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پژوهش حاضر ترتیب سازههای اصلی و عملکرد مبتدا و کانون را با تأکید بر نگاه
گفتمانی به نقشهایی مانند گوینده ،شنونده ،صحنة گفتمان و زمینة کالمی در
گویش الهیجانی بررسی میکند .این بررسی در چارچوب پیشنهادی ارتشیکشایر
( )2007و ویلی ( )1997به موضوع میپردازد .هدف این پژوهش ،تعیین ترتیب سازه
در گویش الهیجانی و چگونگی تعامل آن با ساخت اطالع است .مکالمات گویشوران
بومی به مدت هشت ساعت ضبط و جمعاً  800جمله گردآوری شد .گویش گیلکی
الهیجانی گویشی است فعل پایان که بیشترین فراوانی ( SOVصورت بینشان) را
نشان میدهد .ترتیب سازهها آزاد و جزو زبانهای غیرترتیبی است .چهار نوع مبتدای
صحنه (پنهان در بافت) ،دائمی /موقت ،چندتایی و تهی در این گویش شناسایی
شدند .برای تعبیر جمالت ،حضور حداقل یک مبتدا برای تفسیر جمله الزامی است.
مبتداها ،اطالعاتی هستند که میتوانند هم در ابتدا و هم در انتهای جمالت ظاهر
شوند .همچنین دو نوع کانون تقابلی و محدود شناسایی شدند .بافت و شرایط کالمی،
مبتدا یا کانونبودن را تعیین میکنند؛ پس هم مبتدا و هم کانون میتوانند تقابلی
باشند .گویش الهیجانی (در شکل نشاندار خود) هم دارای ترتیب سازه آزاد و
انعطافپذیر و هم دارای ساخت اطالع آزاد و انعطافپذیر است که در آن عوامل
نحوی و ساخت اطالع توسط نیت کاربردی گوینده جابهجا میشوند .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که عامل اصلی برای این جابهجایی و انعطافپذیری در جمالت نیت
کاربردی گوینده است.
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 .1مقدمه
ردهشناسی 1زبان یکی از زیرشاخههای زبانشناسی است که زبانها را بر اساس ترتیب
واژههای 2اصلیشان به ردههای مختلف طبقهبندی میکند .مطالعة ردهشناختی ترتیب واژهها به
مطالعات گرینبرگ )1966( 3برمیگردد .وی بر ترتیب واژههای اصلی در جمله تأکید و از
معیارهای خاصی برای تشخیص ترتیب واژهها در زبانها استفاده میکند .گرینبرگ به طور کلی
شش نوع ردة زبانی را معرفی کرده است .در این مقاله ،گویش الهیجانی به عنوان یکی از گونههای
زبان گیلکی برای مطالعه انتخاب شده است .گیلکی یکی از زبانهای ایرانی شمال غربی است که
به عنوان یکی از زبانهای رایج در سواحل جنوبی دریای خزر متداول بوده است (راستارگویوا،4
.)2012
در مطالعات اخیر ،توجه رو به رشدی نسبت به موضوع ساخت اطالع 5و تعامل آن با نحو
(ترتیب سازهها) به وجود آمده است .ساخت اطالع به توصیف چگونگی توزیع اطالعات در جمله
میپردازد .ساخت اطالع در دهة  1920اولین بار در مکتب پراگ 6به عنوان مبحث جدیدی مطرح
شد و سپس به عنوان زیرشاخهای از علم کاربردشناسی 7توسعه و گسترش پیدا کرد .جابهجایی
ترتیب خطی واژهها و ساخت اطالع به عنوان یکی از ویژگیهای خاص هر زبان از نگاههای
متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است .بسیاری از رویکردها آن را کامالً بر اساس نحو و عوامل
نحوی دانسته اند و برخی دیگر آن را بر اساس توضیحات کاربردشناختی توصیف کردهاند و عده
ای نیز ترکیبی از دو نظریه را پذیرفتهاند و قبول دارند (مَتِسیوس1929 ،8؛ هلیدی1967 ،9؛

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
زبانشناسی گویشهای ایرانی (سال  ،5شماره  / 1بهار و تابستان  )1399شماره صفحات225 –195 :

 197بررسی آرایش سازهها و ارتباط آن با ساختاطالع در گویش گیلکی الهیجانی

آسیه ربیعیپورسلیم

چامسکی1971 ،1؛ جکندوف1972 ،2؛ کامری1987 ،3؛ والدووی1994 ،4؛ لمبرکت1994 ،5؛
ارتشیکشایر .)1997 ،2007 ،6اما در عین حال ،توافق بر روی این مسئله برای زبانشناسان
بسیار سخت است که به درستی مبتدا چیست و کانون کدام است؟ رابطه متقابل ترتیب سازهها
و ساخت اطالع چگونه است؟ پژوهش حاضر ،بر اساس چارچوب نظری ارتشیکشایر ( )2007به
بررسی دادهها در گویش گیلکی الهیجانی میپردازد .او با نگاه تعاملی (غیر دوتایی )7متکی به
ساخت کانونی 8به بررسی متقابل ترتیب سازهها و ساخت اطالع به موضوع میپردازد .هدف
ارتشیکشایر صرفاً بررسی ردهشناختی زبانها نیست ،بلکه دستیابی به عامل تعامل بخش نحو و
ساخت اطالع است.
الهیجان ،که به گویش محلی «الجون» 9نامیده میشود ،مرکز شهرستان الهیجان است
که در شرق استان گیالن واقع است .از آنجاییکه این گویش توسط زبانشناسان و نویسندگان
مورد بیتوجهی قرار گرفته است ،نویسندگان قصد دارند به مطالعة علمی و نظریهبنیادِ این گویش
بپردازند .برای جمعآوری دادهها ،مکالمات و گفتوگوهای بومیان این گویش به مدت هشت
ساعت ضبط و پیادهسازی شد.
به طور کلی ،نگارندگان قصد دارند در ابتدا از نظر ردهشناختی ترتیب سازههای اصلی در
گویش الهیجانی را نشان دهند .سپس با ارائة دقیقتری از ترتیب واژهها در این گویش ،چگونگی
توزیع اطالعات را در جمالت سادة خبری و هر نوع رابطة بین ساخت اطالع و ترتیب واژهها را
نمایان کنند .آنها به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که آیا ساخت اطالع یا نحو بر روی ترتیب
سازهها تأثیرگذار است؟ و انگیزة تعامل متقابل میان این دو چیست؟ مطالعات پیشین نشان

