بكار actی هايي که در کلمهاستفاده شده است با مشاصه

ی دوم توجه به اين نكته است کیه قرارگيیری   است. وظيفه شناسي مشاص نمودن اين ارکان تكرارشونده

شناسي بايد الگويي مجیاز بیرای   ها مجاز نيست. بدين معني که واجاين ارکان تكرارشونده در تمام موقعيت

شناسي است توجه به ی واجی سوم که مهمترين وظيفهکند. وظيفهجي را مشاصآرايش مناسب ارکان وا

اند را ها ممكن است تلفظهای متفاوتي با توجه به محيطي که در آن قرار گرفتهاين نكته است که مشاصه

-ها دارای فرايندهايي هستند که باعث ايجاد تغيير در مشاصیه داشته باشند. اين بدان علت است که زبان

زماني کیه اولیين    [p,t,k]های شوند، برای نمونه در زبان انگليسي واجهای واجي در يک بافت مشاص مي
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هیا دارای يیک سیری    شوند. گاه اين تغييرات آوايیي، در بيشیتر زبیان   واج يک هجا باشند، دميده تلفظ مي

شناسیان  کل، زبیان ورد. درآحسابويژه بهتوان زباناصول مشتر  هستند و گاه علل اينگونه تغييرات را مي

گذاری و (. به تاثير2،2111و جيكوب 1اندزگوسن هاوننام فرايندهای واجي يا آوايي را بر اين تغييرات نهاده

شود. فراينیدهای واجیي نمايیانگر    های آوايي و تظاهرات ناشي از آن فرايندهای واجي گفته ميتاثيرپذيری

هیای  ح واجیي اسیت. علیت فراينیدهای واجیي را در مشاصیه      های سطح آوايي زبان با سطی ويژگيرابطه

توان جستجو کرد. توضيح ببيعي فرايندهای واجیي را  توليدی صداها و نيز تاثير شنيداری و در  آنها مي

توان در دو جهت ارائه داد. يیک وضیع   های گفتار به هنگام توليد صداها ميی اندامبا توجه به وضع دوگانه

های آوايیي يیک صیدای خیاص     ي که يک اندام گويايي بر حسب يكي از مشاصهاينكه ممكن است حرکت

گيرد تا هنگام توليد صدای بعدی ادامه يابد. وضع ديگر اينكیه بیه هنگیام    دهد و يا شكلي که ميانجام مي

های گويايي از پيش برای توليد صدای بعدی، شكل مناسب بگيرند و يا تیا حیدی   گفتار، ممكن است اندام

هیای  وند و حرکت مناسبي نيز انجام دهند، در نتيجه صدای پيشیين در جهیت يكیي از مشاصیه    آماده ش

 (.1914الديني،يابدزمشكوهآوايي صدای بعدی تغيير مي

شناسیان آن را  همانطور که گفته شد در تمام زبانهای دنيیا تغييیرات آوايیي وجیود دارد کیه زبیان          

نمايد که عیالوه  های اوليه زبان کردی سوراني، اين گونه ميبررسيدر  ندهای واجي يا آوايي نام نهادند.فراي

بر اصول مشتر  حاکم بر فرايندهای واجي، زبان کردی سوراني دارای اصولي زبان ويژه است. آنچه که در 

گيرد بررسي و تحليل پر بسامدترين فرايندهای واجي و آوايي اين گیويش  اين پژوهش مورد توجه قرار مي

 ف، درج، قلب، همگوني، تضعيف، و کشش اجباری مي باشد.از قبيل حذ

 فرایند حذف -5-2-5

شیود. حیذف واج   گفتیار کاسیته میي    یفرايند حذف فرايندی است که بي آن يک واحد از زنجيره   

 .(1932ززعفرانلو،  ممكن است از اول، وسط يا آخر کلمه صورت بگيرد

 فرایند درج -5-2-2

واجي حاکم بر زبان کردی فرايند درج است، که در اين فرايند بیه واژگیان   يكي ديگر از فرايندهای    

 ی کلي نشان داد: صورت قاعده توان بهشود. افزايش صدا را ميواجي افزوده مي

             Ø→ 

                                                
1. Gussenhoven 

2. Jacobs 
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افیزوده شیود. درج    a____b)در بافیت آوايیي ز    xدهد که ممكن است هر صدای اين قاعده نشان مي

