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  چكيده

هـايي كـه       عناصر نحوي درون گروه زمان و از جمله سازه         ،در زبان فارسي  
يـل كالمـي و بـه منظـور يـافتن           توانند به دال    در جايگاه موضوع قرار دارند، مي     

كنند و به جايگاهي بـاالتر از بنـد خـود            خوانش نشاندار، از فراز يكديگر گذر     
هايي   جايي  هاي مختلفي از چنين جابه      هاي زباني تحليل    در نظريه . جا شوند   جابه

شود، ارائـه شـده       فرايندهاي تأكيد و مبتداسازي از آنها ياد مي       عنوان   اكه غالباً ب  
بنيـاد،    كوشـد تـا بـا رويكـردي مشخـصه           ين ميان، مقالة حاضـر مـي      در ا . است

گرا تبيـين كنـد و        فرايندهاي يادشده را در چارچوب مفاهيم نظري برنامة كمينه        
 اختيـاري  د و مبتدا و نيز چراييِهاي مؤكّ   تحليلي همگون از انگيزة حركت سازه     

ن بررسـي،   در رونـد ايـ    . دست دهـد     جايي آنها در اشتقاق نحوي به       بودن جابه 
شود كه شاخص گروه زمان جايگاه موضـوع اسـت و سـازة فاعـل                 استدالل مي 

. يابـد   براي بازبيني مشخصة تعريف هستة گروه زمان، به اين جايگاه ارتقـا مـي             
دهد شاخص زمان در فارسـي         دارد كه نشان مي    اهميتاين موضوع از آن منظر      

 ،در تقابل با تحليـل كريمـي  (د باشد هاي مبتدا و مؤكّ تواند محل فرود سازه    نمي
 فـرض ) 1999(بدين ترتيب، به پيـروي از تحليـل هگمـن و گـوئرون            ). 2005
ساز و    هاي متمم   نمايي كه ميان گروه     هاي بيشينة نقش    هاي گروه   شود شاخص   مي

آورنـد كـه      هايي فـراهم مـي      اي براي تظاهر سازه     زمان قرار دارند، جايگاه ثانويه    
سرانجام، با معرفي مفهـوم حـوزة    . شوند  گفته مي  هاي پيش   جايي  دستخوش جابه 
شود كه حركت عناصر درون گروه زمان از فراز هم و ارتقا بـه                كمينه، اشاره مي  

هـاي نظـري    نماي تأكيد و مبتدا، به پيروي از آموزه      هاي نقش   هاي گروه   شاخص
گرا و بدون تخطي از اصول بنيـادين ايـن برنامـه، از جملـه شـرط                   برنامة كمينه 

  .گيرد د كمينه، صورت ميپيون
  

هاي تأكيد و مبتدا، مشخـصة تعريـف، شـاخص            مشخصه: هاي كليدي   واژه
  .زمان، شرط پيوند كمينه، حوزة كمينه
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  مهمقد ـ1
هـايي كـه دسـتخوش ايـن           در زبان، جايگاه ثانوية سـازه      2و مبتداسازي  1فرايندهاي تأكيد 
يي همــواره موضــوعات هــا جــايي شــوند، و انگيــزة نحــوي چنــين جابــه فراينــدها مــي

شناسان با رويكردهاي متفـاوتي بـه         اند و زبان    هاي نحوي بوده    برانگيزي در پژوهش    بحث
 ،؛ هگمن و گوئرون   1998 ،؛ زوبيزارتا 1998 ،؛ كيش 1985 ، هليدي :از جمله (اند    اين پديدة زباني نگريسته   

 ،؛ كريمي 1385 ،؛ درزي 1380 ،؛ خرمايي 1372 ،زاده   غالمعلي :شناسان ايراني   ؛ و از ميان زبان    2004 ،؛ برئول 1999
هـاي پيـشين و از منظـر برنامـة      كوشد تا با تكيـه بـر يافتـه          مقالة حاضر مي  . )2005 و   2003
وكم متفاوتي از فرايندهاي تأكيد و مبتداسازي در زبـان فارسـي و               گرا، تحليل بيش    كمينه

  .ه دست دهدشوند، ب هايي كه دستخوش اين فرايندها مي جايي سازه انگيزة جابه
اي   آيد كه آيا حـوزه      در بررسي فرايندهاي تأكيد و مبتداسازي، اين پرسش به ميان مي          

هـاي منـتج از       ويژه آنكه ساخت     به .چون نحو نيز بايد به تبيين فرايندهاي يادشده بپردازد        
 كه با كنش زبـاني سـروكار دارد و از ايـن              است  اي   بخشي از نظريه   ،چنين سازوكارهايي 

هاي نحوي، ممكن است مرز ميان تـوانش          براي تبيين آنها در چارچوب نظريه     رو، تالش   
هـاي    تـوان گفـت كـه سـاخت         در پاسخ به اين ترديد مي     . و كنش زباني را مخدوش كند     

. دهنـد   متفاوتي را به دسـت مـي     3تنها بر معنا تأثيرگذارند، بلكه شرايط صدق        مورد نظر نه  
كننـد، تنهـا در    شرايط صدق متفاوتي را بيان مـي  كه 4گفتاري در واقع، اگر تفاوت دو پاره 

هايي را بايد در سطحي از بازنمايي كـه      نوع ساختار تأكيد آنها باشد، ناگزير چنين اشتقاق       
 سـطحي نحـوي     ،از آنجا كه صورت منطقـي     . شود، تبيين كرد    صورت منطقي خوانده مي   

هـاي نحـوي      پديـده هاي تأكيـد و مبتـدا را بايـد            است، فرايندهاي منجر به توليد ساخت     
  .)2004 ،برئول(دانست 

 مباحث نظري    آن بر پاية چنين رويكردي، در بخش دوم از مقالة حاضر به اختصار از            
آيد و در بخش سوم نـشان داده   اند، سخن به ميان مي   كه دستماية اين پژوهش قرار گرفته     

                                                           
1. focusing    2. topicalization 
3. truth conditions   4. utterance 
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 ، كريمـي  :از جملـه  (هاي دستوري     گروه زمان، برخالف برخي از تحليل      1شود كه شاخص    مي
هـستة   4 مشخصة تعريـف   3 است كه سازة فاعل به انگيزة بازبيني       2، جايگاه موضوع  )2005

بـه آن  ) 5شـود   خوانده مـي EPPاي كه به داليل تاريخي      يا در واقع، مشخصه   (گروه زمان   
دهـد چنـين جايگـاهي         دارد كه نـشان مـي      اهميتاين موضوع از آن منظر      . يابد  ارتقا مي 

هايي باشد كه در نتيجة فرايندي چون تأكيد يا مبتداسـازي بـه                سازه تواند محل فرود    نمي
در بخـش چهـارم بـا تكيـه بـر تحليـل هگمـن و گـوئرون                  . اند  آغاز جمله حركت كرده   

هـاي تأكيـد    كم دو گروه بيشينة نقشي ـ يعنـي فـرافكن     كه دستشود فرض مي، )1999(
)FocP (   و مبتدا)TopP (  ـ ميان فرافكن    ساز    مهاي بيشينة متم)CP (   و زمان)TP (  وجـود

دارند كه گره شاخص آنها جايگاه عناصري است كه به داليل كالمي و به منظـور يـافتن                  
هـايي     متفاوت بـا تحليـل     ،اين رويكرد . اند  جا شده   خوانش نشاندار به آغاز بند خود جابه      

صل بـه   يـا متـ   )1372 ،زاده  غالمعلـي (سـاز     است كه جايگاه سازة مبتدا را شاخص گروه متمم        
افـزون بـر    . گيرد  در نظر مي  ) گروه زمان : ؛ در طرح حاضر   1380خرمايي  (گروه تصريف   

هاي صـرفي ـ نحـوي مبتـدا و تأكيـد، تـالش        في مشخصه ضمن معرّ،اين، در اين بخش
جايي عناصر نحـوي      گرا، چرايي اختياري بودن جابه      شود تا در چارچوب برنامة كمينه       مي

هايي كـه بـه داليـل كالمـي و بـه انگيـزة بـازبيني                  جايي  هدرون بند زمان تبيين شود؛ جاب     
هـاي تأكيـد و       هاي گروه   گيرند كه هسته     صورت مي  7 و تعبيرناپذيري  6هاي قوي   مشخصه

  .مبتدا ميزبان آنها هستند
و بـازنگري   ) 2005 و   2003(سرانجام، در بخش پنجم ضمن بررسي تحليل كريمـي          

اند، تبيين متفاوتي از حركت عناصر نحـوي          تههايي كه مبناي اين تحليل قرار گرف        در داده 
اي كـه پـيش از آن شـرح و بـسط              شود و بر پاية نظريه      واقع در جايگاه موضوع ارائه مي     

گـرا ـ    شود كه اين عناصر ـ بدون تخطي از اصول برنامة كمينـه   يافته است، نشان داده مي
نمـاي يادشـده      ي نقـش  ها  هاي گروه   توانند با گذر از فراز يكديگر، به جايگاه شاخص          مي

  .ارتقا يابند

                                                           
1. specifier    2. a-position 
3. checking    4. d-feature 
5. Extended Projection Principle (EPP) 6. strong 
7. uninterpretable 
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  مباحث نظريـ 2
 بر كه است 2و حركت  1فرايندهايي چون ادغام   دربردارندة كه  آن از گذشته جهاني دستور
 اصـولي  همچنـين  هـا و    مشخـصه  از اي  مجموعـه  شامل شوند،  مي اعمال واژگاني عناصر
 از. )2000 ،امـسكي چ( آورد  مـي  گرد واژگاني واحدهاي قالب در را ها  مشخصه اين كه است
 بـه  را معنـا  و آوا كـه  د هـستن  زبـان  از بخـش  آن ها  مشخصه كه نمايد  مي چنين ميان، آن

ــديگر ــد يك ــي پيون ــد م ــر( دهن ــدهاي. )2003 ،اج ــاني واح ــامل ،واژگ ــه ش  از اي مجموع
 بـا  كـه  آوايـي  هـاي   مشخصه. اند  آوايي و معنايي ،)نحوي ـ صرفي (صوري هاي  مشخصه
 هـاي   مشخصه و) منطقي سطح در نه و (آوايي صورت در ند،دار سروكار تلفظ چگونگي
 در) آوايـي  سـطح  در نـه  و (منطقـي  صـورت  در اثرگذارنـد،  معنـايي  تعبير بر كه معنايي
 تعبيرپـذير  است ممكن كه نحوي ـ صرفي هاي  مشخصه ديگر، سوي از  هستند؛ دسترس

