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  چكيده
و نشـان   پـردازيم ميدر بلوچي سـرحدي   به بررسي احتمال حضور گروه سور و گروه مميزمقاله در اين 

هاي اسمي ساده عدد و يا سور در حوزة مياني و در جايگاه هستة يك فـرافكن نقشـي   م كه در گروهدهيمي
دهيم كه در صورت حضور مميز، گروه اسـمي  همچنين نشان مي. ميشوندنوع گروه عدد و يا سور توليد  از

ر جايگـاه هسـتة گـروه مميـز قـرار      مجاور است كه در آن مميز د بخشياي از ساخت شبهبلوچي نمونه
كنـيم  سور را الزامي مينمايد، فـرض مي  از آنجا كه وجود مميز در گروه اسمي، حضور عدد و يا. گيردمي

صورت تشـكيل يـك   است كه تنها در [uQ]اي تعبيرناپذير از نوع زبان مشخصهكه هستة گروه مميز مي
  .ميشودگذاري يا عدد بر فراز آن ارزشگروه سور و 

  
  ، گروه مقداربخشيز، ساخت شبهگروه تعريف، گروه سور، گروه ممي :كليدي هاي واژه
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  مقدمه -1 
بررسـي   مطالعـه و  ،تاريهاي مورد توجه پژوهشگران در چهارچوب دسـتور گشـ  يكي از حوزه

هاي مختلف و مقايسة آن با سـاختار درونـي جملـه    هاي اسمي در زبانتار دروني گروهساخ
اي است كه عبارت اسمي مقولـه  آنشده در اين زمينه هاي مهم مطرحاز جمله فرضيه. است

است و ساختار دروني آن مانند ساختار درونـي جملـه از سـه حـوزة      2از نوع گروه تعريف
حوزة تعبيري جايگاه توليـد عناصـر   . معنايي تشكيل شده است -و واژگاني ،يري، ميانيتعب

حضـور  . شـود عنوان معرف نيز نام بـرده مي  نقشي همچون حرف تعريف است كه از آنها به
  . شودمي... ، وبودن بودن، عام اين عناصر باعث ايجاد تعابيري نظير معرفگي، نكره

تار دروني گروه اسمي جايگاه توليد عناصري است كـه  معنايي در ساخ -حوزة واژگاني
ة ميـاني نيـز   حـوز . كننـد ته و از آن نقش معنايي دريافت ميبا هستة اسمي رابطة معنايي داش

اي توصيفي و تطبيقـي برقـرار   طههاي نقشي است كه با هستة اسمي رابجايگاه توليد فرافكن
و نيـز  هاي اسمي ارجاعي براي عبارت ايحوزه ختار سهدر مقالة حاضر با پذيرش سا. كنندمي

نظر از معرفه يا نكـره بـودن   هاي اسمي يك محمول صرفقبول اين فرض كه همة موضوع
ني در حوزة ميا 4و گروه مميز 3اي از نوع گروه تعريف هستند، حضور گروه سورآنها، مقوله

بـه   ومدمنظـور ابتـدا در بخـش     بـدين . را بررسي ميكنيمگروه تعريف در بلوچي سرحدي 
    هـاي  وم تحليلسـ در بخـش  . ، انـواع و ويژگيهـاي آن ميپـردازيم   5بخشيمعرفي ساخت شبه

م نيز بر پاية شواهد مربوط چهارو در بخش  دهيمها را ارائه ميشده براي اين نوع ساختارائه
به اين نوع ساخت در بلوچي سرحدي، چگونگي توليد گروه سور و گروه مميز را در گروه 

  .گيري اختصاص داردم نيز به نتيجهپنجبخش . كنيمويش تبيين ميتعريف اين گ
  

  هاي آنبخشي، انواع و ويژگيساخت شبه -2
  .وجود داردتمايز ) 2(و ) 1(هاي  هايي همچون نمونهميان ساخت از نظر نحوي

)1(  A glass of milk  

                                                 
2  . determiner phrase  
3 . quantifier phrase (QP) 

4 . classifier phrase (CLP) 

5 . pseudo partitive 
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)2(  A picture of my mother  
اي متممي از نوع گـروه حـرف اضـافه   ها يك اسم، ظاهر، در هر دو اين ساخت حسب بر

ع ساخت از نظر عملكرد نحوي تفاوتهـاي مهمـي وجـود    اما ميان اين دو نو ،پذيرفته است
عنـوان مثـال گـروه     به ؛ها را نبايد از يك سنخ در نظر گرفت دهد اين نمونهدارد كه نشان مي

امـا ايـن    ؛كردبجا به بيرون جا تعريفتوان از درون گروه را مي )2( ةدر نموناي حرف اضافه
  .پذير نيست امكان) 1( نةامر در مورد نمو

Of my mother, I have no picture..  3(الف( 

  Of milk, I drank a glass* .   ب

كنـد،   عنوان موضوع يك فعل عمـل   به) 1(عالوه بر اين، هرگاه يك گروه اسمي از نوع 
         ؛كنـد گزينشـي برقـرار مي   ةبطـ فعل از نظر معنايي بـا اسـم دوم موجـود در ايـن سـاخت را     

نظر معنايي اسم اول را  باشد، فعل از) 2(در حالي كه اگر موضوع فعل، گروه اسمي از نوع 
  .كندگزينش مي

I drank a [glass]n1
 of [milk]n2

 )4(  
  

I took a [picture]n1
 of my [mother]n2

 )5(  
  

مقابل گـزينش معنـايي اسـم    در) 1(رسد كه اسم اول در ساخت ين ترتيب به نظر ميبه ا
  .كندفعل مانعي ايجاد نمي ةدوم به وسيل

