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 چکیده
 

ی حاضر به توصیف سه ویژگی صرفی حرف تعریف، تکواژ مقاله

فعولی در گویش لری باالگریوه اختصاص دارد. جمع و نشانه م

ی مذکور تحلیلی به سه مقوله-این پژوهش رویکردی توصیفی

هایی ها با گویشوران لر مصاحبهآوری دادهدارد و برای جمع

 -صورت بههای جمع در این گویش انجام گرفته است. تکواژ

yɑ  وʊ ان در-ها و -های هایی با تکواژباشند و شباهتمی 

ی در لری باالگریوه نشانه n-یا  en-. تکواژ فارسی وجود دارد

دهد های خاصی را در ترکیب نشان میمفعول است و ویژگی

توان به ترکیب آن با صفات ملکی در حالت که از آن جمله می

و در  ɪجمع و نه مفرد اشاره کرد. نکره در لری باالگریوه با 

 ke-ی که معرفه با شود در حالبیان می ɜːحالت صفتی با 

رود. تکواژ میکار به e-رفته و در حالت صفتی به همراه کار به

بیشتر بیانگر دانش مشترکی است که گویشوران از  ke-معرفه 

به اسمی  e-اند در حالی که معرفگی با قبل به اشتراک گذاشته

اینک با آن اکنون قابل مشاهده است و یا همگردد که همبازمی

اند. ساخت معرفه و نکره در لری باالگریوه کامالً از آشنا شده

 صورتهای فارسی متمایز است. 

 

لری باالگریوه، حرف تعریف، معرفه، نکره، نشانه  ها:واژهکلید

 مفعولی
 

 

 
 

Abstract  

 
The present paper aims at describing the 

three morphological features in Bala 

Geriveh: Articles, Plurality and Object 

Marking. This research followed a 

descriptive-analytic approach towards the 

three categories. In order to collect data, we 

have interviewed a group of Lor speakers. 

Plural morphemes in Lori are -yɑ and -ʊ and 

they seem to be similar to -hɑ and -ɑn in 

Persian. The allomorphs -en and -n in Lori 

Bala Geriveh are considered as object 

markers and have their specific features such 

as their concatenation with possessive 

adjectives in plural form and not in singular 

form. Indefinite article in Lori is -ɪ and ɜː in 

adjectival forms; while, definite article is -ke 

and in adjectival forms. The morpheme -ke 

is an indication of a background knowledge 

concerning past; while -e shows a case, 

which is observable or recognizable at the 

moment of speaking. (In)definiteness in Lori 

is completely different from Persian.  

 

Key Words: Lori Bala Geriveh, Articles, 

Definiteness, Indefiniteness, Object Markers 
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 مقدمه  -1

اند یران سکنی گزیدهدرصد از خاک ا 40لری زبان گروهی از مردمان ایران زمین است که در حدود 

های لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهار محال و این مردمان در استان(. 1393)امان الهی بهاروند، 

کنند )ابراهیمی و بختیاری، ایالم، همدان، کرمانشاه، اصفهان، مرکزی، فارس و هرمزگان زندگی می

آبادی : لری خرمعمده است  یه( در استان لرستان دارای دو گونløri) (. لری1391عبدی، 

در این پژوهش به بررسی (. 1395بین، ( و لری باالگریوه )سلیمانی و حق1391)ابراهیمی و عبدی، 

پردازیم. جمع در گویش لری باالگریوه میتکواژ مفعول و  ی هحرف تعریف معین و نامعین، نشان

حروف تعریف در گویش لری شوند عبارتند از: الف( هایی که در این پژوهش مطرح میپرسش

روند؟ ب( آیا نشانه مفعول همانند فارسی میکار بهچه عالئمی هستند و چگونه  دارای باالگریوه

-میکار بهمفعولی  ی ههای متعدد دارد؟ پ( تکواژ جمع چگونه در کنار حروف تعریف و نشاننقش

 رود؟ 

ها جلب شده ولی همچنان بر گویش شناسان به اهمیتهای اخیر توجه زبانهر چند در سال     

شناختی چندانی انجام های دیگر پژوهش زبانروی گویش لری باالگریوه همانند بسیاری از گویش

( اشاره کرد که 1392توان به نجفوند )نشده است. از جمله کارهایی که در این حوزه انجام گرفته می

( به 1392( و کامبوزیا و دیگران )1391است. همچنین، سلیمانی ) در آن افعال را توصیف کرده

( به زمان 1395بین )اند. و در نهایت، سلیمانی و حقفرآیندهای واجی بر پایه بهینگی پرداخته

مختصر صورت بهدر بخش دوم از این مقاله  .انددستوری و نمود در این گویش نگاهی داشته

ارائه شده است. در بخش سوم روش  توضیحاتی در مورد نشانه مفعولی، تکواژ جمع و حرف تعریف

گیرد. در بخش چهارم به توصیف مقوالت ها مورد ارزیابی قرار میآوری دادهجمع ی هتحقیق و شیو

ایم. و مذکور در گویش لری باالگریوه پرداخته و در برخی موارد آنها را با زبان فارسی مقایسه کرده

 اند. گیری ارائه شدهدر نهایت بحث و نتیجه

 

 پژوهش یپیشینه -2

 مفعولی  ینشانه -1 -2

رود و میکار بهمشخص نمودن مفعول مستقیم طور که از نامش پیداست برای مفعولی همان ینشانه

رود: میکار بههایی همچون فارسی و ژاپنی مشاهده شده است. نشانه مفعولی به دو شکل در زبان

( نشانداری مفعولی متصل به هسته را نشان داده 2011نشانداری هسته و نشانداری وابسته. تالرمن )

 شود. که در آن نشانه مفعولی به هسته فعلی متصل می
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(1)    ɪ  amas  nas -key -yao   na  

  معرفه  سشم-نشانه مفعول خریدن سشم1 پدر معرفه
ri’  muruo 
 سبز   سبزی

 )زبان کامبرا(.   رساندپدر سبزیحات سبز را به فروش می

هماهنگ است و  naبا تکواژ صرفی  ɪ amaدر زبان کامبرا، عبارت شود که مشاهده میطور همان     

که تکواژ مفعولی سوم شخص مفرد است هماهنگی  yaکه مفعول جمله است با  na ri’ muruعبارت 

  دارد.

