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چکیده
دادههای این پژوهش از اطلس زبانی استان لرستان اقتباا شاهه کا در قالاِ اطاحاتاخ یشیوااونهی
واژههای مربشط ب عینیتهای طبیعی واژههای مرتبط با باهن انااان ناای تیشانااخ واژههاای مرباشط با
گیاهان واژههای مربشط ب عینیتهای اناانساز ضمیرها قیههای اشاری -مکانی و اداخ پرسوی و عاهدها
دست بنهی شههانه .گشن های زبانی آبادیهایی ک دادههای آنها بررسی و تحلیل شههانه از زبانهای لُاری و
لکی هاتنه ک دادههای هر یک ب طشرخ جهاگان بررسی و تحلیل شههاست .پیکرة بررسیشهه هم تناش
دَریشرتشج زبانی شهرستان یریآباد را نوان میدهه و هم تنش واژگانی گشن هاای زباانی آباادیهاای ایان
شهرستان را .یافت های پژوهش نوان میدهه ک در هار دو زباان لاری و لکای مۀشلاژ واژگاانی «عاهدها»
کمترین ضریِ تنش و مۀشلژ واژگانی «عینیتهای اناانساز» بیوترین ضریِ تنش را در میان مۀشلا هاای
واژگانی بررسیشهه داشت انه .همچنین بررسی دادهها نوان میدهه ک واژههایی همچشن «پاهر» «زباان»
«نان» و «یشن» کمترین تنش را در گشن هاای زباانی بررسای شاهه داشات اناه و از ایانرو آنهاا را بایاه از
بنیادیترین واژههای این گشن های زبانی دانات.
واژگان کلیهی :گشنژ زبانی ضریِ تنش لُری لَکی تنش زبانی لرستان
 .1استادیار زبانشناسی همگانی پژوهوگاه میراث فرهنگی و گردشگری تهران ایران.

 r.amini@richt.ir
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 -1مقدمه

در زبانشناسی اجتماعی 1گشیششناسی ب دو نش منحۀا ای و اجتمااعی تۀاایم شههاسات.
ههف گشیششناسی منحۀ ای 2شناسایی محالع و ماتنهسازی 3گشن های زباانی مشجاشد در
منحۀژ موخصی است و ههف گشیششناسی اجتماعی 1انجای همین کارها دربارة زبان طبۀاخ
مختلف جامع است .بر این مبنا گشیشها را نیز میتشان ب دو دستژ گشیشهاای منحۀا ای5و
گشیشهای اجتماعی 6تۀایم کرد (وارداف .)30 :1333 7گشیششناسای اجتمااعی در شاهرهای
بزرگ ک مهاجرخ و تفاوخهای اجتماعی و طبۀاتی تنش های زبانی گشناگشنی را مشجِ شاهه
بایار آمشزنهه است و تتی میتشاناه برناما ریازان شاهری را در ادارة بهتار شاهر یااری کناه.
گشیششناسی منحۀ ای نیز ب دلیل گردآوری و ثبت و ماتنهسازی گشن های زبانی روساتاها
ک ب طشر معمشل دستنخشردهتر و محافظ کارتر از گشن های زبانی شهرها هااتنه با لحاا
زبانشناسی پُراهمیت است و مادة یای انجای دیگر کارهای زبانشناسای را بارای پژوهواگران
فراهم میکنه .گذشت از اینها از بین رفتن روستاها یا تبهیل آنها ب محیطهای شهری ک در
چنه دهاژ اییار در ماشارد زیاادی با ناپهیاه شاهن گشنا هاای زباانی روساتاها انجامیاهه
ماتنهسازی گشن های زبانی مشجشد در روستاها را با عناشان بخوای از کاار گاشیششناسای
منحۀ ای ضروریتر کردهاست.
در ایران از چنه دهژ پیش پژوهوگران ب اهمیت ثبات دادههاای گشیوای پای باردهاناه.
تشج ب اهمیت گردآوری دادههای گشیوی نگارش کتابهای ماناهگاری همچاشن «راهنماای
گردآوری گشیشها» (کیاا  )1310را در پی داشت ک در آن ضمن تشج ب تفا گاشیشهاا و
طرح این واقعیت ک بایاری از آنها در آیناهة نا چناهان دور دیگار وجاشد نخشاهناه داشات
دستشرعملها و پرسشنام های الزی برای گردآوری دادههای گشیوی نیز ارائ شههاسات .نیااز
ب تهیژ اطلس زبانی 8ایران نیز از چنه دهژ پیش اتااا شههاسات .بارای نمشنا تصاشری
( )6 :1312میگشیه« :از کارهای مهمی ک هنشز در کوشر ما و بایاری از کوشرها انجاای نواهه

1. sociolinguistics
2. regional dialectology
3. documentation
4. social dialectology
5. regional dialects
6. social dialects
7. Ronald Wardhaugh
8. linguistic atlas
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تهی اطلس گشیشها و ارتباط و سنجش گشیشها با محیطهای جغرافیایی است ک امیه است
این کار بهست یشد ما انجای گیرد».
یکای از اساتانهاایی کا پژوهواگاه میاراث فرهنگای و گردشاگری گاردآوری دادههااای
آبادیهای آن را برای تهیژ اطلس زبانی ایران آغاز کرد لرستان است .برمبنای ایان دادههاا در
این پژوهش تنش واژگانی گشن هاای زباانی آباادیهاای شهرساتان یاریآبااد را کا یکای از
شهرستانها و مرکز استان لرستان اسات تبیاین مایکنایم .شهرساتان یاریآبااد متواکل از
بخشهای پایی چغلشنهی زاغا و مرکازی اسات( .)1بخاش پااپی متواکل از دهااتانهاای
چمسنگر سپیهدشت کوشر گریت و تنگ هفت؛ بخش چغلشناهی متواکل از دهااتانهاای
بیرانشنه جنشبی و بیرانشنه شمالی؛ بخش زاغ متوکل از دهاتانهای رازان زاغ و قائهرتمت؛
و بخش مرکزی متوکل از دهاتانهای ازنا دهپیر جنشبی دهپیر شمالی رباط کارگااه غربای
کارگاه شرقی و کاکاشارف اسات .آباادیهاایی کا در ایان پاژوهش دادههاای آنهاا بررسای
شههاست عبارخانه از:
در بخش مرکزی آباادیهاای «اساکین سافلی» «بایا دو» «تجارهسااداخ» «تکانا »
«چوم پاپی» «درهساکی باال» «درهسااکی پاایین» «دره قاسامعلی» «دلای زالباک» «ده
نااشروز» «سرآسااتان» «شاایح تیااهر» «گااراب تجااره» «محمشدونااه» «مهرعلاای یااانی»
«هشکی» «تکان » «هشالنهشات» و «وره زردی» از دهااتان «دهپیار شامالی»؛ آباادیهاای
«بابامحمشد علیا» «بابامحمشد وسحی» «چال کمالشنه» «تانآباد کمالشنه» «دربنه فۀیاران
کمالشنه» «علیآباد چاهی» «کرگان » «کمالشنه غامعلی» «گیرچان» «مهب » «ملکآبااد»
و «مههیآباد» از دهاتان «دهپیر جنشبی»؛
در بخش پاپی آبادیهای «تنگ هفت» «سرور» «سیری باال» «سیری سفلی» و «للاری»
از دهاتان «تنگ هفات»؛ آباادیهاای «ایااتگاه کواشر» «کواشر» «بردگار» «دفکاناهر»
«پیشست» «سنگتراشان» «شاه بزرگ یانی» «لم درویاش» «پیلا گار» «تیاک» «چناار
چشل» «پیرمحمه باباتاین» و «دوش سار » از دهااتان «کواشر»؛ آباادیهاای «ایاروه»
«سماقها» «پرخ بیل» «چوم پریان» «چوم دره» «شبانهر» «چال ریاز» «الزگیاره»
«گازه» «چم شکر» «یانآباد» و «بیو » از دهاتان «سپیهدشات»؛ آباادیهاای «برآفتااب
علیعاگر» «بردلشس » «دره هنهیان» «مشراز مشسی» «یانۀا» «پوت کُره» و «کلنگار» از
دهاتان «چم سنگر»؛ آبادیهای «پری مرده» «قلع یانجان» «زالیاب» «نامیانگیز» «باری
علیا» «تاجالی» «سرگ سیر» «سینش باال» از دهاتان «گریت»؛
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َوام» «رنگارزان وساحی» «سارگرفت علیاا»
در بخش زاغ آبادیهای «آبکَت» «باا پ َ
«عیششان سیل» از دهاتان رازان؛
و در بخش چغشلنهی «باقاکشب» «بنه جشب» «پارهپین یلیل بیگای» «تااجیآبااد»
«یمایان ریش سفیه» «یمایان وسحی» «دره باار» «دره بیاژن» «دره سااکی» «دره
نشسشکی» «زرین جش» «سراب الیا » «سراب علای نۀای» «ساراب ماقرباانی» «سارگشل
نمک» «سیاه چل» «سیاه گل شاه عباسی» «شرفبک» «قلع منصاشر» «قنااخ کاسایان»
«گرز کل» «گشالب وسحی» «ماقربانی» «هرکش» «ورونهی کشچاک» «وروناهی بازرگ»
«کاسیان ایازآباد» و «کاسیان قلع » از دهاتان «بیرانشنه جنشبی».
 -2شیوۀ گردآوری دادهها و روششناسی پژوهش

