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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

  
  

  
  

  مي گويش لري خرم آباديوابسته هاي اسم در گروه اس
  پروين م عبدي
  چكيده

پژوهش حاضر به بررسي وابسته هاي اسم در گروه اسمي گويش لري خرم آبادي بر مبناي نظريه ي حاكميت 
نظريه ي حاكميت و مرجع گزيني دانش زبان را به صورت مجموعه اي در هم . و مرجع گزيني پرداخته است

گروه اسمي در اين گويش مي تواند  .مشتمل بر اصول و پارامترها مي باشدتنيده از زير نظريه ها مي داند كه 
تنها از يك اسم تشكيل شود و يا از يك اسم به عنواه هسته و تعدادي وابسته تشكيل شود كه در دو طرف 

س از وابسته هايي را كه قبل از اسم قرار مي گيرند وابسته هاي پيشين و آنهايي را كه پ. هسته قرار گرفته اند
هر اسم در گويش لري خرم آبادي مي تواند حداكثر سه .اسم قرار مي گيرند وابسته هاي پسين مي نامند

. وابسته ي پيشين و پنج وابسته ي پسين داشته باشد كه هر كدام جايگاه و رفتار منحصر به فردي دارند
وابسته هاي پيشين . ن استساختمان گروه اسمي لري شامل يك هستة واژگاني و وابسته هاي پيشين و پسي

صفت پيشين، عدد و معدود، صفت ترتيبي، صفت : اسم در گروه اسمي به ترتيب نزديكي به هسته عبارتند از
صفت حصر و حرف اشاره، حرف تعجب، حرف پرسشي و وابسته هاي پسين اسم در اين گويش / برترين

  .حرف اضافه اي و بند موصوليوابستة صفتي، وابستة اسمي، وابستة بدل، وابستة: عبارتند از
  .گويش لري خرم آبادي، گروه اسمي، اسم، وابسته هاي پيشين، وابسته هاي پسين: كليدواژه ها

  
  مقدمه. 1

بين هزارة سوم و اول قبل از ميالد، به هنگام مهاجرت اقوام آريايي شعبه اي از اين اقوام موسوم به كاسي ها به 

در آميختند و به اين ترتيب نژاد تازه اي را پديد آوردند كه بعدها به لر شهرت  لرستان آمدند و با بوميان منطقه

بازماندة زبان هاي اوستايي و پهلوي است و از جملة زبان هاي ايراني جنوب غربي ) لري(زبان آن ها . يافتند

ر چند گويش لري خرّم آبادي نيز كه از اصيل ترين گونه هاي گويش لري مي باشد ه. محسوب مي گردد
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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

امروزه تغييرات فراواني نسبت به گذشته داشته است، اما هنوز هم مي توان اصالت واژه هاي از دست رفتة 

همگرايي رو به رشد گويش لري به سوي زبان فارسي و كاسته شدن روز . گذشته را در آن دوباره زنده كرد

ة توصيفي زبان شناختي از گروه اسمي به افزون تعداد گويشوران اين گويش نگارنده را بر آن داشت تا با ارائ

عنوان بخشي از ساختار اين گويش، درجهت اعتالي زبان جامعة لر گامي برداشته و به حفظ و ثبت اين گويش 

  .                                                                كمك نمايد

ر مي گردد كه وي هر جمله را به دو بخش اسمي تقسيم جمله به اجزاي سازندة آن به زمان افالطون ب  
بر اساس اين واقعيت، واژه ها هميشه سازه هاي ). 64:1384روبينز(تقسيم نمود ) 5ريما(و بخش فعلي ) 4اونوما(

بالفصل جمله محسوب نمي شوند بلكه اغلب به صورت گروهي در ارتباط با جمله قرار مي گيرند و در 
غالمعلي زاده (نند، پس سازه ها ي بالفصل جمله، گروه ها مي باشند ساخت آن نقش نحوي ايفا مي ك

12:1374 .( 

صريحاً به كار برده شد و آن را تكرار پذيرترين  1951در سال 7اولين بار توسط هريس 6لفظ گروه اسمي     
طني با). 189:1991تراسك (گروه در جمله محسوب  مي كند كه مي تواند نقش هاي زيادي را ايفا كند 

معتقد است كه گروه اسمي در زبان فارسي از يك كلمه يا بيشتر ساخته مي شود و در ساختمان ) 137:1380(
خاطر نشان مي شود در (واحد باالتر يعني بند جايگاه مسنداليه، متمم و گاه جايگاه ادات را اشغال مي كند 

الديني  ةمشكو). كاركرد گروه اسمي است دستور باطني مراد از مسنداليه آن عنصر ساختماني بند است كه محل
است،  9آن اسم 8آن واحد نحوي را كه از يك يا چند واژه تشكيل مي شود و واژة اصلي يا هستة) 137:1379(

  . گروه اسمي  مي نامد
  
  سئواالت و فرضيه هاي تحقيق. 2

                                        
4.onuma 
5. rhema 
6. Noun Phrase=NP=N˝  
7.  Zellig Harris 
8. head 
9. noun 
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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

لري بپردازد و بر اين  به آن چه گفته شد پژوهش حاضر قصد دارد به بررسي گروه اسمي در گويش توجه  با 
                                :   اساس در پي يافتن پاسخ هايي براي پرسش هاي زير مي باشد

