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 چکیده
 ا،ا  کاه باا ها     دو گویاۀ شار ی و غربای    دارا  هاا  اررایای ا،ا      زبانگیلکی که از شاخۀ شمال غربی 

شنا،ی زباان   در چهارچوب رده  کند. پژوهش حاضردر موارد  فه  متقابل را دشوار می وهاری دارید تفاوت

ا آیها  ها و توالی ارکان جمله و مقارسۀها  ارن دو گویۀ زبایی از یظر ترتیب واژهها و شباه به برر،ی تفاوت

یۀ شر ی در یظر گرفتاه شاده و   . گیلکی رش  یمارندۀ گویۀ غربی و گیلکی الهیجان یمارندۀ گوا، هپرداخت

هاا  همبسات ی   مؤلفاه  توجه باه با  (6611)برگ ها در چهارچوب یظر  گررنوچهار مؤلفۀ ترتیب واژهبیس 

هاا   . دادها،ا  هر ر مقارسه شاد جداگایه برر،ی و با رکد (6361)و با ال وگیر  از دبیرمقدم  (6661)درارر 

ها  پژوهش حاکی ا،  کاه  . رافتها، همصاحبۀ مستقی  و ضبط صدا  گورشوران گردآور  شد باگورشی 

هاا  جئیای   با رکادر ر تفااوت   ها  در ،ه مؤلفهرکسایی ال و  کلی ترتیب واژهبا وجود  شدهدو گویۀ برر،ی

 «.یمود -فعل اصلی و فعل کمکی زمان»  و «مقارسهتوالی صف  و مبنا  »  «هاضافحرفیوع »؛ دارید
 

 ها  همبست ی  گیلکی الهیجان  گیلکی رش شنا،ی  ترتیب واژهرده واژگان کلیدی:

 پژوهش اه میراث فرهن ی و گردش ر شنا،ی هم ایی رشته زبان ا،تادرار. 6
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 مقدمه -1

ها  اررایی ا،  و دو گویۀ اصالی دارد کاه رکای در شار  و     گیلکی از شاخۀ شمال غربی زبان
در ر  در غرب گیالن رارج ا،  و حاد فاصال آیهاا رودخایاۀ ،افیدرود ا،ا . گویاۀ غربای         

،ارا  فاومن و   صومعه( در شهرها  ایئلی  .ا،  رودمعنا   بیه در گیلکی به .رودپس؛ پسبیه)
 .رود( در شهرها  الهیجان  لن رود و رود،رپیش؛ پیشبیه)رود و گویۀ شر ی رش  به کار می

هاا  بنیاادرنی باا    ها  فعال و ال او  تکیاه تفااوت    ارن دو گویه در بخش افعال  ،اخ  زمان
 کند.  رکدر ر دارید که در موارد  فه  متقابل را دشوار می

ها  دو گویۀ غربی و شر ی گیلکی از یظار  ها و شباه ی تفاوتهدف پژوهش حاضر  برر،
هاا در گیلکای   شنا،ی زباان ا،ا . ترتیاب واژه   ها و توالی ارکان جمله از منظر ردهترتیب واژه

یمارنادۀ گویاۀ شار ی  در     عناوان باه یمارندۀ گویاۀ غربای و گیلکای الهیجاان      عنوانبهرش  
و باا  ( 6661)ها  همبسات ی درارار   گرفتن مؤلفه با در یظر( 6611)برگ چهارچوب یظر  گررن
ا ها  گورشی به شیوۀ میدایی و با اید. دادهمقارسه شده وبرر،ی  (6361)ال وگیر  از دبیرمقدم 

. در گویاۀ گیلکای رشا   در    ا،ا  همصاحبۀ مستقی  و ضبط صدا  گورشوران گردآور  شاد 
 .  ا، ها،تفاده گردردی ها  گیلکها و مجلهها از کتابتأرید رافتهموارد  برا  

 -ها،  که ها  در ،ا ب بناد    شناختی مؤثر در گویاگویی زبانها از عوامل ردهترتیب واژه
ماثال    -و ه  در ، ب رک گاروه یحاو     - مثال  ترتیب  رار گرفتن فاعل  فعل و مفعول برا 

ایجاام  وع برر،ای  توان دو یمیها وجود دارد. در ترتیب واژ - ا اضافهگروه ا،می را گروه حرف
هاا باا   داد: برر،ی ترتیاب  ارار گارفتن عناصار در کناار ها  و ارزراابی م ابقا  ترتیاب واژه         

هاا را برا،اات ترتیاب  ارار گارفتن فاعال  فعال و مفعاول         ها  زبایی. محققان زباان هم ایی
اباط  راه تشاخی  رو  هاا ها  ترتیاب واژه زبان برخی در (.11-16: 1002  )درارراید بند  کردهطبقه

 (.  133: 1006)گیون   ا، هد،تور  در رک بند دایسته شد
ترتیاب   ؛ترتیاب فاعال و فعال    شاود: ،ه یکته برر،ی می برا،اتها در ، ب بند ترتیب واژه
هاا شاش ترتیاب    به لحاظ من قی در زبان (.26: 1002  )دراررترتیب فاعل و مفعول ؛ مفعول و فعل

. OSVو  SOV، SVO، VSO، VOS،OVS اشاد؛  وجاود داشاته ب  توایاد  در عناصر رک بند مای 
فاعل و مفعول در درون بناد بادون هایر ترتیبای کناار ها   ارار          ارن ممکن ا،  فعل برعالوه

هاا  گایۀ ترتیاب واژه هاری از تمامی ایواع ششگیرید  رعنی زبان ترتیب واژۀ آزاد داشته باشد. یمویه
گیارد   مای ی که در آیها مفعول در ابتدا  جمله  رار هارزبان  اما ها  دییا راف توان در زبانرا می
 (.  a1008 :330)درارر   داردها ییئ یظ  و  واعد  شود. ترتیب آزاد در زبانیدرت راف  میبه
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ترتیب  رار گرفتن عناصر فاعل  فعال و مفعاول  باه ،اه د،اته تقسای         برا،اتها را زبان

 هاری کاه در و زبان SOV  OSVید: اکه خود ،ه یوع ایدپاراییها  فعلْد،تۀ اول زبان .ایدکرده

: 1002)درارار    گساتردگی بیشاتر  داریاد     SOVها ترتیب فاعل و مفعول آزاد ا، . زبانآیها 

 هاری که در. زبانVOSو  VSOید: اآغازرن هستند که دو یوعها  فعلْد،تۀ دوم زبان (.11 -16

ها فاعال پایش از فعال و    اید. در ارن زباند،تۀ ،ومگیرد  فعل بین فاعل و مفعول  رار میآیها 

  تر ا،ا  آغازرن معمولها  فعلْها از زبانگیرد. کاربرد ارن یوع زبانمفعول پس از آن  رار می

هاا  ترتیاب   از یظر ورژگای  SVOها  ارید. زباندپارایی گستردگی کمتر  ها  فعلْزباناز اما 

هاا از عوامال   آغازرن هستند. ترتیب مفعاول و فعال در زباان   ها  فعلْها  بسیار شبیه زبانواژه

