
شناختی به ترتیب اجزاي جمله در زبان ارمنی  نگاهی رده
 )گویش تهرانی(شرقی

  1بیتا قوچانی

  
  چکیده
ها و  مبحث ترتیب واژه نیز در تعیین شباهت. ستا ها مند بین زبان شناسی، مطالعه تنوعات نظام علم رده

پژوهش حاضر در . است شناسی زبان هاي مورد توجه در زمینه رده ها یکی از حوزه هاي میان زبان تفاوت
. ظ ترتیب اجزاي جمله استلحا به اي زبان ارمنی شرقی محاوره شناختی گونه بررسی وضعیت رده ،هدف

طریق مصاحبه از  به دست آمدههاي  داده ،)1992(گانه ترتیب اجزاي واژه درایر  24هاي  مولفه بر اساس
 ها در این پژوهشبررسی داده. ده استتحلیل شران ساکن ته) گویش تهرانی( 2با گویشور خانم ارمنی
 12چرا که  این زبان در . است فعل- مفعول-فاعلزبان ارمنی شرقی ترتیب غالب  حاکی از این است که

مورد الگوي  6داد و در  پایانی را از خود نشان می هاي فعل یا زبان فعل-مفعول-فاعلمورد الگوي غالب 
ها نیز هر دو  در برخی مولفه. قابل مشاهده استر این زبان د میانی هاي فعل یا زبان مفعول-فعل-فاعل
زبان ارمنی شرقی گرایش بیشتر به  ،هاي این پژوهش داده در مجموع با توجه به نتایج. به دست آمدالگو 

  .پایانی دارد یا فعل فعل-مفعول- فاعلالگوي زبانی 
  یشناسی، ترتیب واژه، درایر، زبان ارمنی شرق رده :ي کلیديها واژه

  
  مقدمه - 1

شناسی، این شاخه  در زبان. زبانی مد نظر استهاي  بندي پدیده دسته که در آناست علمی  شناسی رده
مصطلح است که به اختصار  4شناختی شناسی زبان و رده 3شناسی زبان  مطالعاتی با عنوان رده

و  1891( 6گابلنتساین اصطالح را نخستین بار ). 1: 1392دبیرمقدم، (شود  گفته می 5»شناسی رده«
برنارد  .براي نامیدن این شاخه علمی وضع کرد 7دانشمند آلمانی وابسته به مکتب نودستوریان) 1901

  .کند ها تعریف می مند تنوع بین زبان شناسی زبان را مطالعه نظام نیز رده 8کامري
                                         

  ghouchani.bita@gmail.com         انی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انس ،شناسی دانشجوي دکتري زبان 1
  .از سرکار خانم آرپی سوکیاسیان که با صبر و حوصله فراوان پاسخگوي سواالت بیشمارم بودند نهایت سپاسگزاري را دارم 2

3 Language typology 
4 Linguistic typology 
5 typology 
6 Gabelintz, G.V. 
7 Neo-grammarians 
8 Comrie, B. 
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ساختواژي را مدیون بندي  نخستین دسته کند کهچنین اظهار می) 1392(دبیرمقدم به نقل از  1گرینبرگ
ها را به  به زبان آلمانی انتشار یافت، زبان  1808خود که در سال    وي در کتاب. هستیم 2لگشلفردریش 

کوین در ت گرینبرگ شخصیت تاثیرگذار بعدي را. داراي تصریف تقسیم کردبه دو گروه داراي وند و 
ها، به  ظریه درخت خویشاوندي زبانشالیخر عالوه بر معرفی ن. داند می 3آگوست شالیخر ،شناسی رده
 شناسی نوین کسی نیست جز جوزف گرینبرگ شک پدر رده اما بی. ها نیز پرداخت بندي صرفی زبان رده

، )27: 1392(به اعتقاد دبیرمقدم. بوده است 4هاي زبان شناسی و همگانی ترین آثار او در حوزه رده که عمده
همچنین . شود شناسی محسوب می ساز در مطالعات رده ناي دورا گرینبرگ مقاله 1966و 1963، مقاله )27

شناسی ترتیب واژه را نیز به مبحثی بسیار حائز اهمیت در این نوع مطالعات تبدیل  این مقاله موضوع رده
  ).27: 1392دبیرمقدم، (کرد 

 ها را در دو دسته قرارکند و زبان شناختی اشاره می هاي رده به تجمعی از ویژگی) 1989(کامري 
ضاف ، در آن ماي استاضافه دارد که پیش (VO)مفعول -ترتیب فعل ی کهدهد؛ به اعتقاد وي زبان می