اصر وابسته نشان ها همچون فارسی و ژاپنی مفعول را با اتصال نشانه به عندیگر از زبان یهدست     

فوجی و اونو کند. بازی می rɑو در زبان فارسی  o-دهند. این نقش را در زبان ژاپنی تکواژ می

 نشانه مفعولی است.  oنشانه فاعلی و  gaاند که در زبان ژاپنی ( نشان داده2000)
(2) yoʃi:   gɑ  hakaserunbun        o   kaita.  

شانه مفعولن پایان نامه      نشانه فاعل یوشی   نوشت 

 نامه را نوشت. یوشی پایان

و عالوه بر  پرداخته "را"به مقوله  (1369شناسانی همچون دبیرمقدم )زبان فارسی نیز زباندر      

( به 2014. حسینی فاطمی )های دیگری نیز برای آن ذکر کرده استنقش نشانداری مفعولی نقش

)الف( : ها را به شکل زیر معرفی کرده استوی این دسته .پرداخته است "را"بندی انواع معانی طبقه

 فرضپیش ی هبه عنوان نشان "را" ؛ )پ(گردر نقش تخصیص "را")ب(  ؛در معنای نشانه معرفه "را"

 (. 2014)ر.ک. حسینی فاطمی، 

های نکره در زبان فارسی نشانه مفعول معرفه است و صورت "را"( معتقد است که 1989کمری )      

 ( را برای گفته خود مطرح کرده است. 3) روند و مثالمیکار به "را"دون عالمت ب

 الف. کتاب را دیدم.  (3)

 ب. کتابی دیدم. 

چه موارد بسیاری وجود دارند که در آنها رسد این سخن چندان درست نباشید چناناما به نظر می

 رفته است. کار بهبه همراه عنصر نکره  "را"تکواژ 

 ره کتابی را کامل خواندم. الف. باالخ (4)

 ب. * باالخره کتابی کامل خواندم. 

 "را"مفعولی  ی ههم نکره است و هم به همراه نشان "کتاب"( کامل خوش ساخت است و 4مثال )

عادی  "را"در جمله باشد نه تنها حذف  "کامل" ی هرفته است. در این حالت و زمانی واژکار به

 .  شودنیز میدن جمله نیست بلکه باعث غیر دستوری ش

                                                           
 م = سوم شخص مفرد شس . 1
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 . تکواژ جمع 2-2

ای شود و معموالً برای صورت مفرد نشانهپسوند ظاهر میصورت بهتکواژ جمع در بسیاری از زبانها 

د های جمع هستنها تکواژه-و در زبان فارسی پسوند  s-شود. برای نمونه در زبان انگلیسی ظاهر نمی

، آنگاه موارد را رودکار بهبیش از یک پسوند  "جمع"برای . اگر ای ندارندهای مفرد نشانهو صورت

(. در زبان انگلیسی تکواژ جمع به 2002تکواژ جمع در نظر گرفت )هسپلمث،  ی هتوان تکواژگونمی

تکواژ جمع در زبان انگلیسی هستند.  هایشود که در حقیقت تکواژگونهتلفظ می /s/, /z/, /ɪz/شکل 

. وی ان وجود دارد-ها و -صورت بهدر زبان فارسی نیز جمع که  انده( نوشت1385درزی و معظمی )

ها کاربرد بیشتری دارد و مورد دوم بیشتر به زبان نوشتاری اختصاص دارد. -ذکر کرده که پسوند 

ان فقط مربوط به جانداران -( انتقاد کرده و برخالف گفه الزار معتقد است که 1992وی از الزار )

خود  ی هرود و برای اثبات گفتمیکار بهه اسمهای مربوط به غیر جانداران هم نیست و گهگاه همرا

 . انددهنرا شاهد آور "1درختان"

 

  . حرف تعریف3 -2

اند: معرفه و نکره. حرف تعریف معرفه را در دستورهای سنتی دو نوع حرف تعریف را مشخص کرده

حرف امروزه  .کندجدیدی را معرفی می اند که آشناست و نکره مرجعمعادل چیزی در نظر گرفته

 ؛1964)اسمیت،  انددادهقرار  2گربخشی از طبقه بزرگتری از واژگان نقشی به نام تخصیص را تعریف

گرها در زبان انگلیسی نام ای از تخصیص( از دسته53: 2011تالرمن ) (.2011تالرمن،  ؛1983هایم، 

 هایی ارائه شود. و سعی شده برای فارسی نیز مثال شود( به آنها اشاره می1برده که در جدول )

 
 و فارسی  گرها در زبان انگلیسیتخصیص(: 1)جدول 

 زبان انگلیسی فارسیزبان  گرتخصیص

 The papers, a problem, an egg کتابی، کتاب، کتاب   حرف تعریف

 ,This paper, these papers, that egg این مداد، آن مداد اسامی اشاره

those eggs 

 What colour, which papers کدام رنگ، چه مدادی گرهای پرسشیتخصیص

 مقداری آب، همه آنها، هیچ وقت و ... نماهاکمیت
Some milk/eggs, each paper, every 

boy, all cases, no time, most eggs, 

much time, any eggs 

 ,My child, her/his child, our child دکشاش، کوبچهمن، کتابم،  ی هبچ گرهای ملکیتخصیص