دادههای این پژوهش در یک کار میهانی گاترده با ابزار پرسشنام و باا مصااتبژ رودررو باا
گشیوشران گردآوری شههانه .پرسشنام دربردارنهة مجمشعا ای واژه و جملا بشدهاسات .ایان
واژهها و جمل ها ب گشن ای انتخاب شههانه ک هم مۀشل های واژگاانی 1مختلاف گشناژ زباانی2
مشردنظر استخراج ششد و هم سایتارهای زبانی مختلاف آن .دادههاا در یاال مصااتب  -باا
آگاهی گشیوشر  -ضبط شههانه؛ سپس دادهها باا بهارهگیاری از الفباای آوانگاار باینالمللای3
مشسشی ب آیپیای( )2آوانشیای شههانه .در مرتلژ بعه بخاش واژگاانی دادههاای آباادیهاای
شهرستان یریآباد از بخش جمل های آن جها شهه و در این پژوهش تنش واژگاانی آنهاا با
طشرخ تشطیفی و تحلیلی بررسی شههاست .بررسی جمل های گاردآوریشاهه نیازمناه انجاای
پژوهشهای دیگری است .ههف اطلی پژوهش کنشنی بررسای تناش واژگاانی در آباادیهاای
شهرستان یریآباد و بیان تلشیحاتی است ک این تنش بهانها اشاره دارد.
 -1مبنایِ نظری پژوهش

گیرارتز 1و همکاران ( )1-3 :1331تنش واژگانی را ب چهار دست تۀایمبناهی کاردهاناه :تناش
داللتشناسان  5تنش تامی شناسان  6تناش طاشری 1و تناش باافتی .2تناش داللاتشناساان
1. lexical categories
2. language variety
3. International Phonetic Alphabet
4. Geeraerts
5. semasiological variation
6. onomasiological variation
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وضعیتی است ک در آن «عنصر واژگانی موخصی ب مصهاقهای مجزایی اشاره داشت باشاه».
تنش تامی شناسان وضعیتی است ک در آن «یک مصهاق یا نشعی از مصهاق با بهرهگیاری از
مۀشل های واژگانی مجزایی ک مفاهیم مختلفی دارنه ناایگاذاری مایشاشد» .منظاشر از تناش
طشری مشقعیتی است کا در آن «یاک مصاهاق یااا یاا ناشعی از مصاهاق را مایتاشان باا
بهرهگیری از اقای واژگانی متفاوتی نایگذاری کارد فاار از آنکا آیاا ایان اقاای واژگاانی با
مۀشالخ مفهشمی متفاوتی تعلق دارنه یا ن » .تنش بافتی ب مشقعیتی اشاره دارد ک در آن تناش
در کاربرد اقای واژگانی «با عشامال باافتی همچاشن میازان رسامیت 3مشقعیات گفاتوگش یاا
موخصاخ جغرافیایی و اجتماعی شرکتکننهگان تعامل ارتباطی 1ماشرد نظار پیشناه دارد» .در
فصلهای هفت و هوات گیرارتاز ( )2018نیاز با تناش واژگاانی با عناشان متغیاری زباانی-
اجتماعی 5نظر شهه و نشیانهه در پی ارائژ راههایی برای انهازهگیری آن برآمههاست.
تنش واژگانی مشرد نظر این پژوهش از ناش «تناش طاشری» اسات .در ایان ناش از تناش
واژگانی ب یک چیز رابح یا مفهشی موخص ممکن است باا اقاای واژگاانی متفااوتی اشااره
ششد .برای نمشن در فارسای افغانااتان با آن رابحاژ یشیوااونهی کا در فارسای ایاران باا
اطحاتاخ «بابابزرگ» یا «پهربزرگ» اشاره میششد با اطحاح «بابااکَان» اشااره مایشاشد.
تنشعاتی از این دست در گشن های مختلف همژ زبانها دیهه میششد و آنها را میتشان باا تشجا
ب عشامل اجتماعی تاریخی جغرافیایی سبکی و قرار داشتن گشیواشران زباانهاا در مشقعیات
تما زبانی تبیین کرد.
 -4پیشینۀ پژوهش

لُری و لَکی دو زبان عمهة استان لرستانانه .لُری در شمار زبانهای ایرانی جنشب غربی و لَکای
در شمار زبانهای ایرانی شمال غربی قرار دارد« .واژة لُر  ...برای اولاین باار تاهود هازار ساال
پیش در نششت های بعضی جغرافینشیاان و مشریین اسامی قرن چهااری هجاری با طاشرخ
الری اللّری لشر اللشر و لشری آمههاست» (امانالهی بهاروناه  .)222 :1373منحۀژ رواج لُری شامل
بخشهایی از بایتر و جنشب بایتری ایاران و بخوای از جناشب یااوری عاراق اسات؛ اماا در
مناطق دیگر ایران از جمل یراسان کرمان قزوین و تهران نیز گشیواشران ایان زباان زناهگی
1. formal variation
2. contextual variation
3. formality
4. participants of communicative interaction
5. sociolinguistic variable
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میکننه .گروههایی از لُرها در ترکی آلمان دانمارک نروژ پادشاهی متحهه بریتانیا 1کاناادا و
ایاالخ متحهه آمریکا نیز زنهگی میکننه (آنشنبی :2003 2پانششت .)3
لُرها ب طشر سنتی ب «لار بازرگ» و «لار کشچاک» تفاایم شاههاناه .لار بازرگ « ...هما
طایف های بختیاری را دربرمیگیارد» و لار کشچاک «لرهاای لرساتان و یشزساتان را» (کلکای و
همکاران  .)2 :1313پوتدار ( )163 :1376پیوینژ تۀایم لرها ب «لر بزرگ» و «لر کشچاک» را با
«عهه مغشل» مربشط میدانه و اشاره میکنه ک «از زمان طفشی ( )3ب بعه منحۀ لار بازرگ با
بختیاری و کهکیلشی مشسشی گردیه .منحۀژ لر کشچک نیز از قرن شاانزدهم مایادی با لرساتان
معروف شه و برای اتتراز از اشتباه [با لار بازرگآ آنجاا را لرساتان فیلای یشانهناه» .جغرافیاای
بختیارینوین ایران بخش گاترده و ب هَمپیشست ای از یااور اساتان یشزساتان باایتر اساتان
اطفهان جنشب و یاور استان لرستان و بایتر استان چهارمحال و بختیاری را در بر میگیرد.
در بریی متنهای گذشت در اشاره ب «لرها» تبیینهایی بر چرایی نامیهن ایان بخاش از
مردمان ایرانی ب این نای ارائ شههاست .برای نمشن تمهاهلل مااتشفی (ساهة هفاتم و هواتم
هجری) در «نزه الۀلشب» بارها از «لر» و «لرستان» نای برده ک نواان مایدهاه در آن دوره
لرها و منحۀژ سکشنتشان شنایت بشدهانه .هماین نشیاانهه در «تااریح گزیاهه» با نۀال از
«زبههالتشاریح» جمالالهین عبهاهلل کاشانی (درگذشت در  736هجری قمری) آوردهاست:
 ...وقش [این اسم بر آنآ قشی بشجهی گشینه از آن است ک در والیت مانرود دهی است کا آن
را کرد یشاننه و در آن تهود بنهی ک آن را بزبان لری کشل یشاننه و در آن بنه مشضاعی کا
آن را لر یشاننه .چشن در اطال ایواان از آن مشضا بریاسات اناه از آن سابِ ایواان را لار
گفت انه .وج دوی آنک بزبان لری کشه پردریت را لر گشینه بکار راء .بابِ ثۀالت ری کاارة
الی را بضم بهل کردنه و لر گفتنه .وج سیشی آنک شخصی ک این طایف از نال اوانه لر نای
داشت و قشل اول درستتر مینمایه و هر چیز کا در آن والیات نباشده بزباان لاری ناای دارد و
بمجاز از نۀل زبانی دیگر نامی بر آن اطاق کردهانه (ماتشفی .)537 :1331

زبان لری گشن های مختلفی دارد چنانک آنشنبی (همان )171 :از یششژ زباانی 3لُاری ساخن
میگشیه .او ب نۀل از گرایمس 1لُری را در شایژ جنشب غربی زبانهای ایرانی قارار دادهاسات
و آن را با زبانهای دیگری همچشن کشمزاری الری آیماق دهشاری هزارگی پهلاشانی و تااتی
1. United Kingdom
2. Erik John Anonby
3. language cluster
4. Grimes
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یهشدی و تاتی مالمانی مرتبط میدانه .او همچنین اشاره میکنه ک گرایمس لکی را گشنا ای
از لری میدانه اما وینهفشر 1آن را در شمار زبانهای ایرانی شمال غربی و در کناار زباانهاایی
همچشن کُردی دست بنهی میکنه .این پژوهوگر پس از بررسای ایان مشضاش کا آیاا لُاری
گشیوی است از فارسی یا زبانی است جها در نهایات لاری را پیشساتاری از سا زباان معرفای
میکنه« :لُرستانی» «بختیاری» «لُری جنشبی»« .لُرستانی» شامل گشن های لُری میششد کا
در شهرهایی همچشن یریآباد بروجرد نهاونه و انهیموک ب کار میرود« .بختیااری» شاامل
گشن های زبانی ایلهای هَفتلَنگ و چهارلَنگ و گشیشهای چلگردی و کشهرنگی میشاشد کا
در شهرهایی همچشن ماجهسلیمان و شهرکرد گفتوگش مایشاشنه و «لُاری جناشبی» شاامل
گشن های زبانی بشیراتمهی کشهگیلشی ای ممانی و ششلی میششد ک در شهرهایی همچاشن
یاسشج دههشت نشرآباد و ششل ب کار گرفت میششنه (همان.)181-182 :
لُکشک )563 :1333( 2نیز دربارة گشیشهای لُری گفت است ...« :ب چنه گشنژ مختلف تۀایم
میششنه :...الف .گشیشهای لر بزرگ :گشیشهای ممانیای و کهگیلشی ای ک در فاار رواج
دارنه؛ ب .گشیش بختیاری ک در ناتی ای گاتردهتر از غرب اطافهان تاا دزفاشل و شششاتر
رواج دارد؛ ج .گشیش لر کشچک :گشیش فیلی ک مرکز فرهنگی آن یریآباد اسات» .لکاشک از
گشن های دیگری از لری هم نای برده و ب ادبیاخ شفاهی نابتاً پُربار( )1گشیش بختیااری اشااره
کردهاست (همان) .نکتژ موخصی ک در دست بنهیهاایی از ناش دسات بناهی لکاشک و تتای
آنشنبی آشکار است این است ک آنها گشیشهای لُری را با تشج ب گروهبناهیهاایی همچاشن
«لر بزرگ» و «لر کشچک» دست بنهی کاردهاناه کا ماهیات قاشمی و جغرافیاایی دارد و بار
معیارها یا ویژگیهای زبانی استشار نیات.
امانالهی بهارونه ( )52-17 :1333اشااره کارده کا «لُرهاا با دو زباان لاری و لکای طاحبت
میکننه »...اما او لَکی را در شایژ «زبانهای شمال غربی» و لری را در شایژ «زبانهای جناشب
غربی» ایرانی جای دادهاست ک این نوان میدهه او تبار قشمی لُرها و لَاکهاا را یکای مایداناه
هرچنه ک زبانهایوان ب دو شایژ مختلف از زبانهای ایرانی تعلق داشت باشانه .مَاککاارو 3
( )587 :2003در تۀایمبنهی ک از زیرگروههای زبان کُردی ب دست داده «ایلهای لَاک منحۀاژ
پیش کشه زاگر در میان کرمانواه یریآباد و کنگااور» را در زیرگاروه «کُاردی جناشبی» قارار
1. Windfuhr
2. Pierre Lecoq
3. Ernest N. McCarus
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داده ک با تشج ب منبعی ک ذکر کرده چنین مینمایه ک نظر او متأثر از دیاهگاه فتااح ()2000

