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Abstract 
Local languages and dialects, as a part of the culture and civilization of any nation, are being 

destructed on reasons such as, immigration of native speakers. Therefore, in order to revive and 

record these languages and dialects, scientific studies should be conducted by linguists. In the 

present study, clitics in KhorramAbadi Lori are introduced, investigated, and divided into two 

classes of ‘second-position’ and ‘phrasal affix’, in terms of their position of attachment to the 

head, dependent or phrase. The research method includes: preparing a (215) -sentence 

questionnaire, interviewing with native speakers, extracting and investigating clitics of this 

language variety using Shaghaghi's model (2013). Of course, foreign models have also been 

surveyed. The findings revealed that clitics in this dialect are incorporated at the end of their own 

host. Also the morphemes of genitive /e/, definiteness or indefiniteness, indefinite allocation, and 

endoclitical pronouns are placed in second-position endoclitics, while morphemes of definite 

object, coordinations, verb emphasis, adding adverb, and endoclitical verb are placed in phrasal 

affix endoclitics. Results show that in this language, phrasal affixes as regards their position, are 

closer to affixes on a continuum, in comparison with second position endoclitics. 
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 مقالة پژوهشی

 آبادیلری خرم بست در واژه

 2صناعتی مرضیه ،1آخوندی فاطمه

 پژوهشگاه شناسی، زبان . استادیار2 .، تهران، ایران، دانشکدة ادبیاتالزهرا دانشگاه ،همگانی شناسیزبان ارشدکارشناسی آموختۀ دانش -1

 ، تهران، ایران.گردشگری و فرهنگی میراث

 19/12/1398رش: پذی  30/9/1398دریافت: 

 چکیده
در  گویشاوران باومی،   دی همچون مهااررت  دالیل متعدّ به ت،ن هر ملّبخشی از فرهنگ و تمدّ مثابۀ به ،یهای محلّ ها و گویش زبان

و  ءصان علم زبان است که با انجام مطالعات علمی درصدد احیااین وظیفه بر دوش متخصّ ،از این رو ؛اند فراموشی قرار گرفته خطر

صالشان به هسته، وابسته یا لحاظ رایگاه اتّ به فی وآبادی معرّ لری خرم یها بست واژه ،رو در پژوهش پیش. ها برآیند این گویش ثبت

شاملِ تهیاۀ   ،نوشتار پیش رو روش انجام کار درند. ا هشناختی شد تقطیع و بررسی زبان وند گروهیو  رایگاه دومگروه به دو دستۀ 

لگاوگیری از شاقاقی   با ا گونۀ زبانیهای این  بست استخراج و بررسی واژه ،بومیای، مصاحبه با گویشوران رمله (215)نامۀ  پرسش

 ،هاا نشاان داد   هاای حاصال از بررسای داده    یافتاه  اسات.   شده واقعخارری نیز در این زمینه بررسی  های ه مدلاست، البتّ (1392)

گی، تخصیص نکاره و   گی، نکره معرفهتکواژهای کسرة اضافه،  ،همچنین ؛وندش بست می خود پی میزبانها در این زبان به  بست واژه

در پیوستی  د فعلی، قید افزایش و فعلِپایگی، تأکی و تکواژهای مفعول معرفه، هم های رایگاه دوم بست پیدر مقولۀ بستی  ایر پیضم

ه به تورّ  وندهای گروهی با ،آن است که در این زبانگر بیان ها گیرند. نتایج برگرفته از یافته های وند گروهی رای می بست مقولۀ پی

 .تر هستند زدیکروی پیوستار به وندها ن ،های رایگاه دوم بست با پی هیساقمتثبیت رایگاهشان در 

 .بست، رایگاه دوم، وند گروهی بست، پی آبادی، واژهخرم  لری :هاواژهکلید
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 هممقدّ -1

شمار  های هر کشور و منطقه، بخش مهم و ارزشمندی از میراث فرهنگی و معنوی آن به ها و گویش زبان

ها  انقراض و نابودی زبانروند و حفظ و صیانت از این میراث، تکلیفی برعهدة همگان است. سرعت  می

ها باه   عدم تمایل خانوادهدلیل مهاررت و  رسمی و معیار، به های در مقایسه با زبان ،یهای محلّ گویشو 

فانه با انقراض هر گویش، بسیاری از عقاید، ن زبان مادری به کودکان بسیار بیشتر است. متأسّدادآموزش

 ؛روند می  بین از، ها و اشعار عامیانه است المثل ها، ضرب هها، قصّ آداب و رسوم و ادبیات که شامل افسانه

ی، قومی، خانوادگی، سیاسی و تاریخی هستند و های فرهنگی، دینی، ملّ دهندة ارزشها انتقال زیرا گویش

، و دیگاران  )حامادی شایروان   کنند ی ایفا مینقش بسیار مهمّ ،بینی افراد دهی به هویت و رهان در شکل

 ،از ایان رو  ؛هناگ بااهم ارتباان تنگاتناگ دارناد     درخطربودن زباان و فر  ،دیگر عبارت هب ؛(126: 1395

، است ها از راه میدانی رفتن به درون رامعه و توصیف زبان ،شناسی در رهان امروز ترین وظیفۀ زبان مهم

ا ه ویشبا هدف ثبت گ بنابراین ؛(605: 1393، 1وارداف) آنکه امکان انجام این کار از دست برودپیش از 

بار گوناۀ گفتاار    )باا تأکیاد   آباادی   خرم لری 3در زبان  2ها بست روی واژه  شناختی بررسی زبانها،  زبان و

هاا   بسات  واژه: صورت گرفت رو پیش پرسش سهپاسخ به یافتن  درصدد تالشو  انجام شد( ای محاوره

( 5بسات  پای یاا  4بسات  پایش )به پایه  الصاتّ لحاظ رایگاهبهو  های دارند چه ویژگی، آبادی لری خرم در

وابساتۀ آن یاا باه مارز گاروه       ،هستۀ گروه نحاوی ) ای پایهچه  بهها  آن ،همچنین ؟کنند می عمل چگونه

  ؟شوند می متّصل (نحوی

مارتب  باا    لار و ریشۀ واژة ( 155: 1362، 6نراویلنسو) استمشتق زبان لری از زبان فارسی باستان  

. این زبان (175: 2003، 9بای نن)اَاست  بزرگیا  غیرتمندمعنای و به (22: 1363، 8مینورسکی) 7شهر لور

هاا  دوی آن ترین رابطه را با زبان فارسی دارد و هر های ایرانی رنوب غربی است که نزدیکیکی از زبان

                                                                                                                                                              
1. R. Wardhaugh 

2. Clitics 

شامار  بهزبان  -موضوع پژوهش حاضر  -لری  ،لهجه و گونه ،گویش ،( از اصطالحات زبان1387براساس تعریف دبیرمقدم ) -2

 رود.می

4. Proclitics 

5. Endoclitics 

6. H. Ravilenson 

7. Loor 

8. V. Minoresky 

9. E. J. Anonby 



 3/ آبادیبست در لری خرم واژه

زبان فارسی و لری هردو از  ،بنابراین ؛(54-53: 1370، بهاروند اللهی )امان هستند دنبالۀ زبان فارسی میانه

نوبۀ خود دنبالۀ پارسای باساتان باوده    ساسانی نیز به ۀاند و پارسی میانساسانی منشعب شده ۀسی میانپار

زباان اسات و   های لاری و بختیااری، رناوب منااطق کارد      (. قلمروی گویش11: 1373است )مقیمی، 

وسایلۀ  به هدعمطور بهها  ها خ  ندارند و مطالعۀ آن این گویش ند.هست هاگویشوران آن، لرها و بختیاری

صاورت گرفتاه اسات     2ماان  شناس آلمانی، اسکار و ایران 1شناس مشهور روس، و. آ. ژوکوفسکی ایران

هاای وارای، صارفی،     ویژگیاز نیز برخی  های ایرانی راهنمای زبان در کتاب(. 131: 1378، 3)ارانسکی

، 4اشمیت) است کرده را توصیف های لری فیلی، بختیاری و ممسنی نحوی، اشتقاقی و واژگان در گویش

1383 :567-570).  

