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Abstract
This study is an investigation of multiple–râ constructions as an instance of
so-called split DP in Persian in the Minimalist framework. In principle, DP
splitting may give rise to another phenomenon, namely, syntactic doubling.
This phenomenon, as its name suggests, involves the occurrence of more
than one syntactic marker in a syntactic object. In Persian, this marker is the
accusative Case marker –râ .To account for the multiple occurrence of –râ,
we follow Kahnemuyipour's (2014) treatment of adjectival Ezafe
construction as involving a head final NP. We then analyze split DPs in
Persian as a byproduct of topicalization and focalization of inner elements of
DPs. So given the Topic and Focus interpretation of syntactic objects in the
constructions under investigation and their relative order, we posit TopP and
FocP projections in a domain between head D and NumP. It is worth
noticing that in linguistics theorizing the Split DP construction corresponds
to split CP as proposed by Rizii (1997(. With respect to accusative Case
marker then we adopt Darzi’s (2006) treatment of –râ as the morphological
realization of dependent Case in the domain of V + I in Persian. Under Baker
and Vinokurova's (2010), Preminger's (2014) and Baker's (2015) proposals,
the dependent Case marker appears on a DP which is c-commanded by
another DP in a certain domain if the latter is not yet valued for Case. In this
respect, finally, we employ the mechanism of subextraction from the main
DP as a result of which the extracted element altogether carries other Case
marker to a higher DP upon extraction. With regard to nominative Case, after
adopting Levin and Preminger’s (2014) proposal, namely, unmarked Case,
which in turn appears as a result of the interaction between I/T and being in
the domain proposed by Bobaljik (2006,2008) and Darzi (2006), we maintain
that subextraction is also accounted for constructions with multiple
nominative Case.
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چکیده
پژوهش حاضر بر پایۀ برنامۀ کمینهگرا ،به بررسی و تبیین ساختهای دارای چند «را» بهعنوان نمونهای
از ساختهای موسوم به گروه حرف تعریف شکافته1میپردازد .شکافت در ساختمان گروه حرف تعریف،
خود ،میتواند فرایند دیگری با نام مضاعفسازی نحوی را بهدنبال آورد .در فرایند اخیر ،همانگونه که از
نامش پیداست ،تظاهر بیش از یک نشانگر نحوی ممکن خواهدبود .در زبان فارسی نیز این نشانگر ،همان
حالتنمای مفعولی با صورت آوایی «را» است .بهمنظور تبیین چگونگی تظاهر این تکواژ و شکل مضاعف
آن ،ابتدا ،به پیروی از کهنموییپور ( ،)2112ساخت اضافۀ وصفی را هستهانتها فرضمیکنیم .سپس،
شکلگیری گروه حرف تعریف شکافته را بازتابی از مبتداسازی و تأکید عناصر درونی گروه حرف تعریف
قلمدادمیکنیم .ازآنجا که وجود خوانشهای مبتداگونه یا تأکیدی نیز مستلزم حضور فرافکنهای مبتدا
TopPیا تأکید  FocPاست ،به حضور این فرافکنها درون گروه حرف تعریف قائلمیشویم و جایگاه
پیشنهادی آن ها را با نظر به شواهد تجربی و ترتیب قرارگیری عناصر در گروه اسمی در حد فاصل بین
هستۀ  Dو  NumPتعیینمیکنیم .گفتنی است گروه حرف تعریف شکافته متناظر با گروه متممساز
شکافته ) (Split CPاست که از سوی ریتزی ( )1991در نظریۀ زبانی پیشنهادشدهاست .در ادامه ،همسو
با درزی ( ،)1388تکواژ «را» را تظاهر حالت وابسته در حوزۀ  V+ Iمیدانیم .حالت وابسته ،مطابق با
رویکرد بیکر و وینوکوروا ( ،)2111پرمینجر ( )2112و بیکر ( ،)2112در حوزهای مشخص به گروه حرف
تعریفی اعطامیشود که تحت سازهفرمانی گروه حرف تعریف دیگرِ فاقد ارزش برای مشخصۀ حالت است.
سرانجام ،در خصوص رخداد بیش از یک «را» نیز به فرایند زیرخروج 2قائلمیشویم که درنتیجۀ آن،
عنصر خارجشده از درون گروه حرف تعریف اصلی «را»ی دریافتشده را در سطح آوایی با خود حمل
میکند.
واژههای کلیدی« :را» ،گروه حرف تعریف شکافته ،حالت ،حالت وابسته ،زیرخروج.

 .0مقدمه
در سیر پژوهشهای زبان فارسی کمتر عنصری را میتوانیافت که به اندازۀ تکواژ
«را» توجه زبانشناسان را به خود جلبکردهباشد .هدف اصلی تحلیلهای انجامشده

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

asadimofarah@ut.ac.ir
1. split DP. 2. Subextraction
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در مورد این تکواژ ،تبیین علت وجود ،جایگاههای ظهور آن و نقش معنایی آن در
جمله است؛ اما مسئلۀ ظهور بیش از یک «را» هنوز قابل بررسی مینماید .در این
بین ،الگوی مورد بررسی جمالت ( )1و ( )2خواهندبود.
(] )1سیبُ رسیدهاشُ [ دوستدارم.
( ] )2لوبیارُ پختهاشُ سردشُ [ دوستدارم( .قمشی)1991:129، )22( :
در کنار ساخت یادشده در حالت مفعولی ،همتای حالت فاعلی در شکل شکافتۀ
آن مانند نمونههای ( )3و ( )2نیز وجوددارد.
( )3بچه مؤدبش دوستداشتنیتره.
( )2توی این منطقه خونه بزرگش روبهآفتابش گرونتره.
1

این ساخت که در پژوهشهای پیشین با نام ساخت مقیدکنندۀ واژهبست
شناختهشدهاست ساخت وصفی دارای واژهبست مضاعف و بیش از یک حالتنما
است .ساخت ذکرشده که به پیروی از پژوهشهای انجامگرفتۀ در دیگر زبانها آن را
گروه حرف تعریف شکافته درنظرمیگیریم ،در گونۀ محاورهای زبان فارسی یافت
میشود که گونۀ مورد توصیف پژوهش حاضر است .شایان ذکر است که ساخت
دارای نشانگرهای مضاعف حالت و مبتدا در زبانهای مختلفی از جمله ژاپنی ،روسی،
عربی ،التین ،استونیایی و بسیاری دیگر از زبانها یافتمیشود؛ بهعنوان مثال در
نمونۀ ( )2از زبان لهستانی میتوان تظاهر چندگانۀ نشانگر حالت را مشاهدهکرد.

