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 چکیده  

 مقاله: ةتاریخچ
 98 اسفندماه 26دریافت: 
 99 تیرماه 10 پذیرش:

ها، ساختمان هجا و ها، واکهپژوهش حاضر به بررسی و توصیف همخوان

روش پژوهش به پردازد. های همخوانی گویش لکی کوهدشت میخوشه

های مورد مطالعه در این تحلیلی است. گردآوری داده-صورت توصیفی

 ینسنی ب ةپژوهش به صورت میدانی با ضبط گفتار گویشورانی با محدود

 سال و با استفاده از منابع مکتوب و دانش زبانی یکی از نگارندگان 70- 30 

های این تحقیق براساس . داده،که گویشور بومی است صورت گرفته است

های پژوهش بیانگر یافته اند.آوانگاری شده IPAالمللی فبای آوانویسی بینال

فهرست همخوان است.  27دستگاه واجی این گویش دارای  ست کها آن

از منظر  مرکب ةشش واکو ساده  ةواک 9ای این گویش متشکل از واکه

 C (C)V(C)(C)در این گویش به صورت  هجا ساختمان. آواشناسی است

 در چه و آغازی جایگاه در چه دو همخوان از بیش نین خوشةاست، همچ

دهد نتایج پژوهش نشان میندارد.  هجا در این گویش وجود پایانی جایگاه

همخوان آغازه، در همخوان یک با هجایی هایساخت در وگویش این در  که

های هجایی با ساختهجا قرار بگیرند و در  ةتوانند در آغازنمی /L,ŋ,r/های 

باشد و هیچ  /y/یا /w/ تواند همخوان دوم فقط می و همخوان در آغازه،د

 تواند باشد.همخوان دیگری نمی

  

 های کلیدی:واژه
 گویش لکی

 همخوان

 واکه

 هجا ساختمان

 همخوانی خوشة
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 دمهقم. 1

از  شناسان، گویش لکی یکیهای ایرانی توسط زبانها و زبانبندی گویشبنابر تقسیم

(. محل اصلی 1393؛ دبیرمقدم، 1989، 1روفدی است )وینشمال غرب ةشاخ یرانیا یهازبان یاعضا

ع وای از سر منشأ آن، یعنی جنوب همدان شرها سرزمینی است که به صورت نیم دایرهاقامت لک

تر، بیان دقیق (. به1369یابد )شهبازی، شود و تا انتهای آن یعنی شمال خوزستان ادامه میمی

لکستان شامل جنوب غرب استان همدان، جنوب و جنوب شرق استان کرمانشاه، غرب و  ةمنطق

فزون بر این، گسترش اشود. شمال غرب استان لرستان، شرق استان ایالم و شمال خوزستان می

های دیگر چون قزوین، مازندران، شمال خراسان و ورامین در استان تهران ویش در استاناین گ

 گیر است.بسیار چشم

 ةهای منطقلک ةداند که به دو دستزبانی می-ها را یک گروه قومیلک (2004) 2آنونبی

مجوار ههای ایالم، کرمانشاه و مناطق های پشتکوه شامل استانپیشکوه شامل استان لرستان و لک

دوم هم با کردها  ةو دست دانندمیاول خود را لر  ةکند که در این میان دستعراق تقسیم می

های پیشکوه بر این اعتقاد است که اگر چه این گروه از لک (2004او )پیوندهای قوی دارند. 

یرانی ا هایزبان ةشوند اما گویش لکی آنان عمالً در دستمستقر در لرستان، لر در نظر گرفته می

از  (2004)دهد. آنونبی گیرد که خویشاوندی نزدیکی با کردی نشان میشمال غربی جایی می

ل یکه اوا هستندکردها  ةترین دستها جنوبیلک گوید:کند که مینقل می( 1986) 3مینورسکی

وند. شاند و گاهی اوقات لر در نظرگرفته میسلطنت شاه عباس صفوی به لرستان کوچانده شده

( به همبستگی فراوان زبان لکی با گویش گورانی و گویش کرمانشاهی اشاره 1370الهی )مانا

 کند.می

                                                             
WindfuhrG.  1 

AnonbyE.  2 

MinorskyV.  3 

LazardG.  4 
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ای از این گویش نشین گونههای لکیک از شهر چه مسلم است، در میان گویشوران هرآن

های نسبی آوایی و ها بسته به موقعیت جغرافیایی ساکنان آن تفاوتمتداول است. این گونه

مرز با اقوام کرد، تاثیراتی از نظر آوایی هم نشینطور کلی، گویش گویشوران لک دارند. به واژگانی

مرز با مناطق لرنشین، تاثیر گویش لری اند و در نواحی همو واژگانی از گویش کردی پذیرفته

بیرانوندی و چغلوندی از گویش ةهای کردی و گونهرسینی از گویش ةکه گونمشهود است؛ چنان

 اند. ای لری لرستان تاثیر پذیرفتهه

اکنون در شمال و شمال هم را دارد،ترین گویشور گویش لکی که در استان لرستان بیش

اد و آبهایی از شهر خرمهای کوهدشت، نورآباد، الشتر و بخشنویژه در شهرستا غربی لرستان به

شباهت لکی پیشکوه )که  به( 2004)به نقل از آنونبی ( 1992) 1الزارشود. بروجرد بدان تکلم می

ن کند؛ ایاشاره میهمسایگان زبانی خود یعنی لری و کردی  ا( بشودشامل میلکی کوهدشت را 

لکی پیشکوه  ة( دربار1379شده )رحیمی، های انجامپژوهش از در تقابل با ادعاهای برخی  امر

اند، هر های دیگر بحث کردهزبانهای بودن نسبی این گویش از واژهها از عاریاست. این پژوهش

  تر دارند.شناختی بیشرسد این مطالب نیاز به بررسی زبانچند به نظر می

ای از گویش لکی مربوط به شهرستان کوهدشت در استان لرستان در این پژوهش گونه

. کوهدشت در غرب استان لرستان واقع شده است. ساکنان کوهدشت به دو گویش شودمیبررسی 

های کوهدشت چون سایر اقوام دارای طوایف و ایالت متفاوتی کنند. لکو لری تکلم می لکی

های اندکی که از نظر رغم تفاوتگویشوران ایالت و طوایف در شهر کوهدشت علیمیان هستند. 

