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ساختار سه اليهاي گروه تعريف در زبان فارسي
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چکیده
بررسی تناظر ميان گروه های مختلف نحوی از ديرباز مورد توجه زبانشناسان بسياری بوده است .در اين بين تناظر ميان گروه اسممی
و گروه فعلی از اهميت بيشتری برخودار بوده است .مقالة حاضر میكوشد تا چنمين تنماظری را در چمارچوم مهماهيم ن مری برناممة
كمينهگرا بررسی كند .دادههای ارائه شده نشان می دهند كه گمروه تعريمف نيمم هماننمد گمروه فعلمی از سمه ايمة متهماوت تعبيمری،
توصيهی و نقش های معنايی تشكيل شده است .اين ايهها در زبان فارسی نيم همسو با ساير زبانها وجود دارد كه در هر ايه عناصر
مختلهی متناسب با آن حوزه موجود میباشد .بدين ترتيب كه در اية تعبيری گروه تعريف ،مشخصات مربوط به تعبير گروه اسممی
از جمله معرفه يا نكره بودن گروه اسمی مشخص میشود .در اية دوم يا اية توصيهی گروههای نقشی مختلف مانند گروه صهتی و
يا گروه شم ار قرار دارند كه نقش توصيف گروه اسممی را بمه عهمده دارنمد و در ايمة وا گمانی نيمم نقمشهمای معنمايی مناسمب بمه
موضوعات اعطا میشود.
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 .1مقدمه
زبانشناسان بسياری چون ابنی ،)4327( 4چامسكی ( )4371در پی كشف تناظر ميان گروههای نحوی مختلف بمودهانمد تما
همسو با اهداف برنامة كمينهگرا به كاهش پارامترهای زبانی پرداخته و ساختی متوازی برای اين گروههای نحموی پيشمنهاد
كنند .از اين ميان بررسی ساخت گروههای فعلی و اسمی از توجه ويژهای برخوردار بوده است .مقالة حاضر میكوشد تا با
تكيه بر يافتههای پيشين و از من ر برنامة كمينهگرا به بررسی سماختار سمهايمهای گمروه تعريمف در زبمان فارسمی بزمردازد.
هدف اصلی از بررسی گروه تعريف ،پاسخ دادن به اين پرسش است كه آيا گروه تعريف نيمم هماننمد گمروه فعلمی از سمه
اية متهاوت تشكيل شده و اينكه در هر ايه چه عناصری وجود دارند .فرضية پيشنهادی ما اين است كه گروه تعريمف نيمم
همانند گروه فعلی از سه اية تعبيری -كالمی ،توصيهی و وا گانی -معنايی 4تشكيل شده است .ايمة نخسمت بمرای تعيمين
مهاهيمی چون معرفه بودن و يا نكرده بودن ...بكار میرود ،در اين ايه اطالعات تعبيری و بافتی جمله بيان ممیشمود .ايمة
دوم جايگاه فرافكنهای نقشی 9است و به طور عمده برای توصيف هستة اسمی به كار میروند .در اية آخر نيم نقشهمای
معنايی مناسب به موضوعات اعطا میشود.
دادههای اين مقاله ،همسو با رويكرد زايشی و در قالب برنامه كمينهگمرا ،حاصمل شمم زبمانی نگارنمده و جمم آوری
دادههايی و گاه مثالهايی از ديگران است .فرضيهای بر پايه اين گونه دادهها ارائه شده و سزس بما بررسمی و آزممودن ايمن
فرضيه و با توجه به داده های مختلف ،صمحت آن را در زبمان فارسمی ممورد بررسمی قمرار ممیدهميم .اهميمت بررسمی ايمن
موضوع در اين است كه تاكنون در مورد ساختار سه ايهای گروه تعريف در زبان فارسی بحث گسترده و مسمتقلی وجمود
نداشته و ارائة چنين فرضيهای بدينگونه مطرح و از آن حمايت نشده است .در اين مقاله سمعی ممیشمود كمه صمحت ايمن
مسئله در زبان فارسی نشان داده شود.
در بخش دوم از مقالة حاضر به اختصار به چارچوم ن ری پرداختمه ممیشمود .در بخمش سموم بمه بررسمی تنماظر ميمان
فرافكنهای فعلی و اسمی پرداخته میشود و آراء مختلف زبانشناسان در مورد تناظر بين اين دو گروه مطرح میشمود .در
بخش چهارم به بررسی اية نخست يا همان اية تعبيری -كالمی در گروه تعريف پرداخته میشمود و نشمان داده ممیشمود
كه در اين ايه مهاهيمی چون معرفه و يا نكره بودن و يا صهات اشاره قرار دارند .سزس اين ايه را در زبمان فارسمی ممورد
بررسی قرار میدهيم .در بخش پنجم اية دوم يا همان اية ميانی -توصيهی در گروه تعريف مورد بررسی قرار میگيمرد و
نشان داده میشود كه در اين ايه گروههايی چون گروه شمار ،گروه مميم ،گروه صهت و گمروه حمرف اضمافهای وجمود
دارند .سرانجام در بخش ششم ،به بررسی اية سوم يعنی اية معنايی -وا گانی پرداخته میشود و نشان داده ممیشمود كمه
در اين ايه نقشهای معنايی مناسب به موضوعات اعطا میشود.
 .2چارچوب نظري
در چارچوم برنامة كمينهگرا زبانشناسان همواره سعی كردهاند كه با سادهتر كردن قواعد دستوری و كلیتر كمردن آنهما
به دستور جهانی مشترك بين زبانها نمديكتر شوند .با سادهتر شدن قواعد دستوری و صرفهجويی در مراحمل اشمتقاد در
ن ريه زايشی -گشتاری به تدريج برنامه كمينهگرا به وجود آمد .در حقيقت برنامه كمينهگمرا در ن ريمة نحموی چامسمكی،
S. Abney
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جديدترين صورت رويكرد ن رية اصول و پارامترها در دستور زايشی -گشتاری است .در اين چارچوم ،دستور همر زبمان
به صورت يك نوع ن ام محاسباتی يا اشتقاقی در ن ريه گرفته میشود كه نقطة آغاز همر اشمتقاد يمك مجموعمة وا گمانی
است شامل تعداد وا ه های مورد نياز برای اشتقاد ساخت دستوری و يا جملة مورد ن ر بوده و رابطة ميان صورت آوايی و
صورت معنايی آنها تا پايان اشتقاد حهظ میشود.
برنامة كمينه گرا يك ن ام كامل محاسباتی در ن ر گرفته میشود كه شامل وا گان و بخش محاسباتی است .مشخصهها
و ويژگیهای منحصربهرد وا هها در بخش وا گانی تعيين میشود .در اين بخش اقمالم وا گمانی بما مشخصمههمای خما
معنايی ،آوايی و ...خود وجود دارند .تهاوت های آوايی و معنمايی ميمان عناصمر وا گمانی بمه دليمل حخمور مشخصمههمای
متهاوت تشكيل دهندة آنهاست .پس از انتخام وا ههای گميده از بخش وا گانی ،ايمن عناصمر بمه بخمش محاسمباتی وارد
میشوند كه از آنها برای توليد يا زايش عبارات زبانی استهاده میشود .در برناممة كمينمهگمرا بمرخالف ن ريمة حاكميمت و
مرج گمينی ،حوزة اعطای نقش معنايی و بازبينی مشخصهها با هم متهاوت است .بازبينی مشخصمههما در رابطمة سماختاری
مشخصگر -هسته و يا هسته -هسته انجام میگيرد .هورنشتين )4333( 4به بحث در ايمن ممورد پرداختمه اسمت .وی معتقمد
است كه در برنامة كمينهگرا ،نقشهای معنايی در حوزة وا گان به عناصر اعطا میشود .يعنمی اينكمه عناصمر وا گمانی ،در
جايگاه متمم يا مشخص گر فرافكن وا گانی خود به موضوعهايشان نقش معنايی اعطا میكننمد .چامسمكی ( )4371نيمم بما
بررسی گروههای اسمی و مقايسة آنها با گروههای فعلی نشان داد كه بين بندها و برخی گروههای اسمی تناظر وجمود دارد
و همانگونه كه گروههای فعلی در جايگاه مشخصگ ر و متمم خود بمه عناصمری كمه موضموع هسمتة فعلمی هسمتند نقمش
معنايی میدهند ،گروههای اسمی نيم میتوانند در سطح وا گان بمه موضموعهمای خمود در ممتمم و يما مشمخصگمر نقمش
معنايی اعطا كنند.
 .3تناظر میان فرافکنهاي فعلي و اسمي
همانگونه كه عنوان شد ،زبانشناسان بسياری چون ابنی ( ،)4327چامسكی ( )4371در پی كشف تنماظر ميمان گمروههمای
نحوی مختلف بودهاند كه از اين ميان بررسی ساخت گروههای فعلی و اسمی از توجه ويژهای برخوردار بوده اسمت .ايمن
زبان شناسان با مقايسة اين دو گروه ،به اين نتيجه رسيدند كه گروههای اسمی رفتاری مشابه گروه فعلمی دارنمد .بيشمتر ايمن
تحقيقات ،خصوصاً در دو دهة اخير ،كه آغاز آنها را بايد مطالعات ابنی ( )4327به شمار آورد به ايمن نتيجمه رسميدند كمه
هماهنگی جالبی بين ساختار اسمی و فعلی وجود دارد .چامسمكی ( )4371نيمم بمه وضموح و بما آوردن مثمالهمايی از زبمان
انگليسی تناظری كه ميان بندها و برخی گروههای اسمی وجود داشت را نشان داد.
a . The enemy destroyed the city.

