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 چکیده  

 مقاله: ةتاریخچ
 98اردیبهشت  23دریافت: 
 98 مـاه آذر 16 پذیرش:

های ایرانی غربی است که به لحاظ ردهجنوبی زبان ةبهبهانی متعلق به شاخ

در جنوب تر مورد توجه قرار گرفته است. شهر بهبهان مک «ترتیب واژه»شناسی 

کنند. گو میومردم این شهر به بهبهانی گفت .قرار داردشرقی استان خوزستان 

 ةمؤلف 24شناختی ترتیب واژه را در بهبهانی بر اساس این مقاله وضعیت رده

آسیا -روپازبانی ا ةمنطق پایانی درمیانی و فعلفعل ةرد شناختی درایر با دورده

های این مقاله نشان مییافتهمناطق زبانی جهان بررسی کرده است.  ةو کلی

فعلپایانی و فعلشناختی های ردهای از مؤلفههرچند بهبهانی آمیختهکه د نده

میانی فعلهای شناختی زبانهای ردهمیانی است، اما گرایش زیادی به مشخصه

شناختی مزبور به های ردهبسیاری از مؤلفهه در کرغم این. بهبهانی علیدارد

های های دستوری، مثل فقدان فعلویژگی از فارسی شباهت دارد، اما در برخی

های حال و کمکی مستقل برای بیان زمان آینده، فقدان نمود مستمر در زمان

. در داردزبان فارسی تفاوت  بامفعول صریح،  ةنشان گذشته، و همچنین، نبود

با استفاده از  شده از گویشوران بهبهانی،های زبانی گردآوریداده پژوهشاین 

توصیف و تحلیل  ،هاآن یو شّم زبان یشناسزبان یارهایمطابق با مع پرسشنامه،

 .اندشده

  

 های کلیدی:واژه
 های همبستگیجفت

 یچپ انشعاب 

 یراست انشعاب 

 انشعاب یسو 

 یشناخترده یهامؤلفه

   

  ولئمس ةنویسند 

 (گرامی شهرام) shahramgr21@gmail.com آدرس ایمیل: 

 

http://jill.shirazu.ac.ir/


 زبانشناسی رده منظر ازبهبهانی ر د واژهترتیب       134

 

 1398پاییز و زمستان                                               های ایرانی، سال چهارم، شماره دوم   شناسی گویشانزب

 دمهقم. 1

در جنوب شرقی استان خوزستان در شهر بهبهان  1ایرانی غربی جنوبیهای زبان بهبهانی از گروه

تعیین تر مورد توجه قرار گرفته است. کم «ترتیب واژه» شناسیو به لحاظ رده شودصحبت می

ی هابر اساس مؤلفه ،یبند اصل ةدر محدود« اصلی یهاسازه بیترت» یناختشرده تیوضع

 3«ینبرگیواژه گر بیترت یهایهمبستگ»با عنوان  (1992) 2ریدرا یشناخترده ةوچهارگانبیست

  :زیر پاسخ دهدهای پرسش ة پیش رو بر آن است تا به مقال مقاله است. نینگارش ا یهدف اصل

 یاز دو الگویک کدام تابع  ی(، بهبهان1992) ریدرا ةواژ بیترت یشناخترده یهامطابق با مؤلفه. 1

 است؟ VO یانیمو فعل OV یانیپافعل یشناخترده

از  یازهیآم ،یعنی) دستکی ریغ ایاست،  دستکی گفته،شیپ یهاانشعاب در مؤلفه یسو ایآ .2

 (؟ باشدمی یو چپ انشعاب یراست انشعاب

و کل جهان  ایآس-اروپا یعنیخود،  ةمنطق در ،یواژه در بهبهان بیرتت یشناخترده تیوضع .3

 چگونه است؟

 ی از طریقزبان یهاداده است. یدانیو م یاکتابخانه ةویدر پژوهش حاضر به ش قیروش تحق   

شده در کتاب آزموده یشناخترده یهاپرسشنامه شامل مؤلفه ی. محتوااندهشد ثبتپرسشنامه 

 یحضور ةمصاحب قی. سپس، از طرباشدمی( 1392) رمقدمیدب فیتأل یرانیا یاهزبان یشناسرده

 سواد،ی)ب التیدر بهبهان به لحاظ سن، جنس، و تحص یبوم شورانیاز گو یگوناگون فیبا ط

 ینزبا یهاپاسخ ،سپس. شداستخراج  ازیمورد ن یزبان ةکری(، پکردهلیتحص یسواد، و حتکم

 یو با استفاده از شم زبان ع،یمورد به مورد، تقط ،ییو معنا ،ینحو ،یشده، به لحاظ صرفثبت

 . ندشد لیو تحل هیتجز ،یفیو توص یلیتحل یبه روش ،یشناختزبان یارهایو مع شورانیگو

 

 

                                                             
غربی جنوبی، همچون دوانی، دلواری و الرستانی، به  های ایرانیجا که بهبهانی، مانند برخی دیگر از زباناز آن. 1

توان در توصیف رده، نگارنده معتقد است که میدتفاوت دارفارسی  بااز این جهت  و گانه،لحاظ نظام مطابقه، دو

  اصطالح زبان بهبهانی نیز استفاده کرد.   از شناسی بهبهانی،

2. Dryer  

3. The Greenbergian Word Order Correlations 
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 پژوهش ةپیشین. 2
 های ایرانی در زبان پژوهش ةپیشین 2-1

ر این دقرار گرفته است.  یمورد بررس یرانیا یهازبان ریاز سا شیب یدر زبان فارس« واژه بیترت»

(، 1979) 2یپ(، فرخ1970) 1نیمو(، 1961) پاپرو  یریجزا به( 48: 1994خصوص، کریمی )

 ،یدر فارس« واژه بیترت» کند که معتقدنداشاره می( 1983) انی( و سامئ2001) رمقدمیدب

( و SOV) یانیپافعل بی(، دو ترت1976) یاصفهان یلیمورد، سه نیاست، اما در ا« یانیپافعل»

. اند( را قائل شدهSVO) یانیمفعل یساختژرف بی(، ترت1970) یو مرعش (،VSO) نیآغازفعل

 ست،ین ریناپذواژه، انعطاف یبه لحاظ توال ،ی( خود معتقد است که زبان فارس48: 1994) یمیکر

 هیالضافٌم -مضاف ی( که با وجود توالSOV« )فعل -مفعول -فاعل» یاست با توال یبلکه زبان

(NGو موصوف )- ( صفتNAتعب ،)را نقض  یانیپافعل یهااز زبان (1963/1966) 3نبرگیگر ری

ترتیب بنیادی »کند که ( عنوان می1392، نقل از دبیرمقدم به 261-125: 1989کریمی ). کندیم

( S)فاعل تتهران، به صور ةزبان فارسی، در فارسی معیار گفتاری، لهج ةهای ساددر جمله «هاواژه

 نشان استاست. به باور وی، این ترتیب ترتیبی بی V( + فعلO( + )مفعولPPیا+ )عبارت اضافه

 دگرگون گردد. جایی بهجا تواند تحت تأثیر برخی فرایندهایو می

و  «مفعول غیرصریح -مفعول صریح»های از توالییک کدام که در زبان فارسیدر خصوص این

( 1382( و راسخ )1376دار است، دبیرمقدم )نشان یا نشانبی «حیول صرمفع -حیصرریمفعول غ»

نشان است )منصوری، بی «حیصرریمفعول غ -حیمفعول صر» یتوالاند که صریح ادعا کردهطور به

 700در  ختهیرآزمون جمالت درهمبا استفاده از ( 200-199: 1384) یمنصور(. 199-200: 1384

 ینشان در زبان فارسیب بیرتت که نشان داده است گویشوران زبان فارسی گیری از شّم، و بهرهجمله

 . باشدمی  «حیصرریمفعول غ -حیمفعول صر» ترتیب

 :نویسدمی یشیزا یشناساز منظر زبان( 87: 1996) یدرز
« فعل -مفعول -فاعل» ،یساده در فارس ةجمل یادیدر ساخت بن« واژه بیترت»

(SOV ،است )ییهازبان نیاست که در چن یبا فرض ریفوق، مغا ینهادشیپ بیترت اما 

                                                             
1. Moyne 

2. Farrokhpey 

3. Greenberg  
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قبل از  یفعل کمک یفارس رد رایرود، زیکار مبه  «یفعل اصل»بعد از «  یفعل کمک»
 است.   ازین یترشیب یهامورد به پژوهش نیدر ا نیشود. بنابرایظاهر م یفعل اصل

 یداستان فارس هر دو مجموعکالم را دی اجزا بیترت یدر مطالعات آمار( 1365)محمودوف 

گلستان  میاز ابراه «مدّ و مه»و  یاز بزرگ علو «گرید یهاها و داستاننامه» یهامعاصر، به نام

دو، سه، چهار، پنج و  لمث ،یبیدو ترک ةپس از ذکر آمار انواع جمالت ساد اوکرده است.  یبررس

 ینهاد در صدر جمله جا ،یبیدوترک ةجمالت ساد درصد 72در باًیتقر :سدینویم ،یشش عضو

بخش جمالت است. نهاد انیدرصد موارد، گزاره پا 92در  ز،یانواع جمالت ساده ن گریدارد و در د

