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Abstract  
Khorramabad Lori language is one of the languages of southwest of Iran and 
like other languages it has its own grammatical and typological features. 
Today, because of the effect of Persian on Lori, as an endangered language, it 
goes to disappear and this requires linguistic analysis of this topic with the 
goal of formulating the grammatical rules governing that. Thus, this article 
addresses the components of word order in this language. The method includes 
preparing a questionnaire, interviewing with native speakers, transcribing the 
gathered data and typological analysis of this language. In order to analyze 
data, the order and sequence of words were tested in according to components 
of Dryer’s word order pattern by providing dialectic samples. The 
investigations reveal that for example adposition comes in the form of 
preposition; and relative clause, noun, attributive verb, verb and main verb 
come after nominal head, genitive, predicate, adverb of manner and auxiliary 
verb respectively. At result, tendency of this language is on strong verb initial. 
Also, this language acts like Persian in terms of the component of word order. 

Keywords: Khorramabad Lori language, grammatical features, 

typological analysis, word order, strong middle verb. 

                                                           
 Corresponding Author: f200akhoondi@gmail.com 

How to Cite: Akhoondi, F., Sanaati, M. (2021). Investigating the Components of 

Word Order in Khorramabad Lori Language Theory. Language Science, 8 (13), 151-

174. Doi: 10.22054/ls.2019.36877.1142 

http://orcid.org/0000-0002-4465-0270
http://orcid.org/0000-0003-3506-199X


 ---------علم زبان  --

 174-151، 1400 تابستان و بهار ،13 شماره ،8 دوره
ls.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/ls.2019.36877.1142 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

03/
08/

13
97

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

12/
03/

13
98

 
 

77
28

-
24

23
 

IS
SN

:
 

 
25

51
-

25
38

eI
SS

N
: 

 

 آبادیخرم لری زبان در واژه ترتیب هایمؤلفه بررسي

 ایران تهران، الزهرا، دانشگاه همگانی، شناسیزبان ارشد کارشناسی     آخوندی فاطمه
  

 صناعتی مرضیه
 گردشگری، و فرهنگی میراث پژوهشگاه همگانی، شناسیزبان استادیار

 ایران تهران،

 چکیده
 هايویژگي داراي ها،زبان دیگر مانند و ميرود شمار به ایران غربي جنوب زبانهاي از آباديخرم لري زبان

 تدریجبه که شده موجب لري گونة روي فارسي نفور و تأثير امروزه. اس  خود خاص شناختيرده و دستوري
 گونة این شناختيزبان مطالعة ضرورت امر همين و شود سپرده فراموشي به خطر، در زباني عنوانبه زبان، این
 به حاضر، مقالة در رو،ازاین. کندمي ایجاد آن بر حاکم دستوري قواعد تدوینِ و ثب  هدفِ با را محلي

 تهية شامل ترتيب،به پژوهش، این در کار روش. اس  شده پرداخته زبان این در واژه ترتيب مؤلفههاي
. اس  زبان این شناختيرده تحليل و هاداده آوانویسي آبادي،خرم لر اصيل گویشوران با مصاحبه نامه،پرسش
 گویشي هاينمونه ارائة با درایر واژۀ ترتيب هايمؤلفه اساس بر هاواژه توالي و ترتيب دادهها، تحليل منظوربه

 بند و اضافهپيش صورتبه اضافهحرف نمونه، براي زبان، این در که داد نشان هابررسي. شد زده محک
 ،(مسند) گزاره مضاف، اسمي، هستة از پس ترتيب،به اصلي، فعل و فعل اسنادي، فعل اليه،مضاف موصولي،

 این همچنين،. دارد قوي ميانيفعل سم  به گرایش لري زبان نتيجه، در. آیندمي کمکي فعل و حال  قيد
 . کندمي عمل فارسي مانند واژه، ترتيب مؤلفة لحاظبه زبان،

  ها،واژه ترتیب شمممناختی،رده تحلیلِ دسمممتوری، هایویژگی آبادی،خرم لری زبانها: کلیدواژه
 .قوی میانیفعل
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 مقدمه. 1

باب نویني  ،ساز خوددر مقالة دوران ،شناس قرن بيستمترین ردهدر مقام برجسته ،1گرینبرگ
شناسان نهاد. وي در این اي فرا روي ردههاي تازهشناختي گشود و افقهاي ردهدر پژوهش

شناسي ترتيب واژه را نيز به مبحثي بسيار حائز اهمي  در این نوع مطالعات موضوع رده ،مقاله
 آنهامورد از  28دس  داد که همگاني تلویحي را به  45زبان،  30 يبررستبدیل کرد و با 

اس  هاي تصریفي بوده همگاني دیگر مربوط به مقوله 17و  «ترتيب واژه»مرتبط با 
گرایي که در صدد یافتن شناسان پيروِ صورت(. عالوه بر زبان25 -23: 1392)دبيرمقدم، 

گذاران نحلة زایشي اند، پایهها بودهویژه مبحث ترتيب واژههاي زباني و بههایي براي ردهتبيين
گرینبرگ را مهم، آموزنده و مؤثر  وصف کرده و اظهار هاي نيز همگاني 2از جمله چامسکي

هایي برگرفته اي هستند که باید تبيينهاي توصيفيها احتماالً تعميماند که ترتيب واژهداشته
ابراز عقيده کرده اس  که براساس نظریة  همچنيناز دستور همگاني داشته باشند. چامسکي 

وجودِ پارامترها اس . به دیگر  خاطربهاي زباني هها و تنوعاصول و پارامترها، وجود رده
هایي با ارزشِ مثب  یا منفي هستند، انتخاب یک ارزش پارامترها همگاني ازآنجاکهسخن، 

شود گيري دو ردۀ زبان ميدر یک زبان و گزینش ارزشي دیگر در زباني دیگر منجر به شکل
 (.38: 1392)دبيرمقدم، 
رود نماي فرهنگ و هوی  آن قوم به شمار ميآیينة تمامزبان و گویش هر قوم  ازآنجاکه

حفظ، ثب ، ضبط و توصيف  ،یک مل  اس  فرهنگيميراثو هر گویش و زباني بخشي از 
هاي محلي علمي آن امري ضروري اس . در گسترۀ جغرافيایي ایران، زبان، گویش و لهجه

 ،به دالیل مختلف آنها،وي اما تأثير و نفور زبان رسمي )فارسي( ر ،وجود دارند بسياري
را به  آنهاهاي محلي ها و گویشگویشوران این زبان ،تدریجموجب شده اس  که به

