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 چکیده
 جنوب غربیی های ایرانی زبان ازها در گویش لری ممسنی ترتیب و چینش سازهسی هدف پژوهش حاضر برر

هیای  ( اسی.  داده ۳۶۶۱شیده دراییر )  ( و الگوی اصالح۳۶۹۱الگوی گرینبرگ ) براساسشناسی نظر ردهز ما

بدون در نظر گرفتن  ،نفر از گویشوران بومی ۵۴مصاحبة حضوری با از طریق صورت کمی و کیفی پژوهش به

ن داد کیه لیری   هیا نشیا  شید  تلییید داده   پرسشنامه گردآوری ۵۴ساع. گفتار آزاد و  ۹۴جنسی. در قالب 

هیای  های جهان، به زبیان آسیا و همچنین در مقایسه با گروه زبان-های اروپاممسنی در مقایسه با گروه زبان

ییی ترتییب وا ه بیا    وجود شباه. بسییار در الگیوی ک   گونة زبانی بامیانی قوی گرایش بیشتری دارد  اینفعد

فارسی معییار و   بای هایقید حال. و فعد تفاوت خصوص حروف اضافه و عناصر نلوی و توالیفارسی معیار در

هیای متتیفیی     برخی از حروف اضیافه در لیری ممسینی دارای تژوا گونیه    داردای جهانی های ردهسایر داده

اضافه و قید حال. قبید و بعید از فعید واقیع      شوند  همچنین گروه حرفهستند که قبد و بعد اسم واقع می

  عیار اس.شوند که مغایر با فارسی ممی
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 مقدمه -1

هیای  الگوهیای همگیانی   دارنید  های زبانی ملققان سعیبا بررسی شباه. ۳شناسی زباندهدر ر
تیرین معیارهیای ارزییابی، الگیوی     شناسی یژیی از مطیرح  طالعات ردهدر م را تبیین کنند  زبان

( ۳۶۹۱) ۵اس. که آغاز این مطالعات را عموماً به گرینبیرگ  ۱تر ترتیب سازهیا دقیق ۱ترتیب وا ه

کیه یژیی    دادالگوهای همگان شمولی گرینبرگ را ارتقا و نشان  (۳۶۶۱) ۴دهند  درایرنسب. می
اضیافه   توالی اسم و حیرف  همچنینو  ها ترتیب فعد و مفعولبانبندی زاز اصول مهم برای رده

  شیدند بنیدی  طبقیه ه مؤلفی  ۱۵هیا  بیا   کیه در آن زبیان   دادچارچوبی ارائه  (۳۶۶۱) اس.  درایر
هیای جهیان و همچنیین زبیان فارسیی معییار و دیگیر        شناختی بسیاری بر زبیان مطالعات رده

؛ (۳۱۶۱) ۹داوری و گیونشیوییی ؛ (۳۱۶۱) یرمقید  مثیال، دب ، بیرای  اسی. هشدهای ایرانی نو زبان
هیا و  العات به شناخ. ماهی. و گسترش استفاده از ایین زبیان  ین مط  ا(۳۱۶۹)داوری و کوکبی 

خصیوص لیری ممسینی    به افراد کمک خواهید کیرد  در  آنها ها و جیوگیری از فراموشی گویش
اسی. کیه ایین گونیة زبیانی       و این در حیالی  نشدهای متأسفانه تاکنون مطالعه  رف و گسترده

  داردهیای دیگیر ایرانیی ماننید فارسیی معییار       تمیای  از زبیان  مشناسی خاصیی  های ردهویژگی
نییاز بیه تبی. و حفیر دارد کیه       های ایرانی، این گونة زبانی نیی  ها و گویشسایر زبان همچون

 ن بگشاید های ایرانی برای سایر پژوهشگراای نو به روی مطالعات زبانتواند دریچهمی
ی شناسی زبیان هیای مطیرح در   شناختی که یژی از رهیافی. این پژوهش با اتتاذ دیدگاه رده    

هیای جنیوبی غربیی اییران در اسیتان فیارس       اس. به مطالعة ترتیب وا ۀ لری ممسنی از گونیه 
پردازد تا مشتص شیود کیه بیا توجیه بیه      می( ۳۶۶۱)گانة درایر وچهاربیس.های ؤلفهم براساس
شناختی ترتیب وا ه همبستگی مییان پارامترهیای زبیانی در    ها به للاظ ردهمتفاوت سازهرفتار 

هیای ذکرشیده از دییدگاه    بیا توجیه بیه مؤلفیه    نیی    ،داردگونة لری ممسنی چه ویژگی خاصی 
  هستند های مشترک و غیرمشترک لری ممسنی و فارسی معیار کدا شناختی ویژگیرده
 
 پیشینة پژوهش -2

هایی تل. عنیوان    وی از جهانیدگذاری کرپایه (۳۶۹۱) گرینبرگ راشناسی لعات ردهمطا بنیان
 شود  در ایین الگیو  ی ملسوب میشناسزبانشناسی زبان صلب. کرد که رویژرد نوینی در رده

                                                           
1. language typology 
2. word order 
3. constituent order 
4. J.  Greenberg 
5. M. Dryer 
6. Giunashvli  
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، پاییانی های فعدیعنی زبان ،SOV, VSO, SVO :شوندهای جهان به سه دسته تقسیم میزبان
زمیان الگوهیای ایین    ها را ارتقیا داد و هیم  این ترتیب رده (۳۶۶۱)زین  درایر آغامیانی و فعدفعد

 ۵۴طیورکیی  ها را با معیارهای زبانی که گرینبرگ ارائیه داده بیود کامید کیرد و بیه     ترتیب وا ه
شیده نیو    ترین معیارها در الگوهای ترتیب وا ه مطرحهمگانی تیویلی ارائه داد  یژی از بنیادی

دارای  آغیازی فعید هیای  ه، زبیان اضیاف پیشدارای حرف  پایانیفعدهای زبان؛ اضافه اس. حرف
بنیدی گرینبیرگ یژیی از    دارای ترکیبیی از ایین دو هسیتند  در رده    مییانی فعید اضیافه و  پس
هیای مربیوب بیه آنهاسی.      ویژگیی و  بندی زبانی جایگاه فعد و مفعولطبقهی هاالگوترین مهم

بیا مطیرح کیردن اصید      (۳۶۹۱) ۱و هیاوکین   (۳۶۹۵) ۳میان نهبعدها پژوهشگران دیگری مانند و
 ةدر مطالعی   ای زبیان ارائیه دادنید   ای تغییراتی اساسی در الگوی جدیید رده مقولههماهنگی بینا
 آن ارتبیاب  و جمیه در وابسته-های زبان، ونمان و هاوکین  هر دو بین جایگاه هستهترتیب سازه

در (  ۱۹۹: ۳۶۹۱، )هیاوکین   ارائه دادند ۵و ناهنجار ۱نجاره ایهزبان چون یهایمبنا بر زبانی ۀرد با
وه ای تعریییو و در دو گییرهییا جایگییاه توصیییفگرها در هییر ردۀ سییازهبنییدی اییین زبییانتقسیییم
هیایی کیه   مثیال زبیان  رای بنیدی شیدند  بی   ( دسیته OVآغیازین ) ( و وابستهVOپایانی )وابسته
 ،رودقبید از وابسیته بیه کیار میی         و، صف. و اضافه، حرف تعری آغازین هستند، حرفوابسته
در ایین جمییه غیذا وابسیته اسی. و در جایگیاه         در زبان فارسیی  « خورغذا می»ة جمیمانند 

