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بررسی حرف تعریف در گویش اردکان فارس در چارچوب نحو کمینهگرا
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چکیده
مقاله حاضر به بررسی حرف تعريف و ساختار توزيعی آن در گويش اردكان فارس در چارچوب برنامه كمينهگرا میپردازد.
بررسی دادههای زبانی گويش اردكان فارس نشان میدهد كه در ساختار گروه تعريف اين گويش دو حرف تعريف معرفه حضور
دارد كه يکی از آنها تنها به صفت متصل میشود .هدف از انجام اين پژوهش ،تعيين جايگاه توليد مناسب برای حروف تعريف
معرفه و نکره و تبيين چگونگی همآيی آنها با ديگر عناصر گروه تعريف نظير اسم ،صفت ،تکواژ جمع ،اسم ملکی و صفت اشاره
و رسيدن به ترتيب خطی مورد نظر در اين گويش میباشد .در اين پژوهش ،از گروه اضافه ( )EZ Pكه دارای خاصيت تکرارپذيری
می باشد برای اضافه كردن بعضی از عناصر به يکديگر در ساختار گروه تعريف استفاده میشود .با وجود اينكه نشانه اضافه در
گويش اردكانی در بيشتر موارد فاقد نمود آوايی آشکار میباشد ،گروه اضافه در ساختار گروه تعريف اين گويش توليد میشود و
نشانه اضافه در هسته آن قرار میگيرد.
کلیدواژهها :گروه تعريف ،حرف تعريف معرفه ،حرف تعريف نکره ،نحو كمينهگرا ،گروه اضافه.

 -1مقدمه
هر سازه زبانی كه هسته معنايی آن يک اسمم باشمد ،گمروه اسممی ( )NPناميمده ممیشمود .در ايمن گمروه عناصمری از
مقوالت ديگر مانند صفتها ،حرفهای تعريف معرفه و نکمره ،3صمفتهمای اشماره و سمورها 1ممیتواننمد اسمم هسمته را
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همراهی كنند .ساختار گروههای اسمی در سالهای اخير مورد توجه زبانشناسان زايشی بموده اسمت .جکنمدوف)3311( 3
ساختار درونی گروههای اسمی در زبمان انگليسمی را بما اسمتفاده از نظريمه ايکم  -تيمره توصميف ممیكنمد .بمه اعتقماد او
گروههای اسمی فرافکنهای صرفاً واژگانی و درون مركز با يک هسته واحد از نوع اسم هستند و ساير عناصمر موجمود در
اين فرافکنها متمم و يا شاخص اسم هسته در سطوح مختلف ساختاری ممیباشمند .چامسمکی ( 3356و  )3353از نخسمتين
كسانی بود كه به وجود هستههای نقشی توجه نمود و سعی كرد كه برای آنها جايگاه نحوی ويمژهای در نظمر بگيمرد .وی
در تحليل خود از ساختار نحوی بندها عنوان كرد كه فرافکن واژگانی فعلمی ( )VPتحمت تسملت تعمدادی فمرافکن نقشمی
مانند گروه تصريف ( )IPو گروه متممساز ( )CPقرار دارد .پ