تـوان اسـم   هرگـز نمي ) 1(تفاوت سوم اين دو نوع ساخت اين است كه در ساخت نوع 
اي  كننـده  تنها توصيف. كار بردهدوم را همراه با حرف تعريف، صفت اشاره و يا اسم ملكي ب

  .نوع صفتي است كار رود ازهتواند همراه اين اسم بكه مي
                  That bottle of the /this/that/your milk * . 6(الف(  

ب  .  That bottle of warm milk 

ايـن  . نيسـت  تعريـف ها يـك گـروه   دهد كه اسم دوم در اين نوع ساختاين امر نشان مي
  .وجود ندارد) 2( ةمحدوديت در مورد ساخت نمون

A picture of the/this/that/my family )7(  
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تواند اسـم  مي ،، صفتي كه قبل از اسم اول قرار گرفته است)1(از طرفي، در ساخت نوع 
  .ممكن نيست) 2(هايي از نوع تحال آنكه اين امر در ساخ ؛دوم را توصيف كند

A tasty [glass]N1 of [milk]N2 )8(  
  

A digital [picture]N1 of my [brother]N2 )9(  
  

توصـيفي بـين    ةبـراي ايجـاد رابطـ   ) 1(دهد كه اسم اول در ساخت ان مياين امر نيز نش
  .نميكندمحمول صفتي و اسم دوم مانعي ايجاد 

هاي نـوع  مايز ميان اين دو نوع سـاخت، سـاخت  با قبول وجود تو  هابا توجه به اين تفاوت
در  بخشي كه تقريباً بههاي شاساس مشاهدات، ساختبر. نداه شدهبخشي ناميداول ساخت شبه

ها همـان  نوع اول اين ساخت .شوندبندي مي د به دو دستة عمده تقسيمشونتمام زبانها يافت مي
در اين نـوع  . شده است   ارائه) 1( ةاست كه در زبان انگليسي وجود دارد و نظير آن در نمون

در نـوع دوم ايـن    .گيـرد دوم هميشه يك حرف اضافه قـرار مي  ها ميان اسم اول و اسمساخت
از  ؛گيرنـد حرف اضافه در مجاورت هم قـرار مي  اسم اول و اسم دوم بدون حضورها، ساخت
بخشي  ساخت شبه. ياد ميشود 6بخشي مجاور رو از اين نوع ساخت با عنوان ساخت شبه اين

بخشي را در  ساخت شبه) 10( ةنمون. هايي همچون يوناني و هلندي از اين نوع استدر زبان
  .زبان يوناني نشان ميدهد

 )10( een     fles      (*van)    water 

  a      bottle      * (of)             win                      )407: 2007 7الكسيادو و همكاران(

در زبانهاي مختلف اين است كـه اسـمهايي   هاي بخشي يكي از ويژگيهاي مشترك ساخت
تـوان بـه پـنج    قرار گيرند مي) 1(اول و يا اسم  ها در جايگاه اسمرا كه ميتوانند در اين ساخت

  :كرددسته تقسيم 
  ...)هزار، جين و (اسامي عددي  )الف
  ...)جفت، دست، رمه، دسته و (اسامي كميتي  )ب

                                                 
6  . juxtaposed pseudo partitive 
7  . Alexiadou  et al 
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  ...)ليوان، جعبه، قالب، (اسامي ظرف  )ج
  ...)كيلو، تن، (گيري  اسامي يا واحدهاي اندازه )د
  ...)تكه، برش، (اسامي بخشي  ) ھ

اول اينكه ايـن اسـم   . بخشي بايد به دو نكته اشاره كرد ساخت شبه در) 1(در مورد اسم 
كه حتـي   طوريبه. ها استگونه ساختدر اين) 2(نوعي وابسته به وجود اسم دوم و يا اسم  به

واضح اسـت   .درك است    باز هم از نظر معنايي حضور آن قابل  اسم دوم در صورت حذف
  .نه خود آن را نوشيده است، فاعل محتواي بطري و )11( ةكه در نمون

I drank a bottle. )11(  
  هميشه بايد همراه با يك حرف تعريف نكره، عـدد و يـا سـور    ) 1(دوم اينكه اسم  ةنكت

  .شودها ظاهر نميتنهايي در اين ساختكار رود و هيچگاه بههب
  ena       potiri     nero )12(الف. 

        a/one    glass     water    
  potiri    nero*    ب .

          glass     water           )404: 2007الكسيادو و همكاران ) (يوناني( 

بـه   را) 2(دهند كه مصداق اسـم  مراه آن با هم گروهي را تشكيل ميو عناصر ه) 1(اسم 
  .نمايدپذير تبديل مي اي كميت پديده

بخشي انجام شده نشان ميدهد  ههاي داراي ساخت شببررسيهايي كه تاكنون بر روي زبان
       شـمارش اسـت كـه         همواره يك اسم غيرقابل شـمارش و يـا يـك اسـم قابـل     ) 2(كه اسم 

  .شمارش مفرد باشد  تواند يك اسم قابلهرگز نمي) 2(اسم . كار ميرودهبه صورت جمع ب
ائه شـده  بخشي ار ادامه تحليلهايي را كه تاكنون براي توضيح اين دو نوع ساخت شبهدر 

  .كنيماست، معرفي مي
  

  بخشيهاي شبهشده در مورد ساختهاي ارائهتحليل -3
در رويكرد اول فرض بر . ها دو نوع رويكرد عام وجود دارد در ارتباط با تحليل اين ساخت