 دارد (OV)فعل  -ترتیب مفعول زبانی که. شود ل از صفت ظاهر میو موصوف نیز قب الیه پیش از مضاف
ود ش ز موصوف ظاهر میو صفت نیز پیش ا الیه پیش از مضاف افهاست، در آن مض اياضافه پس

از آنجا که در برخی موارد این اصطالحات تنها براي ترتیب و توالی مفعول و فعل ). 27: 1392 ،دبیرمقدم(
) 1973( 5رود، لذا براي جلوگیري از بروز ابهام در کاربرد این اصطالحات، وي به پیروي از لمان به کار می

سخن  8وابسته-ستهیعنی همان ه 7عملگر-6از رده عمل (VO)مفعول  -به جاي ترتیب فعل) 1973(
 ،دبیرمقدم( ها و عملگرها آورده شده استدر جدول زیر تعدادي از عمل). 99: 1392دبیرمقدم . (گوید می

1392(.  
  

  عملگر  عمل
  مفعول  فعل
  صفت  اسم

  الیه مضافه  مضاف
  بند موصولی  اسم

  هاي عمل و عملگر بندي بر اساس مولفه رده -1جدول 

                                         
1 Greenberg, J.H. 
2 Von Schlegel, F. 
3 Schleicher, A. 
4 Linguistic universals 
5 Lehmann, W.P. 
6 operand 
7 operator 
8 Head-dependent 
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ه عملگر آنهایی هستند که در هم -هاي یکپارچه عمل توان گفت زبان یم 1با استناد به جدول شماره 
-لگرهاي یکپارچه عم در حالیکه زبان. گیردقرار میپیش از عملگر  هاي موجود در جدول، عمل ساخت

توان استثنائاتی را نیز مشاهده کرد که  البته می. رودمیقبل از عمل به کار  عمل آنهایی هستند که عملگر
عملگر -زبان یکپارچه عمل براي مثال زبان فارسی،. شود می زبان توجه بورد به ساخت غالدر این م

  . فعل از این قاعده مستثنی است -است اما در ترتیب مفعول
هاي این  پایگاه داده. الگو بوده است 1درایر) 1992(شناختی زبان ارمنی مقاله  براي تعیین وضعیت رده

هاي زبانی  مختلف است و از آن زمان تاکنون این پایگاه تقویت شده  انوادهزبان از خ 625مقاله مربوط به 
 24وي در این مقاله ). 82:  1992درایر (رسیده است  1061ها به  به طوریکه در حال حاضر تعداد زبان

به گفته وي هر همبستگی عبارتست از توالی رخداد یک جفت مولفه . کند مولفه همبستگی را مطرح می
X  وY دهد در صورتیکه  در ادامه توضیح می. »مفعول«نسبت به  »فعل«ر مقایسه با توالی رخداد د

به لحاظ آماري همبستگی نشان دهد،  »مفعول«و  »فعل«با ترتیب رخداد  Yو  Xترتیب رخداد جفت 
در ادامه براي روشن تر شدن این تعریف به . نامید 2»جفت همبستگی«را  Yو  Xتوان جفت  آنگاه می

اضافه تمایل دارند  به استفاده از پس (OV)فعل -هاي داراي ترتیب مفعول کند؛ زبان اي اشاره می نهنمو
اضافه تمایل بیشتري نشان  به استفاده از پیش (VO)مفعول -هاي داراي ترتیب فعل درحالیکه زبان

، حروف است و در این جفت »بستگی جفت هم«، »حرف اضافه و گروه اسمی«دهند، بنابراین جفت  می
  ).82:  1992درایر (هستند  »الگو با مفعول هم«هاي اسمی همراه آن  و گروه »الگو با فعل هم«اضافه 

در این . هاي مختلف صورت گرفته است شناختی بر روي زبان هاي زیادي از منظر رده تاکنون پژوهش
به . طالعه قرار گرفته استشناختی مورد م تحقیق نیز زبان ارمنی از نظر ترتیب اجزاي جمله از منظر رده

تا به این پرسش پاسخ داده شود که زبان ارمنی به کدام است عبارتی دیگر در این تحقیق تالش شده 
  . هاي زبانی فعل میانی یا فعل پایانی تعلق دارد یک از رده

  
 زبان ارمنی - 2

ه در کشور ارمنستان رایج هاي هند و اروپایی است که در منطقه قفقاز و به ویژ زبان ارمنی یکی از زبان
 است ابداع گردیده 3این زبان با خط ویژه خود یعنی الفباي ارمنی که توسط مسروپ ماشتوتس. است