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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میدهند که در بررسیهای گذشته ،این نگاه مورد توجه نبوده است و سوابق پژوهش در گویش
گیلکی الهیجانی از بررسی ترتیب سازهها با نگاه ردهشناختی فراتر نرفته است.
 .2پیشینة پژوهش
لمبرکت ( )1994به معرفی نظریة ساخت اطالع و انواع کانونها میپردازد و کانون را بخش
پیشبینینشدنی گزاره میداند .وی دو نوع کانون محدود 1و گسترده 2را شناسایی و معرفی کرده
است .در کانون محدود ،تأکید تنها بر روی یک سازه مانند فاعل ،فعل و یا مفعول است و در
کانون گسترده ،تأکید بر روی بیش از یک سازه است که خود نیز به دو گونة کانون گزارهای و
کانون جملهای تقسیمبندی میشود .کانون گزارهای نوع بینشان کانون در جهان است .کانون
جملهای کانونی است که در پاسخ به یک پرسش میآید ،در جواب هیچ پیشفرضی وجود ندارد
و کل جمله بدون مبتدا و تنها با اطالعات نو و جدید ارائه میشود.
ونولین )1999( 3به مطالعة کانون و ساخت اطالع میپردازد و ارتباط بین نحو و
کاربردشناسی را در کانون مورد بررسی قرار میدهد .او با استفاده از نمونههای لمبرکت سه نوع
کانون محدود ،گزارهای و جملهای را شناسایی و بیان میکند که زبانها با بهکارگیری ابزارهای
متفاوت آوایی نحوی و صرفی کانون را در جمالت مشخص میکنند.
رادینوا )2001( 4تنوع ترتیب سازهها را در زبان روسی از طریق تأثیر گزاری ساخت اطالع
مطالعه نمود و به این نتیجه رسید که ترتیب سازه اصلی در زبان روسی  SVOو جا به جایی
سازهها توسط ساخت اطالع محدود میشود؛ بنابراین ترتیب سازهها در این زبان اتفاقی نیست
بلکه تحت تأثیر ساخت اطالع است .سه نوع کانون محدود ،گزارهای و جملهای در روسی شناسایی
شد که کانون گزارهای توسط ابزار آوایی نشان داده میشود.

1. Narrow
2. Broad
3. R. D. Van Valin
4. E. Rodionova
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دِری )2007( 1ترتیب سازه و کانون را از نظر کاربردشناختی در زبان تاگالوگ 2بررسی
میکند .او و سه نوع کانون محدود ،گزارهای و جملهای را در این زبان شناسایی کرد و به این
نتیجه رسید که تاگالوگ زبانی با نحو و ساخت اطالع انعطافپذیر است و دلیل این جابهجایی
کاربردشناختی است .بنابراین سازهها آزادانه در جمالت جابهجا میشوند.
سوگیساکی )2010( 3محدودیت ترتیب سازهها و صرف را جهت تشخیص نقشهای
دستوری و ساخت اطالع در زبان ژاپنی مطالعه میکند .تحلیل دادهها نشان میدهد که زبان
ژاپنی دارای ساختار ساده و یکدست است .از این رو زبانِ ترکیبی 4است .در این زبان از ابزارِ
صرفی جهت شناسایی نقشهای دستوری استفاده میشود و ترتیب سازهها نیز تنها برای شناسایی
نقشهای دستوری بهکار گرفته میشود؛ مانند تکواژ  waکه برای شناساندن مبتدا به کار میرود.
کرک )2012( 5زبان یونانی تستمنت 6را مورد بررسی قرار داد .این زبان هستهآغازین است
که هستههای نحوی آن پیش از متمم میآیند .تحقیقات کرک در سه حوزة عبارات خبری
پرسشی و موصولی انجام شد .در این زبان ضمایر موصولی به عنوان هسته و عبارات موصولی و
اسمی به عنوان متمم آن میباشند و عبارات اسمی میتوانند مبتداسازی شوند.
در تحقیق دیگری که توسط ناکاگاوا )2016( 7در زبان ژاپنی انجام گرفت ،ترتیب سازه و
ساخت اطالع بررسی شد .شواهد نشان داد که ترتیب سازة واحدی وجود ندارد و ساخت
انعطافپذیر است .او معتقد است که اختصاصیبودن 8و معرفهبودن 9عوامل اصلی تفسیر جمالت
هستند و شمِ زبانی نیز در تفسیر جمالت تأثیرگزار است.

1. J. E. Dery
2. Tagaloug
3. K. Sugisaki
4. Synthetic
5. A .Kirk
6. Testament
7. N. Nakagawa
8. Specificity
9. Definiteness
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واحدی لنگرودی ( )1382ترتیب واژهها و ارتباط بین جفتهای همبستگی 1را در گویش
گیلکی لنگرود مورد بررسی قرار داده است .او تحلیلی از ساختار و همچنین دلیل وجود این
جفتهای همبستگی را ارائه میکند .در این مقاله 14 ،جفت همبستگی در گویش لنگرودی
شناسایی میشوند و بر اساس نظریة هسته–وابسته 2و نظریة شاخه-جهت 3بررسی و تحلیل شدند.
عالوه بر این ،طبق شواهد موجود ،ثابت شد که ترتیب واژههای اصلی در این گویش  SOVاست.
ترتیب سازهها در جفتهای همبستگی با ترتیب سازههای زبانهای  OVنیز در این مطالعه
مقایسه شدهاند.
راسخ مهند ( )1385ادعا میکند که بین قلب نحوی و عوامل کانونی گفتمان ارتباط وجود
دارد؛ یعنی قلب نحوی در زبان فارسی ،ساخت اطالع جمله را تغییر میدهد .رضایی و طیب
( )1385پس از معرفی نظریة ساخت اطالع و انواع کانون دریافتند که ساخت اطالع در جمالت
فارسی با تکیه یا تأکید بر یک هجا مشخص میشود؛ بهعبارتدیگر ترتیب سازهها در جمالت،
وابسته به ساخت اطالع در جمالت است .مدرسی ( )1386تعدادی از نظریههای ساخت اطالع را
بر اساس نظریة لمبرکت ( )1994بررسی کرد و به این نتیجه رسید که ساخت اطالع در زبان
فارسی به اشکال مختلفی همچون آوایی–نحوی و لغوی بروز پیدا میکند و جابهجایی کلمات و
ساخت اطالع در جمله به ارتباط کاربردشناختی مبتدا و کانون مرتبط است .تحلیل دادههای
ساخت اطالع توسط میرزایی ( )1392نشان داده است که تمام متممها (هم فاعلی و هم مفعولی)
در فارسی دارای یک ساخت اطالع درونی هستند ،اما نوع توزیع اطالعات و الگوی ساختار اطالعات
در آنها متفاوت است .او معتقد است که میتوان متممها را در زبان فارسی بر اساس ساخت
اطالع به انواع متفاوتی دستهبندی کرد .رضاپور ( )1393دریافت که قلب نحوی در گویش
مازندرانی مانند زبان فارسی فقط در زبان گفتاری مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین ،این
فرایند معنا و مفهوم جمله را تغییر نمیدهد بلکه فقط معنای گفتمان را در جمالت تغییر میدهد.

1. Correlation pairs
2. Head-Dependent
3. Branch-Direction
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بنابراین ،تحقیقات پیشین ،ارتباط بین ترتیب واژهها و ساخت اطالع را نشان دادهاند ،اما
زبانهای مختلف ،این ارتباط را به طرق مختلف ارائه میکنند .بهعالوه در گویش الهیجانی
پیشینهای در خصوص بررسی تأثیر ترتیب واژهها و ارتباط آن با ساخت اطالع موردی مشاهده
نشد.
 .3چارچوب نظری
چارچوب نظری این پژوهش دو بخش دارد .بخش اول به ردههای زبانی بر مبنای