 پژوهش پیشدر این راستا،  گیرد.هیچ مشکلی فهم متقابل صورت میبی ،آوایی و واژگانی دارند

 همخوانی هایخوشه و هاواکه و هاهمخوان ، تعدادهجا ساختمان و توصیف بررسی رو با هدف

 در گویش لکی کوهدشت صورت گرفته است.
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 تحقیق ة. پیشین2

شده انجام هایپژوهش در ادامه به معرفیکه ها گویش لکی وجود دارد واج ةمطالعات اندکی دربار

 شود. در این حوزه پرداخته می

 ة( به بررسی ساختمان دستوری گویش لکی خواجوندی در منطق1369میرچراغی )

 8همخوان،  23کالردشت در استان مازندران پرداخته است. این مطالعه گویش لکی را دارای 

ها در این گویش با استفاده از داند. همخوانمرکب( می ةواک 2ساده و  ةواک 6)مشتمل بر  واکه

 ةشخصها با مو واکه تولید و واکداری ةد جایگاه تولید، شیوشناختی ماننهای زبانتعیین مشخصه

 شوند.بودن از هم متمایز  میارتفاع، پسین و پیشین

 شناسیواج انگارة دیدگاه از هرسین لکی گویش آوایی نظام( در بررسی 1383) انناطوری

ا هیی همخوانآهمهای حاکم بر بابدون در نظرگرفتن محدودیتاین گویش را  ،زایشی استاندارد

گونه برای واکه به صورت واج 40همخوان و  127داند. وی قائل به نوع هجا می 6دارای ها و واکه

های مرتبط با ها به واجگونهدر این پژوهش بدون اشاره به چگونگی تعلق واج .این گویش است

   ها بررسی شده است.گونهبحث واج ،های کمینهجفت

شناسی زایشی مورد یی گویش لکی دلفان را در چارچوب واج( نظام آوا1388امیدی )

همخوان و واج  26که از این تعداد  داندمیواج  38 دارای این گویش رادهد. او میبررسی قرار 

 ةبراساس شیو های این گویشهمخوان د کهندهنشان می این مطالعه. نتایج هستندواکه واج  12

همخوان انسایشی  2همخوان روان و  4همخوان خیشومی،  3همخوان انسدادی،  7تولید، متضمن 

 جایگاه تولید متفاوت ةواسط های طبیعی فوق بهها در هر کدام از دستههستند. همچنین، واج

 ةدست سههای این گویش نیز در شود. واکهواکی میسبب ایجاد واکداری و بیاین امر و  هستند

 یکمرکزی  ةواج و واک 4های پسین واج، واکه 7ن های پیشیواکه شوند؛بندی میدسته طبیعی

شود. عالوه بر ها و کشش ایجاد میارتفاع زبان، گردی لب ةواسط به هااین واجتمایز دارد. واج 

  ندارد.  مرکبواکه این گویش این، نوسنده اعتقاد دارد که 

شناسی زایشی ( در بررسی نظام آوایی گویش لکی کنگاور در چارچوب واج1390فریدونی )

( 1390او )د. نشوسو ایجاد میهای این گویش با مکانیسم ششی برونواج تمامست که ا آن بر
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ها واکه هستند. تمایز واج 12همخوان و  25داند که از این تعداد واج می 37 دارای این گویش را

؛ کندواکی ایجاد میداری و بیجایگاه تولید متفاوت و واک ةواسط ها بهدستهاین در هر کدام از 

 ستا بیانگر آن پژوهششود. نتایج این ها میها و کشش سبب تمایز واکهارتفاع زبان، گردی لب

های این گویش متضمن تولید، همخوان ةاساس شیو وجود ندارد. بر مرکبواکه که در این گویش 

 یشی هستند.همخوان سایشی و دو همخوان انسا 4همخوان خیشومی،  3همخوان انسدادی،  6

 لکی گویش در ساده هایواکه توصیف( به 1393) کارگر، نوری و حسینیمیردهقان

 های ساده در این گویشواکه . این مطالعهپردازندمی معیار نوشتاری فارسی تقابل با در نورآبادی

 ,/a/] گسترده و پیشین /ɑ/ /ɑ:/،[/ɑ/, [/ɑ:/, /ɔ/, /ɔ:/, /u/ ،[پسین و گرد  ةبه چهار دست را

/a:/, /ε/,/I/,/I:/,/i/] گرد و پیشین [/ø/, /ø:/, /У/]  مرکزیو [/ɜ/,/ə/] و  کندتقسیم می

  .شمردبرمیزبان فارسی  ةواک 6در تقابل با  واکه 16ای این گویش را مشتمل بر نظام واکه

در گویش لکی کوهدشت بررسی  را هاتاکنون هیچ پژوهشی واجشود، طور که دیده میهمان

 سازی لکیده است. اکثر مطالعات پیشین، به ساخت فعل، مباحث نحوی و فرایندهای واژهنکر

ها، ها و واکهرو بررسی و توصیف تعداد همخواناند. هدف پژوهش پیشکوهدشت پرداخته

 های همخوانی در این گویش است.ساختمان هجا و خوشه

 