از آن زبانشناسان مختلفی به بررسی حوزه گسترش يافته

گروههای فعلی و همچنين اسمی پرداختند .ابنی ( )3351پيشنهاد میكند گروه اسمی نمايشی از اسم به شمار آورده شمود
كه تحت تسلت يک يا چند مقوله نقشی است .استول )3353( 1بين  DPو  NPبر مبنای ارجاعی بودن 1تمايز قائل میشمود.
به اعتقاد او گروه تعريف ارجاعی است اما گروه اسمی نيست (كريمی .)3333 :31 ،در اثبات وجود مقوله نقشی در گمروه
اسمی ،اجر ) 111( 1نيز اظهار میكند كه در حقيقت هسته اصلی آنچه كه در گذشته گروه اسمی در نظر گرفته ممیشمد،
يک مقوله نقشی است كه باالترين مقوله نقشی در گروه اسمی است .وی بما توجمه بمه تنماظر موجمود ميمان گمروه فعلمی و
گروه اسمی عنوان میكند كه درست همانند گره زمان 6كه باالترين گره نقشی در بندهاست ،در گروه اسمی نيز بماالترين
گروه نقشی ،گروه حرف تعريف و باالترين هسته ،حرف تعريف میباشد.
اين پژوهش به بررسی ساختار توزيعی حمرف تعريمف در گمروه اسممی گمويش اردكمان فمارس ،درچمارچوب برناممه
كمينهگرا پرداخته است .گويش اردكانی يکی از گويشهای زبان فارسی است كه در شهر اردكان در استان فمارس رايم
است .بررسی دادههای مربوط به گروه تعريف در گويش اردكمان فمارس نشمان ممیدهمد كمه سماخت ايمن گمروه در ايمن
گويش با توجه به تركيب اجزا ،حضمور حمرف تعريمف و ويژگمی همای تموزيعی آن ،نممود متفماوتی نسمبت بمه برخمی از
زبانهای ايرانی از جمله زبان فارسی دارد.
در ادامه  ،در بخش دوم به معرفی مفهوم معرفگی ،حرف تعريمف و انمواع آن و چگمونگی تظماهر آن در زبمان فارسمی
معيار و همچنين گويش مورد نظر پرداخته میشود .در بخش سوم همآيی صفت اشاره ،نشانه جمع و اسم ملکی بما حمرف
تعريف در ساختار گروه تعريف اين گويش بررسی و جايگاه توليد مناسب برای هر يک از اين عناصر و نحوه رسميدن بمه
ترتيب خطی مطلوب نشان داده میشود و در نهايت ،بخش چهارم دربرگيرندهی خالصهی نتاي اين مطالعه خواهد بود.
 -2حرف تعریف
معمولترين روش برای انتقال مفهوم معرفه يا نکره بودن استفاده از حروف تعريف معرفه و نکره اسمت .بمرای م مال در
زبان انگليسی از حرف تعريف معرفه " "theبرای ايجاد مفهوم معرفگمی و از حمرف تعريمف نکمره " "aبمرای نشمان دادن
نکره بودن استفاده میشود ،اما حروف تعريف در همه زبانها نمود آشکار ندارند و برخمی زبمانهما از عناصمر زبمانی و يما
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بافتی ديگری برای ايجاد مفاهيم معرفه بودن و نکره بودن بهره میبرنمد .الينمز )3333( 3سماختهمايی را كمه بما اسمتفاده از
حروف تعريف معرفه و نکره ساخته میشوند ،معرفه ساده و نکره ساده مینامد.
 -1-2حرف تعریف معرفه
كاربرد حرف تعريف معرفه به همراه گروه اسمی گويای اين مطلب است كه پديده مورد نظر برای گوينده و شمنونده
(يا نويسنده و خواننده) قابل شناسايی است .زبان فارسی معيار (نوشتاری) فاقد حرف تعريف معرفه آشکار میباشمد امما در
گويش اردكان فارس ايمن حمرف تعريمف نممود آشمکار دارد .گمويش اردكمانی دارای نشمانه آشمکار معرفگمی – (e)ku

میباشد كه بعد از اسم يا گروه اسمی قرار میگيرد.
 - xuna-kuالف ()3

 - ketâb-ekuب
مع -كتاب

مع -خانه

كتاب (معرفه)

خانه (معرفه)

در اين گويش از نشانه معرفگی  – uنيز استفاده میشود كه تنها به صفت اضمافه ممیشمود .الزم بمه کكمر اسمت كمه در
گويش اردكانی نمود آوايی اضافه به الگوی هجايی اسم پايه بستگی دارد ،بدين معنی كه اگر الگوی آخرين هجمای اسمم
پايه همخوان -واكه ) (CVيا همخوان -واكه -همخوان ) (CVCباشد ،اضافه نمود آوايی نخواهد داشت اما در صورتیكه
الگوی هجا همخوان -واكه -همخوان -همخوان ) (CVCCباشد برای جلوگيری از التقای سه همخوان و بمه همم خموردن
الگوی هجايی زبان فارسی ،از واكه " "eبين دو واژه استفاده میشود.
) ( ʔ orsi sefi-u
مع-سفيد كفش
كفشِ سفيد (معرفه)
اين عبارت در زبان فارسی محاوره به اين صورت بيان میشود:
)1( kafš sefid-e
مع-سفيد كفش
كفشِ سفيد (معرفه)
همانطور كه سميعيان ( )3351و قمشی ( ) 111اشاره میكنند ،در زبان فارسی محاوره حرف تعريف معرفه همي گماه
با اسم خاص ( -1الف)  ،ضمير ( -1ب) و گروه اسمی حاوی اسم ملکی ( -1ج) نمیآيد.
 - *Hasan-a ro didam.الف ()1
ديدم را مع-حسن
 - *ʔ un-a ro xaridam.ب
خريدم را مع-آن
Lyons
برای اثبات وجود نشانه اضافه در اين گويش از دادههای ديگری می توان كمک گرفت كه مطرح كردن آنها خارج از حيطه بحث حاضر است.
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 - * [ketâb – e žiân]–a ro xaridam.ج
خريدم را مع -ژيان اض-كتاب
(قمشی ) 111 :65
معادلهای اين جمالت در گويش اردكانی نيز بدساخت میباشمند .امما چنمانكمه در م مال زيمر مشماهده ممیشمود ،در
فارسی محاوره حرف تعريف معرفهای كه بعد از صفت میآيد با اسم ملکی در توزيع تکميلی نيست.
)1( kafš sefid-e-ye Hasan
حسن اض-مع-سفيد كفش
در گويش اردكانی معادل اين حرف تعريف  –uاست و اگمر بمه جمای آن از  –ekuاسمتفاده شمود ،عبمارت بدسماخت
میشود.
 - ?orsi sefi-u Hasanالف ()6
حسن مع-سفيد كفش
 - *?orsi sefi-eku Hasanب
حسن