  ساختمان گروه اسمي در گويش لري خرم آبادي چگونه است ؟ -1
 وابسته هاي پيشين اسم در گويش لري خرم آبادي كدام اند؟ -2

 بادي كدام اند؟در گويش لري خرم آ وابسته هاي پسين اسم -3

 فرضيه هاي تحقيق.3

ساختمان گروه اسمي در گويش لري خرم آبادي شامل يك هستة واژگاني و وابسته هاي پيشين و پسين .1
  . است

وابسته هاي پيشين اسم در اين گروه اسمي به ترتيب نزديكي به هسته عبارت اند از صفت پيشين، عدد و . 2
  .حصر و حرف اشاره، حرف تعجب، حرف پرسشي صفت/معدود، صفت ترتيبي، صفت برترين

وابسته هاي پسين اسم در اين گويش عبارت اند از وابستة صفتي، وابستة اسمي، وابستة بدل، وابستة حرف . 3
  .اضافه اي و بند موصولي

  روش تحقيق. 4
جمع آوري  براي. پژوهش حاضر بر اساس تحليل محتوا و مطاالت ميداني و كتابخانه اي پايه ريزي شده است

 داده ها ده گويشور بومي و ميانسال به صورت تصادفي انتخاب شده اند و مكالمات آنها از طريق دسگاه 

mp3ضبط شده است.  
  گروه اسمي. 5

به آن واحد نحوي كه از يك يا چند واژة به هم مرتبط پديد مي آيد و واژة اصلي يا هستة آن اسم است گروه  

ايه، روشن است در گروه اسمي همواره يك اسم به عنوان واژة اصلي يا هسته به اسمي گفته مي شود؛ بر اين پ

البته بايد به اين نكته نيز . به عالوه ممكن است تنها اسم هسته، در جايگاه گروه اسمي ظاهر شود. كار مي رود

به گروه . شوداشاره شود كه جايگاه هسته در گروه اسمي مي تواند توسط ضمير، مصدر و يا اسم مصدر اشغال 

  :هاي اسمي زير توجه نمائيد؛ در هر مورد زير واژة هسته خط كشيده شده است

vasati   homsâmo  ke    pârsâl   de   dânešgâ   qavul bi         doxteru ʔ  )1     قبول   شد 

  دانشگاه      در     پارسال    كه    همسايه مان      وسطي   دختر  آن        
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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

  ؛  ‘ ن دختر وسطي همسايه مان كه پارسال در دانشگاه قبول شدآ’  

                                                                     ´´lâte  maha   koretanyâ     )2                                                       

      ها   الت     پسر      تن    محله                 

  ؛‘ پسر الت محله  تنها’ 

3âmum     ʔbâzigüš   ö   hâre     bača)  har   se  tâ                                                                                 

 عمويم    شيطون    و    بازيگوش    بچه    تا   سه    هر

    ؛‘ مويمهر سه تا بچة بازيگوش و  شيطون ع’ 

  :يك گروه اسمي كامل با وابسته هاي پيشين و پسين را نشان مي دهد )4(نمونة 
 )4  

  amo´´de  maha  mo:sen ö milâd  homsâ  ´zebača    kor  dü  tâ  heya                                                                                                      
  3.پش.و     2.پش.و      1.پش.و   هسته   1.وپس      2.پس.و                    3.پس.و                           4.پس.و              

 همين    محلّه مان      از     ميالد  و  محسن       همسايه    زرنگ   بچه    پسر   تا   دو    

                                                         kešvari    barenda   bina    âtγmosâbe   ke de 

  5.پس.و                                                                                  

  همسابقات      در  ك        كشوري      برنده        شده اند                                        

  ‘. زرنگ همسايه، محسن و ميالد، از محلّه مان كه در مسابقات كشوري برنده شده اند بچةهمين دو تا پسر 

با توجه به نمونه هاي باال مشاهده مي كنيم كه همراه با اسم هسته، واژه ها و گروه هايي از واژه ها در گروه   

وابسته هايي را كه قبل از اسم قرار مي گيرند . ودها وابسته هاي اسم گفته مي ش اسمي ظاهر شده اند كه به آن

هر كدام از وابسته هاي پيشين و . 10هايي كه به دنبال اسم قرار مي گيرند وابستة پسين گويند وابستة پيشين و آن

                                        
  :عبارتند از ) 4(در نمونة  عالمت هاي اختصاري. 7
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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

گروه هاي اسمي ذكر . ها پرداخته خواهد شد پسين خود به دسته هاي ديگري قابل تجزيه  مي باشند كه به آن

اما همان طور كه پيشتر اشاره شد، در هر مورد . ، همگي متشكل از اسم هسته و وابسته مي باشندشده در باال

اسم هسته به تنهايي نيز مي تواند به عنوان گروه اسمي در نظر گرفته شود، در اين صورت جايگاه مشخص گر 

    . دختر، پسر، بچه، او، آن ها و امثال آن :مانند. مي باشد) ø(گروه اسمي تهي 

     اسم وابسته هاي پيشين 1- 5

ها در دسته هاي گوناگوني قرار مي گيرند كه  وابسته هاي پيشين اسم بر حسب معني و رابطة دستوري ميان آن