زرارا    ها در ، ب گروه ییئ تأثیرگذار باشدتواید بر ترتیب واژهو ارن ترتیب می ا، بسیار مه  

ارن یکته مشاتر  ا،ا  کاه مفعاول باه دیباال فعال         SVOو  VOSآغازرنِ ها  فعلْدر زبان

هاا را باا   توان برخی ورژگای می  تر  دارید. بنابرارنها  مشورژگیآیها  آرد  به همین دلیلمی

  ها  مفعاول آغاازرن بسایار یادریاد    بینی کرد. زبانپیش وجه به جار اه مفعول یسب  به فعلت

با توجاه باه   (. 26-16همان: ) بینی کردها را پیشها  ارن گویه زبانتوان ورژگیطور  که یمیبه

هاا   شباه  وجود دارد و همچنین ورژگی SVOو  غازرنآفعلْها  ها  زبانکه بین ورژگیارن

جار ااه   برا،اات توان یتیجه گرف  که ییئ مشتر  هستند می SOVو  آغازرنمفعولْها  زبان

 .VOدر مقابل   OVها طور کلی دو گروه زبان دارر : زبانفعل و مفعول به

ها،ا  و یاوع ضامیر     ها منظور از ترتیب فاعل و مفعول  یاوع واژگاایی آی  در برر،ی زبان

ن ا،ا  باشاد و یاه گاروه     گیرد. رعنی گروه ا،می کاه هساتۀ آ  فاعل و مفعول مدیظر  رار یمی

ها ترتیب  رار گرفتن فاعل و مفعاول در حالا    زبان برخیشده از رک ضمیر. در ا،می تشکیل

واژگااایی و ضاامیر  بااا هاا  متفاااوت ا،اا  و علاا  اراان تفاااوت بااه دلیاال  واعااد یحااو  رااا 

  که در کلمبیا باه آن تکلا    6در ارن زمینه زبان بارا،ایو (50: 1002)اختی ا، . درارر کاربردشن

آورد که برا  فاعل واژگایی ه  جار اه پساافعلی و ها  جار ااه پیشاافعلی     شود را مثال میمی

 .  دهددارد اما اگر فاعل به صورت ضمیر باشد  معموال  آن را بعد از فعل  رار می

هاا هار دو یاوع    تواید پیش را پس از فعل  رار گیرد. گاهی در برخی زباان فاعلِ واژگایی می

هاا ییائ جار ااه فاعال یساب  باه فعال در        ا  از زباان پذرر ا، . در پااره ا  امکانترتیب واژه

هاا فاعال در هار دو یاوع جملاه      ها  گذرا و یاگذرا با ه  متفاوت ا،  اما در اکثار زباان  جمله

                                                           
1. Barasano 
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ها  کنااری )ارگتیاو( م ابقا     اری ییئ وجود دارید که از ال و  زبانهجار اه رکسان دارد. زبان

هاری هستند کاه ترتیاب   گروه اول زبان ؛شویدها به دو گروه تقسی  میکنند. ارن گویه زبانمی

 SVOراا هماان    ( (ergative-verb-absolutiveم لا    -فعل -به صورت کناریآیها  عناصر در

وجاود   OVSرا  (absolutive-verb-ergative)کناری  -فعل -ا،  و در گروه دوم ال و  م ل 

هاا ییائ جار ااه فاعال     ا  ا،  در مقابل د،تۀ اول. در برخای زباان  دارد. د،تۀ دوم مایند آرنه

یسب  به فعل بسته به ارن ا،  که مفعول باه صاورت واژگاایی در جملاه حداور دارد راا باه        

هاا در  لیتواییاری و بلغاار  ترتیاب اصالی واژه   هاری ه  مایند ا،پاییاری  صورت ضمیر. در زبان

ها  یاگذرا صورت اصلی وجود یادارد و هار دو   ا،  اما در جمله SV ها  گذرا به صورتجمله

 (.  b1008 :336- 338)درارر  روید به کار می VSو  SVصورت 

 هاا امکانارن ا هس . هر رک از هدر زبان  VOو OVدر ترتیب فعل و مفعول ییئ دو صورت 

هاا مثال فرایساه و تای     ها درده شاوید. در بعدای از زباان   ه  در زبان توایند به تنهاری را بامی

ا و تی که صورت واژگایی داشته باشد  جار اهش یسب  باه فعال تفااوت    رمفعول ضمیر باشد 

 (.335همان: ) فعل کمکی در ترتیب جار اه مفعول و فعل تأثیر دارد یبودرا  بوددارد. در آلمایی 

شاود کاه باین    هاری ییئ اشااره مای  گاه به همبست ی  هادر زمینۀ ترتیب واژه هاپژوهش در

فعول وجود دارد. باه اران   ترتیب رخداد دو ،ازه یسب  به ه  و ترتیب رخداد فعل یسب  به م

اضاافه و  اضاافه )پایش  حارف بارا  مثاال جفا     . ا،ا  هگفته شد 6جف  همبست یها  جف 

-مفعاول »هااری کاه دارا  ترتیاب      همبست ی ا،  زررا زباان جف اضافه( و گروه ا،می پس

-فعال »هااری کاه دارا  ترتیاب    اضاافه و زباان  هستند  تمارل به ا،تفاده از پس OVرا « فعل

 (.  56-52: 6661)درارر  اضافه دارید هستند  تمارل به ا،تفاده از پیش VOرا « مفعول

. در اداماه  ا،ا  هشدها  متعدد  شها  همبست ی پژوهها و ییئ جف ترتیب واژهبارۀ در

کنی  و آثاار  را کاه مبناا  یظار  پاژوهش      ها اشاره میترتیب واژه ردگیلکی به دو پژوهش 

 اید در بخش چهارچوب یظر  مرور خواهی  کرد.  حاضر بوده

هاا  همبسات ی را   ترتیب اصلی کلمات و چهارده مورد از جفا   (6356)واحد  لن رود       

. پژوهش و  حاکی ا،ا  کاه   ا، هها  شر ی گیلکی )لن رود ( برر،ی کرددر رکی از گویه

جف  همبسات ی   66مجموع  ا،  و از SOVترتیب زرربناری و ا،ا،ی کلمات در ارن گورش 

 .دهدهمبست ی یشان می voمورد در ر با  8و  ov مورد با ترتیب 6  شدهبرر،ی

                                                           
1. correlation pair 
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پسای  شاناختی را در گیلکای بیاه   دهگایاۀ ر وچهاربیس  ها مؤلفه (6366) چهار،و ی امین
پاراایی  او  و   هاا  فعال  مؤلفه از زبان 61ارن گویۀ زبایی ا،  که و یتیجه گرفته هدکربرر،ی 

پسای را در گاروه   شارد بتوان گیلکی بیهبه یظر او دارد. را میایی  و  ها  فعلمؤلفه از زبان 61
 .میایی  و  ا، ها  فعل غییر به زبانپارایی  و   رار داد که در حال گذار و تها  فعلزبان

 

 چهارچوب نظری-2

ا،ا  کاه در آن باه    ( 6661)ها مقالۀ درارار  شناختی پرا،تناد در موضوع ترتیب واژهاز آثار رده
ییئ بار پاراۀ اران     (6361). دبیرمقدم ا، هها در ، ب بند و گروه پرداختها  ترتیب واژهمؤلفه

