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 چکيده

های آن در ها و نقشواژه هدف از نگارش این مقاله بررسی جایگاه تکيه در طبقه

شمال غربی، است. برای گردآوری  های ایرانی نو شاخهزبانزبان هورامی، یکی از 

سالگی از  80تا  30در سنين بين زبان سواد این  ها، از ده گویشور بومی بیداده

ها انجام شده است. به طریق مصاحبه در حدود پنج ساعت ثبت و ضبط داده

این زمينه  عالوه، از شم زبانی نگارنده به عنوان گویشور بومی و منابع مکتوب در

دهد ها نشان میپژوهش استفاده شده است. بررسی و تحليل داده هبه عنوان پيشين

سبب  .1باشد: و دارای سه نقش و کارکرد میتمایزدهنده تکيه در این زبان که 

عامل  .3گردد. دستوری واژه می هموجب تغيير مقول .2شود. تغيير معنی واژه می

های دارای نشانگرهای ها و صفتشناسایی و تشخيص جنس دستوری در اسم

های مذکر و مؤنث مختوم به است. جنس دستوری در اسم صوری یکسان

[ از روی جایگاه a]ه های مذکر و مؤنث مختوم به واک[ و صفتi[ و ]aهای ] واکه
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 مقدمه. 1

ترین مطالعات و های گوناگون جهان است که گستردههای زبانیکی از ویژگی 1تکیه

شناختی را از آن خود کرده است. این شاید به این دلیل باشد که اغلب های زبانتحلیل

ها در طول تاریخ شاهد ای هستند. به عالوه، این بررسیهای تکیههای اروپایی زبانزبان

های ساختاری تکیه در زبان هتحوالت زیادی بوده است و این به سبب پیچیدگی مطالع

اساسا متفاوت تعریف شده است: یکی در چارچوب  همختلف است. تکیه به دو شیو

و  (315: 1368، 2)هایمن اشهای آوایی آن و دیگری در چارچوب نقش زبانیخصیصه

جایگاه شود در این پژوهش تالش میتلفی در زبان داشته باشد. های مختواند نقشمی

یکی از )گویش هورامان تخت(،  زبان هورامیدر های آن و نقش 3هاواژهتکیه در طبقه

گویش هورامان تخت  مورد بررسی قرار گیرد. ، شمال غربی ههای ایرانی نو شاخزبان

ای شود. برکردستان تکلم میهایی از شهرستان سروآباد از توابع استان در بخش

 80تا  30سواد این گویش در سنین بین  ، از ده گویشور بومی بیهاگردآوری داده

است و به  ها انجام شدهو ضبط دادهثبت ساعت  5در حدود سالگی از طریق مصاحبه 

از شم زبانی . به عالوه، اندقرار گرفته بررسی و تحلیل ها مورد، این دادهدنبال آن

ه به عنوان گویشور بومی این گویش و منابع مکتوب در این زمینه به عنوان ندنگار

شود به تالش میپژوهش  اساسی که در این  پرسش است.پژوهش استفاده شده  هپیشین

آن پاسخ داده شود این است که: تکیه در زبان هورامی)گویش هورامان تخت( دارای 

 باشد؟ ها و کارکردهایی میچه نقش

 

                                                             
1 stress 
2 Hayman 
3 word  class 



 
 

 
 
 
 
 

 های آن در زبان هَورامیتکيه و نقش

163 
 

163 

 پژوهش هپيشين .2

ها به موضوع  ها در رابطه با زبان هورامی که در آندر این بخش به برخی از پژوهش

 شود. تکیه پرداخته شده باشد به اجمال اشاره می

ای گذرا به گویش هورامان لُهون، اشاره  ه( در بخش اول اثر خود دربار1966) 1مکنزی 

کند؛ نقش مهمی در این گویش بازی می گوید که تکیهتکیه در گویش مذکور دارد و می

گذارد یا مستلزم پیامدهای های مشابه تمایز میجایگاه تکیه به تنهایی یا بین صورت

ثابت است که جایگاه آن جز در  های دارای یک تکیساختواژی خاصی است. هر واژه

که گوید ( می1388) بینی است. سپنجیپیش غیرقابل 2برخی از الگوهای تصریفی خاص

 هکنندبینی است و عامل تعیینپیش ای( قابل)گویش پاوه جایگاه تکیه در زبان هورامی

توانیم دستوری است یعنی در خارج از بافت جمله می هجایگاه آن به طور کلی مقول

 3زبرزنجیری ه( تکیه را نخستین پدید1392) واژه را تعیین کنیم. سلیمی هجایگاه تکی

وار و همراه با داند. وی به صورت فهرستای( میگویش پاوه) برجسته در زبان هورامی

اش ها در گویش مورد بررسیواژههایی تالش نموده است جایگاه تکیه را در طبقهمثال

 مشخص سازد. 

