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  چكيده
نورآبادي در تقابل  گويش لكيساده در هاي  واكهحاضر با هدف توصيف  ةمقال

كوتاه اي  مقدمه به دنبال ،مبنابر اين . نگاشته شده است با فارسي نوشتاري معيار
اي  مجموعـه  ةبه ارائ ،ايرانيهاي  زبانگاه اين گويش در خانوادة  مشتمل بر جاي

 نقش واجـي بر تأكيد فوق، با  تحليل. پردازيم ميساختاري در آن هاي  تحليلاز 
پسـين و   .1 :در آن را در چهار دسـته ساده هاي  واكهدر گويش،  اي واكهكشش 

، ]/i/, /:I/, /I/, /ε/, /a:/, /a/[پيشـين و گسـترده    .2، ]/u/, /:ɔ/, /ɔ/, /:ɑ/, /ɑ/[ گـرد 
. نمايـد    ارائه و توصيف مـي ] /ə/, /ɜ/[مركزي . 4و ] /У/, /:ø/, /ø/[ گرد پيشين و  .3

گويش در اي  واكهمميز را در نظام  ةواك 16مشتمل بر اي  مجموعهفوق بندي  تقسيم
  .شمرد برميفارسي اي  واكه 6مقابل نظام 
، اي واكه، كشش ها بندي واكه  طبقه، اي  واكهگويش لكي نورآبادي، نظام  :ها كليدواژه

  .سادههاي  واكه
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هـاي لرسـتان، ايـالم،      در اسـتان  ،محل سكونت آنان زاگرس مياني. ندرا دارخاص خود 
 هابلكه روسـتا  است طوايف لك زباننام تنها  نهامروزه لك  نام .است كرمانشاه و همدان

 ةهايي در قرو  دهستانكه  شوند  نيز به اين نام خوانده ميدر سراسر كشور چند و مناطقي 
اردبيل،  ،اروميه، اهر هاي  در شهرستان ييهاروستا و )توابع سنندج از(كردستان، خدابنده 

هـا در    لـك ). 17: 1384، پـور   عـالي (انـد     هاز آن جملـ قزوين، اليگودرز، مياندوآب و قم 
آباد، بروجـرد و    هاي نورآباد، الشتر، كوهدشت، خرم  شهرستانمحدودة استان لرستان در 

 در ،بـه شـمال ايـران    بـا مهـاجرت   ،هاي نورآبـاد   از لك اقوامي. برند  توابع آن به سر مي
ـ   هدعـ . انـد   گزيـده  اسـكن  دره و كجـور   هاي كالردشت، مكارود، تيت  شهرستان نـام   ااي ب
 ةكازرون و چهل چشـم  هاي خداآباد، شاپور  به دهكده نيز ،هاي طرحان  از لك ،كوروني

گويش مورد بررسي در اين پژوهش گويش سـخنوران سـاكن    .اند  شيراز مهاجرت كرده
  .است شهرستان نورآباد

به زبـان  ي بسيار آنان و فرهنگ يزبان خاص اقوام لك تشابه تيموقع با وجود افتراق،
قرابت گـويش لكـي بـا لـري و كـردي       .را به دنبال داشته استو فرهنگ كردي و لري 

بـه   گران را نيـز  پژوهشچندگانة هاي   بندي  تقسيمديگر،  يك متقابل آنان برتأثير همراه با 
سـه  ا در هـاي كـردي ر    گويش) 3 :1385(تفرجي يگانه از آن جمله،  ؛دنبال داشته است

 يرمـانج ك وي. است ارائه نموده كرمانشاهيو  كرمانجي جنوبي، گروه كرمانجي شمالي
 يكرمـانج  و، باديناني ،، حكاري، آشيتي، بوتانييزيديبا يها  يشگو بر مشتملرا  يشمال
. شـمارد   مـي  اي  سليمانيه و )سنندجي( يي  هاي مكري، سوراني، سنه  گويش را شامل يجنوب

در گـروه   يكـوه  و پشـت  يكلهـر  هـاي   گويش با همراه وي، بندي  تقسيمدر  ،لكي گويش
  .گيرد  مي قرار يكرمانشاه

  
  تحقيق ةپيشين. 2

شـكل فرهنـگ لغـات،     بـه  مـوارد،  تـر  بـيش در  ي،لك يشگو دربارة شده انجام هاي  پژوهش
 ييو نظام آوا بودهدستور آن  يرامونپ مواردي، در ،ها و  المثل  ضرب واصطالحات،  يگردآور
 يها  از نشانه ،آثار اين همة در كه، يحال در ؛قرار گرفته است يتر مورد توجه و بررس آن كم

 گـر  نمايـان  تنهـا برده شده است كـه   بهره يلك يگفتارها  سهولت تلفظ پاره منظور به ييآوا
 تـوان   مـي  گـويش  ايـن  دربـارة . است يشگو ينا يها  واج پيرامون ها آن گارندگانن يدگاهد

  .برشمرد را يرز هاي   پژوهش
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 )1367، ايزدپنـاه (لكـي بـه فارسـي     ةفرهنگ دوزبان ،گويش لكي بارةدر برجسته از آثار
 وي. اسـت  گـويش از منظـر نگارنـده همـراه    هـاي آوايـي     نشـانه  ي ازجـدول كـه بـا    است

  .است برشمردهمورد  8ها را  واكهو  24ا هاي گويش لكي ر  خوان مه
 در خواجونـدي  ساختمان دستوري گويش لكـي  در بررسي ،نيز )1369(ميرچراغي 

شناختي   زبانهاي   از مشخصه ،ها  خوان  توصيف هم در ،مازندرانمنطقة كالردشت در استان 
هـاي ارتفـاع و     از مشخصـه  ،ها  توصيف واكه در ،و ،واكداري گاه توليد، شيوة توليد و جاي

 8 خواني و  اج همو 23 ،در تحليل خود ،وي. نيز پسين يا پيشين بودن زبان بهره برده است
  .رده استب نام گويش را در )مركب ةواك 2 ساده و ةاكو 6مشتمل بر ( اي   واج واكه
 در ،هنامـ   هـا و واژه   المثـل   ضرب ي،دستور زبان لكدر كتاب  )1384( آبادي  پور خرم  عالي

دانسته مورد  8ها را   و واكه 28هاي گويش را   خوان  هاي آوايي، تعداد هم  فهرست نشانه ةارائ
، نيز /ө / ،/ð/ ،/૪/هاي   واج وي از ،/s/ ،/z/ ،/q/هاي   عالوه بر واج ،ها  خوان   در بين هم. است

  .است نام برده
شناسـي    از ديـدگاه انگـارة واج   را نظام آوايـي گـويش لكـي هرسـين    ) 1383(ناطوري 

 ،البتـه  ؛است پرداخته نيز ها  گونه به واج ،ها  معرفي واج در ،وي .استكرده استاندارد بررسي 
با استفاده از جفت  انهويت واجي آن تعيينيا  هاي مرتبط  ها به واج  گونه واج تعلق چگونگي