. مقالاۀ  ا،ا  هزبان اررایی برر،ی کارد  61را به طور جامع در ها مؤلفۀ ترتیب واژه 16  پژوهش
 .ا،  چهارچوب یظر  مقالۀ حاضر (6361)و پژوهش دبیرمقدم  (6661) درارر

را  (6661) واژگاایی درارار   ها  همبست ی ترتیبمؤلفههمچنین  (11 -62: 1006)دبیرمقدم 
 گیلکای  مازیادرایی و کارد     هاا  زباان در با،اتان و   و فار،ای  میایهفار،ی   امروز فار،یدر 

در اماا    زبان فار،ی با،اتان و فار،ای میایاه آزاد   ها در به یظر او ترتیب واژه. ا، هدکربرر،ی 
 -هاا  اروپااری  زباان فار،ای در مقارساه باا زباان     ارن  برعالوه ا، .  اعدهدارا  فار،ی امروز 
دبیرمقادم  . باشاد یی  او   فعال میاا  هاا   تمارل دارد که جئء زباان ها  جهان  آ،یاری و زبان

کاه زباان   داریاد درحاالی   (SOV) ا واژه گیلکای  مازیادرایی ترتیاب   ها  معتقد ا،  که زبان
 ا، .( SVO)ا  واژهکرد  دارا  ترتیب 

د. ترتیاب  ارار   شاو مای ها در دو ، ب بند و گروه م العه تر اشاره شد که ترتیب واژهپیش
هاا در  ا  از موارد مرباو  باه ترتیاب واژه   اضافهفاضافه و گروه ا،می در گروه حرگرفتن حرف

 ؛اضاافه وجاود دارد  ها تفاوت ارجاد کند. دو یوع حرفتواید در بین زبان، ب گروه ا،  که می
ها پس از گاروه ا،امی   اضافهها پیش از گروه ا،می و پساضافه. پیش1اضافهرا پس 6اضافهپیش

ها ییئ هار دو یاوع   ا   در برخی زباناضافهستند را پسا  هاضافهها را پیشگیرید. زبان رار می
 - اضاافه اضاافه  دارا  میاان  دو یاوع حارف   بار عالوهها ا  از زباناضافه کاربرد دارید. پارهحرف
هااری ییائ رافا     ها کا  ا،ا . زباان   هستند اما بسامد ارن زبان -گرون ا،میۀ دروناضافحرف
هاا ارفاا   اضاافه را ویادها  حالا  بار رو  ا،ا      روفاضافه یدارید و یقش حا شوید که حرفمی
هاا در  ها و فعال یامند. گاهی ا، ها  حال  میاضافه را یشایهکنند. ویدها  حال  و حروفمی
 (.f1008 :361- 362)درارر  شوید اضافه تبدرل میشدگی به حرفها با فرارند د،تور زبان

                                                           
1. preposition 

2. postposition 
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،ا ب گاروه چ اوی ی  ارار گارفتن حالا         ها دررکی در ر از موارد مربو  به ترتیب واژه

در کناار ها   ارار     GNو  NGها،  کاه اران دو عنصار باه دو صاورت      اضافی و ا،  در زبان

( g1008 :380) شاود. درارار  هسته در یظر گرفته مای  عنوانبهگیرید. در ارن گروه یحو  ا،  می

ها هر دو صورت وجاود  از زبانکند که در بعدی ها اشاره میدر  الب جدولی با ارایۀ آمار از زبان

بسا   که راب ۀ دو ا،  تو،اط واژه  John’s armمثال  در زبان ای لیسی در ،اخ  اضافیِ   دارد

«‘s »شود ترتیب به صورت بیان میGN  و درThe mayor of Paris  ۀ اضااف حرفکهof    اران

آیهاا   هااری کاه در  باان ا، . به اعتقاد او تعداد ز NGکند  ترتیب به صورت راب ه را بر رار می

. ترتیاب  ارار گارفتن حالا  اضاافی و      (جاهمان)رود  بیشتر ا،  به کار می GNا ِ ترتیب واژه

تمارل داریاد   OVها  هسته ا،می با ترتیب  رار گرفتن فعل و مفعول ارتبا  دارید. رعنی زبان

و  GNورژگای   هااری کاه  هستند. زباان   NGبیشتر  VOها داشته باشند و زبان GNتا ترتیب 

SOV ها دارید به همان ایدازۀ زبان NG  وSVO (.  386)همان:  یدامر،وم و معمول 

ها باعث ارجاد تغییر و ترتیب  رار گرفتن صف  و موصوف از موارد در ر  ا،  که در زبان

شود. در ارن ترکیب ییئ همایند مورد حال  اضافی و هستۀ ا،امی  دو صاورت وجاود    تنوع می

آیهاا   هااری کاه در  ها هر دو ترتیب وجود دارد. تعداد زبانزبان برخی. در NAdjو  AdjNدارد: 

هاری ه  وجاود داریاد کاه وابساتۀ ا،ا       گیرد در بیشتر ا، . صف صف  پس از ا،   رار می

 ییستند بلکه در یقش محمول را به عبارتی مسند هستند. مثال  در زبان ای لیسی در جملۀ:  
1- The boy is tall. 

تواید پیش از محمول می عنوانبهصف     اما محمول پس از ا،  ا،  عنوانبه tallجار اه 

  هاا و ه  در زباان  OV  هاه  در زبان AdjN یسب  به ترتیب NAdjب گیرد. ترتیا،   رار 

VO درارر   ا،  ترمعمول(h1008 :386-388  .) 
د  موضوع ترتیاب صاف    شومیی ها در ، ب گروه برر،از موارد در ر  که در ترتیب واژه

هاا   کنندهتوصیف عنوانبهها ها مایند ای لیسی ارن صف ا، . در بسیار  از زباناشاره و ا،  
چند حال  ممکن ا،  وجود داشاته   کننده ییستند گاه ییئ توصیفشوید اما ا،  محسوب می

شاوید. اران   هاا رافا  مای   هاری مجئا را به شکل وید در زباان باشد. صفات اشاره به صورت واژه
ها هستند توایند پیش را پس از ا،   رار گیرید. گروهی در ر از زبانها  مجئا را ویدها میواژه

ها بایش از  دهند. در برخی زبانکه همئمان رک واژۀ مجئا را وید را پیش را پس از ا،   رار می
اشاره به یئدراک و دور ا،ا .   ها در جار اه  رار گرفتن صف  زبان هس . تنوع در ردو راهکار 

ها در ا،ا  و  . ترتیب واژها،  ها  اشاره به یئدرک و دور با ه  متفاوتجار اه صف  برخیدر 
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ا  هااری کاه ترتیاب واژه   مثال  حتی در زباان   ها معموال  معین و ثاب  ا، صف  اشاره در زبان
 (.i1008 :385 -386 )درارر  گیریدآزاد دارید  صف  اشاره و ا،  با ترتیب خاصی کنار ه   رار می

در مقالۀ در ر  ترتیب  رار گرفتن اعداد اصلی را در مقارسه با ا،می کاه آن   (j1008) درارر
تواید پیش را پس از ا،  را معدود  رار ها می. عدد در زبانا، هکند برر،ی کردرا توصیف می