هاي اسمي، يك فرافكن اسـمي مسـتقل ديگـر وجـود      اين است كه در درون اين نوع گروه
رويكرد كـه آن  اين . كنداسنادي برقرار مي ةاين ساخت رابط دارد كه با اسم ديگر حاضر در
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بيـين  مطرح شده و بيشتر بـراي ت ) 1987( 8نامند، اولين بار توسط ابنييرا رويكرد اسنادي م
  .بخشي كاربرد دارد كه داراي يك حرف اضافه هستند هاي شبهساخت آن دسته از

[
DP

A [
NP

 bottle [pp of water]]] )13(  
ـ  ها را بهختار دروني اين ساختسا) 1987(ني اب معتقـد  نمـايش داده و  ) 14( ةصورت نمون
ايـن  . متمم نيسـت بلكـه نقـش محمـولي دارد     ايكه در اين حالت، گروه حرف اضافه  است

كـه   هاي بعـدي نشـان داد  پژوهشـ . هاي بعدي باز نمودراه را براي تحليل )1987( ديدگاه ابني
بـا هـم يـك سـازة     كند و ايـن دو  يعمل نم ايهمانند يك متمم معمولي حرف اضاف) 2(اسم 

محمولي در نظر گرفتـه شـده   ) 1(اي فرضيات، اسم  بنابراين با پاره. دهندواحد را تشكيل نمي
حاوي خود به بيرون حركت كرده و در جايگاه شاخص يـك هسـته    ةجملكه از درون خرده

  هسـتة  . گيردكند قرار مييا مجمله ايفكه نقش فاعل را در خرده) 2(نقشي باالتر و قبل از اسم 
صـورت حـرف اضـافه تظـاهر      جمله نيز كه به هستة فرافكن نقشي باالتر رفته است بـه خرده
  .يابد مي

[ DP  Det  [FP  F  [XP  NP
2  [  X' X  NP1 ] ] ]       – 14(الف(  

 DP  Det  [ FP  NP ]  ب –   
l [ F+Xj=of ] [  XP  NP

2  [X' tj[t1
] ] ] ] ]        

        
  )296: 1987ابني ( 
اما اين تحليـل  . دكنت كه حضور حرف اضافه را توجيه ميقوت اين تحليل اين اس قطةن

ــد ويژگي ــز  و محــدوديت) 2(و اســم ) 1(اســم  هــاي خــاصنميتوان ــا و ني ــر آنه      هايي كــه ب
  .خوبي توجيه كندبرا كم است هاي آنها حا كنندهتوصيف

بخشي  هاي شبهتبخشي براي اولين بار در مورد ساخ شبههاي رويكرد دوم در تحليل ساخت
براساس اين رويكرد، برخالف رويكرد اسـنادي، فـرافكن اسـمي مسـتقل     . مجاور مطرح شد
اسـمي   ةاصلي وجود نداشته و اين سـاخت داراي يـك هسـت    گروه تعريفديگري در درون 

 نكتـة  .نـي يـاد ميشـود   فرافكعنوان رويكرد تـك  به همين دليل از اين رويكرد به ؛واحد است
هسـتة  ) 2(شده بر مبناي اين رويكرد اين است كـه اسـم   هاي ارائهاصلي در جديدترين تحليل
ماهيت كميتي خود چيزي بين يك هستة نقشـي و يـك    دليلبه ) 1(گروه اسمي است و اسم 

                                                 
8  . Abney 
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مقابل دسترسي عناصر ديگر همچون فعل و صفت بـه اسـم   واژگاني است كه مانعي در ةهست
بخشي ظاهراً دو اسـم در   چه ساخت شبهاين امر به اين معني است كه اگر .كنداد نميايج) 2(

ز يكـي ا . درون خود دارد اما يك گروه اسمي واحد با مصداقي واحد در جهان خـارج اسـت  
يوناني كه نظـام حـالتي غنـي    هايي مثل داليلي كه اين امر را تأييد ميكند اين است كه در زبان

       كسـاني هسـتند،  بخشـي هميشـه داراي حالـت ي    ود در سـاخت شـبه  هر دو اسم موجـ  دارند،
رفـت كـه حالـت مخصـوص خـود را      يفرافكني مستقل بود انتظار م )2( كه اگر اسم در حالي

  .داشته باشد
اسـم  هاي عملكردي كه ميان ر توضيح نظر خويش ابتدا به شباهتطرفداران اين رويكرد د

طـرف  بخشي از يك در ساخت شبه) ، عدد و يا سورحرف تعريف نكره(و عناصر همراه آن ) 1(
از طرف ديگر، وجـود دارد اشـاره ميكننـد و    هاي اسمي ساده سورهاي معمولي در فرافكنو 

هـر دو   نقـش و توزيـع يكسـاني داشـته و     ،گيرند كه اين دو گروه از عناصرسپس نتيجه مي
ر همراه آن هماننـد  و عناص) 1(به عبارت ديگر اسم  ؛نمايندكميت اسم هسته را مشخص مي

ها دليل ايـن شـباهت  . يكنندهستند عمل مگروه تعريف عدد و سور كه از عناصر نقشي درون 
اي هـ ست كـه عـالوه بـر داشـتن بعضـي ويژگي     بخشي ا در ساخت شبه) 1(نيز حضور اسم 

 ةهمـ  در ايـن نـوع تحليـل،   . ميتي نيـز هسـت  هاي نقشي و كاي ويژگي واژگاني، داراي دسته
  .شونددر نظر گرفته مي 9عنوان مميز هشوند بتوليد مي) 1(ايگاه اسم جعناصري كه در 

بلكـه در   ،يك فـرافكن واژگـاني نيسـت    ةو يا مميز، هست) 1(براساس اين ديدگاه اسم 
شود كه خود توسط يك عـدد  يتوليد مگروه مميز جايگاه هستة يك فرافكن نقشي با عنوان 