این زبان دو . هاي هند و اروپایی است اي مستقل از خانواده زبان زبان ارمنی خود شاخه. شود نوشته می
که زبان رسمی کشور ارمنستان به گویش گویش بزرگ اصلی دارد به نام ارمنی شرقی و ارمنی غربی 

ماشتوتس ابداع کننده زبان ارمنی، بانی ادبیات نوشتاري ارمنی و نخستین آموزگار، . ارمنی شرقی است
در خط ابداعی وي هر واج تنها یک نشانه . رودبه شمار میمترجم و بنیادگزار نخستین مدرسه ارمنی نیز 

                                         
1 Dryer, M. 
2 Correlation pair 
3 Mesrop Mashtots 
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هاي زیر و زبر و خط و  نشانه ،پ به راست است و همچنین حروفجهت نوشتن این الفبا از چ. ویژه دارد
آورده است، ایرانیانی که  ایرانیان ارمنیدر کتاب خود با نام ) 1349(رائین  ).1380آیوازیان، ( نقطه ندارند

و به همراه  ها پیش در این کشور ساکن شدند از مدتاند که  ترین اقوامی بوده ارمنی هستند یکی از اصیل
اشتباهی  »ارامنه ایران«وي معتقد است عبارت . ندن نهاداقوام و طوایف، تاریخ این مرز و بوم را بنیا سایر

با این اصطالح، گویی از قوم و ملتی . لفظی است که به تدریج به یک لغزش تاریخی مبدل شده است
برند و تنها پیوندشان با  شود که به طور موقت یا دائم در سرزمین ما ایران به سر می بیگانه سخن گفته می

و  »هاي«و خود را  »هایاستان«ها سرزمین خود را  ارمنی. ایرانیان، سکونت آنها در این کشور است
از اختالط و ادغام اتنیک و اتیک چندین  »ملت ارمنی«). 1382نادري، (نامند  می »هایرن«زبانشان را 

ز میالد در سرزمین کوهستانی ارمنستان هاي سوم و دوم پیش ا قوم و قبیله و طایفه که از هزاره
 »هایاسا«یکی از این اقوام ابتدایی تشکیل دهنده ملت یکپارچه ارمنی . اند به وجود آمده است زیسته می

  ).1382 ،نادرياز نقل به  ،1376 زاده، نوري( »آرمن«بود و دیگري 
ایی و شاخه آرمن هستند که اسالف شناسیم از نژاد هند و اروپایی و خانواده آری اي که امروز می ارامنه

هاي رودخانه سند مهاجرت  رهآنها حدود پانزده قرن قبل از میالد مسیح از مناطق آسیاي مرکزي به کنا
  ).4: 1349رائین، (ند کرد

هایی که بین زبان فارسی و ارمنی وجود دارد و نیز به دلیل کاربرد شمار زیادي از  به سبب شباهت
ر زبان ارمنی، برخی از هند و اروپایی شناسان در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن لغات و اسامی فارسی د

از ) 1380(هوویان . هاي زبان ایرانی است نوزدهم میالدي معتقد بودند که زبان ارمنی یکی از شاخه
تطبیق برد که پس از بررسی دو زبان و  نام می 2آلمانی و میه 1مانبشناسان نامدار اروپایی مانند هوش زبان

هاي مستقل خانواده  کلمات مترادف زبان ارمنی با زبان فارسی اعالم کردند که زبان ارمنی یکی از زبان
و بر پایه همان زبان ولی است این خانواده از زبان اولیه هند و اروپایی منشعب شده . هند و اروپایی است

 اي به نام هوشمان در مقاله). 27 :1380هوویان (در مسیري جداگانه به پیشرفت خود ادامه داده است 
منتشر کرد این نظریه را بسط  1877که در سال  »هاي هند و اروپایی  موقعیت زبان ارمنی در میان زبان«

هاي ایرانی و ارمنی در جداول  هاي آوایی زبان هاي بنیادي نظام در حقیقت وي با قراردادن ویژگی. داد
 ).27 :1380هوویان (واژه ایرانی است  نی است یا وامتوانست ثابت کند که واژه مورد نظر ارم

ها و مراحل مشخصی دچار تحول شده است بدین ترتیب که تا سده پنجم  زبان ارمنی در دوره
 »گرابار«هجري به زبان ارمنی کهن موسوم بوده است، از سده پنجم تا سده نوزدهم به طور کلی به آن 