ها نسبت به هسته منجر به غير دستوري شدن عبارت گروه اسمي مي  گاه رعايت نشدن ترتيب تقدم و تأخر آن

به طور پياپي در سه جايگاه قبل از اسم قرار مي گيرند كه جايگاه دوم  در گويش لري وابسته هاي پيشين. گردد

وابسته هاي پيشين اسم بر حسب نزديكي به . تشكيل شده است) عدد و معدود(قبل از اسم، خود از دو طبقه 

سته، در نزديك ترين جايگاه قبل از ه. 3-و وابستة پيشين 2-، وابستة پيشين1-وابستة پيشين: هسته عبارتند از

اسم يا صفت قرار مي گيرد، در دومين جايگاه يكي از   وابسته هاي عدد و معدود، عدد ترتيبي، صفت برترين و 

و باألخره در سومين جايگاه قبل از اسم و به عبارتي دورترين وابسته نسبت به  ‘تنها’ /tanyâ/يا صفت حصر

. پرسشي و يا حرف تعجبي قرار مي گيرد اسم، يكي از وابسته هاي حرف اشارة مشخص يا نا مشخص، حرف

طور كه گفته شد ترتيب آن ها مهم  وابسته هاي مذكور تنها به ترتيبي كه در باال ذكر شد به كار مي روند و همان

به عنوان مثال اگر جايگاه . اي خالي بماند مي تواند توسط وابستة ديگري پر شود است اما اگر جايگاه وابسته

از اين رو ترتيب ظاهر شدن . مي تواند اين جايگاه خالي را پر كند 2- ي باشد، وابستة پيشينخال1- وابستة پيشين

  :است) 5(وابسته هاي پيشين در گروه اسمي گويش لري به صورت 

                                                                                                                               
  1.يعني وابستة پيشين 1.پش.ين وبنابراپسين، : پيشين و پس: شوابسته، پ: و
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صفت / عددترتيبي / عدد و معدود+ حرف تعجبي / حرف پرسشي) / نامشخص/ مشخص(حرف اشاره ) [5(

  ]سم هستها+ اسم / صفت + صفت حصر / برترين 

  :در مثال هاي زير گروه هاي اسمي با وابسته هاي پيشين را مشاهده مي نمائيم

kârču                                                                                   tâ     dü  iʔ )6                                                                    
      چاقو      تا    دو    اين                                                                                     

  ؛‘اين دو تا چاقو’
kârču                                                                              tâ    dü  kom   )7                                                                                 

  چاقو     تا    دو     كدام 
  ؛‘كدام دو تا چاقو ’

)8kârčuiy                                                                                            har              هر                                 
                                    چاقويي      

  ؛‘هر چاقويي ’

                                                                                 kârčuyâ      se  yake  )9  
يك سوم ’         چاقوها     يك  سه                                                                                    

  ؛  ‘چاقوها
  :عدم رعايت ترتيب وابسته هاي پيشين در نمونه هاي زير مشاهده مي شود

                                                                              gafterin  kom  bača )10                                                                         
  بچه   كدام     بزرگ ترين 

  ؛‘بزرگ ترين كدام بچه’*

                                                         čan  tâ   har  ša:ri                         )11                                                  
  شهري   هر   تا    چند

  ؛‘چند تا هر شهري’*
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يعني از هر . اعضاي متعلق به هركدام از طبقات وابسته ها نيز در توزيع تكميلي نسبت به يكديگر قرار دارند

چ كدام از اعضاي به عنوان مثال هي. طبقه از وابسته ها فقط يكي از آن ها مي تواند در گروه اسمي ظاهر شود

  :هم در گروه اسمي به كار روند، مانند      نمونه هاي زير نمي توانند با 3- وابستة پيشين

če  kom  yak   ketow                                                                            ) *12                                                       
  كتاب     يك   كدام   چه  

  ؛‘چه كدام يك كتاب’ *

                             kowši                                                 ʔ¾àow    haya    )*13  
  عجب          همين         كفشي                                                                            

  .‘همين عجب كفشي’* 

  
  1وابستة پيشين ـ 1-1- 5

  :را نشان مي دهد 1انواع وابستة پيشين ـ) 14(نمونه هاي   

esmâl ʔ u´hâmame ,  e´kara:mân,   ià¾hâ,  kavow aà¾ià¾ )14    (  

 جوجه كباب                     كرباليي محمد         حاج رحمن               دايي اسماعيل            

harfi                xuat ,  wbo nâzanin,  bača kordoxter ,   pir                                       

  پير دختر          پدرت        پسر بچه     نازنين  خوب حرفي                     

از مقولة اسم يا صفت مي باشد و در بسياري  1ابستة پيشين ـچه در مثال هاي باال مشاهده مي گردد و چنان

از طرفي در اين موارد صفت مي . اشاره مي كند... مواقع از لحاظ معني، به مفاهيم محترمانه، خويشاوند، ديني و

 gan/به دنبال اسم ظاهر مي شود، مثل  /i-/» ـ ي«تواند قبل از اسم قرار گيرد و در اين صورت اغلب نشانة 

harfi /’در عبارت‘ بد حرفي/gan harfi za/’بد حرفي زد.‘  
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  :را مي توان به اين صورت نشان داد 1وابستة پيشين ـ ساخت گروه اسمي با