در پـژوهش   گـويش  ساختار هجـايي  ةارائدر . استرسيده ن انجاماي كمينه به ه  يا مجموعه
هـا    واكه وها   خوان  آيي هم  هم باهاي حاكم بر   به محدوديت   اشاره بدونهجا نوع  6 از ،مزبور

  .است نام برده شده
) 1388، اميـدي ( شناسـي زايشـي    ارچوب واجهـ در چنيز نظام آوايي گويش لكي دلفان 

ساختمان هجا . است ارائه شده هاي آوايي گوناگون  در محيط ها  هاي واج  گونه  و واج بررسي
از  ،اين گـويش  تكيه و نقش آن درهمراه با هجا،  ةو پايان ،مركز ،در آغازه ،عناصر موجود و

بـراي   )1388(اميدي  .استشده ها پرداخته  به آندر پژوهش مزبور دي است كه ديگر موار
 ةفاقـد واكـ   آن را و شـمرد   برمـي  ،واكـه  12و خوان   هم 26 ، مشتمل برواج 38اين گويش 

  .داند  مي مركب
بـه ذكـر   آواهاي لكي در تمامي آنـان   توصيفهاي به انجام رسيده در   با وجود پژوهش

بر اين . ارائه نشده است ها  گونه  ها و واج  واج از كامل شده و توصيفي كلي بسنده يمشخصات
هــاي لكــي و   از واكــه ي ســاختارييهــا  تحليــل ةپــژوهش حاضــر بــا هــدف ارائــ ،اســاس
  .هاي آنان نگاشته شده است  بندي    متقسي
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       تحقيق     روش  .  3
 از گيـري   بهـره  با يقتحق هاي  داده. است ميداني و اي  خانه پژوهش كتاب يندر ا يقتحق شيوة
نگاشـته   اسـت،  نورآبـادي  لكي گويش بومي ور گويش كه ،1نگارندگان از يكي زباني دانش

بـا   فـوق،  تحقيـق . اسـت  رسيده انجام به معيار نوشتاري فارسيبا  يتقابل اي  يوهشده و به ش
 ها،  گويش سازي  همگون در فارسي زبان بسزاي تأثيرو  يمحل هاي  يشتوجه به لزوم ثبت گو

 جـدولي  بررسـي،  مورد اي  واكه هاي  نظام مقايسة و مقابله تسهيل منظور به. است مهم بسيار
 يلتحل شيوة. است شده ارائه افتراق و اشتراك نكات بر تأكيدبا ) 2 جدول( ها  واكه از تقابلي
 واج يـك  در تفـاوت بـا  ( كمينـه  هـاي   از جفـت  يجـداول  ارائـة  و توصيف با ها  داده يتقابل
 بندي  دسته) خوان هم بهمختوم (و بسته ) واكه بهمختوم (باز  هاي  كه به صورت ،)گاه جاي  هم
 و بنـدي   جمـع  بـا  همـراه  مـذكور  هـاي   يلتحل. است يدهبه انجام رس مقاله، طي در اند،  شده
 مبناي بر گويش آوايي ثبت كه آن ذكر شايان. است شده ذكر انتها در پژوهش از گيري  نتيجه
صـورت  ) International Phonetic Alphabet (IPA)( المللـي    بـين  آوانگـاري  الفباي جدول

  .است شده ارائه) 30 جدول ←( مبنا اين بر لكي هاي  خوان  هم آوايي هاي نشانهگرفته و 
  

  با زبان فارسي همقايس درهاي گويش لكي   توصيف واكه. 4
ارتعـاش تارآواهـا در   برشمرده است كه همراه با  آواهاييها را   واكه )73 :1356( شناس  حق

با حركاتي عمودي و  گشادگي گذرگاهميزان . دنشو  هوا توليد مي باز عبور گذرگاهو حنجره 
كـه،     ؛ در حـالي )62- 61: 1358 ،ديهـيم (هاي زباني را بـه دنبـال دارد     بندي واكه    هافقي طبق

 هاي زباني بسـته، گشـاده،    ه توليد واكهببه كام در نزديك و دور شدن زبان حركت عمودي 
عقب آن خيزش دهان و  سمت انتهايبه انجامد، حركت افقي آن   مي گشاده نيمهو  بسته  نيمه

 سـمت به خيزش عكس در جلوي دهان و الب و )مالزي(پسين هاي   واكهكام  ةپرددر جهت 
هايي نيز در زبان با وضعيتي مياني   واكه. نمايد  توليد ميرا  )كامي(پيشين هاي   واكهكام   سخت

سـت  ا كام واقع سخت مياناي از كام كه   زبان به طرف ناحيه ةقسمت وسطي رويو خيزش 
  ).همان(اند   شوند كه ميانه ناميده شده  يتوليد م

ها   كيفي واكه تغيير حجم حفرة دهان دربا ايجاد تغيير در  ها نيز  لبشكل عالوه بر زبان، 
 طريق طولي و عرضي حجم حفرة دهان به دوتغييرات در  .)1373، وانمك م(دخيل است 
ها   گونه شدن كشيده حال عيندر  ودرازي حفرة دهان  باها   شكل گرد لب. رسد  به انجام مي

 ةعـرض حفـر  و كاهش  ها  داخلي به دندان جدارراه است كه خود به چسبيدگي  همبه جلو 
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 ،درجـات مختلـف   به ،و يدهگرد نامها   با اين شكل لب توليدشدههاي   واكه. دانجام  دهان مي
ميـزان   بـا افـزايش   ها اغلب  واكهبودن تر   بسته. اند  شدهگرد باز تقسيم و  گرد بسته، نيمه گرد

هـا بـراي     لـب تـر   شدن بيشآزادتر  ودو فك  ةفاصل كه از كاهش همراه استها   گردي لب
بـه  دهـان   ةعرض حفـر با افزايش ها   لب شدن تر  گسترده اما 2.شود  مي ناشيجلو حركت به 

قسـمت جلـوي    ،ايـن حـال   در .دانجام  ها مي  دندان وها   داخلي لب جدار ايجاد فاصله ميان
، پيشينطول حفرة دهان، نسبت به حالت كاهش  وه ديهاي باال و پايين چسب  ها به دندان  لب

بـه   ،شده وگردند گسترده ناميده   توليد ميها   هايي كه با اين حالت لب  واكه. را به دنبال دارد
درجـة   ،بر ايـن اسـاس  . اند  گرديدهگسترده و گستردة باز تقسيم  هنيمگستردة بسته،  ،درجات

سه عامل اساسي در ها   شكل لبواكه، و  توليد دراندركار زبان  دستبخش  افراشتگي زبان،
بـه   ،بـر آن مبنـا   ،كـه  )83- 82: 1378 ،ثمـره (اند   برشمرده شدهها   بندي واكه  توصيف و طبقه