 فراينـد  در و اسـت  سحـسا  آنها به نحو كه اند  كلمات از ويژگي آن تعبيرناپذير باشند،  يا
 تعبيرپـذير  صـوري  هـاي   مشخـصه . كننـد   مي تعيين را كلمه ظاهري گاه صورت  اشتقاق،

 تأثيرگذارنـد  مقوله يك معناييِ تعبير بر) زمان گروه هستة روي بر 3زمان مشخصة مانند(
 تعبيرناپـذير  هـاي  مشخـصه  امـا  باشـند؛  دسـترس  در منطقي صورت در بايد رو اين از و
 نحوي ساخت معناييِ تعبير بر) حالت مشخصة يا فعل روي  بر 4صريفت مشخصة مانند(

 سـاختي  ،صـورت  ايـن  غير در شوند؛ حذف منطقي صورت از ترتيبي به بايد و اثرند  بي
 صـورت  يـا  نمـود  در تر،  دقيق گفتة به. )2004 ،؛ ردفورد 2003 ،اجر( آيد  مي حاصل نادستوري

 كمـك  جملـه  معنـاييِ  خوانش به كه دباشن داشته حضور بايد هايي  مشخصه تنها ،منطقي
 بـر  و سطح اين در صرفاً جمله معنايي تعبير گرا،  كمينه برنامة چارچوب در زيرا كنند،  مي

 در مفهوم اين. )1995 ،چامسكي( گيردمي صورت آن در موجود معناييِ هاي  مشخصه اساس
 شـده  تعريـف  زير ترتيب به )2005 ،ديگران و هورنشتين ؛2003 ،اجر( 5كامل خوانش اصل قالب
  :است

  
                                                           

1. merge                   2. move 
3. tense feature    4. inflection feature (Infl) 
5. fll Interpretation 



  بنياد به فرايندهاي مبتداسازي و تأكيد در زبان فارسي مشخصهيرويكرد

5 

  كامل خوانش ـ 1
 مشخـصة  هـيچ  شـامل  نبايـد  شـود،   مـي  اعمـال  معنـايي  قواعـد  ،آن بـر  كه ساختاري
  )15 :2005 ،ديگران و هورنشتين(.باشد تعبيرناپذيري

 نـام  به سازوكاري رهگذر از نحوي، اشتقاق از تعبيرناپذير هاي  مشخصه حذف فرايند
رابطـة نحـوي     سـاية  در تعبيرناپـذير  مشخـصة  كه ترتيب بدين گيرد؛  مي صورت بازبيني
   :شود مي حذف و بازبيني خود، متناظر مشخصة با 1تطابق
  تطابق ـ 2

 بـا  Yكه   هنگامي شود،  مي بازبيني Y نحوي عنصر روي بر] uF [تعبيرناپذير مشخصة
 متنـاظر  مشخـصة  داراي Zو   ،بـوده  فرمـاني   سازه رابطة در Z نام به ديگري نحوي عنصر

]F [168: 2003 ،اجر(.شدبا(  
 اصـطالحاً  را خـود  تعبيرناپـذير  جفـت ] F [تعبيرپـذير  مشخصة باال، تطابق رابطة در
 كه است 3كمينه پيوند شرط تابع ها  مشخصه جذب فرايند. )1995 ،چامسكي( كند  مي 2جذب

  :شود مي تعريف زير صورت به
  كمينه پيوند شرط ـ 3

 K بـه  b كـه  اي گونـه  نباشـد؛ بـه    يـان م در b اگـر  كند، جذب را a تواند  مي Kعنصر  
  .كند جذب را b بتواند K و باشد تر نزديك

  )311: 1995 ،چامسكي(.كند فرماني سازه a بر b اگر است، تر نزديك K به bعنصر 
 در. است مبتني ها  مشخصه از برخي ويژگي بر نيز عناصر حركت گرا،  كمينه برنامة در
 پيـشنهاد  هـا   مشخصه بازبيني براي رويكرد اين چارچوب در كه هايي  شيوه از يكي واقع،
. آورد  مـي  پـي  بر را ها  سازه حركت كه است نظريه به جديدي مفهوم افزودن است، شده
 نـام  بـه  ديگري ويژگي داراي تعبيرپذيري، ويژگي از گذشته ها  مشخصه رويكرد، اين در

 پيامـد  تـرين   هـم م. شود  مي مشخص (*) ستاره نماد با نحوي بازنمايي در كه هستند 4قدرت
 كـه  اي  گونـه  بـه  هاست؛  مشخصه بازبيني و تطابق روند در عناصر حركت جديد، مفهوم اين

                                                           
1. agree     2. attract 
3. Minimal Link Condition (MLC)  4. strength 
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 ساخت سطح در اشتقاق فروريزي سبب نشود، بازبيني آشكارا ،قوي در نحو اي مشخصه اگر
 قوي مشخصة ها،  مشخصه بازبيني فرايند ترتيب، در  بدين. )1993:30 ،چامسكي( شود مي منطقي
  .)2003 ،اجر( باشد موضعي رابطة در شوندهبازبيني  كننده يا بازبيني مشخصة با بايد

 هـاي   گونـاگوني  اسـت،  متفـاوت  ديگر زبان به زباني از كه ها  مشخصه قدرت ويژگي
 تظـاهر  سـبب  كـه  اي  مشخـصه  ارزش فرانـسه  زبـان  در مثالً، ؛آورد  مي به دنبال  را زباني

 دو هـر  رو، ايـن  از و است قوي شود،  مي يكمك و واژگاني افعال روي بر زمان تصريف
در مقابـل، در    . آينـد   مـي  نفي عنصر از پيش زمان، گروه هستة به حركت با يادشده سازة
اسـت و بـدين ترتيـب، در         قـوي  ،كمكـي  فعل روي بر تنها اين مشخصه  انگليسي زبان

و مانـد     مراحل اشتقاق نحوي، فعل واژگاني در درون هستة گروه فعلي كوچك باقي مـي             
  .)2003 ،اجر(يابد  فعل كمكي به هستة گروه زمان ارتقا مي

، )2005 ،كريمـي (پايـان اسـت       هاي فعل   رسد در زبان فارسي كه در شمار زبان         به نظر مي  
 بنـابراين، پـس از حركـت فعـل          ،مشخصة تصريف هستة گروه فعلي كوچك قوي است       

، ]*uV[عبيرناپـذير    يادشده بـه انگيـزة بـازبيني مشخـصة قـوي و ت             اصلي به هستة گروهِ   
مجموعة هستة گروه فعلي كوچك و فعل واژگاني به منظور بـازبيني مشخـصة تـصريف      

مـثالً  (نماي باالتر كه واجد مشخـصة تعبيرپـذير متنـاظر اسـت               اين هسته، به هستة نقش    
پايـان    كـه هـر دو در فارسـي هـسته         ) PerfP(هستة گروه زمان يا هستة گروه نمود كامل         

هاي آلمـاني و فرانـسه        اين فرايند در زبان   . )1(شود  ابد و به آن منضم مي     ي  ارتقا مي ) هستند
  .)2003 ،؛ اجر1999 ،چينكوئه(شود  نيز مشاهده مي

به همين دليل است كـه در زبـان فارسـي، پـس از حـذف گـروه فعلـي كوچـك در                       
هاي همپايه، فعل اصلي ـ برخالف زبان انگليسي كـه مشخـصة تـصريف هـستة       ساخت

 در »بودن«شود و در كنار فعل كمكي   ضعيف است ـ حذف نمي ، آنچكِگروه فعلي كو
هـاي   سـاخت ).  ـ الـف و ب  4هـاي   تقابـل جملـه  (ماند   نمود كامل باقي مي،هستة گروه

كنند و چنانچه فعل جملـه در شـمار           موسوم به پرسش تأييدي نيز اين انگاره را تأييد مي         
باشـد،  ) دررفـتن مانند  (ي پيشوندي   ها   يا فعل  )اختصاص دادن مانند  (هاي مركب     محمول

شـود، امـا بخـش      حذف مي،جزء غيرفعلي آن به همراه عناصر درون گروه فعلي كوچك     
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 در ساخت پرسش تأييدي بـه جـاي   ،فعلي كه پيشتر از درون اين گروه خارج شده است  
افزون بر اين، ارتقا و انـضمام فعـل اصـلي بـه فعـل      ).  ـ الف و ب 5هاي  جمله(ماند  مي

شود قيدهايي كه با توجه به جهت خط فارسـي بـه سـمت چـپ گـروه         سبب مي كمكي  
هـاي   تقابل جمله(شوند، نتوانند ميان دو فعل يادشده تظاهر يابند  فعلي كوچك متصل مي   

  ): ـ الف و ب6
]  ـــ   vP[هاي خودشان نگذاشته بـودم، سـهراب    ها را در قفسه  ـ الف ـ من كتاب  4

  .گذاشته بود
  .بود]  ــ  vP[هاي خودشان نگذاشته بودم، سهراب  ا را در قفسهه من كتاب*    ب ـ

  دهد؟  نمي؛دهد هايش اختصاص مي ها را به مهمان  ـ الف ـ سهراب معموالً اين اتاق5
   نرفته بودند؟؛    ب ـ همة دالوران به سرعت از مهلكه دررفته بودند

  .برده بود] زيركانه[ ـ الف ـ سهراب اين مسابقه را 6
  .بود] زيركانه[سهراب اين مسابقه را برده * ـ    ب 

 گذشته از آنكه مشخصة تعبيرپـذيري دارد كـه مشخـصة تـصريف              ،ستة گروه زمان  ه
كنـد، ميزبـان چنـد مشخـصة          گـذاري و بـازبيني مـي        هستة گروه فعلي كوچك را ارزش     

) uΦ(و شـخص و شـمار   ) ucase(، حالـت  )uD(تعبيرناپذير، از جمله مشخصة تعريف     
مشخـصة تعريـف ايـن    .  كه بايد از سوي مشخصة متناظر خود بـازبيني شـوند        نيز هست 

هسته از رهگذر تطابق با گروه حرف تعريف فاعل بازبيني و به پيروي از اصل خـوانش                 
مانند زبان انگليـسي؛    (چنانچه در زباني مشخصة يادشده قوي باشد        . شود  كامل حذف مي  