(5)Którego uwaz·asz
studenta
?za najlepszego składniowca
Which.ACC consider.2S student.ACC as best.ACC syntctician.ACC
’?‘Which student do you consider to be the best syntactician
(سیتکو)2112:132،)19( :2

در زبان فارسی دیدگاههای مختلفی در باب ساخت مقیدکنندۀ واژهبست در
حالت وصفی مانند جمالت ( )1و ( )2بیانشدهاست .از آن بین میتوان به
قمشی( ،)1991گنجوی ( )2111و دبیرمقدم ( )1383اشاره کرد.
قمشی ( )1991گروه حرف تعریف موجود در جملهای نظیر ( )2را چالشی بر
نظریۀ حالت میداند .وی فرضیۀ حضور شاخصهای چندگانه در فرافکن مطابقه 1را
1. clitic binder construction (CBC). 2. Citko, B.
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دلیلی برای توجیه حالتگیری اسامی دارای چند «را» بیانمیکند .مطابق با این
فرضیه« ،را» توسط هستۀ تهی گروه مطابقه در بخش بازنمون به این اسامی
اختصاصدادهمیشود؛ اما از دید وی رویکرد حالتدهی به شاخصهای چندگانه به
دالیلی از جمله ممکننبودن این نوع حالتگیری در حالت فاعلی در نمونهای مانند
( )6نادرست بهنظر میرسد.
(« *)6لوبیا پختهاش سردش خوشمزه است» (قمشی)1991 :162 ،)66( :

وی در نهایت ،تمام گروههای اسمی دارای دو یا بیش از دو «را» را مبتداهای
فرافکن گروه فعلی ) (VPقلمدادمیکند که در جایگاه اتصال به گروه فعلی تولید
درجا شدهاند و میتوانند حالت خود را از هستۀ فرافکن حالت ) (KPدریافتکنند.
در خصوص نظرات قمشی اشاره به یک نکته ضروری است و آن اینکه بنا بر شم
زبانی گویشوران فارسیزبان ،به هر میزان که جملۀ ( )2خوشساخت مینماید
همتای با حالت فاعلی آن در جملۀ ( )6نیز خوشساخت است؛ بنابراین هرگونه
تحلیل اختصاص حالت «را» میتواند راهگشای تحلیل حالت فاعلی مضاعف در زبان
فارسی نیز باشد .گنجوی ( )2111پس از اشاره به تحلیل قمشی ( )1991از
مبتداهای سطح گروه فعلی ،ساختار جملۀ مطرحشده در مقالۀ وی را از نظر معنایی
مشابه با ساختهایی از زبان ژاپنی درنمونۀ ( )1میداند.
(7) watakusi-wa tabako-wa suimasu-ga sake-wa Nomimasen
I
cigarette smoke
wine
drink-not
(کونو‘As for myself, I do smoke, but I don’t drink.’ )1913 :28 ،)2( 2:

وی همسو با کونو ( )1913عنوانمیکند در جملهای مانند ( )2نخستین سازۀ
دارای «را» خوانش مبتدایی دارد و بقیۀ ساختار دارای خوانش تقابلی است.
دبیرمقدم ( )1383نیز در تحلیل جمالتی که بیش از دو «را» دارند ،در نقد تحلیل
قمشی از جملهای مانند ( )2ساخت اضافه را برای زیرساخت آنها در نظرمیگیرد و
حالت روساختی آنها را نتیجۀ جابهجایی و برجاماندن واژه بست لحاظمیکند .او
زیرساخت پیشنهادیِ قمشی در ( )8که از دید قمشی فرایند حرکت در آن صورت
نگرفته و به همین دلیل بدساخت است را نادرست میداند و جملۀ ( )9را زیرساخت
واقعی این جمله درنظرمیگیرد.

1. Agreement phrase (AgrP). 2. Kuno, S.
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( * )8سردِ پختۀ لوبیا رُ دوست دارم( .دبیرمقدم)1383:238،)12( :
( )9لوبیایِ پختۀ سردُ دوست دارم( .دبیرمقدم)11: 1383 ،
دبیرمقدم از این زیرساخت دو روساخت دیگر بهدستمیدهد که عبارتند از:
()11الف :لوبیای پختهرُ سردشُ دوستدارم( .دبیرمقدم)16 :1383 ،
()11ب :لوبیارُ پختشُ سردشُ دوستدارم( .دبیرمقدم)12: 1383 ،
در تحلیل وی از جملۀ ()11الف ،سازۀ «لوبیای پخته» منفک و درجای آن واژه
بست ظاهر شدهاست؛ اما این واژهبست ،برای اتصال ،به جایگاه پس از صفت؛ یعنی
«سرد» حرکت کرده و صورت «سردش» حاصلشدهاست .در اشتقاق ()11ب نیز
همین نوع پیشایندسازی و اتصال واژهبست دو بار اتفاقافتادهاست .با یک بار
پیشایندسازیِ «لوبیای پخته» از زیر ساخت ( ،)9جملۀ ()11الف حاصلشده و بار
دیگر موصوفِ سازۀ «لوبیای پختهرُ» (لوبیا) از نمونۀ ()11الف منفک شدهاست.
عالوه بر پیشینۀ گفتهشده تاکنون ،زبانشناسان دیگری مانند درزی (،)1996
تفکری رضایی ( )1389و مرزبان و درزی ( )1393نیز به دیگر ساختهای
مقیدکنندۀ واژهبست در حالت غیر وصفی با نام فک اضافه 1پرداختهاند.
درزی ( )1996بین ساختهای تکرار با واژهبست 2و فک اضافه تفاوت قائل می
شود .وی اعتقاد دارد در ساختهای تکرار با واژهبست ،گروه اسمی به همراه واژه
بست خود ،نقش معنایی واحدی دارند و بر روی هم نقش موضوع فعل یا متمم حرف
اضافه را ایفامیکنند .تفکری رضایی ( )1389جایگاه فرود عنصر منفکشده از درون
فاعل و مفعول را جایگاه واحدی نمیداند؛ بدین شکل که با قائلشدن به رویکرد
حرکت در برابر تولید درجا در مورد این ساختها ،محل فرود سازۀ جابهجاشده در
حالت مفعولی را بر فراز گروه زمان و در جایگاه غیرموضوع درنظرمیگیرد .درمورد
فک اضافه های فاعلی با ترکیب اضافی (ملکی) نیز جایگاه موضوع شاخص دوم گروه
زمان را به عنوان فاعل مضاعف درنظرمیگیرد.
بنابر آنچه گذشت ،پس از مقدمه و پیشینۀ حاضر ،به منظور تبیین ساختهای
یادشده ،در بخش دوم ،به ذکر شواهد تجربی و نظری بر وجود گروه حرف تعریف
شکافته و حضور فرافکنهای مبتدا و تأکید در حوزۀ درونی این گروه نحوی خواهیم
)1. Ezafe disjunction = Clitic Left Dislocation (CLLD).2.Clitic Doubling (CLD
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پرداخت .سپس ،پیش از تحلیل ساختهای مورد بررسی ،در بخش سوم ،ساخت
درونی گروه های وصفی در زبان فارسی را نشانمیدهیم .در بخش چهارم ،به فرایند
شکافت در گروههای حرف تعریف میپردازیم .حالت وابسته در گروههای مفعولی
زبان فارسی نیز در بخش پنجم از این پژوهش ارائه میشود .در بخش ششم ،مسئلۀ
تظاهر «را»ی مضاعف در گروههای حرف تعریف شکافته مورد بررسی قرارمیگیرد.
سرانجام ،بخش هفتم ،به نتیجهگیری از مباحث این پژوهش اختصاص خواهدداشت.
 .2گروه حرف تعریف شکافته -شواهد نظری و تجربی
زبانشناسانی چون الکسیادو ( 1)2112بر این باورند که تولید چندگانۀ نشانگرهای
نحوی را می توان با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد بافتی ،معنایی و نحوی
مورد بررسی و تحلیل قرارداد .بررسی نگارندگان حاکی از آن است که در زبان
فارسی نیز تظاهر بیش از یک نشانگر نحوی (مضاعفسازی نحوی) 2را میتوان با
توجه به رویکردهای گفتهشده بررسی نمود .براساس این دیدگاهها عواملی چون
قرارگیری در بافت توصیفی ،قرارگیری در بافت گفتمانی مبتدا یا انحصار و تأکید،
حضور نوعی از صفات محمولی مشتقشده از جملهوارۀ موصولی ،قرارگیری در بافت
معیّن بودگی (معرفگی) 3و مشخصبودگی( )1مجموعه عوامل دخیل در تولید
ساختهای مورد نظر هستند .به همین ترتیب ،در رویکرد نحوی ،عواملی چون
زیرخروج ،قلب نحوی کوتاه ،مبتدابرجستگی 2و شکافتهشدن گروه حرف تعریف از
دیگرعوامل تأثیرگذار برشمردهمیشوند .گفتنی است در این پژوهش ،عالوه بر
مؤثردانستن تمام مؤلفههای نامبردهشده در تولید این نوع ساخت زبانی ،تمرکز اصلی
بر روی عامل نحوی شکافت در گروه حرف تعریف است که به عنوان مهمترین عامل
در تولید ساختهایی از این دست برگزیده و بررسی شدهاست .در زیر ،به شرح
پیشینۀ این فرایند در مطالعات زایشی میپردازیم و سپس شواهد دال بر وجود این
ساخت را در زبان فارسی ارائه میدهیم.

