
  

  

  

  

  

  ي لريها ساز درگويش پسوندهاي اسم

  

  غالمرضا عزيزي

  ي باستانيها كارشناس ارشد فرهنگ و زبان

  
  

ي لرستان، چهارمحال و بختياري، ها استان ي لري امروزه درها  كاربرد گويشةاز آنجا كه حوز
رس، هاي ايالم، همدان، خوزستان، فا هايي از استان كهگيلويه و بوير احمد و همچنين در بخش

، لذا پيش از ورود به بحث، ذكر اين نكته الزم است استاصفهان، كرمان، بوشهر، قزوين و سمنان 
آباد، بروجرد، اشترينان  شهرهاي خرم اينجا، گويشي است كه در ي لري درها كه منظور ازگويش

  .شود گو ميو يي بدان گفتها ، با تفاوت)استان همدان در(نهاوند  و) استان لرستان در(
هاي جنوب غربي فارسي نو   گويشةشاخ همچنين به اين نكته بايد توجه نمود كه لري در  

رو، ساختمان واژه در لري مشابه فارسي  اين ريشه است، از قرار دارد و با فارسي معيار امروزي هم
سه طريق و با   اشتقاقي ازة و واژاستمعيار و به چهار شكل ساده، اشتقاقي، مركب و نام آوا 

  .شود  اده از پيشوند، ميانوند و پسوند ساخته مياستف
 ةريشه بودن لري و فارسي معيار موجب گرديده تا بسياري از پسوندهايي كه در دور هم  

به فارسي معيار و لري ) و گاه با اندك تفاوتي(اي مشترك  فارسي ميانه وجود داشته است، به شيوه
  .منتقل شود
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 روزافزون وسايل ارتباط جمعي و آموزش عمومي، از سوي ديگر در سدة گذشته، گسترش  
ي لري تقويت، و از سوي ديگر ساخت واژه در ها كاربرد واژگاني را از فارسي معيار درگويش

اند كه غيرفعال شدن پسوندهاي  تا جايي كه برخي معتقد شده. لري را ضعيف نموده است
  ١.» به واژه جديد نيستنيازي«ي لري بدان خاطر است كه در لري ها ساز درگويش واژه

  :گروه اصلي جاي داد توان در دو بنابر آنچه بيان شد پسوندهاي لري را مي  
فارسي معيار و لري بدون تفاوت در حوزة آوايي و معنايي  گروه نخست، پسوندهايي كه در  

دار  -،)»گندم كار «ganemkār(كار  -:براي نمونه برخي از آنها عبارتند از. روند كار مي به
)xunadār »(ار  -،)»دار خانهkerdār »كردار«(،. ...   

نظر است، عبارت از پسوندهايي است كه با  گروه دوم، كه در اين بررسي بيشتر مورد  
اي است كه شناخت صورت  ها به اندازه هاي آوايي دارند و گاه اين تفاوت فارسي معيار تفاوت

 خواه از فارسي -ي لري راه يافتندها  گويشاين پسوندها كه به. سازد اصلي پسوند را دشوار مي
طريق فرايندهاي واجي  نرفته، توسط گويشوران و از كار همان صورت به  به-ميانه يا فارسي دري

فارسي  بنابراين درگروه دوم پسوندهايي جاي گرفته كه يا در. آنها دخل و تصرف شده است در
  . استمعيار كاربرد نداشته و يا دايرة كاربرد آنها اندك

  : ساز لري عبارتند از پسوندهاي اسم
1 .-a  

 در  ag/k–بازمانده از پسوند( .سازد  با معناي خاص مي پيوندد و اسمي  به اسم عام ميa–پسوند  -
  ). تبديل شده است  e–فارسي معيار به كه در فارسي ميانه،

      pāyaپايه                                                       
  لري: ٢

  بروجردي:  Sefida، آبادي، اشتريناني خرم: ?esbina)             تخم مرغ و نظاير آن ( سفيده 
  .به صفت افزوده شده و اسم ساخته است -

  لري: gerda              )                نوعي نان گرد و بزرگ(گرده 
  .ه استتركيب با بن مضارع، اسم ابزار و نيز اسم مصدر ساخت در -
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  لري:  mālaماله :                                                                           اسم ابزار
  لري  : nālaناله :                                                                         اسم مصدر

  آبادي  خرم : geriva / بروجردي                                                                       gürgaگريه 
  .سازد پيوندد و اسم معرفه مي به اسم عام مي -

  بروجردي :              mardaمرد                                                                
2 .-ak 

تركيب با اسم،  رود، در كار مي رسي معيار نيز بهفا فارسي ميانه گرفته شده و در اين پسوند، كه از
  .اسم ابزار ساخته است