وجود دارد. گاهی عدد تنها فعل را توصیف ها هاری هر دو ترتیب واژهزباندر ارن  برعالوهگیرد. 
برخای اعاداد    ها ییئ ترتیب خاصی برا  عدد و معدود وجاود یادارد. در  کند. در برخی زبانمی

یماا  همراه ا،  و عدد راک طبقاه  هاری ییئ در زبانگیرید. برخی پس از ا،   رار میدر پیش و 
ران حالا     ا ،ا . در یمادۀ طبقاه کننکند بلکه توصیفا،  را توصیف یمیعدد  کهوجود دارد 

 (.313-311 )همان: یما طبقه ۀیما هسته وا عی گروه ا،می ا،  و ا،  و عدد هر دو وابستطبقه
ا  .  یاد مقادار واژه  یداهدکرییئ توجه  6ترتیب  رار گرفتن صف  و  ید مقدار به شنا،انرده

ترتیاب واژه بارا  صاف  و     . ،ه یوع... و    کمیخیلیکند مایند   که صف  را توصیف میا،
اران عناصار پاس از صاف  وا اع      ؛ گیرد ید مقدار  بل از صف   رار می:  ید مقدار وجود دارد

باه  یاه  هاا  یادها  مقادار    زباان برخی ها هر دو یوع ترتیب هس . در زبان ؛ در برخیشویدمی
 er-ثال  شوید  مصورت واژۀ مجئا و مستقل بلکه به شکل وید  هستند که به صف  متصل می

 (.k1008 :320)درارر  در ای لیسی  est-و 
هاا تفااوت   خیر(  در بین زبان -)بله1الی از یوع   بیؤها  ،جار اه ادات ا،تفهام در جمله

رویاد. گااهی ییائ    هاا  مساتقل باه کاار مای     کند. ارن عناصر باه صاورت ویاد و واژه   ارجاد می
یویدید. ادات ا،تفهامی گاهی در ابتادا   پها  مستقل میهاری هستند که به ارن واژهبس واژه

هااری کاه ادات ا،اتفهام در    زباان  برخای گیارد. در  جملۀ پر،شی و گاه در ایتها  آن  رار می
بس  به ایتها  آخاررن واژه در جملاه   گیرد  ارن گویه ادات به صورت واژهایتها  جمله  رار می

ا،تفهام در جار اه دوم در جملاه  ارار    اداتآیها  هاری هستند که درپیویدید. یوع ،وم  زبانمی
پیویدیاد.  بس  به اولین ،ازه در جمله میها به صورت واژهگیرید. در چنین حالتی ارن ،ازهمی
ادات ا،تفهام جار اه مشخصی دارد. اران جار ااه  غیار از    آیها  هاری ییئ وجود دارید که درزبان

هاا ادات ا،اتفهام پاس از    زباان  برخای ال  در ماث   جار اه ابتداری  ایتهاری و دومین جار اه ا، 
هااری  گیرید. یوع پانج   زباان  بالفاصله بعد از فعل  رار می  شود. در برخی در رفاعل وا ع می

                                                           
1. degree word 

2. polar 
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ها  فو  مثال  ابتدا و ایتهاا   رار گرفتن ادات ا،تفهام در دو جار اه از جار اهآیها  هستند که در
 (.l1008 :326)درارر  مجاز ا،  

ها  پر،شی محتواری یاام  جمله د کهها  پر،شی وجود داردر ر از جملهها یوعی در زبان

هاا  خیار. پر،شاواژه   - هااری غیار از بلاه   و پا،ا   داریاد د. ارن جمالت پر،شی پر،شاواژه  دار

هاا دو  ها در زباان ید. پر،شواژهاها  متفاوتی دارید. برخی ضمیر   ید  صف  و برخی فعلمقوله

هاا اجباارا  در ابتادا  جملاه  ارار       اهشان در جمله دارید. در برخی زبانال و  اصلی برا  جار

ماثال  در   در ابتادا  جملاه اجباار  ییسا      آیهاا   ها  رار گرفتنا  از زبانگیرید اما در پارهمی

 باه آیهاا    اصا الحا  که  گیرید و دارا  یقش مفعول هستندها پس از فعل  رار میبعدی از زبان

 (.m1008 :328)درارر   گورندمی( in situ)6درجا  هاپر،شواژه

د  در کنا معناری به بناد اصالی وابساته مای    حرف ربط  ید  که بندها   ید  را به لحاظ 

شود. حاروف رباط   ها میها  رکسان یدارید و همین باعث تفاوت زبانها  متفاوت جار اهزبان

شاوید. کلمااتی   یامیاده مای   1یما   ید ستقلی هستند  در د،تور ،نتی پیرو ید  که واژۀ م

 (.n1008 :351)درارر  ید ااگر از ارن یوعو  کهدرحالیکه  با ارن حال  و تی  زررامایند 

همبسات ی برخای    ۀدرباار  «یگررنبرگا  ۀها  ترتیب واژهمبست ی» ۀمقالدر  (6661)درارر 

   در ار االاه در مقو در  هدکرشناختی ها  ردهبا مفعول برر،یها  زبایی و ترتیب فعل ،اخ 

   .ا، پرداخته ترارن موضوع گستردهبه  (1002) «ترتیب واژه»با عنوان 

 
 شدهانۀ بررسیوچهارگهای بیستمؤلفه -1- 2

اضاافه پایش راا پاس از گاروه ا،امی  ارار گیارد          حارف  ارنکاه : با توجه به اضافهحرف یوع -6

 ییئ وجود دارد.     3ااضافهها پیرشود. در برخی زباناضافه یامیده میاضافه را پسپیش

: هستۀ ا،می ممکن ا،  پیش را پس از بند موصولی  ارار  توالی هسته ا،می و بند موصولی -1

 ها هر دو صورت وجود دارد.       گیرد. در برخی زبان

الیه هر دو گاروه ا،امی هساتند؛ مدااف  هساته و      : مداف و مدافالیهتوالی مداف و مداف -3

الیاه و مدااف ا،ا  و    ها ترتیب ارن دو به صورت مدافدر برخی زبانالیه وابسته ا، . مداف

 گیرید.  هاری ییئ هر دو ترتیب را به کار میزباندر الیه. ترتیب مداف و مداف برخیدر 

                                                           
1. insitu 

2. subordinator 

3. circumposition 
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صاورت دوم  در گیارد.  صف  پیش از مبنا  مقارسه  رار می : گاهتوالی صف  و مبنا  مقارسه -6

 شود.ها هر دو صورت راف  میزباندر برخی شود. صف  پس از مبنا  مقارسه وا ع می

ا  پایش  هاضااف حرفد که گروه شومی: در ارن مؤلفه  برر،ی ا هاضافحرفتوالی فعل و گروه  -8

 گیرد را پس از آن. از فعل  رار می

شاود. البتاه اران    :  ید حال  ممکن ا،  پیش را پاس از فعال وا اع    توالی فعل و  ید حال  -1

 ها به کار رود.  وجود دارد که هر دو صورت در زبانامکان ییئ 

گیرد را پاس از  : گئاره را مسند پیش از فعل ا،ناد   رار میمسند توالی فعل ا،ناد  و گئاره/ -2

