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چکیده
در این مقاله رد وابسته در زبان فارسی بر اساس دو رویکرد پیشنهادی در برنامۀ کمینهه گهرا
به نام های «حرکت کنارهای» و «ادغام متقارن» تحلیل میشود .این مقالهه ادعها مهیکنه کهه
رویکرد «حرکت کناره ای» با قائل ش ن به حرکت کناره ای یک گروه اسمی از بن ادات بهه
بن اصلی جمله جهت بازبینی و ارزش گذاری مج د مشخصۀ حالت خود ،با مبهانی برنامهۀ
کمینه گرا مبنی بر حذف ش ن مشخصه های تعبیرناپذیر پس از ارزش گذاری آن ها در فراین
اشتقاق جمله ،در تضاد است .اسهتااده از رویکهرد «ادغهام متقهارن» و پهذیرش رد وابسهته
به عنوان یک گروه اسمی مشترک بین بن های ادات و اصلی جمله نیز با توجه به نمونه های
زبانی از زبان فارسی که در آن ها مشخصههای حالت مختلای برای گروه اسمی مشترک در
بن های جمله وجود دارد ،نمی توان مبنای توضیح این پ یه ه نحهوی قهرار گیهرد .شهواه
تجربی بیشتر از زبان فارسی ،نشاندهن ۀ ویژگیهای متاهاوتی بهرای سهاختارهای دارای رد
وابسته است بهگونهای که گروه اسمی جابهجاش ه می توان دارای مشخصه حالت متاهاوتی
در هر دو بن جملهه باشه و حتهی وجهود ضهمیر در جایگهاه رد اصهلی در جملهه باعه
ب ساختی جمله نمیشود .این مقاله ادعا مینمای که شواه تجربی از زبان فارسهی باسهتان
و میانه مبنی بر ع م وجود جمله های دارای رد وابسته در آن هها و همچنهین شهواه زبهان
____________________________
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مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

فارسی نو مبنی بر ویژگی های خاص این پ ی ه دستوری ،نشانگر ایهن واقعیهت اسهت کهه
زبان فارسی فاق پ ی ه نحوی رد وابسته است و سهاختارهایی از زبهان فارسهی نهو کهه در
آن ها به ظاهر رد وابسته وجود دارد ،نشان دهن ه تغییهرات ته ریجی در زبهان فارسهی نهو و
پی ایش این نوع از ساختها در این زبان است.
کلیدواژهها :رد وابسته ،برنامۀ کمینهگرا ،حرکت کنارهای ،ادغام متقارن
 .1مقدمه

یکی از واقعیتهای مهم زبان انسان ،وجود سازههایی در جمله است که از جایگهاه اصهلی
خود حرکت کردهان و به موقعیت ج ی ی منتقلش هان اما خوانش آنها در سهحح منحقهی در
موقعیتی بهغیراز موقعیت فعلی آنها انجام میشود .در این مقاله ،پ ی ۀ نحوی «رد وابسهته» 1در
زبان فارسی با استااده از تبیینهای فراهمش ه توسط دو رویکرد پیشنهادی در برنامۀ کمینههگهرا
با نامهای «حرکهت کنهارهای» 2نهونز )1995( 3و «ادغهام متقهارن» 4چیتکهو 2005( 5و 2011ب)
بررسی میشود .پ ی ۀ «رد وابسته» به ساختاری نحوی اطالق میشود کهه در آن ،گهروه اسهمی
جابه جاش ه دارای خوانش از چن ین رد در جمله است و بهعنوان مرجع واحه ی بهرای آنهها
محسوب میشود .بهعنوانمثال در جملههای پرسشی شمارهی  1.Aو  1.Bعبارتهای پرسشی
« »Which paperو « ،»Which reportمیتوانن همزمان بهعنوان مرجع دو رد به نامهای  tiو
 t'iدر نظر گرفته شون  .رد اول ( )tiکه به آن «رد واقعی» 6اطالق میشود ،جایگهاهی اسهت کهه
گروههای اسمی جابجا شه ه « »which paperو « »which reportاز آن موقعیهتهها حرکهت
نمودهان و به جایگاههای غیر موضوع در جمله ،منتقهلشه هانه  ،رد دیگهر ( )t'iبههعنهوان «رد
وابسته» شناخته می شود زیرا که وجود آن ،وابسته به حضور رد واقعی در جملهه ( ،)tiاسهت و
در صورت ع م وجود رد واقعی در جمله ،رد وابسته نمیتوان ایجاد شود و همچنین سهازهای
که رد وابسته در آن وجود دارد امکان خروج به گروه اسمی را نمیده (هگمن.)474 :1994 7
1. Parasitic Gap
2. Sideward Movement
3. Nunes
4. Symmetric Merge
5. Citko
6. Real Gap
7 . Hageman
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?1. A. Which paper did you file ti without reading t'i
?B. Which report did you modify ti without classifying t'i

سؤالی که در این تحقیق پاسخ داده می شود این است کهه آیها در زبهان فارسهی مثهالههای
شماره  2الف .و  2ب .میتوانن نشاندهن ۀ پ ی ۀ نحوی «رد وابسته» باشن یها خیهر در ایهن
تحقیق با توجه به ویژگیها و شواه تجربی در زبان فارسی ،این پ ی ۀ نحوی با اسهتااده از دو
رویکرد پیشنهادی نونز ( )1995مبنی بر حرکت کنارهای یک گروه اسهمی از بنه ادات بهه بنه
اصلی جمله و همچنین رویکرد چیتکهو ( 2005و 2011ب) مبنهی بهر وجهود ادغهام متقهارن و
اشتراک یک گروه اسمی بین بن اصلی و بن ادات جمله بررسی میشود و ماهیت اصهلی ایهن
پ ی ۀ نحوی در زبان فارسی توضیح داده میشود.
 .2الف{ .ک ام کتاب را} iشما  tiخری ی ب ون آنکه * PGبخوانی

1

ب{ .ک ام گزارشها را} iشما  tiاصالح کردی ب ون آنکه  PGطبقهبن ی نمایی
در این پژوهش ،شواه تجربی از زبان فارسی از سه دورۀ باستان ،میانه و نو ذکر میشود و
در آنها پ ی ۀ نحوی رد وابسته در ساختارهای پرسشی بررسهی مهیشهون  .همچنهین در ایهن
تحقیق پهس از بررسهی دو رویکهرد پیشهنهادی نهونز ( )1995و چیتکهو ( 2005و 2011ب) ،بها
استااده از شواه تجربی از زبان فارسی نو و در نظر گرفتن ویژگیههای خهاص رد وابسهته در
این زبان مانن امکان وجود نظام حالت متااوت در بن اصلی و ادات جمله برای گهروه اسهمی
جابه جاش ه و امکان حضور ضهمیر در جایگهاه رد واقعهی به ون ایجهاد ب سهاختی در جملهه،
وضعیت رد وابسته در زبان فارسی بررسی میشود.
 .2پیشینۀ تحقیق