  اسم هسته+ اسم                                                                 

  :   1ساخت گروه اسمي با وابستة پيشين ـ) 15(

  i(/11-+(/اسم هسته + صفت                                                                 

 :نمونه اي از اين گروه اسمي را نشان مي دهند) 16و  17(نمودارهاي درختي

)16    (harfi gan  ’؛    ‘بد حرفي 

  

)16(  

  
 )17     (doxter pir  ’؛‘پير دختر  

)17(  

  
   2وابستة پيشين ـ 1-2- 5

  .قرار گيرند 2معدود، عددترتيبي و صفت برترين مي توانند در جايگاه وابستة پيشين ـو  عدد

  وابسته هاي عدد و معدود   ) الف

                                        
  .نشان دهندة اختياري بودن موضوع است( ) لعالمت دو هال .8
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  :در مثال هاي زير گروه اسمي با وابسته هاي عدد و معدود را مشاهده مي نمائيم

            sowzi                       dü  kiloganem  ,     šaš  xalvârkor  ,      se )18                    

  دو كيلو سبزي               شش خروار گندم              سه پسر                                 

                                γan dü gelaâš  ,  ʔ  ye  modelšarvat  ,    tong  à¾pan   

  دانه قند            يك مدل آش              پنج پارچ شربتدو                                    

                          âw          ʔ  haf ٭,            ârd  ʔ da٭   ,   šir    ponza ٭ 

  هفت آب                      ده آرد                پانزده شير                                       

  :معدود الزامي است، مانند/ ان طور كه مشاهده مي شود در مورد اسامي غير قابل شمارش ذكر مميزهم      

  /ye ʔestekân čoyi/معدود و / اما اسم هاي قابل شمارش را مي توان هم همراه با مميز ،‘يك استكان چاي

از طرف ديگر اگر در گروه . ‘سه پسر يا سه تا پسر /se tâ kor/ يا /se kor/هم بدون آن به كار برد، مانند 

معدود حتماً از لحاظ معني با اسم پس از آن هماهنگي و ارتباط / معدود به كار رفته باشد، مميز/ اسمي مميز

براي » استكان«معدود متناسب با ويژگي هاي معنايي اسم در گروه اسمي انتخاب مي شود مثالً / دارد، يعني مميز

  :از اين رو ساخت گروه اسمي با عدد و معدود، اين گونه نشان داده مي شود. »ميوه«براي » كيلو«و يا » چاي«

 ] اسم هسته ) + مميز/ معدود+ (عدد : [ساخت گروه اسمي با عدد و معدود ) 19(

  :تركيب اعدادترتيبي و وابستة عدد و معدود، زنجيرة بد ساخت مي سازد، مانند  

ʔâxari dü tâ dafdar            ٭ haštemi dü tâ dafdar       ,        ٭  

  آخرين دو تا دفتر                            هشتمين دو تا دفتر                      

بنابراين وابسته هايي كه نمي توانند همراه وابستة عدد و معدود به كار روند، در توزيع تكميلي با اين وابسته      

  :مانند. قرار دارند
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ʔu   hič    ye    dona   bačI   ke   ʔomâ                                          20( ٭                                                   (

  بچه اي     دانه     يك   هيچ   آن      كه     آمد                                           

  ‘. آن هيچ يك دانه بچه اي كه آمد’*

 :12مشاهده نمود) 21(و معدود را مي توان در ه اسمي با عددگرو 

)21 (pârča   ye γavâra uʔ  ’ آن يك قواره پارچه ‘  

تا قبل از تعديل هاي صورت گرفته در نظرية حاكميت و مرجع گزيني، صفت هاي اشاره، عدد و معدود و      

آن يك ’ʔu  ye γavâra/)     /73(نمونة  مثالً در. سورها در جايگاه مشخص گر گروه اسمي قرار مي گرفتند

با . گيرد و به اين ترتيب چند واژه در زير يك گره قرار مي گيرند  در مشخص گر گروه اسمي قرار مي‘ قواره

، نگارنده در 13در مورد مقوله هاي نقشي گزيني توجه به تعديل هاي صورت گرفته در نظرية حاكميت و مرجع

زم دانسته، به منظور تحليل بهتر از تعديل هاي صورت گرفته در نظريه بهره برخي بخش هاي تحقيق كنوني ال

  . برده و بر مبناي آن به ترسيم نموارهاي درختي پرداخته است

گروه حرف « گره فرافكني بيشينة آن را حرف تعريف را هسته تلقي نموده و بنابراين14ابني 1987در سال      

، گروه اسمي در بطن گروه حرف تعريف قرار مي گيرد طبق اين فرضيه. ناميده است» 15تعريف

از سوي ديگر، حرف تعريف كه هستة گروه حرف تعريف است، ممكن است تجلي يابد ). 504:1384دبيرمقدم(

يا صفر )ø(وقتي حرف تعريف تجلي آوايي ندارد، به وجود يك مقولة تهي . يا به صورت يك مقولة تهي باشد

                                        
  . در نظر گرفته  مي شود D، گروه اسمي به عنوان وابستةتنظيم شده است ″Dنمودارها براساس  كه در نمونه هاي بعدي الزم به ذكر است كه. 9