در این زمین است هرچنه سابۀژ قرار دادن زبان لکی در شمار «گشیشهاای» کُاردی را در آثاار
سهة  13پژوهوگران اروپایی نیز میتشان دیه( .)5اما آنشنبی ( )8 :2005/2001با تشج ب پیشناههای
زبانی و فرهنگی لَکها کششیههاست ب این پرسش ک «آیا لکی کُاردی اسات یاا لُاری » پاساح
دقیقتری دهه ...« :اگرچ لَکها ب لحا قشمی با لُرهای لرستان پیشنه دارناه زباان متماایز آنهاا
در شمار زبانهای ایرانی شمال غربی قرار دارد و رابحژ ژنتیکی نزدیکی با کُردی دارد» .در هماین
پژوهش آنشنبی لکهای پیشکشه را شامل لکهای استان لرستان و بریای منااطق همجاشار آن
معرفی میکنه و لکهای پوتکشه را شامل لکهای استانهای ایاای و کرمانوااه و منااطۀی از
عراق در طشل مرز این کوشر با استان ایای معرفی میکنه« .لکهای پایش کاشه همانناهیهاای
بایار زیادی با لُرها دارنه و لکهای پوت کشه پیشنههای فرهنگی بایار زیادی هم با لرها و هام
با کردها دارنه» (همان) .آنشنبی همچنین اشاره کرده ک  78درطه از عناطر واژگاانی لکای پایش
کشه با لُری یریآبادی مواب است (همان.)6()16 :
 -5تحلیل و بررسی دادههای پژوهش

لری و لکی ب عنشان دو زبان عمهة شهرستان یریآبااد در قالاِ گشنا هاای مختلفای با کاار
میرونه .برای نمشن لری در قالِ گشن هایی همچشن «بختیاری» و «لری باالگریشه» نمشد پیاها
میکنه( .)7از سشی دیگر با وجشد آنک پراکنش زبان لکی بیواتر در شامال و شامال باایتری
شهرستان یریآباد دیهه میششد (دهاتانهای رازان دهپیر جنشبی بیرانشنه جناشبی بیرانشناه
شمالی دهپیر شمالی رباط و بخش شمالی دهاتان زاغا ) و پاراکنش لُاری در قاامتهاای
دیگر این شهرستان مرز قاطعی میان منحۀژ جغرافیایی کاربرد لکی و لری نمیتاشان کوایه و
کاربرد هر دو را در کنار هم در مناطۀی از شهرستان مایتاشان دیاه( .)8هماین نکتا را درباارة
پراکنش گشن های زبان لری نیز میتشان محرح کرد ب طشری ک با وجشد آنکا منحۀاژ عماهة
پراکنش لری بختیاری جنشب یاوری شهرستان (دهاتانهای سپیهدشت و چمسانگر) اسات
در همین منحۀ گشن های دیگر زبان لری نیز گفاتوگش مایشاشنه (ناک .زریانجاشیی  .)1336از
سشی دیگر در بریی از آبادیهای یریآباد بیش از یک گشنژ زبانی ب کاار مایرود؛ چناانکا
گاهی در یک آبادی هم لری ب کار میرود هم لکی (برای نمشن «با پَوَم» در دهااتان رازان
بخش زاغ و «تکان » و «بابامحمشد علیا» ب ترتیِ از دهااتانهاای دهپیار شامالی و دهپیار
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جنشبی بخش مرکزی) .در بریی از آبادیها نیز هم لری ب کاار مایرود هام بختیااری (بارای
نمشن «دهناار» از دهاتان سپیهدشت بخش پاپی).
دادههای این پژوهش از نش فهرست واژگان سشادش( 1نک .ساشادش  )1371هااتنه .در ایان
مۀال تنش جغرافیایی دادهها بررسی شهه و اثر سبک جنایت و طبۀ بر تنش دادهها بررسای
نوههاست .دادهها برای هار یاک از دو زباان گفتا شاهه در قالاِ اطاحاتاخ یشیوااونهی
واژههای مربشط ب عینیتهای طبیعی واژههای مرتبط با بهن انااان ناای تیشانااخ گیاهاان
عینیتهای اناانساز مۀشلاژ ضامیرها قیاههای اشااری  -مکاانی و اداخ پرسوای و عاهدها
دست بنهی شهه و با بهرهگیری از نریافزار اکال و تااب ( - COUNTIF)3کا از آن مایتاشان
برای شمارش سلشلهای دارای شرطی یاا در هار پاژوهش علمای از جملا پاژوهشهاای
زبانشناسی بهره گرفت  -فراوانای آنهاا در دو زباان ماشرد نظار تعیاین شههاسات .منظاشر از
«سلشلهای دارای شرطی یاا» هماننه بشدن عناطر بررسیشهه است.
از آنجاک مشضش بررسی این پژوهش «تنش واژگانی» است در تحلیلها تفاوخهای آوایای
واژهها لحا نوههاست (برای نمشن «پهر» برابرهاایی همچاشن  /bowæ/و  /boʔæ/در دادههاا
دارد ک تجلیهای آوایی واژة واتهی هاتنه) مگر آنک تفااوخ آوایای آنۀاهر زیااد باشاه کا
گشیی با واژة دیگری روب رو هاتیم ک در این مشارد تجلیهای یک واژه با یاط فاطال از هام
جها شههانه (برای نمشن  /xojæ/ - /xowær/ب معنای «یاشاهر») .همچناین بار پایاژ رابحاژ
در هر مۀشل محاسب شههاست .ضریِ تناشعی عاهدی اسات باین
ضریِ تنش
طفر تا یک .هرچ این عهد ب یک نزدیکتر باشه تغییر در تنش اعضای مۀشل ای کا ضاریِ
تنش آن محاسب شهه بیوتر است .در رابحژ ماذکشر (سایگما) انحاراف معیاار و (میاش)
میانگین دادههاست .در ادام دادههای مربشط ب هر یک از مۀشل هاای واژگاانی گفتا شاهه در
قالِ جهولهایی ارائ و تحلیل میششد .در این جهولها دادههای لری و لکی از یکاهیگر جاها
شههانه؛ و در آنها «خ .و .لری» یعنی «تحۀق واژگانی در لاری» «خ .و .لکای» یعنای «تحۀاق
واژگانی در لکی» .چگشنگی محاسبژ ضریِ تنش هر مۀشلژ واژگانی با کاربرد فرمشل گفت شاهه
دربارة لُری در مۀشلژ نخات (اطحاتاخ یشیواونهی) ب تفصیل تشضیح داده شهه اما درباارة
مۀشل های واژگانی دیگر ب ارائژ ضریِ تنش هر یک از دو زبان ب طشرخ جها و با هام باانهه

1. Swadesh wordlist
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شههاست چراک محاسبژ تفصیلی آن دربارة تمامی مۀشل های واژگانی مشجِ افازایش بیهاشدة
تجم مۀال یشاهه شه.
 -1-5اصطالحات خویشاوندی

در مۀشلژ اطحاتاخ یشیواونهی تنش واژگانی در دو زبان لری و لکی ب طشرتی است کا در
جهول  1آمههاست .میانگین برای دادههاای لاری ایان مۀشلا  211117انحاراف معیاار بارای
دادههای لری این مۀشل  013737و ضریِ تنش برای دادههای لاری ایان مۀشلا  0110اسات.
میانگین برای دادههای لکی این مۀشل  113111انحراف معیار برای دادههای لکای ایان مۀشلا
 01338و ضریِ تنش برای دادههای لکی این مۀشل  0151است.
جهول  -1اطحاتاخ یشیواونهی