اولین بار راس )1967( 2به وجود پ ی ۀ رد وابسهته اشهاره نمهود امها ترادلسهن )1981( 3و
انگ ال )1983( 4سعی کردن که این پ ی ۀ نحوی را تبیین نماین  .تاکنون زبهانشناسهان زیهادی
ماننه برزنههان ،)1977( 5چامسههکی 1982( 6و ب ،)1986کههین ،)1983( 1کالیکههاور )2001( 2و
 .1در این مقاله رد واقعی با حرف اختصاری ( )tو رد وابسته با حروف اختصاری ( )PGنشان داده میشون .
2. Ross
3. Taraldsen
4. Engehdal
5. Bresnan
6. Chomsky
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پستال ،)1993( 3نونز ( 1995و  ،)2004نیسن بوم )2000( 4و هورنسهتین )2001( 5ایهن پ یه ۀ
نحوی را بررسی کردهان  .تحقیقات انگ ال ( )1983دربارۀ رد وابسته و شهرایط خهوشسهاخت
بودن جمله دارای آن ،به این نتیجهگیری رسی که .1 مرجهع رد وابسهته بایه در جایگهاه غیهر
موضوع قرار داشته باش  .2 ،رد وابسته تنها در روساخت جمله دارای مجوز حضهور اسهت.3 ،
مرجع رد وابسته بای فقط یک گروه اسمی باش  .4 ،رد واقعی امکهان سهازه فرمهانی کمینهه رد
وابسته را ن ارد .5 ،رد وابسته با مرجع رد واقعی ایجاد یک زنجیره مهینماینه  .وی (همهان)9 :
دربارۀ درجۀ پذیرش جملههای دارای رد وابسته اعالم میکن که وجود رد وابسهته در بنه های
ناخودایستا نسبت به بن های خودایستا از میزان پذیرش بیشهتری در میهان مخاطبهان برخهوردار
است .انگ ال ( )1983و چامسکی ( )1982محه ودیتههایی را بهرای سهاختارهای دارای ایهن
پ ی ۀ نحوی ارائه مینماین  :رد وابسته توسط یهک رد  tمجهوز داده مهیشهود اگهر .1 :رد  tدر
روساخت بهعنوان یک متغیر حضورداشته باشه  .2 ،رد  tبهر رد وابسهته سهازه فرمهانی ن اشهته
باش  .راس ( )1967ساختارهای دارای رد وابسته و ساختارهای دارای حرکت موازی 6را مشابه
می دان چراکه به نظر میرس عنصر جابجا ش ه در ههر دو جملهه ) (1.Aو ) (1.Bاز بهیش از
یک موقعیت استخراجش ه باشن  .ازاینرو برخهی از زبهانشناسهان تحلیلهی یکسهان از ایهن دو
ساختار نحوی ارائه کردن مانن هایک ،)1985( 7ویلیامز ،)1990( 8و آن )2007( 9اما محققهان
دیگری مانن مون )1993( 10و پستال ( )1993با ذکر شواه ی نشان دادن که نمیتوان ایهن دو
ساختار را مانن یک یگر تجزیه وتحلیل کهرد .نینومها )2010( 11در تحلیهل رد وابسهته در زبهان
رومانیایی با ارائه تحلیلهایی مبتنی بر نتایج تحقیقات مهون ( )1993و پسهتال ( )1993بهه ایهن
نتیجهگیری رسی که نمیتوان اشتقاق پ ی ه رد وابسته در این زبان را مانن اشتقاق ساختارهای
دارای حرکت موازی در نظر گرفت.

1. Kayne
2. Culicover
3. Postal
4. Nissenbaum
5. Hornestein
6. Across The Board Construction
7. Haik
8. Williams
9. An
10. Munn
11. Niiunuma
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کریمی ( 1999ب و  )35 :2005در پژوهش خود دربارۀ رد وابسته در زبان فارسهی نتیجهه-
گیری کرد که ماعول مشخص در جملههای زبان فارسی مجوز دهن ۀ رد وابسته اسهت .ایشهان
( )37 :2005در پژوهش خود با ارائه تعریف بازنویسی ش ه از ماهوم مشهخص بهودگی انهک

1

( )1991بیان میکن که گروه اسمی در زبان فارسی به دو گروه تقسیم مهیشهون  :مشهخص 2و
نامشخص 3و تنها گروههای اسمی مشخص در زبان فارسی که همیشه همراه حهرفاضهافه «را»
در جمله ظاهر میشون  ،4میتوانن مجوز دهن ه رد وابسته در جمله باش .
ساداتی نوشآبادی و صبوری ( )1397در تحقیق خود درباره حرکهت پرسهشواژه در زبهان
فارسی میانۀ زردشتی ،موضوع حضور پرسشواژه و جزء پرسشی در جملههای پرسشهی آری-
خیر این زبان را محابق با «اصل نگارش بن ( »5چنگ 1991 6و  )1997بررسی کردن  .بر اسهاس
پژوهش چنگ( 1991و  ،)1997فقط زبانهایی که دارای جزء پرسشی در ابت ای بنه جمهالت
پرسشی آری ه خیر هستن  ،میتوانن مجوزدهن ۀ حرکت نحهوی پرسهش واژههها در جمهالت
پرسشی باشن و در صورت ع م وجود جزء پرسشی در ابت ای بن جملههای پرسشی آری ههه
خیر ،پرسش واژهها در آن زبانها از نوع ابقایی خواهن بود .نتیجۀ بررسی ساداتی نوشآبادی و
صبوری ( )1397دربارۀ جملههای پرسشی آری– خیر در زبان فارسی میانۀ زردشهتی نشهان داد
که این جملهها فاق هرگونه جزء پرسشی در ابت ای بن خود هستن و همچنین پرسهشواژههها
در این زبان از نوع ابقایی هستن و دارای هیچگونه حرکت نحوی نیستن .
1. Enç
2. Specific
3. Non-specific
 .4در زبان فارسی حرف اضافه «را» همیشه نشاندهن ه ماعول مستقیم مشخص نمیباش  .به عنوان مثال میتوان جمالتی را
در زبان فارسی ذکر نمود که دارای دو گروه اسمی هستن و هر دو گروه اسمی دارای حرف اضافه «را» میباشهن (کریمهی،
.)1989
حسن را برادرش را میشناسم.
در جمله فوق نمیتوان تنها با استااده از نشانه «را» ماعول مستقیم مشخص را شناسایی نمود زیرا در آن صورت میتوان بهه
اشتباه «حسن» را به نیز عنوان ماعول مستقیم مشخص در نظر گرفت که این امر صحیح نمیباش  .با اسهتااده از شهم زبهانی
سخنگویان فارسی می توان بیان کرد که در جمله فوق ماعول مستقیم مشخص «برادر حسن» میباش که حهرف اضهافه «را»
در میان اجزای این گروه اسمی که در نقش ماعول مستقیم مشخص میباش وارد ش ه است و یا میتهوان بهه جملهه ذیهل
اشاره نمود که حرف اضافه «را» در کنار قی زمان بکار رفته است و نمیتوان از نظر ساختاری نشهاندهنه ه ماعهول باشه :
امشب را این جا هستم.
5. Clausal Typing Hypothesis
6. Cheng

مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

6

شمارة /3پیاپی 22

ساداتی نوشآبادی و صبوری ( 1398الف) در پژوهش خود درباره حرکت سازههای جملههای
زبان فارسی باستان و فارسی میانه نشان دادن که سازهها در جملههای این زبانها میتوانن بر
اساس فراین قلب نحوی در جایگاههای مختلای قرار بگیرن اما در بررسی جملههای زبان
فارسی باستان و فارسی میانه نمونهای از رد وابسته مشاه ه نش .
 .3مبانی نظری

در نظریۀ حاکمیت و مرجعگزینی که یکی از رویکردهای دستور زایشی است ،برای تحلیهل
رد وابسته از دو روش استااده شه ه اسهت :رویکهرد مبتنهی بهر حرکهت (چامسهکی ب ،1986
براونینگ )1987 1و رویکرد مبتنی بر نبود حرکهت (چامسهکی  1982کهین  1983پستسهکی

2

 1982و سینکو .)1990 3در رویکرد مبتنی بر حرکت ،رد وابسته بهعنوان یک رد در نظر گرفتهه
میشود که به علت حرکت یک سازه بهوجهود آمه ه اسهت .چامسهکی (ب  )1986در بررسهی
ماهیت پ ی ه رد وابسته اعالم می نمای که رد وابسته یک متغیر است که بهطور مستقیم توسهط
عملگری در خارج از افزودهای که در آن قرار دارد ،مقی ش ه است .به دلیل آنکه متغیرها بایه
به جایگاه غیر موضوع مقی باشن بنابراین تنها حرکتهای غیر موضوع میتوانه جهواز دهنه ه
رد وابسته باشن .
در رویکرد مبتنی بر ع م حرکت ،فرض بر این است که رد وابسته در حقیقت یهک ضهمیر
تهی است .هگمن ( )474 :1994دربارۀ منشأ پی ایش رد وابسته اعالم میکن کهه رد وابسهته را
نمیتوان بهعنوان رد پرسشواژه در نظر گرفت زیرا پرسشواژه نمیتوان در زیرساخت جملهه،
دارای دو جایگاه مختلف باش  .یکی از تحلیلهای ارائهش ه توسط وی برای تحلیل رد وابسته،
در نظر گرفتن رد وابسته بهعنوان ضمیر  PROاست.
3. Ali is the man whomi you distrust ti when you meet ei.
در این روش فرض بر این است که جایگاه  tiدر زیرسهاخت توسهط  whomو جایگهاه رد

وابسته در زیرساخت ( )ei.توسط یک عنصر تهی که دارای نقش معنایی است ،اشغال ش هان و
این عنصر تهی در زبان انگلیسی دارای ویژگیهای ]+مرجعدار +ضمیری [4اسهت کهه همهان

1. Browning
2. Pesetsky
3. Cinque
]4. [+pro; +anaphor
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ویژگیهای ضمیر  PROاست .در این روش ،ضمیر  PROتحت کنترل فعل جمله است و این
نکته نیز دارای اهمیت است که شرط ع م حاکمیهت بهر ضهمیر  PROدر زیرسهاخت رعایهت
نمیشود.
4. Ali is the man [cp[IP you distrust whomi [cpwhen [IP you meet
e2=PROi]]]].