 جمله است.    انیابه آمدن در پ لیمتما زیو گزاره ن ینیبه صدرنش لیمتما شهیهم

را از حدود  یالتکودک، جم اتیادب ینوشتار ة( در گون1372پور )یاحمد گر،ید یدر پژوهش آمار

را  یاصل یهاسازه بیترت ،یبه لحاظ آمار ،واکرده است.  یآورجمع یکتاب کودک در زبان فارس 20

که  ستگرفته ا جهیکرده و نت یبررس یو متمم یموصول و جمالت مرکب یاخبار ةدر جمالت ساد

 ،یاخبار ةدر جمالت سادالگو  نیتراست. غالب ریپذانعطاف یمورد بررس ةسازه، حداقل در گون بیترت

 گزاره است.  انینهاد در مقابل گزاره و قرارگرفتن فعل در پا ینیآغازنش

 بیاز آن است که ترت ی( حاک1396) یشجاع یهاداده لیو تحل هیآمده از تجزدستبه جینتا

است. بسامد  «فعل -یامفعول حرف اضافه - حیمفعول صر -فاعل» یجمالت زبان فارس نشانیب

یپژوهش نشان م نیا یهاافتهی نیندارد. همچن یریچشمگ عیها توزدار سازهنشان بیرتتوقوع 

 پررنگ اریبس یدار در زبان فارسنشان یهاوجودآمدن مقولهدر به ینحو یهاکه نقش حرکت دهد

 ندنتوایم حیفاعل و مفعول صر ،یاردالن یکه در کرد کندیعنوان م نیز( 1394) بخشضیف است.

مفعول  شود،یم ندیشایپ حیکه در آن، تنها مفعول صر یبرخالف زبان فارس نید. همچننشو ندیپسا

 شیگو یشناخترده تیوضع یبررس ةجی. نتشودیم ندیشایجمله پ نیآغاز گاهیبه جا زین حیرصریغ

و هم در  ایآس -اروپا  یهازبان اسیهم در مق شیگواین که  سازدیرا آشکار م تیواقع نیا ،یاردالن

 یهالفهمؤ ظدارد. به لحا یقو یانیمفعل یهابه زبان یقابل توجه لیجهان، تما یهازبان اسیمق

جود دارد. و یادیز اریشباهت بسی( اردالن شیگو) یو کرد یزبان فارس نیواژه، ب بیترت یشناخترده

ست، اما ا منعطف یزبان یهاسازه یاصل شیدر آرا رییدر برابر تغی( اردالنی )زبان کرد یگفتار ةگون

   .باشدیبه صورت مطلق نم یریپذانعطاف نیا
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 و «وابسته-هسته» ةیرا بر اساس دو نظرلنگرود  یلکیگ شی( گو1381) یلنگرود یواحد

 یجفت همبستگ ایمؤلفه 14 ةکه از مجموع ردیگیم جهیو نت کندمی یبررس «انشعاب یسو»

د. ندار ی( همبستگVO) بیؤلفه با ترتم 5 ( وOV) یاصل بیمؤلفه با ترت 9، شیگواین معتبر در 

از  زی( ن1394رضاپور ) .کندیقلمداد م SOVلنگرود،  یلکیگ شیواژه را در گو یاصل بیترت او

 ریراد ةچهارگانوستیب یهامؤلفه ةیبر پا یرا در زبان سمنان«  واژه بیترت» ،یختشنامنظر رده

های مؤلفه از مؤلفه 17ی دارا یانکه زبان سمن ردیگیم جهیکرده است و نت یبررس (1992)

 و ایآس-اروپا هایزبانروهبا گ سهیقوی در مقا یانیمهای فعلمؤلفه از مؤلفه 16 و یقو یانیپافعل

های با گروه زبان سهیقوی در مقا یانیمفعل ةمؤلف 14 قوی و یانیپافعل ةمؤلف 16 دارای نیهمچن

دارد.  یانیپاهای فعلزبان ةرد به شیگرا یسمنانزبان  که ردیگیم جهینت ن،یجهان است. بنابرا

 قیحققوی در ت یانیمقوی و فعل یانیپاهای فعلمؤلفه نیب یچندان ةفاصل که کنداضافه می یو

 است.   یانیمهای فعلزبان ةرد به سمت یزبان سمنان رییاز تحول و تغ یحاک نیا و ست،ین

 ةمؤلف 24 ،(1992) ریدرابنا قراردادن با ماثر خود،  نیتردر جامع( 1392) رمقدمیدب

هج بی. نتاکندمی ینو را بررس یرانیا یهازبان یو برخ یواژه در زبان فارس بیترت یشناخترده

-اروپا یهازبان ةمنطق ( از دو1992) ریدرا یآمار یهابا جدول یزبان یهالیآمده از تحلدست

 سهیمقا فیو ضع یقو یانیپاو فعل فیو ضع یقو یانیمفعل ةرد جهان در دو یهاو زبان ایآس

 یهاکه زبان دهدینشان م ،یرانیا یهازبان ةمقایس از ،این پژوهش یآمار یهالی. تحلاندشده

به لحاظ  ،ینیو نائ ،یدلوار ،یلک ،یاورام ،یکرد ،یوفس ،یالرستان ،یدوان ،یبلوچ ،یفارس

 یقو «مفعول-فعل» ةرد یهابا زبان یترشیب یواژه، همبستگ بیترت یشناخترده یهامؤلفه

 یکرد یهازبان یهمبستگ زانیم ان،یم نیاند. در اکرده تی( را در خود تثبیقو یانیمفعل ،یعنی)

عنبران  شی)گو «یتالش» گرید یاست. از سو ترشیب یاندک یقو یانیمفعل ةرد یهابا زبان یو لک

دارند، و زبان  یقو یانیپافعل ةرد یهابه سمت زبان یترشیب شیگرا «یرزادیشهم»باال( و 

ل فع یدارد. در توال یجا یانیمفعل یهاو زبان یانیپافعل یهادرست در حد فاصل زبان «یتات»

 یفعل کمک یمورد مطالعه، فقط زبان فارس یهازبان انینمود، از م -زمان یو فعل کمک یاصل

د مستمر فاق ایناقص  ودنم یبرا یو دلوار یالرستان ،یدارد. دوان ندهیزمان آ انیب یبرامستقل 

 ،ینمود، در فارس-زمان یو فعل کمک یفعل اصل یتوال ةمؤلفمستقل هستند. در  یفعل کمک
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 .هر دو امکان وجود دارد ،یو تات ،یرزادیشهم ،ینینائ ،یدلوار ،ی(، اورامیو سنندج یا)بانه یکرد

. شودیاز فعل ظاهر م سنمود همواره پ -انزم یفعل کمک یو تالش ،یالرستان ،یدوان یهادر زبان

از  شیپ یو بلوچ ،یوفس ،ی(، لکیو کرماشان ی)کلهر یکرد یهادر زباننمود  -زمان یفعل کمک

  .شودیواقع م یفعل اصل

مورد مطالعه،  نو یرانیا یهاکه زبان دندهی( نشان م1202-1201: 1392) رمقدمیدب یهاافتهی

 مشترکند:  ریز یهادر مؤلفه
 فعل» ی، توال«حالت دیق»و « فعل» ی، توال«یبند موصول»و « یاسم ةهست»ی توال

 و« صفت اشاره» ی، توال«رویفعل بند پ»و « خواستن»فعل  ی، توال«گزاره»و « یاسناد
)در صورت موجودبودن( و « ادات استفهام» ی، توال«صفت»و « مقدار دیق» ی، توال«اسم»
، «علفا»و « فعل» ی، توال«بند»و  یدی/ حرف ربط قیدیبند ق« یرونمایپ» ی، توال«جمله»

 ی، توال«توانستن»در مفهوم « یفعل کمک»و « یفعل اصل» ی، توال«اسم» و« عدد» یتوال
 ی، توال«واژهپرسش»، حرکت «متمم ةجمل»بودن( و جودصورت مو )در« نمامتمم»
 یهاتعداد مؤلفه گر،ید یاز سو«. ستاک فعل»و « سازیوند منف» یو توال« فعل»و « مفعول»

، «نوع حرف اضافه: »هستند« نُه مؤلفه»نو،  یرانیا یهادر زبان« رمشترکیغ» یشناخترده
ف گروه حر»و « فعل» ی، توال«سهیمقا یصفت و مبنا» ی، توال«هیالمضاف و مضافٌ» یتوال

 ،«نمود -زمان یفعل کمک»و « یفعل اصل» ی، توال«صفت»و « موصوف» ی، توال«یااضافه
 «اسم» یو توال« ستاک فعل»و « نمود -وند زمان» ی، توال«اسم» و« فیحرف تعر» یتوال
  .«یتکواژ آزاد ملک»و 

 ةنو در حدفاصل نمون یرانیا یهازبان تیوضع خواندن ینینابی( با ب1197: 1392) رمقدمیدب

عتقد است که م ،یقو یانیپافعل یهازبان یاعال ةو نمون یقو یانیمفعل ةرد یهازبان یاعال

ا هزبان ختاربه سا یو پارامتر یسو با نگاه دوشقنو هم یرانیا یهااز زبان یو تجرب انیبنشواهد داده

توان الزاماً یرده است و نم کیهم، خود  ینینابیب ةرد» گوید:او می. کندینم دیائو آن را ت ستین

را  ینینابیب تیوضع نیا رسدیر مبه نظ ن،یو در گذار. بنابرا یاست موقت یاحکم کرد که مرحله