()1

b . The enemy's destruction of the city
(چامسكی)02:4371 ،
در بررسیهای اولية دستور گشتاری ،رابطة ميان دو زنجيرة ( aو  )bاينگونه توجيه میشد كه گروههای اسممی از نموع
( )b -1حاصل عملكرد گشتارهای نحوی است ،يعنی اين اسامی بر اثر عملكمرد قواعمد نحموی بوجمود آممدهانمد و دارای
رابطة اشتقاقی با زنجيرة جملهای ( )a -1هستند ،اما چامسكی ( )4371نشان داد كه اينگونه اسامی در سطح وا گمان و نمه
L. Hornstein
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بر اثر قواعد نحوی بوجود آمدهاند .با بررسیهای بيشتر و مقايسة گروه فعلی و اسمی ،پيشنهاداتی ارائه شد مبنمی بمر اينكمه
گروههای اسمی نيم دارای ساختار چندايه ای مشابه گروه فعلی هسمتند ،بمدين معنما كمه گمروه اسممی دارای ايمة بيرونمی
موسوم به گروه اسمی كوچك ) (npاست كه دارای هستة سبك ) (nمیباشد و همچنين دارای يك ايمة داخلمی گمروه
اسمی بمرگ میباشد كه هستة آن ،هستة وا گانی ) (Nاست كه در اين مورد میتوان به مطالعمات كارسمتنم )4111( 4كمه
براساس پژوهشهای اسزرتيش )4331( 4و والويس )4334( 9صورت گرفته است اشاره كرد .در ابتدا نيم اية گروه اسممی
كوچك به عنوان متمم ساختار اسمی اية بااتر در ن ر گرفته ممیشمد ،همومون در آثمار چينكوئمه )4331( 1و جورجمو و
انگوباردی.)4334( 1
اجر )4119( 0نيم براساس فرضية هماهنگی اعطای نقش معنايی ،نتيجه میگيرد كه گمروه اسممی در زبمان انگليسمی نيمم
مانند گروه فعلی بايد به صورت چندايه در ن ر گرفته شود .برخی از اين پژوهشها به اين نكته نيم پرداختهاند كه با توجه
به تناظری كه ميان هستة فعلی و اسمی وجود دارد ،گروه تعريمف بما كمدام يمك از سمطوح مختلمف فعلمی متنماظر اسمت.
بسياری از مطالعات نشان میدهند بين گروه تعريف و گروه متممساز 7تناظر وجود دارد .زبانشناسمانی چمون هموراكس و
استاورو )4327( 2با بررسی شواهدی از زبان انگليسمی و زبمان يونمانی بمه ايمن نتيجمه رسميدند كمه گمروه تعريمف در زبمان
انگليسی همانند يك گروه متممساز عمل میكند ،ولی در زبانی چون يونانی مطابق با گروه تصريف است.
قمشی ( )4119در تقسيمبندی خود از گروه اسمی ايمنگونمه عنموان ممی كنمد كمه گمروه اسممی دارای سمه ايمة مجمما
میباشد .اين ايهها شامل گروه تعريف (اية معرفگی) ،گروه شمار و گروه اسمی (اية وا گانی) هسمتند كمه معمادل سمه
اية موجود در بندها يعنی گروه متممساز ،گروه زمان و گروه فعلی میباشند .بنابراين همانگونه كه مشاهده ممیشمود وی
گروه شمار در اسمها را معادل گروه زمان در جمالت میداند.
تاكاهاشی )4111( 3با بررسی زبانهای مختلف ضمن اينكه نشان میدهد بمين گمروه ممتممسماز و گمروه تعريمف تنماظر
وجود دارد ،عنوان میكند كه گروه اسمی سازهای مشابه گروه تصريف میباشد و عالوه بر آن يك جايگاه متمممانند نيم
در گروه اسمی وجود دارد كه رابطة هسته -متمم در اين گروه متناسب با چنين رابطهای درون گروه فعلی است .همانگونه
كه در مثال ( )a -2مشاهده میشود  destroyو  the cityمعادل هستة فعلمی و مهعمول آن ممیباشمند و در مثمال ()b -2
 destructionو  the cityدارای رابطة هسته -متمم میباشند و معادل رابطة فعل و مهعول در مثال ( )b -2میباشند.
a . The terror group destroys the city.

