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ABSTRACT
Borrowing words from one language to another has always happened. some
words both in meaning and in pronunciation may change from the source
language to the destination language over time and in the process of
borrowing. Laki is one of the ancient languages observed in the provinces of
Lorestan, Ilam, Kermanshah, Central Hamedan, Khuzestan and Qazvin.
Geographically, they are located between Lorraine and Kurdish lands. The
main centers of Laki speakers are the cities of Selseleh (Aleshtar), Noorabad
(Delfan), Kuhdasht and Darhshahr. There are some words in Laki whose roots
can be found in Arabic. The purpose of writing this article is to study the
meaning and phonological processes of Arabic words involved in Laki (the
language of a part of the people of the west of Iran) in the framework of
reproductive phonology. The method of work in this research is descriptiveanalytical in which a limited number of words have been examined and have
been transliterated based on IPA international transliteration. The results of the
study indicate that the most important phonological processes in Arabic to Laki
words are the process of omition, weakening, inserting vowel enhancement
and recurrence. In the semantic study of words, it was found that some words
such as " baua, hap, huz, hwal, Xef, zaqom, Rasan, etc." indicate the same
Arabic meaning, some words such as "Lakh" have intensified their meaning
and some words in Laki, like "Vera", they adhere to one of the past meanings
of the Arabic language, which is in opposition to the modern meaning (in
Arabic).
Key words: Arabic Language, Alki Language, Phonological Processes,
Words Involved.
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چکیده
وامگیر ی واژگان از یک زبان به زبان دیگر همواره وجوود داتو ه ا.وبا بوا گزتوب ز وان و در رو و
وام گیری ،مکن ا.ب برخی واژگان ،هم از لحاظ عنا و هم از لحاظ تلفظ ،از زبان ب أ به قص تغییر کنن ا
لکی یکی از زبانهای با .ا ی ا.ب که سکن گویشوران در ا .انهای لر.و ان ،ایوالم ،کر ا شواه ،همو ان
رکزی ،خوز .ان و قزوین الحظه ت ه ا.با از لحاظ جغرافیای بین .ورز ین لر شوین و کرد شوین قورار
دار ا از راکز عم ه لک شین یتوان تهر .انهای .لسله (الش ر) -ورآباد (دلفان) -کوه تب و درهتهر
را ام بردا در لکی برخی واژگان وجود دارد که ریشه و ا.اس آنها را یتوان در زبوان عربوی دیو ا کوردا
ه ف از گارش این قاله برر.ی عنا و فرآین های واجی واژگان عربی دخیو در لکوی (زبوان ب شوی از
ردم غرب کشور) در چارچوب واجتنا.ی زایشی ا.با روش کار در این تحقیق بوه ووورت تووویفی-
تحلیلی ا.ب که تع اد ح ودی از واژگان ورد برر.ی قرار گرف ه ا.ب و بر ا.اس آوا گواری بوینالمللوی

 IPAآوا ویسی ت ها ا ایج حاو از این تحقیق بیا گر آن ا.ب که همترین فرآین های واجی وجود در
واژگان عربی به لکی ،فرآین حزف ،تضعیف ،درج ارتقاء واکه و واگرف گی ا.با در برر.ی عنایی واژگوان
ش ص ت که برخی واژگان ث «بَأْو ،حب ،حوز ،حول ،خیف ،زقوم ،ر.ن ،وااا» بر همان عنوای عربوی
داللب دار  ،برخی واژگان ث «لخَ» ت ت عنایی دی ا کرده و برخی واژگان در لکی ثو «وراء» دایبنو
به یکی از عا ی گزت ه زبان عربیا که با عنای ا روزی (در زبان عربی) در تقاب ا.با
واژگان کلیدی :زبان عربی ،زبان لکی ،فرآیندهای واجی ،واژگان دخیل
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 .9مقدمه
زبان عا

اولی ایجاد ارتباط با دیگران ا.ب که یک عا

فرهنگی حسوب یتودا تفاوت زبانها با

یک یگر یک وجه تمایز بین لّبها ا.با واژگان یک زبان قش تعیینکنن های در ارتباطوات زبوا ی دار و ،
بین لّبها با یک یگر به وامگیری واژگان قاب

تعا

یا جا ا با توجه به ارتباط ایرا یان بوا اعوراب ،از

دیرباز در زبانهای ایرا ی واژگان عربی مود و.یعی دار ؛ یکی از همترین دالیو توأریر زبوان عربوی بور
زبانهای ایرا ی ،زول قرآن به زبان عربی ا.با به گف ه فاخوری:
«قرآن یکی از عوا

یکسان.ازی زبان و رواج زبان قریش و تو.وعه دایوره آن بوود و هومتورین

عا ِ ز ه گه دات ن زبان عربی و ا شار آن در بالد

لف بوده همچنان که .بب تهزیب الفواظ و

ر ی و تیوائی ا.لوب آن ت » ()161 :1831ا
به گف ه آ وان یه
«از یان زبانهای هن و ارودایی ،زبانهای ایرا ی زودتر از بقیه حول ت

