
     Persian Language and Iranian Dialects  / 10  

 
 
 

 

Phonological stress in Gilaki 
 

Vahid Sadeghi1*  

Hajar Asgharpour2  

 

Abstract 
In this Article, we investigated the phonological distribution of stress in Gilaki. 

To this end, words from four different morpho-syntactic classes were gathered 

which varied in the location of stress depending on their morphological 

structure. 14 native speakers of Gilaki read the target words. The words were 

then phonologically transcribed and the location of stress was determined. An 

overview of the data suggested that lexical stress in Gilaki is predominantly 

word-final; however, the presence of some affixes results in the distribution of 

non-final stressed words in this language. The data were analyzed within the 

metrical phonology to reach a generalized account of the varied distribution of 

stress in Gilaki. Thus, we suggested that stress in Gilaki is either assigned at the 

level of phonological word in which stress is located on the last syllable of the 

word, or at the level of phonological phrase in which stress is placed the strong 

syllable of the leftmost phonological word in the phrase. 

 

Keywords: stress, Gilaki, metrical phonology, phonological word, phonological 

phrase  

  

 

Extended Abstract  
1. Introduction  

Gilaki is an Iranian language of northwestern branch which is the language of 

majority of people in Gilan province and some parts of adjacent provinces such 

as Mazandaran and Qazvin. From the perspective of phonology, Gilaki includes 

seven vowels. All these vowels have complete phonological distribution and are 

used in the segmental string of words regardless of prosodic and syllabic 

structure. Word stress in Gilaki is dynamic in the sense that it varies to a great 

extent depending on words’ morpho-syntactic properties. Stress is located on 
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the last syllable when there are no morphological or syntactic affixes attached to 

words.  

 

In this Article, we investigated the phonological distribution of stress in Gilaki 

words. To this end, words from four different morpho-syntactic classes were 

gathered in which stress varied depending on words’ morphological structure. 

14 native speakers of Gilaki read the target words. The words were then 

transcribed phonologically, and the location of stress was determined. An 

overview of the data suggested that lexical stress in Gilaki is predominantly 

word-final; however, the presence of some affixes results in the distribution of 

non-final stressed words in this language. The data were analyzed within the 

Prosodic Phonology to reach a generalized account of the varied distribution of 

stress in Gilaki. Thus, the hierarchical levels of the Prosodic Phonology were 

used for this purpose. 

 
2. Theoretical framework 

According to Hyman (2014), languages are divided in two classes in terms of 

prosodic structure; stress system and non-stress system. Languages in which 

one syllable in a word is more prominent than the others are called stress system 

and the prominent syllable is called the stressed syllable. In stress languages, 

pitch accent variation is realized on the stressed syllable. By contrast, in non-

stress languages, no syllable is more prominent than any other syllables. Stress 

is an instrument for marking a syllable which is expected to bear a pitch accent 

in intonation.  

Prosodic phonology is a theoretical model within generative phonology 

dealing with layers of phonological analysis; that is, layers at which 

phonological processes and structures are described. In these layers, processes 

such as devoicing, compensatory lengthening, deletion and stress assignment 

occur. In the discussion of stress in prosodic phonology, the prominent element 

in each layer can be marked based on stress assignment rules. 

  

3. Methodology  

This study was conducted based on a descriptive-analytic methodology. At first, 

the research data were collected from library sources such as Gilaki books, 

dictionaries, poem collections, theses and articles, etc. The data consisted of the 

morpho-syntactic classes of nouns, adjectives, adverbs and verbs. Them, the 

stress behavior of words in different morpho-syntactic classes was observed. 

The selected words were given to 14 native speakers of Gilaki, to pronounce all 

living in Rasht. The words were then transcribed phonologically and the 

location of stress was determined. Then, a comprehensive analysis of 

phonological stress in Gilaki was proposed based on the layers of prosodic 

hierarchy in prosodic phonology. 
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4. Results and discussion  

The layers of prosodic hierarchy in prosodic phonology were used to reach a 

generalized account of the varied distribution of stress in Gilaki. The results 

indicated that stress in this language follows two general rules. Stress 

assignment rule at the phonological word level, according to which the final 

syllable of word is the carrier of stress; and Stress assignment rule at the level of 

phonological phrase, according to which the strong syllable of the leftmost 

phonological word carries stress. 

The investigation of the data revealed that stress in nouns, adjectives and 

adverbs in Gilaki is located on the final syllable according to stress assignment 

rule at the phonological word level. Stress is also final in plural nouns and the 

comparative and superlative adjectives, because plural morphemes as well as 

comparative and superlative morphemes absorb word stress. 

But the presence of some affixes gives rise to the distribution to non-final 

stress. For example, enclitics do not receive stress, and thus, stress remains on 

the final syllable of the stem. This results in words with non-final stress. In fact, 

enclitics are regarded as independent words. Verb affixes, such as prefixes and 

negations absorb stress, which leads to the distribution of stress-initial words in 

Gilaki. Also, in compound verbs, based on stress assignment rule at the level of 

phonological phrase, stress is located on the strong syllable of the first 

phonological word on the left side of the phonological phrase. In general, it can 

be concluded that in words which have enclitics, prefixes and negation as well 

as in compound verbs, stress follows the stress assignment rule at the level of 

phonological phrase.  

 

5. Conclusion & Suggestions 

In this study, we examined the pattern of phonological stress in the 

morphological structure of various Gilaki words. The results showed that word 

stress in Gilaki is located on the final syllable of words as a general 

phonological rule. But the presence of some affixes in words causes stress to 

become non-final. For example, enclitics do not receive stress, which means 

that despite the addition of the enclitics to the construction of a word, the stress 

remains on the final syllable of the stem. Also, some verb prefixes as well as 

negations absorb stress, which results in initial stress. We used prosodic 

phonology to analyze the patterns of stress variation in Gilaki.  
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 تکیۀ واجی در زبان گیلکی
 

  1وحید صادقی

  2 هاجر اصغرپور
 

 
 

 چکیده
 هایی از چهار طبقۀ این منظور واژههای گیلکی پرداختیم. برای در این مقاله به بررسی توزیع واجی تکیه در واژه

ا الگوی تکی  واجی بسۀته بۀه سۀاختمار صۀرفی آوری شد که در آنهقید و فعل جمع نحوی اسم، صفت،-صرفی

هۀا گویشور بۀومی گیلکۀی تلفۀر کردنۀد. صۀورت آوایۀی داده 41های هدف پژوهش را ها متفاوت بود. دادهواژه

مبنۀای یۀ  های گیلکۀی برواژه  ها نشار داد تکیص گردید. بررسیها مشخبازنویسی و محل وقوع تکیه در واژه

ها بۀا تکیۀ  ریرپایۀانی در قاعدۀ عام واجی بر روی هجای پایانی است ولی وجود برخی وندها منجر به توزیع واژه

یلۀی کی را در چهارچوب ی  انگۀاره تحللهای گیای در واژهشود. برای آنکه الگوهای متنوع تکیهزبار گیلکی می

نشۀار دادیۀم الگۀوی  ،اسۀا شناسی نوایی استفاده کردیم. براینمراتبی واججامع تبیین کنیم، از سطوح سلسله

اسا  آر هجۀای پایۀانی کند که برتبعیت می واژه واجیطح گذاری در سواجی در گیلکی یا از قاعدۀ تکیه تکی 

آر  اسۀت کۀه براسۀا  گروه واجۀیری در سطح گذابر قاعدۀ تکیهیا مبتنی های واجی حامل تکیه استدر واژه

 .کندتکیه دریافت می گروه واجیدر  واژه واجیترین هجای قوی در سمت چپی
 

 گروه واجی، واژه واجیشناسی نوایی، تکیه، زبار گیلکی، واج واژگار کلیدی:

 

. ، ایۀرارنالمللی امام خمینی، قۀوویشناسی، دانشگاه بیندانشیار گروه زبار انگلیسی و زبار. 4
 )نویسندۀ مسؤول(

 

vsadeghi@hum.ikiu.ac.ir 
 

 

 المللۀی امۀام خمینۀی،، دانشۀگاه بۀینشناسۀیو زبارارشنا  ارشد، گروه زبار انگلیسی . ک2
 .قووین، ایرار

hajar.asgharpour6235@gmail.com  

 

  

 
 41شماره ایپپی   ، 1044ستان  بهار و اتب  ،اول  ، دورههفتم سال 

 

 50/11/1055یافت:    تاریخ در
 52/52/1051تاریخ پذیرش:     

 50-01:            صفحات

 مقاله پژوهشی

https://zaban.guilan.ac.ir/article_5520.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24766585.1401.7.1.3.8
https://orcid.org/0000-0002-5816-1769
https://orcid.org/0000-0002-5816-1769
https://orcid.org/0000-0001-9114-7259
mailto:vsadeghi@hum.ikiu.ac.ir
mailto:hajar.asgharpour6235@gmail.com


 75-51، ص1041تابستان  ، بهار و11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ی و هاجر اصغرپوروحید صادق   22

 

 مقدمه -1

 هۀایزبۀار و ایتکیۀه هۀایزبۀار: انۀددسۀته دو هۀازبار (2141) 4بنۀدی هۀایمنتقسۀیم براسا 