 پژوهش . روش3

و  ست که به توصیفا آن ای است. این تحقیق برنهروش تحقیق در این پژوهش میدانی و کتابخا

 گویش لکی بپردازد. در همخوانی هایخوشه و هجا ساختمان ها،واکه و هاهمخوانتحلیل 

 سواد  صورت گرفتهنفر از گویشوران بومی باسواد و بی 10ها از طریق مصاحبه با گردآوری داده

سال بودند. عالوه بر این،  70- 30سنی بین پنج زن و پنج مرد در طیف  که. این گویشوران است

 ورگویش که نگاشته شده است یکی از نگارندگان زبانی از دانش گیریبهره با تحقیق هایداده

همچنین از منابع مکتوب در این زمینه استفاده شده است. . کوهدشت است لکی گویش بومی

های آوایی و نشانه است( IPAمللی )الآوانگاری این پژوهش براساس جدول الفبای آوانگاری بین

 و هاهمخوان معرفی و شناسایی برای. در این مقاله اندهای لکی بر این اساس ارائه شدههمخوان
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 پایانی و میانی آغازی، در موضع هاواج توزیع است و شده استفاده کمینه هایجفت از ها،واکه

 .است شده داده نشان کلمه در

 

 هاتحلیل داده. 4

 هایجفت ةروش ارائ از هاواج  استخراج برای و شوندمعرفی می لکی گویش هایواج بخشاین در 

با  هواژسه جایگاه آغازی، میانی و پایانی  ها در این گویش درتوزیع واج. شودمی استفاده کمینه

  شود. میمثال نشان داده 

 

 لکی  هایواکه و هاهمخوان . معرفی4-1

نشان  (2)و  (1) هایکه به ترتیب در جدول داردساده  ةواک 9 همخوان و 27 لکیگویش 

 اند.داده شد

 

 هاهمخوان .4-1-1

جایگاه تولید  و تولید ةشیو اساس بر لکی گویش هایهمخوان( 1در این بخش و در جدول )

 .شوندمی بررسی و توصیف

 (1) جدول

 هانهمخوا بندیطبقه و توصیف

 فارسی های کمینهجفت معادل فارسی گویش لکی همخوان

  : /p/مشخصة آوایی
 همخوان، دولبی،

 واکبی انسدادی،

/pɑr/              آغازی 
   /kæpær/میانی         

 /gwep/پایانی           

 پارسال
 کَپر

 گونه )صورت(

/bɑr/ آغازی               
/kæmær         میانی 

/gweL          پایانی 

 بار
 کَمر
 گُل

 /:b/آواییة مشخص
 همخوان، دولبی،

 دارکوا انسدادی ،

/bix/              آغازی 
 /keber/میانی           

 /fɑb/پایانی              

 بیخ، بن
 مغرور
 رختشویی پودر

/mix/             آغازی
/keser/           میانی   

/sɑb/               پایانی 

 میخ
 شدنکم

 اسم خاص

 :/t/ مشخصة آوایی

 دندانی،، همخوان
 واکبی انسدادی،

 /to/                 آغازی
 /tɑtæ/            میانی  
 /bæxt/            پایانی 

 تو
 عمو

 بخت

  / do/ آغازی               
  /tɑfæ/       میانی      

 /tæxt/          پایانی   

 دو
 صدای آب

 تخت
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 فارسی های کمینهجفت معادل فارسی گویش لکی همخوان

 /:d/مشخصة آوایی

 دندانی، ،همخوان

 دارواک ،دانسدا

 /dɑx/ آغازی             
  /hævdæ/میانی          

 /sæd/ پایانی            

 داغ
 هفده

 صد

      /bɑx/آغازی              
            /Ɂævdæ/میانی         

                    /hæd/پایانی             

 باغ
 اسم خاص

 و اندازه حد

 : /k/مشخصة آوایی
 دادی،انسهمخوان، 
 واکبی نرمکامی،

 /kær/آغازی              
 /pækær/میانی         

    /mek/پایانی             

 کَر
 پَکر، ناراحت

 پُر، لبریز

        /gær/آغازی              
 /ŝækær/میانی          

                        /meq/پایانی             

 گَر
 شکر

 پُر، لبریز

: /g/ اییمشخصة آو

  انسدادی،، همخوان

 دارواک نرمکامی

           /gæl/آغازی              
   /Ɂɑger/میانی           
                  /væLg/پایانی           

  گروه،دسته
 آتش
 برگ

                    /kæl/آغازی              
        /Ɂɑxer/میانی           
             /hæLg/پایانی           

 شکاف
 آخر

 تالش زیاد

 :/q/ مشخصة آوایی
همخوان، انسدادی، پس 

 واککامی، بینرم

 /qæn/ آغازی            
 /tæqæ/ میانی           

 /sɑq/ پایانی              

 قند
 صدای در

 سالم

        /kæn/آغازی             
  /tævæ/میانی            

                            /sɑf/     پایانی          

 چاله
 نگران
 صاف

 /:Ɂ/ مشخصة آوایی
 انسدادی، همخوان،
 واکبی چاکنایی

 /ʔær/ آغازی             
 mêɁɑr//میانی          

 