این جمله در روساخت دارای ساختار ذیل است:
5. Ali is the man [cp[IP whomi you distrust ti [cpwhen [IP you meet
e2i=*PROi/ ti]]]].
با توجه به اصل اعحهای حالهت در روسهاخت ،اگهر  e2در روسهاخت جملهه فهوق تحهت

حاکمیت فعل ( )meetباش  ،بنابراین  e2در جایگاه ماعول قرار دارد و بای حالت ماعهولی بهه
آن اعحا شود اما این وضعیت باع

می شود که اصل ع م حاکمیت بهرای ضهمیر  PROنقه

شود و حضور ضمیر  PROدر روساخت باع

ایجاد جمله ب ساخت میشود .با نگاهی به این

تحلیل متوجه این موضوع میشویم که  e2دارای دو ویژگی متااوت در زیرساخت بهه صهورت
]+مرجعدار +ضمیری[ و در روساخت به صورت ] –مرجعدار -ضمیری[ است .با توجهه بهه
این اصل که مشخصات واژگان در زیرساخت در روساخت نیز حاظ مهیشهود (چامسهکی ب
 ،)17 :1986بنابراین  e2نمی توان در روساخت دارای ویژگیهای باش که در زیرساخت فاقه
آنها بوده است.
دو رویکرد بر اساس برنامه کمینهگرا برای بررسی پ یه ه رد وابسهته بها نهام ههای حرکهت
کنارهای (نونز  2004 ،1995و  )2005و هورنسهتین ( )2001و ادغهام متقهارن (چیتکهو  2005و
2011ب) پیشنهاد ش ه است.
 1-3حرکت کنارهای

نونز ( 2004 ،1995و  )2005و هورنستین ( )2001در تحلیل پ ی ۀ رد وابسته این پیشهنهاد
را محرح نمودن که رد وابسته به دلیل «حرکت کنارهای» مانن مثالهای ذیل ایجاد میشود.
?6. Which paper did you file without reading
?[Which paper]i did you file ti without reading pg
]]7. a. K= [ without reading [which paper
b. L = file
]]8. a. K = [without reading [which paper
]b. L = file [which paper
]]]9. [VP [VP file [which paper]] [PP without reading [which paper
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10. [did you [VP [VP file [which paper]] [PP without reading [which
]]]]paper
11. a. [[which paper]1 did you [VP [VP file [which paper]2] [PP without
]]]reading [which paper ]3
b. Deletion in the phonological component:
12. [[which paper] did you [VP [VP file [which paper]] [PP without reading
]]]][which paper

در تحلیل پیشنهادی نونز ( 2004 ،1995و  ،)2005رد وابسته در حقیقت یک کپی از گهروه
پرسشواژه جابجا ش ه است .نونز ( )2004این ادعا را محرح مینمای که گهروه پرسشهواره در
بن ادات در ابت ا با یک حرکت کنارهای به جایگاه ماعول در بنه اصهلی حرکهت مهینمایه و
سپس با یک حرکت آشکار به جایگاه مشخصگر گروه مهتممنمها جابجها مهیشهود .اگهر ایهن
حرکت یک فراین صحیح باش (بشکوویچ 1994 1السهنیک )1995 2در ابته ا گهروه پرسشهی
] [which paperبا یک حرکت کنارهای به موقعیت ماعول در بن اصلی جملهه و سهپس از آن
موقعیت به جایگاه مشخصگر گروه متمم نما منتقل میشود .اکنون دو زنجیره CH1 (copy1,

) CH2 (copy1, copy3) copy2تشکیلشه ه اسهت .در مرحلهۀ نههایی بهر اسهاس عملیهات
«کاهش زنجیره» 3یکی از زنجیرهها حذف میشود .عملیات کاهش زنجیهره بهه معنهای «حهذف
کمترین تع اد از اجزای تشکیلدهن ه زنجیره  CHاست بهطوریکهه خهوانش زنجیهره  CHدر
ترتیب خحی بر اساس اصل تناظر خحی ( )LCAباش » (نونز  .)27 :2004بر اساس نونز (نونز،
 )1995کپی سازه جابه جاش ه نسبت به سازه موجهود در الیهه زیهرین کهه بها آن تشهکیل یهک
زنجیره را داده است ،دارای مشخصههای صوری کمتهری بهوده و بهر اسهاس اصهل اقتصهادی،
حذف سازه در الیۀ زیرین به دلیل داشتن مشخصههای بیشهتر ،منحقهی اسهت .بها فهرود سهازه
منتقلش ه به جایگاه ج ی و بازبینی مشخصۀ خود ،کپی سازه نسهبت بهه سهازۀ اصهلی ،دارای
مشخصۀ صوری کمتری است .اکنون با توجه به اصل اقتصادی و اصل کهاهش زنجیهره (نهونز،
 )1995حذف سازه در الیۀ پایینی به دلیل داشتن مشخصههای بیشتر و بهازبینی نشه ه ،شهرایط
الزم را برای تظاهر آوایی جمله محابق با اصل تناظر خحی کهین ( )1994فهراهم مهیسهازد .بهر
اساس نونز ( )6 :1995حرکت مرجع رد وابسته به دلیل بازبینی مشخصۀ خهود یعنهی مشخصهۀ
تعبیرناپذیر ( ) uWHاست .با توجه به این موارد ،بهترین گزینهه بهرای کهاهش زنجیهره ،شهامل
1. Boskovic
2. Lasnik
3. Chain Reduction
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حذف کپیهای موجود در الیههای پایین است ( copy 1و  )copy 2که در جملهه شهماره 13
نشان دادهش ه است .این کاهش زنجیره باع

می شود که اشهتقاق ،مبتنهی و سهازگار بها اصهل

تناظر خحی قرار بگیرد و شرایط الزم تعیینش ه توسط سحح واجی رعایت شود.
13. [[which paper]copy 3 did you [VP [VP file [ which paper ]copy 2] [PP
]]]without reading [which paper]Copy one
?14. Which paper did you file without first reading
 2-3رویکرد ادغام متقارن

با معرفی «برنامۀ کمینهگرا» توسط چامسکی ( ،)1995فراین های دخیل در اشتقاق جمله بهر
اساس روششناسی اقتصادی بازنگری ش ن و فراین های طبیعی که در اختیار نظهام محاسهباتی
زبان قرار داشتن  ،موردتوجه قرار گرفتن  .ازنظر چامسکی (« )6 :2001هسته نحو زبهان »1دارای
فراین ی با نام «ادغام» است که به طور طبیعی در اختیار نظام محاسباتی زبان قهرار دارد و بهرای
نظامی که دارای درونهگیری است ،موردنیاز است .وی ( )2 :2001ادغام را فراین غیرقابلانکهار
هر نظام دارای قابلیت درونهگیری میدان که در آن با استااده از دو سازه نحوی  Aو  ،Bسهازه
ج ی } G={A,Bایجاد میشود .چامسکی ( )2 :2001دو نمونه از فراین ادغام را با نام «ادغام
مجموعهای »2معرفی میکن که عبارتان از :ادغام بیرونی 3و ادغام درونی .4در ادغهام بیرونهی،
که نمونۀ اعالی فراین ادغام است ،دو ساختار ریشهای انتخاب و با یک یگر ترکیب مهیشهون
(نمودار .)1
A+B
B

