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 چكيده
و) شخص، شمار(هاي فاي گذاري مشخصهارزش و حالت يا به عبارت ديگر مطابقه در زبان فارسي

بيها با تكيه بر رويكرد كمينهبازبيني اين مشخصه - گرا، يكي از موضوعات پيچيده است كه به دليل
مي به خصوصهايي كه در ساختار گروه فعلي نظمي شود، گاهي هسته فعل در زبان فارسي مشاهده

اند تا با در نگارندگان جستار حاضر تالش كرده. سازدفرآيند بازبيني را به طور كلي با مشكل مواجه مي
و(هاي مختلف جهت با در نظر داشتن) ساده، مركب(هاي مختلف فعلي نظر گرفتن ساختار معلوم

مشچگونگي ارزش) ساده، استمراري، كامل(و نمودهاي مختلف) مجهول و بازبيني آنها را خصهگذاري ها
ريها تحت تأث فعلآوردهاي اين پژوهش آن است كه در زبان فارسي از دست. مورد بررسي قرار دهند

مطابق نظريه بازبيني برنامه. كنندمشخصه فعلي قوي هسته زمان خودايستا به هسته مذكور حركت مي
- فارسي به وسيله گروه اسمي فاعل ارزش زمان در زبانناپذير هستههاي فاي خوانش گرا مشخصه كمينه

و بازبيني مي ازمشخصه. شوند گذاري و بازبينيارزش هاي مذكور پس در بخش آوايي بر روي،گذاري
مي. ابندييمفعل تظاهر  بازبيني. كند گروه اسمي فاعل نيز از هسته زمان خودايستا حالت فاعلي دريافت

.گيردميحالت مفعولي نيز توسط هسته گذرا صورت 

پذير، هاي خوانشهاي فاي،حالت فاعلي،مشخصهمشخصه نظريه بازبيني:هاي كليديواژه
.هاي خوانش ناپذيرمشخصه

                                farkhondeh_f_s@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول.١
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 مقدمه-1
و شمار(2هاي فاي مشخصه1به بررسي چگونگي بازبيني جستار حاضر و حالت) شخص

يني در واقع برگرداني بازب. گرا اختصاص دارد فاعلي در زبان فارسي بر پايه برنامه كمينه
فرآيند. اي از مفهوم سنتي مطابقه است هاي رايانه گرايانه مطابق با سازوكار برنامهكمينه

باشد كه از يك طرف به داليل ساختواژي ارزش مطابقه فرآيندي از نظام محاسباتي مي
و از طرف را تعيين مي3گذاري نشده هاي ارزش مشخصه بهديگر كند وط به داليل مرب بنا

منظور از مشخصه. كند را حذف مي4ناپذيرهاي خوانش سطح صورت منطقي مشخصه
منظور از مشخصه. اي است كه در خوانش معنايي جمله نقش دارد پذير مشخصهخوانش 
به. اي است كه در خوانش معنايي جمله نقش ندارد ناپذير مشخصهخوانش  براي مثال

م نظر مي چون، ناپذير باشد،خوانش Theyثلرسد كه مشخصه حالت ضميري
كه همان درريتأثچيهاست فاعل بدون نشان داده شده)3-1( هاي در مثال طور ي

و معني با توجه به بندي كه در آن قرار گرفته به ترتيب داراي صورت فاعلي، مفعولي
مي/ ملكي .باشد اضافي

(1) It is said [they were arrested]             
(2) He expected [them to be arrested]      
(3) He was shocked at[their being arrested]  

براي مثال، ضمير اول. پذير هستندخوانش هاي فاي مربوط به ضماير،، مشخصهدر عوض
در مورد. متفاوت است they به لحاظ معني با ضمير سوم شخص جمعI شخص مفرد

ميخوانش هاي زمان،ز مشخصهني دار زمانافعال كمكي  باشند چون صورت حال پذير
و مشخصه. فرق دارد wasبه لحاظ معني با صورت گذشته سادهisساده  هاي شخص

دهنده مطابقه با گروه اسمي مخصوصي اين لحاظ كه صرفاً نشان شمار افعال كمكي به
ناپذير در خوانش خوانش هاي كه مشخصه جائينآاز. ناپذير هستندخوانش باشند، مي

داد مذكور درون هاي اي ارائه شود كه مشخصه بايد شيوه. معنايي جمله نقشي ندارند
ناپذير در جريان خوانش هاي به عقيده چامسكي مشخصه. بخش معنايي واقع نشوند
(شوند اشتقاق نحوي حذف مي  ). 288- 289: 2004 ردفورد.

1.Checking 
2 .ф-features 

3.unvalued features 

4.uninterpretable features 
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ه كه هسته. زمان استستهيكي از عناصر مطرح در فرآيند مطابقه نيتركينزدزمان
ردفورد. كنديمحالت آن را بازبيني اي به فاعل است،هسته داراي تسلط سازه

 هاي صرفي مطابقه غني هاي داراي نشانه معتقد است كه در زبان) 166- 2004:158(

ميفعل اصلي از گروه فعلي به هسته به عقيده وي علت حركت. كند زمان حركت
و2پالتزاك. باشد مي1در هسته زمان خودايستار به واسطه قوي بودن وند زمانمذكو

7منو كوئن) 1997(6، وينر)1999(5، روباخر)1993(4، رابرتس)1989(3هولمبرگ

با) 2000( و ضعف نسبي وند زمان در يك زبان غني بودن نسبي نظام معتقدند قدرت
هايي كه افعال زمان در زبان ي، وندبه عبارت.هاي مطابقه فاعلي آن ارتباط دارد نشانه

