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 چکیده
حفظ »بر اصل  یو مبتن گرا ینهکمبرنامه نه بیان چندگانه نظریه فاز و دام در چارچوباین پژوهش 

پور کهنمویی)با استناد به قاعده تکیه ساختاری  نیز و( 1442)جمله فاکس و پزتسکی  یها سازه« ترتیب

مند است در جمالت هایی نظامهای آن را که تابع محدودیتاشکال متنوع توالی فعل و موضوع( 1440

ها متأثر از ساخت نحوی و ساخت این محدودیت. کندتبیین می و ناگذرعال گذرا دارای اف از بافتخارج 

دارای برجستگی آهنگی جمله  کند که سازهشواهد زبان فارسی تصریح می. استواجی متناظر با آن 

فاعل نقشی در محدودیت  ناکناییدارای افعال گذرا و  در جمالت. کندهمواره پیش از فعل تظاهر می

مشخص که تکیه ساختاری های آن ندارد و جایگاه نحوی مفعول مشخص و نال و موضوعتوالی فع

متناظر با هریک در سطح جمله متفاوت است عامل ایجاد تفاوت در توالی فعل با مفعول مشخص یا 

در جمالت خارج از بافت دارای افعال نامفعولی و مجهول توالی . فعلی گذراست یها گروهنامشخص در 

عل مشروط به مشخص یا نامشخص بودن فاعل است که برجستگی آهنگی متناظر با هر کدام فعل و فا

 .کندرا موقوف به جایگاه نحوی فاعل می آوری فعلنهد و پیشامکان متفاوتی در این جهت فرا پیش می

 

 ترتیب خطی، جمالت خارج از بافت، دامنه بیان، تکیه ساختاری :یکلیدهای واژه
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 مقدمه - 

در گونه  یا و کرهنظیر فارسی، ترکی، هندی، ژاپنی  SOVنشان های با توالی بیندر زبا

که معموالً از آن به )های فعل پس از آن ای امکان تظاهر هر کدام از موضوعمحاوره

بسیاری را به تبیین این مسئله  شناسان زبانتوجه ( شودترتیب خطی آزاد یاد می

در این میان دو رویکرد . شده استای متعددی همعطوف داشته و اسباب بیان فرضیه

جایی ناظر بر جابه یو دومها جایی سازهیکی ناظر بر عدم جابه: متفاوت نمایان است

 .هاسازه

شوند هایی که پس از فعل ظاهر میجایی سازههای مبتنی بر عدم جابهدر فرضیه

اند ز فعل تولید شدهها اساساً در همان جایگاه پس اسخن از آن است که این سازه

های مبتنی بر جابجایی،  فرضیه (.بر روی ژاپنی 1449کامادا  ،1440وارا سوشی و هاگی)

سوشده را ابزاری برای تبیین  های راست انواع گوناگونی از سازه 2گزینیهای مرجع ویژگی

های مزبور وحدت دهند، ولی بر سر جایگاه اشتقاقی سازهقرار می یجاشدگ جابهنحوه 

های جایی سازهیکی جابه: محور خود بر دو نوع است -جاییرویکرد جابه. نظر ندارند

جایی فعل به جابه یگریو د( CPاتصال به  از راه مثالً)مورد بحث به سمت راست فعل 

های جاماندن سازهو بر( 1جاماند گروه فعلی ییجا جابهاز طریق  مثالً)سمت چپ 

اتصال سازه پسافعلی به سمت راست فعل عمدتاً در های مبتنی بر  فرضیه  .پسافعلی

توان به پژوهش  در این میان می. اندگزینی ارائه شده چارچوب نظریه حاکمیت و مرجع

بر روی هندی، کورال ( 2988)بر روی ژاپنی، ماهاجان ( 2999) و کیسر( 2981)اندو 

 اشاره کردای بر روی کره( 1449)و کو و چوی ( 1448)بر روی ترکی، چوی ( 2991)

(2.) 
 (2) [CP [CP…….tXP….] XP] 

سمت و سوی ( 2990)گرایی و نظریه پادتقارنی کین  ها پس از کمینه این فرضیه 

گرایی صرفاً از طریق  جایی در کمینهاز آنجا که امکان هر نوع جابه. دیگری پیدا کرد

و جایگاه هسته گیرد انجام میهای نقشی  واژی در فرافکن -های نحوی  بازبینی مشخصه

                                                           
1. binding  

2. VP remnant movement  

منظور از سمت راست فعل جایگاه پس از فعل است که البته در ترتیب نوشتاری از راست به چپ فارسی سمت .  

از چپ به راست است و با مالحظه  عمدتاًها شود، ولی به لحاظ این که نوشتار در زبانچپ فعل نوشته می

   .شود میاز آن به سمت راست فعل اشاره  مطالعات مربوطگیرد در صورت میکه آن هم از سمت چپ  نویسی واج
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جایی به سمت راست جابه هر نوعها در سمت چپ قرار دارد، لذا  و شاخص این فرافکن

هایی که  بر اساس این نظام تمام سازه. شودمردود انگاشته می( 2998)در نظام کین 

در هایی بدون جابجایی  شدند سازه جایی به سمت راست تولید میپیش از آن با جابه

. باز کردها ین ترتیب حرکت جاماند جای خود را در میانه انواع فرضیهبد. گرفته شد نظر

برداشته  ZPدرون از  Xاست ابتدا یک سازه ( 1)درحرکت جاماند که دارای شکل کلی 

 .کندگذر می Xاز فراز  گیرد یبرمرا در  Xکه رد  ZP یتمامشود، پس از آن می
(1)  [ZP…Z…ti…]j Xi tj 

به  VPیا  TPسازه پسآیند را از طریق حرکت جاماند که  یشناسان زبانازجمله 

بر روی ژاپنی و بات و دایال ( 1441) یفوکوتومتوان از  کنند می سمت چپ تولید می

های فوق این است که با هیچ کدام کاستی تمامی تحلیل. بر روی هندی نام برد (1441)