شناختی به صورت مستقل شود تاکنون هیچ پژوهش زبانهمانگونه که مالحظه می

طور عام و گویش هورامان تخت به طور  های آن در زبان هورامی بهتکیه و نقش هدربار

ای موارد نیز بنا به ضرورت و به فراخور خاص انجام نشده است. به عالوه، اگر در پاره

ها اشاره واژهای شده باشد به جایگاه آن در طبقهموضوع اصلی پژوهش، به آن اشاره

وضوع شود این مها و کارکردهای آن. در این پژوهش تالش میشده است نه نقش

 بررسی شود. 
                                                             

1 Mackenzie 
2 certain  inflectional  patterns 
3 suprasegmental 
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 مالحظات نظری. 3

شود. تعریف می« 2قدرت آغازشگر» است که به عنوان 1های نواییتکیه یکی از مشخصه

 3دار [ است که قبل از صدا یا هجای تکیه'برای آن، خطی عمودی و کوتاه ]« IPA» هنشان

شده است ها، تکیه بر اساس میزان بلندی صدا تعریف شود. در برخی کتابگذاشته می

که تعریف مناسبی نیست چرا که میزان بلندی صدا از صدایی به صدای دیگری فرق 

از بعضی دیگر بلندتر یا رساترند  ، بعضی از صداها همیشه ذاتاکند به عبارت دیگرمی

)مقدار انرژی الزم برای بیرون دادن هوا از  بنابراین تکیه باید بر مبنای قدرت آغازشگر

های تکیه و عوامل (. شدت از مشخصه164: 2001، 4)کتفورد ها( تعریف شودشش

اند. تکیه دارای سه درجه است: جای تکیه هکنندشناختی از عوامل تعیین دستوری و واج

توان یافت که تمام هجاهایش دارای تکیه باشند ای نمینخستین، دومین و سومین. واژه

: 1368 )هایمن، باشند 5دون تکیهای وجود ندارد که تمام هجاهایش بو نیز هیچ واژه

ها و های زبرزنجیری است که نه تنها برای واکه(. تکیه یکی از مشخصه316-326

رود بلکه در مورد کل هجا کاربرد دارد. هجای ها به صورت مجزا به کار میهمخوان

شود و در جریان تری انرژی تلفظ می دار نسبت به هجای بدون تکیه، با مقدار بیشتکیه

ها انرژی  اند که گوینده برای تلفظ آنهایی دار آنتر است، صداهای تکیهگفتار برجسته

های ژرمنی نسبت به بقیه کند. زبان انگلیسی و دیگر زبانتری  صرف می ای بیشماهیچه

کنند. در بسیاری از های مربوط به تکیه استفاده میتر از تفاوت های دنیا بیشزبان

ها بدون توجه به واژه هیه در واژه ثابت است، در زبان چک، تکیها، جایگاه تک زبان

ها،  تقریبا همیشه روی هجای اول است و در لهستانی و سواحیلی،  تعداد هجاهای آن

                                                             
1 prosodic  features 
2 initiator  power 
3 stressed  syllable 
4 Catford 
5 unstressed 
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قبل آخر است. شاید یک روش مناسب برای توصیف  روی هجای ماتکیه معموال

ها را از این لحاظ به سه ها این باشد که زبانهای مربوط به تکیه در میان زبانتفاوت

ها متغیر، واجی و  هایی که جایگاه تکیه در آنزبان .1گروه زیر تقسیم کنیم: 