(، عباادی و 1390بهراماای )(، 1388عباادی )همچااون  ایراناای گاارانپااژوهش ،هااای اخیاار در سااال 

مجیادی و   (، ضایاء 1397(، طااهری ) 1392) دیگاران و  زعفرانلو کرد (، کامبوزیا1391محمدابراهیمی )

 .اند روی این زبان انجام داده  ختیشنا ی زبان( مطالعات1398آخوندی و صناعتی ) و (1397بین ) حق

ایان  . (2: 2011، 5)اندرسان  است دادنتکیهمعنای به klinein از واژة یونانی مشتق cliticsواژة  ریشۀ 

 ا نکتۀ مهم این است که بین خصوصایات واژی امّ ،شود مقوله به طبقات نقشی و غیر واژگانی اطالق می

بست یکای از   رابطۀ یک به یک ورود ندارد و ورود واژه ها همیشه نحوی و ساختارهای واریِ واژه -

: 2005 ،6)باوی نحوی و ساختارهای واری اسات   -دالیل عمدة این عدم تطابق میان ساختارهای واژی

و گااهی اوقاات باه وناد      آماده وراود   از واژة کامل به معمولطور به بست واژه ،نظر تاریخی از. (168

به سه  ،نسبت به پایهخود  لحاظ رایگاه به مقولهاین . (350: 1991، 7)اسپنسر شده استتصریفی تبدیل 

 تکاواژ الاف(   :شاامل  ،سه سطح بهنیز ن استقالل لحاظ میزا به وبست  بست و درون ، پیبست دستۀ پیش

دلیل نگرفتن  مستقلی که به تکواژب( . ددار نیزبستی، صورت مستقل  رت واژهبر صوافزون  ای که وابسته

گااه   هیچواژة کامل ندارد،  تکواژی که صورت . پ(است  بست شده تبدیل به واژه ،ییتکیه در محی  آوا

 این مقولۀ دستوری .(1977، 8)زوئیکی است  تقسیم شده، شود می متّصلخود گیرد و به میزبان  تکیه نمی
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  ورتفته، صا یابر داشتن صورت تخفیفافزون  ،ساده  بست شود: واژه دو دستۀ ساده و ویژه تقسیم میبه 

د و فقا   ساده، صورت واژگانی کاملی ندار  بست برخالف واژه ،ویژه  بست واژها امّ ؛واژگانی کاملی دارد

؛ کاتامباا و  504 -503: 1983، 1)زوئیکای و پولاوم   دشاو  مای  متّصال ابسته باه واژة میزباان   صورت و به

 5چون گیاون همشناسانی  هرد .(574: 2007، 4؛ دیکسون150: 2012، 3؛ لیبر338 -337: 2006، 2هام استُن

دو واژه باا   ،بساتی  ادات پای اناد.   بست پرداخته نیز به واژه( 39-38: 2003) 6و کرافت( 54-55: 2001)

 . (67: 1386کند )قطره،  می متّصل به همختلف را های م نقش

و واژه  شناسی، سااخت  ها در سطح راب  سه حوزة واج تابعی از توزیع آن ،ها بست تعیین ماهیت واژه 

شناساان   کاه زباان   اسات   باعا  شاده   ،هاا  (. خصوصیات بیناابینی آن 1028: 1393نحو است )کریمی، 

دهند تا از این گارر میاان ایان ساه رازء       دست بست و وندها به هایی برای شناخت کلمات، واژه مالک

 یبارا  پولاوم  و زوئیکای  پیشانهادی  آزماون  هفات (. 80: 1389، کهان  ایجاد کنند )نغزگوی زبانی تمایز

 ویژگی، این. است تکیه فاقد بست واژه( 1 که است آنگر بیان کلمه و بست واژه وند، مقولۀ سه شناسایی

 یاک  به همیشه و است وابسته یتکواژ (2. دهد می نشان( وند و کلمه) دیگر مقولۀ دو از را آن استقالل

 از ماانع  معماول طاور  باه  آن حضاور ( 3. دهد می نشان وند مقولۀ به را آن نزدیکی که است متّصل پایه

( 5. اسات  برخاوردار  کمتاری  محدودیت از پایه واژة گزینش در( 4. شود می پایه به ردید وند افزودن

و  (4)، (3)در ماوارد   گفتاه  پیش ویژگی سهنیست.  شود می متّصل آن به که ای واژه درونی ساختار رزء

 بسات  واژه درماورد  قرینه به حرف نحوی اعدةق( 6. کند می متمایز مقولۀ وند از را بست واژهمقولۀ  ،(5)

 درماورد  کلمه برخالف نیز حرکت نحوی قاعدة( 7. دهد می نشان کلمه به را آن نزدیکی که دهد می رخ

 (.155: 1374 شقاقی،) است بست واژه از کلمه تمایز برای مالکی که افتد نمی فاقاتّ بست واژه

مهند  راسخ (،1386) (، مفیدی1386) شقاقی(، 1383واحدی لنگرودی و ممسنی )همچون  مطالعاتی 

 و کامبوزیا خورشید (، بهرامی1392نژاد ) صراحی و علی، (1390) وند نورعلی(، 1390شریفی ) (،1389)

 شیروان حامدی ،(1394ران )دیگمزینانی و  ،(1393کهن ) (، نغزگوی1393(، رم )1393) زعفرانلو کرد

 بست را نیز نباید از نظر دور داشت. ه درباب واژ( 1397ظی )پور و واع و سبزعلی (1395) راندیگ و
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بسات   هقلمداد کرده و معتقد است که وند در ساحت کلمه و واژ 1را وندگروهی  بست واژه ،اندرسن 

 هاا  صال آنرایگاه اتّ ی را کههای بست واژه ،همچنین. وی (200: 1992)شود  در ساحت گروه بررسی می

( 46: 2016) 3بشاکویچ  .(6 -5: 1996) ناماد  می 2رایگاه دومبست  واژه ،است لین کلمۀ آواییپس از اوّ

هایی که فاقد حرف تعریف هستند، وراود   های رایگاه دوم فق  در زبان بست نظام واژه عی است که مدّ

بعاد( و پیوناد    - م )قبال پایانی(، تقدّ -   )آغازیبا بررسی سه پارامترِ تسلّ نیز( 1985) 4دارد. کالونس

های مختلف، ارزش ایان ساه نظاام     هایی از رده های زبان بست بست( روی واژه پی - بست ری )پیشوا

