
 
 
 
 
 
 
 

 ساز در لري بویراحمدي معرفه هاي ساخت
  

  1اسفندیار طاهري
  دانشگاه اصفهان

  
  چکیده

جنوب غربی ایران است و در کنار بختیاري و لري لرستانی سه  هاي گویشلري بویراحمدي از 
متنوع و جالبی براي  هاي ساخت بویراحمدي. دهند لري را تشکیل می هاي گویشگونۀ اصلی از 

بررسی شده و با برابر  لري بویراحمديساز در  معرفه هاي ساختدر این مقاله . داردکردن  معرفه
 ،زاگرس حوزة هاي گویشویژه  هب ،ایرانی هاي گویشلري و نیز برخی از  هاي نهگودر دیگر  هاآن

این تحقیق  هاي بویراحمديِ داده. را دارند، مقایسه شده است ها ساختکه مشابه برخی از این 
از شهرستان نفر از گویشوران بویراحمدي  دوازدهگفتار بط گفتار و ثبت آوانگاري ضبه صورت 

گردآوري  1387در تابستان  مارگون و روستاهاي اطراف آن در استان کهگیلویه و بویراحمد
: ساز دارد معرفه مختلف لري بویراحمدي چهار ساخت دهد کهنتایج نشان می .شده است

به  »این« [:i]و  »آن« [:u]ي اشارة ها صفتو ترکیبی از  [:u–]و  [:ku–]دار  پسوندهاي تکیه
. روند کار می اسم به کردنِ براي معرفه [ho–]و  [yo–]،  [vo–]دار   همراه پسوندهاي تکیه

  .شود برخی قیدهاي زمان استفاده می کردنِ براي معرفهنیز  [:i–] دارِ پسوند تکیه
 .لري هاي گویشحمدي، معرفه، اسم، لري بویرا: ها کلیدواژه
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  مقدمه. 1
جنوب غربی ایران است که در کنار بختیاري و لري لرستانی  هاي گویشلري بویراحمدي از 

برگرفته از نام ایل بویراحمد است بویراحمدي نام . دده تشکیل مییکی از سه گونۀ اصلی لري را 
 به منطقۀ بویراحمد و گویشِکه در چند سدة گذشته در این منطقه ساکن بوده و نام خود را 

استان  لري بویراحمدي در بخش سردسیر و کوهستانیِ). 1989، 1لوفلر(رایج در آن داده است 
شد، رواج  سردسیر شناخته می پیش به نام بویراحمد ۀکه تا چند ده ،کهگیلویه و بویراحمد

ي، مارگون، لوداب مرکز هاي بخششامل (بویراحمد شهرستان  دوامروزه شامل  منطقهاین . دارد
سالنامۀ آماري مرکز آمار، ( شود می) شامل بخش مرکزي و پاتاوه(دنا  و شهرستان) و کبگیان

لري صحبت  هاي دیگري از دي رواج دارد، گونهاي که بویراحم پیرامون منطقه .)35: 1390
 لري ممسنی در جنوب بویراحمد، لري :که نزدیکی بسیاري با بویراحمدي دارند ،شوند می

که با  ،غربی بویراحمد  دهدشتی در غرب بویراحمد، گویش طوایف طیبی و بهمئی در شمال
شرقی   در بخش شمال و شمال و ،هایی دارند رایج در شرق خوزستان همانندي بختیاريِ
لري . بینابین بختیاري و بویراحمدي رواج دارند هاي گویش در منطقۀ فالرد بویراحمد

را در دیگر  هاآناز کردن دارد، که برابر برخی  و جالبی براي معرفه متنوع هاي ساختبویراحمدي 
ساز  معرفه هاي ساختدر این مقاله . بینیم ة زاگرس میحوزرایج در  هاي گویشلري و  هاي گونه

 لريِ لري، یعنی هاي در دیگر گونه ها ساختاین  برابرِ به و اند بررسی شده يدر لري بویراحمد
 ،ایرانی هاي گویشدر دیگر  ها ساختبرخی از این . شود نی نیز اشاره میلرستا بختیاري و لريِ