  .شودارد انتخاب ميقرار د گروه سورو يا سور كه در هستة فرافكن 
 شده هاي واژگاني و تمايز ميان آنها امري پذيرفته هاي نقشي و هسته امروزه وجود هسته
ال مطرح بوده است كه آيا عناصري وجود دارد كـه داراي حـالتي   ؤاست، اما هميشه اين س
همچـون  سـان  انشنااي از زب عـده . واژگـاني باشـد  نقشـي نيمـه  نيمه مياني بوده و به عبارتي 

هايي در سـاختار   ها چنين هستهعقيده دارند كه در بعضي زبان) 2007(لكسيادو و همكاران ا
   .رودكار ميهبندها ب

                                                 
 .كار نرفته است به ،اي هستند ون ژاپني كه داراي نظام مميزي پيچيدههايي همچو خاص آن در زبان تخصصيجا به معني مميز در اين . 9
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بند و گروه اسمي، عناصري  كه با توجه به تقارن ميان نظراگر اين امر را بپذيريم، آنگاه اين 
هـاي   ينـه گز يكـي از  .قبول خواهد بود  شوند قابلياين دست در گروه اسمي هم يافت م از

چنانكه ديديم . سخن گفتيمبخشي است كه در مورد آن  هاي شبهموجود، اسم مميز در ساخت
كند و همراه بـا  وابط گزينشي و توصيفي برقرار نمياين عنصر با فعل و صفت قبل از خود ر

د يـك سـور و عـدد معمـولي در     حرف تعريف نكره و يا سـور پـيش از خـود ماننـ     عدد،
  .كندرا توصيف و اندازة آن را معين مياسمي بعد از خود  ةهست ي ساده،اسم      هايفرافكن

وسيلة يك گروه حرف اضافه و يـا بنـد    توان بهبخشي را نمي اسم مميز در ساختهاي شبه
  .كنيداز زبان يوناني مشاهده مي) 15(ل اين وضعيت را در مثا .موصولي نيز توصيف نمود

*ena    bukali   me     psilo    lemo      nero                           )15(  
            a        bottle   with   long    neck      water                        

  )415: 2007الكسيادو و همكاران (
دادن  بـراي نشـان  ) 16( ةنهايت نمـوداري نظيـر نمـودار شـمار    فرافكني درديدگاه تك در

  .شودبخشي مجاور پيشنهاد مي هساختار دروني ساختهاي شب
)16(  

                                                                         )17                                           (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )416 ،همان( 
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، بـين  )2(كننـدة اسـم   هاي توصيفر پاسخ به اينكه چرا بعضي از صفتد در اين رويكرد
از آنها نيز قبل از مميز قرار ميگيرنـد چنـين اسـتدالل    و تعدادي ) 2(و اسم ) مميز) (1( اسم
گـروه  هـاي سـطح    كننـده  گيرنـد از توصـيف  هايي كه بين اين دو اسم قرار ميكه صفت شودمي

ايـن  گيرند مربوط به سطوح نحوي باالتر از از مميز قرار مي پيشهايي كه بوده و صفت اسمي
  .هستندگروه 

يك از بخشي در هيچ اي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه از آنجا كه ساخت شبه تهنك    
    رود و اسم مميـز نيـز حتمـاً بايـد     كار نميهشده همراه با حرف تعريف معرفه بهاي بررسيزبان
كه  شودگيري ميگونه نتيجهاينوسيلة يك عدد، سور و يا حرف تعريف نكره همراهي شود، به

در آنها  فرافكن گروه تعريف هستند و10گروه سور و يا گروه عدداي از نوع  ا مقولههاين ساخت
ست كه اين ديـدگاه در راسـتاي ديـدگاه زبانشناسـاني نظيـر الينـز       ا پرواضح .شوديتشكيل نم

كـه اسـم معرفـه اسـت توليـد       زمانيتنها  فرافكن گروه تعريف كه عقيده دارند  است )1999(
  .شودمي

هاي بلوچي سرحدي اسـتفاده   شده براي بررسي داده بياننچه تاكنون در بخش بعد، از آ
بـه   را در اين گـويش گروه تعريف و گروه سور هايي چون فكنكرده و چگونگي حضور فرا

  .گذاريمآزمايش مي ةبوت
  

  بخشي در بلوچي سرحدي ساخت شبه.4
مجـاور در   شيبخ هاي شبههايي وجود دارد كه ميتوان آنها را در زمرة ساختدر بلوچي ساخت

  .نظر گرفت
)17(الف . yak          galās-i          āp  

  يك       ليوان -نكره) ي(     آب                                      
  ‘يك ليوان آب’

   čont      ramag              pas        ب.
         چند         گله                گوسفند                                              

  ‘چند گله گوسفند’
                                                 
10  . numeral phrase 
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تـوان  ها گفته شـد، مي هاي اين نوع ساختآنچه در بخش قبل در توضيح ويژگي با توجه به
بخشـي مجـاور در    واقـع نشـانگر سـاخت شـبه    به) الف و ب -17(هاي  نشان داد كه نمونه

  .بلوچي هستند
محـدوديت  ) 2(اسـم  ي بـر  يمعنـا  لحـاظ  ها در بلوچي، فعل جمله بهدر اين ساخت -الف

  .كندگزينشي اعمال مي
)18(  man    yak         galās-i        āp     wārton.  