راهای بارای   که چگوناه ایان نظاام،     داده استنشان  کرده،پارامتری که مفاهیم ساختاری را رمزگراری 

شااخۀ  ی باا بررسا   نیاز  5. گارت گشاید ست با تابعیت دوگانه را میب های پیچیده مانند واژه تحلیل پدیده

صال آوایی باه میزباان   لحاظ اتّ بههمگی  6قانون واکرناگلعناصر که  است نشان دادههای آناتولیایی  زبان

 .(87 -86: 1996گرت، )بست هستند  خود، پی

پااور و  ، کهنمااویی(2005) 8، پنچِااوا(2002و  2004)ندرساان ا ،(1995) 7هااالپرن ،(1990) گَاارِت 

نیاز  ( 2012) 12اسپنسر و لوئیس و(2010) 11 گلستون و اَگبایانی، (2009) 10، ا رسلر(2008) 9م گردومیان

  اند. مطالعاتی را انجام داده ،بست رایگاه دوم واژه ۀزمین در

  بست و انواع آن واژه -2

 ،لحااظ آواشاناختی   های مستقل هستند. به واس  بین وندها و واژه و حدّ   تکواژهای وابسته ،ها بست واژه

از ایان  دهناد.   دست می تکیۀ خود را ازکاهش،  دلیل فرایند آواییِ گیرند یا به تکیه نمی این عناصر یا ذاتاً

بناابراین در سااختار    ؛ی شاوند تلقّا دار  باید رزئی از یک واحد تکیه ،صورت آوایی منظور داشتن به ،رو

شوند. این  میشود، ادغام  نامیده می بست واژه میزبان اصطالحدرای واژه یا عبارت همجوار خود که  تکیه

یکی از معیارهای تشخیص  ،دار( ها به یک واحد تکیه شدن آنها )نداشتن تکیه و ادغام بست ویژگی واژه
                                                                                                                                                              
1. Phrasal affix  
2. Second position 
3. Ž. Bošković 
4. J. L.Klavans 
5. A. Garret 
6. J. Wackernagel   
7. A. Halpern  
8. R. Pancheva 
9. A. Kahnemuyipour & K. Megerdoomian  
10. D. Erschler  
11. B. Agbayani & Ch. Golston 
12. A. R. Luis  
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 این تکواژ وابسته از واژة مستقل است. 

گروه از   خود نیز باید خاطرنشان کرد که آنبست به ابتدا یا انتهای میزبان  هصال واژدرمورد رایگاه اتّ 

هاایی کاه باه انتهاای میزباان خاود        بست و آن شوند، پیش می متّصل به ابتدای میزبانهایی که  بست واژه

 .(101: 1998)هالپرن، شوند  بست نامیده می پیوندند، پی می

ه به اینکه به هستۀ گروه نحوی یا تمامی گروه نحوی یا باه حاشایۀ   تورّ با ،ها بست در توصیف واژه 

بست  رایگاه دوم و وند گروهی ساروکار داریام )شاقاقی،     واژهدو نوع با  ،شوند می متّصلبیرونی گروه 

 ،رایگااه دوم بااعنوانِ  بسات   واژهگاراریِ   ت ناام علّا  است. رو پیشنوشتار  که موضوع اصلی (8: 1392

، نمونهبرای ) کند دامنۀ گروه را تعیین می کهای  لین دختر نحوی سازهاز اوّپس  کهبوده است سبب  بدین

 دامناۀ  وارایِ  قتحقّ درون، یا سازد( ن می، یک اسم است که دامنۀ گروه را معیّختر نحوی گروه اسمید

لین واژة واری، از اوّپس  که کتابِ زیبا)مانند  کسرة اضافه در گروه اسمی  لین واژة واریپس از اوّ گروه

 و»و  (D2) «21 د»ترتیاب   این دو رایگاه به .(81: 2005)اندرسن،  گیرد قرار می درون گروه آمده است(

22» (W2) ای نحوی یا معنایی  الزام سازهبهراه پایۀ خود به هم ،بست واژه از نوعاین  .شوند گراری می نام

 گیارد   را در رملاه برعهاده   ...همچاون ضامیر، رهات، ادات و    های متفاوتی تواند نقش سازد و می نمی

  .(110 -109: 1998)هالپرن، 

 حضاور  از ماانع  ها بست واژه این از یکهر حضور که است آن رایگاه این بارز های ویژگی از یکی 

 آنجا موسوم به وند گروهی نیز از بست  واژه (.9: 1392شود )شقاقی،  می دوم رایگاه های بست واژه دیگر

 متّصال د، رابطاۀ معناایی باا آن نادار    لزوماً ای که  واژه بهیا  گروه نحوی بیرونیاز دو حاشیۀ  یکی بهکه 

  .(55: 2002، 3)بلینگزگراری شده است  نام انبا این عنوشود،  می

 پژوهش روش  -3

تحلیلای   - رو با ماهیات توصایفی   ها، پژوهش پیش بست در زبان یت مطالعه درباب واژهه به اهمّبا تورّ

و وند گروهی  رایگاه دوم  بست به دو نوع واژهرا ها  آبادی و همچنین تقطیع آنلری خرم ها در بست واژه

زمینه، بررسی در این نیز ل ه منابع خارری تراز اوّالبتّ ؛استمعرّفی کرده  (1392) شقاقی از با الگوگیری

تمرکز بار وراود   ای با رمله (215)نامۀ  پرسشتهیۀ  ، شاملدر گام نخست روش انجام کار. شده است
                                                                                                                                                              

 دختر دوم -1

 واژة دوم -2

3. L. Billings 
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)چهار مرد ی حدود چهل تا شصت ساله لر با طیف سنّ بومیِبا پنج گویشور مصاحبه ، ها بست انواع واژه

بعاد،   گاام . در اسات های پاژوهش  دادهاستخراج و یک زن( و تحصیالت پنجم ابتدایی تا کارشناسی و 

  گیری شد. ها استخراج و نتیجه ها آوانویسی، تحلیل و یافته معادل لری داده

 آبادی لری خرم های بست واژه -4

مانند زبان همچنین  ؛شوند می متّصلد بست به پایۀ خو شکل پی آبادی به لری خرم 1گونۀها در  بست واژه

دو  در قالاب  شوند،  متّصلیا به مرز گروه نحوی  وابستۀ آن ،به هستۀ گروه نحویکه درصورتی  فارسی

 قابل بررسی هستند:رایگاه دوم و وند گروهی  نوع

 های جایگاه دوم بست واژه -4-1

 روی سانکسریت (1878) 2و ویندیش دلبروک بههای رایگاه دوم  بست زمینۀ واژه در نخستین مطالعات

هاای   را روی زباان  رایگاهاین  (1892)ل رناگ ، واک ها آنپس از . گردد میباز (1886) 3بارتلمههمچنین  و

نهایت باا تعمایم باه     درو  هبررسی کردتر  طور گسترده به رایگاه واکرناگلعنوان با ایرانییونانی و هندو

ای کاه در   برزنجیاری کاه براسااس آن، عناصار ز   اسات   هشد قانون واکرناگل معروف های دیگر به زبان

 . (290: 2017، 4)هالکند  را شناسایی می ،شوند در بند واقع می ،رایگاه دوم

س کالونا باا   چارچوب نظری قائال شاد. نظریاۀ وی    ،( برای این مشاهدات1977)زوئیکی  ،بعدها 