  . دنشو ة زاگرس رواج دارند، نیز دیده میحوزیی که در هاآنویژه  هب
  
  روش پژوهش. 2

ها گردآوري داده. گردآوري شده است 1387توسط نگارنده و در تابستان  پژوهشاین  هاي داده
ساکن در شهرستان مارگون  بویراحمدي گفتار گویشورانِري بط گفتار و ثبت آوانگاضبه صورت 

در ) چشمه سیسه و هفت سفید، چارمورون، تاگ سرکورکی، چشمه(و روستاهاي اطراف آن 
گویشوران این پژوهش به تعداد . ه استانجام گرفتبخش شمالی استان کهگیلویه و بویراحمد 

هاي  در داده. اند رخی دیگر باسواد بودهسواد و ب اند که برخی بی دوازده نفر زن و مرد بوده
انجام  IPAآوانگاري به روش  و شهرضایی که خود نگارنده گردآوري کرده است، بویراحمدي

                                                        
1. R. Loeffler 
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گرفته در آن  اند با همان آوانگاري انجام هاي دیگر که از منابع نقل شده ، اما دادهگرفته است
توضیح داده لري بویراحمدي ساز  همعرف هاي ساختیک از در ادامه هر. اند منابع آورده شده

لرستانی و نیز  به برابر آن ساخت در بختیاري و لريِ ،در صورت وجود ،شود، و در هر مورد می
  .شود اشاره می ایرانی هاي گویشدیگر 

  
  بویراحمدي ساز در لريِ معرفه هاي ساخت. 3
  [:ku–]پسوند . 1. 3

دارِ تکیه اسم با افزودن پسوند[–ku:]  یا[–æku:] صورت . شود معرفه می[–ku:]  ي ها اسمبه
، این پسوند دنشو ي مختوم به همخوان افزوده میها اسمبه  [:æku–]مختوم به واکه و صورت 

 یک اسمِ کردنِ است که براي متمایزکردن یا مشخص (contrastive)دهنده  تقابلیک پسوند 
آن صحبت  در گفتار گوینده دربارة ، اسمی که قبالًرود میکار  بهدیگر  يها اسم اسم یاخاص از 

کارکرد این  .آید قبل از چنین اسمی صفت اشاره نمی .شده و شنونده با آن آشنا شده است
  :در فارسی گفتاري است e–ساز  پسوند معرفهشبیه  پسوند

  
[piya:ku:  zæ:ne:s].   »زده شد هردم.«  

[ma:ga:ku:  væ  bær  u:mæy–e]. »ه استبه فحل آمد هگاو ماده.«  

[zænæku:  sær  ou  hei  leba:s  i:ʃu:re].   »شوید کنار آب دارد لباس می هزن.«  
[ʃou  ræ:ti:m  men  eʃkæftæku:]. ».اشکفت ]همان[ شب رفتیم داخل«  

 
 ساز بعد از پسوند نشانۀ جمع پسوند معرفه. شوند ي جمع نیز با این پسوند معرفه میها اسم

)[–æl]   یا [–yæl](  گیرد میقرار:  
  

[sæ:gælæku:  tæma:  ræ:ten–e  si:  gærmæsi:r]. 
 ».اند به گرمسیر ها رفته سگ]آن[تو نگو « 

[ræ:ti:m  yæ  ʣa:  ʃeka:lælæku:  næ  di:yi:m]. 
 ».شکارها را دیدیم] همان[رفتیم یک جایی «

[teiso  xersælæku:  næ  væ–ʃu:n  di:yi:t–e]? 
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  »اید؟ یدهدرا ها  خرس ]آن[تاکنون «   
 [:ku–]زِ سا هاي معرفهنیز براي پسوند) vocative(نقش ندایی ) 1989( 1رلوفلر و ویندفو