با قاشیق غیذا   » روند:های زبانی معموالً قبد از غذا به کار میرفته  سایر مشتصه کار پیشین به
 «.خور خور   با تو غذا میخور   خوب غذا میمی

شود، به این معنی کیه جایگیاه هسیته و    پایانی تصویری متقابد به دس. داده میوابستهدر 
هیر دو میورد مربیوب بیه      .گییرد نیو  اول قیرار میی    ةوابسته و سایر مشتصات در جه. وارونی 

هیای  جایگاه مشتصه یصناهنجار مالک تشت درخصوصهای هنجار هستند و های زبانویژگی
سعی بیر ارائیة    بندیدستهین ا با (۳۶۹۱) هاوکین درنهای.  .و  اس.مرسزبانی در جایگاهی غیر

هیای سیاختی زبیان    انتقال اطالعات با در نظیر گیرفتن ویژگیی    درخصوصشمول الگویی جهان
بعید از  آغیازین در جایگیاه   های وابسیته های سنگین و پیچیده در زبانکه ساخ.طوریبهدارد، 

هیای سینگین و   گیرند  سیاخ. جایگاه قبد از فعد قرار میپایانی در ههای وابستفعد و در زبان
تواننید در جایگیاه پییش از    ها نامیید کیه میی   توان همان وابستهسبک در الگوی هاوکین  را می

گییرد کیه   الگوی هاوکین  طوری صورت می براساسهسته یا بعد از آن قرار گیرند  این چینش 

                                                           
1. T. Venneman 
2. J. Hawkins 
3. harmonic 
4. non-harmonic 
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ظیاهر   تر قبید از فعید  های سبکیا فعد و وابستهتر در جایگاه بعد از هسته های سنگینوابسته
هیا صیورت   شیمارش تعیداد وا ه   براساسشوند  سنگینی و سبژی وابسته در الگوی هاوکین  می
چه عنصر زبانی بیشتر از یک وا ه باشد سنگین و اگر ییک میورد   ترتیب که هر این گیرد  بهمی

این الگیو   براساسو شده  ا ه تشژیدکه از دو و «کتاب حسن»مانند شود، میتیقی  باشد سبک
تیر  هیای سینگین    بیا چیینش سیازه   اس.تر سنگینکه یک وا ه اس.  «من»از ضمیر شتصی 

نظیر خواهید داشی. و     های موردالگوی هاوکین  ستنور زمان بیشتری برای ادای وا ه براساس
 زمان بیشتری برای درک مفهو  جمیه  شنونده هم

فقیری و همژیاران،   نک)اس. شدهشناسی وناگونی در زمینة ردهگدر زبان فارسی نی  مطالعات 

در زبیان فارسیی معییار فقییری و      ( ۱۱۳۱؛ دبیرمقد ، ۳،۱۱۱۱؛ فقیری و سامولیان۱۱۳۹؛ فقیری، ۱۱۳۵
جایگیاه   درخصیوص ( ۳۶۶۵)های سنگین هیاوکین   معتقدند که نظریة ساخ. (۱۱۱۱)سامولیان 

کنید و  زبان فارسی معییار حژیم نمیی    درخصوصیچیده های پیعنی بعد از فعد ساخ. ،پایانی
الگیوی دیگیری تلی.    کننید  میی دهد  آنها سعی فارسی معیار تصویری کامالً متفاوت ارائه می

نظرییة گیبسیون    براسیاس  ند سینج را ب (۳۶۶۹) ۱سیازی عناصیر زبیانی گیبسیون    عنوان وابسته
بییر مقید    دن فارسیی دارد   هیای زبیا  سازی عناصر نقش مهمی در ترتیب و توالی سیازه وابسته

دهد  نتایج دبیر مقد  ه میارائ (۳۶۶۱)درایر  ۀشدهای ارائهای برحسب ویژگیالگوی رده( ۱۱۳۱)
شرایط آزمایشیگاهی تولیید جمیالت    وی ایرادات پژوهش  س.  ازهاهای پرسشنامهداده حاصد

 .دهای زبانی گفتاری منجر شوداده باتواند به نتایجی متفاوت اس. که می

عید در  های سه عنصر اصیی جمیه فاعید، مفعیول و ف  به مطالعة آرایش وا ه (۳۱۹۱)شریفی 
ای نامیه با پژوهش پرسیش ( ۱۱۳۱)مقد  ه پیروی از دبیرب ویاس.  فارسی معیار معاصر پرداخته

مقید   هیای دبیر یافتیه ماننید  ای از زبان فارسی معیار به دس. داده کیه نتیایج آن ه  الگوی رده
ای مشیابه ردۀ فارسیی   زبیان بییوچی را در رده   (۳۱۹۱)های ایرانی یوسفیان ایر زباناس.  در س

آراییش وا گیان در گونیة معییار زبیان آذربایجیانی را        (۳۱۶۵) اس.  صفایی اصدمعیار قرار داده
ردۀ زبیان   (۳۱۶۴)دانید  چهارسیوقی امیین    میی  پاییانی فعدهای دارای همبستگی فراوان با زبان

 راکه زبان فارسیی معییار   حالیده درکرقوی قیمداد  پایانیفعدهای ج ء زبانرا پسی گییژی بیه
گیویش لیری    (۳۱۶۴)  رضایی و خیرخیواه  ندادهکر گ ارش میانیفعدپیشین زبانی  گرانپژوهش

اند تفاوت زییادی بیین   هگفتدانند و شناختی مشابه فارسی معیار میبویراحمدی را از منظر رده
 ای وجود ندارد للاظ رده ی ازاین دو گونة زبان

                                                           
1. P. Samvelian  

2. E. Gibson 
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هیای  بیه دسی. دادن داده   بیرای تنهایی نامه بهکه پرسش کردتوجه باید های گفتاری در داده
 براسیاس های کمیی  هایی نیاز به دادهچنین پژوهشدر نیس.  کافی مرد   ۀزندگی روزمرطبیعی 
در نظیر گیرفتن    براسیاس ی کیفی های دادهتعداد مناسب و قابد توجیهی از عناصر زبانی و  ةمطالع
های متتییو در زبیان و گفتیار سیتنوران     تناوب اس. تا گویشورهای شتصی و اجتماعی ویژگی

در مطالعة حاضر از روش متتیط کمی و کیفیی بیرای رسییدن بیه هیدف      گردد  ردیابی و کشو 
 ةرحیی مل در مثیا ، بیرای  اسی. شیده  های زبانی استفادهچینش و ترتیب سازه ةمطالع، یعنی نهایی

بیا مضیمون سیتن و نطقیی بیدون چیارچوب و طبیعیی و بیرای          گویشوراول از ضبط گفتار آزاد 
در گونیة    شید  مژمید اسیتفاده  برای  سشنامههای الز  از روش پراطمینان از به دس. دادن داده