 دیگۀر هجاهۀای بۀه نسۀبت هجۀا ی  آنها در که هستند هاییزبار ایتکیه هایزبار. ایریرتکیه
 هجۀای ریربرجسۀته،( هۀای)هجۀا و بۀرتکیه هجای برجسته، به هجای. شودمی تولید تربرجسته
 روی بۀر گفتۀار آهنۀ  منحنۀی در زیروبمۀی تغییۀرات عالوه، چۀوربه. شودمی گفته تکیه بدور
ای حاصۀل اععمۀال هۀای تکیۀهبرجسۀتگی یۀ  هجۀا در زبۀار شۀود.می ایجاد واژه برتکیه هجای

مۀین دلیۀل بۀه هها و تغییرات زیروبمی در سطح آهن  است. به ای در سطح واژهتمایوهای تکیه

 ای،ریرتکیۀه هۀایزبۀار مقابۀل، در شود.ای آهنگی نیو گفته میهای تکیهای، زبارهای تکیهزبار
البتۀه . نیسۀت تربرجسته دیگر هجاهای از سطح واژه در هجایی هیچ آنها در که هستند هاییزبار

فقۀ   هۀازبۀار ایۀن در ها وجود ندارد. بلکه تکیهواجی در این زبار  این بدار معنا نیست که تکی
 زیروبمۀی  تکیۀ گذاری هجایی است که قۀرار اسۀت در سۀاخت آهنۀ  گفتۀارابواری برای نشانه

 آوایۀی سۀطح در محتوای آوایی ندارد و آنچۀه ایریرتکیه هایبنابراین تکیه در زبار. دریافت کند

 تکیۀ  شۀود،می هواژ سۀطح در تکیه بدور و برتکیه هجاهای تقابل و نوایی برجستگی ایجاد باعث
   .(Hyman, 2014) است آوایی محتوای فاقد هازبار این در واژگانی تکی . است زیروبمی

  اصۀلی وجۀود دارد و آر هجۀا آهنگی در هر واژه معموال ی  هجۀا بۀا تکیۀ-ایهای تکیهدر زبار    
در واژه تۀا حۀد  عالوه، جایگاه تکیه )اصۀلی(به .(Hyman, 2006, 2009, 2014)نوایی واژه است  هست 

هۀا واقۀع انی واژهیۀا مۀرز پایۀ طور ثابت یا در مرز آرۀازیبه بینی است. تکیه معموالزیادی قابل پیش

 طوربۀههایی هستند کۀه در آنهۀا تکیۀه های فنالندی، مجاری، چکی زبارمثال، زبار طوربهشود. می
هۀایی هسۀتند کۀه در آر تکیۀه زبار زهای فارسی و فرانسوی اگیرد و زبارثابت در آراز واژه قرار می

پایۀانی آرۀازی و تکیۀههۀای تکیۀهگیرد. تکیه در هر دو دسته زبارطور رالب در پایار واژه قرار میبه
دارد. مثال اگر فرض کنۀیم تکیۀه در یۀ  زبۀار همۀواره روی هجۀای آرۀازی  2نوعی نقش تحدیدی

های آکوستیکی تکیه بۀرای تعیۀین مۀرز شانهنهای آر زبار از صورت شنوندهها واقع شود، درآرواژه

نقۀش  .( Cutler, 2005,2009; Hyman, 2014)کننۀد هۀا در گفتۀار پیوسۀته اسۀتفاده مۀیآوایۀی واژه
تحدیدی تکیه در برابر نقش تقابلی آر قرار دارد. نقش تقابلی تکیۀه بۀه معنۀای آر اسۀت کۀه 

شود. مۀثال در انگلیسۀی، واژگانی می هایجایی محل تکیه در سطح واژه باعث ایجاد تقابلهجاب
)اسم: شۀی(( تنهۀا از نظۀر محۀل تکیۀه  object)فعل: اعتراض کردر( و  objectتفاوت دو واژۀ 

                                                           
1. Hyman, Larry M. 

2. Demarcative  
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 تکیۀه بۀودر تۀا حۀدی متفۀاوت اسۀت.بر و بیها با توجه به تکیهاست، هرچند کیفیت تولید واکه
هۀایی کۀه انۀد: زبۀاریۀه دو دسۀتهکطورکلی از لحاظ جایگاه تها بهمعتقد است زبار( 2005)کاتلر 

هۀایی کۀه بینۀی اسۀت؛ و زبۀارمحل تکیه در آنها ثابت است؛ یعنی محل تکیه در آنها قابل پیش
بنۀدی دهد که این ی  دسۀتهبینی و آزاد است. وی توضیح میجایگاه تکیه در آنها ریرقابل پیش

گاهی با افوودر ونۀدهای ترۀریفی و  توانند باشند.ها دارای استثناهایی نیو میکلی است زیرا زبار
شۀود. بۀرای مثۀال در زبۀار خۀو  تغییۀر مۀیهای مختلف دسۀتاشتقاقی جایگاه تکیه در زبار

د کۀه الگۀوی تکیۀ  آنهۀا تۀابع شوهایی پیدا میانگلیسی که دارای الگوی تکیه آزاد است، گاه واژه
یۀه را بۀه هجۀای قبۀل از خۀود کت ion- طور مثال، پسوندبه -بینی است قاعدۀ واجی و قابل پیش

 گیرد.واژی آر زبار قرار میثیر نظام ساختأ. بنابراین جایگاه تکیه گاه تحت ت-دهدانتقال می

آهنگی، نقش واجی یا دستوری دارد. مثال در -ایهای تکیه، تکیه در بعضی زباربراینافوور

که بدور ارجۀاع بۀه طوریبه ،تای وابسته به تکیه اسزبار انگلیسی، فرایندی مانند کاهش واکه

  .(Hyman, 2014) توار این فرایند را توصیف کردتکیه نمی

شناسۀی در زبۀار گیلکۀی خۀواهیم پرداخۀت. تکیه از دیدگاه واج ر این پژوهش به مطالع د

های متنۀوع تۀوار توزیۀع واجۀی تکیۀه در سۀاختال اصلی پژوهش آر است که چگونه میؤس

   چۀۀارچوب یۀۀ  انگۀۀارۀ تحلیلۀۀی جۀۀامع مسۀۀتقل از مقولۀۀرا در هۀۀای گیلکۀۀی صۀۀرفی در واژه

کنیم کۀه تبیۀین الگۀوی ال فۀرض مۀیؤها تبیین نمود. برای پاسخ به این سنحوی واژه-صرفی

های گیلکۀی اعۀم از فعۀل، اسۀم، صۀفت و ریۀره در چۀارچوب های متنوع واژهتکیه در ساخت

 پذیر است. شناسی نوایی امکارسطوح واج

شناسۀی . ابتدا انگۀارۀ نظۀری پۀژوهش یعنۀی واجاستشدهخش تنظیم چند ب این مقاله در

شناسی گیلکی خواهیم پرداخت و عناصۀر کنیم. سپس، به واجطور اجمال معرفی مینوایی را به

ای را بررسۀی ها و برخی رویدادهای واجی مانند همۀاهنگی واکۀهها، همخوارواجی شامل واکه

هۀای تکیۀه در واژه ۀشۀده دربۀارندک مطالعات انجۀامن به اخش همچنیخواهیم کرد. در این ب

تکیۀه در زبۀار فارسۀی زمینۀ  مطالعۀات واجۀی در   گیلکی اشاره خواهد شد. سپس به پیشین

واجۀی در آر مفرۀل بررسۀی   هۀای ایرانۀی اسۀت کۀه تکیۀپردازیم. فارسی از معدود زبارمی

هۀای فارسۀی و گیلکۀی اژهه در ودهۀد الگۀوی کلۀی تکیۀهای اولیه نشار میاست. بررسیهشد

ها ند. در گام بعد دادهاهای بسیاری دارند؛ هرچند از برخی جهات نیو با یکدیگر متفاوتشباهت

های گیلکی شامل اسۀم، آوری آنها را توضیح خواهیم داد. سپس تکیه در انواع واژهو رو  جمع
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انی توزیۀع واجۀی تکیۀه در ام پایصفت، قید و فعل را بررسی خواهیم کرد. و باالخره اینکه در گ

هۀا نحوی واژه-صرفی ی را به شکلی جامع مستقل از مقول های گیلکساختمار صرفی انواع واژه

 شناسی نوایی تحلیل خواهیم کرد.در چارچوب واج
 
 شناسی نواییواج -2

ث که در آر به بحاست شناسی نظری در انگارۀ زایشی های واجشناسی نوایی یکی از بخشواج
هایی که فرایندها حوزه .(Nespour & Vogel, 1986) شودهای واجی پرداخته میحوزه ۀردربا

 هواژ(، Σ(، پایۀه )δند از: هجا )اهای واجی عبارتد. حوزهفتاهای واجی در آنها اتفاق میو ساخت
 رولمۀق های واجۀیحوزهاین  (.Uگفتار واجی)( و پارهI(، گروه آهن  )ϕ) گروه واجی(، ω) واجی

تکیۀه و آهنۀ   رویدادهایی مانندرفتگی، کشش جبرانی، حذف و گارایندهای واجی همچور وف
بۀرای عناصۀر زبرزنجیۀری ماننۀد تکیۀه، آهنۀ  و  . اگرچه اصطالح نۀواییسازندرا مشخص می