نامیده شد و  »آشخارا بارباد«میانه را یافت؛ از سده هفدهم با نام گویند که از سده یازدهم نام ارمنی  می
  ).1382نادري، (هاي ارمنی شرقی و ارمنی غربی پدیدار شد  در همین زمان گونه

  

                                         
1 Hubuchmann 
2 Meillet, A. 
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  شناختی مربوط به ترتیب واژه پیشینه مطالعات رده - 3
ر اساس ترتیب واژه و با توان از اولین کسانی دانست که ب ، را می)1844( 2، وِیل)1983(1 بینطبق گفته 

وي به این روش فقط هفت زبان مختلف را . ها زد بندي زبان استفاده از پنج مولفۀ ساختاري، دست به رده
شده  هاي شناخته با همین پنج مولفه تالش کرد تا بیشتر زبان) 1926( 3اشمیتبررسی کرد در حالیکه 

هاي  بود که کامال مشخص شد ترتیب جفت )1963(از زمان گرینبرگ اما . بندي کند جهان را طبقه
  . خاصی از عناصر دستوري با ترتیب رخداد فعل و مفعول همبستگی دارد

نخستین ) 1983( 5کتاب هاکینز ،، پس از مقاله گرینبرگ)101-100: 1995( 4به گفته کرافت
با استفاده از  او در این کتاب. ستا ها شناختی مربوط به ترتیب واژه دستاورد عمده در مطالعات رده

در مقاله مهم خود با ) 1992(درایر . زبان بررسی کرده است 300ها را در  هاي مرتبط، ترتیب واژه داده
لحاظ  بهشناختی گرینبرگ،  ردهزبان را با رویکرد  625، 6»هاي ترتیب واژه گرینبرگی هماهنگی«عنوان 

وي در مقاله خود به . است کردهرسی هاي زبانی و ترتیب مفعول و فعل بر همبستگی میان برخی ساخت
ها هستند؟ و چه ویژگی کلی بر رابطه میان هاي همبستگی کدام که جفت پاسخ داد ها این پرسش

 7توان به الزار ها می از دیگر پژوهش. الگو با مفعول ناظر است هاي هم الگو با فعل و سازه هاي هم سازه
 و )2001(، درایر )1997( 10، ردفورد)1989(، کامري )1986( 9، توملین)1977(و کامري  8، کینان)1975(
 . اشاره نمود) 2001( 11گیوون و

شناختی صورت گرفته  ترتیب واژه از منظر رده زیادي دربارههاي  در ایران نیز مطالعات و پژوهش
هاي  شناسی زبان ردهتوان کتاب دوجلدي  ترین اثر در این خصوص می ترین و کامل به عنوان جامع. است

هاي فارسی، بلوچی، دوانی،  وي در این پژوهش به زبان. اشاره کرد) 1392(تألیف محمد دبیرمقدم  یرانیا
از دیگر . الرستانی، تالشی، وفسی، کردي، اورامی، لکی، دلواري، نائینی، شهمیرزادي و تاتی پرداخته است

توان به  ند میبررسی کردشناسی  از دیدگاه ردهکه مسائل مربوط به نحو زبان فارسی را  ییها پژوهش
، )1389(غالمی  ،)1388(، منصوري )1388(مهند  راسخ، )1378(ماهوتیان ، )1388،  1387(شریفی 
، )1395(میردهقان و زرگرباالي جمع ) 1394(مزینانی و همکاران ، )1391(پور  احمدي ،)1390( رضایی

  .اشاره کرد
                                         
1 Bean 
2 Weil, H. 
3 Schmidt, P.W. 
4 Croft, W. 
5 Hawkins, J.A. 
6 The Greenbergian word order correlations 
7 Lazard, G. 
8 Keenan, E. 
9 Tomlin, R. 
10 Radford, A. 
11 Givon, T. 
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هش خود ترتیب اجزاي جمله را در زبان سمنانی و در پژو) 1397(و رضاپور و عبداللهی ) 1394(رضاپور 
نیز، ) 1394(ل اص صفائی. ندن و اصیل ایرانی است بررسی کردهاي که زبان سنگسري که یکی از زبان

  . معیار زبان آذربایجانی را به دست داده است ترتیب واژه در گونه
  ها آوري دادهروش تحقیق و جمع - 4

هاي تحقیق در این پژوهش از طریق  داده. یفی انجام شده استاین پژوهش به روش تحلیلی و توص
ساعت گردآوري شد؛ ایشان  10ساکن تهران به مدت ) گویش تهرانی(مصاحبه با گویشور خانم ارمنی 

