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 چکیده  
 مقاله: ةتاریخچ

 99 ماهخرداد 24دریافت: 
 99 مـاهشهریور24 پذیرش:

اه کید بر نگأبا تهای اصلی و عملکرد مبتدا و کانون را سازهحاضر ترتیب  پژوهش

در ی المک ةگفتمان و زمین ةهایی مانند گوینده، شنونده، صحنگفتمانی به نقش

 شایرارتشیکاین بررسی در چارچوب پیشنهادی  کند.می الهیجانی بررسی گویش

، تعیین ترتیب سازه پژوهشپردازد. هدف این ( به موضوع می1997( و ویلی )2007)

گویشوران مکالمات  .استچگونگی تعامل آن با ساخت اطالع  و یجانیالهدر گویش 

 یلکیگ. گویش گردآوری شد جمله 800 جمعاًو  ساعت ضبط هشتبومی به مدت 

نشان( را )صورت بی SOVترین فراوانی که بیش یانفعل پا گویشی است یجانیاله

ی مبتدااست. چهار نوع  یبیترتیرغهای زبان وها آزاد و جزسازه دهد. ترتیبمینشان 

 ییشناساصحنه )پنهان در بافت(، دائمی/ موقت، چندتایی و تهی در این گویش 

مبتدا برای تفسیر جمله الزامی است.  . برای تعبیر جمالت، حضور حداقل یکشدند

 توانند هم در ابتدا و هم در انتهای جمالت ظاهرمبتداها، اطالعاتی هستند که می

المی، ک شدند. بافت و شرایط شناساییتقابلی و محدود شوند. همچنین دو نوع کانون 

 توانند تقابلیپس هم مبتدا و هم کانون می؛ کنندمی بودن را تعیینمبتدا یا کانون

و سازه آزاد  خود( هم دارای ترتیب دارنشاندر شکل ) گویش الهیجانی باشند.

است که در آن عوامل  یرپذو انعطافو هم دارای ساخت اطالع آزاد  یرپذانعطاف

 توانیمبنابراین  .شوندیم جاجابهنحوی و ساخت اطالع توسط نیت کاربردی گوینده 

در جمالت نیت  یریپذانعطاف و ییجاجابهنتیجه گرفت که عامل اصلی برای این 

 کاربردی گوینده است.

  

 های کلیدی:واژه

 سازهآرایش 

 ساخت اطالع

- گویش گیلکی

 الهیجانی
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 دمهقم. 1

 یبترتها را بر اساس است که زبان شناسیهای زبانشاخهزبان یکی از زیر 1شناسیرده

ا به هواژه ی ترتیبختشنارده طالعةکند. ممی یبندطبقههای مختلف شان به ردهاصلی 2یهاواژه

کید و از های اصلی در جمله تأگردد. وی بر ترتیب واژهبرمی( 1966) 3برگمطالعات گرین

 یکل طور هب برگکند. گرینمیها استفاده زبان ها درواژه ترتیبمعیارهای خاصی برای تشخیص 

های یکی از گونه عنوان بهاست. در این مقاله، گویش الهیجانی  کردهزبانی را معرفی  نوع ردة شش

است که  غربی های ایرانی شمالشده است. گیلکی یکی از زبان زبان گیلکی برای مطالعه انتخاب

 ،4جنوبی دریای خزر متداول بوده است )راستارگویواهای رایج در سواحل یکی از زبان عنوان به

2012.) 

و تعامل آن با نحو  5اطالع رشدی نسبت به موضوع ساخت به در مطالعات اخیر، توجه رو

اطالع به توصیف چگونگی توزیع اطالعات در جمله  آمده است. ساخت به وجود( هاسازه یبترت)

مبحث جدیدی مطرح  عنوان به 6اولین بار در مکتب پراگ 1920 ةدر ده اطالع پردازد. ساختمی

جایی توسعه و گسترش پیدا کرد. جابه 7شناسیای از علم کاربردشاخهزیر عنوان بهو سپس شد 

های های خاص هر زبان از نگاهیکی از ویژگی عنوان بهاطالع  ها و ساختخطی واژهترتیب 

است. بسیاری از رویکردها آن را کامالً بر اساس نحو و عوامل  گرفته قرارمتفاوتی مورد توجه 

و عده اندکردهاند و برخی دیگر آن را بر اساس توضیحات کاربردشناختی توصیف نحوی دانسته

؛ 1967 ،9هلیدی ؛1929 ،8سیوستِ)مَ و قبول دارند اندای نیز ترکیبی از دو نظریه را پذیرفته

                                                      

1. Typology  

2. Word order 

3. J. H. Greenberg 

4. V. S. Rastorgueva 

5. Information Structure 

6. Prague  

7. Pragmatics 
8. V. Mathesisus 

9. M. Halliday 
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 ؛1994 ،5لمبرکت ؛4199 ،4والدووی ؛8719 ،3کامری ؛1972 ،2فجکندو ؛1971 ،1چامسکی

شناسان برای زبان مسئله، توافق بر روی این حال ینع دراما  (.1997، 2007 ،6شایرارتشیک

 هاازهس یبترتمبتدا چیست و کانون کدام است؟ رابطه متقابل  یدرست به بسیار سخت است که

به   (2007) شایرارتشیکنظری  حاضر، بر اساس چارچوب پژوهشچگونه است؟  ساخت اطالعو 

( متکی به 7ییدوتا یرغبا نگاه تعاملی ) اوپردازد. گیلکی الهیجانی می گویش ها دربررسی داده

پردازد. هدف اطالع به موضوع می و ساخت هاسازه به بررسی متقابل ترتیب 8ساخت کانونی

ها نیست، بلکه دستیابی به عامل تعامل بخش نحو و زبان یشناختردهصرفاً بررسی  شایرارتشیک

  اطالع است. ساخت

ان است مرکز شهرستان الهیج ،شودمی نامیده 9«الجون»که به گویش محلی  ،الهیجان

شناسان و نویسندگان این گویش توسط زبان کهییجاآن ازاست. در شرق استان گیالن واقع که 

بنیادِ این گویش علمی و نظریه ةنویسندگان قصد دارند به مطالع ، است گرفته قرارتوجهی مورد بی

 هشتگوهای بومیان این گویش به مدت وها، مکالمات و گفتآوری دادهد. برای جمعنبپرداز

 .سازی شدساعت ضبط و پیاده

اصلی در های سازه شناختی ترتیبرده از نظردارند در ابتدا  قصد، نگارندگان یکل طور به

 یها در این گویش، چگونگتری از ترتیب واژهدقیق ارائة سپس با .دنده گویش الهیجانی را نشان

ها را واژه اطالع و ترتیب بین ساخت توزیع اطالعات را در جمالت سادة خبری و هر نوع رابطة

ب آیا ساخت اطالع یا نحو بر روی ترتی هستند که پرسشبه این  ها به دنبال پاسخنمایان کنند. آن

تعامل متقابل میان این دو چیست؟ مطالعات پیشین نشان  أثیرگذار است؟ و انگیزةها تسازه

                                                      
1. N. Chomsky 

2. R. Jackendoff 

3  . B. Comrie 

4. E. Vallduvi 

5  . K. Lambrecht 

6. N. Erteschik-Shir  

7. Non-binary 

8. Focus Structure 

9. Lâjӧn 
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نبوده است و سوابق پژوهش در گویش  توجه موردگذشته، این نگاه  هاییبررسد که در ندهمی

 فراتر نرفته است. یشناختردهبا نگاه  هاگیلکی الهیجانی از بررسی ترتیب سازه

 

  . پیشینة پژوهش2

و کانون را بخش  پردازدمیها و انواع کانون ساخت اطالع ةبه معرفی نظری (1994) لمبرکت

 کردهرا شناسایی و معرفی  2و گسترده 1داند. وی دو نوع کانون محدودنشدنی گزاره میبینیپیش

تنها بر روی یک سازه مانند فاعل، فعل و یا مفعول است و در  یدتأکاست. در کانون محدود، 

ی و اکانون گزارهة بر روی بیش از یک سازه است که خود نیز به دو گون یدتأککانون گسترده، 