( در چاارچوب  2005چاون اندرسان )  همافرادی وسیلۀ تازگی بهبه این رویکرد تر شد. ( بررسته1985)

 . (8: 2013، 5الند)سَلوس ن و ه  رفی لحاظ شده استص نظری بهینگیِ

گای،   هگی، نکر همعرفکسرة اضافه، های  بست های رایگاه دوم شامل پی بست واژه، آبادی لری خرم در 

 های زیر بررسی خواهند شد.  بستی است که در بخش تخصیص نکره و ضمایر پی

  «e»اضافه:  کسرة -4-1-1

کسرة اضاافه در سااخت    ،گونهدر این شود.   بست می است که به پایۀ خود پی «e»کسرة اضافه در لری، 

( 2مثاال  )و میان موصوف و صافت   (1)مثال  الیه های مضاف و مضاف دارای نقش ،دو اسماضافه میان 

هام ایان کسارة اضاافه در      باشاند، بااز  الیه و وابستۀ آن نیز وابسته داشته  چه مضافرود. چنان کار می به
                                                                                                                                                              

 .است آبادی خرم لر گویشوران ای گفتار محاوره ازنوشتار پیش رو   در شده آوری رمع گویشی های داده -1
2. B. Delbrück & E. Windisch   
3. C. Bartholomae 
4. M. Hale 
5. Ch. M. Salvesen & H. P. Helland 



 1399، زمستان 4های غرب ایران، دورة هشتم، شمارة  ها و گویش / فصلنامۀ مطالعات زبان8

 ایان  ،د ایان زباان  های متعدّ داده از بررسیکه  گفته شود استشایسته  .(3)مثال  یابد ساخت حضور می

 (:4)مثال  ها ورود دارد که امکان حرف کسرة اضافه در همۀ رایگاه آید گونه برمی

1) keto - ј- i               mɛn   das - e              ali     bi-ø 
کتاب -میانجی - نکره 1پیِ        توی       دست -کسرة اضافه پیِ     علی         بودن -م ش3  

 ‘ علی بود.ِ دستی کتابی تو’

2) barre- j - e              espi    ɡap    bi - j - a 

 بره-میانجی-اضافه کسرة پی       سفید        بزرگ      شده-میانجی-فعلی پی

 ‘است.  ة سفید بزرگ شدهبرّ’

3) ɡalle  - ʔ-  e            ɡusan - e            amu  -  j  -  e          buʔa-m           rat    ø      jelɑq 
 گله-میانجی -اضافه کسرة پی   گوسفند-کسرة اضافه پی      عمو-میانجی-کسرة اضافه پیبابا    -م ش1ضمیری رفت  پی-م ش3ییالق       

‘گلّۀ گوسفند  عمویِ بابام به ییالق رفت.’  

4) berɑr  -zɑ     nɛna   rafiq  -  ɛm      ʔiʧe  -  n  -  a  
برادر  -زاده           مادر        دوست   -م ش1           اینجا   -میانجی  -فعلی پی  

‘برادرزادة مادرِ دوستم اینجاست.’   

یعنای   «2 و» آبادی همچون زبان فارسی در هار دو رایگااه    رمکسرة اضافه در لری خ ،ترتیب این  به 

 رود.  کار می به وابستۀ آناز پس  یعنی ؛«2 د»بعد از هستۀ گروه اسمی و 

 « a»نشانة معرفه:  -4-1-2

بست درکناار هساتۀ اسامی      شود. این پی  بست می است که به پایۀ خود پی «a» ،گی در لری هنشانۀ معرف

اگار ایان   و  رود کاار مای   به( 7و  6)مثال  «2 د»یا وابستۀ آن در رایگاه  (5)مثال  «2 و»یعنی در رایگاه 

بسات را   ایان پای   ،همچنین ؛رود کار نمی ای در آن گروه به نشانه درکنار هستۀ گروه حضور یابد، وابسته

امکاان   ،(7و  6، 5)رمالت  زیر گویشی های در هریک از نمونه ،برای مثال ؛قرینه حرف کرد توان به می

 ورود دارد: گی نشانۀ معرفهحرف 

5) kor  -  a      darr  -  a       bɑzi    mɛ  -   kon - a 
 پسر   -معرفه پی  استمراری  -م ش3        بازی        استمراری  - کردن  -م ش3

‘کنه. پسره داره بازی می’  

6) kor   koʃk  -  a      rat  -  ø     safar 
 پسر     کوچک –معرفه  پی     رفتن -م ش3      سفر

‘برادر کوچیکه، سفر رفت.’  
                                                                                                                                                              

 بست پی -1
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7) dɑman  -  e          doxtar  -   a       ʧin  -  ʧin  -  a 
دامن     -کسرة اضافه پی       دختر -معرفه  پی              چین  -چین  - م ش1فعلی پی  

‘است.  چینی دامنِ دختره، چین’  

  «i»: نشانة نکره -4-1-3

گاروه اسامی    ،چه در این زباان شود. چنان  بست می است که به پایۀ خود پی «i» ،لریگی در  نشانۀ نکره 

 «2 و»یعنای در رایگااه    ،بست پس از هستۀ اسامی  پیاین  ،فق  از یک هستۀ اسمی تشکیل شده باشد

تشاکیل شاده    ۀ صفتی یاا اسامی  چه گروه اسمی از هستۀ اسمی و وابستو چنان (8)مثال شود  واقع می

 (:10و  9های  ل)مثا رود کار می به« 2 د»از وابستۀ گروه اسمی یعنی در رایگاه پس باشد، 

8) јe    doχtɛr  -   i  vɛ    mɛ    salɑm    kɛrd - ø  
 یک    دختر     - نکره پیِ     به       من         سالم           کردن   -م ش3

 ‘یک دختری به من سالم کرد.’

9) ketɒw   doχtɛr  - i   das  -  ɛm         ʤɑ  -   mann  -  a 
 کتاب        دختر   - نکره پی     دست  -م ش1ضمیری پی     را       - ماندن     -م   ش3

 ‘کتاب دختری دست  من را مانده است.’

10) kor   zeranɡ  -  i     vɑ   mɛ   rafiq   bijj  -  a 
 پسر        زرنگ    - نکره پی      با        من      فیق ر         شد  -م ش3

 ‘پسر زرنگی )پسری زرنگ( با من دوست شد.’

 «i» تخصیص نکره: -4-1-4

از بناد  پایش   بسات،  شود. ایان واژه  بست می ایۀ خود پیاست که به پ «i» لری،نشانۀ تخصیص نکره در 

ایان نشاانه   ستۀ اسمی تشاکیل شاده باشاد،    چه گروه اسمی فق  از یک هچنان .شود می واقعتوصیفی 

چه گاروه اسامی از   و چنان (11)مثال  «2 و»سمی یعنی در رایگاه ، پس از هستۀ اگی همانند نشانۀ نکره

)مثاال   «2 د»از وابستۀ گروه اسمی یعنی در رایگاه پس  هستۀ اسمی و وابستۀ صفتی تشکیل شده باشد،

 : رود کار می به( 12

11) pijɑ  -  j  -  i              ke   zir     lahaf   hoft  -  i  -  ј -   a 
 مرد  -میانجی - نکره تخصیص پیِ   که      زیر       لحاف         خوابیدن- 1م نشانۀ ص -میانجی -م ش3

ba  - ʔa - m  - a 
بابا  - بزرگ  -م ش1ضمیریِ پی -م ش3فعلی ِ پی  

                                                                                                                                                              
 صفت مفعولی -1
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 .‘است که زیر لحاف خوابیده، بابا بزرگم مردی’

12) pijɑ    mehrabon  -  i        ke   di  -  ʔ    bua   -    m     -    a 
مرد         مهربان    -  نکره تخصیص پی    که      دید -م ش2     بابا   -م ش1ضمیری  پی -م ش3فعلی پی   

 ‘مرد  مهربانی )مردی مهربان(  که دیدی، بابامه.’