در  امیا کنید  از تما  اب ارهای زبانی خود برای انتقال اطالعیات اسیتفاده میی   شونده ارزیابگفتاری 
، دهید سشنامه تنها به ترجمة برخی جمالت که خارج از باف. گفتاری خاصی اس. جیواب میی  پر

 نیس.  مناسبهای زبان و ارائة نظریه و الگوی زبانی برای تعمیم جهانی مهلذا پرسشنا
 

 چارچوب نظری -3

هیای ترتییب   با عنوان همبستگی( ۶۵: ۳۶۶۱) درایر ۀشدحاضر با توجه به چارچوب ارائهپژوهش 
جایگیاه مفعیول،   ، متغییر اصییی   ۴ایین چیارچوب    براسیاس   اس.شدهنهاده  وا ۀ گرینبرگی بنا

  بررسیی شید  الییه در مطالعیة حاضیر    اضافه، سایر عناصر زبانی و مضاف و مضیاف  صف.، حرف
های متتیو میواردی ماننید ترتییب    های میدانی تلیید شد  از میان مقولهداده براساسالگوها 
هیای دیگیر   ه(، جایگاه صف.، جایگاه مفعول و وابسیته اضافپیش و ضافه )پسها و حروف اسازه

با آرایش فعد و مفعیول،   yو  xد  از دیدگاه درایر اگر در یک جف. دستوری دو عنصر شتلیید 
بیا   الگوهم xشود  در این جف. همبستگی گفته می ۳همبستگی داشته باشند جف. همبستگی

ای بیودن و  هاضیاف پیس بیه   پاییانی فعید هیای    برای نمونه زبیان با مفعول اس. الگوهم yفعد و 
گیروه  -اضیافه ای بودن تمایید دارنید، بنیابراین جفی. )حیرف     هاضافپیشبه آغازیفعدهای زبان

هیای اسیمی   ( و گیروه xبیا فعید )   الگیو هماسمی( یک جف. همبستگی اس. که حروف اضافه 
با توجیه بیه    (۹۴- ۹۵: ۳۶۶۱)نظر درایر  ند  از( هستyبا مفعول ) الگوهمهمراه آن حروف اضافه، 

هیای  ( و زبانvo) مفعولی-های فعییهای توالی وا ه، تفاوت اساسی میان زبانتعداد زیاد ویژگی
که در آنهیا فاعید و مفعیول    اند نآغازیفعدهایی بانزوی از نظر ( وجود دارد  ov) فعیی-مفعولی

-فاعید -طور مشتص ترتیب فعید هایی که بهنها زبانتشوند  این نهعموماً پس از فعد واقع می
 هیای زبیان  نیی   و دارنید  را تیوالی  دو هیر  که هاییزبان بیژه ،د دارندفاع-مفعول-فعد یا مفعول

                                                           
1. correlation pair 
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 تبییین  میذکور  میوارد  براسیاس  دراییر   گیردمی بر در را مفعول-فعد و فاعد-فعد توالی دارای
فعیول مطیرح   با م الگوهمهای با فعد و سازه والگهم هایسازه میان رابطة برای را هاهمبستگی

با مفعیول   الگوهمهای با فعد، هسته و سازه الگوهمهای سازه ۳وابسته-کند  در نظریة هستهمی
 شیود هسته پس از وابسیته بررسیی میی    پایانیفعدهای رو در زباناین از ،شوندوابسته تیقی می

ر کیه کیدا  عنصیر هسیته و کیدا  وابسیته اسی.        در شناسایی این معییا (  ۹۹-۹۵: ۳۶۶۱)دراییر،  
برای نمونه در ترتیب صف.+موصوف برخیی ترتییب وابسته+هسیته را و      تردیدهایی مطرح شد

هیای  ، جف.۱همبستههای غیروی جف. رواین از  کردندبرخی ترتیب هسته+وابسته را بیان می
تمم هسیتند ارائیه   کیه فاقید می   را هیای همبسیتگی   و جفی.  ۱برانگی های بلثهمبسته، جف.

کنید و  را مطیرح میی   ۵های دستوری فوق نظریة سیوی انشیعاب  دهد  درایر در تبیین جف.می
با مفعیول را   الگوهمهای های غیرگروهی یا غیرانشعابی و سازهبا فعد را مقوله الگوهمهای سازه
 هیایی زهگروهیی سیا   هیای سیازه  ،به عبیارت دیگیر    کندهای گروهی یا انشعابی للاظ میمقوله

د و چیینش  ینسیو هستند که با مفعیول هم  هاییغیرگروهی سازه هایهستند که با فعد و سازه
ن سازۀ گروهی بعید از  آغازیفعدهای بنابراین در زبان  کندآنها با تغییر جایگاه مفعول تغییر می

ا به چی   ها یا به راس. انشعابی یشود  طبق نظریة سوی انشعاب زبانسازۀ غیرگروهی واقع می
 (   ۹۶-۹۵: ۳۶۶۱، )درایر انشعابی متماید هستند

 

 روش پژوهش -4

مصیاحبه  ها بیا  اس.  داده سال ۳۱۳تا  ۱۱جامعة آماری   تلیییی اس.-توصیفیروش پژوهش 
صورت تصیادفی و بیدون در نظیر گیرفتن     نامه بهپرسش ۵۴نفر و  ۵۴حضوری با  یگووو گف.

و باسواد که حیداقد پیدر و پیدرب رگ آنیان در ایین       سوادجنسی. از میان گویشوران بومی بی
ساع. گفتیار آزاد   ۹۴در قالب ضبط  ،گفتنداین گویش ستن می هاند و بمنطقه سژون. داشته

هیا  مطیع بودند و ضیبط صیدا بیا اجیازه صیورت گرفی.  از آن       ه  گویشوران از پرو به دس. آمد
کیامالً طبیعیی ماننید روایتیی      دارند هکه عالقرا یا هر موضوعی  خواسته شد تا خاطره، داستان

های کمی و کیفیی متمرکی  اسی.    دادهطورکیی بر شناسی بهعامیانه و روزانه بازگو کنند  روش
بیین  را هیا    دادهیید آدر لیری ممسینی بیه دسی.      جمییه  هایتا الگوی مناسبی از ترتیب سازه

سیازی و  ر پیادهبا دق. بسیاسپس و ساکن ممسنی ضبط  یپژوهشگر۳۱۶۹تا ۳۱۶۴های سال
                                                           
1. head-dependent theory 

2. non- correlation pairs 

3. controversial pairs 

4. branching direction theory 
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 دریافی. مؤسسة مژس پالنیک الیپ یی    بگاه از ودارد و جمیه  ۱۱۱نامه   پرسشکردآوانویسی 
هیای  ای زبیان مقایسیة رده بنیدی و  بیرای رده  (۳۶۹۳)برگرفته از اتر کامری  پرسشنامهشد  این 
وان تی کیه در گفتیار نمیی    این اسی. های گفتار آزاد ترکیب پرسشنامه و دادهدلید  . جهان اس

ته شید کیه از   در گفتیار آزاد از گویشیوران خواسی     های زبان را به دسی. آورد گونیاتمامی گون
 بیرای بیر مصیاحبه   صلب. کننید  عیالوه      ، آداب و چگونگی معیش. و خاطرات، تاریخ منطقه