Lee’s child 

 We/us linguists, you boys ما ایرانیان، شما جوانان ضمایر

 

                                                           
 هم جاندار باشند.  "درختان"رسد به نظر می . 1

2 . Determiner  
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دانسته که در  علتگر را به این تخصیص ی ه( قرار دادن حرف تعریف در طبق2011تالرمن )     

ر داد. به این ترتیب در زبان انگلیسی توان قبل از اسم قرازبان انگلیسی فقط یکی از این موارد را می

 را ساخت.  this my child*توان نمی

برای بیان معرفه و نکره بودن  theو  aبا تأکید بر اینکه در زبان انگلیسی تنها  (2003) الینز     

های صرفی و دستوری دیگری نیز بیان شوند، روند و این ویژگی ممکن است با ویژگینمیکار به

دو نوع حرف تعریف معرفه از  یف را معرفه ساده و نکره ساده نامیده است. وی، همچنین،حروف تعر

و حرف  در زبان انگلیسی( theو  a) است: حرف تعریف واژگانی نام بردههای دنیا و نکره در زبان

نشان داده که در برخی از ( 2011با این وجود، تالرمن ) .ن در زبان عربی(-و  -)ال تعریف وندی

-صرفی و هم واژگانی نشان میصورت بهها همچون سوئدی، نروژی و دانمارکی معرفگی را هم انزب

 برگرفته از زبان سوئدی(.  5دهند )مثال 
(5) A.  Mus  -en 

 معرفه  موش     
B.  den  hungriga mus -en 

 معرفه- موش  گرسنه معرفه     

این حرف تعریف به ماشینی  اند کهن نوشتهنویسادستور the carعبارت در  the در باب معنای      

 ی هجملدر نویسد که ( این مورد را رد کرده و می2003کند و نه هر ماشینی. الینز )خاص اشاره می

I bought a car this morning ماشین در ذهن گوینده مشخص است و به هر ماشینی اشاره نمی-

ی دیگر حروف تعریف را به دو دسته معرفه و نکره ( از سو2003کند با این وجود نکره است. تایلر )

شود: نکره مشخص و نکره تقسیم کرده و معتقد است که نکره خود به دو دسته تقسیم می

و فرض را به موردی خاص توجه کرده نویسد که گوینده نامشخص. وی معرفه را تعریف کرده و می

ها آن را تشخیص دهد. در حالی که در نکرهدهد که شنونده به طور واحد قادر است بر این قرار می

رود که موردی خاص را تشخیص دهد. در نکره مشخص، گوینده موردی خاص از شنونده انتظار نمی

 را در ذهن دارد، در حالی که در نکره نامشخص مورد مطرح شده دلبخواهی است. 

یا یکی از حروف تعریف را ها ممکن است هر دو ( نشان داده که برخی از زبان2011تالرمن )     

-توان در مثالبهره ببرند. این مورد را می یهای دیگرنداشته باشند و برای نشان دادن آن از ویژگی

 ( از زبان چینی مالحظه کرد. 2های )
(6) A. ta mi pingguo le 

او           نمود  سیب خرید 

 او سیبی خرید    

 

B. ta pingguo mai le 

او         نمود خرید  سیب 

 او سیب را خرید. 
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( معرفه است و از طریق جابجایی فعل و مفعول حاصل شده 2b( نکره و )2aدر این حالت مثال )      

 است. 

شناسان همچون اند. برخی از زبانشناسان به معرفه و نکره در زبان فارسی پرداختهبرخی زبان     

ای نکره نشانه دارد و معرفه را همچون زبان ( معتقدند که زبان فارسی فقط بر1395انوری و گیوی )

دهد. برخی دیگر نیز معقدند که زبان فارسی برای چینی با ابزار صرفی و دستوری دیگری نشان می

در پایان اسم  /e/و  /a/واژی -کند و برای معرفه از  واحد واجاستفاده می "ی-"و  "یک"از  نکره

، راسخ مهند، 1997، و گبهارت ؛ ماهوتیان1386ره، قط؛ 1385عبدالمالکی، برد )مفرد بهره می

1388.) 

 

 ها و روش پژوهشآوری دادهجمع -3

 خاصی منطقة به نکهاز آ پیش"اند که گویش باالگریوه ( ذکر کرده246: 1395بین )سلیمانی و حق

و  ناستزخو لشما ن،لرستا بجنودر  که ستا رکشو بغردر  یفیاطوو  امقوا نباز ،باشد شتهدا تعلق

 با گانیو واژ ییآوا نظر از که ستا دیمتعد یهاگونهدارای  هباالگریو یلر. نددار سکونت میالا قشر

های این پژوهش از از این رو، داده ".دشو می هیدد کمتر رستودر د وت،تفا ین. انددار  وتتفا یکدیگر

تاهای دارایی و آباد و روستاهای اطراف آن، روسطریق مصاحبه با گویشورانی که در شهر خرم

های پژوهشی به منظور توصیف و تحلیل تکواژ دیناروند، ساکن هستند به دست آمده است و داده

 اند. آوری شدهجمع، نشانه مفعولی و تکواژ معرفه و نکره جمع

 

 ها تحلیل داده -4

ی بخش از مقاله به توصیف مقوله حرف تعریف، نشانه مفعول و تکواژ جمع در گویش لردر این 

 کنیم. پردازیم. برای این کار ابتدا با تکواژ جمع شروع میباالگریوه می

 

 تکواژ جمع  -1- 4

های دیگر با پسوند نشان تکواژ جمع در گویش لری باالگریوه همانند زبان فارسی و بسیاری از گویش

 شود. ته میها جمع بساسم ی هاست که تقریبا با هم -yɑشود. پسوند غالب در این گویش داده می
(7) A. qelam- yɑ  