هاي بسـيار    با توجه به پژوهش. پردازيم  هاي مورد بررسي مي  در نظام ها  توصيف آوايي واكه
، )1378(شــناس  ق، حــ)1378(ثمــره (بــه انجــام رســيده در ايــن حــوزه در زبــان فارســي 

هاي ساده   ، پژوهش حاضر با هدف تحليل واكه))1374( الديني ةمشكو، )1373(يارمحمدي 
 .در گويش لكي به انجام رسيده كه در تقابل با فارسي ارائه شده است

هـاي    عالوه بـر واكـه   ،اغلب ها  زبان اي  واكه كه نظام  ذكر است شايان در اين خصوص، 
هـاي مركـب     موسـوم بـه واكـه    هـا   ديگر از واكه اي  هدستمشتمل بر  ،)monophtongs(ساده 

)diphtongs(آنـان از ثبـاتي كيفـي     توليدكه  ،هاي ساده  تمايز با واكهدر  .اند)quantitavely( 
از  كه زبـان ند ا راه با تغييري كيفي همي مركب ها  ، واكه)Ladefoged, 2006(برخوردار است 

كه ايـن  ) ibid( نمايد  حركت ميدر توليد آنان ديگر  يتييك موقعيت آغاز و به سمت وضع
توليد  هنگام    ًمثال . است راه همحالت زبان  ها، ارتفاع نوك زبان و  شكل لب امر با تغييراتي در

 .دنمايـ   حركـت مـي   /w/ بـه سـمت  / o/ توليـد ت يموقعزبان از   [jow] »جو«در / ow/آواي 
افتـاده بـه     زبـان از پيشـين   و نوك زبـان از ميانـه بـه افراشـته     چون تغيير حالت تغييراتي هم

بـا در نظـر   . آينـد   هاي مركب به شمار مي  تغييرات كيفي در واكههايي از   نمونهافراشته   پسين
هـاي سـاده در لكـي      تحليلـي از واكـه   ةحاضر به ارائ ةهاي مقاله، در مقال  گرفتن محدوديت

  3.شده است يدهاختصار واكه نام بهمقاله  ادامة در كه شده اكتفا فارسي با قياس در نورآبادي
  
  فارسي زبانها در   واكه ييآوا يفتوص 1.4

 بـر  مشتمل ،ارائه شده است، شش واكه 1كه در جدول  ي،زبان فارس اي  واكهدستگاه  تشكل
مشخصة گسترده  از يشينپ هاي  واكه كه سازد  مي نمايان را ين،پس واكةو سه  يشينپ واكةسه 
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 يپنج مشخصة واجـ  يامر به تجل اين. برخوردارند بودنمشخصة گرد  از ينپس هاي  و واكه
 ين،پسـ  هـاي   مشخصه شامل كهمنجر شده  يزبان فارس اي  واكهدر دستگاه  يدهندة معنيزتما
 ةنـد كن يزامتمـ دو مشخصة گسترده و گرد  كه   حالي درو افتاده است؛  ،يانهافراشته، م يشين،پ

  .آيند نمي شمار به فارسي در يمعن
  يزبان فارس يا  واكهدستگاه . 1جدول 

 ينپس يشينپ 

 »او«/u/ »يا«/i/ افراشته

 »-ُ --«/e/»-- ِ-« /o/ يانهم

 »آ«/ a/»-- َ-« /ɑ/ افتاده

  :عبارت است از) 95- 87: 1378(مذكور به نقل از ثمره  هاي هواك ييآوا يفتوص
1. /i :/ فرانسه، انگليسـي  چون ي يها  زبان مشهود در ديگر(پيشين، بسته، گسترده، كشيده

  ؛)و آلماني
2. /e/ :؛گسترده، كوتاه نيم، )باز نيم( پيشين، متوسط  
3. /a :/ فرانسـه و  چـون  ي يهـا   زبـان  مشـهود در ديگـر  ( پيشين، باز، گستردة باز، كوتـاه

  ؛)سوئدي
4. /u:/ ؛)فرانسه، انگليسي و آلمانيچون ي يها  زبان مشهود در ديگر( پسين، بسته، گرد، كشيده  
5. /o:/  چـون  ي يهـا   زبـان  مشـهود در ديگـر  ( گرد، كوتـاه  نيم، )بسته مين(پسين، متوسط

  ؛)و اسپانيايي آلماني، فرانسه، انگليسي
6. /ɑ/ :يسيفرانسه و انگل چون ييها  زبان ديگر درمشهود ( يدهگرد باز، كش باز، ين،پس.( 

  
  ها در گويش لكي  توصيف آوايي واكه 2.4

 ,u/ پسين ،/i У ,e, ø, ε, æ, ,:æ/ شينيپ ،به سه دسته هاي گويش لكي را هواك )1388(اميدي 

o , ɑ,:ɑ/، و مركزي /ɨ/،  4.است كردهتقسيم  
 اي زبان فارسـي در   الگوهاي واكهتمام  ،به دو دليل ،تحقيق حاضر حاكي از آن است كه

 يكه در زبان فارسـي تمـام   آننخست : باشد  قابل اعمال نميهاي گويش لكي   توصيف واكه
واجـد  گويش لكي،  ،كه حاليدر  ؛ندا  هاي پيشين گسترده  واكه يهاي پسين گرد و تمام  واكه
 در واژة ø/5:/ ،)چهـره ( /tУz/در واژة  /У/هـاي    واكـه  باشـد كـه    نيز ميگرد   هاي پيشين   هواك
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/nø:r/ )نفرين(، و /ø / در واژة/nør/ )دوم . اند  هايي گويشي از اين نوع واكه  نمونه) پاره نكن
كـه در زبـان   گيـرد    مـي  بر اي خود در  هايي ديگر را نيز در نظام واكه  واكهگويش لكي  كه آن

/ ɑ:/، )كتـف / (ɔnʃ/در واژة  /ɔ/ ،)چوپان/ (ɔ:nʃ/در واژة / ɔ:/ ؛ مانندشوند ينم ديدهفارسي 
، )رگه، رديف( /ʧｴn/ در واژة/ I/، )رفتن( /ʧｴ:n/ در واژة /I/: )رختخواب( /ʎɑ:f/در واژة 

/ε /در واژة /gεƷεk/ )دكمه( ،/a: / در واژة/vа:ɾ/ )برف( ،/ɜ / واژةدر /hɜɾ/ )در ه   .(   جـدول
  .هاي لكي نورآبادي در پيوست مقاله آورده شده است  خوان مه

. انـد   ه قابـل ارائـه  چهـار دسـتة عمـد    درها در گويش لكي   واكه ،بر مبناي تحقيق حاضر
تفصـيل مـورد بحـث و     بـه  ،در متن مقالـه  ،اختصار در ذيل ارائه شده بهكه  ،بندي فوق  طبقه

  .استبررسي واقع شده 
، )كتف/ (�ɔn/در / ɔ/، )چوپان/ (�ɔ:n/ در/ ɔ/:، )يخال( /ʧul/ در/ u: /و گرد ينپس. 1