 .«بازشناخت «مستقل ةرد» کی ةبه منزل دیبا زین

 

     یدر زبان بهبهان« واژه بیترت» ةنیمطالعه در زم ةنیشیپ 2-2

 ی(، راست1390) انی(، شرف1389) ی(، معمار1385) یاز جمله گرام ییهاپژوهش یبهبهان در

در  (1395) ی( و نشاط1394و همکاران ) روانیش ی(، حامد1394) انی(، محمد1391) یبهبهان
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به  توانیتنها م یدر بهبهان« واژه بیترت» ةنیصورت گرفته است، اما در زم یشناسشیگو ةحوز

 هااین پژوهش( استناد کرد. در 1395) شیروان یو حامد (1394و همکاران ) روانیش یحامد

 و« یدزفول»، «یشوشتر»، «یبهبهان» ،یعنیخوزستان،  یفارس شیگو چهارواژگان در  شیآرا

در « ژهوا بیترت» یشناخترده یابیارز یشده است. مبنا یبررس یشناختاز نظر رده« یجانیهند»

 ةگرفته از مقالآن بر ةمؤلف 19واژه است که  بیترت یشناخترده ةمؤلف 24مذکور،  شیچهار گو

ینشان م همقال این یهاافتهیاستخراج شده است.  او یهاداده گاهیپا زا مابقی( و 1992) ریدرا

ا ب سهیو هم در مقا ایآس-اروپا یهابا زبان سهیهم در مقا شیچهار گو نیا یکه به طور کل دنده

 یشناخترفتار رده ها،دارند. بر اساس آمار جدول شیگرا« یقو یانیمفعل» ةرد به ا،یدن یهازبان

کرده  شنهادیپ یرانیا یهازبان ی( برا1392) رمقدمی( که دبختهی)آم نینابیب ةرد با هاشیگو نیا

مشترک  یشناخترده یهامؤلفه ةدربار (1394و همکاران ) روانیش یحامداست، هماهنگ است. 

مشترک ریغ 11و  9، 1 یهافقط مؤلفه ش،یچهار گو نیاند که در اخاطرنشان کرده رمشترکیو غ

در  3 یرفتار مشترک دارند. مطابق با جدول آمار گر،ید ةمؤلف 21در  هاشیگو نیهستند، و ا

و در  یقو یانیپامؤلفه فعل 12در  ایآس-اروپا یهابا زبان سهیدر مقا «یبهبهان»، گفتهپیش ةمقال

 یانیپامؤلفه، فعل 15جهان در  یهابا زبان سهیدر مقا «یبهبهان»است.  یقو یانیممؤلفه فعل 17

، هم شدهبررسی شیدر چهار گو یاگروه حرف اضافهاست.  یقو یانیممؤلفه، فعل 20و در یقو

 نی. همچنشودیاستفاده نم ندهیزمان آ انیب یبرا یو از فعل کمک دیآیو هم پس از فعل م شیپ

مستمر و مضارع مستمر  یماض یهادادن نمود ناقص در زماننشان یبرا ،یجانیو هند یدر بهبهان

، در هر چهار «و اسم فیحرف تعر یتوال» ةمؤلفشود. در یاستفاده نم «داشتن» یاز فعل کمک

است،  اریمع یکه مطابق با فارس دآیینکره است، بعد از اسم م ةنشان که /i-/ فیحرف تعر ش،یگو

وجود  اریمع یمورد در فارس نیکه ا دیآیبعد از اسم م زیف معرفه نیحرف تعر ها،شیگو نیدر ا اما

 ندارد. 

 
 . چارچوب نظری3

های زبانی بر شناسی زبان است که به توالی سازهرده ةاصلی حوزیکی از مباحث  «واژه بیترت»

 /1963گرینبرگ )پردازد. های جهان میشناختی در زبانرده های بنیادیمؤلفهاز پایه برخی 
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 45زبان جهان،  30های زبانی خود از داده ةنام در این حوزه، بر پایهای صاحب( از چهره1966

بود )دبیرمقدم،  «واژه بیترت»مورد مرتبط با  28ها، اد که از میان آندست دهمگانی تلویحی را به

 -فعل -ای )الف( فاعلهای دارای ترتیب واژهزبان ةهای تلویحی همهمگانیاین (. 23: 1392

( را شامل VSO) مفعول -فاعل -(، و )پ( فعلSOVفعل ) -مفعول-(، )ب( فاعلSVOمفعول )

 VSO ،SVO .1گرینبرگ بر اساس ترکیبی از چهار شاخص  (.24: 1392دبیرمقدم، د )نشومی

،SOV ،2. و پس اضافه  شیپ(Pr/Po ،)3 .ٌهیالمضاف و مضاف (NG/GN،)  صفت و موصوف  .4و

(NA/AN )24 1ی)کامر های جهان مطرح کردشناسی ترتیب واژه برای زبانمنطقی را در رده ةرد، 

زبانی تایید شد که از  ةرد 15در عمل  ن پژوهش،ای های زبانیپایگاه داده . بر اساس(95: 1989

 اند، عبارتند از: های جهان را در خود جای دادهترین تعداد از زبانرده که بیش 4این میان 

  SVO/Pr/NG/NA .ب، VSO/Pr/NG/NA .الف

  SOV/Po/GN/NA .ت  SOV/Po/GN/AN .پ

، نخست با حذف فاعل «بالف و » ةرد به دلیل شباهت دو، نویسد( می95: 1989کامری )

(Sمی )ةرد را به «الف و ب»های توان رده VO های )پ( و )ت( سان، ردههمینمیانی( و به)فعل

 دقیقاً برعکس VO ةرد هاتر شاخصکه، در بیشکاهش داد. دوم آن (پایانیفعل) OV ةرد را به

بندی صورت این شکله ب VO ةرد هایهای زبانکند. به عنوان نمونه، مشخصهعمل می OV ةرد

 د: نشومی

، اسم + بند (NA(، موصوف + صفت )NGالیه )( + گروه اسمی، مضاف + مضافPrٌحرف اضافه )

 (. NRelموصولی )

های دیگر این رده عبارتند از: گرایش به استفاده از پیشوند، کاربرد فعل کمکی پیش مشخصه

این به  OV ةرد هایبندی زبانصورت صفت. ةمقایس از فعل اصلی و بیان صفت قبل از مبنای

 است:  صورت

بند موصولی  (،AN(، صفت + موصوف )GNالیه + مضاف )(، مضافPoٌگروه اسمی + حرف اضافه )

 (. RelN+ اسم )

                                                             
1. Comrie 
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های دیگر این رده عبارتند از: گرایش قوی به کاربرد پسوند، استفاده از فعل کمکی ویژگی

 (. 96-95: 1989،  یکامرصفت ) ةمقایس مبنای بعد از فعل اصلی، و بیان صفت پس از

های جهان به شقی زبانبندی دو(، نیز با پذیرش رده2001 2به نقل از سونگ 1973) 1مانله

بر این باور  خود، «3اصل اساسی چینش» ( و طرحOVپایانی )( در تقابل با فعلVOمیانی )فعل

( سوی مخالف V( و یا فعل )Oمفعول اسمی ) هایکنندهزبانی، جایگاه توصیف ةرد در هر است که

( در سمت Oمفعول اسمی ) (VOمیانی )فعل ةرد همجوار آن است. به عنوان نمونه، در ةساز

تکواژهای نفی،  های کمکی،های فعل )مثل، فعلکننده( قرار دارد. بنابراین، توصیفV) فعل راست

شوند. به چپ فعل واقع می ، یعنی سمت( در سوی مخالفساز، انعکاسی یا متقابل و غیرهسببی

موصولی و صفت  ةالیه، جملهای مفعول اسمی )مثل، صفت، مضافٌکنندههمین سان، توصیف

فعل  -مفعول ةرد توان برایشوند. چنین توصیفی را میراست مفعول واقع می ملکی( در سمت

(OV .نیز قائل شد ) 

و طرح  (VO)مفعول  -( و فعلOVفعل ) -مفعول شقی( نیز با پذیرش ترتیب دو1974) 4مانونه

کند که کننده( عنوان می)وابسته یا توصیف «6گرعمل»شده( و )هسته یا توصیف 5«عمل»دو مفهوم 

 (. 1394، بهرامی)رضایی و مان سازگار است وی، با اصل چینش له 7طبیعی ةاصل زنجیر

این  امااست،  SOVزبان فارسی  ( ترتیب اصلی واژه در جمالت95 :1989کامری ) ةبه گفت

گیری از پیشکند که برای میمیانی است. وی توصیه فعلشناختی، های ردهزبان در برخی مؤلفه

 از دو اصطالح مان، مورد نظر باشد، به پیروی از ونه «رده»سردرگمی در این زمینه، هنگامی که 

 هسته برای -، یا وابسته«عمل -گرعمل»( و VO) ةرد وابسته  برای -یا هسته« گرعمل -عمل»

   .شوداستفاده  (OV) ةرد

( و طرح همبستگی 1963شناختی گرینبرگ )(، ضمن اشاره به مطالعات رده81: 1992درایر )

نویسد (، میVO)مفعول -( و فعلOVفعل ) -های دستوری با ترتیب دوشقی مفعولبرخی جفت
                                                             
1. Lehmann 

2. Song 

 ( است1394)بهرامی گرفته از رضایی و بر Fundamental Principle of Placement معادل عبارت. 3