و اصلي خودايستا در آنها داراي نشانه مي كمكي و در باشند، قوي هاي مطابقه فاعلي غني
و اصلي خودايستا در آنها به لحاظ نشانه زبان هاي مطابقه فاعلي هايي كه افعال كمكي

.ضعيف است باشند، فقير مي
ق وجود نشانه ميهاي صرفي مطابقه -وي در زبان فارسي، اين پرسش را مطرح

سازد كه آيا پديده حركت فعل اصلي از درون گروه فعلي به هسته زمان در زبان فارسي
و فعل در آن با توجه به8فارسي يك زبان ضميرانداز. نيز وجود دارد يا نه است

ميمشخصه و شمار صرف  هاي ديگر فارسي داراي نشانه به عبارت. شود هاي شخص
باشد كه حتي در غياب فاعل آشكار يا حذف ضمير فاعلي غير صرفي مطابقه غني مي

مي. كند تا فاعل جمله را بازيابي كند موكد به شنونده يا خواننده كمك مي رسد به نظر
. در زبان فارسي نيز فرآيند حركت فعل از هسته فعل به هسته زمان وجود داشته باشد

پرسش اصلي جستار حاضر را دربردارد فرآيند حركت براي روشن شدن اين موضوع كه
براي نشان. مورد بررسي قرار خواهد گرفت فعل به هسته زمان در جمالت زبان فارسي

 
1.finite tense  
2.Platzack 
3.Holmberg 
4.Roberts 
5.Rohrbacher 
6.Vikner 
7.Koeneman  
8.pro-drop 
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يا1گروه زمان در زبان فارسي از نظر هسته ابتدا دادن اين موضوع ابتدا بايد وضعيت
.بودن روشن شود2هسته انتها

 گروه زمان-2
و يك فرافكن محسوب مقوالتي مانند هسته زمان كه اعطاءكننده نقش معنايي نيستند

مي در گروه مقوالت نقش شوند، مي دهنده زمان هسته گروه زمان نشان. گيرندنما قرار
مي رويداد فعل مي و فاعل و باعث برقراري رابطه مطابقه بين فعل  كريمي. شود باشد

در در جمالتجايگاه هسته زمان) 8:2005( سمت راست فعل در نظر فارسي را
يكي. باشدمي ابتداهستهاو گروه زمان از جمله مقوالت از نظرديگر به عبارت. گيرد مي

ابتدا بودن گروه زمان بر اساس جايگاه بند از داليل كريمي در حمايت از فرضيه هسته
سي به عقيده وي جايگاه اصلي بند متممي در زبان فار. باشديممتممي در زبان فارسي 

گرفتن جايگاه بند در نظر)65-62: 1387(به عقيده انوشه. باشد بعد از فعل مي
هاي براي سازه SOV متممي بعد از فعل توسط كريمي با اعتقاد وي به توالي

در به عبارت ديگر هسته. دهنده جمله منافات دارد تشكيل انتها دانستن گروه فعلي
و هسته ابتدا دانستن آن در جمالتي كه مفعول به صورت جمالت داراي مفعول اسمي

گرفتن دو جايگاه متفاوت براي هسته فعلي در نظريابد به معني بند متممي تظاهر مي
كه مي دو. خود صورت مطلوبي نخواهد بود به نوبهباشد عالوه بر آن در نظر گرفتن

باپذجايگاه زيرساختي متفاوت براي يك نقش معنايي واحد، نقش معنايي كنش ير،
شد. سازگاري ندارد3يوتا/ هاي معنايي فرضيه يكساني اعطاء نقش در مقاله حاضر فرض

آيا تظاهر. انتها استو گروه زمان هسته SOV كه زبان فارسي داراي ترتيب زيرساختي
ب4(يها ساختبند متممي در  و  فرض باال نيست؟ ناقض) الف

).است(درست است كه علي رفته. الف)4
.اين درست است كه علي رفته است.ب

1.head  initial 
2.head final 
3.UniformTheta Assignment Hypothesis/UTAH 
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را) 1976:87(و سهيلي)57: 1982(ممقدريدب جايگاه بند متممي در زبان فارسي
ب4( جمله رسديمبه نظر. گيرندمي از فعل در نظر پيش و در حالت بنيادي، قبل) الف

.باشدمي)پ4( ها، به صورت جمله از اعمال هرگونه فرآيند حركتي سازه
.درست است] كه علي رفته است[ اين.پ)4

. باشدمي)ت4( به صورت نمودار درختي) الف4( نحوه اشتقاق جمله
.ت)4

مي)ت4( طور كه در نمودار درختي همان شود بر فراز فرافكن بيشينه زمان، مشاهده
ه. نما قرار دارد فرافكن بيشينه متمم نما داراي مشخصه سته گروه متممبا اين فرض كه

مي]متممي[ كه در درون كه علي رفته استتوان گفت كه گروه متممي قوي است،
متممي قوي مشخصهريتحت تأث گروه حرف تعريف در شاخص گروه زمان قرار دارد،

مي هسته متمم توليد)ب4( در اين مرحله جمله. كند نما به گروه مذكور حركت
آن. شود مي مشكلي در معني جمله ايجاد)ب4( در جمله اين جايي كه حذف سازه از

به واسطه حذف اينعدم تظاهر آوايي. توان آن را حذف كردمي،نخواهد كرد
و مشخصه مشخصه و شمار آن علي هاي آوايي آن است رغم حذف هاي شخص
و به علت وجود همين مشخصه مشخصه ها است هاي آوايي هنوز در اشتقاق حضور دارند