شود فارسی مشاهده میهای پسافعلی در هایی را که در مورد موضوعتوان محدودیتنمی

توان دریافت در جمالت خارج از بافت دارای افعال از شواهد زبان فارسی می. کرد یینتب

دارای افعال مجهول و نامفعولی، فاعل  در جمالتو  گذرا، مفعول مشخص و فاعل

های توالی آن ندارند و محدودیت یها موضوعمشخص نقشی در ترتیب فعل نسبت به 

گذرا وابسته به نامشخص بودن مفعول و در  های فعلیآن در گروه هایفعل و موضوع

افزون این که . های فعلی مجهول و نامفعولی متأثر از نامشخص بودن فاعل استگروه

خورد آوری فعل به برجستگی آهنگی جمله که خود زیربنای نحوی دارد پیوند میپیش

 .و مبنای کالمی ندارد

و با  (1442یچامسک)گرا نظریه فاز برنامه کمینه هایین پژوهش به یاری آموزها

آوری فعل در های جمله ابعاد پیشدر باب توالی سازه( 1442)رهیافت فاکس و پزتسکی 

-را در جمالت خارج از بافت شرح و بسط می بر آنهای حاکم زبان فارسی و محدودیت

 بر اساسی دارند واج -سطح رابط نحوی های یژگیوها که ریشه در این محدودیت. دهد

 تغییر در. شوندمی یبند صورتاز ساخت عروضی جمله ( 1440)پور انگاره کهنمویی 

های مربوط ها نسبت به فعل در پژوهشهای فعلی و پسایندی این موضوعتوالی موضوع

ها به  شود و یا از این سازه سو خوانده می قلب نحوی راست( 2988)به پیروی از ماهاجان 

در میان  1449کامادا  و 2999، کیسر 2991کورال )شود  فعلی تعبیر می اهای پس سازه

 قرارگرفتنبافت  از از منظر این پژوهش آنچه ظاهراً در جمالت خارج(. دیگران

که  است VP آورینماید در واقع پیشفعل در ترتیب خطی پس از فعل می یها موضوع
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ین اساس در بخش دوم از مقاله حاضر بر ا 2.نامیمآوری فعل میآن را پیش ینجااما در 

دهیم آوری فعلی در جمالت خارج از بافت نشان میهای حاکم بر پیشبا بیان محدودیت

های کالمی نیست، بلکه ساخت واجی جمله در آوری فعل متأثر از انگیزهپیش

بر با مروری از همین روی  .دخیل است غیرمستقیم صورت بهآوری های پیشمحدودیت

ها در در جمله بر مبنای نظریه فاز و چگونگی ترتیب خطی سازه یگذار یهتکیند فرآ

آوری های پیشرتباط محدودیتا (1442) یپزتسکدامنه نحوی بر مبنای انگاره فاکس و 

مورد مداقه قرار  اصل حفظ ترتیب خطیدرون فاز بر اساس ها فعل با جایگاه نحوی سازه

نسبت به مفعول مشخص و  طی فعل گذرادر بخش سوم ترتیب خ. خواهد گرفت

دستوری و  های یتوالواکاوی کرده و  CPو  VPنامشخص و نیز نسبت به فاعل را درون 

مجاز افعال ناگذر با فاعل مشخص  های یتوالافزون بر آن، . کنیمنادستوری را تحلیل می

نجام در سرا. کنیمهای نادستوری را تبیین میو نامشخص را نیز تشریح کرده و صورت

 .بخش چهارم پیامد مباحث بیان شده در این پژوهش را بیان خواهیم کرد
 

 آوری فعلهای حاکم بر پیشمحدودیت -2

 89 2انوشه ، درزی و 1442 یمیکر) است SOV زبان فارسی نوشتاری دارای ترتیب 

 بافت همه ازهای خارج ای  فارسی در جمله، ولی در گونه محاوره(در میان دیگران

، مفعول (ب . )مشخص ، مفعول مستقیم (الف . )های فعل یعنی فاعل موضوع

 . ()غیر از قید حالت)نظیر قیدها  موضوع ریغهای و همچنین سازه (ج . ) غیرمستقیم

   1.واقع شوند از فعلتوانند پس نیز می( د
 چی شده؟(   

 .ظاهراً زدهعلی حسنو . د .نداده به حس کتابعلی . ج .حسنو زدهعلی . ب  .حسنو علی زده. الف

در جمالت دارای فعل گذرا تظاهر : شوداما در این میان محدودیتی آشکار هویدا می

تظاهر فاعل ( ز .0) و مجهول( و .0)و در جمالت نامفعولی ( د .0،ج .0)مفعول نامشخص 

                                                           
است به جز در افعال مجهول که جزء صفتی فعل مراد ( 1442)در کریمی  PredPمعادل  VPدر این مقاله . 2

 .است

 .حسنو زده محکم علی: *تواند پیش از آن قرار بگیرد اگر در جمله قید حالت وجود داشته باشد، فعل نمی. 1

 .زیر سازه دارای تکیه ساختاری خط کشیده شده است ها مثال تمامی در.   
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 ناکناییحال آن که در جمالت دارای فعل  2.نامشخص پس از فعل نادستوری است

ودن یا نامشخص بودن فاعل نقشی در خوش ساختی یا بد ساختی جمله ندارد مشخص ب

 (:ی.0،ط.0)تواند پس از فعل ظاهر شود و در هر صورت فاعل می
 شده؟ یچ( 0

  :داریم رو یشپاکنون سه فرضیه 

 .آوری فعل متأثر از ساخت اطالعاتی استهای پیشمحدودیت: فرضیه الف

های واجی حاکم بر آوری فعل معلول محدودیتهای پیشمحدودیت: فرضیه ب

 .جمله است

 .آوری فعل نشأت گرفته از ساخت نحوی استدودیت حاکم بر پیشمح: فرضیه ج

های خارج از بافت پذیرفتن فرضیه الف مستلزم آن است که ساخت اطالعاتی جمله

کانونی یا  -نظیر فاعل)آوری فعل به ساخت اطالعاتی دیگری با پیش( کانونی–جمله )

-ین فرضیه مالحظه میکنکاش در باب اا در بخش بعدی ب. بدل گردد( کانونی-مفعول

 .شود یمکنیم که چگونه این فرضیه رد 

 

 آوری فعل و ساخت اطالعاتی جملهپیش -   -2

تواند متأثر از علل کالمی باشد های جمله میاز آنجا که تغییر در ترتیب متعارف سازه

آوری فعل در جمالت خارج از بافت را از این منظر جا دارد پیش( 2990المبرشت )

های مربوطه  که در پژوهش( 1440پور کهنمویی)جمالت خارج از بافت . کنیمواکاوی 

و ( 2990المبرشت )کانونی -، ساخت جمله(1440برونتی )ساخت کانونی خنثی 

هم خوانده شده به جمالتی اطالق ( 1441دت وبرن وکتر)جمالت بدون کانون بسته 

فرض هیچ پیش یرد،گها دامنه کانون کل جمله را در برمیشود که در آنمی

شود؛ به سبب وحدت شود و اظهار کل گزاره را شامل میکاربردشناختی انگیخته نمی

                                                           
-توانند جایگاه پس از فعل را به خود اختصاص دهند، ولی گروههای معرف مشخص میدر زبان ترکی هم گروه .2