4. Vennemann 

5. operand 

6. operator 

7. natural serialization principle 
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همبسته با ترتیب فعل و مفعول، و  دستوریهای تعیین جفت (،1992) ةز نگارش مقالا که هدف

های همبسته معتقد است که در تعیین جفت در مورد اولاو . استعلت وجود این همبستگی 

زبان  625های از داده اوهای آماری هرگز شواهد تجربی با جزئیات کامل ارائه نشده است. بررسی

عول همبسته هستند و برخی دیگر های دستوری با فعل و مفدهد که برخی جفتجهان نشان می

 ةهای همبسته با مفعول به گونهای همبسته با فعل و سازه( از سازه1992نیستند. تعریف درایر )

 زیر است:

( نسبت به VOمفعول ) -فعل ةرد هایدر زبان X، چنین باشد که Yو  Xهایجفت ( اگر ترتیب1)

 گاه جفت ظاهر شود، آن Y، قبل از تر(، با بسامدی بیشOVفعل ) -مفعول ةرد هایزبان

(X Y,یک جفت همبسته محسوب می ) شود وX  همبسته با فعل، وY  در این جفت، همبسته با

 (.87: 1992، درایرمفعول است )

همبستگی آن ةدر سطح گروه و بند و رابط Yو  Xهایدر مورد دوم، یعنی علت وجود جفت

( و HDT) 1وابسته -هسته ة( به دو نظریOVفعل ) -( و مفعولVOمفعول ) -فعل ةرد ها با دو

 شود:پرداخته می( HCT) 2متمم -هسته

های همبسته با مفعول های همبسته با فعل هسته هستند و سازهوابسته: سازه -هسته ة( نظری2)

( VOمفعول ) -فعل ةرد هایتری در زبانبا بسامد بیش Yو  Xاند. به دیگر سخن، جفتوابسته

هسته  Xچه فقط کند، چنانرا اختیار می XY( ترتیب OVفعل ) -مفعول ةرد هایننسبت به زبا

 . (87: 1992، درایر)وابسته باشد  Yو 

درایر معتقد است که ضعف این نظریه آن است که معیارهای شناسایی هسته از وابسته، 

، Yو   Xستوریهای د( از  جفت2( و )1های دو تعریف )بینیمدار است. وی در مورد پیشفرضیه

های متفاوت از جفت ةهای فعل و مفعول، چهار مجموعها با ترتیبهمبستگی آن ةو ارزیابی رابط

 کند:  دستوری را معرفی می

، در این مجموعه عضو اول وابسته و عضو دوم هسته است: 3«رهمبستهیغ یهاجفت»( 1) ةمجموع

 نمود و فعل.  ی و فعل، ادات زمان/صفت و اسم، اشاره و اسم، قید مقدار و صفت، ادات منف

                                                             
1. The Head-Dependent Theory 

2. The Head-Complement Theory 

3. Non-correlation pairs 
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(، عضو اول با فعل و عضو دوم با مفعول 4( و )3(، )2های )دیگر، یعنی مجموعه ةدر سه مجموع

 همبسته است. 

 اسم ،هیالمضافٌ و مضاف ، شاملوابسته -هسته ةیدر نظر 1«های همبستهجفت» (2) ةمجموع

 ی است. اه حرف اضافهگرو و فعل ، وسهیمقا یمبناو  صفتی، بند موصول و

و گروه  نمود-زمان یفعل کمک شامل فعل و فاعل، 2«زیبرانگبحث یهاجفت»یا  (3) ةمجموع

متمم، ادات استفهام و جمله، پیرونمای  ةنما و جملفعلی، فعل کمکی منفی و گروه فعلی، متمم

  جمع و گروه اسمی است. ةبند قیدی و بند/ جمله، حرف تعریف و گروه اسمی، واژ

ممکن است متمم نداشته  ایکه متمم ندارند )و  یهمبستگ یهاجفت» یا همان (4) ةمجموع

الیه، صفت و مبنای مقایسه، مضاف و مضافٌ، ایاضافهفعل و قید حالت، فعل و گروه حرف «باشند(

 (.91: 1992، درایرشود )میشامل  را و فعل بند پیرو، و اسم و بند موصولی 3«خواستن »

(، در اغلب مناطق 90-94: 1992) ریدرا ةموجود در مقال یآمار یهاجدولبر اساس 

طور قابل مالحظه به باًیتقر ههمبست یدستور یهاجفت(، یعنی 2) ةمجموعجهان،  ییایجغراف

 ینیبشیپ و مطابق با گی دارند( همبستOV) فعل-و مفعول (VO) مفعول-فعل ةرد با دو یا

، «رهمبستهیغ یهاجفت»(، یعنی، 1) ةمجموع گر،ید ی. از سونندکیوابسته عمل م -هسته ةینظر

جهان،  یهااز زبان (1992) ریدرا یآمار یهااند، اما دادهشده لیوابسته تشک کیهسته و  کیاز 

و  کند،ینم دییتا« فعل-مفعول»و « مفعول-فعل»ی هارا با رده ذکرشده یهاجفت یهمبستگ

در هر هسته که  کندیم ینیبشیپ هین نظریا رایز هستند. زساوابسته مسئله-هسته ةینظر یبرا

 یهاتدر جف هسته از وابسته صیبا فعل، و وابسته با مفعول همبسته باشد. در تشخ دیجفت با

وجود ندارد  وحدت نظران سشنازبان انی، م«زیبرانگبحث یهاجفت»(، یعنی 3) ةمجموع یدستور

-هسته ةینظر ینیبشیمطابق با پمزبور  یدستور یهاجفت یبند(. دسته100 :1992، ریدرا)

-هسته ةینظر یآن برا ینیبشیباشد، پ یگرید ةمذکور به گون یبندوابسته است. اما اگر دسته

(، یعنی، 1) ةمجموع نییدر تب« وابسته-هسته» ةیساز خواهد بود. ضعف نظروابسته مسئله

                                                             
1. Correlation pairs 

2. Controversial pairs 

3. want 
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-105 :1992 ،ریشده است )درا« متمم-هسته» ةیبه طرح نظرمنجر همبسته ریغ یهاجفت

106:)       

 الگو با مفعولهم یهاو سازه، الگو با فعل، هستههم یهاسازه :1(HCT) متمم -هسته ةی( نظر3)

( به طور قابل VOمفعول )-فعل ةرد یهادر زبان Y و Xت سخن، جف گریند. به دهست متمم

 Xرا خواهد داشت اگر  XY بی(، ترتOVفعل ) -مفعول ةرد یهابا زبان سهیدر مقا ،یامالحظه

  (.106: 1992 ر،یدرا) متمم باشد Yو  ههست

فقدان  لی، به دلیآمار به لحاظ« رهمبستهیغ یهاجفت» ة، مجموع«متمم-هسته» ةیاز منظر نظر

 یهاجفت ةمجموعهمبسته با مفعول در  یهااگر سازه ن،ی. همچنشوندیمتمم، همبسته محسوب نم

  (.106: 1992 ر،یدرانه افزوده ) ،بسته باشند، قطعاً متمم خواهند بودوا زیبرانگبحث

 یعنیکه متمم ندارند،  ههمبست یهاجفت نییدر تب« متمم-هسته» ةیوصف، نظر نیبا ا

 دیمثل ق ییهاها، سازهجفت نیدر ا رسدیبه نظر م رایز شودیبا مشکل مواجه م(، 4) ةمجموع

 :1992 ،ریدرانه متمم ) ،افزوده باشند ،یو بند موصول سهیامق یحالت، گروه حرف اضافه، مبنا

106.) 

 یکه برخ ردیگیم جهیموضوع، نت نیدر ا یطوالن یهالیو تحل هیپس از تجز( 1992) ریدرا

 3«یگروهریغ» گرید یو برخ 2«یگروه» (4های )جفت ةمجموعهمبسته با مفعول در  یهااز سازه

 ةیکردن ضعف هر دو نظرطرفبر یبرا نیگزیجا یاهیمنجر به طرح نظر لیتحل نیهستند. ا

هسته و  نیب زیبر تما یتنها مبتنکه نه یاهی. نظرشودیم« متمم-هسته»و « وابسته-هسته»

 قائل است. زین یگروهریو غ یگروه یهاسازه نیوابسته است، بلکه به وجود تفاوت ب

 ةیدر نظر« همبسته یهاجفت» ةمجموعدر همبسته  یهاجفت نیی( در تب1992) ریدرا

 یرگروهیغ ةساز کی ،یدر هر جفت دستور: »سدینویم« زیبرانگبحث یهاجفت»وابسته و -هسته

 یهاجفت ةمجموعهمبسته با مفعول وجود دارد. متقابالً، در  یگروه ةساز کیهمبسته با فعل، و 

را « انشعاب یسو» ةی( نظر1992) ریدرا ن،ی. بنابرا«هستند یرگروهیهمبسته، هر دو سازه غریغ

 :کندیم انیب ریز ةبه گون

                                                             
1. Head Complement Theory 

2. Phrasal 

3. Non Phrasal 
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های غیرگروهی )یعنی غیرانشعابی های همبسته با فعل مقولهسوی انشعاب: سازه ة( نظری4)

. به عبارت ندهست های گروهی یا انشعابیهای همبسته با مفعول، مقولهیا واژگانی( و سازه