مع-سفيد كفش

حرف تعريف  –uاز لحاظ قدرت معرفگی ضعيفتر از حرف تعريف  –ekuاست و شايد يکی از داليلی كه میتوانمد
با اسم ملکی همراه شود ،همين باشد .همچنين حرف تعريف  –uبه جز مفهوم معرفگی ،معنای تمايزدهنمدگی را نيمز در بمر
دارد .به عبارت ديگر ،در نمونه ( )1از فارسی محاوره و يا معادل آن در اردكانی ( -6الف) اين معنما را ممیتموان برداشمت
كرد كه حسن كفش يا كفشهای ديگری به رنگ غير از سمفيد دارد و اكنمون همدف گوينمده از بمه كمار گمرفتن حمرف
تعريف ،اشاره به آن كفش بخصوص است.
قمشی ( ) 111در بررسی حر ف تعريف معرفه در فارسمی محماوره ،تفماوت اساسمی ايمن حمرف تعريمف را بما حمرف
تعريف معرفه انگليسی در اين میداند كه حرف تعريف معرفه فارسی تنهما بمه اسممهمای عمام بمدون توصميفگمر 3متصمل
میشود .وی اظهار میدارد كه حرف تعريف معرفه در گروه اسمی حاوی صفت ،نه بعد از اسمم هسمته و نمه بعمد از گمروه
اسمی حاوی صفت میآيد.
 - ketâb-e bozorg-o xarid-am.الف ()1
خريدم را – بزرگ اض – كتاب
 - *ketâb-e-ye bozorg-o xarid-am.ب
خريدم را – بزرگ اض-مع-كتاب
 - *ketâb-e bozorg-a-ro xarid-am.ج
خريدم را-مع-بزرگ اض-كتاب
(قمشی ) 111 :63