جمله و عبارت  48تعداد . کامال بر ساختارهاي متنوع موجود در زبان ارمنی گویش تهرانی اشراف داشتند
و همراه  نگاري ر ادامه این جمالت واجد. طراحی شد) 1992(و چهارگانه درایر  هاي بیست بر اساس مولفه

شناختی بیست و چهارگانه مذکور در  هاي رده شان ثبت شدند و با مولفه با نوع اجزاي کالم و معادل فارسی
اجزاي تحلیل شدند تا از این رهگذر ترتیب سنجیده و  به دقت )  1392(و دبیرمقدم ) 1992(مقاله درایر 

  . شناختی تعیین گردد از منظر رده) شرقی(اي زبان ارمنی  محاوره در گونه جمله
  هاي زبان ارمنی شرقی هاي بیست و چهارگانه در داده تحلیل مولفه - 5

در اغلب موارد . رود ها به شمار می هاي مهم زبان ها یکی از تفاوت واژه  ، ترتیب)2007a(به اعتقاد درایر 
اما عموماً ترتیب واژه بیشتر به . واژه ترتیب فاعل، مفعول و فعل نسبت به یکدیگر استمنظور از ترتیب 
ممکن است در  .ها مثالً گروه اسمی اشاره دارد عناصر جمله در سطح بند یا درون گروهاز ترتیب هر یک 

) 1989(درایر  ها تعیین ترتیب به عنوان ترتیب غالب، به دالیل گفتمانی بسیار دشوار باشد اما برخی زبان
توان آن  هاي دیگر باشد، آنگاه می معتقد است چنانچه بسامد ترتیبی در یک زبان دو برابر بسامد ترتیب

هاي بسامد بسیار کمتر  این به آن معنی است که اگر تفاوت. ترتیب را به عنوان ترتیب پایه در نظر گرفت
  .فاقد ترتیب واژه یا داراي ترتیب آزاد رفتار کرداز دو به یک باشد، بهتر است با آن زبان به عنوان زبانی 

شناسی ترتیب واژه ذکر شده در درایر  مولفه همبستگی مطرح شده در چارچوب رده 24ابتدا  در ادامه
  .گردد شوند و سپس براي هرکدام شاهدي از زبان ارمنی ارائه می معرفی می) 1992(

. پردازد قرار گرفتن اسم و حرف اضافه می این مولفه به ترتیب: توالی اسم و حرف اضافه -1- 5
به کار )  پس اضافه(طبق مثال زیر در زبان ارمنی حرف اضافه پس از اسم ). اضافه؟ اضافه یا پس پیش(

 . شوند در واقع اکثر حروف اضافه در این زبان به صورت پسوند به اسم قبل از خود متصل می رود، می
 .اي دانست اضافه ان ارمنی شرقی را نوعی زبان پساي زب محاوره ان گونهتو بنابراین می

  .او از نردبان افتاد 
      n-     

  او  )اسم(نردبان       )حرف اضافه(از   فعل -افتاد
  .اش آمد او با دوچرخه

          -          
  او  خود  دوچرخه -با-   )فعل( آمد 
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اي مستقل و  به کار رود، به صورت کلمه »همراه با«ر معناي د »با« هنگامی که حرف اضافه البته
  . شودمحسوب نمیرود و دیگر پسوند  پس از اسم به کار می

  با مادر
              

  مادر  با 
به توالی هسته اسمی و بند موصولی  این مولفه: توالی هسته اسمی و بند موصولی - 5-2

گیرد یا پس از آن؟ طبق مثال زیر  ی پیش از بند موصولی قرار میشود به عبارتی آیا هسته اسم مربوط می
  .شود نما پس از هسته اسمی واقع می در زبان ارمنی شرقی بند موصولی به همراه متمم

  ]کاله قرمز دارد [آن دختري که 
 ]             [            

  )ضمیر اشاره(آن  )اسم(دختري  که  قرمز  کاله  دارد
 یا گیردقرار می  الیه مضاف از پیش به این معنا که مضاف :الیه توالی مضاف و مضاف - 5-3

الیه همواره مقدم بر مضاف  در زبان ارمنی شرقی در همه ترکیبات اضافی یا ملکی، مضاف ؟ آن از پس
  .رود به کار می[i] نماي اضافی  الیه نیز وند حالت پس از مضاف. است

  برگ درخت
              -  

  )الیه مضاف(درخت  )مضاف(برگ  
هاي زیر در زبان ارمنی شرقی هر دو امکان  طبق مثال: توالی صفت و مبناي مقایسه - 5-4