مراتبۀی هۀای سلسۀلههۀا یۀا سۀازهرود، در اینجۀا ایۀن اصۀطالح بۀرای حۀوزهمۀی کاربهدیر  
در بحۀث نحۀوی هسۀتند.  مراتبیعهای سلسلهرود که در تناظر با سازهمی ارکبهای شناختیواج

در هۀای برجسۀته را توار سۀازهسازد که میای از عالئم میشبکه مراتبیبازنمایی سلسلهتکیه، 
 گذاری کرد.گذاری نشانهقواعد تکیه براسا هر الیه 

 های اکیۀد اسۀتالیه  انچهارگاصول  براسا شناختی مراتبی واجهای سلسلهبازنمایی سازه
(Nespour & Vogel, 1986: 7): 
  pX-1نۀوایی، ماننۀد ۀ متشکل از ی  یا چند سۀاز ،pX( نوایی، مانند ۀ)حوز ۀاصل اول: هر ساز -

 است که بر آنها تسل  بالفرل دارد. 
االتر مراتبی، عضوی از سطح بالفاصله بۀنوایی که در یکی از سطوح سلسلهۀ اصل دوم: هر ساز -
 خود است. از 
 شود. تر از خود منشعب میبالفاصله پایین ۀنوایی به ی  یا چند ساز ۀاصل سوم: هر ساز -

 ( است.Wها ضعیف )( و سایر سازهSهای نوایی، قوی )یکی از سازه ،اصل چهارم: در هر سطح -
ایی در وهای نسازهمراتبی بازنمایی سلسله( 2003)پور به پیروی از کهنمویی( 4532) خارجنبی

اسۀت. شناسی نوایی نشار دادهدر واج های اکیدالیه  اصول چهارگانزبار فارسی را در چارچوب 
 به صورت زیر است:  (4532) خارجندر بی هاپا گالباسا ، شیوۀ بازنمایی واژۀ براین
(4)                       ωX                  

 ω) δX         δX        δ X         δ(X       واژه واجی

   )δ)(      δ)(   δ)(     δ)              هجا
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هۀر کۀدام در یۀ  الیۀه بازنمۀایی مراتبی، دو نوع سازه وجود دارد که در این بازنمایی سلسله

قۀوی در هۀر  ۀ(. هر سازه در ی  جفت پرانتو قرار دارد و سازωواجی )  ( و کلمδاست: هجا )شده

عالمت الیۀ   xکه اندیس طوریاست، بهشدهباالتر نشار داده  در الی  xxه از عالمت با استفاد الیه

هجۀا   ( الیۀ4عنوار مثال، در بازنمۀایی )قوی نشانگر برجستگی سازه است. به ۀتر است. سازپایین

ا بنۀابراین بۀقوی باشۀد و  ۀتواند سازمیواجی،   چهار سازه دارد. هر هجا در الی  باالتر، یعنی کلم

انۀد در الی  باالتر در ی  جفت پرانتو قۀرار گرفته  δX. چهار عالمت استشدهمشخص  δXعالمت 

شۀامل هجاهۀای سۀازنده خۀود در  واژه واجی. واضح است که (   )ωهستند:  واژه واجیکه نشانگر 

د. بۀه بر باشۀکیۀهتواند بۀالقوه تگذازی اولیه، هر هجا میۀ تکیهطبق قاعدتر است. بری  پایینی  ال

وجود دارد. اما چور بر طبق قاعۀدۀ تکیۀه  δXواجی بر فراز هر هجا ی    همین علت در الی  کلم

تکیۀه یۀا ضۀعیف (، هجای پایانی حامل تکیه است و در نتیجۀه سۀایر هجاهۀا بی1) واژه واجیدر 

گذاشۀته  ωXعالمۀت  .(، بۀر فۀراز هجۀای پایۀانی 6شوند، بنابراین در بازنمۀایی )محسوب می

های توار سۀازهسازد که میمراتبی، ی  شبکه از عالئم میدر بازنمایی سلسله xx. عالئم استدهش

، هجۀای واژه واجۀیگذاری کرد. در سۀطح گذاری نشانهقواعد تکیه براسا برجسته را در هر الیه 

تکیۀه بی ضۀعیف یۀا هجاهۀای ۀبر و سۀایر هجاهۀا سۀازسازۀ قوی یا هجۀای تکیۀه مثابهپایانی به

 δxبرونداد، دقیقا در باالی سۀازۀ  عنواربه ،ωx، یعنی واژه واجیشوند. به همین دلیل، حسوب میم

 است.  .قرار دارد که خود ناظر بر هجای قوی 
 

 شناسی گیلکیواج -2

اسۀتار  است که زبار مادری اکثر مردم شمال رربی  شاخ های ایرانیزبار گروهزبار گیلکی از 

 اسۀتار قۀووینو  مازندرار هایجمله استارمجاور، از هایاستار تری درو جوامع کوچ  گیالر

دیۀده نۀی ایرا میان دورۀ های های زباردر این زبار بسیاری از ویژگی .(,Rahmani 1985)است 

هۀای پهلۀوی و پۀارتی فعۀل در زبار ار گیلکی بۀا صۀرفشود، برای نمونه صرف فعل در زبمی

بۀه های وجه اخبۀاری و ماضۀی نقلۀی در گیلکۀی و پهلۀوی کۀامال شباهت دارد و نیو همگونی

و از  تالشۀی و از ررب با گویشۀورار مازندرانی گیلکی از شرق با گویشورار .است یکدیگر شبیه

اسۀت.  هاییخۀود دارای گونۀه ۀهمجۀوار اسۀت و در درور محۀدود تۀاتی جنوب با گویشۀورار

ش گۀوی ،-گویش مردم ررب مازندرار-ویش تبری شامل چهار گزبار گیلکی اصلی های گویش

 و -گۀویش مۀردم شۀرق سۀفیدرود -پیشۀیگویش بیه ،-مردم ررب سفیدرود گویش -پسیهبی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://rahdoon.com/blog/unknown_islands_of_iran/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ها و مناطق سۀمام و اشۀکور و رودبۀار زیتۀور و عمۀارلو و گویش مردم کوهپایه -گویش دیلمی

  (. Rahmani, 1985؛ 4532، 4راستارگوییوا) است -ت و ریرهالمو

ها بررسۀیشۀود امۀا یفارسۀی شۀناخته مۀ گیلکی امروزه نیو همچنار زبانی مستقل از زبار

، زبار گیلکی دومین مؤسسه مکس پالن  بنابر اعالم .دهد زبار گیلکی در خطر استنشار می

خرۀو  در زبار بۀهپدرار و مادرار گیل  . علت آر است کهزبار ایرانی در معرض خطر است

شار فارسی صۀحبت کننۀد. ایۀن عامۀل، بۀا کۀاهش نشین اصرار دارند فرزندارشهرهای گیل 

نۀد زایۀش واژگۀانی و دسۀتوری اخۀتالل در فرای ها، از ی  سو باعۀثزبارگیل  یواژگان ذخایر

هۀا از اجبۀاری گیل  ۀشود و از سوی دیگر با تشدید دوزبانه شدر گیلکی و اسۀتفادگیلکی می

را شۀتاب  هۀاگیل  زبۀار مۀادری گوهایشار، فراینۀد مۀرت تۀدریجیوواژگار فارسی در گفت

 .(4532، دیگرارراستارگوییوا و ) هددمی

ی ای است که از حیث دو ویژگۀواکه، گیلکی دارای ی  نظام آوایی هفتشناسیمنظر واجاز

هۀای   واکۀه  و  هۀای  در و سطح ارتفاع زبار در تقابل با یکدیگرنۀد. واکۀهپسین بو-پیشین

پیشۀین و     و    ، هۀای  اند. همچنین، واکه  افتاده  و  افراشته و    نیمه  و  افراشته،  

   ،   و  مرکوی    براین شش واکه، واک  پسین هستند. عالوهآوایی گیلکۀی    نیو در نظام

ماننۀد  -نظۀر از بافۀت نۀواییود دارد. تمامی این هفت واکه توزیع واجی کامل دارند و صرفوج

برده کاربۀههۀا در زنجیرۀ آوایی واژه -مانند هجاهای باز یا بسته -اییو ساخت هج -الگوی تکیه

و زبار گیلکۀی، د ترعهای قدیمیمعتقدند در گونه (همار) دیگرارراستارگوییوا و (. همار)شوند می

  وجود داشته کۀه در گیلکۀی امۀروز تنهۀا در تعۀداد   و  های  واک  افراشت  دیگر مشابه واکه

هۀا را بۀه اند. آنها این واکۀهحفر شده -د شیرین و گیسوار، پیرها و روزهامانن - هاکمی از واژه

ر میۀوار دیۀر    تنهۀا د  و  های    با واکهū  و  īاند. تقابل    بازنویسی کردهū  و  īصورت  

)همۀار(،  دیگۀرارشود. بۀه اعتقۀاد راسۀتارگوییوا و تکیه آشکار میاست که درهجاهای باز و بی

ای وضعیت پایداری ندارند و متوس  دیۀر    در گیلکی به لحاظ دیر  واکه  و  های  واکه

  و īهۀای  ال آنکۀه واکۀه، حکندآنها بسته به ساخت هجا و الگوی تکیه تا حد زیادی تغییر می

 ūبر اضۀر بنۀاماندۀ گیلکی، دیر  تقریبا پایۀدار دارنۀد. در پۀژوهش حباقی یها  در اندک واژه

