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چکیده
در این مقاله ،فرایند پیشگذاری فعل در جمالت پرسشی آری ـ نه در زبان فارسی از منظر برنامة
کمینهگرا (چامسکی1552 ،؛  )5221a-bمورد بررسی قرار میگیرد .رقیبدوست ( )1553به پیروی از
کریمی ( )1585این ساختارها را حاصل خروج فاعل به جایگاهی بعد از فعل میداند .برخالف باور
رقیبدوست ( ،)1553ما در این تحقیق با استناد به شواهدی مانند انگیزۀ حرکت عناصر در دستور زبان،
ماهیت متفاوت فعل نسبت به عناصر پیشگذاریشده در ساختهای دارای عناصر مبتداشدۀ متعدد و
همچنین عدم امکان حضور جزء فعل سبک افعال مرکب در جایگاه قبل از فاعل نشان میدهیم که
جمالت پرسشی آری ـ نه دارای فعل در جایگاه آغازین ،نه بهواسطة خروج فاعل ،بلکه از طریق
پیشگذاری فعل شکل میگیرند .درخصوص جایگاه فرود فعل پس از حرکت نیز با استفاده از شواهدی
چند ،تلقی هستة گروه متممنما به عنوان جایگاه فرود فعل (کریمی  )1551را رد کرده و هستة گروه
تأکید را جایگاه واقعی فرود این عنصر معرفی میکنیم .در تحلیلی که در اینجا ارائه شده است ،مشخصة
[ -پرسشی] بر روی فعل پیشگذاریشده بهعنوان جستجوگر تحت فرایند مطابقه به وسیلة مشخصة [+
پرسشی] موجود در جایگاه هستة گروه متممنما بهعنوان مقصد ،بازبینی و ارزشگذاری شده و از این
رهگذر ،خوانش پرسشی برای جمله فراهم میگردد.
واژههای کلیدی :پیشگذاری فعل ،جمالت پرسشی آری  -نه ،متممنما ،تأکید ،مشخصة پرسشی.

 .1رایانامة نویسندۀ مسئول:
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ا -مقدمه
پیشگذاری فعل 1به فرایندی اطالق میشود که به موجب آن ،فعل واژگانی یا کمکی در
جمله تحت تأثیر عواملی خاص به جایگاه آغازین بند درونهای یا بند اصلی حرکت
میکند .این پدیده ،که در بسیاری از زبانهای دنیا مورد بررسی قرار گرفته ،خاص
زبانهایی است که ارتقای فعل (واژگانی و کمکی) به جایگاههای باالتر در ساخت
سلسلهمراتبی جمله را مجاز میدانند .نمونة کالسیک چنین زبانهایی فرانسه و انگلیسی
است که به ترتیب ،ارتقای فعل واژگانی و فعل کمکی در آنها امکانپذیر است (پاالک،5
 .)1585در مورد زبان فارسی نیز که از آرایش واژگانی کمابیش آزاد است و همة
ساخت های گروهی آن ،اعم از نوع موضوع یا افزوده ،به صورت بالقوه قادرند تحت فرایند
قلب نحوی و به منظور برآوردهساختن انگیزههای معنایی یا نقشی – کالمی به ابتدای
جمله جابجا شوند (کریمی ،)11-11 :5222 ،این امر مصداق مییابد .در واقع ،علیرغم
اینکه آرایش واژگانی بینشان در فارسی از ترتیب فاعل – مفعول – فعل ( )SOVپیروی
میکند (درزی و انوشه1385 ،؛ کریمی1551 ،؛ کریمی5222 ،؛ طالقانی ،)5221 ،این
آرایش پایه تحت شرایطی خاص دستخوش تغییر میشود و تقریباً تمامی اجزای جمله
میتوانند در جایگاهی متفاوت نسبت به جایگاه اولیة خود قرار گیرند .یکی از این
ساختها ،جمالت پرسشی آری ـ نه است که در آنها فعل واژگانی در ابتدای جمله قرار
میگیرد .در این جایگاه ،که به نظر میرسد جایگاه ثانویة فعل باشد ،فعل در جایگاه
ماقبل فاعلِ آشکار یا غیرآشکار و سایر عناصر جمله قرار میگیرد و عموماً از تأکیدی
نسبی نیز برخوردار است ،مانند مثال ( )5در زیر:
( )1سارا رفت.
( )5رفت 3سارا ؟
در جمالتی از این دست ،ضمن وجود نوعی تأکید بر روی فعل ،جمله نیز دارای
آهنگ خیزان است ،ویژگیای که جمالت پرسشی آری ـ نه در فارسی از آن برخوردارند.