 بستی ضمایر پی -4-1-5

هساتۀ گاروه اسامی در      به ،این ضمایرشوند.  بست می به پایۀ خود پی آبادی در لری خرم تّصلمضمایر 

به حرف اضافه در رایگاه و  (14)مثال  «2 د» به وابستۀ گروه اسمی در رایگاه، (13)مثال  «2 و»  رایگاه

توانناد   ارسی مای این ضمایر در این زبان مانند ف ،همچنین ؛شوند می متّصل( 15گروه اسمی )مثال هستۀ 

ها در گروه  چه آنرا برعهده گیرند. چنان( 16و  15( و مفعولی )مثال 14و 13های  )مثال های ملکی نقش

ای واقع شوند، نقش مفعولی را  فق  نقش ملکی و اگر در گروه فعلی و حرف اضافه ،اسمی ظاهر شوند

 کنند: ایفا می

13) korr-eʃ              rat-ø         safar 
پسر -م ش3ضمیری پی    رفت -م ش 3سفر       

 ‘ پسرِش سفر رفت.’

14) rafiq-e            qejm-im            ʔiʧe -  n  -  a 
دوست-اضافه کسرة پی   قدیمی -م ش1 ضمیری پی   اینجا -میانجی -م ش3فعلی  پی  

 ‘دوست  قدیمیم اینجاست.’

15) qɛzqon-e        za  -   ʃ           be - jir  -  ø 
 دیگ -معرفه مفعول پی    از   -م  ش3ضمیری امر    پی   -گیر  -م ش2

 ‘دیگ را ازش بگیر.’

16) bɑjad   berɑr  -  et  -  e                  mi - ɑrd - i   -   ʃ            hona-mon 
 باید            برادر    -م ش2ضمیری پی -معرفه  مفعول پی   اخباری -آورد -م ش2-م ش 3ضمیری پی  خانه  -ج ش1ضمیری پی

 ‘آوُردیش. مان می باید برادرت را خانه’

زء به ر ،بدر افعال مرکّ بستی مفعولی پی ضمایر که دادنشان ، ند روی این زباهای متعدّ بررسی داده 

ع تناوّ نظار   از ،از ایان رو ند. شاو  مای  متّصلیک واژة پایه  مثابۀ به ب( 17) یا غیر فعلی الف( 17) فعلی

بایاد  . شاود  مای  متّصال ق  باه رازء فعلای    ف هاونداین زیرا  ؛دنبا وندهای تصریفی تفاوت دار ،صالاتّ

را تنهاا در  ضمایر پیوستی حرف امکان  ،حاضر در پژوهش شدهآوری های رمع خاطرنشان کرد که داده

ایان   أکیادی نقاش ت گار  بیاان  د کاه نا ده ، گواهی مای (18)مثال  شوند متّصلمواردی که به گروه فعلی 

 است. ها صورت حرف آندر ،و عدم ایجاد خأل در مفهوم رملهگفته پیشدر رایگاه  ها بست پی



 11/ آبادیبست در لری خرم واژه

17) a. taʃt - e              zɛ   ri   taʃ    vɛr  -  dɑr  - ø -  eʃ 
 تشت  -معرفه  مفعول پی   از      روی  آتش        بر   -     دار    -م ش2 - م ش3ضمیری پی

 ‘از روی آتش بردارش.تشت را ’

b. taʃt  -  e           zɛ    ri   taʃ    vɛr  -  eʃ     -  dɑr  -  ø 

 تشت  -معرفه  مفعول پی   از        روی  آتش     بر  -م  ش3ضمیری پی  -دار  -م ش2

 ‘.دار تشت را از روی آتش برِش’

18) berɑr  -  em  -  e              ɡir  ord - em 

  برادر  -م ش1ضمیری پی-معرفه مفعول پی    گیر    وردنآ -م ش1

 ‘برادرم را پیداش کردم.’   

ترتیاب   هاای خاود )باه    انتهای میزبانبه  که های ضمیری بست صرف شش صیغۀ پی ،(1) در ردول

 آمده است. اند، شده متّصلاست(  باو حرف اضافۀ  خود، ضمیر مشترک  دوستشامل اسمِ 

 های مختلف راه پایهبه همبستی  ة ضمایر پیصرف شش صیغ .(1)جدول 

 سوم دوم لاوّ شخص

 شمار

 dus-ɛm dus-ɛt dus-eʃ مفرد
 dus-emo dus-eto dus-eʃo رمع
 dus-e- merabon - ɛm dus-e-merabon- ɛt dus-e-merabon-ɛʃ مفرد
 dus-e-merabon -emo dus-e-merabon- eto dus-e-merabon- eʃo رمع
 χo-m χo-t χo-ʃ مفرد
 χo-mon χo-ton χo-ʃon رمع
 vɛ-m vɛ-t vɛ-ʃ مفرد
 vɛ-mon vɛ-ton vɛ-ʃon رمع

 های وند گروهی  بست واژه -4-2

گیرناد و   فرد وندهای گروهی که همیشاه در حاشایۀ ساازه قارار مای      بهثابت و منحصرکمابیش  ترتیب

نظر  سازد و از این به وندها شبیه می ها را ها، آن بست همچنین اعمال برخی قواعد واری بر وندها و واژه

ونادهای گروهای   ، باراین    افازون  ؛(19: 1392)شاقاقی،   مانند تا عناصر نحو به عناصر حوزة صرف می

ناد از  اکاه عباارت  ساازد تاا باه وناد تصاریفی       تر می ها را به واژة وابسته شبیه رند که آنهایی دا ویژگی

 :(136: 1987)زوئیکی، 

 آید. از وند تصریفی میپس  وند گروهی همیشه. 1

گاه حاصل عملکرد  شود و هیچ شکل یک وند ظاهر می به وند گروهی همیشهبرخالف وند تصریفی، . 2
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 یابد. ق نمیتحقّ ...د، تغییر واکه، کاهش ویعنی با تشدی ؛فرایند نیست

زیارا در   ؛شاوند  نمای  متّصال های تصاریفی   های وابسته به صورت برخی وندهای گروهی مانند واژه. 3

 آیند نه در کنار هسته. حاشیۀ سازه می

ی و از عملکارد قواعاد صارف   ها  آن ممانعت، آزادی وندهای گروهی در گزینش پایهاین،  بر افزون   

ی از وندها ها ها و همچنین تمایزِ آن بست بودنِ این پی، داللت بر نحویخأل اختیاری در ساخت نداشتن

 (. 19 و16: 1392شقاقی، ) است سطح واژه

نشانۀ قیاد افازایش،    معرفه،نشانۀ مفعول  شاملِ ند گروهیو های ستب واژه ،آبادی لری خرم در گونۀ 

هاا پرداختاه    های زیر به آن بخشکه در است  بودنی فعلِ بست رت پیو صو پایگی همنشانۀ نشانۀ تأکید، 

 خواهد شد.