 اندعبارتتر شوند. برخي از این دالیل نسب  به زبان خود بيگانه روزروزبهفراموشي بسپارند و 
 ،نی؛ بنابراي اس ازبان رسانه همچنيناز اینکه فارسي، زبان معيار )رسمي(، زبان آموزش و 

هاي محلي و تالش در جه  ثب  و تدوین قواعد دستوري روي این گونه شناختيزبانمطالعة 
 آنهاشان، منبعي مکتوب و موثق براي شناخ  تواند پس از نابودي احتماليمي آنهاحاکم بر 

آن شدیم بر  ،هاها و زبان، با هدف ثب  گویشروازاین(. 99 :1386، و رزمجو باشد )رزمجو

                                                           
1. Greenberg, J. H. 

2. Chomsky, N. 
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 همچنينآبادي و در زبان لري خرم هاي ترتيب واژهمؤلفه دربارۀ شناختيزبانیک بررسي 
 مقایسة آن با زبان فارسي انجام دهيم. 

 . پیشینۀ پژوهش 2
شناسي ترتيب واژه توسط زمينة زبان لري و همچنين ردهدر متعددي  شناختيزبانمطالعات 

هاي پيشينة بخشدر زیر ،اختصاربهصورت گرفته اس  که پژوهشگران داخلي و خارجي 
 :اشاره خواهد شد آنهابه تعدادي از  ،کاربردي و نظري

 . پیشینۀ کاربردی1ـ2
ترین رابطه را با زبان فارسي هاي ایراني جنوب غربي اس  که نزدیکزبان لري یکي از زبان 

یي آن از فارسي نزدیک به هزار سال اند و جداهر دوي آنها دنبالة زبان فارسي ميانه ؛دارد
  اسزبان مشتق از زبان فارسي باستان (. این 54-53 :1370، بهاروند اللهيپيش اس  )امان

شامل ، زبان لري را به دو گویش لر بزرگ ،(1363) 2(. مينورسکي155: 1362، 1نراویلنسو)
 ،آباديخرم هايرشامل ل، اي و بختياري و گویش لر کوچککهگيلویه ،هاي ممسنيرل

به دليل  ،کند که این زبانمي خاطرنشان همچنينکند. وي تقسيم مي، لرستاني و اليگودرزي
اي نشين بودند، بيشتر زبان محاورهانشين و صحرشکل و وضعي  زندگي قوم لر که بيشتر ایل

ان به دليل آميختگي آن با زب همچنين، ؛ار مکتوبي از آن برجاي مانده اس ثبوده و کمتر آ
اند دهکرلرزبانان بيشتر از خط و زبان فارسي براي تدوین ادبيات خویش استفاده  ،فارسي
اس  و  کردزبانهاي لري و بختياري، جنوب مناطق (. قلمروي گویش6-5 :1388)عبدي، 

ها خط ندارند و مطالعة این گویش همچنينشوند. ها قلمداد ميگویشوران آن لرها و بختياري
 ،4مان اسکارشناس آلماني، و ایران 3شناس مشهورِ روس، ژوکوفسکيعمدتاً توسط ایران آنها

 (. 131 :1378، 5صورت گرفته اس  )ارانسکي
برخي  ،هاي ایرانيراهنماي زباندر کتاب خود با عنوان  ،(570-567: 1383) 6شمي ا

يلي، بختياري و هاي لري فهاي واجي، صرفي، نحوي، اشتقاقي و واژگان در گویشویژگي
                                                           
1. Ravilenson, H. 

2. Minoresky, V. 

3. Žukovskij, V. A. 

4. Mann, O. 

5. Oranskij, I. 

6. Schmitt, R. 
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هاي ها، به وجود مصوتاین گویش ممسني را بررسي کرده اس . در توصيف واجي
 ،در توصيف صرفي ه واشاره کرد /δ/صام   و همچنين  /ü/مصوت ، /ē/، /ō/ افتةیکاهش
شوند(، ضمایر، اعداد و اضافه مي آنهاهاي صرفي که به رهاي اسم و صف  )نشانگبه مقوله

. در توصيف ه اس مضارع و ماضي( پرداخت ۀدو ماد ةیبر پافعل )تصریف آن در شش صيغه 
ها را ساز در این گویشساز و صف ترین نشانگرهاي تصغير، اسمهاي اشتقاقي، مهمویژگي
و در آخر،   اي قلمدادها را همان نحو فارسي محاورهنحو این گویش همچنينمعرفي و 

 ،ساختارهاي صرفي( 1390ها را فهرس  کرده اس . بهرامي )از این گویش تعدادي واژه
مورد  ،اي و ميدانيبا استفاده از دو روش کتابخانه ،را شهرلري دره نحوي و واژگان گویش

که این گویش ارتباط  هاي حاصل از تحقيق او نشان دادندفتهیا اس .بررسي قرار داده 
دليل پيشرف  صنع  و تکنولوژي، هجوم به ،با زبان فارسي دري دارد و امروزهنزدیکي 

به  (1390اس . عباسي ) قرار گرفتهتوجهي مورد بي ،فرهنگ بيگانه و زندگي شهرنشيني
با لري بختياري چهارلنگ، ساختمان واژه و انواع جمله در گویش  ،بررسي نظام واجي

با  ،هادر تعداد واج ،اس  که این گویش و نتيجه گرفتهپرداخته  ،گيري از شيوۀ ميدانيبهره
اي ميان آن و فارسي وجود يفارسي معيار متفاوت اس  و از نظر دستوري، اختالف جزئ

 (1391واژي اس . سلطاني )بيشترین تفاوت این گویش با فارسي معيار در سطح ساخ دارد. 
لري بختياري  در گویش ،ا و پویا بودنلحاظ ساده و مرکب بودن و نيز ایستبهرا، مقولة فعل 

بيانگر این بود که اغلب افعال در این  بررسي او نتایجتحليل و توصيف کرده اس .  تيرانيده
و از سویي، نمود پویایي افعالِ این گویش بيشتر از نمود ایستایي اس .  اندگویش مرکب

شامل  ،هاي مرتبط با آنبه توصيف گروه اسمي و گروهنيز  (1391ابراهيمي و عبدي )دمحم
ا ه. آننداهآبادي پرداختدر گویش لري خرم ،گروه حرف تعریف، گروه شمار و گروه اضافه

توجه  گزیني صورت گرفتههایي که در نظریة حاکمي  و مرجعبه تعدیل در این پژوهش،
پژوهش گواه  ینا نتایج حاصل از اند.بهره گرفتهاي از دو روش ميداني و کتابخانه اند وداشته