اما چنین . »اي پسر« korrū / korrakūمانند ند، ا هدر بویراحمدي تعریف کرد [:u–] و
یی که نگارنده از منطقۀ مارگون ها کم در داده دست .ردي براي نگارنده مورد تردید استکارک
  .آوردي کرده، چنین کارکردي دیده نشده استگرد

 در لريِ. بینیم لري نیز می هاي گونهمختلفی در دیگر  هاي آواییِ این پسوند را با گونه
مفرد یا جمع و مقایسۀ آن با  یک اسمِ کردنِ براي مشخص« kæ(e)– دارِ آبادي پسوند تکیه خرم

و همانند نیز هست  (demarcative)نما این پسوند مرز. رود کار می به» ي دیگرها اسماسم یا 
: شود، مانند گفتاري باعث حذف کسرة اضافه می در فارسیِ e–دار  ساز و تکیه پسوند معرفه

æsp–e  gæp »اسب بزرگ« ،æsp  gæp–ekæ »گفتاري  بسنجید با فارسیِ(» اسب بزرگه
pesar  e  kūčīk  ،pesar  kūčīk–e ()2002، 2کیننمک.(  

کرد را دارد رود و همین کار کار می به ke–هرنگ این پسوند به صورت کو در بختیاريِ
  ):114: 1389طاهري، (

  
awke  garm–e  xarden  naδâre.    »]آب گرم است، خوردن ندارد] این.«  

ar  ekošten  do  tâ  ze  sayalke.    » کشتند ها را می سگ] آن[اگر دو تا از.«  
 

کار  هاي مختلفی به به گونه ،ة زاگرس رواج دارندحوزکه در ی های گویشاین پسوند در بیشتر 
، 3بلو. کن( در جنوب غربی گرفته تا کردي و خوزستان استان فارس هاي گویشاز . رود می

نیز دیده  ،که خاستگاه بلوچی دارد ،حتی در کُرُشی ، هورامی و لکی در شمال غربی،)45: 2000
  :ایجاد شده است )11: 1384عمادي، . نک( فارس يها گویشتأثیر  زیرشود، که احتماالً  می

  ):102: 1372موسوي، ( استان فارس هاي گویشگاوکشکی از 
  

suvârakū  meytī  sar  sorfa.   »]آید سر سفره سوار می] آن.«  

 

                                                        
1. G. Windfuhr 
2. C. MacKinnon 
3. J. Blau 
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 aku–اي نیز پسوند  اي و کنده فارس مانند دوانی، دهله هاي گویشدر بسیاري دیگر از 
  ).59: 1384؛ 57: 1383سالمی، . نک(رود  کار می بهاسم  ساختنِ براي معرفه

 ):57: 1389معماري، (بهبهانی 

harfaku  a  delam  šas.   »آن حرف به دلم نشست.«  

 
اسم  کردنِبراي متمایز ،همانند بویراحمدي، ka–دار  پسوند تکیه ،در شوشتري و دزفولی

دختر خاصی که مورد نظر ( »ردم هدختر« doxtarka mord:رود، مانند میکار  معرفه به
در این دو گویش ). ندا هشد دیگري که در گفتار گوینده شناخته گوینده است و نه دختر یا کسانِ

کسرة اضافه بین صفت و باعث حذف شود،  وقتی به اسم افزوده میو نیز پسوندي مرزنماست 
پسر « kuak  kūčīkka، »پسر کوچک« kuak  e  kūčīk: شود، مانند شوشتري میموصوف 
  ).1995کینن، مک(» کوچیکه

ي مذکر و مؤنث داردها اسمدو صورت مختلف براي ساز  معرفه در هورامی این پسوند :–aka 
  ):16: 1966، 1مکنزي( ي مؤنثها اسمبراي  ake–ي مذکر و ها اسمبراي 
  

agar  mexakà–t  kúε.                    ( 62: همان ».میخ را بکوبی] آن[اگر « (  
ganmakèšā  hārā  tā  wúrda  bia.   