ویلی1

( )1997و جفتهای همبستگی لمان )1978( 2اختصاص دارد .بخش دوم به نظریة ارتشیکشایر
( )2007در مورد ساخت کانون و ارتباط آن با ترتیب سازهها میپردازد.
 .3-1ردهشناسی ترتیب واژهها
یکی از مباحث عمدة مورد مطالعه در ردهشناسی ،ترتیب سازهها در جمالت است که به
«ترتیب خطی واژههای اصلی» در زبان اشاره دارد .برای توصیف ترتیب خطی غالب در جمالت،
از ترتیب سازههای اصلی «فاعل ،مفعول و فعل» ) (SOVاستفاده میشود .مطالعة ردهشناختی
ترتیب واژهها به گرینبرگ ( )1966برمیگردد .بر اساس بررسی وی ،به طور کلی شش ردة زبانی
از ترتیب سازههای جمله ،یعنی فاعل ،مفعول و فعل وجود دارد که حداقل ترتیب اصلی سازههای
یک زبان در جهان را تشکیل میدهد .بر اساس نظر گرینبرگ ترتیب فاعل ،مفعول و فعل
) (SOVو ترتیب فاعل ،فعل و مفعول ) (SVOبیش از 40درصد زبانهای دنیا را شامل میشوند
و ردههای دیگر زبانی رواج کمتری داشتهاند یا غیرمتداول هستند9 .درصد زبان ) (VSOو
همچنین سه درصد زبان ) (VOSو یک درصد ) (OVSوجود دارد اما هیچ زبان ) (OSVوجود
ندارد (ویلی .)1997 ،سپس لمان ( )1978 ،1973به این نتیجه رسید که برای تشخیص ترتیب
سازهها در زبان تنها ترتیب دو عنصر فعل و مفعول کافی هستند.
او جایگاهی برای فاعل در طرح پیشنهادی خود در نظر نمیگیرد .بنابراین به نظر لمان
( )1978اگر فردی ترتیب نسبی دو سازة فعل و مفعول را بداند ،میتواند ترتیب دیگر جفتها و
1. L. J. Whaley
2. W. P. Lehmann
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سازهها را نیز بداند .برای مثال ،در زبانهایی که مفعول قبل از فعل میآید ،موقعیت سایر سازهها
نیز قابل پیشبینی خواهد بود .مانند موقعیت حرف اضافه که قبل از اسم میآید و یا ترتیب اسم
و مالکیت که مالکیت قبل از اسم قرار میگیرد .عبارات موصولی بعد از اسم میآیند .موقعیت
فعل کمکی و عالمت نفی که قبل از فعل و صفات برتری که قبل از معیار مقایسه میآید؛ اما بر
اساس این نظریة لمان ( )1978تعدادی از پیشبینیهای او در زبانها نقض میشود .به عنوان
مثال ،در زبان انگلیسی که یکی از زبانهای ) (VOمیباشد ،صفات قبل از اسم میآیند نه بعد
از اسم و یا مالکیت قبل از اسم میآید نه بعد از اسم .بنابراین ،پیشبینی وی در مورد زبانها
نقض میشود .او در این مورد بیان میکند که هرگاه زبانی این الگوها را نقض کند و الگوی هر
دو نوع ردة زبانی فعل-مفعول ) (VOو مفعول-فعل ) (OVرا داشته باشد ،اینگونه فرض میشود
که آن زبان در فرایند تغییر از یک ردة زبانی به ردة زبانی دیگر میباشد.
 .3-2ترتیب سازهها و ساخت اطالع
مبتدا و کانون نقش مهمی در همة زبانها دارند؛ اما این عناصر به طرق مختلفی در جمالت
بیان و نشان داده میشوند .ارتباط بین فعل و مفعول ،مبتدا و کانون در زبانهای مختلف به
صورت متفاوت ارائه میشود .در برخی از زبانها ،ترتیب سازههای اصلی نقش مبتدا و کانون را
تعیین میکند .در تعدادی دیگر ،ترتیب سازهها نقش عوامل نحوی در جمالت را مشخص میکند.
هیل )1983( 1با اتکاء بر آرایش سازهها به عنوان یکی از معیارهای تمایزدهنده ،زبانها را به
دودستة «ترتیبی »2و «غیرترتیبی »3تقسیم میکند .زبانهای ترتیبی به زبانهایی اطالق میشود
که مانند زبان انگلیسی در آنها تنوع آرایش سازهای وجود ندارد و توالی سازهها ثابت است .در
این زبانها ترتیب سازه با توجه به نحو تعیین میشود ،یعنی برای تعیین سازههای نحوی از
ترتیب سازه استفاده میشود.

1. K. Hale
2. Configurational
3. Non-Configurational
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ارتشیکشایر ( )2007معتقد است که بسیاری از رویکردهای مطرح جمله را با نگاهی
دوتایی 1تقسیم کردهاند؛ مانند اطالعات کهنه 2و اطالعات نو3؛ مبتدا 4و خبر5؛ پیشفرض 6و
کانون .7برخی به لحاظ معنایی یک بخش را مکمل بخش دیگر میدانند و برخی دیگر مبتدا را
نقطة شروع و خبر را ادامة جمله میدانند .از نظر آنها ،مبتدا و کانون هر دو اهمیت دارند و
میتوانند با عوامل زبانی و غیرزبانی مانند ترتیب سازهها و آهنگ کالم تعیین و نشانهگذاری شوند.
اما ارتشیکشایر ( )2007بر این باور است که باید به تعامل میان این دو نیز توجه کرد و آنها را
از هم مستقل دانست .بدین ترتیب میتوان انواع متنوعی از مبتداها و کانونها را در زبانها معرفی
کرد .او انگارة جدیدی از ساخت اطالع ،به نام ساخت کانونی 8را معرفی میکند که ارتباط بین
مبتدا و کانون را نشان میدهد .در انگارة پیشنهادی ارتشیکشایر ( )2007انواع متفاوت مبتدا و
کانون با نگاهی غیردوتایی معرفی میشوند .چنین رویکردی اجازة دستهبندی غیردوتایی در
جمالت را میدهد؛ بدین معنا که جمالت عالوه بر مبتدا و کانون ،دارای بخشی هستند که نه
مبتدای جمله است و نه کانون .مبتدا و کانون الزاماً متمم یکدیگر نیستند و باقیماندة 9جمله
همیشه حاوی اطالعات پیشین نیست .وی با تأکید بر نگاه بافتی و گفتمانی به نقشهایی مانند
گوینده ،شنونده ،زمینة کالمی 10و صحنة 11گفتمان توجه میکند .در بررسی ساخت اطالع و
ترتیب سازهها ،تعامل میان نحو ،کاربرد ،معنا و لحن کالم در بافت 12مطرح هستند .بافت کالمی
همیشه دربرگیرندة پارامترهای زمانی و مکانی میباشد که گوینده و شنونده با توجه به آن،
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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جمالت ،ترتیب سازهها و چگونگی انتقال پیام را برمیگزینند .در بسیاری از بافتهای کالمی،
مصداقها در همان موقعیت مطرح میشوند؛ مصداقهایی که به دلیل شرایط کالمی در ابتدا قرار
میگیرند .به عنوان مثال ،تاریکی محیط ایجاب میکند که گوینده جملة ( )1را بگوید؛ یعنی با
کمک بافت و شرایط کالمی مبتدا و کانون تعیین میشوند.
1. It is dark. The moon has disappeared.
سازهها نیز به دالیل کالمی و کاربردی ،با توجه به شرایط گفتمانی مرتب میشوند .نکتة قابل
تأمل دیگر در این رویکرد این است که هم مبتدا و هم کانون میتوانند تقابلی 1باشند.
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
در نمونة ( )2در پاسخ به پرسش با پرسشواژه ،کانون تقابلی تعیین شده است .در جملة
( )3با آزمون تعیین مبتدا «کی باهوشتره ،جان یا بیل؟» جان مبتدای تقابلی است زیرا فاعل
فعل الزم است و مبتدا میباشد .بنابراین ،چارچوب نظری پژوهش حاضر با نگاهی غیردوتایی به
مبتدا و کانون و با توجه به تعامل میان آنها ،با تأکید بر بافت گفتمانی انواع مبتدا و کانون را
نشان میدهد.
 .4تحلیل دادهها
در این بخش ،ابتدا ترتیب واژهها در گویش الهیجانی مورد بررسی قرار میگیرد تا ردة
زبانی این گویش تعیین شود .سپس با بررسی مبتدا و کانون ،ارتباط ترتیب سازه و ساخت اطالع

1. Contrastive
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در این گویش بررسی میشود تا چگونگی تأثیر ترتیب سازهها بر روی ساخت اطالع و ساخت
کانونی در جملههای متفاوت مشخص شود.
 .4-1تعیین ترتیب سازههای اصلی
لمان ( )1978زبانها را بر اساس فعل و مفعول در جمالت به دو دسته تقسیم میکند:
زبانهای فعل– مفعول ) (VOو مفعول– فعل ) .(OVبر طبق این ردهشناسی ،هرکدام از رده
های زبانی مطابق جدول ذیل ،ویژگیهای مخصوص به خود را دارند.