 «o» ،«e» ،«a»نشانة مفعول معرفه:  -4-2-1

ظ و در حاشیۀ پایانی گروه اسمی )حاشیۀ تلفّ «a» یا« o» ،«e»های  صورت به ،نشانۀ مفعول معرفه در لری

، همچناین  ؛(21و  20، 19هاای   )مثاال  شاود   بست می به آن پی ،بیرونی گروه( و فارغ از مقولۀ کلمۀ پایه

 (:22ورود دارد )مثال یادشده  بست نیز در زبان قرینۀ این پی امکان حرف به

19) qazɑ - ј  -  e          ʧupɒw - n - o            bɑјad   be -  ј  - em 

غرا -میانجی -ضافه ا کسرة چوپان     پی -میانجی - معرفه مفعول زامی      باید     پیِالت -دادن -م ش  

 ‘غرای چوپان را باید بدهم.’

20) qazqo-n-e              mesi  -  n  -  a          ze     zirzemi   ord - em 
دیگ-میانجی-اضافه کسرة  پی    مسی    -میانجی  -عرفهم مفعول پی   از         زیرزمین          آوردن -م ش1  

 ‘دم.دیگ  مسی را از زیرزمین آور’ 

21) dino  marјam- e             di    - јј   -   am  

دیروز    مریم   -عرفهم مفعول پیِ   ن دید  -میانجی - م ش1  

 ‘دیروز مریم را دیدم.’

22) ketɒw    vɛr - dɑr - ø 

کتاب            بر   -دار    -م  ش2  

 ‘کتاب را بردار.’   

  «ɛm» ،«am»نشانة قید افزایش:  -4-2-2

 «am»یا  «ɛm»های  در فارسی است که به صورت همبستی  معادل صورت پی ،در لری نشانۀ قید افزایش

ل معرفه چه نشانۀ مفعو. چنان(24و  23های  ثال)م شود بست می تلفظ و به حاشیۀ بیرونی گروه اسمی پی
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 ،همچناین  ؛(24)مثاال   شاود  حرف میشدن نشانۀ قید افزایش، با اضافه ،در ساخت حضور داشته باشد

 :(25)مثال دهد  قید افزایش را نیز نشان می بست پی قرینۀ  حرف به های لری امکان بررسی داده

23) korra - l - ɛm              eјn - e             doχtar - ɛl1 aziјat   mɛ - kon - an 
پسر   -رمع -افزایش  قید پیِ      عین -اضافه  کسرة پیِ   دختر   -رمع       اذیت        اخباری  -کردن -ج ش3  

 ‘کنند. اذیت می هادختر مانندهم  هاپسر’

24) bɑjad   dar - e            bɑrban - am       ba - ʔann - i 
باید           در  - کسرة اضافه پی     باربند    - قید افزایش پی    امری -بستن  -م ش2  

 ‘باید درِ باربند را هم ببندی.’

25) bɑjad   ɡannam ʔasijɒw   kon - i 
باید        گندم              آسیاب           کردن  -م ش2  

 ‘باید گندم را هم آسیاب کنی.’

 « ɑ» نشانة تأکید: -4-2-3

ظ و در تلفّا  «ɑ»صاورت  تأکید در فارسی است که به «های»بستی معادل صورت پی ،در لری نشانۀ تأکید

 شود بست می پایۀ خود پی ها به بست از وندهای تصریفی و دیگر واژهپس  ه فعلی وحاشیاۀ انتهایی گرو

که رز مقولاۀ  ه به اینا با تورّامّ ؛(28)مثال  قرینه حرف کرد توان به بست را می . این واژه(27و  26)مثال 

 :ل به وند استحال تحوّ گفت درتوان  شود، می نمی متّصلفعل به مقولۀ دیگری 

26) o  zɛn-a         nɛna  -    ʃ    -   a   -    h     -    ɑ 
 آن   زن -معرفه پی        مامان  -م ش3ضمیری پی  -م ش3فعلی پی -میانجی -تأکید پی

 ‘ها. آن زنه مامانشه’ 

27) bɛ - ʃi  -  ø      mi   -  zɛn   - am   -   et       -   ɑ 
 امری -نشستن -م ش2    اخباری    -زدن     -م ش1    -م ش2ضمیری پیِ -تأکید پیِ

 ‘ها! زنمت شین! مینب’

28) bɑjad   ʔiʧe    ba  -  mon  -  i 
  باید            اینجا       امری    -ماندن    -م ش2

 ‘ها. باید اینجا بمانی’ 

 « o»: پایگی نشانة هم -4-2-4

و ساازه را  د ،این نشانه. شود بست می پی به پایۀ خود تلفظ و «o» ،یا ادات عطف در لری پایگی نشانۀ هم

                                                                                                                                                              
 نشانۀ رمع -1
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شود، حاال این گروه ممکان اسات فقا  از یاک      در حاشیۀ گروه نحوی ظاهر می و دهد رب  می به هم

قریناه   تاوان آن را باه   همچناین، مای   ؛تشکیل شده باشد (30)مثال  یا از هسته و وابسته (29)مثال  هسته

 :(31حرف کرد )مثال 

miɛz       e     -sar      im  - rat      m          -bua            o  -n  -ma  )29 
 من   -میانجی  -پایگی هم بابا    پیِ    -م  ش1ضمیری  پیِ    رفتن -ج ش1      سَر   -اضافه کسرة زمین     پیِ

 ‘من و بابام سرِ زمین رفتیم.’ 

30) dar-e             ɡap - o         divɑr  qɛjmi - n - e              χerɒw  kɛrd-ɛn 
در  -اضافه  کسرة پی    بزرگ  -پایگی هم پی  دیوار         قدیمی -میانجی -عرفهم مفعول پی   خراب        کردن-ج ش3  

 ‘درِ بزرگ و دیوارِ قدیمی را خراب کردند.’

31) dar    divɑr   ranɡ   za-ø 
 دیوار         در       رنگ        زدن -م ش3

 ‘و دیوار را رنگ زد. در’

 بودن بستیِ فعلِ صورت پی -4-2-5

هاای   صاورت  ،شود و برای هر شش صایغه در زماان حاال    بست می به پایۀ خود پی در لری بودن فعل

 ؛شاود  بسات مای   یابد و به حاشایۀ بیرونای گاروه پای     تنهایی در ساخت حضور نمی ایی دارد که بهمجزّ

ایان زباان حارف     های گروهای دیگارِ   بست بست برخالف پی باید خاطرنشان کرد که این پی ،همچنین

برای شش صیغه در  گرسنهدر حاشیۀ سازة گروهی  بودنبستی فعل  شود. در ردول زیر صورت پی نمی

  لری صرف شده است:

 در زبان لری بودنبستی فعل  صرف صورت پی .(2)جدول 

 سوم دوم لاوّ شخص

 شمار

 ɡosna-ma/m مفرد
 گرسنه -م ش1علیف پی

ɡosna-ta/ʔi گرسنه-م ش2علیف پی 
ɡosna-ø/a 

 گرسنه-م ش3علیف پی

 رمع

ɡosna-j 
 گرسنه-میانجی-

-im 
 ج ش1 فعلی پی

ɡosna-ʔ 
 گرسنه-میانجی-

-in 

 ج ش2فعلی پی

ɡosna-n گرسنه-ج ش3علیف پی 

تۀ هاا درکناار هسا    لحاظ رایگاه قرارگارفتن آن  فی و بهبادی معرّآ ی خرملر های بست واژه ،در این بخش

های رایگاه دوم و وند گروهی تفکیک شادند.   بست گروه اسمی، وابستۀ آن یا مرز گروه به دو دستۀ پی

 اند: اختصار فهرست و تقطیع شده ها به بست در ردول زیر، این پی
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 ها در زبان لری بست واژه .(3جدول )

 بست انواع واژه

 رایگاه دوم

 e کسرة اضافه
 a نشانۀ معرفه
 i نشانۀ نکره
 i تخصیص نکره

 بستی ضمایر پی

 رمع مفرد شمار                شخص

 ɛm-m im-mon-emo لاوّ
 i-t-ɛt id-ton-eto دوم
 ø - ʃ-eʃ En- ʃon-eʃo سوم

 وند گروهی

 e-o-a مفعول معرفهنشانۀ 
 am-ɛm نشانۀ قید افزایش
 ɑ نشانۀ تأکید
 o پایگی نشانۀ هم

 بودنل بستی فع پی صورت

 رمع مفرد شمار               شخص 

 am/m im لاوّ
 ta/ʔi in دوم
 a-ø n سوم

 گیری نتیجه -5

ی از میاراث  بخاش مهمّا   مثاباۀ  یرانی باه  های ا ها و زبان با هدف ثبت و حفظ گویش نوشتار پیش رودر 

 گوناۀ بست در  وسوم به واژهای م تکواژهای وابستهپیرامون هایی پرسش با طرح این مرز و بوم،فرهنگی 

 در پاسخ باه پرساش نخسات   . ندشد بررسیشناختی  لحاظ زبان به دستوری این عناصر، آبادی لری خرم

پریری معنایی به وند تصاریفی شاباهت    در ترکیب این تکواژهاکه  هستندآن گر بیان ها تحلیل ،پژوهش

شاوند. وناد    ای همراه مای  هکنند و با هر پای ا برخالف وندها در انتخاب پایه، گزینشی عمل نمیامّ ،دارند

سطح  ا در، امّهستند  شبیه یکدیگرنظر به  صال آوایی دارد و از اینبست با پایۀ خود اتّ مانند واژهتصریفی 

ه پایاۀ  بست در ساحت  نحو با  وند تصریفی در ساحت  صرف و واژه زیرا ؛ساختاری باهم تفاوت دارند

در مواردی کاه خللای در معناا    بست  هامکان حرف واژ الف وندها،برخ ،همچنین ؛شود می متّصلخود 

 ورود دارد. ایجاد نکند، 

صاال باه   اه اتّلحاظ رایگا  بهکه این عناصر در لری  دهد مینشان ها  دوم، بررسیپرسش  خصوصدر 
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ی برخرایگاه قرارگیری گونه توضیح داد که  ا در پاسخ به پرسش سوم باید اینبست هستند و امّ پایه، پی

آن دهنادة  نشان گروه ها همجوار با و برخی دیگر از آن هوابست یا هسته درکنار ی این زبان،ها بست پیاز 

شاود   می متّصل ها ای که به آن ه به نوع پایهساختاری یکسانی ندارند و با تورّ رفتار این عناصر است که

 رایگاه دوم و وند گروهی تقسیم کرد.  های بست ها را به دو نوع واژه آنتوان  )هسته، وابسته یا گروه( می

 ،درکناار هساتۀ اسامی    یرانحصطور ابهکه  کسرة اضافهترتیب شامل  به ،های رایگاه دوم بست واژه 

 تخصیص نکره، نشانۀ نکره، نشانۀ معرفهد، گیر قرار می« 2 د»وابستۀ آن در رایگاه  و« 2 و»یعنی رایگاه 

در  یاا وابساتۀ آن   «2 و»وابسته( یعنی در رایگاه نبود  صورتهستۀ اسمی )در بهکه  بستی ضمایر واژهو 

از: ناد اعباارت و آیند  نی گروه میدر حاشیۀ بیروتنها  ،وندهای گروهی نیز .شود می متّصل ،«2 د»رایگاه 

 .بستی فعل بودن پی صورتو  پایگی نشانۀ هم ،نشانۀ تأکید، نشانۀ قید افزایش ،نشانۀ مفعول معرفه

رایگااه   باودن یاا ثابات  ر متغیّا  میزان ه بهکه با تورّ دست آمدبهنتیجه   این گفته،پیش یها یافته براساس

 با درمقایسهها در انتخاب پایه  میزان آزادی آن ،و همچنین وندهای گروهی های رایگاه دوم و بست واژه

 داد: شنمای - گونه که در زیر آمده همان - یپیوستار شکل بهتوان  میرا  این سه مقوله ،وندها

 
در هاردو  تنهاا   کاه  های رایگاه دوم بست کسرة اضافه یکی از واژه ،سمت راست پیوستار در انتهای 

هاای   بسات  واژه ،دیگار   . کمی رلوتر روی پیوساتار  رود واقع شده است کار می به «2 د»و  «2 و» رایگاه

 وابستهنبود  که درصورت یبست ضمایر واژهو  تخصیص نکره، نشانۀ نکره، نشانۀ معرفهرایگاه دوم یعنی 

 .اناد  شاده واقع  روند، کار می به «2 د»رایگاه  در ،حضور وابسته شرای و در « 2 و»رایگاه  در ،گروه در

در وس  پیوستار  ها آن .تری دارند ثابت های رایگاه دوم، رایگاه بست نسبت به واژه نیزوندهای گروهی 

نشاانۀ   گروهای، این است که ازمیان وندهای  هۀ قابل تورّنکت. هستند تر و به وندها نزدیک اند واقع شده
شاود،   مای  متّصال کناد و تنهاا باه مقولاۀ فعال       تر عمل می که نسبت به پایۀ خود گزینشی آنجا از تأکید

 ؛ل به وند اسات حال تحوّ در ،توان گفت می است و خود رای داده های بیشتری از وندها را در ویژگی

 تر است. نتیجه به وندها نزدیک گروهی روی پیوستار رلوتر و درنسبت به دیگر وندهای  ،از این رو

نسابت  هاا   بست رفتار واژهو رایگاه  ،زمانیبراساس این مطالعۀ همباید خاطرنشان کرد که  ،پایان در

صاورت  بررسی این موضاوع در گارر زماان و باه    . فارسی است زبان همانندپایۀ خود در زبان لری  به
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  کرد.ص خواهد تغییر آن را مشخّ زاویۀو  انی این قرابتبازة زم ،درزمانی  پژوهش

 منابع
ۀ علام  مجلّا . آباادی  های ترتیب واژه در زبان لری خرم فه. بررسی مؤلّ(1398مرضیه صناعتی ) و آخوندی، فاطمه
 چاپ.در دست  ،زبان

 ؛بهرامی عسکر ؛بختیاریآرمان  :. متررمانهای ایرانی نو : زبانیرانیهای اراهنمای زبان(. 1383) دیگراشمیت، رو

  تهران: ققنوس. دوم. رلد .نیانگین صالحیو حسن رضائی باغ بیدی 

  سخن. تهران: .اشرف صادقیعلی :متررم ایرانی.های زبان (.1378) موسیف ی ارانسکی،

 . تهران: آگاه.لر قوم .(1370کندر )اللهی بهاروند، س امان

 شناسای و ارشاد روان کارشناسای  ۀ. رسالشهریش لری شهرستان درهگو بررسی ساختار(. 1390)اهلل  آیت بهرامی،

  دانشگاه عالمه طباطبایی. ،علوم تربیتی

های ضمیری به اسامی مختاوم باه    بست صال پی(. ات1393ّزعفرانلو ) کرد  عالیه کامبوزیا و بهرامی خورشید، سحر

 ،شناسای  ۀ زبان و زبانمجلّمیری. های ض بست صال و بازنگری نظام پیواکه در زبان فارسی: چگونگی اتّ

10 (2)، 81-102.  