 ،تیاریخ ، ، حژاییات عامیانه ها، اشعارالمثدضربدربارۀ  یآتار دیگراز ها دق. بیشتر در تهیة داده
  استفاده شد  جغرافیا و فرهن  مرد  ممسنی

 

 های پژوهشیافته -۵

 قرار زیرند: ای در لری ممسنی بههای ردهمؤلفه (۳۶۶۱) با توجه به معیار درایر
 
 ه(اضافپیشه یا اضافپسای )اضافهنوع حرف -۵-1

ایین   بیر د  انیاهاضافپیشدهند که بیشتر حروف اضافه در لری ممسنی از نو  ها نشان میداده

هیای متعیدد ییک میورد     هاضیاف پیش  گذشته از باشد آغازیفعدلری ممسنی باید زبانی  اساس

صیورت    بیه aاسی. کیه بیه شیژد      « را»ه اضیاف پیس هم  ها وجود دارد و آنه در دادهاضافپس

لیری ممسینی را   « را»ه اضافپسشود  با در نظر گرفتن بس. به اسم قبد از خود متصد میوا ه

 نمونه:رای حروف اضافه رایج در این گویش ببرخی   در نظر گرف. پایانیفعداید زبانی ب
 

 شدههای گردآوریآمده از داده دس. گروه حروف اضافه به -۳جدول 

 % تعداد معنا اضافهحرف

Bey ۳۶ ۱۱ همراه-با 

Va ۱۴ ۵۱ از–به 

Tey ۳۴ ۱۴ پیش-ن د 

Si ۳۳ ۳۶ برای 

Men ۶ ۳۴ درون 

Bi ۹ ۳۱ ونبد 

Sar ۹ ۳۱ روی 

Var ۱ ۴ پیش-کنار 

Hibā ۳ ۱ کنار 

vadim ۵ ۹ به دنبال 

 ۳۹۶ تعداد کد
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در ارتبیاب بیا فعید و بیدون ذکیر      آنها اضافه بدون در نظر گرفتن جایگاه  حرف ۳جدول در     

 .اس.ا آمدههبسامد آن
 pot-om   šum Ali   si              (۳مثال )

  برای عیی شا   ، پت.ش۳س. بوا ه 

ترتییب  پیس  اسی.   رفتیه  کار قبد از وابسته و مفعول به« برای»اضافه  ( حرف۳در مثال ) 

شده نی  به همیین منیوال   های تب.فعد اس.  سایر داده-مفعول غیرمستقیم-سازه حرف اضافه

 زیر اس.: ترتیب ( به۱اضافه و وابسته در جدول ) جایگاه حرف  اندشده بررسی و تلیید

 جایگاه حروف اضافه در جمالت دارای مفعول مستقیم -۱جدول 
 

 تعداد کد % بعد از فعد % قبد از فعد معنا اضافهحرف

bey ۱۱ ۴۱ ۳۹ ۵۹ ۳۴ همراه-با 

va  ۵۱ ۳۱ ۹ ۹۹ ۱۹ از–به 

tey ۱۴ ۱۱ ۴ ۹۱ ۱۱ پیش-ن د 

si ۳۶ ۱۳ ۵ ۹۶ ۳۴ برای 

men ۳۴ ۱۱ ۴ ۹۹ ۳۱ درون 

bi ۳۱ ۹ ۳ ۶۱ ۳۳ بدون 

sar ۳۱ ۶۱ ۶ ۳۱ ۳ روی 

var ۴ ۹۱ ۵ ۱۱ ۳ پیش-کنار 

hibā ۱ ۱ ۱ ۳۱۱ ۱ کنار 

vadim ۹ ۹۱ ۴ ۳۹ ۳ به دنبال 

 

دهید کیه دارای   شده از جمالت متعیدی را نشیان میی   تنها حروف اضافه مستند( ۱جدول )

 حه و جایگاه آنها قبد و بعد فعد بیه ایین دلیید مطیر    اضاف پس  پیش و اندمفعول مستقیم بوده

نیه عناصیر زبیانی دیگیر      شیده  ها با فعد در نظر گرفتهاند که در الگوی درایر توالی وابستهشده

ن شیژد حیروف اضیافه و اسیم     گییرد  بیه همیی   مانند اسمی که بیا حیروف اضیافه نشیانه میی     

ای بیا  اضیافه شده و جایگیاه گیروه حیرف    ای در نظر گرفتهاضافه هم گروه حرف شده بادارنشان

همیین دلیید   به شناسی بوده و اصیی بررسی مطالعات رده ة  فعد هستاس.شدهده فعد سنجی

  نداشده ای از روی این هسته تعیینهای ردهتفاوت
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هیا در لیری ممسینی در جایگیاه نتسی. و      هاضیاف پیشدهد که بیشتر این جدول نشان می
ه در اضیاف پییش حیروف  در کنار جایگاه آغازین در جمییه،   آغازین در جمیه و قبد از فعد اس. 

ا رگیرند و این یک ویژگی شاخص در لری ممسنی اس. کیه آن  هم قرار می جایگاه بعد از فعد

ها در جایگاه پایانی و هاضافپیشعالوه حضور برخی از هاس.  بشناسی متمای  کردهبه للاظ رده
  حیروف  داردهمیی.  بسییار ا  شیود به دلید اینژه از این طریق رده زبانی تعیین می بعد از فعد

ة وا گانی از آن جمیه هستند که جایگاه رخدادی آنها بعد از فعد اسی. ماننید کنیار،    اضافپیش
  بیشتر موارد رخداد چنین حروفی در جایگاه بعید از فعید مربیوب بیه حیروف          سر، پش. و 

 صیوص درخ (۳۶۶۵)هیای هیاوکین    با یافتهمسو اضافة وا گانی به للاظ هجایی هستند و این ه

ای لیری ممسینی نشیان از    سیازه  پساسازی جایگاه عناصر سنگین اس.  چنین تداخد ترتییب 
در ممسینی  را ای حیروف اضیافه   های ترتیب سازه( تفاوت۳نمودار ).  ردۀ این زبان اسب ترکی

 دهد:نشان می

 

 

 
 سازی تصویری جایگاه حروف اضافه در لری ممسنیبرجسته -۳نمودار 

 
اضیافه   فه که رخداد بسیار باالیی در جمالت لری ممسنی داشیته حیرف  یژی از حروف اضا

اضیافه   ایین حیرف   از بعید  اگیر   اس.: الیو(  aو   /va/،/be/اس. که دارای سه تژوا گونة « به»

شود؛ یعنی این تژوا گونه قبید از    استفاده میvaکار رود از تژوا گونة  ه ضمایر متصد و اسم ب

شیود  ج(    اسیتفاده میی  beی سیوگند خیوردن و درود فرسیتادن از     گیرد  ب( برااسم قرار می

 آن رالیذا   ،چسیبد میی  به اسم پیش از خیود    برای مفعول غیرصریح a  تژوا گونة  vaبر  عالوه
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و « از»، «بیه »صورت حروف اضیافه در معنیای     بهa  این تژوا گونة  گیریمبس. در نظر میوا ه