جدول  .1جفتهای همبستگی لمان ()1978
زبانهای OV

زبانهای VO

حرفاضافه  +اسم
اسم  +مالکیت
اسم  +صفت
اسم  +عبارت موصولی
کلمات پرسشی غیرمبتدایی
پسوند
فعل کمکی  +فعل اصلی
صفت برتری  +معیار مقایسه
فعل  +قید
عالمت نفی  +فعل
پیرو  +عبارت پایه

اسم  +حرف اضافه
مالکیت  +اسم
صفت  +اسم
عبارت موصولی  +اسم
کلمات پرسشی مبتدایی
پیشوند
فعل اصلی  +فعل کمکی
معیار مقایسه  +صفت برتری
قید  +فعل
فعل  +عالمت نفی
عبارت پایه  +پیرو

این ویژگیها جفتهای همبستگی 1نامیده میشوند که در ادامه در گویش گیلکی
الهیجانی ارزیابی میشوند.
 اسم  +حرف اضافه :بر اساس جدول ( )1در زبانهای مفعول–فعل ) (OVحرف اضافه بعد از
اسم میآید.
postposition

N
1. Correlation pairs
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4. Zak-ӧn-e
Child-plural-Ezafe marker
(برای بچهها) For the children

در مثال ( )4حرف اضافة « » bәپس از اسم « »Zak-ӧn-eآمده است .بنابراین با توجه
به این مثال با ویژگی اول جدول لمان ( )1978مطابقت دارد و این جفت همبستگی با ترتیب
اصلی کلمات زبان  OVهمبستگی دارد.


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

Gen
5. Ame1

Our
Frying pan
(ماهیتابة ما) Our frying pan
ضمایر ملکی در گویش الهیجانی تنها ضمایر مستقل (منفصل) هستند و ضمایر ملکی
وابسته (متصل) وجود ندارد .در مثال ( )5اسم « »Kolebijپس از مالکیت « 2»Ameآمده است.
بنابراین این ویژگی نیز با ویژگی دوم لمان ( )1978همخوانی دارد.


صفت  +اسم :بر طبق جدول ( )1در زبانهای  OVصفت باید پیش از اسم بیاید.
N
dâr
tree

Adj
6. Dәrâz-e
Tall-Ezafe marker
(درخت بلند) Tall tree

همانطور که از مثال ( )6پیدا است اسم « »dârپس از صفت « »Dәrâzآمده است .از
این رو با ویژگی سوم جدول لمان ( )1978هم مطابقت دارد .در ضمن در جفتهای همبستگی
این گویش کسرة اضافه یک رابط یا متصلکننده است ،مانند ” “ofدر زبان انگلیسی عمل میکند
و دو اسم یا یک اسم و صفت را به هم متصل میسازد.
 Ame .1و  shimeضمایر ملکی مستقل در گویش گیلکی الهیجانی میباشند که معادل  ourو  yourدر
زبان انگلیسی هستند.
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عبارات موصولی  +اسم :ویژگی چهارم بیانکنندة این نکته است که در زبانهای مفعول
– فعل  OVعبارت موصولی پس از اسم میآید.

wear

N
Relative clause
7. Libâsi
kә
ame bijar-ә
se pušәnim
Cloth that we
farm-attribute marker
in
(لباسی که ما تو مزرعه میپوشیم) Cloth that we wear in the farm

همانطور که میبینید مثال ( )7برخالف ویژگی چهارم لمان ( )1978در گویش الهیجانی
عبارت موصولی پس از اسم « »Libâsiآمده است .در نتیجه ،این مورد از ویژگی چهارم جدول
( )1تخطی میکند.
 کلمات پرسشی غیرمبتدا :بر طبق جدول ( )1کلمات پرسشی در زبانهای مفعول–فعل
( )OVابتدای جمالت سؤالی نمیآیند.
Q-particle

Q-word

8. a) Korә
?šӧr-i
Where
go-you
(کجا میروی؟) ?Where are you going
b) Nәhar
či
?čagud-i
Lunch
what
?made-you
(نهار چی درست کردی؟) ?What did you make for lunch
همانطور که در مثالهای ( 8الف) و ( 8ب) نشان داده شده است ،در گویش الهیجانی
کلمات پرسشی میتوانند در ابتدای جمالت پرسشی و یا در وسط جمالت پرسشی و در جایگاه
نقشی خود بیایند .از این رو ویژگی پنجم هم با جدول ( )1مطابقت دارد و هم از این جدول
تخطی میکند.


وندها :لمان ادعا میکند که زبانهای  OVتنها 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
همانگونه که در مثالهای ( 9الف) و ( 9ب) آمده است ،در گویش الهیجانی هر دو وند
پیشوند و پسوند وجود دارند .از این رو ،ویژگی ششم نیز هم با جدول ( )1مطابقت دارد و هم از
این جدول تخطی میکند.


فعل اصلی  +فعل کمکی :فعل کمکی پس از فعل اصلی میآید.
dikӧn
store

Auxiliary V
Main V
10. Mu
xa
bәšum
I
will
go
(من میخواهم بروم مغازه) I will go to the store

اما همانگونه که در مثال ( )10میبینید فعل کمکی « »xaقبل از فعل اصلی قرار گرفته
است .بنابراین ویژگی هفتم نیز در این گویش با ترتیب سازهها در زبانهای  OVهمخوانی ندارد
و از آن تخطی میکند.


استاندارد  +صفت تفضیلی :در اینجا منظور از استاندارد اشخاص یا چیزهایی هستند
که در یک صفت مورد مقایسه قرار میگیرند .استاندارد در جدول ( )1قبل از صفت
تفضیلی آمده است.
Standard
comparative adjective
11. Xu
xaxor-a-ji
pil-tәr
His/her Sister- Separable Particle -than
old-er
(از خواهرش بزرگتر است) Older than his/her sister

در مثال ( )11صفت تفضیلی « » pil-tәrدرست همانند ویژگی هشتم جدول ( )1پس از
استاندارد مقایسة « »Xu xaxorآمده است .بنابراین این ویژگی با جدول ( )1همخوانی دارد.


قید  +فعل :قیدها قبل از فعل میآیند.
Adverb
bušo

Verb
12. Hivašei
Slowly went
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(آهسته رفت) Went slowly
در مثال ( )12در گویش الهیجانی قید قبل از فعل آمده است .بنابراین ،این ویژگی با
جدول ( )1مطابقت دارد.