ون کان .کانون در جهان است نشانیبای نوع . کانون گزارهشودیم بندییمتقسای کانون جمله

فرضی وجود ندارد هیچ پیش در جواب، آیدبه یک پرسش می ای کانونی است که در پاسخجمله

 شود.و کل جمله بدون مبتدا و تنها با اطالعات نو و جدید ارائه می

و ارتباط بین نحو و  پردازدمی ساخت اطالعکانون و  ةه مطالع( ب1999) 3ولینون

وع ن سههای لمبرکت با استفاده از نمونه او. دهدمی قرارکاربردشناسی را در کانون مورد بررسی 

 ابزارهای یریکارگبهها با کند که زبانای را شناسایی و بیان میای و جملهکانون محدود، گزاره

 کنند. می متفاوت آوایی نحوی و صرفی کانون را در جمالت مشخص

ساخت اطالع  یگزار یرتأثرا در زبان روسی از طریق  هاسازه یبترتتنوع  (2001) 4رادینوا

و جا به جایی  SVOمطالعه نمود و به این نتیجه رسید که ترتیب سازه اصلی در زبان روسی 

در این زبان اتفاقی نیست  هاسازهبنابراین ترتیب  ؛شودیمتوسط ساخت اطالع محدود  هاسازه

ی روسی شناسای ای درای و جملهنوع کانون محدود، گزارهسه ثیر ساخت اطالع است. أبلکه تحت ت

 شود.ای توسط ابزار آوایی نشان داده میشد که کانون گزاره

                                                      

1. Narrow 

2. Broad 

3. R. D. Van Valin 

4. E. Rodionova  
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بررسی  2الوگگدر زبان تا یکاربردشناخت نظر ازسازه و کانون را  ترتیب ( 2007) 1ریدِ

و به این  کردرا در این زبان شناسایی  یاجملهو  یاگزاره ،نوع کانون محدودسه و  کند. اومی

 ییجابهجا ینااست و دلیل  یرپذانعطافبا نحو و ساخت اطالع  الوگ زبانیگنتیجه رسید که تا

 شوند.می جاجابهدر جمالت آزادانه ها سازه ی است. بنابراینختکاربردشنا

های ها و صرف را جهت تشخیص نقشمحدودیت ترتیب سازه( 2010) 3ساکیسوگی

که زبان  دهدمیها نشان تحلیل داده. کندمیری و ساخت اطالع در زبان ژاپنی مطالعه دستو

 است. در این زبان از ابزارِ 4ترکیبی زبانِ رو ینا از است.دست ژاپنی دارای ساختار ساده و یک

ایی ها نیز تنها برای شناسو ترتیب سازه شودمی استفادهری دستو یهانقشصرفی جهت شناسایی 

 .رودیمکار ه که برای شناساندن مبتدا ب waتکواژ  د؛ مانندشومی کار گرفتههب دستوری یهانقش

است  غازینآهسته. این زبان داد قراررا مورد بررسی  6زبان یونانی تستمنت (2012) 5کرک

عبارات خبری  ةدر سه حوز کرک. تحقیقات آیندیمنحوی آن پیش از متمم  یهاهستهکه 

هسته و عبارات موصولی و  عنوان بهپرسشی و موصولی انجام شد. در این زبان ضمایر موصولی 

 سازی شوند.توانند مبتداو عبارات اسمی می دنباشمتمم آن می عنوان بهاسمی 

ترتیب سازه و  ،گرفتدر زبان ژاپنی انجام  (2016) 7در تحقیق دیگری که توسط ناکاگاوا

ساخت واحدی وجود ندارد و  ةکه ترتیب ساز داد . شواهد نشانشدساخت اطالع بررسی 

عوامل اصلی تفسیر جمالت  9بودنو معرفه 8بودناختصاصی او معتقد است کهاست.  یرپذانعطاف

 ثیرگزار است.أسیر جمالت تفزبانی نیز در ت و شمِ هستند

                                                      
1. J. E. Dery 

2  . Tagaloug  

3. K  . Sugisaki 

4  . Synthetic 

5. A .Kirk 

6. Testament  

7. N. Nakagawa  

8. Specificity  

9. Definiteness  



 پورسلیمآسیه ربیعی     اطالع در گویش گیلکی الهیجانیها و ارتباط آن با ساختسازه بررسی آرایش 200

 225 –195شماره صفحات: ( 1399 / بهار و تابستان 1، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

را در گویش  1های همبستگیارتباط بین جفت ها وواژه ( ترتیب1382واحدی لنگرودی )

. او تحلیلی از ساختار و همچنین دلیل وجود این ه استداد قرارمورد بررسی  گیلکی لنگرود

جفت همبستگی در گویش لنگرودی  14این مقاله،  در .کندمیهمبستگی را ارائه  یهاجفت

. شدندبررسی و تحلیل  3جهت-شاخه ةنظریو  2وابسته–هسته ةنظری بر اساسو  شوندمی شناسایی

است.  SOVاصلی در این گویش  یهاواژهثابت شد که ترتیب  ،طبق شواهد موجوداین، عالوه بر 

نیز در این مطالعه  OVهای زبان یهاسازه همبستگی با ترتیب یهاجفتدر  هاسازه ترتیب

 .اندشدهمقایسه 

کند که بین قلب نحوی و عوامل کانونی گفتمان ارتباط وجود ( ادعا می1385راسخ مهند )

. رضایی و طیب دهدیم ییرتغیعنی قلب نحوی در زبان فارسی، ساخت اطالع جمله را  دارد؛

ساخت اطالع در جمالت که ساخت اطالع و انواع کانون دریافتند  ةنظری( پس از معرفی 1385)

الت، در جم هاسازه یبترت یگردعبارتبه شود؛می مشخص جاهیک یا تأکید بر با تکیه فارسی 

را  ساخت اطالع هایه( تعدادی از نظری1386مدرسی ) .استدر جمالت  اطالعساخت وابسته به 

و به این نتیجه رسید که ساخت اطالع در زبان  کردبررسی  (1994) لمبرکت ةبر اساس نظری

و  کلمات ییجاجابهو  کندپیدا مینحوی و لغوی بروز –فارسی به اشکال مختلفی همچون آوایی

 یهادادهی مبتدا و کانون مرتبط است. تحلیل ختشناساخت اطالع در جمله به ارتباط کاربرد

ها )هم فاعلی و هم مفعولی( ( نشان داده است که تمام متمم1392توسط میرزایی ) ساخت اطالع

ات طالعدرونی هستند، اما نوع توزیع اطالعات و الگوی ساختار ا ساخت اطالعدر فارسی دارای یک 

ساخت در زبان فارسی بر اساس ها را متممتوان متفاوت است. او معتقد است که می هاآندر 

در گویش  یقلب نحو( دریافت که 1393) رضاپور. کرد یبنددستهبه انواع متفاوتی  اطالع

ن ، ایهمچنینگیرد. می مازندرانی مانند زبان فارسی فقط در زبان گفتاری مورد استفاده قرار

  .دهددهد بلکه فقط معنای گفتمان را در جمالت تغییر مینمی فرایند معنا و مفهوم جمله را تغییر

                                                      

1. Correlation pairs 

2. Head-Dependent  

3. Branch-Direction 
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ند، اما ارا نشان داده ساخت اطالعو  هاواژه یبترتبنابراین، تحقیقات پیشین، ارتباط بین 

جانی در گویش الهی عالوهبه. کنندمیهای مختلف، این ارتباط را به طرق مختلف ارائه زبان

موردی مشاهده  ساخت اطالعو ارتباط آن با  هاواژه یبترتثیر أبررسی ت در خصوصای پیشینه

 نشد.