 .ها مجاز ا، آن را هر دو صورت در زبان

پیرو در راک جملاۀ مرکاب کاه در آن فعال خوا،اتن       بندپیرو: ن و فعل بندتوالی فعل خوا،ت -5

 گیرد را پیش از آن.ود دارد  ممکن ا،  پس از فعل خوا،تن  رار وج

 : ترتیب  رار گرفتن صف  پیش از موصوف را پس از آن ا، .  توالی موصوف و صف  -6

ها صاف  اشااره پایش از ا،ا  راا پاس از آن  ارار        در برخی زبانتوالی صف  اشاره و ا، :  -60

 صورت امکان دارد.ها ه  هر دو ا  از زبانگیرید. در پارهمی

ا  در ر پاس از صاف    ها ارن عناصر پیش و در پارهدر برخی زبان: توالی  ید مقدار و صف  -66

 گیرید. گاهی ییئ هر دو صورت در رک زبان وجود دارد. رار می

: ممکن ا،  در رک جمله  فعل کمکای پایش راا    یمود-توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان -61

 ب یرد. گاهی ییئ ارن هر دو ایتخاب در رک زبان مجاز ا، .    پس از فعل اصلی  رار

خیار ا،ا      -بلاه آیهاا   ها  پر،شی   بی که پا،ا  در جملهتوالی ادات ا،تفهام و جمله:  -63

 ادات ا،تفهام ممکن ا،  در ابتدا  جمله را ایتها  آن  رار گیرد.  

ا   ید  کاه حارف رباط  یاد      : در بندهیما  بند  ید / حرف ربط  ید  و بندتوالی پیرو -66

 .گیرد رار می  حرف ربط در ابتدا  بند را پس از دارید

،از تواید معرفهفتن حرف تعررف که میچ وی ی و ترتیب  رار گرتوالی حرف تعررف و ا، :  -68

 ها، .  ،از باشد  و ا،   از علل تفاوت را شباه  زبانرا یکره

ا جار اه فاعل همواره ثابا  و پایش از فعال ا،ا  و در     ه: در برخی زبانتوالی فعل و فاعال  -61

 هاری ییئ فاعل در جار اه ثاب  ییس .زباندر برخی در ر همواره پس از فعل. 

در توالی عدد و معدود جار اه عدد  پیش را پس از ا،  ا،ا . در برخای   توالی عدد و ا، :  -62

 .  هس هر دو صورت ییئ  هازبان
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توایاد پیشاوید راا پساوید     ها مییمود در زبان -: وید زمانو ،تا  فعلیمود -توالی وید زمان -65

ها پیشوید و در برخی در ر پسوید ا،ا . ویاد یماود    ،تا  فعل باشد. گاهی وید زمان در زبان

تواید م اب  وید زمان باشد را مستقل از وید زمان عمل کند. به اران معنای کاه هار دو     ییئ می

 به طور مستقل پیشوید را پسوید وا ع شوید. رااشند. توایند پسوید را پیشوید بمی

تواید پیش را پس از ا،ا   ارار گیارد. اران تکاواژ      : تکواژ ملکی میتوالی ا،  و تکواژ ملکای  -66

 بس  باشد.تواید به صورت وید را واژهمی

: افعاال کمکای در مفهاوم توایساتن     توالی فعل اصلی و فعل)ها ( کمکی در مفهاوم توایساتن   -10

 مکن ا،  در مقارسه با جار اه فعل اصلی پیش را پس از آن  رار گیرید.  م

یما باشد  ممکن ا،ا  در  بند متممی دارا  یشایه را متم  اگر: یما و جملۀ متم توالی متم  -16

 ابتدا  بند را ایتها  آن وا ع شود.  

  مایاد خود با ی میها در جار اه : پر،شواژه در بند پر،شی گاهی در زبانحرک  پر،شواژه -11

هاا  ا  از زباان ها ییئ به اجبار و الئاما  بارد به ابتدا  بند حرک  کناد. در پااره  زبان برخیدر  اما 

 .ییئ هر دو صورت وجود دارد

گیارد و در  ها  فعالْ آغاازرن مفعاول پاس از فعال  ارار مای       : در زبانتوالی مفعول و فعل -13

ها جار اه مفعاول گااهی بسات ی باه     عل. در برخی زبانها  فعلْ پارایی  مفعول پیش از فزبان

مثال اگر مفعول به صورت ضمیر باشد راا راک صاورت مساتقل       برا  صورت واژگایی آن دارد

کنناده  توایاد تعیاین  واژگایی جار اه آن تفاوت دارد. مفعول به صورت گروه ا،می راا بناد مای   

 جار اه آن در مقارسه با فعل باشد.

هاا باه صاورت پیشاوید راا پساوید       ،از در زبان: وید منفیتوالی وید منفی ،از و ،تا  فعل -16

 (.   612-616: 6361 )دبیرمقدم کند تظاهر پیدا می
 

 هاتحلیل داده-3

هاا  دو گویاۀ گیلکای مقارساه و تحلیال      چهارچوب یظر  مقالاه  داده  برا،اتدر ارن بخش 

هاا باه صاورت    ر ارن دو گویۀ زبایی در هر راک از مؤلفاه  شوید. برا  ایجام ارن مقارسه  رفتامی

 جداگایه برر،ی و ،پس با رکدر ر مقارسه خواهد شد.  
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   اضافهحرف -1- 3

شااود. بااه گفتااۀ ه درااده ماایاضااافحاارفدر گیلکاای رشاا  و گیلکاای الهیجااان هاار دو یااوع 

هااری کاه در   ضافهاو پیش ا، هاضافه داشتزبان گیلکی در اصل تنها پس ( 111: 1006)6ا،تیلو

رو باه افائارش   آیهاا   اید و تعاداد آن کاربرد دارید به مرور زمان از زبان فار،ی  رض گرفته شده

اضاافه معرفای   وپانج پاس  در گیلکی رش  حدود بیسا   (626 -616: 1061) اوا، . را،تورگور

ر،ای ییائ   ها  اصلی در ارن زبان که هم ای در زباان فا  اضافهاو  تعداد پیش یظر. به ، اهکرد

اضاافه  به صورت پایش « از»ۀ اضافحرفمثال و  به کاربرد  برا ر،د. کاربرد دارید به شش می

اضاافه  اضاافه و پاس  در برخی موارد ییئ  کاربرد هر دو یوع پایش . ا، یمودهدر ارن گویه اشاره 

 ( 111: 1006 ؛ ا،اتیلو  653: 1061  وا)را،اتارگور  ا،ا  هبرا  رک ا،  به طور همئمان گئارش شاد 

اضافه در ارن دو گویه بیشتر ا، . در ادامه به چند ماورد از کااربرد حاروف    چند کاربرد پسهر

 شود:ها  پیکرۀ پژوهش اشاره میاضافه در داده

در گویاۀ   هسا . هااری  تفااوت  شدهدو گویۀ برر،یدر ( /Ɂæz/« )از»ۀ اضافحرفدر کاربرد 

اضاافۀ  اما کااربرد پاس   ا، ها،تفاده شد /Ɂæz/اضافه الهیجان در بیشتر موارد از صورت پیش