گروه  گيرد،مي آن بود که در این گویش، حرف تعریف در سطح باالتر از گروه شمار قرار
و از راه تکرارِ بازگشتي،  رودميکار نقشيِ اضافه در سطح باالتر از گروه حرف تعریف به

فراهم  ،صورت نامحدودامکان گسترش مناسب گروه اسمي را به ،بالقوهطور این گروه به
 کند. مي
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(، حسيني 1386) و رزمجو (، رزمجو1377، افرادي چون احمري )هااین پژوهش عالوه بر
(، ضياءمجيدي و 1392) همکارانو  کرد زعفرانلو(، کامبوزیا 1390(، اميدواري )1389)
 لري زبان دربارۀرا  یيهاپژوهش( نيز 1399( و همچنين آخوندي و صناعتي )1397بين )حق

 .اندانجام داده

  شناختي. پیشینۀ رده2ـ2

هاي فعل و مفعول برخي عناصر با سازه 2زبان، عدم همبستگي 625( با بررسي 1992) 1درایر 
را  4نظریة سويِ انشعاب و برد سؤالرا زیر  3وابستهل، نظریة هستهطریق این از را ثاب  کرد و

انسجامِ ترتيبِ عناصر گروهي و غيرگروهي بنياد نهاده شده بود، پيشنهاد کرد.  ةکه بر پای
ها به را پربسامدترین زبان SVO هايهاي خود، ردۀ زبان( با بررسي پایگاه داده2002درایر )

لحاظ حضور نشانگرهاي حال  فاعلي و مفعولي تلقي کرد و ميزان تطابق فعلي را با منطقة 
 SOV هايردۀ زبان را زیر سؤال برد که 5س . این نتيجة وي ادعاي هاوکينززباني، همبسته دان

و  ،لحاظ حضور نشانگرهاي حال  فاعلي و مفعوليبه ،هاپربسامدترین زبان عنوانبهرا 
. کردتلقي ميهایي با تطابق فعلي قوي زبان عنوانبههاي فعل آغازي را ردۀ زبان ،همچنين

هاي مختلف، با بررسي زبان ،«ترتيب واژه»اي با عنوان قاله( در م2007)همچنين، درایر 
عدم همبستگي ترتيب واژۀ برخي  همچنين، حد وسط و ميرمستقيغهمبستگي مستقيم، 

با بررسي  همچنين( 2008نشان داد. درایر ) «مفعول و فعل»هاي را با ترتيب سازه 6هامؤلفه
نشعاب، به این نتيجه رسيد که برخي از ها در چارچوب نظریة سويِ اِتعدادي از همبستگي

 ي،مراتبسلسلهايِ و فقط با فرض ساخ  سازهند اي حساسنسب  به ساخ ِ سازه آنها
 هستند.  هيتوجقابل

 . مباني نظری و شیوۀ پژوهش3
تأليف دبيرمقدم  ،هاي ایرانيشناسي زبانردهرو برگرفته از کتاب  الگوي پژوهش پيشِ

 12 در( 1992مؤلفة ترتيب واژۀ درایر ) 24 ليتحلبه بررسي و  ،اس . در این کتاب ،(1392)
                                                           
1. Dryer, M. 

2. correlation 

3. Head-Dependent Theory 

4. branching direction theory 

5. Hawkins 

6. components 
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در مقایسه  آنها، 1شناختيو وضعي  رده هشد زبان محلي در گسترۀ جغرافياي ایران پرداخته
. در مقالة حاضر نيز بر اساس ه اس هاي جهان توصيف شدآسيا و نيز زبانلهاي اروپابا زبان

اما حجم محدود مقاله  ه،مورد بررسي قرار گرفت 2ها در زبان لريليل این مؤلفههمان الگو، تح
 .ه اس هاي جهان شدآسيا و زبانلهاي اروپامانع از مقایسة این زبان با زبان

اي تهيه جمله122نامة روش تحليل در این مقاله به این شرش اس : نخس  یک پرسش
. در شدهاي پژوهش استخراج زن( مصاحبه و دادهگویشور )یک مرد و دو  3شد. سپس با 

اساس رب و در نهای ، شده، آوانویسي شدآوريهاي جمعمرحلة بعد، معادل لري همه داده
 گفته، بررسي و تحليل این زبان صورت گرف .الگوي پيش

 شناختيهای رده. ویژگي4
دو وضعي  آرماني دارند:  ي یکي از اینسوبهها تمایل زبان ،طبق نظریة سوي انشعاب درایر

هاي هاي گروهي )مفعول( پس از مقولهکه در آنها، مقوله 3نشعابياهاي راس الف( زبان
هاي گروهي پيش که در آنها، مقوله 4اِنشعابيهاي چپآیند؛ ب( زبانگروهي )فعل( ميرغي

 (.123: 1392شوند )دبيرمقدم، هاي غيرگروهي ظاهر مياز مقوله
 اندعبارتشود که مؤلفة ترتيب واژه در زبان لري پرداخته مي 24به بررسي  ،در این بخش
، صف  8اليهو مضاف ، مضاف7و بند موصولي 6هاي هستة اسمي، توالي5اضافهاز: نوع حرف
، 12و گزاره 11، فعل اسنادي10، فعل و قيد حال اياضافهحرف ، فعل و گروه9و مبناي مقایسه

                                                           
1. typological 

لري که موضوع این پژوهش اس   ،لهجه و گونه ،گویش ،اصطالحات زبان ( از1387براساس تعریف دبيرمقدم ) .2

 شود.زبان محسوب مي

3. right branching 

4. left branching 

5. adposition 

6. nominal head 

7. relative clause 

8. genetive construction 

9. base of comparison 

10. adverb of manner 

11. attrbutive verb 

12. predicate 
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و صف ،  3و اسم، قيد مقدار 2و صف ، صف  اشاره ، موصوف1روو فعل بند پي «خواستن»فعل 
نماي بند قيدي و بند، و جمله، متمم 5، ادات استفهام4نمود -فعل اصلي و فعل کمکي زمان

نمود و ستاک فعل، اسم و تکواژ آزاد  -زمان 7و اسم، فعل و فاعل، وند 6حرف تعریف
، 10و جملة متمم 9نما، متمم«توانستن»، فعل اصلي و فعل)هاي( کمکي در مفهوم 8ملکي

  فعل. 12ساز و ستاکوند منفي همچنينو  ، توالي مفعول و فعل11واژهحرک  پرسش

 های ترتیب واژه در زبان لری. بررسي مؤلفه1ـ4
آبادي، ابتدا توضيحي دربارۀ هر هاي ترتيب واژه در زبان لري خرمبررسي مؤلفه منظوربه

نکات موجود در آن مؤلفه، توصيف  ۀرکر شده و دربار يیا(ونه)هنم ،سپسو مؤلفة ارائه شده 
 و تحليلي بيان شده اس .