 درج يک صامت، درج يک مصوت، و يا درج يک هجا صورت بپذيرد. صدا ممكن است به صورت

 فرایند قلب -5-2-9

و میرز هجیايي بیرای گويشیور زبیان دشیوار        1دهد که رعايت توالي آواييفرايند قلب زماني رخ مي   

تیر  بنمايد، بدين صورت گروهي از آواها در جايگاهي قرار خواهند گرفت که توليد آنها برای گويشیور سیاده  

 (1931به نقل از زماني، 1312،  2زبروگمان باشد

 فرایند همگونی -5-2-4

های ديگر که متعلق به کلمات مجاور هستند، دارای تلفظ متفیاوتي  يک واج به علت مجاورت با واج   

است که بر حسب سبک و سرعت گفتیار متغيیر   خواهد شد ، اين فرايند را همگوني گويند. همگوني عملي 

دهید و در گفتیار آهسیته و دقيیق کمتیر      که در گفتار سريع و غير رسیمي بيشیتر رخ میي    بوریاست؛ به

 (.  9،2111زروچ شودمشاهده مي

 فرایند تضعیف -5-2-1

شیود. ايین   تبديل يک واج به آوايي که درجه گرفتگي يا ديرش آن کمتر است، تضعيف ناميده میي    

ی هجیا قیرار داشیته    يا در جايگاه پايانیه « ایواکه ميان» دهد که يک واج در بافتفرايند هنگامي روی مي

 (.91:1934باشد زجم،

 فرایند کشش جبرانی -5-2-9

شیود  و همزمیان   فرايند کشش اجباری فرايندی است که بي آن يک قسمت از واژه تشیديد میي      

ر کشیش  شود. دشود؛ بدين صورت ميزان زمان الزم برای توليد واژه حفظ ميقسمت ديگر از آن حذف مي

هیا حیذف شیود، بیه جبیران      اجباری يک واکه، دو هماوان به دنبال دارد، هنگامي کیه يكیي از همایوان   

 (.  1959زآرالتو، شودی قبل از آن کشيده ميهماوان حذف شده، واکه

هیای هجیايي، رعايیت اصیول تیوالي      سازی، محدوديتاين فرايندها به داليل ماتلف از قبيل ساده   

-( هیدف واج 1355ز4ی مكیارتي ببیق گفتیه   انید. ديد در اين زبان بوجود آمیده گان جرسايي و ساخت واژ

ای کیه بتوانید فراينیدهای واجیي رايیج در زبانهیای بشیری را در چهیارچوب         از ساختن نظريیه استعبارت

                                                
1. Sound Order 

2. Brugmann 

3. Roach 

4. McCarthy 
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ای ای بیه فراينیده  های زبانشناسي که توجه ويیژه آورد. يكي از نظريهپارامترهای توصيفي يک انگاره بدست

شناختي بیر پايیه   ی بهينگي يک الگوی زباناست. نظريه 1های گوناگون دارد، نظريه بهينگيواجي در زبان

 داری و پايیايي هسیتند  هیای نشیان  های زباني ناشي از تعامل ميان محیدوديت اين فرضيه است که صورت

ی دربیاره ی جديیدی را  نظريیه  9و پاول اسمولنسكي 2بود که آلن پرينس1331(. در دهه 1932ززعفرانلو ،

ی بهينگیي معرفیي کردنید. يكیي از اهیداف پیرينس و       را بیا نیام نظريیه   کردنید و آن های جهان ارائیه زبان

شناسیي ببیق سینت    شناسیي بیود، چیرا کیه نظريیه واج     اسمولنسكي برای برح اين نظريه حل مسله واج

 بازنويسییي الگوهییا بییود بییر پايییه  8الگییوی آوايییي زبییان انگليسییي ( در کتییاب 1365ز4چامسییكي و هلییه

اسیت، از يیک سیو هماننید     (. نظريه بهينگي که در چهارچوب رويكرد زايشي مطیرح شیده  2115زمكارتي،

گرايان ادعای مطالعه و کشف جهانيهای زبان را برای توصيف استعداد زباني انسیان دارد و از سیوی   صورت

کارگيری الگوهیای زبیاني در سیطح    ی به گرايان برای رسيدن به اين هدف از شيوهديگر به تبعيت از نقش

(. از نظريیه بهينگیي در ايین پیژوهش بیه عنیوان       1932خان،جنزبي جويدکنش گويشوران زبانها بهره مي

چهارچوب نظری اتااذ شده، جهت تحليل و توصيف برخي از فراينیدهای واجیي حیاکم بیر زبیان کیردی       