 چارچوب نظری .3

 1های زبانی بر مبنای ویلیبخش اول به رده دارد.دو بخش  این پژوهش چارچوب نظری 

 شایرارتشیک ةاختصاص دارد. بخش دوم به نظری (1978) 2های همبستگی لمانو جفت (1997)

 پردازد.ها میسازه ( در مورد ساخت کانون و ارتباط آن با ترتیب2007)

 

 هاترتیب واژه یشناسرده .1-3 

ها در جمالت است که به ، ترتیب سازهیشناسردهمورد مطالعه در  ةیکی از مباحث عمد

در زبان اشاره دارد. برای توصیف ترتیب خطی غالب در جمالت،  «های اصلیترتیب خطی واژه»

 یشناخترده ة. مطالعشودمیاستفاده   (SOV)«فاعل، مفعول و فعل»های اصلی از ترتیب سازه

زبانی  ةرد شش یکل طور به . بر اساس بررسی وی،گرددیبرم ( 1966) برگها به گرینهترتیب واژ

ای هدارد که حداقل ترتیب اصلی سازه فاعل، مفعول و فعل وجود ی، یعنهای جملهاز ترتیب سازه

برگ ترتیب فاعل، مفعول و فعل دهد. بر اساس نظر گرینمی یک زبان در جهان را تشکیل

(SOV) فاعل، فعل و مفعول  و ترتیب(SVO)  شوندیمدنیا را شامل  یهازبان درصد40بیش از 

و  (VSO)زبان  درصد9 متداول هستند.یا غیر اندداشتهتری رواج کمهای دیگر زبانی و رده

 وجود (OSV) زبان یچهدارد اما  وجود (OVS) یک درصدو  (VOS) زبان سه درصدهمچنین 

که برای تشخیص ترتیب  رسیدبه این نتیجه  (1978 ،1973) سپس لمان (.1997 ،)ویلی ندارد

 ها در زبان تنها ترتیب دو عنصر فعل و مفعول کافی هستند. سازه

 نلمابه نظر بنابراین  .گیردنمی نظر جایگاهی برای فاعل در طرح پیشنهادی خود در او

ا و هترتیب دیگر جفت تواندیمفعل و مفعول را بداند،  ةاگر فردی ترتیب نسبی دو ساز (1978)

                                                      
1. L. J. Whaley 

2. W. P. Lehmann 
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ها موقعیت سایر سازه ،آیدهایی که مفعول قبل از فعل میدر زبان ،. برای مثالنیز بداندها را سازه

م و یا ترتیب اس آیدیماضافه که قبل از اسم  مانند موقعیت حرف .بود بینی خواهدپیش نیز قابل

آیند. موقعیت . عبارات موصولی بعد از اسم میگیردقرار میو مالکیت که مالکیت قبل از اسم 

بر اما  آید؛نفی که قبل از فعل و صفات برتری که قبل از معیار مقایسه میکمکی و عالمت  فعل

 عنوان بهشود. ها نقض میهای او در زبانبینیتعدادی از پیش (1978) لمان ةاین نظری اساس

آیند نه بعد ، صفات قبل از اسم میباشدیم (VO)های که یکی از زبان یسیزبان انگلدر  ،مثال

ا هبینی وی در مورد زبانبنابراین، پیش .آید نه بعد از اسملکیت قبل از اسم میاز اسم و یا ما

کند و الگوی هر  کند که هرگاه زبانی این الگوها را نقضشود. او در این مورد بیان میمی نقض

 شودیمفرض  گونهینارا داشته باشد،  (OV)فعل -و مفعول (VO)مفعول -زبانی فعل ةدو نوع رد

 باشد.دیگر می یزبان ةردزبانی به  ةآن زبان در فرایند تغییر از یک رد که

 

 و ساخت اطالع هاسازهترتیب . 2-3

اما این عناصر به طرق مختلفی در جمالت  دارند؛ هازبان ةمبتدا و کانون نقش مهمی در هم

 هبهای مختلف . ارتباط بین فعل و مفعول، مبتدا و کانون در زبانشوندیمبیان و نشان داده 

اصلی نقش مبتدا و کانون را  یهاسازهها، ترتیب شود. در برخی از زبانمتفاوت ارائه می صورت

ند. کها نقش عوامل نحوی در جمالت را مشخص میکند. در تعدادی دیگر، ترتیب سازهتعیین می

 را به هازبان ،یزدهندهتما معیارهای از یکی عنوان به هاسازه آرایش بر اتکاء با( 1983) 1هیل

 ودشیم اطالق هاییزبان به ترتیبی هایزبان .کندمیتقسیم  «3غیرترتیبی»و  «2ترتیبی» ةدودست

ر د. است ثابت هاسازه توالی و ندارد وجود ایسازه آرایش تنوع هاآن در انگلیسی زبان مانند که

ز های نحوی ایعنی برای تعیین سازه، شودمیها ترتیب سازه با توجه به نحو تعیین این زبان

  .شودمیترتیب سازه استفاده 

                                                      
1. K.  Hale 

2. Configurational 

3. Non-Configurational 
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با نگاهی جمله را معتقد است که بسیاری از رویکردهای مطرح  (2007) شایرارتشیک

 و 6فرض؛ پیش5خبر و 4؛ مبتدا3اطالعات نو و 2مانند اطالعات کهنه اند؛تقسیم کرده 1دوتایی

و برخی دیگر مبتدا را  دانندیما مکمل بخش دیگر . برخی به لحاظ معنایی یک بخش ر7کانون

ها، مبتدا و کانون هر دو اهمیت دارند و . از نظر آندانندیمجمله  ةادامخبر را شروع و  ةنقط

 ذاری شوند.گها و آهنگ کالم تعیین و نشانهبا عوامل زبانی و غیرزبانی مانند ترتیب سازه توانندیم

ا ها رو آن کرداین باور است که باید به تعامل میان این دو نیز توجه  بر (2007) یراشاما ارتشیک

رفی ها معرا در زبان هاکانونانواع متنوعی از مبتداها و  توانیماز هم مستقل دانست. بدین ترتیب 

که ارتباط بین  کندرا معرفی می 8جدیدی از ساخت اطالع، به نام ساخت کانونی ةانگار او. کرد

انواع متفاوت مبتدا و  (2007) یراشارتشیکپیشنهادی  دهد. در انگارةکانون را نشان میمبتدا و 

در  ییدوتایرغ یبنددسته ةاجاز شوند. چنین رویکردیمعرفی می ییدوتایرغکانون با نگاهی 

بدین معنا که جمالت عالوه بر مبتدا و کانون، دارای بخشی هستند که نه  د؛ دهجمالت را می

جمله  9ةمتمم یکدیگر نیستند و باقیماند اًمبتدا و کانون الزام .نه کانون و جمله استمبتدای 

ایی مانند هبر نگاه بافتی و گفتمانی به نقش یدتأکهمیشه حاوی اطالعات پیشین نیست. وی با 

کند. در بررسی ساخت اطالع و گفتمان توجه می 11ةو صحن 10کالمی ةگوینده، شنونده، زمین

مطرح هستند. بافت کالمی  12ا، تعامل میان نحو، کاربرد، معنا و لحن کالم در بافتهترتیب سازه

که گوینده و شنونده با توجه به آن،  باشدیممکانی  و پارامترهای زمانی ةهمیشه دربرگیرند

                                                      

1. Binary  

2. Theme  

3. Rheme  

4. Topic  

5. Comment 

6. Presupposition  

7. Focus 

8. Focus-Structure 

9. Remainder 

10. discourse 

11. Stage  

12. Context 
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می، های کالگزینند. در بسیاری از بافتها و چگونگی انتقال پیام را برمیجمالت، ترتیب سازه

که به دلیل شرایط کالمی در ابتدا قرار  ییهامصداق ؛شوندیمها در همان موقعیت مطرح مصداق

را بگوید؛ یعنی با ( 1ة )که گوینده جمل کندیمتاریکی محیط ایجاب  ،مثال عنوان بهگیرند. می

 .شوندمیکمک بافت و شرایط کالمی مبتدا و کانون تعیین 

1. It is dark. The moon has disappeared. 
 قابل ةشوند. نکتمرتب می یگفتمانبه شرایط  با توجه ،ها نیز به دالیل کالمی و کاربردیسازه 

 باشند.  1توانند تقابلیدیگر در این رویکرد این است که هم مبتدا و هم کانون می تأمل

 کانون تقابلی

2. Q: Which laundry did John wash, the white, or the colored? 

A: He washed the WHITE laundry. 

 مبتدای تقابلی

3. B: Who is smart, John and Bill? 

A: JOHN is the smart one. 
 