A

نمودار  -1فرایند ادغام بیرونی بر اساس چامسکی ()2 :2001

بهعنوانمثال ،در تشکیل گروه بیشهینه حهرفاضهافه «در خیابهان» ،ابته ا فراینه انتخهاب از
فهرست واژگان دو سازه با نامهای حرفاضافه «در» و گروه اسمی «خیابان» را انتخاب میکنه
و با ادغام آنها ،گروه بیشینه حرفاضافه «در خیابان» را تشکیل میده (نمودار .)2
1. narrow syntax
2. set merge
3. external merge
4. internal merge
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گروه بیشینه حرف اضافه

در

خیابان

نمودار  -2گروه بیشینه حرف اضافه

در ادغام درونی ،یک بخش از ساختار موجود دوباره وارد فراین ادغام میشهود و بها خهود
ساختار ادغام میشود .این فراین نشاندهن ۀ حرکت نحوی اسهت .چامسهکی (« )1995فرضهیه
بازنوشت حرکت »1را محرح می کن که عنصری با حرکت از جایگاه اصهلی خهود ،بهه جایگهاه
مشخصگر هسته خود فرود میآی  .چامسکی ( )9 :2001دربارۀ ادغهام درونهی مهیگویه کهه
کارکرد ادغام درونی  αو  βدرصورتیکه  βجزئی از  αباش بای به ایجاد مشخصگر ج ی ی
برای  αشود .محققان دیگری نیز مانن اپستین و همکاران ،)1998( 2گارتنر ،)1999( 3اسهتارک

4

( )2001و ژانگ )2004( 5ماهوم حرکت را با عنوان «ادغام درونی» تعبیر کردهان (نمودار .)3
α

α
β
β

β
نمودار  -3فرایند ادغام درونی بر اساس چامسکی ()9 :2001

بهعنوانمثال ،در فعلهای غیرکنایی در زبان فارسی (جمله شماره  )15پس از تشکیل گهروه
بیشینه فعلی کوچک و ادغام هسته زمان با آن ،بهر اسهاس «اصهل فهرافکن گسهترده» ،فاعهل از
جایگاه خود در مشخصگر گروه بیشینه فعلی کوچک به جایگاه مشخصگر گروه زمهان ارتقها

1. copy theory of movement
2. Epstin et al
3. Gartner
4. Starke
5. Zhang
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مییاب  .در این فراین  ،که نمونهای از ادغام درونی است ،فاعل به بخشی از گروه بیشهینه زمهان
تب یل میشود (نمودار .)4
 .15من یک لباس خری م.
TP

iمن

’T

T

vP

’v

ti
v

VP

یک لباس خریدم
نمودار  -4ارتقا فاعل به جایگاه مشخصگر گروه بیشینه زمان

چیتکو ( 2005و 2011ب) با توجه به ویژگیهای ادغام بیرونی و ادغام درونهی ،نهوع سهوم
فراین ادغام با عنوان «ادغام متقارن »1را معرفی میکن که دارای ویژگهیههای دو فراینه ادغهام
مذکور است .ازنظر چیتکو ( )476 :2005این نوع از فراین ادغام ،با ترکیهب کهردن دو سهاختار
ریشه ای ،دارای ویژگی ادغام بیرونی است و با در نظر گرفتن اشتراک یک سازه بهین دو سهازه
ریشه ،دارای ویژگیهای ادغام درونی است .علت این نامگذاری ،وجود یک سازه مشترک بهین
دو سازه ای است که در فراین ادغام حضور دارن و ایهن سهازه مشهترک تحهت سهازه فرمهانی
گرههای بیشینه هر دو سازه قرار دارد (نمودار .)5

1. parallel merge
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B

C

B

نمودار  -5ادغام متقارن بر اساس چیتکو ()476 :2005

موضوع مهم دیگری که با در نظر گرفتن فراین ادغام متقارن محرح میشود ،فراین بهازبینی
مشخصه ها در نظامی است کهه امکهان وجهود ادغهام متقهارن در آن وجهود دارد .نظهام حالهت
«جستجوگره ه ف »1که توسط چامسکی ( 2000و  )2001ارائه ش  ،راهحهل مناسهب را بهه مها
ارائه میکن  .در این نظام ،ارزشگذاری مشخصهها جایگزین بازبینی مشخصهها گردیه ه اسهت
و در آن ،مشخصه حالت یک گروه اسمی بهعنوان یک مشخصه ذاتی در نظر گرفته نمهیشهود،
بلکه انعکاسی از «مشخصههای فای »2بر هستههای زمان و گروه بیشینه فعلی کوچک است .در
این نظام ،مشخصههای تعبیرناپذیر بههصهورت فاقه ارزش وارد نظهام محاسهباتی مهیشهون و
عملیات تحابق تحت شرایط سهاختاری مناسهب ،بهه ارزشگهذاری مشخصههههای فاقه ارزش
میپردازد .در نظام «جستجوگر -ه ف» امکان رابحه تحابق بین یک ه ف بها چنه جسهتجوگر
بهصورت همزمان وجود دارد.
در مبح

محرحش ه توسط چامسکی ( 2000و  )2001دربارۀ نظام «جسهتجوگر  -هه ف»،

موضوع رابحه تحابق بین یک جستجوگر و چن ه ف و یا چنه جسهتجوگر و یهک هه ف رد
نش ه است .بر این پایه هیرایوا )2005( 3امکان ارزشگذاری مشخصهها بهصورت همزمهان در
دو ه ف توسط یک جسهتجوگر را بررسهی مهینمایه و ایهن عملیهات را «تحهابق چن گانهه»4
مینام  .وی با ذکر شواه ی از زبان فنالن ی نشان میدهه کهه هسهته گهروه زمهان مهیتوانه
همزمان بها فاعهل درونههای شه ه و پهو واژه وارد رابحهۀ تحهابق شهود (هیرایهوا.)51 :2005 ،
انگارهای که وی به آن اشاره میکن  ،رابحۀ تحابق بین یک جستجوگر و دو ه ف است که خود
می توان احتمال وجود چن جستجوگر و یک ه ف را نیز فراهم کن  .وی با ذکهر شهواه ی از

1. probe-goal
2. phi-features
3. Hiraiwa
4. multiple agree
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زبان فنالن ی نشان میده که هسته گروه زمان میتوان ههمزمهان بها فاعهل درونههایشه ه و
پو واژه وارد رابحه تحابق شود (هیرایوا.)51 :2005 ،
تحابق چن گانه بر اساس هیرایوا ()51 :2005
a) PuΦ>GuCase,Φ,GuCase,Φ
b) PuΦ, PuΦ>GuCase,Φ

در فراین بازبینی مشخصهها توسط نظام محاسباتی زبان ،عملیات تحابق برای ارزشگهذاری
مشخصهها استااده میشود .در این فراین  ،بر اساس رابحه سازه فرمانی که بین «جسهتجوگر» و
«هه ف» وجههود دارد ،نظههام تحههابق بههه ارزشگهذاری مشخصههههههای فاقه ارزش مههیپههردازد.
بهعنوانمثال ،هسته زمان که مشخصۀ فای آن ارزشگذاری نش ه است با گهروه اسهمی موجهود
در جایگاه مشخصگر گروه بیشینه فعلی کوچک که مشخصه فای آن دارای ارزش اسهت ،وارد
رابحه تحابق میشود و ب ینوسیله مشخصۀ فای هسته زمان در جمله ارزشگذاری میشود .بها
پذیرش ادغام متقارن و اشتراک یهک عنصهر بهین دو گهره ،ایهن پرسهش محهرح مهیشهود کهه
ارزش گذاری مشخصههای سازه مشترک بین دو گره چگونه انجام خواه ش  .بههعنهوانمثهال،
اگر یک گروه اسمی بین دو گروه زمان مشترک باش  ،مشخصه حالت این گروه اسهمی توسهط
ک ام هسته زمان ارزشگذاری خواه ش  .درصورتیکه مشخصه حالت گهروه اسهمی مشهترک
بین دو گروه زمان ارزش یکسانی را دریافت نمای  ،نظام محاسهباتی زبهان بها مشهکلی مواجهه
نیست اما اگر مشخصه حالت گروه اسهمی مشهترک ،دو ارزش متاهاوت را از دو هسهته زمهان
دریافت نمای  ،بر اساس پهژوهش چیتکهو ( 2011ب ،)49 :نظهام محاسهباتی زبهان بهر اسهاس
ساختار ساخت واژی آن زبان به ارزشگذاری مشخصه حالت آن گروه اسهمی اقه ام مهیکنه .
گروسز )2009( 1در تحقیق مشابهی درباره نحوه ارزشگذاری همزمان مشخصه فای یک هسته
زمان توسط دو گروه اسمی موجود در جایگاه مشخصگر گهروه بیشهینه فعلهی کوچهک ،بیهان
میکن که اگر دو گروه اسمی دارای مشخصه فای شمار بهصورت مارد باشهن  ،در آن صهورت
پ ی ه «تحابق جمعی »2رخ میده که باع

میشود مشخصه فای هسته زمان بهصهورت جمهع

ارزشگذاری گردد.