خ .و .لری

واژه

خ .و .لکی

لری

لکی

پهر

/bow/ʔ/æ//

1

/bow/ʔ/æ//

1

مادر

/dajæ/؛ /da/

2

/dajæ/؛ /da/

2

برادر

/ɡæjæ/ - /ɡijæ/؛ /bera(r)/

2

/bera(r)/

1

دیتر

/doxt(d)ær/

1

/det/

1

عمش

/tatæ/؛ /ʔam u/

2

/ʔamu/

1

دایی

/halu/؛ /daʔi/

2

/daʔi/

1

داماد

/doma/

1

/doma/؛ /zoma/

2

عرو

/beji/؛ /ʔærus/

2

/beji/؛ /ʔærus/

2

/papa/؛ /boʔæ/

2

/papa/؛ /boʔæ/

2

یشاهر

/xojæ/ - /xowær/؛ /dæjæ/؛ /xahær/

3

/xojæ/ - /xowær/

1

عم

/kɛtʃi/؛ /ʔæmæ/

2

/kɛtʃi/؛ /mimi/؛ /ʔæm æ/

3

پار

/kor/؛ /kow(ʔ)æk/؛ /pesær/؛ /rulæ/

1

بچ

/bætʃæ/؛ /ʔojl/؛ /rulæ/؛ /ʔowlad/

1

/bætʃæ/؛ /ʔojl/؛ //rulæ/؛ /ʔow lad/

یال

/halæ/؛ /xalæ/؛ /bɛti/

3

/xalæ/؛ /mimi/

2

ششهر

/miræ/؛ /ʃoʊhær/؛ /pija/

3

/mirdæ/؛ /pija/

2

پهربزرگ (پهر پهر) /papa/؛ /bowæ bowæm/؛ /boʔæ/

3

/papa/؛ /boʔæ/؛ /boʔæ kælejæ/

3

/zæn/؛ /zinæ/؛ /xanom/؛ /ʔæjal/

1

/ʒæn/

1

پهربزگ (پهر مادر)

همار (زن)

/rulæ/؛ /pesær/؛ /kow(ʔ)æk/؛ /kor/

1
1
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برای روشن شهن شیشة تاطل شهن این رقمها الزی است تشضیج دهیم ک برای ب دسات
آوردن ضریِ تنش نخات میانگین ( ) را ب دست میآوریم ک تاطل جم کل تحۀقهاای
واژگانی هر مۀشلژ یاا تۀاایم بار شامار اعضاای آن مۀشلا اسات .بارای نمشنا در مۀشلاژ
اطحاتاخ یشیواونهی  17واژه داریم ک کل تحۀقهای واژگانی آنهاا در زباان لاری  11واژة
مختلف بشدهاست .چنانچ  11را بر  17تۀایم کنایم میاانگین تناش واژگاانی در ایان مۀشلا
 211117میششد .پس از محاسبژ میانگین انحراف معیار ( ) را ب دست میآوریام کا بارای
این کار نخات تعهاد تحۀق واژگانی هر واژه (عاهد مشجاشد در جلاشی هار واژة) را از میاانگین
کار میکنیم و عهد تاطل را ب تشان دو میرسانیم؛ سپس تاطل این عملیااخ درباارة تماای
واژههای مۀشلژ مشرد نظر را با هم جم میکنیم و تاطل را بر تعهاد اعضای آن مۀشلا تۀاایم
میکنیم .برای نمشن دربارة مۀشلژ اطحاتاخ یشیواونهی زبان لاری انحاراف معیاار باا طای
فراینه زیر تاطل شههاست:
[(1-211117)2 + (2-211117)2 + (2-211117)2 + (1-211117)2 + (2-211117)2 + (2-211117)2
+ (1-211117)2 + (2-211117)2 + (2-211117)2 + (3-211117)2 + (2-211117)2 + (1-211117)2
=

+ (1-211117)2 + (3-211117)2 + (3-211117)2 + (3-211117)2 + (1-211117)2] ÷ 17
03180368858

از عهد تاطل جذر گرفت میششد تا انحراف معیار ب دست آیه:
= 013737
سرانجای انحراف معیار ( ) را بر میانگین ( ) تۀایم میکنیم تا ضریِ تناش (

در مۀشلاژ

مشرد نظر تاطل ششد:

با دقت در دادههای این مۀشل متشج میشاشیم کا در دساتژ واژگاان یشیوااونهی واژة
«پهر» در دادههای دو زبان کمترین میزان تنش را داشت است .نیز دیهه میششد کا واژههاای
«دایی» «عمش» «یال » و «عم » ک در فارسی معیار برگرفت از زبانهاای ترکای( )10و عربای
هاتنه (ناک .اساتاجی  )18 :1331در زباانهاای لاری و لکای دارای برابرهاای باشمی هااتنه.
همچنین دیهه میششد ک عنشان یشیواونهی  /mimi/هم درباارة رابحاژ یشیوااونهی یاشاهر
پهر یعنی «عم » ب کار برده میشاشد هام درباارة رابحاژ یشیوااونهی یاشاهر ماادر یعنای
«یال » .واژة یشیواونهی «عرو » نیز ک در فارسی معیار برگرفت از زبان عربای اسات (ناک.
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معین  :1360مهیل عرو ) در لری و لکی برابر  /beji/را نیز دارد ک در بریی از زبانهای ایرانای
دیگر همچشن تالوی و تاتی نیز کاربرد آن دیهه میششد البت با تلف های دیگری :در تالوای
این واژه ب طشرخ  /vaju/تلف میششد (نک .رضایتی کیو یال و یاادمی ارده  )1387و در تاتی ب
طشرخ ( /vav/نک .سبزعلیپشر  )1331و  /veju/تلف میششد (نک .سبزعلیپشر و یشسفیناژاد .)1336
نکتژ دریشر تشج دیگر کاربرد واژة  /boʔæ kælejæ/برای اشاره ب «پهربزرگ – پهر پاهر» در
زبان لکی است .معنای واژگانی این اطحاح یشیواونهی «پهر کَان» است کا همانناه برابار
«پهربزرگ» در فارسی افغاناتان یعنی «بابا کَان /پَهَر کَان» اسات (ناک .افغاانیناشیس .)1363
کاربرد  /ʔowlad/در لری و لکی و  /ʔæjal/در لری برای اشاره ب «بچ » و «همار» نیز از این
نظر ک اثرگذاری زبان عربی در تشزة واژههای مربشط ب یانشاده را نوان میدهه جالاِ تشجا
است .ورود این واژهها و دیگر واژههای مربشط ب امشر یانشاده ازدواج و زناششیی از زباان عربای
ب زبانهای ایرانی نتیجژ تاکم شهن مۀرراخ فۀ و شریعت اسامی بار زناهگی ماردی ایاران
پس از ورود اسای ب ایران بشدهاست.
 -2-5واژههای مربوط به عینیتهای طبیعی

تنش واژگانی در مۀشلژ واژههای مربشط ب عینیتهای طبیعی ب طشرتی است ک در جاهول 2
دیهه میششد .در دادههای این مۀشل واژة «سنگ» بیوترین تنش را در مۀشلژ واژههای مرباشط
ب عینیتهای طبیعی دارد ک عبارخانه از سا واژة متفااوخ  /kotʃek/ /bærd/t/و  /sæŋ/کا
 /kotʃek/فۀط در لکی و  /sæŋ/فۀط در لری ب کار رفت است .واژههای «ماه» «شاِ» «روز»
و «باران» نیز دارای یک تحۀق واژگانی هااتنه چراکا طاشرخهاای مختلاف آنهاا از ریواژ
واتهی هاتنه .چنانچ فراینههایی ک  /vaː/و  /setaræ/را تاطل کردهانه نیز در نظار گرفتا
ششد واژههای «باد» و «ستاره» را نیز میتشانیم دارای یک تحۀق واژگانی بهانیم؛ باهین معنای
ک  /vaː/در نتیجژ عملکرد فرایناهی کا  /d/را از آیار آن تاذف کارده و عملکارد فرایناه
سایویشهگی ک  /b/را ب  /v/تبهیل کرده تاطل شهه و بر ایان مبناا باا  /bad/از یاک ریوا
است؛ و  /ʔasaræ/و  /setaræ/نیز ریواژ واتاهی دارناه .تماایز واژگاانی لاری و لکای درباارة
واژههای «آتش» و «برف» نیز موهشد است.

تحلیل و بررسی تنوع واژگانی در ...
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جهول  -2واژههای مربشط ب عینیتهای طبیعی

خ .و .لری

واژه

خ .و .لکی

لری

لکی

شِ

/ʃo/ - /ʃeʊ/ - /ʃoʊ/

1

/ʃo/ - /ʃeʊ/ - /ʃoʊ/

1

روز

/ruz/

1

/ruʒ/

1

باران

/baro(n)/

1

/varo(n)/

1

ستاره

/ʔasaræ/؛ /setaræ/

2

/ʔasaræ/

1

باد

/bad/

1

/vaː/

1

یاک

/xak/؛ /qæltʃu/

2

/xak/

1

برف

/bærf/

1

/vijer/

1

یشرشیه

/ʔæftoʊ/؛ /ʔaftab/

2

/huʔær/

1

ماه

/mæ/ - /mæh/؛ /ma/

2

/mojŋ/ - /moŋ/؛ /ma/

2

آتش

/tæʃ/؛ /ʔatæʃ/

2

/ʔaɡer/

1

سنگ

/bærd/t/؛ /sæŋ/

2

/bærd/t/؛ /kotʃek/

2

میانگین لری115151 :
میانگین لکی111818 :

ضریِ تنش لری0110 :
ضریِ تنش  :لکی0132 :

انحراف معیاری لری0117 :
انحراف معیار لکی0138 :

 -1-5واژههای مرتبط با بدن انسان

در مۀشلژ واژههای مرتبط با بهن اناان تنش واژگانی ب طشرتی اسات کا در جاهول  3آماهه
است .در این مۀشل تنش واژگانی واژههای «زبان» و «یشن» در لری و لکی هماننه اسات .اماا
در واژههای «چوم» و «دهان» تنش لری از لکی بیوتر است« .چوام» سا تحۀاق واژگاانی
داشت است /tʃæʃ/ /tijæ/ :و  /tʃim/ک دو واژة نخات یاا لری و واژة آیر یاا لکی اسات.
دهان نیز س تحۀق واژگانی داشت است /doʊ/ - /dijʊ/ /dæm/ :و  /qop/ک واژة نخاات هام
در لری ب کار رفت هم در لکی اما دو واژة دیگر یاا لری هاتنه.
جهول  -3واژههای مرتبط با بهن اناان