جایی که در  نامند. از آنای میهای تکیههایی را زبان. چنین زبانبینی استپیش قابلغیر

دیگر روی  ههایی تکیه ممکن است در یک واژه روی هجای اول و در واژچنین زبان

 هایی واجیشود که تکیه در چنین زبانهجای دیگری قرار گیرد لذا گفته می

هایی که جایگاه تکیه در زبان .2. و روسی آلمانی مثل انگلیسی، دهنده( است )تقابل

ی، بینی است مثل چک، لهستانی، سواحیلی، مجارستانپیش واجی و قابلها ثابت، غیر آن

، 2فوگد)لد دارند مثل فرانسوی 1گروهی ثابت ههایی که تکیزبان .3. و فارسی ترکی

. (54: 1392خان، جنبیو  117: 1385مشکوةالدینی، ، 316: 1368، هایمن، 243: 2006

دار نسبت به هجای بدون تکیه میزان نیروی الزم برای تولید هجا است. هجای تکیه

های تولید از ترکیب مختصه(. تکیه از نظر 3،435:2003)کریستال تر استتکیه برجسته

ای حاصل تغییر در فشار هوا، اختالف در درجه زیر و بمی و تفاوت در کشش واکه

شود. آواشناسان تکیه را از نظر تر به رسایی تعبیر می شود و از نظر شنیداری بیشمی

ای که دارای حداکثر فشار هوا، تغییرات زیر و بمی، کشش واکه 4کیدیتا هکمیت به تکی

 همذکور نسبت به تکی ههای چهارگاننخستین که از نظر مختصه هرسایی است، تکیو 

های شدت مختصه هدومین که درج هشود، تکیتری ظاهر میپایین هکیدی با درجتا

سومین که در  هنخستین است و تکی هها در تکی آن هتر از درج آوایی چهارگانه در آن کم

شود، تقسیم ترین درجه ظاهر می ها با کمتکیههای چهارگانه نسبت به سایر آن مختصه

                                                             
1 fixed phrase stress 
2 Ladefoged 
3 Crystal 
4 emphatic stress 
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الحظات کمی قرار دارد تکیه را بندی که براساس مکنند. عالوه بر این تقسیممی

کنند های آوایی در آن بازی میاساس کیفیت آوایی آن و نقشی که هر یک از مختصهبر

فشار هوا نسبت  هفشاری، مختص هکنند، در تکیفشاری و زیر و بمی تقسیم می هبه تکی

زیر و بمی  هزیر و بمی، مختص هکند و در تکیها نقش عمده را بازی میبه سایر مختصه

دارای نقش اصلی است، تکیه در زبان فارسی از نوع زیر و بمی و در زبان انگلیسی از 

هایی است زبان فارسی از جمله زبان (.124-122: 1386شناس، )حق نوع فشاری است

تکیه در محور جانشینی بسیار ناچیز است زیرا تعداد کلماتی که وجه که در آن نقش 

 هد. در زبان فارسی تنها چهار کلمهستن ها ناشی از تکیه است بسیار اندک تمایز آن

ها تغییر جایگاه تکیه منجر  وجود دارند که در هر کدام از آن« گویا، ولی، باری و عاری»

آید. به طور هشت مدخل واژگانی به دست میشود که در مجموع به تمایز معنایی می

توان در نظر گرفت: یکی مؤکدشدن هجاها در درون کلی تکیه را در دو سطح می

کلمات و دیگری مؤکدشدن کلمات در درون جمله. نقش تکیه در هر حالت برجسته 

(.  55، 54، 52: 1392خان، جن)بی ساختن برخی هجاها نسبت به هجاهای دیگر است

 هجایگاه تکیه در زبان فارسی دارای دو نقش است: تغییر معنای واژه و مقولتغییر 

چنین  هم دقیقا )سورانی( (. در زبان کردی116-115: 1390قوامی، )مدرسی دستوری

 (.90، 1390)رخزادی،  است
 

 تکيه در زبان هورامی . 4

و نیز  فعل، قید، ضمیر، صفت /های اسمواژه در این بخش، جایگاه تکیه در طبقه

 شود. ها و کارکردهای آن بررسی می نقش
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 ها تکيه در اسم .4-1