1. Alexiadou, A.2. syntactic doubling.3.definiteness.4. topic-prominency
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فرایند شکافت گروه حرف تعریف (مبتداسازی شکافته) 1که در آن شاهد عدم
پیوستگی در اجزای گروه اسمی هستیم ،با توجه به مطالعات بین زبانیِ فانسلو و
فری )2116( 2در بیش از صد زبان دنیا یافتمیشود؛ بهعنوان مثال نمونههای ()11
از زبان التین و ( )12از زبان گرجی( )2از این دست هستند.
(11) noster
hic
opulous
our.NOM.SG this.NOM.M.SG people.NOM.M.SG
’‘This people of ours
(جیوستی و ایووینو)2116: 38 ،)21(3:
(12) bitʃ’-m Maya-s c’ign-i
sam-m
uq’ida
bought boy-ER Maya-DAT book-NOM three-ERG
’‘As for boys, three (boys) bought Maya a book
()3

(فاخس)2111 :3 ،)8( 2 :

در ادامه ،پیامدهای نحوی فرایند شکافت در گروه حرف تعریف زبان فارسی را
که گویی حاکی از وجود گروه حرف تعریف شکافته در این زبان است برمیشماریم.
الف :وجود ویژگی واژ -نحوی 2شمار؛ مانند نشانگر جمع (توافق 6در شمار) که در
هر دو سازۀ موصوف و صفت در گروه حرف تعریف یکسان است .این پدیده ،در زبان
فارسی نیز همسان با برخی زبانها مانند گرجی است که در شکل پیوستۀ گروه
حرف تعریف آنها فرایند توافق در گروه اسمی دیدهنمیشود؛ اما به محض شکافته
شدن ،توافق در شمار بین موصوف و صفت در آنها شکل میگیرد؛ مانند نمونۀ
()13ب در زیرکه شکل ناپیوسته و شکافتۀ ()13الف محسوبمیگردد.
()13الف لباسهایِ قرمزُ داخل این قفسه نگهدار.
()13ب لباسهارُ قرمزهاشونُ داخل این قفسه نگهدار.
ب :ترتیب آزاد قرارگیری و وجود خوانش نشاندار و گفتمانی با اهداف مبتدا یا تأکید
در تناظر با خوانشهای موجود در جمله را میتوان شاهد شکافت و وجود نقشه
نگاری 2در گروه حرف تعریف درنظرگرفت .مقصود از نقشهنگاری نیز لحاظکردن
فرافکنهای مبتدا و تأکید متناسب با خوانشهای گفتمانی است که در بازنمایی