خ .و .لری

زبان

/zon/ - /zo/ - /zoʊ/
/zevʊn/ - /zoʔon/ - /zæbʊ/

2

/zon/ - /zo/ - /zoʊ/
/zevʊn/ - /zoʔon/ - /zæbʊ/

خ .و .لکی

واژه

لری

لکی

2
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یشن

/xin/ - /xi/

1

/xuʔin/

1

چوم

/tijæ/؛ /tʃæʃ/

2

/tʃim /

1

دهان

/dæm /؛ /doʊ/ - /dijʊ/؛ /qop/

3

/dæm /

1

انحراف معیاری لری0170 :
میانگین لری2 :
انحراف معیار لکی0113 :
میانگین لکی1125 :

ضریِ تنش لری0135 :
ضریِ تنش  :لکی0135 :

 -4-5مقولۀ واژگانی نام حیوانات
جهول  -1مۀشلژ واژگانی نای تیشاناخ

خ .و .لری

واژه

خ .و .لکی

لری

لکی

بُز

/boz/

1

/boz/

1

گرگ

/ɡorɡ/

1

/ɡorɡ/

1

قاطر

/qater/

1

/qater/

1

میش

/mi/ - /miʃ/

1

/mi/ - /miʃ/

1

گاو

/ɡa/ - /ɡoʊ/

1

/ɡa/ - /ɡoʊ/

1

کبشتر

/kæbutɛr/ - /kæmutær/

1

/kæbutɛr/ - /kæmutær/

1

سگ

/sej/ - /sæɡ/

1

/sæɡ/

1

یرو

/kælæʃir/؛ /xorus/

2

/kælæʃir/

1

مر

/morq/x/

1

/morq/x/؛ /var/

2

بره

/bæræ/

1

/værk/ɡ/

میانگین لری111 :
میانگین لکی111 :

انحراف معیاری لری0130 :
انحراف معیار لکی0130 :

1

ضریِ تنش لری0127 :
ضریِ تنش  :لکی0127 :

تنش واژگانی در مۀشلژ نای تیشاناخ ب طشرتی است ک در جهول  1دیهه میششد .در ایان
مۀشل تنش واژگانی بایار انهک است و در هر یک از دو زباان فۀاط در یاک واژه تناش دیاهه
میشاشد :در لکای درباارة واژة «مار » (/morq/x/؛  )/var/و در لاری درباارة واژة «یارو »
(/kælæʃir/؛  /var/ .)/xorus/را گااشیشوَر در معنااای «ماار » ب ا کااار بردهاساات .ایاان واژه در
شماری از زبانهای ایرانی از جمل لَکی و کُردی بارای اشااره با مار جاشان یاا مرغای کا
ب تازگی تخمگذار شههاست ب کار میرود .با این هم واژة عمشمی اشاره ب جنس مادة پرناهة
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مشردنظر در گشن هاای زباانی بررسایشاهه در ایان پاژوهش  /morq/x/اسات .درباارة برابار
«یرو » نیز بایه اشاره ششد ک در گشن های زبان لُری و گشن های زبان لَکی بررسیشاهه واژة
غالِ  /kælæʃir/است ک در کُردی نیز ب همین معنا ب کار میرود (نک .ماردو روتاانی :1332
مهیل یارو ) .بر این مبنا میتشان گفت ک کاربرد  /kælæʃir/در گشن هاای لُاری لُرساتان با
یاطر تما با زبان لکی است چشن تاآنجاک نگارنهه میدانه در گشن های لُاری منااطق دیگار
ایران واژة  /kælæʃir/کاربرد نهارد بلک «یرو » با تلف های محلی ب کار برده میششد.
 -5-5واژههای مربوط به گیاهان
جهول  -5واژههای مربشط ب گیاهان

خ .و .لری

واژه

خ .و .لکی

لری

لکی

جش

/dʒoʊ/

1

گُل

/ɡol/

1

/ɡol/

1

دریت

/dar/؛ /dɛræxt/

2

/dar/

1

چشب

/tʃu/؛ /himæ/

2

/tʃu/؛ /hizem/

2

هیزُی

/himæ/؛ /hizem/؛ /tʃu/

3

/hizem/؛ /tʃu/

2

بَرگ

/pær/؛ /bærɡ/ - /b/v/ælɡ/؛ /ɡeleŋ dar/

3

/bærɡ/ - /b/v/ælɡ/

1

بادای

3 /badom/ - /bajem/ - /baʔam/ -

/baʔam/ - /badɛm/ - /baʔɛm/
/badom/ - /bajem/
/vaːm/ - /vaʔem/

2

/badɛm/ /baʔɛm/؛ /tʃendʒæ/؛ /lætæ/

میانگین لری211128 :
میانگین لکی111285 :

انحراف معیاری لری0183 :
انحراف معیار لکی0113 :

/dʒoʊ/

1

ضریِ تنش لری0133 :
ضریِ تنش  :لکی0135 :

تنش واژگانی در مۀشلژ واژههای مربشط ب گیاهان ب طشرتی اسات کا در جاهول  5دیاهه
میششد .در این مۀشل دو واژة «جش» و «گُل» کمترین تنش واژگانی را داشات اناه و در گشنا -
های لری و لکی بررسیشهه فۀط یک تحۀق واژگانی داشت انه .واژه «دریت» دارای دو تحۀاق
واژگانی  /dar/و  /dɛræxt/بشدهاست /dar/ .ک هم در لری ب کار رفت هم در لکی در زبانهاا و
گشیشهای ایرانی زیاد دیگری نیز دیهه میششد برای نمشن کُردی (نک .ماردو روتاانی هماان).
«چشب» و «هیزی» در کل س تحۀق واژگانی داشت انه ( /himæ/ /tʃu/و  )/hizem/ک چگاشنگی
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کاربرد آنها در لری و لکی در جهول  5دیهه مایشاشد .شاباهتی کا در تحۀاقهاای واژگاانی
«چشب» و «هیزی» وجشد دارد ب یاطر پیشنهی است ک میان «چاشب» «هیازی» و «هیما »
برقرار است و هر س در زنهگی روستایی و عوایری ب عنشان منبعی برای تشلیه گرماا با کاار
میرونه .واژة «برگ» ب طشرخ  /ɡeleŋ dar/ /pær/و  /bærɡ/ - /b/v/ælɡ/دیهه میششد ک دو
مشرد نخات یاا زبان لری هاتنه .واژة «بادای» در دو زبان در کل چهار معادل داشت اسات
ک در این میان مشارد ( /badom/ - /bajem/ - /baʔam/ - /badɛm/ - /baʔɛm/موترک باین
لری و لکی) و ( /vaːm/ - /vaʔem/یاا زبان لکی) طرف نظر از دگرگشنیهای آوایای باا هام
یکی هاتنه؛ اما  /tʃendʒæ/و  /lætæ/ک فۀط در دادههای زبان لری دیاهه مایشاشنه دو واژة
متفاوخ هاتنه ک مشرد نخات در بریی از زبانها و گشیشهای ایرانی (زبان کُاردی گاشیش
همهانی گشیش مایری) در معنای «تُخم  /یکی از اجزای آجیل» ب کار میرود.
 -6-5واژههای مربوط به عینتهای انسانساز
جهول  -6واژههای مربشط ب عینیتهای اناانساز

خ .و .لری

واژه

خ .و .لکی

لری

لکی

پنیر

/pænir/

1

/pænir/

1

نان

/non/ - /nʊ/

1

/non/ - /nʊ/

1

یان

/ho/ʊ/næ/؛ /lir/

2

/mal/

1

اجاق

/tɛzɡa/ - /tædʒɡa/ - /tæʒɡa/؛ 6

/tʃalæ/؛ /ʔewo/؛ /tæʃ/؛ /ʔaɡer/؛
/tʃəraq/

یش

/dʒo/e/ft/؛

/daredʒoft/؛ 5

/væ/i/ʒænæ/؛

/juq/ - /ju/؛

/tʃon/

میانگین لری3 :
میانگین لکی311 :

/tɛzɡa/ - /tædʒɡa/ - /tæʒɡa/؛ 6

/ʔewo/؛

/konek/؛
/ʔaɡer/؛ /tʃəraq/

/ʔaɡerdon/؛

/dʒo/e/ft/؛ /daredZoft/؛ /væ/i/ʒænæ/؛ 8
/juq/ - /ju/؛ /ɡæla/؛ dar/
/mezbæn dʒeft/؛ /darobærɡ/

انحراف معیاری لری2103 :
انحراف معیار لکی3100 :

ضریِ تنش لری0170 :
ضریِ تنش  :لکی0188 :

/vezenæ؛
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در مۀشلژ واژههای مربشط ب عینیتهای اناانساز تنش واژگانی با طاشرتی اسات کا در
جهول  6دیهه میششد .در این مۀشل دو واژة «پنیر» و «ناان» در لاری و لکای و «یانا » در
لکی هر یک با یک تحۀق واژگانی کمتارین میازان تناش را نواان دادهاناه .اماا در واژههاای
مربشط ب «اجاق» و «یش » در هر دو زبان تنش واژگانی زیادی دیهه مایشاشد« .اجااق» در دو
زبان در کل هوت تحۀق واژگانی داشت است ک بیوتر آنها با برابرهای «آتش» در لری و لکای
مرتبط هاتنه«( /tɛzɡa/ /tæʒɡa/ :جایگاه آتش») «( /tæʃ/آتش») «( /ʔaɡerdon/آتوهان»)
«( /ʔaɡer/آتش») .واژة  /tʃalæ/نیز از این نظر ب عنشان برابر «اجاق» ب کار برده شهه کا با
طشر معمشل در بایاری از مناطق روستایی لرستان  -و البت دیگار منااطق کواشر  -آتاش باا
ههف استفادة بهین تر از آن در درون یک «چالا » برافرویتا مایشاشد .کااربرد  /tʃəraq/با
عنشان برابر «اجاق» نیز ب کارکرد موترک «چرا » و «اجاق» در تشلیه گرما مرباشط اسات .در
دادههای بررسیشهه واژة  /konek/یااا لکای و واژة  /tʃalæ/یااا لاری اسات .تناش واژة
«یش » در لکی بیش از لری است .دربارة این واژه نیز بریی از تحۀقهای واژگانی موترک باین
دو لری و لکی بشدهانه (برای نمشن  /dʒo/e/ft/و  )/daredʒoft/و بریی یااا هار یاک از دو
زبان (برای نمشن  /tʃon/یاا لری و  /ɡæla/یاا لکی).
 -7-5ضمیرها ،قیدهای اشاری – مکانی و ادات پرسشی