  īهۀای  واکه -ها گیلکی  در واژهū  و  īطور مشخص توزیع واجی بسیار ناقص  به -واجیدالیل 

 ایم. ای گیلکی منظور نکرده  را در نظام واکهūو  

                                                           
1. Rastorgueva V. S. 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9
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انۀد. همۀاهنگی ای در گیلکۀیقائل بۀه وجۀود همۀاهنگی واکۀه( مۀاره) دیگراریوا و راستارگوی
هۀای فتد، یعنی ی  واکه از نظر مشخرهاای در گیلکی از نظر آنها تنها از نوع پسرو اتفاق میواکه

هۀای عناصۀر شود. واکۀهیا سطح ارتفاع زبار با واک  بعد از خود هماهن  میپسین بودر -پیشین
ای شۀرکت ها، در فرایند هماهنگی واکۀهرریفی و اشتقاقی در فعلچور پیشوندهای توابسته، هم

  نوشۀۀتم،   توانسۀۀتم،    بۀۀردم،  کننۀۀد. )مثۀۀال:  مۀۀی
   انجام دادم    ،گفتم   .)نبردم   

هۀای امل انفجاریها شاراین همخوتولید،  همخوار دارد. برحسب مشخر  نحوۀ 22گیلکی     
  ،    و  های انسایشۀی   ، همخوارهۀای   ، سایشۀی  ،   ،   ،  و  
 های خیشومی   ، همخوارهای روار   ،  همخوار  و همخوار رلت   .است   

اجۀی خترۀر بۀه توزیۀع وتنها اثری است که اشاراتی م (4532) دیگرارکتاب راستارگوییوا و 
ی یدر گیلکۀی ویژگۀی پویۀا تکیۀ  واژگۀانی. در این کتاب، استههای گیلکی داشتتکیه در واژه

اسۀا ، کنۀد. بۀرایننحوی واژه تا حد زیادی تغییر می-معرفی شده که با توجه به مقول  صرفی
ه قۀرار واژی، تکیۀه بۀر روی آخۀرین هجۀای واژهۀای صۀرفی و سۀاختبدور پایانه یهادر واژه

کۀۀه   صۀۀداقت(. زمۀۀانی  کۀۀارگر،    خانۀۀه،  )ماننۀۀد  گیۀۀرد می

بسۀت   یۀا واژه- ، مفعۀول صۀریح  -بست حالت اضافه ملکۀی  های اسمی مانند واژهبستواژه
کند و بر روی هجای پایانی ستاک اسۀم د، محل تکیه تغییر نمیشو  به اسم افووده میاضاف   
  آر دختۀۀر را بیۀۀاور، پۀۀدرم،      خانۀۀمانۀۀد ) یبۀۀاقی م

  فکر مریم(. در افعال ماضی ساده و استمراری تکیه روی ستاک فعل بۀاقی  
آینده و همچنۀین افعۀال -گفتم(. اما در زمار مضارع  میگفت،    اند ) ممی

 ، ، بگۀویمگیۀرد ) ژه، یعنۀی روی شناسۀه قۀرار مۀیکیۀه در پایۀار واامری و التوامی ت
 دهۀم،  کنم، انجام می  می مفۀرد»  بکۀن»  ، جمۀع»  بکنیۀد» .)

ساز در گیلکی همواره تکیۀه را )همار( معتقدند که تکواژ منفی راردیگهمچنین راستارگوییوا و 
 گوید(.   نمی  نکنید،  گویم،  نمی  کند ) به خود جذب می

 
   پژوهشپیشینۀ  -3

توجه به اطالعاتی کۀه تاری از ساختمار فعل و همچنین باتحلیل ساخ براسا  (4551) سامعی

گیۀرد کۀه الگۀوی دهند، نتیجۀه مۀیمورد تکی  فعل به دست میدستورنویسار زبار فارسی در

 کند: میدۀ عمده تبعیت در زبار فارسی از دو قاع تکی  فعل
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 گیرد؛ فعل بر آخرین هجای نخستین سازه قرار می تکی  اصلیهای مثبت فعل، ( در صورت4

 شود.فعل بر تنها هجای تکواژ نفی واقع می تکی  اصلیهای منفی فعل، ( در صورت2

های زبۀار فارسۀی و احکۀام دستورنویسۀار صۀحت ایۀن دو گیری از دادهبا بهره)همار( وی 

 :  دادهو نشار  ردهاعده را ثابت کق

پایۀانی فعۀل  ۀشار پیداست، جو( سۀازگونه که از اسمهای فعلی، همارها یا پایانهشناسه -الف

 نۀد(́-یۀد، - ،یم-ی، است، -م ́-) «بودر»چسبع فعل پذیر نیستند. وی پیهستند. این عناصر تکیه

هۀای سۀاده در سۀاخت ،اسۀا براین د.انۀدهد که اساسا فاقد تکیهرا نیو در این طبقه جای می

فعل، تکیه بر آخرین هجای ستاک کۀه نخسۀتین سۀازه اسۀت، مثبت فاقد جو( پیشین و پیش

فعل و حۀاوی جۀو( پیشۀین های ساده مثبت، حاوی پیشاگر ساخت (.ꞌشود )واقع می

   .(گیرد )اول است، قرار می سازۀروی جو( پیشین که  تکی  اصلیباشند،  -بو  -می

باشۀد و همچنۀین  «بۀودر»عولی+ فعل معین گر گروه فعلی مثبت به صورت صفت مفا -ب

عۀولی اسۀت، قۀرار اول که صفت مف سازۀروی هجای پایانی  تکی  اصلیفاقد جو( پیشین باشد، 

. حال اگر ایۀن نۀوع از گۀروه فعلۀی (ʔ  گیرد )می

شۀود روی سازۀ اول که همار جو( پیشین اسۀت واقۀع مۀی   فعلتکیشین باشد، دارای جو( پی

(ʔꞌ.) 

+ مردر مۀرخم  باشۀد و گۀروه فعلۀی  «خواستن»گر گروه فعلی به صورت فعل معین ا -پ

 تکیۀ  اصۀلیاست،  «خواستن»ایانی نخستین سازه که فعل معین فعل باشد، هجای پفاقد پیش

 .ꞌ))کند را دریافت می

ناپذیر فعل که شامل صفت مفعولی، حالت مردری و مرۀدر های مثبت ترریفورتص -ت

 فعۀل و جۀو( پیشۀین، در هجۀای پایۀانی خۀود مرخم فعل است در صورت عۀدم وجۀود پۀیش

 (.  ꞌ, ꞌ , ꞌبرند )تکیه

 ای پایۀانیدهۀد کۀه هجۀگونه بحث را ادامه میهای مرکب مثبت اینسامعی در مورد فعل

کنۀد را دریافۀت مۀی تکیۀ  اصۀلیفعۀل کۀه نخسۀتین سۀازۀ فعۀل مرکۀب اسۀت، ر پیشعنر

(ꞌꞌ,ꞌایۀۀۀن قاعۀۀۀده در مۀۀۀورد فعۀۀۀل .) هۀۀۀای

(. ꞌꞌناپذیرع صفت مفعولی و مردر مۀرخم نیۀو صۀادق اسۀت )ترریف

شود و تکیه بر روی هجۀای پایۀانی مرۀدر نمیقاعده  مل اینفعل شاولی ساخت مردری پیش

 (.شود )واقع می
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بۀر  تکیۀ  اصۀلیهای منفۀی فعۀل، دهد که در تمام حالتهمچنین توضیح می )همار(سامعی 

پۀذیری فعۀل گیرد. فعل داشتن در مفهوم مالکیت، کۀامال از قواعۀد تکیۀهروی تکواژ نفی قرار می

هۀای فعل کمکی اسۀتمرار در صۀیغه عنواربه «داشتن»اما  (.کند )تبعیت می

در  پۀذیرد )های ماضی در هجای ماقبل خود تکیه میمضارع در هجای پایانی و در صیغه

اگۀر  «خواسۀتن»فعۀل «(. آوردمداشتم کتۀاب را مۀی»در   و  «آورمدارم کتاب را می»

در  ꞌپۀذیری مطۀابق قاعۀده اسۀت )د، تکیهوم مطالبه باشفعل متعدی در مفه عنواربه

های مضارع مثبۀت بۀر (. در مفهوم آرزو، اراده یا احتمال، تکیه در صیغه«خواهماین کتاب را می»

هجۀای پایۀانی سۀتاک در -ماضۀی مثبۀت بۀر هجۀای ماقبۀل آخۀر   هجای پایانی واژه و در صیغ

شۀود واقۀع مۀی -ی گروهۀیهۀالی در سۀاختهۀای سۀاده و هجۀای پایۀانی صۀفت مفعۀوساخت

(  یا «خواهم کتاب را بیاورممی»در  در می.)خواستم کتۀاب را بیۀاورم 

 شناسی خودواحد عروضی، به مطالع  تکیۀه واج  در تحقیقی در چارچوب نظری (4555)اسالمی

ویشۀور فارسۀی اژگار ذهنۀی گپردازد. وی با استناد به اطالعات موجود در ودر زبار فارسی می

در زبار فارسۀی دارای الگۀوی ثۀابتی  تکی  واژگانیخالف مطالعات پیشین، دهد که برنشار می