1. split topicalization.2. Fanselow, G. & C, Frey. 3. Guisti, G & R, Iovino.
4.Fuchs, S. 5.morpho-syntactic feature. 6. Concord.
1.cartography.2.Object Shift(OS). 3. Sportiche, D. 4. Jayaseelan, K. A. 5.
Putnam, M. T.
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خطی نمونههای ( )12در حالت مفعولی و همچنین ( )12با حالت فاعلی نشانداده
شدهاست.
( )12من] TopP]DP2لباسُ ] FocP]DP1قرمزشُ[[[[ بیشتر دوستدارم.
( )12تو این منطقه ] TopP]DP2خونۀ بزرگ ] FocP]DP1ارزونترش [[[[ هم هست؛
اما سخت گیرمیاد.
ج :تظاهر بیش از یک نشانگر حالت «را» یا همان مضاعفسازی نحوی که نمونه
های فراوانی از آن تا کنون بهدستدادهشد نیز شاهد دیگری بر حضور شکافت درون
گروه حرف تعریف است.
الزمبهذکراست که امکان وقوع زنجیرۀ «لوبیارُ سردشُ» در جایگاه فاعل ساختی
که درزی ( )2116آن را ساخت خردهجمله میداند حاکی از آن است که این زنجیره
یک گروه حرف تعریف واحد است که درون آن حرف تعریف دیگری النهگیریکرده-
است؛ مانند نمونۀ (.)16
()2
( ] )16من ] DP]AgrP] vPلوبیارُ سردشُ [ برای سالمتی ] Predمضر[[ میدونم [[.
بهعالوه ،ما نیز به پیروی از کریمی ( )2112:119فرایند فراگشت مفعول
مستقیم 1را پیششرط حضور«را» به عنوان نشانۀ حالت بر روی آن و جایگاه فرود
آن را نیز شاخص پایینتر گروه فعلی کوچک (گروه جهت) در نظرمیگیریم .نکتۀ
دیگر آنکه عناصر مبتداشدۀ درون گروه حرف تعریف در ساختهای مورد نظر
نگارندگان همسو با اسپورتیش )1992( 2دربردارندۀ مشخصۀ ] [TOPهستند و نه
][REF؛ بنابراین با توجه به خوانش دربارۀ چیزی بودگی ) (as for xموجود ،صرفاً
قلب نحوی به سمت گروه فعلی کوچک مانند برخی زبانهای آلمانی غربی – بدون
فرافکندهشدن فرافکن مبتدا – این مشخصۀ معنایی و گفتمانی را برآورده نمیکند.
2
درنتیجه همسو با بسیاری از زبان شناسان همچون جایاسیالن )2111( 2و پوتنام
( )2116لزوم حضور فرافکن مبتدا را در این ساخت نحوی ضروری میدانیم .دیگر
آنکه در تحلیل پیشنهادی این پژوهش حضور فرافکنهای مبتدا یا تأکید ،با توجه
به خوانشهای موجود در این گروهها و البته از همه مهمتر بر اساس شواهدی زبانی
مانند ( )16درون گروه حرف تعریف درنظرگرفتهمیشود که نسبت به حرکت خارج
از آن کوتاهتر و اقتصادیتر نیز است.
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 .9ساخت درونی گروه های وصفی در زبان فارسی
در آغاز این بخش ،یادآورمیشویم برخالف تحلیلهای پیشین که در بخش مقدمه به
آنها اشارهشد ،هیچ زیرساخت دارای کسرۀ اضافهای را برای گروههای حرف تعریف
شکافته درنظرنمیگیریم؛ بنابراین ،توالی زیرساختی نمونۀ مورد نظر در تحلیل این
پژوهش مانند ()11ب)11( ،الف خواهدبود .این زیرساخت همان توالی جهانی
پیشنهادی چینکوئه )2111( 1در مورد جایگاه قرارگیری صفات است که کهنمویی
پور ( )2112نیز آن را به عنوان توالیِ زیرساختی ساختِ اضافه برای زبان فارسی
پیشنهاد میدهد.
()11الف پخته لوبیارُ دوست دارم.
()11ب لوبیارُ پختهاشُ دوست دارم.
در تحلیل حاضر ،گروه اسمی در زبان فارسی به پیروی از کهنموییپور
( )2112همچون گروه زمان هستهانتها فرض شدهاست؛ بدین معنا که موصوف پس
از صفت قرارمیگیرد .هستۀ گروه اسمی با حرکت گردونهای 2به سمت فرافکن
مطابقه حرکت میکند و کسرۀ اضافه در نتیجۀ این حرکت گردونهای تظاهر مییابد.
مراحل اشتقاق ساخت اضافۀ وصفی و چگونگی تظاهر کسرۀ اضافه را با توجه به
بازنمایی ( )18در زیر ازنظرمیگذرانیم.
پس از تشکیل گروه اسمی ) ،(NPاین گروه با هستۀ  Yادغام میگردد .با ادغام
گروه صفتی در شاخص هستۀ  ،Yفرافکن نقشیِ  YPهمسو با رویکرد چینکوئه
( )2111شکل میگیرد و فرافکن مطابقۀ  AgryPنیز بر فراز آن لحاظمیشود.
فرافکن اخیر از دیدگاه اشلونسکی ( 3)2112مشخصههای معنایی صفت میزبان و
همسو با رویکرد چینکوئه ( )1992مشخصههای شخص و شمار را در زبانهایی که
این مشخصه را دارند با خود حملمیکند )2(.حال ،هستۀ  Yبه هستۀ فرافکن
 AgryPو گروه اسمی ) (NPبه جایگاه شاخص این فرافکن حرکت میکنند .با همین
ترتیب گفتهشده ،به دلیل حضور صفتی دیگر که در شاخص فرافکن نقشی  XPمی
1. Cinque , G. 2. roll-up movement.3. Shlonsky, U.
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نشیند ،فرافکن مطابقۀ دیگری مانند  AgrxPبه چرخۀ اشتقاق واردمیگردد و دیگر
فرافکنهای میانی مربوط به آن نیز فرافکنمیگردند .در نهایت ،کسرۀ اضافه در
رابطۀ شاخص -هسته و حرکت گردونهای ،همسو با دندیکن )2116( 1با ماهیت
یک رابط 2در جایگاه هستۀ  AgryPو  AgrxPتظاهر مییابد .گفتنی است در این
نمودار به دلیل خالیبودن شاخص گروه حرف تعریف از بازنمایی این شاخص
خودداری شدهاست .همچنین ،با توجه به توضیحات گفتهشده ،گروه حرف تعریف
«غذایِ مفیدِ خوشمزه» در نمونۀ ( )18با توالی زیرساختیِ بدونِ کسرۀ اضافه یعنی
« مفید خوشمزه غذا» بهعنوان یک گروه اسمیِ هستهانتها که دارای دو صفت و دو
کسرۀ اضافه است درنظرگرفتهشدهاست.
( )18غذایِ مفیدِ خوشمزه

(کهنموییپور؛ ()2112 : )11

نمودار ( ،)1برگرفته ازکهنموییپور؛ (2112 : )11

با این توضیحات ،در بخش بعد به بررسی گروههای حرف تعریف شکافته در زبان
فارسی میپردازیم.
 .3گروه حرف تعریف شکافته