جمالتی از این قسم به طور معمول ،متضمن پاسخ آری ـ نه هستند .در این راستا،
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پژوهش حاضر میکوشد تا با ارائة ادلهای چند ،پاسخ مناسبی را برای پرسشهای زیر در
زمینة ساختهای مورد بحث به دست دهد:
الف) سازۀ جابجاشده در ساختهای پرسشی آری ـ نه از نوع مثال ( )5کدام است؟
ب) گروه متممنما به عنوان جایگاه بالقوۀ فرود سازۀ حرکتدادهشده در ساختهای مورد
نظر چگونه قابل تبیین است؟
ج) گروه تأکید به عنوان جایگاه بالقوۀ فرود سازۀ حرکتدادهشده در ساختهای مذکور
چگونه قابل تبیین است؟
د) بازبینی مشخصة پرسشی در ساختهای مورد بحث به چه شیوهای است؟
دادههای مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از گونة فارسی گفتاری معیار و
چارچوب نظری مورد استفاده ،نظریة بازبینی مشخصهها 1در قالب برنامة کمینهگرای
چامسکی (1552؛  )5221a-bاست .در این برنامه ،برخی از مشخصهها در سطح صورت
منطقی تعبیرپذیر 5و برخی دیگر تعبیرناپذیر 3هستند (هورنستاین 1و دیگران:5222 ،
 .)551به منظور همگرایی 2جمله ،مشخصههای تعبیرناپذیر باید قبل از سطح صورت
منطقی 1حذف شوند (همان) .حذف مشخصههای تعبیرناپذیر بر طبق بازبینی مشخصهها
مشخصهها (زیلسترا )11 :5221 ،1در رابطة مشخصگر ـ هسته( 8چامسکی )1552 ،و از
از طریق سازوکارهای حرکت یا مطابقه 12صورت میپذیرد .مطابقه ،به عنوان سازوکاری
که بین یک جستجوگر 11با مشخصههای تعبیرناپذیر و مقصد 15با مشخصههای
تعبیرپذیر متناظر با مشخصههای جستجوگر ارتباط برقرار میکند (هورنستاین و
دیگران ،)51 :5222 ،مستلزم حرکت نیست و طبیعتاً از حرکت سازههای نحوی برای
بازبینی مشخصهها ،اقتصادیتر است (چامسکی.)1552 ،
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سازمانبندی کلی مقالة حاضر بدین صورت است :در بخش ( ،)5پیشینهای از
مطالعات انجامشده در زمینة پیشگذاری فعل در فارسی عرضه میگردد؛ در بخش (،)3
نوع سازۀ حرکتدادهشده در ساخت پرسشی آری ـ نه تبیین میشود؛ در بخش (،)1
دالیلی در مخالفت با گروه متممنما 1و در حمایت از هستة گروه تأکید 5به عنوان جایگاه
جایگاه فرود فعل پیشگذاریشده در ساخت مورد بحث ارائه میگردد و سپس ،شیوۀ
بازبینی مشخصة [پرسشی] 3بررسی میشود؛ بخش ( )2نیز نتیجهگیری مقاله است.
 -2پیشینة موضوعی
رقیبدوست ( )8 :1553به پیروی از کریمی ( )1585و بر خالف هاشمیپور (،)1585
مواردی را مطرح میکند که به موجب آنها ،با تغییر در جایگاه فعل و فاعل در جمالت
پرسشی آری ـ نه ،فعل در جایگاه ماقبل فاعل قرار میگیرد .با این حال ،او این تغییر را
ناشی از حرکت فاعل به جایگاه بعد از فعل تلقی میکند:
( )3ساناز کتاب رو خوند؟
( )1کتاب رو خوند ساناز؟
او در تأیید ادعای خود ،جملهای مانند ( )1را ذکر میکند که در دربردارندۀ یک
مفعول مستقیم است و استدالل میکند که ترتیب مفعول مستقیم و فعل با توالی این
دو عنصر در مثال ( )3یکسان است.
او معتقد است که بر خالف زبان فرانسه که حرکت هر گونه فعل واژگانی و کمکی و
نیز انگلیسی که حرکت فعل کمکی را از جایگاه هستة زمان به جایگاه هستة متممنما
مجاز میشمارند ،فارسی فاقد حرکت فعل اصلی و کمکی به هستة گروه متممنما است.
او فقدان چنین حرکتی در فارسی را ناشی از دو فرضیه میداند :عدم وجود گروه
متممنما یا عدم دسترسی هستة زمان به هستة متممنما در این زبان ،و آنگاه به دلیل
وجود عنصر متممنما «که» ،فرضیة نخست را مطرود اعالم میکند (رقیبدوست:1553 ،
.)1
کریمی ( )22 :1551پیشگذاری فعل در بندهای اصلی فارسی را امری مجاز تلقی
کرده و جایگاه سازۀ فعلی پیشگذاریشده را هستة گروه متممنما در نظر میگیرد
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(مثالهای  .)2-1با این حال ،او معتقد است که فرایند پیشگذاری فعل در جمالت
درونهای ،ساختی نادستوری به دست میدهد و اظهار نظر میکند که این محدودیت در
جمالت درونهای در مورد کلیة زبانهای جهان کمابیش صادق است (مثال :)1
(5) gereft-æm mæn ketab-o
(6) xærid sepide ketab-o bærat
(7) a. [NP in mozu [COMP ke [S ramin un mæqalæ-ro bæra ruzname
nevešte-bud]]] sehæt næ-dar-e
b. * [NP in mozu [S’ ke [S nevešte-bud ramin un mæqalæ-ro bæra
ruzname]]] sehæt næ-dar-e
(کریمی)22-21 :1551 ،

کریمی ( )5221معتقد است که حرکت فعل به ابتدای جمله نه تنها تحت تأثیر
مشخصة [تأکید] صورت میگیرد (مثال  ،)8بلکه جمالت پرسشی آری ـ نه نیز ممکن
است انگیزۀ الزم به منظور جابجایی این سازه به جایگاه آغازین جمله را فراهم سازند
(مثال  .)5با این حال ،او نوع مشخصة دخیل در این جابجایی و جایگاه فرود سازۀ فعلی
حرکتدادهشده را تشریح نساخته است:
!(8) AMAD Kimea
?(9) Amad Kimea

(کریمی)31 :5221 ،
درزی و انوشه ( )1385استدالل میکنند که در زبان فعلپایانی فارسی ،هستة گروه
فعلی در مرحلهای از اشتقاق نحوی ،به دلیل برخورداری از مشخصة تصریف قوی ،از
درون گروه فعلی کوچک (= گروه فعلی پوستهای  /الیهای) خارج میشود و به هستة
گروه زمان یا نمود کامل میپیوندد.