 ( توجه کنید:۱به مثال ) گیرد بس. قرار میوا ه صورتمفعولی بعد از اسم به« را»
                    om-got t=a-bow (۱مثال )

 پدر- ش۱بس. مالژی. وا ه-حرف اضافی گف.- ش۳بس. وا ه 
 «به پدرت گفتم » 

رفتیه و ایین    کار بس. بهدر فارسی معیار به شژد وا ه« به»  معادل aاضافه  حرفدر مثال 

های ایرانی مانند کردی، شوشیتری، هنیدیجانی   امد با فارسی معیار اس.  برخی زباندر تضاد ک

دهید  رخیداد   نشان می« پدر»  را به aبس.  ند  مثال امژان اتصال وا هدارای چنین ویژگی    و 

   به شژد زیر اس.:aبس.  و وا ه« به»اضافة  حرف
 

 در جمالت متعدی و الز « به»ل   معادa  و  vaجایگاه گروه حروف اضافه   -۱جدول 
 

  aاضافه  حرف  va  اضافهحرف 

 بعد از فعد قبد از فعد بعد از فعد قبد از فعد 

 ۳۴ ۳۹۹ ۶ ۵ 

% ۹ ۶۱ ۹۶ ۱۳ 

 ۳۱ ۳۹۱ تعداد کد

 

 
 در جمالت متعدی و الز « به»  معادل a  و  vaجایگاه حروف اضافه  -۱نمودار 

 
ه را در ارتبیاب بیا فعید در    اضیاف  پییش ای شامد پیس و  اضافه( توزیع گروه حرف۱جدول )

دار ه تنها در ارتباب با اسیمی کیه نشیان   اضاف پیشدهد  پس و جمالت الز  و متعدی نشان می

ای اضیافه شود و جایگاه بعد و قبد فعد اشاره به چینش تمیامی گیروه حیرف   مشتص می شده

اند تا بتوان مشتص کرد کیه آییا حضیور    شده دارد  جمالت الز  و متعدی به این دلید تفژیک

اضافه خواهد داش. یا نیه تیا بتیوان     های گروه حرفسایر عناصر زبانی تداخیی در ترتیب سازه
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بر قرار گرفتن عناصر زبانی سنگین بعد فعد و عناصیر  آن را با توضیلات تژمییی هاوکین  مبنی

 اضافه مستقد با گروه حیرف  ه حرفدهد کسبک قبد از فعد توجیه کرد  این جدول نشان می

کیه بیه فعید چسیبیده      /a/ بسی. اضافه بیشتر در جایگاه قبد از فعد قرار دارد و همچنین وا ه

ای مرتبط با اسم نیس. بیژیه بتشیی از عناصیر و اجی ای فعید در نظیر       گروه اضافه ءدیگر ج 

چینشیی   درخصیوص  اضافه مستقد می ان انعطاف بیشتری   از همین رو حرفاس.شده گرفته

اضیافه چسیبان    دهند اما حرفدهد و موارد قبد بسامد باالیی را نشان میگروه اضافه نشان می

دارشده باید در جایگاه بعید از فعید پدییدار شیود  از     دهد و اسم نشانانعطاف کمتری نشان می

  معیادل  va  اضیافه دسیتوری   نژات بسیار متمای  دیگر در این جدول رخداد بسیار باالی حرف

و قبد از اسم اس.  چنین بسامدی در موقعی. بعد از فعید    (%92)در جایگاه بعد از فعد« به»

بینیی  الگیوی دراییر پییش    براسیاس بسیار نادر و ویژه اس.  اهمی. این ویژگیی آن اسی. کیه    

ه در جایگاه قبد از فعید  اضافپیشه در جایگاه بعد از فعد و حروف اضافپسشود که حروف می

ه اضیاف پییش چنین جایگاهی لری ممسنی هر دو جایگاه را برای حروف  درخصوصگیرند   قرار

 دهد و حتی بسامد بسیار باالی آن در جایگاه بعید از فعید حیاکی از آن اسی. کیه از     نشان می

 :  دگنجبندی درایر نمیای در دستهللاظ رده

 (۱مثال ) va    ali nâhâr   dâ  )الو
 داد-ملذوف  ش۱ ناهار   عیی به  

 nâhâr   dâ  va    ali )ب
  ش۱ ناهار  

 داد-ملذوف

 عیی به  

 «به عیی ناهار داد » 

تعداد نادر اتفاق افتاده کیه بیشیتر   « به»اضافه    شژد دیگر حرفaاضافه   حرف درخصوص

بسی.   هوا گیرند اند و در جایگاه قبد از فعد قرار میهایی هستند که به اسم چسبیدهبس.وا ه

 aهیای ایین مطالعیه    کیه در داده « به»بر معنای تواند داشته باشد  عالوهی هم می  معنای دوم

 وشیوند  بیرده میی   کیار  نی  بیه « را»ها به معنای بس.اند، باید اشاره کرد که این وا هیاف. شده

کیه  کیه مفعیول بیه وا   رصیورتی ، ددنشوپس از مفعول متصد میبه بستی صورت وا ههمیشه به

گییرد  چنیین     بین وا ۀ مفعول و نشانة مفعیولی قیرار میی   nختم شود، یک همتوان میانجی  

انید کیه   شیده  هایی در جدول بیاال مطیرح  بس.ها موجود اس. لذا تنها وا همواردی نی  در داده

  دارند« به»نقش معادلی 
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 اسمی و بند موصولی ةهستتوالی  -۵-2

شیود  بیرای   میی  ستة اسمی قبد از بند موصولی ظیاهر های مرکب، هدر لری ممسنی در جمیه

انید  داده و بسیامد رخیداد    شیده  خالصیه  ۵نتایج در جدول  ایش بسامد این ترتیب سازهسنج

 های میدانی نویسنده اس. مستترج از داده

i-asp ke š-tey a-n-bi om-ešnaxt  (۵)مثال 

-بس. نژرهوا ه

 اسب

بسیییییییی. وا ه پیش- ش۱ض که

ن بییود-مفعییولی

 مضار 

- ش۳بسییییی. وا ه

 شناخ.
 

  «شناختم اسبی که پیشش بود را می»

 دهد:اسمی و بند موصولی نتایج زیر را نشان می ةجایگاه هست درخصوصهای پژوهش دهدا    
 

های لری ممسنی )بسامدها مستترج از اسمی و بند موصولی در ترتیب سازه ةجایگاه و توزیع هست -۵جدول 

 نویسنده( های میدانیداده

 تعداد کد بعد از فعد قبد از فعد 

  % تعداد % تعداد 

 ۱۱۵ ۱ ۵ ۶۹ ۱۱۱ مفعول مستقیم

 ۳۹۱ ۹۱ ۳۱۱ ۱۹ ۴۱ مفعول غیرمستقیم

 ۳۹۶ ۶۶ ۳۹۹ ۳ ۱ بند موصولی وابسته

 ۹۹ ۶۶ ۹۴ ۳ ۳ بند غیرموصولی

 
 ری ممسنیهای لجایگاه و توزیع هستة اسمی و بند موصولی در ترتیب سازه -۱نمودار 

 