unmodified

1
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قمشی ( ) 111معتقد است است نايی كه برای اين تعميم وجود دارد اين است كه اسم و صفت با هم يمک اسمم مركمب
تشکيل دهند .يعنی اينکه كسره اضافه بين اسم و صفت حذف شود و تکيه اصملی از روی تموالی اسمم و صمفت بمه حمرف
تعريف منتقل شود.
)5( [ketâb bozorg]-a-ro xaridam.
خريدم را -مع -بزرگ كتاب
(قمشی ) 111 :63
اما چنين به نظر میرسد كه در جمله ( )5نمیتوان از حذف كسره اضافه و انتقال تکيه نتيجمه گرفمت كمه واژه مركمب
ساخته شده است .برای اثبمات ايمن موضموع رفتمار نحموی " "ketâb bozorgرا بما واژه مركمب " "pedarbozorgمقايسمه
میكنيم.
چنانكمه در م مال ( -3المف) مشماهده ممیشمود ،كماربرد همم زممان حمرف تعريمف معرفمه و اسمم ملکمی بعمد از واژه
" "pedarbozorgبه بدساختی عبارت منجر میشود اما بعد از " " ketâb bozorgممیتموان حمرف تعريمف معرفمه و اسمم
ملکی را با هم بهكار برد كه به عقيده نگارندگان ،نشان دهنده اين است كه تركيب نحوی اسمم وصمفت بمين ايمن دو واژه
حفظ شده و واژه مستقلی به وجود نيامده است .در واقع در م ال ( -3ب) ،حرف تعريف معرفه به صفت متصل شده اما در
م ال ( -3الف) به كل اسم مركب افزوده شده است.
 - *pedarbozorg-e-ye Hasanالف ()3
حسن اض-مع -پدربزرگ
 - ketâb bozorg-e-ye Hasanب
حسن اض-مع -بزرگ كتاب
از آزمون حذف میتوان برای اثبات اين موضوع استفاده كرد .در نمونه ( -31الف) اسم در قسممت دوم حمذف شمده
است و عبارت خموش سماخت اسمت زيمرا اسمم در حموزه توصميفی حمرف تعريمف قمرار نمدارد امما در عبمارت ( -31ب)
همانطور كه مشاهده میشود ،نمیتوان اين حذف را انجام داد.
 - ketâb bozorg-e na kučik-eالف ()31
مع-كوچک نه مع-بزرگ كتاب
 - *pedarbozorg-e na kučik-eب
مع-كوچک نه مع -پدربزرگ
طباطبايی (  )315يکی از روشهای تشخيص واژه مركب از گروه نحوی را اسمتفاده از تکمواژ جممع ممیدانمد كمه در
پايان واژه (اسم يا صفت) میآيد.
 - *pedar-â-ye bozorg-e Hasanالف ()33
حسن اض-بزرگ اض-جم-پدر
 - ketâb-â-ye bozorg-e Hasanب
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حسن اض-بزرگ اض -جم–كتاب
با توجه به م ال ( -33الف) بين دو قسمت واژه مركب " " pedarbozorgنمیتوانيم تکواژ جممع بيماوريم امما در م مال
( -33ب) میبينيم كه دو واژه " " ketâbو " " bozorgرا میتوان با تکواژ جمع از هم جدا كرد .بنمابراين ممیتموان نتيجمه
گرفت كه " " ketâb bozorgدر م ال ( ،)5نه يک واژه مركب بلکه يک تركيب نحوی متشکل از اسم و صفت ممیباشمد
كه كسره اضافه بين آنها حذف شده است.
چنانكه عنوان شد ،معادل حرف تعريفی كه به همراه صمفت و اسمم ملکمی بمه كمار ممیرود در گمويش اردكمانی –u

میباشد و كاربرد حرف تعريف  –ekuعبارتی بدساخت بهدست خواهد داد .اين دو حرف تعريف تفاوتهايی با يکديگر
دارند:
-3

 -ekuبعد از اسم و صفت بهكار میرود (  -3الف و ب) اما به همراه اسم ملکی استفاده نمیشود (  -3ج).

(  )3الف- ?orsi-y-eku

مع3-هم-كفش
كفش (معرفه)
ب- ?orsi sefi-eku

مع-سفيد كفش
كفش سفيدِ (معرفه)
ج - *?orsi sefi-eku Hasan

حسن مع-سفيد كفش
كفشِ سفيدِ (معرفه) حسن
-

 -uتنها بعد از صفت بهكار میرود و همراه با اسم ملکی نيز میتواند استفاده شود.

(?orsi sefi-u Hasan)31

حسن مع-سفيد كفش
كفشِ سفيدِ (معرفه) حسن
الزم به کكر است كه اين دو حرف تعريف معرفه با يکديگر در توزيع تکميلی نيستند و گاهی برای تأكيد همراه هم
بهكار میروند.
)31( ?orsi sefi-u-w-eku
مع -هم–مع– 3سفيد كفش
كفشِ سفيد (معرفه)

 3همخوان ميانجی
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معموالً حرف تعريف معرفه اصلیترين گزينه برای پر كردن هسته گروه تعريمف ( )Dممیباشمد ،امما چنمانكمه ديمديم
حرف تعريف معرفه در گويش مورد بررسی با حمرف تعريمف در زبمانهمايی چمون انگليسمی تفماوتهمايی دارد .در ايمن
گويش دو حرف تعريف معرفه وجود دارد كه میتوانند با يکديگر بهكار روند .حمروف تعريمف معرفمه در انتهمای گمروه
تعريف میآيند و با صفات اشاره و سورها نيز در توزيع تکميلی نيستند .حرف تعريمف معرفمه  –eدر فارسمی محماوره نيمز
چنين ويژگیهايی دارد .بسياری از زبانشناسانی كه به بررسی ساختار گمروه تعريمف در زبمان فارسمی پرداختمهانمد ،هسمته
گروه تعريف را جايگماه توليمد مفهموم معرفگمی در زبمان فارسمی ممیداننمد (نظيمر قمشمی ( )3336و معمينزاده (.)) 113
نمودارهای درختی ارائه شده توست اين زبانشناسان تنها میتوانند ساختار گروه تعريمف فارسمی معيمار كمه در آن حمرف
تعريف معرفه نمود آشکار ندارد را نمايش دهند اما در مورد فارسی محاوره كه در آن حرف تعريف معرفمه نممود آوايمی
دارد و در انتهای گروه تعريف قرار میگيرد ،اين نمودارها قادر نيستند ترتيب خطمی درسمت را نشمان دهنمد .بمرای نمونمه
معينزاده ( ) 113نمودارهمای زيمر را بمرای اسمم معرفمه در فارسمی معيمار ( -31المف) و فارسمی محماوره ( -31ب) ارائمه
میدهد.