 (. 1442کورن فیلت، ) های معرف نامشخص همواره باید پیش از فعل قرار گیرند

 .غذاخورده علی .* ج .خورده علی غذا. ب .خوردهغذا  یعل .الف
 .یه نامهرسیده . *و .هابچه انرسیده. ه .علی غذا خورده. *د
 .علی دوهمی. ط .گرگه کشته شده. ح .این اطراف گرگده شده دی*. ز
   .خرگوش دوهمی. ی
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از (. 2990المبرشت )گستره اظهار و کانون، این جمالت دارای خوانش رویدادی هستند 

توان تکیه ها را به تنهایی کانون دانست و نه میتوان هیچ یک از سازهنه می این رو

 (ه-الف .2)های با مشاهده جمله. کرد یتلقیک سازه را از نوع تکیه کانونی متناظر با 

 چرا دهد،آوری فعل هیچ تغییری در ساخت اطالعاتی جمله نمیگردد پیشروشن می

 .بیان شوند  «چی شده؟»یا   «چه خبر؟»توانند در پاسخ ها میهمه این جمله که

 چی شده؟( 2 
  OVS .ها بچه اندزده حسنو. ج SVO.حسنو اندزده ها بچه. ب  SOV.اندزدهحسنو  ها بچه. الف

   VSO.حسنو ها بچه اندزده. ه  VOS .ها بچهحسنو  اندزده. د

جایی فعل ساخت اکنون مبنای متقنی برای رد فرضیه الف یافتیم، زیرا اوالً جابه

نه کانون شامل کل ثانیاً در جمالت خارج از بافت دام. دهدکانونی جمله را تغییر نمی

که بخشی از  آوری شده راجایی سازه پیشتوان جابه شود؛ از همین رو نمیجمله می

 .جایی کانونی دانستن، از نوع جابهآکانون است و نه کل 
 

 آوری فعل بر روی پیشهای تکیهتزاحمی سازه یرتأث - 2-2

حال باید روشن کرد . ردپذیهای کالمی صورت نمیجایی فعل با انگیزهمالحظه شد جابه

به بیان دیگر . کدم استتوانند پس از فعل قرار گیرند هایی که نمیفصل مشترک سازه

توانند پس از چگونه است که در جمالت دارای فعل گذرا فاعل و مفعول مشخص می

تواند سمت چپ مفعول جمالت فعل نمی یندر همولی  ،(ب . ،الف . )شوند  فعل ظاهر

عالوه از چه روی در جمالت دارای افعال نامفعولی و به(. د .0،ج .0)ر گیرد مشخص قرانا

مجهول در توالی فعل و فاعل امکان قرار گرفتن فاعل نامشخص پس از فعل وجود ندارد 

همچنین به چه (. ه .0،ح .0) ، ولی فاعل مشخص از این امکان برخوردار است(ز .0و  .0)

شود و در جمالتی با را شامل نمی ناکناییمالت آوری فعل جسبب این محدودیت پیش

آوری کرد، چه فاعل مشخص باشد چه توان فعل را پیشدر هر صورت می این نوع فعل

دهد که این ساخت واجی جمله است که ظاهر امر نشان می(. ی.0،ط.0)نامشخص 

تواند ل میای که ظاهراً فعآورد، به گونهالذکر فراهم میهای فوقبستری برای محدودیت

. مشروط بر این که آن سازه دارای تکیه ساختاری نباشد یرقرارگای پیش از هر سازه

برای تحلیل این امر الزم است نگاهی داشته باشیم به جایگاه برجستگی آهنگی جمله 

 . در فارسی
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  برجستگی آهنگی جمله - 3- 2

 2.فاز هستند Cاز سبا هسته متمم CPو  vبا هسته  vP( 1442) یچامسکاز دیدگاه 

در . جا شوند های نحوی درون فاز باالتر جابه توانند به جایگاه می ی یک جملهها سازه

در اینجاست . رود دهد به نقطه بیان می پایان هر فاز آنچه متمم هسته فاز را تشکیل می

گیرند و در همین جریان بیان است که ترتیب  ها صورت واجی به خود می که واژه

و  1کراتزر)شود  بندی واجی تعیین می واجی، اعم از تکیه گروهی یا گروههای  ساخت

است که وجود بیش   به سبب آن« نقطه بیان چندگانه»وضع اصطالح (. 1441  سلکرک

های  نقطه بیان در هر فاز، بازنمایی واجی سازه. از یک فاز در اشتقاق جمله امکان دارد

. ه بیان هر فاز متمم هسته آن فاز استدامن. کند درون دامنه بیان را تعیین می

به این ترتیب در . متمم آن است vترین هسته فاز یعنی  ترین دامنه بیان، در پایین پایین

. گیرد که شامل مفعول مستقیم نامشخص و فعل است انجام می VP، بیان روی vPفاز 

به  ،ان استخارج از دامنه بیو قرار دارد  vP فازجمله گذرا در جایگاه شاخص  علفا

فاعلی که هنوز به  CPدر فاز باالتر یعنی فاز . گیرد بیان روی آن انجام نمی سببهمین 

کند، چراکه  یابد و در آن نقطه بازنمایی واجی پیدا می ارتقا می TPبیان نرفته به شاخص 

TP متمم ،C  است و بنابراین دامنه بیانCP به همین جهت فاعل و . دهد را تشکیل می

روند و این امر برای بازنمایی واجی  مالت گذرا در دو فاز مختلف به بیان میمفعول ج

  .یکی از این پیامدها جایگاه برجستگی آهنگی جمله است. پیامدهایی دارد

با هم  قرار داردکدام سازه در جمله  یبر روها به لحاظ آن که برجستگی آهنگی زبان

. شودی تکیه ساختاری خوانده میهای زباناین برجستگی در پژوهش. اند متفاوت

-قاعده تکیه ساختاری را در چارچوب نظریه فاز و دامنه بیان چند( 1440) پورکهنمویی

-بر اساس قاعده تکیه ساختاری کهنمویی. کندبندی میصورت( 1442)گانه چامسکی 

مرز )تکیه جمله در فاز به باالترین عنصر  خوانش خارج از بافت، در » (1440) پور

                                                           
آزادانه  تواند میاسکاندیناوی فعل اصلی  های زباندر  .است CP و گذرا vPبیان  دامنه( 1442مسکیچا)از نظر . 2

لذا  .شود نمیقطعی  CPبنابراین ترتیب فعل نسبت به فاعل پیش از ایجاد  ؛یابد ارتقا C به از روی فاعل عبور کند و

ترتیب فاعل نسبت به فعل و  ای کرهولی در  (.1422و لنرتوا  فنسلو) vPاست نه  VPدامنه بیان  ها زباندر این 