شناسیي زايشیي   کارکرد نظريیه بهينگیي در واج   است. اگرچه بيشترينشدهی سقزی استفادهسوراني لهجه

واژه، کاربردشناسیي، معناشناسیي،   شناسي همانند نحو، سیاخت های زباناست اما اين نظريه در ديگر حوزه

 شناسي رايانشي نيز کاربرد دارد.زبان

 های پژوهش سؤال -5-9

 آيد؟وراني برميی تبيين فرايندهای واجي زبان کردی سی بهينگي چگونه از عهده. نظريه1

 ها فعال هستند؟.در تبيين فرايندهای واجي زبان کردی سوراني کدام محدوديت2

 .ترتيب اعمال محدوديتها در فرايندهای واجي زبان کردی سوراني چگونه است؟9

 های پژوهشفرضیه -5-4

های واجي زبان ی تعامل فرايندداری از عهدههای پايايي و نشان. نظريه بهينگي با تعامل محدوديت1

 آيد.کردی سوراني برمي

                                                
1. Optimality Theory 

2. Allen Prince 

3.Paul Smolensky 

4.Chomsky and Halle 

5.The Sound Pattern of English 
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داری مربو  به ساخت هجا، اصل توالي رسايي و غيره در زبان کردی سوراني های نشان. محدوديت2

 فعال هستند.

توان فرايندهای واجي زبان کردی سوراني را داری بر پايايي ميهای نشان. با تسلط محدوديت9

 توجيه کرد.

 اهداف پژوهش  -5-1

-شناسي است تحقيقات فراواني در زبانهای مهم در واجايي که فرايندهای واجي از جمله بحثاز آنج

است، اما بررسي اين فرايندها در قالب نظريه بهينگیي کمتیر   شدهباره انجامهای ماتلف در اينها و گويش

العیه و تحقيیق   است. محقق به عنوان گويشور زبان کردی با اسیتفاده از شیم زبیاني خیود و مط    انجام شده

ی برخي از فرايندهای واجي زبان کردی سوراني، آنها را در چهارچوب نظريه بهينگي بررسي کند تیا  درباره

شناختي در زبان نظری جهت تحقيق و توليد مقاالت علمي زبان -ای از بستر توصيفيبا اين پژوهش گوشه

گردنید. همچنیين بیا    مد بیاال مشیاص میي   کردی مهيا شود. با انجام اين پژوهش، فرايندهای واجي با بسا

های غالب بر ايین فراينیدها در زبیان    تحليل و توجيه اين فرايندها در چهارچوب نظريه بهينگي محدوديت

هیای ديگیر   ها و گويشی اشتراکات اين زبان با زبانشود و زمينه را برای تحقيق دربارهکردی مشاص مي

   سازد.ممكن مي

 وهشضرورت و اهمّیت پژ -5-9

شیوند، تیا جیايي کیه     های اصلي مطالعات زبانشناسي محسیوب میي  واج شناسي و آواشناسي از شاخه

های بردن به روابط ميان زبانترين ابزارها برای پي( اين علم را يكي از مطمئن1353و همكارانشز 1اگرادی

سیوراني گويشیوران   هیای واجیي زبیان کیردی     شمارند. بررسیي برخیي فراينید   ميخانواده برريشه و همهم

شهرستان سقز ببق نظريه بهينگي ميتواند ابالعات مهمي ماننید بررسیي نظیام واجیي و آوايیي، بررسیي       

 .دهدها را تحت پوشش قرارهای فعال درفرايندساختار هجايي و کشف محدوديت

 روش پژوهش  -5-7

انید  شدهی سقزی انتاابهای اين پژوهش در زمينه فرايندهای واجي از زبان کردی سوراني لهجهداده

 ای و ميداني از گويشوران اين زبان  ها به صورت کتاباانهو روش تحقيق توصيفي و تحليلي است، داده

                                                
1. O,Grady 
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  In this study phonological processes of Sorani dialect in Kurdish language which are 
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ranking constrains based on the data are the main goals of this study. Data are collected 

from one of the dialects of Kurdish language, Sorani, and the method is descriptive and 

analytic. The corpus of the study is collected in two ways, documentary and based on the 

speakers of Kurdish language. After presenting and classifying the data, they are analyzed 

based on Optimality Theory. The results of this study show us that each phonological 
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ranking. Optimality Theory always justifies phonological processes in different languages, 

it can properly justifies Kurdish phonological process as well. 
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