{John foc, Bill} top 
[{John foc, Bill} top] top [is the smart one] foc 

 

 ة، کانون تقابلی تعیین شده است. در جملواژهپرسش( در پاسخ به پرسش با 2) ةدر نمون

مبتدای تقابلی است زیرا فاعل  جان «تره، جان یا بیل؟کی باهوش»( با آزمون تعیین مبتدا 3)

به  ییدوتایرغبنابراین، چارچوب نظری پژوهش حاضر با نگاهی  باشد.میفعل الزم است و مبتدا 

بر بافت گفتمانی انواع مبتدا و کانون را  یدتأکبا  ،هاتوجه به تعامل میان آنبا  مبتدا و کانون و

 دهد.نشان می

 هاتحلیل داده .4

 ةتا رد گیردمی قرارها در گویش الهیجانی مورد بررسی در این بخش، ابتدا ترتیب واژه

سپس با بررسی مبتدا و کانون، ارتباط ترتیب سازه و ساخت اطالع  .شود یینتعزبانی این گویش 

                                                      

1. Contrastive  
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ها بر روی ساخت اطالع و ساخت ترتیب سازه یرتأثشود تا چگونگی می در این گویش بررسی

 .شود های متفاوت مشخصکانونی در جمله

 

 های اصلیتعیین ترتیب سازه. 1-4

کند: دسته تقسیم می دوها را بر اساس فعل و مفعول در جمالت به زبان( 1978)لمان 

از رده هرکدامشناسی، بر طبق این رده .(OV)فعل  –و مفعول (VO)مفعول  –های فعلزبان

 های مخصوص به خود را دارند.های زبانی مطابق جدول ذیل، ویژگی

 

 (1978) همبستگی لمان یهاجفت .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوند که در ادامه در گویش گیلکینامیده می 1های همبستگیجفت هایژگیواین 

 . شوندالهیجانی ارزیابی می

    + فعل –های مفعولدر زبان (1): بر اساس جدول اضافه حرفاسم(OV) بعد از  اضافه حرف

 آید.اسم می

 

      N         postposition 

                                                      

1. Correlation pairs 

  VO یهازبان  OV یهازبان

 + اسم اضافهحرف

 اسم + مالکیت

 فتصاسم + 

 اسم + عبارت موصولی

 ییمبتدایرغ کلمات پرسشی

 پسوند

 + فعل اصلیفعل کمکی 

 فت برتری + معیار مقایسهص

 فعل + قید

 فعل نفی + عالمت

 پیرو + عبارت پایه

 اضافه حرفاسم + 

 مالکیت + اسم

 فت + اسمص

 عبارت موصولی + اسم

 کلمات پرسشی مبتدایی

 پیشوند

 فعل کمکی فعل اصلی +

 فت برتریص معیار مقایسه +

 فعل قید +

 فعل + عالمت نفی

 عبارت پایه + پیرو
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4. Zak-ӧn-e                bә                     
Child-plural-Ezafe marker  for 

For the children   (هابچهبرای ) 

 

با توجه  آمده است. بنابراین «Zak-ӧn-e»پس از اسم  «bә » ةاضاف حرف( 4در مثال )

مطابقت دارد و این جفت همبستگی با ترتیب  (1978) به این مثال با ویژگی اول جدول لمان

 همبستگی دارد.   OVاصلی کلمات زبان 

 مالکیت باید پس از اسم بیاید. ( 1) مالکیت + اسم: بر طبق جدول 

   Gen                Noun 

5. Ame1         Kolebij 

Our                     Frying pan 

Our frying pan ما(  ةماهیتاب)   

ضمایر ملکی در گویش الهیجانی تنها ضمایر مستقل )منفصل( هستند و ضمایر ملکی 

آمده است.  Ame»2»پس از مالکیت  «Kolebij»اسم ( 5وابسته )متصل( وجود ندارد. در مثال )

 همخوانی دارد. (1978) مانبنابراین این ویژگی نیز با ویژگی دوم ل

  یهازباندر  (1)صفت + اسم: بر طبق جدول  OV  از اسم بیاید. پیش صفت باید 

     Adj                           N  

6. Dәrâz-e           dâr 
Tall-Ezafe marker         tree  

Tall tree   ()درخت بلند  

 ازآمده است.  «Dәrâz»پس از صفت  «dâr»اسم ست ا ( پیدا6که از مثال ) طورهمان

همبستگی  یهاجفتمطابقت دارد. در ضمن در  هم (1978) لمان جدولویژگی سوم با  رو ینا

 کندمیدر زبان انگلیسی عمل  ”of“ مانند ،است کنندهمتصلاضافه یک رابط یا  ةاین گویش کسر

 .سازدمیو دو اسم یا یک اسم و صفت را به هم متصل 

                                                      

.1   Ame   وshime باشند که معادل ضمایر ملکی مستقل در گویش گیلکی الهیجانی میour   وyour   در

 زبان انگلیسی هستند.
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  عول مف یهازباناین نکته است که در  ةکنندیانبعبارات موصولی + اسم: ویژگی چهارم

 .آیدیم از اسمعبارت موصولی پس OV  فعل –

        N                             Relative clause    

7.   Libâsi   kә  ame  bijar-ә           se   pušәnim 
Cloth   that   we farm-attribute marker       in              wear 

Cloth that we wear in the farm پوشیم( لباسی که ما تو مزرعه می)      

در گویش الهیجانی  (1978) ویژگی چهارم لمان برخالف( 7مثال ) بینیدیمکه  طورهمان

جدول این مورد از ویژگی چهارم  در نتیجه، آمده است. «Libâsi» عبارت موصولی پس از اسم

  .کندمیتخطی  (1)

  فعل–مفعول یهازبانکلمات پرسشی در ( 1): بر طبق جدول مبتدایرغکلمات پرسشی 

(OV)  آیند. نمی یسؤالابتدای جمالت 

    Q-word   Q-particle  

8. a) Korә  šӧr-i? 

Where   go-you 

Where are you going? روی؟(  )کجا می   

  

b) Nәhar  či   čagud-i? 

Lunch             what  made-you? 
What did you make for lunch? )نهار چی درست کردی؟(    

 

نشان داده شده است، در گویش الهیجانی ب(  8الف( و ) 8) یهامثالکه در  طورهمان

در ابتدای جمالت پرسشی و یا در وسط جمالت پرسشی و در جایگاه  ندنتوایمکلمات پرسشی 

از این جدول هم و مطابقت دارد  (1)با جدول هم ویژگی پنجم  رو ینا ازد. ننقشی خود بیای

 . دکنیمتخطی 

  یهازبانکه  کندیموندها: لمان ادعا OV .تنها پسوند دارند و پیشوند ندارند 

9. a) Duzd-i (suffix) 

           از دزد
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        theft                                                                                              

b) bâ-sәvâd (prefix)  

باسواد                           

   literate  ability to read and write     

آمده است، در گویش الهیجانی هر دو وند  (ب 9) و (الف 9) یهامثالکه در  گونههمان

از  مطابقت دارد و هم  (1)با جدول هم ویژگی ششم نیز  ،رو ینا ازپیشوند و پسوند وجود دارند. 

 .دکنیمتخطی جدول این 

 :آیدیمفعل کمکی پس از فعل اصلی  فعل اصلی + فعل کمکی .     

 Auxiliary V            Main V 

10. Mu        xa                       bәšum  dikӧn 
I        will  go  store 

I will go to the store بروم مغازه(  خواهمیممن )   

 گرفته قراراز فعل اصلی  قبل «xa»کمکی فعل  بینیدیم( 10که در مثال ) گونههماناما 

همخوانی ندارد  OV یهازباندر  هاسازهاست. بنابراین ویژگی هفتم نیز در این گویش با ترتیب 

 .کندیمتخطی  از آن و

 جا منظور از استاندارد اشخاص یا چیزهایی هستند استاندارد + صفت تفضیلی: در این

قبل از صفت  (1)در جدول . استاندارد گیرندیمکه در یک صفت مورد مقایسه قرار 

 تفضیلی آمده است.

Standard        comparative adjective 

11. Xu                xaxor-a-ji    pil-tәr 
His/her Sister- Separable Particle -than            old-er 

Older than his/her sister است(  تربزرگاز خواهرش )   

پس از  (1)درست همانند ویژگی هشتم جدول  «pil-tәr »( صفت تفضیلی 11در مثال )

 همخوانی دارد.  (1)ه است. بنابراین این ویژگی با جدول آمد «xaxor Xu» ةاستاندارد مقایس

  آیندیمقید + فعل: قیدها قبل از فعل. 

Verb      Adverb 

12. Hivašei      bušo 

Slowly     went 
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Went slowly )آهسته رفت(    

این ویژگی با  ،( در گویش الهیجانی قید قبل از فعل آمده است. بنابراین12در مثال )

 مطابقت دارد.  (1)جدول 

  آیدیمفعل + عالمت نفی: عالمت نفی بعد از فعل اصلی. 