انوشه ( )1385ضمن ارائة تحلیلی همگون از انگیزۀ حرکت سازههای مؤکد و
مبتداشده و نیز چرایی اختیاریبودن جابجایی آنها در اشتقاق نحوی ،ابراز میدارد که
حضور یا غیبت گروههای نقشنمای تأکید و مبتدا که خود متأثر از انگیزههای کالمی
است ،دلیل اختیار بودن جابجاییهای مورد نظر است.
لذا ،در این مقاله میکوشیم تا این موضوع را از منظری متفاوت بررسی کرده،
تبیینی جامع در چارچوب برنامة کمینهگرا در زمینة پیشگذاری فعل در بندهای اصلی
و درونهای ارائه نماییم .بدین منظور ،نخست به بررسی سازۀ جابجاشده در ساختهایی
مانند ( )5میپردازیم که در آنها ،فعل در جایگاه قبل از فاعل قرار گرفته است.
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 -3سازۀ جابجاشده
در این بخش با ارائة دالیلی چند به ردّ این فرضیة رقیبدوست ( )1553میپردازیم که
در جمالتی مانند مثال ( ،)5فعل دستخوش هیچ تغییری نمیشود ،بلکه در مقابل ،این
فاعل است که با عبور از فراز فعل ،به انتهای جمله میرود.
نخستین دلیل آن است که در حالی که حرکت سازه به ابتدای جمله در زبانهای
مختلف دارای انگیزههای مشخص از جمله یافتن خوانش مبتدا 1و تأکید 5است ،در
جمالتی مانند مثالهای زیر ،انگیزۀ واقعی حرکت سازۀ فاعل به انتهای جمله در
چارچوب برنامة کمینهگرا نامشخص است:
( )12صحبت کرد با مدیرش ،احمد؟
( )11خرید خونه رو ،بابات؟
به عالوه ،چنانچه در جملهای مانند جملة ( ،)12قائل به حرکت فاعل به جایگاه بعد
از فعل شویم ،باید چنین حرکتی را برای گروه حرف اضافه نیز در نظر گیریم ،و با توجه
به این امر که فارسی ،زبانی دارای قلب نحوی است که حرکت سازههای مختلف جمله
به جایگاه آغازین جمله را مجاز میشمارد (کریمی ،)5222 ،5223 ،یافتن انگیزۀ این
جابجایی قدری نامأنوس مینماید .همچنین ،آنچه واقعیت را پیچیدهتر میسازد تبیین
انگیزۀ جابجایی برای جمالتی است که در آنها تعداد سازههای بیشتری دستخوش تغییر
و جابجایی میشوند:
( )15خرید دیروز خونه رو از امالکی [ ،امیر؟
عالوه بر این ،ساختهایی مانند پرسشهای آری ـ نه وجود دارند که در آنها یک یا چند
سازۀ مختلف با انگیزههای متفاوتی نظیر مبتداشدگی 3و تأکیدشدگی 1به ابتدای جمله
حرکت میکنند ،این در حالی است که سایر سازههای جمله در جایگاه اولیة خود ثابت
میمانند:
( )13الف .امیر دیروز خونه رو از امالکی خرید؟
ب .امیر [ ،ـــ دیروز خونه رو از امالکی خرید؟
پ .دیروز [ ،امیر ـــ خونه رو از امالکی خرید؟
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ت .خونه رو [ ،امیر دیروز ـــ از امالکی خرید؟
ث .از امالکی [ ،امیر دیروز خونه رو ـــ خرید؟
ج .خرید [ امیر دیروز خونه رو از امالکی ـــ ؟
چ .دیروز خرید خونه رو [ ،امیر ـــ ـــ از امالکی ـــ ؟
ح .خرید خونه رو دیروز [ ،امیر ـــ ـــ از امالکی ـــ ؟
خ .از امالکی خرید دیروز [ ،امیر ـــ خونه رو ـــ ـــ ؟
د .خرید از امالکی خونه رو دیروز [ ،امیر ـــ ـــ ـــ ـــ ؟
با دقت در جمالت فوق میتوان دریافت که بر طبق معیارهای تشخیص ریتزی
( ،)1551سازههای مختلف جمله را میتوان تحت فرایند مبتداشدگی به ابتدای جمله
جابجا نمود و آنها را از سایر بخشهای جمله جدا کرد .همانگونه که مشخص است ،در
جمالت (15ب-ث) ،وجود کاما و مکث پس از سازههای مبتداشده الزامی است .این در
حالی است که در جملة (13ج) ،که صرفاً عنصر فعلی قبل از فاعل و سایر اجزای جمله
قرار گرفته است ،به طور معمول وجود کاما و مکث پس از فعل به منظور فراهم نمودن
خوانش پرسشی ضروری نیست.
در جمالت (13ج-د) ،سازۀ فعلی به همراه سازههای دیگر با عبور از فراز فاعل به
ابتدای جمله منتقل شده است .تعدد وجود سازههای پیشگذاریشده حاکی است که
این عناصر تحت فرایند مبتدا شدگی ،و نه تأکیدشدگی ،به ابتدای جمله منتقل شدهاند،
زیرا به پیروی از کریمی ( )5222این فرض را میپذیریم که در فارسی ،صرفاً یکی از
عناصر پیشگذاریشده می تواند نقش تأکید را ایفا نماید ،و این تأکید نیز از نوع تقابلی
است .این در حالی است که ،به لحاظ نظری ،هیچگونه محدودیتی بر تعداد سازههای
مبتداشده در این زبان وجود ندارد .ضمناً اجباریبودن حضور مکث یا کاما بعد از عناصر
پیشگذاریشده در جمالت (13چ-د) نیز دال بر وجود مبتداشدگی در این ساختها
است ،چرا که این مکث و کاما بعد از عناصر پیشگذاریشده در جمالت (13ب-ث) نیز
ضروری است.
