
 

 

 

 

 

 گرا رویکردی کمینه: های وصفی فاعل در عبارت ت جانبیکرح
 

  مزدک انوشه

 شناسی دانشگاه تهران استادیار گروه زبان

 (02 ص تا 1ص  از)

 00/6/49:مقاله رشیپذ خیتار ؛11/3/49 :مقاله افتیدر خیتار

 چکیده
، فرایند ادغام های نحوی از رهگذر گیری ساخت گرا و شکل ساخت از برنامۀ کمینه با حذف سطح ژرف

 ،در مواردی برای پیروی از شرط گسترشو  میسر ،در اشتقاق حضور بیش از یک عنصر نحوی ریشه

است که عناصر نحوی  حرکت جانبیامکان ، نظرییکی از پیامدهای مهم این انگارۀ . شده استالزامی 

براین اساس و به . ندتواند از یک درخت نحوی به درخت مستقل دیگری حرکت ک یک سازه می ،در آن

، پژوهش حاضر به بررسی حرکت جانبی فاعل در ساخت هورنشتین و نونیساز تحلیل پیروی 

های نحوی که به گروه فعلی  که این اشتقاقکند  تصریح میپردازد و  زبان فارسی می های وصفی عبارت

که فاعل مشترکی  اند با نقش قیدیناخودایستا،  شوند، در واقع بند ادات کوچک در بند اصلی متصل می

کنیم که  بر مالحظات نظری و شواهد تجربی، استدالل می ابتدا با تکیهدر این روند، . با جملۀ پایه دارند

ای قوی است و سبب حضور یک گروه معرف آشکار یا پنهان در  در فارسی مشخصه اصل فرافکن گسترده

های وصفی نیز عنصر فاعل با حرکت  در عبارتدهیم که  نشان می، در ادامه. شود گروه زمان میشاخص

نشیند تا پس از  شود و در شاخص گروه فعلی کوچک بند اصلی می جانبی از درون این سازه خارج می

به شاخص گروه زمان ارتقا یابد و اصل فرافکن  ،باال فعل اصلی، با حرکتی روبه برآوردن نقش معنایی

که بند ناخودایستا فاقد مشخصۀ حالت است، حرکت  با توجه به این .ندگستردۀ جملۀ پایه را بازبینی ک

تا  آورد حالت آن را نیز فراهم می جانبی فاعل به بند اصلی امکان بازبینی و حذف مشخصۀ تعبیرناپذیر

 .شوداشتقاق در سطح صورت منطقی مانع از فروریزی 
 

 اصل فرافکن گسترده ات،بند اد ،عبارت وصفیفاعل، ، جانبیحرکت  :های کلیدی واژه
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 مقدمه ـ  

زبانان  فارسیکه به گفتار  بیش از آننحوی است که  ساختارهایعبارت وصفی از جمله 

بسا همین ویژگی سبب شده  شود و چه راه یافته باشد، در گونۀ نوشتاری زبان یافت می

های  ختهمه، سا بااین. توجه شود ها به این اشتقاقکمتر  های نحوی است که در تحلیل

و از  اند( افزوده)ادات های دیگر که همگی از جنس  زباناز مشابه در انگلیسی و برخی 

و  1بسط و تعمیق نظریۀ رونویسی سهم مهمی در ،روند کار می در نوشتار بهقضا بیشتر 

؛ 0224و  0221هورنشتین : از جمله) اند داشتهحرکت جانبی  سازوکارادغام و نیز تبیین 

؛ 0224؛ دراموند 0222چنگ ؛ 0222 نونیسر و روکُ؛ 0210، 0229 ،0221 نونیس

؛ مانند دو نمونۀ زیر در انگلیسی (0219 نونیس؛ هورنشتین و 0212بوئکس و دیگران 

 :اند نقل شده( 0222)و کالینز ( 0224)ترتیب از هورنشتین  که به
 (1) a. John saw Mary before/without/after leaving the kitchen. 

 b. Having written her dissertation in three days, Sue took a break. 

از عبارت وصفی به وجه وصفی یا فعل وصفی نیز یاد در سنت دستورنویسی فارسی 

؛ انوری و گیوی 1369شریعت : از جمله)اند  هایی را برای آن برشمرده و ویژگی اند هکرد

در  فعلطبق تعریف، (. از میان دیگران ؛1336؛ فرشیدور 1332؛ انوری و عالی 1362

یابد و فعل دیگری که در انتهای جملۀ  صورت اسم مفعول تظاهر می به ها این ساخت

سازد  ، زمان و وجه مشخص میوشمار شخص درآید، ارزش فعل نخست را  اصلی می

بند ناخودایستایی  را بایدبراین اساس، عبارت وصفی (. 22: 1362انوری و گیوی )

و زمان ندارد و ارزش این  0شمار و های شخص که هستۀ گروه زمان آن مشخصه دانست

عمل، و نوع لحاظ زمان  به. بند اصلی است متناظر در های ها وابسته به مشخصه مشخصه

شود و بر کامل شدن  زمان با آن تعبیر می ی یا همغالباً مقدم بر فعل اصل وصفی فعل

 :کند میفعل اصلی داللت  رخ دادنعمل پیش از 
 .خواهد کرد/ کند می/ دفاع کرد اودر دادگاه حاضر شده، از  متهموکیل  .الف (0)

 .خواهند کرد/ کنند می/ دفاع کردند اودر دادگاه حاضر شده، از  متهموکالی  .ب 

، هرچند ورزند های وصفی تأکید می براین، دستورنویسان بر دو ویژگی عبارت افزون

؛ یکی همسانی فاعل فعل اصلی و فعل وصفی، دهند ست نمید برای آن به نحوی یتبیین

انوری و عالی )عبارت وصفی و جملۀ پس از آن عطف بین « واو» نیامدنو دیگری 

                                                      
1
. copying 

2
 . Phi-feature (ε) 
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فاعل بند اصلی متفاوت با فاعل عبارت وصفی است در زیر، ( ـ الف 3)در (. 020: 1332

 :است عطف همپایه آمده حرفبین این دو سازۀ ناهمپایه،  ،(ـ ب 3)و در 
 .کند میوکیل متهم در دادگاه حاضر شده، قاضی دفاعیات او را استماع * .الف (3)