 مدادها 
B. dafter- yɑ  

 دفترها 
C. ɑsɑre-yɑ 

ها ستاره  
D. pɪyɑ- yɑ 
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 مردها 

شود. این تکواژ فقط نیز برای نشان دادن جمع استفاده می -ʊگاهی از تکواژ  -yɑعالوه بر تکواژ      

 رود. میکار بهبه همراه اسامی جاندار 
(8) A. døxter-ʊ 

 دخترها 
B. kor-ʊ 

 پسرها 
C. zen-ʊ 

ها زن  
D. xwar- ʊ 

 خواهران

E. gap- ʊ 

 بزرگان

E. *pɪyɑ- ʊ 

 مردها 

تبدیل  ʊوجود دارد در گویش لری به  ɑnجالب است که از منظر واجی هر جا در فارسی رسمی      

در فارسی رسمی در لری  nɑn. برای مثال، شودحالت ترکیبی ظاهر میتنها در  nشده و صدای 

صورت به شودمیتکامل پیدا کرده است، اما در بافتی که عنصر جمع به آن افزوده  nʊ صورتبه

nun-yɑ این حالت در مورد تکواژ جمع آید. درمیʊ ترکیبی صورت بهدهد و در جایی که نیز رخ می

 شود. نیز ظاهر می nرفته صدای کار به
(9) A. kor- ʊn-eʃ 

 پسرهایش
B. døxter-ʊn-em 

 دخترانم
C. berɑr- ʊn-ʃʊ 

 برادرانشان

های ملکی بدون باید بیفرائیم که این تکواژ در کنار پسوند (7های )مثال yɑدر مورد تکواژ جمع      

( واج میانجی نیست و بخشی از تکواژ 9های )در مثال nدهد که ماند و این نشان میتغییر باقی می

 شود. است که فقط در حالت ترکیبی ظاهر می
(10) A. qelam- yɑ-ʃ 

هایشقلم  
B. dafter- yɑ- ʃʊ 

 دفترهایشان 
C. ketɑw- yɑ- m 

 کتابهایم 
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است و یا  yɑصورت بهها مشخص شد تکواژ جمع در لری باالگریوه یا که از دادهطور همان     

 رود. میکار به ʊnو در ترکیب به شکل  ʊصورت به

 

 مفعولی  ینشانه - -4

 n-صورت بهو گاهی هم  en-صورت بهی در بسیاری از موارد ولعدر گویش لری باالگریوه نشانه مف

-( نشان می11Dمثال ) همچنین، دهند.( هر دو مورد را نشان می11های )کند. مثالنمود پیدا می

 رود. نمیکار بهو به همراه فاعل  استنشانه مفعولی  n-یا  en-دهد که 

 
(11) A.   ketaw -en   bɪyɑr.  

ربیاو نشانه مفعول کتاب   

 کتاب را بیاور. 

 B.  pɪyɑ -n  de  xew bi:yɑr kerdi! 

 کردی  بیدار  خواب از نشانه مفعول مرد  

 مرد را از خواب بیدار کردی. 
 C.  meli:tʃæk -en   perni.  

 پرانید نشانه مفعول  گنجشک  

 گنجشک را پرانید. 
 D.  *meli:tʃæk -en  peres.  

 پرید نشانه مفعول  گنجشک  

 n-تواند همراه ضمایر فاعلی آمده و آنها را به ضمیر مفعولی تبدیل کند. از منظر واجی می n- تکواژ

اعلی و مفعولی را در ف( ضمایر 2پایان یابد. جدول )یک واکه  اشود که ستاک بزمانی ظاهر می

 دهد. گویش لری نشان می
 

 ضمایر فاعلی و مفعولی در گویش باالگریوه (:2)جدول 

 ولیمفع فاعلی 

 me me-n اول شخص مفرد

 tø tø-n دوم شخص مفرد

 u: u:-n سوم شخص مفرد

 ɪmɑ ɪmɑ-n اول شخص جمع

 ʃemɑ ʃemɑ-n دوم شخص جمع

 u:nʊ u:nʊ-n سوم شخص جمع
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و ظاهر شدن این تکواژ باعث غیر دستوری  رودنمیکار به مفرد  نشانه مفعول بعد از صفات ملکی     

 ( قابل مشاهده است. 12های )ن مورد در مثالایشود. شدن جمله می

(12) A.  rew ketaw -eʃ si-ʃ bɪyɑr.  

ش- کتاب برو  بیاور برایش 

 برو کتابش را برایش بیاور. 

 B.  mɑʃi:n  -eʃ  børd -e  ser  kɑr. 

َ  ش-  ماشین    کار سر است برده

 ماشینش را به محل کار برده است. 
 C.  *mɑʃi:n-eʃ-en  børd -e  ser  kɑr.  

 n-صورت به تکواژ مفعولی باشد، آنگاه صفت ملکی و هم جمع صورتوقتی هم جالب اینکه      

 شود.مفعولی نیز ظاهر می ی ه. همچنین، اگر مفعول جمله جمع بسته شود آنگاه نشانشودظاهر می
(13) A.  pi:l -eʃ døzi:n. 

َ  ش- پول  دزدیدند

 پولش را دزدیدند. 

 B.  *pi:l-eʃ-en døzi:n.  

 C.  pi:l-yɑ-ʃ-en døzi:n. 

 پولهایش را دزدیدند. 
 D.  pi:l -ʃʊ -n  døzi:n. 

یشان- پول    دزدیدند نشانه مفعول 

 پولشان را دزدیدند. 
 E.  pi:l -yɑ - ʃʊ -n  døzi:n. 

 دزدیدند نشانه مفعول یشان ها پول  

 پولهایشان را دزدیدند. 