در پژوهش حاضر. را بازيابي كند اينتواند سازهمي كه گوينده يا شنونده بالفاصله
انتها بودن گروه زمان در زبان فارسي مورد بررسي هاي زباني با تكيه بر فرض هسته داده

.گيرند قرار مي



و زمستان2، شمارة3دورة هاي زباني، پژوهش/٦  1139، پاييز

و حالت فاعليارزش-3  گذاري مشخصه هاي فاي
هايي اي، فرآيند ساس نظريه گروه فعلي اليهمعتقد است كه برا) 236:2003( اجر

، در واقع بر فرافكن بيشينه گروه فعلي2يا پيش گذاري گروه فعلي1همچون حذف
در. شوند اعمال مي3ايپوسته به همين دليل است كه در زبان انگليسي كه فعل اصلي

مي زمان حركت نمي آن به هسته . شود كند، حذف گروه فعلي منجر به حذف فعل اصلي
هايي با حذف گروه فعلي، در صورت نبود فعل كمكي يا وجهي، به منظور در چنين زبان

در. شود درج ميdoپديد آمدن ساختي دستوري ناگزير فعل كمكي  از طرف ديگر
و گيلي اسكاتلندي زبان زمان حركت كه فعل در آنها به هسته4هايي مانند زبان فرانسه
ميكند، در صورت حذف گروه مي تظاهر فعل. يابد فعلي، فعل اصلي به تنهايي تظاهر

فعلي رغم حذف گروه فعلي حاكي از خروج فعل اصلي از هسته علي)5( اصلي در جمله
مي به هسته .باشد زمان

.گفتم] vp[كي به مريم گفتي؟ ديروز)5
جم. باشد پرسش تاييدي شاهد ديگري براي حركت گروه فعلي به هسته زمان مي لهدر

و درج فعل كمكي نمي)6( و اين حذف گروه فعلي منجر به حذف فعل اصلي شود
.باشد مسئله حاكي از ارتقاء فعل به هسته زمان مي

 خودم ديدم كه تو همه چيز را به مريم گفتي، نگفتي؟)6
به لحاظ نظري اين پرسش مطرح مي شود كه چرا فعل از هسته گروه فعلي به هسته

م در) 160: 2004( به عقيده ردفورد.ي كندگروه زمان حركت مي توان فرض كرد
،هايي كه فعل در آنها از هسته گروه فعلي به هسته گروه زمان حركت مي كندزبان

به عبارت. ايستا داراي يك وند زمان با مشخصه فعلي قوي مي باشدهسته زمان خود
فعل،كمكي پر نشده باشداي جايگاه هسته زمان به وسيله فعل ديگر هرگاه در جمله

به هر حال هميشه بايد. براي پر كردن جايگاه قوي هسته زمان به آنجا حركت مي كند
و يا غير كمكي در جايگاه هسته زمان خودايستا وجود داشته باشد به. يك فعل كمكي

هاي زمان زمان جايگاه قرار گرفتن مشخصهاگر هسته) 117-116:2004( عقيده ردفورد

 
1.vp-ellipsis 
2.vp-fronting 
3.little vp 
4.Scottish Gaelic  
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ميبند خود توان گفت كه جايگاه پيدايش وند زمان در هسته ايستا در نظر گرفته شود،
آن. زمان است و شمار با فاعل خود مطابقت جايي كه افعال زمان از دار از نظر شخص

مي مي و شمار نيز هست توان فرض كرد كه وند زمان داراي مشخصه كنند، .هاي شخص
در اري مشخصهگذ با توجه به آنچه گفته شد، نحوه ارزش و حالت فاعلي را هاي فاي

مي) الف7( جمله .دهيم مورد بررسي قرار
.من از او ترسيدم. الف)7(

مي) الف7( نحوه اشتقاق جمله نشان)وپب7( توان به صورت نمودارهاي درختي را
در همان. اند نشان داده شده1پذير به صورت توپرخوانش هاي مشخصه. داد طور كه
مي)ب7(ار نمود و مشخصه زمان هسته زمان، شود، مشخصه مشاهده  هاي فاي فاعل

و مشخصهخوانش و مشخصه پذير ناپذير خوانش حالت فاعل هاي فاي هسته زمان
و شمار هسته زمان به علت مشخصه)ب7( در نمودار. هستند ناپذير خوانش هاي شخص

به منظور) كاونده( بنابراين هسته زمان اند، گذاري نشده ارزش) در واژگان(بودن از پيش 
اش به دنبال سازهاي ناپذير خود، در قلمرو تحت تسلط سازههاي خوانش حذف مشخصه

و شمار خوانش گردد تا با برقراري رابطه مطابقه، مشخصه هدف مي ناپذير هاي شخص
اي با داشتن در شاخص گروه فعلي پوستهمن ضمير. گذاري كند خود را ارزش

و شمار از پيش ارزش خصهمش و مشخصه حالت هاي شخص گذاري شده
مي گذاري ارزش .كند نشده نقش هدف را ايفاء

ب)7

1 .bold 
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 ترسيدنشان داده شده است، رابطه مطابقه بين كاونده)پ7(طور كه در نمودار همان
مي منو هدف يها يك انعكاس از رابطه مذكور اين است كه مشخصه. شود برقرار

و شمار ارزش گذاري ارزش منبه وسيله هدف ترسيدنشده كاونده گذاري شخص
توان آن را به صورت قاعده است كه مي1گذاري مستلزم رونوشت مشخصه ارزش. شود مي