 .وکالی متهم در دادگاه حاضر شده و از او دفاع خواهند کرد* .ب 

 ساختارتا با مبنا قرار دادن زبان نوشتاری معیار،  کوشد می، پژوهش حاضر در این میان

 از این رهگذر،تحلیل کند و گرا  ب برنامۀ کمینهدر چارچورا  جمالت دارای عبارت وصفی

که در بخش سوم  چنان .دست دهد بهاین ساخت  نحوی های تبیینی مناسب برای ویژگی

که به گروه فعلی   اند ناخودایستایی های ه، اداتوابست هایبند این نوعخواهیم دید، 

ی اضافه دربارۀ توضیح مثابۀ یک گروه قیدی، به د ونشو بند اصلی متصل میدر  کوچک

که میان بند اصلی و  نیز فاعل ساختاری. (06: 0224هورنشتین ) دنآور آن فراهم می

با حرکت جانبی، از درخت فرعی به شاخص گروه فعلی کوچک وصفی مشترک است، 

(Spec, vP )سپس با حرکتی باالرو و به انگیزۀ  شود و جا می در درخت اصلی جابه

 . نشیند می( Spec, TP)در شاخص گروه زمان  اصل فرافکن گسترده، برآوردن

رو خواهد  روبهبا دو مسئلۀ اصلی  باال تحلیلترتیب، پژوهش حاضر در حمایت از  بدین

و تأکید بر این نکته که چنین حرکتی تفاوتی نخست، تبیین سازوکار حرکت جانبی . بود

وضوع که در زبان دوم، تأیید این م ؛ وداردنتیره  های رایج در نظریۀ ایکس حرکت با

آشکار یا پنهان در  معرفِشود که یک گروه  فارسی اصل فرافکن گسترده سبب می

براین اساس، پس از مقدمۀ حاضر، در بخش دوم  .جایگاه شاخص گروه زمان حضور یابد

. آوریم میان می پردازیم و از مبانی نظری آن سخن به به معرفی فرایند حرکت جانبی می

بر مالحظات نظری و  با تکیه ابتدا اختصاص دارد، ها تحلیل دادهدر بخش سوم که به 

 واژۀ ضمیری یا پوچ معرفدهیم که در فارسی حضور یک گروه  شواهد تجربی، نشان می

گروه ترین  نزدیکسبب حرکت همین الزام، اجباری است و  جایگاه فاعل روساختیدر 

واژه در  ن عنصری، یک پوچدر صورت نبود چنی یا ،شود به شاخص گروه زمان می معرف

وصفی  های ، به تبیین ساختار عبارتدر ادامۀ این بخش. شود جایگاه یادشده درج می

 و درون این بند ناخودایستااز  حرکت جانبیبا دهیم که فاعل  نشان می پردازیم و می

تا ضمن برآوردن اصل فرافکن  رود میجایگاه فاعل بند اصلی  بهفاقد مشخصۀ حالت، 

طبق این هرچند . در هر دو بند، مشخصۀ حالت خود را نیز بازبینی کند گسترده

پیروی از سنت  اما به دارد،ناخودایستا ن های اداتبا  یتفاوت ساخت موردنظررهیافت، 

 .کنیم حفظ می حاضر را در پژوهش عبارت وصفی نام ،دستورنویسی
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 گرا در برنامۀ کمینه ـ حرکت جانبی 2

های نحوی بر  گرا و تکیۀ تحلیل ساخت از برنامۀ کمینهساخت و رو حذف سطوح ژرف

دنبال  ، تغییرات مهمی را در این انگارۀ دستوری به1فرایندهای پیش و پس از بازنمون

های نحوی مرحله به مرحله  که در این رویکرد، سازه ؛ از جمله آن(1442چامسکی ) آورد

همچنین، با توجه  .شوند خته میسا 0عناصر موجود در برشماریو از رهگذر فرایند ادغام 

باشد، این پدیده جایگاه خود را « 3رد»نام  تواند واجد عنصری به که برشماری نمی به این

گرا  بنابراین، روی آوردن برنامۀ کمینه. و سازوکار رونویسی سپرد 9در نظریه، به رونوشت

با  2تهی مقولۀجای رد، تنها تغییر اصطالح و جایگزین کردن یک  به مفهوم رونوشت به

، یعنی «ادغامباز+ رونویسی »از این منظر، فرایند حرکت نیز به . عنصر تهی دیگر نیست

 (. 33: 0212بوئکس و دیگران )یابد  تقلیل می ادغام در جایگاهی دیگر،

بدین صورت « این مرد علی را دید»مانند  ای شدۀ جمله ساده، اشتقاق طبق این رهیافت

با استفاده از عناصر واژگانی [ این مرد DP]و  [[علی را دید VP]vP]دو سازۀ نخست است که 

 Tدر ادامه، هستۀ . دشو ادغام می vP با درخت اصلی DP شاخۀ فرعیگیرند و  شکل می

، با فرض قوی بودن اصل فرافکن گسترده در سپس شود؛ به مجموعۀ حاصل افزوده می

با آن  رونوشتو  شود سی میرونوی( این مرد) DP شاخۀ ،(1-3زیربخش : نک) فارسی

ـ یعنی  در شاخص گروه زمان این گروه معرفشود تا  داد مرحلۀ قبل بازادغام می برون

 :تظاهر یابد جایگاه فاعل روساختی ـ
(9) [TP  این مرد [T[Past] [vP [DP این مرد[ ]VP علی را دید.]]]] 

است که وجود بیش از یک  تأکید بر این نکته ،گیری جملۀ باال اشاره به روند شکل دلیل

ای معمول و  های نحوی پدیده در اشتقاق( یعنی بیش از یک درخت)عنصر نحوی ریشه 

های ریشه را هدف  تواند گره ادغام تنها می کند تصریح میتابع شرط گسترش است که 

کم در  زمان دو شاخۀ نحوی دست ترتیب، حضور هم بدین(. 1442چامسکی )قرار دهد 

شان میزبان یک عنصر  هایی که گره شاخص در اشتقاق( 1: )دهد میدو وضعیت روی 

ای فرعی در یک جایگاه رونویسی و  شاخه هایی که در اشتقاق( 0)نحوی مرکب است؛ 

 (.32: 0212بوئکس و دیگران )شود  سپس در جایگاهی دیگر بازادغام می

                                                      
1
. spell-out 

2
 . numeration 

3
. trace 

4
 .copy 

5
. empty category 
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( 2)های  ماییرا در بازن( α)تواند حرکت عنصر آلفا  میسازوکاری که شرح آن رفت، 

شکل مستقل با اعمال فرایندهای نحوی  Lو  Kدو سازۀ ( ـ الف 2)در  .توضیح دهد

، Lپس از بازادغام با  رونویسی شده و Kاز درون سازۀ آلفا عنصر ( ـ ب 2)در . اند گرفته

 (:093: 0219 نونیسهورنشتین و )را ساخته است  Pسازۀ نحوی 
 . . . K  . . . [ =α ] .الف (2)

L = ]. . . [ 

 . . . K  . . . [ =(α) ] .ب

P  [ =α [L ]]. . . 

نامد، هیچ  را حرکت جانبی می( ـ ب 2)فرایند  (0229و  0221) نونیسکه  فارغ از این

 ،باال وجود ندارد و در هر دو ی میان این حرکت و حرکت آشنای روبهتفاوت ماهو

 ی،عبارت به (.، هماندیگران بوئکس و)شود  اعمال می« بازادغام+ رونویسی »سازوکار 

 یمل، بلکه صرفاً توصیف تعانیستای از حرکت  حرکت جانبی فرایندی جدید یا نوع تازه

به گفتۀ  .کند ل نظری تخطی نمیکه از هیچ اص خاص میان رونویسی و ادغام است

زبانی این  اگر است و در نحو جود حرکت جانبی فرض صفرو ،(02: 0224)هورنشتین 

 .ای برای تبیین چرایی آن بیابد فهباید توضیحات نظری اضا ،از نشمردحرکت را مج

فعلی آنها قوی است،  1هایی که مشخصۀ تصریف در زبان Tبه  Vچنین تعاملی در ارتقای 

هسته به  در این حرکت. شود ، مشاهده می(0221 رابرتس)هلندی مثل زبان فرانسه و 

از درون  (T) انتخاب هستۀ گروه زمانو  (vP) کوچک ، پس از تشکیل گروه فعلی0هسته

این صورت، غیر شوند؛ زیرا در  این دو عنصر نحوی با هم ادغام نمی ،(ـ الف 6) برشماری

 نونیس) شود که ریشه نیست فعل به گرهی می اتصالشرط گسترش مانع از ارتقا و 

 T هستۀ رونویسی و با vPبلکه نخست فعل از درون  (.192: 0219بری و متیو  ؛0221

هسته به داد حرکت  که برون [V T[ T T]]، و سپس مجموعۀ (ـ ب 6)شود  ادغام می

 (:ـ پ 6)شود  دستخوش ادغام می vPاست، با هسته 

 
و تبیین بندهای  مایۀ تحلیل حرکت جانبی دست، هسته به هسته ارتقایبر  افزون

در  vPسطح  ناخودایستایی قرار گرفته که موضوع پژوهش حاضرند و در نقش ادات، به

 :(093: 0219 نونیسهورنشتین و )شوند  بند اصلی متصل می

                                                      
1
. inflection feature (Infl) 

2
. head to head movement 
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(7) a. John saw Mary after eating lunch. 

 b. [TP2 John [vP[vP (John) saw Mary [PP after [TP1 (John) eating lunch]]]]]. 