يابد تا در     به شاخص گروه زمان ارتقا مي     ، سازة فاعل از محل توليد خود        )2009 ،ردفورد
  .اي موضعي، سازوكار بازبيني و حذف مشخصة تعبيرناپذير صورت گيرد ساية رابطه

 همـواره   ،در اين زمينه، بايد يادآور شد كـه جايگـاه روسـاختي گـروه اسـمي فاعـل                 
بـا حـذف مفهـوم      گرا،    در برنامة كمينه  . هاي دستوري بوده است     موضوع مهمي در تحليل   

رساختة حاكميـت، تـالش شـده اسـت تـا در مباحـث نحـوي و از جملـه در بررسـي                       ب
هاي معنايي، بر روابط طبيعي ميـان شـاخص، هـسته و مـتمم كـه                  چگونگي اعطاي نقش  

بر اين اساس، از آنجا كـه موضـوع         . آورد، تكيه شود    ساخت گروهي با خود به همراه مي      
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آورد، منطقي است كه       به دست مي   ـ متمم  دروني، نقش معنايي خود را تحت رابطة هسته       
ــ هـسته اعطـا شـود تـا فاعـل در              نقش معنايي موضوع بيروني در ساية رابطة شـاخص        

). 2005هورنـشتين و ديگـران      (اي توليد شود كه با آن پيوند معنـايي دارد             شاخص هسته 
شود و از ميانة دهة هـشتاد مـيالدي            ياد مي  1اين رويكرد كه از آن به فرضية فاعل دروني        

هاي خود جايگـاه توليـد       رواج فراوان يافته، در نخستين صورت      ،هاي دستوري   در تحليل 
موضوع دروني يا گروه حرف تعريف فاعل را شاخص گروه فعلي بزرگ در نظر گرفتـه                

  .)2004 ،ردفورد(است 
شـده   پيـشنهاد ،  )1988 ، الرسـون  :از جمله ( 2)اي  پوسته(اي    با معرفي نظرية گروه فعلي اليه     

جاي شاخص گروه فعلي بزرگ، در جايگـاه شـاخص            فاعل ساختاري جمله، به   است كه   
با اين همـه، در زبـاني ماننـد انگليـسي، هـستة             . شود  ادغام مي ) vP(گروه فعلي كوچك    

شود و همچنـين، عناصـري كـه در هـستة      فرافكن نفي كه بر فراز گروه يادشده ادغام مي 
، با توجه به ترتيـب خطـي   )2003 ،ساز؛ اجـر  ندهاز جمله فعل وجهي آي(گيرند   گروه زمان قرار مي   

تحليلگـران در حـل ايـن    . يابند عناصر جمله، پس از گروه حرف تعريف فاعل تظاهر مي    
اند كه از رهگذر       كرده پيشنهاد دو جايگاه ساختاري مستقل براي سازة مورد نظر          ،تعارض

در شـاخص گـروه   يابند؛ يكي محل ادغام اين عنـصر   فرايند حركت به يكديگر پيوند مي 
هـاي    در سـاخت  . فعلي كوچك و ديگري جايگاه روساختي آن در شاخص گـروه زمـان            

 نيز فاعل ساختاري جمله در واقع موضوع دروني گروه فعلي اسـت             3موسوم به نامفعولي  
 جايگاه شاخص در گروه فعلي كوچك و نيز گروه حرف تعريفي كـه بـر آن                 كه در نبودِ  

در حمايـت از    . يابـد   وي به شاخص گروه زمـان ارتقـا مـي         فرماني كند، به داليل نح      سازه
ماننـد كـوپمن و اسـپورتيش       (هـاي دسـتوري       فرضية فاعل دروني، شواهد گوناگوني در تحليل      

همچنين، بر پاية مالحظـات     .  فراهم آمده است   )2009 ،؛ ردفورد 2005 ،؛ هورنشتين و ديگران   1991
 بـازبيني مشخـصة     ،ة چنين حركتـي   نظري و شواهد زباني، نشان داده شده است كه انگيز         

حالت نيست؛ بلكه اين عنصر در زباني مانند انگليسي به منظور بازبيني مشخصة تعريف              

                                                           
1. Internal Subject Hypothesis (ISH) 2. VP-shell analysis 
3. unaccusative 
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  .)2003 ،اجر(يابد  قوي بر روي هستة زمان به شاخص اين گروه ارتقا مي
شود تا ضمن بررسي ارزش قدرت مشخصة تعريـف گـره             مي  در بخش بعدي تالش   
چنانچه مشخـصة   . روساختي سازة فاعل در اين زبان تبيين شود       زمان در فارسي، جايگاه     

تعريف در فارسي نيز قوي باشد و عنصر فاعـل را بـه اجبـار بـه شـاخص گـروه زمـان                       
  .د و مبتدا دانستهاي مؤكّ توان محل فرود سازه بركشد، اين جايگاه را نمي

  
   مشخصة تعريف در فارسيـ 3

 ، در زبـاني ماننـد انگليـسي       EPP تعريف يا    ه در بخش گذشته اشاره شد، مشخصة      كچنان
 فاعل به شاخص گـروه زمـان        ءقوي است و از اين رو، در روند بازبيني خود سبب ارتقا           

گـاهي  ،  هاي ضميرانداز كه گروه اسـمي فاعـل         نزد برخي از تحليلگران، در زبان     . شود  مي
 بـرآورده   تظاهر آوايي ندارد، مشخصة تعريف با حركت فعل ايستا به هستة گـروه زمـان              

هـاي اسـمي دارد تـا بتوانـد           ها بـه انـدازة كـافي ويژگـي          شود؛ زيرا فعل در اين زبان       مي
هـاي اسـمي در آغـاز         مشخصة يادشده را برآورده كند و از اين رو، انگيزة تظـاهر گـروه             

. )1998 ،الكـسيادو و ديگـران    (هايي همچون تأكيد و تقابل است         جمله، صرفاً بازبيني مشخصه   
بر اين بـاور اسـت كـه در زبـان ضـميراندازي همچـون       ) 2005( كريمي  در سوي ديگر،  

 نه با حركت فعل به هستة گروه زمان، كه از طريق تطابق گروه              ،فارسي، مشخصة تعريف  
وي معتقد است   . شود  برآورده مي ) uD(حرف تعريف فاعل با مشخصة متناظر گره زمان         

 فاعل به   ءضعيف است، بدون ارتقا   كه فرايند تطابق و بازبيني اين مشخصه كه در فارسي           
دهند كـه ظـاهراً    با اين همه، شواهد زباني نشان مي    . گيرد  شاخص گروه زمان صورت مي    

 مشخصة تعريف گره زمان فارسي نيز قوي است و در فراينـد             برخالف رويكرد يادشده،  
  .كشد بازبيني، سازة فاعل را به جايگاه شاخص خود برمي

گيـريم كـه    مـي  نظررا در)  ـ الف تا پ 7(هاي  ، دادهبراي بررسي اين موضوع، نخست
كنـد و     در آنها يك گروه بيشينه با نقش قيدي كه مرز گروه فعلي كوچك را مشخص مي               

، ميـان فاعـل و      )با توجه به تظاهر مفعـول پـس از قيـد          (به سمت راست آن متصل شده       
هـا    اين ساخت شود، در     چنانكه مالحظه مي  . موضوع دروني گروه فعلي قرار گرفته است      



  هاي زبانيپژوهش

10  

ند، عنصر فاعل در جايگاه  هستنشان بي)  ـ الف تا پ 8(هاي  ويژه در تقابل با نمونه كه به
  : تظاهر يافته است،آغازين جمله

  . اين خبر را شنيد] كامالً اتفاقي[ ـ الف ـ سهراب 7
  .در را باز كرد] ماهرانه و بدون كليد[ب ـ سهراب      
  .مان را پذيرفتعوتد] ميلي با بي[ پ ـ سهراب     

  .سهراب اين خبر را شنيد] كامالً اتفاقي! [ ـ الف ـ 8
  .سهراب در را باز كرد] ماهرانه و بدون كليد! [ب ـ      
  .سهراب دعوتمان را پذيرفت] ميلي با بي! [پ ـ      

 !)با عالمت (نشاندارند   ،)7 (جمالت مقابل در) 8 (مانند هايي  ساخت نگارنده، به نظر 
بـا ايـن همـه،      . كننـد   مي منتقل شنونده به را تقابل يا تأكيد همچون اي  افزوده عاتاطال و

رود كه سازة فاعل      چنانچه مشخصة تعريف گره زمان فارسي را ضعيف بدانيم، انتظار مي          
نـشان بـودن      بـي . در محل ادغام خود، يعني شاخص گروه فعلـي كوچـك، بـاقي بمانـد              

كننـد و بـر حركـت گـروه حـرف       ا تأييـد نمـي  بيني ر اين پيش)  ـ الف تا پ 7(جمالت 
  .دارندتعريف فاعل به جايگاهي باالتر از گروه فعلي كوچك داللت 

را  شاهد ديگري    ،تقابل جايگاه قيدهاي جمله و قيدهاي متصل به گروه فعلي كوچك          
بـراي بررسـي ايـن موضـوع،        . آورد  مبني بر خروج فاعل از محل ادغام خود فـراهم مـي           

هـاي قيـدي بـه اختـصار اشـاره            از گروه ) 1999(دي دوگانة چينكوئه    بن  نخست به تقسيم  
كنـد؛ يكـي      ي، قيدها را به دو گروه مجـزا تقـسيم مـي           بندي كلّ   وي در يك طبقه   . كنيم  مي

كنـد و ديگـري قيـد فعلـي            يـاد مـي    1)فراقيد(قيدهاي جمله كه وي از آنها به قيد جمله          
يابد    قيدهاي گروه نخست تظاهر مي      همواره پس از   ،ي جمله  كه در ترتيب خطّ    2)فروقيد(
محـور   قيدهاي گروه نخست كـه غالبـاً در شـمار قيـدهاي گوينـده      . )4ــ 11: 1999 ،چينكوئه(

دهنـد    اي كه بيان شده است، نـشان مـي          هستند و در واقع، نگرش گوينده را به كل جمله         
ان متـصل  ، به پيروي از طـرح حاضـر بـه گـروه زمـ            )11: 1999 ،؛ چينكوئه  89: 1972 ،جكنداف(

در سوي ديگر، قيدهاي گروه دوم كـه بـر مفـاهيمي چـون مكـان، چگـونگي،                  . شوند  مي