آورد، زیۀرا تکیۀه را تکیه را بخشی از توانش زبانی سخنگو بۀه شۀمار مۀی )همار(است. اسالمی 

شناسۀی ز واجزبۀار وجۀود دارد. منظۀور اداند کۀه در ذهۀن گویشۀور فارسۀیامری انتواعی می

تکیۀ  شناسی است که بین دو مفهوم آر بخش از واج (Ladd, 1996: 42-51)خودواحد عروضی 

 درهۀا پایانی تولید کردر واژه  تکی (4555)شود. اسالمی زیروبمی تمایو قائل می  و تکی واژگانی

تۀوانش زبۀانی  دانۀد و در نتیجۀه آر را در حۀوزۀمۀی تکی  واژگانیرا گواه انتواعی بودر  فارسی

 دهد.جای می

گویۀد در (. او مۀی1aپایانی بودر اسامی در زبار فارسی دارد )اعتقاد بر تکیه )همار(اسالمی 

کند و بر روی هجای پایانی کۀه حامۀل ونۀد صورت افوودر وند ترریفی، جایگاه تکیه تغییر می

ه وجۀود ایگاه تکیۀه بۀبست تغییری را در جولی افوودر واژه (،1bشود )ترریفی است، واقع می

 (.1cآورد )نمی
(1) 

جۀا نیۀو ونۀدهای ترۀریفی داند. در اینپایانی میوی صفات و قیود را نیو مانند اسامی تکیه

اما اضۀافه شۀدر  (،2bکنند )دهند و آر را جذب خود میجایگاه تکیه را تغییر می «تر و ترین»

 (2cآورد )ت و قیود تغییری در جایگاه تکیه به وجود نمیبست به صفاهواژ
(2)  
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کنۀد کۀه ، اسالمی بن ماضی و مضارع افعال را صورت واژگانی فۀرض مۀیتکی  فعلمورد در

شۀدۀ هۀای ترۀریفتصۀور ت کۀهاسۀ این باور اما وی براند. پایانیهمانند اسامی و صفات تکیه

اسۀامی و   توار مانند الگوی تکیواژگار فارسی جای ندارند. بنابراین نمی ۀافعال فارسی در حوز

شدۀ فعل، الگوی تکیه از نۀوع آرۀازی اسۀت و های ترریفصفات با آنها برخورد کرد. در صورت

 د.دانروبمی میاسالمی دلیل  این تغییر جایگاه تکیه را حضور تکی  زی

معتقۀد اسۀت کۀه ( 4525)و وحیۀدیار کامیۀار ( 4325) 4خالف  فرگوسۀنبر (4555) المیسا

گفتۀار سازی حروف اضافه را در پۀارههستند. وی برجسته تکی  واژگانیحروف اضافه نیو دارای 

بایۀد  شود. بنابراینبر واقع میداند، زیرا تکی  زیروبمی بر روی هجای تکیهمؤید این موضوع می

مورد حروف اضۀافه وجۀود داشۀته باشۀد تۀا تکیۀ  ای انتواعی است، درکه پدیدهنی، اژگاتکی  و

زیروبمی بر آر واقع شود. برای مثال، گاهی گویشور برای اطمینار از صحت اطالعات دریۀافتی 

 دانشۀگاه یۀا ازگفتۀی »مثال در جمله  طوربهکند. گفتار را با برجستگی تولید میبخشی از پاره

کنۀد و آر را را با برجستگی یا همار تکیه زیروبمی تولید می «به»و « از» ینده، گو«دانشگاه به

کند کۀه حۀروف اضۀافه نیۀو گیری میترتیب، وی نتیجهایندهد. بهبر قرار میروی هجای تکیه

 هستند. تکی  واژگانیدارای 

 ژهح واا در چهۀار سۀطواج شناسۀی نۀوایی، تکیۀه ر در چارچوب نظری  (2003) پورکهنمویی
دهۀد مثال، وی توضۀیح مۀی طوربهکند. گفتار تبیین میآهنگی و پاره واجی، گروه واجی، گروه

شناسۀی مراتبی واجاولۀین عنرۀر سۀاختاری در نظۀام سلسۀه - 2واژه واجۀیکه قاعدۀ تکیه در 
گۀروه سۀطح طۀور در است. همین صورت است که هجای پایانی واژه حامل تکیهاینبه -5نوایی
فعلۀی، گۀروه تعریف(، گروه  اسمی )گروه حرف نحوی مانند گروهنگاشت ی  گروه  از که یواج

آید. تکیه بر روی هجای قۀوی می دستهواجی ب ای به سطحاضافهحرفصفتی یا قیدی و گروه 
ین ترآهن  سۀمت راسۀتیشود. در سطح باالتر یعنی گروهمیواقع  واژه واجیترین سمت چپی

عنوار آخۀرین بۀهگفتۀار اصلی جمله خواهد بود و در سۀطح پارهحامل تکی   یواج گروههجای 
شناسی نۀوایی، تکیۀه بۀر روی هجۀای قۀوی در سۀمت واج مراتبیسلسلهعنرر ساختاری نظام

 گیرد.گفتار قرار میآهن  در سطح پاره ترین گروهچپی

                                                           
1. Ferguson, C. 

2.Phonological word 

3.Prosodic phonology 
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ر زبۀار فارسۀی در را دکیۀه الگۀوی ت( 2003)پۀور به پیروی از کهنمۀویی( 4532)خار جنبی
و گۀروه آهنۀ   گۀروه واجۀی، واژه واجی رایمراتبی نوای گفتار بسطوح مختلف ساخت سلسله

مهمۀی کۀه از مطالعۀه تکیۀه از دیۀدگاه   . وی بر این باور است کۀه نتیجۀاستهبینی کردپیش
 روه، گۀیگروه واجۀژه، آید، شناسایی مرزهای واجی از جمله مرزهای واشناسی به دست میواج

 بست است.واژه آهن  و گروه
هایی است که در آر نقش تکیۀه در زبار فارسی از جمله زبار، (4532)خار جنبیبه اعتقاد 

هۀای کمینۀه را در ایۀن زبۀار محور جانشینی بسیار ناچیو است زیرا تنها تعداد اندکی از جفت
[ ꞌیه باشد، مثل ولی ]ر تکبدو بر وای تکیهتوار یافت که تقابل آنها ناشی از جایگاه هجمی

هۀای )بلۀه( و ریۀره. جفۀت [ʔ)فاقۀد(  آری ][ ʔꞌ[ )امۀا(، عۀاری ]ꞌvali)سرپرست(  ولی ]
زادگۀار، بحرانۀی و قیۀومی خار، شۀیخجند که بییگری نیو در زبار فارسی وجود دارد  کمین

[ )عایۀدی(  وزی ]یۀل رز قبهۀایی اواژهانۀد؛ جفۀتدستوری نامیده ۀنگار( آنها را هم2011)
)ی  ماه(. بۀه اعتقۀاد  [ꞌ)نوعی حیوار(  ماهی ] [)ی  روز(، ماهی ] [روزی ]

هۀای کمینۀه، مۀدخل واژگۀانی حداقل یکی از اعضای ایۀن جفۀت (2011) دیگرارخار و جنبی
تحۀت کۀه  . آر عضۀویتاسۀهشار تغییر کردنیستند چور تحت ترکیب دستوری جایگاه تکیه

از ای را در واژگار ذهنی اشغال نخواهد کۀرد. ، مدخل جداگانهاستهترکیب دستوری قرار گرفت
در زبار فارسی مستقل از سۀنگینی هجۀا،  تکی  واژگانیمعتقد است  (4532)خار جنطرفی، بی

 سۀاخت هجۀایی معنا که واژه چۀه دارایاینست، بههاکمیت واکه و تعداد هجاهای سازندۀ واژه
مرکوی هجای پایانی چه کوتاه باشۀد،   باشد؛ واک cvccیا  cvc، چه ساخت هجایی بسته cvباز 

گیۀرد. چه کشیده؛ چه تعداد هجاها زیاد باشۀد چۀه کۀم، تکیۀه روی هجۀای پایۀانی قۀرار مۀی
 زبۀار در واژگۀانی هۀایمۀدخل گۀذاریتکیه قاعده زیر را برای (4532) خارجن، بیاسا براین

 د:هدمی رسی به دستاف
 های واژگانی بر روی هجای پایانی قرار دارد.مدخل ی قاعده واژگانی: تک     

هۀای واژگۀانی دارد. مۀدخلعده در زبار فارسی استثناهایی معتقد است این قا )همار( البته وی
 گیرند:این استثنا قرار می ۀقاموسی ندارند در زمر  زیر که همگی دستوری هستند و جنب

 .و نفی: آری، بله، نه قهای تردیواژه -
کن، ولی، ولیکن، گویا، شاید، کاشۀکی، اوال، یبرخی قیدها یا حروف رب : باری، اما، بلکه، اال، ل -

 بایستی.ثانیا، ثالثا، رابعا، آیا، بسا، حتی، بایستی و می
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هۀایی کۀه بۀا ونۀدهای ترۀریفی واژه  دهد که تکیۀهمچنین توضیح می( همار)خار جنبی
گیۀرد. و بنابراین مدخل واژگانی نیستند، نیو بۀر روی هجۀای پایۀانی قۀرار مۀیاند ترکیب شده