 (0219 نونیسهورنشتین و  :از جمله) تحلیلگراناز که نزد برخی  نظر از این صرف

که البته ) است (PRO)مستتر  انتزاعی مانده در ادات از نوع ضمیر جای رونوشت به

بدین صورت است که ( 7)، مراحل اشتقاق نحوی جملۀ (موضوع پژوهش حاضر نیست

، vP (saw Mary)و PP (after John eating lunch ) مستقل های گروهپس از تشکیل 

تا از این رهگذر فعل بند اصلی شود  م میدر گروه دوم ادغا( John)فاعل  رونوشت نخست

(saw ) سازۀ پس از آن،(. حرکت جانبی)خود را اعطا کند بیرونی  معناییبتواند نقش 

PP به vP و یک  شود متصل میvP  هستۀ گروه زمان  ،در مرحلۀ بعد .دکن بازتولید میرا

فاعل در شاخص رونوشت سرانجام، شود و  داد مرحلۀ پیشین ادغام می بند اصلی با برون

تواند مشخصۀ  از آنجا که بند ناخودایستا نمی. (حرکت باالرو) شود این گروه بازادغام می

حالت را بازبینی کند، فاعل با حرکت جانبی از درخت فرعی به اصلی و سپس ارتقا به 

بر برآوردن اصل فرافکن گسترده، مشخصۀ حالت خود را نیز  شاخص بند اصلی، عالوه

  .شوند های فاعل از اشتقاق حذف می در بخش آوایی رونوشت. ندک بازبینی می

 (02: 0224)هورنشتین که،  نخست آن .این زمینه اشاره به دو نکته ضروری استدر 

به جایگاه دارای  ادات، حرکت فاعل از درون (7) هایی مانند قدر اشتقا کند که اشاره می

. رود شمار می به 1ع حرکت موضوعنقش معنایی، یعنی موضوع بیرونی فعل اصلی، از نو

فرمانی ـ نه عنصر بنیادی و سازندۀ دستور ـ بلکه بازتاب  که سازه نکتهبا تحلیل این  وی

 ،حرکت جانبیاین که در  کند تصریح میمراتبی است،  روابط حاکم بر ساختار سلسله

کاری که بر کند و با توجه به سازو فرمانی نمی رونوشت میانی بر جایگاه اولیۀ خود سازه

نکتۀ دوم  .ضروری نیست رابطۀ ساختارین ایحاکم است، اساساً وجود  یحرکت چنین

ای نسبی است و یک سازه با توجه  بودن مفهومی مطلق نیست، بلکه رابطه اداتکه،  آن

. یا جز آنها باشد یفاعلبند ، متمم، اداتتواند  به جایگاهش در اشتقاق نحوی می

( 7)ای در  شوند که گروه حرف اضافه یادآور می( 40: 0212)ران باره، بوئکس و دیگ دراین

عنصر  خروجهمین دلیل، مانع از  ندارد و به اداتیتا پیش از ادغام با گروه فعلی، نقش 

را  فارسیزبان های  ساختابتدا امکان حرکت فاعل در  ،در بخش بعدی .شود فاعل نمی

 .پردازیم های وصفی می عبارتنحوی  اشتقاقکنیم و سپس به  بررسی می مستقالً

 

                                                      
1
 .A(rgument)-movement 
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 وصفی های عبارت حرکت جانبی درـ  9

فاعل  خروجامکان های وصفی در زبان فارسی و  عبارت اداتیدر بخش حاضر برپایۀ نقش 

که  با توجه به این. پردازیم های یادشده می ساخت تبیینبه بررسی و ، از درون این سازه

خواهیم  اصل فرافکن گستردۀ بند اصلیردن برآو رافاعل  خروجانگیزۀ  ،در این تحلیل

چنین  طور کلی، به باید برمبنای شواهد مستقل زبانی نشان دهیم که، نخست دانست

جایی فاعل به شاخص گروه زمان  زبان فارسی سبب جابههای نحوی  ساختعاملی در 

 .این موضوع در زیربخش نخست بررسی شده است .شود می

 یـ حرکت فاعل در فارس  ـ  9 

 .های دستوری بوده است فاعل همواره موضوع مهمی در تحلیل عنصرجایگاه روساختی 

، پیشنهاد شده است که (1433الرسون ) 1(ای پوسته)ای  با معرفی نظریۀ گروه فعلی الیه

در برخی از  ، اماشود ادغام میفاعل ساختاری جمله در شاخص گروه فعلی کوچک 

در مراحل اشتقاق به شاخص گروه این عنصر  ایتالیایی، فرانسه و ها، مانند انگلیسی، زبان

بر پایۀ مالحظات نظری و شواهد زبانی، نشان داده شده است که . شود جا می جابهزمان 

منظور  به گروه معرف یک انگیزۀ چنین حرکتی بازبینی مشخصۀ حالت نیست؛ بلکه

ا همان اصل فرافکن ـ یبر روی هستۀ زمان  0معرف و تعبیرناپذیر بازبینی مشخصۀ قوی

 (.019: 0223؛ اجر 31: 0221لزنیک )یابد  به شاخص این گروه ارتقا میگسترده ـ 

تظاهر  تواند میهای ضمیرانداز که گروه اسمی فاعل  نزد برخی از تحلیلگران، در زبان

با حرکت فعل ایستا به هستۀ گروه زمان برآورده  گفته پیشمشخصۀ  ،نداشته باشدآوایی 

 معتقد است که (0222)کریمی  ،همه بااین(. 1443نُستاپولو  آناگلکسیادو و ا)شود  می

نه با حرکت فعل به  ،معرف هستۀ زماندر زبان ضمیراندازی همچون فارسی، مشخصۀ 

برآورده  فاعل با مشخصۀ متناظر گره زمان معرف، که از طریق تطابق گروه این هسته

در سوی دیگر، . انجامد نمیخص گروه زمان ارتقای فاعل به شا و این فرایند به شود می

از رهگذر ـ یکی از دو منظر مختلف ( 1334)انوشه و ( 1334)رضایی  یتفکردرزی و 

با بررسی فرایندهای مبتداسازی و فاعلی در این زبان و دیگری  3واژۀ تأیید وجود پوچ

اماً با یک گروه اند که شاخص گروه زمان در زبان ضمیرانداز فارسی الز نشان دادهتأکید ـ 