مۀشلژ دیگری از عناطر واژگانی ک تنش آنها در این پژوهش بررسی شههاست شاامل گروهای
از ضمیرها (من تش او ماا شاما آنهاا) دو قیاه اشااری  -مکاانی (اینجاا آنجاا) و یاک اداخ
پرسوی (کجا) میششد .تنش واژگانی در این مۀشل ب طشرتی است ک در جهول  7آمههاسات.
در این مۀشل ضمیرهای «من» «تش» «او» و «آنها» بهون هیچگشن تنشعی در گشن های زباانی
آبادیهای مشرد نظر این پژوهش هاتنه .ضمیرهای «ما» و «شاما» اداخ پرسوای «کجاا» و
قیههای اشاری – مکانی «اینجا» و «آنجا» نیز هر کهای س تحۀق واژگانی داشت انه.
جهول  -7مۀشلژ ضمیرها قیههای اشاری– مکانی و اداخ پرسوی

خ .و .لری

واژه

خ .و .لکی

لری

لکی

من

/mæ/ - /mɛ/

1

/mæ/ - /mɛ/

1

تش

/tʊ/

1

/tʊ/

1
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او

/ʔo/

1

/ʔo/

1

آنها

/ʔʊ/o/no/

1

/ʔʊ/o/no/

1

ما

/ʔima/؛ /ma/

2

/ʔima/؛ /himæ/

2

شما

/ʃɛma/؛ /ʔisa/

2

/homæ/

1

کجا

/kodʒa/؛ /ku/

2

/ku/؛ /kuræ/

2

اینجا

/ʔitʃæ/؛ /witʃe/

2

/ʔerejæ - ʔiræ/

2

آنجا

/ʔu/o/tʃe/؛ /wʊtʃe/

2

/verejæ - vəræ/

2

میانگین لری11555 :
میانگین لکی11111 :

ضریِ تنش لری0132 :
ضریِ تنش  :لکی0131 :

انحراف معیاری لری0150 :
انحراف معیار لکی0150 :

 -1-5عَددها

تنش واژگانی در مۀشلژ عهدها ب طشرتی است ک در جهول  8آمههاست .همانگشن ک در ایان
جهول دیهه میششد در دادههای این مۀشل در هیچ یک از دو زبان لری و لکای تناشعی دیاهه
نمیششد؛ و از این رو ضریِ تنش دادههای هر یک از دو زبان (ک طبق فرمشل گفتا شاهه در
باال محاسب شهه)  0100است .ب سخن دیگر در این مۀشل هیچ تنش واژگانی در دو زبان لاری
و لکی وجشد نهارد و فۀط بریی تفاوخهای لهج ای و تلفظی در واژهها دیهه میششد.
جهول  -8مۀشلژ عهدها

خ .و .لری

واژه

خ .و .لکی

لری

لکی

یک

/jæk/ɡ// - /jɛk/ɡ//

1

/jæk/ɡ// - /jɛk/ɡ//

1

دو

/do/ - /dʊ/

1

/do/ - /dʊ/

1

س

/se/

1

/se/

1

چهار

/tʃæhar/ - /tʃar/

1

/tʃuʔar/ - /tʃar/

1

پنج

/pændʒ/

1

/pændʒ/

1

شش

/ʃæʃ/ - /ʃiʃ/

1

/ʃæʃ/ - /ʃiʃ/

1

هفت

/hæft/d/

1

/hæft/d/

1

هوت

/hæʃ/ - /hæʃt/d//

1

/hæʃ/ - /hæʃt/d//

1

نُ

/no/ - /nʊ/

1

/no/ - /nʊ/

1
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دَه

/dæ/

1

/dæ/

1

بیات

/bis(t/d)/

1

/bis(t/d)/

1

طه

/sæd/

1

/sæd/

1

میانگین لری1100 :
میانگین لکی1100 :

انحراف معیاری لری0100 :
انحراف معیار لکی0100 :
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ضریِ تنش لری0100 :
ضریِ تنش  :لکی0100 :

 -6نتیجهگیری

دست بنهی دادهها و تحلیل آنها در بخش پیوین نکتا هاای دریاشر تاشجهی را درباارة تناش
واژگانی در آبادیهای شهرستان یریآباد بر ما آشکار مایکناه .نکتاژ نخاات ضارایِ تناش
مۀشل های واژگانی هَوتگانژ پژوهش است ک با تشج ب ضرایبی ک در باال برای هر مۀشلا با
دست آمه در هر یک از دو زبان لری و لکی رابحژ میان آنها ب طاشرتی اسات کا در نماشدار
زیر دیهه میششد.

بنابراین با تشج ب نتایج تاطلشهه دربارة تنش واژگانی در مۀشل های بررسیشهه در هار
دو زبان لری و لکی در مۀشلژ عهدها ما هیچگشن تنش واژگانی نهاشت ایم و از اینرو ایان مۀشلا
را میتشان بنیادیترین مۀشلژ واژگانی در گشن های زبانی مشرد نظر دانات .همچنین بیواترین
میزان تنش واژگانی در هر دو زبان در مۀشلژ «واژههای مربشط ب عینیتهای اناانساز» دیهه
میششد ک این هم با تشج با تاأثیری کا محایط جغرافیاایی و پیراماشنی زناهگی افاراد در
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شکلگیری چنین عینیتهایی دارد قابل تبیین ب نظر مایرساه .مایتاشان گفات کا انجاای
پژوهش مواب در دیگر مناطق ایران و تتی در کواشرهای دیگار نتیجاژ مواابهی را درباارة
تنش واژگانی عهدها و واژههای مربشط ب عینیتهای اناانساز ب دست یشاهه داد .همچناین
چنانچ تمامی واژههای بررسیشهه در این پژوهش را در پیشنه با یکاهیگر باانجیم یاشاهیم
دیه ک واژههای «پهر» «شِ» «روز» «باران» «بُز» «گارگ» «قااطر» «مایش» «گااو»
«کبشتر» «سگ» «جش» «گل» «پنیر» «نان» «مَن» «تش» «او» و «آنها» نیز در دادههاای
گشن های زبانی این پژوهش همانناه عاهدها فاقاه تناش واژگانیاناه و از ایانرو آنهاا را هام
میتشان در شمار بنیادیترین واژههای گشن های زبانی بررسیشهه جای داد .چنانچا از بریای
دگرگشنیهای آوایی ک شکل واژهها را تا تاه زباادی دگرگاشن کاردهاناه طارف نظار کنایم
واژههایی همچشن «مادر» و «ستاره» ک با ترتیاِ با دو طاشرخ  /dajæ/و  /da/و  /ʔasaræ/و
 /setaræ/در دادهها محۀق شههانه را نیز میتشان در شامار بنیاادیتارین واژههاای گشنا هاای
زبانی بررسیشهه ب شمار آورد .با ایان رویکارد واژههاای «بااد» «مااه» «زباان» «یاشن»
«سگ» و «ما» را نیز ب جم بنیادیترین واژههای گشن های مشرد نظر افزود.
از سشی دیگر با تشج ب میزان باالی دادههای بررسیشهه در این پاژوهش و شاباهتهاایی
ک در تنش زبانی -گشیوی دیگر مناطق استان لرستان با آبادیهای بررسیشهه وجشد دارد مای-
تشان نتایج این پژوهش را ب کُل این استان تعمیم داد و پیشبینی کرد ک میازان تناش مۀشلا -
های واژگانی بررسیشهه در این پژوهش در کل استان یکاان یاا باایار نزدیاک با هام باشاه.
همچنین با تشج ب آنک شمار واژههای غیرایرانی( )11در دادههای آبادیهای بررسایشاهه باایار
انهک و محهود ب چنه واژة «یال » «عم » «عماش» «عارو » «اوالد» و «عیاال» بشدهاسات
میتشان انتظار داشت ک انجای پژوهش مواب دربارة دیگر زبانها و گشیشهای ایرانای کا کمتار
با زبان فارسی از سشیی و زبانهای ترکی و عربی از سشی دیگر در تما زبانی بشدهاناه واژههاای
ایرانی موابهی را بر ما آشکار کنه .بر همین مبنا میتشان گفت ک زبانهای لُری و لَکی با ویاژه
در آبادیهایی ک کمتر با شهرها در ارتباط بشدهانه مناب دستنخشرده و ارزشمنهی هااتنه کا
در آنها گنجینژ زبانی ایرانی تف شههاست .همین نکت البت دربارة گشن های زباانهاای کُاردی
بلشچی تالوی و  ...ک در شرایط موابهی هاتنه نیز طادق است.
در دادههای پژوهش کاربرد واژههایی همچشن «یال » «عم » «عمش» و «دایی» در کناار
برابرهای بشمی آنها دریشر تأمل است .این نکت در پاسحهای گشیواشران پاژوهش نیاز آشاکار
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است آنچنان ک در بایاری از مشارد در پاسح ب مصاتب کننهه گفت شههاسات کا قاباً یاا
«قَهیم»  -برای نمشن  -میگفتیم «بتی» «کچای» یاا «تاتَا » اماا االن مایگاشییم «یالا »
«عم » یا «عمش» .از سشی دیگر با تشج ب دادههای پژوهش و نش پاسحهایی کا گشیواشران
ب پرسشهای مصاتب کننهه دادهانه چنین مینمایه ک گرایش ب کااربرد واژههاای فارسای
در میان گشیوشران گشن های مختلف زبان لری بیوتر از گشیوشران زبان لکی است ک ایان اَمار
در چومانهاز کلی نوان میدهه ک همگی این گشن های زبانی دستکم در بریی از تشزههاا
در تال اثر پذیرفتن از فارسی معیار و کنار گذاشتن واژههاای ایرانای یاشد و کااربرد واژگاانی
هاتنه ک زبان فارسی آنها را از زبانهای غیرایرانی وای گرفت است .در چومانهاز محهودتر نیاز
چنین مینمایه ک اثرپذیری لُری از فارسی بیوتر از اثرپذیری لکی از فارسی است.
بررسی دادههای واژگانی آبادیهای شهرستان یریآباد نوان میدهه کا بخاش عماههای از
واژگان گشن های لُری و لَکی این شهرستان موترک هاتنه ب طشری ک تنش واژگانی و ضاریِ
تنش دو زبان در بیوتر مۀشل های واژگانی بررسیشهه در کل بایار ب هم نزدیاک اسات .باا ایان
هم بریی از واژهها فۀط در لکی ب کار میرونه و بریی فۀط در لُاری (بارای نمشنا در مۀشلاژ
واژگانی نای تیشاناخ  /bæræ/فۀط در لری و  /værk/ɡ/فۀاط در لکای با کاار رفتا ؛ و در مۀشلاژ
واژههای مربشط ب عینیتهای اناانساز  /ho/ʊ/næ/و  /lir/فۀط در لری و  /mal/فۀط در لکی با
کار رفت است) .از این رو با تشج ب بریی واژهها میتشان لُری یا لَکی بشدن زبان را تواخیص داد.
در این میان رابح ای تلشیحی میتشانه میان کاربرد واژههایی ک واج  /Z/در آنها ب کار رفت اسات
با لَکی یا لُری بشدن گشنژ زبانی وجشد داشت باشه ب گشن ای ک کااربرد واج ماذکشر  -در شاماری
از واژهها  -میتشانه نوانژ لَکی بشدن گشنژ زبانی و تبهیل آن ب واجی همچشن  /z/میتشاناه نواانژ
لُری بشدن آن باشه .این امار را در کااربرد  /ʒæn/و  /tæʒɡa/در لَکای و  /zæn/و  /tɛzɡa/در لُاری
میتشان دیه .کاربرد  /zoma/نیز نواندهنهة لَکی بشدن گشناژ زباانی و کااربرد  /doma/نواانگار
لُری بشدن گشنژ زبانی است .این نکتا هاا مؤیاه تعلاق لَکای و لُاری با دو زیرشاایژ مختلاف از
زبانهای ایرانی یعنی ایرانی شمال غربی و ایرانی جنشب غربی است چراک یکای از ویژگایهاای
متمایزکننهة این دو شای از یکهیگر کاربرد واجهای  /ʒ/و  /z/در زبانهای ایرانی شمال غربای و
تبهیل آنها ب واجهای  /z/یا  /d/در زبانهاای ایرانای جناشب غربای اسات (ناک .مَکنازی.)1361 1