مثالهای فوق ،ضمن اینکه نشان میدهد سازههای جابجاشده به ابتدای جمله
حرکت میکنند تا خوانش نقشی بپذیرند ،ماهیت متفاوت فعل نسبت به سایر عناصر
پیشگذاریشده را نیز آشکار میسازد ،چرا که فعل همواره دارای تأکیدی نسبی است.
دقت در این جمالت نشان میدهد که حتی در صورت جابجایی ترتیب عناصر
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پیشگذاریشده (مثالهای 13چ-خ) ،این سازۀ فعلی است که همواره به صورت مؤکد
تلفظ میشود .لذا ،این واقعیت را میتوان حاکی از آن دانست که فعل از ماهیت
جداگانهای نسبت به سایر عناصر پیشگذاریشده برخوردار است.
سرانجام ،دلیلی دیگر برگرفته از افعال مرکب است .خوشساختی جملههایی که در
آنها جزء غیرفعلی به همراه جزء فعل سبک در جایگاه قبل از فاعل قرار گرفته از یک سو
(11الف و 12الف) و غیردستوریبودن ساختهایی که در آنها جزء فعل سبک در جایگاه
قبل از فاعل و جزء غیرفعلی در جایگاه بعد از مفعول واقع شده است (11ب و 12ب)
مبین این حقیقت است که جایگاه بعد از مفعول ،جایگاه اصلی سازۀ فعلی مرکب بوده
است ،چرا که این جایگاه ،جایگاه بینشان فعل در فارسی را تشکیل میدهد:
( )11الف .تهدید کرد [علی رضا رو ــ ــ ؟
ب * .کرد [علی رضا رو تهدید ــ ؟
( )12الف .صدا زد [کسی من رو صدا ــ ــ ؟
ب* .زد [کسی من رو صدا ــ ؟
بنابراین ،در این بخش با ارائة استداللهایی چند نشان دادیم که در ساختهای
پرسشی آری ـ نه که ترتیب فعل و فاعل دستخوش تغییر شده ،این فعل است که ضمن
تولید در جایگاه بی نشان خود در جایگاه بعد از مفعول به ابتدای جمله حرکت میکند.
بنابراین ،پس از تعیین فعل به عنون سازهای که دستخوش جابجایی میشود ،در بخش
بعد میکوشیم تا جایگاه فرود این سازه در جایگاه آغازین جمله را تبیین نماییم.
 -4تبیین جایگاه فرود فعل
در این بخش ،نخست دالئل و شواهدی در جهت ردِ در دسترس بودنِ گروه متممنما
به عنوان جایگاه فرود فعل پیشگذاریشده ارائه میگردد ،سپس استداللهایی مبنی بر
مناسب بودن هستة گروه تأکید به عنوان جایگاه مقصد مناسب ارائه میشود و در ادامه،
شیوۀ بازبینی مشخصة پرسشی موجود در هستة گروه متممنما مورد بررسی قرار
میگیرد.
 - -4گروه متممنما به عنوان جایگاه فرود
کریمی ( )21 :1551جایگاه فرود فعل پیشگذاریشده در جمالت اصلی را هستة
فرافکن گروه متممنما در نظر میگیرد و در عین حال ،رخداد این فرایند در بندهای
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درونهای را غیرممکن میداند .او غیردستوریبودن ساختهای اخیر را ناشی از این
واقعیت میداند که در بندهای درونهای ،جایگاه هستة گروه متممنما به وسیلة عنصر
متممنمای «که» اشغال شده است (مثالهای  .)2-1اما پیش از ارائة شواهد خود در این
بحث در راستای ردّ گروه متممنما به عنوان جایگاه فرود فعل پیشگذاریشده ،الزم
است ذکر کنیم که کریمی ( )21 :1551میان پیشگذاری فعل در جمالتی که بند
درونهای در آنها متمم گروه اسمی پیچیده 1است (مانند مثال  )7bنسبت به جمالتی که
بند درونهای در آنها متمم فعل در بند اصلی محسوب میشود ،تمایز قائل شده و آنها را
به ترتیب بدساخت و خوشساخت تلقی کرده است .اما دقت در مثال ( )7bو دادههای
دیگری از این نوع (مثال  )11-18نشان میدهد که پیشگذاری فعل در بندهای متمم
گروه اسمی پیچیده نیز منجر به تولید جمالتی خوشساخت میشود:
( )11این مسأله [ که خونده بودن اونا درس رو یا نه ] ،جای بحث داره.
( )11این حرف [ که تبانی کردن این دو تیم با هم یا نه ] ،به ما مربوط نیست.
در جمالت ( ،)11-11ساختهای درون قالب که جمالتی درونهای هستند ،متمم
گروههای اسمی پیش از خود به شمار میروند .در این ساختها ،فعل به صورت مؤکد
بوده و جمله دارای خوانش پرسشی آری ـ نه است که در آن فعل قبل از فاعل قرار
گرفته است .بنابراین ،پیشگذاری فعل در جمالتی از این دست که بند درونهای در آنها
متمم گروه اسمی پیچیده محسوب میشود نیز امکانپذیر است .در واقع ،علیرغم اینکه
جایگاه هستة گروه متممنما در بندهای درونهای به وسیلة عنصر «که» اشغال شده
است ،این واقعیت را نباید دلیلی مبنی بر این حقیقت دانست که چنین بندهایی فاقد
عنصر پیشگذاریشدۀ فعلی میباشند .لذا ،بر خالف ادعای کریمی ( ،)1551به نظر
میرسد که فرایند پیشگذاری فعل هم در بند اصلی و هم در بند درونهای قابل مشاهده
است و بنابراین الزم است که با ارائة تحلیلی متفاوت از این فرایند از یک منظر مشترک،
به تبیینی جامع در این زمینه دست یافت.