های توان صورتاند. در این جدول می( آمده3جدول )صفات ملکی به همراه نشانه مفعولی در      

 مفرد و جمع و ضمایر ملکی را مشاهده کرد. 
 

 های ملکی به همراه نشانه مفعولیصورت (:3)جدول 

تکواژ آزاد ملکی در ترکیب با  
medɑd 

 medɑdدر ترکیب با   تکواژ وابسته ملکی

 medɑd men medɑd-em/*medɑd-em-en اول شخص مفرد

 medɑd  tøn medɑd-et/ *medɑd-et-en م شخص مفرددو

 medɑd u:n medɑd-eʃ/ *medɑd-eʃ-en سوم شخص مفرد

 medɑd ɪmɑn medɑd-mʊn اول شخص جمع

 medɑd ʃemɑn medɑd-tʊn دوم شخص جمع

 medɑd u:nʊn medɑd-ʃʊn سوم شخص جمع
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 حرف تعریف  -3 -4

 حرف تعریف نکره  -1 -3 -4

تواند به انتهای نکره می عنصر سازند.می ɪنکره را با استفاده از تکواژ  عریفت در گویش لری حرف

ی نکره در فارسی -کنند متصل شود. در این مورد شبیه هایی که اسم را مشخص میاسم یا واژه

کوتاه تلفظ صورت بهکند با این تفاوت که در گویش لری باالگریوه تلفظ متفاوتی دارد و عمل می

 شود.می
(14) A. xodkɑr - ɪ  xɑri:m.  

 خریدم  نکره   خودکار 

 خودکاری خریدم. 
 B. xodkɑr xu  -ɪ xɑri:m.   

 خریدم  نکره خوب  خودکار  

 خودکار خوبی خریدم. 
 C. æ  si:  tʃɪ  xodkɑr  sewz -ɜː eʃges -ɜː 
 نکره شکسته نکره سبز  خودکار چه  برای پس
 gerʊn-ɪ  xæri:di:e 
ایخریده نکره گران   

 ای؟ پس چرا خودکار سبز شکسته گرانی خریده

در برخی از  شودصفتی به اسم افزوده  هر گاه شود( مشاهده می14Cکه در مثال )طور همان    

( صفت پایانی به 14B, Cهای )همچنین در مثالشود. ظاهر می ɜːموارد صورت نکره به شکل تکواژ 

را با دیگری  هاتکواژ ر کدام از اینتوان ه، اما سوال این است که آیا میآمده است ɪ-همراه تکواژ 

 ( این مورد بررسی شده است. 15های )جایگزین کرد یا خیر. در مثال
(15) A. xodkɑr xu -ɪ/ɜː xɑri:m.  

 B. æ si: tʃɪ xodkɑr sewz-ɜː/*ɪ eʃges-ɜː/*ɪ gerʊn-ɪ/ɜː xæri:di:e?  

 C. æ si: tʃɪ xodkɑr gerʊn-ɜː/* ɪ eʃges-ɜː/*ɪ sewz-ɪ/ɜː xæri:di:e  

اگر همراه اسم فقط یک صفت آمده باشد، همراه  است مشهود( 15های )مثال از کهطور همان     

صفات  ی هاگر همراه اسم بیش از یک صفت آمده باشد آنگاه همرود. میکار به ɜːیا   ɪآن صفت یا 

فقط برای صفت پایانی اختیاری  ɜːیا  ɪنتخاب تکواژ کنند با این تفاوت که اعالمت نکره دریافت می

هم همراه  ɪکنند. به عالوه باید دقت داشت که در حالی که دریافت می ɜːاست و صفات دیگر همگی 

 یو همراه اسم ساختار رفتهکار بهها فقط همراه صفت ɜːرود، میکار بهاسم و هم همراه صفت پایانی 

 . دادخواهد به دست غیر دستوری 
(16) A. xodkɑr-ɪ/* ɜː xɑri:m. 

B. qelɑ  -ɪ/*ɜː  neʃese  ser  deræxt 

 درخت  برروی نشسته نکره   کالغ      

 های( درخت نشسته است. کالغی بر روی )شاخه
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پایانی  eختم شود، در آن حالت  eاسم به دارد و آن زمانی است که  ا هماما این قانون یک استثن     

 dʒʊmeهای ما این مورد، اگر واژهدر غیر دستوری خواهد بود.  ɪاه تکواژ و همرادغام شده  ɜːدر 

  .یافت( 17های )توان در مثالرا می )ستاره( باشند آنگاه صورت نکره آنها ɑsɑre)پیرآهن، جامه( و 
(17) A.  dʒʊme - ɜː/*ɪ si:t  ɑwerdme 

امآورده برایت نکره جامه   

 ام. ای برایت آوردهجامه
 B.  ɑsɑr -ɜː/*ɪ dʒʊrese 

 سوخته و فرو افتاده است نکره ستاره  

 ای )شهاب سنگی( ذوب شده و فروافتاده است. ستاره

کلمات، از  همگی رود، در این حالتکار بههمراه تکواژ جمع تکواژ نکره ممکن است به گاهی      

 روند. میکار به ɪشدند، به همراه تکواژ نکره ختم می eهایی که به جمله آن

(18) A. tʃi: -yɑ - ɪ si:t  ɑwerdme  ʃɑyæt   

امآورده برایت نکره ها چیز       شاید  
xoʃet  bɪɑ 
 بیاید خوشت  

 ام که شاید خوشت بیاید. چیزهایی )لوازمی( برایت آورده
 B. deræxt -yɑ -ɪ  ke  tʃøkni:di:e   

ایکاشته که  نکره ها  درخت     
hɑn  kodʒɑ 
 کجا هستند 

 ای کجا هستند؟ کاشته هایی کهدرخت

رود، اما در جمالت کار به keتواند قبل از اختیاری میصورت بهدر جمالت مرکب نشانه مفعولی      

در جمالت مرکب حذف شود،  keرود. باید دقت داشت که گاهی ممکن است نشانه نمیکار بهساده 

مالحظه توان ( می19) موارد را در مثالباشد. این  مفعولی پس از عنصر نکره باقی مانده ی هاما نشان

 . کرد
(19) æks -ɪ       -n   nɪɑmi:   zɪr  tæxt   

 تخت زیر گذاشته بودم نشانه مفعول نکره عکس
i:se  nɪseʃ   
 نیستش اکنون

 

 عکسی را که زیر تخت گذاشته بودم االن نیست. 