فعل  +عالمت نفی :عالمت نفی بعد از فعل اصلی میآید.
Verb
negative
13. a) Nu-xӧn-әm
Do not eat-I
(نمیخورم) I do not eat
b) Šoda-nem
Go not I
(نمیروم) I am not going
همانگونه که در نمونة ( 13الف) عالمت نفی قبل از فعل اصلی آمده است .عالوه بر این،

در جمالت حال استمراری و گذشتة استمراری در (13ب) عالمت نفی در وسط یعنی بعد از فعل
اصلی و قبل از شناسه میآید .بنابراین در این ویژگی نیز با جدول ( )1هم مطابقت دارد و هم از
این جدول تخطی میکند.


جملة پایه  +پیرو :بر طبق نظر لمان ( )1978در زبانهای  OVجملة پایه باید قبل از
جملة پیرو بیاید.

room

Clause subordinator
14. Hito čәp čәp niya kadәbu bušo
dirin.
As
glare
look-past continuous went-past
As he was glaring, he went into the room.
(همانطور که چپچپ نگاه میکرد رفت داخل)

 11جفت همبستگی در گویش گیلکی الهیجانی شناسایی و بر اساس نظریة لمان ()1978
تحلیل شدند .این گویش بسیاری از ویژگیهای زبان  OVو برخی ویژگیهای زبان  VOرا نشان
میدهد .در پنج مورد ،ترتیب سازة جفتهای همبستگی با ترتیب سازههای زبانهای OV
همبستگی و مطابقت دارد .در سه مورد ،ترتیب سازة جفتهای همبستگی با ترتیب سازههای
زبان  OVهمبستگی و تطابق ندارد و در  3مورد دیگر هم همبستگی دارد و هم همبستگی ندارد.
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از آنجایی که این گویش الگویی غیر از ویژگیهای جدول ( )1را نشان میدهد ،از این رو،
تشخیص اینکه گویش گیلکی الهیجانی زبان  OVاست یا  ،VOبهروشنی مشخص نیست .در
این گونه موارد ،فرض بر این است که زبان در حال تغییر از یک ردة زبانی به ردة زبانی دیگر
است و در فرایند تغییر زبان ویژگیهای هر دو ردة زبانی را به خود گرفته است .بنابراین ،در ادامه
ترتیب سازهها در این گویش بر اساس نظریة ویلی ( )1997مورد بررسی قرار میگیرد .همانطور
که از طریق آزمونهای بسامد ،1نشانداری 2و بافت خنثی در کاربرد 3مشخص شد ،الگوی ترتیب
سازة اصلی در گویش گیلکی الهیجانی همان الگوی ترتیب سازهها با بسامد بیشتر و الگوی
خنثی است که گوینده بدون قصد کاربردی به کار گرفته است.

جدول  .2فراوانی ترتیب سازههای گویش الهیجانی
فراوانی

ترتیب سازهها

500
200
25
25
25
25

SOV
SVO
VSO
VOS
OVS
OSV

همانطور که در جدول ( )2نشان داده شده است ،از  800جمله در دادههای تحقیق500 ،
جمله با ترتیب  SOVو  200جمله با ترتیب  SVOاست؛ و بقیة جمالت با سایر ترتیبها
آمدهاند .بنابراین ،تحلیل آماری نشان میدهد که  SOVترتیب اصلی با بیشترین فراوانی ،ردهای
زبانی است که مشخصاً در این گویش غالب است؛ این الگو به کرات در دادههای تحقیق (حدود
63درصد) دیده شد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که ترتیب  SOVدر گویش الهیجانی متداول
و بینشان است .ترتیب  SVOحدود ( 25درصد) دادهها و بقیة ترتیبها کمتر از ( 4درصد)
دادهها را به خود اختصاص دادهاند .در نتیجه ،ترتیب  SVOو سایر ترتیبها در این گویش،
مشخصاً ترتیب سازة اصلی نیستند ،بلکه ترتیب سازههای نشاندار به لحاظ کاربردی هستند.

1. Frequency
2. Markedness
3. Pragmatically neutral context
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 .4-2ساخت اطالع
ساخت اطالع ،ساختی کاربردی است که در طی فرایند گفتمان ایجاد میشود تا پیامی را
منتقل کند .این ساخت دو عنصر مهم مبتدا و کانون را دارد.
 .4-2-1انواع مبتدا
اطالعات قدیمی و از پیشگفتة جمله برای شنونده و گوینده را مبتدا گویند .به منظور
تشخیص مبتدا در جمله میتوان از آزمونی به نام دربارگی 1استفاده کرد .بر اساس رویکرد
استراوسن )1964 ( 2مبتدا آن چیزی است که جمله در مورد آن است.
15. az
ti
mualim
me
bәgu.
About
your
teacher
for me
tell
(در مورد معلمت برایم بگو) Tell me about your teacher.
همانطور که مثال ( )15نشان میدهد ،اطالعات قدیمی در جمله همان چیزی است که
جمله در مورد آن بیان شده است .بنابراین به عنوان مبتدای جمله معرفی میشود .مثال ()15
در مورد معلم است ،پس معلم مبتدای جمله است.
-

مبتدای صحنه
بر طبق نظر گاندل )1988( 3و ارتشیکشایر ( )2007همة جمالت دارای یک مبتدای

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

می-

دهد .این بدین معنا است که تمام جمالت شامل این نوع مبتدا هستند .بنابراین چنین جمالتی
با توجه به مبتدای صحنه مورد ارزیابی قرار میگیرند .پرسش و پاسخ ( )16این مفاهیم را نشان
میدهد:
?/ či-se
?/ What is it

16. Q: či
?bubo
What
?happened
(چی شد؟) ?What happened

1. Aboutness
2. P. F. Strawson
3. J. K. Gundel
4. Stage topic
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همانگونه که در مثال ( )16آمده است ،جمله پاسخ به پرسش در گویش گیلکی الهیجانی،
بدون مبتدای آشکار آمده و قابل قبول است .در واقع ،مبتدا در این جمله پنهان است و اشاره به
موقعیت خاص گفتمان دارد .از آنجایی که تمام جمله برای شنونده جدید است ،بنابراین کل
جمله ،کانون در نظر گرفته میشود.
17. Bâron
barsәrә.
Rain is raining.
(بارون در حال باریدن است) It is raining
در مثال ( )17نیز هیچیک از عناصر آشکار در جمله مبتدا نیستند .بنابراین هیچ مبتدای
آشکاری وجود ندارد .پس جمله با یک مبتدای پنهان در صحنه تفسیر میشود .مبتدای پنهان
اشاره به زمان و مکان گفتمان دارد .به این معنا که بافت بیرونی یا موقعیت ،نقش مبتدای صحنه
را در این جمله دارد .این یک مبتدای صحنة آشکار است .بنابراین مثال ( )17جملهای است که
تمام جمله کانون با مبتدای صحنه قابل پیشبینی است.
 مبتدای موقت و دائمی موجودتعدادی ادوات موقت 1و دائمی 2در جهان اطراف ما وجود دارند که به عنوان مبتدا در
گفتمان حاضر هستند .بنابراین ،مبتدا میتواند از یک مرجع از قبل ذکرشده و از دانش جهانی ما
سرچشمه گیرد .این نوع مبتدا هم برای گوینده و هم برای شنونده معرفه و مشخص است و نیازی
به تکرار دگربارة آن نیست .اولین نوع مبتداها ،مانند کرة زمین ،ماه ،خورشید و ...که مرجع ثابت
دارند ،دائمی هستند؛ به مثال ( )18توجه کنید.
behind