 ضمن تأیید رویکرد اخیر، شواهد بخشزیراین در  .شود آشکار یا پنهان پر می معرف

                                                      
1
. VP-shell analysis    

2
 .D-feature (uD) 

3
 . expletive 
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زمینۀ بحث اصلی در  که پیشدهیم  ارائه می فاعل حرکت برای ای و تازه متفاوت

از و رعایت اختصار،  و برای جلوگیری از تکرار رود شمار می بهزیربخش بعدی 

 .کنیم نظر می صرف( 1334)انوشه و  (1334)رضایی  یتفکردرزی و های  استدالل

ساز  در رویکردهای زایشی به زبان، تصریف غنی فعل را غالباً زمینه استدالل اول ـ

و رابرتس ( 23: 1444)چینکوئه . دانند حرکت این عنصر به هستۀ متناظر باالتر می

تأیید کرده و یادآور های خانوادۀ ژرمنی  این پدیده را در بسیاری از زبان( 114: 0221)

کمکی، )های دستوری باالتر  اند که در نتیجۀ ارتقا و انضمام فعل اصلی به فعل شده

در مقابل، در زبان  .گیرد شکل می یناپذیر تفکیکلی ، خوشۀ فع(وجهی یا فعل سبک

دلیل ضعیف بودن مشخصۀ تصریف بر روی فعل، عنصر فعلی از درون گروه  انگلیسی به

و در نتیجه، در فرایند حذف این ( 133: 0219بری و متیو )رود  ن نمیبیروکوچک فعلی 

حذف ( اداتموضوع و )های آن  فعل اصلی و وابستههای همپایه،  گروه در ساخت

همراه یک فعل کمکی یا وجهی  دلیل ارتقا به شاخص گروه زمان به شوند؛ اما فاعل به می

ـ این  (VSO) والی فعل، فاعل، مفعولدر زبان گیلی اسکاتلندی ـ با ت. ماند جای می به

که فاعل با توجه به ضعیف بودن مشخصۀ معرف در محل  سازوکار وارونه است؛ چنان

ترتیب،  بدین. یابد فعل اصلی به هستۀ گروه زمان ارتقا می اما ،ماند تولید خود باقی می

لی کوچک فقط فعل از روند حذف گروه فع ،شود که در این زبان بینی می درستی پیش به

 .(032: 0223اجر ) شود میهای درونی حذف  همراه موضوع یابد و فاعل به مینجات 

دهند که هنگام حذف گروه فعلی کوچک،  شواهد مشابه در زبان فارسی نشان می

برای . در درون این گروه حضور ندارند( اصلی یا سبک)یک از دو عنصر فاعل و فعل  هیچ

آن،  و وابسته به و عناصر درون vPرغم حذف  ، به(لفـ ا 3)در پاسخ کوتاه در مثال، 

قرض »و جزء غیرفعلی محمول مرکب  ،(قبالً) vPدرونی، قید سطح  عموضویعنی دو 

اند؛ زیرا اولی برای بازبینی مشخصۀ تصریف به گره  ، فعل و فاعل باقی مانده«دادن

درزی : نک)مام یافته ارتقا و انض( در هستۀ گروه نمود کامل« بودن»فعل )متناظر باالتر 

جا  به شاخص گروه زمان جابه مشخصۀ معرفو دومی برای برآوردن ، (1334و انوشه 

 :شود نیز مشاهده می( ـ ب 3)همین پدیده در ساخت همپایۀ . شده است
 .بودم[ ـ vP]من */ داده بودم[ ـ vP]اش رو به علی قرض داده بود؟ من  ماشینقبالً کی  .الف (3)

 .بود[ ـ vP]علی */ داده بود[ ـ vP]ات رو به من قرض نداده بودی، علی  ماشین قبالًتو  .ب 

توان با حذف مستقل  نیز میسر است و مثالً می vPتر از  حذف گروهی کوچک اگرچه

من قرض )های مستقیم و غیرمستقیم، عنصر غیرفعلی محمول مرکب را حفظ کرد  مفعول
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حلیل حاضر حضور اجباری فاعل پس از اعمال ، اما نکتۀ مهم و مرتبط با ت(داده بودم

 جملۀهرچند فارسی زبانی ضمیرانداز است و فاعل تر،  گفتۀ دقیق به. فرایند حذف است

رغم  ـ به فاعلحذف  ،(3) در جمالتاما تواند تظاهر آوایی نداشته باشد،  خبری می

 .انجامد حضور شناسۀ فاعلی بر روی فعل ـ به ساختی نادستوری می

های نامفعولی که فاقد موضوع بیرونی و  شواهد دوم و سوم بر ساخت ل دوم ـاستدال

ن پیش از پرداختن به این موضوع، یادآوری ای. اند، تکیه دارد شاخص گروه فعلی کوچک

مفعولی زبان فارسی، مفعول مستقیم با نقش های دو نکته ضروری است در ساخت

مفعول و  ،رت فعل قرار داردو در مجاو در متمم گروه فعلی پذیر معنایی کنش

فولی، هارلی و ) یابد غیرمستقیم با نقش معنایی هدف در شاخص این گروه تظاهر می

تناظر دو  توان میچگونه پیروی از این تحلیل  بهاما . (0222؛ کریمی 0222کریمی 

 1توضیح داد که در اولی مفعول مستقیم نامشخصرا ( ـ الف و ب 4)نشان  جملۀ بی

 : در مجاورت فعل آمده است( به علی)ر دومی مفعول غیرمستقیم و د( کتاب)
 .کتاب داد علیبه  استادمان .الف (4)

 .داد علیکتاب رو به استادمان  .ب 

های یک هسته محدودیتی  گرا تعداد شاخص برنامۀ کمینهچارچوب که در  با توجه به این

توان از طریق ارتقای مفعول  را می( ـ ب 4)، اشتقاق (0222هورنشتین و دیگران ) ندارد

در این رویکرد، مشخصۀ حالت سازۀ یادشده . تبیین کرد vPمشخص به شاخص ثانویۀ 

، مفعول بنابراین. شود کننده می قوی است و سبب ارتقای آن به شاخص گره بازبینی

یابد، اما مفعول  شود و در محل تولید خود تظاهر می جا نمی جابه فارسینامشخص در 

ای موضعی  خود را در رابطهمفعولی ، مشخصۀ حالت vPارتقا به شاخص  مشخص با

 نکتۀ مهمی است که درپدیده این  .(123: 0222کریمی ) کند بازبینی و حذف می

که به یک موضوع در بند خود  0بست مضاعف واژه. گردیم های آتی به آن بازمی بخش

تحلیل کریمی ، شاهدی در تأیید نمایه است یابد و غالباً با مفعول مستقیم هم ارجاع می

بست مضاعف را محصول حرکت  شناسان واژه بسیاری از زبان. دهد دست می به (همان)

ث مبسوط در این برای بح)د نده تشکیل یک زنجیره می همدانند که با  می XPیک 

رسد که در فارسی ـ مانند اسپانیایی ـ این  نظر می به(. 0226پولو نُستا آناگ: زمینه، نک

 :های اسمی مشخص است عنصر محدود به گروه

                                                      
1
. non-specific 

2
. doubled clitic 
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 .اش مکتاب خرید*/ شون ها رو خریدم کتاباون باألخره  .الف (12)