1. D. N. Mackenzie
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همچنین در دادههای پژوهش با تشجا با کااربرد بریای ضامیرها همچاشن  /ʔisa/و بریای
تلف ها با اطمینان زیادی میتشان «بختیاری» را از «لُری» بازشنایت.
با تشج ب دادههای پژوهش و گفتوگشهای آغازین مصاتب کننهه با گشیواشران مایتاشان
گفت ک ب لحا هشیتی و قشمی تمایز لُری – لَکی نزد گشیوشران هار دو زباان آشاکار اسات
آنچنان ک در بریی از آبادیهای بررسیشهه ک هار دو زباان لُاری و لَکای در آنهاا گشیواشر
داشت انه وقتی از گشیوشر دربارة زبان آبادی پرسش میششد با نای بردن از زباان یاشد اشااره
میکنه ک بخش دیگری از مردی آبادی نیز ب لُری یا لَکی سخن میگشیناه .تماایز مواابهی را
نیز در میان گشن های مختلف لری ک در لرستان بهانها سخن گفت میششد میتشانه دیه با
گشن ای ک در آبادیهایی ک دو گشن از زبان لُری در آنهاا گشیواشر داشت اسات وقتای کا از
گشیوشر دربارة زبان آبادی پرسش میششد برای نمشن در پاسح میگشیاه «زباان ماا لُاری یاا
باالگریشهای یا پاپیشن است» و عهة دیگری هم هاتنه ک زبانوان بختیاری است.
بریی اثرپذیریهای واژگانی گشن های لُری از زبان لکای در شهرساتان یاریآبااد مواهشد
است ک همین باعث شههاست در لُری این منحۀ عناطر واژگانی ب کار رود ک در گشنا هاای
لری دیگر مناطق ایران دیهه نمیششد .از ایان میاان مایتاشان با کااربرد واژة  /kælæʃir/در
گشن های لُری این منحۀ اشاره کرد ک همانگشن ک در باال اشاره شه در کاردی هام کااربرد
دارد و ب نظر میرسه ک از زبانهای ایرانی شمال غربای و از رهگاذر لکای وارد لُاری منحۀاژ
لرستان شههاست ب ویژه ک در کُاردی با عناشان برابار «یارو » واژههاای «کا لا بااب»
« /kælæbab/ک ل کشوک»  /kælækoʊk/نیز ذکر شههاست (نک .مردو روتانی همان) .از جنشب
و یاور شهرستان یریآباد هرچ ب سشی شمال و شمال باایتری ایان شهرساتان ترکات -
کنیم از میزان آبادیهای لُرزبان کاست میششد و بر شمار آبادیهای لَکزبان افزوده میشاشد
و ب نظر میرسه در مناطق مرکزی این شهرستان ک تما زبانی لُری و لکی بیواتر از دیگار
مناطق آن است اثرگذاری این دو زبان بر یکهیگر بیوتر است.
پینوشت
1. https://www.amar.org.ir
 IPA .2برای آوانشیای دادهها از طفح کلیه بریط وبگاه زیر بهره گرفت شههاست:
https://westonruter.github.io/ipa-chart/keyboard/

 .3دودمان طفشیان از سال  880تا  1111یشرشیهی برابر با  307تا  1118قمری و  1501تا  1736میادی
بر ایران تکشمت کردنه.
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 .1افزون بر ادبیاخ شفاهی پُربار گشن های مختلف زبان لُری بخوی از ادبیاخ کتبی ایران نیز ب این زبان نابت
داده میششد .برای نمشن بریی بر این باورنه ک زبان دستکم بخوی از سرودههای باباطاهر عُریان لری است.
طشسی در مۀال ای زیر عنشان «فهلشیاخ لری» میگشیه «قهیمیترین فهلشیاخ ک از زبان لری برای ما باقی مانهه
مناشب ب باباطاهر عریان است  .)1 :1337( »...البت طشسی اشاره میکنه ک « ...آنچ امروز فهلشیاخ لری مینامیم
از تیث زبان بپارسی دری نزدیکتر است تا بزبان لری» (همان) .آنچ طشسی در مۀالژ مذکشر بررسی کرده برگرفت
از دو ناخژ یحی مربشط ب سهههای هوتم و نهم در مشزة قشنی و کتابخانژ مجلس است .نکت ای ک در بَهو
یشانهن شعرهای بررسیشهه از آن دو ناخ ب ذهن میآیه این است ک ب غیر از هماننهی بریی واژگان
هماننهی چنهانی میان زبان آنها با لری اتاا نمیششد و تتی هماننهی آنها با زبانهای لکی و کردی بیوتر
است ک این یا نوانی است بر آنک لری نابت ب چنه سهة پیش بایار دگرگشن شهه یا نوانی بر آنک شعرهای
بررسیشهه اطش ًال از زبان ایرانی دیگری ب غیر از لری هاتنه.
 .5برای نمشن ژاک دُ مشرگان ) (Jacques de Morganدر پژوهوی ک زیر عنشان «محالعاخ زبانشناسی گشیشهاای
کُردی زبانها و گشیشهاای شامال ایاران» (Études Linguistiques, Dialectes Kurdes, Langues et Dialects du
) Nord de la Perseدر  1833انجای داده (منتورشهه در « )1 :1301گشیش لکی» )« (dialecte Lakiکال لُرساتان و
پوت کشه )” (“tout le Louristan et du Pouchté-kouhرا در شمار گشیشهای زبان کُردی ذکر کرده است.
 .6دربارة زبان لکی پژوهش چنهانی انجای نگرفت است .از میاان پاژوهشهاایی کا در ایان زمینا انجاای شاهه
میتشان ب دبیرمۀهی ( )1332ک وضعیت ردهشنایتی لکی را بررسی کرده مُرادی ( )2015کا درباارة ساایتار
سایت واژی و نحشی فعل در زبان لکی است و تفکری رضائی و امیهی ( )1333اشاره کرد ک پسوندهای فعلیی
را در این زبان با در نظر داشتن اتتمال وجشد ارگتیشیتی در آن بررسی کردهانه.
 .7تفاوخ گشن های مختلف لری در استان لرستان بیوتر مبتنیبر تفاوخهای لهج ای و واژگانی و مجاورخ با زبان-
های دیگر است .برای نمشن گشنژ لری باالگریشه ب دلیل مجاورخ با لکی از این زبان اثر پذیرفت و همین بریی
تمایزهای واژگانی را در آن نابت ب دیگر گشن های لری لرستان ب وجشد آوردهاست .اما تفاوخهای «بختیاری» با
«لُری» از سحح تلفظی و واژگانی فراتر میرود و در سحح سایتواژی و نحشی هم بین این دو تفاوخ وجشد دارد.
برای نمشن پاشنه جم در گشن های مختلفی از لری  –aاست اما در لری بختیاری یکی از پاشنههای جم ساز
 -ɡæl/ -ælاست .از همین رو در لُری "«( "zænزَن») ب طشرخ " "zænijaجم بات میششد و در بختیاری ب
طشرخ " ."zænɡælب همین ترتیِ درتالیک در گشن هایی از لُری و بختیاری برابر واژة «چوم»  /tijæ/است
برابر «چومهایم» در لُری  /tijam/و در بختیاری  /tijælom/است .همچنین ضمیر سشی شخص مفرد در واژههایی
همچشن «بُردش» و «یشردش» در لُری ب طشرخ  /ʃ/و در بختیاری ب طشرخ  /s/تلف میششد.
 .8بخوی از تنش زبانی -گشیوی یریآباد تاطل قرار گرفتن این شهرستان در منحۀژ تما دو زبان لری و لکی
است .همانگشن ک واینرایش )1353( Weinreich /در کتاب «زبانها در مشقعیت تما  :یافت ها و ماائل»
) (Languages in Contact: Findings and Problemsگفت است قرار گرفتن در مشقعیت تما میتشانه
اثرپذیریهای زبانی و فرهنگی گشیوشران زبانهایی را در پی داشت باشه ک در مشقعیت تما با یکهیگر قرار دارنه.
در منحۀژ مشرد نظر این پژوهش نیز افزونبر اثرپذیری دو زبان لُری و لکی از یکهیگر دوزبانگی هم امری رایج است
ب ویژه آنک تما جامع های زبانی این دو زبان مشجِ ازدواجهای مختلحی شهه ک زمینژ فراگیری دو زبان را
برای فرزنهان یانشادههای تاطل فراهم کردهاست .بخوی از تنش زبانی -گشیوی شهرستان یریآباد را نیز بایه با
تشج ب تحشالخ چنه دهژ اییر منحۀژ لرستان تبیین کرد .برای نمشن کلکی و همکاران (همان )2-3 :دربارة
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یکجانوین شهن ایلها و طایف های یریآباد اشارهای دارنه ک علت وجشد گشن های زبانی مختلف در بریی از
آبادیهای لرستان را بیان میکنه:
تا اوایل پادشاهی اعلیحضرخ فۀیه [رضاشاهآ هم ایلها و طایف های این بخش چادرنوین بشدنه و تاباتانها ب سردسیر
و زماتانها ب گرمایر کشچ میکردنه .هنگامی ک ب فرمان آن شاهنواه قرار شه ک دهنوین بوشنه هر زمین ب افراد
طایف ای ک در آن نوات بشد قامت شه .در هنگای تۀایم اگر طایف ای در گرمایر بشد از زمینهای گرمایر ب افراد او
رسیه و اگر در سردسیر بشد از زمینهای سردسیر .در نتیج دست های کشچکی از لکها (آنهایی ک ب گشیش لکی سخن
میگشینه) در میان لرها (آنهایی ک ب گشیش لری سخن میگشینه) و دست هائی از لرها در میان لکها مانهنه و تۀریباً
همژ این دست ها با آنک در هم شهنه هنشز گشیش پیوین یشد را نگاه داشت انه.
 .3دستشر کامل این تاب بهین طشرخ است= COUNTIF (range, criteria) :