  )64: همان(».رد شودآسیاب کن تا خُگندم را ] آن[«
و » اینجا« idânقید مکان oku–.ندکن اسم را معرفه میok–و oku–پسوند  کُرُشیدر
udân »42: 1384عمادي، (کند  را نیز معرفه می» آنجا:(  

kârčoku  bokân  bod.   »]خواستید چاقو را می] آن.«  

maškok  kaft.    »مشک افتاد.«  
ya  čoki  idânoku  leybi  âkkodad.   »کرد اي اینجا داشت بازي می بچه.«  
 

  [vo / –yo–]پسوند  +صفت اشاره . 2. 3
 ترتیب به اضافۀ پسوند به ،»این« [:i]و » آن« [:u]ي اشارة ها صفتترکیبی از  ،در این ساخت

در لري . رود کار می اسم مفرد و جمع به کردنِ هاي معرفبر، [yo–]و  [vo–]ِ ردا تکیه

                                                        
1. D. N. MacKenzie 
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فقط ضمیر (ضمیر اشاره نیز هستند » این« ]-[yoو » آن« ]-[vo هاي، صورتبویراحمدي
 [:u]ي اشارة ها صفتترتیب  ، بهد، به جاي این دوکن اشاره، در نقش صفت اشاره عمل نمی

 کردنِ برجستهاست و براي تأکید و  دهنده تقابل این ساخت). دنرو کار می به »این« [:i] و »آن«
کار  به مرتبط با آن یا موضوعات ها اسمآن از دیگر  کردنِک اسم یا موضوع خاص و متمایزی

  :زیر نشان داد توان به صورت دو ساخت این ساختار را می. رود می
  

1. [u:]  +  اسم –[vo] 

2. [i:]   +  اسم –[yo] 
 

نخست ساخت، شود، مشخص کرده و  به آن اشاره می ،شاره به دورا اسمی را که با صفت
  :آید این پسوند بعد از پسوند نشانۀ جمع می ،ي جمعها اسمدر . کند معرفه می

  
[u:  duwærvo  si:–ʃ  go: , u:mæn]. 

  )دیگر دختر یا دخترانِیکی آن دختري که اشاره شد، نه این ( ».آمدند ،بهش گفت هآن دختر«
[gæp–om  sær  u:  doureivo–ne]. 

 )دورة قدیم، نه دورة کنونی( ».صحبتم دربارة آن دوره است«    

[ʃæʃ  ta:  korr  væ  u:  zæ:nælvo  da:re].   
  )نه این یکی ،هایش نزاز آن ( ».ها دارد شش پسر از آن زن«  

[da:–ʃ–e  væ  u:  ko:rælvo–n–eʃ]. 
 )ن یکی یا اینهانه ای ،آن پسرهاي دیگرش( ».داده استش به آن پسرهایش«

 
  :به آن اشاره شده است اشاره به نزدیک کند که با صفت ساخت دوم اسمی را معرفه می

  
[næ  mes  i:  doureiyo  bi:].  »نه دورة قدیم ،این دورة کنونی( ».نبود همانند این دور(  

[ægæ  u:ʦo  ūmæ , hæm  i:ya:  sær  i:  bәrryo].  
  )دیگر هاي گروه یا گروهیکی این گروه، نه آن ( ».د سر این گروهآی اگر آنجا آمد، باز هم می«
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با پسوند  ،محدودتر گونۀ دیگري از این ساخت با کاربرد[–ho]  ي اشارة  ها صفتو[u:] 
بویراحمدي  در لريِ ]-[ho، قبلی خالف دو ساختاما بر. شود ساخته می» این« [:i]و » آن«

زمانی  hoشاید بتوان گفت . داریمرا  »آن« hoمیر اشارة اما در بختیاري ض. ضمیر اشاره نیست
  :دتوان نشان دا این ساخت را اینگونه می. بوده استاشاره بویراحمدي ضمیر  در لريِ
  

[u: / i:]   +  اسم–[ho] 
 

اسمی که به آن اشاره  کردنِ کید و مشخص، براي تأمانند دو ساخت قبلی ،این ساخت نیز
  :درو کار می است، بهبت شده شود، یا دربارة آن صح می

  
[mes  u:  γa:γozho  mæko]. 