من   يك       ليوان -نكره) ي(     آب          خوردم                                   

ـ  گيرد مييقرار م)) 1(اسم (صفتي كه در اين ساختها قبل از مميز  -ب ) 2(ا اسـم  توانـد ب
  .توصيفي برقرار كند ةرابط

)19(الف  .  sardine          galās-i            āp  
سرد     ليوان      -نكره) ي(    آب                               

  ‘يك ليوان آب سرد’
 

  bitāmin         kāsag-i        hatok         ب .
بي مزه      ظرف   -كرهن) ي(     خورش                             

  ‘مزه يك ظرف خورش بي’
كار بـرد  هتوان همراه با صفت اشاره و يا اسم ملكي برا نمي) 2(در اين ساختها، اسم  -ج

  .ها هستندمجاز صفت ةكنند و تنها توصيف
) 20(الف  .*  čont       ramag   ā   / ye /   mni     pas 

گله       چند   ن   آ/  اين/      گوسفند   من           

ب         .   čont    ramag       zabrin       pas  
گله    چند     خوب            گوسفند                         

  ‘چند گله گوسفند خوب’ 
است و حتي اگـر ايـن اسـم    ) 2(ها وابسته به حضور اسم حضور مميز در اين ساخت -د

  .معنايي قابل درك است حذف شده باشد، وجود آن از نظر
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) 21(الف .  āp         a-ware?  
آب    ميخوري                                                             

 na.      hannu     yak      galās-i          wārton          ب. 
         نه           االن    يك       ليوان-نكره) ي(         خوردم

  ‘نه، اآلن يك ليوان خوردم’
وسـيلة يـك گـروه حـرف اضـافه و يـا بنـد        توان بهاسم مميز در اين ساختها را نمي -ھ

واژگـاني مسـتقل بـا      دهد كه اين اسـم يـك هسـتة   اين امر نشان مي. كردموصولي توصيف 
  .محتواي قابل توصيف نيست

) 22(الف  .  *yak    galāsi     go      šišagin      dastagi     āp 
                            يك     ليواني       با          اي شيشه         دسته        آب        

 yak     galās          ke      šišagin     dastagi      dāšt     āp*         ب . 

يك       كه      ليواني           اي شيشه   اي     دسته  داشت         آب  

) الــف و ب – 17(هــاي اســمي  دهــد كــه گــروهيشــباهتهاي ذكرشــده در بــاال نشــان م
  .بخشي مجاور در بلوچي هستند هايي از ساخت شبه نمونه

بخشي اسم مميز و حرف تعريف نكره، سـور و يـا    هاي شبهكه اشاره شد، در ساختچنان
شـواهد زبـاني در   . دننـ كهاي اسمي ساده عمـل مي  ور در گروهعدد همراه آن همانند يك س

ها اشـاره كـرده و   اي از اين شباهتبه پارهدر ادامه . كنندد ميخوبي اين امر را تأييبلوچي نيز ب
 .ناميميم 11كار، اسم مميز و عناصر همراه آن را گروه مقدار سهولتبراي 

تواننـد در فرآينـد   بخشي هـر دو مي  مقدار در ساخت شبهسور در گروه اسمي ساده و گروه  -الف
گـروه  (ها در هـر دوي ايـن سـاخت   اين امر به اين معني اسـت كـه    .شركت كنند 12بتداسازي انشقاقيم

تنهـايي مبتداسـازي    تواند از بقيه عناصر جدا شده و به، اسم هسته مي)بخشياسمي ساده و ساخت شبه
  .شود
   

  

                                                 
11 . measure phrase 
12 . split topicalization 
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  )گروه اسمي ساده(
)23(الف  . āyi    bāz     āp     wā  

او     زياد  آب    خورد                                                            

  ‘.او آب زيادي خورد’
ب         .  āp,      āyi      bāz      wā  

آب   او     زياد       خورد                                            
  ‘.آب، او زياد خورد’

  
) 24(الف  .  āyi      yak      galās-i     āp    wā.            )بخشي ساخت شبه (  

      او      يك        ليواني       آب      خورد                            
  ‘ .او يك ليوان آب خورد’

āp,      āyi      yak      galās-i     wā.                .ب  
      آب       او       يك           ليواني       خورد          

  ‘ .آب، او يك ليوان خورد’
تنهايي و بدون حضور اسم در پاسـخ   توانند بهمعمولي و گروه مقدار هر دو مي سور -ب

  .كار روندهال بؤبه يك س
)25(الف  . čenka      pas       zān      butan? 

چه تعداد     گوسفند       گم      شدند                                        
  ‘چه تعداد گوسفند گم شدند؟’ 

ب         .  bāz 
             بسيار                               

  do      ramag        ج   . 
  دو      گله                                                         

  .توانند متمم فعل ربطي باشندور معمولي و گروه مقدار هر دو ميس -ج
) 26(الف  .  pasān          bāz  –  ant.                                                                        

                 گوسفندها     زياد  -هستند                                        
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                                                                    .pasān       do      ramag -ant        ب   .

              گوسفندها    دو     گله     هستند                                                   

بخشـي هـر    مقدار در ساخت شـبه عدد و سور معمولي در گروه اسمي ساده و گروه  -د
  .مايندتوانند حذف اسم بعد از خود را مجاز ندو مي

27( ) man     čār     pas      gepton,      amin     panč   
       من   چهار     گوسفند     خريدم      امين             پنج                            

  ‘.ين پنج تاممن چهار گوسفند خريدم، ا’
man     se      kēlu      brenj     gepton,     razā      do      kēlu.   )28(   

من        سه     كيلو      برنج         خريدم        رضا      دو        كيلو               
  ‘.من سه كيلو برنج خريدم، رضا سه كيلو’

هاي اسمي از اين دست در بلوچي  دهد كه گروهيشده در باال بخوبي نشان مشواهد ارائه
راحتي در قالب بتوان آنها را بر هستند و بنابراين بايد بخشي مجاو هايي از ساخت شبه نمونه