ا ح ود دو هزار .وال

دیش ،کلمین زبانهای ایرا ی به رحلهای از تحول زبا ی ر.ی ه بود که زبانهای رو ی ده قورن
بع به آن د.ب یاف ن و علب این بود که زبانهای ایرا ی در دهنوهای و.وی یعنوی خلویجفوارس و
دریای از ران ،فالت دا یر و احیه تمال دریای .یاه ،با ق یمیترین زبانهای تم ن بشری واجه
بودها ؛ دس زبانهای ایرا ی بیش از دیگر گروههای زبانهای هن و ارودایی تحوب توأریر عوا و
گو اگون و ق رتمن خارجی قرار گرف ها » ()91 :1291ا
بنابراین تأریردزیری ا واع گویشهای ایرا ی از زبانهای خارجی ا ری ب یهی ا.با
زبانها ،واژگان را ه به طور اتفاقی ،که برا.اس ترایط خاوی از یک یگر قور
دیشینه قر

ویگیر و ا دیگیوری

گیری زبا ی به نزله د بال کردن تاریخ یک لّب ا.با در این باره مکن ا.وب در.وشهوای

زیادی زد گوین گان طرح تود؛ ازجمله اینکه ردم در چه کا ی ا.کان یاف ن  ،بر ک ام اقوام چیره تو

،

ک ام اقوام آ ها را غلوب کرد  ،الگوهای تجاری ،دیشینه فکری و زهبی و چگو گی رت جا عوه چگو وه
بوده ا.ب (فالک)38 :1839،ا یکی از زبانهای ایرا ی که با دقب یتووان ریشوه برخوی واژگوان آن را در
زبان عربی یافب ،زبان لکی ا.با
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لکی یکی از زبانهای با .ا ی ا.ب که سکن گویشوران در ا .انهای لر .ان ،ایالم ،کر ا شاه ،همو ان
رکزی ،خوز .ان و قزوین الحظه ت ه ا.با از لحاظ جغرافیای بین .ورز ین لر شوین و کرد شوین قورار
دار ا از راکز عم ه لک شین یتوان تهر .انهای .لسله (الش ر) -ورآباد (دلفان) -کوه تب و درهتهر
را ام بردا
در این دژوهش تالش ت ه ا.ب که به برر.ی واژگان عربی دخی در زبان لکی هم از لحاظ عنا و هوم

از لحاظ تلفظ با روش توویفی – تحلیلی درداخ ه تودا ظر به این که در بین لهجههای لکوی تفواوتهوای
یافب یتود عیار واژگان بهکار برده ت ه در این دژوهش ،گویش تهر .ان دلفان از ا .ان لر.و ان ا.وبا
در ق ب و دیشینه تاریخ دلفان آ ه ا.ب:

«کاوشهای دیرینهتنا.ان و یاف ههای بهد.بآ ه کاوتگران گویای این ا.ب که دیشینه لر .ان به
چه هزار .ال دیش یگردد و دلفان یز ب شی از لر .ان که در ز ان .ا.ا یان ب شی از .رز ین
دارس بوده ا.با تماری از دا شمن ان بر این باور که کا.یها یاکان لکهوا هسو ن ا توماری از
ا یشمن ان یز .ا.ا یان را لک و کرد دا س ها و ادر اردتویر بابکوان را از کردهوا تومردها و »
(غال ی)833 :1838،ا
در برر.ی واجی واژگان ش رک زبان عربی و لکی فرآین های واجی این واژگان و ظر ا.وب کوه در
تعریف آن گف ه ت ه:
«به تأریرگزاری و تأریردزیری های آوایی و تظاهرات اتی از آن ،فرآین های واجی گف ه یتوودا
فرآین های واجی مایا گر ویژگیهای .طح آوایی با .طح واجی ا.ب به این عنی که شان یده
وورت زیر.اخ ی و ا زاعی ز جیره واجوی واژههوا و تکواژهوا چگو وه تحقوق آوایوی وییابو »
( شکوةال ینی)188 :1831،ا
واج تنا.ی تا

دژوهشهایی ا.ب که به برر.ی اووات

صوص یک زبان ،حوه ایجاد عنوا ،قورار

گرف ن کنار هم و ا ور ربوط به واضح بودن یا بودن ووت از جنبههای

لف یدردازدا تفواوت اوولی

واج با دیگر اووات ورد ا .فاده در یک زبان ،قش عنا.ازی آن در زبان ا.ب (ولیدور)136 :1831،ا
او اق صادیِ زبا ی که به ویژه در واجتنا.ی زایشی بسیار ورد تأکی ا.وب ،عنووان ویکنو کوه در
ترایط ساوی گرایش برای تحوالت زبا ی به .وی کوتاهتر بودن. ،اده بودن و ح یاال کان ،ا .فاده کم ور
از ش صهها و قا ونها ا.ب (هایمن)118 :1838،ا
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 .9-9پیشینه تحقیق
در رابطه با زبان لکی ک ابها و قاالت زیادی در ز ینههای