).286:2004،ردفورد(بيان كرد)8(

 رونوشت مشخصه)8(
و ارزش]F[ در ازاي مشخصهα اگر ن مشخصهدر ازاي هماβگذاري شده باشد

]F[اگر، نشده باشد گذاري ارزش βبا αارزش مشخصه. مطابقت داشته باشد 
]F[سازهαبر رويβمي .شود رونوشت زده

و شمار در نتيجه اين فرآيند ارزش مشخصه رونوشت زده ترسيدبرروي منهاي شخص
)پ7( به صورت نمودار)ب7( بعد از اعمال فرآيند رونوشت مشخصه نمودار. شود مي

اين است كه مشخصه منو ترسيد انعكاس دوم رابطه مطابقه بين. يابد تظاهر مي
مي ارزش ترسيدبه وسيله مننشده حالت گذاري ارزش كه فقط جايي ازآن. شود گذاري

توان فرض كرد كه اين مشخصه زمان افعال كمكي زماندار داراي نهاد فاعلي هستند مي
ح مي. به هدف را دارد2الت فاعليكاونده است كه وظيفه اعطاي )9( توان قاعده بنابراين

).286:همان منبع(را در مورد اعطاي حالت فاعلي بيان كرد

1.Feature-Copying  
2.Nominative Case Assignment 
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 اعطاي حالت فاعلي)9(

اي كه زمان گذاري نشده است به وسيله كاونده هدفي كه به لحاظ مشخصه حالت ارزش
مي مشخصي دارد با مشخصه فاعلي ارزش و هدف به لحاظ اگر. شودگذاري كاونده

.با يكديگر هماهنگ باشند)φ( هاي فايمشخصه
و شمار مشخصه)پ7( كه در نمودار جايي از آن هاي با مشخصه ترسيد هاي شخص

و شمار  و منشخص . است) گذشته( داراي زمان مشخصي ترسيدهماهنگ است
مي به صورت فاعلي ارزش منگذاري نشده مشخصه حالت ارزش چون تمام.ودش گذاري

مي ترسيداند، گذاري شده ارزش ترسيدهاي همراه مشخصه  تواند در نظام آوايي باالخره
نيز به منظور اقناع منضمير. به صورت فعل گذشته ساده اول شخص مفرد بازنمود يابد

.كند قوي هسته زمان به شاخص آن حركت مي1]اصل فرافكن گسترده[ مشخصه
و حالت فاعلي را در جمله مركب مورد ري مشخصهگذادر ادامه نحوه ارزش هاي فاي

. دهيمبررسي قرار مي
.مي باشد)ب10( به صورت نمودار) الف10( نحوه اشتقاق جمله

.آنها به او اهميت ندادند. الف)10(

مي. يابددر افعال مركب تنها جزء فعلي به هسته زمان ارتقاء مي رسد هسته نفي به نظر
ف -[اي اي با مشخصه مقولهارسي به علت ويژگي وندي خود نياز به پايهدر زبان N,+

V[آن. دارد مياز ،يابدجايي كه هسته نفي در زبان فارسي تنها پيش از فعل تظاهر
-[داد با مشخصهحركت فعل. رسدپذيرش چنين فرضي دور از ذهن به نظر نمي N,+

V[مينياز هسته نفي را به پايه فعلي اقن داد به فعل+ در مرحله بعد هسته نفي. كنداع
و بخش فعلي. كنندحركت مي هسته زمان به هسته زمان، داد پس از حركت هسته نفي

 
1.Extended Projection Principle/EPP 
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ناپذير فاي خود خوانش هاي گذاري مشخصه به منظور ارزش) كاونده( مشخصه زمان
و شمار( ميدر شاخص گروه فعلي بيروني وارد رابطه مطا آنها با ضمير) شخص . شود بقه

گذاري هاي في از پيش ارزش به علت داشتن مشخصه آنها الزم به ذكر است كه ضمير
و مشخصه مي حالت ارزش شده كه همان. تواند نقش هدف را ايفاء كند گذاري نشده طور

نشان داده شده است، در جريان برقراري رابطه مطابقه بين هسته)پ10(در نمودار 
شخ مشخصه زمان، و شمار هسته زمان به صورت هاي ] سوم شخص جمع[ص
مي ارزش . شوند گذاري

مي]فاعلي[ نيز توسط هسته زمان ارزش آنهامشخصه حالت ضمير بعد از اين. كند پيدا
به]اصل فرافكن گسترده[به منظور اقناع مشخصه آنهامرحله، ضمير  هسته زمان

گذاري در سطحر پس از ارزشناپذيخوانش هاي مشخصه. كند شاخص آن حركت مي
سوم شخص[ هايو مشخصه] گذشته[ مشخصه زمان. شوند صورت منطقي حذف مي

مي] جمع و حضور هسته نفي در هسته زمان باعث  دادنشوند تا جزء فعلي هسته زمان
در زيربخش بعدي به نحوه بازبيني. تظاهر يابدندادند در صورت آوايي به صورت

ف مشخصه و حالتاهاي مي فاعلي در ساختي .شود هاي داراي گروه نمود پرداخته

 گروه نمود استمراري3-1
مي نمود استمراري يا ناقص نشان نمود استمراري. باشد دهنده تكرار يا تداوم يك رخداد

و يادر زبان فارسي با حضور پيشوند  و گذشته فعل مي به تنهايي / دارهمراه زمان حال
مي داشت هاي اين قسمت به منظور نشان دادن نحوه بازبيني مشخصهدر. يابد تظاهر

و حالت فاعلي در ساخت را مورد بررسي) الف11( استمراري، نحوه اشتقاق جمله فاي
مي) الف11( نحوه اشتقاق جمله. دهيم قرار مي  توان به صورت نمودارهاي درختي را