  .كرد هفرافكني توجيرويكرد تك
اول اينكه اگرچه بتازگي تـالش   ؛استفاده از رويكرد اسنادي به چند دليل مناسب نيست

بخشـي مجـاور نيـز     هاي شـبه ت از اين رويكرد براي توجيه ساختاي از تغييرا شود با پارهمي
ة قوت اين رويكرد، توضيح حضـور حـرف اضـافه    قطهمچنان مهمترين ناستفاده شود، اما 

دوم  ؛شـود، وجـود نـدارد   شي، از نوعي كه در بلـوچي يافـت مي  بخ است كه در ساخت شبه
) 2(و اسـم  ) 1(هاي اسم شد، اين رويكرد نميتواند ويژگي گفتهگونه كه قبالً نيز  اينكه، همان

تـر  و مهم كندخوبي توجيه ب ،ايم د آن توضيح دادهخاص ميان آنها را كه قبالً در مور ةو رابط
ـ اينكه، چنانكه در ادامه خواهيم ديد، ديدگاه تك يـك سـاختار    ةفرافكني با هدف ما كه ارائ

هاي موجود در آن همگي نقشـي  و مابقي فرافكن استتنها يك هستة اسمي  داراياي  حوزه
ليد ميشـوند همخـواني كامـل    هاي مياني و تعبيري تو بوده و به تناسب نقش خود در حوزه

  .دارد
ايـم، ابتـدا سـاختار درونـي يـك       با توجه به آنچه از قبل در مورد رويكرد فرافكني گفته

هاي آن را بـا سـاخت   سـپس دهيم و عدد است نشان ميـ / ا كه داراي سورگروه اسمي ساده ر
يك ) الف -29 ( ةنمون. دهيميدر مورد نحوة توليد آنها توضيح مبخشي مقايسه كرده و  شبه
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سـاختار درونـي آن   ) ب – 29( سور است و نمودار/ گروه اسمي ساده است كه داراي عدد
  .دهدرا نشان مي

) 29(الف  .  lahti /     se     pas                    
                سه  تعدادي   گوسفند                                                              

  ‘تعدادي گوسفند/ فندسه گوس’
ب .                                                                                     

 

                
/ شـود، گـروه سـور   نقشي كه در حوزة مياني توليد مي هايبينيم يكي از فرافكنيكه منچنا

الـف   -30(هاي  نمونه .يردگار ميعددي است كه يك عدد و يا سور در جايگاه هستة آن قر
سـاختار  ) ج -30(دهـد و نمـودار درختـي    بخشي در بلوچي را نشان مي خت شبهسا) و ب

  .دهددروني آنها را نمايش مي
  

) 30(الف  .  se      jopt        kōš  
سه   جفت      كفش                                                             

ب           .  čont       kēlu        brenj  
چند        كيلو      برنج                                              
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ج           . 

  
الـف   -30(هاي تفاوت نمونه كه دهدمي نشان) ج –30( و )ب -29( نمودارهاية مقايس

ـ     ) الـف  -29( ةنمون مانندبا گروه اسمي ) و ب ي ايـن  در ايـن اسـت كـه در سـاختار درون
 -نقشيها، يك گروه مميز نيز وجود دارد كه هستة آن نوعي اسم است كه ماهيتي نيمه نمونه
اق از هايي با فرض اينكه جهت اشتقدر تبيين چگونگي توليد چنين ساخت. واژگاني داردنيمه

توان چنين فرض كـرد كـه در جريـان اشـتقاق فـرافكن اسـمي       پايين به سمت باال است، مي
(NP) كنـد را ايفـا مي  گـروه مميـز   ميز كه نقش هسته يك فرافكن نقشـي از نـوع  با يك م، 

اي كـه قـبالً از آنهـا نـام      تواند متعلق به هر يك از پنج دسـته اين مميز كه مي. شودتركيب مي
اسـت كـه تنهـا در     [uQ]كميتـي و يـا    اي تعبيرناپذير از نوع ايم باشد، داراي مشخصه برده

اشتقاق، فرافكن اسمي با يك هسته نقشي از نـوع   ةادامشود كه در ي ميگذار صورتي ارزش
با توجه بـه   .شوداشتقاق همگرا نمي ،عدد و يا سور تركيب شود و اگر اين اتفاق روي ندهد

طور اختياري در يـك گـروه اسـمي    تواند بهميگروه سور يا گروه عدد توان گفت اين امر مي
د اشـتقاق شـود، حضـور فـرافكن     توليد شود، اما بـه مجـرد اينكـه يـك مميـز وارد فرآينـ      

(QP/Num P) بود الزامي خواهد.  
بخشي در بلوچي توانسـتيم بـه وجـود دو     هاي شبهتبه اينجا، با مطالعه و بررسي ساختا 

شـوند پـي   كه در حـوزة ميـاني توليـد مي    گروه مميز وگروه سور فرافكن نقشي ديگر يعني 
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بخشي در بلوچي تا چه  هاي شبهساخت چنين تحليلي در مورداما بايد ديد كه پذيرش  ؛ببريم
خواني دارد و آيا بـر مبنـاي آن ميتـوان بعضـي     له هممقاشده در اين پذيرفته هايفرضحد با 
  ؟يا خير كردهاي خاص گويش بلوچي را توجيه ويژگي

ي بخشـ  هاي شـبه كـه سـاخت   اسـت ايـن  بـر  فرافكني اعتقاد تحليل تك در چنانكه گفتيم،
توانند مفهـوم  هستند و هرگز نمي گروه عدد و يا گروه سور ز نوعنهايت فرافكني اهميشه در

دهند كـه سـاخت   شواهد بلوچي نشان مي .باشند فرافكن گروه تعريف معرفه داشته و داراي
) 31(در جملـة   .تواند داراي خوانش معرفه باشـد مي ،خالف انتظاربر ،بخشي در بلوچي شبه