لف ح وایی و .اخ ارهای زبا ی ووورت

گرف ه ا.ب ا ن  :تو.لی و قلیدور ( )1833در قالهای تحب عنوان «جها ی ت ن و هویوب فرهنگوی قووم
لک» ،هویب فرهنگی قوم لک را در درون فراین های جها ی تو ن وورد برر.وی قورار داده و بور ا.واس
ویژگیهای اج ماعی و فرهنگی لکها ،جا عه ورد طالعه را به چهوار گو وه تویعه .ون ی ،تویعه و رن،
اه حق .ن ی ،اه حق رن د .هبن ی کرده ا.با ایج تحقیق آ ها حاکی از آن ا.ب که :لکها علیرغوم
تفاوتهای فرهنگی که در یان خویش ن دار  ،برخی خصیصههای فرهنگوی شو رک دار و کوه ش صوا
بیا گر هویب قو ی آنها.با ف حاللهی و .پهو ی ( )1828در قالة «خوا ش عرفا ی عراج در دیوان وال
دریشان» ،روایب عارفا ه ب نی بر با ی قرآ ی  -روایی الدریشان از واقعه عظیم عراج دیوا بر(ص) را بور
ا.اس اتعار ن رج در دیوان او ورد برر.ی قرار داده و آن را با گرش دیگور عرفوای سولمان قایسوه
مودها ا ایج بیا گر آن ا.ب که الدریشان گرش تیعی خود از عراج را تبیین و ضمن تأویو

وضووع،

بر تق م فض حضرت ر.ول (ص) ،تاکی کردها.با همچنین وی از .نب ادب عرفا ی فار.ی تأریر دزیرف ه
ا.با در ز ینه طالعات زبان تنا.ی یز ا ی ی ( )1833در دایان ا ه «برر.ی ظام آوایی گویش لکی دلفان
در چارچوب واجتنا.ی زایشی» به برر.ی ظام آوایی گویش لکی دلفان در چارچوب واجتنا.ی زایشوی
درداخ ه ا.با یاف ههای تحقیق بیا گر آن ا.ب که واجهای این گویش تا

 83واج ا.ب که از این تع اد

96واج هم وان و  19واج واکه هس ن ا هم وانهای گویش لکی دلفان بر ا.واس تویوة تولیو توا

3

هم وان ا س ادی 8 ،هم وان خیشو ی 1 ،هم ووان روان 9 ،ویمواکوه 3 ،هم ووان .ایشوی و  9هم ووان
ا سایشی هس ن ا تمایز واج ها در هر ک ام از د .ه های طبیعی فوق به وا.طة جایگاه تولیو

فواوت و یوز

واک داری و بیواکی ایجاد ی تودا طبق برر.یهای ا جام ت ه دوژوهش سو قلی کوه بوه برر.وی عنوا و
فرآین های واجی واژگان عربی دخی در زبان لکی درداخ ه بات یافب ش .

 .2واژگان مشترک عربی ولکی
 .9-2بَأْو ()ba'v
حروف «باء»« ،همزه» و «واو» (بَأْو) ( )ba'vبه عنای تعجب هس ن (ابون فوارس،1232،ج )893 :1ا بواوه

( )băwaدر زبان ل کی به عنای د ر ا.ب و همچنین ز ا ی که از چیزی تعجب تود یا تر.ی ه توود گف وه
یتود« :هی باوه» ][hi băwaا به گمان بیش ر ردم لکزبان واژه «باوه» ( )băwaدر زبان لکوی کوه در
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ز ان تعجب به کار ی رود ،همان د ر ا.ب در وورتی که این واژه برای چنین وقعی ی از زبان عربوی وارد
زبان لکی ت ه ا.ب و اوطالحی ج ا.ب که در ز ان ترس و تعجب کاربرد داردا
آواتنا.ی .ه وع بنبسب هم وا ی را تنا.ایی ی کن  :ا س ادی. ،ایشی و ا.ودها تغییرات آوایوی از
حور ا س ادی به .ایشی و به ا.وده تضعیف ام دارد (کنس ویچ)83 :1221،ا در فرآین واجی وجوود در
تلفظ این واژه از زبان عربی به لکی دو فرآین تضعیف و تب ی  vبه  wدر حیط قب از واکه رخ داده ا.ب
که قاع ه آن به وورت زیر ا.ب:

ba'vo
băwa
  /-Vا.وده.ایشی

 .2-2حب ()hab
حب در زبان عربی به عنای دا ه ا.ب و بر قرص (دارو) یز داللب داردا این واژه در زبان لکی به ووورت

حپ ] [hapتلفظ یتود که به عنای قرص ا.با فرآین واجی این واژه از زبان عربوی بوه لکوی فرآینو

واگرف گی ا.ب که راد از آن این ا.ب که هنگا ی یکی از هم وانهای گرف ه واک ار در ا های واژه یا هجا
قرار گیر  ،ویژگی واک ار بودن خود را از د.ب یدهن  ،یعنی تا آواها هنگام تولیو آنهوا از لورزش بواز
ویایسو و آ هوا هما نو هم ووان نوا ر بوویواک خوود تلفوظ ویتووو (کورد زعفرا لوو کا بوزیووا و
عب الکریمی)3 :1833،ا قاع ه این فرآین به وورت زیر ا.ب:
#

hab
hap
b
p
+voice-voice

 .3-2حوز ()hawz
حروف «حاء»« ،واو» و «زاء»بر یک عنا یعنی جم بودن داللب دار (ابونفوارس،1232،ج )113 :9ا در
زبان لکی یز واژه "حوز" به وورت ( )huzتلفظ یتود و به عنای جم به کار برده یتود؛ ثال ز وا ی