1. Grosz
2. cumulative agreement
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 .4تحلیل اطالعات :رد وابسته در زبان فارسی

رویکرد حرکت کنارهای (نونز  )2004در ساختارهای دارای رد وابسته در زبان فارسهی نیهز
صحیح است و میتوان این پ ی ه را بهوسیله آن توصیف نمود:
{ .16چه چیزی را} iشما  tiفرستادی ب ون آنکه  pgiبستهبن ی کنی
 .17الف =K .ب ون آنکه }آن چیز را{ بستهبن ی کنی
ب = l .بستهبن ی کردن
 .18الف =K .ب ون آنکه }آن چیز را} بستهبن ی کنی
ب{ = l .آن چیز را} بستهبن ی کردن
] .19گروه فعلی ] گروه فعلی {آن چیز را} فرستادی ادات به ون آنکهه { آن چیهز را} بسهتهبنه ی
کنی .
] .20آیا شما ]گروه فعلی [ گروه فعلهی {آن چیز را} فرستادی ] ادات به ون آنکهه { آن چیهز را}
بستهبن ی کنی .
 .21الف{ .چه چیزی را} 1شما ]گروه فعلی ] گروه فعلهی {آن چیز را} 2فرستادی ]ادات ب ون آنکه
{ آن چیز را } 3بستهبن ی کنی [

حذف در سحح آوایی اینگونه است که با رعایت اصل کاهش زنجیره و حهذف کپهیههای
موجود در الیههای پایین به دلیل داشتن مشخصۀ بیشتر و بازبینی نش ه ،جملهه خهوشسهاخت
ازنظر آوایی ایجاد میشود.
} .22چه چیزی را} 1شما [گروه فعلی ] گروه فعلی {آن چیز را} 2فرستادی ادات ب ون آنکهه { آن
چیز را } 3بستهبن ی کنی .
 .23چه چیزی را شما فرستادی ب ون آنکه بستهبن ی نمایی
گروه پرسشواره (چه چیزی را) در ابت ا با یک حرکت کنارهای بهه جایگهاه ماعهول در بنه
اصلی حرکت مینمای (جمله  )17و سپس با یک حرکت آشکار به جایگاه مشخصگهر گهروه
متمم نما جابجا میشود (جمله  .)18اکنون بها تشهکیل دو زنجیهره ) CH1 (copy1, copy2و
) CH2 (copy1, copy3و نیز با استااده از عملیات «کاهش زنجیره» برای حذف سازه موجود
در الیههای پایینی (جمله شماره  ،)22اشتقاق جمله مبتنی و سازگار با اصل تناظر خحی ایجهاد
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میشود و شرایط الزم تعیینش ه توسط سحح واجی رعایت میشهود و جملهه خهوشسهاخت
شماره  23تولی میشود.
پیشنهاد حرکت کناره ای برای تبیین رد وابسته با مشکالتی همراه است .انتقادی که بر روش
پیشنهادی نونز ( )1995میتوان وارد دانست این است کهه در برنامهۀ کمینههگهرا ارزشگهذاری
مشخصههای تعبیرناپذیر و بازبینی آنها توسط نظام محاسباتی زبان ،منجر بهه حهذف شه ن آن
مشخصهها می شود (هورنستین و همکاران  15 :2005و اجهر .)168 :2003 1حهال اکنهون اگهر
روش پیشنهادی نونز ( ) 1995را در اشتقاق رد وابسته در نظر بگیریم در ابت ا گروه اسهمی {آن
چیز} با یک حرکت کنارهای ،به بن اصلی منتقل میشود و سپس به جایگاه مشخص گر گهروه
متمم نما حرکت می کنه  .در ایهن رویکهرد بایه بپهذیریم کهه مشخصهه حالهت گهروه اسهمی
جابه جاش ه (آن چیز) بای بع از بازبینیش ن در بن ادات جمله بهگونهای ناشناخته فعال بهاقی
بمان تا در بن اصلی جمله دوباره بازبینی و حذف شود.
اما پذیرش این موضوع برخالف روش بازبینی و حذف مشخصههای تعبیرناپذیر در فراینه
اشههتقاق جملههه اسههت (اجههر ،)168 :2003زیههرا مشخصههههههای تعبیرناپههذیر پههس از بههازبینی و
ارزش گذاری ش ن توسط مشخصه های متناظر تعبیرپذیر ،بای حذف شون و امکان فعال مان ن
آنها دیگر وجود ن ارد .این مشکل را میتوان با توجه به مبانی نظهری ادغهام متقهارن برطهرف
نمود .پذیرش مبهانی محابقهه چن گانهه (هیهراوا  )51 :2005و ادغهام متقهارن چیتکهو ( 2005و
2011ب) می توان در تبیین حالت یکسان گروه اسمی مشترک بین دو بنه جملهه مها را یهاری
نمای  .گروه اسمی جابه جاش ه دارای مشخصه حالت یکسان در دو بن جمله است زیرا گهروه
فعلی کوچک در هر دو بن جمله دارای مشخصۀ تعبیرپهذیر حالهت ماعهولی یکسهان اسهت و
متااوت بودن نظام حالت در دو بن ادات و اصلی جمله نمهیتوانه مجهوز دهنه ه رد وابسهته
باش .
{.24ک ام نامهها را} iشما  tiبایگانی نمودی ب ون آنکه  pgiبخوانی
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در مثال شماره  24گروه اسمی }ک ام نامه ها} در هر دو بن دارای حالت ماعولی است کهه
به صورت یکسان از دو گروه فعلی {بایگانی نمودن} و {خوان ن} آن را دریافت مینمای امها
در مثال شماره  25متااوت بودن حالت گروه اسمی در دو بن منجر به ب ساختی جمله خواهه
ش  .در این مثال گروه اسمی {کتاب} دو حالت متااوت به نامههای حالهت ماعهولی و حالهت
اضافی را از گروه فعلی {خری ن} و حرف اضافه {به} دریافت مینمای .
{ .25ک ام کتاب را} iشما  tiخری ی ب ون آنکه راجع به  pgiبا ما صحبت نمایی
در این حالت به علت ع م ارزشگذاری مناسب مشخصه گروه اسمی {کتاب} با توجه بهه
دریافت دو مشخصه حالت متااوت از هسته دو گروه فرافکن بیشینه گروه فعلی کوچک ،جمله
تولی ش ه ،ب ساخت خواه بود.
بررسی بیشتر نمونههایی از جمله های فارسهی در سهه دوره تهاریخی باسهتان ،میانهه و نهو،
جنبههای دیگری از این پ ی ۀ نحوی را آشکار میکن  .بررسی متون معتبر و سهنگنوشهتهههای
به جامان ه از فارسی باستان و میانه نشان گر این موضوع هستن که در ایهن زبهانهها ههیچگونهه
ساختاری که در آن ،یک گروه اسمی بهعنوان یک مرجع برای دو و یا چن رد در جمله در نظر
گرفته شود ،وجود ن ارد.
زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی از زبانهای ایرانی میانه جنوب غربی است .ایهن زبهان،
بازمان هی گونه ای از زبهان فارسهی باسهتان و زبهان رسهمی شاهنشهاهی ساسهانی اسهت .آ هار
برجایمان ۀ فارسی میانه را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارتان از :فارسهی میانههی
کتیبهای ،فارسی میانهی زردشتی ،فارسی میانهی مسیحی و فارسی میانۀ مانوی یها ترفهانی .ایهن
آ ار به چهار خط نوشتهش هان  :خط کتیبهای ،خط کتابی ،خط زبوری و خهط مهانوی (رضهائی
باغبی ی .)135 -134 :1388 ،فارسی میانهه زردشهتی اصهحالحاه بهه زبهان بههکاررفتهه در آ هار
زردشتیان گاته میشود .این آ ار به الابایی نوشتهش ه که از اصل آرامی گرفتهشه ه و از راسهت
به چپ نوشته میش هان (ابوالقاسمی.)134 :1389 ،
بررسیهای ساداتی نوشآبادی و صبوری ( 1398الهف) در خصهوص حرکهت سهازهههای
جملههای زبان فارسی باستان و فارسی میانهه نشهان داد کهه بهر اسهاس فراینه قلهب نحهوی،
سازههای جمله میتوانن آرایش واژگانی مختلای در جمله داشته باشن  ،بهگونهای که در برخی
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از جملهها (جملههای شمارهی  26و  )27ترتیب خحی سازهها در جملههای پیهرو بههصهورت
فاعل +ماعول +فعل است ولی در برخی دیگر از جملهها (شهمارهی  28و  )29در جملههههای
پایه ترتیب سازهها متااوت است.
26. āyadanātyāGaumātahyamagušviyakaadamniyacāraya