در فارسی  آید میبه نظر . (1440کو ) است vPبه همین جهت دامنه بیان  .شود میقطعی  CPمفعول پیش از 

 .است vPو در افعال مجهول و نامفعولی  VPدامنه بیان در افعال گذرا 
2. Kratzer 

3. Selkirk 
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اکنون باید به این نکته پرداخت  «.شودرفته داده می 2ای که به نقطه بیان سازه( اجیو

های آن چیست و از چه جهت که نسبت تکیه ساختاری جمله با توالی فعل و موضوع

پاسخ این پرسش را باید . تظاهر سازه دارای تکیه ساختاری پس از فعل غیرمجاز است

 .به بیان یافتانتقال ها پس از ازهدر ساخت نحوی و  چگونگی ترتیب س
  

  ها در دامنه نحوی بر اساس انگاره فاکس و پزتسکیترتیب خطی سازه -4 -2

  اصل حفظ ترتیب خطیبه کمک  توان یمرا درون دامنه بیان  ها سازهترتیب خطی 

اطالعات مربوط به ترتیب  مطابق این اصل(. 1) تبیین کرد( 1442)فاکس و پزتسکی 

. ماند یمباقی  نخورده دستدر پایان یک دامنه بیان در طی اشتقاق  شده لیتشکخطی 

 1.نامند یماین ویژگی دامنه بیان را حفظ ترتیب ( 1442) فاکس و پزتسکی

 :حفظ ترتیب خطی اصل( 1
تغییر  ییجا جابهترتیب خطی واحدهای نحوی درون یک دامنه بیان در اثر ادغام و 

توان در آن شود و نمیه بیان این ترتیب تثبیت میولی در پایان هر دامن، کندمی
  (.1442 یپزتسکفاکس و )تغییری ایجاد کرد 

ثانیاً . شود در پایان هر دامنه بیان تثبیت می ها XP به این ترتیب، اوالً ترتیب خطی 

در نتیجه . بعدی تغییر کند فازتواند در  نمی شده یتتثبترتیبی که در دامنه بیان قبلی 

تنها در صورتی ممکن است که در نتیجه روابط  فازدن یک سازه از درون یک خارج کر

توانند در هر  ها تنها می گروه. تغییری ایجاد نکند شده بودبرقرار  فازپیشینی که در آن 

نقطه از اشتقاق پیش از اینکه دامنه بیانی که در آن قرار دارند به بیان فرستاده شود، 

 Yچپ سمت  VP،Xدر دامنه بیان  یمفرض کن (.1422توا لنرفنسلو و )جا شوند جابه

شود و این ترتیب تثبیت می X<Yرسد ترتیب به نقطه بیان می VPباشد؛ زمانی که 

، CPباالتر در دامنه بیان  Zعنصر حال با ادغام  .کند ییرتغتواند در بخش واجی نمی

 Zکه ل آن شود؛ حاصبه بیان تثبیت می CPپس از رسیدن  VPو  Zترتیب خطی 

هم پیش  Zواقع است، Yاز پیش  Xکه  آنجااز . گیردمی قرار VP پیش از اولین عنصر 

 .(1)دارد قرار  Yاز 
1) (Z<X,X<Y Z<Y) 

                                                           
1. Spell-out  
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 VP یانبشود منافاتی با ترتیبی که در دامنه اضافه می CPترتیب جدیدی که در 

-ابهج CPباالتر به فاز بخواهد  X یلیدل اکنون اگر به هر .ندارد (X<Y) بود ایجاد شده

د شوبه بیان، ترتیب جدیدی به بخش واجی افزوده می CP یدنرسجا شود پس از 

(X<Z<Y) . یبترتاین ترتیب هم مغایرتی با X<Y سازه زیرا  ،نداردX از لبه فاز جابه-

 (. 8)زند هم نمی ایجاد شده را بر VPکه در  X<Yاین اشتقاق ترتیب شده و جا 
  (8 [VP X Y ]:X<Y 

      [CP Z [VP X Y ]: Z<VP  Z< X<Y  

      [CP X    Z  [VP tX  Y]]: X<Z<VP   X<Z<Y 
برسد بخش  CPباالتر جا شود و به دامنه فاز جابه Xفراز از  Yباشد حال اگر قرار 

است و  Xپس از   VP،Y، از یک سو در دامنه بیان شود یمواجی با یک تناقض مواجه 

 (.9)رسد در نتیجه این اشتقاق به انجام نمی. است X از  یشپ CP، Yدر از سوی دیگر 

   (9 VP:   [VP X Y ]                                   X<Y 

       *CP: [CP Yi Z [VP X  ti ]]:Y<Z<VPY<Z<X 
به نقطه بیان  VPکه قرار بگیرد باید پیش از این  Xاز بتواند قبل  Yکه برای آن 

-همان ترتیبی به بیان می CPفاز قرار بگیرد، در این صورت در  Xبرسد در سمت چپ 

 (. 24)بیان رسیده است  به VP رسد که در فاز
   (24 VP: [ VP Y  X  tY ]                          Y<X 

         CP:[CP Y  Z [VP tY X tY]]               Y<Z<VP  Y<Z<X  
یافت  س و پزتسکی به نتیجه بسیار مهمی دستتوان از انگاره فاکبه زبان ریاضی می

به نقطه بیان  VPکه در ترتیب خطی پس از رسیدن  هاییو آن این که مجموعه سازه

 Y پیش از CP هایی که در فازباشد از سازه ای یرمجموعهزشوند باید واقع می Yاز پیش 

 یمباش داشته VPبه این صورت که اگر در دامنه بیان . گیرندترتیب خطی قرار می در

X<Y باالتر دامنه بیان  درCP یمباشتوانیم داشته می Z<X<Y. که چرا 

   ای است، پس ترتیبزیرمجموعه هر مجموعه که  ییآنجااز  .}

<Y  ای است از هم زیرمجموعهX<Y.  به همین جهت اگر ترتیب ایجاد شده در

 CP یانبقرار نگیرد در دامنه  Yاز ای پیش ه نحوی باشد که هیچ سازهب VPدامنه بیان 

در  یردقرار گهای دیگری پیش از آن چه سازه و قرار نگیرد Yای پیش از چه هیچ سازه

ای است از زیرمجموعه شده واقع VPدر  Yاز هایی که پیش هر صورت مجموعه سازه
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خواهیم  -1-2- در بخش  2.شودع میواق Yپیش از  CP یانبهایی که در دامنه سازه