که ب واهن فالن خا واده (خا وادهای که هموه اعضوای آن و ظر باتو گف وه ویتوود« :حووز فلوو ی»
][huzfeloni
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 .4-2حول ()havval
حول یعنی چیزی که سقیم یسب زیرا را.ب بوده وتغییر کرده و کج ت ه ا.با در باب و هر چیزی را.ب
که تغییر کن و کج تود گف ه یتود؛ حال و ا .حال (زبی ی ،بیتا ،ج  )138 :11این واژه با همین عنوا در
زبان لکی وجود ا.ب و ز ا ی که چیزی کج بات گف ه یتود« :حوله»hwala

در گف ار دیو .ه عموال خوتههای هم وان با حزف یک هم وان. ،اده یتو و از تعو اد هجاهوای
کلمات چن هجایی با حزف یک واکه کا .ه ی تودا حزف با درج در تقاب ا.ب مکن ا.ب یوک عنصور
واجی از جایگاه آغازی ،یا ی و یا دایا ی کلمه حوزف توود (کورد زعفرا لوو کا بوزیوا)963 :1833 ،ا در
فرآین واجی وجود در تلفظ این واژه از زبان عربی به لکی یز تاه وقوع فرآین حزف و تضعیف هسو یم
که قاع ه آن به این وورت ا.ب:
havvalhwal
/-v
 /-alغلب

(1) a /-v
(2) v
(3) v

 .5-2خیف ()Xejf
حروف «خ»« ،و» و «ف» داللب بر یک عنا یعنی تر.و وحشب دارد؛ گف ه یتود خفب الشویء خوفوا و
خیفة و یاء ب ل واو به خاطر کسره ا.با گف ه یتود «خافنی فوالن ف ف وه» یعنوی او را خیلوی تر.وا م
(ابنفارس،1232،ج )988 :9ا واژه خوف با ش قاتش 191بار در قرآن کریم آ ه ا.وب ا نو « :فَوأَوججَسَ
فی َفْسِهِ خیفَة ُو.ی» (طه )63/و «فَأَوججَسَ ِنْهُ ج یفَة قالُوا ال تَ َفج وَبَشَّرُوهُ بِغُالمٍ عَلیمٍ» (ذاریات)93/ا
خوف کلمهای ع

ا.ب که در زبان عربی تغییراتی دی ا یکن ؛ آ چه از این واژه در زبان لکوی عموول

ا.ب خِف  Xefا.ب که برگرف ه از خیف ( )Xejfعربی ا.با در زبان لکی ز ا ی که ب واهنو بگوینو
کسی از چیزی به وورت دنها ی تر.ی یگوین «خِف برده دل» ][Xef berde del

در فرآین واجی وجود در تلفظ این واژه از زبان عربی به لکی حزف واج  /j/شهود ا.ب که قاع ه
آن به تک زیر ا.ب:
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XejfXef
 / .6-2زقوم ()zaqqom
واژه زقوم .ه بار در قرآن آ ه ا.ب« :أَ ذلِک خَیور ُوزُال أَمج تَوجَرَةُ الزَّقوومِ» (ووافات« ،)69 /إِنَّ تَوجَرَةَ
الزَّقومِ» (دخان )18 /و «لَآکلُونَ ِنْ تَجَرٍ ِنْ زَقومٍ» (واقعه)39 /ا
زقوم طعام و غزای اگوار در آتش دوزخ ا.ب (اوفها ی ،1838،ج )113 :9ا زقوم یوه درخ یسب کوه
ج ا ب و تلخ و ادسن ا.ب ،از قول آ ها که یگوین این طعام تلخ و کشن ه ا.ب هر گاه آن را با بی یلی و
ر ج فراوان ب وردا بعضی گف ها  :زقوم درخ ی ا.ب در آتش که اه آتش از آن یخور بورای آن یووه
تلخ و زبریسب ب بویا بعضی گف ها  :آن درخوب توناخ ه تو ه و عروفوی ا.وب در د یوا و عورب آن را

یتنا.ن (طبر.ی ،1868،ج )121 :98ا کلمه "زقوم" ام درخ ی ا.ب که بور هوایی کوچوک و تلوخ و

ب بو دارد و چون بر

آن را بکنن در ح کن ه ت ه تیری بیرون یآی که به هر جا از ب ن آد وی بر.و

آ جا ورم یکن و این درخب در .رز ین "تها ه" و یز در هر .رز ین خشک و بیآب و علف ویرویو ،
.رز ینهایی که جاور وحرای خشک بات (طباطبایی ،1831،ج )911 :13ا

واژه زقوم در زبان لکی به وورت «ژخوم» ( (žaXomتلفظ یتود« ،ژخوم» در زبان لکی بیشو ر در

قام تشبیه به کار ی رود و ز ا ی که ب واهن از هایب تلخ زه بودن چیزی بگوین گف ه ویتوود « :وری