پرستشگاههایی را که گئوماته مغ ویران کرده بود ،من همانن قبل ساختم ) DBIسحر .)64-63
در جملۀ فوق که از فارسی باستان است ،فاعل {من  ،}adamماعول {پرستشهگاهههایی را
که گئوماتهه مهغ ویهران کهرده بهود  }āyadanātyāGaumātahyamagušviyakaو فعهل
{ساختم  } niyacārayaاست .در این جمله ماعول پیش از فاعل در ابت ای جمله قرارگرفتهه و
با حرکت قلب نحوی دارای خوانش نشاندار ش ه است.
27.awēšāndāmānkanēbūdhēndā-mbrēhēnīdantuwānudnūnkabūd
wišuftabāzpassāxtanhugartar.

این آفری گان را آنگاهکه نبودن  ،پس من توانستم آفری ن و اکنون که بودن (امها) آشهاتن ،
دوباره ساختن آسانتر است( .وزی گیهای زادسپرم ،فصل  ،34بن )6
در جملۀفوق از فارسی میانه ،ترتیب خحی بهصورت ماعهول {ایهن آفریه گان را آنگهاهکهه
نبودن  }awēšāndāmānkanēbūdhēndو فعل {توانسهتم آفریه ن ā-mbrēhēnīdan

 }tuwānاست و فاعل ضمیر متصل « »-mاست که قبل از فعل قرارگرفته است.
بررسی دیگر شواه زبانی از جملههای زبان اوستایی نشاندهن هی این است که در برخهی
جملههای این زبان ،فعل پیش از فاعل در جمله پایه قرار گرفته ،اما در جملههای پیرو ،ترتیهب
سازههای جمله بهه صهورت فاعل+ماعول+فعهل بهاقیمانه ه اسهت (مثهال شهماره  29از زبهان
اوستایی):
28.šusatxvarənōYimathačaVīuuaŋhušāt.

دور ش فره از جم پسر ویونگهان( .زامیادیشت ،بن )35
در جملۀفوق ،فعل {دور شه  }šusatپهیش از فاعهل جملهه {فهره  }xvarənōدر ترتیهب
سازههای جمله قرارگرفته است.
29. pərəsat zaraөuštrōahurəmmazdamahuramazdamainiiōspəništa….
kōpaoiriiō
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aothacamašiiehe.اmašiinam…āөrōtafnušdāraiiattan

پرسی زردشت از اهورهمزدا :ای اهورهمزدا ،ای فزاین هترین مینو  ...که (بود) نخستین کهس
از مردمان  ...که گرمی آتش را از تن مردم دور داشت (ون ی اد  ،20بن )1
در جملۀفوق که از جملههای پرسشی زبهان اوسهتایی اسهت ،فعهل در جملۀپایهه {پرسهی
 }pərəsatپیش از فاعل جمله {زردشت  }zaraөuštrōقرارگرفته است ،اما ترتیب سازههها در
جمله پیرو بهصورت بینشان فاعل {نخستین کس از مردمان  +}paoiriiōmašiinamماعهول
{گرمی آتش  }āөrōtafnušو فعل {دور داشت  }dāraiiatبیانش ه است.
از طرف دیگر بررسی شواه تجربی از زبان فارسی نو نشان میدهن که پ یه ۀ رد وابسهته
در این دوره تاریخی از زبان فارسی برخالف زبان انگلیسی دارای خصوصیات ویهژهای اسهت.
یکی از منحصربهفردترین ویژگیهای این پ ی ه ب ینصورت است کهه حضهور رد وابسهته در
جملهها بهطور کامل بهصورت اختیاری است و حتی درصورتیکه جایگاه رد اصهلی در جملهه
توسط یک گروه اسمی دیگر اشغالش ه باش  ،حضهور رد وابسهته در جملهه باعه

ب سهاختی

جمله نمی شود که این موضوع برخالف یافتههای هگمن ( )474 :1994است .در سه مثهال ،30
 32 ،31گروههای اسمی {ک ام مقاالت را}{ ،ک ام فایلهها را} و{که ام کهارگر را} بههعنهوان
مرجع سه رد در جمله هستن و در این جملههای خوش ساخت نحهوی رد وابسهته بعه از رد
واقعی در جمله قرارگرفته است.
{ .30ک ام فایلها را} iعلی  tiبایگانی نمود ب ون آنکه  pgiطبقهبن ی نمای
{ .31ک ام مقاالت را} iشما  tiخوان ی ب ون آنکه  pgiبایگانی نمایی
{ .32ک ام کارگر را} iعلی  tiاستخ ام نمود تا در کارخانه  pgiبکارگیرد
در مثالهای  35 ،34 ،33رد وابسهته در جملهه قبهل از رد واقعهی قرارگرفتهه اسهت و ایهن
جملهها نیز ازنظر معنایی و نحوی خوشساخت میباشن .
{ .33ک ام فایلها را} iعلی ب ون آنکه  pgiطبقهبن ی نمای  ti ،بایگانی نمود
{ .34ک ام مقاالت را} iشما ب ون آنکه  pgiبایگانی نمایی  ti ،خوان ی
{ .35ک ام کارگر را} iعلی ب ون آنکه  pgiبه ما معرفی کن  ti ،استخ ام کرد
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در مثالهای  38 ،37 ،36رد وابسته قبهل از رد واقعهی در جملهه قهرار دارد امها جایگهاه رد
واقعی در جمله نیز به وسیله یک گروه اسمی دیگهر اشهغالشه ه اسهت .ایهن وضهعیت باعه
ب ساختی جملهها نش ه است.
{ .36ک ام فایلها را} iعلی ب ون آنکه  pgiطبقهبن ی نمای { ،آنها را} iبایگانی نمود
{ .37ک ام مقاالت را} iشما ب ون آنکه  pgiبایگانی نمایی { ،آنها را} iخوان ی
{ .38ک ام کارگر را} iعلی ب ون آن که  pgiبه ما معرفی کن { ،او را} iاستخ ام کرد
مثالهای شماره  41 ،40 ،39ما را با ویژگی منحصربارد رد وابسهته در زبهان فارسهی آشهنا
میسازد .در این مثالها جایگاه رد وابسته که قبل از رد واقعی در جمله قرارگرفته است ،توسط
یک ضمیر اشغالش ه است ولی جملههای تولی ش ه از نظر نحوی خوشساخت میباشن .
{ .39ک ام مقاالت را} iشما ب ون آنکه {آنها را } iبایگانی نمایی  ti ،خوان ی
{ .40ک ام کتابها را} iعلی ب ون آنکه {آنها را } iکادو کن  ،به زهرا  tiه یه کرد
{ .41ک ام گزارشها را} iعلی ب ون آنکه {آنها را} iبخوان  ti ،بایگانی نمود
بر طبق انگ ال ( )1983در زبان انگلیسی وجود رد وابسته درصورتیکهه قبهل از رد واقعهی
قرار بگیرد الزامی است ( جمله شماره  )42.aو نمی توان جایگهاه آن را بها گهروه اسهمی و یها
ضمیر اشغال نمود (جمله شماره :)42.b
42. a. The man who i [whenever I meet pg i ] ti looks old is my father.
*b. The man who i [ whenever I meet him i ] ti looks old is my father.