                                                           
1. higher AdvPs    2. lower AdvPs 
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 و ديگـر    )104: 1386الـديني   ة؛ مـشكو  زيركانـه ،  نهاهوشـمند  و   عاقالنه مانندِ(حالت، تكرار، پذيرفتگي    
موارد مشابه داللت دارند، با اتصال به گروه فعلي كوچك، مـرز ايـن گـروه را مـشخص                   

  :اند آمده)  ـ الف و ب9(هايي از فراقيدها و فروقيدها، به ترتيب، در  نمونه. كنند مي
  .قانوناً، معموالً، خوشبختانه، شوربختانه، ظاهراً، احتماالً:  ـ الف ـ  قيدهاي جمله9

  . ماهرانه، زيركانه، عاقالنه، همواره، هنوز، هرگز، ناگهان: ب ـ قيدهاي فعلي     
  )5: 124: 2005 ، كريمي:برگرفته از(           

نشان جمله بـر      ي بي گونه كه پيشتر اشاره شد، قيدهاي جمله بايد در ترتيب خطّ            همان
  10(هاي     براي مثال، در نمونه    ؛م باشند قيدهاي فعلي مقد (م قيدهاي گروه نخست بـر      تقد

 دستوري است؛ امـا در      ،قيدهاي گروه دوم رعايت شده و از همين روي، ساخت حاصل          
  : ديگرگونه است،، اين ترتيب)11(ستوري يا نشاندار هاي غيرد ساخت
  .شوند  ـ الف ـ معموالً هميشه آنها در كارشان موفق مي10

  .      ب ـ خوشبختانه برادرت عاقالنه رفتار كرده است
  .      پ ـ متأسفانه هرگز سهراب اشعارش را گردآوري نكرد

  .شوند هميشه معموالً آنها در كارشان موفق مي*  ـ الف ـ11
  .عاقالنه برادرت خوشبختانه رفتار كرده است*       ب ـ
  .هرگز متأسفانه سهراب اشعارش را گردآوري نكرد!!       پ ـ 

هاي قيدي يادشـده و تقـدم و تـأخر آنهـا              اكنون با توجه به آنچه دربارة جايگاه گروه       
بـان  نسبت به يكديگر آمده است، به موضوع اصلي بحث، يعنـي مشخـصة تعريـف در ز          

براي اين منظـور،    . گرديم   بازمي ،فارسي و امكان انتقال گروه فاعل به شاخص گروه زمان         
 و قيـد    »خوشـبختانه «كنيم كه در آنها قيد جملة         هاي زير را بررسي مي      نخست تقابل داده  

  :اند هاي مختلف در اشتقاق نحوي تظاهر يافته ها و جايگاه  با توالي»زيركانه«فعلي 
  .شبختانه زيركانه سهراب رفتار كردخو!!  ـ الف ـ 12

  .زيركانه خوشبختانه سهراب رفتار كرد*       ب ـ
  .سهراب خوشبختانه زيركانه رفتار كرد!       پ ـ 

  .      ت ـ خوشبختانه سهراب زيركانه رفتار كرد
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 كـه   »خوشـبختانه «، قيـد جملـة      )1999(در مقالة حاضر با استناد به تحليل چينكوئـه          
نماياند، متصل به گـروه زمـان فـرض           است و نگرش وي را به جمله بازمي       محور    گوينده
 متصل به گروه فعلي كوچك متـصل در نظـر گرفتـه شـده               »زيركانه« و قيد فعلي     )2(شده
  سـاخت، نادسـتوري و نـشاندار        هاي خـوش    بر اين مبنا، زيرساخت مشترك جمله     . است

 در آن سـازة فاعـل در درون        زير خواهـد بـود كـه       به صورت بازنماييِ  ) ـ الف تا ت   12(
  :گروه فعلي كوچك قرار دارد

 .]]]] سهراب رفتار كردvP[ زيركانه TP]  vP[ خوشبختانه TP[ ـ 13
و نيز بر اساس رويكردي كه معتقـد اسـت فاعـل در زبـان               ) 13(با توجه به بازنمايي     

ا فارسي در روند بازبيني مشخصة تعريف هستة گروه زمان به شاخص گروه زمـان ارتقـ               
نـشاني باشـد كـه در آن، گـروه      بايد صورت روساختي و بي)  ـ الف 12(يابد، جملة  نمي

در محـل ادغـام خـود و پـس از دو گـروه قيـدي ديگـر                  ) سهراب(حرف تعريف فاعل    
تنهـا ايـن سـاخت در برابـر           با ايـن همـه، نـه      . تظاهر يافته است  ) خوشبختانه و زيركانه  (

زبانـان   نمايد، بلكه حتـي نـزد اغلـب فارسـي     بسيار نشاندار مي)  ـ پ و ت 12(جمالت 
گروه قيدي )  ـ ب 12(در جملة . شود پذيرفتني نيست و در فرايند عادي گفتار توليد نمي

 ـ صرف نظر از جايگاه فاعل در اين جمله ـ به مـوقعيتي بـاالتر از مـرز گـروه       »زيركانه«
 آشكار شده، سـاخت     »نهخوشبختا«زمان ارتقا يافته و با توجه به اينكه پيش از قيد جملة             

، فاعل به انگيزة يافتن خوانش تأكيـدي بـه   ) ـ پ 12(در جملة .  نادستوري است،حاصل
كه خواهيم ديد، بـه     نچنا(تنهايي به جايگاهي فراتر از مرز گروه زمان حركت كرده است            

ساخت حاصل از اين فرايند دستوري، اما در تقابـل          ). نما  شاخص يك گروه بيشينة نقش    
  .، نشاندار است) ـ ت12(اي مانند  با جمله

بر پايـة  . رسيم كه ساخت مورد نظر اين تحليل است مي)  ـ ت 12(سرانجام، به جملة 
شمارد، حضور فاعـل      تحليلي كه مشخصة تعريف هستة زمان را در فارسي ضعيف برمي          

ا جايي در فرايندي مانند تأكيد يـ        پيش از قيدهاي گروه فعلي كوچك را بايد به دليل جابه          
آيـد،   برمـي )  ـ ت 12(گونه كه از جملـة دسـتوري    با اين همه، همان. مبتداسازي دانست

. نـشان اسـت   كـامالً بـي  )  ـ الـف تـا پ   12(ساخت مورد نظر در تقابل با ديگر جمالت 
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كـه مـرز گـروه زمـان را مـشخص            (»خوشـبختانه «وانگهي، تظاهر عنصر فاعل ميان قيد       
، داللت بر اين نكتـه      )ر مرز گروه فعلي كوچك است     كه نشانگ  (»زيركانه«، و قيد    )كند  مي

تـوان نتيجـه      بنـابراين، مـي   . دارد كه فاعل مورد نظر از درون بند خود بيرون نرفته اسـت            
نـشان بـودن    بـي .  محل فـرود فاعـل اسـت   ،گرفت كه در اين جمله، شاخص گروه زمان     

 اين حركـت و  از اجباري بودن)  ـ الف 12(در قياس با ساخت نشاندار )  ـ ت 12(جملة 
از ايـن   . كنـد   در نتيجه، قوي بودن مشخصة تعريف هستة زمان در فارسـي حكايـت مـي              

  .رود منظر، شاخص گروه زمان فارسي نيز همچون انگليسي، جايگاه موضوع به شمار مي
 شاهد ديگري مبني بر قوي بـودن مشخـصة تعريـف هـستة              ،1مفهوم بازبيني چندگانه  

هـاي تعبيرپـذير كـه در         مشخصهبر اساس اين مفهوم،     . دهد  زمان در فارسي به دست مي     
توانند آزادانه در چند فرايند بـازبيني مـشاركت كننـد           شوند، مي   رابطة بازبيني حذف نمي   

) ـ الـف 14(براي بررسي اين موضوع، نخست جملة نشاندار. )280: 2005هورنشتين و ديگران   (
 پـيش از قيـد جملـة    »هرگـز «فعلي هاي مفعول و قيد  گيريم كه در آن سازه  را در نظر مي   

فاعل نيز پـيش از قيـد       . اند  كند، تظاهر يافته     كه مرز گروه زمان را مشخص مي       »متأسفانه«
 پـس از    »به مـا  « آشكار شده است كه با توجه به حضور مفعول غيرمستقيم            »كامالً«فعلي  

مت بـه سـ   ) با توجه به جهت خـط فارسـي       (توان نتيجه گرفت كه اين قيد         قيد اخير، مي  
بدين ترتيـب،   . كند  راست گروه فعلي كوچك متصل شده است و مرز آن را مشخص مي            

، صرف نظر از جايگاهي كه براي فـرافكن بيـشينة   ) ـ الف 14(صورت زيرساختي جملة 
  :خواهد بود)  ـ ب14(نفي در نظر گرفته شده است، به صورت بازنمايي 

  . ما معرفي نكرد ـ الف ـ سارا را هرگز متأسفانه سهراب كامالً به14
  سارا را بـه مـا   VP[ سهراب vP[  كامالً vP[  هرگز TP] NegP]  vP[ متأسفانه TP[ب ـ  

  ]]]]]]].معرفي نكرد
  

 ـ  14(توان نتيجـه گرفـت كـه در جملـة      ، مي) ـ ب 14(بنابراين، با توجه به بازنمايي 
ول، يكـي بـراي    از دو سازة قيد و مفعـ      ؛اند  جا شده   سه سازه در اشتقاق نحوي جابه     ) الف

كـه  (هاي دو گروه بيشينة نقشي تأكيد و مبتدا           تأكيد و ديگري براي مبتداسازي به شاخص      

                                                           
1. multiple checking 
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سازة فاعل نيـز بـه جايگـاهي    . اند  ارتقا يافته)2007 ،بر فراز گروه زمان قرار دارند؛ كريمي و طالقاني   
ح در اين ميـان، ايـن پرسـش مطـر         . باالتر از مرز گروه فعلي كوچك حركت كرده است        

اي مرز گروه فعلي كوچـك را پـشت           شود كه گروه حرف تعريف فاعل به چه انگيزه          مي
 جايگـاه   ،طبـق رويكـردي كـه شـاخص گـروه زمـان را در فارسـي               . سر گذاشته اسـت   

داند، ناگزير بايد نتيجه گرفت كه عنصر فاعل نيز براي بـازبيني مشخـصة                غيرموضوع مي 
) 2007( اين جايگـاه را كريمـي و طالقـاني    .مبتدا به شاخص گروه زمان ارتقا يافته است      