 )آنگونه عمل کردي قبلی که آن کاغذ( ».عمل نکن )نامه( مانند آن کاغذ« 
[i:ræn  si:  u:  gærdænæho]. 

  )شود نشان داده می ة دستاي که با اشار آن گردنه( ».روند به سمت آن گردنه می«
[i:  yæki:ho  hæm  nu:mza:yi:–yæ] ? 

 )این یکی پسر که گفتی( »است ؟ )نامزد کرده(این یکی هم نامزدي«    

 
گاهی خود پسوند [–ho] این . رود کار می بهاسم  کردنِ بدون صفت اشاره نیز براي معرفه

معرفه اشاره  با دست به آن اسمِ ،صفت اشاره کاربردنِ به بدونکه  ،گیرد کار هنگامی انجام می
  :شود می

  
[men  i:  houʃa:  i:ræ  u:ʦәho]. (u:ʦo  »آنجا« ) 

 )دهد را نشان می خانه حیاط ی ازبا اشارة دست سمت( ».رود به آنجا داخل این حیاط می«

[ba:lei  Xour–e , i:ʦәno Xourho] 
دهد  ن میبا اشارة دست نشا( ».خفر )به سمت(اینگونه ، است خفر) روستاي(باالي «

  )روستاي خفر چه سمتی است
که در اصل ضمیر ، ho–پسوند . شود دیده می ها ساختکوهرنگ نیز مشابه این  بختیاريِدر 

 īو  »آن« ūي اشارة ها صفت ،قبل از اسم. شود اشاره به دور است، به پایان اسم معرفه افزوده می
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کوهرنگ معموالً قبل از اسمی که این پسوند را  در بختیاريِ. دند بیاینتوان نیز می »ینا«
کردن نقش متمایز. )114 :1389طاهري، (آید  فاصله می نیز بافاصله یا بی »هم« hamگیرد،  می

 hæm  نِ ویژه که با آمد هشود، ب خاص در بختیاري نیز دیده می و تأکید بر یک اسم یا موضوعِ

  :کند کیدي عمل میمانند ضمیر تأ گیرد، پسوند را می قبل از اسمی که این ،»هم«
  

awordom  nahâm–sõw  men  ham  tūho. 
 ».آوردم گذاشتمشان داخل همان خانه«   

hēčē  ze to  nēxom  γeyr  az  ham  ī  bareho. 
 ».خواهم غیر از همین بره از تو نمیهیچ چیز «    

sar  konīm  be  ham  līkâho. 
 ».ها سر بکنیم داخل همین شکاف«    

 
 هاي گویش که از شاخۀ جنوبیِ ،منطقۀ جرقویۀ اصفهان هاي گویشمشابه این ساخت را در 
پسوند ها  در این گویش. بینیم نیز می ،)1991ر، ویندفو(شوند  مرکزي ایران محسوب می

ضمیر اشارة شود و قبل از اسم نیز  افزوده میآن  و یا صفتاسم  به پایانِ on/–hon–ساز  معرفه
yon »یا » یناokon »دراصل ضمیر  توان این پسوند را می). 2008، 1برجیان(آید  می» آن

  :در فارسی دانست ânاشاره و برابر با ضمیر اشارة 
  

yon  purehon  ki  bu?  » ؟پسره کی بوداین«  

yon  pereyn  ižiron         »این پیراهن زیبا.«  
okon  bâqon.   »هآن باغ.«  

 :u–پسوند . 3. 3

رود، و به صفت  کار می یی که با صفت همراهند بهها اسم کردنِ براي معرفه [:u–] دار د تکیهپسون
در . رود کار می ي مفرد و جمع، هر دو بهها اسم کردنِ این پسوند براي معرفه. شود اسم افزوده می

 پسوند یک [:u–]. دنآی می »این« [:i]و  »آن« [:u]ي اشارة ها صفتاین مورد نیز قبل از اسم، 