بر اين پايه مجموعه  ،ن هسته در نظر گرفته مي شوندپس از تعديل هاي صورت گرفته در نظرية حاكميت و مرجع گزيني، تمام مقوله هاي نقشي به عنوا .10

  .اي از فرافكني هاي نقشي خاص در سطح هاي باالتر از اسم به كار مي روند
14  .Abney 
15. Determiner Phrase =D″ 
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ر اسم خاص و يا گروه هاي اسمي بدون حرف تعريف در اصل گروه هاي حرف به بيان ديگ. قائل مي شويم

به عبارت ديگر حرف تعريف . تعريف هستند، تنها با اين تفاوت كه حرف تعريف در آن ها پنهان يا تهي است

يكي ديگر از تعديل هاي صورت گرفته در مقوله هاي  16گروه شمار. در اين گروه ها صورت صوتي ندارد

بر اين اساس هستة حرف تعريف، گروه شمار را به عنوان متمم انتخاب مي كند و هستة شمار . باشدنقشي مي 

در اين تحليل عدد شمارشي و وابسته هاي آن . نيز به نوبة خود گروه اسمي را به عنوان متمم انتخاب مي نمايد

و معين ) 1386(كوة الديني به اعتقاد مش). 1999:328هگمن و گورون(هستة گروه شمار قرار مي گيرند  زير

گروه اضافه تنها به عنوان . يكي ديگر از گروهاي نقشي در زبان فارسي مي باشد 17گروه اضافه) 2006(زاده 

گروه نقشي خاص با عنصر نقشي هستة كسرة اضافه در نظر گرفته مي شود، به گونه اي كه دو ويژگي نحوي 

  :دارد

  .اختصاص، توصيف، تشبيه، استعاره و جز اين ها اشاره مي كند به معني نحوي خاص از جمله مالكيت،) الف

گروه حرف تعريف، گروه حرف (به لحاظ تحليل چند سطحي، در جايگاه متمم عنصر اضافه، گروه واژه ) ب

  ). 378:1386مشكوةالديني(اضافه اي، گروه صفتي و يا بند جمله ظاهر مي گردد 

در زبان فارسي، گروه نقشي اضافه در سطح باالتر گروه حرف معتقد است ) 382:همان(مشكوةالديني      

تعريف، به كار مي رود و از راه تكرار بازگشتي گروه اضافه، به طور بالقوه نامحدود، امكان گسترش مناسب 

  . گروه اسمي فراهم مي گردد

ر اين صورت ديگر د. نشان داده شده است) 22(بر اساس گروه حرف تعريف در نمودار درختي ) 21(نمونة     

  .   اسم، هستة گروه محسوب نمي گردد، بلكه كل گروه اسمي يكي از وابسته هاي حرف تعريف مي باشد

                                        
16  .Number Phrase=Num″ 
17. Ezafe Phrase 
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  عدد ترتيبي)ب 

  :را مي بينيم» آخرين«در مثال هاي زير گروه اسمي با عدد ترتيبي و يا صفت ترتيبي 

                                   hona              šašemikor  ,   âxeriʔxiyâvu  ,    dowmi   )23(      

                 دومين خيابان          آخرين پسر       ششمين خانه                                                      

به كار رود، مميز نيز /ممكن است معدود» آخرين«گاه در گروه اسمي همراه با اعداد ترتيبي و يا صفت ترتيبي  

  :مثل

mâs      avvali  piyâlaʔ ârd, ʔ haštemi gunikaftaryâ,  araà¾âxeri ʔ  )24       (             

  هشتمين گوني آرد          آخرين دستة كبوترها          اولين كاسة ماست     

 čâremi  naft              ٭nowmi   ʔâw        ,    ٭ dowmi šakar      ,     ٭                       

  دومين شكر                  چهارمين نفت                       نهمين آب 

  :نمايش داده مي شود) 25(بنابر اين ساخت گروه اسمي با عدد ترتيبي به صورت     

  ]سم  هستها) +مميز/معدود+ (» آخرين«صفت ترتيبي/ عدد ترتيبي: [گروه اسمي با عدد ترتيبي ) 25(

گروه اسمي با عدد ترتيبي را كه بر اساس گروه حرف تعريف نشان داده شده است، در نمودار درختي زير مي 

  : بينيم
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) [26 heya D″ [  piyâla  dowmiNum″  [mâs  N″]]]        

  ‘  ماست  همان دومين كاسة’

)27  

  
  

  صفت برترين  )ج 

نيز مي توانند در دومين جايگاه قبل از اسم در گروه ‘تنها’ /tanyâ/صفت برترين و همين طور صفت حصر 

  ) :28(اسمي ظاهر شوند، مانند نمونه هاي 

kore  honevâda                      tanyââyem , ʔ  kuškterindâr ,    gafterin )28( 

  بزرگ ترين درخت  كوچكترين آدم            تنها پسر خانواده                                    

  :  پس ساخت گروه اسمي با صفت برترين اين گونه است     

  ]   اسم هسته+ » تنها«صفت حصر/ صفت برترين: [ ساخت گروه اسمي با صفت برترين ) 29(

  :و گروه اسمي با صفت برترين در نمودار درختي زير قابل مشاهده است

)30(ša:r sardterin   ’سردترين شهر.‘  
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  3وابستة پيشين ـ 1-3- 5