مثالهای دیگری را میتوان از زبان فارسی بهعنوان شواه تجربی ذکر کرد که در آنهها رد
وابسته در جمله قبل از رد واقعی قرارگرفته است و بر طبق تعریف رد وابسهته (هگمهن :1994
 474و انگ ال  )1983نمیتوان در جایگاه رد واقعی گروه اسمی دیگر و یا ضهمیر قهرار بگیهرد
اما رعایت نش ن این موضوع در زبان فارسی باع

ب ساختی نحوی جمله نخواه ش .

{ .43چه لباسی را} iعلی ب ون آنکه به ما  pgiنشان ده دیروز به زهرا آن iرا فروخت
{ .44ک ام کارگر را} iعلی ب ون آنکه به ما  pgiمعرفی کن برای وام گهرفتن از بانهک بهه
رییس بانک او iرا توصیه نمود
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{ .45چه لباسی را} iدوست داری ب ون آنکه همه  pgiببیننه بهرای مهمهانی فهردا آن  iرا
بپوشی
مثال های بیشتر از زبان فارسی ،گویای این حقیقت است که برخالف زبان انگلیسی ،جایگاه
نحوی رد وابسته و رد واقعی در زبان فارسی میتوان با یکه یگر متاهاوت باشه به ون آنکهه
جمله حاصله ازنظر نحوی ب ساخت باش .
{ .46ک ام کارگر را} iعلی  tiاستخ ام نمود تا  pgiدر کارخانه کار کن
{ .47ک ام نویسن ه را} iب ون آنکه  pgiشما را بشناس  ti ،دوست داری
در مثالهای فوق گروههای اسمی {ک ام کارگر} در جمله شهماره  46و {که ام نویسهن ه}
در جمله شماره 47همزمان دارای دو حالت مختلف می باشن  .گروه اسمی {که ام کهارگر} در
جمله شماره  46در جایگهاه رد واقعهی دارای حالهت ماعهولی و در جایگهاه رد وابسهته دارای
حالت فاعلی است .گروه اسمی {ک ام نویسهن ه} در مثهال شهماره  47در جایگهاه رد وابسهته
دارای حالت فاعلی است و در جایگاه رد واقعی دارای حالت ماعولی است.
وجود این نمونههای زبانی را نمیتوان با استااده از رویکرد ادغام متقارن یک گهروه اسهمی
بین دو سازه توضیح داد زیرا یک گروه اسمی دارای دو مشخصه حالهت متاهاوت بها یکه یگر
است و در دو جایگاه مختلف در ساختار سلسله مراتبی جمله قرارگرفته است .در مثال شهماره
 46گروه اسمی {ک ام کارگر را} در بن اصلی جمله در جایگاه ماعول قرار دارد که حالهت آن
توسط هستۀ گروه فعلی کوچک ارزش گهذاری شه ه اسهت و بها حرکهت غیرموضهوع از نهوع
حرکت پرسشواژه به جایگاه مشخص گر گروه متمم نما حرکت نموده است امها در بنه ادات،
این گروه اسمی در جایگاه مشخصگر گروه بیشینه فعلی کوچک قرار دارد که نظهام حالهت آن
توسط هسته زمان به صورت فاعلی ارزشگذاری میشود .این وضعیت در نظام تحابق چن گانه
پذیرفته نیست زیرا در این نظام ،تحابق چن گانه زمانی صورت میپذیرد که جستجوگرها دارای
نظام حالت یکسانی برای تخصیص به ه ف باشن اما با توجه به ساختار درونهی مثهال شهماره
 ( 46نمودار شماره شش) ،ارزشگذاری هم زمان حالت فاعلی و ماعولی برای یک گروه اسمی
امکانپذیر نیست.
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نمودار  -6اشتقاق رد وابسته در زبان فارسی با رویکرد ادغام متقارن

همانگونه که در نمودار شماره شش نشان دادهش ه است ،گروه اسهمی {که ام کهارگر} در
بن ادات جمله در جایگاه مشهخص گهر گهروه بیشهینه فعلهی کوچهک در نقهش فاعهل جملهه
ادغامش ه است اما در بن اصلی جمله در جایگاه دختر گروه بیشهینه فعلهی واژگهانی در نقهش
ماعول ادغامش ه است .این وضعیت نشان میده که رویکرد ادغام متقارن برای توضیح پ یه ه
رد وابسته در زبان فارسی دارای نقص است.
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کریمی ( 1999ب و  )35 :2005در پژوهش خهود دربهارۀ رد وابسهته در زبهان فارسهی بهه
موضوع مجوز رد وابسته از طریق ماعول مشخص در جملههای زبان فارسهی اشهاره مهیکنه .
ایشان ( )37 :2005با ارائه تعریف بازنویسی ش ه از ماهوم مشخص بودگی انک )1991( 1بیهان
می کن که گروه اسمی در زبان فارسی به دو گروه تقسیم میشهون  :مشهخص 2و نامشهخص.3
ازنظر کریمی ( )1999تنهها گهروه ههای اسهمی مشهخص در زبهان فارسهی کهه همیشهه همهراه
حرفاضافه «را» در جمله ظاهر میشود ،4می توانن مجهوز دهنه ه رد وابسهته در جملهه اسهت
(جمله شماره  48الف ).و گروه اسمی نامشخص (جمله شهماره .48ب) نمهیتوانه مرجهع رد
وابسته در جمله باش (کریمی  1999ب:)704 :
 .48الف .کیمیا {این کتاب را} iقبل از اینکه  pgiبخوانه بهه مهن داد( .کریمهی  1999ب:
)704
* ب .کیمیا { کتاب } iقبل از اینکه  pgiبخوان به من داد( .کریمی  1999ب)704 :
اما با بررسی شواه تجربی از زبان فارسی میتوان به این نکته پی برد که کریمهی ( 1999و
 )2005در آ ار خود بین دو ماهوم مشخص /نامشخص و معرفهه /نکهره چنه نکتهه را در نظهر
نگرفته است .بهعنوانمثال در نمونههای ذیل:
 .49آدم عاقل به بچه کبریت نمیده .
 .50آدم عاقل کبریت را به بچه نمیده .
 .51من برای آتش روشن کردن کبریت را به علی دادم.
1. Enç
2. Specific
3. Non-specific
 .4در زبان فارسی حرف اضافه «را» همیشه نشاندهن ه ماعول مستقیم مشخص نمیباش  .به عنوان مثال میتوان جمالتی را
در زبان فارسی ذکر نمود که دارای دو گروه اسمی هستن و هر دو گروه اسمی دارای حرف اضافه «را» میباشهن (کریمهی،
.)1989
حسن را برادرش را میشناسم.
در جمله فوق نمیتوان تنها با استااده از نشانه «را» ماعول مستقیم مشخص را شناسایی نمود زیرا در آن صورت میتوان بهه
اشتباه «حسن» را به نیز عنوان ماعول مستقیم مشخص در نظر گرفت که این امر صحیح نمیباش  .با اسهتااده از شهم زبهانی
سخنگویان فارسی می توان بیان کرد که در جمله فوق ماعول مستقیم مشخص «برادر حسن» میباش که حهرف اضهافه «را»
در میان اجزای این گروه اسمی که در نقش ماعول مستقیم مشخص میباش وارد ش ه است و یا میتهوان بهه جملهه ذیهل
اشاره نمود که حرف اضافه «را» در کنار قی زمان بکار رفته است و نمیتوان از نظر ساختاری نشهاندهنه ه ماعهول باشه :
امشب را این جا هستم.
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 .52من برای آتش روشن کردن به علی کبریت دادم.
در جمله های ( )49و (« ،)50کبریت» با «را» یا ب ون «را» نامشخص است و به هیچ کبریهت
مشخصی در جهان ارجاع نمییاب  .نکتۀ مهم دیگر این است که وجهود و یها عه م وجهود «را»
برخالف نظر ایشان ،الزاماه بر مشخص یا نامشخص بودن گروه اسمی «کبریت» داللت نمیکن .
در جملۀ (« )51کبریت» نشهانۀ «را» دارد و مشهخص و معرفهه اسهت امها در جملهۀ ()52
«کبریت» مشخص است یعنی دربارۀ یک «کبریت» که مص اقی در جهان دارد ،صحبت میکن ،
گرچه این «کبریت» نکره است و به هیچگونه کبریتهی کهه دارای نشهانهای شهناختهشه ه بهرای
شنون ه مانن نشان تجاری باش  ،اشاره نمیکن  .نمونه دیگر در مثال شماره  53است کهه در آن
گروه اسمی «کتاب» مشخص است ،یعنی مص اق دارد ،ولی نکره است:
 .53کیمیا کتاب به من داد.
خحای دیگر در تحلیل ایشان در مثال ارائهش ه توسط ایشان است:
* .54ک ام کتاب کیمیا { tiقبل از اینکه  pgiبخوان } به من داد (کریمی)37 :2005 ،
ب ساختی این جمله هیچ ارتباطی به مسئلۀ رد وابسته نه ارد و بنهابراین ،نمهیتوانه مبنهای
تحلیل ایشان قرار گیرد .اگر عبارت درون قهالب را حهذف نمهاییم ،جملهه دوبهاره ب سهاخت
خواه بود (جمله شماره :)55
* .55ک ام کتاب کیمیا به من داد
جمله فوق همچنان ب ساخت است ،ب ون آنکه رد وابسته داشته باش .
با توجه به این شواه تجربی از زبان فارسی دربارۀ رد وابسته در زبان فارسی مهیتهوان دو
فرضیه را محرح نمود .فرض اول این است که در زبان فارسی نو ،پ ی ۀ رد وابسته وجهود دارد
ولی ویژگهیههای آن منحصهربهفهرد اسهت ،یعنهی امکهان وجهود رد وابسهته در جملهه حتهی
درصورتی که در جایگاه رد واقعی در جمله یک گروه اسمی و یا ضمیر دیگر وجود داشته باش
و یا اینکه مرجع رد وابسته و رد واقعی میتوان همزمهان دارای دو نظهام حالهت متاهاوت بها
یک یگر باشن  .فرضیه دوم این است کهه در زبهان فارسهی پ یه ۀ رد وابسهته وجهود نه ارد و
ساختارهایی که در آنها میتوان رد وابسته را مشاه ه نمود مانن مثهالههای شهماره  56و ،57
نشاندهن ه تغییرات ت ریجی در زبان فارسی نو هستن .
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{ .56ک ام فایلها را} iعلی ب ون آنکه  PGiطبقهبن ی نمای { ،آنها را } iبایگانی نمود
{ .57ک ام فایلها را} iرا علی tiبایگانی نمود ب ون آنکه  PGiطبقهبن ی نمای
پذیرش فرضیه اول در تضاد با مبانی نظری محهرحشه ه توسهط هگمهن ( )1994و انگه ال
( ) 1983در تعریف رد وابسته است زیرا رد وابسته ردی است که وجود آن به وجود رد واقعهی
در جمله وابسته است و در صورت وجود ضمیر و یا یک گروه اسهمی در جایگهاه رد واقعهی،
وجود رد وابسته در جمله باع