-51ب -اسم معرفه در فارسی محاوره (معینزاده)1005 ،

اما همانطور كه عنوان شد وی اشارهای به حضور صفت در اين ساخت و انتقال حرف تعريف به بعد از آن نممیكنمد.
به عبارت ديگر نمودار ( -31ب) نمیتواند ساختار عبارت " "pesar bozorg-eرا نمايش دهد.
در بررسی جايگاه توليد حرف تعريف در گروه تعريف گويش اردكان فارس در اين پژوهش فرافکن مجزايمی ( Def

 )Pبرای معرفگی در نظر گرفته میشود كه حرف تعريف معرفه اصلی ( )-ekuدر هسته آن قرار میگيرد .اين هسمته دارای
مشخصه [  ]+defمیباشد كه اين مشخصه را روی اسم هسته كه در حوزه سازهفرمانی آن است نيز ارزشگذاری ممیكنمد
( -36الف) .گروه معرفه دارای مشخصه [ ]EPPاست كمه حضمور يمک اسمم يما گمروه اسممی را در جايگماه شماخص آن
اجباری میسازد .بنابراين گروه اسمی در طول اشتقاق برای بازبينی اين مشخصه به شاخص گروه معرفمه حركمت ممیكنمد
( -36ب).

3
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در م ال ( )31چگونگی اشتقاق اسم معرفه "كتاب" نشان داده شده است .چنانكه مشاهده میشمود ،اسمم "كتماب" در
هسته گروه اسمی توليد میشود و پ

از آن گروه اسمی برای بازبينی مشخصه [ ]EPPگروه معرفه به جايگاه شماخص آن

حركت میكند و ترتيب خطی مطلوب حاصل میشود.

حرف تعريف معرفه دوم  -uدر گروهی بر فراز  Def Pتوليد میشود .اين اليه را  def Pمیناميم كه  –uدر هسته آن قرار
میگيرد .حرف تعريف  –uكه تنها به همراه صفت میآيد ،دارای مشخصه تعبيرناپذير [ ]uAdjاست كه در رابطه موضعی
هسته -هسته با هسته صفتی آن را بازبينی میكند.

 -81تولید و بازبینی مشخصهی حرف تعریف معرفهی دوم
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به پيروی از مطالعاتی چون معينزاده ( ) 113و كريمیدوستان و باقری ( )3131كه يک گروه اضافه با خاصيت
تکرارپذيری را مسلت بر توصيفگرهای گروه اسمی در نظر میگيرند ،ما نيز قائل به وجود يک گروه اضافه ()EzP
میشويم كه نشانه اضافه در هسته آن قرار میگيرد و دارای مشخصه تعبيرناپذير [ ]EPPمیباشد كه يک فرافکن بيشينه
شامل اسم و يک يا چند توصيفكننده را به جايگاه شاخص خود فرامیخواند .اين گروه اضافه ،خود تحت تسلت گروه
تعريف میباشد .همانطور كه در نمودار ( )35ديده میشود ،گروه معرفه كوچک پايينتر از گروه صفتی قرار میگيرد.
صفت نيز يکی از توصيفكنندههای اسم هسته میباشد .همچنين در اين تحليل به پيروی از كهنمويیپور ( ) 111جايگاه
توليد صفتها را در يک فرافکن نقشی قبل از اسم در نظر میگيريم .ترتيب روساختی آنها حاصل حركت اسم به يک
فرافکن نقشی قبل از صفت است .اين فرافکن نقشی در تحليل ما همان گروه اضافه است كه گروه اسمی برای بازبينی
مشخصه [ ]EPPبه جايگاه شاخص آن حركت میكند.
همانطور كه در نمودار ( -33ب) مشاهده میشود ،جايگاه توليد اسم و صفت به ترتيب در هستههای گروههای اسمی و
صفتی است .پ