 اگر
 گذران زندگی

     /mær/آغازی             
                  tɁɑr//میانی            

 مگر
 اسم خاص

 :/f/آواییمشخصة 

 و لب سایشی،، همخوان

 واکبی دندانی،

 /fɑL/آغازی              
 /tɑfæ/میانی             

 mef//پایانی              

 فال
 صدای آب
 آب بینی

 /sɑL/آغازی              
            /tɑzæ/میانی             
                       /meẑ/پایانی             

 سال
 هتاز

 زغال افروخته

/: v/ مشخصة آوایی
 و لب سایشی،همخوان، 

 داراکو دندانی،

 /vɑ/آغازی                
 /tævæ/میانی            

        /ŝêv/پایانی               

 باد
 نگران

 زدنبهم

 /gɑ/آغازی                
  /tæmæ/میانی           

                                      /ŝêt/پایانی                

 گاو
 طمع
 گیج

 /:s/مشخصة آوایی
 سایشی، همخوان،

 واکبی لثوی،-دندانی

  /sæm/آغازی             
  /mæsini/میانی         

 /rɑs/پایانی               

 سهم
 خردمی

 راست

          /zæm/آغازی            
  /mæŝini/میانی         
                         /mɑs/      پایانی       

 زخم
 زدنضربه

 ماست

/: z/ مشخصة آوایی

 سایشی،، همخوان
 دارواک لثوی،-دندانی

 /zæl/آغازی              
 /tɑzæ/میانی             

 /mez/پایانی              

 نی
 تازه
 مُزد

               /ŝæl/آغازی              
           /tɑtæ/میانی            
              /meẑ/پایانی            

 لنگیدن
 تازه

 زغال افروخته

: /ẑ/ مشخصة آوایی
-لثوی همخوان، سایشی،

 دارواک کامی،

           /ẑæɳ/آغازی              
                /mæẑæni/میانی       

 /meẑ/پایانی              

 زنگ آهن
 نواختمی

 زغال افروخته

  /zæɳ/غازی             آ
                /mæxæni/میانی       

                              /mex/پایانی             

 زنگ
 خنددمی

 مُخ

: /x/ مشخصة آوایی
 پس همخوان، سایشی،

 واککامی، بینرم

            /xæt/آغازی              
               /mæxæni/میانی       

 /mex/ایانی             پ

 خط
 خنددمی
 مُخ

 /hæt/آغازی              
                /mækæni/میانی       

                       /mef/پایانی              

 آمدن
 کندمی حفر

 بینیآب
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: /ŝ/ مشخصة آوایی
-لثوی همخوان، سایشی،

 واکبی کامی،

          /ŝæk/آغازی              
             /mæŝæni/میانی       

 /mɑŝ/پایانی             

 گوسفندنر
 زدنضربه
 ماش

     /jæk/آغازی              
  /mækæni/میانی       

                             /mɑs/پایانی             

 (ماشین) جک
 کندمی حفر

 ماست

:  /h/مشخصة آوایی
 چاکنایی، همخوان،
 واکبی سایشی،

                  /hær/آغازی              
    /mæhæt/میانی         

 همیشه
 آمدمی

                        /mær/آغازی             
                  /mækæt/میانی         

 مگر
 افتادمی

 /č/: مشخصة آوایی
 کامی، لثوی،همخوان، 

 بیواک

 /ču/آغازی                
                   /mæčiyɑ/انی        می

 /mɑč/پایانی             

 چوب
 رودمی
 ماچ

 /ju/آغازی                 
         /mæẑiyɑ/میانی       

                       mɑs//پایانی             

 جوی آب
 کردزندگی می
 ماست

:  /j/مشخصة آوایی

 کامی، لثوی،همخوان، 

 دارواک

          /jæm/             آغازی
  /mæjereni/میانی     

 /sɑj/پایانی               
         

 جَم
 شروع کردن

وسیله 
 پخت)نان(

               /ŝæm/آغازی            
      /mægereni/میانی    

           /sɑz/پایانی               
            

 شمع
 سوزاندمی

 ساز

: /m/ مشخصة آوایی

 دولبی،همخوان، 
  دارواک خیشومی،

          /mɑr/آغازی             
  /tæmæ/میانی          

  /ŝæm/پایانی             

 مار
 طمع
 شمع

                        /nɑr/آغازی              
               /ŝæmæ/میانی          

          /ŋæŝ/پایانی             

 نیاور
 نبهش

 فشنگ

/ : n/مشخصة آوایی

 خیشومی،همخوان، 

 دارواکلثوی، -داندانی

 /nɑr/آغازی               
          /kænen/میانی          

       /žæn/پایانی              

 نیاور
 آیندمی
 زن

                      /mɑr/آغازی             
         /kæten/میانی           

 /žæɳ/            پایانی  

 مار
 افتادن

 زنگ)آهن(

 /:ɳ/ مشخصة آوایی
 نرمکام، همخوان،

 دارواک خیشومی،

 /tæŋæ/میانی            

         /gweɳ/پایانی           

 تنگه
 گیج و گنگ

 /tævæ/میانی            

       /gwem/پایانی          

 نگران
 گُم

: /r/ مشخصة آوایی

-تک لرزشی،همخوان، 

 دارواکزنشی، 

          /pæri/میانی            
 /xɑr/پایانی              

 پَری
 خار

 /pæři/میانی             
          /xɑL/پایانی             

 