                                                        
1. H. Borjian 
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 کردنِخاص و متمایز اسم یا موضوعِ کردنِ براي مشخص[:ku–] مانند پسوند  که است  1اشاري
 سازِ معرفه شبیه پسوند ویژه هاین پسوند ب. رود کار می مرتبط به و موضوعات ها اسمآن از دیگر 

  :در فارسی گفتاري است e–دار  تکیه
  

[u:  piya:  kәloftu:  ma:l  æʃa:yer  ba:la:–ye]. 
 ».مال عشایر باالست هآن مرد چاق«    

[pa:–t  æ  be:l  sær  u:  bærd  sæfi:yu:].    »هپایت را بگذار روي سنگ سفید.«  
[pæ  mæ  næ  hæm  i:  duwær  dәroʃtu: , duwær  xә–t–e] ?  

  » ، دختر خودت نیست ؟هپس مگر همین دختر بزرگ«
[væ  u:  mәba:ylæl  geru:nu:].    »هاي گران از آن موبایل.«  
[væ  i:  nu:næl  xu:bu:  e:seimu:n].    »دیمخریي خوب ها نااز این ن.«  

 
که قبالً در جمله ذکر شده، با گرفتنِ ،اي معرفه اسمِ صفت تواند به  ساز می معرفه این پسوند

 از نشانۀ جمع قبلساز  معرفه این پسوند. جاي اسم قرار گیرد و حتی مانند اسم جمع بسته شود
)[–æl]  یا[–yæl]( گیرد قرار می:  

[yæki:–ʃ  ku:r  bi: , yæki:–ʃ  borr  bi: u: ku:ru: i:ʦærd , u:  bәrru:  

ni:ʦærd]. 
 ».چرید چرید، آن بینا نمی آن کور می. یکیش کور بود، یکیش بینا بود ]از آن دو اسب[«

 )شود اسب کور از اسب بینا متمایز می(
[u:  xu:bu:yæl–om  ræ:ten , noumæn].  

پسرهاي خوب از دیگر پسرها که خوب نبودند ( ».خوبم رفتند و نیامدند ]پسرهاي[آن «
  )دنشو متمایز می

  ):115: 1389طاهري، (همین کارکرد را دارد  e–کوهرنگ پسوند  در بختیاريِ
gale  nahâ  be  darezēr , dīn  mēš  kâle. 

 ».سیاه به دنبال میشِ دره شد، گله روانۀ پایینِ«    

                                                        
1 . deictive  / deictic   
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یز این استان فارس مانند کالنی، کوزرگی، ماسرمی و مسقانی ن هاي گویشدر برخی از 
: مانند. آن صفتبه شود، نه  د، اما به اسم افزوده میرو کار می پسوند براي ساخت معرفه به

 ،)59: 1384؛ 57: 1383سالمی، . نک(» سیب« sibu، کالنی »چراغ« čerâγuمسقانی 
که در استان فارس رواج  ،در سیوندي ).1999ر،ویندفو(» این گوسفندها« ī mīšgälūمغانی س

 پسوند اسم، افزودنِ کردنِ هاي معرفه غربی است نیز یکی از راه  شمال هاي گویشدارد، اما از 
شود، هم به  صفت افزوده می بدونِ در سیوندي این پسوند هم به اسمِ. به اسم است u–رِ دا تکیه

  :هاي زیر مانند مثال ،)32: 1979، 1لوکوك(فت اسم و هم به اسم با صفت اشاره ص
  

nazar–eš  ba  ğuču  bi.  )قوچ بود] همان[نظرش به «) 88: همان.«  
sobeš  kākāi  doroštu  vāt–eš.    )گفت هصبح آن روز برادر بزرگ«) 107: همان.«  
ī  vardu  nūnd.    )ین سنگ بودهم«) 127: همان.«  
 

این پسوند مشابه، سازِ معرفه و برابر با پسوند   –e  ،کردي و در هورامی،  ،در فارسی گفتاري
  :شود دیده می نیز مرکزي هاي گویشبیشتر 
: 2000،بلو( کند اسمی را که با صفت اشاره همراه شده است معرفه می ،سورانی کرديِدر