()2

b . The terror group's destruction of the city.
(تاكاهاشی)92:4111 ،
مطالعات زبانشناسی نشان میدهد اين ديدگاه كه بين گروه ممتممسماز و گمروه تعريمف تنماظر وجمود دارد طرفمداران
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بيشتری دارد ،اما در اين ميان ديدگاههای متهاوتی نيم وجود دارد .وجود چنين اختالف ن رهايی ميمان زبمانشناسمان باعمث
شده كه پژوهش در مورد گروه تعريف و گروه متممساز همونان دغدغة اصلی بسياری از زبانشناسان باشد.
پژوهشها و مشاهدات زبانی در سالهای گذشته چون ابنی ( ،)4327ريتر ،)4334( 4سيلونی ،)4337( 4والويس ()4334
( )4334و لنملينگر )4111b( 9نشان داده است كه ساختار درونی جمله را میتوان به سمه ايمة مختلمف تقسميم نممود .ايمة
نخست ،اية تعبيری يا كالمی است كه در ساختار نحوی جمله به صورت اية متممسماز نممايش داده ممیشمود .ايمن ايمه
دارای هستة متممساز می باشمد و درون ايمن ايمه اطالعمات بمافتی و كالممی در قالمب بازنمودهمای نحموی بمه نممايش در
می آيند ،و خواننده را نسبت به اطالعات مربوط به ساختار اطالعی موجود در جمله آگاه میسازد .اية دوم ،اية ميانی يما
توصيهی است .در اين ايه فرافكنهای نقشی مختلف به نمايش در میآيند .نوع فرافكنهای نقشمی كمه در ايمن ايمه وارد
میشوند و ترتيب قرارگيری سلسله مراتبی آنها در اين ايه نشان داده میشود .گروههای نقشی متهاوت از جمله گروههای
تطابق و يا توصيفكنندههای قيدی در اين ايه قرار میگيرند .در نتيجه در اين ايه مشخصههای تطابق بازبينی میشوند تما
همگرا بودن جمله با مشكل مواجه نشود .اية آخر يا همان اية سوم ،ايمة معنمايی اسمت .ايمن ايمه جايگماه فمرافكنهمای
وا گانی فعل بوده و در اين جايگاه است كه نقشهای معنايی توسط هستة فعلی به موضوعات آن داده میشود.
با توجه به مطالبی كه در باا عنوان شد و مطالعاتی كه در مورد شناسايی تناظر ميان گروههای فعلی و اسمی انجمام شمد،
میتوان به اين مسأله پرداخت كه آيا چنين ساختار سه ايهای در گروههای فعلی معادلی درون گروههمای اسممی نيمم دارد
يا خير؟ بررسی اين مسأله نيم در حوزة كاری بسياری از زبانشناسان قرار گرفته است.
لنملينگر ( )4111عنوان میكند كه بين ساختار سهايهای گروه متممساز و گروه تعريف تناظر وجمود دارد .وی در تأييمد ن مر
افرادی چون ابنی ( ،)4327ريتر ( ،)4334سيلونی ( ،)4337والويس ( )4334و لنملينگر ( 4111bو  )4111aعنوان میكند كمه همم
جمله و هم گروه اسمی میتواند به سه ايه مختلف تقسيم شوند كه در هر ايه سماختهمای نحموی متهماوتی وجمود دارد و ايمن
ايهها در اين دو گروه ويژگیهای مشتركی دارند .از ن ر وی اين تقسيمبندی به صورت زير میباشد.
] ] ] ] ] ]… a. [ DP …. [ DP [ FPadj1 …. [ FPadj 2 …. [ n p … [ N P

()3

] ] ] ] ] ]b . [ CP ….[cp [ FPadv1 …. [ FPadv 2 …. [ v p …. [V P ….
Nachfeld

Mittefeld

verfeld

(لنملينگر)447:4111 ،
لنملينگر ( )4111هر ايه را نيم با نامی متهاوت نامگذاری نموده و عنوان میكند كه در هر بخش عمليات متهاوتی صمورت
میگيرد .از ن ر وی اية ( Nachfeldاية نقشهای معنايی) مربوط به حوزة اعطای نقشهای معنايی است ،يعنی جايی كمه
تمامی موضوعات در آنجا قرار میگيرند .اين مسأله توسط افرادی چمون (ارسمون4322 1،؛ چامسمكی4331 ،؛ گمريمشماو،1
 4334و والويس )4334 ،نيم عنوان شده اسمت .در ايمة ( Mittefeldايمه فمرافكنهمای نقشمی) فمرافكنهمای نقشمی چمون
توصيفكنندههای قيدی و صهتی میآيند ،اين مبحث توسط چينكوئه ( 4333و  )4331نيم عنوان شده اسمت .عمالوه بمر ايمن،
1

E. Ritter
T. Siloni
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R. K. Larson
5
J. Grimshaw
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در اين ايه ويژگیهای مربوط به تطابق ،حالت و بازبينی كردن مشخصمههمای  نيمم بررسمی ممیگمردد .در نهايمت در ايمة
( vorfeldايه كالمی) اطالعات كالمی و تعبيری عنوان میشود .تاكاهاشی ( )4111نيم ضمن اذعمان بمه تنماظر ميمان گمروه
متممساز و گروه تعريف ،عنوان میكند كه جمالت دارای ساخت سه ايهای به صورت زير میباشند:
] ] ] (4) [CP [ IP [ VP
وی سزس مههومی تحت عنوان «تحليل گروه تعريف گسترشيافته» را عنوان ممیكنمد كمه در آن بيمان ممیشمود گمروه
تعريف نيم دارای ساختار سهايهای معادل گروه متممساز هستند و آن را به صورت زير نشان میدهد.
DP- analysis

The extended

()5

] ] ] ] ] [ DP [ D ' D [ FP [ F ' F [ NP N

(تاكاهاشی)93:4111 ،
حال با توجه به بيان ن رات زبانشناسان مختلف كه در باا عنوان شد ،به ن ر میرسد پاسخ به اين سؤال كمه آيما گمروه
تعريف نيم از سه اية مختلف تشكيل شده است ،مثبت میباشد .البته بايد خاطر نشان كرد كه عليمرغم اينكمه زبمانشناسمان
بسياری وجود اين سه ايه را در گروه تعريف پذيرفتهاند ،اما همونان ميان آنها در مورد تعداد و نقش فرافكنهمای حاضمر
در هر ايه اختالف ن رهايی وجود دارد .در بخش بعد به بررسی اين سه ايه در گروه تعريف میپردازيم.
 .4بررسي الية نخست (الية تعبیري-کالمي) در گروه تعريف
همانگونه كه در بخشهای قبل نيم اشاره شد ،با توجه به تناظر ميان بندها و گروه تعريف ،تقسيمبنمدی سمهگانمه در گمروه
تعريف نيم وجود دارد .اية اول در گروه تعريف معادل اين ايه در بندهاست .اين ايه را حوزة تعبيری -كالمی مینامنمد
كه دارای هستة حرف تعريف میباشد .اين هستة تعريف در حقيقت يك هستة نقشی اسمت كمه معممواً در زبمانهما بمرای
تعيين مههوم معرفگی و يا نكرگی گروه اسمی بكار میرود .به عالوه هستة تعريف میتوانمد تخصميص دهنمدة حالمت نيمم
باشد ،يعنی اينكه ميان مقولة تعريف و ت اهر ساختوا ی حالت بمر روی گمروه اسممی رابطمهای وجمود دارد .اجمر ()4119
معتقد است در هستة گروه تعريف عالوه بر حروف تعريف ،صهتهای اشاره و سورها نيم توليد میشوند .بنابراين میتوان
اظهار كرد كه حوزة تعبيری -كالمی در گروه اسمی در زبانها ،دارای هستة نقشی حرف تعريف ممیباشمد و بمرای تعيمين
مهاهيمی چون معرفه يا نكره بودن اسم بكار میرود و عالوه بر آن جايگاه گروه صهت اشاره نيم میباشد.
 .1-4معرفگي و بررسي آن در زبانها
حخور حرف تعريف معرفه معمواً باعث ايجاد مههوم معرفگی در زبانها میشود .حرف تعريف معرفه در حقيقمت يمك
مقولة اصلی برای پر كردن جايگاه هستة تعريف ) (Dمیباشد .بنمابراين ايمنگونمه بمه ن مر ممیرسمد كمه گمروه اسممی در
زبانهايی كه فاقد حرف تعريف معرفه هستند ،لموماً مقولهای از نوع گروه اسمی اسمت و فقمط زبمانهمايی دارای فمرافكن
اسمی از نوع گروه تعريف هستند كه حرف تعريف معرفه آشكار داشته باشند .با توجه به اين مطالب ،سؤالی پيش میآيمد
مبنی بر اينكه آيا بايد چنين ديدگاهی را پذيرفت يا اينكه هستة تعريف ) (Dرا يمك مقولمة نقشمی در ن مر گرفمت كمه در
همة زبانها حخور دارد و فقط در برخی از زبانها در قالب حرف تعريف معرفه ت اهر آوايی آشكار میيابد.
ياراحمدزهی ( )4922به نقل از اينم )4333( 4عنوان می كند كه وی در ابتدا معرفگی را به صورت مههوم آشمنا بمودن
C. Lyons
familiarity
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تعريف میكند ،يعنی اينكه گروه اسمی معرفه هم برای گوينده و هم شنونده آشناست.
a. The cat chased the mouse.