از اين منظر، دو سازة فاعل و مفعـول بـه منظـور             . دانند   مي 1زمينه  محل فرود مبتداي پس   
 به انگيزة بازبيني مشخصة تأكيد در اشـتقاق نحـوي           »هرگز«بازبيني مشخصة مبتدا و قيد      

  .اند جا شده جابه
گـرا،    هاي نظري برنامة كمينه      آموزه گونه كه خواهيم ديد، در چارچوب       با اين همه، آن   

. هايي نـاممكن اسـت   جايي بر اساس چنين جابه)  ـ الف 14(دست يافتن به ترتيب خطي 
 به انگيزة بازبيني مشخصة تأكيد بـه جايگـاه شـاخص يـك              »هرگز«دانيم، قيد     چنانكه مي 

 بـراي  هاي فاعل و مفعول، هركـدام كـه   كند و از ميان سازه گروه بيشينة تأكيد حركت مي   
جـا شـود، طبـق اصـل          تر در شـاخص گـروه زمـان جابـه           بازبيني مشخصة مبتداي پايين   

دار بـازبيني      عهـده  )1995 ،چامسكي( و شرط پيوند كمينه      )2009 ،هورنشتين( 2ترين جذب   كوتاه
شود كه بر فراز گروه تأكيد قرار دارد؛ زيرا بنا به مفهوم بازبيني               مشخصة مبتداي باالتر مي   

مانـد و     صة تعبيرپذير روي اين عناصر همچنان در اشتقاق نحوي فعال مي          چندگانه، مشخ 
بـدين ترتيـب، اگـر فاعـل بـراي          . تواند آزادانه در چند فرايند بازبيني مـشاركت كنـد           مي

و اگر مفعول براي بـازبيني آن  )  ـ الف 15(بازبيني مشخصة يادشده حركت كند، ساخت 
  :آيد به دست مي)  ـ ب15(ارتقا يابد، ساخت 

 TP tSUB] NegP] vP tADV] vP[ متأسـفانه  TP[ هرگـز  FocP[ سـهراب  TopP[ ـ الـف ـ     15
  ...  سارا را به ماvP tSUB] VP[كامالً 

 كـامالً   TP tOBJ] NegP] vP tADV] vP[ متأسـفانه    TP[ هرگـز    FocP[ سارا را    TopP[ـ   ب      
]vP سهراب ]VP tOBJبه ما ...  

  

                                                           
1. background topic   2. shortest attract  
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) ــ الـف  14(ز دو ساخت باال بـر اشـتقاق نحـوي    يك ا   شود، هيچ   چنانكه مالحظه مي  
جايي سه عنـصر فاعـل،        تواند حاصل از جابه     منطبق نيستند و بنابراين، جملة يادشده نمي      

 بنيـاد   ،اگر اين اسـتدالل   . هاي تأكيد و مبتدا باشد      مفعول و قيد به انگيزة بازبيني مشخصه      
هاي مفعـول و   سازه)  الف ـ 14(توان نتيجه گرفت كه در جملة  صحيحي داشته باشد، مي
هاي مبتدا و تأكيد، و سازة فاعل بـه انگيـزة بـازبيني مشخـصة                 قيد براي بازبيني مشخصه   

افزون بـر  . اند جا شده تعريف گره زمان ـ و نه مشخصة مبتدا ـ از جايگاه اولية خود جابه  
آورد  اين، تحليلي كه در اين زمينه ارائه شده است، توضيحي براي اين مسئله فـراهم مـي               

) هاي تأكيد و مبتـدا    مشخصه :در اينجا (كه چرا با داشتن دو مشخصة تعبيرناپذير متفاوت         
  .)2005 ،هورنشتين و ديگران(جا كرد  توان بيش از دو عنصر را در اشتقاق نحوي جابه نمي

فرايند حذف گروه فعلي نيز شاهد ديگري در حمايت از فرضية قوي بودن مشخـصة               
اي، فرايند    در چارچوب نظرية گروه فعلي اليه     . آورد  ي فراهم مي  تعريف گروه زمان فارس   

بـراي  . )2003 ،اجـر (شـود     يادشده در واقع بر فرافكن بيشينة گروه فعلي كوچك اعمال مي          
مثال، در زبان گيلي اسكاتلندي مشخصة تعريف گروه زمـان ضـعيف اسـت و فاعـل در                  

رت حذف گـروه فعلـي كوچـك      در نتيجه، در صو   . ماند  جايگاه زيرساختي خود باقي مي    
هايي مانند پاسخ كوتاه، عنصر فاعل به همـراه موضـوع درونـي فعـل حـذف                   در ساخت 

  ). قوي است،برخالف انگليسي كه مشخصة تعريف گروه زمان(شود  مي
هـاي زيـر    كنيم و براي اين منظور، داده اكنون اين مسئله را در زبان فارسي بررسي مي  

حذف گروه فعلي كوچك و موضوع يا موضـوعات درونـي           رغم    گيريم كه به    را درنظرمي 
  :فعل، عنصر فاعل در آنها به جاي مانده است

]  ـــ  vP./* [گذاشـتم ]  ـــ  vP[كـي گلـدان را روي ميـز گذاشـت؟ مـن       ـ   ـ الف 16
  .گذاشتم

 ]   ـــ vP[ولـي  ./* شناسـي  نمـي  ]   ـــ vP[شناسم، ولي تو       ب ـ من سهراب را مي 
  .شناسي نمي
  

توانـد تظـاهر      فارسي زباني ضميرانداز است و فاعل جمالت خبري پايـه مـي           هرچند  
رغم حضور شناسـة فـاعلي    آوايي نداشته باشد، در جمالت باال حذف ضماير فاعلي ـ به 
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 بـاال  تقابل جمالت دستوري و نادستوريِ. انجامد بر روي فعل ـ به ساختي نادستوري مي 
 اشتقاق از درون گروه فعلي كوچك خـارج         اي از   دهد كه عنصر فاعل در مرحله       نشان مي 

  .شده و به جايگاه روساختي خود در شاخص گروه زمان ارتقا يافته است
گـروه زمـان    شـاخص   رسـد كـه       در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مـي            

 جايگاه موضوع است كه با توجه به قوي بودن مشخصة تعريف هستة اين گروه،              ،فارسي
از ايـن منظـر،     . يابـد   زمان ارتقـا مـي    شاخص  ون گروه فعلي كوچك به      سازة فاعل از در   

در بخش بعدي بـه پيـروي از        . هاي مبتدا باشد    تواند محل فرود سازه     جايگاه يادشده نمي  
هاي بيـشينة مبتـدا و        فرافكنهاي    شاخصشود كه     پيشنهاد مي ) 1999(هگمن و گوئرون    

هايي هـستند كـه       رند، جايگاه ثانوية سازه   ساز و زمان قرار دا      تأكيد كه ميان دو گروه متمم     
  .شوند ي در اشتقاق نحوي مييها جايي دستخوش چنين جابه

  
  هاي تأكيد و مبتدا مشخصهـ 4

 جايگاه موضوع اسـت و سـازة   ،در بخش پيشين گفته شد كه شاخص گروه زمان فارسي    
 و قـوي  به انگيزة بـازبيني مشخـصة تعبيرناپـذير   ) D(فاعل با مشخصة تعبيرپذير تعريف      

كننـده و     هاي بازبيني   كند تا مشخصه    به اين جايگاه حركت مي    ) *uD(تعريف هستة زمان    
از اين رهگذر، مشخـصة تعبيرناپـذير هـستة         . شونده در مجاورت هم قرار بگيرند       بازبيني

بـازبيني و حـذف     ) 1بخش دوم، تعريـف     (گروه زمان به پيروي از مفهوم خوانش كامل         
 ؛آيد كه نادستوري يا كامالً نشاندار است        ، ساختي حاصل مي   شود؛ در غير اين صورت      مي

اي  كه در آنها يا مشخصة تعريف گروه زمـان در رابطـه  )  ـ الف تا پ 8(هاي  مانند نمونه
هاي قيدي ـ   موضعي بازبيني نشده و عنصر فاعل در محل ادغام خود باقي مانده، يا گروه

  .اند جا شده ند خود جابههاي كالمي ـ به جايگاهي فراتر از ب به انگيزه
هـايي كـه      بدين ترتيب با كنار گذاشـتن شـاخص گـروه زمـان از مجموعـة جايگـاه                

د و مبتدا باشند، در بخش حاضر بـه پيـروي از هگمـن و               هاي مؤكّ   توانند ميزبان سازه    مي
نماي تأكيـد و مبتـدا كـه          هاي نقش   هاي گروه   شود كه شاخص     مي فرض) 1999(گوئرون  

ايـن  . هـايي هـستند     ساز و زمان قرار دارند، جايگاه فرود چنين سازه          ممهاي مت   ميان گروه 
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  :به صورت زير ارائه شده است) 17(تحليل در قالب بازنمايي 
  )1999 ،برگرفته از هگمن و گوئرون( ]]]]]].CP] TopP] FocP] TopP] TP] vP[ ـ 17

هـاي   ه توالي گـره كند ك بر اين نكته داللت مي  ) 17(وجود دو گروه مبتدا در بازنمايي       
افزون بر اين، به پيـروي از       . هاي مختلف، متفاوت است     نماي مبتدا و تأكيد در زبان       نقش

بر اين اساس، اشتقاق    . تواند بيش از يگ گروه مبتدا را دربرگيرد         اين تحليل هر جمله مي    
خواهد بـود كـه در   )  ـ ب 18(به صورت بازنمايي )  ـ الف 18(اي همچون  نحوي جمله

  :اند هاي مبتدا و تأكيد ارتقا يافته هاي گروه عات درون گروه فعلي به شاخصآن موضو
  .دهند شان آنها معموالً اختصاص مي ههاي هتل را به مهمانان ويژ  ـ الف ـ اين اتاق18

 آنهـا معمـوالً     TP[ به مهمانـان ويژةشـان       FocP[هاي هتل را       اين اتاق  CP] TopP[ـ        ب
tDO tIOدهند  اختصاص مي[[.[[  

  

كند  در زير از اين فرضيه حمايت مي)  ـ الف و ب 19(از سوي ديگر، تقابل جمالت 
در . شـوند  ساز و زمان فـرافكن مـي   گفته ميان دو گروه متمم نماي پيش هاي نقش كه گروه 