66:(  
em  kiç–e  ciwan–e.   »این دختره زیباست.«  
 

براي مذکر  a–دو صورت دارد،  رود و کار می اسم به کردنِ براي متمایز در هورامی این پسوند
 i hara: آیند ي اشاره نیز میها صفتگیرد،  قبل از اسمی که این پسوند را می. براي مؤنث e–و 
چسبد،  که مستقیماً به اسم می، aka / –ake–برخالف . »خر آن ماده« ā māhare، »این خر«
و معموالً بعد از پسوندهاي  a–واژ بگیرد این پسوند فقط به صورت  ر اسم وند صرفی یا پیاگ

  ):16: 1966مکنزي، (آید  واژها می صرفی و پی
ā  kināče–m–a  bāra.   »آن دخترم را بیاور.«  

 

                                                        
1. P. Lecoq 
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و با  e–این پسوند به صورت  ،که تمایز جنس ندارند ،مرکزي هاي گویشدر آن گروه از 
ی که تمایز دو جنس مذکر و مؤنث دارند، این های گویشرود، اما در  کار می د بههمین کارکر
براي مثال ). 1991ر، ویندفو(است   e–ي مؤنث ها اسمو براي   a–ي مذکر ها اسمپسوند براي 

  ):58 :1392فتحی بروجنی، (که تمایز جنس دارد  ،اي در میمه
dote  aš  vâ  mân-em  bešoya  tüt  betekne. 

 ».دختره گفت مادرم رفته است توت بتکاند«   

püra  aš  vâ  ge  to  ūrīda  vošde.   »طرف بایست به پسره گفت که تو آن.«  
 

، ضمن »آن دانه« ū dūnaha: همین نقش را دارد a(h)–در شوشتري و دزفولی پسوند 
بین صفت و  ۀشود، کسرة اضاف به اسم افزوده مینیز دارد و هنگامی که  مرزنمااینکه نقش 

مک(» کیف بزرگه« kīf gapa، »کیف بزرگ« kīf e gap: شود، شوشتري موصوف حذف می
  ).1995کینن، 
  

 :i–قید زمان معرفه با پسوند . 4. 3

شام، « [ʃu:m]، »دیشب« [du:ʃ]: به برخی قیدهاي زمان مانند :i–دار  با افزودن پسوند تکیه
شوند، یعنی  مانند آن، این قیدها معرفه می و» صبح« [so:b]، »دم غروب« [pæsi:n]، »شب

. شنونده آشناست و گویندهبراي  که تازه گذشته است یا در پیش است وکنند به زمانی اشاره می
یا » همین دیشب«توان گفت معنایی شبیه قیدهاي  براي درك بهتر معناي چنین قیدهایی می

  :یرهاي ز مانند مثال. در فارسی گفتاري دارند» همین عصري«
  

[i:nga:ri:  go:ten  pæsi:ni:  ræ:].    »غروبی رفت انگار گفتند همین دم.«  

[du:ʃi:  i:ma:  kælæpa:  xærdi:m].    »پاچه خوردیم دیشب ما کله.«  

[so:bi:  teiso  men  hæm  i:  tu:wæl  hei  pi:t  i:kәne].     
 ».زند ها دارد پرسه می از امروز صبح تا حاال داخل همین خانه«

[biyou  ta:  so:bgeyi:  bereim  æ  ʃeka:l].   
 ».صبح زود برویم شکار) فردا(بیا تا «  
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 75شهرضا شهري است در (بینیم  شهرضایی می مشابه چنین ساختی را در لهجۀ فارسیِ
، »ظهر«، »صبح«شهرضایی نیز قیدهاي زمان مانند  در فارسیِ). کیلومتري جنوب اصفهان

  :1همین کارکرد را دارند [i:ye–]پسوند  با گرفتنِ ،تی روزهاي هفتهحو  ،هاآن و مانند» شام«
  