()6

b. A cat chased the mouse.
(اينم)72:4333 ،
در مثال باا ( )a-6گروه اسمی « »the catبه صورت گروه اسمی معرفه همراه با حمرف تعريمف معرفمه آممده اسمت و
نشان دهندة اين مههوم است كه اين گروه اسمی در ذهن گوينده و شنونده دارای مصداد آشنايی است .اما در اداممه اينمم
( )4333به گسترش اين مههوم میپردازد و اينگونه عنوان می كند كمه مههموم معرفگمی بايمد بما مههموم تشمخيص پمذيری

4

جايگمين شود و يك گروه اسمی در صورتی كه برای شنونده قابل شناسايی باشد ،معرفه میباشد .البته وی اگرچمه معتقمد
است كه مههوم معرفگی در همة زبانها وجود دارد و اين مههوم معرفگی بايد دارای ت اهر دستوری آشمكار اسمت و اگمر
زبانی فاقد چنين حرف تعريف آشكاری باشد ،اين مههوم در آن زبان فقط به كمك عوامل غيرزبانی و بمافتی قابمل درك
است و مههومی دستوری نيست.
افراد ديگری چون گيل )4327( 4نيم معتقدند كه زبانها را میتوان برحسب اينكه دارای حرف تعريف هستند يا خير به
دو دستة متهاوت تقسيم كرد .از سوی ديگمر زبمانشناسمانی چمون جورجمو و انگوبماردی )4334( 9و گيوسمتی 4114( 1و
 )4331معتقدند كه همة زبانها دارای هستة تعريف می باشند ،چه دارای حرف تعريف معرفه آشكار و چه فاقد آن باشمند،
و همين هستة نقشی است كه باعث تعبير اسم میشود .بررسی زبانهايی كه فاقد حرف تعريمف معرفمه هسمتند ماننمد زبمان
لهستانی نشان می دهد كه گروه اسمی بيان شده در اين زبان كه فاقد حرف تعريف معرفه است میتواند معادل يك گمروه
اسمی همراه با حرف تعريف معرفه در زبانی چون زبان انگليسی باشد .بنابراين ممیتموان گهمت كمه معرفگمی يمك مقولمة
معنايی -كاربردی است كه در همة زبانها وجود دارد و فقط در برخی از آنها در قالب حرف تعريف معرفه ت اهر آوايمی
آشكار میيابد.
 .2-4صفتهاي اشاره
همانگونه كه قبالً نيم به آن اشاره شد ،عالوه بر عالمت معرفگی در حوزة نقشی گروه تعريمف ،گمروه ديگمری از عناصمر
نيم میتوانند در اية تعبيری -كالمی وارد شوند .اين دسته ،صهتهای اشاره هستند كه زبانشناسمان معممواً آنهما را جممء
طبقة معرفها در ن ر میگيرند .اجر ( )4119در معرفی حوزة گروه تعريف عنوان میكند كه در زبان انگليسی دسمتهای از
عناصر وجود دارند كه همانند حروف تعريف معرفه يا نكره يعنی  theو  aدر اية گروه تعريف وارد میشوند كه آنهما را
صهتهای اشاره میناميم ،مانند كلمات  that ،thisو يا حالت جم آنها يعنی  theseو  .thoseوی معتقد است كه ايمن
دو گروه جايگاه يكسانی را اشغال میكنند و در توزي تكميلی يكديگر هستند و به دليل اينكمه در حموزة گمروه تعريمف،
فقط يك جايگاه يعنی هستة گروه تعريف برای اين عناصر وجمود دارد پمس درون عبمارت فقمط يكمی از آنهما ممیتوانمد
حخور يابد.
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*The this man.