 .شکیک تولد خوردن*/ شها کیک تولد رو خوردن بچه .ب 

با « شـ »بست مضاعف  واژهتظاهر دهد که  دستوری باال نشان می(نا)های  تقابل جفت

این نکته تأییدی بر حرکت سازۀ موردنظر . 1تمیسر اس (و نه نامشخص) مفعول مشخص

، هر دو مفعول مستقیم مشخص و (ـ الف و ب 4)های  بنابراین، در داده. در اشتقاق است

به مفعول مستقیم مشخص  (ـ ب 4)در ، اما 0اند نامشخص در مجاورت فعل تولید شده

مفعول  و از ارتقا یافته vP ثانویۀ انگیزۀ بازبینی مشخصۀ حالت خود به شاخص

به موضوع حرکت فاعل در زبان  فرض، این پیشبا  اکنون .است غیرمستقیم گذر کرده

 :گیریم های نامفعولی زیر را درنظر می پردازیم و برای این منظور، ساخت می فارسی
 .اختالف آنها به دعوا منجر شد .الف (11)

 .شدند مجروحکارخانه  درچند کارگر  .ب 

هدف است معنایی موضوع درونی و با نقش « به دعوا»ای  ضافهدر جملۀ اول گروه حرف ا

ای  گروه حرف اضافه در جملۀ دوم .قرار دارد VPکه طبق آنچه گفته شد، در شاخص 

و مرز آن را  شود متصل می vPاست که با نقش قیدی به گروه  ادات« کارخانه در»

( چند کارگر/ اختالف آنها)پذیر  نشان، کنش همه، در هر دو جملۀ بی بااین .کند مشخص می

که  موضوع تأییدی بر این نکته استاین . تظاهر یافته است PPدر جایگاهی مقدم بر 

تا مشخصۀ متناظر را بر روی  شود میجا  به شاخص گروه زمان جابهگروه معرف یک 

پذیر در نقش فاعل ساختاری تظاهر  در این جایگاه، کنش. هستۀ این گروه بازبینی کند

 .دارد وامیو ضمن پذیرفتن حالت فاعلی، فعل جمله را نیز به مطابقه  یابد می

صورت آشکار و در رابطۀ  دانیم، اگر مشخصۀ تعبیرناپذیر قوی به گونه که می همان

رو، این  ازاین .(33: 0224استرویک )ریزد  نی نشود، اشتقاق نحوی فرومیموضعی بازبی

ظاهراً که  ، گو ایننادستوری نیستندیر در ز( 10)های  شود که چرا داده میپرسش مطرح 

 جایگاهاز  و دریافت حالت فاعلی برای بازبینی مشخصۀ معرف (DPبا مقولۀ ) پذیر کنش

 :را برای رسیدن به شاخص زمان پشت سر نگذاشته است PPخود حرکت نکرده و 
 .منجر شد [اختالف آنها DP] [به دعوا PP] .الف (10)

 .شدند مجروح [ند کارگرچ DP] [کارخانه در PP] .ب 

                                                      
تواند به فاعل نسبت یابد که احتماالً جای شناسۀ  می «شـ »سوم شخص مفرد شناسۀ صرفاً ، هگذشتافعال در  . 1

 . «ها رو خریدش علی کتاب/ علی رفتش»: کند تهی را پر می
0
 .[[[[[داد( کتاب رو/ )کتاب ’V]به علی  VP] (استادمان) vP]کتاب رو  vP]استادمان  TP] (:4)های  بازنمایی داده . 
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پذیر به شاخص گروه  در پاسخ به این پرسش باید گفت که در هر دو جملۀ باال کنش

های کالمی، مانند مبتداسازی یا  به انگیزه PP سازۀزمان حرکت کرده، اما پس از آن، 

یا تأکید نشسته به جایگاهی باالتر از گروه زمان رفته و در شاخص یک گروه مبتدا  تأکید

ترتیب،  بدین .دارند نشان( 11)های  در برابر داده (10)های  جملههمین دلیل  به. ستا

 :خواهد بود( ـ ب 13)صورت  بهتکرار شده، ( ـ الف 13)که در ( ـ ب 10) جملۀبازنمایی 
 .شدند مجروحکارخانه چند کارگر  در .الف (13)

 [[[[.شدند مجروح vP ti] vP tk] iچند کارگر TP] kکارخانه در FocP/TopP] .ب 

ای  واژه های نامفعولی و تأیید وجود ضمیر پوچ شاهد سوم نیز بر ساخت استدالل سوم ـ

در واقع، اگر نشان دهیم که زبان فارسی در برخی از . پنهان در زبان فارسی تکیه دارد

گیرد،  واژه بهره می ، به الزام از یک پوچاند های نحوی که فاقد یک گروه معرف ساخت

تأییدی بر این نکته خواهد بود که شاخص گروه زمان برای برآوردن اصل فرافکن 

به همین دلیل است که  بسا ای. گسترده باید با یک عنصر واجد مقولۀ معرف پر شود

، زیرا کند را در فارسی تأیید نمی ۀ تهی و آشکارواژ وجود پوچ (49-34: 0222)کریمی 

 .ای ضعیف است ، اصل فرافکن گسترده در فارسی مشخصهویدر تحلیل 

اند و در  فاقد موضوع بیرونیهای نامفعولی  ساختدوم یادآور شدیم که  در استدالل

اجبار به جایگاه فاعل روساختی  نتیجه، موضوع درونی ـ با مقولۀ دستوری معرف ـ به

خود را نیز بازبینی  یسترده، حالت فاعلکند تا ضمن برآوردن اصل فرافکن گ حرکت می

واژۀ ضمیری باشند،  توانند پذیرای یک پوچ بالقوه میها  رو، این ساخت ازاین. و حذف کند

در . که جایگاه فاعل آنها با حرکت اجباری موضوع درونی پر نشده باشد مشروط بر آن

حرکت به جایگاه  واقع، اگر ساختی نامفعولی یافت شود که موضوع درونی آن ناگزیر به

واژه را در آن  توان حضور پوچ ، می(یعنی نیازمند حالت نباشد)فاعل روساختی نباشد 

 .ددر فارسی وجود داشته باش یساخت چنینرسد که  نظر می به. توجیه کرد

یرایی شدن، حمایت شدن، دعوت پذ»هایی مانند  صورت( 1332)نهاد  صحرایی و کاظمی

 و مرتبط با پژوهش حاضر شمارند؛ اما نکتۀ مهم هول برمیمج جملۀو جز آنها را « شدن

ها از هم  که آنها در تحلیل خود دو نوع ساخت متمایز را در این نوع محمول این

دانند و  که آن را ساخت مجهول می( ـ الف 19)هایی مانند  یکی نمونه. شناسند بازمی

 :کنند می مدادقلکه آن را ساخت غیرشخصی ( ـ ب 19)هایی همچون  دومی داده
 .نام شدند ثبت/ پذیرایی/ دعوت/ دانشجویان حمایت .الف (19)

 .نام شد ثبت/ پذیرایی/ دعوت/ از دانشجویان حمایت .ب 
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وجود دو اشتقاق نحوی هایی،  جهول بودن یا نبودن چنین ساختمفارغ از مسئلۀ 

ضیح داد که تو چنین توان را می« حمایت شدن»مانند  یظاهر متفاوت برای محمول به

ای خود  ، در ساختار زیرمقوله«حمایت کردن»، یعنی مرکب همتای متعدی این محمول

با توجه به . (دانشجویان حمایت کردنداز / آنها دانشجویان را) پذیرد می PPیا  DPبه اختیار یک 