ب ساختی جمله خواه ش .

پذیرش فرضیه دوم مبنی بر ع م وجود رد وابسته در زبان فارسی با توجه به شواه تجربی
به دست آم ه از تحلیل جمله های زبان فارسی نهو و همچنهین سهابقه تهاریخی آن ،مبتنهی بهر
واقعیت است زیرا که ویژگیهای مشاه ه ش ه برای سهاختارهایی کهه بهه ظهاهر دارای پ یه ه
نحوی رد وابسته هستن با ماهیت اصلی رد وابسهته در تضهاد اسهت .بها پهذیرش ایهن فرضهیه
میتوان وجود مثال هایی از زبان فارسی نو را که در آنها بهظاهر بها پ یه ۀ رد وابسهته مواجهه
هستیم به تغییرات ت ریجی زبان فارسی مرتبط دانست که در حال پی ایش هستن .
 .5بحث و نتیجهگیری

ه ف از انجام این تحقیق بررسی ماهیت پ ی ۀ نحوی «رد وابسته» در زبهان فارسهی بهود و
برای انجام این ه ف ،پ ی ۀ «رد وابسته» بر اساس دو رویکرد پیشنهادی در برنامهه کمینههگهرا
توسط نونز ( 2004 ،1995و  )2005و هورنستین ( )2001مبنی بر حرکت کنهارهای یهک گهروه
اسمی به دو جایگاه برای بازبینی و ارزشگذاری مشخصهۀ حالهت خهود و همچنهین رویکهرد
«ادغام متقارن» پیشنهادش ه توسط چیتکو ( 2005و 2011ب) مبنی بر اشتراک یک گروه اسهمی
بین دو سازه جمله موردبررسی قرار گرفت .انتقادی که به رویکرد حرکهت کنهارهای وارد شه
این بود که گروه اسمی پس از بازبینی و ارزشگذاری مشخصۀ حالت خود توسط گروه فعلهی
کوچک در بن اصلی ،دیگر نمیتوان دارای مشخصۀ تعبیرناپذیر فعال باش و حرکت آن به بن
ادات جهت ارزشگذاری مشخصه دوباره فعالش ه خود مورد تردی است .در رویکهرد «ادغهام
متقارن» و اشتراک یک گروه اسمی بین دو بن در جمله شاه این موضوع بودیم که اگر گهروه
اسمی مشترک بین دو بن جمله دارای مشخصههای حالت مشابه باش  ،مهیتهوان از ایهن روش
بهصرفهتر برای توضیح این پ ی ۀ نحوی بهره جست اما وجود شواه تجربی از زبهان فارسهی
مانن مثهالههای شهماره  46و  47کهه گهروهههای اسهمی مشهترک بهین دو بنه جملهه دارای
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مشخصههای حالت متااوت در هر یک از بن های جمله هستن  ،امکان بهکارگیری روش ادغهام
متقارن را مورد شک و تردی قرار میده  .در ادامه با توجه به ارائۀ شواه تجربی از سهه دورۀ
تاریخی زبان فارسی نشان داده ش که در زبان فارسی باستان و میانه ساختهایی کهه در آنهها
پ ی ۀ مرجعیت یک گروه اسمی برای چن رد در جمله مشاه ه شود ،وجود نه ارد و در زبهان
فارسی نو با ساختهایی مواجه هستیم که در ظاهر پ ی ۀ نحهوی رد وابسهته در آنهها وجهود
دارد اما بررسی دقیقتر نشان داد که ویژگهیههای رد وابسهته در آنهها وجهود نه ارد .در ایهن
ساختارها وجود ضمیر در جایگاه رد اصلی در جمله باع

ب ساختی جمله نمی شهود کهه ایهن

موضوع برخالف یافتههای هگمن ( )1994و انگ ال ( )1983درباره ماهیهت رد وابسهته اسهت.
با توجه به این شواه  ،نتایج این تحقیق پیشنهاد میکن زبهان فارسهی نهو ماننه زبهان فارسهی
باستان و میانه زبانی فاق پ ی ۀ نحوی رد وابسته است و وجود ساختارهایی در فارسی نهو کهه
به ظاهر در آنها رد وابسته وجود دارد ،نشان دهن ۀ تغییرات ت ریجی در زبان فارسی است.
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Abstract
In this paper the parasitic gap in Persian language is explained using the explanations
provided by two proposed approaches in the Minimalist Program named as
“Sideward Movement” and “Symmetric Merge”. In “Sideward Movement” the
parasitic gap is considered as a NP which after valuing its uninterpretable feature in
the adjunct clause, moves to the main clause to value its uninterpretable feature again
and then moves to the specifier of the CP. This explanation is problematic since the
uninterpretable features are checked and deleted after being valued. In the
“SymmetricMerge”approachtheparasiticgapisconsideredasasharedNPbetween
the adjunct and main clauses by having the same case feature in two clauses. This
approach cannot explain the parasitic gap in Persian language since in some
examples the moved NP has two different case features. After reviewing other
examples from the old, middle, and new Persian languages and finding that the
parasitic gap has particular characteristics such a grammaticality of the sentence even
when we have pronoun in the situation of the real gap, it is concluded that the Persian
language is a language without parasitic gap.
Keywords: Parasitic Gap, Minimalist Program, Sideward Movement, Symmetric
Merge
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