 و پـيش از  »كـه « سـازِ  د و مبتدا پس از هستة گروه متممهاي مؤكّ سازه)  ـ الف 19(جملة 
 ،شـود، قـرار دارنـد؛ جملـة حاصـل           ه به گـروه زمـان متـصل مـي         ك» احتماالً«قيد جملة   

 19(در مقابل، در جملة نادستوري      . رود، نشاندار است    ساخت و چنانكه انتظار مي      خوش
  :اند ساز تظاهر يافته جاشده در اشتقاق، پيش از هستة گروه متمم دو سازة جابه) ـ ب

 TP[شان  هل را به مهمانان ويژهاي هت  كه اين اتاقCP[كند   ـ الف ـ سهراب فكر مي  19
  ]].دهند احتماالً آنها اختصاص مي

 TP[ كـه  CP[هاي هتل را به مهمانان ويژةشـان   كند اين اتاق سهراب فكر مي*     ب ـ 
  ]].دهند احتماالً آنها اختصاص مي

هـا،    آيـد كـه در چـارچوب فرضـية بـازبيني مشخـصه              كنون اين پرسش به ميان مـي      ا
در . كـرد  توان تبيين   ز فرايندهاي تأكيد و مبتداسازي را چگونه مي       هاي حاصل ا    جايي  جابه

 ميزبـان   ،توان پيـشنهاد كـرد كـه موضـوعات درون گـروه زمـان               پاسخ به اين پرسش مي    
هـستند كـه سـبب    ) *uFoc(و تأكيـد  ) *uTop(هاي تعبيرناپذير و قـوي مبتـدا         مشخصه

با اين  . شوند  يد و مبتدا مي   نماي تأك   هاي نقش   هاي گروه   جايي اين عناصر به شاخص      جابه
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شود، ايـن اسـت كـه چـرا           اي مطرح مي    درنگ در برابر چنين انگاره      اي كه بي    همه، مسئله 
جـايي آنهـا بـه        هاي يادشده اجباري نيست و جابـه        حركت عناصر نحوي داراي مشخصه    

. دهـد  نماي باالتر از گروه زمـان همـواره در اشـتقاق نحـوي رخ نمـي          هاي نقش   شاخص
 مشخـصة  بـا   از رهگـذر تطـابق     »بايـد «هاي تعبيرناپذير     دانيم، مشخصه    كه مي  گونه  همان
شـوند؛ در غيـر ايـن صـورت، اشـتقاق نحـوي در سـطح                 حذف و بازبيني خود، متناظر

  .)1995 ،چامسكي(ريزد  صورت منطقي فرومي
هاي تعبيرپذير    توان فرض كرد كه عناصر نحوي با مشخصه         در مقابل رهيافت باال، مي    

يابند و به پيروي از شرط پيوند كمينـه و      تأكيد از واژگان به اشتقاق نحوي راه مي       مبتدا و   
و تأكيـد   ) *uTop(هـاي تعبيرناپـذير و قـوي مبتـدا            در ساية سازوكار تطـابق، مشخـصه      

)uFoc* (متناظر بـا  ،اين انگاره. كنند نماي مورد نظر را بازبيني و حذف مي       هاي نقش   گره 
ه واجد مشخصة تعبيرپـذير   بالقو،هاي فاعل و مفعول ند سازهك اي است كه بيان مي  فرضيه

اي كه در حضور همتاي تعبيرناپذير خـود در هـستة گـروه               هستند؛ مشخصه ) D(تعريف  
ترين جذب كه تـابعي   از آن ميان، سازة فاعل به پيروي از اصل كوتاه. شود زمان، فعال مي  

شـود و مشخـصة       عريف زمان مـي   دار بازبيني مشخصة ت     از شرط پيوند كمينه است، عهده     
ـ          بـراي بحـث دربـارة فعـال شـدن          (مانـد     ال مـي  تعبيرپذير تعريف بر روي سـازة مفعـول غيرفع

  .)2005 ،هورنشتين و ديگران: نكهاي تعبيرپذير،  مشخصه
هاي تعبيرناپـذير تأكيـد و مبتـدا          توان به فرايند بازبيني مشخصه      همين سازوكار را مي   

هايي كه به داليل كالمي و به انگيزة          هاي متناظر سازه    شخصه به سخن ديگر، م    ؛تعميم داد 
نماي مورد    هاي نقش   به جايگاه شاخص گروه   ] *uFoc[و  ] *uTop[هاي    بازبيني مشخصه 
هاي تأكيد و مبتـداي   شوند و در نتيجه، مشخصه     كنند، در اشتقاق فعال مي      نظر حركت مي  

 ايـن  ،بـا ايـن همـه، بـار ديگـر     . نندما هاي درون گروه زمان، غيرفعال باقي مي     ديگر سازه 
هــاي  هــاي تأكيــد و مبتــدا ميزبــان مشخــصه شــود كــه اگــر گــروه پرســش مطــرح مــي

اند كه بايد در مراحل اشتقاق نحوي بازبيني و حذف شـوند، چـرا حركـت                  تعبيرناپذيري
در پاسـخ بـه ايـن مـسئله     .  همچنان اختياري اسـت  ،هاي متناظر   هاي واجد مشخصه    سازه
 اختيـاري اسـت و      ،هاي مبتدا و تأكيد در اشـتقاق نحـوي          ه حضور گروه  توان گفت ك    مي
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چنانچه در فرايند توليد جمله، به داليل معنايي و كالمي، نيازي به تأكيـد يـا مبتداسـازي                  
ساز و تأكيد فرافكن      هاي متمم   نماي يادشده در جايگاهي ميان گروه       هاي نقش   باشد، گروه 

اي چون نمود     هاي بيشينه   افتي است كه حضور گروه     متناظر با رهي   ،اين رويكرد . شوند  مي
 اختياري و متأثر از ساخت نحـوي        ،كامل و ناقص، نفي، مجهول و جز آنها را در اشتقاق          

هاي مبتدا و تأكيد در سـاختار         بنابراين، در صورت حضور هريك از گروه      . داند  جمله مي 
يابـد، فعـال       ارتقا مي  جمله، مشخصة تعبيرپذير عنصر يا عناصري كه به گره شاخص آنها          

يـا  ] *uTop[هـاي تعبيرناپـذير       اي موضعي، مشخصه    شود و از رهگذر برقراري رابطه       مي
]uFoc* [   هـاي زبـان      مراتب فـرافكن    بر پاية اين فرض، سلسه    . شوند  بازبيني و حذف مي

  :فارسي به گونة زير خواهد بود
    . . .CP 〈) TopP* (〈) FocP  (〈  TP ـ 20

  

 باال، نشانة كمانك بر اختياري بـودن گـروه بيـشينة درون آن داللـت        مراتب  در سلسله 
 نشانگر تكرارپـذير بـودن ايـن گـروه در     ،كند و نماد ستاره بر روي گروه بيشينة مبتدا  مي

در چـارچوب ايـن تحليـل، اشـتقاق نحـوي      . )1999 ،هگمن و گـوئرون (اشتقاق نحوي است    
واهـد بـود كـه در آن گـروه حـرف      خ)  ـ ب 21(به صورت بازنمايي )  ـ الف 21(جملة 

تعريف فاعل پس از خروج از دورن گروه فعلي كوچك و ارتقا به شاخص گروه زمـان،                 
جـا شـده و گـروه حـرف           به منظور بازبيني مشخصة مبتدا به شاخص گروه مبتـدا جابـه           

تعريف مفعول نيز به انگيزة بازبيني مشخصة تعبيرناپذير تأكيد به شـاخص گـروه تأكيـد                
  : استحركت كرده

  .ميلي پذيرفت  ـ الف ـ سهراب دعوتمان را ظاهراً با بي21
  ]]]]]]]. پذيرفتvP tSUB tDO[ميلي   با بيTP tSUB] vP[ ظاهراً TP[ دعوتمان را FocP[ سهراب CP] TopP[ب ـ 

  
  

هاي اسمي فاعل و مفعول، در نقش         هاي گروه   شود كه در اشتقاق باال، هسته       يادآور مي 
هـاي مبتـدا و تأكيـد از واژگـان وارد نحـو               حرف تعريف، با مشخـصه    م هستة گروه    متم
در ساختار  ) به داليل كالمي  (هاي بيشينة مبتدا و تأكيد        با توجه به حضور گروه    . شوند  مي
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شـوند و بـه پيـروي از محـدوديت            هاي يادشـده در اشـتقاق فعـال مـي           نحوي، مشخصه 
هـاي    ايگـاه شـاخص گـره      مجموعة گروه حرف تعريـف بـه ج        ، كلّ 1نما  هاي نقش   هسته
  :كند نماي مورد نظر حركت مي نقش

  :نما هاي نقش  محدوديت هسته ـ22
توانند به    نمي) ساز  مانند حرف تعريف و متمم    (نما    هاي نقش   هاي برخي از هسته     متمم

  )66 :2009 ،ردفورد( .جا شوند تنهايي در اشتقاق نحوي جابه
تواند از عهدة تبيين سـاخت        ت، مي اي كه تاكنون شرح و بسط يافته اس         هرچند فرضيه 

هـاي مـستقيم و    هـايي كـه مفعـول    برآيد، امـا در اشـتقاق  )  ـ الف 21(نشانداري همچون 
هاي مبتدا و     هاي گره   غيرمستقيم با گذر از يكديگر و عبور از فراز سازة فاعل به شاخص            

ه  اينكـ در واقع، بـا توجـه بـه   . شود ميكنند، اين تحليل با مشكل مواجه   تأكيد حركت مي  
هاي    اين است كه همة موضوعات درون گروه زمان با مشخصه          ،فرض تحليل حاضر    پيش

رود سـازة فاعـل در        يابند، انتظار مـي     تعبيرپذير تأكيد و مبتدا از واژگان به اشتقاق راه مي         
نماي مورد نظـر بـه شـمار          هاي نقش   تري براي گره    شاخص گروه زمان كه هدف نزديك     

. جايي موضوعات درون گـروه فعلـي شـود           مانع از جابه   ،كمينهرود، طبق شرط پيوند       مي
تكـرار شـده   )  ـ الـف  23(را كـه در  )  ـ الف 18(بنابراين، رهيافت حاضر جملة نشاندار 

  : كند بيني مي است، به خطا نادستوري پيش
  .دهند شان آنها معموالً اختصاص مي ههاي هتل را به مهمانان ويژ  ـ الف ـ اين اتاق23