صورت نامفعولی آن نیز دارای اشتقاقی دوگانه است که ، «حمایت کردن»ساختار دوگانۀ 

گیرد  ریشه می اینجااز  این دو جملهتفاوت روساختی  .مشاهده شد( ـ الف و ب 19)در 

رود تا مشخصۀ  به شاخص گروه زمان می« دانشجویان» معرفگروه  (ـ الف 19)در  که

در این روند، مشخصۀ . روی هستۀ زمان بازبینی و حذف کندر تعبیرناپذیر معرف را ب

همین  به. شود میحذف  ،رد و پس از بازبینیگی نیز ارزش فاعلی می« دانشجویان»حالت 

تطابق « شدن»وشمار با فعل  دلیل، این سازه از درون جایگاه فاعل در مشخصۀ شخص

ی به تنها نیاز نه« از دانشجویان»ای  ، گروه حرف اضافه(ـ ب 19)در مقابل در . دارد

مشخصۀ معرف  تواند ، نمی(P)ای خود  دلیل مشخصۀ مقوله حالت ندارد، بلکه اساساً به

(D )جایگاه فاعلواژۀ تهی باید در  بنابراین، یک پوچ. را بر روی هستۀ زمان بازبینی کند 

دلیل باقی ماندن مشخصۀ  شود تا اشتقاق نجات یابد؛ در غیر این صورت، به درج

نشانۀ حضور این . ریزد تعبیرناپذیر معرف، ساختار نحوی در سطح صورت منطقی فرومی

از دانشجویان : جملۀ)است سوم شخص مفرد بر روی فعل سبک ناسۀ واژۀ تهی، ش پوچ

 (.دانشجویان حمایت شدند: در مقابل حمایت شد

نیز که موضوع « شدن+ اسم مفعول »های  این تحلیل برای آن دسته از ساخت

و ( ـ الف 12)نماید؛ مانند نمونۀ  مد میای است، کارآ شان گروه حرف اضافه درونی

اداتی فرض شده که به سطح « روز روزبه»در این جمله، قید (. ـ ب 12)بازنمایی آن در 

 (:واژۀ تهی است نشانۀ پوچ نماد )گروه فعلی کوچک متصل شده است 
 .افزوده شد آنها طرفدارانروز به  روزبه .الف (12)

 [[[.شد[ افزوده[ آنها طرفدارانبه  PP] AP] vP]روز  روزبه vP] TP ] .ب 

حالتی ندارد که به موضوع « افزوده شدن» (یا مجهول) محمول نامفعولی در نمونۀ باال،

 که نیازی به حالت ندارد، ضمن آن هم [آنها طرفدارانبه  PP] سازۀدرونی خود بدهد و 

واژۀ تهی برای ایفای  در نتیجه وجود یک پوچ .تواند مشخصۀ معرف را بازبینی کند نمی

ی رضایی تفکردرزی و ا تحلیل روشنگرانۀ این نتیجه همسو ب. نقش فاعل ضروری است

های ضمیرانداز منع  واژۀ تهی یا آشکار در زبان اند وجود پوچ است که نشان داده (1334)

 .شود واژه یافت می نظری و تجربی ندارد و در زبان فارسی نیز هر دو نوع پوچ
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 وصفی های عبارتساختار ـ  2ـ  9

و  لحاظ معنایی به ،های وصفی زبان فارسی گونه که در مقدمه اشاره شد، عبارت همان

اند که با اتصال به گروه فعلی  قیدی زبان انگلیسی های ادات دسته از متناظر آن ،نقشی

که در بخش ( ـ الف و ب 1)افزایند؛ مانند دو نمونۀ  کوچک، توضیحی را به بند اصلی می

و نمود کامل  مجهول یها در تبیین ساخت( 0222)در این میان، کالینز . اند نخست آمده

قائل به یک گروه بیشینۀ ترتیب  به که در جایگاه ادات قرار دارند،( حال و گذشتۀ کامل)

یا  (16a) تواند تهی شود که هستۀ آنها می می( PerfP)نمود کامل  و( VoiceP)مجهول 

 :(16b) دارای فعل کمکی آشکار باشد
 (16) a. Written in only three days, this book sold millions of copies. 

 b. Having written her dissertation in three days, Sue took a break. 

برای  .ویژگی مشابهی داشته باشندنیز  فارسی های وصفی عبارترسد که  نظر می به

 :گیریم نظر میدر (ـ ب 12) و بازنمایی آن را در( ـ الف 12)، جملۀ موضوعبررسی این 

 
ـ  قرار دارد PerfPهستۀ تهی  تحت بازبینیکه « نوشته»، اسم مفعول (12)لۀ در جم

فعل اصلی داللت  بر کامل شدن فعل پیش از وقوعصرفاً مل ـ فارغ از زمان انجام ع

براساس آنچه دربارۀ حرکت جانبی و ارتقای فاعل در فارسی گفته شد، مراحل . کند می

، فعل vPو  VPاخۀ اصلی پس از تشکیل بدین صورت است که در ش( ـ ب 12)اشتقاق 

ارتقا و  vP، به هستۀ گروه [*uV]برای بازبینی مشخصۀ تعبیرناپذیر و قوی « فرستاد»

و ( 1442)باید یادآور شد که به پیروی از چامسکی (. 131: 0223اجر )یابد  انضمام می

اشتقاق گرا، کلمات با تصریف کامل از واژگان وارد  گرایی واژه در چارچوب کمینه

 .گیرد را برعهده میصورت مناسب کلمه  شوند و نحو بازبینی می
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به هستۀ این گروه، هستۀ « نوشته»و ارتقای فعل  vPدر شاخۀ فرعی، پس از تشکیل 