      Verb   negative  

13.  a) Nu-xӧn-әm 
Do not eat-I 

I do not eat خورم( )نمی   

       b) Šoda-nem  

       Go  not  I                                                                                                                 
       I am not going روم( )نمی   

 ،عالمت نفی قبل از فعل اصلی آمده است. عالوه بر این الف( 13) ةکه در نمون گونههمان

عالمت نفی در وسط یعنی بعد از فعل  ب(13) در استمراری ةدر جمالت حال استمراری و گذشت

از هم مطابقت دارد و هم ( 1با جدول )آید. بنابراین در این ویژگی نیز اصلی و قبل از شناسه می

 کند. تخطی میاین جدول 

 یهازباندر  (1978) لمانپایه + پیرو: بر طبق نظر  ةجمل  OVازپایه باید قبل  ةجمل 

 پیرو بیاید.  ةجمل

      Clause  subordinator 

14. Hito  čәp čәp   niya    kadәbu   bušo          dirin.  
As    glare        look-past continuous    went-past       room 

As he  was glaring, he went into the room.  
کرد رفت داخل(می چپ نگاهکه چپ طورهمان)     

 (1978) لمان ةنظری بر اساسو  شناسایی یجانیاله یلکیگهمبستگی در گویش جفت  11

 را نشان VOهای زبان و برخی ویژگی OVهای زبان . این گویش بسیاری از ویژگیدندشتحلیل 

 OV هایهای زبانهمبستگی با ترتیب سازه هایجفت ةمورد، ترتیب ساز پنجدهد. در می

ای ههمبستگی با ترتیب سازه هایجفت ةسازمورد، ترتیب  سهدر  .همبستگی و مطابقت دارد

هم همبستگی ندارد.  و مورد دیگر هم همبستگی دارد 3همبستگی و تطابق ندارد و در  OV زبان
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 ،رو ینا از، دهدمیرا نشان  (1) جدول یهایژگیواین گویش الگویی غیر از  که ییجاآن از

مشخص نیست. در  یروشنبه، VOاست یا  OVالهیجانی زبان  که گویش گیلکیتشخیص این

ر زبانی دیگة زبانی به رد ةموارد، فرض بر این است که زبان در حال تغییر از یک رد گونه ینا

ه در ادام ،بنابراین ت.گرفته اس زبانی را به خودة های هر دو ردو در فرایند تغییر زبان ویژگی است

 طورهمانگیرد. می قراربررسی  مورد (1997) ویلی ةها در این گویش بر اساس نظریترتیب سازه

، الگوی ترتیب شدمشخص  3و بافت خنثی در کاربرد 2یدارنشان، 1های بسامدکه از طریق آزمون

الگوی تر و ها با بسامد بیشالهیجانی همان الگوی ترتیب سازه اصلی در گویش گیلکی ةساز

 است. کار گرفتهبه  خنثی است که گوینده بدون قصد کاربردی
 

 گویش الهیجانی هایسازهفراوانی ترتیب  .2جدول 
 

 

 

 

 
 

 500تحقیق،  یهادادهجمله در  800نشان داده شده است، از  (2)که در جدول  طورهمان

 هایبترتجمالت با سایر  ةو بقی است؛ SVO جمله با ترتیب 200و  SOV جمله با ترتیب

 ایهترین فراوانی، ردترتیب اصلی با بیش SOVدهد که تحلیل آماری نشان می ،بنابراین اند.آمده

حدود )های تحقیق در داده کرات بهاین الگو  ؛زبانی است که مشخصاً در این گویش غالب است

متداول  در گویش الهیجانی SOVنتیجه گرفت که ترتیب  توانیم بنابراین،. شد یدهد (درصد63

( درصد 4تر از )کم هایبترت ةها و بقی( دادهدرصد 25حدود ) SVO ترتیب است.نشان و بی

این گویش، ها در و سایر ترتیب SVO، ترتیب یجهنت در. انددادهرا به خود اختصاص  هاداده

 ند.به لحاظ کاربردی هست دارنشانهای اصلی نیستند، بلکه ترتیب سازه ةمشخصاً ترتیب ساز
 

                                                      

1. Frequency  

2. Markedness 

3. Pragmatically neutral context 

 راوانیف هاسازهترتیب 

SOV 

SVO 

VSO 

VOS 

OVS 

OSV 

500 
200 
25 
25 
25 
25 
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 ساخت اطالع. 2-4

ا تا پیامی ر شودیمساخت اطالع، ساختی کاربردی است که در طی فرایند گفتمان ایجاد 

 دارد.را مبتدا و کانون عنصر مهم  دوکند. این ساخت منتقل 

 مبتداانواع . 1-2-4

 منظور بهجمله برای شنونده و گوینده را مبتدا گویند.  ةگفتیشپاطالعات قدیمی و از 

رویکرد  بر اساس. کرداستفاده  1یدربارگاز آزمونی به نام  توانیمتشخیص مبتدا در جمله 

 است که جمله در مورد آن است. یزیآن چمبتدا ( 1964)  2استراوسن

15.  az     ti  mualim  me  bәgu. 

    About   your  teacher           for me  tell 

  Tell me about your teacher. معلمت برایم بگو(   در مورد)    

، اطالعات قدیمی در جمله همان چیزی است که دهدمی نشان( 15) که مثال طورهمان

 (15). مثال شودمی یمعرفمبتدای جمله  عنوان بهبنابراین  است. شده یانبجمله در مورد آن 

 در مورد معلم است، پس معلم مبتدای جمله است. 

  مبتدای صحنه -

جمالت دارای یک مبتدای  ةهم (2007)یر اشو ارتشیک (1988) 3بر طبق نظر گاندل

-یم           که پارامترهای زمانی و مکانی گفتمان را نشان  هستند «4مبتدای صحنه»پنهان به نام 

بنابراین چنین جمالتی  .ست که تمام جمالت شامل این نوع مبتدا هستندا معنادهد. این بدین 

نشان این مفاهیم را  (16)پرسش و پاسخ  گیرند.قرار می با توجه به مبتدای صحنه مورد ارزیابی

 :دهدیم

16. Q: či  bubo?   / či-se? 
     What   happened?             / What is it? 

      What happened? )چی شد؟(    

                                                      

1. Aboutness 
2. P. F. Strawson 

3. J. K.  Gundel  
4. Stage topic  
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، یجانیاله یلکیگدر گویش  پرسش( آمده است، جمله پاسخ به 16که در مثال ) گونههمان

ه اشاره ب و، مبتدا در این جمله پنهان است واقع در. استقبول  بدون مبتدای آشکار آمده و قابل

تمام جمله برای شنونده جدید است، بنابراین کل  که ییجاآن ازموقعیت خاص گفتمان دارد. 

 .شودیمجمله، کانون در نظر گرفته 

17. Bâron  barsәrә. 
Rain  is raining. 

It is raining )بارون در حال باریدن است(      

از عناصر آشکار در جمله مبتدا نیستند. بنابراین هیچ مبتدای  یکیچه نیز( 17در مثال )

. مبتدای پنهان شودمیتفسیر  صحنه درآشکاری وجود ندارد. پس جمله با یک مبتدای پنهان 

حنه نقش مبتدای ص ،اشاره به زمان و مکان گفتمان دارد. به این معنا که بافت بیرونی یا موقعیت

ست که ا ای( جمله17بنابراین مثال ). آشکار است ةبتدای صحندارد. این یک مدر این جمله را 

 .است بینییشپمبتدای صحنه قابل تمام جمله کانون با 

 مبتدای موقت و دائمی موجود -

مبتدا در  عنوان بهدر جهان اطراف ما وجود دارند که  2و دائمی 1تعدادی ادوات موقت

ما  و از دانش جهانی ذکرشدهاز یک مرجع از قبل  تواندیمبنابراین، مبتدا  .گفتمان حاضر هستند

ازی است و نیسرچشمه گیرد. این نوع مبتدا هم برای گوینده و هم برای شنونده معرفه و مشخص 

زمین، ماه، خورشید و... که مرجع ثابت  ةکر مانند ،. اولین نوع مبتداهابه تکرار دگربارة آن نیست

 ه کنید.توج( 18)دائمی هستند؛ به مثال  ،دارند

18. Xuršid  bušo  abr-ә pušt. 
Sun  went  cloud- Ezafe marker  behind 

Sun went behind the cloud. )خورشید رفت پشت ابرها(     

 بهمعرفه است.  یکس هر( یک مبتدای موجود دائمی است که برای 18خورشید در مثال )

دارد.  موجودیت که در جهان شناخته شده است و فقط یک دارد ی، مرجع ثابتیگرد عبارت

 . آیدیماطالعات داده شده و مبتدا به حساب  وبنابراین جز

                                                      

1. Contemporarily 

2. Permanently   
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شود و مرجع متغیر دارند، مانند موقت هستند که در جمالت مشاهده می ینوع دوم مبتداها

 :(19) ةدر جمل جمهور یسرئ

19. rәis jombur  Terӧn-ә  men   mәrdum-ә  hamrә     mulaqat bӧdә. 
The president   Tehran in  people- obj marker with   visited-s/he.  