ای در مقایسه ه طور قابل مالحظه( بVOمفعول )-فعل ةرد هایدر زبان Y و  Xدیگر، جفت

 ةمقول Xچه را خواهد داشت، چنان XY( ترتیب OVفعل )-مفعول ةرد هایبا زبان

 (.   109: 1992، ریدراگروهی باشد ) ةمقول Yغیرگروهی و 

شعاب، ان یسو ةینظر یعنی ،یو یاز سو نیگزیجا ةی( معتقد است که مطابق با نظر1992) ریدرا

و  یرگروهیغ یهاهمبسته با فعل، مقوله یهااست که سازه نیجهان چن یهادر زبان ینسب شیگرا

 یهافعل، مقوله-مفعول ةرد یهاهستند. در زبان یگروه یهاهمبسته با مفعول مقوله یهاسازه

 شیپ یرگروهیغ یهامفعول، مقوله-فعل ةرد یهاو در زبان یرگروهیغ یهااز مقوله شیپ یگروه

 .  شوندیم اقعو یگروه یهااز مقوله

، وابسته-هسته ةیانشعاب نسبت به نظر یسو ةینظر یهاتیاز مز یکی( 1992) ریبه باور درا

عاب، انش یسو ةیانشعاب است. مطابق با نظر یسو ةیاز منظر نظر رهمبستهیغ یهاجفت نییتب

ادات » فت،ص یبرا« مقدار دیق»، «صفت اشاره»، «صفت» یعنیها، جفت نیدرا وابسته یهامقوله

خود  ةبا هستهمبسته را  جفت توانندینم نیبنابرا ند،هست یرگروهی، غ«نمود -وند زمان»و « یمنف

 -هسته ةیمزبور نسبت به نظر ةینظر گرید تیمز گر،ید یدهند. از سو لیتشک ،است یرگروهیکه غ

 انیم ،هازهسا بودناست که در مورد هسته و وابسته زیبرانگبحث یهاوابسته، مربوط به جفت

 ةهسته و ساز ،یرگروهیغ ةانشعاب، ساز یسو ةیوجود ندارد. مطابق با نظروحدت نظر شناسان زبان

 وابسته است.    یگروه

  :سدینوی( م1992) ریدرا
گر ذهن انسان باشد. به عبارت پردازش تیمتأثر از ماه تواندیانشعاب م یسو ةینظر

و  یراست انشعاب یهادارند. زبان لیتما یآرمان تیاز دو وضع یکیجهان به  یهازبان گر،ید
ها، جهت نیاز ا یکیبه  بتو ثا کپارچهیکه انشعاب به صورت  رایز ،یچپ انشعاب یهازبان

 تیمطابق با دو وضع ،یکند. چنانچه زبان یریجلوگ یممکن است از وقوع مشکالت پردازش
 .شودیم مواجه یبا دشوار یمذکور عمل نکند، از نظر پردازش یآرمان
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 ها در بهبهانیشناختی ترتیب واژههای رده. تحلیل مؤلفه4

ر شناختی درایهای ردهةمؤلف ةشناسی ترتیب واژه در بهبهانی، بر پایدر این بخش، وضعیت رده

پایانی فعل ةهای همبستگی در دو رداز جفت اوهای آماری ( و بر اساس جدول83-127: 1992)

های جهان سنجیده ، و کل زبان1آسیا -های اروپازبان ةف، در منطققوی و ضعی میانیو فعل

د که عبارتن شوندمیجغرافیایی تقسیم  ةهای جهان به شش منطقها، زبانجدولاین شود. در می

، 5مریکای شمالیآ، 4نو ة، استرالیا و گین3آسیا، جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه -، اروپا2فریقاآاز: 

زبان، شامل ها اشاره دارند و هر گروهزبانداد مذکور در جدول به تعداد گروه. اع6مریکای جنوبیآ

تر در درون مربع فعل و مفعول، عدد بزرگ ةشود. در هر منطقه، در یک ردهای خویشاوند میزبان

 گویدمی( 121- 119: 1392، رک. دبیرمقدم، 84 -83: 1992جای گرفته است. درایر )

 های آماری، همبستگیدر مواردی که دادهاو قط یک عضو داشته باشد. تواند فمی «زبانگروه»

 ةفعل را به روشنی نشان ندهد، به مقایس -مفعول یا مفعول -فعل های دستوری و ترتیببین جفت

 پردازد. ها میتناسب آن

 :1392شناختی ترتیب واژه در این بخش، دبیرمقدم )های ردهدر خصوص مؤلفه

( 1992درایر ) ةدر مقال 24تا  19های جفت دستوری، یعنی مؤلفه 6کند که می( عنوان 117-118

، به 12، و 11، 10، 9های ند. مؤلفههست های کنونی او موجوددر پایگاه داده اما مطرح نیستند،

بندی قطعی نیز طبقه 18و  17های شوند، و مؤلفههای همبسته محسوب نمیلحاظ آماری جفت

های مذکور را در ، مؤلفهاو(، و با الگوگیری از 1392با پیروی از دبیرمقدم ) وهشاین پژاند. نشده

 .بردمیکار این تحلیل به

 د.شوتر تولید میدر مقایسه با فارسی اندکی بسته āالزم به ذکر است که در بهبهانی، مصوت 
 

به، از(،   aاز: ) ا عبارتندهاضافهای است. برخی از پیشاضافهبهبهانی پیش نوع حرف اضافه: ،1 ةمؤلف

(dime  ( ،)با/ همراهveley  ( ،)پیش/ نزدte  ،)درvešāy از( ،( و )...به وse   گفتنی است که در .)برای

(، مفعول صریح 1) ةای برای مفعول صریح وجود ندارد. در جملبهبهانی برخالف زبان فارسی، نشانه

                                                             
1. EURASIA 

2. AFRICA 

3. SEASIA&Oc 

4. AUS-NEWGUI 

5. NAMER 

6. SAMER 
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( بعد از فعل ظاهر شده است. پسوند a) ةاضاف(، با پیشMaryamقبل از فعل، و مفعول غیرصریح )

(eku-نشان )ة ( معرفه برای مفعول صریحketāb.است ) بست ضمیری بست یا پی)=( دال بر واژه ةنشان

 باشد.( برای تقطیع سایر تکواژهای دستوری می-) ةنشان و

           من کتاب را به مریم دادم. (1) 
       a Maryam            dā  1. me=m ketāb-eku 

  ش.م=من1کتاب -معرفه  داد  مریم به            
 

 ود.راسمی پیش از بند موصولی به کار می ةاسمی و بند موصولی: هست ةتوالی هست ،2 ةمؤلف

 ةپایانی ضعیف در منطق( قوی و فعلVOمیانی )های فعلویژگی مذکور در بهبهانی معرف زبان

انی پایمیانی و فعلبندی مذکور در بهبهانی، فعلی جهان، صورتهاآسیا است. در کل زبان -اروپا

 قوی است.

          ( من کتاب را به مردی که آمد دادم.2) 
2. me=m ketāb dā a mard-i ke ame   

 من=ش.م1مرد به داد کتاب -آمد که موصولی ساز
 

 یرد.  گالیه قرار میالیه: مضاف قبل از مضافٌتوالی مضاف و مضافٌ، 3 ةمؤلف

برد. ( بهره میNGenالیه )مضافٌ -در این مؤلفه، بهبهانی نیز مانند زبان فارسی، از ترتیب مضاف

میانی قوی و های جهان فعلآسیا و در کل زبان-اروپا ةمذکور، بهبهانی در منطق ةمؤلفدر  

 پایانی ضعیف است.فعل

       ( پسر علی  3) 
3.  pos-e Ali                                                                                        

 پسر-علی اضافه

واند هم تتوالی صفت و مبنای مقایسه: در بهبهانی نیز به مانند زبان فارسی، صفت می ،4 ةمؤلف

های زبان ةمشخص« + صفت مبنای مقایسه»هم پس از مبنای مقایسه بیاید. ترتیب  پیش، و

های جهان است. اما ترتیب آسیا و در سطح زبان-ضعیف در اروپا میانیقوی و فعلپایانی فعل

پایانی ضعیف در هر دو منطقه میانی قوی و فعلهای فعلویژگی زبان« مبنای مقایسه + صفت»

گذاری اروپا و جهان، هر چهار امکان عالمت های آسیاهای مربوط به زباناست. بنابراین، در جدول

  اند.شده
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                   تراز مریم بزرگ / تر از مریم( بزرگ4)

4. (a) gaf-tar-e maryam                                                                  

 بزرگ-تر-از مریم                                                                            

(b) a maryam gaf-tar                                                              

 مریم از  بزرگ -تر                                                                      
 

ای در مواردی بعد از فعل و در ای: گروه حرف اضافهتوالی فعل و گروه حرف اضافه ،5 ةمؤلف

 ةمشخص، («v( + فعل)PPای )گروه حرف اضافه». ترتیب شودمی مواردی قبل از فعل ظاهر

 ایگروه حرف اضافه + (vفعل )»آسیا و جهان است، و ترتیب -پایانی قوی در اروپاهای فعلزبان

(PP») ،آسیا و جهان است. در بهبهانی، گروه حرف -میانی قوی در اروپاهای فعلزبان ةمشخص

های . بنابراین، در جدولشودمیای در مواردی بعد از فعل و در مواردی قبل از فعل ظاهر اضافه

 اند.گذاری شدهاروپا و جهان، هر چهار امکان عالمت-های آسیامربوط به زبان

 ز کرد.( او در را با کلید با5) 