بخشي داشـته و   هاي شبهبيه به همة ساختفه است، خوانشي شگروه اسمي در عين اينكه معر
. عهـده دارنـد   مميز و عدد قبل از آن همانند يك سور ساده تعيين ميزان هسته اسمي را بـر 

  .است گروه تعريف بخشي يك ساخت شبه) 31( ةدهد كه حداقل در نموناين امر نشان مي
 )31(  ye     se      dast      poč      bāz      dorr - ant.                                                    

اين   سه     دست         لباس     خيلي    قشنگ  -هستند                       

  ‘.اين سه دست لباس خيلي قشنگ هستند’ 
تواننـد آزادانـه در   شي كه داراي خوانش نكره هستند ميبخ هاي شبهديگر، ساخت از طرف

  .نشان داده شده است) 32(اين وضعيت در مثال  .قرار گيرند بلوچي در جايگاه موضوع
)32(  yak       galās-i        āp       mn-ā       bde.                                                           

يك     ليواني       آب            من -را     بده                                
  ‘.آب به من بده يك ليوان’

 گـروه تعريـف  هـاي اسـمي از نـوع    ، تنهـا فرافكن مقدمه عنوان كـرديم براساس آنچه در 
بـودن ايـن نـوع     بنـابراين حتـي در صـورت نكـره     ؛كـار رونـد  هعنوان موضوع ب هتوانند بيم

بخشـي   هاي شـبه وت ساختبنابراين تفا. شودتوليد مي فرافكن گروه تعريف هاي اسمي، گروه
بلكـه در ارزش    (DP)نه در وجود و يا عدم وجود اليه) 32(و ) 31(هاي  هموجود در نمون

 معرفــه و يــا داراي مشخصــة (D)هســتة ) 31(در نمونــة . اســت (D)اي هســتة  مشخصــه
[+Def] نكره داراي مشخصة) 32( ةكه همين هسته در نموناست در حالي  [-Def]است .

ور نكـره كـه آن هـم داراي    الزم است تكرار كنيم كه حضور يك عنصـر همچـون يـك سـ    
زيرا هر  ؛كندبراي تحليل ما مشكلي فراهم نمي گروه سور است در درون[Def-]  مشخصه 
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باشد، تنها در يك مكان تعبير  نظر از اينكه بر روي چند عنصر وجود داشته صرف ،مشخصه
  .است (D)هسته هم   [Def±]شود و محل تعبير مشخصة مي

بخشي هرگاه معني معرفه گرفتـه و يـا در جايگـاه     هاي شبهبنابراين چنانكه گفتيم، ساخت
هسـتند و اصـوالً   گـروه تعريـف   فرافكنـي از نـوع    حتماً ،موضوع يك محمول ظاهر شوند

گـروه سـور يـا گـروه      هـاي فراكني، حضور فرافكنبرخالف برداشت طرفداران رويكرد تك
است  فرضاين  ةنتيجواقع اين برداشت  نميشود و در گروه تعريف مانع از تشكيلتعريف 
شود كه طبق آنچـه تـاكنون   بودن گروه اسمي توليد مي تنها در صورت معرفه (D) ةكه هست
  . صحيحي نيست فرضايم  گفته

هاي بايـد بـه يـك ويژگـي ديگـر در سـاخت       ،ببريم  قبل از اينكه بحث حاضر را به پايان
بانهـاي ديگـر متمـايز    زدر بخشـي  هاي شـبه كه آن را از ساخت كنيمبخشي بلوچي اشاره  شبه
بخشـي بـه آن    نانكه توضيح داديم، يكي از ويژگيهايي كه در مورد سـاختهاي شـبه  چ. كنديم

رود كار نميـ هتنهايي بب) اسم مميز) (1(گاه اسم  است كه در اين ساختها هيچ آنشود ياشاره م
كـه   چنـان  اما اين امر. روديكار مهو حتماً عدد، سور و يا يك حرف تعريف نكره همراه آن ب

  .شوديظاهراً در بلوچي رعايت نم ،نشان داده شده) 33(در مثال 
)33(الف  .  galās-i       āp  

ليواني       آب                                                               

    jopt-i         kōš        ب  . 
جفتي       كفش                                                        

هاي باال هيچ عنصـر ديگـري نظيـر     ، قبل از مميز در نمونهشودمشاهده ميگونه كه  همان
ايـن اسـت كـه در     كـرد ديگري كه بايد به آن توجه  ةنكت. عدد و يا سور قرار نگرفته است

 معدود مواردي كه در آن بـه  از. يابد نكره همواره بر روي اسم هسته تظاهر مي) ي(بلوچي 
ز هسـتة اسـمي قـرار    نكره در داخل گروه اسمي و بر روي عنصري غيـر ا ) ي(رسد ينظر م

  .هاي بخشي هستندگرفته است ساخت
 )34( yak         galās-i           āp     wārton. 