، «)درخت( = برگɡaˈɫɑ »مانند:  روی هجای پایانی است ها تکیه معموالدر اسم

«hiˈtaالبته در برخی موارد هم تکیه بر روی هجای نخستین  («. و غیره )کفش = جفت

 و « a-» ههای بدون تکیاسامی مؤنث مختوم به واکه ،این موارد هد از جملشودیده می

«-i »هستند« :ˈhitaو « = شخم«=ˈsɑvi تر به این موارد  بیش پنجمدر بخش «. سیب

شان روی هجای هایی که تکیهنوع اول )اسمهای اسم ه. اگر جایگاه تکیشود پرداخته می

دار تکیه ها آن اول، هجای آخر یادوم عوض شود یعنی به جای هجای  پایانی است(

«. = ای صالح!/sɑɫaˈ)اسم خاص( صالح هشد= کوتاهsɑˈɫa » هستند:منادا باشد آن وقت 

ها روی هجای نخستین  آن ههایی که تکی)اسم های نوع دومتغییر جایگاه تکیه در اسم

= hitaˈ»شود: ها عوض  دستوری و یا هر دوی آن همعنی، مقول شودمی است( سبب

 ،«)فعل( کنی= تیز میsɑˈvi)اسم(/ = سیبsɑviˈ» ،«)کفش و غیره( جفت =hiˈtaشخم/ 

«ˈkaɫaka /دیوار سنگی =kaɫaˈkaمعرفه( = بز کوهی نر(».  

 

 تکيه در ضمایر .4-2

: باشدروی هجای نخستین مینشان در حالت بیتکیه در ضمایر ها، خالف اسمبر

«ˈʔɑɹ
1
eآنها =» ،«ˈʔɑɹaاول شخص جمع و ضمایر اشاره ضمیر ، غیر از «()مؤنث = او

= ʔiˈne »، «)مذکر( = اینʔiˈna »، «= ماʔeˈma : »ها روی هجای پایانی است آن هکه تکی

ها روی هجای  آن ه)ضمایری که تکی گروه دوم هاگر جایگاه تکی«. ها ، این)مؤنث( این

                                                             
شود بدون های باال نزدیک میهمخوانی ناسوده، دندانی و واکدار است. برای تولید آن نوک زبان به دنداناین،  1

شود، محل وقوع آن، محیط بین دو واکه، پایان واژه پس از ها تماس پیدا کند. در ابتدای واژه ظاهر نمی که با آن آن

 .(68:1392، زیا و سجادی)کامبو آغازی به عنوان عضو دوم خوشه است هواکه و در خوش
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دار ها تکیه یعنی به جای هجای پایانی، هجای نخستین آن عوض شود پایانی است(

 ?)مذکر(/ = اینʔiˈna»، «= ما؟?ʔemaˈ=ما/ʔeˈma» آیند:میبه صورت سؤالی در باشد

ˈʔinaشان هایی که تکیه )آن ضمایر نوع اول هتعییر محل تکی «.)مذکر( است؟ = این

کند دستوری ایجاد نمی هگونه تغییری در معنی یا مقول روی هجای نخستین است( هیچ

 . سازدنمیموجود در زبان هورامی  ایواژه ،این تغییر و اساسا

 

 هاتکيه در صفت .4-3

= waʃˈɫe: »باشدروی هجای پایانی میمعموال ها صفت ههمتکیه در 

 = جانشین؛ مفیدjɑɡaˈdɑr»، «()مذکر = بلندقدbɑɫɑˈbarz»، «داشتنی)مؤنث( دوست

اول کیه روی هجای شوند یعنی اگر تدر صورت تغییر محل تکیه، منادا می «.)مذکر(

                    ،«)مؤنث( داشتنیدوست = ای waʃɫeˈ(ؤنث)مداشتنیدوست= waʃˈɫe»: قرار گیرد

«ʤwɑnˈχɑsمذکر( تیپ= خوش( /ˈʤwɑnχɑsتیپ= ای خوش)مذکر(!». 

 

 تکيه در قيدها .4- 4

تکیه روی هجای  اند: ساده و مرکب. در قیدهای سادهقیدها از نظر ساختاری دو دسته

= آهسته، آرام ʃenˈaj»، «= شایدɡɑˈhas»، «= دیروزheˈzi »، «= فرداsaˈbɑ: »پایانی است

در  قیدهای مرکب تکیه روی هجای نخستین قرار خالف قیدهای ساده، بر«. آرام

)در آن باال(/  جا = در آنpɑ-vaˈ»، «= در روزɍo-naˈ»، «= در شبʃave-naˈ: »گیرد می

 ، «= درna-)»پسوندهایی قیدساز مانند  هفقیدهای مرکب از یک اسم به اضا. «ایستاده

«-vaای موجود در قیدها، واژه هتغییر محل تکیشوند. و غیره( ساخته می« = رویِ، در

 .دهدزبان هورامی به دست نمی
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 هاتکيه در فعل .4-5