 : نوع حرف اضافه1مؤلفۀ . 1ـ1ـ4
این اس   بهگرایش  ،در لري ،گریدعبارتبههستند.  اضافهدر این زبان، پيش ،حروف اضافه 

 که حروف اضافه پيش از گروه اسمي واقع شوند، مانند:

 گرفتند. از مریما کتاب ر آنها( 1

es -  æn mæryæm ze keto -   n 1(  o -  n  -  o 
 آن   -ميانجي  - ها  کتاب   -معرفه  از مریم گرفتن -ج  ش3

وابستة خود، یعني  اي، پيش از اسماضافهدر گروه حرف« از»، حرف اضافه 1در نمونة 
، «در»، «به». بررسي این حرف اضافه و حروف اضافة دیگر مانند شده اس ، واقع «مریم»

                                                           
1. subordinative clause 

2. demonstrative adjective 

3. quantitive adverb 

4. tense- aspect 

5. question particle  

6. article 

7. affix 

8. possesive free morpheme 

9. complementizer 

10. complement 

11. wh-Q movement 

12. stem 
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و... نيز کاربرد « ve» ،«mən» ،«ri» ،«zir»هاي لري ترتيب با معادلبه ،و...« زیر»، «روي»
 اي بودن را در این زبان نشان داد.اضافهپيش

 : توالي هستۀ اسمي و بند موصولي2مؤلفۀ . 2ـ1ـ4
شود. منظور از بند بند موصولي پس از هستة اسمي واقع مي در این زبان مانند فارسي،

توضيح  ،آیدیعني همان اسمي که قبل از بند مي، موصولي، بندي اس  که دربارۀ هستة خود
 کند، مانند:دهد و آن را معرفي ميمي

 شناسند.مردي را که آمد مي آنها (2
omɑ-ø mə- šnɑs -æ(n) ke piyɑ-y-i 2( o- n - o 

آمدن لم ش3 اخباريل  شناختن ل جش3  دمرل ميانجي لنماهسته که  آنلميانجيلجمع   

 الیه: توالي مضاف و مضاف3مؤلفۀ . 3ـ1ـ4
 شود، مانند:اليه ظاهر ميمانند فارسي، مضاف قبل از مضاف ،در این زبان

 .اتاق شروع کن دیوارِ دستمال کشيدن را از( 3
 3) dæsmɑl kešiyæn - æ ze divɑre - e otɑq šoru ko-  ø 

کن -م   ش2 شروع اتاق معرفه ل دیوار از معرفه )را( ل کشيدن دستمال     

 : توالي صفت و مبنای مقایسه4مؤلفۀ . 4ـ1ـ4

تواند هم پيش از مبناي مقایسه و هم بعد از آن واقع ، صف  ميمانند فارسي ،در این زبان
 شود، مانند:

 تر از علي اس .رگآن دختر بز( 4
4)  o    doxtær     gæf   -   tær   -  æ  ze   æli   

بزرگ               دختر       آن     -تر        -علي         از        اس        

 تر اس .خواهرم از زهرا بزرگ (5
5) χuær    -    æm        ze  zærɑ    gæf  -  tær   -   æ 

خواهر            -م  ش1بس بزرگ       زهرا     از    واژه     -تر         -م ش3بس  واژه  
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و  (علي) هقبل از اسمِ مبناي مقایس« تربزرگ»هاي باال از لري، یک بار صف  در نمونه
هاي باال با توجه به نمونه همچنين،واقع شده اس .  (زهراه )یک بار پس از اسمِ مبناي مقایس

 اس .  «tær-»مانند فارسي، پسوند  ،هاي دیگر، نشانگر تفضيلي در این زباندادهو بررسي 

 ایاضافهحرف: توالي فعل و گروه 5مؤلفۀ . 5ـ1ـ4

توان هم قبل از فعل و هم بعد از فعل را مي اياضافهحرفمانند فارسي، گروه  ،در این زبان
 آورد، مانند:

        افتاد. از دستمگلدان ( 6
6) gol - do         ze        dæss     -      e   -    m                eftɑ  -   ø 

گل          -دان              از        دس             -معرفه     -   مش1بس  واژه      مش3  - نافتاد         

     .افتاد کوچکش برادر روي بازي موقع (7
7) moqeɂ -   e     bɑzi     eftɑ - ø        ri -    y    -  e        berɑr          

موقع         -   معرفه           ازي  ب        افتادن -م ش3          رو -انجي مي -معرفه         برادر        

košk   -     æ     -     š     
کوچک     -معرفه        -م ش3بس  واژه      

، گروه 7و در نمونة « افتاد»قبل از فعل « از دستم» اياضافهحرف، گروه 6در نمونة  
 واقع شده اس .« افتاد»بعد از فعل « روي برادر کوچکش» اياضافهحرف

 : توالي فعل و قید حالت6مؤلفۀ . 6ـ1ـ4
 آید، مانند:مانند فارسي، قيد حال  قبل از فعل مي ،در این زبان

 .با ترس کتاب را برداش  ( 8
 8) vɑ     tærs   keto - n          vər - dɑšt - ø 

    باترس              کتاب    -  ور          معرفه)را(   - داشتن   -م ش3

 : توالي فعل اسنادی و گزاره )مسند(7مؤلفۀ . 7ـ1ـ4
 مانند:آید، فارسي، مسند پيش از فعل اسنادي مي مانند ،در این زبان
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 اند.آنها معلم (9
9) o  -  n  -  o           moælem  -  æn 

آن    -ميانجي  -معلم       جمع     -ج   ش3بس واژه  

  «بند پیرو» و فعل «خواستن»: توالي فعل 8مؤلفۀ . 8ـ1ـ4
 :آید، مانندپيش از فعل بند پيرو مي «خواستن»مانند فارسي، فعل  ،در این زبان 

 خواستم با برادرم بيرون بروم.من مي (10

10) mæ     mə   -   hɑs  -  əm    və    berɑr  -  əm    

برادر   -م ش1بس  واژه                                        با       اخباري        من     -خواستن  -م ش1          

 ro   -   m    særɑ 

رفتن    -م ش1بيرون         

 : توالي موصوف و صفت9مؤلفۀ . 9ـ1ـ4
 آید، مانند:مثل فارسي، موصوف قبل از صف  مي ،در این زبان