بر روی تعبیرناپذیر تصریف را مشخصۀ  گره متناظر باالتر است، که PerfPتهی گروه 

-3در بخش ( 3)های  داده درونه که گ همان. کند گذاری، بازبینی و حذف می ارزشفعل 

نشان داده شد، این مشخصه قوی است و سبب ارتقا و انضمام فعل اصلی به گره  1

که حرکت فعل مد نظر تحلیل حاضر نیست و  شود؛ گو این می (Perf) کننده بازبینی

که  T1در مرحلۀ بعد هستۀ  .ساختار عبارت وصفی ندارد مان از تأثیری بر تبیین

شود و  ادغام می PerfPندارد، با  ئدوشمار شخصهای زمان و  تاست و مشخصهناخودایس

تواند مشخصۀ  حالت است و نمیمشخصۀ بند ناخودایستا فاقد . گیرد شکل می TP1بند 

باید  این بند؛ اما مشخصۀ معرف (0222کالینز ) متناظر را بر روی فاعل بازبینی کند

اده شد، این الزام با ارتقای فاعل به شاخص نشان د 1-3که در بخش  چنان. بازبینی شود

TP1 ای فاعل  از آنجا که مشخصۀ مقوله .شود برآورده می(D ) تعبیرپذیر است، در روند

اند همچنان در اشتقاق فعال بماند تا در مراحل بعدی، تو شود و می بازبینی حذف نمی

 .بازبینی و حذف کند TP2را بر روی هستۀ  همشخصهمین 

با توجه به . اند مستقالً شکل گرفته TP1 شاخۀ فرعی و vP درخت اصلی تا به اینجا

متصل شود و نقش ادات بیابد، عنصر  vPبه  TP1که  سازوکار حرکت جانبی، پیش از آن

 موضوعشود تا از این رهگذر،  ادغام می vPرونویسی و در شاخص  TP1فاعل در درون 

« فرستادن»و « ننوشت»اعل با هر دو فعل ف، زیرا را برآورده کند« فرستادن»بیرونی فعل 

شود و  در شاخۀ اصلی متصل می vPبه ( عبارت وصفی) TP1اکنون  .رابطۀ معنایی دارد

و مجموعۀ  ،T2هستۀ فعل اصلی با سپس، رونوشت . کند ه مشابه را بازتولید مییک گرو

: نک) بگیردشکل  TP2گروه  تاشود  ادغام می (vP) داد مرحلۀ قبل با برونآنها 

به  vPشاخص  سرانجام، فاعل از .(ارتقای هسته به هسته چگونگی برای 6های  بازنمایی

، مشخصۀ حالت T2بازبینی مشخصۀ معرفِ هستۀ کند تا ضمن  حرکت می TP2شاخص 

پس از بازنمون، دو فرایند حذف مختلف صورت . گذاری و بازبینی کند خود را نیز ارزش

حذف به قرینۀ  یبند فرعی و اصلی، و دیگر درعل های فا گیرد؛ یکی حذف رونوشت می

دهند، فعل متعدی بند  نشان می (13)های  گونه که داده همان. مفعول در بند اصلی

 و داشته باشدشکل ضمیر یا گروه معرف  بهتواند مفعول مستقل خود را  اصلی می

 :تنها به قرینۀ لفظی صورت گرفته است( 12)رو، حذف آن در بند اصلی  ازاین
 .برای مدیرعامل فرستاد {آن را/ را رونوشت آن}علی استعفایش را نوشته،  .الف (13)

 .علی استعفایش را نوشته، محل کارش را ترک کرد .ب 
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آید که  ، این پرسش پیش میvPبه شاخص عبارت وصفی در مورد حرکت جانبی فاعل 

 جانبی ع از حرکت، مانvPتر بودن به شاخص  دلیل نزدیک مفعول جملۀ اصلی به چرا

در  (ها بچه) رغم وجود مفعول برای مثال، در جملۀ زیر به .شود نمی به این جایگاه فاعل

 :نشده استمتوقف  اصلیبه  شاخۀ فرعیاز ( علی)، حرکت فاعل پایهبند 

 
های مشابه در انگلیسی  برای ساخت پاسخ به این پرسشدر ( 34: 0224)هورنشتین 

که برپایۀ آن فاصلۀ میان یک  پردازد می 1ین مفهوم مسیر، نخست به تبی(7a مانند)

را نحوی  حرکت عناصر مسیر وی. شود تعیین می 3و گره هدف 0کننده عنصر حرکت

کننده  حرکت سازۀهایی که بر  با مجموعۀ گرهاتحاد گره هدف »: کند چنین تعریف می

رسد که در  نظر می ا بهکند، ام درستی تبیین می هرچند وی شواهد زبانی را به« .اند مسلط

برای بررسی این موضوع، بازنمایی فرضی زیر را . سهوی رخ داده است از مسیر، اوتعریف 

های  نشانه)حرکت کرده است  Xبه گره هدف ( α)در نظر بگیرید که در آن عنصر آلفا 

 (:کنند فرمانی داللت می نقطه بر وجود رابطۀ سازه سه
(02) [YP [ . . .XP  . . .X+α . [ . .MP [ . . .LP ( . . .α[ . . . )KP  . . .β  . . . 

اما در تعریف هورنشتین . {LP, MP, XP}: عبارت است از Xبه  α، مسیر (02)طبق 

وارد مفهوم مسیر « اند کننده مسلط که بر عنصر حرکت هایی مجموعۀ گره» ،(0224)

د، تسلط دارد، ناخواسته به آی نیز که بر هرچه در ذیل آن می YPرو، فرافکن  شده و ازاین

با یادآوری این نکته  .{LP, MP, XP, *YP}: شود افزوده می αمجموعۀ مسیر حرکت 

تعریف صوری ، مسلط است نیز که تسلط مفهومی بازگشتی است و هر گره بر خودش

 :دهد دست می برای مفهوم مسیر به تری مناسبنتیجۀ ( از نگارنده)زیر 
 :مسیر (01)
 .کننده مسلط بر حرکت های گروههدف با  بیشینۀ فرافکنتحت تسلط  های گروهاشتراک  

و عناصر تکراری  هاست بر مفهوم اشتراک در نظریۀ مجموعه این تعریف که مبتنی طبق

 :خواهد بود (ـ پ 00)مجموعۀ دلخواه  Xبه  αمسیر  ،کند یک مجموعه را حذف می

                                                      
1
. path 

2
. mover 

3
. target 
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 {KP, LP, MP, XP}: هدففرافکن تحت تسلط  های گروه .الف (00)

 {LP, MP, XP, YP}: کننده مسلط بر حرکت های گروه .ب 

 {LP, MP, XP}: اشتراک الف و ب .پ 

بر مفهوم مسیر  مشترک، کننده تا یک هدف حرکتعنصر دستور برای مقایسۀ فاصلۀ دو 

اگر مسیر یک عنصر زیرمجموعۀ مسیر عنصری دیگر باشد، فاصلۀ آن تا . کند تکیه می

یک از دو مسیر زیرمجموعۀ دیگری نباشد، دو عنصر  تر است و اگر هیچ تاهگره هدف کو

 تواند مستقالً تا گره هدف حرکت کند مورد نظر تداخلی با هم ندارند و هریک می

عبارت است  Xتا  β، مسیر عنصر (02)مثال، در بازنمایی برای . (33: 0224هورنشتین )

رو،  است و ازاینزیرمجموعۀ این مسیر  (ـ پ 00)در  αمسیر . {KP, LP, MP, XP}: از

با در نظر داشتن این موضوع به بازنمایی  .میسر نخواهد بود (X) به گره هدف βحرکت 

به  TP1، مسیر فاعل از شاخص (01)طبق . گردیم شده بازمی و پرسش مطرح( ـ ب 14)

 ؛ مسیر مفعول مستقیم از درون{TP1, vP}: عبارت است ازدر بند اصلی  vPشاخص 

VP  به شاخصvP عبارت است از :{VP, vP} . و ندنیست هماین دو مسیر زیرمجموعۀ 

رو،  ازاین .شود مانع از حرکت دیگری نمییک از دو عنصر فاعل و مفعول  هیچالجرم، 

فعل اصلی را برآورده کند  موضوع بیرونی، vPشاخص تواند با حرکت جانبی به  فاعل می

، vP ثانویۀ شاخصتواند با حرکت به  نیز میمفعول . برود TP2و سپس به شاخص 

 .حالت مفعولی خود را بازبینی کندمشخصۀ 

 