The president visited people in Tehran. (در تهران جمهوریسرئ )با مردم دیدن کرد  

 

به افراد متفاوت  تواندیماین کلمه  که یجائآنمبتدا است. از  جمهوریسرئ (19) در مثال

 به دکتر روحانی و... اشاره کند. تواندیممختلف اشاره کند، بنابراین متغیر است.  هاییتموقعدر 

 .شودیممبتدای موقت نامیده  جمهوریسرئفنی،  نظر از

 انداز(–مبتدا) 1مبتدای تهی -

 3و غیرضمیرانداز 2های ضمیراندازپارامتر متفاوت به نام دوبه  هازبان، یطورکلبه

یعنی این های ضمیرانداز هستند؛فارسی، آلمانی و گیلکی زبان یهازبان. شوندیم بندییمتقس

که در  دهدیم. این نشان است حذف قابلانداز های ضمیرها و سایر زبانکه فاعل در این زبان

 یهازبان، هازبانبنابراین این  .حذف شود تواندیم، مبتدا نیز آیدیمهایی که فاعل تهی زبان

 .شوندیمنامیده  4انداز–مبتدا

نیز دارای این ویژگی  یجانیاله یلکیگ گویش شود،دیده می (20)که در مثال  طورهمان

 .باشدیم

20. Q: xali    ču-bo? 

       Drupelet    what happened? /where is? 

What happened for the drupelet? /where is the drupelet? )آلوچه چی شد؟(    

       A: buxord-әm  

        Ate- I 
  I ate it خوردم( )   

                                                      

1. Null topic  

2. Pro-drop 

3. Non-Pro-drop 

4. Topic-drop  
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مبتدای جمله از جمله حذف شده است.  عنوان به( آمده است، مفعول 20که در مثال ) طورهمان

 بنابراین حذف مبتدا از جمله، در گویش الهیجانی امری ممکن و طبیعی است. 

 مبتدای چندگانه -

، بیش از یک مبتدا وجود دارد. به این حالت یجانیاله یلکیگدر برخی از جمالت گویش 

 .شودیمگفته  1در جمالت، مبتدای چندگانه

21. Q: tu  mi   mu’alim-ә   bәde-y? 
You  my    teacher- obj marker  saw-you? 

Did you see my teacher? )تو معلم مو دیدی؟) 

 

A1: aha,     mu    in-ә  bәde-m 
Yeah,              I  her/him-obj marker saw-I 

Yeah, I saw her/him بله من او را دیدم( )   

 

A2: aha   Bәde-m   in-ә 

Yea        saw-I    her/him-obj marker 

   eah, saw him/her )بله او را دیدم(     

 

A3: aha   Bәde-m  
Yeah    saw-I 
Yeah, I saw بله دیدم( )   

اما دو  دو مبتدا وجود دارد؛ ضمیر من و مفعول او در جمله مبتدا هستند؛ (1)در جواب 

حذف  ،باشدنیز می، یکی از مبتداها که فاعل جمله 2در جواب داریم.  (21) سؤالپاسخ دیگر به 

که به دلیل  اندشده حذفمبتداها هم فاعل و هم مفعول جمله  یهردونیز  3جواب  و در شد

 .استاندازبودن این گویش -ویژگی مبتدا

اس را تفسیر کرد. بر اس هاآنتا بتوان  جمالت باید حداقل دارای یک مبتدا باشند، یجهنت در

ای در ابتد توانندیممبتدا نیستند. مبتداها هم  لزوماًهای ابتدایی در جمله سازه ،هادادهتحلیل 

                                                      

1. Multiple topics  
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است و تمام مبتداها  یصتشخقابل تر از طریق بافتبیش ،داجمله ظاهر شوند هم در انتها. مبت

در این گویش  ،اشاره شد بخش انواع مبتدادر که  طورهماناند. تر در جمله ذکر نشدهپیش لزوماً

باشد که به پنهان موقت یا دائمی یا در بافت جمله  تواندیمنوع مبتدا وجود دارد. مبتدا  چهار

بیش از یک  موارددر بعضی شود. از جمله حذف  تواندیمزمان و مکان گفتمان اشاره دارد. حتی 

  مبتدا در جمله وجود دارد.

 انواع کانون .4-2-2

اطالعات برای  ینترمهمدارای . کانون گویندمی 1کانوندر گفتمان  یدتأکاطالعات جدید مورد به 

گر مبتدا نشان ، تکواژ،آوایی() با تکیههای دنیا در زبانهای کانونی سازه یکل طور بهشنونده است. 

از طریق  و یا حتی هایژگیویا ترکیبی از این  ،)نحوی( هاواژه یبترتو یا  ی(گانیا کانون )واژ

. کانون یک ویژگی گفتمانی است که به شوندمیمشخص های کاربردی در جمالت تعیین و نقش

 تواندیم. طرح یک پرسش و پاسخ داردهای نحوی در بافت مکالمه اختصاص یا سازه سازه

ه بمخاطب  و شودیمپرسیده  سؤالچه در ص کانون باشد. آنیترین آزمون جهت تشخکاربردی

 .شودمیاطالعات جدید و مرتبط در گفتمان در نظر گرفته  عنوان به ،دهدمین پاسخ آ

22. Q: Ti  mar   či   bodә? 

 Your    mother           what  did? 

 What did your mother do? )مادرت چیکار کرد؟(    

 

A1: Mi     mar                 raxt-ӧn-ә        vargәn-e 

My    mother      Cloth-pl.marker-obj.marker     hung up -she  

My mother hung up the cloth  را پهن کرد( هالباس)مادرم  

 

A2: Raxt-ӧn-ә    vargәn-e   
Cloth-pl.marker-obj.marker        hung up-she 

Hung up the clothes. را پهن کرد( هالباس)   

                                                      

1. Focus  
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کار کرد؟( وجود دارد. با )مادرت چی به پرسشدو پاسخ  ،شودکه مشاهده می گونههمان

مبتدا هستند و کلمات جدید در  پرسش و پاسخکلمات تکرارشده در ، شدهارائهتوجه مطالب 

معنا و مفهوم جمله یکسان  هاجواب. در این (2) و( 1واب ). مانند جباشندمیکانون جمله  ،پاسخ

در جایگاه نحوی خود  (1) در جوابکانون مبتدا از جمله حذف شده و  ،(2)اما در جواب  .است

 آمده است.

23. Q: ki           raxt-ӧn-ә                    vargәn-e? 

Who       cloth-pl.marker-obj.marker    hung up -s/he? 

 Who hung up the clothes? پهن کرد؟(را  هالباسچه کسی )   

 

A1: Mi              mar  

My    mother  

My mother. )مادرم(    

 

A2: Mi   mar   vargәn-e 

My   mother             hung up -she 

My mother hung up )مادرم پهن کرد(    

 

A3: Mi      mar      raxt-ӧn-ә    vargәn-e 
My      mother       cloth-pl.marker-obj.marker     hung up-she 

My mother hung up the clothes. پهن کرد(  را هالباس)مادرم    

 

A4: Raxt-ӧn-ә    mi        mar           vargәn-e 
 Cloth-pl.marker-obj.marker       my       moth      hung up-she 

My mother hung up the clothes را مادرم پهن کرد( . هالباس)   

است. در این  آمده پرسشاین پاسخ به  چهار ،شوددیده می (23)در مثال که  گونههمان

ساخت در تفسیر  (4)و  (3) یهاجوابیکسان است.  هاپاسخمعنای جمالت در تمامی  نیزجا این

قبل  (4)مانند جواب  تواندیممتفاوت هستند. در هر دو پاسخ )مادرم( کانون جمله است و  اطالع

و حرکتی رخ  ییجاجابه (3)در جایگاه نحوی خود بیاید. در جواب  (3)از فعل یا مانند جواب 
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تنها  (1)مبتدای جمله حذف شده است و در جواب  عنوان به «هالباس» (2)نداده و در جواب 

 .وجود داردانداز -بنابراین در این پاسخ ویژگی مبتدا .کانون در پاسخ آمده است

 کانون تقابلی -

اما این  .که یک جفت تقابلی در جمله داشته باشیم افتدیمکانون تقابلی تنها زمانی اتفاق 

عناصر  کهیوقتمبتدا و هم کانون جمله باشند.  نوانع بههم  توانندیمتقابلی  یهاجفتعناصر و 

 1مبتدای تقابلی واین جفت کانون تقابلی است و اگر جز ،پرسشی بیایندة در پاسخ به کلم تقابلی

آمده  (24) مثالدر که  طورهمانو تعیین باشد.  یصتشخ قابلباشد باید توسط آزمون مبتدا 

 است.