 .پيرش مادر جز به خواستگاري آمدند همه (11
11) hæmæ  omɑ  -   n    -   æ       χɑsegɑr  -  i    qeyr  æz    

 از         غير       1پ ص س-  خواستگار     3 ش ج -  ميانجي -   آمدن           همه

dɑ  pir  -  e -  š 

       مادر    پير   -  معرفه   -م ش3بس  واژه

 : توالي صفت اشاره و اسم10مؤلفۀ . 10ـ1ـ4
 آید، مانند:صف  اشاره قبل از اسم ميمانند فارسي،  ،در این زبان

 
 

                                                           
 سازپسوند صف  .1
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 !از این دِه نرو (12

12) ze   i       di -  y   -  æ      næ -  ro - ø   

ده        این     از              -ميانجي  -نفي      معرفه   -رفتن   -م )امر(ش2  

 : توالي قید مقدار و صفت11مؤلفۀ . 11ـ1ـ4

  آید، مانند:قيد مقدار قبل از صف  مي مانند فارسي، ،در این زبان

  ضعيفه.هایش کمي چشم( 13

13) čæš- ɑ- š                 kæm - i           zæif- æ 

چشم  -جمع   -مش3بس کم      واژه    -سازدضعيف          قي-م ش3بس واژه    

واقع شده اس . فعل ربطيِ « ضعيف»قبل از صف  « کمي»مقدار  ، قيد13در نمونة   
 شود.ظاهر مي «æ-»بس  واژه صورتبهمانند فارسي محاوره،  ،«اس »

 نمودـ: توالي فعل اصلي و فعل کمکي زمان12مؤلفۀ . 12ـ1ـ4
اي وجود ندارد و از صورت مضارع براي بيان زمان آینده، فعل کمکي ویژه ،در این زبان

از تصریف فعل کمکي  ،اما براي بيان نمود ناقص ؛شودفعل براي بيان این زمان استفاده مي
 شود، مانند:قبل از فعل اصلي استفاده مي «داشتن»

 علي صبح از مسافرت خواهد آمد.( 14

14) æli     soæ     ze   mosɑferæt       mi    -    ɑ     -   ø 

اخباري            مسافرت          از          صبح            علي      -آمدن        -م  ش3  

 .صبح باید بروم مدرسه (15
15) soæ   bɑyæd   ro-əm    mædresæ 

رفتن         باید          صبح -مش1مدرسه                
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 رفتم سرِ زمين.باید مي (16
16) bɑyæd   mə - ræt - əm       sər - e   zemi 

سر   -معرفه    زمين  استمراري            باید       -رفتن   -مش1          

 ،شوداستفاده نمي« خواستن»از فعل کمکي  ،، براي بيان زمان آینده14با توجه به نمونة 
کنندۀ زمان آینده تعيين ي،رزبانيغبا توجه به شرایط باف   ،بلکه صورت مضارع فعل اصلي

از فعل کمکي  ،براي بيان زمان آینده و گذشته (،16)و  (15)هاي اس . با توجه به نمونه
 (،1)شود. در جدول استفاده مي« داشتن»از فعل  ،براي بيان نمود ناقص همچنينو « باید»

 ،براي بيان نمود ناقص ،«رفتن» زمان مضارع و ماضي استمراري فعل هاي مفردصرف صيغه
ه شد نظرصرفهاي جمع از آوردن صيغه ،حجم مقالهمحدودی  دليل ارائه شده اس  )به

 :(اس 

 «رفتن»ع و ماضي استمراری فعل های مفرد مضار. صرف صیغه1جدول 

 زمان
 شخص

 شمار

 سوم دوم او 

 لری فارسی لری فارسی لری فارسی

مضارع 

 استمراری
 مفرد

دارم 

روممی  
dɑr-æm mə - 

rr -æm 

داری 

رویمی  
dɑr- i mə 

- rr -  i 

دارد  

رودمی  
dɑr - æ 

mə - rr -æ 

ماضی 

 استمراری
 مفرد

داشتم 

رفتممی  
dɑšt-æm  mi 

- ræt -æm 

داشتی 

رفتیمی  
dɑšt- i   

mi -ræt - i 

داشت 

رفتمی  
dɑšt - ø 

mi-ræt-æ 

 : توالي ادات استفهام و جمله13مؤلفۀ . 13ـ1ـ4
به دنبال فعل در انتهاي  ،پسوند صورتبه ،«آیا» مانند فارسي، ادات استفهام معادل ،در این زبان
انتهاي جمله، سؤالي بودن آن را در ، «تکيه»واحد زبرزنجيري  صورتبهآید یا جمله مي
 : کند، مانندمشخص مي

   قفس خریدي؟ هابراي پرنده( 17

17)  si       miliče -   y   - ɑ    qæfæs -     χærid   -       i   -   yy æ  

 سؤالي -         براي        پرنده     -ميانجي  -  هاقفس       -ن      خرید       -    مش2
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 دیدي؟ مرا (18
18) mæ   -     n    -  e            did  -   i' 

    من          -    ميانجي - معرفه )را(   دید      -م  ش2

تکواژ وابسته  صورتبه ،«آیا» ، ادات استفهام معادل(18)و  (17)هاي با توجه به نمونه 
(æ- در انتهاي فعل یا )ظاهر  ،در انتهاي جمالت سؤالي( 'واحد زبرزنجيري تکيه ) صورتبه
 شود.مي

 : توالي حرف ربط قیدی و بند14مؤلفۀ . 14ـ1ـ4
 مانند فارسي، حرف ربط قيدي قبل از بند جاي دارد، مانند: ،در این زبان

 ازش عکس بيندازند. تاها عروس را بردند بين مهمان( 19
19) ærus - e      bord   -  æn         min   memon -  ɑ   tɑ      zæ -  š  

عروس    - بردن      معرفه)را(      -ج  ش3بين             مهمان      -جمع     تا                 از   -م ش3 بس واژه  

æks             bo    -   n    -    æn 

عکس              التزامي - انداختن     -ج    ش3  

 اس . واقع شده« عکس بيندازند» پيش از بند« تا»حرف ربط قيدي  ،(19)در نمونة 

 : توالي حرف تعریف و اسم15مؤلفۀ . 15ـ1ـ4
پس از اسم  ،تکواژ وابسته صورتبه ،حروف تعریف معرفه و نکره مانند فارسي، ،در این زبان