()7

(اجر)411:4119 ،
جكنداف )4377( 4نيم معتقد است كه حروف تعريف و صهات اشاره دارای جايگاه ساختاری واحدی هستند .امما بايمد
عنوان كرد كه بررسیهای بيشتر زبانشناسی نشان داده اسمت كمه بمرخالف ن مر اجمر ( )4119و يما جكنمداف ( )4377در
بسياری از زبانها ،اين دو عنصر در توزي تكميلی يكديگر قرار نمیگيرند و جايگاههای متهاوتی را اشغال میكنند ،اما بمه
دليل تأثير آنها در تعبير و تهسير اسم میتوان اظهار كرد كه هر دو متعلق به اية تعبيری در گروه تعريف هستند.
بنابراين میتوان گهت كه با توجه به مطالب باا برخی از زبانشناسان به ايمن مسمأله اذعمان كمردهانمد كمه حمداقل يمك
فرافكن نقشی ديگر نيم در كنار فرافكن تعريف ) (Dدر اية تعبيری وجود دارد.
 .3-4بررسي الية تعبیري و عناصر موجود در آن در زبان فارسي
اية تعبيری -كالمی در زبان فارسی نيم همسو با تقسيمبندی كلی كه در زبانها صورت گرفته است ،ايهای اسمت كمه در
آن اطالعات تعبيری و بافتی جمله به صورت كدگذاریهای نحوی نشان داده میشمود .در زبمان فارسمی نيمم در ايمن ايمه
گروه تعريف وجود دارد كه دارای هستة تعريف میباشد و جايگاه تعيين معرفه يا نكره بودن و يا عناصمری چمون صمهات
اشاره میباشد.
همانگونه كه میدانيم در زبان فارسی معيار حرف تعريف معرفمه آشمكاری ماننمد برخمی از زبمانهما وجمود نمدارد .در
مطالب قبل بيان كرديم كه برخی از زبانشناسان چون اينم ( )4333معتقدند در صورتی در يك زبان گروه تعريف وجود
دارد كه آن زبان دارای حرف تعريف آشكار باشد .اما در مورد زبان فارسی بايد عنوان كرد كه گروه اسمی در ايمن زبمان
همانند زبانهای دارای حرف تعريف آشكار تعبير و تهسير میشود و بنابراين به پيروی از زبانشناسانی چمون انگوبماردی
( )4331فرض می كنيم كه حتی در غيام يك حرف تعريف معرفه ،هستة نقشی تعريمف هميشمه توليمد ممیشمود و هممين
هستة نقشی است كه باعث تعبير اسم به صورت معرفه و يا نكره میشود .قمشی ( )4119با استهاده از شمواهد زبمان فارسمی
نشان میدهد كه وجود عالمت جم (ها) دارای معنای معرفگی برای اسمی است كه به آن متصل شده اسمت .وی بمر ايمن
مبنا ساختار زير را ارائه میكند.
])8( DEF]  [DP [NP N-PL
(قمشی)17 :4119 ،
قمشی ( )00 :4119به صراحت عنوان می كند كه هستة تعريف در گروه اسممی فارسمی حموزة معرفگمی اسمت و يما بمه
عبارتی ديگر تنها گروههای اسمی معرفه ماهيت مقوله ای از نوع گروه تعريف دارند و به همين دليل ،وی اين امر را كه در
حخور نشانة جم (ها) گروه اسمی در فارسی خوانش معرفه خواهد داشت ،اينگونه توجيه میكند كه حخور نشانة جمم
تنها زمانی مجاز است كه گروه اسمی مقوله ای از نوع گمروه تعريمف باشمد و چمون هسمتة تعريمف حموزة معرفگمی اسمت
بنابراين اسامی جم همواره تعبير معرفه خواهند داشت .وی در تأييد اين امر مثالی ارائه میكند كه نشمان ممیدهمد هرگماه
اسم دارای نشانة جم در جايگاه مهعول قرار گيرد ،حتماً بايد همراه با عالمت مهعولی (را) به كار رود.
( )3كتامها* (را) خواندم.
R. Jackendoff
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(قمشی)17 :4119 ،
وی چنين استدال میكند كه به پيروی از قمشی (( ،)4337bرا) هستة يك فرافكن از نموع حالمت 4اسمت .كمه تنهما يمك
گروه تعريف را به عنوان متمم میپذيرد و از آنجا كه (كتامها) در جايگماه مهعمولی لمومم ًا هممراه عالممت مهعمولی بمه كمار
میرود نتيجه میگيرد كه اين گروه اسمی يك گروه تعريف است .به عالوه از ن ر معنايی در زبان فارسی ،گروههمای اسممی
مشخص شده همگی تعبيری معرفه دارند .همانگونه كه در مثالهای زير مشاهده میشود در مثال ( -41الف) گروه اسمی بمه
تنهايی به كار رفته است در مثال ( -41م) و ( -41ج) به ترتيب به همراه صهت اشاره و يك سور عمومی آمده است.
( )41الف -سگ جلوی در نشسته بود.
م .آن گلهای سهيد
ج .همة مهمانها آمدند.
همانگونه كه اشاره شد ،زبانشناسان برای اثبات وجود فمرافكنهمای نقشمی از شمواهد مختلهمی اسمتهاده ممیكننمد كمه
شواهد معنايی يكی از آنهاست .با توجه به اين مطلب میتوانيم اظهار كنيم كه معرفگی نيم يك مقولة معنايی -كماربردی
است و حخور آن در همة زبانها میتواند شاهد خوبی برای حخور يك فرافكن نقشی متناظر با آن بر فمراز گمروه اسممی
باشد .بنابراين میتوانيم نتيجه بگيريم كه در گروه اسمی همة زبانها از جمله زبان فارسی ،فرافكنمی از نموع تعريمف توليمد
میشود كه مقولة معرفگی در آن به شكل مشخصة ]  [ Defت اهر میيابد .اين مشخصه با ارزشگذاری مشخصمة مشمابه
بر روی اسم هسته باعث میشود گروه اسمی به صورت معرفه يا نكره تعبير شود.
در مورد مبحث (-ی) نكره نيم در زبان فارسی تحليلهای متهاوتی وجود دارد .معمينزاده ( )4114عنموان ممیكنمد كمه
جايگاه ساختاری اين عنصر ،هستة تعريف میباشد و علت اينكه اين پسوند میتواند بمر روی اسممهما يما برخمی از سمورها
ظاهر شود ،حركت آنها به هستة تعريف است .قمشی ( )4119و به پيروی از وی مع ممی (-( )4921ی) نكمره را بمه دليمل
ويژگی كميتی آن در جايگاه هستة گروه سور قرار میدهنمد .اينمم (-( )4333ی) نكمره را در بافمت غيرخبمری 4در زبمان
فارسی معادل  anyو در بافت خبری مثبت 9معادل  otherيا  someمعرفی میكنمد .قمشمی ( )4119نيمم معتقمد اسمت در
جملههای منهی اين عنصر معادل  noدر زبان انگليسی است .وی به عنوان مثال ،نمونههمای زيمر را عنموان ممیكنمد كمه در
آنها  noمعادل (-ی) نكره در زبان فارسی است.
( )44گهتم نه ،هيچ احتياجی نيست قسم بخوری.
I said no, there is no need for you to swear.
( )44خبری نشد؟
?Is there no news
( )49مشكلی نيست.
It's no problem.
(قمشی 42 :4119 ،و )47
1
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قمشی ( )4119معتقد است هرگاه (-ی) نكره بر روی اسمهايی ظاهر شود كه بدون آن هم میتوانند در جممالت واقم
شوند ،موجب خوانش كميتی 4آن اسم میشوند ،مانند  anyدر زبان انگليسی .وی چنين تأثيری را در جممالت فارسمی از
طريق معادل انگليسی جمالت نشان میدهد.
( )41منم كه فعالً خبری ندارم.
a- I too don't have any news right now.
معادل اين جمله بدون يای نكره به صورت زير میباشد.
b- I too don't have news right now.
(قمشی 17 :4119 ،و )42
وی همونين اضافه میكند كه ظاهر شدن (-ی) نكره با برخی از كميتنماها در زبان فارسی (همر و هميچ) و يما عناصمر
كس و چيم كه به آنها معنای  somethingو  someoneرا میدهد ،اجباری اسمت .بمدين ترتيمب قمشمی ايمن عنصمر را
يك عنصر نكرهساز كميتی معرفی میكند كه در هستة گروه كميتنما توليد میشود .در زبان فارسی -ی نكره ممیتوانمد
بر روی صهت نيم قرار گيرد و يا گاهی به جای آن حرف تعريف نكره «يك» به كار رود.
()41

الف -درخت بلندی

م -يك مرد خوم
بنابراين میتوان عنوان كرد كه عنصر نكرهساز در زبان فارسی میتواند به عنوان يك عنصر مستقل عمل كند و فقط بمه
صورت ت اهر يك مشخصه بر روی اسم نمیباشد .در مورد اين مقوله در زبان فارسی میتوان ايمنگونمه اظهمار كمرد كمه
همان گونه كه اشاره شد حرف تعريف معرفه به معنای خا

آن وجود نمدارد و ارزش مشخصمهای مقولمة تعريمف از نموع

]  [ Defخواهد بود كه مشخصة تعبيرناپذيری از همين نوع را بر روی هستة اسمی ارزشگمذاری نمموده و در نهايمت بمه
اسم خوانشی معرفه میبخشد .در مواردی نيم كه هستة تعريف دارای مشخصة ]  [ Defباشد نيمم پمس از برقمراری رابطمة
مطابقه با اسم هسته ،گروه اسمی خوانش نكره میيابد كه ت اهر آشكار آن بر روی اسامی و گماهی صمهتهما بمه صمورت
(ی) نكره خواهد بود .بنابراين –ی به صورت مشخصة ]  [ Defدر هستة گروه تعريف در زبان فارسی قرار دارد كه پس
از برقراری رابطة مطابقه با هستة اسمی يا صهت ،مشخصة تعبيرناپذيری از همين نوع را بر روی آن ارزشگذاری مینمايد.
از ديگر عناصری كه در اية تعبيری گروه اسمی ظاهر میشود ،صهتهمای اشماره ممیباشمند .اجمر ( )4119در معرفمی
حوزة گروه تعريف عنوان میكند كه در زبان انگليسی دسته ای از عناصر وجود دارند كه همانند حروف تعريف معرفه يما
نكره يعنی  theو  aدر اية گروه تعريف وارد میشوند كه آنها را صهتهای اشاره میناميم ،مانند كلممات  that ،thisو
يا حالت جم آنها .وی در ادامه بيان میكند كه اين صهتهای اشاره با حروف تعريف تهماوتهمايی نيمم دارنمد ،از جملمه
اين صهات ،برخالف حروف تعريف میتوانند بدون اسم نيم بيايند و در آن صورت ضمير اشاره ناميده میشوند.
(16) I ate that.
(اجر )22 :4119
اجر ( )4119عليرغم بيان تهاوتهايی كه ميان صهات اشاره و حروف تعريف وجود دارد ،معتقد است كه اين دو گروه