. گیرد در مواردي صفت پیش از مبناي مقایسه و در مواردي هم پس از مبناي مقایسه قرار می. وجود دارد
که نوعی حرف مقایسه است و معادل  /  /  ز کلمهشود، زمانی که ا دیده می ها همانطور که در مثال

than در غیر  ) مثال دوم(گیرد  شود، صفت قبل از مبناي مقایسه قرار می انگلیسی است، استفاده می ،
  ).مثال اول(گیرد  صورت صفت پس از مبناي مقایسه قرار می این

  کمتر از او
                

  )ناي مقایسهمب(از او   تر  )صفت(کم
  زیباتر از دیروز

                  
  تر  زیبا  )حرف مقایسه(از   )مبناي مقایسه(دیروز

  
اي در  زبان ارمنی گروه حرف اضافهايِ  محاوره گونهدر  :توالی فعل و گروه حرف اضافه - 5-5

  .تمامی موارد مقدم بر فعل است
  .جوشد آب در ظرف می
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  )اسم(آب  )     اسم(ظرف  )  حرف اضافه(درون  )      فعل(جوشد  می

طبق مثال زیر، واژه . در زبان ارمنی قید حالت مقدم بر فعل است :حالت قید و فعل توالی - 5-6
ا نهاد و چگونگی رخداد فعل را توسط فاعل ی رودمیصفتی است که به عنوان قید حالت به کار  »آهسته«

سوم شخص مفرد است که پس از قید حالت  ، همان شناسه//زیر تکواژ  در جمله. کند یان میجمله ب
/در برخی موارد در زبان ارمنی پسوند . گیرد قرار می   / گیرد که معادل  پس از قید حالت قرار می

قرار گرفتن  اما به هر حال ترتیب. »به آهستگی«: قید فارسی همراه با تنوین یا براي تأکید است مانند
  .قید در هر شکلِ آن قبل از فعل است

  .کند پدرم آهسته رانندگی می
              

شناسه سوم   )فعل( کند رانندگی می 
  شخص مفرد

  من  )اسم(پدر  )قید حالت(آهسته

  .در زبان ارمنی مسند مقدم بر فعل اسنادي است: مسند / گزاره و اسنادي فعل توالی - 5-7
  است  بچه سیر

           
  )مسندالیه(بچه   )     مسند(سیر      )فعل ربطی(است   

، »خواستن«، فعل )1992(طبق مقاله درایر : و فعل بند پیرو »خواستن «توالی فعل  - 5-8
، پیش از فعل بند پیرو »خواستن«هاي زیر در زبان ارمنی فعل  مثال بر اساس. شود هسته محسوب می

گیرند و فعل بند پیرو نیز به  خواستم قرار می هاي متفاوت پس از فعل می مله شناسهبسته به فاعل ج
در  »خواستن«جدا شده و فعل  »گردش رفتن«در مثال دوم فعل مرکب . رود صورت مصدر به کار می

قبل از فعل سبک قرار  »خواستن«اما در هر صورت فعل . میان دو جزء فعل مرکب قرار گرفته است
   .گرفته است

  خواستم به گردش بروم می
             

  خواستم می  به گردش  )مصدر(رفتن 
  

              
  به گردش  شناسه اول شخص مفرد  خواستن          )مصدر(رفتن 

  
طبق مثال زیر در زبان ارمنی شرقی در تمام ترکیبات وصفی،  صفت بدون هیچ : موصوف و صفت

  .شود از موصوف ظاهر می اي پیش نشانه
  دختر زرنگ
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  )صفت(- زرنگ  )موصوف(-دختر

در زبان ارمنی صفت اشاره در تمامی موارد مقدم بر اسم  :اسم و اشاره صفت توالی -5-10
  .است

  آن پسر
             

  )صفت اشاره(آن   )اسم(پسر 
شود  لحاظ مفهومی یکی از انواع قید محسوب می بهقید مقدار  :صفت و مقدار قید توالی -5-11

در زبان ارمنی قید مقدار . کند که بر کیفیت انجام فعل داللت دارد و مقدار یا شدت آن رخداد را تعیین می
شود در این ساختار، مقوله وابسته یعنی  به این دلیل که صفت، هسته محسوب می. آید پیش از صفت می

 . مده استقید مقدار پیش از هسته آ
  .او بسیار باهوش است

          
  او  )قید مقدار(خیلی  )صفت(باهوش  )فعل ربطی(است

فعل اي زبان ارمنی  محاوره نهدر گو :نمود – زمان کمکی فعل و اصلی فعل توالی -5-12
 تواند هم به صورت پسوند به فعل کمکی متصل شود هم به شناسه میکمکی مقدم بر فعل اصلی است و 