ژخو ه» ] [marižaXomaا

فرآین واجی وجود در تلفظ این واژه از زبان عربی به لکی به این وورت ا.ب :الب ه اب ا فرآین حزف
ا س ادی و .پس فرآین تضعیف را داریم که در آن یک واج ا س ادی به یک واج .ایشی تب ی ت ه ا.ب:
zaqqomžaXom
دو قاع ه این فرآین به تک زیر ا.ب:
(1) q
 /-om
(2) q
X / -om
stop
fricative
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 .7-2رسن ()rasan
ر.ن به عنای طنابی ا.ب که با آن چهاردا ،ا.ب و ت ر را یبن

؛ ابن قب گف ه ا.ب:
أَِ.ی طَوِی ُ عِزارِالرََّ.ن

هَرِیب قَصِیرُ عِزَارِ اللِّجَامج،

(به ق از ابن نظور ،1233 ،ج )138 :18
ترجمه( :ا.بی که) ز جیر کوتاهی دارد (دها ش فراخ ا.ب) و طناب بینیاش رم و وواف و بلنو ا.وب
(گو ههای بلن ی دارد) را با چوب زدما
در زبان لکی یز ر.ن به عنای ریسمان باف هت ه با د.ب ا.با

 .8-2رش ()reš

رش ،داتی ن آب خون و اتک ا.ب و به عنای آبداتی خا ه با آب ا.ب( ،ابن نظور ،1233،ج )888 :6ا

رش در زبان لکی به وورت «رتیا» ( )rešjăتلفظ یتود و ز ا ی که ب واهن بگوین چیزی ری ه تو ؛
یگوین «رتیا»rešjăا

درج فهو ی کلّی ا.ب که یک عنصر .اخ اری ج ی در یک ز جیره اضافه یکنو  ،وثال درج تکوواژ
نفی یا درج ضمیر در جایگاه فاع در جملها ا ّوا در واج تنا.وی یوک عنصور واجوی در یوک واژه درج
یتود که به آن « یان هشب» گف ه یتودا در این فرآین  ،یک هم وان بین دو واکه درج یتود تا وا
«ال قای واکهها» تود ،یا یک واکه بین دو هم وان درج یتود تا خوتة هم وا ی را بشوکن ا از آ جوا کوه
این عناور در رز یان دو هجا یا دو تکواژ و گاهی بین دو کلمه آتکار یتو  ،به واحو های بزرگ ور از
واج تعلق دار و از این رو در ز رة واها به تمار یرو ا فرآین یان هشوب در بسویاری از زبوانهوای
اتفاق ی اف (کرد زعفرا لو کا بوزیا)38 :1833،ا فعالترین فرآین واجی همگو ی ا.وب کوه از طریوق آن
یک آوا ،ش صه یا ش صههای را از و ای جاور خود دریافب یکن و این دو و ا تباهبتان به هوم
بیش ر یتود (آدن)993 :9883،ا در فرآین واجیِ وجود در تلفظ واژه رش از زبان عربی بوه لکویِ رتویا

( ،)rešjăدرج واکه در دایان واژه را داریم و همچنین قب از آن یک واج یا جی برای .وهولب تلفوظ درج
ی تودا دس اب ا درج واکه و .پس درج هم وان یا جی را داریم که قاع ه آن به وورت زیر ا.ب:
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rešrešjă
(1) ă /-#
(2) j /-V#
 .1-2سنان ()sennān
.نان همان یزه یا دیکان ا.ب ا ن گف ة تاعرِ.« :نَان کح ِّ الصُّلَّبی النَّحِیضِ» یزه هایی ا ن (چاقویی) کوه
بی هایب تیز بات و .نان برای یزه به همین نظورا.با زیرا سنون یعنی دهن و تیز تو ه ا.وبا همچنوین
.نان کنارههای هرههای کمر ا.ب گویی بش ت تیز ت ها ا از همین باب د ان ا سان و غیر از او به .ونان
الر ح تشبیه ت ه ا.با .نون یعنی آ چه که با آن سواک زده یتود زیرا د انها را با آن سواک یز ن
(ابنفارس،1232،ج )61 :8ا
در زبان لکی یز در قام و وقعیب فرین از واژه .نون ا .فاده یتود؛ ثال گف ه یتود. :نون بی ری
] [senonbeytyariطبق آ چه درس وجو ت بیش ر لکزبا ان از عنای .نون ،بیماریهایی ا ن .رطان
را

ظر دار ولی بر ا.اس برر.یهای ا جام ت ه ریشه اولی این واژه در زبان عربی ا.ب و وراد از آن

یزه ،دیکان ،چاقو و ا ثال آن ا.با در تلفظ این واژه از زبان عربی به لکی تاه فرآین ارتقاء واکه هسو یم