به عنوان شاهد نخست ،جایگاه «هستة» گروه متممنما را نمیتوان جایگاه فرود فعل
پیشگذاریشده در جمالت درونهای تلقی کرد ،زیرا به پیروی از کریمی ( )1551و
رقیبدوست ( ،)1553میپذیریم که هستة این گروه به وسیلة عنصر متممنمای «که»
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اشغال شده است و بنابراین ،قرار گرفتن عنصر دیگری مانند فعل در این جایگاه عمالً
منتفی خواهد بود:
( )18فکر میکنی که بیاد علی؟
( )15تو حدس میزنی که قبول بشه سارا؟
به عنوان شاهد دوم ،جایگاه «مشخصگر» گروه متممنما نیز جایگاه مناسبی برای
فعل پیشگذاریشده در فارسی نیست ،زیرا از یک طرف ،توجیه خاصی به منظور
حرکت فعل از جایگاه هسته به مشخصگر در فارسی وجود ندارد ،و از آنجا که جایگاه
خروج فعل واژگانی در فارسی ،هستة گروه فعل کوچک میباشد ،بنابراین انتظار میرود
که این فعل تحت فرایند حرکت هسته به هسته به گروهی در دامنة متممنما منتقل
شود .از طرف دیگر ،هستة گروه متممنما جایگاه عنصر «که» است و بنابراین فعل
پیشگذاریشده نمیتواند در جایگاه مشخصگر گروه متممنما که قبل از عنصر «که»
که در هستة این گروه واقع است ،قرار بگیرد.
به عنوان شاهد سوم ،وجود عنصر «آیا» بعد از «که» متممنمای آشکار یا پنهان
میتواند دلیلی باشد مبنی بر این که فعل پیشگذاریشده در جایگاه دیگری به غیر از
جایگاه هستة گروه متممنما و نیز مشخصگر این گروه است:
( )52پرسید که (آیا) برگشته باباش از مسافرت ،یا نه؟
( )51سوالی که پیش میاد اینه که (آیا) تموم میشه پروژه به موقع ،یا نه؟
( )55مطمئن نبود که (آیا) میمونن اونا ،یا برمیگردن؟
کهنموییپور ( )5221استفاده از عنصر «آیا» را ،که به طور اختیاری در جمالت
پرسشی آری ـ نه مورد استفاده قرار میگیرد ،عمدتاً خاص سبک فارسی رسمی به ویژه
نوشتار تلقی میکند .اگرچه جایگاه کالسیک این عنصر در فارسی در هستة گروه
متممنما قلمداد شده است ،با این حال اشغال این جایگاه توسط «که» متممنما در
جمالتی که عنصر «که» و «آیا» ممکن است به طور همزمان در جمله ظهور یابند خود
دلیلی است مبنی بر این که عنصر پرسشی «آیا» به جایگاه دیگری پایینتر از جایگاه
هستة گروه متممنما تعلق دارد.
همچنین ،دقت در جمالت فوق نشان میدهد در حالی که ترتیب «که آیا» منجر به
ایجاد ساختی دستوری میشود ،توالی «آیا که» ساختی نامأنوس ،اگر نگوییم نادستوری،
به دست میدهد:
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( )53؟؟ پرسید (آیا) که برگشته باباش از مسافرت ،یا نه؟
( )51؟؟ سوالی که پیش میاد اینه (آیا) که تموم میشه پروژه به موقع ،یا نه؟
( )52؟؟ مطمئن نبود (آیا) که میمونن اونا ،یا برمیگردن؟
جمالت باال نشان میدهد که جایگاه «آیا» باید از جایگاه «که» پایینتر باشد ،و از
آنجا که عنصر «که» در هستة متممنما قرار دارد ،بنابراین باید پذیرفت که جایگاه گروه
مربوط به «آیا» نیز از جایگاه گروه متممنما پایینتر است .اگرچه جایگاه این عنصر به
طور جدی در فارسی مورد بررسی قرار نگرفته ،رقیبدوست ( )1553این عنصر را
عنصری وجهنما در فارسی می داند و جایگاه آن را در هستة گروه وجه 1در نظر میگیرد.
بررسی دقیق این موضوع در مقالة حاضر نمیگنجد ،با این حال در حال حاضر به پیروی
از رقیبدوست ( )1553این فرض میپذیریم که عنصر «آیا» در هستة گروه وجه واقع
است.
بنابراین ،از آنجا که با بررسی جمالت ( )53-52به این نتیجه رسیدیم که عنصر
«آیا» در ساختهای درونهای در جایگاهی پایینتر از جایگاه گروه متممنما قرار دارد،
میتوان دامنة این نتیجهگیری را به کاربرد «آیا» در جمالت اصلی نیز تعمیم داد:
(( )51آیا) برگشته باباش از مسافرت ،یا نه؟
(( )51آیا) تموم میشه پروژه به موقع ،یا نه؟
(( )58آیا) میمونن اونا ،یا برمیگردن؟
دقت در جمالت پرسشی آری ـ نه فوق نشان میدهد که عنصر «آیا» به طور
اختیاری در آغاز بندهای اصلی قرار گرفته است .گفتنی است علیرغم اینکه جایگاه
بینشان «آیا» در بندهای اصلی در آغاز جمله است ،در سایر جایگاهها نیز ظاهر میشود
(مثال  .)55در عین حال ،کاربرد عنصر «آیا» صرفاً در جایگاه قبل از متممنمای «که»
است که ساختی نادستوری تولید میکند .این نکته دلیلی است مبنی بر این که در
بندهای اصلی نیز جایگاه «آیا» در ساخت سلسلهمراتبی جمله پایینتر از جایگاه عنصر
متممنمای «که» است ،و از آنجا که عنصر متممنمای «که» در هستة گروه متممنما قرار
دارد ،لذا جایگاه عنصر «آیا» پایینتر از گروه متممنما است.