آوری فعل نسبت به دید که این استنتاج منطقی چگونه به تبیین دستوری بودن پیش

 .کند یممفعول مشخص و نادستوری بودن آن نسبت به مفعول نامشخص کمک 
  

 آوری فعل و اصل حفظ ترتیب خطیمحدودیت پیش - 5 - 2

موازی انجام  یباًتقر یبه صورتجی و معنایی گرایی اشتقاق نحوی، وا در رویکرد کمینه

. پذیردزمان پایان میها همگیرد به طوری که با کامل شدن یک فاز این اشتقاقمی

و اطالعات نحوی، واجی  کننده مشخصواحدهای واژگانی و در نتیجه واحدهای نحوی 

حوی را هم بر بودن یک مقوله ن به این ترتیب اطالعات مربوط به تکیه. هستند ییمعنا

بر نسبت به های تکیه حال اگر ترتیب خطی سازه. آورد به دستتوان از ساخت نحوی  می

-شود در آن صورت جابه بدون تکیه درون یک فاز پیش از جابجایی تثبیت  یها سازه

از روی یک  نتواند Yبرای اینکه یک سازه . پذیر نخواهد بود جایی از روی آنها امکان

در این . باشد جایی قطعی شدهکند باید ترتیب آنها پیش از جابه ورعب X بر  سازه تکیه

توانند از روی هم جابجا شوند و سازه سمت چپی مانع از حرکت سازه سمت  صورت نمی

ی برای نیل به این مقصود باید جایگاه سازه. شود راستی به جایگاهی پیش از خود می

در ترتیب خطی درون یک دامنه  یهتک یبدارای نشان تکیه ساختاری نسبت به سازه 

به سبب نقشی که تکیه ( 1422)فنسلو و لنرتوا . بیان پیش از جابجایی قطعی شده باشد

 یفرا تعربری زود هنگام  محدودیت تکیهکند ساختاری در ترتیب خطی ایفا می

 1.کنند یم

و  فنسلو. )شود تکیه به هنگام ادغام قطعی می: بری زودهنگاممحدودیت تکیه(22)
 (1422لنرتوا 

منتج به این ( 1442)محدودیت فوق در کنار اصل حفظ ترتیب فاکس و پزتسکی 

های دیگر های دارای نشان تکیه ساختاری نسبت به سازه XP شود که ترتیبمی

ی که در آن قرار دارند به فازتواند در هر نقطه از اشتقاق پیش از آنکه دامنه بیان یا  می

ولی به محض آن که به نقطه بیان رسیدند دیگر این قابلیت . کند نقطه بیان برسد تغییر

                                                           
 .نشده است ای اشاره گونه هیچ( 1442) پزتسکیله فاکس و به این نتیجه در مقا. 2

پیش از خود به حاشیه  های سازهجایی هایی که تکیه ساختاری دارند از جابهچک و آلمانی سازه های زباندر  .1

 (.1422 لنرتوافنسلو و  ) کنندسمت چپ جمله ممانعت می
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جایی این است که یک دامنه تنها امکان برای جابه(. 1422لنرتوا فنسلو و )وجود ندارد 

اکنون اگر درون یک . جا شودجابه شده یتتثبکامل و با حفظ ترتیب  صورت بهبیان 

بدون  Yسازه بر و تکیه Xسازه رند که ای قرار بگیبه گونه Yو  Xسازه  Dدامنه بیان 

تکیه به ( 1440پور کهنمویی)که مطابق قانون تکیه ساختاری  ییآنجاتکیه باشد از 

و در لبه  Yسازه باید سمت چپ  Xسازه شود باالترین سازه در دامنه بیان داده می

 (.21)د گیرقرار می Yسازه پیش از  Xسازه دامنه بیان قرار گیرد، پس در ترتیب خطی 
 (21  [D X  Y]  

        [D´  X [D tX  Y]] 
حال اگر قرار باشد . شودتثبیت می X<Y یبترترود به نقطه بیان می D که یهنگام

جایی به فاز جابه 1(1448 یچامسک) CPدر  2ایمشخصه حاشیهبه سبب وجود یک 

 ییجاتسکی جابهو پز صورت بگیرد مطابق انگاره فاکس D یانبیعنی به دامنه  CP باالتر

X  است، اما خارج شدن یرپذ امکانبه راحتی Y زندموجود را به هم می یتوال .Y یبرا 

 X یدباباید در لبه دامنه بیان قرارگرفته باشد، به بیان دیگر یا  Dبه  Dاز  جاییجابه

به لبه دامنه  Yباشد خارج از دامنه بیان باشد یا باید پیش از این که ترتیب قطعی شده 

( 1440) پورکه در این صورت اخیر باید مطابق نظر کهنمویی جا شده باشدبیان جابه

کر یک نکته در ذ .شودتکیه به باالترین سازه در دامنه بیان داده می چراکهبر باشد تکیه

-سازه( 1422فنسلو و لنرتوا ) بری زودهنگاماینجا ضروری است و آن این که قانون تکیه

که قواعد خاص زبان بلکه در صورتی ،کندتن تکیه به هنگام ادغام نمیها را ملزم به داش

حال اگر قواعد خاص . شودبر کند این تکیه به هنگام ادغام قطعی مییک سازه را تکیه

مزبور نسبت به هم قطعی  یها سازهبر نکند در آن صورت ترتیب را تکیه یا سازهزبان 

چگونه سبب اختصاص تکیه  Xاه نحوی کنیم جایگدر بخش بعدی مالحظه می .نیست

 .سازدرا ممکن یا غیرممکن می Y ییجاشود و جابهمی Y یا X ساختاری به 
 

 های آن ترتیب خطی فعل نسبت به موضوع -3

. دارد های آن وجودتوالی فعل و موضوع بافت امکان تغییر در از در جمالت خارج

ال گذرا متأثر از نامشخص بودن مفعول و های این توالی در جمالت دارای افعمحدودیت
                                                           

1. Edge Feature 

دهد، زیرا ادغام همیشه از حاشیه صورت ک سازه قابلیت ادغام میای مشخصه ایست که به یمشخصه حاشیه.  