 پریدن
 خال

 /:ř/ مشخصة آوایی

 لثوی،همخوان، 

 زنشی، چند-لرزشی
 دارواک

                   /řæŋin/آغازی           
 /pæři/           میانی  

 /kæř/پایانی              

 زیبا قشنگ،
 پریدن

 کَر

           /sæŋin/آغازی          
              /pæri/میانی             

                /kæl/پایانی              

 سنگین
 پَری

 شکاف کوچه،
 

 /:L/ مشخصة آوایی

، کناری لثوی،همخوان، 

ه، کامی شدنرم لثوی،
 دارواک

 /peLæ/میانی           
            

           /kæL/پایانی             
 

اولین باران 
 )پاییزی(

 کوهی بز

 /pelæ/میانی             
                              /kæl/پایانی              

 پِله
 کوچه،شکاف
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 /:l/ مشخصة آوایی

، کناری لثوی،همخوان، 

 اردواک، ساده

  /lɑm/آغازی              
               /pelæ/میانی             

                /kæl/پایانی               
 

 المپ
 پِله

 شکاف کوچه،

                      /ŝɑm/آغازی             
              /peLæ/میانی           

    
        /kæL/پایانی             

 شام
ین باران اول

 )پاییزی(
 کوهی بز

 : /w/مشخصة آوایی

 واکه، دولبینیم

          /weřæ/آغازی           
  / tɑwæ/میانی           

                /mɑw/پایانی            

 آنجا
 تابهماهی

 شودمی

 /feřæ/آغازی             
           /tɑtæ/میانی             

             /mɑj/پایانی             

 زیاد
 عمو

 آیدمی

 /:y/ مشخصة آوایی
 کامی واکه،نیم

  /yɑru/آغازی            
                      /khiyɑr/میانی          

                /mɑy/پایانی             

 یارو
 خیار
 آیدمی

           /jɑru/آغازی             
            /diyɑr/         میانی   

           /mɑw/پایانی            

 جارو
 بودنمشخص

 شدن

 

 (2) جدول

   تولید شیوة و جایگاه اساس بر( کوهدشت) لکی گویش هایهمخوان

 تولید جایگاه

 تولیدة شیو

 -لبی دولبی

 دندانی

-دندانی

 لثوی

لثوی  لثوی

 کامی

 چاکنایی کامینرمپس کامینرم کامی

 p b t    d    k   g q     ʔ  نسدادیا

  f  v s   z ŝ  ẑ    x  h  سایشی

     č j      انسایشی

    m  n       ɳ خیشومی

      r  ř    لرزشی

      L l    تقریبی کناری

   w      y     ÿ واکهنیم

 

دارای دو / y/ ( اعتقاد دارد که واج1380دوستان ). کریمیدارد همخوان 27 لکی  گویش

داده است. نشان   /ÿ/و  /y/ها را با دو عالمت واجگونه است و برای دقت در آواشناسی واژگان، آن

و   /y/شود ولی در وسط و پایان واژه به دو صورت ظاهر می /y/این واج در آغاز واژه به صورت 

/ÿ/ شود. آورده می/y/ ود. اما در تلفظ شدر فارسی تلفظ می «یخ» ةمانند آوای اول کلم/ÿ/  زبان

 /y/آید با فقط در وسط و پایان واژه می /ÿ/که گیرد. اینکام قرار میتر و نزدیک به نرمکمی عقب

است.   /y/ای از گونهواج /ÿ/این باشد که  ةتواند نشانرود میآزاد به کار می ةکه به صورت یک گون

« ماهی» ÿɑmو « آیدمی»   mɑyهایی مانندتوان برای این دو صدا جفت کمینهبا این حال می
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تواند دلیلی باشد که دو صدا دو واج مستقل هستند و به همین علت هر پیدا کرد که این خود می

 .      داده شدندها نشان دو صدا در جدول همخوان

 هاواکهتوصیف  .4-1-2

 شیوةبا توجه به  یلک گویش ةساد هایواکهمربوطه به ( 2) شماره در این بخش و در جدول 

 .گیرندقرار می بررسی و توصیفمورد و جایگاه تولید  تولید

 