( )55؟؟ پرسید *(آیا) که (آیا) برگشته (آیا) باباش (آیا) از مسافرت (آیا) ،یا نه؟
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بنابراین ،با توجه به شواهد فوق میتوان نتیجه گرفت که جایگاه فرود فعل
پیشگذاری شده در جایگاه دیگری به غیر از جایگاه هستة گروه متممنما و نیز
مشخصگر این گروه است .این یافته ،ادعای کریمی ( )1551را مبنی بر اینکه هستة
گروه متممنما جایگاه فرود فعل پیشگذاریشده (در جمالت اصلی) است ،رد میکند.
حال چنانچه به پیروی از انوشه ( ،)1385فاعل را در مشخصگر گروه زمان تلقی کنیم،
این جایگاه میتواند در تعیین جایگاه فعل پیشگذاریشده کمککننده باشد:
( )32خرید IP[ iعلی [ ti Iخونهرو؟
I

( )31فکر میکنی که اومده IP[ iسارا [

ti

؟

در جمالت اصلی و درونهای فوق ،فعل دستخوش تغییر شده و به جایگاهی باالتر از
فاعل ارتقا پیدا کرده است و در عین حال ،فاعل نیز به صورت آشکار در جمله حضور
دارد ،که نتیجة اجتنابناپذیر جمالتی از نوع ( )32-31آن است که جایگاه فرود فعل
پیشگذاریشده باید باالتر از هستة (و نیز مشخصگر) گروه زمان باشد .بنابراین ،با
توجه به این پیشفرض و نیز شواهد فوق مبنی بر دردسترسنبودن گروه متممنما برای
حرکت فعل پیشگذاریشده ،جایگاه فرود این سازه را پایینتر از فرافکن گروه متممنما
و باالتر از فرافکن گروه زمان در ساخت سلسلهمراتب دستوری جمله در نظر گرفتیم.
لذا ،اکنون باید به بررسی فرافکنهای نقشی دیگری بپردازیم که به صورت بالقوه
میتوانند پذیرای فعل پیشگذاریشده باشند .یکی از جایگاههای محتمل دیگر به عنوان
جایگاه فرود فعل پیشگذاریشده ،فرافکن تأکید است.
 -2-4گروه تأکید به عنوان جایگاه فرود
در این بخش ،دالیلی را در حمایت از این فرضیه مطرح میکنیم که جایگاه فرود فعل
پیشگذاریشده در جمالت پرسشی آری ـ نه در هستة گروه تأکید است.
نخست آنکه ،در مقایسه با جملة ( )35که سازۀ فعلی تحت فرایند مبتداشدگی به
آغاز جمله جابجا شده و فاقد هر گونه تأکید خاص است ،جمالت ( )33و ( )31از یک
جهت مشترکاند و آن وجود برجستگی تأکیدی بر روی فعل در این دو جمله است .در
جملة ( )33فعل تحت فرایند تأکیدشدگی به آغاز جمله جابجا شده و جملة پرسشی
آری ـ نه ( ،)31حاوی فعل پیشگذاریشده است .در واقع ،علیرغم اینکه جملة ()33
خبری و جملة ( )31پرسشی است ،با این حال وجود تأکید تقابلی بر روی فعل در هر
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دو مشهود است .درست همین ویژگی است که این افعال را در تمایز با یک فعل دیگر
قرار میدهد و ممکن است رخداد آنها در یک جایگاه واحد در ساخت سلسلهمراتب
دستوری جمله را توجیه نماید ،چرا که به پیروی از کریمی (5222؛  ،)5223این فرض
را میپذیریم که جابجایی سازه به جایگاه آغازین جمله با هدف پیداکردن خوانش تأکید
لزوماً متضمن پذیرش تأکید تقابلی (در مقابل تأکید درجایخود) است .همانگونه که از
جمالت زیر مشخص است ،در توزیع تکمیلی بودن فعل در جمالت ( )33و ( )31نیز
خود دلیلی بر وجود خوانش تأکید در این جمالت است:
( )35بسته شد ،حسابم.
( )33خریدم من ،نفروختم!
( )31الف .رفت سارا ؟ (ب -نه ،موند).
بنابراین ،تأکید نسبی فعل پیشگذاریشده در جمالت ( )33و ( )31دال بر وجود
شباهت رفتاری فعل در این دو ساخت است ،و از آنجا که در جملة ( ،)33فعل مؤکد در
جایگاه هستة گروه تأکید قرار دارد ،لذا نتیجه میگیریم که فعل پیشگذاریشده در
جملة پرسشی آری ـ نه ( )31نیز میتواند به جایگاه هستة گروه تأکید حرکت کند .قدر
مسلم ،ویژگی تأکید نسبی ،فعل پیشگذاریشده در جملة پرسشی آری ـ نه ( )31را از
فعل پیشگذاریشده در ساخت مبتداشدۀ ( )33نیز متمایز کرده و فرود آن در جایگاه
گروه مبتدا 1را منتفی مینماید.