[zoħri:ye  di:dæm–oʃ  næ  soħbi:ye].   »امروز ظهر دیدمش، نه امروز صبح.«  

[æsri:ye  mi:xæym beri:m  xeri:d]. 
 ».می خواهیم برویم خرید) که در پیش است(امروز عصر «   

[ʃænbei:ye  sær  e  ka:r  næræft].   »شنبه این هفته سر کار نرفت.«  

 
گفتاري  در فارسیِ e– سازِ معرفه پایانی آن را همان پسوند ، اگر جزء[i:ye–]د دربارة پسون

نخست آن  ساخته شده و جزءi: + –e – توان گفت این پسوند از ترکیب دو جزء بدانیم، می
سم زمان یا قید زمان را معرفه که ا ،استبویراحمدي  در لريِ [:i–]برابر با همان پسوند 

  .کند می
  

  گیري نتیجه. 4
 این گویش سه ساخت که دهد بویراحمدي نشان می ساز در لريِ معرفه هاي ساخت بررسی

 که پسوند ، [:æku: / –ku–]دار پسوند تکیه. 1: اسم دارد کردنِ مختلف براي معرفه
ي دیگر ها اسمیک اسم خاص از اسم یا  کردنِزاست و براي متمای (contrastive)دهنده  تقابل

این پسوند از . کند روند، معرفه می کار می یی را که بدون صفت اشاره بهها اسمو  ،رود کار می به
فارس  هاي گویشة زاگرس است و در کردي، هورامی، لکی، حوز هاي گویشاي مشترك ه ویژگی

. 2. شود فولی و شوشتري نیز دیده میدزبهبهانی، استان خوزستان مانند  هاي گویشو برخی 
و  [vo–] دارِ تکیه ترتیب به اضافۀ پسوند به» این« [:i]و » آن« [:u]ي اشارة ها صفتترکیبی از 

[–yo] این . رود کار می ، بهآیند که با صفت اشاره می ،ي مفرد و جمعها اسم کردنِ براي معرفه
آن از دیگر  کردنِیک اسم و متمایز کردنِ دهنده است و براي تأکید و مشخص لساخت نیز تقاب

شود و نمونۀ مشابهی  این ساخت در بختیاري نیز دیده می. رود کار می ي مرتبط با آن بهها اسم
                                                        

 لهجۀ گویشور و شناسی زبان دکتري دانشجوي میرطالیی مائده خانم مدیون را ذکرشده هاي مثال و نکته این .1
  .هستم شهرضایی
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 دارِ پسوند تکیه. 3. مرکزي ایران دارد هاي گویش منطقۀ جرقویه از شاخۀ جنوبیِ هاي گویشدر 
[–u:] کار می همراهند بهبا صفت ي مفرد و جمعی که ها اسم کردنِ براي معرفه  رود، و به صفت

 کردنِ براي مشخص [:ku–]که همانند  ،استاشاري  یک پسوند [:u–]. شود اسم افزوده می
قابل مقایسه است با  ،ویژه هب ،این پسوند. رود کار می به ها اسمآن از دیگر  کردنِاسم و متمایز

سازِ معرفه پسوند   –e ِایرانی  هاي گویشآن را در بیشتر  برِکه برا ،گفتاري در فارسی
 ،بویراحمدي .بینیم میهورامی، کردي، و دزفولی و شوشتري نیز  مرکزي، هاي گویشمانند

به قیدهاي  [:i–] دارِ تکیه پسوند زمان دارد و آن افزودنِ اسمِ کردنِ ساختی نیز براي معرفه
یدها با گرفتن این پسوند به است و این ق» شام، شب« [ʃu:m]، »دیشب« [du:ʃ]زمانی مانند 

. کنند که تازه گذشته است یا در پیش است و براي گوینده و شنونده آشناست زمانی اشاره می
  .شهرضایی دارد لهجۀ فارسیِهاي فارسی مانند  برخی گونهاین ساخت نمونۀ مشابهی در 
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