پ11( و م. الف)11. نشان داد)ب . نويسديعلي مشق هايش را دارد
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اي به فعلي قوي هسته فعل پوسته تحت تاثير مشخصه نوشت در مرحله اول بن فعلي
انتها بودن گروه نمود استمراري، فعل معين با فرض هسته. كند هسته مذكور حركت مي

در اين بخش نيز. اند قرار داده شده1در هسته گروه استمراري ميو پيشوند داشتيا دار
آ شدمشابه به توان فرض كرد كه هستهمي،ن چه كه در مورد هسته نفي گفته
اي با مشخصه مقوله در زبان فارسي به علت ويژگي وندي خود نياز به پايه مياستمراري 

-[ اي N,+ V[به. دارد آن. ضميمه شود ميپايه مذكور بايد از سمت چپ جايي كه از
پذيرش چنين فرضي دور،يابدمي تظاهر استمراري در زبان فارسي تنها پيش از فعل مي

ونوشت حركت فعل. رسداز ذهن به نظر نمي قرار گرفتن آن در به هسته استمراري
مي آننيازمي سمت چپ . كندرا به پايه فعلي اقناع

مي)پ11( طور كه در نمودار همان كل عناصر زباني موجود در هسته شود، مشاهده
مي)شتنو+مي+ داشت(استمراري  به.كنندبه هسته گروه زمان حركت هسته زمان

ناپذير خود وارد رابطه مطابقه با گروه خوانش هاي فاي گذاري مشخصه منظور ارزش
ناپذير خوانش به علت وجود مشخصه عليگروه اسمي. شود ميعلي اسمي 

 
1.prog 
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مي گذاري ارزش بين هسته در جريان برقراري رابطه مطابقه.باشد نشده حالت خود فعال
و گروه اسمي  و شمار هسته زمان به صورت مشخصه عليزمان م سو[هاي شخص

مي ارزش] شخص مفرد م سو[و مشخصه]حال[ تظاهر مشخصه زمان.شوند گذاري
مي]شخص مفرد ميهسته زمان باعث توليد دارد گروه. شودنويسد در صورت آوايي

و به منظور اقناع مشخصهنيز از هسته زمان حالت فاعلي دريا علياسمي  اصل[ فت كرده
مي]فرافكن گسترده هاي مشخصه. كند هسته زمان به شاخص گروه مذكور حركت

فخوانش  و مشخصهاناپذير از عليناپذير ضمير حالت خوانشي هسته زمان پس
مي ارزش .شوند گذاري حذف

 تعامل نظريه بازبيني با فرافكن نمود كامل-3-2
مي بودو استنمود كامل در زبان فارسي با استفاده از افعال كمكي در. شود نشان داده

هايي كه داراي نمود كامل هستند، يك گروه نمود كامل توان براي ساخت اين زبان مي
. باشدمي بوديا است آن جايگاه قرار گرفتن افعال كمكي در نظر گرفت كه هسته

نماي نفي هاي نقشه نمود كامل نيز مانند هسته گروهتوان فرض كرد كه هسته گرو مي
وو نمود استمراري داراي وندي با مشخصه فعلي قوي است كه باعث جذب فعل واژگاني

-[اي با مشخصه يا سازه N,+ V[مي هاي پايين از هسته گروه براي روشن. شود تر
نحوه اشتقاق. دهيممي را مورد بررسي قرار) الف12( شدن موضوع، نحوه اشتقاق جمله

مي) الف12( جمله .نشان داد)ب12(توان به صورت نمودار درختي را
.علي درسش را خوانده است. الف)12(

مي) الف12( جمله در هسته گروه)ب12( در نمودار. باشد داراي ساخت حال كامل
كهمي. قرار دارد»است+ـه...وند نمود« نمود اي، به پايه)ـه...( نمودوند توان فرض كرد
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-[ با مشخصه N,+ V[آن. نياز دارد از،پسوند استـه...جايي كه از پايه مذكور بايد
به هسته نمود خواند، فعل)پ12(نمودار،در ادامه. سمت راست به آن ضميمه شود

و از سمت راست با وند نمود تركيب حركت مي  بعد، مشخصه در مرحله. شود مي كند
مي است+ خواندهعلي قوي هسته زمان باعث جذبف به. شود به هسته زمان هسته زمان

نشده خود وارد رابطه مطابقه با گروه اسمي گذاري هاي فاي ارزش منظور اقناع مشخصه
و هاي فاي از پيش ارزش گروه اسمي مذكور با داشتن مشخصه. شودمي علي گذاري شده

مي حالت ارزش مشخصه در. تواند نقش هدف را در فرآيند مطابقه ايفاء كند گذاري نشده
سوم شخص[هاي فاي هسته زمان به صورت جريان برقراري رابطه مذكور، مشخصه

مي ارزش]مفرد نيز به وسيله هسته زمان عليحالت گروه اسمي مشخصه. شوند گذاري
مي ارزش]فاعلي[به صورت  باعث خواندفعلي با پايه)ـه...( تركيب وند نمود. شود گذاري

-خوانش مشخصه. تظاهر يابد خواندهشود تا فعل مذكور در صورت آوايي به صورت مي
و مشخصه خوانش ناپذير فاي هسته زمان در بخش آوايي بر روي فعل هاي پذير زمان

مي است تظاهر استيابند در نتيجه فعل كمكي مذكور در بازنمون به صورت تظاهر
و مشخصهخوانش هاي مشخصه. يابد مي خوانش ناپذير حالت ناپذير فاي هسته زمان