  لري : čarxak قرقره                                                                                        
  خرم آبادي:  šitak                                                                    )      وسيله(سوت 

3 .-āla 

  :سازد  نسبت است، به اسم افزوده شده و اسم جديدي ميةدهند  نشانāla–پسوند 
  لري  : gordālaكليه، قلوه                                                                                   

  čenjāla                   اشتريناني   :كوچك، هسته زردآلو ريز و/ آبادي خرم: نحيف و الغر
4.–ča  

  . سازد درتركيب با اسم، اسم مصغر مي) če-: چه –فارسي معيار ( ča–پسوند 
  بروجردي، خرم آبادي  : nāliča     تشكچه                                                             

  بروجردي، خرم آبادي : nimča                                نيمه، نصفه                               
  بروجردي، اشتريناني  :  taqča     اقچه                                                                  ت
5.-či  

-či،٣.سازد  شغلي يا اسم فاعل ميةصيغ  پسوندي تركي است كه در تركيب با اسم  
  نهاوندي، اشتريناني  : čarči)                                       چي چرخ( گرد كاسب دوره
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6.–du  

فارسي . (سازد با اسم تركيب شده و اسم مكان مي) آبادي خرم ( do-) /بروجردي (du-پسوند 
 oآبادي به   و در خرم uگويش بروجردي به هاي پاياني فارسي در  ān دان؛ توضيح اينكه-معيار
  ٤.دارد» حيوان داللت به اعضاي ظرفي شكل بدن انسان يا«  همچنين اين پسوند.) شده استتبديل

  qando/uقندان                                                                                               
  خرم آبادي :  bačado                                               رحم، زهدان                       

  . درآمده است–ng do صورت در موارد زير اين پسوند به
  آبادي، بروجردي  خرم : ngirdoš                                                     شيردان گاو و گوسفند 

  بروجردي  : ngpofdo                                   )         گوسفندةمثان: در اصل(، شُش بادكنك
7.–eka  

كه پيش از اين بيان شد پسوند اسم  همچنان.  اسم معرفه استة پسوند سازندeka–در بروجردي 
مصوت افزوده گردد صامت    به واژه مختوم بهa–كه پسوند  هنگامي. است  a– لري ساز در معرفه
  . آبادي خرم): پسره ( korkaبروجردي،): آن خانه ( xunakaمانند. گردد  ظاهر مي kميانجي
واقع دو بار عالمت اسم  اند در  ساخته شدهeka–هايي كه با پسوند  معرفه رسد اسم  نظر مي اما به

فارسي معيار و بار دوم با عالمت   در e–ساز بار نخست با عالمت اسم معرفه. اند معرفه را گرفته
   .رود كار مي ند تصغير نيز بهعنوان پسو به eka–. اند ساز لري معرفه شده اسم معرفه

8.–ela   

  .است  la– ديگر اين پسوندةگون. سازد تركيب اسم مصغر مي  تصغير است و درة نشانela–پسوند 
  اشتريناني، بروجردي : gonela  /آبادي خرم :                             genelaي كوتاه و چاقها آدم

   بروجردي rizela/ آبادي  خرم hirdela                             خيلي ريز، خرد و كوچك        
   bāzela                                                     اي كوچك به اندازه گنجشك          پرنده

9.–elak   

و  ساخته شده k- و ela–شود ظاهراً از دو پسوند ديده مي» تاول « pofelakةاين پسوند كه در واژ
   .است تغيير نشانة
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10–elo  

  .سازد گردد و اسم مكان مي به اسم افزوده مي ٥) الن-قس درفارسي معيار (elo–پسوند 
  آبادي  خرم :  nemakelo               نمك الن، معدن نمك، نمكزار                              
  آبادي، اشتريناني  خرم:  gonjelo        النه زنبور                                                      

  آبادي  خرم  : sikelo/بروجردي  :      sükela                                                گوشه 
  . كار رفته است به ٦»هايش با هم مرغ و جوجه «معني به  morqeloاين پسوند در واژه

11.–emo  

فارسي معيار است كه به بن  مان در -ي معادل پسوند بروجردemu–/ آبادي  خرمemo–پسوند 
  .سازد پيوندد و از آن اسم مصدر مي مضارع مي

  zāyemo/uزايمان                                                                                           
12.–ena  

  : زير به اسم افزوده شده و اسم جديدي ساخته استةدر واژ
  اشتريناني، بروجردي : čosena                                سرگين غلطان                      

  : زير به بن مضارع افزوده شده و اسم فاعل ساخته استةدر واژ
  ٧لري :                                                                                 bāzenaرقاص 