دومین استدالل برای تبیین پیشگذاری فعل در جمالت پرسشی آری ـ نه به عنوان
نوعی تأکید و در توجیه قرارگرفتن آن در هستة گروه تأکید ،افزودن آشکار یا تلویحی
عبارت تقابلی «یا نه» در انتهای همة جمالت پرسشی آری ـ نه منفی است .این عبارت
ضمن همتراز بودن با فعل پیشگذاریشده به لحاظ برخورداری از تأکید تقابلی،
تبیینگر دو شقیبودن پاسخی است که از مخاطب انتظار میرود ارائه نماید:
( )32قبول شد خواهرت ،یا نه؟
( )31آماده شد سفارش ما ،یا نه؟
در همین زمینه ،رقیبدوست ( )11 :1553عبارت «یا نه» را سازوکاری برای بیان
مفهوم تقابل دو چیز تلقی میکند که رخداد آن به جمالت پرسشی آری ـ نه منفی بوده
و از این رو ،متضمن تأکید بیشتر در جمله است .بنابراین ،کاربرد عبارت «یا نه» به
). topic phrase (TopicP

1

 /04پژوهشهای زبانی ،سال  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 315

صورت آشکار یا غیرآشکار به عنوان ابزاری برای بیان مفهوم جایگزینی یا تقابل در
جمالت پرسشی آری ـ نه منفی میتواند دال بر مؤکدبودن فعل پیشگذاریشده در این
ساختها و نیز انتساب هستة فرافکن نقشی گروه تأکید به عنوان جایگاه فرود آن است.
سومین استدالل در این زمینه ،غیردستوریبودن ساختهایی است که در آنها عناصر
پرسشواژهای موضوعی در جایگاه بعد از فعل پیشگذاریشده قرار میگیرند .از آنجا که،
به پیروی از کریمی ( )5222و کریمی و طالقانی ( ،)5221عناصر پرسشواژهای موضوعی
نظیر «کی» (= چه کسی) و «کدام» در جایگاه مشخصگر گروه تأکید قرار دارد ،لذا
ساختی نظیر جملة زیر نشان میدهد که فعل پیشگذاریشده باید به جایگاهی پایینتر
از جایگاه مشخصگر گروه تأکید تعلق داشته باشد:
( )31؟؟ خرید کدوم خونه رو [ IPبابات ؟
( )38؟؟ خوندی کدوم کتابو [ IPتو ؟
در جمالت فوق ،عالوه بر فعل ،عناصر پرسشواژهای نیز از تأکید برخوردارند.
مثالهایی از این دست ،این سازه را به جایگاهی پایینتر منتسب میدانند ،زیرا در حالی
که قرار گرفتن فعل پیشگذاریشده قبل از عناصر پرسشواژهای در جمالت فوق به
تولید ساختی نادستوری میانجامد ،تغییر این توالی ساختهایی دستوری به دست
میدهد:
( )35کدوم خونه رو خرید [ IPبابات ؟
( )12کدوم کتابو خوندی [ IPتو ؟
چنانچه ،به پیروی از کریمی ( )5222و کریمی و طالقانی ( ،)5221بپذیریم که
عناصر پرسشواژهای در جایگاه مشخصگر گروه تأکید قرار دارند ،مقایسة این دو گروه از
جمالت نشان میدهد که فعل پیشگذاریشده باید باالتر از مشخصگر گروه زمان و
پایینتر از مشخصگر گروه تأکید باشد.
استدالل دیگر برگرفته از ارتقای فعل به جایگاه هستة گروه تأکید در ساختهای
دارای گروه اسمی پیچیده 1است .کریمی ( )5221با الگوگیری از نظریة ارتقای فعل
کین ،)1551( 5این ایده را مطرح میسازد که در ساختهای دارای گروه اسمی پیچیده
در درون بندهای درونهای ،گروه اسمی پیچیده تحت تأثیر مشخصة تأکید به جایگاه
. complex DPs
. Kayne

1
2
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مشخصگر فرافکن نقشی تأکید حرکت میکند و بند متمم خود را ،که یک بند متممنما
است ،در جایگاه بعد از فعل بر جای میگذارد .در ادامه ،فعل نیز به جایگاه هستة گروه
تأکید منضم میشود:

(41) Hame [FP [in edde'a -ro]i [FMI-PAZIR-AN]k] [KsP ti [DP ti [CP ke
Ramin bigonah-e ]]] tk
(کریمی.)31 :5221 ،

کریمی ( )5221رخداد چنین حرکتی را ناشی از این امر میداند که در فارسی،
حرکت تحت مشخصههای نقشی  -کالمی صورت میپذیرد .از این نظر ،سازۀ فعلی در
این زبان نیز از این قابلیت برخوردار است تا تحت تأثیر مشخصة تأکید موجود بر روی
هستة گروه تأکید به این جایگاه جابجا شود تا خوانش تأکیدی برای جمله فراهم سازد.
از سوی دیگر ،همانگونه که در بخش ( )5ذکر گردید ،درزی و انوشه ( )1385قائل به
نوعی مشخصة تصریف قوی برای فعل اصلی در فارسی میباشند و بر این اساس،
استدالل میکنند که همانند زبانی مانند فرانسه ،فعل در فارسی باید با حرکت به جایگاه
گروه زمان ،مشخصة خود را بازبینی نماید .نیز آنکه  ،در باال دالئلی مبنی بر تشابه رفتار
فعل پیشگذاریشده و سازۀ فعلی مؤکد در فارسی ذکر گردید ،که در این مقاله این
وجه اشتراک را با مشخصة [تأکید] نشان میدهیم .از این رو ،با تعمیم یافتة درزی و
انوشه ( )1385و نیز مشاهدۀ رفتار مشابه فعل در جمالت دارای فعل پیشگذاریشدۀ
مؤکد (کریمی )5221 ،با جمالت پرسشی آری ـ نه ،نتیجه میگیریم که فعل
پیشگذاریشده در جمالت دارای تأکید و نیز جمالت پرسشی آری ـ نه در فارسی
دارای یک مشخصة تعبیرناپذیر [تأکید] است که باید به عنوان جستجوگر ،آن را با
مشخصة متناظر تعبیرپذیر مقصد بازبینی و ارزشگذاری نماید ،و هستة گروه تأکید
میزبان این جفت متناظر تعبیرپذیر است.