 5. u=š der dime kelid vāz ke                                                                                                                                   

     ش.م=او3در   با   کلید  کرد باز

 ( من به دیوار تکیه دادم. 6)

6. me=m tekya dā a divār           

  ش.م=من1 هیداد  تک به وارید
 

توالی فعل و قید حالت: قید حالت در بهبهانی مانند زبان فارسی معموالً قبل از فعل ، 6 ةمؤلف

اند که در مواردی، قید ( عنوان کرده1394و همکاران )شیروان آید. با این وصف، حامدی می

نشان براین، بهبهانی در این مؤلفه در حالت بی(. بنا8رود )مثال کار میحالت بعد از فعل نیز به

میانی ضعیف است. اما با لحاظپایانی قوی و فعلهای جهان فعلآسیا و کل زبان-اروپا ةدر منطق

اروپا و جهان، هر چهار امکان -های آسیاهای مربوط به زباندار، در جدولکردن حالت نشان

 اند.گذاری شدهعالمت

                                          ( آهسته دویدند. 7)

                                                                         dowes-en 7. yevāš  

 دوید آهسته  -ش.ج3                                                                                
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 گیری کم کم.  (  نگران نباش، یاد می8) 

8. na negarāni ba yād me-ger-a  kem kemay   

             می یاد باش نگران ادات نفی-گیر-ش.م2کم کم 

 

توالی فعل اسنادی و گزاره: در بهبهانی مانند زبان فارسی، گزاره پیش از فعل اسنادی  ،7 ةمؤلف

 پایانیفعل ةمشخصی کل جهان، از هاآسیا و زبان-اروپا ةجای دارد. بنابراین، بهبهانی در منطق

 میانی ضعیف برخوردار است.قوی و فعل

  آن مرد معلم است. (9)

9. mard-aku mo?alem-i       

  مرد - معرفه      علمم - است

([ در بهبهانی مانند  [mi(t)«خواستن»فعل «: بند پیرو»و فعل « خواستن»توالی فعل  ،8 ةمؤلف

های شود. بنابراین، بهبهانی در این مؤلفه از مشخصهیرو ظاهر میزبان فارسی، پیش از فعل بند پ

های کل جهان برخوردار آسیا و زبان-اروپا ةپایانی ضعیف در منطقمیانی قوی و فعلهای فعلزبان

 است.

     خواهند درس بخوانند. ها می( آن10)

10. ošu=še mi dars be-xun-en     

  هاش.ج=آن3التزامی درس خواه -خوان-ش.ج3                   

های توالی موصوف و صفت: صفت پس از موصوف جای دارد. این ویژگی معرف زبان ،9 ةمؤلف

قوی برای هر دو  ةمشخص اما ست،اآسیا -های اروپازبان ةمیانی ضعیف در منطقفعلپایانی و فعل

 های جهان است. زبانی در سطح زبان ةرد

                               ( مرد بلند قد 11) 

                                                                 11. mard=e gad boland  

  مرد-بلند قد اضافه                                                                        

آید. صفت اشاره در بهبهانی اسم می توالی صفت اشاره و اسم: صفت اشاره قبل از ،10 ةمؤلف  

یانی پافعل ةشود، و بهبهانی در این مؤلفه دارای مشخصمانند زبان فارسی، پیش از اسم واقع می

 آسیا و جهان است. -میانی قوی در اروپاو فعل
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 ( آن مرد                           12) 

                                                             12. u mard-a / u mard-aku 

 مرد آن -معرفه مرد آن/-معرفه                                                                   

   ها( این کتاب13) 

                                                                             13. i ketāb-ā-y-a 

  کتاب این-جمع ةنشان-میانجی-معرفه                                       

 ( آن زن14) 

 14. u zen-a                                                                                   

  آنزن -معرفه                                                                                      

توالی قید مقدار و صفت: قید مقدار در بهبهانی مانند زبان فارسی، پیش از صفت واقع  ،11 ةمؤلف

-ااروپ ةمیانی قوی در منطقپایانی و فعلهای فعلشود. بهبهانی در این مشخصه مانند زبانمی

 کند.های کل جهان عمل میآسیا و زبان
                               ( بسیار بلند      15) 

15. ma:li boland                                                                              
 خیلی  بلند                                                                                              

: بهبهانی برای بیان مفهوم زمان آینده نمود-توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان ،12 ةمؤلف

 کند.فعل کمکی ندارد و از صورت مضارع فعل اصلی برای این منظور استفاده می

       . بروم خواهممیروم/ ( خواهم رفت/ می16)

                                                                                  16. mi-š-am  

 اخباری-رو-ش.م1                                                                                

های حال و گذشته، فعل کمکی خاصی وجود ندارد. )یا مستمر( در زمان برای بیان نمود ناقص

شود. استفاده می)یعنی اکنون(  isaو قید زمان « می + ستاک فعل حال»در زمان حال از صورت 

 شود.فعل اضافه می ةستاک گذشت این پیشوند به زمان گذشته، در

 نویسم.  ( من دارم می17)

17. me isa me-nevis-am 

 اخباری حاال من-نویس-ش.م1
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 کنیم.( داریم نصیحت می18)

18. nesihat mo-kon-im 

 نمود ناقص نصیحت -کن-ش.ج1

  .رفتم( داشتم می19) 

19. mi-rat-am  

 نمود ناقص-رو-ش.م1

 خوردی.( داشتی می20) 

20. mi=t xa  

 ناقص  ش.م=نمود2خورد 

 ( رفته بودم.  21) 

21. rat-e bid-am 

  رفت-اسم مفعول-بود-ش.م1

 .( خورده بودی22) 

22. xard-e=t bi 

 خورد -ش.م=اسم مفعول2بود 

 ام.    ( رفته بوده23) 

23. rat-e bid-e-y-am  

  رفت-بود اسم مفعول-اسم مفعول-میانجی-ش.م1

                                 ام.( خورده بوده24) 

24. xard-e=m bid-e       

خورد-ش.م=اسم مفعول1بود -اسم مفعول  

 .( رفته باشم25) 

25. rat-e ba-m  

  رفت-باش اسم مفعول-ش.م1                                                            
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         خورده باشم. (26) 

26. xard-e=m bu 

   خورد-ش.م=اسم مفعول1باش 

 

رود. کار مینمود در بهبهانی، پس از فعل اصلی به -های فوق، فعل کمکی زمانبر اساس داده    

 ةنطقم میانی ضعیف درپایانی قوی و فعلفعل ةمشخص دارای همؤلفاین بنابراین، بهبهانی در 

 آسیا و کل جهان است. -اروپا

                                                                                                              

هم  نه، -های آریتوالی ادات استفهام و جمله: در بهبهانی نیز مانند زبان فارسی، پرسش ،13 ةمؤلف

شوند. در )مگر(، و هم بدون ادات استفهام بیان می mey)آیا/ راستی(،  eykǝبا ادات استفهام مثل 

است.  میانی قویپایانی ضعیف و فعلهای جهان، فعلآسیا و زبان-اروپا ةمنطق لفه، بهبهانی دراین مؤ

 حذف شده است. «است» (، فعل ربطی29) ةالزم به ذکر است که در جمل

 ها غذا خوردند؟    ( آیا آن27) 

27. ošu=še qazā xa 

   هاش.ج=آن3خورد غذا 

 آیا من باید این را بخوانم؟   (28)

28. me bāyad yo bo-xun-am     

 التزامی این باید من -ش.م خوان1 

 ست؟   ا جا( آیا آن مرد آن29) 

29. u mard undza    

 آن  مرد جاآن  

 خواهی غذا بخوری؟ ( آیا می30) 

30. eykǝ mit=et qazā bo-xor-a 

 خواه آیاش.م=می2التزامی غذا -خور-ش.م2
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    ها غذا خوردند؟( آیا آن31) 

31. ošu=še qazā xa  

  هاش.ج=آن3خورد غذا 

 

نمای بند قیدی و بند: در بهبهانی نیز مانند فارسی، پیرونما/ حرف ربط بند توالی پیرو ،14 ةمؤلف

انی ضعیف پایمیانی قوی و فعلگیرد. بهبهانی در این مشخصه، فعلقیدی قبل از بند پیرو قرار می

 های جهان است. کل زبانآسیا و در -زبانی اروپا ةدر منطق

 ( وقتی که به اصفهان برسند، به ما اطالع خواهند داد.32) 

 32. vaqti a Esfahu reses-en a mā etelā mi-d-en 

   رسید اصفهان به وقتی-ش.ج3اخباری اطالع ما به -ده-ش.ج3

 

کند. میپیروی  «حرف تعریف + اسم»توالی حرف تعریف و اسم: بهبهانی، از ترتیب  ،15 ةمؤلف

 و  e/aku)،(-eki-معرفه به دو صورت  ةآیند. نشانف تعریف نکره و معرفه پس از اسم میوحر

(-ay/-a) ( در پایان اسم و-uدر پایان صفت در گروه اسمی ظاهر می )،از  شود. چنین ترتیبی

قوی و  پایانیست، اما فعلا آسیا-میانی ضعیف در اروپاپایانی و فعلهای فعلهای زبانمشخصه

 های جهان است.میانی ضعیف در کل زبانفعل

  ( مرد33) 

33. mard-ay/mard-aku  

 مرد -مرد/معرفه-معرفه

  ( کتابی34) 

34. ya ketāb-i / ketāb-i  

 کتاب یک-نکره کتاب/-نکره

    ( شاگرده35) 