18. Xuršid
bušo
abr-ә pušt.
Sun
went
cloud- Ezafe marker
(خورشید رفت پشت ابرها) Sun went behind the cloud.

خورشید در مثال ( )18یک مبتدای موجود دائمی است که برای هر کسی معرفه است .به
عبارت دیگر ،مرجع ثابتی دارد که در جهان شناخته شده است و فقط یک موجودیت دارد.
بنابراین جزو اطالعات داده شده و مبتدا به حساب میآید.
1. Contemporarily
2. Permanently
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نوع دوم مبتداهای موقت هستند که در جمالت مشاهده میشود و مرجع متغیر دارند ،مانند
رئیس جمهور در جملة (:)19
19. rәis jombur Terӧn-ә men mәrdum-ә hamrә mulaqat bӧdә.
The president Tehran in people- obj marker with visited-s/he.
(رئیسجمهور در تهران با مردم دیدن کرد) The president visited people in Tehran.
در مثال ( )19رئیسجمهور مبتدا است .از آنجائی که این کلمه میتواند به افراد متفاوت
در موقعیتهای مختلف اشاره کند ،بنابراین متغیر است .میتواند به دکتر روحانی و ...اشاره کند.
از نظر فنی ،رئیسجمهور مبتدای موقت نامیده میشود.
 مبتدای تهی( 1مبتدا–انداز)بهطورکلی ،زبانها به دو پارامتر متفاوت به نامهای ضمیرانداز 2و

غیرضمیرانداز3

تقسیمبندی میشوند .زبانهای فارسی ،آلمانی و گیلکی زبانهای ضمیرانداز هستند؛ یعنی این
که فاعل در این زبانها و سایر زبانهای ضمیرانداز قابل حذف است .این نشان میدهد که در
زبانهایی که فاعل تهی میآید ،مبتدا نیز میتواند حذف شود .بنابراین این زبانها ،زبانهای
مبتدا–انداز 4نامیده میشوند.
همانطور که در مثال ( )20دیده میشود ،گویش گیلکی الهیجانی نیز دارای این ویژگی
میباشد.
20. Q: xali
?ču-bo
Drupelet
?what happened? /where is
(آلوچه چی شد؟)?What happened for the drupelet? /where is the drupelet
A: buxord-әm
Ate- I
(خوردم) I ate it

1. Null topic
2. Pro-drop
3. Non-Pro-drop
4. Topic-drop
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همانطور که در مثال ( )20آمده است ،مفعول به عنوان مبتدای جمله از جمله حذف شده است.
بنابراین حذف مبتدا از جمله ،در گویش الهیجانی امری ممکن و طبیعی است.
-

مبتدای چندگانه

در برخی از جمالت گویش گیلکی الهیجانی ،بیش از یک مبتدا وجود دارد .به این حالت
در جمالت ،مبتدای چندگانه 1گفته میشود.
21. Q: tu
mi
mu’alim-ә
?bәde-y
You
my
?teacher- obj marker saw-you
)تو معلم مو دیدی؟) ?Did you see my teacher
A1: aha,
mu
in-ә bәde-m
Yeah,
I
her/him-obj marker saw-I
(بله من او را دیدم) Yeah, I saw her/him
in-ә

A2: aha
Bәde-m
Yea
saw-I her/him-obj marker
(بله او را دیدم) eah, saw him/her
A3: aha
Bәde-m
Yeah saw-I
(بله دیدم) Yeah, I saw

در جواب ( )1دو مبتدا وجود دارد؛ ضمیر من و مفعول او در جمله مبتدا هستند؛ اما دو
پاسخ دیگر به سؤال ( )21داریم .در جواب  ،2یکی از مبتداها که فاعل جمله نیز میباشد ،حذف
شد و در جواب  3نیز هردوی مبتداها هم فاعل و هم مفعول جمله حذف شدهاند که به دلیل
ویژگی مبتدا-اندازبودن این گویش است.
در نتیجه ،جمالت باید حداقل دارای یک مبتدا باشند تا بتوان آنها را تفسیر کرد .بر اساس
تحلیل دادهها ،سازههای ابتدایی در جمله لزوماً مبتدا نیستند .مبتداها هم میتوانند در ابتدای
1. Multiple topics
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جمله ظاهر شوند هم در انتها .مبتدا ،بیشتر از طریق بافت قابلتشخیص است و تمام مبتداها
لزوماً پیشتر در جمله ذکر نشدهاند .همانطور که در بخش انواع مبتدا اشاره شد ،در این گویش
چهار نوع مبتدا وجود دارد .مبتدا میتواند موقت یا دائمی یا در بافت جمله پنهان باشد که به
زمان و مکان گفتمان اشاره دارد .حتی میتواند از جمله حذف شود .در بعضی موارد بیش از یک
مبتدا در جمله وجود دارد.
 .2-2-4انواع کانون
به اطالعات جدید مورد تأکید در گفتمان کانون 1میگویند .کانون دارای مهمترین اطالعات برای
شنونده است .به طور کلی سازههای کانونی در زبانهای دنیا با تکیه (آوایی) ،تکواژ ،نشانگر مبتدا
یا کانون (واژگانی) و یا ترتیب واژهها (نحوی) ،یا ترکیبی از این ویژگیها و یا حتی از طریق
نقشهای کاربردی در جمالت تعیین و مشخص میشوند .کانون یک ویژگی گفتمانی است که به
سازه یا سازههای نحوی در بافت مکالمه اختصاص دارد .طرح یک پرسش و پاسخ میتواند
کاربردیترین آزمون جهت تشخیص کانون باشد .آنچه در سؤال پرسیده میشود و مخاطب به
آن پاسخ میدهد ،به عنوان اطالعات جدید و مرتبط در گفتمان در نظر گرفته میشود.
22. Q: Ti
mar
či
?bodә
Your
mother
what
?did
(مادرت چیکار کرد؟) ?What did your mother do
A1: Mi mar
raxt-ӧn-ә
vargәn-e
My mother Cloth-pl.marker-obj.marker hung up -she
(مادرم لباسها را پهن کرد) My mother hung up the cloth
A2: Raxt-ӧn-ә
vargәn-e
Cloth-pl.marker-obj.marker
hung up-she
(لباسها را پهن کرد)Hung up the clothes.