ها به این دلیل است که ونۀدهای ترۀریفی ماننۀد پسۀوند جمۀع، پایانی بودر این نوع واژهتکیه
 آر د. البته این بهکنناسامی و پسوندهای تفضیلی و عالی صفات و ریره تکیه را جذب خود می

کننۀد. در مقابۀلع ونۀدهای ترۀریفی، م پسوندها جایگاه تکیۀه را عۀوض مۀیمامعنا نیست که ت
سۀاز، دارند، مانند تکواژهای نکره، موصولها قرار دارند که جایگاه تکیه را ثابت نگه میبستواژه

هۀا ماهیۀت نحۀوی و بسۀتدیگۀر، واژهعبۀارتاضافه، ضمایر مترل و حرف رب . بۀهساز، معرفه
بسۀت، تکۀواژی اسۀت تر، واژهروشن بیار . به(همار)واژی دارند اختس وندهای ترریفی ماهیت
شود اما از نظر واجی بۀه یۀ  سۀتاک یۀا گۀروه مستقل محسوب می ۀکه از نظر نحوی ی  واژ

 گیرد.شود یا در درور آر جای مینحوی وابسته است که به آر مترل می
کۀه  اسۀتهی کرده و نشۀار دادبررسدر زبار فارسی را  تکی  واژگانییگاه جا (4535) صادقی

  تکیۀمعنا که اینبه ،بینی استمحل تکیه در سطح واژه در زبار فارسی ارلب ثابت و قابل پیش
کۀه در سۀاختمار صۀرفی واژه از گیرد مگۀر آنها قرار میفارسی ارلب بر روی هجای پایانی واژه

ود جایگۀاه تکیۀه در واژه شۀمۀیکند و باعث که تکیه واژه را جذب نمیبست استفاده شود واژه
 تغییر نکند.

. از اسۀتهای واژگانی و فراواژگانی در زبار فارسی را بررسی کردهای تکیهتقابل (4535)جم 
کۀه آر دو  گۀرددمۀی توار گفت که تغییر جایگاه تکیه موجب تغییر معنینگامی مینظر وی ه

از آنهۀا نتیجۀ  رخۀداد  یکۀی کواژ)هۀای( یکسۀانی تشۀکیل شۀده باشۀند یۀاعنرر متقابل، از ت
صۀورت، تکیۀه خۀود پیامۀد تفۀاوت تکواژ)هۀا( یۀا رخۀداد درریۀراین .فرایندهای واجی نباشۀد

 ،ای بین ی  واژه و ی  گروهتکیه تقابل )همار(،اسا ، از نظر جم فرایندهای واجی است. براین
  یۀ نۀامرتب ع واژۀتمۀایو معنۀایی میۀار دو طور، ید. همینآنمیشمار  به ای  تکیهجفت کمین
 .جایی تکیه دانستناشی از جابهتوار نمیای را هتکی  جفت کمین

 
 روش تحقیق -0

هۀای هۀدف پۀژوهش از منۀابع تحلیلی انجام شۀد؛ ابتۀدا داده-ایکتابخانه ۀبه شیو این پژوهش
-مۀعره ج، مقاالت و ریهانامهر اشعار، پایارها، دیواهای گیلکی، فرهن ای مانند کتابکتابخانه

هۀا آوری دادهنحوی اسم، صفت، قید و فعل بود. در جمع-ها شامل طبقه صرفیآوری شد. داده
شۀده انتخۀاب یهۀا. واژهشدهای مختلف صرفی توجه ها در ساختای متنوع واژهرفتار تکیهبه 



 65 /75-51ص  ،1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/و گویش زبان فارسی کیۀ واجی در زبان گیلکیت

 

تلفۀر کننۀد. صۀورت آوایۀی  د تاش گویشور بومی گیلکی ساکن رشت داده 41مجوا به  طوربه
هۀا مشۀخص گردیۀد. الگوی تلفر گویشۀوار بازنویسۀی و جایگۀاه تکیۀه در واژه اسا برا هواژه

مبنای سۀطوح مراتبۀی سۀاخت نۀوایی های تکی  واجی درگیلکی برز دادهسپس تحلیل جامع ا
 شناسی نوایی ارایه گردید. گفتار در چارچوب واج

 

 تکیۀ واجی در گیلکی -0

 تکیۀ اسم  1- 0

ای از اسۀامی نمونۀه 5هۀای ست. مثالهاب روی هجای پایانی واژهارل تکی  اسم در زبار گیلکی

 .  استشدهدهد که در همگی آنها تکیه روی هجای پایانی واقع بسی  گیلکی را نشار می
          (3) 

                           کارور 

     اداره

     شنا

     دنیا

     برادر

دهۀد ونۀدهای اسم در گیکی نیو تکی  پایانی دارنۀد کۀه نشۀار می شدۀرریفهای تصورت    

 کنند.ترریفی تکیه را جذب می
          (4) 

        هاروزنامه 

      هاخانه 

      هاوقت 

      کارگرها

      هاکوه 

 اسم تکی  پایانی دارند.  ۀشدهای ترریفرتاسامی اشتقاقی و مرکب نیو مانند صو     
         (5)  

    دزدی

    پیری

ʔ      ایدفعهی 
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    سبوه

    مودور

    روزگار

    خاطرخواه

بسۀت حۀاوی واژههای نابراین صۀورت، ب(4)کنندواژه را جذب نمی  ها در گیکی تکیتبساما واژه

 ریرپایانی دارند.  در گیلکی همگی تکی 
         (6) 

    سماور رو

    حسن رو

 ها رودست بچه   

   کباب مرغ

   نیامال د 

   کمبود هوا

    ها روحرف 

   شهر کوچکی

 

 تکیۀ صفت و قید  2- 0

شۀده و های بسی  ترریفاسم است. در صورتالگوی توزیع تکیه در صفات و قیود نیو همانند 

بسۀت در سۀاخت ژهشود، ولی در صۀورت وجۀود وانی واقع میاشتقاقی تکیه بر روی هجای پایا

ای از صۀفات و قیۀود مانۀد. نمونۀهسۀتاک اصۀلی واژه بۀاقی میها، تکیه بر روی صرفی این واژه

 .  استهآمد 5و  5های گیلکی به ترتیب در مثال
        (7) 

    کوچ 

     قامتخو 

    تربورت 

    روز بد را
  موی سیاه مجعد

       (8) 
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    امروز

    االر

    ترطرفآر 

 
 تکیۀ فعل  3- 0

رفتۀه در آر کاربهتکی  فعل در گیلکی بسته بۀه سۀاختمار صۀرفی فعۀل و ونۀدهای ترۀریفی 

 شود. گیلکی مشاهده میای در ساختمار افعال نوع الگوی تکیهکلی، سه طوربهمتفاوت است. 

ی پایانی ستاک تکیه بر روی هجا 1 -3 -0

 3شۀود. مثۀال در بسیاری از افعال گیلکی تکیه بر روی هجای پایانی سۀتاک فعلۀی واقۀع مۀی

 ای از افعال گذشته ساده در این زبار است که در همگی آنها هجای پایانی سۀتاک فعۀل،نمونه

 کند. تکیه را جذب می
        (9) 

    گرفت

    مخواند 

    پوشیدیم

    نگاه کردی

    چرخیدم

   دریافت کردم           

( c-9 aال گذشۀته در )در ساختمار افع و   ، (2)سازها پیشوندهای صورتمثالاین در 

 د. کنرا جذب نمی تکی  فعل( d-f 9های اشتقاقی فعل در )طور پیشوندهمین

شۀود، هایی که از مردر فعلی در سۀاختمار فعۀل اسۀتفاده مۀیدوم آنکه در تمامی صورت

هایی از افعۀال حۀال اسۀتمراری نمونه 41گیرد. مثال تکیه بر روی هجای پایانی مردر قرار می

 شود. ساخته می «بودر»فعل ناقص دهد که از مردر فعل اصلی و نشار می گیلکی را
       (10) 

    رویداری می  

    آدداره می 

   سمینودارم می 

   کنهداره کار می 
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که از ترکیۀب  استشدهی گیلکی ارائه هایی از افعال گذشت  استمرارنمونه 44های در مثال

 شود. ( ساخته می) «بودر»ردرهای اصلی و صورت گذشت  فعل ناقض )کمکی( م
       (11) 

   گذشتداشت می 

   کردمداشتم فکر می 

شود، تکیۀه بۀر یهایی که از صفت مفعولی در ساختمار فعل استفاده مسوم آنکه در صورت

ترکیۀب مثال، ماضۀی بعیۀد در گیلکۀی از گیرد. برای مفعولی قرار میروی هجای پایانی صفت 

شۀود کۀه ( ساخته میساده فعل کمکی بودر )  صفت مفعولیع فعل اصلی با زمار گذشت

شود. در آر تکیه روی هجای پایانی صفت مفعولی واقع می
       (12) 

   رده بودمب 

   بودم نوشته 

   گرفته بود

فعال مرکب گیلکی تکیه بر روی هجۀای پایۀانی عنرۀر ریرفعلۀی قۀرار که در او باالخره این

دهد. خوبی نشار میاین واقعیت را به 45گیرد. مثال می
       (13) 