هم در ابتدای عبارت  "یک" به معنای yeأکید ممکن است تکواژ در نهایت اینکه گاهی برای ت     

در  yeرود. این بدان معناست که میکار بهمفرد یا جمع صورت بهظاهر شود. در این حالت، اسم 
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-معنای نکره معنای مفرد بودن خود را از دست داده و فقط بیانگر نکره است. این مورد را در مثال

 . یافتتوان ( می20های )
(20) A. ye  guʃi: -ɪ  xæri:me  bi:nɪ  xu:e? 

 خوبه ببین  خریدم نکره گوشی یک     

 )ای( خریدم ببین خوبه؟یک گوشی
B. sɑmsong ye  gu:ʃi: -yɑ -ɪ  sɑxte  ke  nəʊ. 

نگو  که  ساخته نکره ها گوشی  یک سامسونگ      

 هایی ساخته که نگو. سامسونگ گوشی
C. *ye  gu:ʃi: -yɑ xæri:m. 

 خریدم ها گوشی  یک      

رود و میکار بههم  "یک"در گویش لری باالگریوه به معنای  yeدهد که ( نشان می20C) مثال     

ندارد، این در حالی است  "یک"نکره متفاوت است و در حالت نکره ربطی به شمار  yeساختار آن با 

 باشد. زمان بیانگر شمار هم میهای دیگر از جمله زبان انگلیسی حرف تعریف نکره همکه در زبان

 

 حرف تعریف معرفه  -2 -3 -4

دهند. این تکواژ به نشان می ke-حرف تعریف معرفه را در گویش لری باالگریوه با استفاده از تکواژ 

اسم چسبیده و منظور اسم یا شئ خاصی است که گوینده و شنونده از قبل در مورد آن دانش 

 . مشترک دارند و آن یا آنها برایشان قابل تشخیص است

(21) A. ki:f  -ke  ræng -eʃ  sewz  bi:?  
-ش رنگ معرفه  کیف                بود سبز 

  رنگ کیف  سبز بود؟ 

 B. ze -ke  hɪsɑe  dæm  der.  

 در جلوی ایستاده معرفه زن      

 خانم  جلوی در ایستاده است. 

شناسند و میکنند که از قبل آن را ( گوینده و شنونده در مورد کیفی صحبت می21Aدر مثال )     

 کرده و بنابراین( گوینده و شنونده به دانش قبلی خود در مورد خانمی خاص رجوع 21Bدر مثال )

 توانند تشخیص دهند.هر دو آن را می

بیان کرد با این تفاوت که این  eتوان با می را در زبان فارسیمعادل  ( جمالت22های )مثالدر      

رود و در حالت جمع برای بیان معرفه میکار بهاه اسامی مفرد ساختار در زبان فارسی فقط به همر

 ی هبرای بیان اسامی معرف keتوان از تکواژ در گویش لری باالگریوه میهیچ عالمتی وجود ندارد. 

 جمع نیز استفاده کرد. 
(22) A. ræng  ki:f -yɑ: -ke  sewz  bi:? 

 بود سبز معرفه ها   کیف  رنگ       
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 ود؟ ها سبز برنگ کیف
 B. zen -ʊn -ke  hɪsɑne   dæm  der 

اندایستاده معرفه ها زن         در جلوی   

 اند. زنها جلوی در ایستاده

آید. درمی kenصورت بهشود و ترکیب می nیا  enگاهی با تکواژ مفعولی  keحرف تعریف معرفه      

شود و اشیایی را تصل میبست به انتهای اسم یا صفت میک واژهصورت به kenدر این حالت 

 . هستندگیرد که در جایگاه مفعول قرار گرفته و از قبل برای گوینده و شنونده آشنا دربرمی
(23) A. rew  qɑɤez -ke -n   bɪyɑr 

 بیاور  نشانه مفعول معرفه کاغذ برو       

 برو کاغذ را بیاور. 
 B. dʒʊme -yɑ  -ke  -n   si:ʃ      bəʊr 

ها     جامه         ببر برایش نشانه مفعول نشانه معرفه 

 ها را برایش ببر. جامه

جا ختم نشده و گاهی به همراه ضمایر های حرف تعریف در گویش لری به همیناما ترکیب     

شود حرف تعریف را از رود. هر گاه ضمیر ملکی به حرف تعریف معرفه متصل میمیکار بهملکی نیز 

 هم دارای تکواژگونه است.  keاین بدان معنا است که حرف تعریف  .کندتبدیل می kæبه  keصورت 

 
(24) A. gol -yɑ -ʃ -en  si:ʃ  bəʊr, 

َ  ش- ها گل         ببر برایش نشانه مفعول

 گهایش را برایش ببر. 
 B. gol -yɑ -kæ -ʃ -en bəʊr  si:ʃ. 

ها   گل       َ  ش- معرفه   برایش  ب ب ر مفعول

 گلهایش را برایش ببر. 