quantitative reading
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جايگاه يكسانی را اشغال می كنند و در توزي تكميلی يكديگر هستند و به دليل اينكه در حوزة گروه تعريمف ،فقمط يمك
جايگاه يعنی هستة گروه تعريف برای اين عناصر وجود دارد پس درون عبارت فقط يكی از آنها میتواند حخور يابد.
(17) *The this man.
(اجر )41 :4119
جكنداف ( )4377نيم معتقد است كه حروف تعريف و صهات اشاره دارای جايگاه ساختاری واحمدی هسمتند امما بايمد
گهت كه بررسیهای بيشتر زبانشناسی نشان داده است كه برخالف ن ر اجر ( )4119و يا جكنداف ( )4377در بسياری از
زبانها ،اين دو عنصر در توزي تكميلی يكديگر قرار نمیگيرند و جايگاههای متهاوتی را اشغال میكنند ،اما به دليل تمأثير
آنها در تعبير و تهسير اسم میتوان اظهار كرد كه هر دو متعلق به اية تعبيری در گروه تعريمف هسمتند .بنمابراين دو فرضمية
متهاوت در مورد جايگاه صهتهای اشاره مطرح است .نخست اينكه ،به اين دليل كمه صمهتهمای اشماره در تعبيمر گمروه
اسمی مؤثر هستند ،جايگاه آنها را در اية تعبيری در ن ر بگيمريم و ن مر دوم ايمنكمه ،ايمن عناصمر در ايمة ميمانی توليمد
میشوند و با حركت به جايگاه بااتر بيايند .اين دو فرضيه در زبانهای مختلف بررسی شده اسمت و افمراد مختلهمی چمون
اجر ( ،)4119جكنداف ( ،)4377گيوستی ( ،)4331aبرنشتين )4337( 4صهتهای اشاره را مورد بررسی قرار دادهاند .بايد
عنوان كرد كه فرضية دوم با اشاره به زبانهايی مطرح شده است كه صهت اشاره در آنها میتواند در جايگماههمای پمايين
گروه اسمی نيم قرار گيرد .در زبان فارسی با توجه به اينكمه صمهت اشماره از هممة توصميفكننمدههمای ديگمر بمااتر قمرار
میگيرد ،پذيرش فرضية اول میتواند توجيه مناسبی برای حخور آن در اية تعبيری باشد ،ولی اگمر بخمواهيم فرضمية دوم
را بزذيريم ناچار به توجيه حركت اجباری اين عنصر از اية ميانی به اية بااتر میشويم .علت چنمين حركمت اجبماری بمه
اية تعبيری ،نياز گروه تعريف به عنصر آشكاری نيست زيرا در حخور يك عنصر آشكار مانند سور عمومی نيمم بماز ايمن
عنصر بااتر از ساير عناصر توليد میشود .پس همانگونه كه عنوان شد صهات اشاره در زبان فارسی در ترتيب قرارگيمری
عناصر بااتر از توصيفكنندهها قرار میگيرند آنونان كه در مثالهای زير نيم مشاهده میشود.
( )42الف .آن درخت بمرگ
م .اين كتام داستان
ج .آن همه خانههای بمرگ
بنابراين با توجه به چنين ترتيبی و اينكه صهات اشاره در تعبير معنايی اسم نيم شركت میكننمد ممیتموان نتيجمه گرفمت
اين عناصر در اية تعبيری گروه اسمی قرار دارند و قرارگيری آن در اية ميانی و سزس جابهجايی آن را ،با توجه به اصمل
اقتصاد در زبان كه اصلی مهم در برنامة كمينهگراست ،نمیپذيريم.
با توجه به اين مطالب میتوان اظهار كرد كه ساخت درونی مربوط به عناصر معرفه و صهات اشماره در زبمان فارسمی بمه
صورت ( )43میباشد.

J. Bernstein
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حال با توجه به دادههای باا میتوان اظهار كرد كه در اية تعبيری گروه اسمی زبان فارسمی حمداقل دو حموزة مسمتقل
وجود دارد كه هر كدام جايگاه عناصری هستند كه در تعبير و تهسير اسم دخالمت دارنمد .ايمن حموزههما مربموط بمه تعيمين
معرفه يا نكره بودن گروه اسمی و صهات اشاره میباشند.
 .5بررسي الية دوم (الية میاني -توصیفي) در گروه تعريف
همان گونه كه در بخش تناظر ميان گروه اسمی و بند اشاره كرديم ،گروههای اسممی نيمم هماننمد بنمدها دارای ايمة ميمانی
میباشند كه جايگاه فرافكنهای نقشی میباشد و به طور عممده بمرای توصميف هسمتة اسممی بمه كمار ممیرونمد .در توليمد
گروههای اسمی عناصر وا گانی كمينه و بيشينه ای وجود دارند كه بين اية تعبيمری و ايمة معنمايی كمه متعلمق بمه وا گمان
است قرار میگيرند .اين عناصر در حقيقت متعلق بمه فمرافكنهمای نقشمی هممين ايمة ميمانی هسمتند .بمه عمالوه بما شمواهد
ساختوا ی هموون حخور عناصر تصريهی بر روی اسم هسته نشان میدهد ،فمرافكن نقشمی متنماظر بما آن گمروه اسممی
موجود است .به عنوان مثال با مشاهدة عالمت جم بر روی اسم میتوان دريافت كه اين عالمت مربموط بمه يمك فمرافكن
نقشی يعنی گروه شمار 4میباشد كه در اية ميانی -توصيهی قرار دارد .زبانشناسان بسياری به وجود چنمين ايمة ميمانی در
توصيف گروههای اسمی و بندها اذعان كمردهانمد .چينكوئمه ( )4331ايمنگونمه عنموان ممیكنمد كمه در ايمن ايمة ميمانی-
توصيهی ،عناصر توصيفكنندهای برای اسمها و فعلها قرار دارنمد .وی ايمن عناصمر توصميهی درون بنمدها را قيمد و بمرای
اسمها ،صهت در ن ر میگيرد .عالوه بر گروه شمار و صهتها ،عناصر ديگری نيم در اين ايه قابل شناسمايی ممیباشمند از
جمله گروه مميم 4و گروه حرف اضافهای كه در بخشهای بعد به ترتيب به بررسی گروه شمار ،گمروه مميمم ،صمهتهما و
گروه حرف اضافهای میپردازيم.
 .1-5شمار
حخور گروه شمار به عنوان گروه نقشی در بسياری از زبانها بمه اثبمات رسميده اسمت .برخمی از زبانشناسمان ماننمد قمشمی
( )4119آن را معادل گروه زمان در بند دانستهاند .چامسكی ( )4331نيم اظهار میكند كه اگرچه ويژگی جمنس دسمتوری
يك ويژگی ذاتی 9است و متعلق به وا ه میباشد و نمیتوان آنرا جدا كرد ،اما ويژگی شمار يك ويژگمی انتخمابی 1اسمت
كه يا قبل از وارد شدن اسم به ساخت نحوی به آن اضافه می شمود يما از طريمق تشمكيل يمك فمرافكن نقشمی جداگانمه بمه
1
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3
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ساخت نحوی وارد میشود .در سالهای اخير تقريباً اكثر زبانشناسان با اين عقيده موافمق هسمتند كمه بمرای شممار ،گمروه
نقشی مست قلی بايد در ن ر گرفت ،زيرا اين گروه در گروه تعريف نقش مهمی را در تهسير و تعبير و مجماز شممردن گمروه
اسمی ايها میكند.
زبانشناسانی چون ريتر ( ،)4334چينكوئه ( ،)4331پاناگيوتيدس )4114( 4نيم به حخور چنين گروه نقشی ،يعنی گمروه
شمار ،به طور مستقل درون گروه تعريف اذعان میكنند و بوسيلة حخور اين گروه برخمی روابمط پيويمدة زبمانی را تبيمين
مینمايند.
در زبان فارسی نيم مقولة شمار مورد بررسی قرار گرفته است .قمشی ( )4119در ممورد حخمور يما عمدم حخمور گمروه
شمار در زبان فارسی معتقد است ،تكوا جم در زبان فارسی يك تكوا اشمتقاقی اسمت ويمك مههموم نقشمی و تصمريهی
نمی باشد بنابراين بايد به همراه اسم وارد فرايند اشتقاد شود وبه طور مستقل در يك فرافكن نقشی توليد نمیشمود .قمشمی
( )4330نيم با استهاده از معيار آوايی تكيه بر بودن تكوا جم و در ن ر گرفتن آن به عنوان يك تكوا سمطح كلممه آن را
يك تكوا اشتقاقی معرفی می كند كمه بمرخالف تكوا همای صمرفی قابليمت فرافكنمی نداشمته و نممیتوانمد گمروه نقشمی
جداگانهای تشكيل دهد .وی عنوان میكند كه اين تكوا جم مربوط به وا گان میباشد و اسمها به صورت مهرد و جم
در وا گان وجود دارند و به همان شكل میتوانند وارد ساختهای نحوی شوند.
در مورد حخور گروه شمار در اية ميانی زبان فارسی مثالهايی را میتوان ذكر كرد كه فقط در صورتی میتوان آنهما
را تبيين نمود كه به اين مسأله قائل شويم كه عنصر جم يك عنصر تصريهی است و گروه مستقلی به نام گروه شمار بمرای
آن موجود است .به عنوان مثال جمالت ( )41و ( )44ميان دو معنی «كهش و لبماسهما»« ،كمت و شملوارها» و «كهمشهما و
لباسها»« ،كتها و شلوارها» ابهام دارند.
( )41قاشق و چنگالها را روی ميم گذاشتم.
( )44دختر و پسرها مشغول بازی هستند.
ابهام معنايی اين جمالت در صورتی قابل تبيين است كه در ساخت چنين جمالتی گروهی مستقل به نام گروه شممار در
ن ر بگيريم ،ساخت شمارة ( )44نشان میدهد كه معنای دوم اين جمالت يعنی «قاشقها و چنگالها» و «دخترهما و پسمرها»
به اين دليل است كه دو اسم مذكور ،در زير هستة اسمی با يكمديگر همزايمه شمدهانمد و گمروه شممار ،نقمش جمم كمردن
مجموعة اين دو اسم را ايها میكند ،اما چون تكوا جم ظاهراً بر روی اسم دوم قرار گرفته است به ن ر میرسد كمه فقمط
اسم دوم جم شده است.