 .10ب باور کشستیچ )« )11 :1337( (Kostićدایی» برآمهه از واژة «دای» فارسی نش ب معنای «مادر» است ک
با فعل  dhayatiدر زبان هنهی -آریان کُهن ) (Old Indo-Aryanب معنای «مَکیهن» پیشنه دارد.
 .11در اینجا واژة «غیرایرانی» در مفهشی زبانشناسانژ آن ب کار رفت است؛ و منظشر از «واژههای غیرایرانی»
واژههایی هاتنه ک ب هیچ یک از زبانهای شایژ ایرانی زبان های هنهواروپایی تعلق نهارنه و از یانشادة زبانی
دیگری وارد گشن های زبانی مشرد نظر این پژوهش شههانه.

منابع
استاجی ا« .1331 .بررسی اطحاتاخ یشیوااونهی در زباان فارسای» زباانشناسای و گاشیشهاای
یراسان (.13-1 :)13
افغانینشیس  .1363 .لغاخ عامیانژ فارسی افغاناتان بلح :مشساژ تحۀیۀاخ و انتواراخ بلح.
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کیا ا .1310 .راهنمای گردآوری گشیشها تهران :انتواراخ ادارة فرهنگ عام .
لُکشک پ« .1333 .گشیشهای جنشب غرب ایران» راهنمای زبانهاای ایرانای جلاه دوی :زباانهاای
ایرانی نش ویراستار رودریگر اشمیت ترجمژ فارسی زیار نظار ح .رضاائی باا بیاهی مترجماان :آ.
بختیاری  .بهرامی ح .رضائی با بیهی و ن .طالحینیا تهران :انتواراخ قۀنش .563-576
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Abstract
This research is about lexical variation in Khorramabad county of Lorestan
province. The data come from the data gathered for Linguistic Atlas of
Lorestan. The data are categorized as kinship terms, words related to
natural objects, words related to human, animal names, words related to
plants, words related to human-made objects, pronouns, demonstrative –
place adverbs, question words, and numbers. The language varieties of the
villages whose data are analyzed in this research are varieties of Lori and
Laki languages for which the coefficient of variation is calculated and
analyzed separately. We see not only considerable language variation in
Khorramabad, but also many lexical differences in the varieties used in
villages of the county. Findings indicate that in both Lori and Laki, the
category of number has the least coefficient of variation, and the category
of words related to human-made objects has the largest coefficient of
variation. The analysis of the data also shows that words for “father”,
“language”, “bread”, and “blood” have had the least variation in language
varieties whose data have been analyzed in this research, so they can be
considered as the most basic words of those language varieties.
Keywords: Language variety, Coefficient of variation, Lori, Laki, Linguistic
variation, Lorestan.
1. Introduction
In sociolinguistics, dialectology is divided into two main branches,
regional dialectology and social dialectology. The main purpose of
regional dialectology is studying and documenting language varieties of a
particular region, while the purpose of social dialectology is to do the
1. Assistant Professor of Linguistics, The Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Tehran,
Iran. * Email: r.amini@richt.ir
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same task about the language varieties of social classes. Based on this
categorization, dialects are also divided into "regional dialects" and "social
dialects". In Iran, attention to the importance of collecting data of the
country's different dialects and the need to prepare an atlas for Iran's
languages and dialects has been known by researchers since several
decades ago. Lorestan is among the provinces that the Research Institute
for Cultural Heritage and Tourism has started collecting its villages’ data
to prepare the linguistic atlas of the province as a part of Iran's linguistic
atlas. Based on these data, in this article, lexical variation of the language
varieties of the villages of Khorramabad, the capital of Lorestan province,
is analyzed and explained.
2. Theoretical Framework
Geeraerts et al. (1994: 3-4) have categorized lexical variation into four
categories: "semasiological variation", "onomasiological variation", "contextual
variation", and "formal variation". The lexical variation considered in this study
is "formal variation" that is a"… situation that a particular referent or type of
referent may be named by various lexical items, regardless of whether these
represent conceptually different categories or not". In this type of lexical
variation, a specific thing, relationship, or concept may be referred to by
different lexical items. Such variations are seen in all languages and they can
be explained via considering social, historical, geographical, and stylistic
factors.
3. Methodology
The data of this research have been collected in a field work, using a
questionnaire and through face-to-face interviews with the speakers. The
questionnaire included a group of words and sentences. The words and
sentences are selected in a way that different lexical categories of the
language variety in question and its different linguistic structures can be
extracted. During the interviews, the data were recorded with the permission
of the speakers. Then, using the International Phonetic Alphabet (IPA) the
data is transcribed. Then, the data are categorized, and studied and analyzed
as kinship terms, words related to natural objects, words related to human,
animal names, words related to plants, words related to human-made
objects, pronouns, demonstrative-place adverbs, question words and numbers.
4. Results & Discussions
Investigation of lexical variation in the eight lexical categories of this study
shows that in both Lori and Laki languages, there is no variation in the
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category of number and therefore this category can be considered as the
most fundamental lexical category. Also, the greatest lexical variation, in
both languages, can be seen in the category of "words related to humanmade objects", that can be explained via consideration of the effect of the
geographical environment in which individuals live has on the formation
of those entities. A large part of the words of Lori and Laki language
varieties of Khorramabad county are common. However, some words are
used only in Laki and some only in Lori. As a result, by paying attention to
some words, it is possible to know whether the variety in question is Lori
or Laki. In addition, there may be an implicative relationship between the
use of some words in which phonemes of /z/ and /ʒ/ are used, in a way that
- in a number of words - the use of /z/ can be a sign of the variety being
Lori, and the use of /ʒ/ can be a sign of the variety being Laki (for
example, the use of zæn ‘woman’ and tɛzɡa ‘stove’ in Lori ʒæn ‘woman’
and tæʒɡa ‘stove’ in Laki). These points confirm that Laki and Lori belong
to two different subbranches of Iranian languages, Northwestern Iranian
and Southwestern Iranian respectively.
5. Conclusions & Suggestions
Investigation of lexical variation in the two Iranian languages whose data
were studied in this research shows that although language contact has
affected the language varieties of the region, they have retained a number
of their distinguishing features. Some lexical impacts of Laki on Lori
varieties of Khorramabad county are evident, that is why some lexical
items used in Lori of the region cannot be seen in other varieties of Lori in
other regions of Iran. Among these lexical items, we can mention the use
of the word kælæʃir ‘rooster’ in Lori varieties of the region which seems to
have entered the Lori of the region of Lorestan from the northwestern
Iranian languages through Laki.
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