:/ɑ /در /ʎɑ:f/ )رختخواب( ،/ɑ /در /ʎɑf/ )؛)يلس  
 /ʧｴn/در / I/، )رفـتن ( /ʧｴ:n/در / ｴ/:، )يسةروغنك/ (hizа/در / i: /و گسترده يشينپ. 2

  ؛)جلو( /vаɾ/ در/ a/، )برف( /vа:ɾ/ در/ :a/ ،)دكمه( /gεƷεk/ در/ ε/ ،)رديف رگه،(
  ؛)پاره نكن/ (nør/ در/ ø/، )يننفر/ (nø:r/ در/ ø/:، )يزانم( /dУz/ در/ У: /و گرد يشينپ. 3
  ).زغال روشن/ (mǝƷ/ در/ ǝ/، )   در ه/ (hɜɾ/در / ɜ: /يمركز. 4

  .ارائه شده است 2جدول هاي مذكور در مقايسه با فارسي در   از واكهتر    كامل يتوصيف
  6گويش لكي در مقايسه با فارسي اي  واكهدستگاه  .2جدول 

  فارسي زبان  نورآبادي لكي گويش 

 
وينپس

 گرد
 يمركز

ويشينپ
 گسترده

ن ويشيپ
 گرد

و ينپس
 گرد

 يمركز
و  يشينپ

 گسترده

ن يشيپ
 و گرد

افراشته 
 )بسته(

/u/  ----- /i/ /У/ /u/  ----- /i/  ----- 

افراشته  يمن
 )بسته  يمن(

 ----- /ǝ/ :/I/, /I/ :/ø/, /ø/ /o/  ----- /e/  ----- 

افتاده  يمن
 )باز  يمن(

:/ɔ/, /ɔ/ /ɜ/ /ε/  -----  -----  -----  -----  ----- 

 -----   /ɑ/, /ɑ/ ----- /a:/,/a/ ----- /ɑ/  ----- /a/: )باز(افتاده 

  .پرداخته شده استهاي گويشي     هاي توليدي واكه  به بررسي و تحليل ويژگي ،در ادامه
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  گرد هاي پسين و  واكه 1.2.4
• /u /] - گرد +پسين،  + افراشته، +رسا،  + هجايي،+ خواني،  مه[  
/u /كـام در   نـرم و زبـان حـداكثر ارتفـاع     ،در توليد آن ،كه بسته يا افراشته است اي  هواك

آزادي عبور هـوا از  و با به اين طريق راه عبور هوا از بيني مسدود  و داردوضعيت باال قرار 
بـه  بـا كشـش   ها  لب و توليد واكت يوضعتارهاي صوتي در . باشد  مجراي دهان همراه مي

  .اين واكه با همين خصوصيات در زبان فارسي موجود است. ندهست جلو به صورت گرد
 هـاي   واج با كمينه هاي  جفت از گيري  بهره با گويشي هايي  واژه   نمونه گر نمايان 4 و 3 جداول

  .است آنان واجي تمايز نمايش در گويش/ u/ واكة مقابل در/ y، ｴ، ε/ و بسته / y، ｴ، ø/ باز 
  /u، y، ｴ، ø/ تقابل با باز   كمينة هاي  جفت. 3 جدول

  فارسيمعادل يشيگوواژة
/du/  دوغ 
/dy/  دود 
/dｴ/  ساختمان 
/dø/  عدد(دو( 

  /u، y، ｴ، ε/ تقابل با بسته   كمينة هاي  جفت. 4 جدول
  فارسيمعادل يشيگوواژة
/suɹ/  عجله 
/syɹ/  يعروس 
/sｴɹ/  يرس 
/sεɹ/  نگاه كردن 

• / ɔ /] - گرد نيم +پسين، + افتاده،  - افراشته، - رسا، +هجايي، + خواني،   هم[  
گاه  جايحد وسط در اي   كام باال و در فاصله عقب زبان به طرف نرم ،توليد اين واكه در
عقب كشيده  سمتبخش پيشين زبان اندكي به  .گيرد  قرار ميدر فارسي  /ɑ/ و/ o/ دو واكة

جلو آمـده  به صورتي ها   لبشكل . شود  واقع ميفارسي / o/حالت توليد واكة و در تشابه با 
 ةدايـر  تـر  با وسعت كم واست فارسي در / o/ ةاز توليد واك تر جلوآمدگي كم ، ولي باو گرد
واكـداري از ديگـر    وبينـي   از عبـور هـوا  انسداد مجراي . گردد  مي توليد آن نسبت بهها   لب

 /و ) باز/ (ø ،ｴ، ɑ/ زير در نماياندن تمايز واجي  ةهاي كمين  به جفت. هاي آن است همشخص
ε ،ɑ) /توجه نماييد) بسته.  
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  /ɔ ،ø ،ｴ، ɑ/با تقابل  باز   ةهاي كمين  جفت .5جدول 
  فارسيمعادل يشيگوواژة
/sɔ/ صخره 
/sø/ صبح 
/sｴ/ يمشك 
/sɑ/ يآسمان بدون بارندگ  

  /ɔ ، ε، ɑ /بسته با تقابل    ةنيكم يها  جفت. 6 جدول
  فارسيمعادل گويشيواژه
/nɔm/  اسم 
/nεm/  رطوبت، نم 
/nɑm/  يايمن 

• :/ɔ) /گرد، كشيده  نيم ،واكة پسين، نيم باز(  
باشـد كـه در تمـايز      ميواكة فوق  كششبا تفاوت و  /ɔ/مشابه توصيف آوايي اين واكه 

  .آشكار است )كتف/ (ɔnʃ/ و )چوپان/ (ɔ:nʃ/هاي    هنمونه واژ
• /ɑ /] - گرد +پسين،  +افتاده،  +رسا،  +هجايي، + خواني،    هم[  

متنـاظر خـود بـا فارسـي برخـوردار       ةهاي توليدي برابري با واك  كه از ويژگي ،اين واكه
عقـب زبـان و    ميـان مسـافت  . شود  مي توليدبرآمدگي جزئي در بخش پسين زبان  است، با

آزاد . اسـت در فارسـي  / o/در توليد ) 90: 1378 ،ثمره(آنان مسافت           ً         كام حدودا  دو برابر نرم
در  ،هـاي پـايين    هاي آن بر ديوارة داخلي دندان  كنارهبودن بخش پيشين زبان و مماس بودن 

بـاال رفـتن   . مشـهود اسـت   گونـه   بيضي يشكل اها ب  لبتوليد آن، همراه با جلوآمدگي اندك 
واكـداري از ديگـر    انجاميـده و بينـي   از عبـور هـوا  انسـداد مجـراي    در توليد آن به كام نرم