1. Focus
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همانگونه که مشاهده میشود ،دو پاسخ به پرسش (مادرت چیکار کرد؟) وجود دارد .با
توجه مطالب ارائهشده ،کلمات تکرارشده در پرسش و پاسخ مبتدا هستند و کلمات جدید در
پاسخ ،کانون جمله میباشند .مانند جواب ( )1و ( .)2در این جوابها معنا و مفهوم جمله یکسان
است .اما در جواب ( ،)2مبتدا از جمله حذف شده و کانون در جواب ( )1در جایگاه نحوی خود
آمده است.
23. Q: ki
raxt-ӧn-ә
?vargәn-e
Who
?cloth-pl.marker-obj.marker hung up -s/he
(چه کسی لباسها را پهن کرد؟)?Who hung up the clothes
A1: Mi
mar
My
mother
(مادرم) My mother.
A2: Mi
mar
vargәn-e
My
mother
hung up -she
(مادرم پهن کرد) My mother hung up
A3: Mi mar
raxt-ӧn-ә
vargәn-e
My mother
cloth-pl.marker-obj.marker hung up-she
(مادرم لباسها را پهن کرد) My mother hung up the clothes.
A4: Raxt-ӧn-ә
mi
mar
vargәn-e
Cloth-pl.marker-obj.marker
my
moth hung up-she
(لباسها را مادرم پهن کرد) My mother hung up the clothes.
همانگونه که در مثال ( )23دیده میشود ،چهار پاسخ به این پرسش آمده است .در این
اینجا نیز معنای جمالت در تمامی پاسخها یکسان است .جوابهای ( )3و ( )4در تفسیر ساخت
اطالع متفاوت هستند .در هر دو پاسخ (مادرم) کانون جمله است و میتواند مانند جواب ( )4قبل
از فعل یا مانند جواب ( )3در جایگاه نحوی خود بیاید .در جواب ( )3جابهجایی و حرکتی رخ
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نداده و در جواب (« )2لباسها» به عنوان مبتدای جمله حذف شده است و در جواب ( )1تنها
کانون در پاسخ آمده است .بنابراین در این پاسخ ویژگی مبتدا-انداز وجود دارد.
-

کانون تقابلی

کانون تقابلی تنها زمانی اتفاق میافتد که یک جفت تقابلی در جمله داشته باشیم .اما این
عناصر و جفتهای تقابلی میتوانند هم به عنوان مبتدا و هم کانون جمله باشند .وقتیکه عناصر
تقابلی در پاسخ به کلمة پرسشی بیایند ،این جفت کانون تقابلی است و اگر جزو مبتدای

تقابلی1

باشد باید توسط آزمون مبتدا قابل تشخیص و تعیین باشد .همانطور که در مثال ( )24آمده
است.
bәgu.

me

Husain

24. Q: az ti bәrar-ӧn Hasәn o

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
(حسین خیلی خوبه) Hussein is very good one.
در اینجا جفت تقابلی حسن و حسین ،مبتدای تقابلی هستند نه کانون تقابلی .همانگونه
که در ساخت کانونی  24الف( ،پاسخ به سؤال  )24نشان داده شده است ،تمام جفتهای تقابلی
یک ساخت اطالع فرعی یا جایگزین دارند که هم شامل مبتدا و هم کانون است .در واقع ،جفت
تقابلی به دو نیم جفت یا دو زیرمجموعه تقسیم میشود .یکی از آنها انتخابشده و در جمله
آورده میشود .مانند (حسین) و یکی دیگر در پاسخ حذف میشود .مانند (حسن) .گزینة انتخاب
شد ،کانون است و در پاسخ با تکیه همراه و مشخص میشود .بنابراین میتوان کانون را از نظر
آوایی در جفت تقابلی مشخص کرد .ساخت اطالع اصلی و فرعی مثال ( )24به صورت (24الف)
نشان داده میشود:
24a. ({Husain foc na Hasәn} top) top [xaili xurum-ә] foc
{(حسین کانون نه حسن مبتدا)} مبتدا {خیلی خوبه} کانون
1. Contrastive topics
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همانطور که در مثال (24الف) میبینید ،دو مبتدا در جمله وجود دارند .بنابراین جمله
دارای دو ساخت کانونی اصلی 1و فرعی 2نیز میباشد .ساخت کانونی فرعی شامل جفتهای تقابلی
حسن و حسین است (حسین کانون ،حسن مبتدا) و ساخت کانونی اصلی اشاره به کل جمله دارد
و شامل کل جمله میباشد{ :حسین} مبتدا {خیلی خوبه} کانون .مبتدای ساخت کانونی فرعی
(حسن) مانند جواب ( )2مثال ( )25میتواند از جمله حذف شود ،یا مانند جواب ( )1مثال ()25
در جمله بیاید.
Hasәn

na

xurum-ә

xaili

25. A1: Husain

Hussein
very
good-is
not
Hassan
(حسین خیلی خوبه نه حسن) Hussein, not Hassan, is very good one.
A2: Husain xaili
xurum-ә.
Hussein
very
good-is
(حسین خیلی خوبه) Hussein is very good one
مبتدا در ساخت کانونی فرعی همانند یک جفت دوگزینهای است و کانون یکی از این
جفتها میباشد که منتخبشده و جفت دیگر را حذف کرده است .در جواب ( 25 )1الف مبتدای
ساخت کانونی فرعی در جمله آمده است اما در جواب ( 25 )2ب از جمله حذف شده است.
26- Q: tu
qәza
čagud- i
ya
ti
?mar
You food
made-you
or
?your mother
(تو غذا درست کردی یا مادرت؟)?Did you make the food or your mother
A1: mu
čagud-әm.
I
made-I
(من درست کردم) I made the food.
A2: mu
I

1. Main F-Structure
2. Subordinate F-Structure
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A3: mu
qәza
čagud-әm.
I
food
made-I
(من غذا درست کردم) I made the food.
A4: mu
qәza
čagud-әm na mi
mar.
I
food made-I not my
mother.
(من غذا درست کردم نه مادرم) I made the food not my mother.
در مثال ( )26یک جفتِ تقابلی (تو یا مادرت) وجود دارد که کانون تقابلی هستند .این
جفت یک ساخت کانونی فرعی نیز دارد .یکی از آنها (تو) در پاسخ آمده است و دیگری (مادرت)
از جمله حذف شده است .ساخت کانونی اصلی و فرعی جملة ( )26در ( 26الف) نمایش داده
شده است.
26a. ({mu foc (na) mi mar} top) foc [qәza čagud-әm] top
{(من کانون نه مادرم مبتدا)} کانون {غذا درست کردم} مبتدا
در مثال ( )26نیز دو ساخت کانونی در جمله وجود دارد .ساخت کانونی اصلی اشاره به کل
جمله دارد و ساخت کانونی فرعی به جفتهای تقابلی «من» به عنوان کانون و «مادرم» به عنوان
مبتدا اشاره دارد .مبتدای ساخت کانونی فرعی میتواند مانند جواب ( )3از جمله حذف یا مانند
جواب ( )4در جمله ذکر شود .یا مانند جواب ( )2فقط کانون را در جمله ذکر کرد .بنابراین سازة
انتخابشده کانون جمله است که در اکثر موارد در ابتدای جمله میآید و پیشایندسازی میشود.
اما به طور کلی ،کانون میتواند از نظر کاربردشناختی در موقعیت متفاوتی در جمله بیاید .در
حقیقت موقعیت کانون به قصد و نیت گوینده بستگی دارد.
 کانون محدودکانون محدود 1نیز مانند کانون تقابلی در بافتی مطرح است که در آن اطالعاتی از پیش
داده شده است؛ مانند مثال (:)27
?erә

bum-a

rәfeq

koktә

?here

came-s/he

friend

which

27. Q: ti
Your

1. Restrictive Focus
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(کدوم رفیقت اومد اینجا؟) ?Which one of your friends came here
A1: Fati
bum-a
Fati
came-she
(فاطی اومد) Fati came.
A2: Fati
Fati
در مثال ( )27دو جواب ممکن وجود دارد که در هر دو جواب «فاطی» گزینة انتخابشده
از یک مجموعة محدودکننده از دوستانی است که یک عنصر از این مجموعه مورد تأکید قرار
گرفته است .ساخت کانونی این جمله در (27الف) آمده است.
27a. {fati} foc (bum-a) top
فاطی کانون آمد مبتدا
در اینجا «فاطی» به عنوان عنصر انتخابشده ،کانون است و بقیة جمله مبتدا است .کانون
تقابلی مشابه کانون محدود است و فقط در یک ویژگی باهم تفاوت دارند .عناصر تقابلی در جمله
برجسته هستند .اطالعات جدید یعنی کانون ،در جمالت جابهجا میشوند .و این جابهجایی تنها
با انگیزة نیت کاربردی از سوی گوینده نشانهگذاری میشود .در حقیقت ،هیچ ترتیبی از قبل برای
مبتدا و کانون تعیین و پیشبینی نمیشود.
 .4-3ترتیب سازهها و ساخت اطالع در گویش الهیجانی
گویش گیلکی الهیجانی ،فعل پایانی با ترتیب سازههای آزاد است که به عناصر اصلی در
جمالت اجازه میدهند آزادانه جابهجا شوند و در جمله حرکت کنند.