 . 80-61 ،(30) 8 ،پژوهی ۀ ادبمجلّظ نام و نام خانوادگی. (. پیرامون کسرة اضافه و تکیه در تلف1393ّ) رم، بشیر
هاای ضامیری در    بسات  (. بررسی و توصایف واژه 1395محمود الیاسی ) و شهال شریفی ؛حامدی شیروان، زهرا

  .148-125 ،(32) 7 ،ۀ رستارهای زبانیمجلّ گویش بهبهانی.

  .128-91 ،(5) 2 ،پژوهیۀ ادبمجلّهای بومی و رهانی. (. زبان، گونه و لهجه کاربرد1387)دبیرمقدم، محمد 

 .86-75 ،(3) 2 ،شناسی های زبان ۀ پژوهشمجلّهای فارسی در کنار فعل.  بست (. واژه1389مهند، محمد ) راسخ
 اللهی. تهران: آگه. سکندر امان :. متررمسفرنامۀ راویلنسون(. 1362راویلنسون، هنری )

ۀ مجلّا بسات در زباان تااتی گوناۀ دروی.      بررسای واژه  (. 1397هنگاماه واعظای )   و پور، رهاندوسات  سبزعلی

 .59-37 ،(16) 8 ،شناسی تطبیقی های زبان پژوهش
هاای ضامیری در گاویش کااخکی.      تبس واژی درمورد واژه (. بررسی برخی نکات ساخت1390شریفی، شهال )

 .16-1 ،(5) 3 ،های خراسان شناسی و گویش ۀ زبانمجلّ
مقااالت  همجموعا بست چیست؟ آیا در زبان فارسای چناین مفهاومی کااربرد دارد؟.      (. واژه1374شقاقی، ویدا )

 دانشگاه عالمه طباطبایی.. تهران: (158-141 .صص) ،دانشگاه عالمۀ طباطبایی

 . تهران: سمت.صرف مبانی(. 1386) --------

 .26-1 ،(17) 9 ،شناسی مجلۀ زبان و زبان(. وند گروهی. 1392) --------
شناسای و   ۀ زباان مجلّا بسات در زباان فارسای.     شناسای واژه  (. رده1392ناژاد )  بتول علی و صراحی، محمدامین
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 .130-103 ،(8) 5 ،های خراسان گویش

هاا و   ۀ مطالعاات زباان  مجلّا هاای آن.   مود فعل در زبان لری و گونه(. ن1397بین ) حق فریدهو  مجیدی، لیال ضیاء
 .110-93 ،(22) 6 ،های غرب ایران گویش

ۀ مطالعاات  مجلّا هاای مرکازی ایاران.     در لری و گویش ūشدگی واکۀ  (. دربارة پیشین1397) طاهری، اسفندیار
 .96-83 ،(23) 6 ،های غرب ایران ها و گویش زبان

شناسای   ارشاد زباان  رسالۀ کارشناسی. آبادی های اسمی در گویش لری خرم گروه رسیبر (.1388)روین پ عبدی،

  دانشگاه شهید بهشتی. ،همگانی

ۀ مجلّا آباادی.   های اسامی در گاویش لاری خارم     (. توصیف گروه1391) ابراهیمیزینب محمد و ---------
 .96-81 ،(6) 4 ،شناسی های زبانپژوهش
 3 ،(ناماۀ ناماۀ فرهنگساتان    ویژه) ۀ دستورمجلّتصریفی در زبان فارسی امروز.  های صه(. مشخ1386ّقطره، فریبا )

(3)، 52-81 . 

 های فرایندهای واری همخوان ۀ(. مقایس1392) سلیمانیآرزو  و مقدم ملکی اردشیر ؛الیهع کرد زعفرانلو،کامبوزیا 

 . 180-151 ،(13) 4، رستارهای زبانی ۀمجلّباالگریوه با فارسی معیار.  گویش لری

مقااالت دانشاگاه عالماۀ    مجموعهمنظر نظریۀ فاز.  ها از بست گزینی واژه (. نگاهی به میزبان1393کریمی، یادگار )
 تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی. .(1042-1027 .صص) ،طباطبایی

میری گاویش  های ضا  بست (. بررسی واژه1394) گلفام ارسالن و عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا ؛بوالفضلمزینانی، ا

  .101-79 ،(4) 14 ،نامۀ نامۀ فرهنگستان( های ایرانی )ویژه ها و گویش ۀ زبانمجلّمزینانی. 

 3 ،نامۀ نامۀ فرهنگساتان(  ۀ دستور )ویژهمجلّبستی در فارسی میانه و نو.  ل نظام واژه(. تحو1386ّاهلل ) مفیدی، روح
(3)، 133-152. 

 نوید.  :. شیرازدبررسی گویش بویراحم(. 1373) مقیمی، افضل

 بابک. اللهی و لیلی بختیار. تهران: امان سکندر :. متررمانلرستان و لرها(. 1363) مینورسکی، والدیمیر

های فارسی  بست ل تاریخی بعضی واژهبررسی تحوّ - بست تا وند تصریفی (. از واژه1389نغزگوی کهن، مهرداد )

 . 99-77 ،(4) 6 ،نامۀ نامه فرهنگستان( ۀ دستور )ویژهمجلّردید. 
 .)صاص  ،طباطباایی  همقاالت دانشگاه عالما مجموعهبست تا وند اشتقاقی.  (. از واژه1393) --------------

 تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی. .(1345-1350

ارشاد  . رساالۀ کارشناسای  شاهر  بسات در گاویش لاری دره    بررسی و توصیف واژه (.1390وند، اسماء ) نورعلی

 دانشگاه پیام نور تهران. ،گانیشناسی هم زبان

 ۀمجلّهای ضمیری در گویش دلواری.  بست (. بررسی پی1383شیرین ممسنی ) و لنگرودی، محمدمهدی یواحد



 19/ آبادیبست در لری خرم واژه

 .81-64 ،(3) 1، شناسی( نامۀ فرهنگستان )ضمیمۀ گویش
نی و لاوم انساا  رضا امینی. تهاران: پژوهشاگاه ع   :. متررمشناسی زبان درآمدی بر رامعه(. 1393وارداف، رونالد )

 مطالعات فرهنگی.
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