یعنی تب ی  āبه  oکه قاع ه آن به وورت زیر ا.ب:

sennānsenon
ā
o
+هم وا ی
#c ccc

 -اف اده

+اف اده
 -دسین

 .91-2کُل و کَل ((kol ،kal
ک در زبان عربی با ضمه ا.می ا.ب برای تمام اجزاء چیزی و ک لفظ واح ی ا.ب کوه عنوای آن جمو
ا.ب (زبی ی ،بیتا ،ج )632 :13ا با توجه به اینکه ک در زبان فار.ی به عنای زکور ا.ب ا ّا کواربرد آن
در زبان لکی بیش ر از زبان فار.ی ا.ب که بیتأریر از زبان عربی یسوب بورای ثوال در زبوان لکوی گف وه
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یتود «کول رتیا ه یک»[ ]kol rešyāne yakکه عادل فار.ی آن در زبان فار.ی «هموه بوا هوم در
اف اد » ا.ب که از لفظ ک ا .فاده میتود بلکه عادل آن یعنی همه به کار برده ت ه ا.با
کَ به عنای کن بودن و ع م تیزی ا.ب گف ه ی تود ک َ السیفُ یعنی تمشیر میبوردا ا ْکو َ السویف
تیزی تمشیر رف ه ا.ب؛ ا ن قول األَ.ود بن یعجفُر:
وأَ یابٍ له کا ب کالال

بأَ فارٍ له حُججنٍ طِوالٍ،
(به ق از ابن نظور ،1233،ج )321 :11

ترجمه :اخنهایی بلن و کجی داتب و د انهای یشی که تیز بود (کن بود )ا
در زبان لکی یز این عنا از واژه کَ ا .نباط یتود به عنوان ثال ز ا ی که ب واهن بگوین چاقو تیوز

یسب یگوین  « :اس کَ مه کوله» ] [māskalneme kolaیعنی خیلی کن ا.ب و در ا.ب هم ارر
اردا یکی از وارد ا .فاده از برای د ان ا.ب ز ا ی که کسی د انهای یش یوا جلوویش اف واده باتون

گف ه یتود« :فلو ی کله» ] [felonikalaیعنی به اوطالح د انهای تیزی و ارد در زبوان عربوی یوز،
همان طور که در بیب فوق آ  ،برای د ان به کار رف ه ا.با

 .99-2کشْح ()kašh

کشح ابین لگن تا دهلوی دشب ا.ب و آن از زدیک اف تا کمور ا.وب (ابون نظوور ،1233 ،ج )331 :9ا
ا ن گف ه ا روءالقیس تاعر دوره جاهلی:
وکشح لطیف کالج ی

صر

و.اق کأ بوب السقی المزل

(ا روءالقیس)11 :9881:
ترجمه :دهلوی ریفش در لطافب همچون تسمه چر ینی بود و .اقهای او همچون ی لس انهای (در
از خر ا) .یراب ت ه بودا

واژه کشح در زبان لکی به وورت «کَش»  kaš به عنای دهلو ا.ب به عنوان ثوال گف وه ویتوود:

«کشه یژته» (دهلویش درد یکن )][Kašamiyažiti

در فرآین واجی وجود در تلفظ واژه کشح از زبان عربی به لکی حزف واج  /h/در دایان واژه رخ داده
ا.ب که قاع ة آن به تک زیر ا.ب:
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 .92-2لخَ [laX
لخ در زبان عربی به عنای .یلی زدن ا.ب گف ه یتود« :لَخَ فُال ا» یعنی به وورت او .ویلی زد (زبیو ی،
بیتا ،ج  ) 883 :1ا ّا این واژه از زبان عربی وارد زبان لکی ت ه و بار عنایی آن .نگین ت ه و تغییر کورده
و بر ضربه زدن با دا داللب کرده ا.ب که به وورت ل ه ( )laXaتلفظ یتودا در فرآین واجی وجود در
تلفظ این واژه از زبان عربی به لکی درج واکه دایا ی را داریم که قاع ه آن به تک زیرا.ب:
laXa
a / -#
 .93-2مَرِق ][marreq

laX


حروف « یم»« ،راء» و «ق» به عنای خروج چیزی از چیزی هس ن ا َرق چیزی ا.ب که از گوتب خارج
یتود (ابنفارس،1232،ج )818 :3ا ابوحنیفه گف ه :مرق یعنی گوت ی که چربی آن کم ا.وب (چربوی آن

گرف ه ت ه ا.ب) (ابن نظوور ،1233 ،ج )819 :18ا در زبوان لکوی ِورق ] [merreqبوه عنوای چربوی
بیرون زده از هر چیزی خصووا گوتب د ه ت ه ا.با در تلفظ این واژه از عربی بوه لکوی تواه فرآینو
واجی ارتقاء واکه هس یم یعنی تب ی  aبه  eکه قاع ه آن به وورت زیر ا.ب:
merreq
cc

marreq
#c

a

e

+هم وا ی
#c cc c

 -اف اده

+اف اده
 -دسین

 .94-2وراء ()vară
ورَاء به عنای دشب .ر و عقب ا.ب (ابن نظور،1233،ج )128 :1ا واژه وراء در زبوان لکوی بوه ووورت

"وَر"( )varتلفظ ی تود و با عنایی که در زبان عربی دارد تقاب

عنایی دارد یعنی وَر در زبان لکی به بوه

عنای جلو ا.با ا ّا با برر.ی تاری ی این واژه ش ص ا.ب که وراء در برخی وارد از اتعار جاهلی بوه
عنای جلو یز یبات ؛ ا ن گف ه لبی :
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ألیس ورائی؛ إن تراخب نیّ ی