به منظور اقناع عليگروه اسمي. گردند فاعلي در سطح صورت منطقي حذف مي
مي]اصل فرافكن گسترده[ مشخصه .كند هسته زمان به شاخص آن حركت

تنها.باشدمي)12( مانند نحوه اشتقاق جمله،فعل مركب،)13(نحوه اشتقاق جمله
 تفاوت اين است كه هنگام حركت فعل از هسته فعل دروني، تنها جزء فعلي فعل مركب

مي به گره پايين آمدن در آمدن فعلي جزء. كند هاي باالتر حركت پس از قرار گرفتن
مي همههسته زمان با گروه اسمي   . شود وارد رابطه مطابقه

.همه از كوه پايين آمده بودند) 13
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م–3-3  جهولساخت
تا پيش از دوره فارسي نوين شدنمعتقد است كه فعل معين)35: 1364( دبيرمقدم

و پس از اين دوره تنها به عنوان فعل  كالسيك، تنها يك فعل الزم حركتي بوده است
و نقش سابق خود را از دست داده است معين مجهول وي معتقد است. ساز به كار رفته

در كردهمفعولي كه در روزگاران گذشته، صفت  در ساخت مجهول افعال مركبي كه
مي كردشان داراي فعل صورت معلوم يك. است يافته بودند، تظاهر ليكن امروز در جريان

و پيامد اين حذف بروز ابهام تحول تاريخي بخش فعلي صفت مفعولي آن ها حذف شده
).36: 1364دبير مقدم،( هاي آغازين است به دليل شباهت ظاهري با ساخت

شايد بتوان چنين بيان كرد كه به تبع تحول تاريخي كه منجر به حذف صفت
« هاي در قياس با تركيب» شدن+ صفت/ اسم«هاي شده است، تركيبكرده مفعولي

مي» /...دادن/ كردن+ صفت/اسم براي روشن. كنند تصوير فعل مركب را به ذهن تداعي
مي) الف14( شدن موضوع نحوه اشتقاق جمله نحوه اشتقاق. دهيم را مورد بررسي قرار

.باشدمي)ب14( به صورت نمودار درختي) الف14( جمله
شد. الف)14( )439: تاريخ بلعمي(...اين اقوال ياد كرده

)119: 1382 بينحق(

مي ياد كردن، جايگاه اوليه فعل مركب)ب14( در نمودار در. باشد در هسته فعل دروني
 كرداي باعث جذب جزء فعلي فعلي قوي هسته فعل پوسته اول، مشخصه مرحله

مي. شود مي در جايگاه هسته. باشد جايگاه گروه مجهول درست باالي گروه فعلي بيروني
ـه وند مجهول« گروه مجهول در مورد ساخت مجهول نيز. قرار دارد»شد+ ساز

-[اي اي با مشخصه مقوله، به پايهـهساز مجهول توان فرض كرد كه وند مي N,+ V[
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مي. نياز دارد [اي شود تا هسته مجهول سازه داراي مشخصه مقوله مشخصه مذكور باعث
- N,+ V[به. تر را جذب كند موجود در گره پايين پايه مذكور بايد از سمت راست

وكرد حركت فعل. ضميمه شودهپسوند   قرار گرفتن آن در سمت راست به هسته نمود
و به اين ترتيب همان آننيازه )ب14( طور كه در نمودار را به پايه فعلي اقناع مي كند؛

با به هسته مجهول حركت ميكرد نشان داده شده است، فعل و ـه وند مجهولكند  ساز
-[اي كه داراي مشخصه مقولهشد+ كرده در مرحله سوم،. شود مي تركيب N,+ V[

مييفعل است تحت تاثير مشخصه در. كنند قوي هسته زمان به هسته مذكور حركت
ناپذير خود خوانش هاي فاي گذاري مشخصه مرحله چهارم، هسته زمان به منظور ارزش

مي،اين اقوالبا گروه اسمي  . شود كه در جايگاه متمم فعل قرار دارد، وارد رابطه مطابقه
ناپذير هسته زمان به صورت هاي فاي خوانش در جريان برقراري رابطه مذكور، مشخصه

مي ارزش]سوم شخص جمع[ مي. شوند گذاري داراي ياد كرده شدرسد فعل به نظر
آن. شناسه انتزاعي با مشخصه شمار جمع باشد كه حضور آوايي ندارد جايي كه فعل از

حالت حالت مفعولي اعطاء كند، مشخصه اين اقوالتواند به گروه اسمي مجهول نمي
م ميگروه اسمي و به منظور اقناع ذكور توسط هسته زمان ارزش فاعلي پيدا كند

مي]اصل فرافكن گسترده[ مشخصه  مشخصه.كند هسته زمان به شاخص آن حركت
و مشخصه مي هاي في ارزش زمان شود تا عنصر گذاري شده هسته زمان باعث

جايگاه گروه به نظر مي رسد.تظاهر يابد شددر بخش آوايي به صورت شد ساز مجهول
و در ساخت هاي مجهول بر فراز گروه  نفي در ساخت هاي معلوم بر فراز گروه فعلي

. مجهول باشد

و حالت فاعلي در ساخت آينده نحوه باز بيني مشخصه3-4  هاي فاي
و خواستن، فعل بايستن، نستن توا، خواستن سه فعل وجهي از ميان براي بيان قصد

به در زبان فارسي هم به عنوان خواستن. رود زمان آينده به كار مي و هم فعل اصلي
مي) كمكي( عنوان فعل وجهي و زبان. رود به كار شناسان در مورد همه دستورنويسان