جدول  . 3جدول چهارگانة ونولین ()3-4 : 1999
 .1با ساخت کانونی محدود (زبان فرانسوی)
الف .زبان با ساختار نحوی محدود
 .2با ساخت کانونی انعطافپذیر (زبان انگلیسی)
 .1با ساخت کانونی محدود (زبان ایتالیایی)
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ب .زبان با ساختار نحوی انعطافپذیر
 .2با ساخت کانونی انعطافپذیر (زبان روسی و هلندی)

با توجه به جدول چهارگانة ونولین ( )1999گویش گیلکی الهیجانی ساخت نحوی و
ساخت کانونی انعطافپذیر دارد .نحو انعطافپذیر یعنی ترتیب سازه در جمالت آزاد است و گوینده
میتواند آزادانه جای عناصر اصلی و فرعی را در جمالت تغییر دهد .ساخت کانون انعطافپذیر
یعنی جابهجایی سازههای کانونی مبتدا و خبر در جمالت آزاد است.
زبان با ساختار نحوی انعطافپذیر

با ساخت کانونی انعطافپذیر (مانند گویش گیلکی الهیجانی)

در این گویش هم عوامل نحوی و هم عناصر نقشی میتوانند آزادانه توسط نیت کاربردی
گوینده در جمله حرکت کنند و هیچ جایگاه ثابتی برای این عناصر در جمله وجود ندارد .گویش
گیلکی الهیجانی زبانی است با نحو و ساخت اطالع انعطافپذیر و انتخاب سازههای نحوی با
ساخت کانون تعامل دارد؛ بنابراین بین نحو و ساخت اطالع تعامل وجود دارد.
بررسی دادهها نشان میدهد که در این گویش الیهای به نام ساخت کانونی در جمالت
وجود دارد و مبتدا و کانون به عنوان عناصر نقشی ،ترتیب سازهها را در گفتمان محدود میکنند.
بر طبق انگارة ساخت کانونی ارتشیکشایر ( ،)2007تعاملی بین مبتدا و کانون وجود دارد ،در هر
جمله اطالعات جدید بهروزرسانی میشوند و مورد تأکید قرار میگیرند و سایر اطالعات مانند
مبتدا و پیشزمینه نیز برای تکمیل جمله بهروزرسانی میشوند .در این انگاره ،تقسیمبندی
جمالت به شکل دوتایی (مبتدا /خبر؛ مبتدا /کانون) نیست و تقسیمبندی غیردوتایی مدنظر است.
ساخت کانونی با نحو ،معنا و آهنگ در تعامل است و انتخاب صحیح ساخت کانون ،با توجه به
بافت جمله صورت میگیرد .ترتیب سازهها و ساخت اطالع هر دو از سوی گوینده با نیت کاربردی
مشخص میشود گوینده میتواند عناصر نحوی یا مبتدا و کانون را با توجه به نیت کاربردی خود
در هر جای جمله بیاورد.
تحلیل دادهها نشان میدهد که سازههای گویش گیلکی الهیجانی میتوانند در ترتیبهای
متفاوتی بدون تغییر در هستة معنایی جمله ظاهر شوند .این ترتیب سازه و ساخت اطالع با انگیزة
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کاربردی تعیین میشود .سازههای ابتدایی و پیشایندشده میتوانند در جمالت مبتدا یا کانون
باشند که از نظر گوینده مهم و برجسته هستند.
 .5نتیجهگیری
گیلکی الهیجانی ،گویشی فعل پایانی ) (SOVو با ترتیب سازة آزاد است که به سازهها
اجازة حرکت آزادانه در جمله را میدهد .به دلیل همین گوناگونی در ترتیب سازهها ،گویش
غیرترتیبی است که ترتیب سازههایش با توجه به نیت کاربردی گوینده تعیین میشود .عالوه بر
این ،جمالت همیشه باید دارای یک مبتدا باشند تا بتوان آنها را تفسیر کرد؛ اما سازههای آغازین
در جمالت الزاماً مبتدا نیستند .مبتدا یا اطالعات قدیمی میتوانند هم در ابتدا و هم در انتهای
جمالت بیایند .چهار نوع مبتدا در این گویش وجود دارد؛ مبتدای صحنه ،مبتدای موقت یا دائمی،
مبتدای چندتایی و مبتدای پوچ (مبتدا–انداز) .کانون نیز در این گویش ،در جمله جابهجا میشود.
این جابهجایی با انگیزة کاربردی از سوی گوینده تعیین میشود .در حقیقت هیچ جایگاه مشخصی
برای مبتدا و کانون تعریف نشده است .همچنین دو نوع کانون تقابلی و محدود وجود دارد .سازة
مؤکد تقابلی در جمله برجسته و مورد تأکید است؛ اما کانون محدود ویژگی متمایز تقابلی را
ندارد .کانون تقابلی دارای دو ساختار کانونی اصلی و فرعی است .بر اساس ساختار کانونی اصلی،
جفتهای تقابلی یا کانون یا مبتدا هستند .در جفتهای تقابلی ،سازة مؤکد در تقابل با سازههای
دیگر قرار دارد؛ اما در کانون محدود ،سازة مؤکد در تقابل با عناصر دیگر نیست .بنابراین ،بین
نقشهای نحوی و کاربردی یا گفتمان تعامل وجود دارد.
این گویش دارای نحو و ساخت اطالع انعطافپذیر است؛ یعنی عناصر نحوی و عناصر ساخت
اطالع ،مبتدا و کانون ،با انگیزههای گوینده ،آزادانه در جمله حرکت میکنند .در این گویش هیچ
جایگاه ثابتی از پیش برای سازههای نحوی یا ساخت اطالع تعیین نمیشود .انتخاب سازههای
نحوی با ساخت کانونی جمالت در ارتباط است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که نحو و ساخت
اطالع با هم در تعامل هستند .علیرغم تحقیقات پیشین که ترتیب سازة آزاد در جمالت را متکی
به ساخت اطالع میدانستند ،ترتیب سازه و ساخت اطالع انعطافپذیر است و هر دو بر اساس
نیت کاربردی گوینده تعیین میشوند .در این گویش نهتنها جایگاه ثابتی برای سازههای نحوی
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 ترتیب، در نتیجه. بلکه هیچ جایگاه ثابتی برای عناصر ساخت اطالع هم وجود ندارد،وجود ندارد
سازة انعطافپذیر و ساخت اطالع انعطافپذیر بر هم تأثیرگذار نیستند بلکه هر دو آنها بهواسطة
.قصد و نیت گوینده تعیین و تأثیر میپذیرند
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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 (topicdrop), 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.
Keywords: Word order, Information structure, Gilaki Dialect, Lahijani
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