اند و ( هر دو جمله به یک شکل ترجمه شده24های )شود در مثالکه مشاهده میطور همان     

( در این 24های )جمع در زبان فارسی است. فرق مثال ی همعرف حرف  تعریف دلیل آن عدم وجود 

ایی هها دارند و در واقع به گلاز قبل آگاهی کاملی از گل( 24Bاست که گوینده و شنونده در مورد )

کنند که قباًل هر دوی آنها در مورد آن دانش مشترک دارند. این در حالی است که در مثال اشاره می

(24Aدر مورد این دانش قبلی نمی )ی هکنند دریافت دیگر، به عبارت ؛توان با قطعیت صحبت کرد 

  ها اطالع نداشته باشد.از ماهیت گل گلها ممکن است

ره، حرف تعریف معرفه هم رفتار متفاوتی نسبت به صفات دارد. همانند حرف تعریف نک     

و  رودمیکار به :ɜ اندرفتهکار بهکه در مورد نکره آمده، به همراه صفاتی که با اسم نکره طور همان

یکی را انتخاب  :ɜیا  ɪبه شکل اختیاری از بین  ختم نشده باشد، e، به شرطی که به صفت پایانی



      1397بهار  -شماره اول -سال اول -و نشانه معنافصلنامه                                                    30   

روند با استفاده از عنصر معرفه ساز میکار بهعرفه هم صفاتی که همراه اسم معرفه در مورد مکند. می

e شوند. معرفه می 
(25) A. mɑʃi:n -ke  mæne  ser  ki:tʃe. 

  کوچه سر مانده معرفه ماشین      

 . مانده است منتظرسر کوچه  ماشین 
 B. mɑʃi: sør -e -ke mæne ser  ki:tʃe. 

 کوچه سر مانده معرفه معرفه سرخ  ماشین      

 ماشین قرمز  سر کوچه منتظر مانده است.  
 C. mɑʃi: sør -e mæne ser  ki:tʃe.  

 کوچه  سر  مانده  معرفه قرمز  ماشین    

 ماشین قرمز  سر کوچه منتظر مانده است. 

 D. mɑʃi: sør -e qeʃæng -e  mæne ser  

 سر مانده معرفه قشنگ معرفه سرخ  ماشین      
ki:tʃe 
 کوچه

 ماشین قرمز قشنگ  سر کوچه منتظر مانده است. 

شود صفتنشانه معرفه است ولی وقتی صفتی افزوده می keدر حالت اسمی فقط  به این ترتیب،     

افزوده شود یا نشود. نکته دیگر اینکه،  keروند و به صفت پایانی ممکن است میکار به eها همراه 

هم وجود دارد از نظر معنایی تفاوت دارد. در  keهست با زمانی که  e کاربرد صفات هنگامی که فقط

 از قبل گردد که گوینده و شنونده آن رابه ماشین قرمزی بازمی mɑʃi: sør-e-ke( عبارت 25Bمثال )

ماشین قرمزی است که  mɑʃi: sør-e( 25C. در )استشناسند و به راحتی برایشان قابل شناسایی می

( 26در مکالمه )اند یا در حال آشنایی با آن هستند. در حال حاضر با آن آشنا شده گوینده و شنونده

کند که باعث آشنایی آنها با ماشین قرمز شخص به رویدادی اشاره می "کدام ماشین"در پاسخ به 

 شده است. 
(26) A: hɪ  mɑʃi:  sør-(e)-ke  nɪ 

مز رق ماشین این        نیست  

 ت؟ این )همون( ماشین قرمز  نیس
 B. komi: mɑʃi:  sør-e-ke? 

 قرمز  ماشین       کدام    

 کدام ماشین قرمز ؟ 
 A: mɑʃi:n-ke  ke  zæ  mɪn  æli:rezɑ 

  علیرضا توی  زد  که        ماشین  

 ماشین  که به )ماشین( علیرضا زد. 
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فرض را بر این  اسخدر پگویشور نرفته کار به ke( و زمانی که پسوند 27حال آنکه در مکالمه )      

اول شناخت قرار دارد.  ی هگیرد که شنونده ماشین مورد نظر را هنوز ندیده یعنی هنوز در مرحلمی

عبارت دیگر اول باید از لحاظ فیزیکی آن را درک کند و بشناسد تا بعد بتواند از لحاظ پیشینه  هب

شاید به همین دلیل باشد که تاریخی مشترک بین دو گویشور آن را به رویدادی خاص نسبت دهد. 

روند؛ زیرا وجود یکی جای خالی دیگری را میکار بهرود یا هر دو با هم میکار به eدر جمله یا فقط 

  کند. پر نمی
(27) A: hɪ  mɑʃi:  sør-(e)-ke  nɪ 

 نیست  قرمز  ماشین این      

 این )همون( ماشین قرمز  نیست؟ 
B: komi:  mɑʃi:  sør-e?  

 قرمز ؟ کدام ماشین
 A: ʊ  hone  ke  hɑ  ver  døkʊn   ʃɑmæmed 

آن     اشاره    محمد شاه  دکان  جلوی هست که    

 کند(. محمد هست )گوینده به ماشین اشاره میهمان که جلوی دکان شاه

-بیان می eو معرفه با استفاده از  :ɜبا استفاده از که قبالً گفته شد، نکره طور همانهمچنین،      

برد، در کار بهرا به همراه اسامی اشاره  mɑʃi: søreتوان ها مید. برای نشان دادن تفاوت بین آنشو

 که نکره است به همراه اسامی اشاره کاربرد ندارد.  :mɑʃi: sørɜحالی که 

(28) A. se     o  mɑʃi:  sør-e. 

 قرمز    ماشین آن   ببین     

 نگاه اون ماشین قرمز . 
 B. *se o mɑʃi: sør-ɜ:! 