های گذشته(، زمان)حال و  های سادههای امر، نهی، زماندر این قسمت، تکیه در فعل

)حال و گذشته( و ماضی التزامی بررسی  های کامل)حال و گذشته(، زمان استمراری

 شود.می

 

 های امر و نهیتکيه در فعل .4-5-1

تکواژ نهی+ ستاک حال فعل+ »از  و نهی «2فعل+ شناسه 1ستاک حال»از  های امرفعل

تکیه روی هجای نخستین فعل قرار  ،در هر دو نوع فعل شوند.ساخته می« شناسه

های های امر روی هجای اول ستاک حال و در فعلدر فعلبه این صورت که گیرد  می

= ma-vɑʧ -aˈ»، «= بشوییدʃor-deˈ»، «= بِبَرbar-aˈ: »شودواقع می نهی روی تکواژ نهی

سبب های امر در برخی از فعل محل تکیه . تغییر«= نخوریدma-war-deˈ»، «نگو

 = دَرbaˈra)فعل(/  =ببرbar-aˈ» :ها تغییر کند دستوری آن همعنی و هم مقول  شود هم می

ای های امر، واژههای نهی به طور کلی و  برخی از فعل. تغییر جای تکیه در فعل«)اسم(

 .کندموجود ایجاد نمی

 

 ساده هو گذشت های زمان حال سادهتکيه در فعل .4-5-2

در افعال زمان حال . شودساخته می« ستاک حال فعل + شناسه»زمان حال ساده از  فعل

هجایی باشد است. اگر ستاک حال تک تکیه روی هجای پایانی ستاک حالساده، 

، «شویم= میʃoˈr-u : »دهدشناسه یک هجا را تشکیل می ههمخوان پایانی آن با واک

«wɫɑˈvən-de  =کنیدگم می» ،« muˈs-ɑفعل در زمان حال  هاگر جای تکی «.خوابند= می

                                                             
1 present  stem 
2 inflectional  ending 
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دار باشد در آن صورت مضارع التزامی ساده عوض شود یعنی هجای نخستین تکیه

= ʃor-uˈشویم/ = میʃoˈr-u» ،«= بخوردwar-oˈ خورد/می =waˈr-o»: خواهیم داشت

  «.بشویم

های تکیه در فعل شود.ساخته می« فعل + شناسه 1هستاک گذشت»ساده از  هگذشتفعل  

، «= گفتیvɑt-ətˈ: »باشدساده، روی هجای  نخستین ستاک گذشته می هزمان گذشت

«ˈɡlerɑj-de)افتادید)افقی =» ،«ˈkawt-eraتغییر  عمودی(. )از باال به پایین/ = افتادند

 .کندای موجود درست نمیها، واژهمحل تکیه در این فعل

 

 استمراری هحال استمراری و گذشت زمانهای فعلتکيه در  .4-5-3

 هو گذشت« + شناسه 2ستاک حال به صورت اتباع ناقص»از  فعل زمان حال استمراری

درست « ستاک حال به صورت اتباع ناقص+ تکواژ گذشته+ شناسه»استمراری از 

= دارم waˈrɑjwar-u : »استستاک حال  تکیه روی هجای دوم ها آن ه. در همشود می

، «خوردم= داشتم میwaˈrɑjwar-en-ɑ »، «دوشید= دارید میdoˈʃɑjdoʃ-de »، «خورممی

«keˈʃɑjkeʃ-en-eای موجود به تغییر جای تکیه در این افعال واژه«. کشیدند= داشتند می

 دهد. دست نمی

 

 کامل و ماضی التزامی هحال کامل، گذشت زمانهای فعلتکيه در  .4-5-4

 ه، زمان گذشت«شناسه(+ -ɑn/an-)3تکواژ حال کاملستاک گذشته+ »زمان حال کامل از 

و ماضی التزامی از « شناسه (+-be-) 4کامل هتکواژ گذشت ستاک گذشته+»کامل از 

                                                             
1 past  stem 
2 partial  reduplication 

 در فارسی است.« استن)مضارع بودن(»معادل  3
 در فارسی است.« بودن»معادل 4 
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 ههمتکیه در شود. ساخته می« شناسه(+ -bo-) 1تکواژ ماضی التزامیستاک گذشته+ »