هاي دميـده بـه صـورت      خوان  هم به دنبال/ ɑ/ واكةكه  شايان ذكر آن. هاي آن است  مشخصه
/ u  ،а/و ) باز/ (ɔ ،ø ،ｴ/هايي گويشي از اين واكه در تقابل با   نمونه. دگرد يناقص واكرفته م

چون اين واكه در زبان فارسي هـم موجـود   . نشان داده شده است 8و  7در جداول ) بسته(
  .است توصيفات آن با توصيفات اين واكه در زبان فارسي يكي است

  /ɔ، ø، ｴ، ɑ/باز با تقابل    ةنيكم يها  جفت. 7 جدول
  فارسيمعادل يشيگوواژة
/sɔ/ صخره 
/sø/ صبح 
/sｴ/ يمشك 
/sɑ/ يآسمان بدون بارندگ  
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  /u، а، ɑ/ تقابل با بسته   كمينة هاي  جفت.  8 جدول
  فارسيمعادل يشيگوواژة
/qɑp/ قوزك پا 
/qаp/ وزن يريگاندازهيبراياسيمق  
/qup/ گروه 

• /:ɑ/ )يدهگرد باز، كش باز، ين،پس ةواك(  
و  9كه در جداول  باشد يم/ ɑ:/تر  و تنها در كشش بيش/ ɑ/همانند / ɑ:/توصيف آوايي 

  .نشان داده شده است 10
  جفت كمينة باز .9جدول 

  فارسيمعادل يشيگوواژة
/dɑ:/ مادر 
/dɑ/ داد 

  جفت كمينة بسته .10جدول 
  فارسيمعادل يشيگوواژة

/ʎɑ:f/ رختخواب 
/ʎɑf/ يلس 

  هاي مركزي  واكه 2.2.4
• /ә/ ] - گسترده -  گرد، - پيشين،  - پسين،  - افتاده، ـ افراشته،  - رسا،  +هجايي، + خواني،   هم[  

نه بسته يا  باز و  نه باز يا نيم ،هاي آلماني و سوئدي نيز موجود است  در زبانكه  ،اين واكه
گسـترده   يـا گـرد   بدون در حالت طبيعيها   شكل لب ،در توليد آن .آيد  به شمار مي بسته  نيم

ميـاني   ةآن را واكـ  ،بر ايـن اسـاس  ؛ گردد  محسوب ميمياني  ،گاه از نظر جاي ،وبودن است 
بـا  حالت طبيعي در زبان  قرار گرفتن و ديگر از يكها   لب جدا بودن. توان ناميد  نيز ميخنثي 
انسداد مجراي بينـي بـا   . در توليد اين واكه مشهود استزبان ي ميانبخش  نامحسوسرانش 

هايي از آن در   به نمونه. شود  در آن ديده مي ،ي صوتيتارها همراه با واكداري ،كام نرمارتقاي 
  .توجه كنيد) بسته/ (ｴ/و ) باز/ (y ،ɔ/ تقابل با 

  /ǝ ،y ،ɔ/با تقابل  باز   ةهاي كمين  جفت .11جدول 
  فارسيمعادل يشيگوواژة
/mǝ/  من 
/my/  مو 
/mɔ/  ماده اسب 
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  /ə، ｴ/ تقابل با بسته   كمينة هاي  جفت. 12 جدول
  معادل فارسي گويشيةواژ
/ məž /  ذغال افروخته  
/ mｴž /  مكيدن 

• /ɜ /] - گرد+ پيشين،  - پسين،  - افتاده،  - افراشته،  - رسا، +هجايي، + خواني،   هم[  
ها كمي گرد   شود، لب  گاه مياني محسوب مي از نظر جايكه  ،فوقباز   نيمه ةواك در توليد

به هنگام فراگـويي آن مشـهود    زبانكلي در  يانقباض .شود  مي واقعزبان در حالت طبيعي  و
هـا از    لـب جـدا بـودن   . همـراه اسـت  نامحسوس نوك زبان به طرف باال  است كه با تمايل

هاي توليدي آن به   از ديگر ويژگيتارهاي صوتي  ديگر، بسته بودن مسير بيني، و ارتعاش يك
 13هاي   در جدول) بسته/ (y ،u ،ɑ/و ) باز(/ y ،ｴ/تقابل واج مذكور در مقابل . آيد   يشمار م

  .نشان داده شده است 14و 
  / y، ｴ، ɜ/باز با تقابل    ةنيكم يها  جفت. 13 جدول

  فارسيمعادل يشيگوواژة
/dɜ/ يدندو 
/dｴ/ ساختمان 
/dy/  دود 

  /y، u، ɜ، ɑ/بسته با تقابل    ةنيكم يها  جفت. 14 جدول
  فارسيمعادل يشيگوواژة
/dɜr/ اطراف 
/dur/ يدنگردش، چرخ  
/dɑr/ درخت 
/dyr/  دور 

  و گسترده يشينپ يها  واكه 3.2.4
• /i /] - گرد -  ين،پس - افراشته، + رسا، +  يي،هجا+  ي،خوان  هم[  

 بـاال  با است، مشهود بررسي مورد نظام دو هر در سان يك هايي  يژگيكه با و ،فوق واكة
 يا  در فاصله يدي،تول يندفرا يندر ا زبان،. است همراهكام   زبان به طرف سخت يجلو رفتن

 انجـام  به يشسا ايجادهوا بدون  يانعبور جر آن، طي ،كه يردگ  يكام قرار م  نسبت به سخت



 فارسي زبان با در قياس لكي نورآبادي گويش هاي ساده در   واكه توصيف   174

  

 يدنبا چسـب  همراه يين،پا يها  واقع شدن آن در پشت دندان ونوك زبان  بودنآزاد . رسد  مي
بـاال از   يهـا   دنـدان  يداخلـ  يـوارة د يرو بـر زبان به اطـراف كـام    يها  يهحاش يانيبخش م

بـاال و   يها  دندان مياناست كه فاصلة اندك  يهيبد. آيد  مي شمار به آن توليدي هاي  يژگيو
حجـم حفـرة دهـان     كـاهش  بهكام   سطح زبان و سخت ميانفاصلة اندك  ينچن و هم يينپا
به اعتبـار ارتفـاع    ،و» بسته« ،به اعتبار حجم دهان ،را حاصل ةواك ،مبنا ينبر ا كه، انجامد  يم

 بنـدي   به طبقـه  آن، توليد در ،زبان يشينبخش پ گيافراشت ينچن هم. اند  يدهنام» افراشته« ،زبان
  .انجامد  يم يشينپ اي  واكه عنوان به آن

• /ｴ /] - گرد -  پسين، - افراشته، + رسا، + هجايي، + خواني،    هم[  
 ميـان  فاصـلة  ،آنتوليد در . اند  هاي سازندة اين واكه  كام اندام  سخت بخش پيشين زبان و
در  ،e//توليـد   در ،آنتـر از   و كـم  i//توليـد   در ،فاصله اين از بيشكام    جلوي زبان و سخت