35. šāgerd-aku  

 شاگرد -معرفه
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 (1395( آن درخت سیب )نشاطی، 36) 

36. deraxt-e sib-eki  

 درخت -سیب اضافه-معرفه

، 17، 10، 9، 6، 5، 2، 1های توالی فعل و فاعل: فاعل قبل از فعل جای دارد )نمونه، 16  ةمؤلف

 های جهانآسیا، و در کل زبان-اروپا ةمنطق در، ،...(. در این مؤلفه، بهبهانی مانند زبان فارسی27

 میانی قوی است.پایانی قوی و فعل فعل

 

 ةمنطق در و داندعدد + اسم را جایز می ترتیب توالی عدد و اسم: بهبهانی در این مؤلفه، 17 ةمؤلف

های فعل پایانی قوی و فعل میانی های زبانمشخصه های جهانآسیا و کل زبان-های اروپازبان

 دهد.قوی را نشان می

          ( دو کتاب37) 

37. de ketāb   

    کتاب دو                                                                                                      
  

کردن پسوند نمود و ستاک فعل: در بهبهانی ستاک گذشته با اضافه -زمان توالی وند، 18 ةمؤلف

 شود. ( به ستاک حال ساخته میd/-ād/-t/-es/-i-ساز )گذشته

 ( رسید.38) 

38. res-es  

  ستاک حال رسیدن-وند گذشتهپس

                                               ( برید.   39) 

39. bor-i  

  ستاک حال بریدن-پسوند گذشته

ساز و پس از آن پسوند گذشته شوداضافه می به ستاک حال فعل [an/on]ساز پسوند سببی

های زیر ارائه شده ببی در نمونهدو صورت مصدر غیرسببی و مصدر س ةشود. مقایسافزوده می

 است. 

                     ( پریدن 40) 

40. per-es-an      
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 ستاک حال پریدن-پسوندگذشته-مصدر  

                     ( پراندن41) 

41. per-on-d-an                                                                                    

 ستاک حال پریدن -سببی-پسوند گذشته-صدرم

 شود.  فعل واقع می ةپس از ستاک گذشت، i  –e/اسم مفعول ةنشان در ساخت ماضی نقلی 

                                                اند.( آنها آمده42) 

amed-i-yen                   42. ošu 

  هاآمد آن-اسم مفعول-ش.ج3                                                                 

ساز اضافه ساز به ستاک حال فعل و پسوند نمود کامل پس از پسوند گذشتهپسوند گذشته 

پیش از ستاک فعل واقع ( -mi-/me-/mo) -می شود. از سوی دیگر، پیشوند نمود ناقصمی

کند. نمود استفاده می -ز پیشوند و پسوند زمانشود. بنابراین، بهبهانی همانند زبان فارسی امی

 اند.گذاری شدهاروپا و جهان، هر چهار امکان عالمت-های آسیاهای مربوط به زباندر جدول

رت بست ملکی است، به صوملکی که همان واژه ةتوالی اسم و تکواژ ملکی: تکواژ وابست ،19 ةمؤلف

های بستهای ملکی نه وند، بلکه واژهبست، پیشود. در بهبهانیبست پس از اسم ظاهر میپی

 در و در این مؤلفهبهبهانی شوند. ملکی هستند و به لحاظ جایگاه دستوری بعد از اسم ظاهر می

فعل اما های جهان فعل پایانی ضعیفمیانی قوی و در کل زبانپایانی و فعلآسیا فعل-اروپا ةمنطق

 میانی قوی است.

              ( دوستش43) 

43. dus=ey  

 .ش.م=دوست 3

اصلی  لقبل از فع« توانستن»فعل کمکی «: توانستن»توالی فعل اصلی و فعل کمکی  ،20 ةمؤلف

میانی قوی در پایانی ضعیف و فعلهای فعلزبان ةمشخص جای دارد. چنین ترتیبی، مانند فارسی

 (.129-127: 1392، )دبیرمقدم های جهان استآسیا و کل زبان-زبانی اروپا ةمنطق دو

   توانم بخوانم. ( می44) 

44. mo-tun-am be-xun-am          

   اخباری-توان-ش.م1التزامی -خوان-ش.م1        
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  .( توانستید بروید45) 

45. tunes=te be-ši   

  توان-گذشته ش.ج=پسوند2التزامی -رو-ش.ج2

 پس از«  بند متمم»نی نیز مانند زبان فارسی، نما و جمله متمم: در بهبهاتوالی متمم، 21 ةمؤلف

شود. ، به طور قطعی، پیش از بند متمم واقع می«که» keنمای شود، و متممفعل اصلی واقع می

میانی پایانی ضعیف و فعلهای جهان، فعلآسیا و کل زبان -اروپا ةمنطق در این مؤلفه، بهبهانی در

 قوی است.

 ن است. دانم که آن مرد مهربا( می46)

46. me-dun-am ke u mard-e mehrabun-i 

  اخباری-دان-ش.م1مرد آن که -مهربان معرفه-است 

ماند و به اجبار به ابتدای جمله واژه در جای اصلی خود میواژه: پرسشحرکت پرسش ،22 ةمؤلف

انی، به توان گفت که این مؤلفه در بهبه(، می2012کند. با توجه به آمارهای درایر )حرکت نمی

 های جهان است.آسیا و در کل زبان-اروپا ةمنطق میانی ضعیف درپایانی قوی و فعلصورت فعل

 ها چه چیزی را خریدند؟                 ( آن47) 

     i-e  xertsšu=še  47. o 

  ش.ج=آنها3  چه  خرید پسوند گذشته

                                                      

بندی  شود و مفعولول و فعل: مفعول صریح گروهی پیش از فعل واقع میتوالی مفع ،23 ةمؤلف

شود. گفتنی است که ترتیب اصلی واژه در بهبهانی در صورتی که مفعول پس از فعل ظاهر می

 (SOV)«  فعل -مفعول-فاعل»(، 31، 30، 28، 27، 5، 2، 1های مثالصریح، گروه اسمی باشد )

( SVO« )مفعول -فعل -فاعل»ای باشد، یا جملهبندی  و در صورتی که مفعول صریح، مفعول

 ةمنطق میانی قوی درپایانی قوی و فعل(. بهبهانی در این مؤلفه فعل33و  10های است )مثال

 آسیا و کل جهان است. -های اروپازبان

 

ساز به صورت پیشوند به ستاک فعل میساز و ستاک فعل: وند منفیتوالی وند منفی ،24 ةمؤلف

وند » (، ترتیب98: 1992درایر )« ساز و ستاک فعلوند منفی»مطابق با جدول توالی پیوندد. 

های انزب ةمنطق پایانی قوی درمیانی قوی و فعلهای فعلزبان ةمشخص ،«ساز + ستاک فعلمنفی
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ساز به صورت پیشوند به ستاک های جهان است. در بهبهانی نیز، وند منفیآسیا و کل زبان-اروپا

 .پیونددفعل می

                ( ندویدند.48) 

48. na-dow-es-en 

  منفی ةنشان-دو-گذشته-ش ج 3

اند، با ادات نفی، در بهبهانی معموالً جمالتی که از فعل اسنادی و گزاره/ مسند ساخته شده   

 هشود و ادات نفی، پیش از گروشوند. در این جمالت گزاره قبل از فعل اسنادی واقع میمیمنفی 

(، ساختی متفاوت از سایر جمالت 52د. گفتنی است که مثال )نشواسمی، قید و یا صفت ظاهر می

 دارد. 

 ( او معلم نیست. 49) 

49. u na mo?alem-i                                                          

 او معلم نه  -ش.م3 )است(                                       

 جا نیستند. ها این( آن50) 
50. ošu   na   indze-n-en 

 هااینجا نه آن-میانجی-.ش.ج3 )هستند( 

 ( عاقل نیست. 51) 

51. na āqel-i  

 عاقل نه-ش.م3 )است( 

 ( تو نگفتی بیا. 52) 

52. na te gā bi-y-ow  

 التزامی گفت تو نه-میانجی-آی

 

، هر دو پیش از فعل واقع «ات منفیاد»و « سازوند منفی»ساز، یعنی دو سازوکار منفی

 -روپاا ةمنطق های میانی قوی و فعل پایانی قوی در زبانشوند، و بهبهانی در این مؤلفه، فعلمی

 های جهان است.آسیا و کل زبان

به  (2( و )1)های ها در بهبهانی بر اساس جدولشناختی ترتیب واژههای ردهتحلیل مؤلفه

 قرار زیر است: 
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 16)توالی قید مقدار و صفت(،  11)توالی صفت اشاره و اسم(،  10های هانی در مؤلفهبهب الف(

)توالی وند  24)توالی مفعول و فعل( و  23)توالی عدد و اسم(،  17)توالی فعل و فاعل(، 

پایانی قوی و آسیا و کل جهان، فعل-های اروپازبان ةمنطق ساز و ستاک فعل(، درمنفی

 میانی قوی است. فعل

 6ای(، )توالی فعل و گروه حرف اضافه 5)توالی صفت و مبنای مقایسه(،  4های در مؤلفه ب(

-های اروپازبان ةمنطق نمود و ستاک فعل(، در -زمان )توالی وند 8)توالی فعل و قید حالت( و 

پایانی قوی و ضعیف برخوردار میانی و فعلهای فعلمشخصه آسیا و جهان از هر چهار امکان

 ت. اس

 -)توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان 12)توالی فعل اسنادی و گزاره(،  7های در مؤلفه پ(