P. Panagiotidis
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بنابراين میتوان عنوان كرد كه شمار مطابق با ن ر بسمياری از زبمانشناسمان از جملمه چامسمكی ( ،)4331ريتمر (،)4334
چينكوئه ( )4331و پاناگيوتيدس ( )4114مههومی تصريهی و نقشی می باشمد و در ن مر گمرفتن آن بمه عنموان يمك عنصمر
تصريهی به لحاظ ن ری نيم بهتر است.
از بررسی مطالب باا در مورد دادههای زبان فارسی میتوان به اين نتيجه رسيد كه در اية ميانی ،فرافكنی به نمام گمروه
شمار وجود دارد كه در هستة آن عالمت جم (ها) و يا اعداد قرار میگيرند .به عنوان مثال به سماختار درونمی ايمن گمروه
اسمی در ( )49توجه كنيد.
( )49الف -كتامها
م-

DP

اية ميانی

D

Num P
NP

Num

ها

كتام

 .2-5گروه ممیز
زبانشناسانی چون سميعيان ( )4329به دايل مختلف از جمله عدم آمدن سورها قبل از اعداد ،عنوان میكنند كمه در زبمان
فارسی اعداد جمء سورها محسوم میشوند .سميعيان معتقد است كه در زبمان فارسمی اعمداد هميچگماه بمدون مميمم ظماهر
نمیشوند .به همين من ور ،وی اعداد را در مشخصگر گروه سور 4و مميمها را در هستة اين گروه قرار میدهد .سمميعيان
( )4329به دليل اينكه نقش اعداد ،مميمها و سورها را بيان كميت اسم میداند ،جايگاه آنها را در مشخصگمر ' Nتعيمين
میكند (نمودار .)41

)Quantifier phrase (QP

1
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'N
N

(سميعيان)404:4329 ،

QP

قمشی ( )4330نيم همسو با ن ر سميعيان معتقد است كه وجود مميم در كنمار اعمداد ضمروری اسمت .ايمن زبمانشناسمان
معتقدند كه به كار بردن عدد بدون مميم در كنار اسم ،عبارتی غيردستوری میسازد.
( )41اين سه كتام را خريدم.
(سميعيان)414:4329 ،
سميعيان به دليل چنين وابستگی ميان عدد و مميم ،عنوان می كند كمه آنهما درون يمك فمرافكن يعنمی گمروه سمور قمرار
دارند .در مورد اين مسأله بايد عنوان كرد كه هر چند جملة ( )41از ن ر فارسی زبانان ،جملة غيردستوری نمیباشمد امما در
اكثر زبانها مانند اپنی و عبری ميان اعداد و مميمها وابستگی وجود دارد.
در زبان فارسی اعداد معمواً به همراه مميم در عبارت ظاهر میشوند.
( )40دو جهت كهش
( )47سه جلد كتام

DP

()42

'D
D

Num P
'Num
CLP Num

سه/دو

'CL
CL

NP

جلد/جهت
كتام/كهش

در جريان اشتقاد چنين نموداری ،گروه اسمی با يك مميم كه هستة يك فمرافكن نقشمی بمه نمام گمروه مميمم ممیباشمد
تركيب شده و به دليل اينكه هستة چنين گروهی دارای مشخصة كميتی تعبيرناپذيری از نوع [ ]UQمیباشد ،بنابراين بمرای
ارزشگذاری چنين مشخصهای حخور گروه عدد المامی میشود و اگر اين امر اتهاد نيهتد ،بر اثمر عمدم بمازبينی مشخصمه
اشتقاد همگرا نمیشود .بنابراين میتوان عنوان كرد كه گروه شمار يا عدد میتواند بمدون حخمور مميمم در گمروه اسممی
حاضر شود اما عكس آن امكانپذير نمیباشد ،يعنی در صورت گروه مميم ،حخور گروه عددی نيم المامی میباشد.
با توجه به مطالب مطرح شده میتوان اظهار كرد در زبان فارسی در اية ميانی گروه تعريف ،گروه ديگری به نام گروه
مميم وجود درد كه در جايگاه هستة آن عنصر مميم به كار میرود .چنين عنصمری دارای مشخصمة تعبيرناپمذير [ +كميمت]
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میباشد كه برای بازبينی بايد با گروه عددی تركيب شود تا مشخصة هسته بازبينی و عبارت خوش ساختی حاصل شود.
 .3-5صفت
يكی از عناصر نقشی كه حخور آن به صورت فرافكن ،درون اية ميانی -توصيهی گروههای اسمی در بسياری از زبمانهما
به اثبات رسيده است ،صهتها میباشند .اين فرافكن از ن ر چينكوئه ( )4331معمادل قيمدها درون جملمه اسمت .البتمه بايمد
عنوان كرد كه ترتيب اين عنصر نسبت به هستة اسمی در زبانهای مختلف ،متهاوت است .و همين مسأله باعث میشود كه
زبانشناسان به بررسی اين پديده بزردازند تا شايد همسو با برنامة كمينهگرا در كماهش پارامترهمای زبمانی و كشمف اصمول
كلی سهمی داشته باشند.
با قرار گرفتن صهتهای مختلف در كنار گروه اسمی ،اين سؤال به ذهن خطور میكند كمه ايمن صمهتهما چگونمه در
كنار اسم جای میگيرند؟ فرضية نخست و سادهای كه به ذهن خطور میكند اين است كه اين صهتها به صورت فرافكن
به گروه اسمی متصمل ممیشموند .افمرادی چمون والمويس ( ،)4334برنشمتين ( ،)4339كارسمتنم ( )4334معتقدنمد كمه ايمن
صهتها به گروه اسمی متصل میشوند .در تحليل سنتی ايكس تيره اينگونه فرض میشد كه صهت همای نسمبی بمه گمروه
اسمی متصل میشوند ،يعنی توصيف كنندهها فرافكن بيشينهای هستند كه چه به صورت صهت پيشين و چه صهت پسين به
گسترة ديگری متصل میشوند.
((29) a [tall] [dark] [handsome] stranger
((30) we must choose the best person [available] [suitable for the post].
(تاكاهاشی)11:4111 ،
فرضية اتصال صهتها به گروه اسمی از ن ر بسياری از زبانشناسان فرضية درستی نمیباشمد .چينكوئمه ( )4331سماخت
سلسله مراتبی برای صهت ها در ن ر می گيرد كه دارای ترتيمب خاصمی هسمتند و تخطمی از ايمن ترتيمب باعمث بدسماختی
عبارت میشود.
( (31) Poss > cardinal > ordinal > quality > size > shape > color > nationality
(چينكوئه)40:4331 ،
4