حال ). 122: 1370بينحق(بر زمان آينده اتفاق نظر دارند خواستنداللت فعل وجهي 
ا. پردازيم به تحليل ساخت آينده در چارچوب رويكرد پژوهش حاضر مي شتقاق نحوه

مي) الف15(جمله  در همان. نشان داد)ب15(توان به صورت نمودار درختي را طور كه
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مي)ب15(نمودار در هسته گروه افعال كمكي خواستساز شود فعل آينده مشاهده
و خواست ساز از آن جايي كه فعل آينده. وجود دارد هيچ گاه به تنهايي به كار نمي رود

ميهم يك خواستساز توان براي فعل آيندهمي،يابدواره با فعل ديگري تظاهر نيز
مي. فعلي قوي در نظر گرفت مشخصه شود تا خواست سازه داراي مشخصه مذكور باعث

-[اي مشخصه مقوله N,+ V[تر را جذب كند موجود در گره پايين .
.ها را خواهد فرستاد سهراب كتاب. الف)15(

به هسته خواهفعلي قوي تحت تاثير مشخصه فرستادتوجه به آنچه گفته شد، فعل با
پس از قرار گرفتن در هسته زمان تحت تأثير مشخصه فرستاد. شود زمان جذب مي

]وجهي] ناپذير تصريف خود را به صورت مشخصهنش خوا مشخصه خواهفعل]وجهي[

مي ارزش فر گذاري و در بخش آوايي به صورت  هسته زمان. ستاد تظاهر مي يابدكند
 خوانش ناپذير خود با گروه اسمي هاي فاي گذاري مشخصه به منظور ارزش) كاونده(

مي سهراب خوانش به علّت مشخصه حالت سهراب گروه اسمي. شود وارد رابطه مطابقه
 سهرابهسته زمان پس از برقراري رابطه مطابقه با گروه اسمي. ناپذير خود فعال است

و شمار خود را به صورت، مشخصه)هدف( گذاري ارزش]سوم شخص مفرد[هاي شخص
و به منظور سهرابگروه اسمي. كند مي نيز از هسته زمان حالت فاعلي دريافت كرده

مي]اصل فرافكن گسترده[اقناع مشخصه . كند هسته زمان به شاخص آن حركت
و مشخصه هاي فاي مشخصه ازنخوانش خوانش ناپذير فعل اپذير حالت فاعل پس
مي ارزش گذاري شده هسته زمان در بخش هاي فاي ارزش مشخصه. شوند گذاري حذف

و فعل مذكور به صورت خواستآوايي بر روي فعل وجهي  تظاهر خواهدنمايان شده
مي)پ15(به صورت نمودار)ب15( به اين ترتيب نمودار. يابد مي ممكن. شود نمايان
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و شمار هسته زمان در فعل شود كه چرا مشخصه رح است اين سؤال مط هاي شخص
تظاهر نيافته است؟ به عقيده نگارندگان فرستادتظاهر يافته، اما در فعل خواهوجهي 
و شمار هسته زمان بر روي سازه يا سازه مشخصه مي هاي شخص كه هايي تظاهر يابد

آن. مشخصه زمان هسته زمان در آن تظاهر يافته است و خواهكه از بين دو فعلييجااز
هسته زمان را به خود جذب كرده است،]آينده[زمان مشخصه خواهتنها فعل فرستاد
 خواهگذاري فقط بر روي فعل ناپذير هسته زمان پس از ارزشخوانش هاي فاي مشخصه
.يابند تظاهر مي

 ساخت هاي غيرشخصي3-5
مي به ساختارهايي در زبان) 111- 70:2005( كريمي كند كه داراي فاعل فارسي اشاره

هاي در عوض، ساختارهاي مذكور در جايگاه آغازين جمله داراي گروه. آشكار نيستند
فعلي درون گزاره مركب بست همراه سازه غير واژه حرف تعريف اختياري هستند كه با

مي نمونه)a16( جمله. نمايه است هم . باشداي از اين گونه ساختارها
16) a. (man) az in rang xosh-am mi-yâ-d. 

مي)b16( پيش تر به صورت جمله)a16( به عقيده وي جمله  كريمي نمودار.شدبيان
)c16(را براي جمله )a16(مي .دهد ارائه

16) b. (man) in rang- ra xosh daram.  

مي Have فعلبه خوش به نظر كريمي در اين ساختار ريشه و ملحق  فعل سبك شود
comes در ضمير مندر صورت عدم وجود فاعل آشكار. يابدمي بازنمود فاعلي محذوف
مي شاخص جايگاه هيچ فاعل دستوري آشكاري در اين ساختارها. گيرد گروه اسناد قرار
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و مي وجود ندارد به گروه حرف تعريف اختياري زماني كه از گروه اسناد بيرون رود
ذكر شده است فعل) 2005( طور كه در كريمي همان. كندمي عنوان مبتداي جمله عمل

مي. مركب است)16( جمله )17( به صورت)16( رسد صورت اصلي ساختبه نظر
.باشد

.مرا از اين رنگ خوش مي آيد)17(
و ...سرد،آمدن... معتقد است كه فعل هاي خوش) 207- 206:1375( ابوالقاسمي بودن

هاي ماضي متعدي ايراني ميانه غربي ساخته شده فعل شدن در فارسي دري به روش
و نثر. اند مي وي به موارد متعددي از نظم دراشاره اين قسمت به ذكر يك مورد كند كه

. كنيمبسنده مي
.اي كردهمان گه نزد شهرو نامه شهنشه را خوش آمد پاسخ زرد)18(

و رامين( )77،ويس
سه) 2002( بوورز را گانه فرافكن مياي وي. دهد براي گروه فعلي پيشنهاد به عقيده