(iʤ ییئ در همین معنا در گویۀ فرد  رکی از گورشوران الهیجایی مشاهده )   شد. هماین تناوع

ۀ اضااف با ارن تفاوت که در اران گویاه  کااربرد پاس    گردرد کمابیش در گویۀ رش  ییئ مشاهده 

æ/ʤ/ اضافۀ پیش غالب بود و تنها در گویۀ فرد  رکی از گورشوران رشتی/Ɂæz/   .درده شد 

 ( دارد./ǝ-/) اضافه در رش  و الهیجان معادل رکساییصورت پسبه« به»ۀ اضافحرف

( اضاافه پاس )/( hæmræو )/ (اضافهپیش) /ba/هر دو صورت به ( ییئ /ba/« )با»ۀ اضافحرف

شا  تنهاا   در گویۀ رها دادهغالب بود.  /hæmræ/هرچند کاربرد  گویۀ الهیجان مشاهده شددر 

 را یشان دادید. /hæmræ/کاربرد

اضاافه  به صورت پاس  وا،   /sær/در هر دو گویۀ زبایی « رو »ۀ اضافحرفمعادل گیلکی 

 رود.به کار می

در دو گویاۀ گیلکای رشا  و الهیجاان دو صاورت متفااوت دارد و باه        « برا »ۀ اضافحرف

 روید.  افه به کار میاضه به صورت پساضافحرفا، . ارن دو  /bǝ/و   /rǝ/ترتیب 

 

                                                           
1.Stilo, Donald 
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 .علی دفتر را از حسن گرف  -1

 حسن مداد را به پدرم داد. -3

 مرر  د،تش را با چا و بررد. -6

 کتاب رو  میئ ا، . -5

 .فاطمه برا  مرر  آب آورد -6
 
 توالی هسته اسمی و بند موصولی -2 -3

د موصاولی باه صاورتی    در هر دو گویۀ رش  و الهیجان ترتیب  رار گرفتن هستۀ ا،امی و بنا  

 گیرد.  ا،  که هستۀ ا،می پیش از بند موصولی  رار می
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 .ا،  من پدر یشسته  اتا  در که مرد  آن -2

 الیهتوالی مضاف و مضاف -3-3

الیاه    الیه به صورت مداف  توالی مداف و مدافا،  که در هر دو گویۀ گیلکیها حاکی داده

  داشته باشد را غیرضمیر . در هر دو گویاۀ رشا    الیه صورت ضمیرمداف ا،  خواه مداف

کناد  اماا   الیاه تظااهر مای   ا،  و بر رو  مدااف  /ǝ-/و الهیجان  رابطِ ،اخ  اضافی به شکل 

 شود.  الیه صورت ضمیر  مختوم  به واکه باشد  رابط حذف میزمایی که مداف

 
 پدرِ حسن -5

 من کلیدِ -6

 
 توالی صفت و مبنای مقایسه -4- 3

و گویۀ رش  و الهیجان در زمینۀ تاوالی صاف  و مبناا  مقارساه رفتاار مشاابهی یشاان        هر د

گویاۀ   هاا داده برا،اات با ارن تفاوت که   گیرددهند و مبنا  مقارسه پیش از صف   رار میمی

. در هار دو گویاه   ا، هرا به کار برد /Ɂæz/اضافۀ و گویۀ الهیجان پیش/ æʤ / اضافۀرش  پس

 شود.  ( یشان داده میtær- در موارد معدود / )tǝr-با پسوید /صورت برتر صف  
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 حسن از ترجوان -60

 هایآ از ترکوتاه -66

 
 ایهاضافحرفتوالی فعل و گروه  -5- 3

 ا   فعل ا، .اضافها  در هر دو گویه  گروه حرفاضافهتوالی فعل و گروه حرف

 
 د.علی یان را با چا و برر -61

 
 ل و قید حالتتوالی فع- 6- 3

 برید.دهد که هر دو گویه  ید حال  را پیش از فعل به کار میها یشان میتحلیل داده

 
 دود.می تند او -63

 

 توالی فعل اسنادی و گزاره/مسند -7- 3

 گیرد.مسند پیش از فعل ا،ناد   رار می گئاره/  گویۀ الهیجایی و گویۀ رشتیدر 
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 آن مرد مهندت ا، . -66

 ه ورزشکار ا، .فاطم -68

 

 پیروتوالی فعل خواستن و فعل بند -8- 3

هاا   داده برا،اات رود. هرچناد  پیرو به کار مای پیش از فعل بنده فعل خوا،تن در هر دو گوی

 در دو گویه متفاوت ا، .« خوا،تن»ها  گورشی فعل پژوهش حاضر  معادل

 
 خواهد بخواید.فاطمه می -61

 
 توالی موصوف و صفت -9- 3

  توالی موصاوف و صاف  باه صاورت صاف        هها  پژوهش حاکی ا،  که در هر دو گویداده

 شود.  / ا،  و به صف   اضافه میǝ-موصوف ا، . رابط ،اخ  وصفی /

 
 مرد عا ل -62

 

 توالی صفت اشاره و اسم -11- 3

ییائ  ( 65از مثاال )  .گیارد   پایش از ا،ا   ارار مای    «آن»و « ارن»دو صف  اشارۀ  ه در دو گوی

 کند.  صف  اشاره در گیلکی به لحاظ شمار با ا،  همراه خود م ابقه یمی آرد کهمیرب
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 ارن زن -65

 آن مردان -66

 

 توالی قید مقدار و صفت -11- 3

و تاوالی  یاد مقادار       ا،ا  هها  پیکرۀ زبایی پیش از صف   رار گرفت ید مقدار در تمام داده

 شود.  صف  در هر دو گویه درده می

 
 خیلی باوفا -10

 

 نمود -توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان -12- 3

که بیای ر یمود یا   ا،   باین دو گویاۀ رشا  و الهیجاان     « داشتن»در کاربرد فعل کمکی 

ل و گذشته  ،اه صاورت وجاود    شود. در گویۀ رشتی برا  بیان یمود یا  ِ حاتفاوت درده می

شادۀ  کااربرد صاورت صارف    (؛dǝrǝیاا   )  کاربرد مصدر فعل پیش از  فعل کمکی یمود دارد:

کاربرد همئمان دو فعل کمکی یماود یاا      ؛(kærǝ)فعل اصلی پس از فعل کمکی یمود یا   

گایه در گیلکی ارن تنوع ،ه .(kærǝ…dǝrǝرادشده پیش و پس از صورت مصدر  فعل اصلی )

: 1006)دارید. ا،اتیلو  کاربرد  اول و ،ومها  رابد و تنها صورتالهیجان به دو صورت تقلیل می

 .ا، هییئ به ارن موضوع اشاره کرد( 113

،از گیلکی اختالف یظر وجود دارد. برخی مناابع ،ااخ  فعال زماان     در فعل کمکی آرنده

،ااز  ایال ییساتند    هدایناد و باه وجاود فعال کمکای آرناد      آرنده را مشابه فعل زمان حال می

 (661 -660: 1061) اوبااه باااور را،ااتارگور (.68: 6328،اان ؛ کررسااتن316 -315 :6366  )جهااای یر 