هريك از حروف اشارة مشخص و نامشخص، حرف پرسشي و حرف تعجب مي توانند در سومين جايگاه پيش 

  ) :31(مانند نمونه هاي . از اسم قرار گير ند

                                                           /ya/ , /yenâ/ , /va/ , /venâ/ , /heya/ , /heva/: حرف اشارة مشخص) الف) 31(

  همان     همين        آن       آن        اين        اين                                                      

 / /fera/ /har/ , /kö´/ , /hič/ , /čeni/ , /bazi/ ,               :حرف اشارة نامشخص) ب

  خيلي       بعضي      چنين      هيچ       همه      هر                                                    

/bazi/  ,  /felân/ , /har¾àur/ , /čenu/                                                                                                              

  بعضيچنان           هرجور          فالن        

                                                                                                                                             /ʔa¾àow/  ,  /čani/ : حرف تعجب) ج

  چقدر               عجب                                                                                          

                                      /četowr/  ,  /čani/   ,  /čan/  ,  / čan¾àur/   ,  /či/        /kom/  ,  :حرف پرسشي ) د

  چند          چقدر          چطور          كدام            چندجور     چي     

ممكن است تنها در جايگاه آغازي گروه اسمي به كار  3در باال، يعني وابسته هاي پيشين ـ عناصر ياد شده      

روند و ممكن است هيچ گاه به همراه هيچ يك از گروه هاي ديگر، يعني گروه فعلي، گروه صفتي و يا گروه 

  . حرف اضافه اي ظاهر نشوند، به همين دليل برخي آن ها را مشخص گر مي خوانند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

نة زير يك گروه اسمي با وابسته هاي پيشين را نشان مي دهد، براي تحليل بهتر، نمودار بر اساس گروه نمو     

ديگر گروه اسمي مستقلي  در نظر گرفته نمي شود، ) 32(حرف تعريف رسم شده است، بر اين اساس عبارت 

نير گروه اسمي را در دل بلكه گروه حرف تعريفي است كه گروه شمار را در بطن خود پذيرفته و گروه شمار 

  .خود پذيرفته است

ʔu [Num″ dü    [ N″ [A″ pir  doxter ]]]]                                          D″  [)32                                                            (

  آن            دو            پير          دختر                                                       

  ‘.آن دو پير دختر’

 

  
  

   وابسته هاي پسين 2- 5

 .طور كه از نامشان پيداست، وابسته هايي هستند كه پس از اسم هسته به كار مي روند وابسته هاي پسين همان

يكي به هسته به در گويش لري هر اسم هسته مي تواند حداكثر پنج وابستة پسين داشته باشد و بر حسب نزد

  .تقسيم مي شوند 5-و وابستة پسين 4-، وابستة پسين3-، وابستة پسين2-، وابستة پسين1- وابستة پسين

وابسته هاي پسين گروه اسمي به طبقات مختلفي تعلق دارند، و هر طبقه اي كه به هسته نزديك تر باشد        

وقتي . جايگاه پس از هسته در آن واحد پر شود الزم نيست تمام پنج. جايگاه نزديك تري را اشغال مي كند
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جايگاهي خالي باشد، طبقه هاي دورتر به هسته نزديك مي شوند ولي بالقوه جايگاه خالي وجود دارد و مي 

  :درعبارت هاي زير نمونه هايي از اين وابسته ها را مي بينيم). 146:1380باطني(تواند اشغال شود 

      e  de dânešgâ   dars  monak  merâd  Íka  kuškadoxter   )33                (      مي خواند

           كوچك    دختر       مراد   كرباليي  دانشگاه    در    كه    درس   

 ؛‘ دختر كوچك كرباليي مراد كه در دانشگاه درس مي خواند’

                         evonyâà¾eštemâyie  ʔeγtesâdi  ö  ʔmošgelâte  )34                       (                                

  مشكالت     اجتماعي       و      اقتصادي         جوانان               

  ؛ ‘مشكالت اقتصادي و اجتماعي جوانان’

       kan Ike  de  te:ru  kâr  m  aliʔmamed ö   homsâ  gapedü  kore   )35      (              

  همسايه     بزرگ    پسر    دو    علي  و  محمد       تهران     در   كه    كار  مي كنند       

  ؛‘دو پسر بزرگ همسايه، محمد و علي، كه در تهران كار مي كنند’

         debâra doxtere homsâ ašraf xânemʔ zirakânariye  âzir ö ta der  )36(  

  مسايه    دختر     درباره        خانم  اشرف     زيركانه          تحقيقات  ه             

  ؛‘ تحقيقات زيركانة اشرف خانم دربارة دختر همسايه’ 

                                                              ke  fera  lar  bi u   hâlazâm  ʔ )37(  

  بود  الغر   خيلي   كه  پسرخاله ام    آن                                                   

         ‘.آن پسرخاله ام كه خيلي الغر بود’
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با توجه به مثال هايي كه در باال ذكر شد مي توان ترتيب ساخت وابسته هاي پسين در گروه اسمي را اين گونه 

  :دانست

   :ترتيب رو ساختي وابسته هاي پسين در گروه اسمي) 38( 

  