باشد، كه بين مي1گروه فعلي گذرا داراي يك فرافكن اضافي به نام فرافكن گروه گذرا
و گروه فعلي بيروني قرار دارد مي. گروه فعلي دروني كه عالوه بر آن، وي فرض كند

و هاي فاي خوانش از مشخصه هسته گذرا داراي يك مجموعه اصل[ نيز مشخصهناپذير
 ). 364-363: 2004 ردفورد(باشدمي]فرافكن گسترده

مي) الف19(در ادامه نحوه اشتقاق جمله اگر زير ساخت. دهيمرا مورد بررسي قرار
براساس تحليل بوورز نحوه،در نظر گرفته شود)ب19(به صورت) الف19( جمله

مي) الف19( اشتقاق جمله .نشان داد)پ19(رتوان به صورت نمودا را
.آنها خوششان آمد. الف)19(
.آنها را خوش آمد.ب)19(

1.transitive phrase 
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و ضمير مفعولي خوش آمدفعل مركب)پ19( در نمودار  آنها رادر هسته فعل دروني
و مشخصه حالتخوانش هاي فاي با مشخصه ناپذير در جايگاه متمم فعل خوانش پذير
نشان داده شده است، در مرحله اول بخش)ت19( طور كه در نمودار همان. قرار دارند

هسته. شود تحت تأثير مشخصه قوي هسته گذرا به هسته مذكور جذب ميآمد فعلي 
ف گذاري مشخصه گذرا به منظور ارزش باخوانشياهاي وارد رابطه آنها را ناپذير خود

ف مشخصه. شود مطابقه مي ضم گذاريي ارزشاهاي  آنها راير نشده هسته گذرا به وسيله
مي ارزش]سوم شخص جمع[به صورت گذرا حالت از هسته آنها راضمير. شوند گذاري

و به شاخص گروه مذكور حركت مي مي. كند مفعولي دريافت كرده در به نظر رسد
هاي مذكور، اين الزام را براي جريان يك تحول تاريخي حذف را مفعولي در ساخت

مي شانشناسه مفعولي  به اين ترتيبو رد كه در بخش آوايي تظاهر يابد؛آو به وجود
.تبديل شده است) الف19(به جمله)ب19( جمله

و هسته زمان باعث جذب در ادامه مشخصه + شان هاي فعلي قوي هسته فعل بيروني
مي آمد هاي فاي گذاري مشخصه هسته زمان به منظور ارزش. شوند از هسته گذرا

مي ال سازهخوانش ناپذير خود به دنب از. گردد تا با آن وارد رابطه مطابقه شود اي
، سردشان شد، بدش آمد، خوشم آمد هاي مشابه مثل كه در تمامي ساخت جايي آن

و از طرف ديگر چون]سوم شخص مفرد[فعل داراي مشخصه...و گرمت شد  آنهااست
و فاعل در همه موارد پذيرندهنقش)ب19( در جمله را يك عامل بيروني است، را دارد

و)ب19( براي فاعل جمله]سوم شخص مفرد[رسد در نظر گرفتن مشخصه به نظر مي
در. جمالت نظير آن خيلي دور از ذهن نباشد به عبارت ديگر گروه اسمي موجود
هاي مذكور همواره داراي خوانش قراردادي شاخص گروه فعلي بيروني، فاعل، در ساخت
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به عقيده نگارندگان در فارسي امروز گروه حرف تعريف. اشدب سوم شخص مفرد مي
مي) آنها( اختياري .كند به عنوان مبتداي جمله عمل
معتقد است آنچه كه در زبان فارسي ضمير متصل) 285- 275: 1384(مهند راسخ

به اعتقاد. است1شود، در واقع نه ضمير مفعولي، بلكه نشانه مطابقه مفعولي ناميده مي
ن هاي اختياري هاي مطابقه فاعلي، سازه هاي مطابقه، مفعولي برعكس نشانه شانهوي

توان بدون هيچ اشكالي در ساخت دستوري جمله، آنها را از جمله حذف هستند كه مي
. كرد

 نتيجه-4
هاي مختلف زبان فارسي، هسته زمان در اين جستار نشان داده شد كه در ساخت

و بازبيني مشخصهگذا به منظور ارزش) كاونده( و شمار( هاي فاي ري - خوانش) شخص
كه تحت تسلط سازه) هدف(ضمير/ ترين گروه اسمي ناپذير خود با نزديك اي خود،

و شمار( هاي فاي داراي مشخصه ميخوانش) شخص . كند پذير است، رابطه مطابقه برقرار
از. استخوانش ناپذير شرط فعال بودن سازه هدف، داشتن يك يا چند مشخصه پس

و شمار(هاي فاي برقراري رابطه مطابقه، از يك طرف مشخصه خوانش ناپذير) شخص
و خوانش پذير سازه هدف ارزش هاي فاي مطابق با مشخصه) كاونده(هسته زمان  گذاري
و از طرف ديگر سازه هدف، كه معموالً گروه اسمي بازبيني مي در/ شوند ضمير موجود

) داراي زمان مشخص(اي است، از هسته زمان خودايستا شاخص گروه فعلي پوسته
]اصل فرافكن گسترده[سازه هدف به منظور اقناع مشخصه. كند حالت فاعلي دريافت مي

هسته ناپذيرهاي فاي خوانش مشخصه. كند هسته زمان به شاخص گروه زمان حركت مي
ي،( هاي فاعلي زمان در زبان فارسي به صورت شناسه ن يم، م، بر روي فعل تظاهر)ديد،

. يابند مي

1.object agreement marker 
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