 (1448چامسکی )شود بازبینی حذف نمی طریق ازهای دیگر این مشخصه برخالف مشخصه.گیردمی
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در این بخش به . در جمالت دارای افعال نامفعولی ناشی از نامشخص بودن فاعل است

 . پردازیمها در جمالت دارای فعل گذرا با مالحظه نوع مفعول میتبیین این ترتیب
 

 ترتیب خطی فعل گذرا نسبت به مفعول  -   - 3

چنانچه پیش از این بیان شد تظاهر فعل پیش از مفعول مشخص دستوری و پیش از 

های مشخص در جایگاهی  به لحاظ نحوی مفعول. مفعول نامشخص نادستوری است

برای هندی، کوپمن و  2994ماهاجان . نک)شوند  باالتر از مفعول نامشخص تولید می

عزت کریمی  برونینگ و کی،برای تر 2991 یزینگدبرای آلمانی،  2992 یشاسپورت

مفعول ( 1442) یمیکراز دیدگاه (. برای فارسی 1442کریمی  و 2991قمیشی ،2990

شود، جا میجابه vPتر شاخص پایین به  محمولسبب وابستگی معنایی به  مشخص به

های نحوی مفعول این تفاوت جایگاه. ماندمی VPدرون درحالی که مفعول نامشخص 

گردد، به طوری که در جمالت تج به تفاوت واجی آن دو میمشخص و نامشخص من

کند، حال آن که مفعول خارج از بافت تکیه جمله بر روی مفعول نامشخص تظاهر می

جایگاه نحوی باالتر مفعول  (.1441 یتهرانسادات) شودمشخص بدون تکیه بیان می

شود مشخص نسبت به مفعول نامشخص سبب خارج شدن آن از دامنه تکیه می

همین تفاوت در جایگاه نحوی عامل اصلی امکان توالی فعل با دو (. 1440پور کهنمویی)

 .نوع مفعول مورد بحث است
 

 آوری فعل گذرا نسبت به مفعول نامشخص پیش - - - 3

های توالی دهیم که در صورت نامشخص بودن مفعول چرادر این بخش نشان می

SVO,VOS,VSO  یبترتفقط نادستوری و OVS نخست به  .دستوری است

 (. 2) پردازیممی VPفعل نسبت به مفعول نامشخص در  آوری یشپنادستوری بودن 

 (2 VP: [VPO V]                                                          O<V 

 :SOV     الف)

    TP: [TP S[vP tS [VP O V]]]                                       O<V 

 :SVO*     ب)
     TP: [TP S[vP tS [VP V O tV ]]]                          *V<O 

 یعنی VPطبق قانون تکیه ساختاری، نشان تکیه به سازه سمت چپ در دامنه بیان 

O  کند ترتیب ملزم می( 1422 و لنرتوا فنسلو) قانون تکیه زودهنگام. شود یمداده
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O<V  شودشده تثبیت میدر پایان دامنه بیان ترتیب ایجاد .شود یقطعدر هنگام ادغام 

بدیهی است که بر این اساس ترتیب (. 1442 یپزتسکاصل حفظ ترتیب فاکس و )

O<V ترتیب قطعی است و VP این ترتیب . رسد یمهمین ترتیب به نقطه بیان  با

O<V ب برای حصول ترتی(. الف. 2) امکان تغییر در مراحل دیگر اشتقاق را ندارد

SVO  یدنرسباید پیش از VP ،به بیانV از جا شود و پیش درون دامنه بیان جابهO 

کند تکیه به هنگام ادغام می گام ایجابهنبری زودولی محدودیت تکیه. قرار بگیرد

دامنه قانون تکیه ساختاری به هنگام ادغام تکیه را به مفعول که ابتدا در لبه . شود یقطع

تکیه به محض ادغام قطعی بر نسبت به بیترتیب سازه تکیه ،ه استقرار داشته دادبیان 

 .2(ب. 2)شود میجا نجابهفعل درون دامنه بیان شده و لذا 

 CPبه مفعول نامشخص در  فعل نسبتآوری نشانگر آن است که پیش( 20)

 .نیز نادستوری است

 (20 VP:[VP O V ]                                                                       O<V 

 :VOS*     الف) 
    *CP: [CP V  O [TP S[vP tS [VP tO  tV]]]                                       *V<O  

 :VSO*       ب)

      CP:[CP V [TP S [vP tS [VPO  tV]]]]                                            *V<O  
در دامنه . جا شوندفعل و مفعول ناچارند به فاز باالتر جابه VOS یتوال برای حصول

 رود بابه بیان می CPفاز ولی ترتیبی که در . است O<Vترتیب ایجادشده  VP یانب

(. الف.20)کند را نادستوری می VOS یتوال و بوده ترتیب ایجادشده در فاز پیشین مغایر

در لبه فاز قرار ندارد، تناقض  Vه ناشی از این است ک هم VSOبودن توالی یرمجازغ

ترتیبی که  :دهدنادستوری بودن آن را نشان می هم CPدر ایجاد شده در ترتیب موجود 

 رودبه بیان می CPفاز که ترتیبی که در است، حال آن O<Vبه بیان رفته  VPدر فاز 

V<O  (.ب.20)است 

 

 آوری فعل گذرا نسبت به مفعول مشخص پیش -2- - 3

 .(22) آوری شودنسبت به مفعول مشخص پیش تواند یم vP ون فعل در

                                                           
دستوری است، ولی در این جمله، فعل تکیه ساختاری ندارد بلکه  «خورد» روی بربا تکیه  «.علی خورد غذا» 2.

جمالت دارای کانون  جمله مزبور در جمالت خارج از بافت نادستوری است هرچند که در.  است تکیه تقابلیدارای 

 .بسته دستوری است
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  (SVO).حسنو زدهعلی ( 22

، VO[unspecific]*نادستوری بودن  وVO[specific]  دستوری بودن عامل تفاوت میان

خارج از دامنه بیان و در  است که vP یینیپاجایی مفعول مشخص به شاخص جابه

دامنه تکیه یعنی به عبارتی  چراکه(. 1440پور ییکهنمو)نتیجه دامنه تکیه  قرار دارد 

تنها  V .است و نه شاخص آن vP یداخلبخش ( 1440) پوردامنه بیان مطابق کهنمویی

دامنه است، از این جهت نشان تکیه ساختاری که به لبه  VP یانبسازه موجود در دامنه 

عل با مفعول مشخص، بنابراین به محض ادغام ف؛ شودداده می Vبه شود داده میبیان 

ترتیب سازه دارای تکیه ساختاری نسبت به سازه بدون تکیه درون دامنه بیان قطعی 

ترتیب  VP یانبکند در دامنه اصل حفظ ساخت فاکس و پزتسکی هم ملزم می. شودمی

فقط یک سازه وجود  vP یداخلبخش  یعنی VP در دامنه بیان. ها تثبیت شودسازه

ها به این صورت سازه یبترت VPبنابراین در دامنه بیان؛ است Vهم دارد و آن 

 (.الف.21) ،:است

(21  

             vP:[vP O [specific] [VP tO  V ]]    الف) 

          SVO:  

  [TP:[TP S [vP [VP tO  V ]  O [specific] tVP ]]       ب)