يك      ليوان  -نكره         )ي(آب      خوردم                                       
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اين امر بايد . نكره بر روي اسم مميز قرار گرفته است) ي(بينيم، يال مبا ةكه در نموننچنا
) الـف و ب  -33(هـاي   دليلي موجه داشته باشد كه براي يافتن آن الزم است باز بـه نمونـه  

نكره بر روي اسم مميز ضروري اسـت و اگـر آن را   ) ي(ها حضور  در اين نمونه. بازگرديم
  .مي خواهد بودآن بدساختي گروه اس ةحذف كنيم نتيج

) 35(الف  .  *galās       āp  
ليوان        آب                                                         

                                                                 jopt      kōš *        ب . 
              جفت     كفش                                                                         

اين شواهد زباني يك راه حل وجود دارد و آن اينكه با توجه به اين حقيقت  بيينبراي ت
كه گفته شد در صورت وجود يك مميز حتماً بايد يك گروه سور نيز در درون گروه اسمي 

چنـين   ؛گـذاري كنـد   را ارزشآن  [uQ]تعبيرناپـذير   ةوجود داشته باشد تا بتوانـد مشخصـ  
يك سور گروه   ، در هستة)الف و ب -35(هاي  كه در مواردي همچون نمونه كنيمفرض مي

هـاي   فـرض وجـود هسـته   . قرار گرفته است [Q+] و  [Def-]  هاي سور تهي با مشخصه
واند تيبنابراين، اين توجيه م ؛اي است شدهگرا امر پذيرفته هنكمي ةفاقد محتواي آوايي در برنام

، اما پاسـخي بـراي   توضيح دهدها  ا را در اين نمونهنميتعدم حضور آشكار يك عدد يا كم
اسـم   ةتواند در ماهيت ويژپاسخ اين امر مي .دهدنكره بر روي اسم مميز ارائه نمي) ي(تظاهر 

اين . واژگاني هستندنيمه _ نقشيشد، مميزها عناصر نيمه گفتهگونه كه  همان. مميز نهفته باشد
بخشي در جايگاه هسته يـك فـرافكن نقشـي     امر به اين معني است كه اگرچه در ساخت شبه

كننـد، امـا هنـوز    صر نقشي ديگر ماننـد سـورها عمـل مي   توليد شده و همچون عناگروه مميز 
توان چنين فرض كرد كه هنگـامي كـه   يبنابراين م. اند كردهاي از خواص واژگاني را حفظ  پاره

مطابقـه   ةمشخصة تعبيرناپذير خود بـا هسـتة گـروه سـور وارد رابطـ      گذاري مميز براي ارزش
نيـز   [uDef]تعبيرناپـذير   ةاسم كـه داراي مشخصـ   ةتواند در نقش عنصري از مقولمي ،شودمي

نكـره بـر روي آن تظـاهر يابـد و از      ةگذاري شده و نشان عنوان عنصري نكره ارزش ههست، ب
يابد، اسم هسته بـا وجـود اينكـه     بار تظاهر مي نكره در هر گروه اسمي تنها يك) ي(آنجا كه 

  .رودكار نميهنكره ب) ي(گذاري ميشود، اما همراه  نهايت به صورت نكره ارزشدر
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هاي يـك عنصـر اسـمي را از    بخشي گاه ميتواند ويژگي اينكه اسم مميز در ساختهاي شبه
براي مثـال   ؛دشومي اي شواهد زباني ديگر تأييد رهطور مستقل از طريق پاخود نشان دهد، به

 ةبخشي رابط هاي شبهدر ساخت) مميز) (1(در مواردي مشاهده ميشود كه فعل ميتواند با اسم 
تواند اين اسم را و  گيرد ميگاه صفتي كه قبل از مميز قرار ميگزينشي برقرار كند و يا اينكه 

  .كندرا توصيف )) 2(يعني اسم (نه هستة اسمي واقعي 
 

)36(الف  .  galās-i      čāhi       ša      mni      diəm      -ā      ka/ reht           

  جلو   من       از        چاي      ليواني(ح غ ف(ريخت    / افتاد 
  ‘.ريخت/ ليوان چاي از دستم افتاد ’ 

 
 )37 ( tuhin    jāba-yi    zardālu  

بزرگ     اي   جعبه      زردآلو                                                          
  ‘بزرگ زردآلو ةيك جعب’

را انتخاب ) 2(و گاه اسم ) 1( تواند گاه اسمميبينيم، فعل مي) 36( ةگونه كه در نمون همان
در يـك خـوانش، منظـور گوينـده از ايـن      . ابهام معنايي وجود دارد نيز) 37(در نمونة . كند

مقدار زيادي زردآلـو در خـود    ،بزرگ ةيرا يك جعبز(گروه اسمي مقدار زيادي زردآلوست 
اي بزرگ است كه بـراي   و در خوانش ديگر، منظور از اين گروه اسمي جعبه) دهد جاي مي

  .چه ممكن است تعداد زردآلوهاي درون آن زياد نباشداگر .حمل زردآلو استفاده شده است
صفت با اسم  ي كه فعل وكه در موارد كردگونه توجيه  توان اينچنين را مي شواهدي اين
شوند، ماهيت واژگاني اين اسم بر ماهيـت نقشـي آن   توصيفي مي -گزينشي ةمميز وارد رابط

سـم دوم حاضـر در   پيشي گرفته و بنابراين حضور آن مـانع از دسترسـي ايـن عناصـر بـه ا     
  .شودبخشي مي ساخت شبه

  
  نتيجه -5

شـده در  هـاي ارائـه  ويژگيها و تحليل بخشي، ابتدا به معرفي انواع ساختهاي شبه مقاله در اين
هاي بلوچي سرحدي به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه      سپس با بررسي داده. مورد آنها پرداختيم
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فرافكنـي بخـوبي تحليـل    توان در قالب ديدگاهي تكرا مي بخشي در اين گويش ساخت شبه
. خـواني دارد لـه هم مقاشده در اين ها و اصول كلي پذيرفته خوبي با فرضيهاين تحليل ب. كرد

هاي نقشي توليدشده نيز از فرافكن مميزو سور هاي  هاي ما در اين بخش، گروه براساس يافته
 مسـتلزم حضـور فـرافكن     گروه مميـز  در حوزة مياني هستند كه از اين بين حضور فرافكن

  .اما عكس اين قضيه صحيح نيست ؛استگروه سور 
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