 آیند، مانند:مي

 دیوارِ اتاق را بشور. (20
20) divɑre -e    otɑq - e       bæ - šur - ø  

دیوار               -اتاق     معرفه     -امر   معرفه)را( -شستن -  مش2  
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 اي را به فاطمه داد.بسته (21
21) bæst-      e   -    i    dæ   - ø      fɑtmæ 

بسته         -صف  مفعولي  -دادن      نکره     -مش3فاطمه          

در نقش نشانگر معرفگي و تکواژ وابستة  ،«e-»ة ، تکواژ وابست(21)و  (20)هاي در نمونه 
«-i»، اند. پس از اسم واقع شده گي،ردر نقش نشانگر نک 

 : توالي فعل و فاعل16مؤلفۀ . 16ـ1ـ4
 آید، مانند:فاعل پيش از فعل مي مانند فارسي، ،در این زبان

 .   او در را با کليد باز کرد( 22

22) o     dær -     æ    vɑ    kilid    vɑ  -  kərd  -  ø 

در           او             -باز        کليد       با     معرفه)را(       -کردن       -م ش3  

 اس . واقع شده« باز کرد» پيش از فعل« او» ، فاعل(22)در نمونة  

 : توالي عدد و اسم17مؤلفۀ . 17ـ1ـ4
 آید، مانند:عدد قبل از اسم مي مانند فارسي، ،در این زبان

 مان چهار پسر دارد.همسایه( 23
23) hæmsɑyæ-mon       čɑr     kor  dɑr - æ 

ش3 داشتن    پسر      چهار   -م همسایه          -ج ش1بس واژه        

 اس . واقع شده« پسر» پيش از اسمِ« چهار»، عددِ (23)در نمونة  

 نمود و ستاک فعلـتوالي وند زمان: 18مؤلفۀ . 18ـ1ـ4
در برخي  و ستاک حال و گذشته دو صورت جداگانه هستند ،در این زبان، در برخي موارد

که  طورهمانرود.  نمود به کار ميلبندي زماندیگر، وندي پس از ستاک فعل براي صورت
دو صورت کامالً « گفتن»هاي مضارع و ماضي فعل شود، ستاکمشاهده مي (2)در جدول 
 جدا هستند:
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 «گفتن»صرف شش صیغۀ مضارع اخباری و ماضی سادۀ فعل . 2جدول 

 زمان
 شخص

 شمار

 سوم دوم او 

 لری فارسی لری فارسی لری فارسی

مضارع 

 اخباری

گویممی مفرد  mo -ɂ-əm گوییمی  mo - y-  i گویدمی  mo - ɂ- æ 

گوییممی جمع  mo-y -im گوییدمی  mo - y -id گویندمی  mo - ɂ-æn 

ماضی 

 ساده

 got - ø گفت got - i گفتی got- əm گفتم مفرد

 got - æn گفتند got -id گفتید got - im گفتیم جمع

حاکي « پرسيدن»ۀ فعل دبعد از ستاک ماضي سا «-i» نيز وجود پسوند (3)در جدول  
نمود لهاي مضارع حاکي از زمانهمين پسوند بعد از ستاک صيغه نبودِنمود گذشته و لاز زمان

 غير از گذشته اس :

 «پرسیدن»صرف شش صیغۀ مضارع استمراری و ماضی سادۀ فعل  .3جدول 

 زمان
 شخص

 شمار

 سوم دوم او 

 لری فارسی لری فارسی لری فارسی

مضارع 

 استمراری

پرسممی مفرد  mə-pors-

æm 
پرسیمی  mə-pors- i پرسدمی  mə-pors- 

æ 

پرسیممی جمع  mə- pors-

im 
پرسیدمی  mə-pors- 

in 
پرسندمی  mə- pors- 

æn 

ماضی 

 ساده

 pors-i- n پرسید pors-i پرسیدی pors-i -m پرسیدم مفرد

 -pors-i پرسیدیم جمع

mæ 
 pors-i- næ پرسیدند pors-i- tæ پرسیدید

 ملکي : توالي اسم و تکواژ آزاد19مؤلفۀ . 19ـ1ـ4
  آید، مانند:بس  به اسم ميمقيد و پي صورتبهمانند فارسي، تکواژ ملکي اغلب  ،در این زبان

 .کرد ريگدستم الي در  (24
24) dæss  -   e   -  m   lö  dær  gir- kərd -  ø 

گير -کردن -م ش3  در       ال     دس    -معرفه      -م ش1بس واژه       

 اس . واقع شده« دس » بعد از اسم ،بس پي صورتبه ،«مل»تکواژ ملکي  ، (24)در نمونة 
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 «توانستن» : توالي فعل اصلي و فعل کمکي در مفهوم20مؤلفۀ . 20ـ1ـ4

گيرد، قبل از فعل اصلي قرار مي «توانستن»، فعل کمکي در مفهوم مانند فارسي ،در این زبان
 مانند:

 توانم بخوانم.آن کتاب را مي( 25

25) o     keto   -   n      ton     -     om       bo      -  n      -   om 

کتاب          آن   -توانستن      معرفه)را(   -م ش1بس التزامي     واژه  -خواندن   -مش1  

 نما و جملۀ متمم: توالي متمم21مؤلفۀ . 21ـ1ـ4
 آید، مانند:جملة متمم مينما آغاز مانند فارسي، متمم ،در این زبان

 .این ده به آن ده بروي درس  نيس  که از( 26
26) doros      ni     -    y:    -  æ         kæ   ze  i   de    ve      

نيس    درس      -ميانجي      به    هک      از      این      ده  -تاکيد  

 o    de     be   -   r    -   i    
  آن            دهالتزامي        -رفتن   -م ش2 

واقع شده « این ده به آن ده بروي از»آغاز جملة متمم در « که»نماي ، متمم(26)در نمونة 
 اس .

در «  آن»و « این»در این زبان، معادل « -o»و « -i»(، صفات اشارۀ 26با توجه به نمونة )
               فارسي اس . 