وابستة صفتي          وابستة اسمي            وابستة بدل                 وابستة حرف اضافه اي         بند  

  موصولي      

وابستة              4- وابستة پسين               3-وابستة پسين        2-وابستة پسين    1-وابستة پسين 

     5-پسين

  

پاية مالحظات ياد شده در باال، وابسته هاي پسين اسم بر حسب مقوله هاي گروهي به صورت نمودار بر       

  :نشان داده مي شوند) 39(

بند + گروه حرف اضافه اي +صفتي/ گروه اسمي+ گروه اسمي + گروه صفتي+ اسم : [ گروه اسمي )39(

  ]  موصولي

با توجه به خواهر بودن وابسته ها با . به تصوير مي كشد را) 40(، گروه اسمي نمونة )41(نمودار درختي      

'N  در مي يابيم كه هيچ يك از وابسته هاي ذكر شده، در جايگاه متمم قرار ندارند و بنابر اين براي هسته

  .از اين رو اسم، بدون وابسته نيز مي تواند به كار رود و يك گروه اسمي تشكيل دهد. اجباري نمي باشند

)40dâneš¾àyâ noxba danešgâ  de  ʔolampiyâdi  ke  pârsâl bargozâr  bi            برگزار

 شد   پارسال    كه     المپيادي       در     دانشگاه         نخبه        دانشجويان    
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  ‘ دانشجويان نخبة دانشگاه در المپياد كه پارسال برگذار شد ’

  )41(  

  
  1وابستة پسين ـ 2-1- 5

ساخت گروه اسمي با . صفتي و يا گروه صفتي مي تواند در نخستين جايگاه پس از اسم قرار گيرد وابستة

  :وابستة صفتي را مي توان به صورت زير نشان داد

  ]گروه صفتي + اسم : [ گروه اسمي   )42(

  :مانند

                                                                                     pašminâliyâ     )43                                                                            
  پشمي     تشك هاي                                                                                         

  ؛‘ تشك هاي پشمي’

                                                                        vaIlkore  )44                                                                                           
  ديوانه    پسر                                                                                             
  ؛ ‘ يوانهپسر د’

مي كنند در   اشاره و جنس   نوع  بيان  و  صفت هاي ذكر شده در باال چون تنها به مفهوم حالت و يا چگونگي

نمودار درختي زير گروه . دستور زبان هاي سنتي با نام صفت بياني و يا صفت حالت از آن ها ياد شده است

  :اسمي با وابستة صفتي را نشان مي دهد
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                                                                                        lzedoxtere    )45                                                                                          
  زرنگ     دختر                                                                                          

  . ‘دختر زرنگ ’ 

                                                                              

   2وابستة پسين ـ 2-2- 5

در دستورهاي سنتي به وابستة اسمي مضاف اليه گفته . در دومين جايگاه پس از هسته، گروه اسمي قرار مي گيرد

  .مي شود

  :وابستة گروه اسمي اين گونه نشان داده مي شود ساخت گروه اسمي با

  ] گروه اسمي + اسم  : [ گروه اسمي ) 46(

 :را نشان مي دهد 2عبارت هاي زير گروه اسمي با وابستة پسين ـ

                                                                             düsemočašyâ      )47                            

  دوستمان   چشم هاي                                                                                                   

  ؛ ‘ چشم هاي دوستمان ’

                                                      âmu  rezâʔšamdoni  baγča  golyâ    )48                 

  رضا      عمو     باغچه    شمعداني    گل هاي                                        

  ؛‘ گل هاي شمعداني باغچة عمو رضا ’ 
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                 vâ   miyâyi   ke  tâza  kutâ   bina   maš  hasankore    )49                                                          

  پسر        مش   حسن    با      موهايي     كه     تازه     شده بود     كوتاه                  

  . ‘پسر مش حسن با موهايي كه تازه كوتاه شده بود  ’

گاه چند وابستة اسمي به طور پياپي و سلسله مراتبي به وسيلة كسرة اضافه و يا حرف ربط و يا بدون آن       

به تصوير  2نمونه اي از گروه اسمي با وابستة پسين ـ) 51(در نمودار درختي . يكديگر مرتبط مي گردند ها به

  :كشيده شده است

)50    xormowamaxmalkü  hâre   ša:re  dâryâ                                                              

 خرم آباد     شهر     پايين    مخمل كوه    درخت هاي                                              

 ؛‘درخت هاي مخمل كوه پايين شهر خرم آباد  ’

                                                
  با توجه به مثال باال، مي توان گفت در گروه اسمي با وابسته هاي پياپي، هر گروه اسمي وابسته 

ين خود جاي گرفته است، به گونه اي كه هر گروه اسمي به گروه اسمي پيشين خود در درون گروه اسمي پيش

 .وابسته است

  
  3وابستة پسين ـ 2-3- 5
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وابستة بدل مي تواند گروه اسمي و . وابستة بدل، بدون كسرة اضافه، در جايگاه سوم پس از هسته قرار مي گيرد

  :بدل توجه نمائيد وابستة به گروه هاي اسمي زير با. يا گروه صفتي باشد

mo  Iâm   mà¾anʔne  -arusišoʔkâryâ    ´kö mən ö ma:di mâ  Iʔ  )52    انجام      مي دهيم 