هجای  هحال کامل، هست روی هجای پایانی ستاک گذشته است. در افعال زمانها،  آن

، «ایم=سوزاندهsoʧˈn-ɑn-mɑ : »تکواژ حال کامل است هه، واکگذشت پایانی ستاک

«dəɍˈj-an-əʃپاره کرده است =» ،«vɑˈta-be-mگفته بودم =» ،«koʃˈta-be-tɑ کشته =

تغییر جایگاه  «.= شسته باشیʃorˈta-bo-t» ،«= دوخته باشیمvrɑˈsa-bo-mɑ »، «بودید

سازد یعنی اگر تکیه روی هجای اول قرار سؤالی میها صورت  از آن افعال، تکیه در این

           ، «= کشته بودید؟?koʃta-be-tɑˈ»، «= پاره کرده است؟?dǝɍj-an-ǝʃˈ» گیرد:

«ˈʃorta-bo-t?شسته باشی؟ =.» 

که تکیه در زبان یابیم در می، (4-5-4تا  1-4های )بخشموجود در  هایتوجه به دادهبا

ها، گروه )اسم هاواژهطبقهتر  در بیشتغییر جایگاه آن  دهنده است چراکههورامی تمایز

 هها، برخی از افعال امری، افعال زمان حال ساده، حال کامل، گذشتدوم از ضمایر، صفت

 شود:دستوری واژه می هموجب تغییر معنی و مقول، کامل و ماضی التزامی(
 

 شودسبب تغيير معنی واژه میکيه، تغيير جایگاه ت .1جدول 

 اسم معادل فارسی تغيير معنی اسم معادل فارسی

 boɫaˈ دانه انگور  boˈɫa مِن مِن

)اسم  صالح هشدکوتاه

 خاص(

sɑˈɫa  سال ˈsɑɫa 

 hitaˈ شخم  hiˈta )کفش( جفت

   

 

 

                                                             
 در فارسی است.« مضارع )بودن( )باشیدن(/مضارع ساده »معادل  1
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 گردد.دستوری واژه می هتغيير جایگاه تکيه، موجب تغيير مقول .2جدول 

معادل 

 فارسی

 همقول

 دستوری

 هتغيير مقول واژه

 دستوری

معادل 

 فارسی  

 همقول

 دستوری

 واژه

نام شهری 

 است.

 جا در آن  pɑˈva اسم

 )در آن باال(

 pɑvaˈ قید

 baraˈ فعل امر ببر  baˈra اسم )خانه( دَر

فعل زمان  کنیتیز می

 حال ساده

sɑˈvi  اسم سیب ˈsɑvi 

 

 جنس دستوری در زبان هورامی هتکيه و مقول. 5

ها یا ها و صفتشقی است. تمام اسمای دوجنس دستوری در زبان هورامی مقوله همقول

 آوای پایانی واژه مالک تشخیص جنس دستوری آن است مذکر هستند یا مؤنث.

 = قاشقʧamˈʧa»، «)مذکر( = خورشیدɍoʤˈjɑr: »(152، 118: 1394)سجادی، 

 «.)مؤنث( = روزهɍoˈʧe»، «)مؤنث( = ماهmɑnɡaˈ»، «)مذکر(

 زبان هورامیها در گرهای صوری جنس دستوری اسم نشان .3 جدول

  (215، 118: 1394)سجادی، 

 اسم مذکر اسم مؤنث

و « a ،-i-» ههای بدون تکیمختوم به واکه. 1

 «eˈ-» دار  تکیه

 مختوم به همخوان .1

، a ،-ˈi  ،-ˈo ،-ˈuˈ-»دار های تکیهواکهمختوم به . ɑ» 2ˈ-»دار تکیه همختوم به واک .2

-ˈɑ» 

 «j-»مختوم به همخوان  .j» 3-»مختوم به همخوان . 3
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دار ها تکیه ها عوض شود یعنی به جای هجای دوم، هجای اول آناسم هاگر جایگاه تکی

  «.= ای عمو!mɑmoˈ= عمو/ mɑˈmo» گاه منادا هستند: باشد آن

ند یعنی در جنس دستوری با اسم مطابقت هست دستوریها هم دارای تمایز جنس صفت

مذکر و صفات « a ،-ˈɑ ،-ˈiˈ-» دارهای تکیهدارند. صفات مختوم به همخوان یا واکه

، 118: 1394)سجادی،  مؤنث هستند« eˈ-»دار و تکیه« a-» هبدون تکی همختوم به واک

152)« :ˈbarzمذکر( = بلند، بلندقد(» ،«ʧarˈmaسفید = )مذکر(» ،«ˈbarzaبلند، بلندقد = 

 «. )مؤنث( = سفیدʧarˈme » ،(«)مؤنث

ها  عوض شود یعنی به جای هجای آخر، هجای اول آن نیز صفاتاگر جایگاه تکیه در 

= ای waʃɫaˈ/ )مذکر( داشتنی= دوستwaʃˈɫa» شوند:گاه منادا می دار باشد آنتکیه

 داشتنی = ای دوستwaʃɫeˈ)مؤنث(/  داشتنی= دوستwaʃˈɫe»، «!)مذکر( داشتنیدوست

 «.)مؤنث(!