،اخ  مذکور  یوعی ،اخ  آرندۀ  یا،ای ییائ در گیلکای رشا  وجاود دارد کاه باا         برعالوه



 606 9318تان بهار و تابس، ة اولدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... ها در دو گونۀ غربی وشناسی ترتیب واژهرده

 

( به عالوۀ مصادر فعال اصالی ،ااخته     /-xaj/) /-xay/شدۀ فعل کمکی ا،تفاده از صورت صرف

 شاود. ا،اتیلو   ع میشدۀ فعل کمکی پیش از فعل اصلی واشود. در ارن حال  صورت صرفمی

معتقد ا،  زمان آرنده در هر دو گویۀ شر ی و غربی گیلکای باه ترتیاب باا     ( 113-118: 1006)

دهاد کاه در   شود. و  با مثاال یشاان مای   / با فعل اصلی ،اخته می-xaj/ و /-xanفعل کمکی /

شود فعال اصالی ا،ا  و فعال کمکای      گیر  ارن ،اخ  در گویۀ شر ی  آیچه صرف میشکل

شاود و فعال اصالی در هماه     در گویۀ غربی فعل کمکی صرف مای  اماماید یشده با ی میصرف

/ در اران  -xajو / /-xan/ ( 1006)رود. اگر م اب  یظر ا،اتیلو  حال به صورت مصدر  به کار می

دهاد کاه گیلکای رشا  و     ها یشاان مای  ،از در یظر ب یرر   دادهدو گویه را فعل کمکی آرنده

برید. بنابرارن ارن دو گویۀ زباایی در ماورد   را پیش از فعل اصلی به کار می الهیجان   هر دو آن

شناختی مشاابهی داریاد اماا در ماورد فعال یماود         رفتار رده«خوا،تن»،از فعل کمکی آرنده

ترتیب فعل اصلی   فعل کمکی  امکان کاربرد همئماان   برعالوه  گیلکی رش  «داشتن»یا   

اصلی را ییئ دارد. یتیجه ارنکه در دو گویۀ الهیجان و رش  هار  فعل کمکی پیش و پس از فعل 

 شود.دو ترتیب فعل کمکی و فعل اصلی مشاهده می

 
 من ارن کتاب را خواه  خواید. -16

 آرد.او دارد می -11
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 خوردم.من داشت  غذا می -13

 .آمدیدعلی و حسن داشتند می -16

 

 توالی ادات استفهام و جمله -13- 3

دهد که در ارن دو گویۀ زبایی ادات ا،اتفهام محاذوف   ها  پیکرۀ زبایی یشان میمویهبرر،ی ی 

( کااربرد عنصار   11در مثاال ) ه گیرد. یکتا در صورت حدور  در ابتدا  جمله  رار می  اما ، 

/ʃin/ در گویۀ رش  و /ʃ عناصار فا اد    (111: 1001)/ در گویۀ الهیجان ا،  که به اعتقاد ا،تیلو

 روید.ها  ملکی به کار میکه در ،اخ  معناری هستند

 

 

 
 ا ؟آرا تو غذا خورده -18

 آرا ارن کتاب مالِ حسن ا، ؟ -11
 
 نمای بند قیدی/ حرف ربط قیدی و بندتوالی پیرو -14- 3

/( پایش از بناد   vǝɣtiو / /væxti/پیرویما  بند  ید  )ه د که در هر دو گویدهها یشان میداده

 .ا، ه رار گرفت

 
 شود.کند  کارش تمام میاو محصول کشاورز  خود را برداش  زمایی که  -12
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 توالی حرف تعریف و اسم -15- 3

گیرد. یشاایۀ معرفاه در گویاۀ گیلکای     در دو گویۀ زبایی حرف تعررف یکره پیش از ا،   رار می
شا   و در گیلکای ر  ( 366: 6366)جهاای یر     «آن» /u/و « اران » /i/ها  اشاارۀ  الهیجان  صف 

کاه در هار دو    ا،ا  هدایسته شاد  (56-53:  6326،ن  )کررستن« آن» /u/ضمیر اشاره و شخصی 
 روید.  گویه پیش از ا،  به کار می

 
 مرد  -15

 مردآن  -16

 توالی فعل و فاعل- 16- 3

 گیرد:فاعل پیش از فعل  رار می هدر هر دو گوی

 
 .علی مداد را به من داد -30
 
 سمتوالی عدد و ا -17- 3

 شود.در گیلکی رش  و الهیجان عدد پیش از ا،  وا ع می

 
 رک مداد -36

 ،ه زن -31
 
 نمود و ستاک فعل-توالی وند زمان -18- 3
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یمود ماضی یقلی مشااهده یشاد.    –  یشایۀ ا،تمرار در زمان حال  و وید زمان در دو گویۀ زبایی
اخ  ماضای یقلای از باین رفتاه و     ها  گیلکی ،ا در بیشتر گویه( 118: 1001) به اعتقاد ا،تیلو

هاا  از  . ماضی بعید در ارن دو گویاه باا صاورت   ا، هها  آن به گذشتۀ ،اده واگذار شدیقش
شاود کاه   شوید ،اخته مای ( که م اب  با شخ  و شمار فاعل صرف می/buon/« )بودن»فعل 

 گیرید.  پیش از ،تا   رار می

 
 .خورممی -33

 .امیشسته -36

 .یشسته بودم -38

 
 توالی اسم و تکواژ آزاد ملکی -19- 3

 شود.    تکواژ ملکی به صورت آزاد و در همه حال پیش از ا،  وا ع میهگویهر دو در 

 
 کتاب  -31

 مدادتان -32

 

 «توانستن»توالی فعل اصلی و فعل)های( کمکی در مفهوم  -21- 3

 ود.  رمیاصلی به کار  پیش از فعل« توایستن»در هر دو گویه همواره فعل کمکی در مفهوم 
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 توای  بخواب .می -35

 
 نما و جملۀ متممتوالی متمم -21- 3

 گیرد.  یما پیش از جملۀ متم   رار میدر گیلکی رش  و گیلکی الهیجان متم   

 
 داید که ارن کتاب مالِ من ا، .او می -36

 
 حرکت پرسشواژه -22- 3

  کاربرد پر،شواژه در جار اه اصالی خاود   هدو گوی آرد که در هرها  پیکره چنین برمیاز یمویه
 ها ییئ وجود دارد.  امکان حرک  آن به ابتدا را در ر جار اه  اما صورت پاره ا، 

 
 علی کجا رف ؟ -60
 
 توالی مفعول و فعل -23- 3

  ترتیب مفعاول و فعال در گیلکای رشا  و گیلکای الهیجاان باه        شواهد پیکرۀ زبایی برا،ات
 (.36مثال یک. )شود ها  بند  ترتیب عکس میاما در مورد مفعول  عل ا، صورت مفعول   ف

 
 حسن مداد را به پدرم داد. -66
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 توالی وند منفی ساز و ستاک فعل -24- 3

 شود.  ،از پیش از ،تا  فعل وا ع می  وید منفیدر دو گویۀ زبایی

 
 .یخوایدرد -61
 
 هوچهارگایا هاا  بیسا   ها  مؤلفاه 6ع همبست ی  معموال  به موضوشناختیدر م العات رده    