  ما    مهدي و من        همه  كارهاي        عروسيشان    را      

  ‘. ما، من و مهدي، همة كارهاي عروسيشان را انجام مي دهيم’

      barmiyâ                ude   dü  pâà¾i   mowʔensân  ʔhar  kâri  de   )53                                     

  برمي آيد     پا     دو       موجود            اين     انسان      از    كاري   هر    

  ‘ . هر كاري از انسان، اين موجود دو پا، بر مي آيد’

a                            -žâla   sâbeγedâra  post  de  xiyâvune   šohadâ  ʔ )54                    

  ژاله     شهدا       خيابان     در    پست      اداره    سابق   است                

  ‘  .ادارة پست در خيابان شهدا، ژالة سابق، است’

ma:mud   kore   maš    ra:me  xodâ    dogtor-a )55  

  است  دكتر       رحم خدا         مشهدي   پسر       محمود                            

  ‘. محمود، پسر مشهدي رحمان، دكتر است’

čeni   kâri   kerdit                                                              xoto šomâ   )56   

  كرديد    كاري   چنين    خودتان    شما                                                            

  ‘.شما، خودتان، اين كار را كرديد’

  .وابستة بدلي است كه براي تأكيد به كار رفته است» خودتان«ضمير ) 56(در مثال 
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  :ساخت گروه اسمي با وابستة بدل را مي توان اين گونه نشان داد

  ]گروه صفتي / سمي گروه ا+ . . . + اسم : [ گروه اسمي ) 57(

  
  4وابستة پسين ـ 2-4- 5

در چهارمين جايگاه پس از اسم هسته در گروه اسمي، ممكن است گروه حرف اضافه اي به عنوان وابسته به 

  :نشان داد) 58(اين ساخت را مي توان به صورت . كار رود

  ]گروه حرف اضافه اي+ . . . + اسم : [ گروه اسمي ) 58(

  :اسمي با وابستة حرف اضافه اي را نشان مي دهدمثال هاي زير گروه  

                                               arusʔde  mâdare  čan  kalema  ham   )59(         

  چند   كلمه     هم     از      مادر     عروس                                                 

  ؛‘ روس چند كلمه هم از مادر ع ’

                âzià¾debâra    arus ö hüsira  ʔbahse  mofasale     )60                     (            

  مفصل      بحث       جهيزيه   درباره     مادرشوهر  و عروس       

  ؛‘بحث مفصل عروس و مادر شوهردر بارة جهيزيه ’

                              de   xâk   Ikošktapa    )61                                                                              (

  تپه       كوچكي      از    خاك                                                                        

  ؛‘تپة كوچكي از خاك’

  :وابستة حرف اضافه اي را نشان مي دهدگروه اسمي با ) 63(نمودار درختي   
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                      eγtesâdi ʔeštemâyi  ö  ʔele   ʔdebâra   masâxvâri       )62(                      

  خبري       درباره        مسائل        اجتماعي          و   اقتصادي             

                        .‘يو اقتصاد خبري دربارة مسائل اجتماعي ’

  
  5وابستة پسين ـ 2-5- 5

بند موصولي حتماً پس از . در جايگاه پاياني گروه اسمي قرار مي گيرد 5بند موصولي به عنوان وابستة پسين ـ

اسم هسته قبل از بند موصولي ممكن است معرفه و يا نكره باشد، براي درك . قرار مي گيرد» كه«حرف ربط 

  :نمونه هاي زير دقت فرماييد بهتر موضوع به

 .                      kerd  Iâw  čeka  mʔke  saγfe  hona  dowmine    )64                               

  مي كرد      چكه    آب    كه    را   دومي       اتاق     سقف                            

  ؛‘سقف اتاق دومي را كه آب چكه مي كرد’

                                                            elâm  kerdʔke   râdiyo  xavari   )65  

  كرد    اعالم      راديو       كه     خبري                                                                

  ؛‘خبري كه راديو اعالم كرد  ’
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)66                                        gerivesIke  m  Ikošk  u  doxtere  žâreʔ                       كه

               گريه مي كرد   كوچكي    فقير      دختر     آن

  ؛‘ آن دختر فقير كوچكي كه گريه مي كرد  ’

  : ساخت گروه اسمي با وابستة بند موصولي را مي توان به صورت زير نشان داد

  ]بند موصولي+ . . . + اسم :[ گروه اسمي ) 67(

   :مشاهده مي شود) 68(ساخت گروه اسمي با وابستة بند موصولي در نمودار 

.                               kerdIke  de  vezârate   kašvarzi  kâr  mkârmani   )68                    

  در   كه      كارمندي     وزارت           كشاورزي  مي كرد   كار    

  ؛‘كارمندي كه در وزارت كشاورزي كار مي كرد  ’

  
 

با توجه به آن چه گفته شد به طور كلي مي توان وابسته هاي پيشين و پسين در گروه اسمي گويش لري را     

  :اين گونه بيان نمود

 جدول گروه اسمي با وابسته هاي پيشين و پسين

وابستة 

-پيشين

  وابستة

-شينپي

  وابستة 

-پيشين

  وابستة   هسته

-پسين

وابستة  

-پسين

وابستة 

-پسين

وابستة 

-پسين

وابستة 

-پسين
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