  .فعل اصلی
  خواهم بروم می

        
  خواهم می  رفتن

         
  خواهم می  بروم

    . باید بروم
        -  

  باید  بروم
  .شاید بروم

        
  شاید  بروم

. درو در زبان ارمنی در معانی توانستن یا امکان داشتن به کار می» شاید«در مثال باال، واژه معادل 
  .»توانم بروم می« یا  »ممکن است بروم«
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دات اي زبان ارمنی ا محاوره طبق مثال زیر در گونه  :جمله و  استفهام توالی ادات-5-13
متصل  فعلدر جمله زیر شناسه سوم شخص مفرد به صورت پسوند به . آیند استفهام در آغاز جمله می

  .شده 
  خواند؟ کجا درس می

 -            
  )ادات استفهام(آیا  خواند درس می  شناسه سوم شخص

هاي زیر در  طبق نمونه :حرف ربط قیدي و بند/ » بند قیدي  1پیرونماي«توالی  -5-14
  .گیرد حرف ربط بند قیدي هم پیش از بند و هم پس از بند قرار میاي زبان ارمنی  گونه محاوره

  .بعد از آنکه تو را دیدم
      -     

  تو  دیدن -از  بعد
/یعنی  »از« در مثال باال حرف اضافه  /  متصل شده است »دیدن«به صورت پسوند به فعل.  

  .قبل از اینکه بروم
        

  قبل  بروم
در این بخش منظور از حروف تعریف آنهایی هستند که بر  :اسم و تعریف حرف توالی -5-15

پیش هاي زیر حرف تعریف نکره هم  طبق مثال در این زبان .دخالت دارندمعرفه بودن یا نکره بودن اسم 
با این تفاوت  گیرد حرف تعریف معرفه پس از اسم قرار می. گیرد آید و هم پس از اسم قرار میاز اسم می

  . شود که در ابتداي اسم از صفت اشاره استفاده می
 دختري

                 
  اسم- دختر    حرف تعریف-یک

      -   
  حرف تعریف نکره  اسم-دختر

  آن دختره
         -   

هاي  اي زبان ارمنی همچون زبان فارسی، فاعل در جمله محاوره هدر گون :فاعل و فعل توالی-5-16
  .  گیرد نشان قبل از فعل قرار می بی

  .کارمند جایزه گرفت
       -  

  )فاعل( کارمند   جایزه  )فعل(گرفت
                                         
1 subordinator 
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  . ، همان پسوند فاعلی است که بر کننده کار داللت دارد//در مثال باال پسوند 
منظور از عدد در این پژوهش همان اعداد اصلی که در فارسی معیار   :اسم و عدد توالی -5-17

  .آید در زبان ارمنی عدد همیشه پیش از اسم می. شوند خوانده می »صفت شمارشی«امروز، 
  یبپنج عدد س

           
  پنج  تا  )اسم(سیب

نمود هم پسوند ستاك فعل است و / -وند زمان : فعل ستاك و نمود / زمان وند توالی-5-18
شود و قبل از  فعل   هم در مواردي که با فعل مرکب روبرو هستیم این وند به اسم پیش از خود متصل می

  .گیرد قرار می
  .اند آمده

 -            
  )  فعل(آمدن  اند    

  .ام خواب دیده
      m       

  خواب  ام  دیدن
    .اي گول خورده

 -            
  )فعل(گول خوردن       اي

تکواژ آزاد ملکی یا همان ضمایر ملکی در زبان ارمنی  (  :ملکی آزاد تکواژ و اسم توالی-5-19
به اسم قبل از خود متصل  بست واژهملکی به صورت شوند در حالیکه تکواژ وابسته  پیش از اسم واقع می

  . شود می
  کتاب تو

      
  )ضمیر ملکی(مال تو      )اسم(کتاب

  کتابت
-      

      )اسم(کتاب  تکواژ وابسته ملکی   
  فعل کمکی  :»توانستن«  در مفهوم هاي کمکی اصلی و فعل فعل توالی-5-20
  .گیرد ز فعل اصلی قرار میدر زبان ارمنی پیش ا» توانستن« 

  .توانی رانندگی کنی نمی
        -        
  نه  توانستن  ماشین  برانی
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گیرد  پیروي قرار می  در زبان ارمنی متمم نما در آغاز جمله :نما و جمله متمم توالی متمم-5-21
  . که نقش متممی یا مفعولی بند را دارند