از توليد ،طبق نمودار ( -33ج) گروه اسمی برای بازبينی مشخصه [ ]EPPخود به جايگاه شاخص گروه

اضافه حركت میكند.
 - ?orsi čarmiالف ()33
چرمی كفش

همانگونه كه پيشتر عنوان شد ،گروه اضافه خاصيت تکرارپذيری دارد و ايمن خاصميت امکمان افمزودن صمفتهمای
بيشتری به گروه اسمی را فراهم میآورد .چنانكه در نمودار درختی ( - 1ب) ديمده ممیشمود ،ايمن عبمارت از دو گمروه
اضافه تشکيل شده است .در گروه اضافه اول ( ،)Ez1Pاسم و صفت اول با هم ادغام میشوند و سپ

صفت دوم بما گمروه

اضافهی اول ادغام میشود .در نهايت ،همانطور كه در شکل ( - 1د) مشاهده میشود ،گروه اضافه اول كمه شمامل يمک
اسم و يک توصيفگر است برای بازبينی مشخصه [ ]EPPگروه اضافه دوم ( )Ez2Pبه شاخص آن حركت میكند.
 - ?orsi čarmi sefiالف () 1
سفيد چرمی كفش
-81ج -حرکت گروه اسمی به شاخص گروه اضافه

-81ب -تولید هسته اسمی و صفتی
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كاربرد هر دو حرف تعريف در كنار هم در م ال و نمودار زير مشاهده میشود.
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همانطور كه در نمودارهای ( - 3ب) و ( - 3ج) مشاهده میشود ،گروه اسمی ابتدا به جايگاه شاخص گروه تعريف
و سپ

به جايگاه شاخص گروه اضافه حركت میكند تا مشخصه [ ]EPPهستههای اين دو گروه را بمازبينی كنمد .حمرف

تعريف  –uنيز مشخصه تعبيرناپذير [ ]uAdjخود را با هسته گروه صفت بازبينی میكند.
 -2-2حرف تعریف نکره
برای ساختن گروه اسمی نکره در گويش اردكانی در بيشتر موارد  yeبه قبل و  -iبه بعد از اسم اضافه میشود.
) ( ye ketâb-i
نک-كتاب يک
در فارسی معيار هر يک از اين دو نشانه به تنهايی نيز به كار رفتمه و مفهموم نکمره بمودن را ممیرسمانند ،امما در گمويش
اردكانی اين نشانهها معموالً به تنهايی در ساخت نکره به كار نمیروند.
در مورد  –iنکره در فارسی تحليلهای متفاوتی وجود دارد .در اين تحليل قسمت دوم نشانه نکره در اردكانی يعنمی –i

را به دليل شباهت هايی كه با حرف تعريف معرفه اصلی از لحماظ جايگماه ظهمور و منتقمل شمدن بمه بعمد از صمفت دارد و
همچنين در توزيع تکميلی بمودن ايمن دو عنصمر ،در هسمته  Def Pقمرار ممیدهميم .بنمابراين هسمته  Def Pدارای مشخصمه
]  [ Defخواهد بود كه اين مشخصه را در رابطه موضمعی بما اسمم هسمته ،روی آن ارزشگمذاری ممیكنمد .قسممت اول
حرف تعريف نکره  yeرا از آنجا كه هي عنصر ديگری نمی توانمد پميش از آن در گمروه تعريمف قمرار گيمرد ،در هسمته
گروه تعريف قرار میدهيم.

در نمودار ( -32ب) ابتدا مشخصه [ ]-defهستهی  Def Pروی اسم "کتاب" ارزشگذاری میشود ،سپس چنانکه در نمودار
( -32ج) دیده میشود ،گروه اسمی برای بازبینی مشخصه [ ]EPPبه جایگاه شاخص گروه معرفه حرکت میکند .در ادامه به
بررسی همآیی حروف تعریف با برخی دیگر از عناصر گروه تعریف میپردازیم.
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 -3همآیی حروف تعریف با سایر عناصر گروه تعریف
 -1-3صفت اشاره
يکی ديگر از توصيفگرهای اسم صفت اشاره اسمت .زبمانشناسمانی چمون جکنمدوف ( )3311و اجمر ( ) 111بمرای
صفتهای اشاره و حروف تعريف جايگاه ساختاری واحدی در نظر گرفتهاند زيرا اين دو توصيفگمر در برخمی زبمانهما
چون انگليسی در توزيع تکميلیاند ،اما اين مطلب در مورد گويش اردكان فارس صادق نيست.
در گويش اردكانی صفتهای اشاره هي گاه بعد از اسم هسته قرار نمیگيرند .در واقع ايمن صمفتهما پميش از اسمم و
همه توصيفگرهای آن در گروه تعريف ظاهر میشوند .همچنين اين صفتها با حروف تعريف معرفه و سورها در توزيع
تکميلی نمیباشند .در اين گويش برای اشاره به نزديک از " "iو برای اشاره به دور از " "uاسمتفاده ممی شمود .مما در ايمن
مطالعه جايگاه صفت اشاره را هسته گروه تعريف ( )Dدر نظر میگيريم.
-ب