را با هر یک از صورتهای معرفه و نکره ( hone, ho, o( و آن )hɪne, hɪ, ɪدر نهایت تطابق این )     

روند، میکار بهای ضمیر اشارهصورت به hone, hoو  hɪne, hɪهای از آنجا که صورتکنیم. بررسی می

 کنیم. ( را در این قسمت بررسی میoو  ɪای )فقط دو صفت اشاره
(29) A. *o/ɪ  mɑʃi:n-ɪ 

B. *o/ɪ  mɑʃi:n-ke 

C. o/ɪ  mɑʃi: 

و نه نکره بلکه فقط زمانی  روندمیکار به ( صفات اشاره نه در حالت معرفه29های )در مثال      

به صفت چسبیده باشد  eد و یا اینکه عنصر معرفه نروند که یا بدون عالمت ظاهر شده باشمیکار به

( به دلیل کاربرد با صفات اشاره معرفه شده ولی گاهی اسامی 29C)در مثال  "ماشین"(. 28A)مثال 

 پردازیم. روند که در ادامه به آن میمیکار بهبدون عالمت به عنوان اسم جنس 
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 . اسم جنس 3 -3 -4

های مختلف کند. اسم جنس در زبانای خاص اشاره میگردد که به طبقهاسم جنس به اسمی بازمی

کار بهای . در زبان فارسی نیز اسم جنس بدون هیچ وابستهرودمیکار بهای چ نشانهمعموالً بدون هی

-های زیر را راسخ(. مثال1388)راسخ مهند، روندمیکار بهجمع هم صورت بهرود، اما گاهی هم می

د ارائه داده تا نشان دهد که صورت اسمی بدون عالمت یا به همراه تکواژ حمع ممکن است در نمه

 اسم جنس ظاهر شود.  نقش

 الف. آب مایع حیات است.  (30)

 ب. اسب حیوان نجیبی است 

 پ. مارها خزنده هستند. 

رود کار بهوی همچنین ابراز کرده که اسم در صورتی که به همراه حرف تعریف معرفه یا نکره       

 توان آن را اسم جنس در نظر گرفت. دیگر نمی

رود و گاهی میکار بهد فارسی اسم جنس بدون هیچ عالمتی در گویش لری باالگریوه همانن      

 ممکن است اسم جمع در نقش اسم جنس ظهور یابد. 
(31) A. mɑr  tʃi:  sæxt-y  -e 

 است  سختی چیز مار

 مار حیوان سرسختی است. 
 B. mɑr-yɑ sæmi: -en.  

 هستند سمی          مارها 

  مارها سمی هستند. 

شته که در زبان فارسی تفاوتی بین اسم جنس مفرد و اسم جنس جمع ( نو1388مهند )راسخ      

توان از گوید در حالت مرکب فقط میوجود دارد. برای نمونه، به اسم جنس مرکب اشاره کرده و می

 "هاخانه*کتاب"شود ولی خانه گفته میاسم جنس بدون نشانه استفاده کرد؛ در این حالت کتاب

ن داده که هر گاه در جمله فعل ربطی باشد اسم جنس بدون نشانه درست نیست. وی همچنین نشا

جمع صورت بهرا  "دانشجو"توان نمی "رضا دانشجو است،" ی هرود؛ به این ترتیب، در جملمیکار به

 برد. کار به

 

 گیریبحث و نتیجه

ریوه در مقاله حاضر به توصیف تکواژ جمع، نشانه مفعولی و حرف تعریف در گویش لری باالگ

های این سه تکواژ را بررسی کردیم. اگر تکواژ جمع در گویش لری پرداختیم و برخی از ویژگی

در لری  yɑ-خوریم. پسوند تصریفی باالگریوه را با فارسی مقایسه کنیم به دو وند صرفی مشابه برمی

حاظ آوایی هم شود و از لها در زبان فارسی است و به هر اسمی متصل می-باالگریوه همانند پسوند 
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شود نتیجه تبدیل آوایی تبدیل می ʊnکه در حالت ترکیبی به  ʊمشابه آن است. همچنین، پسوند 

ɑn  بهʊn  و در نهایت حذفn باشد. همانند فارسی پسوند در این گویش میʊ  تنها همراه جانداران

 رود. میکار به

بست ظاهر واژهصورت بهدر زبان فارسی  "ار"در لری باالگریوه برخالف  n-و  en-نشانه مفعولی       

در زبان فارسی که معانی متفاوتی را ممکن است با خود به  "را"ها بر خالف بستشود. این واژهمی

تری نشانگر مفعول هستند و چندان ارتباطی به (، به طور خاص1369ه داشته باشد )دبیرمقدم، همرا

چه در لری باالگریوه گاهی ممکن اسن نشانگر مفعولی مقوالتی همچون معرفه و نکره ندارند، چنان

رسد مشابه فارسی هم را بسازد که البته به نظر می )کتابی را( ketow- ɪnهمراه عنصر نکره ساختار 

در  "را"در گویش باالگریوه برخالف  en- پسوند هست و در مواردی ربطی به معرفه بودن ندارد.

 رود. میکار بهرود ولی در حالت جمع نمیکار بهمفرد  فارسی به همراه صفات ملکی در حالت

ی نکره در زبان -شود و با وجود تفاوت تلفظی با بیان می ɪنکره در گویش لری باالگریوه با       

های در لری باالگریوه به همراه صفات از ویژگی ɜːفارسی کاربردهای آن تقریباً مشابه است. کاربرد 

نمایان شود بیانگر دانش  ke-صورت بهگریوه است. عنصر معرفه هم اگر عنصر نکره در لری باال

به  ی همشترکس است که گویشوران از یک اسم خاص در ذهن دارند و آنها از قبل از این پدید

شود بیانگر آشنایی متصل می e-ها به صفت عنصر معرفه هنگامی در ترکیب اند.خصوص آگاهی یافته

 ای خاص. اص در زمان کنونی است و نه دانش مشترک تاریخی در مورد پدیدهای خفیزیکی با پدیده
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