موجود  ةفاصل از تر بيش نيز به همان نسبتهاي باال و پايين   فاصلة دندان. استزبان فارسي 
هـاي پـايين     نوك زبان در پشت دندان. باشد  مي/ e/آن در توليد  از تر كمو / i/ ةتوليد واك در

 ،فارسـي / e/ نسـبت بـه توليـد    ،به جلو حجم زبانتر  با كشيدگي بيشالبته  كه گيرد  مي قرار
. توليـد واك قـرار دارنـد    وضعيتتارهاي صوتي در و موقعيت باال  كام در نرم. راه است هم
/ e/نسـبت بـه توليـد     تـر  كه از گسـتردگي بـيش   آيند  گسترده در مي  نيم يبه شكلنيز ها   لب

هـاي    در جفـت ) بسـته / (ε ،u ،y/و ) باز/ (ɔ ،ø ،ɑ/هاي    تقابل اين واج با واج. برخوردارند
  7.نشان داده شده است 16و  15زير در لكي در جداول  ةكمين

  /ɔ ،ø ،ɑ ،ｴ/با تقابل  باز   ةهاي كمين  جفت .15جدول 
  معادل فارسي گويشيةواژ

/sｴ/ مشكي 
/sɑ/ آسمان بدون بارندگي  
/sø/ صبح 
/sɔ/ صخره 

  /ε ،u ،y ،ｴ/با تقابل  بسته   ةهاي كمين  جفت .16جدول 
  معادل فارسي گويشيةواژ

/sｴɹ/ سير 
/syɹ/ عروسي 
/suɹ/ عجله 
/sεɹ/ نگاه كردن 
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• /:ｴ) /واكة پيشين، بسته، گسترده، كشيده(  
تمايز واجي ايـن  . است/ ｴ:/ تر بودن   در كشيدهتفاوت  و با/ ｴ/همانند / ｴ:/ توصيف واكة

  .نشان داده شده است 17دو واكه در جدول 
  /ｴ:/و  /ｴ/كشش در  ةنقش متمايزسازند .17جدول 

  معادل فارسي  گويشية واژ

/ʧｴn/  رگه، رديف  

/ʧｴ:n/  رفتن  

• /ε /] - گسترده -  گرد - پسين،  - افتاده،  - افراشته،  - رسا، + هجايي، + خواني،   هم[ 
توليد  در ،هاي سازندة اين واكه  اندامبه عنوان كام   بخش پيشين زبان و سختميان  ةفاصل

هـاي    نوك زبان در پشت دنـدان  ،در فراگويي آن .است/ i/توليد  در اين فاصله دو برابر ،آن
كام  نرم. دارند قرارهاي كناري باال   دنداناز با فاصله هاي زبان   يز كنارهن گيرد، و  يم پايين قرار

تارهاي صـوتي در موقعيـت توليـد    . است مسدودعبور هوا از بيني  مسير در موقعيت باال و
   ةهـاي كمينـ    جفـت تمايز واجي اين واكـه در   .گسترده قرار دارند  ها به شكل نيم  لبو واك 

  .نمايش داده شده است 19و  18هاي  لگويشي در جدو
  /ε، ø، y، ｴ/ تقابل با باز   كمينة هاي  جفت. 18 جدول

  معادل فارسي  گويشي ةواژ
/kε/  چه وقت  
/kｴ/  كوتاه  
/yk/  كدو  
/kø/  كوه  

  /ε، а، ɑ، i/ تقابل با بسته   كمينة هاي  جفت. 19 جدول
  معادل فارسي  گويشي ةواژ
/dεm/  كشت ديم  

/dаm/  دهان، دهانه، درب  

/dɑm/  دادم  

/dim/  ديدم  
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• /a] / - گرد - پسين،  - افتاده، + رسا،  +هجايي، + خواني،   هم[  
سان در هر دو نظام مورد بررسي مشهود است،  هايي يك  كه با ويژگي ،واكهتوليد اين  در
برجستگي زبان انـدك و بـه   . هستيم كام  جلوي زبان تا سخت ةفاصلاز ترين حد  بيش شاهد
هاي زبان با ديوارة داخلـي    كناره. يابد  ظاهر ميتاز جلو به عقب در بدنة زبان  يانقباض شكل
در پشـت   شـده و  راه هـم انـدك بـه عقـب     با كششي نوك آن تماس ودر هاي پايين   دندان
كه لـب بـاال   بدين شكل  ، يعنيباز است ةها گسترد  شكل لب .گيرد  هاي پايين قرار مي  دندان
به طوري كه نوك  ،شود  پايين كشيده مي پوشاند ولي لب پايين اندكي به  هاي باال را مي  دندان
عقـب كشـيده    سـمت انـدكي بـه    ،در توليد آن ،ها  هاي لب  هاي پايين نمايان و گوشه  دندان
اختالف در جا بر مبناي  كه در اين ،باز   ةهاي كمين  جفتبه تمايز واجي اين واكه در . شود  مي

اند، و   تقسيم شده) 21جدول (و دوم ) 20جدول ( نوع اولترتيب به  بهيا پاياني  واج آغازي
  .توجه نماييد) 22جدول ( بسته   ةهاي كمين تجفنيز با 

  /ɑ،ｴ، a /تقابل  با) ياختالف در واج آغاز(باز نوع اول    ةنيكم يها  جفت. 20 جدول
  معادل فارسي گويشيةواژ
8/asa/ آن زمان 
/ｴsa/ اين زمان 
/ɑsa/ اسم خاص 

  /i، ø، ē، ū، u، ɑ:، a/با تقابل ) يانياختالف در واج پا(باز نوع دوم    ةنيكم يها  جفت. 21 جدول
  معادل فارسي گويشيةواژ

/da/ عدد ده 
/dɑ:/ مادر 
/du/ دوغ 
/dū/ دود 
/dē/ ساختمان 
/dø/ عدد دو 
/di/ ديگر 

  /ɜ، ɑ، a:، a/بسته با تقابل    ةنيكم يها  جفت. 22 جدول
  معادل فارسي گويشيةواژ

/tаl/ شاخه 
/tа:l/ تلخ 
/tɑl/ تار، رشته 
/tɜl/ پيشاني 
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• /:а] / - كشيده+ گرد،  - پسين،  - افتاده، + رسا، + هجايي، + خواني،   هم[  
ديگـري  نسبت به / а:/ و با اختالف در كشش/ а/از توصيفي مشابه با در لكي / а:/ ةواك

هـاي بـاز و بسـته      زير با واكه ةهاي كمين  كه در جفتابه تمايز واجي اين و. برخوردار است
  .توجه نماييد 24و  23 هاي  ترتيب در جدول به