 ها ـ پیامدها و پرسش 4

ور سنتی بر های وصفی را که در دست تواند دو ویژگی برجستۀ عبارت میحاضر تحلیل 

سو بین عبارت وصفی و بند  از یک. ، توضیح دهد(3مقدمه، مثال )آنها تأکید شده است 

توان حرف عطف همپایه آورد، زیرا این عبارت در واقع اداتی است که به سطح  نمی اصلی

vP از سوی دیگر، عبارت وصفی و بند . در بند اصلی متصل شده و با آن همپایه نیست

در  ساختاری فاعلاصلی باید یک فاعل مشترک داشته باشند، زیرا در غیر این صورت، 

مشخصۀ حالت  تواند با حرکت به بند اصلی، تد و نمیاف درون بند ناخودایستا به دام می

 (.مانند نمونۀ متناظر در انگلیسی)خود را بازبینی کند 

علی استعفایش را نوشته و برای مدیرعامل فرستاده »ساختی مانند باید توجه کرد که 

( حال یا گذشته)نمود کامل  ییها نمونه چنینعبارت وصفی نیست، بلکه  دارای« بود

حذف  ـ قرینۀ فعل کمکی جملۀ همپایه روند که فعل کمکی ـ با یا بدون می شمار به
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های دو بند  فاعلو ناهمسانی در « و»به همین دلیل، درج حرف عطف . شده است

این است که براساس آن ( ـ ب 12)بازنمایی  از دیگر پیامدهای. همپایه مجاز است

. فی و بند اصلی را تبیین کردقیدی میان عبارت وص گروهتوان چگونگی توزیع یک  می

، با نقش و «بدون مشورت با ما» ای گروه حرف اضافه، (ـ الف 03) جملۀ دربرای مثال، 

و عمل فعل بند اصلی را  است تر در شاخۀ اصلی متصل شده پایین vPبه  جایگاه ادات،

ای وابستۀ عبارت وصفی  در سه جملۀ بعدی، این گروه حرف اضافه. کند توصیف می

به ( ـ پ 03)و در  vP سمت راست به در شاخۀ فرعی سازۀ یادشده، (ـ ب 03)در ؛ است

، بین PerfPبه هستۀ « نوشته»متصل شده که با توجه به ارتقای فعل  vPسمت چپ 

از  سازهاین  نیز (تـ  03)در . مفعول مستقیم و فعل عبارت وصفی تظاهر یافته است

جایگاهی  بهشده و  قلب نحویخوش  دستدر شاخۀ فرعی،  vP بهمحل اتصال خود 

 دار یافته و خوانش نشان رفته، یعنی به شاخص یک گروه مبتدا یا تأکید، TP2باالتر از 

 :است
 [.برای مدیرعامل فرستاد[ بدون مشورت با ما PP]]علی استعفایش را نوشته،  .الف (03)

 .امل فرستاد، برای مدیرع[استعفایش را نوشته[ بدون مشورت با ما PP]]علی  .ب 

 .، برای مدیرعامل فرستاد[نوشته[ بدون مشورت با ما PP]استعفایش را ]علی  .پ 

 .، برای مدیرعامل فرستاد[استعفایش را نوشته[  ti]] علی  i[بدون مشورت با ما PP] .ت 

برای  vPویژه حرکت فاعل به شاخص  و به( 14)و ( 12) های بر بازنمایی تحلیل مبتنی

برای  فعل اصلی و حرکت مفعول به شاخص ثانویۀ همین گروه وع بیرونیموضبرآوردن 

های  که شاخص با توجه به این :کشد ، پرسش مهمی را پیش میبازبینی حالت مفعولی

فاصلۀ آنها از هر جایگاهی یکسان  لذاو  اند 1هچندگانۀ یک هسته در یک حوزۀ کمین

برای  TP2ای مفعول به شاخص ، چه عاملی مانع از ارتق(90: 0224 هورنشتین)است 

، پس از حرکت جانبی (ـ ب 14)، در برای مثالشود؟  برآوردن اصل فرافکن گسترده می

 TP2تا شاخص  این دو عنصر، مسیر vPهای  فاعل و حرکت باالروی مفعول به شاخص

با  بتواندهم رود که عنصر مفعول  رو، انتظار می ازاین (.vP, TP2)یکسان خواهد بود 

ـ  09) اشتقاق جای را به( ـ ب 09)جملۀ  بند اصلی، ه جایگاه فاعل روساختیب حرکت

 :ای که برخالف انتظار نادستوری است تولید کند؛ جمله( الف
 (TP2 به شاخص vPارتقای فاعل از )   .ها را آماده کرد علی به خانه رفته، بچه .الف (09)

 (TP2به شاخص  vPرتقای مفعول از ا)  . ها را به خانه رفته، علی آماده کرد بچه* .ب 

                                                      
1
. minimal domain 
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در صورت حرکت از وضعیتی مشابه در زبان ایسلندی، ( 23: 0221)ینز لبرپایۀ تحلیل کا

 T2فاعل و هستۀ بر روی مفعول برای برآوردن اصل فرافکن گسترده، مشخصۀ حالت 

شخصۀ رو، فاعل ناگزیر خواهد بود تا برای بازبینی م ازاین. ماند نشده باقی می بازبینی

این اشتقاق یک . کندپنهان حرکت  TP2حالت، در صورت منطقی به شاخص ثانویۀ 

ماند و فاعل با حرکت  درجا می vPی است که مفعول در شاخص قمرحله بیشتر از اشتقا

وشمار را برآورده  ، هر سه مشخصۀ اصل فرافکن گسترده، حالت و شخصTP2به شاخص 

از این ویژگی دستور که فرایندها و  .دارد و فعل اصلی را به تطابق وامی کند می

ترین  دهد، به الزام کوتاه ترجیح می تر های طوالنی به اشتقاق های کمتر را بازنمایی

 (.23: 0221کالینز )شود  یاد می 1اشتقاق

 

 ـ نتیجه 1

نشان دادیم که حرکت ( 0219)در پژوهش حاضر به پیروی از هورنشتین و نونیس 

داد تعامل دو سازوکار مستقل رونویسی  محاسباتی نیست، بلکه برونفرایند بنیادین نظام 

باال در دستور  به اوتی با حرکت روبراین اساس، حرکت جانبی نیز که تف. و ادغام است

ای  است که در آن، سازه «بازادغام+ رونویسی »محصول فرایند زایشی ندارد، در واقع 

ای  این همان پدیده. شود دغام مینحوی در یک درخت رونویسی و در درختی دیگر ا

وصفی  های ساخت عبارتدر از جمله های ناخودایستا و  است که در برخی از ادات

های وصفی عنصر فاعل با حرکت جانبی از  در عبارتتر،  گفتۀ دقیق به. شود مشاهده می

نشیند تا  شود و در شاخص گروه فعلی کوچک بند اصلی می درون این سازه خارج می

باال، به شاخص گروه زمان ارتقا  برآوردن نقش معنایی فعل اصلی، با حرکتی روبه پس از

که بند ناخودایستا  با توجه به این .یابد و اصل فرافکن گستردۀ جملۀ پایه را بازبینی کند

فاقد مشخصۀ حالت است، حرکت جانبی فاعل به بند اصلی امکان بازبینی و حذف 

و اساساً به این دلیل است که دو بند آورد  نیز فراهم میحالت آن را  مشخصۀ تعبیرناپذیر

در این میان، برای . توانند دو فاعل متفاوت و مستقل داشته باشند اصلی و وصفی نمی

حمایت از تحلیل یادشده، نشان داده شد که مشخصۀ معرف هستۀ گروه زمان در زبان 

یگاه فاعل روساختی یا رو، سبب حرکت یک گروه معرف به جا اینقوی است و ازفارسی 

 .شود واژۀ فاعلی در این جایگاه می درج یک پوچ

                                                      
1
. Shortest Derivation Requirement 
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