1. Dikken, M,den. 2. linker
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با قبول توالی زیرساختی گفتهشده  ،به پیروی از نظرات جدید در مورد ساختار
درونی سازههای نحوی ،قائل به وجود فرافکنهای نقشی  TopPو  FocPدرون گروه
حرف تعریف میشویم .در تمام نمونههای مورد بررسی در این بخش ،به لحاظ زمان-
بندی 1و با فرض هستهانتها بودن گروه اسمی ،ابتدا تمامیت این گروهها  -به عنوان
مثال «پخته لوبیا»  -را پس از ادغام در کنار هستۀ فعلی ،بدون تظاهر کسرۀ
اضافه درنظرمیگیریم .بنابراین ،در بازنمایی ساختی مانند «لوبیارُ پختهاشُ» که در
سطح بیان فاقد کسرۀ اضافه است و در هیچ سطحی از اشتقاق نیز دارای کسرۀ
اضافه نخواهدبود ،از فرافکنکردن گروه مطابقه و فرافکنهای میانی مربوط به آن
چشممیپوشیم .در مواردی دیگر مانند «لوبیایِ پختهرُ سردشُ» به دلیل حضور
کسرۀ اضافه با همان روال گفتهشده ،ابتدا ،زنجیرهای که دارای توالی زیرساختی
پیش از تظاهر کسره است دستخوش فرایند حرکت موصوف میشود و هرگونه
تظاهر کسرۀ اضافه و شکافت پس از این مرحله رخ خواهدداد .طبیعتاً ،در مواردی از
این دست نیاز است که فرافکن مطابقه را به دلیل تظاهر کسرۀ اضافه لحاظنماییم.
ساختهای مورد بررسی در این بخش ،جمالت نمونهای نظیر ( )19تا ()22
خواهندبود.
( ])19لوبیارُ پختهاشُ[ دوستدارم( .ساخت ارتقا یافته با «را»ی مضاعف)
( ])21لوبیایِ پختهرُ سردشُ [ دوستدارم( .ساخت ارتقا یافته با «را»ی مضاعف)
( ])21لوبیاپختهرُ سردشُ [ دوستدارم( .ساخت ارتقا یافته با «را»ی مضاعف)
(])22لوبیارُ پختهاشُ سردشُ [ دوستدارم( .ساخت ارتقا یافته با چند «را»)
حال ،با در نظرگرفتن این دادهها و بدون عنایت به حضور حالتنمای «را»
توجه به چند نکته ضروری است .نخست اینکه در بازنماییهای پیش رو جایگاه
فرافکنهای مبتدا ) (TopPو تأکید ) (FocPرا با توجه به اصل جهانی پیشنهادی
جیوستی و ایووینو ( )2116و دیگر آثار موجود ،برای زبان فارسی در فاصلۀ بین
هستۀ گروه حرف تعریف ) (Dو فرافکن شمار) (NumPلحاظمیکنیم .دیگر آنکه در
خصوص مقولۀ واژهبست مضاعف به پیروی از چامسکی )1992( 2و درزی ()1996
در مورد زبان فارسی معتقدیم این عنصر مقولهای نه از نوع گروه؛ بلکه از سطح صفر

1. timing
2. Chomsky, N.2. Wager, J.S.
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است و با حرکت سازههای اسمی میتواند برجایبماند .همچنین همسو با شم زبانی
گنجوی ( ،)2111در جمالت یادشده به عنوان مثال در ( )19سازۀ «لوبیا» را دارای
خوانش مبتدا میدانیم .این خوانش مطابق با نظر ویجر ( 2)1983به صورت «اکنون
که صحبت از لوبیا است /.تا جایی که به لوبیا مربوطمیشود ».قابل تعبیر است .توجه
نمایید که حرکت گروههای صفتی منجر به درج هیچگونه واژهبستی نمیگردد؛ زیرا
همسو با جیوستی ( )2111و دیگر زبانشناسان ،صفات ،برخالف اغلب گروههای
حرف تعریف خاصیت ارجاعی ندارند؛ بنابراین با حرکت گروههای صفتی مانند
«پخته» یا «سرد» به سمت فرافکن تأکید ( ،)FocPشاهد درج ضمیر تکراری
نخواهیمبود .ازسوی دیگر گروههای صفتی مانند «پخته» یا «سرد» آشکارا دارای
خوانش تأکید تقابلی هستند؛ بدین معنا که مثالً «لوبیارُ (فقط) پختهاشُ دوست
دارم ،نه نپختهاشُ» .با درنظرگرفتن این موارد ،میتوان بازنمایی جملۀ ( )19را در
( )23مشاهدهکرد.
()23

نمودار ( ،)2بازنمایی گروه حرف تعریف جملۀ ()19

در این بازنمایی ،گروه صفتی (پخته) به دلیل خوانش تأکیدی دارای مشخصۀ
تعبیرپذیر تأکید ] [Focو همتای تعبیرناپذیر آن نیز با مشخصۀ قوی ]* [ufocدر
فرافکن تأکید ( )FocPحاضراست .به دلیل قویبودن این مشخصه ،گروه صفتی
مزبور به شاخص فرافکن تأکید حرکـت کرده و ساخت میـانیِ «پختهلوبیا» شکل
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میگیرد که زنجیرهای خوشساخت نیست و نیاز به حرکتی دوباره است تا به تظاهر
واژهبست مضاعف و روساخت نهایی منجرگردد .اینبار ،نوبت به سازۀ «لوبیا» میرسد
که خوانش مبتداگونۀ خود را با حرکت و قرارگیری در شاخص فرافکن مبتدا
) (TopPبیابد .انگیزۀ ارتقای این گروه نحوی یافتن خوانش مبتدایی و بازبینی
مشخصۀ قوی تعبیرناپذیر ]* [utopبر روی فرافکن مبتداست .شایان ذکر است از
آنجا که این سازه نیز در سطح بیان ،در نهایت ،پس از فرایند زیرخروج ،تکواژ «را»
را دریافت خواهدنمود و همچنین به این دلیل که در زبان فارسی صرفاً گروههای
حرف تعریف کامل 1امکان دریافت تکواژ «را» را دارند؛ بنابراین نیاز است تا گروه
حرف تعریف کامل دیگری ) (DP2به عنوان گروه حرف تعریف درونهگیریشده
فرافکن گردد تا فرافکن اخیر ( )TopPنیز بتواند درون آن جایگیرد .بدین منظور،
ابتدا DP ،دیگری بازتولید میگردد تا زمینه برای تبیین این واقعیتهای تجربی
فراهمآید .بدین ترتیب ،سازۀ «لوبیا» با حرکت جانبی 2و فرود در شاخص فرافکن
مبتدا در  ،DP2واژهبست «ش» را در کنار میزبان صفتی آن (پخته) برجایمیگذارد.
توجه نمایید که در بازنمایی ( )23به دلیل عدم تظاهر کسرۀ اضافه پیش از صفت
«پخته» از بازنمایی فرافکن  AgryPپیشنهادی کهنموییپور ( )2112چشمپوشیده
ایم.
برای اشتقاق جملۀ ( ،)21ابتدا ساخت «پختهسردلوبیا» بهعنوان توالی
زیرساختی مورد نظر برای زنجیرۀ «لوبیایِ پختهرُ سردشُ» شکلمیگیرد .از آنجا
که در این ساخت ،شاهد تظاهر کسرۀ اضافه در ساخت «لوبیایِ پخته» هستیم،
فرافکن  AgryPفرافکن میگردد تا کل سازۀ ) (NP/NumPبا حرکت گردونهای و
قرارگرفتن در شاخص این فرافکن موجب تظاهر کسرۀ اضافه در جایگاه هستۀ آن
)(Agryگردد و بدین شکل ،ساخت «لوبیایِ پخته» شکل گیرد .اکنون ،نیاز است
سازۀ «سرد» که دارای خوانش تأکیدی است به شاخص فرافکن  FocPحرکت کند و
مشخصۀ قوی ]* [ufocموجود بر روی این فرافکن بازبینی و حذفگردد .سازۀ صفتیِ
«سرد» همچون روال توضـیح دادهشده در بازنـمایی پیـشین ،نمیتـواند از خود
واژهبستی بهجابگذارد .بنابراین ،نیاز است تا کل فرافکن ( AgryPلوبیایِ پخته) با
حرکت به سمت فرافکن مبتدا در  DP2موجب درج واژهبست درکنار میزبان صفتی
1. full DP. 2. Sideward movement
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خود (سرد) گردد .انگیزۀ این حرکت نیز بازبینی مشخصۀ قوی موجود بر روی
فرافکن  TopPدر  DP2و حضور همتای تعبیرپذیر آن بر روی سازۀ جابهجاشده
است .اشتـقاق بیانشده را میتوان در بازنمایی ( )22مشاهدهکرد.
()22