 ساده ة. واک4-1-2-1

 (3) جدول

 هاواکه بندیطبقه و توصیف

 فارسی های کمینهجفت فارسی گویش لکی واکه

 واکه،: /i/مشخصة آوایی

  تهافراشته، بس پیشین، گسترده،

 /ŝir/     میانی        

 /pi/        پایانی     

 )خوردنی( شیر

 چربی

/ŝêr/          میانی    

/si/            پایانی 

 )حیوان( شیر

 )عدد( سی

واکه، /: ê/مشخصة آوایی

 گسترده باز، پیشین،

/ŝêr/             میانی 

 /kê/پایانی              

 )حیوان( شیر

 وقت چه کی،

 /ŝir/       میانی  

 /ki/          پایانی   

 )خوردنی( یرش

 چه کسی

واکه،  /:e/ مشخصة آوایی

 میانی،گسترده، بسته

/mel/             میانی 

 /me/پایانی              

 گردن

 من

/mil/          میانی  

 /mê/       پایانی  

 میله

 گوسفند

 واکه،:  /æ/مشخصة آوایی

 .باز، گسترده افتاده، پیشین،

 /kæř/     میانی       

 /dæ/          پایانی   

 کَر

 ده

 /kêř/     میانی      

 /du/        پایانی  

 نشان خط و

 دوغ

واکه،  /:ɑ/ مشخصة آوایی

 افتاده، گستردهباز،  پسین،

    /tɑr/            میانی 

 /  pɑ/پایانی            

 تار

 پا

    /tir/         میانی

 /pi/       پایانی   

 تیر

 چربی

واکه،  /:o/ مشخصة آوایی

 میانی،گرد، بسته

                   /homæ/میانی         

 /do/پایانی            

 شما

 دو

 /himæ/     میانی

 /du/        پایانی 

 خاص()اسم هیمه

 دوغ

واکه،  /:ô/ مشخصة آوایی

 پیشین، میانی،گرد

    /zôr/       میانی  

          /sô/     پایانی      

 ظهر

 فردا

 /zor/        انیمی

 /sɑ/      پایانی 

 زِبر

 )باران( بندآمدن

واکه،  :/ü/مشخصة آوایی

 گرد، افراشته،بسته پیشین،

 /sür/       میانی   

 /dü/پایانی           

 عروسی

 دود

 /sir/      میانی 

 /æd/      پایانی

 خوردنی( )گیاه سیر

 دَه

واکه، :/u/مشخصة آوایی

 بسته گرد، افراشته، ،پسین

 /čuL/میانی              

 /du/پایانی               

 ویران خالی،

 دوغ

 /čɑL/        میانی 

 /dɑ/        پایانی 

 کوچک گودال

 مادر
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 (4)ل جدو

 لکی گویش سادة هایواکه
 پیشین مرکزی پسین

 گسترده گرد  گسترده گرد

u              ü      i بسته 

o           e      هبستیمن 

       ô         ê بازنیم 

     :ɑ        æ باز 

 

 مرکبواکه . 4-1-2-2

، ندادر این گویش پرداخته مرکبواکه  بررسیبه  که گرفته در گویش لکیهای انجامپژوهش

ها در این پژوهش(. 1390؛ فریدونی، 1388گویش تاکید دارند )امیدی، این در  آن نبودبر 

 قرار هم از پس بالفاصله ایواکه دو هیچ گویش این هجایی ساختار در که دوشمی استدالل

 اکهو دو توالی از جلوگیری برای تکواژها، مرز در واکه دو قرارگرفتن صورت در حتی و گیرندنمی

 تاس ممکنشود که در این راستا استدالل می .شوندمی توالی این مانع درج، یا حذف فرایندهای

 خواب،  [ŝow]شب هایواژه در  [ɑj]، [êj]، [ow]، [ɑw] هایتوالی که رسدب نظر به چنین

[xaw] ،ندیدم [nejmæ] ،امپاییده [pɑjmæ]   یک ها رااین توالیاگر  .باشند مرکبواکه 

 اییهج ساخت اساس بر و بگیرد قرار هجا مرکز در تواندمی واکه این بگیریم، نظر در مرکب واکه

 هاتوالی این از پس همیشه عمل در اما د،نگیرب قرار آن از پس دنتوانمی همخوان دو لکی گویش

  های زیر نشان داده شده است:این موضوع در مثال .(1388)امیدی،  آیدنمی همخوان یک از بیش

 [nejL] نگذار

 [ŝowř] مشورت

 هایها بر عدم وجود واکه مرکب باید گفت که بنابر استداللکید این پژوهشأرغم تعلی

توان این دیدگاه نظری را پذیرفت. پیش از آغاز بحث، نمی ،های مذکوربیان شده در پژوهش

می مرکبواکه تعریف  ( در105:1390شناس )پردازیم. حقمیمرکب نخست به تعریف واکه 

های خود را عوض های گویایی، پیوسته حالتنویسد که هرگاه در طول تولید یک واکه، اندام



 دوستانغالمحسین کریمی    لکی کوهدشت گويش واجی دستگاه بررسی   306

 314 – 295شماره صفحات: ( 1399 / پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

ها، ارتفاع و حالت زبان دستخوش تغییری ای که در تمام مراحل تولید، شکل لبیوهکنند، به ش

   ةکلم در /ey/ در این گویش عبارتند از: مرکب هایواکهگویند. می مرکبواکه را  آن شوند،تازه 

meyn دادن ،/ɑy/ ةکلم در ĉɑy چای ،/yɑ/ ةکلم در dyɑr ،پیدا مشخص ،/ɑw/ ةکلم در  

kɑw رنگ آبی ،/æw/ ةکلم در dæw )و  دو )دویدن/ow/ ةکلم در howɑr پایین. 

 ةاست. نحو  [ü]، [i]،[u] ةها دوگانجزء دوم این صورت ،شودگونه که مشاهده میهمان

های تولید واکه است؛ بدین معنی که در ویژگی ةتولید عضو دوم این اصوات دوگانه دارای هم

عاش ها همراه با ارتسایشی وجود ندارد و در ضمن تولید آن گونه گرفتگی یاها هیچهنگام تولید آن

ادشده ی ةتوان صداهای دوگاناز دیدگاه آواشناسی می ،تارآواها و در نتیجه ایجاد واک است. بنابراین

 های دیگرهمانند بسیاری از زبانتوان گفت که بر این اساس، می به حساب آورد. مرکبواکه را 

 (.36: 1380دوستان،وجود دارد )کریمی مرکبکه وادر گویش لکی کوهدشت 

که از نظر آوایی مرکب هستند را به لحاظ  های دوصداییهاین مجموع حال باید عملکرد

 نقل (1363) دوستان طی استداللی از ثمرهداد. در این راستا، کریمیواجی مورد بحث قرار 

ک توان یرگرفتن دو واکه را هنگامی میهم قرا کنارشناسی، از دیدگاه واج نویسدمی کند کهمی

یعنی  ،واحد را ایفا کنند ةواکه مرکب به حساب آورد که دو جزء آن بر روی هم نقش یک واک

کند که شرایط استدالل می( 1380) دوستانکریمیجزء دوم از جزء اول آن قابل تجزیه نباشد. 