  /:ɜ، y:،ø ، a/باز با تقابل    ةنيكم يها  جفت. 23 جدول
  معادل فارسي گويشيةواژ

/kа:/  كاه 
/kø/  كوه 
/kε/ چه وقت 
/ky:/  كدو 

  /:a ، a/بسته با تقابل    ةنيكم يها  جفت. 24 جدول
  معادل فارسي گويشيةواژ

/tаl/  شاخه، تار 
/tа:l/  تلخ 
/vаɾ/  جلو 
/vа:ɾ/  برف 

  گرد هاي پيشين و  واكه 4.2.4
• /y /] - كشيده+، گرد+ پسين،  - افراشته، + رسا، + هجايي، + خواني،    هم[  
 بـا واقـع شـدن در    ،و رفتهباال  كام  سخت سويبخش پيشين زبان به  ،توليد اين واكه در
 نـوك زبـان آزاد و  . سـازد   را ميسر ميجريان هوا  بدون سايش عبور ،به آناي نسبت   فاصله
هاي زبان به   بخش مياني حاشيه با چسبيدن گيرد كه  هاي پايين قرار مي  در پشت دندان اغلب

 فـوق ميـان  انـدك   ةفاصـل . گردد  راه مي همهاي باال   روي ديوارة داخلي دندانبر اطراف كام 
بـر ايـن    ،انجامـد كـه    حفرة دهان مـي  به كاهشكام   سخت طح زبان وس ميان نيز ها و  دندان
. شود  قلمداد مي» افراشته« ،به اعتبار ارتفاع زبان ،و» بسته«واكه  ،به اعتبار حجم دهان ،اساس

مـورد بحـث    ةواكـ شمردن » پيشين« به ،در توليد آن ،بخش پيشين زبان افراشتگيچنين  هم
 يگـرد نيز  و ،ها به جلو  لب ، كشيدگيتارهاي صوتي ارتعاش، بيني مسيرانسداد . انجامد  مي
/ y/در توليد ها   ميزان جلوآمدگي لبكه  البته قابل توجه آن. در توليد آن مشهود استها   لب
در هـا      دايـرة لـب   تر بـودن   كه با كوچك ،است در لكي/ u/همين حالت در توليد  تر از بيش
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ترتيب  به/ u ،а/و / u،ｴ، ø/هاي   تقابل اين واكه با واكه. شود  ديده مي /u/نسبت به  /y/توليد 
  .نشان داده شده است 26و  25 هاي  هاي كمين مذكور در جدول   در جفت

  /u، y، ｴ، ø/باز با تقابل    ةنيكم يها  جفت. 25 جدول
  معادل فارسي گويشيةواژ

/dy/  دود 
/du/ دوغ 
/dø/  عدد دو 
/dｴ/ ساختمان 

  /u، y، а/بسته با تقابل    ةنيكم يها  جفت. 26 جدول
  معادل فارسي گويشيةواژ

tyz// قيافه 
/tuz/ خاكگرد و 
/tаz/  خستگي 

• /ø/ ] - گرد +پسين،  -  افتاده، - افراشته،  - رسا،  +هجايي، + خواني،   هم[   
واقـع شـدن آن در    وكام   سخت سمتزبان به  پيشين بخش رفتن باال باواكه  ينا يدتول
 يين،پـا  يها  نوك زبان در پشت دندان. است يدر فارس/ e/ ةواك فراگويي همانند يا  فاصله

. واك قـرار دارنـد   يدتول يتدر موقع يصوت يمسدود، و تارها كام نرم ارتقاي با ينيب يرمس
 نسـبت هـا    لـب  تر  كوچك يرةو دا تر يشب يجلوآمدگ با يول ،ها جلو آمده و گرد  شكل لب

وجـود داشـته    نيز يگذشته در زبان فارس يها  واكه در دوره ينا. است يفارس/ o/ يدتول به
از  يشـي گو هـاي   واژه   نمونـة . اسـت  رفته مياناز  ،زبان يخيتار ييراتمراحل تغ يدر ط و،

 27 هاي  جدول در/ y، :ø، ｴ، ø/ تقابل باو بسته  /ɑ، ɔ، ｴ، ø/باز با تقابل    ينةكم يها  جفت
  .شده است ياندهنما 28و 

  /ɑ، ɔ، ｴ، ø/باز با تقابل    ةنيكم يها  جفت. 27 جدول
  معادل فارسي گويشيةواژ

/sø/ صبح زود 
/sｴ/ مشكي 
/sɔ/ صخره 
/sɑ/ آسمان بدون بارندگي  
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  /y، :ø، ｴ، ø/بسته با تقابل    ةنيكم يها  جفت. 28 جدول
  معادل فارسي گويشيةواژ
/nør/  پاره نكن 
/nø:r/  نفرين  
/nyr/  نور 
/nｴr/ جنس نر 

• /:ø/ ]واكة پيشين، نيم باز، گرد، كشيده[  
 با واجي تقابل در و ،كشش است يزانتفاوت در م با/ ø/ همانندواكه  ينا ييآوا يفتوص

/ а:، :ø، ε  /نشان داده شده است 29در جدول  يرز كمينة هاي  تدر جف.  
  /а:، :ø، ε، ø / يتقابل واج. 29 جدول

  معادل فارسي گويشيةواژ
/nør/  پاره نكن 
/nø:r/  نفرين 
/nεr/  و صدا به علت ناراحتيسر  
/nа:r/  آسياب نكن 

  
  گيري نتيجه. 5
ها در گويش لكي كه همراه با تحليلي بر   حاضر تالشي است در راستاي توصيف واكه ةمقال

مقايسه با زبان فارسي معيار به انجام ها در گويش لكي در   ها و تشابهات ساخت واكه  تفاوت
 هـا در گـويش لكـي     واكه ةبندي چهارگان  گر تقسيم شده نمايان ارائههاي   تحليل. رسيده است

، )چوپـان / (ɔ:nʃ/ در/ ɔ:/، )خـالي ( /ʧul/ در/ u/: پسين و گرد .1 :است كه مشتمل است بر
/ɔ/ در /ɔnʃ) /ــف ــواب( /ʎɑ:f/ در/ ɑ:/، )كت ــيل( /ʎɑf/ در/ ɑ/، )رختخ ــين و  .2؛ )س پيش

، )رديف رگه،( /ʧｴn/در  /I/، )رفتن( /ʧｴ:n/در  /ｴ/: ،)روغن كيسة( /hizа/ در /i/: گسترده
/ε /در /gεžεk/ )دكمه(، /a: /در /vž:ɾ/ )برف( ،/a / در/vаɾ/ )گرد پيشين و .3؛ )جلو: /У /

در  /ɜ/مركـزي   .4؛ )نكـن پـاره  ( /nør/ در/ ø/، )نفـرين ( /nø:r/در / ø:/، )ميزان( /dУz/در 
/hɜɾ/ )در ه   ( ،/ǝ / در/mǝƷ/ )گويشـي فـوق در مقابـل     ةبندي چهارگان  تقسيم .)زغال روشن