نمودار ( ،)3بازنمایی گروه حرف تعریف جملۀ ()21

برای اشتقاق جملۀ ( ،)21همانگونه که مشاهده میگردد با گروه اسمی مرکب
«لوبیاپخته» روبهرو هستیم .در مورد این دسته از عناصر مرکب در پژوهش حاضر،
رویکرد ما همچون کهنموییپور ( )2112و ترشیزی و سرویس ( 1 )2118است.
بدین شـکل که این نوع از گروههای حرف تعـریف را مرکـبهای چـپهسـته می
نامیم .این رویکرد همچنین همسو با دیدگاه بسیاری دیگر از زبانشناسان از جمله
صدیقی ( 3)9 ،2119نیز است که عنوانمیکند به صورت کلی ساخت صرفی
(ساخت واژی) مانند ساخت مشتق یا مرکب از ساخت نحوی نشأت میگیرد؛( )6بدین
معنا که ابتدا ساخت اضافهای مانند «لوبیایِ پخته» در نحو ساخته میشود و پس از
آن ،زنجیرهای مانند «لوبیاپخته» به عنوان یک واژۀ مرکب در ساختواژه شکل می
گیرد .ناگفته پیداست در ساخت نهایی شکلگرفته یعنی «لوبیاپختهرُ سردشُ» نیز
همچنان با یک گروه حرف تعریف واحد که دارای گروه حرف تعریف درونهگیری
1. Torshizi, N. & E. Service.2. left-headed compound.3. Siddiqi, D.
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شدهای است روبهرو هستیم .صرف نظر از تفاوت گفتهشده در شکلگیری ساخت
مرکب چپهسته ،سایر مراحل اشتقاق ساخت ( )21همچون نمونۀ ( )21است؛
بنابراین از بازنمایی مجدد آن در این بخش خودداریمیکنیم.
در ساخت جملۀ ( ،)22ابتدا با روال توضیحدادهشده در بازنماییهای پیشین ،از
زیر ساخت «پختهسردلوبیا» ساخت «لوبیارُ پختهاشُ» شکل میگیرد ،سپس در این
مرحله ،کل فرافکن  DP2را که شامل زنجیرۀ «لوبیارُ پختهاشُ» است با انگیزۀ
خوانش مبتدایی به درون  DP3ارتقا میدهیم .با ارتقای سازۀ «لوبیارُ پختهاشُ» واژه
بست «ش» در کنار سازۀ «سرد» درج میگردد .مراحل شکلگیری ساخت ( )22را
میتوان در بازنمایی ( )22ازنظرگذراند .با این توضیحات ،در بخش بعد ،به بررسی
حالت در ساختهای دارای نشانگر نحوی «را» میپردازیم.
()22

نمودار ( ،)2بازنمایی گروه حرف تعریف جملۀ ()22

 .2حالت وابسته در گروههای مفعولی زبان فارسی
از آنجا که رویکرد مورد پذیرش این پژوهش رویکرد حالت وابسته است ،ابتدا الزم
است نگاهی به پیشینۀ موجود به این نوع حالت در مطالعات زایشی بیاندازیم .در
دستور زایشی دو رویکرد متمایز در خصوص چگونگی اختصاص حالت ساختواژی
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مطرح است .دیدگاه نخست  -رویکرد چامسکیایی  -قائل به اختصاص حالت از
طریق هستههای نقشی است که مطابق با آن ،حالت ،در رابطهای موضعی به نزدیک-
ترین گروه اسمی تعلق میگیرد .دیدگاه دیگر ،رویکرد سلسله مراتبیِ حالت ،منسوب
1
به مرنتز ( )1991است .در این نظام سلسهمراتبی ،حالت وابسته در پسانحو )(PF
زمانی اختصاص مییابد که در یک حوزۀ واحد بیش از یک گروه اسمی برای دریافت
2
حالت وجود داشتهباشد .این نظام حالت از سوی زبانشناسانی چون بابلیک
( ،)2116بیکر و وینوکوروا )2111( 3و بیکر ( )2112مورد بازنگری قرارگرفتهاست ،با
این توضیح که بابلیک با اندکتفاوتی همچون مرنتز اختصاص حالت را در پسانحو و
بیکر و وینوکوروا آن در حوزۀ نحو میدانند .در این بین پرمینجر )2112( 2با
ذکرشواهد میانزبانی فراوان و همچنین ،لوین و پرمینجر )2112( 2با پذیرش نظام
حالت وابستۀ مطرحشده از سوی بیکر و وینوکوروا آن را محصول نحو و نه پسانحو
میدانند .سازوکار پیشنهادی بیکر و وینوکورووا ( )2111برای اعطای حالت وابسته
در ( )26آمده است.
()1
( )26اگر  NP1بر  NP2سازهفرمانی داشتهباشد و هر دو در یک حوزه باشند،
حالت اختصاصیافته به  NP2حالت مفعولی خواهدبود؛ مگر آنکه  NP1از پیش
حالت خود را دریافتکردهباشد( .بیکر و وینوکوروا)2111: 292 ، )2b( :
شواهد تجربی زبان فارسی که در آنها تکواژ مفعولی «را» بدون دخالت و حضور
هستۀ نقشنمای فعل متعدی تظاهر مییابد (نک ،پانوشت ( ))9حاکی از آن است
که نظام حالت وابستۀ پیشنهادی بیکر و وینوکوروا ( )2111و بیکر ( )2112و نه
نظام مطابقه در زبان فارسی قابل پذیرش است .گفتنی است حوزۀ اختصاص حالت
در دیدگاه ایشان قابل انطباق با حوزهای است که پیشتر درزی ( )1388با ذکر
شواهد تجربی مختلف همسو با بابلیک ( )2116برای اختصاص تکواژ «را» در زبان
فارسی پیشنهاد دادهاست .درزی ( )1388با ذکر شواهدی از زبان فارسی تصریح
میکند در این زبان ،تکواژ «را» به گروههای حرف تعریف واردشده به حوزۀ V + I
1. Marantz, A.2.Bobaljik, J.D.3.Baker, M & N,Vinokurova.4.Preminger, O. 5.
Levin, T. and O. Preminger.
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تعلقمیگیرد .همچنین درزی و انوشه ( )1389در پژوهشی دیگر حرکت فعل
اصلی( (V) )8به حوزۀ گروه زمان ) (I/Tرا یادآورمیشوند .با درنظرگرفتن این مقدمات،
عنوانمیکنیم نگارندگان ،حالت گروههای حرف تعریف دارای نشانۀ «را» در زبان
فارسی را حالت وابسته و اعطای آن را مطابق با رویکردهایی نظیر بیکر ( )2112و
پرمینجر ( )2111 ،2112درحوزۀ نحو میدانند .همچنین ،جایگاه فرود مفعولهای
گیرندۀ تکواژ «را» را جایگاه شاخص پایینترگروه فعلی کوچک میدانیم؛ بدین
ترتیب با قراردادن فاعل در جایگاه شاخص باالتر گروه فعلی کوچک که مطابق با نظر
درزی و انوشه ( )1389در آن جایگاه ،حالت ساختاری دریافتنمیکند ،زمینۀ اعطای
حالت مفعولی به مفعول مستقیم فراهم میشود .بدین صورت که این مفعول در
()9
سازهفرمانی گروه اسمی فاعل و هر دو در حوزۀ  V + Iقراردارند.
به اعتقاد نگارندگان ،در مورد حالت فاعلی نیز رویکرد لوین و پرمینجر ()2112
با عنوان حالت بینشان 1در زبان فارسی قابل اجراست .در این دیدگاه ،مطابق با
ساختار سلسه مراتبی مرنتز ( )2111و بابلیک ( )2118حالت فاعلی ،نتیجۀ تعامل
هستۀ  I/Tو قرارگیری در حوزۀ پیشنهادی بابلیک ( 2116و  )2118و درزی
( )1388خواهدبود .این نظـام سـلسـلۀمراتبی را میتوان در بازنمایی خطی ()21
ازنظرگذراند.
≫