سیتقیم و بنید   ( پراکندگی عناصر متتیو زبیانی ماننید مفعیول مسیتقیم و غیرم    ۵جدول )
ها شیامد جمیالت   دهد  دادهوابسته را در جایگاه مرتبط با فعد نشان میموصولی وابسته و غیر
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صیورت بیارزی در   دهد کیه مفعیول مسیتقیم بیه    الز  و متعدی هستند  نتایج و ارقا  نشان می
  جایگیاه مفعیول در   از فعد و مفعول غیرمستقیم در جایگاه بعید از فعید قیرار دارد    جایگاه قبد
هیا در  ای بند موصولی وابسته و غیروابسته نقش دارد و ملرک جایگ ینی این سازهترتیب سازه

در  هیا و بسیامدها  داده شود درصد مواقع بند موصولی بعد از فعد واقع می۶۶جمیه هستند  در 
اضیافه نسیب. بیه عناصیر      شیده بیا حیرف   داردهنید کیه عناصیر نشیان    میی نشیان   این جدول

دهد کیه  که در جایگاه بعد از فعد ظاهر شوند  این نشان می دارنددارنشده بسامد باالتری نشان
تیر هسیتند و بیر نظرییة     اضافه سینگین  های اسمی بدون حرفای از گروهاضافههای حرفگروه

ی وجود دارد که عناصر سنگین در جایگاه بعد از فعد قیرار  گرایش بیشتر (۱۳۹: ۳۶۶۵) هاوکین 
دهید کیه لیری ممسینی زبیان      وجود بسامد باالی عناصر زبانی در جایگاه فعد نشان می گیرند 
انید  گرفته مواردی که دارای بسامد پایین هستند و در جایگاه قبد از فعد قرار.  ن اسآغازیفعد

 اس. دار دهد که این جایگاه نشاننشان می

 

 الیهتوالی مضاف و مضاف -۵-3

الیه در گونة فیوق هیم   مضافشود  مضاف و الیه ظاهر میدر لری ممسنی، مضاف قبد از مضاف
ناگری  در زبیان اسی.     یشود  حذف کسرۀ اضافه فرایندبیان میآن اضافه و هم بدون  ۀبا کسر

جیویی در  صیرفه  بیرای ن هیای آ رود که حذف ج ء اولویی. می زبانی در مسیری ۀدر اصد قاعد
کنید نیی    که رابطة اضافه برقرار می /e/ بس.وا هالیه گفتار و نوشتار اس.  میان مضاف و مضاف

زمانی که مضاف به واکیه خیتم شیود    نشانة اضافه   (۱۶۱-۱۹۱: ۱۱۳۳، ۳هی  مقاله نک) وجود دارد
 ه کنید:توج ۴پیوندد  به مثال شماره   به اسم میyصورت همتوان میانجی  به

         sot               melā Reza (e)-behun (۴)مثال 

 چادر-بس. کسره اضافیوا ه مالرضا      سوخ.-  ش۱           

 « رضا سوخ.مالچادر » 

اضافه باشد یا بدون آن  هر دو حالی. درسی. و    ۀتواند با کسررضا میدر این مثال چادر مال    

  اس.در گفتار رایج 
          bi              dir Mataqi y    -hojre (۹) مثال

 مغازه   -واج میانجی ملمدتقی دور بود-  ش۱              
 «مغازۀ ملمدتقی دور بود » 

                                                           
1. G. Haig 
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اس. و لری ممسنی هیی  تنیوعی    ۳۱۱۱د که توالی مذکور دههای آماری نشان میبررسی

الیه با کسیره و بیدون   و  مضاف و مضاف( تمای  بارز میان دو ن۵  نمودار )دارددر این خصوص ن

 ( ۴ مثال )نک هر دو حال. در لری ممسنی وجود دارد ،دهداضافه را نشان می ۀکسر

 
 اضافه در لری ممسنی ۀالیه با کسره و بدون کسرجایگاه و توزیع مضاف و مضاف -۵نمودار 

 

 توالی صفت و مبنای مقایسه -۵-4

بنای مقایسه و هم آرایش مبنای مقایسه+صیف. راییج   در لری ممسنی، هر دو آرایش صف.+ م

« از»اضیافه   شیود  حیرف    به صف. مطیق ساخته می-tarاس.  صف. تفضییی با اضافه کردن  

 ه کیاربرد دارد  حیرف  اضیاف پسصورت   بهaه و  اضافپیشصورت   بهvaصورت دو تژوا گونة  به

 واقع شود  توانداضافه هم قبد و هم بعد از متمم صف. برتر می

 
 en-biy               ow a zelāltar (۹مثال )

 شفافتر از آب بود           -جش۱ 

 «تر از آب بودند زالل» 

 
 en   -biy         zelāltar ow va (۹مثال )

 از آب شفافتر بود       -جش۱ 

 « تر بودنداز آب زالل»   

 

شود که ملدود بیه ییک   د روش استفاده میاز چن صفات عالی در لری ممسنیساخ. برای     

 گیرد:  لری ممسنی از سه روش فوق جه. نشان دادن صف. عالی بهره میتژوا  خاص نیس.

الو( متمم صف. تفضییی زمانی که اسم جمع، ضمیر نامشتص، به همراه اسم مفرد و ییا اسیم   

 جمع بیاید در معنای صف. عالی اس.:
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 ø-bi             lutarxorde hama va ve (۶مثال )

 او از همه ترکوچیک بود-  ش۱ 

 «تر بود او از همه کوچک» 

 

 ( به همراه ضمیر اشاره جمع:tarin-صف. عالی با اضافه کردن وند )ب( 

 ø-bi               gal-un       malustarin Zeynab (۳۱مثال )

 زینب     زیباترین آن-عالم. جمع بود-  ش۱ 

 «ترین آنها بود زینب قشن » 

 

گردد؛ یعنی صیف.  یند تژرار جه. ساخ. صف. عالی نی  در لری ممسنی استفاده میاج( از فر

 گردد:ار بعد از اسم تژرار میب مطیق دو
 ø-bi             gal-un      xub xub Sorāb (۳۳مثال )

 سهراب خوب خوب آن-عالم. جمع بود- ش۱بس. وا ه 

 «بود  سهراب بهترین آنها» 

این مؤلفه نی  برخالف حروف اضافه و تناوب جایگاهی عناصر نلیوی، هیی  ردۀ    درخصوص    

اسی.   پاییانی فعید های زبانی متفاوتی تب. نشد  لذا لری ممسنی در این خصوص دارای ویژگی

  الیه در جایگاه پایانی ظاهر شدندبه این دلید که تمامی عناصر مضاف و مضاف

 تعداد کد ز فعدبعد ا قبد از فعد 

 ۳۵۵ )%۱۹( ۴۴ ) %۹۱) ۹۶ موصوف و صف.