وجود  dyɑr ةکلم در /yɑ/، چای ĉɑy ةکلم در /ɑy/از جمله   ةواجی یادشده در آواهای دوگان

شدن یک واکه از جزء اول جدا های دوصدایی هنگام اضافهندارد، زیرا جزء دوم این مجموعه

 :کنیدها توجه مثالاین گیرد. به شود و در جایگاه همخوان آغازی هجای بعدی قرار میمی

cɑ/ya    چای در معنی معرفه و معینcây+a  →  عینچای در معنی نکره نام 

kɑ/wa  آبی در معنی معرفه و معینkɑw + a→    رنگ آبی 

توان به این نتیجه رسید که جزء دوم این صداهای دوگانه نقش همخوانی به جا میدر این

،  /ɑy/) ةتوان گفت که اصوات دوگانمرکزی نیست. به طور کلی می ةعهده دارد و جزئی از واک

/yɑ/)  واکه ها را توان آنشناسی نمید ولی از دیدگاه واجهستن مرکبواکه از نظر آواشناسی

 نشان داده /y/و  /w/ صورت ها بهبه همین دلیل است که جزء دوم برخی از آندانست.  مرکب

 (.1380دوستان، )کریمی شودمی
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 لکی در هجا ساختمان. 4-2

هجا عبارت »گفت  توانمی ،اندشناسان از هجا ارائه دادهبا توجه به تعاریف متعددی که زبان

آوایی پیوسته که از یک واکه و از یک تا سه همخوان تشکیل شده است. منظور از  ةاست از رشت

هجا طی یک فرآیند تولیدی بدون مکث تولید  ةآن است که اجزای سازند« آوایی پیوسته ةرشت»

« آن است ةامنو همخوان در حکم حاشیه یا د مرکز یا هسته یا محور هجا ة. واکه به منزلشوندمی

 که است هجایی عنصر یک حداقل دارای ،کوهدشت لکی گویش در ،هجا(. 108: 1385)ثمره، 

 بعد. وجود دارد همخوان 2 حداکثر و یک حداقل آن از قبل و کندمی عمل هجا مرکز عنوان به

 اهج ساختار در هاآن وجود که قرار بگیرند دنتوانمی همخوان دو حداکثر هجایی عنصر این از

 ( است.5به صورت جدول )هجا در این گویش ساختمان  . است اختیاری

 

 (5جدول )

 ساختمان هجا در گویش لکی 

 ساختمان هجا مثال معادل فارسی

 gɑ CV گاو

 wæt CVC خوابید

 xwɑ CCV نمک

 merd CVCC مُرد

 brɑt CCVC برادرت

 kweŝt CCVCC کُشت

 

در هسته و یک واکه در آغازه از یک همخوان  (6، مطابق جدول )یعنی هجاCV  ییهجا ساخت

 .است تشکیل شده
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 (6جدول )

 CV یی هجا ساخت

 CV مثال معادل فارسی

 pɑ CV پا

 xɑ CV مرغتخم

 si CV سی

یعنی هجا از یک همخوان در آغازه، یک واکه در هسته و یک همخوان در  CVC ساخت هجایی

    .پایانه تشکیل شده است

 

 (7جدول )

 CVC یی هجا اختس

  

 

 

 

    .یعنی هجا از دو همخوان در آغازه، یک واکه در هسته تشکیل شده است CCV ساخت هجایی

 

 (8جدول )

 CCV یی هجا ساخت

  

 

 

 

 

 CVC مثال  معادل فارسی

 sür CVC شور)مزه(

 mɑL CVC خانه

 vet CVC گفت

 CCV مثال  معادل فارسی

 twæ CCV توبه

 dwɑ CCV دعا

 xwɑ CCV نمک

 yæŝ CCV ساده، خودمانی
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یعنی هجا از یک همخوان در آغازه، یک واکه در هسته و پایانه از  CVCC ساخت هجایی

    .دو همخوان تشکیل شده است

 

 (9جدول )

 CVCC یی هجا ساخت

 CVCC مثال  معادل فارسی

 nærm CVCC شور)مزه(

 niŝt CVCC نشست

 kerk CVCC کَمر

عنی هجا دارای دو همخوان در آغازه، یک واکه در هسته و یک همخوان ی CCVC ساخت هجایی 

    .در پایانه است

 (9جدول )

 CCVC یی هجا ساخت

 

 

 

 

همخوان یعنی هجا از دو همخوان در آغازه، یک واکه در هسته و دو  CCVCC ساخت هجایی

    .در پایانه تشکیل شده است

 

 (10جدول )

 CCVCC یی هجا ساخت

  

 

 

 CCVC مثال   معادل فارسی

 hwær CCVC خورشید

 gwær CCVC گوساله

 qwel  CCVC پا

 CCVCC مثال   معادل فارسی

 hwɑrd CCVCC خورد

 hweŝk CCVCC خشک

 kwelk CCVCC کُرک
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 هجا/ واژه آغاز هایهمخوان. 4-2-1

 ةهمشوند، یمهجا ظاهر  ةدر جایگاه پایان که/ ɳ/ و /L/ ،/r/ یهاهمخوان جز به، در این گویش

 از پس همیشه هاهمخوان این؛ بدین سبب که گیرندمی قرار واژه آغازین جایگاه ها درهمخوان

 در ،شوند ظاهر چندهجایی ةواژ یک در هاهمخوان اینچه چنان .آیندمی واکه یا هجا ةهست

 آمده هاآن از پس که ایواکه به نه شوندمی خود ملحق از قبل ةواک به هجایی بندیتقسیم

بیاید، واکه آغازبودن هجای بعدی امری  هاهمخوان این از بعد بالفاصلهای واکه اگر بنابراین .است

 بسامد واژه آغاز در/ w/ همخوان. است متفاوت هاواژه آغاز در هاهمخوان وقوع حتمی است. بسامد