≫

)(27

(لوین و پرمینجر)2112:2 ،)9( :

 .2تظاهر چندگانۀ نشانگر حالت در گروههای حرف تعریف شکافته
درخصوص رخداد بیش از یک «را» ،رویکرد نگارندگان قائلشدن به فرایند زیرخروج

unmarked case

1
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است .تعریف این فرایند را که به عنوان فرایندی رایج در ساختهای گروه حرف
تعریف (مبتداسازی) شکافتۀ سایر زبانها شناخته شدهاست ،میتوان در ( )28از
نظرگذراند.
( )28عنصر مبتداشده از درون یک گروه حرف تعریف واحد خارج میگردد و
عنصر باقیمانده ) (Remدرون گروه حرف تعریف اصلی باقیمیماند( )11(.اوت)39( 1:
 )2111:در زبان فارسی نیز با توجه به شواهد مختلفی که تحلیل آنها در بخش
چهارم آمد ،مشاهدهکردیم تظاهر بیش از یک مورد «را» نتیجۀ فرایند زیرخروج با
انگیزۀ مبتداسازی از درون حرف تعریف اصلی است .بدین معنا که در تمام نمونه
های مورد بررسی در بخش چهارم ،با لحاظ ارتقای فعل اصلی از حوزۀ گروه فعلی
کوچک به گروه زمان و شکلگیری  ،V+ Iابتدا گروه اسمی هستهانتها ،با فرایند
فراگشت مفعول ،در شاخص پایینتر گروه فعلی کوچک قرارمیگیرد .سپس مطابق با
انگارۀ بیانشده در ( )26و بر اساس نظام سلـسلهمراتبی اختصاص حالت در (،)21
تکواژ حالتنمای «را» با رویکـرد حـالت وابـسته به کل زنجـیرۀ مورد نظر تـعلق
میگیرد .در ادامۀ اشتقاق ،همسو با فرایند زیرخروج در زبانهایی نظیر آلمانی و به
تبعیت از ریمسجیک ،)1989( 2تپ )1989( 3و بسیاری دیگر از زبانشناسان،
یکسانی حالت در این دسته از گروههای حرف تعریف شکافته را ناشی از فرایند
زیرخروج میدانیم .در این رویکرد ،هر کدام از عناصر خارجشده از درون گروه حرف
تعریف اولیه« ،را»ی اختصاصیافته به کل زنجیره را در سطح آوایی با خود حمل
میکند .شایان ذکر است ،درج واژهبست مضاعفِ حاصل از این زیرخروجها و
همچنین قرارگیری ذیل برچسب گروه حرف تعریف ،مجموعهعواملی هستند که
امکان تظاهر تکواژ «را» در کنار عناصر صفتی باقیمانده را فراهممیآورند .همچنین،
با نظر به ر ویکرد اعطای حالت فاعلی که در بخش پیشین بدان اشارهشد ،فرایند
زیرخروج ،برای حالت مضاعف فاعلی نیز قابل تعمیم خواهدبود .الزم به یادآوری
است حالت فاعلی اخیر در زبان فارسی نمود آوایی ندارد و در ساختهایی نظیر ()3
و ( )2که در بخش مقدمه به نمونههایی از آنها اشارهشد نشانگر حالتی با جوهر
آوایی بهچشمنمیخورد.