 

 های متتیو جمیهتوزیع پراکندگی موصوف و صف. در جایگاه -۴نمودار 
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با اینژه در لری ممسنی صف. و موصوف در جایگاه بعید از فعید   دهد ( نشان می۴نمودار )

بیا توجیه بیه     یشتر اس. شوند اما بسامد استفاده از صف. و موصوف قبد از فعد بهم ظاهر می

الگوی درایر فرضیه این اس. که ما شاهد رخداد چنین عناصری در جایگاه قبد از فعد باشییم  

کند  در این نمودار جایگاه موصوف و صیف. بیا بسیامد    ای را تاب. میچنین فرضیه ۴و نمودار 

د از فعد قیرار دارنید   توجهی نی  در جایگاه بع باالیی قبد از فعد قرار دارد  همچنین تعداد قابد

  اس.این مقاله  خارج از موضو که 

 
 توالی فعل و قید حالت -۵-۵

قیرار  از جمیه قبد و بعد از فعید  های متتیفی ها و ترتیبقید حال. در لری ممسنی در جایگاه

   های ذید مشهود اس.   هایی از پراکندگی جایگاه قید حال. در جمیه در نمونه  نمونهگیردمی
 ø-bi            gerivesa      hemar aku-zan (۱۳مثال )

 زن-حرف تعریو به آرامی گریه گذشته کامد بود- ش۱ 

 «آرامی گریه کرده بود زن به»

 
 ø-ra huna yavāš     va (۱۳مثال )

 به        آرا   خانه رف.-  ش۱ 

 «آهسته از خانه رف. »

 
          it-xar-be āiš yavāš yavāš om-xar-i (۵۳مثال )                 

 استمرار-خور- ش۳وا هبس.  یواش  یواش شما حرف امر-خور- ش۱ 

 «یواش، شما بتورید خور  یواشمی»                 
 

 تعداد کد بعد از فعد قبد از فعد 

 ۱۱۳ ۹۹( ۱۶۱) ۳۹۹(۹۳۱) قید حال.

 
 ای متتیو جمیههتوزیع پراکندگی قید حال. در جایگاه -۹نمودار 
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دهد که بیشترین تعداد جایگاه قید حالی. مربیوب بیه جایگیاه     ( نشان می۹نمودار شماره )

نی  در جایگاه بعد از فعد اس.  نژتة حائ  اهمی. این اس. که جایگاه قبید   ۱۶۱قبد از فعد و 

ر مطالعیات  د ۱۶۱کیه  فارسی معیار اسی. درحیالی   درخصوصهای پیشین از فعد مشابه یافته

هیای مجیاور نیی     ها و زبیان   چنین حالتی در گویشاس.شدهشین در فارسی معیار گ ارش نپی

هیای درزبیانی نشیان    اما در لری ممسنی بسامد فراوانی دارد  میروری کییی بیر داده    شدهیاف. 

 دهند تر چنین توالی زبانی را نشان میدهد که بیشتر افراد مسنمی
 

 گیریبحث و نتیجه -۶

هیای جهیان   ای لری ممسنی و تشیتیص جایگیاه آن در زبیان   ضر بررسی ردههدف مطالعة حا

 (۳۶۹۱)نظرییة جهیانی گرینبیرگ     براساسبود   (۳۶۶۱)اس.  چارچوب نظری برگرفته از درایر 

 آغیازین هسیتند  دراییر   فعید مییانی و  فعد، پایانیفعدای های جهان دارای سه ترتیب وا هزبان

ای جدیید را  هیای گرینبیرگ رده  هایی برگرفته از مؤلفیه مؤلفهدر مطالعة خود با تعیین  (۳۶۶۱)

 (۳۶۶۱)ن اس.  عوامد متتیو زبانی در اتر دراییر  آغازیفعدو  پایانیفعددهد که شامد ارائه می

در  انید کیه  شیده  ازجمیه توالی حروف اضافه و فعد، عناصر نلوی و جایگاه آنها در جمیه مطرح

شیناختی ترتییب وا ه در لیری ممسینی، از     رکیی توصیو ردهطوند  بهشدبررسی مطالعة حاضر 

( ۳۶۶۱)گانة دراییر  وچهاربیس.های نظر مؤلفه های لری جنوبی غربی در استان فارس، ازشاخه

ییا   پاییانی فعید هیای  یک از زبانشناختی ج ء کدا دهد که لری ممسنی به للاظ ردهنشان می

 گردد للاظ می آغازیفعد

(  ۶۹: ۳۶۶۱، )دارییر  انید شیده  دسته تقسییم  های زبانی به دودرایر، رده لفةمؤوچهار بیس.در 

نظیر بیاال ارزییابی و     هیای میورد  آمده از لری ممسنی که برای تمیامی مقولیه  دس.های بهادهد

هیای زبیانی قیرار    توانید در یژیی از رده  دهد که این گونة زبانی نمیی اند نشان میسنجیده شده

ای زبانی در این گونه نیی   یک مؤلفه درجة رده برحسب  قرار داردترکیبی  ایردهدر بیژه ، گیرد

ای تنیو  بسییار   اضیافه مؤلفة حرف براساسمثال ردۀ زبانی رای دهد  بتغییرات بارزی نشان می

د  تعیداد  رودر ایین زبیان بیه کیار میی     ه اضافپیشه و هم اضافپس  هم داردزیادی در این گونه 

ه ایین زبیان   اضیاف پییش مؤلفة  براساسها بسیار بیشتر اس. و هاضافپسه ها نسب. بهاضافپیش

توانند قبد از فعید و  ها، این حروف اضافه میهاضافپیشوجود  با امان تیقی شود  آغازیفعدباید 

ای دراییر  بندی ردهبعد از فعد در هر جای جمیه قرار بگیرند  چنین متغیری در تناقض با دسته
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و جایگیاه   ،هاضیاف پییش صیورت غالیب دارای   ن بایید بیه  آغیازی فعید که زبان اس. به این دلید 

های دیگر، جایگاه بند موصیولی نیی  بیه    مؤلفه درخصوصه نی  باید بعد از فعد باشد  اضافپیش

صورت غالب جایگاه آنها در موقعی. بعد از فعید  دهد ولی بههمین شژد تنو  زیادی نشان می

تیری هسیتند  در   صورت غالب در لری ممسنی در موقعی. تابی. ههای درایر باس.  سایر مؤلفه

 قیرار  میانیفعدای سو  یعنی توان در ردهها لری ممسنی را میهای آماری از تمامی مؤلفهیافته

توجهی با فارسیی   های قابدتماید زبانی بیشتر در این جایگاه اس.  همچنین شباه.چون  داد

آسییا و هیم   -های اروپیا ختی در ترتیب وا ه هم در گروه زبانشناهای ردهنظر مشتصه معیار از

حیروف اضیافه و عناصیر     درخصوصتفاوت اساسی در این زمینه دارد  های جهان در گروه زبان

ای هیای رده فارسی معییار و سیایر داده   بای هاینلوی و توالی قید حال. و فعد اس. که تفاوت

های هسیتند کیه   ر لری ممسنی دارای تژوا گونهدهد  برخی از حروف اضافه دجهانی نشان می

اضافه در مواردی قبد از فعید و   شوند و همچنین گروه حرفهم قبد و هم بعد از اسم واقع می

شوند  قید حال. در لری ممسنی هیم قبید و هیم بعید از فعید      در مواردی بعد از فعد واقع می

دهنیدۀ  ی عناصر نلوی نتایج نشانبرخ درخصوصشود که مغایر با فارسی معیار اس.  واقع می

شیده  های مطیرح ای از فارسی معیار و بسیاری از زبانمسیر جدای این گونة زبانی به للاظ رده