 .رودمی کار به /weřæ/ جاآن و /wež/ کلماتی مانند خود معدود در و دارد پایینی بسیار

 

  هجا/ واژه پایان هایهمخوان. 4-2-2

 ندارد.را توانایی ظاهرشدن در پایان واژه  در این گویش که استتنها همخوانی  /h/همخوان 

 بسیار بسامد /w/ مانند هاهمخوان برخی. است متفاوت هاواژه پایان در هاهمخوان وقوع بسامد

 پایان در پایینی بسیار دارای بسامد/ v/ همخوانی مانندگر، از سوی دی. دارند واژه پایان در باالیی

 .شودمی دیده( دیو) [dev] و( زدنهمبه) [ŝêv] مانند کلماتی در که طوری به است واژه

 

 های همخوانیخوشه. 4-2-3

در  آیند و حداکثر تعداد همخوانهای همخوانی در این گویش در آغاز و پایان هجا میخوشه 

  باشد.دو همخوان میدر این گویش ایان واژه های پخوشه

 های همخوانی در آغاز هجا خوشه. 4-2-3-1

یکی  وواک های همخوانی در آغاز هجا از یک همخوان انسدادی بیخوشهلکی در گویش 

 های هجایی با دو همخوان در آغازه،ساختدر  همچنین،. شودساخته می/ y/و  /w/ ةاز دو نیم واک

هایی از این خوشهنمونه (11جدول )های باشد. مثال /y/یا /w/ تواند قط میهمخوان دوم ف

 های همخوانی در آغاز هجا هستند.
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  (11جدول )

 های همخوانی در آغاز هجاهایی از خوشهنمونه

 همخوانی ةخوش مثال معادل فارسی

 /kwer /kw پسر

 /gweL /gw گُل

 /twerŝ /tw ترش

 /jyær /jy جگر

 /hyær /hy اسم خاص

 /byær /by اسم مکان

 

 های همخوانی در پایان هجا خوشه. 4-2-3-2

( 12جدول )های های پایان هجا دو همخوان است. خوشهها در خوشهحداکثر تعداد همخوان

 های پایانی در این گویش هستند. پربسامدترین خوشه

 ( 12جدول )

 لکی  های پایانی در گویشپربسامدترین خوشه

 همخوانی ةخوش مثال دل فارسیمعا

 /Ɂæks /ks عکس

 /mæzg /zg مغز

 /kefr /fr کُفر

 /pæxŝ /xŝ پخش

 /væzn /zn وزن

 /meŝt /ŝt مُشت

 

 گیرینتیجه. 5

 ها،واکه ها،همخوان و توصیف نظام آوایی گویش لکی کوهدشت پرداخت به پژوهشاین 

. برای شناسایی و معرفی همخوانکردسی گویش را برر این همخوانی هایخوشه و هجا ساختمان

ها در سه موضع و امکان توزیع واج های کمینه استفاده شدها از روش تطابق جفتها و واکه

های این پژوهش بیانگر آن است . یافتهشدآغازی، میانی و پایانی در کلمات این گویش بررسی 
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 ,p, b, t/ هشت واج انسدادی لشام ها. این واجداردواج  27فهرست همخوانی گویش لکی  که

d, k, g, Ɂ / سایشیو هشت واج /f, v, s, z, ŝ, ẑ, x, h/ دو واج انسایشی/č, j/،  سه واج

/ L, l/و دو واج کناری  /y, w/ دو واج تقریبی /r, ř/ و دو واج لرزشی /m, n, ŋ/ خیشومی

 . هستند

و  i , e, ê, æ,ɑ , o, ô , /u, ü/ساده  ةواک 9نیز متشکل از لکی ای گویش فهرست واکه

به  این گویش در هجا ساختماناست.  //yɑ//,/ɑy/,/ey/,/æw/,ɑw/,ow مرکبواکه شش 

پایان،  جایگاه در چه و آغازی جایگاه در چه گویش این درهجا . است C (C)V(C)(C)صورت 

 ،آغازه در همخوان یک با هجایی هایساخت ندارد. همچنین، در دو همخوان از بیش خوشة

های هجایی با دو همخوان ساختدر هجا قرار بگیرند و  ةتوانند در آغازنمی /L, ŋ, r/های همخوان

 باشد. /y/یا /w/ تواند همخوان دوم فقط می در آغازه،
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Abstract 
The present study investigates and explains the consonants and vowels, the 

syllable structure, and also the consonantal clusters in the Laki dialect of 

Kouhdasht. The research method is analytic–descriptive. The data in this study 

was collected through field study by recording the speech of speakers with an 

average age of 30-70 years. In addition, we have used one of the writer's 

linguistic intuition who is the native speaker of this dialect as well as the 

written sources in this connection.  The data has been transcribed according 

to the International Phonetic Alphabet "IPA". The results of the research 

indicate that the phonological system of this dialect has 27 consonants. The 

dialect list of vowels also consists of nine simple vowels and six compound 

vowels. The syllable structure in this dialect is C (C) V (C) (C). Also, in this 

dialect, there are no more than two consonant clusters, either at the beginning 

or at the end of the syllable. The research results show that in the mentioned 

dialect in syllable structures with one consonant in their onset, the consonants 

/L, ŋ, r/ cannot occur at the onset of a syllable, and in syllable constructions 

with two consonants at the beginning, the second consonant can only be /w/ 

or /y/ and no other consonant can be.  

                                                                              
Keywords: Laki Dialect, Consonant, Vowel, Syllable Structures, Consonant 

Clusters 