   شروع کردم

   انتخاب شد

   گرد  کردی

در سۀاختمار فعلۀی  و  ،فی های مرکب گیلکی ارلۀب پیشۀوندهای ترۀریدر فعل

در سۀاخت  -ساز و التوامی حذف و با پیسوند صورت افعال گذشته ساده، ماضی بعید و امری

ار بۀر روی هجۀای پایۀانی شود. در این حالت تکیه همچنۀصرفی عنرر ریرفعلی جایگوین می

ها رفتاری مشۀابه تساز در این صورماند. بنابراین، پسوند صورتفعلی باقی میستاک عنرر ریر

 اند. از این نمونه 41های ها دارد. مثالبسترفتار نوایی واژه
       (14) 

a. .    پهن کن

   خن  شد

   مرد  کفرامو 

d.    بود سرخ شده  
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تکیه روی پیشوندهای تصریفی وجهی و نفی 2 -3 -0

شۀود کننۀد کۀه باعۀث میرا جذب می تکی  فعلدهای وجهی امری و التوامی در گیلکی پیشون

هایی از افعۀال امۀری و التوامۀی نمونۀه 42های الگوی تکیه در افعال مربوطه آرازی باشد. مثال

و سۀتاک مضۀارع  و   ،نمۀای دهای وجهدهد. تمامی افعال از پیشونا نشار میگیلکی ر

اند ولۀی های شخرۀیهای مفرد، افعال امری فاقد شناسۀهاند. در صورتدهفعل اصلی ساخته ش

 های جمع، ساخت صرفی افعال امری و التوامی تفاوتی ندارند. در صورت
       (15) 

    بعکش

    بیاورید

    سبنوی 

    بیاورد

    برویم

    بوند

نظر از جایگۀاه آر در سۀاختمار فعۀل در گیلکی صرف و  ،همچنین، پیشوند نفی 

 کند. همواره تکی  فعل را جذب می
        (16) 

    ندیدم

    دکننمی 

    شدمین 

   توانستممین 

   پرسمنمی 

    افتمنمی 

   ریوممین 

:    دهدمین 

:     دارممینبر 

    نداشتم

    ندارم

    دانستمین 
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ایگۀاه آرۀازه حامۀل تکیۀه اسۀت. در سۀازع واقۀع در ج( پیشۀوند منفیa-d-16)های در مثال

ساز در افعال پیشوندی در حدفاصل بین پیشوند اشۀتقاقی و د منفی(  پیشونe-g 16های )مثال

. در برخۀی افعۀال پیشۀوندی، واکۀ  پیشۀوند اسۀتهفعل اصلی قرار گرفته و تکیه را جذب کرد

(. در ایۀن h-i 16شود )ک  پیشوند فعلیع قبل از آر کشیده میساز حذف و به جبرار آر وامنفی

 ""هۀای داشۀتن شود. همچنین در فعلاقع میحالت تکیه بر روی هجای آرازی فعل و

 (.j-l 16شود )می ""ساز جایگوین هجای آرازی تکواژ منفی "" و دانستن

های شخصی تکیه روی شناسه 3-3 -0
گیۀرد. خص و شۀمار قۀرار مۀیشۀ آینۀده، تکیۀه بۀر روی شناسۀ  -مضارع لهای فعدر صورت

اند. از این دسته 45های مثال
       (17) 

    نویسدمی 

    بنددمی 

    ترسیمی 

    بینممی 

    پرسممی 

    پوشندمی 

 هادهتحلیل واجی دا -6

ا در چۀارچوب یۀ  هۀدهد که تکیۀ  واژهبار گیلکی نشار میهای تکی  واجی در زبررسی داده

هۀای گیلکۀی این، تکیه بعضی از واژهبروی هجای پایانی قرار دارد. عالوهقاعدۀ کلی واژگانی بر ر

های جمۀع و صۀفات اسۀمکه مدخل واژگانی نیستند نیو بر روی هجای پایانی قرار دارد. ماننۀد 

نۀد. بۀا کمی و تفضیلی تکی  واژه را جۀذب دلیل آر است که تکواژهای جمع تفضیلی، و این به

هۀا شود تکی  واژهند که باعث میکها تکیه را جذب نمیبستد واژهاین حال برخی تکواژها مانن

د گیۀرتکیۀه مییشوندهای وجهی و نفۀی برخی وندهای فعلی مانند پ ،طرفید. ازریرپایانی باش

و قاعۀۀدۀ  (4555)د. اسۀۀالمی شۀۀوهۀۀای تکیۀۀ  آرۀۀازی در گیلکۀۀی میکۀۀه منجۀۀر بۀۀه توزیۀۀع واژه

د ماننۀد تکۀواژ کنۀکه تکیه واژه را جذب می، های فارسی بین وندهای ترریفیگذاری واژهتکیه

 یۀره،، اضۀافه و رند تکواژهای نکرهد مانکنکه تکیه را جذب نمی، هابستسو، و واژهازی  ،جمع

یی بۀر توانۀاها، عۀالوهبسۀتهای ترریفی و واژههای بین وندوت. یکی از تفااستشدهتمایو قائل 
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ها بسۀتتوار به جۀای واژهخالف وندهای ترریفی میب و عدم جذب تکیه، این است که برجذ

تۀوار می« میوو برداشت»در  -مستقل جایگوین کرد. مثال به جای تکواژ مفعول ساز  ی  واژۀ

( 4532)خۀار جنو بی (2003)پۀور ی دیگۀر کهنموییرا جۀایگوین کۀرد. از سۀو «را»واژ آزاد تک

شار تحلیل واجۀی ایدر ساختمار صرفی افعال فارسی را بر حسب رفتار تکیهریفی وندهای تر

 اند. مراتبی نوای گفتار فارسی مشخص کردهلهکرده و توزیع آنها را در ساخت سلس

ای مسۀتقل از بۀه شۀیوه یل واجی جامعی از تکیۀ  واجۀی در گیلکۀیتوار تحلآیا می ،حال

طۀور بۀه –اد؟ تحلیلی که صۀرفا برمبنۀای رفتۀار واجۀی ها به دست دنحوی واژه -مقول  صرفی

د. بۀه نظۀر شۀته باشۀهۀا وابسۀتگی نداو به ساختمار صرفی واژهباشد ها واژه -ایمشخص تکیه

دسۀت یافۀت. شناسی نوایی به این مهم ای نظری واجتوار با تکیه بر اصول و ابوارهرسد میمی

-مراتبی عبۀارتمبنای ی  رابط  سلسهبر شناسی نواییچنانچه گفتیم عناصر ساختاری در واج

 ، گروه آهن  و گفتار واجی. گروه واجی، واژه واجیند از هجا، ا

گرفۀت کۀه در ای در نظۀر را سازه واژه واجیتوار ای زبار گیلکی، میهای تکیهداده مطابق

ر هۀا متعلۀق بۀه آی باشد که تکیۀه صۀورت واژگۀانی و ترۀریفی واژهانحوی  تناظر با هر مقول

نوعی سۀازۀ واجۀی اسۀت  واژه واجیدیگر، بیارمقوله، بر روی هجای پایانی قرار داشته باشد. به

، قیۀد تنظر از آنکه کلم  مورد نظر اسم، صۀفر روی هجای پایانی قرار دارد صرفکه تکی  آر ب

اعۀم از ترۀریفی یۀا  -که آر واژه از چه نوع تکواژهۀایی از آننظر یا فعل باشد و همچنین صرف

های ساده )بسی (، مشۀتق و مرکۀب ، الگوی تکیه واژهاسا براینساخته شده باشد.  -اشتقاقی

 پایانی است. مراتبی قرار دارند، از نوع تکیهترین سطح سلسلهکه از نظر نحوی در پایین

 کنیم:یین قاعدۀ کلی را به صورت زیر تعریف ما

 هجای پایانی حامل تکیه است. ،واژه واجیدر سطح  :واژه واجیقاعدۀ تکیه در سطح       

 .  استشده( نشار داده 4در ) کارگر  واژه واجیمراتبی های سلسله( بازنمایی سازه4)
(2) Xω                                                

 Xδ        Xδ )ω  (Xδ             واژه واجی

   )δ)(     δ)(      δ)               هجا

در گیلکۀی، هجۀای پایۀانی حامۀل تکیۀه  واژه واجیطبق قاعدۀ تکیه در فوق بر در بازنمایی    

ی مراتبۀشوند. حال بازنمایی سلسلهتکیه و ضعیف محسوب میاست و در نتیجه سایر هجاها بی

گیریم. ای در نظر میا در چارچوب اصول چهارگانه الیهر «هاروزنامه»   واژه   
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(5) Xω                                 

 Xδ           Xδ )ω  (Xδ                  واژه واجی

   )δ)(      δ)(         δ)                 هجا

بۀا  واژه واجۀیدر الیه که     واژه واجیسازنده  ( از بین سه هجای5در بازنمایی )

حامل تکیۀه اسۀت.   جای پایانی واژه یعنی اند، هدر ی  جفت پرانتو قرار گرفته  Xδ عالمت

 .  استشدهعالمت گذاشته  Xωمراتبی بر فراز هجای پایانی بنابراین در این بازنمایی سلسله

 گۀروه واجۀیایی، شناسی نۀومراتبی واجدر نظام سلسله واژه واجینرر ساختاری باالتر از ع

(ϕاست. داده )های نحۀوی تعلۀق دارنۀد و هۀر از گروههایی هستند که به یکی های زیر عبارت