  .بینم یاین اولین دفعه است که او را م
       n        n    
  اشاره صفت -این  اولین  دفعه  که  )مفعول(او را  )فعل( بینم می

اي  محاوره پرسش مواجه هستیم که آیا در گونه در این بخش با این :پرسشواره حرکت -5-22
 کند؟ جمله حرکت می ابتداي به ما،الزا اینکه یا ماند می خود اصلی جاي در ، پرسشوارهیزبان ارمنی شرق

دالیل  ،و در مواردي هم ماند رسشواژه در جاي اصلی خود میدر مواردي پ هاي زیر، طبق مثال
وسط  درکند و  گذارند و پرسشواژه از جاي اصلی خود حرکت می کاربردشناختی بر این توالی تأثیر می

  . گیردقرار میجمله 
  این لباس چند است؟

                 
  )صفت اشاره(این  )اسم(لباس  )پرسشواژه(چند  قیمتش

  
                

  )پرسشواژه(چقدر  گیري می  که  )فعل(-نقاشی کنی
نمایید در زبان ارمنی  هاي زیر مشاهده می همانطور که در مثال :فعل و مفعول توالی -5-23

اما چنانچه مفعول به صورت . رود اره پیش از فعل به کار مینشان همو مفعول اسمی در جمالت ساده و بی
پس در این زبان هم همانند زبان فارسی، شاهد دو نوع ترتیب . شود بند باشد، پس از فعل اصلی واقع می

  . فعل هستیم-مفعول و مفعول-فعل
  .من دوستم را رساندم

            
  )مفعول(دوستم را   )فعل(رساندم 

  نفهمیدم که باید چکار کنم؟ من
 m         t     s     

  من  )فعل(نفهمدیم   که  چه  باید  )فعل(بکنم 
/تکواژ  : فعل ستاك و ساز منفی وند توالی -5-24 / منفی سازي است که در زبان  وند

پیش از ستاك فعل مشاهده شود و همواره در قالب پیشوند و  ارمنی از آن براي منفی کردن استفاده می
  .شود ساز پیشوند است و قبل از ستاك فعل ظاهر می در تمامی موارد وند منفی. شود می

  .فهمم نمی
  m 

  ساز وند منفی+من   )فعل(فهمیدن
  دهد درس نمی
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    t        
  ساز وند منفی+او   )فعل(درس دادن   

          
  رده

  مولفه
  فعل میانی قوي  نی قويفعل پایا

1  *    
2    *  
3  *    
4  *  *  
5  *    
6  *    
7  *    
8    *  
9  *    
10  *    
11  *    
12  *    
13    *  
14  *  *  
15  *  *  
16  *    
17  *    
18  *  *  
19  *    
20    *  
21    *  
22  *  *  
23  *  *  
24    *  
  12  18  جمع

  اژهترتیب و مولفه 24شناسی زبان ارمنی شرقی بر مبناي  رده -2جدول
  )1392برگرفته از دبیرمقدم ، ( 
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  گیرينتیجه -6
هاي پژوهش حاضر، در چارچوب پیشنهادي موجود در مقاله  شده بر روي داده هاي انجام بر اساس تحلیل

همانطور . است SOVتوان اینگونه ادعا کرد که زبان ارمنی شرقی داراي ترتیب غالب  ، می)1992(درایر 
پایانی را از  هاي فعل یا زبان SOVمورد الگوي غالب  12د این زبان در شو مشاهده می 2که در جدول 
این زبان . یممیانی را در این زبان شاهد بود هاي فعل یا زبان SVOمورد الگوي  6داد و در  خود نشان می

توالی حرف ( 15، )توالی حرف ربط قیدي و بند(14، )توالی صفت و مبناي مقایسه( 4 هاي شماره در مولفه
توالی مفعول و ( 23و   )حرکت پرسشواژه( 22، )نمود و ستاك فعل-توالی وند زمان( 18، )عریف و اسمت

هاي این پژوهش حاصل آمد،  در مجموع با توجه به نتایجی که از داده. داد هر دو الگو را نشان می) فعل
پایانی  یا فعل SOV توان اینگونه نتیجه گرفت که زبان ارمنی شرقی گرایش بیشتر به الگوي زبانی می
ها از جمله زبان فارسی، موارد بسیاري همچون  البته الزم به توضیح است که مانند بسیاري از زبان. دارد

عوامل کاربردشناختی و ساخت اطالع بر ترتیب اجزاي جمله در این زبان تأثیر دارند بدین معنی که 
  . غالب استالگوي ارائه شده در این پژوهش براي زبان ارمنی، الگوي 
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