 ]/i/؛/e/؛/a/ [ پيشين واكةسه مطرح شده است كه  ها در زبان فارسي  واكه ةبندي دوگان  تقسيم
دو نظام  ]/а/، /ɑ/، /i/، /u/[ ةواك 4 بارةدر. گيرد  را در بر مي ]ɑ//؛/ o/؛/ u[/ پسين ةواكو سه 
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ديـده  ها در هر دو نظام   سان دارند، به طوري كه اين واكه كي  ًا عملكردي تقريب مورد بررسي
   ةواكـ  7 امـا ، است/ e/و / o/هاي   نورآبادي فاقد واكه كه گويش لكي در حالي ؛شوند  مي

]/ｴ / ،/ø/ ،/y/ ،/ɔ/ ،/ε/ ،/ɜ /و /ǝ/[  در كه فاقد صورتي نظير داردرا در نظام واجي خود
ويژگـي   وواجـي   ينقشـ از اي در گـويش لكـي     كشـش واكـه   چنين هم. اند  زبان فارسي
 ]/а/،/:ɑ/،/:ø/،/:ｴ/،/:ɔ:/[هـاي    طـوري كـه واكـه    بـه  ،است ا برخوردارمعن گيتمايزدهند

اي   بر اين مبنا، پژوهش حاضر حـاكي از وجـود نظـامي واكـه     .نداين فرايند محصولي از
در گويش لكي نورآبادي در تقابل بـا  ) همراه با ويژگي مميز كشش(واكه  16 مشتمل بر

  .اي زبان فارسي است   واكه 6نظام 
  

  پيوست. 6
 المللي  مبناي الفباي آوانگار بين هاي لكي بر  خوان  هاي آوايي هم نشانه. 30جدول 

  معادل فارسي  نمونه لكي  توصيف آوايي  آوا

b انسدادي دولبي باواك /bələŋ/ بلند  
p واكانسدادي دولبي بي /parg/ نخ  
t واكلثوي بيـانسدادي دنداني /tУšk/ بزغاله  
d لثوي باواكـانسدادي دنداني /dərІž/ دراز  
k واككامي بيانسدادي نرم /kəlâw/ كاله  
g كامي باواكانسدادي نرم /gwənuž/ سوزن بزرگ  
G انسدادي مالزي باواك /Gøl/ عميق  
m لبي باواكخيشومي دو /məž/ زغال روشن  
n خيشومي لثوي باواك /kani/ چشمه  
ŋ كاميخيشومي نرم /məŋâ/ گاوماده  
r لرزان لثوي باواك /var/ قبل ـجلو  
f واكسايشي لب و دنداني بي /fəra/ زياد  
v سايشي لب و دنداني باواك /vəran/ قوچ  
s واكسايشي لثوي بي /sər/ حسبي  
z دارسايشي لثوي واك /zənj/ چانه  
š دارسايشي پس لثوي واك /šəw/ شب  
ž  دارسايشي پس لثوي واك /žan/ زن  



 181   ديگرانو  ناز ميردهقان مهين

  

χ  واكسايشي مالزي بي /χwa/ خواهر  
h واكسايشي چاكنايي بي /hwar/ خورشيد  
č واكانسايشي پس لثوي بي /pâčâ/ داستانـافسانه  
j انسايشي پس لثوي باواك /jəka/ گنجشك  
l كناري لثوي باواكةناسود /kaləŋ/ بزرگ  
ʎ كناري تقريبي كامي باواكةناسود /ʎaχaru/ روده  
y كامي باواكنيم واكة سخت /yâwâŝ/ يواش  
w كامي باواكنرمـنيم واكة لبي /wəž/ خود  

  
  ها نوشت پي

 

  .                        شناسي دانشگاه شهيد بهشتي                          جوي كارشناسي ارشد زبان                محمد نوري دانش   .1
  .                           هاي لكي به كار بسته شده است                                       ها در تحقيق حاضر در تقسيم بندي واكه                        باز و بسته بودن واكه   .2
  .             بـوده اسـت            شناسـان           زبـان     ان   يـ  م   ز ي     برانگ     بحث       موارد    از        همواره   ي    فارس      زبان    در      مركب   ي  ها        واكه   .3

ـ  د «  / deyn /         هماننـد      يي  ها           در واژه  / ow  /  و  / ey /    يي   آوا   ي  ها        صورت   / jowr /   ، » ر ي   سـ  «  / seyr /   ، » ن   ي
        دانسته     مركب    ي  ها        واكه     گاه   و  / ov /  و   / ey /   از    ي     دوواج   ي ب ي   ترك     گاه   ، »    روشن «  / rowšan /   و  ،  »   جور «

                   مركب فوق عالوه بـر     ة                  را مشتمل بر دو واك   ي    فارس      زبان   ي ا        واكه       دستگاه    ،    مبنا   ن ي    بر ا    و،      اند،       شده
    در      مركب   ي  ها            واكه      خصوص    در   ).   54  :     1374   ، ي ن ي   الد   ة    مشكو (     اند         آورده             ساده به شمار    ة      شش واك

        مركب در    ة            از فقدان واك   ي        حاضر حاك   ق ي      كه تحق   م ي  كن     ي            نكته بسنده م   ن ي        به ذكر ا   ، ي       نورآباد   ي  لك
        توجـه       بـا   ،  )    مفرد     شخص     سوم   ي   شخص   ر ي  ضم   ،  او   / (ǝw /     چون    هم    يي  ها          و واژه     است   ش ي  گو   ن ي ا
ـ    نما         توانـد      ي   مـ    ، ي     در لك  / w /     خوان       هم      وجود    به   و   / ǝ /   ة     واكـ       بـر          مشـتمل         مجـزا        دو واج       گـر     ان   ي
  .    باشد  / w /     خوان       هم

      بندي         تقسيم    با     لكي      گويش    اي        واكه        دستگاه    در    را      هايي         تفاوت      حاضر       تحقيق       نتايج       است كه        گفتني   .4
  .                                     كه در ادامه به شرح آن پرداخته شده است      سازد      مي    گر        نمايان  )     1388 (       اميدي

   .     باشند                      هاي زبان آلماني مي                                       هاي پيشين و گرد گويشي مشابه با واكه          واكه   .5
            گويش لكي در     اي        واكه       دستگاه                                                رسم جدول و قرار دادن خطوط افقي و عمودي در جدول   :     تذكر   .6

                 ويـژه ميـاني و                 هاي مختلف به       بخش                                 جا به معناي ترسيم مرز دقيقي ميان                         مقايسه با فارسي در اين
  .                                    هاي دو نظام مورد بررسي ارائه شده است        واكه      توصيف                         مركزي نيست، بلكه با هدف 

   .              وجود داشته است     نيز                                  واكه در ادوار گذشته در زبان فارسي         كه اين              شايان ذكر آن   .7
              ها با انسدادي         واژه                     از بحث پيرامون آغاز  )   20     جدول  (   جا                                         با توجه به محدوديت ابعاد مقاله، در اين   .8

   .                       چاكنايي خودداري شده است
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