 واژهحرکت پرسش: 22مؤلفۀ . 22ـ1ـ4
 کند، مانند:ماند و حرک  نميواژه در جاي اصلي خود ميپرسش، مانند فارسي ،در این زبان

 نِشستي؟ رویش چرا ؟کجاس  کتاب( 27

 27) ketow    koǰɑ -   n - æ             čerɑ   ri   -   š             

  کتاب       کجا - ميانجي   -م  ش3بس  رو      چرا      واژه  -  مش3 بس واژه

  nešest -     i  -  yy  -  æ  

   نشستن       -م ش2 -ميانجي  -سؤالي
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 : توالي مفعول و فعل23مؤلفۀ . 23ـ1ـ4
مفعول صریح گروهي )مفعولي که به شکل گروه در جمله به کار  مانند فارسي، ،در این زبان

ولي مفعول بندي )مفعولي که به شکل بند در جمله ظاهر  ،شودرود( قبل از فعل ظاهر ميمي
 آید، مانند:شود( پس از فعل ميمي

 .سپرد علي به را گوسفندش (28
28)  gællæ  -     š          -  e     ve    æli  sepord  - ø 

         گوسفند   -   مش3 بس واژه    -  )را(به  معرفه     علي       سپردن   -م  ش3

 دانم که آدم مهرباني اس .مي( 29
29) dun-om      ke    ɑ: m  -  e   mehræbun  

دانستن      -م ش1آدم         که          -معرفه                  مهربان    

-i  -   y   -    æ  

   -نکره        -ميانجي        -م  ش1بس  واژه

، (29)و در نمونة « سپردن»قبل از فعل « گوسفندش»، مفعول صریح گروهي (28)در نمونة 
این زبان هم  ،نی؛ بنابراواقع شده اس « دانستن»پس از فعل « آدم مهرباني اس »مفعولِ بنديِ 
 اِنشعابي بودن دارد.اِنشعابي و هم چپتمایل به راس 

 ساز و ستاک فعل: توالي وند منفي24مؤلفۀ . 24ـ1ـ4
 شود، مانند:پيشوند در فعل بازنمایي مي صورتبهساز مانند فارسي، وند منفي ،این زباندر 

 ماند.او پيش ما نمي( 30
30) o tey   emɑ  næ- mi-mon-æ 

نفي       ما       پيش  او -اخباري-ماندن-مش3  

در زبان  لري  هاي ترتيب واژههاي حاصل از تحليل و بررسي جایگاه مؤلفهیافته
  :آورده شده اس  اختصاربهآبادي در جدول زیر خرم
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 آبادیهای ترتیب واژه در لری خرمتوالی مؤلفه .4جدول 

 مؤلفه
 توالی

 مؤلفه
 توالی

 توضیحات جایگاه دوم جایگاه او 
جایگاه 
 او 

جایگاه 
 دوم

 توضیحات

مؤلفۀ 
1 

13مؤلفۀ  _ گروه اسمی حرف اضافه  جمله 
ادات 
 _ استفهام

مؤلفۀ 
2 

14مؤلفۀ  _ بند موصولی هسته اسمی  
حرف 
ربط 
 قیدی

 _ بند

مؤلفۀ 
3 

الیهمضاف مضاف 15مؤلفۀ  _   اسم 
حرف 
 _ تعریف

مؤلفۀ 
4 
 
 

 الف( صفت
ب( مبنای 
 مقایسه

 

الف( مبنای 
 مقایسه

 ب( صفت

 
_ 

 
16مؤلفۀ   

 
 فاعل

 
 فعل

 
_ 

مؤلفۀ 
5 

 الف( فعل
ب( گروه 

ایاضافهحرف  

گروه الف( 
ایاضافهحرف  

 ب( فعل

 
_ 

 
17مؤلفۀ   

 
 عدد

 
 اسم

 
_ 

مؤلفۀ 
6 

18مؤلفۀ  _ فعل قید حالت  
ستاک 
 فعل

وند 
نمودمزمان  _ 

مؤلفۀ 
7 

 _ فعل اسنادی گزاره )مسند(
19مؤلفۀ    اسم 

تکواژ آزاد 
 _ ملکی

مؤلفۀ 
8 

«خواستن»فعل  20مؤلفۀ  _ فعل بند پیرو   

فعل 
کمکی در 
مفهوم 

«توانستن»  

اصلیفعل   _ 

مؤلفۀ 
9 

21مؤلفۀ  _ صفت موصوف نمامتمم   
جمله 
 _ متمم

مؤلفۀ 
10 

22مؤلفۀ  _ اسم صفت اشاره  _ _ 
عدم حرکت 

واژهپرسش  

مؤلفۀ 
11 

23مؤلفۀ  _ صفت قید مقدار  

الف( 
مفعو  
 گروهی
 ب( فعل

 الف( فعل
ب( 
مفعو  
 بندی

_ 

مؤلفۀ 
12 

فعل کمکی 
نمودمزمان  

24مؤلفۀ  _ فعل اصلی  
وند 
سازمنفی  

ستاک 
 _ فعل
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 گیریبحث و نتیجه .5
چنان اهميتي از آن ،شناسيدر حوزۀ رده ،هاها و گویشهاي ترتيب واژۀ زبانبررسي مؤلفه

هاي فراواني به این حوزه اختصاص یافته اس . در کشور ها و بحثبرخوردار اس  که نظریه
هاي بسياري در حوزۀ تنوع، تاکنون آثار و مقالههاي مها و زبانبه دليل وجود گویش ،ما نيز
از این  ،هاي جنوب غربي ایرانیکي از زبان عنوانبه ،شناسي نگاشته شده اس . لريگویش

مورد  ي،شناختزبانلحاظ مباحث به ،هاي متفاوت آن راتوان ویژگيقاعده مستثني نيس  و مي
 تحليل قرار داد. 
آبادي هاي درایر در زبان لري خرممؤلفة ترتيب واژه 24شناختي بررسي رده ،در این مقاله

اضافه، هستة اسمي، مضاف، قيد هاي حرفسازه ،مانند زبان فارسي ،نشان داد که در این زبان
نمود، ل، موصوف، صف  اشاره، قيد مقدار، فعل کمکي زمان«خواستن»حال ، گزاره، فعلِ 

نما ، متمم«توانستن»عدد، ستاک فعل، اسم، فعل کمکي جمله، حرف ربط قيدي، اسم، فاعل، 
هاي گروه اسمي، بند موصولي، ترتيب قبل از سازهساز در جایگاه اول و بهو وند منفي
اليه، فعل، فعل اسنادي، فعل بند پيرو، صف ، اسم، مبناي مقایسه، صف ، فعل اصلي، مضاف

نمود، تکواژ آزاد ملکي، فعل اصلي، لانادات استفهام، بند، حرف تعریف، فعل، اسم، وند زم
ترتيب پيش یا پس توانند بههاي صف  و فعل نيز ميآیند. سازهجملة متمم و ستاک فعل مي
واقع واقع شوند. مفعول گروهي معموالً قبل از فعل  اياضافهحرفاز مبناي مقایسه و گروه 