    آنهـا معمـوالً  TP[ بـه مهمانـان ويژةشـان    FocP[هاي هتل را   اين اتاقCP] TopP[  ب ـ  
tDO tIOدهند  اختصاص مي.[[[[  

هاي مـستقيم و غيرمـستقيم كـه همچـون گـروه حـرف        مفعول)  ـ الف 23(در جملة 
كه بر  (هاي تعبيرپذير مبتدا و تأكيدند، با گذر از اين عنصر              ميزبان مشخصه  ،تعريف فاعل 

هـاي مبتـدا و تأكيـد ارتقـا      هـاي گـروه   ، به ترتيب، بـه شـاخص    )كند  فرماني مي   هآنها ساز 
بيني تحليـل بـاال       رود، نشاندار و برخالف پيش      ساخت حاصل چنانكه انتظار مي    . اند  يافته

شود تا ضـمن بـازنگري در تحليلـي كـه          در بخش بعدي تالش مي    . كامالً دستوري است  
                                                           

1. Functional Head Constraint (FHC) 



  بنياد به فرايندهاي مبتداسازي و تأكيد در زبان فارسي مشخصهيرويكرد

21 

سـاخت بـودن       خوش دهد، چراييِ   ه دست مي  ها ب   از اين ساخت  ) 2005 و   2003(كريمي  
  .و عدم تخطي از شرط پيوند كمينه در آنها تبيين شود)  ـ الف23(جمالتي مانند 

  
  جايي و حوزة كمينه به جاـ 5

 1گرا، از جمله شرط همجواري      با تكيه بر اصولي از برنامة كمينه      ) 2005 و   2003(كريمي  
 متـأثر از سـازوكار      ،دهاي تأكيد و مبتداسازي   دهد كه فراين    و شرط پيوند كمينه، نشان مي     

شود تـا      ضمن پيروي از اين رويكرد، تالش مي       ،در بخش حاضر  . هاست  بازبيني مشخصه 
اند، بازنگري شـود و تبيينـي         هايي كه در اين زمينه ارائه شده        ها و داده    در برخي از تحليل   

) 2005(كريمـي   . آيدهاي موضوعات درون گروه زمان فراهم         جايي  براي آزاد بودن جابه   
 تـابع شـرط پيونـد كمينـه      ،گيرد كه فرايند تأكيـد      با توجه به تقابل جمالت زير نتيجه مي       

فقـط بـه   «به دليل گذر مفعول مستقيم از فراز سـازة  )  ـ ب 24(نزد وي، در جملة . است
  : نقض شده و از اين رو، جملة مورد نظر نادستوري است،، شرط يادشده»كيميا

  . سه تا كتاب دادمti من i]ط به كيميافق[ ـ الف ـ 24
 ـ الـف   85: 2005:153، كريمـي .( دادمti من فقط به كيميا i ]سه تا كتاب* [      ب ـ 

  )و ب
 جملـة   ، نخست آنكه به نظر نگارنده     ؛توان اشاره كرد    دربارة اين تحليل به دو نكته مي      

جاشده ـ   هاي جابه ه بر روي هريك از ساز ـ صرف نظر از هر نوع تكية آوايي)  ـ ب 24(
)  ـ ب 24( دوم آنكه در جملـة  ؛ساخت است خوش)  ـ الف 24(كم به اندازة جملة  دست
اند و مبـاني      گرا، و از جمله شرط پيوند كمينه، نقض نشده          يك از اصول برنامة كمينه      هيچ

شود كه بنا به مفـاهيم        يادآور مي . كنند  نظري نيز از دستوري بودن جملة اخير حمايت مي        
گيرنـد، از هـر       هايي كه در يك حوزة كمينه قـرار مـي           ، سازه 3فاصلگي  م و ه  2ة كمينه حوز

 تـابعي  آنكه از گذشته ها  مشخصه بازبيني و تطابق در واقع، فرايند  . اند  فاصله  جايگاهي هم 
 و هورنـشتين (هـست    نيز گفته  پيش دو مفهوم  از متأثر رود،  مي شمار به پيوند كمينه  شرط از

  )142: 2005 ،ديگران
                                                           

1. adjacency condition    2. minimal domain (MD) 
3. equidistance 
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  :كمينه حوزة ـ 25
 بالفـصل  X هـاي   كه فـرافكن   گيرد  دربرمي را مقوالتي مجموعة X عنصر كمينة حوزة

  .X عنصر خود) بيشينة يا مياني (هاي فرافكن جز هستند؛ به آنها بر مسلط يا آنها شامل
  :فاصلگي هم ـ 26
 سانيكـ  δ از آنهـا  فاصـلة  گـاه   آن باشـند،  داشـته  قرار كمينه حوزة يك در β و α اگر
  )17 ـ 18: 1993 چامسكي(.بود خواهد
)  ـ ب 24(هاي درون گـروه فعلـي در جملـة     ، موضوع)26(و ) 25(ر اساس مفاهيم ب

در حوزة كمينة هستة گروه فعلي بـزرگ قـرار دارنـد و از ايـن رو، فاصـلة آنهـا از هـر                        
ه بدين ترتيب، گذر آنها از فراز يكديگر ناقض شرط پيوند كمينـ           . جايگاهي يكسان است  

  .كند بيني را تأييد مي شده اين پيش  دستوري بودن جملة اشاره؛نيست
مسير يـك سـازة   . كند  بيان مي 1اين موضوع را بر پاية مفهوم مسير      ) 2009(هورنشتين  

اي است    هاي بيشينه   شود، شامل مجموعة فرافكن     جا مي   نحوي تا جايگاهي كه به آن جابه      
 ، گروه نحوي مفعـول مـستقيم و غيرمـستقيم         از اين منظر، هر دو    . گذارد  كه پشت سر مي   

هاي فعلي بزرگ و كوچك، گروه زمان، و گروه تأكيد  مسيرهاي يكساني را ـ شامل گروه 
 ،پيمايند و بنابراين، گذر اين دو سازه از فـراز هـم         ـ تا رسيدن به شاخص گروه تأكيد مي       

  .كند  يا شرط پيوند كمينه را نقض نمي2ترين حركت اصل كوتاه
ـ    كوشد تبعيت سازه    هاي زير مي    با توجه به داده   ) 2005 و   2003(كريمي   د را  هاي مؤكّ

 بـه آغـاز بنـد       »كي« سازة   ،به گفتة وي، در جملة نخست     . از شرط پيوند كمينه تأييد كند     
امـا در جملـة دوم      .  دستوري اسـت   ، ساخت حاصل  ،جا شده و به همين دليل       اصلي جابه 

 به جايگاه آغازين بند اصلي حركت كرده كه بـه           »كي« با گذر از فراز سازة       »با كي «سازة  
افزايـد كـه      وي مي . دليل نقض شرط پيوند كمينه، ساختي نادستوري به دست آمده است          

فاقد تكيه باشد، سـاخت مـورد نظـر       ) كي(واژة درون بند پيرو        پرسش ،اگر در جملة دوم   
  :ساخت است خوش
  ].قصه با كي برCP  ti[كني    فكر ميi pro  ـ الف ـ كي27

                                                           
1. path     2. shortest move 
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  ) ـ الف و ب4:  5 :2003 ،كريمي( ]. برقصهti  كي CP[كني    فكر ميi pro با كي*      ب ـ
ها موضوع پژوهش حاضـر نيـست، دربـارة ايـن             واژه  با توجه به اينكه حركت پرسش     

     جملـة  ،نخـست آنكـه بـه نظـر نگارنـده         . شود  تحليل تنها به چند نكتة مختصر اشاره مي       
 »رقـصيدن « دوم، فعـل     ؛رود، نـشاندار اسـت      چنانكه انتظار مي  ساخت و     خوش) ـ ب 27(

اي دانست كه      را بايد ادات يا افزوده     »با كي «ظرفيتي است و در نتيجه، سازة         محمولي تك 
را مبنـي بـر    ) 2005(بنابراين، اگر تحليـل كريمـي       . شود  به گروه فعلي كوچك متصل مي     

زبيني مشخـصة تعريـف هـستة ايـن     به انگيزة با( فاعل به شاخص گروه زمان ءعدم ارتقا 
شـود، بـر فـراز        مـي   كه به گروه فعلي كوچك متصل      »با كي «بپذيريم، گروه نحوي    ) گروه

از فراز سازة )  ـ ب 27( قرار دارد و قاعدتاً طبق اين رويكرد، در جملة »كي«واژة  پرسش
 بيـشينه در    هاي مختلـف يـك گـروهِ        به هر تقدير، چون شاخص    .  گذر نكرده است   »كي«
، گذر اين دو عنـصر از فـراز يكـديگر           )2009 ،هورنشتين(ون يك حوزة كمينه قرار دارند       در

  .نبايد به نقض شرط پيوند كمينه بينجامد
هاي گذشته اشاره شد كه سازة فاعـل در فارسـي بـه منظـور بـازبيني                   با اين همه، در بخش    

 ايـن منظـر،    از. كنـد   مشخصة قوي و تعبيرناپذير تعريف، به شاخص گـروه زمـان حركـت مـي              
واژة   از فـراز پرسـش  »بـا كـي  «را پذيرفت و قائل به حركـت ادات  )  ـ ب 27(توان بازنمايي  مي

آيد كه چرا چنين حركتـي سـبب نقـض شـرط              اگر چنين باشد، اين پرسش پيش مي      .  شد »كي«
براي پاسخ به اين پرسـش، نخـست        . پيوند كمينه و بدساخت شدن جملة مورد نظر نشده است         

 در كـه  عنـصري  كمينة گرا، حوزة   در برنامة كمينه  .  پرداخت 1م حوزة كمينة گسترده   بايد به مفهو  
هورنشتين و (گيرد  دربرمي را) 25 (تعريف از تر گسترده اي محدوده شود، مي جا جابه نحوي اشتقاق
 تعريـف  زيـر  صـورت  بـه  گـسترده،  كمينـة  حـوزة  مفهـوم  قالب در محدوده، اين. )2005 ،ديگران
  :شود مي

  :گسترده كمينة ةحوز ـ 28
 حوزة اتحاد گيرد، حاصل   مي شكل X هستة به Y هستة اتصال از كه اي  زنجيره كمينة حوزة

 :2005 ،هورنـشتين و ديگـران    ( .Y خود) بيشينة يا مياني (هاي  فرافكن جز  بود؛ به  خواهد X و Y كمينة
142(  