های کل جهان آسیا و زبان-های اروپازبان ةمنطق واژه(، در)حرکت پرسش 22نمود( و 

 پایانی قوی است. فعل اما میانی ضعیف،فعل

)توالی فعل خواستن و  8الیه(، مضافٌ )توالی مضاف و 3)نوع حرف اضافه(،  1های در مؤلفهت(  

 20)توالی پیرونمای بند قیدی و بند(،  14)توالی ادات استفهام و جمله(،  13فعل بند پیرو(، 

 ةمنطق متمم( در ةنما و جمل)توالی متمم 21، و «(توانستن»)توالی فعل اصلی و فعل کمکی 

 پایانی ضعیف است.فعل اما میانی قویهای کل جهان فعلآسیا و زبان-های اروپازبان

)توالی  15)توالی موصوف وصفت(،  9اسمی و بند موصولی(،  ة)توالی هست 2های در مؤلفهث(  

 ةشناختی دو ردهای رده)توالی اسم و تکواژ ملکی( مشخصه 19حرف تعریف و اسم( و 

بیانی دیگر، در دست نیستند. به آسیا و جهان یک-های اروپامیانی در زبانپایانی و فعلفعل

های در کل زبان اما آسیا-های اروپازبان ةمنطق پایانی ضعیف درمیانی قوی و فعلفعل 2 ةمؤلف

 ةمنطق میانی ضعیف درپایانی و فعلفعل 9 ةمؤلفپایانی قوی است. در میانی و فعلجهان، فعل

 ةمؤلفجهان است. در  هایپایانی قوی در کل زبانمیانی و فعلفعل اما آسیا-های اروپازبان

پایانی میانی ضعیف و فعلفعل اما آسیا -های اروپازبان ةمنطق پایانی و میانی ضعیف درفعل 15

 ةمنطق پایانی قوی درمیانی قوی و فعلفعل 19 ةمؤلفهای جهان است. در قوی در کل زبان

 های جهان است.        بانپایانی ضعیف در کل زمیانی قوی و فعلفعل اما آسیا،-های اروپازبان
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های پایانی در دستهمیانی و فعلفعل ةشناختی مشترک در دو ردهای ردهبا صرف نظر از مؤلفه

 ةمؤلف 3)پ( با  ةمیانی قوی و دستفعل ةمؤلف 7)ت( با  ة)الف( و )ب(، اختالف آماری دست

 4به بیانی دیگر، بهبهانی در . است 4آسیا و جهان عدد -های اروپازبان ةمنطق پایانی قوی درفعل

است. از سوی دیگر، با لحاظ« ترمیانیفعل»آسیا و جهان -های اروپازبان ةمنطق دیگر در ةمؤلف

توان گفت که در مجموع، ، می(2)و  (1)های ها در جدولآن ةمقایس )ث( و ةهای دستکردن مؤلفه

های مناطق جغرافیایی و در کل زبانمؤلفه،  5آسیا در -اروپا ةمنطق هایبهبهانی در سطح زبان

 است. « ترمیانیفعل»دیگر  ةمؤلف 4جهان در 

، های ایرانیشناسی زبانرده شده در کتابهای ایرانی نو، مستنددر مقایسه با سایر زبان

)توالی  3 ،)نوع حرف اضافه( 1های های شهمیرزادی، تاتی و تالشی در مؤلفهبهبهانی برخالف زبان

انشعابی است و در این ویژگی هسته یا چپ)توالی موصوف و صفت( چپ 9الیه( و ضافٌمضاف و م

ای سو است. مفعول صریح در این زبان نشانههای ایرانی نو از جمله فارسی همبا بسیاری از زبان

متفاوت از فارسی و برخی دیگر  است، اما های دوانی و الرستانیندارد و از این جهت مانند زبان

فاوت تفارسی  با شناختی ترتیب واژهرده ةمؤلفهای ایرانی نو است. بهبهانی تنها در چهار زباناز 

پیش از فعل  6و  5های در مؤلفه« قید حالت»و « ایگروه حرف اضافه». در زبان فارسی دارد

 تواند پیش و یا پسها در بهبهانی میکه همتای آن( در صورتی1392شوند )دبیرمقدم، واقع می

نمود(، زبان فارسی برای -)توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان 12 ةمؤلفاز فعل ظاهر شود. در 

 برای مفهوم« فعل کمکی»کند، اما در بهبهانی استفاده می« فعل کمکی»بیان زمان آینده از 

 شود. آینده وجود ندارد و برای این منظور، تنها از تصریف مضارع فعل استفاده می

های ایرانی نو، برای بیان نمود ناقص )مستمر( فعل فارسی و بسیاری از زبان از سوی دیگر،

که برای بیان این منظور،  بهبهانی مانند دوانی، دلواری و کمکی مستقل دارند، در صورتی

( و ستاک -mi-/me-/mo«  )-می»پیشوند  بندیالرستانی، فعل کمکی مستقل ندارد و از صورت

)توالی فعل و  5)توالی صفت و مبنای مقایسه(،  4های هبهانی در مؤلفهکند. بفعل استفاده می

هر دو شق را )راست  (2)و  (1)های )توالی فعل و قید حالت( در جدول 6ای( و گروه حرف اضافه

 سازمعرفه ةنشان داند. از ویژگی دیگر بهبهانی، وجودانشعابی و چپ انشعابی( جایز می
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 -aku  و-ay  ساز معرفه ةنشان شود.اسم واقع میاست که پس از-aku های کردی، اورامی، در زبان

 (. 1392دوانی، دلواری و الرستانی نیز قابل مشاهده است )دبیرمقدم، 

  

 آسیا-های اروپابهبهانی در مقایسه با زبان (1)جدول 
          

 

 مؤلفه                 

 

 رده                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17  18  19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
مع 

ج
 

پایانی    فعل 

 قوی  
   + + + +   + + +    + + + +   + + + 14 

پایانی      فعل 

 ضعیف
+ + + + + +  + +    + + +   +  + +    14 

میانی   فعل 

 ضعیف
   + + + +  +   +   +   +    +   9 

میانی   فعل 

 قوی
+ + + + + +  +  + +  + +  + + + + + +  + + 19 

 

 های جهانبهبهانی در مقایسه با زبان (2)جدول 
  

 مؤلفه      

 

 رده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17  18  19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
مع 

ج
 

پایانی فعل

 قوی
 +  + + + +  + + + +   + + + +    + + + 16 

پایانی  فعل

 ضعیف
+  + + + +  +     + +    + + + +    12 

میانی فعل

 ضعیف
   + + + +     +   +   +    +   8 

میانی فعل

 قوی
+ + + + + +  + + + +  + +  + + + + + +  + + 20 

 
   یریگجهی. نت5

در بخش  گفتهشیپ یشناخترده یهاانشعاب در مؤلفه یکه سو دهدیمقاله نشان م نیا یهاافتهی

و کل جهان  ایآس-اروپا یعنیخود،  ةمنطق بور در، و زبان مزستین دستکی ی، در بهبهان4
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 شیاگر ی، بهبهاننیاست. با وجود ا یانیمو فعل یانیپافعل یشناخترده یهااز مؤلفه یاختهیآم

: 1392) رمقدمیباب، دب نیدارد. در ا یانیمفعل یهازبان یشناخترده یهابه مشخصه یادیز

 :که کندیم حی( تصر1197
اژه و بیترت ةچهارگانوستیب یهانو به لحاظ مؤلفه یرانیا یهازبان یشناخترفتار رده 

کرد که  حکمالزاماً  توانیرده است و نم کیهم خود  ینینابیب ةرد که دهدینشان م
 ن،یرا. بنابابدیها ادامه ممکن است قرن ینینابیب ةرد نیو در گذار. ا یاست موقت یامرحله

 شناخت. باز« مستقل ةرد» کی ةبه منزل دیبا زیرا ن ینینابیب تیوضع نیا رسدیبه نظر م

شباهت دارد،  یمزبور به فارس یشناخترده یهااز مؤلفه یاریدر بس کهنیا رغمیعل یبهبهان 

، ندهیزمان آ انیب یمستقل برا یکمک یها، مثل فقدان فعلیدستور یهایژگیو یاما در برخ

زبان  با، حیمفعول صر ةنشان ، نبودنیه، و همچنحال و گذشت یهافقدان نمود مستمر در زمان

 .                                    تفاوت دارد یفارس
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Word Order Typology of Behbahani 

 

Sh. Gerami 

Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran 

 

Abstract 

Behbahani belongs to the southwest Iranian languages the word order of 

which has rarely been studied from a typological viewpoint. This paper 

examines the typological status of word order in Behbahani based on Dryer’s 

1992 paper on  twenty four word order criteria concerning VO versus OV 

typological language dichotomy in Eurasia, that is, Behbahani’s language area 

and all the language areas of the world. The results show that although 

Behbahani does have word order typological criteria of VO versus OV 

languages, it tends to have more of VO typological properties. Although 

Behbahani is similar to modern Persian in many of its word order criteria, it 

lacks a case marker for the direct object and independent auxiliaries for future 

tense as well as the progressive aspect. Based on the questionnaire method of 

data collection, the data description and analysis was done using the speakers' 

linguistic intuitions and linguistic criteria. 

 

Keywords: Pairs of Word Order Correlations, Left Branching, Right 

Branching, Branching Direction, Typological Criteria 

 

 