در  ،واژهدر این زبان، پرسش همچنينگيرد. و مفعول بندي بعد از فعل قرار ميشود مي
 کند. ماند و حرک  نميجمالت سؤالي با واژۀ استفهام، در جاي اصلي خود باقي مي

توان به نتایج دیگري که از ، ميموردنظرمؤلفة  24از تحليل  آمدهدس بهعالوه بر نتایج 
 توصيف و تحليلِ این زبان در این پژوهش حاصل شد اشاره کرد: 

اِنشعابي( و بعد از مفعول گروهي بان، فعل قبل از مفعول بندي )راس الف( در این ز
 شود.  پایاني واقع مي در جایگاه هم در جایگاه مياني و هم ،بنابراین ؛آیداِنشعابي( مي)چپ

 کهکند ( را تأیيد مي570-567: 1383هاي اشمي  )پ( بررسي لري در این مقاله، یافته
، ضمایر «-tær»تفضيلي  ،«-i» ۀنکر ،«-ɑ»و نشانگرهاي جمع  /ü/و  /ə/هاي بر وجود مصوت

مانند نحو  را نحو این زبان همچنينو کرد تأکيد مي «-o»و  «i-»و صفات اشارۀ نزدیک و دور 
 کرد.تلقي مياي فارسي محاوره
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نخس  نزدیکي  :توان به دو نتيجة کلي از این پژوهش دس  یاف مي ،از این شواهد
 همچنينگذارد و ( صحه مي54-53: 1370اللهي )تنگاتنگ این دو زبان که بر ادعاي امان

باید  ،رونیازا کند.را اثبات مي« مياني قويفعل» هايعنوان ردۀ زبانبه آنهاتعيين ردۀ 
 نياز به بررسي ،در گذر زمان شود،شبيه فارسي اینکه خاطرنشان کرد که تمایل لري به 

 ،هاي دیگرو گویش هازبانمانند بسياري از  ،لري کهيدرصورتاما  ،درزماني و تاریخي دارد
 دهندۀ ميزان درخطر بودن این گونه اس . نشان ،شدن به فارسي باشددر حال شبيه
دهد که زبان لري نيز مانند زبان فارسي بررسي علمي در این زبان نشان مي ،در نهای 

 روازاینشناختي خاص خود را دارد، هاي دستوري و ردهویژگي ،هازبان )زبان معيار( و دیگر
تواند چنيني ميهاي اینحداقل پيامدي که انجام پژوهش ،دارد. درواقع آنهابا  ترازهمارزشي 

اما حجم محدود این مقاله  ؛هاي محلي اس شأن اجتماعي زبان يارتقابه همراه داشته باشد، 
 ،هاي آتياميد اس  در پژوهش .تنها مجال مقایسة زبان لري با فارسي را به نویسندگان داد

 هاي ایراني باشيم.  شناسي ترتيب واژۀ زبانتري در حوزۀ ردهشاهد مطالعات تطبيقي گسترده

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.  
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  سخن. :تهراناشرف صادقي، چاپ اول، علي ترجمة .ایرانيهاي زبان (.1378). موسيف ی ارانسکي،
آرمان بختياري و  ترجمة. هاي ایراني نوهاي ایراني: زبانراهنماي زبان(. 1383یگر. )راشمي ، رود 

  ققنوس. :دوم، تهران جلد دیگران،
 آگاه. :تهرانچاپ اول،  .قوم لر  .(1370کندر. )اللهي بهاروند، سامان 
یاسوج  شهر هاي اصيل گویش لري درهایي از واژه(. بررسي کاربرد نمونه1390) آرزو. اميدواري، 

 .16-1 (،2)1 ،نيزمرانیاهاي محلي زبان ادبيات و. جنسي  بر حسب متغيرهاي سن و
ارشد کارشناسي نامةپایان .شهرلري شهرستان دره شیساختار گوبررسي (. 1390)اهلل. آی  بهرامي، 

 طباطبایي. ةدانشگاه عالم ،تربيتي و علومشناسي روان

 نامةپایان. )لرستان( بررسي صرف در گویش لري شهرستان درود (.1389)حمد. م حسيني، 
 ي همدان.  سينادانشگاه بوعلي ،انسانيعلومو ارشد ادبيات کارشناسي

-91(، 5)2، ادب پژوهيهاي بومي و جهاني.  دکاربر ؛(. زبان، گونه و لهجه1387دبيرمقدم، محمد. ) 
128 . 

 تهران: انتشارات سم .. هاي ایرانينازب سياشنرده (.1392)حمد. م، دبيرمقدم 
 آگاه. :اللهي، چاپ اول، تهرانسکندر امان ترجمة. سفرنامة راویلنسون(. 1362راویلنسون، هنري. ) 

.  توصيف نظام آوایي بررسي و گویش لري کهگيلویه: (.1386اهلل. )، آی رزمجو و اهلليب ه رزمجو، 
 .122-97 ،(2و 1) 4 ،شناسيگویش

نامة پایان .گویش لري بختياري ده تيراني اليگودرز بررسي فعل در (.1391)يال. ل سلطاني، 
 تهران. نورپيامدانشگاه ، انسانيعلوم ارشد ادبيات وکارشناسي

ها مطالعات زبانهاي آن. (. نمود فعل در زبان لري و گونه1397بين، فریده. )مجيدي، ليال و حقضياء 
 .110-93(، 22)6، هاي غرب ایرانو گویش

کارشناسي ارشد نامة پایان. گویش بختياري چهارلنگ شناختيزبانبررسي (. 1390عباسي، ندا. ) 
  .تهران نوراميپرشتة آموزش زبان فارسي، دانشگاه 

نامة پایان .آباديهاي اسمي در گویش لري خرمگروه بررسي (.1388)روین. پ عبدي، 
 شناسي همگاني، دانشگاه شهيد بهشتي. ارشد زبانکارشناسي

(. مقایسه فرایندهاي 1392)، آرزو. سليماني مقدم، اردشير واليه، ملکيع کامبوزیا کرد زعفرانلو، 
 .180-151، (13)4،  جستارهاي زباني ،باالگریوه با فارسي معيار گویش لري هايواجي همخوان

هاي اسمي در گویش لري (. توصيف گروه1391روین. )پ عبدي،و  ابراهيمي، زینبدمحم 
 .96-81(، 6)4، شناسيهاي زبانپژوهشآبادي، خرم

اللهي و ليلي بختيار، چاپ اول، . مترجمان؛ سکندر امانلرستان و لرها(. 1363مينورسکي، والدیمير. ) 
 تهران، بابک.
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