 - ?u ketâb-ekuالف () 1
مع-كتاب آن
آن كتاب (معرفه)

عنصر ديگری كه پيشتر جايگاه آن را هسته گروه تعريف فرض نموديم ،قسمت اول حرف تعريف نکره  yeبمود كمه
مانند صفت اشاره در ابتدای گروه تعريف قرار میگيرد و عنصر ديگری نمیتواند پيش از آن بيايد .عالوه بر اين ،ايمن دو
عنصر در گويش اردكانی هي گاه با هم بهكار نمیروند.
) 1( *?u ye ketâb-i
نک-كتاب يک آن
*آن كتابی
 -2-3نشانه جمع
نشانه جمع در گويش اردكانی  -alمیباشد .اگر اسم پايه به واكه ختم شود ،از همخوانهای ميانجی " "yيا " "gپميش
از نشانه جمع استفاده میشود.
 - ?orsi – y – alب
جم -هم-كفش
كفشها

 - ketâb – alالف () 6
جم-كتاب
كتابها
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حرف تعريف معرفه  -eدر فارسی محاوره ،تنها به اسمهای مفرد متصل میشود و همراهی آن با اسمهای جمع تركيمب
بدساختی به دست میدهد .به عبارت ديگر در فارسی محاوره حرف تعريف معرفه با نشانه جمع در توزيع تکميلی است.
 - ketâb-eالف () 1

 - *ketâb-a-eب
مع-جم-كتاب

مع-كتاب

كتابها (معرفه)

كتاب (معرفه)

برخالف فارسی،در گويش اردكانی نشانه جمع با حرف تعريف معرفه و يا نکره در توزيع تکميلی نيست.
 - ketâb-el-ekuالف () 5

 - ye ketâb-el-iب

مع-جم-كتاب

نک-جم-كتاب يک

كتابها (معرفه)

كتابهايی

بنابراين در اين تحليل گروه شمار ( )Num Pرا در ساختار گروه تعريف بر فراز گمروه اسممی در نظمر ممیگيمريم كمه
نشانه جمع در هسته آن قرار میگيرد ( - 3الف) .مشخصه تعبيرناپذير [ ]EPPهسته اين گروه باعث حركت گمروه اسممی
به جايگاه شاخص آن میشود ( - 3ب) .نشانه جمع كه هميشه به يک اسم متصل میشود ،دارای مشخصه [ ]uNممیباشمد
كه پ
پ

از حركت گروه اسمی به شاخص گروه شمار ،اين مشخصه نيز در رابطه موضعی شاخص -هسته بازبينی میشمود.
از قرار گرفتن گروه اسمی در شاخص گروه شمار ،وظيفه حركت برای بازبينی ساير مشخصهها به گروه شمار محمول

میشود .به عبارت ديگر به جای اينكه گروه اسمی حركت كند و مشخصه [ ]EPPهسته گروه معرفمه يما گمروه اضمافه را
بازبينی كند ،گروه شمار اين كار را انجام میدهد.
 -الف () 3

-ب

چنانكه اشاره شد ،نشانه جمع در گويش اردكانی میتواند با نشانه معرفه و نکره همراه شود (-11المف) .بما توجمه بمه
نمودار ( -11ب) ،گروه اسمی ابتدا برای بازبينی مشخصه [ ]EPPگروه شمار به شاخص اين گروه حركت میكند ،سمپ
گروه شمار برای بازبينی مشخصه [ ]EPPگروه معرفه ،حركت كرده و به شاخص آن میرود.
-ب

 - ketâb-al-ekuالف ()11
مع-جم-كتاب
كتابها (معرفه)
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-03ب -همآیی نشانه جمع و حرف تعریف معرفه