لزوم العصا تحنی علیها األواب
(لبی )38 :1223،

ترجمه :هرچن رگم به تأخیراف  ،آیا دیری در قابلم یسب؟ (که) بای ا گش ا م روی عصا کج تودا
در فرآین واجی وجود در تلفظ این واژه از زبان عربی به لکی ،حزف هجای دایا ی و یز حوزف واکوه
اقب آن را را داریم که قاع ه آن به تک زیر ا.ب:
 /#
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نتیجهگیری
با برر.ی عنا و فرآین های واجی واژگان عربی دخی در زبان لکی ،تأریر زبان عربی به عنوان یکوی از
بزرگ رین زبانهای د یا بر زبان لکی شهود ا.با در این دژوهش ش ص ت «بَوأْو ،حوب ،حووز ،حوول،
خیف ،زقوم ،ر.ن ،رش ،کُ  ،کَ  ،کشحَ ،رق» به همان عنایی هس ن که در زبان عربی ا .عمال ویتوو ا
عنای واژه «وراء» در زبان لکی با عنایی که در زبان عربوی ا وروزه دارد ،در تقابو ا.وب ا ّوا در دیگور
دوره های تاری ی به عنایی که در زبان لکی دارد یز ا .عمال ت ه ا.با واژه «لخَ» ت ت عنایی دی ا کرده
ا.ب و واژه «.نان» یز به وورت اوطالحی در عرف برای فرین به کوار ویرودا در تلفوظ هور کو ام از
واژگان زکور از عربی به فار.ی تغییراتی شهود ا.ب که تحب عنوان فرآین های واجی ورد برر.ی قورار
گرف ها که در ج ول زیر ارائه داده ت ها :
فرآیندهای واجی

واژگان لکی
băwa

واژگان عربی
ba'v

واگرف گی

hap

hab

huz
hwal

hawz
havval

Xef

Xejf

žaXom

zaqqom

rasan

rasan

درج واکه

rešjă

reš

ارتقاء واکه

senon

sennān

kol

kol

kal

kal

حزف

kaš

kašh

درج واکه دایا ی

laXa

laX

ارتقاء واکه

merreq

marreq

حزف هجای دایا ی و حزف واکه

var

vară

تضعیف و تب ی

حزف و تضعیف
حزف
حزف و تضعیف
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Arabic words

Laki words

Phonological processes

ba'v

băwa

Weakening and conversion

hab

hap

Phonation

hawz

huz

havval

hwal

Deletion and Weakening

Xejf

Xef

Deletion

zaqqom

žaXom

Deletion and Weakening

rasan

rasan

reš

rešjă

Insert the vowel

sennān

senon

Vowel upgrade

kol

kol

kal

kal

kašh

kaš

laX

laXa

Inserting the final vowel

marreq

merreq

Vowel upgrade

vară

var

Deleteing the final syllable and the
vowel

Deletion
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منابع
 .9قرآن کریم.
9ا ابنفارس ،احم ( ،)1232معجم مقاییس اللغة ،تحقیق :عب السالم حم هارون ،بیروت :دارالفکرا
8ا ابن نظور ،حم بن کرم ( ،)1233لسانالعرب ،چاپ .وم ،بیروت :دار وادرا
1ا إ رؤالقیس ( ،)9881دیوان إمرؤالقیس ،ترح عب الرحمن المصطاوی ،بیروت :دارالمعرفةا
3ا الراغب االوفها ی ،الحسین بن حم (التا) ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت :دارالقلکا
6ا زبی ی ،حم (التا) ،تاج العروس ،تصحیح علی تیری ،بیروت :دارالفکرا
3ا ز شری ،حمود بن عمر (التا) ،أساس البالغة ،بیروت :داروادرا
3ا طباطبایی. ،ی حم حسین ( ،)1831تفسیرالمیزان ،ترجمه. :ی حم باقر و.وی هم ا ی ،چاپ
دنجم ،قم :دف ر ا شارات ا.ال ی جا عه ر.ین حوزه علمیه قما
2ا طبر.ی ،فض بن حسن ( ،)1868مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :ا شارات فراها یا
18ا فاخوری ،حنا ( ،)1832تاریخ ادبیات زبان عربی ،ترجمه عب المحمو آی وی ،چواپ هوم ،تهوران:
توسا
11ا فالک ،جولیاا اس ( )1839زبانشناسی و زبان ،بررسی مفاهیم بنیادی زبانشناسی ،ترجمه خسورو
غال علیزاده ،شه  :آ .ان ق س رضویا
19ا کرد زعفرا لو کا بوزیا  ،عالیه ( ،)1833واجشناسی رویکردهای قاعده بنیاد ،تهران. :مبا
18ا کرد زعفرا لوکا بوزیا ،عالیه ،عب الکریمی. ،پی ه (« ،)1833دربسا ترین فرآینو واجوی در زبوان
آلما ی» ،پژوهش زبانهای خارجی ،تماره  ،31وص 32تا 186ا
11ا العا ری ،لبی بن ربیعة ( ،)1223دیوان لبید ،الشرح و الضبط :عمر فواروق الطبواع ،بیوروت :تورکة
داراألرقم بن أبیاألرقما
13ا لطفی ،احم (« ،)1833لکها و ادبیات عا یا ه» ،کیهان فرهنگی ،وص 31-63ا
16ا شکوةال ینی ،ه ی (. ،)1831اخب آوایی زبان ،شه  :دا شگاه فردو.یا
13ا کارم تیرازی ،اور ( ،)1838تفسیر نمونهه ،چاپ دوم ،قم :دار القورآن الکوریم (دف ور طالعوات
تاریخ و عارف ا.ال ی)ا
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13ا ولی دور ،علیرضا ( ،)1831ویژگی واجها از دی گاه کاتوب سوکو و د رزبوور  ،پهژوهشههای
زبانهای خارجی ،تماره  ،93وص 126-131ا
12ا هایمن ،الریا ام ( ،)1838زبانشناسی نظری پیدایش و تکوین دسهتور زایشهی( ،ویرا.وب دوم)،
تهران :ا شارات .مبا