24. Q: az  ti  bәrar-ӧn    Hasәn    o     Husain        me    bәgu. 

From your brothers   Hassan and Hussein  for me          tell. 

Tell me about your brothers Hassan and Hussein.  
 از برادرهایت حسن و حسین برایم بگو

A: Husain             xaili      xurum-ә. 
Hussein  very  good-is 

Hussein is very good one.      )حسین خیلی خوبه( 

 گونهمانهمبتدای تقابلی هستند نه کانون تقابلی.  ،جا جفت تقابلی حسن و حسیندر این

تقابلی  یهاجفتتمام  ،نشان داده شده است (24 سؤالپاسخ به ) ،الف 24 یساخت کانونکه در 

جفت  ،واقع در. استفرعی یا جایگزین دارند که هم شامل مبتدا و هم کانون  ساخت اطالعیک 

شده و در جمله ها انتخاب. یکی از آنشودمیتقسیم  یرمجموعهزجفت یا دو  یمن دوتقابلی به 

ابانتخ ة. مانند )حسن(. گزینشودیم. مانند )حسین( و یکی دیگر در پاسخ حذف شودیمآورده 

 ظرن ازکانون را  توانیم. بنابراین شودمیمشخص  تکیه همراه وپاسخ با  کانون است و در ،شد

الف( 24)به صورت ( 24) اصلی و فرعی مثال ساخت اطالع. کردآوایی در جفت تقابلی مشخص 

 شود: مینشان داده 

24a. ({Husain foc na Hasәn} top) top [xaili xurum-ә] foc 

}خیلی خوبه{ کانون })حسین کانون نه حسن مبتدا({ مبتدا  

                                                      

1. Contrastive topics  
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 بنابراین جمله .دنمبتدا در جمله وجود دار دو ،بینیدیمالف( 24)که در مثال  طورهمان

 تقابلی یهاجفتفرعی شامل  یساخت کانون باشد.نیز می 2و فرعی 1اصلی یساخت کانون دو دارای

اصلی اشاره به کل جمله دارد  یساخت کانون)حسین کانون، حسن مبتدا( و  حسن و حسین است

رعی ف یساخت کانون}حسین{ مبتدا }خیلی خوبه{ کانون. مبتدای  باشد:میو شامل کل جمله 

 (25مثال )( 1)مانند جواب یا  ،از جمله حذف شود تواندیم( 25مثال ) (2)مانند جواب )حسن( 

 در جمله بیاید. 

25. A1: Husain   xaili   xurum-ә  na  Hasәn 

 Hussein  very  good-is     not  Hassan   

 Hussein, not Hassan, is very good one. )حسین خیلی خوبه نه حسن(    

A2: Husain  xaili   xurum-ә. 

Hussein  very  good-is 
Hussein is very good one )حسین خیلی خوبه(    

است و کانون یکی از این  ایینهگزدوفرعی همانند یک جفت  یساخت کانوندر مبتدا 

مبتدای  الف 25 (1)در جواب است.  کردهشده و جفت دیگر را حذف که منتخبباشد می هاجفت

 از جمله حذف شده است. ب 25 (2)کانونی فرعی در جمله آمده است اما در جواب  ساخت

26- Q: tu qәza  čagud- i  ya   ti  mar?               
You  food   made-you or  your mother? 

 Did you make the food or your mother? )تو غذا درست کردی یا مادرت؟(   

                       

A1: mu   čagud-әm. 

       I  made-I 

       I made the food. )من درست کردم(    

                 

A2: mu 

     I                                
 

                                                      

1. Main F-Structure   

2. Subordinate F-Structure   
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A3: mu   qәza  čagud-әm. 

       I  food   made-I 

       I made the food. )من غذا درست کردم(    

 

A4: mu   qәza  čagud-әm na mi          mar. 
        I  food made-I  not my       mother. 

        I made the food not my mother. غذا درست کردم نه مادرم(  )من   

که کانون تقابلی هستند. این  وجود داردتِ تقابلی )تو یا مادرت( ف( یک ج26مثال )در 

در پاسخ آمده است و دیگری )مادرت(  ها  )تو(دارد. یکی از آن نیز رعیفکانونی  ت یک ساختفج

نمایش داده  الف( 26)در  (26) ةفرعی جملکانونی اصلی و  شده است. ساخت فاز جمله حذ

 شده است.

26a. ({mu foc (na) mi mar} top) foc [qәza čagud-әm] top 

 })من کانون نه مادرم مبتدا({ کانون }غذا درست کردم{ مبتدا

اصلی اشاره به کل  یساخت کانوندر جمله وجود دارد.  یساخت کانون دو( نیز 26در مثال )

 عنوان به «مادرم»کانون و  عنوان به «من»تقابلی  یهاجفتعی به فر یساخت کانونجمله دارد و 

 مانندیا  فاز جمله حذ (3)مانند جواب  تواندیمرعی ف یساخت کانوندارد. مبتدای اشاره مبتدا 

ة بنابراین ساز .ذکر کردقط کانون را در جمله ف (2)شود. یا مانند جواب  ذکردر جمله  (4)جواب 

 .ودشمی یسازیشایندپآید و جمله میشده کانون جمله است که در اکثر موارد در ابتدای انتخاب

ی در موقعیت متفاوتی در جمله بیاید. در ختتواند از نظر کاربردشناکانون می ،یکل طور بهاما 

 دارد.بستگی حقیقت موقعیت کانون به قصد و نیت گوینده 

 کانون محدود -

نیز مانند کانون تقابلی در بافتی مطرح است که در آن اطالعاتی از پیش  1کانون محدود

 :(27) مانند مثال ؛شده است داده

27. Q: ti  koktә   rәfeq  bum-a   erә?  

         Your which  friend  came-s/he here? 

                                                      

1. Restrictive Focus  
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         Which one of your friends came here? جا؟( )کدوم رفیقت اومد این   

A1: Fati          bum-a 
      Fati       came-she 

      Fati came. ( )فاطی اومد   

A2: Fati 
       Fati 

شده انتخابة گزین «فاطی»( دو جواب ممکن وجود دارد که در هر دو جواب 27در مثال )

 قرار یدتأکاز دوستانی است که یک عنصر از این مجموعه مورد  محدودکننده ةاز یک مجموع

 .است آمده الف(27)است. ساخت کانونی این جمله در  گرفته

27a. {fati} foc (bum-a) top 
مبتدا   آمد   کانون   فاطی  

جمله مبتدا است. کانون  ةشده، کانون است و بقیعنصر انتخاب عنوان به «فاطی»جا در این      

مله . عناصر تقابلی در جتفاوت دارندکانون محدود است و فقط در یک ویژگی باهم  مشابهتقابلی 

جایی تنها بهجا د. و ایننشوجا میبهدر جمالت جا ،طالعات جدید یعنی کانونبرجسته هستند. ا

برای ز قبل اهیچ ترتیبی  ،شود. در حقیقتگذاری میگوینده نشانه نیت کاربردی از سویة با انگیز

 شود. نمی بینییشپمبتدا و کانون تعیین و 

 

 و ساخت اطالع در گویش الهیجانی هاسازهترتیب . 3-4

های آزاد است که به عناصر اصلی در با ترتیب سازه یفعل پایان ،یجانیاله یلکیگگویش 

 . کنندو در جمله حرکت  شوند جاجابهآزادانه  دندهیمجمالت اجازه 

 