ختم « a,-i-» هایهای مذکر و هم مؤنث به واکهشود هم اسمکه مالحظه می گونه همان

آیند و های مذکر و هم مؤنث میشوند به عبارت دیگر؛ این دو واکه هم در پایان اسممی

های مختوم یعنی اسمشود تکیه است ها می چه که باعث تشخیص جنس دستوری آن آن

« a,-i-» ههای بدون تکیهای مختوم به واکهمذکر و اسم« a,-ˈiˈ-» دارهای تکیهبه واکه

 مؤنث هستند. 

شوند به عبارت دیگر؛ این واکه ختم می« a-» ههای مذکر و هم مؤنث به واکهم صفت

باید جنس شود و براساس تکیه های مذکر و هم مؤنث دیده میهم در پایان صفت

 ههای مذکر به واکدستوری صفت مورد نظر را مشخص کرد به طوری که صفت

بنابراین، تکیه  شوند.ختم می« a-» هبدون تکی ههای مؤنث به واکو صفت« aˈ-» دار تکیه

ها اشاره شد دارای کارکرد  به آن الوه بر دو نقش و کارکردی که قبالدر زبان هورامی ع
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ها و نی عامل تشخیص و شناسایی جنس دستوری در اسمباشد یعدیگری نیز می

 است. یکسان های دارای نشانگرهای صوری صفت

 

 گيری . نتيجه6

 های آن در زبان هورامیها و نقشواژهدر این پژوهش تالش شد جایگاه تکیه در طبقه

  )گویش هورامان تخت( بررسی شود. برای این منظور، نخست جایگاه تکیه در طبقه

)غیر  ها روی هجای پایانیها بررسی و مشخص شد که در این گویش تکیه در اسمواژه

ها روی هجای  آن هکه تکی« i-»و « a-» ههای بدون تکیاز اسامی مؤنث مختوم به واکه

)غیر از ضمیر اول شخص جمع و  نخستین است(، در ضمایر روی هجای نخستین

ها روی هجای پایانی، است(، در صفتها روی هجای پایانی  آن هضمایر اشاره که تکی

های زمان حال ساده روی هجای در افعال امر و نهی روی هجای نخستین، در فعل

ساده روی هجای نخستین ستاک گذشته،  ههای زمان گذشتپایانی ستاک حال، در فعل

ستاک حال، در  استمراری روی هجای دوم هو گذشت های زمان حال استمراریدر فعل

کامل و ماضی التزامی روی هجای پایانی ستاک  ههای حال کامل، گذشتمانهای زفعل

گذشته، در قیدهای ساده روی هجای پایانی و در قیدهای مرکب روی هجای نخستین 

دهنده و دارای سه همچنین نشان داده شد که تکیه در این گویش تمایز گیرد.قرار می

 هموجب تغییر مقول .2شود. ژه میباعث تغییر معنی وا .1باشد: نقش و کارکرد می

های دارای ها و صفتعامل تشخیص جنس دستوری در اسم .3گردد. دستوری واژه می

ی مانند هایباشد. این در حالی است که تکیه در زبانمییکسان نشانگرهای صوری 

آن هم در تعداد  دستوری هتنها منجر به تغییر معنی و مقول )سورانی( ردیو کُ فارسی

شود یعنی تنها دارای دو نقش و کارکرد می )در مورد فارسی( هاخیلی اندکی از واژه
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ای است یعنی های تکیهتوان گفت که هورامی جزو زبانبر این اساس، می باشد.می

نتایج  است. دهندهتقابلو لذا  بینی استپیش متغیر، واجی و غیرقابلجایگاه تکیه در آن 

های ایرانی شناسی زباننویسی، مطالعات تاریخی و ردهتواند در دستوراین پژوهش می

 مورد استفاده قرار گیرد.
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