بنابراین ،در این بخش با ارائة شواهدی چند نشان دادیم که هستة گروه تأکید
میزبان فعل پیشگذاریشده در جمالت پرسشی آری ـ نه در فارسی است .در بخش
بعد ،شیوۀ بازبینی مشخصة [ -پرسشی] بر روی فعل پیشگذاریشده مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
 - -2-4بازبینی مشخصة پرسشی
فعل پیشگذاریشده در ساختهای پرسشی آری ـ نه عالوه بر برخورداری از مشخصة
تعبیرناپذیر [تأکید] ،به دلیل پرسشیبودن جمله ،حاوی یک مشخصة تعبیرناپذیر
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[پرسشی] نیز میباشد که باید آن را با جفت متناظر تعبیرپذیر [پرسشی] موجود در
هستة یکی از گروههای نقشی بازبینی و ارزشگذاری نماید .از آنجا که هستة گروه
متممنما حاوی این جفت تعبیرپذیر [پرسشی] است ،لذا این مشخصه باید با عملگر
پرسشی موجود در جایگاه مشخصگر گروه متممنما در رابطة مشخصگر ـ هسته
شرکت کند تا بازبینی شود .از آنجا که در فارسی ،هیچ عنصر واژگانی آشکار در جایگاه
مشخصگر گروه متممنما جمالت پرسشی آری ـ نه قرار نمیگیرد ،میپذیریم که عملگر
پرسشی در این جایگاه از نوع تهی است.
اما همانگونه که در باال ذکر گردید ،هستة گروه متممنما در بندهای درونهای به
وسیلة عنصر «که» متممنما اشغال شده است ،که از فرود فعل در آن جایگاه ممانعت به
عمل میآورد .از دیگر سو ،دسترسی به هستة گروه متممنما در بندهای اصلی نیز به
دلیل رخداد عنصر «آیا» در جایگاه بالفصل ماقبل فعل پیشگذاریشده در ابتدای
جمالت پرسشی آری ـ نه برای سازۀ فعلی پیشگذاریشده امکانپذیر نیست .بنابراین،
الزم است سازوکاری پیشنهاد شود که ضمن فرود فعل پیشگذاریشده در جایگاه هستة
گروه تأکید ،مشخصة [ -پرسشی] موجود بر روی آن بازبینی شده و خوانش پرسشی
جمله فراهم گردد.
1
در این مقاله ،با الگوگیری از فرضیة سیبل ( )5222مبنی بر حرکت آشکار
پرسشواژهها به جایگاه آغازین جمله تحت تأثیر همزمان مشخصة [ +تأکید] و
[+استفهام] در زبانهایی مانند مالی ،5باهاسا اندونزی 3و کیکویو ،1میپذیریم که
پیشگذاری فعل در جمالت پرسشی آری ـ نه فارسی نیز به منظور بازبینی توأمان
مشخصههای تعبیرپذیر [تأکید] و [پرسشی] صورت میگیرد.
اما پس از فرود فعل در جایگاه هستة گروه تأکید و بازبینی مشخصة [ -تأکید]
موجود بر روی آن در رابطة مشخصگر – هسته با مشخصة تعبیرپذیر [ +تأکید] بر روی
عملگر تهی تأکید در مشخصگر این گروه ،همچنان مشخصة تعبیرناپذیر [پرسشی] به
صورت بازبینینشده باقی میماند که باید حذف شود .از این رو ،به پیروی از (هورنستاین
و دیگران ،)51 :5222 ،این فرض را میپذیریم که مشخصة [ -پرسشی] موجود بر روی
1
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فعل ــ و نه خودِ فعل ــ به عنوان جستجوگر با جفت متناظر تعبیرپذیر [پرسشی] به
عنوان مقصد در جایگاه هستة گروه متممنما مطابقه ایجاد کرده و از این رهگذر ،ضمن
ارزشگذاری مشخصة تعبیرناپذیر [پرسشی] بر روی فعل ،تعبیر پرسشی مربوط به جملة
پرسشی آری ـ نه را نیز فراهم میشود .عدم تحقق مطابقة اخیر ،تعبیر پرسشی جمله را
به دست نمیدهد .از این رو ،هستة گروه متممنما ،جایگاه فرود مشخصة [پرسشی] ،و
هستة گروه تأکید ،جایگاه فرود سازۀ فعلی پیشگذاریشده در جمالت پرسشی آری ـ
نه در فارسی است.
 -5نتیجه
در این مقاله ،فرایند پیشگذاری فعل در جمالت پرسشی دوقطبی آری ـ نه در زبان
فارسی در چارچوب برنامة برنامة کمینهگرای چامسکی (1552؛  )5221a-bمورد
بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،نخست بر خالف رقیبدوست ( ،)1553با ارائة شواهدی
چند نشان دادیم که ساختهای دارای فعل در جایگاه آغازین جمالت پرسشی آری ـ نه
در فارسی حاصل فرایند پیشگذاری فعل و نه خروج فاعلاند .سپس ،استدالل نمودیم
که هستة گروه متممنما محل فرود فعل حرکتدادهشده نیست .در ادامه ،نشان دادیم
که هستة گروه تأکید میزبان فعل پیشگذاریشده در جمالت پرسشی آری ـ نه در
فارسی است .و سرانجام ،پیشنهاد کردیم که مشخصة تعبیرناپذیر [پرسشی] بر روی فعل
پیشگذاریشده به عنوان جستجوگر تحت فرایند مطابقه به وسیلة مشخصة متناظر
تعبیرپذیر [پرسشی] بر روی هستة گروه متممنما به عنوان مقصد ،بازبینی و
ارزشگذاری شده و از این رهگذر ،تعبیر پرسشی جمله فراهم میگردد.
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