-ج

 -3-3اسم ملکی
برخالف صفت ،اسم ملکی قابليت تکرارپذيری ندارد و در عبارتهای اسمی گويش اردكانی تنهما يمک اسمم ملکمی
میتواند حضور داشته باشد كه البته خود میتواند با توصيفگرهايی همراه شمود .در ايمن گمويش ،اسمم ملکمی بما حمرف
تعريف معرفه و نکره در توزيع تکميلی میباشد .به عبارت ديگر در حضور اسم ملکی Def P ،توليد نمیشود اما چنانكمه
پيشتر گفته شد حرف تعريف  –uكه به صفت متصل میشود ،به همراه اسم ملکی نيمز بمهكمار ممیرود و در واقمع def P

میتواند در حضور اسم ملکی نيز توليد شود .بنابراين گروه اسم ملکی ( )Poss Pدرست در محل  DefPتوليد ممیشمود و
هسته آن دارای مشخصههای [  ]+defو [ ]+possمیباشد كه آنهما را روی اسمم هسمته ارزشگمذاری ممیكنمد .همچنمين
هسته گروه اسم ملکی همانند هسته گروه معرفه مشخصمه تعبيرناپمذير [ ]EPPدارد كمه گمروه اسممی بمرای بمازبينی آن بمه
جايگاه شاخص اين گروه حركت میكند.
-ب

 - ?orsi Hasanالف ()13
حسن كفش
كفشِ حسن

-ج

-08ب -گروه اسم ملکی در ساختار گروه اضافه

همانگونه كه نمودار ( -13ج) نشان میدهد ،گروه اسمی ابتدا برای بازبينی مشخصه [ ]EPPگروه اسم ملکی و بعد از
آن برای بازبينی مشخصه [ ]EPPگروه اضافه ،به جايگاه شاخص اين گروهها حركت میكند.
در عبارت (  -1الف) ،اسم ملکی با صفت و حرف تعريف معرفه آن همراه شده است .بما رسمم نممودار درختمی ايمن
عبارت به بررسی چگونگی ادغام آن میپردازيم.
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بررسی حرف تعريف در گويش اردكان فارس در چارچوب نحو كمينهگرا

 - ?orsi sefi-u Hasanالف ( )1
حسن مع-سفيد كفش
كفشِ سفيدِ (معرفه) حسن
-ج

-03ج -حرکت گروه اسمی به شاخص
گروه اضافه اول

-ب

-03ب -همآیی اسم ملکی ،صفت و حرف
تعریف معرفه

-د

م ال (  )1شامل دو گروه اضافه است كه در گروه اضافه اول اسم و صفت به هممراه حمرف تعريمف آن بما همم ادغمام
میشوند .سپ

اسم ملکی با گروه اضافه اول ادغام میشود ،گروه اضافه اول ابتدا بمرای بمازبينی مشخصمههمای [  ]+defو

[ ]+possخود به شاخص گروه اسم ملکی و در نهايت برای بازبينی مشخصه [ ]EPPگروه اضافه دوم بمه جايگماه شماخص
آن حركت میكند.
 -4نتیجهگیری
در مقاله حاضر ساختار توزيعی حرف تعريف در گويش اردكان فارس در چارچوب برنامه كمينمهگمرا ممورد بررسمی
قرار گرفت و جايگاه توليد مناسب برای حروف تعريف ،چگونگی همآيی آنها با ديگمر عناصمر گمروه تعريمف و نحموه
رسيدن به ترتيب خطی مطلوب در اين گويش نشان داده شد.
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 دو حرف تعريف معرفه مشاهده میشود كمه يکمی از آنهما بمه اسمم و صمفت و،در ساختار گروه تعريف اين گويش
 در-i  و همچنمين قسممت دوم حمرف تعريمف نکمره-eku  حرف تعريمف معرفمه اول.ديگری تنها به صفت متصل میشود
)defP(  در هسمته گمروه معرفمه كوچمک-u ) توليد میشود و حرف تعريف معرفمه دومDef P( هسته گروه معرفه بزرگ
) توليمدPossP(  اسم ملکی در هسته گروه اسم ملکمی.قرار میگيرد كه تنها در صورت حضور گروه صفت توليد میشود
 برای اضافه كردن بعضی از عناصر به يکديگر در ساختار گروه تعريف از. در توزيع تکميلی میباشدDef P میشود كه با
 با وجود اينكه نشانه اضافه در گويش اردكانی در بيشمتر مموارد.) با خاصيت تکرارپذيری استفاده شدEZ P( گروه اضافه
 گروه اضافه در ساختار گروه تعريف اين گويش توليد میشود و نشمانه اضمافه در هسمته،فاقد نمود آوايی آشکار میباشد
.آن قرار میگيرد
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