20. Odden‚ D. (2005). "Introducing Phonology". Cambridge: Cambridge
University Press
21. Kenstowics, M. (1994). "Phonology in Generative Grammer". Oxford:
Blackwell.

ا
ا

| 45

Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics (JLTLL), Vol. 4. No. 1. March 2021
ISSN: 2645-3428

Acknowledgements
I would like to express my thanks to reviewers for their valuable suggestions
on an earlier version of this paper.
Declaration of Conflicting Interests
The author(s) declared no potential conflicts of interest with respect to the
research, authorship and/or publication of this article.
Funding
The author(s) received no financial support for the research, authorship,
and/or publication of this article.
REFERENCES
Odden‚ D. (2005). "Introducing Phonology". Cambridge: Cambridge
University Press
Kenstowics, M. (1994). "Phonology in Generative Grammer". Oxford:
Blackwell.
Meillet, A., M. C., (1924). "Les langues du monde". Paris: Librairie ancienne
Édouard Champion.
Ibn Faris, A., (1979), "Dictionary of Comparative Language", research: Abdul
Salam Mohammad Haroon, Beirut: Dar al-Fikr.
bn Manzur, M.,(1955), "Arabic language", 3th edition, Beirut: Dar Sader.
Emarqees (2004), "Diman Emarqees", explained by Abd al-Rahman alMastawi, Beirut: Dar al-Maarifah
Al-Ragheb Al-Isfahani, A.,( No date), "Vocabulary of Quranic Words", Beirut:
Dar al-Qulq.
Zubaidi, M., (No date), "Taj Al-Arous", edited by Ali Shiri, Beirut: Dar al-Fikr.
Zamakhshari, M.,( No date), "Basics of Rhetoric", Beirut: Dar Sadr.
Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein (1374), "Tafsir al-Mizan", translated
by Seyyed Mohammad Baqer Mousavi Hamedani, 50th edition, Qom: Islamic
Publications Office of the Qom Seminary Teachers Association.
Tajvidi, G., Arjani, S. (2017). Appraisal Theory in Translation Studies: An
Introduction and Review of Studies of Evaluation in Translation. Journal of
Research in Applied Linguistics, 8(2), 3-30. doi: 10.22055/rals.2017.13089.
Tabarsi, Fadl Ibn Hassan (1360), "Majma 'al-Bayan fi Tafsir al-Quran",
Tehran: Farahani Publications.
Fakhouri, Hana (2010), "History of Arabic Language Literature", translated
by Abdul Mohammad Ayati, 9th edition, Tehran: Toos.

Investigation of Meaning and phonological processes of Arabic words involved in Laki
language

Falk, Julia. S (1994) "Linguistics and language, a study of the basic concepts
of linguistics", translated into Farsi by Khosrow Gholam Alizadeh, Mashhad:
Astan Quds Razavi.
Kurd Zafranloo Kambozia, A., (2009), "Phonology Foundation Rule
Approaches", Tehran: Samat.
Kurd Zafaranlou, C., A. S., (2009), "The most frequent phonological process
in German", Foreign Languages Research, No. 54, pp. 89-106.
Al-Amiri, L.m (1997), "Diwan Labid", Explanation and Recording: Omar
Farooq Al-Taba'a, Beirut: Dar Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam Company.
Lotfi, Ahmad (2008), "Stains and Folk Literature", Kayhan Farhangi, pp. 6871.
Meshkoodedini, M., (1996), "Phonetic construction", Mashhad: Ferdowsi
University.
Makarem Shirazi, N., (1995), "Tafsir Nomoneh", 2th edition, Qom: Dar alQuran al-Karim (Office of the Study of History and Islamic Studies
Valipour, A., (2005), "Characteristics of Vocabulary from the Perspective of
Moscow and St. Petersburg Schools", Foreign Languages Research, No. 28,
pp. 171-196.
Hayman, L. U. (2004), "Theoretical Linguistics of the Origin and Development
of the Reproductive Order", 2th edition, Tehran: SAMT Publications.

| 48