( الف .21)   از ادغام فعل با مفعول مطابق آنچه در مورد  پس SVOدر مورد ساخت 

به بیان  VPکه اکنون پس از این . شودداده می Vبه  VP یانببیان شد تکیه در دامنه 

. شود جاجابه vPبه لبه  تواند یم VPاین  حال. شودقطعی می  برود ترتیب 

ص از دامنه بیان و نقش نداشتن آن علت این آزادی حرکت هم خارج بودن مفعول مشخ

که فاعل نقشی در ترتیب خطی فعل ندارد  طور هماندر ترتیب خطی فعل است، درست 

زمان نسبت به مفعول تواند همدهد فعل گذرا مینشان می (21)جمالت  (.ب.21)

 .آوری شودمشخص و فاعل پیش

 چی شده؟ ( 21

  (VOS). حسنو علی زده  .ب                   (VSO).علی حسنو زده .الف   

   

 (28 VP:[vP O [specific] [VP tO  V ]]                 

 :VSO     الف) 

     CP:[CP [VP tO V]  [TP S [vP O tVP]]]  
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 :VOS     ب) 

     CP:[CP [VP tO V] O [TP S [vP tO  tVP]]]  

گیرد که تعلق می Vبه نشان تکیه ساختاری  از این اشاره شد که پیش طور همان

هایی که در بدین صورت ترتیب قطعی سازه. است VPتنها سازه موجود در دامنه بیان 

لبه  در Vبه دلیل قرارگرفتن . است  صورت بهرسد به بیان می VP یانبدامنه 

شود افزود می CPدرترتیبی که . نع استجایی آن به فاز باالتر بالمادامنه بیان جابه

توجه  (.الف.28) مجاز است VSO و ساخت یستن VP  ترتیب ایجادشده در متناقض با

مستقل امکان  صورت بهبه این نکته ضرورت دارد که فعل و مفعول مشخص هر کدام 

 یبترتهم امکان  CPدر  از همین روی .جایی به حاشیه سمت چپ را دارا هستندجابه

O<V  یبترتوجود دارد و هم امکان V<O . هایی که مجموعه سازهعلت آن است که

باشد از  یا رمجموعهیزواقع شوند و به نقطه بیان بروند باید  Vاز پیش  CPدر توانند می

به سبب . قرار دارند Vاز پیش  VP یعنیتر هایی که در دامنه بیان پایینمجموعه سازه

تواند پیش یا می CPدر در دامنه بیان وجود ندارد  Vاز ای پیش سازه چیه VP در آنکه

ای وجود نداشته باشد، به بیان دیگر همان توالی موجود در دامنه بیان هیچ سازه Vاز 

که این باشد  Vای پیش از که امکان استقرار هر سازهو یا آن تر عیناً حفظ شودپایین

منشأ این امر هم آن است . کندناقضی پدیدار نمیپیشین ت جادشدهیاوجه هم در توالی 

داد که چرا  نشان توانمی به استناد این مهم. ای استکه تهی زیرمجموعه هر مجموعه

 .های دستوری هستندهر دو توالیOVS و VOS ، توالیمشخص بودن مفعول در صورت
 

 (به تنهایی) نسبت به فاعل آوری فعل گذراپیش -2 -3

(29  VP: [VP O V]                                                       O<V 

 :O[unspecific]VS     الف) 
      CP:[CP [VP O V] [TP S[vPtS tVP]]]                           O<V 

ب      )  O[specific]VS: 

      CP:[CPO[VPtO V][TPS[vPtO tVP]]]  

در این حال . شود جاجابه CPبه  VP یدبا O[unspecific]VSترتیب ایجاد برای   

بود همخوانی  شدهتشکیل با ترتیبی که پیش از آن گیرد شکل می CPترتیبی که در 

از آنجا که فاعل نقشی  O[specific] VSدر توالی  (.الف.29) دارد و اشتقاق دستوری است

ترتیب پیشین است  قطاببه حاشیه سمت چپ م Oجاییدر دامنه بیان ندارد جابه
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کنیم از چه رو مشخص و نامشخص بودن فاعل در در بخش بعدی مشاهده می (.ب.29)

 .دهدفعل را تحت تأثیر خود قرار می آوری یشپافعال نامفعولی و مجهول امکان 
 

  (و مجهول)آوری فعل در جمالت نامفعولی پیش – 3 - 3

پذیر در جایگاه فاعل ، کنش(یا مجهول و)در جمالت خارج از بافت دارای فعل نامفعولی 

در این جمالت بخش واجی باید بتواند فاعل نامشخص را . شوددستوری جمله ظاهر می

این ساخت عروضی . از دامنه تکیه بگریزد یا گونه بهبر کند ولی فاعل مشخص تکیه

میان ( 2991)دیزینگ . جمله با جایگاه نحوی فاعل مشخص و نامشخص منطبق است

او فاعل غیر معرفه مشخص را در . شودنامشخص و مشخص تفاوت قائل مینکره  فاعل

. کندتولید می VPشاخص را در جایگاه  نامشخصو فاعل غیرمعرفه  IPجایگاه شاخص 

ولی  ،ماند یم VPدرون (و مجهول)در فارسی فاعل نامشخص دستوری افعال نامفعولی 

-جابه vPشاخص به  شود ومی خارج VPفاعل مشخص در هر دو نوع این افعال از درون

تفاوت در جایگاه نحوی فاعل مشخص یا نامشخص، (. 1442:  1-10یمیکر) شودمی جا

 ،کندرا از ساختار آهنگ جمالت دارای فعل گذرا متمایز می ها جملهساختار آهنگ این 

روی فعل بیان  که درصورت مشخص بودن فاعل برجستگی آهنگی جمله بر یا گونه به

مشخص برجستگی آهنگی جمله را به خود که فاعل ناحال آن ،(د 14الف، 14) ودشمی

 2(.ج.14،ب.14) ،(1441 یتهرانسادات ) دهد یماختصاص 
 خبر؟ چه( 14

 .کشته شدهگرگه . د .این اطراف دیده شده گرگ. ج .رسیده یه نامه .ب .رسیدهعلی . الف

وری فعل در جمالت دارای افعال آبری سازه پیش از فعل در امکان پیشتکیه یرتأث 

آوری گر آن است که پیشبیان( 12)جمالت  1.نامفعولی و مجهول کامالً آشکار است

 .فعل نسبت به فاعل مشخص دستوری و نسبت به فاعل نامشخص نادستوری است
 (چه خبر؟) چی شده؟( 12

 .گرگه کشته شده. د .این اطراف گرگدیده شده *. ج  یه نامهرسیده . *ب .علی رسیده. الف

                                                           
و در هر  گذارد نمیدر افعال نامفعولی و مجهول  نامشخصتفاوتی میان فاعل مشخص و ( 1440) پورکهنمویی . 2