هاا ترتیاب   هر راک از اران همبسات ی   ( 6661) دبیرمقدم به یقل از درارربه یظر شود. اشاره می
باه لحااظ آماار     « مفعول»یسب  به « فعل»را با ترتیب رخداد  yو  xرخداد رک جف  مؤلفه 

ال او باا   ها   x   همبست ید. در ارن جفشویامیده می 1«جف  همبست ی»دهد که یشان می
مثاال جفا     برا (. 51: 6661؛ یقل از درارر  666: 6361  )دبیرمقدم ال و با مفعول ا، ه  yفعل و 

هاری کاه  جف  همبست ی ا،  زررا زبان« اضافه( و گروه ا،میاضافه و پساضافه )پیشحرف»
هااری کاه ترتیاب    زباان اضاافه و    تمارل به ا،تفاده از پاس دارید OVرا « فعل-مفعول»ترتیب 

. چ اوی ی تبیاین   جاا( )هماناضافه دارید   تمارل به ا،تفاده از پیشدارید VOرا « مفعول-فعل»
ا،ا    3وابساته -یظررۀ هسته ها تفاوت ا، . از جملۀ ارن یظررهها مها در یظررهارن همبست ی

لیال عادم وجاود    کناد ولای باه د   آغاز  از ه  متمارئ مای پارایی و هستهکه دو یوع زبان هسته
 شنا،اان  منتقادایی ییائ دارد   زباان اجماع در تشاخی  هساته و وابساته در راک گاروه باین       

به همین دلیل درارر یظررۀ جار ئرنی با عنوان (. 56-52: 6661؛ یقل از درارر  616: 6361 )دبیرمقدم 
 «روهای مقولاۀ غیرگ »ال و باا فعال   ها  ه ،ازه؛ ا، هرا پیشنهاد کرد« یظررۀ ،و  ایشعاب»

)ایشاعابی( هساتند    «ها  گروهای مقوله»ال و با مفعول ها  ه )غیرایشعابی را واژگایی( و ،ازه
 (.  60-56: 6661؛ یقل از درارر  611: 6361دبیرمقدم  یک.)

پاراایی راا   هاا از منظار فعال   هاا  ،انجش ترتیاب واژه   تحلیال مؤلفاه   6-3شمارۀ  جدول

در آیهاا   از زبان گیلکی و ییئ وضعی ه را در دو گویمیایی بودن در دو درجۀ ضعیف و  و  فعل

میاایی  پارایی و فعلها  فعلدهد. مال  تعیین ورژگیو آ،یا یشان میها  اروپا مقارسه با زبان

                                                           
1. correlation 

2. correlation pair 

3. Head-Dependent Theory 
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ها  غربی و شر ی زبان گیلکی  آمار ارایه شاده در مقالاۀ   در دو درجۀ  و  و ضعیف برا  گویه

 .ا، هبود( 6361)ها  دبیرمقدم و تحلیل( 6661) درارر
 

 
و  ردگیا یفعل پس از فاعل و مفعول  رار ما یلکی که در گ دهندها  پژوهش یشان میادهد

شاوید. باا وجاود اران      پارایی تلقای مای  یدارید و فعلربی و شر ی از ارن یظر تفاوتی دو گویۀ غ

ابه  ها  همبست ی  گیلکی رش  و الهیجان با رفتار  مشمبنا  جف   بر6-6جدول  برا،ات

ماورد( را داریاد و ییمای در ار از      68پاراایی  او  )  هاا  فعال  هاا  زباان  تنها ییمی از ورژگی

هاا   ها  زبانمیایی  و  م ابق  دارد. تعداد مؤلفهها  فعلمورد( با زبان68ها  آیها )ورژگی

مورد(  ییئ در گیلکی رشا  و الهیجاان    60میایی ضعیف )و فعل مورد( 60پارایی ضعیف )فعل

 کسان ا، .  ر
 
 گیرینتیجه -4

ها در دو گویۀ زباان گیلکای باه    توان توصیفی از ترتیب واژهمی همؤلف 16در  هاتحلیل برا،ات

 دهد.  گیلکی را یشان میه از ها  دو گویبند  یتارج تحلیل دادهجمع 6-6د،  داد. جدول 
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چهارگایاۀ  وهاا  بیسا   ی گیلکی از یظر مؤلفهگویۀ غربی و شر  آرد کهبرمی 6-6از جدول 

ها  زبایی ارن دو گویه در برخی موارد حااکی    هرچند تحلیل دادهیدارددرارر تفاوت معنادار  

 ها  مختلفی در کاربرد بعدی عناصر ا، .  از گرارش

 :داریدهاری   دو گویۀ زبایی در ،ه مؤلفۀ زرر تفاوتهاهاز میان مؤلف

 هاضافحرف: یوع 6مؤلفۀ  -

 صف  و مبنا  مقارسه: توالی 6مؤلفۀ  -

 یمود-: فعل اصلی و فعل کمکی زمان61مؤلفۀ  -
 

در مؤلفااۀ یخساا   گیلکاای رشاا  و الهیجااان در میاائان کاااربرد برخاای حااروف اضااافۀ  

فار،ای   /Ɂæz/« از»ۀ اضافحرفدهند. ارن تفاوت در شده از فار،ی تفاوت یشان میگرفته رض

شواهد  گیلکی الهیجاان و   برا،اتکه یمود بیشتر  دارد به طور   /ʤæ/و معادل گورشی آن

داریاد. تفااوت    /æʤ /اضافۀ و پس /Ɂæz/اضافۀ رش  به ترتیب تمارل بیشتر  به کاربرد پیش
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در  /Ɂæz/اضاافۀ  دو گویه در مؤلفۀ چهارم ییئ به تفاوت آن دو در مؤلفۀ یخس  و کااربرد پایش  

در خصوص مؤلفاۀ دوازدها     شود.گویۀ رش  مربو  می در /æ/ʤ اضافۀپسگویۀ الهیجان و  

 دهند.  هاری در کاربرد فعل کمکی یمود یا   یشان میتفاوت  دردر  که دو گویه

در دو گویۀ غربی و شر ی زبان گیلکی  فعل پس از فاعال و مفعاول  ارار     ارنکهبا توجه به 

  درارار  هاا معیاار  برا،اات باشند اما  پاراییفعلْر،د که ارن دو گویۀ زبایی گیرد به یظر میمی

ماورد( و فعال میاایی     68پارایی  و  )ها  فعلدو گویۀ زبایی به طور رکسان از ورژگی (6661)

ماورد(   60میایی ضعیف )مورد( و فعل 60پارایی ضعیف )ها  فعلمورد( و ییئ ورژگی 68 و  )

اران   برا،اات گیر  در خصاوص تعیاین یاوع زباان     برخوردارید. به همین دلیل امکان تصمی 

 ها دشوار ا، .   معیار

را باراد یاه در ال وهاا     ه ها  پژوهش حاکی ا،  که ررشۀ تفاوت محسوت دو گویا رافته

 وجو کرد.  ها  واژگاییِ گاه متفاوت آیها جس واژه و ایتخابترتیب واژه  که در ،اخ 
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