13.–enak   

  : زير به صفت افزوده شده و اسم ساخته استةاين پسوند در واژ
  آبادي خرم  disenak/اشتريناني، بروجردي : düsenak چسبد خسك، نوعي خار كه به لباس مي

 شده قابل مقايسه  ine–/ ينه- كه در فارسي دريenak– با پسوند فارسي ميانه enak–پسوند (
  ). است
14.–essu   

ستان در فارسي معيار است كه در دو  -آبادي معادل پسوند  خرم eso-/وجردي برessu–پسوند 
شبستان (ساز  و اسم مكان) بروجردي :  tavessu/آبادي خرم: toweso تابستان(ساز  نقش اسم زمان

:šavessu (رود كار مي به .  
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15.–ešt   

فارسي نو   كه دردر فارسي ميانه است  išn– صورت ديگري از پسوند اسم مصدرساز ešt-پسوند
  . رود كار مي به) eš-(ش ـِ صورت  بيشتر به

  لري  : / zeneštنهاوندي :                                     zeništبدن  درد و سوزش قسمتي از
  بروجردي، اشتريناني :                                                                  romešt ريزش  

16.–ey   

  . اسم نكره و وحدت استةدهند  نشان،آبادي م خر-ē/  بروجردي-eyپسوند 
   بروجرديxuney :اي                                                                                   خانه
  آبادي  خرم:                                                                                                         korē پسري
17.–gā   

پيوندد  در فارسي معيار است كه به اسم مي) با حذف صامت پاياني(گاه  -اين پسوند معادل پسوند
  :سازد اسم مكان مي و

    ārāšgāآرايشگاه
18 .–ič  

  :پسوند اسم مصغرساز است در تركيب با اسم
 نهاوندي:  golič                                                       گل پنبه                             

19. -iča  

  . است ič–صورت ديگري از پسوند اسم مصغرساز
  dariča                                                                            دريچه                     

20.-ižna   

   . اسم مصغر ساخته است٨»دريچه « derižnaةواژ در
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21.–ila  

زودي به آن اشاره خواهد  ه كه باست ula- اي ديگر از پسوند اسم مصغرساز اين پسوند ظاهراً گونه
  .شد

  آبادي  خرم :  dāsila                                       دسغاله، داس كوچك براي درو كردن گندم 
  آبادي  خرم :                                                                                tāsila           لگنچه     

22.–ka   

  . هاي زير به اسم افزوده شده است در واژه
  آبادي  بروجردي، خرم :                                                                 mofkaآب بيني 

  آبادي  بروجردي، خرم :  tofka/اشتريناني  :   tofga                               آب دهان، تف   
23.–la   

  ). است ela- صورت ديگر اين پسوند. (تركيب با اسم  اسم مصغر است درةپسوند سازند
  لري  :                                                                                                    rulaفرزند 

    čula    تيغي، خرده چوب نوعي جوجه: در بروجردي و اشتريناني/ تيغي جوجه: آبادي خرم در
24.–ula  

  پسوند اسم مصغرساز 
  اشتريناني  :  dāsula/ بروجردي dāsülaدسغاله، نوعي داس كوچك                          

  لري :  gāmula)            »كردن « kerde/aا فعلتركيب ب در(چهار دست و پا راه رفتن 
  . به اسم افزوده شده و اسم جديدي ساخته است ٩اين پسوند» گزانگبين« gazula در
25.–üja  

  .اين پسوند به اسم افزوده شده و اسم مصغر ساخته است
  اشتريناني، بروجردي  :   kermüjaكرمك                                                                 

  بروجردي  :                                                                       mürüja                       مورچه
 باقي مانده izag–از پسوند فارسي ميانه ) خصوصاً در واژه نخست(رسد كه اين پسوند  نظر مي به

 نيز قياس  u به iدرتبديل. تبديل شده استj  به  zذف شده و پاياني ح gاين صورت در. باشد
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هاي لري  برخي از گويش هاي كشيده در)u(او-شايان ذكر است كه. افراطي صورت پذيرفته است
در . اند تبديل گشته ü گويش بروجردي به ها در)u(او-گونه كشيده تبديل شده ولي اين) i(به اي 
  : شده و اسم ساخته است به رنگ افزوده üja– زير پسوندةواژ

sorežga                                                                 سرخك
10
   sürüja )قس → (

26 .-uk  

اند پيوسته و اسم ابزار  تكرار ساخته شده  به واژگان مركبي كه از uk–هاي زير پسوند نمونه در
  :ساخته است

  اشتريناني  :  perperuk/نهاوندي :  qerqeruk                         قرقره                            
  
  ها نوشت پي
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