 (3-4:  1999ولین )ون ةجدول چهارگان.  3 جدول

 رانسوی(ف)زبان  . با ساخت کانونی محدود1                                          

 الف. زبان با ساختار نحوی محدود                       

 )زبان انگلیسی( پذیرانعطاف. با ساخت کانونی 2                                                    

              )زبان ایتالیایی( . با ساخت کانونی محدود1                                                           
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            پذیرانعطافب. زبان با ساختار نحوی 

 (هلندی وسی )زبان رو پذیرانعطاف. با ساخت کانونی 2                                                           

نحوی و  ساختی جانیاله یلکیگ گویش (1999) ولینون ةگانچهاربا توجه به جدول 

پذیر یعنی ترتیب سازه در جمالت آزاد است و گوینده پذیر دارد. نحو انعطافانعطاف یساخت کانون

 یرپذانعطاف ساخت کانونجای عناصر اصلی و فرعی را در جمالت تغییر دهد. آزادانه تواند می

   کانونی مبتدا و خبر در جمالت آزاد است. یهاسازهجایی یعنی جابه

 

 هیجانی(الگیلکی )مانند گویش  یرپذانعطافبا ساخت کانونی            یرپذانعطافزبان با ساختار نحوی  

 

توسط نیت کاربردی آزادانه  توانندیمدر این گویش هم عوامل نحوی و هم عناصر نقشی 

و هیچ جایگاه ثابتی برای این عناصر در جمله وجود ندارد. گویش  کننددر جمله حرکت  گوینده

های نحوی با پذیر و انتخاب سازهانعطاف ساخت اطالعزبانی است با نحو و  یجانیاله یلکیگ

 تعامل وجود دارد. ساخت اطالعبنابراین بین نحو و  تعامل دارد؛ ساخت کانون

در جمالت  یساخت کانونای به نام که در این گویش الیهدهد ها نشان میداده بررسی

کنند. را در گفتمان محدود می هاسازهعناصر نقشی، ترتیب  عنوان بهوجود دارد و مبتدا و کانون 

در هر  ،، تعاملی بین مبتدا و کانون وجود دارد(2007) یراشارتشیک یساخت کانون ةبر طبق انگار

گیرند و سایر اطالعات مانند کید قرار میأو مورد ت شوندیم ینروزرسابهجمله اطالعات جدید 

 بندییمتقسد. در این انگاره، نشومی یروزرسانبهنیز برای تکمیل جمله  زمینهیشپمبتدا و 

نظر است. دم ییدوتایرغ بندییمتقس و کانون( نیست خبر؛ مبتدا/ مبتدا/) ییدوتاجمالت به شکل 

با نحو، معنا و آهنگ در تعامل است و انتخاب صحیح ساخت کانون، با توجه به  یساخت کانون

هر دو از سوی گوینده با نیت کاربردی  ساخت اطالعو  هاسازه یبترت گیرد.بافت جمله صورت می

تواند عناصر نحوی یا مبتدا و کانون را با توجه به نیت کاربردی خود گوینده می شودمی مشخص

 ه بیاورد.در هر جای جمل

های توانند در ترتیبهای گویش گیلکی الهیجانی میکه سازه دهدها نشان میتحلیل داده

 ةا انگیزب ساخت اطالعو  سازه یبترت. این شوندمعنایی جمله ظاهر  ةمتفاوتی بدون تغییر در هست
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انون یا کدر جمالت مبتدا توانند میهای ابتدایی و پیشایندشده . سازهشودمیکاربردی تعیین 

 که از نظر گوینده مهم و برجسته هستند. باشند

 

 گیرینتیجه. 5

 ها سازهآزاد است که به  ةو با ترتیب ساز (SOV) ی، گویشی فعل پایانیجانیاله یلکیگ

 گویش، هاسازه یبترتهمین گوناگونی در  دلیلبه  .دهدیمحرکت آزادانه در جمله را  ةاجاز

عالوه بر  .ودشمیهایش با توجه به نیت کاربردی گوینده تعیین است که ترتیب سازه یبیترتیرغ

ازین های آغاما سازه ؛ها را تفسیر کرداین، جمالت همیشه باید دارای یک مبتدا باشند تا بتوان آن

 در انتهایو هم توانند هم در ابتدا مبتدا نیستند. مبتدا یا اطالعات قدیمی می در جمالت الزاماً

نوع مبتدا در این گویش وجود دارد؛ مبتدای صحنه، مبتدای موقت یا دائمی،  چهار جمالت بیایند.

شود. جا میانداز(. کانون نیز در این گویش، در جمله جابه–مبتدای چندتایی و مبتدای پوچ )مبتدا

ی شود. در حقیقت هیچ جایگاه مشخصکاربردی از سوی گوینده تعیین می ةجایی با انگیزاین جابه

 ةوجود دارد. سازتقابلی و محدود برای مبتدا و کانون تعریف نشده است. همچنین دو نوع کانون 

کید است؛ اما کانون محدود ویژگی متمایز تقابلی را أو مورد ت تقابلی در جمله برجسته مؤکد

، بر اساس ساختار کانونی اصلی .استندارد. کانون تقابلی دارای دو ساختار کانونی اصلی و فرعی 

های کد در تقابل با سازهة مؤهای تقابلی، ساز. در جفتهستند های تقابلی یا کانون یا مبتداجفت

ین ب بنابراین،کد در تقابل با عناصر دیگر نیست. مؤ ةاما در کانون محدود، ساز قرار دارد؛ دیگر

 های نحوی و کاربردی یا گفتمان تعامل وجود دارد. نقش

 یعنی عناصر نحوی و عناصر ساخت پذیر است؛اطالع انعطاف این گویش دارای نحو و ساخت

کنند. در این گویش هیچ های گوینده، آزادانه در جمله حرکت میمبتدا و کانون، با انگیزه، اطالع

ای هشود. انتخاب سازهاطالع تعیین نمی یا ساختهای نحوی برای سازهاز پیش جایگاه ثابتی 

 اختنحو و س که توان نتیجه گرفتمی ،بنابراین .کانونی جمالت در ارتباط است نحوی با ساخت

تکی م آزاد در جمالت را ةکه ترتیب ساز رغم تحقیقات پیشیناطالع با هم در تعامل هستند. علی

هر دو بر اساس  است و یرپذانعطافساخت اطالع  دانستند، ترتیب سازه وبه ساخت اطالع می

ای نحوی هجایگاه ثابتی برای سازه تنهانهدر این گویش . شوندمینیت کاربردی گوینده تعیین 



 پورسلیمآسیه ربیعی     اطالع در گویش گیلکی الهیجانیها و ارتباط آن با ساختسازه بررسی آرایش 223

 225 –195شماره صفحات: ( 1399 / بهار و تابستان 1، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

 یبترت در نتیجه، .وجود ندارد، بلکه هیچ جایگاه ثابتی برای عناصر ساخت اطالع هم وجود ندارد

 ةواسطهب هاآن دو هرنیستند بلکه  یرگذارتأثبر هم  یرپذانعطاف ساخت اطالعو  یرپذانعطاف ةساز

   پذیرند.قصد و نیت گوینده تعیین و تأثیر می
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Word order and its Relation to Information 

Structure in the Gilaki (Lahijani) Dialect 

 

Assieh Rabieipour Salimi 

Hengameh Vaezi 

 

Abstract 

The current research examines the word order and the application of the 

topic and focuses on the Lahijani dialect with emphasis on the discourse 

functions such as the speaker, listener, and context. This study is based 

on the framework proposed by Erteschik-Shir (2007) and Whaley 

(1997). The objective is to know what the word order is in this dialect 

and how it interacts with information structure. To gather the data, 

native speakers’ conversations have been recorded for 8 hours (800 

sentences). Data analysis shows that Lahijani is a verb-final language 

(with a high frequency of SOV order) with a free word order. It is a 

non-configurational language. Four types of topics have been 

determined, such as; stage, permanently and temporarily, null (topic-

drop), and multiple topics. In Lahijani, every sentence must have at 

least one topic to be interpreted. Topic as given information tends to 

appear both clause initially and finally. Two types of foci as new 

information are determined: contrastive and restrictive focus. Context 

determines whether a constituent is a topic or focus; both can be 

contrastive. Therefore, Lahijani has both flexible word order and 

flexible information structure notions (as marked forms) in which both 

syntactic elements and information structures can be moved freely by 

speakers’ pragmatic intention. Thus, the main factor for this flexibility 

is the speakers’ pragmatic intention. 
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