 شناسی زبان اس. در رده

تری تمایید بیشی   مییانی فعدشناسی، لری ممسنی نسب. به فارسی معیار به ردۀ نظر رده از

اضیافه،   هیای تیوالی حیرف   های ایرانی نو در مؤلفیه مانند دیگر زباندارد  ازآنجاکه لری ممسنی 

-هیای اروپیا  و توالی موصوف و صف. در زبیان  الیهاسمی و بند موصولی، مضاف و مضاف ةهست

های جهان، قید حال. چی  انشیعابی و هیم راسی. انشیعابی اسی. هماننید سیایر         آسیا و زبان

ردۀ بینابین )آمیتته( در حد مییان   شناسی وضعیتی باهای ردهنظر مؤلفه های ایرانی نو اززبان

 دارد قوی  پایانیفعدهای قوی و زبان میانیفعدهای ردۀ زبان

 

 نوشتپی
1. https://www.eva.mpg.de/lingua/tools-at-lingboard/questionnaires.php 

و فعد آغازی و پاییانی اسی. نیدارد     هایکه ویژگیی بانبرای زدرایر الگویی برای رفع ابها    ۱

کند  لری ممسنی ماننید فارسیی   ای فعد آغازین و پایانی اکتفا میهای ردهتنها به ذکر ویژگی

گنجید  بیرای رده لیری    در چارچوب الگوی درایر نمی و (۳۱۶۱ ،)دبیرمقد ای ترکیبی دارد رده

 گیری نتیجه نکممسنی 
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Abstract 
Typology of language deals with similarities and differences among 
different languages in the world. The current research aimed to study the 
typology of constituent order in Lori dialect of Mamasani as a south 
branch of Western Iranian languages in Fars province based on the 
framework of Greenberg (1963) and the revised framework of Dryer 
(1992). The methodology including qualitative and quantitative data were 
obtained employing face to face interview with 45 native speakers without 
considering their gender involving 65 hours of free speech and 45 
questionnaires as well. The research shows that Mamasani  Lori contains 
both VO versus OV criteria and manifests strongest type of VO typological 
properties in Eurasia and world languages. The results also indicated that 
despite the general similarities of this dialect with standard written Persian, 
there are some differences in terms of prepositions, structural elements, 
and the order of verbs and adverb of manner. Furthermore, it was 
portrayed that some prepositions have different morphemes that can appear 
both before and after the nouns. The research data also revealed that the 
prepositions and the adverbs of manner in Mamasani Lori can be located 
both before and after the verbs, an occupancy behavior which is different 
from standard written Persian. 
 
Keywords: Constituent Order, Dryer, Language Typology, Mamasani Lori, 
Typological Criteria 
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1. Introduction 

In Language Typology, by examining linguistic similarities, researchers 

try to establish the universality of languages and, accordingly, provide the 

possibility of studying the main source of linguistic dispersion. One of the 

main features which received a considerable attention is the study of 

constituent order in languages. 

The aim of the present study is to describe the ordering categories of 

structures in Mamasani Lori, a Southwestern branch of Iranian languages 

in Fars province based on the 24 feature model of Dryer (1992). The 

purpose is to study the linguistic constructs and the position of the variable 

and the nucleus in relation to other linguistic features. In this regard, the 

questions of the present paper are as follows: a.“What kind of relationship 

does exist between different variables in Mamasani Lori?” and b. “Based 

on the under-studied typological features, what are the similarities between 

Persian and Mamasani Lori”? 

 

2. Theoretical framework 
Extensive research has been performed on the typology of world languages, 

however, the initiator of this research field is rooted in the seminal work of 

Greenberg (1963). Language typology in which linguistic varieties are 

studied has devoted special attention to the study of prepositions. Dryer 

(1992), through a typological survey, introduces a new paradigm by 

encroaching on Greenberg's views, according to which the languages of the 

world are classified into different head initial and head final languages. So 

the authors of this study follow Dryer’s (1992) variable typology which is a 

modified and extensive form of Greenberg’s (1963) typological universals. 

Based on this framework and among five main variables, the relevant 

position of direct object, adjective, preposition, and genitive constructions 

are explored in this study. Based on Dryer’s view, if X and Y present 

correlation with the verb and direct object they are called paired variables. 

The pair can be in relation to the verb or the direct object. In head final 

language, it is observed that postpositions occur predominantly, whereas in 

head initial languages, prepositions occur predominantly. Dryer believes that 

there is a significant distinction between VO vs. OV languages. In VO 

languages, subject and object are usually located after the verb, while in OV 

they are located before the verb. This general rule is also valid for those 

languages which present both OV and VO word orders. 
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3. Methodology 
The statistical population of this study consist of people aged 32 to 101 

years. The face-to-face interviews have been randomly carried out with 45 

native people regardless of their gender and literacy in the form of 65 hours 

(3900 minutes) free speech. There were also 45 related questionnaires 

distributed. The questionnaire contains 330 sentences adopted from the work 

of Comrie (1981) to classify and compare the traces of world languages. The 

aforementioned questionnaire can be downloaded from the website of the 

Max Planck Leipzig Institute. The data were recorded alternately between 

the years 2016-2017 by one of the authors who is the resident of Mamasani 

and consequently were transcribed precisely by IPA (international phonetic 

alphabet).  

 

4. Results & Discussions 

The data show that Mamsani Lori uses prepositions rather than 

postpositions. One of the postpositions is  ra which is generally used in the 

form of a cliticized =a attached to the verb stem and the noun so that  the 

other elements follow this clitic. Moreover, prepositions and postpositions 

can be used alternatively in Mamasani Lori in various positions before or 

after the verb. In complex sentences and clauses, the noun phrase is 

generally used before the relative clause and the genitive. Both the GEN-

HEAD and the HEAD-GEN are common in Mamasani Lori. 

 

5. Conclusions & Suggestions 

The data analysis shows that, regarding constituent order typology, 

Mamasani Lori cannot be placed in one single type. Rather, Mamasani 

Lori represents a split-behavior variety. For example, the prepositioned-

type shows a great variety  in Mamasani Lori, however, postpositions and 

prepositions are both used. The number of prepositions are much higher 

than the number of postpositions, and according to the prepositional 

component, it should be considered as a head initial language. However, 

despite the nature of prepositions as defined in the typological universals, 

these prepositions can be placed anywhere in the sentence namely before 

or after the verb in Mamasani Lori. Such a variable contradicts to the 

classification of Dryer typology because the head initial languages must 

have predominantly a preposition and the preposition must be placed after 

the verb. As for the other components, the position of the relative clause 

shows the same great variety, but mostly their position is after the verb. 

Other components of Dryer are predominantly in a more stable position in 
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Mamasani Lori. Some prepositions in Mamasani Lori have different 

allomorphic features that can occur both before and after the noun, as well 

as the prepositional phrases which are mentioned both before and after the 

verb. 

The Adverb of Manner in Mamasani Lori is mentioned both before and 

after the verb, which is contrary to the standard Persian.  It can finally be 

concluded  that Mamasani Lori is in the process of changing due to the 

linguistic interfering of Persian as the standard and educational language of 

Iran. This is a result of importance for the researchers of Iranian languages. 
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