                                                           
1. extended minimal domain 
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 مشخـصة تـصريف هـستة گـروه فعلـي           ،در بخش دوم اشاره شد كه در زبان فارسي        
گذاري مشخصة مـورد نظـر،         قوي است و بنابراين در سازوكار بازبيني و ارزش         ،كوچك

بـر ايـن    . شـود   اين هسته به همراه فعل اصلي درون آن به هستة گروه زمـان متـصل مـي                
گـروه   هـستة  گروه فعلـي كوچـك بـه       هستة اتصال از كه اي  زنجيره كمينة اساس، حوزة 

 جـز   بـه (بـود    ايـن دو هـسته خواهـد       ةكمينـ  حـوزة  اتحـاد  گيرد، حاصل   مي زمان شكل 
 بدين ترتيـب، سـازة فاعـل،      .)خود هستة گروه فعلي كوچك     بيشينة يا مياني هاي  فرافكن
هاي گروه فعلي كوچك و شاخص و متمم گروه فعلي بزرگ در فارسي در يك                 شاخص

 ،هـا از فـراز هـم        هاي درون اين جايگـاه      گيرند و گذر سازه     حوزة كمينة گسترده قرار مي    
هـاي    توان دستوري بودن جمله     در اين چارچوب مي   . كند   پيوند كمينه را نقض نمي     شرط

در واقع، اگر هـدف از پـژوهش، بررسـي گـذر     . را تبيين كرد)  ـ الف و ب 29(نشاندار 
 مثـال  »همكـاري كـردن  « باشـد، فعـل دوظرفيتـي     »كي«واژة     از فراز پرسش   »با كي «سازة  
 »بـا كـي   «است، چرا كه در فعل نخست سازة         »رقصيدن«ظرفيتي    تري از فعل تك     مناسب

 در جايگـاه ادات سـطح گـروه فعلـي           »بـا كـي   «در جايگاه موضوع و در فعل دوم سازة         
  :كوچك قرار دارد

  .]]]] با كي همكاري كندCP] TP ti] vP ti] VP[كني    فكر ميi pro  ـ الف ـ كي29
  .]]]] همكاري كندk] vP tk] VP ti كيCP]  TP[كني    فكر ميi pro    ب ـ با كي

 به گروه زمان متصل شده است،       »احتماالً«هاي نشاندار زير نيز كه قيد جملة          در جمله 
هاي فاعل، مفعول مستقيم و مفعول غيرمستقيم از فراز هم به نقض              يك از سازه    گذر هيچ 

  :انجامد شرط پيوند كمينه و نادستوري شدن ساخت حاصل نمي
شـان اختـصاص    ههاي هتل را به مهمانان ويژ  اين اتاقTP tSUB[ احتماالً TP[ ـ الف ـ آنها   30

  ]].دهند مي
شـان اختـصاص    ه بـه مهمانـان ويـژ   tDO آنهـا  TP[ احتماالً TP[هاي هتل را       ب ـ اين اتاق 

  ]].دهند مي
 اختـصاص  tIOهـاي هتـل را     آنهـا ايـن اتـاق   TP[ احتمـاالً  TP[شان  ه     پ ـ به مهمانان ويژ 

  ]].دهند مي
 نيز كه ادات سـطح گـروه زمـان اسـت،            »احتماالً«گهي در جمالت باال، قيد جملة       وان
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شـامل شـاخص   ] TP, TP[ قـرار دارد، زيـرا جـزء    ت كمينـ ةطبق تعريف در همان حوز
از اين قيد گذر    )  الف تا پ   30(هايي كه در      بنابراين، گذر سازه  . بيروني گروه زمان است   

  .اند، ناقض شرط پيوند كمينه نيست كرده
رسد بر اساس اين رويكرد كه قائل به حركـت و اتـصال مجموعـة هـستة                   به نظر مي  

تـوان    سو مي   گروه فعلي كوچك و فعل اصلي درون آن به هستة گروه زمان است، از يك              
جايي عناصر واقع در جايگاه        در زبان فارسي و امكان جابه      1آزاد بودن فرايند قلب نحوي    

هـاي مختلـف نظريـه        تحليل منـسجمي از بخـش     موضوع را تبيين كرد و از سوي ديگر         
  .فراهم آورد
 اشـاره شـد كـه از ميـان          پيش از ايـن    ؛نمايد   اشاره به يك نكته ضروري مي      ،در پايان 

هاي فاعل و مفعول كه داراي مشخصة تعبيرپذير تعريف هستند، عنصر نخـست بـا                 سازه
و حـذف   حركت به شاخص گروه زمان، مشخصه تعريف هـستة ايـن گـروه را بـازبيني                 

با توجه به اينكه در تحليل حاضر چنين استدالل شده است كه فاعـل و مفعـول                 . كند  مي
شود كه چه عـاملي   در زبان فارسي در يك حوزة كمينه قرار دارند، اين پرسش مطرح مي   

در پاسخ به اين مسئله بايـد يـادآور         . شود   مفعول به شاخص گروه زمان مي      ءمانع از ارتقا  
، نخست ايـن  EPP  مفعول براي برآوردن مشخصة تعريف يا شد كه در صورت حركت

به شـاخص گـروه فعلـي       ) آشكارا يا پنهان  (عنصر بايد براي بازبيني حالت مفعولي خود        
پـس از آن، سـازة فاعـل        . جا شود و سپس به شاخص گروه زمان ارتقا يابد           كوچك جابه 

؛ ) مجموع، سه حركـت    در(بايد براي بازبيني حالت فاعلي خود به گره زمان حركت كند            
اما چنانچه گروه حرف تعريف فاعل براي بازبيني مشخصة تعريـف بـه شـاخص گـروه                 

انـد از     زمان ارتقا يابد، تنها به دو حركت در اشتقاق نحوي نياز خواهد بـود كـه عبـارت                 
و حركت فاعـل بـه      ) براي بازبيني حالت  (حركت مفعول به شاخص گروه فعلي كوچك        

زمـان، بـازبيني شـدن مشخـصة      بازبيني مشخصة تعريف و هم براي  (شاخص گروه زمان    
تـر را تـرجيح       هـاي كوتـاه     هاي كمتر و حركـت       اشتقاق ،با توجه به اينكه دستور    ). حالت
، گروه حرف تعريف مفعول از حركت بـه شـاخص گـروه زمـان            )2009 ،استرويك(دهد    مي

                                                           
1 .scrambling 
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  ).يهاي ايسلند ؛ تحليل داده54 :2001 ،بالتين و كالينز(ماند  بازمي
  

   نتيجهـ 6
در مقالة حاضر دربارة فرايندهاي تأكيد و مبتداسازي در زبـان فارسـي و جايگـاه ثانويـة                  

شـوند، بحـث شـد و از انگيـزة نحـوي چنـين                هايي كه دستخوش اين فرايندها مي       سازه
اي اجمـالي بـه مفـاهيم         در اين زمينـه، پـس از اشـاره        . هايي سخن به ميان آمد      جايي  جابه

كه هاي تعبيرناپذير، نشان داده شد        ويژه سازوكار بازبيني مشخصه      كمينه و به   نظري برنامة 
 سـازة فاعـل بـراي بـازبيني         و جايگـاه موضـوع اسـت        ،شاخص گروه زمان در اين زبان     

سـپس،  . يابد   به آن ارتقا مي    EPPمشخصة تعريف هستة گروه زمان يا در واقع، مشخصة          
كـم دو گـروه بيـشينة         پيشنهاد شد كه دست   ،  )1999(با تكيه بر تحليل هگمن و گوئرون        

سـاز و زمـان       هاي بيشينة مـتمم     هاي تأكيد و مبتدا، ميان فرافكن       هاي فرافكن   نقشي، به نام  
وجود دارند كه گره شاخص آنها جايگاه عناصري است كـه بـه منظـور يـافتن خـوانش                   

هـاي    مشخـصه بدين ترتيب، افزون بر معرفي      . شوند  جا مي    به آغاز بند خود جابه     نشاندار
نمـاي تأكيـد و مبتـدا كـه      هاي نقـش    مبتدا و تأكيد، پيشنهاد شد كه حضور يا غيبت گروه         

. هاي مورد نظر است   جايي  هاي كالمي است، دليل اختياري بودن جابه        خود متأثر از انگيزه   
فاصلگي، استدالل شد كـه چـون عناصـر           سرانجام، ضمن تبيين مفهوم حوزة كمينه و هم       

موضوع ـ با توجه به حركت و انضمام فعل اصلي به هستة گروه زمان ـ   واقع در جايگاه 
هـاي    هـاي گـروه     در يك حوزة كمينه دارند، گذر آزادانة آنهـا از فـراز هـم بـه شـاخص                 

در روند  . گيرد  گفته، بدون تخطي از شرط بنيادين پيوند كمينه صورت مي           نماي پيش   نقش
  . باال ارائه شداين بررسي، شواهد گوناگوني در حمايت از فرضية

  
  
  : ها نوشت پي

پايـان بـودن گـروه زمـان در      براي بحث دربارة قوي بودن مشخصة تصريف هستة گروه فعلي كوچك و نيـز هـسته         . 1
  ).در دست چاپ(فارسي، بنگريد به درزي و انوشه 

متـصل  تواند به گروه فعلي كوچـك نيـز    چنين قيدي گذشته از گروه زمان، مي) 2005(ـ در تحليل كريمي    2
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محور بودن اين گـروه       و تعريفي كه از گوينده    ) 1999(با اين همه، مقالة حاضر با تكيه بر رويكرد چينكوئه           . شود
  .كند از قيدها ارائه شده است، آنها را صرفاً متصل به گروه زمان فرض مي

  
  :منابع

، سـي  فارهاي اسـمي در زبـان   رويكردي نحوي ـ كالمي به مبتداسازي گروه  )1380(خرمايي، علي
  .رسالة دكتري، دانشگاه تهران  

  .2: 1، مجلة دستور ،»ضرورت تمايز ميان فرايند ارتقا و مبتداسازي در زبان فارسي« )1385(درزي، علي
  .، رسالة دكتري، دانشگاه تهرانفرايندهاي حركتي در زبان فارسي،  خسرو)1372(زاده غالمعلي
انتـشارات سـمت،    ،   واژگان و پيوندهاي سـاختي     دستور زبان فارسي،   ، مهدي )1386(الديني  ةمشكو
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