1. Ott, D.2. Riemsdjik, H.V.3. Tappe, H-T.
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 .2نتیجه
در این پژوهش ،ابتدا از بین عوامل تولید ساخت دارای نشانگر چندگانۀ حالتنمای
نحوی «را» ،مهمترین عامل را شکافت در گروه حرف تعریف دانستیم و بر پایۀ
آموزههای نظری برنامۀ کمینهگرا ،با فرضیۀ انگاشت تناظر و همسانی بین گروه حرف
تعریف و جمله ،قائل به وجود گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی و حضور
فرافکنهای مبتدا و تأکید در این دسته از گروههای نحوی شدیم .سپس پیش از
ورود به تحلیل ساختهای نمونۀ این پژوهش ،توالی زیرساختی ساختهای مورد
نظر در فارسی را معرفیکردیم .در بخش چهارم ،در پرتو مباحث مطرحشده،
ساختمان گروه حرف تعریف شکافته در قالب بازنماییهای نحوی بهدستدادهشد .در
بخش پنجم ،در باب چگونگی تظاهر تکواژ «را» و همتای فاعلی آن در زبان فارسی،
قائل به رویکرد حالت وابسته برای ساختهای مفعولی و حالت بینشان برای ساخت
های فاعلی شدیم و بدین ترتیب با تحلیلی یکسان ،نظام حالت سلسلهمراتبی را
درخصوص فاعل و مفعولهای زبان فارسی پیشنهاددادیم .نحوۀ حالتگیری گروههای
حرف تعریف شکافتۀ مفعولی را نیز در بخش ششم بیانکردیم و تظاهر «را»ی
مضاعف را حاصل فرایند زیرخروج در سطح آوایی دانستیم .سرانجام ،به این امر قائل
شدیم که فرایند زیرخروج قابل تعمیم به گروههای فاعلی دارای حالت فاعلی
مضاعف نیز است.
پینوشتها
 .1در زبان فارسی برخی دیگر از مفعول هایی که ارجاعی مشخص در جهان خارج ندارند نیز امکان دریافت
تکواژ «را» را دارند .مانـند نمونۀ «آدمهارُ خوبهاشونُ نبـایداذیت کرد» .با توجه به مـواردی از این دست
میتوانگفت در ساختمان این دسته از مفعولهای مستقیم نیز امکان ایجاد شکافت در گروه حرف تعریف و
در نتیجه تظاهر چندگانۀ «را» وجود خواهدداشت؛ بنابراین بهظاهر در زبان فارسی ،وجود مفعول «رایی» و نه
صرفاً مشخصبودگی عامل بالقوۀ ایجاد گروه حرف تعریف شکافته با تظاهر چندگانۀ «را» است .شایان
ذکراست ،کریمی ( )2112تکواژ «ها» را در این دسته از گروههای حرف تعریف نشانهای میداند که آنها را به
اسم مشخص تبدیلمیکند.
 .2یکی از زبانهای خانوادۀ کارتولین و دارای توالی  SOVاست .این زبان در منطقۀ گرجستان حدود سه
میلیون سخنور دارد.
 3خوانش گروه حرف تعریف شکافتۀ جملۀ ( )12در زبان گرجی ،به نقل از فاخس ( )2111به صورت زیر
…]]]]):[DP2 [TopP As for boys [ DP1[FocP three (boys
است
 .4در پژوهش حاضر رویکرد حضور فاعل در گروه فعلی کوچک را برگزیدهایم؛ از این جهت که انگاشت حضور
فاعل در شاخص گروه جهت یا  voicePنیز تغییری در تحلیل این مقاله ایجادنخواهدکرد.
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 .5کهنموییپور ( )2112:11در زیرنگاشت مقالۀ خود عنوانمیکند دلیل لحاظکردن فرافکن مطابقه و
حرکات مربوط به آن این است که در برخی زبان های ایرانی مانند کردی سورانی کسرۀ اضافه نشانگر تطابق
ساختواژی است .نگارندگان نیز معتقدند بهنظرمیرسد در زبان فارسی ساختهای موصوف و صفتی که دارای
فرایند توافق در ویژگی شمار جمع (ها) هستند؛ مانند نمونۀ ()13ب در باال میتوانند شاهدی دیگر بر وجود
این فرافکن باشند.
 .6نگارندگان بر خود واجب میدانند از جناب آقای دکتر مزدک انوشه به دلیل یادآوری این مطلب قدردانی
نمایند.
 .1مقصود از حوزه در اینجا همان فاز است.
 .8حرکت هستۀ فعلی گروه فعلی بزرگ به سمت گروه فعلی کوچک و ارتقای هستۀ گروه فعلی کوچک به
سمت هستۀ زمان در این بخش مسلم دانستهشدهاست و به تسامح از عنوان  Vو نه  vاستفادهکردهایم.
 .9در دیدگاه نگارندگان ،در زبان فارسی سازههایی نظیر «شاهنامۀ فردوسی» در مثال زیر نیز ظاهراً نه یک
گروه اسمی )(NP؛ بلکه یک گروه حرف تعریف ) ،)DPبه لحاظ معنایی مشخص و البته به صورت بالقوه نیز
قادر به دریافت تکواژ «را» هستند .این دسته از اسامی مشخص همسو با آراء دیزینگ )،)1992( (Diesing
بیکر و وینوکوروا ( )2111و بسیاری دیگر از زبان شناسان صرفاً بدین سبب که در حوزۀ وجودی
)- (existential closureکه در این جا همان حوزۀ گروه فعلی بزرگ است -گرفتار آمدهاند امکان دریافت «را»
را ندارند .مثال:
من به علی ] DPشاهنامۀ فردوسی [ دادم.
بنابراین ،پیشبینی میشود گروههای حرف تعریفی که ارجاعی مشخص در جهان خارح ندارند؛ مانند «گل»
در جملۀ نمونۀ زیر نیز اگر پس از خروج از حوزۀ وجودی به حوزۀ مورد نظر واردشوند مطابق با انگارۀ بیان-
شده در ( )26همچنان امکان دریافت تکواژ «را» را داشتهباشند:
«گل رُ نبایدچید.».
رویکرد حالت وابسته همچنین پیشبینی میکند سایر عناصری که به هر طریقی با فرایند فراگشت مفعول یا
قلب نحوی به این حوزه وارد میشوند نیز بتوانند تکواژ «را» را دریافتکنند؛ مانند نمونۀ زیر که در آن شاهد
قلب نحوی فاعل بند درونه هستیم .دراین نمونه همانگونه که مشاهدهمیشود هیچ هستۀ نقشنمای فعل
متعدیای حضور ندارد.
«(ما) خوشحالیم ]که علی بیگناهه[ = «(ما) علی iرُ خوشحالیم ]که  tiبیگناهه»[.
 .11اختصاص چند «را» با نظام حالت وابسته را میتوان با رویکرد هیرایوا ) )2111( (Hiraiwaنیز تبیین
نمود .در این رویکرد ،پس از شکلگیری گروه حرف تعریف شکافته ،با فرایند فراگشت مفعول ،زنجیرۀ مورد
نظر با ورود به حوزۀ  V + Iتحت سازهفرمانی فاعل قرارمیگیرد .قرارگیری در این جایگاه ساختاری موجب
میگردد تکواژ «را» به یکباره به زنجیرۀ مورد نظر که ممکن است شامل دو یا سه گروه حرف تعریف باشد
اختصاص یابد .این رویکرد همچنین قابل تعمیم به زنجیرۀ دارای حالت چندگانۀ فاعلی مانند نمونههای ( )3و
( ) 2در مقدمۀ این مقاله نیز است .برای آگاهی بیشتر از این رویکرد و چگونگی کارکرد آن در زبان فارسی
ر.ک:
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