 شوند. نگاشته می گروه واجیکدام به ی  
     (18) 

بازنویسی واجی ساختمار صرفی گروه واجی معادل فارسی
 +  ها روحرف 
 +   گرفت
 ++   بنویسم
 ++   داره میاد
 ++   شروع کردم
 +++ +++  پهن کردم

آر اعۀم از   ر گۀروه نحۀوی مسۀتقل از مقولۀشود، هۀمشاهده می 45های ه در مثالچنانک

نگاشته شده که در آر تکیه بر روی هجای قوی سۀمت  ه واجیگرواسمی، فعلی و ریره به ی  

 م:نیکگذاری را به صورت زیر تعریف می. این قاعدۀ تکیهاستهقرار گرفت واژه واجیترین چپی

واژه تۀرین ی سۀمت چپی، هجای قوگروه واجی: در سطح ه واجیگروقاعده تکیه در سطح 

 حامل تکیه است. واجی

 45هۀای هۀای واجۀی در دادهبه بررسی تکی  بعضۀی از گروه برای وضوع بیشتر این مبحث

 پردازیم. می

بسۀت ی  گروه اسمی است که در آر واژه «ها روحرف»  به معنای مثال،   طوربه

-a   به واژه«  شۀود از اضۀافه شۀدر کۀه مالحظۀه می. چناناسۀتشدهاضۀافه  «هاحرف

. زیۀرا اسۀته  بۀاقی ماندمی، تکیه همچنار بۀر  ساز به هسته گروه اسبست مفعولواژه

واژه گۀذاری در سۀطح طبۀق قاعۀدۀ تکیه کند. بنۀابراینتکیه را جذب نمیساز بست مفعولواژه

هجۀای پایۀانی واقۀع است که در آر تکیۀه بۀر روی  ژه واجیوا  ی  در گیلکی،  واجی
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نیو باید یۀ   a-ساز اکید، تکواژه مفعول هایو بر طبق اصل اول اصول چهارگانه الیه استشده

. اسۀته  قرار گرفت   واژه واجیمستقل محسوب شود زیرا به تنهایی در کنار  واژه واجی

ضۀعیف و  واژه واجۀییۀ   a-بسۀت ه اکیۀد، واژهحال طبق اصل چهارم اصۀول چهارگانۀه الیۀ

   های اصۀول چهارگانۀه الیۀهطبق اصۀل اول بر اسا براینقوی است.  واژه واجی  ی

 گیرد. قرار می واژه واجیبر فراز این دو  گروه واجیاکید ی  

روه گۀدر ی  الیه باالتر با یکۀدیگر تشۀکیل  -   وهای واجی  ( واژه1در بازنمایی )

واژه ترین درگیلکی، هجای قوی در سمت چپی گروه واجیتکی  اند و بر طبق قاعدۀ داده واجی

بر خواهۀد بۀود کۀه پۀس از ترکیۀب بۀا   تکیه  واژه واجی  در ی هجای  ، یعنواجی

   تکی  قوی خواهد داشت. و هجابندی مجدد، هجای   –بست هواژ
(1)                                                              Xϕ 

 ϕ(Xω                            Xω)         گروه واجی

 ω  ()ω()                           اجیواژه و

بۀن ماضۀی  عنواربه است که از ترکیب  گروه واجیی   «گرفت»، مثال 

ر ایۀن . داسۀتشدهبسۀت سۀاخته یۀ  واژه نوارعبهو ضمیر سوم شخص مفرد  «گرفتن»فعل 

اول، یعنۀی  واژه واجۀی انیهجۀای پایۀ، گروه واجیگذاری در قاعدۀ تکیه، مطابق با گروه واجی

  بست واژههجای قوی است و شۀود. سۀاخت نۀواییع ایۀن ضعیف محسوب می واژه واجی

 .استشده(  نشار داده 2در ) گروه واجی
            (2)                                                              ϕX 

 ϕ) ωX                                ω(X       گروه واجی

   )ω)(                       ω)     کلمه واجی

. در ایۀن مثۀال پیشۀوند استشده( نشار داده 6در ) «بنویسم  »بازنمایی نوایی  

در سۀمت چۀ   واژه واجی، اولین گروه واجیدر سطح گذاری   هماهن  با قاعده تکیه  وجهی

دیگر در این گروه فاقد تکیۀه بۀوده و بۀر  واژه واجیکند. دو ه دریافت میاست که تکی گروه واجی

 شوند. های نوایی ضعیف محسوب میهای اکید، سازهطبق اصل چهارم اصول چهارگانه الیه

(6)Xϕ                                                                          

            ϕXω             Xω)    (Xω        گروه واجی

 ω       ()ω  ()ω()                واژه واجی
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( 5مراتبۀی آر در )کۀه بازنمۀایی سلسۀله «پهۀن کۀردم  »در فعل مرکب  

هجۀایی حامۀل یۀ  واژه تۀ  عنواربۀهزیرا است  واژه واجی  ی  ،  استشده نمایش داده

است، بنابراین تکیه کۀل  گروه واجینوایی در سطح سازۀ ترین تکیه است. این واژه سمت چپی

 بر آر قرار دارد.  گروه واجی

ه   همگۀی واژفعلی      و شناسبن ماضی   a-بست های نوایی شامل واژهسایر سازه

تکیۀه دریافۀت  گۀروه واجۀیگۀذاری در قاعۀده تکیه های واجی مستقلی هستند که بۀر طبۀق

 یوار برجستگی نوایی آنها ضعیف است. کنند. بنابراین منمی

(5                                 )                                       Xϕ 

     ϕXω           Xω)    Xω                 (Xω        گروه واجی

 ω     ()ω  ()ω         ()ω()              واژه واجی

 گۀروه واجۀیگۀذاری در نیو هماهن  با قاعدۀ تکیۀه «داره میاد» //در فعل 

واژه در  حامل تکیۀه اسۀت. بنۀابراین هجۀای  گروه واجیدر سمت چ   واژه واجیاولین 

 کند.را دریافت می تکی  فعل  واجی

(5)Xω                                                                             

 ϕ(Xω                                    Xω)          وه واجیگر

 ω                            ( ()ω(     واژه واجی

( نشۀار 3)در  «شروع کۀردم  »کب  مراتبی نوایی فعل مربازنمایی سلسله

تکیۀه بۀر روی  گروه واجی گذاری در. در این فعل نیو بر مبنای همار قاعده تکیهاستشدهداده 

 .استهقرار گرفت گروه واجیدر سمت چ   واژه واجیهجای قوی اولین 

  (3)Xϕ                                                                                 

            ϕXω             Xω)         (Xω        گروه واجی

 ω       ()ω  ()ω()              واژه واجی

 

 گیرینتیجه -5

های گیلکی را بررسۀی کۀردیم. واجی در ساختمار صرفی انواع واژه در این پژوهش الگوی تکی 

ی بۀر روی هجۀای پایۀانی گیلکی در چارچوب ی  قاعدۀ عۀام واجۀ هانتایج نشار داد تکیه واژه

شۀود توزیۀع تکیۀه از ا باعۀث میهست. اما وجود برخی وندها در ساختمار ترریفی واژههاواژه



 55 /75-51ص  ،1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/و گویش زبان فارسی کیۀ واجی در زبان گیلکیت

 

شود تکیه کنند که باعث میها تکیه دریافت نمیبستپایانی به ریرپایانی تبدیل شود. مثال واژه

سۀتاک بۀاقی نمانۀد.  ساخت صرفی واژه بر روی هجای پایانیبست به با وجود اضافه شدر واژه

گیرنۀد کۀه باعۀث یه میطور برخی پیشوندهای فعلی مانند پیشوندهای وجهی و نفی تکهمین

گیلکۀی  یهاای در واژهشود تکیه افعال آرازی باشد. برای تحلیل واجی الگوهای متنوع تکیهمی

جۀامع و اده کردیم. بۀرای ایۀن منظۀور تحلیلۀی شناسی نوایی استفمراتبی واجاز سطوح سلسله

یی کۀه تکیۀه در هاآر سۀازه براسۀا ای زبار گیلکی ارائه گردید که های تکیهیکدست از داده

در  گۀروه واجۀیقرار داشت بۀه سۀطح  واژه واجیترین آنها بر روی )هجای پایانی( سمت چپی

 شناسی نوایی نگاشته شدند. مراتبی واجساخت سلسله
 

 شتنوپی
 های شاخ  رومیایی مانند اسپانیاییتکیه نیستند. در بسیاری از زبارا بیهها در تمامی زباربستواژه .4

(Colantoni, & Cuervo, 2013; Klassen, & Patience, 2016; Nadeu, Simonet, & Llompart, 2017) ،

 فرانسوی (،Pescarini, 2013, 2018) گون  ناپلی ، ایتالیایی(Colantoni, Hualde, & Isasi, 2019)کاتاالر 

(Cardinaletti, 2008) کند.  بست تکیه واژه را جذب میواژه 

دهند و ز وندهایی هستند که نه مانند وندهای اشتقاقی معنای واژگانی را تغییر میسا. وندهای صورت2

ت ساختی، بدور بر مالحظاکنند، بلکه صرفا بنانه مانند وندهای ترریفی نقش دستوری را عوض می

 شوند.   ی یا دستوری، به ساختمار واژه اضافه میگونه نقش واژگانیچه
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