 .دهد میصورت تکیه جمله را به فاعل 

پور کهنمویی ،2990المبرشت )تبیین نشده  کامالًدارای افعال نامفعولی  جمالت ردگرچه این تکیه متفاوت . 1

 .(1422 لنرتوا وو ، فنسل1440
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 ولی در اینجا به پیروی از لگیت نامفعولی فاز نیست vP رچند از نظر چامسکیه

در  2.گیریم یمهر نوع گروه فعلی اعم از افعال نامفعولی و مجهول را فاز در نظر (  144)

صورت نامشخص بودن فاعل مبتنی بر قانون تکیه ساختاری نشان تکیه به باالترین سازه 

به محض رسیدن به بیان ترتیب سازه (. 11)شود یان یعنی فاعل داده میدر دامنه ب

. شودقطعی می vP یانبتکیه بر نسبت به سازه بدون تکیه یعنی فاعل و فعل در دامنه 

  1.قرار گیرددامنه بیان لبه  در vPبدین لحاظ فاعل نامشخص باید درون دامنه بیان 
 (11 *V S[unspecific] 

      VP: [VP S  V] 

      TP: [TP [vP [VP S V ]]]                               S<V 

      CP: [CP V [TP [vP [VP S tV]]]]                    *V<S 
جایی به لبه فاز و با توجه به اصل حفظ ترتیب و ا توجه به منحصر بودن امکان جابهب

جایی فعل در صورت جابه. شودتثبیت می VP در V S> قاعده تکیه زود هنگام ترتیب

 یتوال بودن نادستوری ،در دو فاز ایجادشده ترتیب ، ناهمخوانیCPفاز به 

*V<S[unspecific] اکنون امکان دوم یعنی مشخص بودن فاعل را  .شودرا سبب می

شود و می خارج VPفاعل مشخص از ( 1442)مطابق تحلیل کریمی . کنیمواکاوی می

از آنجا که . شودجا شده و در نتیجه از دامنه تکیه خارج میجابه vPشاخص به جایگاه 

نشان  است V و باالترین سازه در این بخش خود  است vP دامنه بیان بخش داخلی

 ای وجود ندارد کهبه نقطه بیان سازه VP یدنرسبا . شودمی داده Vبه تکیه ساختاری 

، فعل تنها سازه VP یانبترتیب فعل نسبت به آن قطعی شده باشد، زیرا در دامنه 

این ترتیب، مطابق اصل حفظ . است رودلذا ترتیبی که به بیان می. موجود است

ترتیب  CPجایی فعل به اکنون با جابه. شود یمدر پایان دامنه بیان تثبیت توالی 

ن از ای(.  1)در فاز پیشین ندارد  یجادشدهامنافاتی با ترتیب  CPفاز در  یجادشدها

هر  V[pass, unacc] S[specific] > و V[pass, unacc]<S[specific]              های یتوالروست که 

شود که در جمالت دارای افعال مجهول و نامفعولی مالحظه می .های مجازنددو توالی

 .Vاست و نه  VP  در واقع شود یمآوری پیش  آنچههم 

                                                           
نوع  که افعال نامفعولی  به صورت تنها فاز نیستند ولی اگر هر کند میاشاره ( 1 1440:2) پورکهنمویی . 2

 .شودینظیر قید به جمله اضافه شود فعل نامفعولی فاز م کننده توصیف

 پورکهنمویی)شود گیرد و تکیه به قید داده میقرار میدامنه بیان اگر قید حالت به جمله اضافه شود قید در لبه . 1

 .کنیم میفقط جمالت بدون قید را بررسی مقاله ما در این (. 1440
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(1  VP:  [VP S V] 

     vP:   [vP S [VP tS  V]]                           

     VS:     

     CP:[CP [VP tS V ] [TP [vPS  tVP ]]]  

 

  ناکناییآوری افعال پیش – 4 -3

گیرد خواه فاعل مشخص تکیه جمله بر روی فعل قرار می ناکناییدر جمالت دارای فعل 

 (.ب.10الف،.10) ،(1441، سادات تهرانی 1440پور کهنمویی)باشد خواه نامشخص 
 .دوهمیخرگوش . ب .دوهمیعلی . الف  چه خبر؟( 10

سبب ( 2990کراتزر ) vPشاخص افعال عامل بودن فاعل و ادغام آن در  یندر ا

روشن است که تکیه ساختاری به فعل داده . قرارگرفتن آن خارج از دامنه بیان است

دامنه شود و درون داده میباالترین سازه در دامنه بیان به تکیه  آنکهشود، به سبب می

 (.12) است Vموجود سازه  تنها vP  یعنی بخش داخلیبیان 
 (12 vP: [vP S [VP V]] 

چه فاعل  توان پیش از فاعل آورد،را می ناکناییست که فعل اتوجه این شایان نکته  

 (.11) مشخص باشد چه نامشخص
 .خرگوش دوهمی .ب .علی دوهمی. الف( 11

ای غیر از فعل هیچ سازه vP یداخلعلت آن است که در دامنه بیان یعنی بخش 

در دامنه  یجادشدهاوجود ندارد که ترتیب آن نسبت به فعل قطعی شود، پس ترتیب 

جا شود ترتیب به حاشیه سمت چپ جمله جابه VPحال اگر . است ، vP یانب

 (. 11) شین همچنان برقرار استبه دست آمده در فاز پی

(11 vP:[vP S [VP V ]]                        
    VS: 

     CP:[CP VP [TP [vP S t[VP]  ]]]       

 

  یجهنت-4

-قرار می فعل ازدر فارسی در جمالت خارج از بافت آنچه در ترتیب خطی ظاهراً پس  

هایی که تکیه ساختاری دارند اثر سازه. V نه است و VP آوریگیرد در واقع پیش

به طوری که در ترتیب خطی، فعل گذرا  کنند میجایی ایجاد این جابه روی برتزاحمی 



 22/آن در جمالت خارج از بافت فارسی های موضوعفعل نسبت به  آوری پیش

 

توانند تواند پیش از مفعول نامشخص قرار گیرد و افعال مجهول و نامفعولی نمینمی

به مفعول مشخص و آوری فعل گذرا نسبت پیش. پیش از فاعل نامشخص ظاهر شوند

 .است بالمانعنسبت به فاعل مشخص ( ی، نامفعولی و مجهولیاعم از  ناکنا)فعل ناگذر 

تواند پیش از فعل گذرا نقشی تزاحمی ندارد و همواره فعل گذرا می آوری پیشفاعل در 

 .آن قرار گیرد
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