وی اظهار میكند كه وجود چنين ترتيبی متناسب با فرضية اتصال صهتهما بمه گمروه اسممی نيسمت .كريسمما ()4331
عنوان می كند كه عمل اتصال ،عمل آزادی است و اجبار در نحموة اتصمال وجمود نمدارد و اگمر عنموان كنميم كمه ترتيمب
صهتها ،ترتيب خاصی است و تخطی از آن باعث بدساختی عبارت میشود پس اينگونه قمرار گمرفتن صمهتهما بمر اثمر
اتصال صورت نگرفته و فرضية دومی ارائه میشود كه صهتها در مشخصگر فرافكن نقشی توليد میشوند.
تاكاهاشی ( )4111نيم اظهار میكند كه وجود چنين ترتيب خاصی در صهتها نشان میدهد كه عممل اتصمال صمورت
نگرفته است زيرا اتصال عملی آزادانه است و اجبار در آن كاربردی ندارد ،بنابراين میتوان نتيجه گرفت كه صمهتهما در
شاخص گروه نقشی قرار میگيرند .وی ساخت زير را برای فرافكن گروه تعريف ارائه میكند.
( ] ] ] ] ] ] ] ] (32) [ [ D [ [ F [ ... [ ... [ [ N
' NP N

FP

FP

' FP F

' DP D

(تاكاهاشی)14:4111 ،
وی طبق اين ساخت عنوان میكند كه صهتها در ايمة ميمانی و در مشمخصگمر يمك گمروه نقشمی قمرار ممیگيرنمد.
P. Crisma

1
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چينكوئه ( )4331دليل ديگری نيم در رد فرضية اتصال صهتها ارائمه ممیكنمد .وی عنموان ممیكنمد كمه در حموزة گمروه
تعريف تعداد محدودی صهت می توانند حخور يابند يعنی اينكه بين هستة گروه تعريف و گمروه اسممی تعمداد محمدودی
گروه نقشی وجود دارد كه صمهتهما ممیتواننمد در مشمخصگمر آنهما قمرار گيرنمد ،در حاليكمه در عممل اتصمال چنمين
محدوديتی معنا ندارد و هر تعداد صهت می توانمد از طريمق اتصمال در كنمار گمروه اسممی قمرار گيرنمد .در ممورد جايگماه
زيرساختی صهت در زبان فارسی نيم فرضيههمای مختلهمی وجمود دارد .كهنممويیپمور ( )4119بمه بررسمی دادههمای زبمان
فارسی پرداخته است و به پيروی از چينكوئه ( ،)4331ترتيب صمهتهما و اسمم را بمرخالف تهماوتهمای ظماهری آنهما در
زبانها يكسان دانسته و جايگاه زيرساختی صهتها را مشخصگر يك گروه نقشی قبل از اسم در ن ر میگيرد كه ترتيمب
اين گروههای نقشی ،ترتيب اين صهتها را میسازند .بنمابراين وی جايگماه زيرسماختی توصميفگرهمای اسممی در زبمان
فارسی را قبل از اسم در ن ر میگيرد و تهاوت در جايگاه روساختی را به دليل حركت نحوی اسم فرض ممیكنمد .وی در
اثبات اين مسئله كه جايگاه زيرساختی صهتها در سمت چپ اسم است ،مثالهايی از زبان فارسمی ارائمه ممیكنمد كمه در
روساخت نيم اين جايگاه حهظ شده است مثالهايی چون (شيرزن -بمرگ مرد و )...يا در اشعار زبان فارسی چون (بيوماره
خلق) يا مواردی كه كسرة اضافه بين موصوف و صهت نباشد چون (خوم مرد) يما اسمتهاده از صمهت عمالی (شميكتمرين
ماشين) يا صورت مصدری چون (كتام فروختن به جای فروختن كتمام) .تحليمل كهنممويیپمور ( )4119از بررسمی ايمن
دادهها اين است كه جايگاه اصلی صهتها قبل از اسم است و جايگاه روساختی آنها حاصل حركت اسم به يمك فمرافكن
نقشی قبل از صهت است .پذيرش چنين تحليلی در مورد دادههای زبان فارسی میتواند با ترتيمب جهمانیای كمه چينكوئمه
( )4331عنوان میكند و در آن جايگاه اسم را پس از عناصر توصيفگر اسم قرار میدهد ،هماهنگ باشمد ،عمالوه بمر آن
دادههای زبان فارسی را نيم میتوان طبق چنين تحليلی به خوبی تبيين نمود .میتوان گهت كه مسئله قمرار گمرفتن توصميفگمر
قبل از اسم و جابهجايی اسم در بسياری از زبانها قابل پذيرش است و میتوان آن را به عنوان يك كليت عام برای زبانهما در
ن ر گرفت ،بنابراين زبان فارسی نيم همسو با چنين جريانی با پذيرش حركت اسمم بمه قبمل از عناصمر توصميفگمر جممء ايمن
كليت زبانها قرار میگيرد .بنابراين دادههای زبان فارسی نشاندهندة اين مطلب هستند كه صهتها به صورت فمرافكن نقشمی
در زبان فارسی ظاهر میشوند .اين فرافكن نقشی در حقيقت يك فرافكن توصيهی از نوع صهت اسمت كمه آن را بمه صمورت
گروه توصيفگر يا گروه صهتی نشان میدهيم .اين عناصر در جايگاه مشخصگر و يا متمم خود میتوانند عناصر ديگمری را
به عنوان موضوع بزذيرند .اين فرافكن در حوزة ميانی قرار دارد كه محل قرارگيری صهتها میباشد .گروه اسمی نيمم در ايمن
ترتيب پس از صهت قرار میگيرد كه بر اثر جابهجايی به قبل از آن حركت میكند.
 .4-5گروه حرف اضافهاي
يكی ديگر از گروههای توصيفكنندة اسم درون گروه تعريف ،گروه حرف اضافهای میباشد.
( )99كتام روی ميم
( )91ساعت روی ديوار
استهاده از گروه حرف اضافهای به عنوان توصيف كنندة گروه اسممی ،كماربرد بسمياری در بمين كماربران زبمان نمدارد و
كاربران زبان تمايل دارند به جای چنين ساختی از ساخت های ديگمر چمون بنمدهای موصمولی و يما صمهت بمرای رسماندن
من ور خود استهاده كنند ،مانند (.)91
( )91كتابی كه روی ميم است.
( )90ساعتِ ديواری
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همونين بايد عنوان كرد كه اين توصيفكننده ها به همراه عناصر ديگری چون عدد ،مميم و صهت نيمم بكمار ممیرونمد
كه در صورت همراه شدن با چنين عناصری پس از همة آنها قرار میگيرد ،مانند (.)97
( )97آن دو جهت كهش مشكی روی جا كهشی
گروه حرف اضافه در مواردی به همراه اسم ملكی نيم بكار میرود كه در صمورت حخمور اسمم ملكمی ،گمروه حمرف
اضافهای از ن ر ترتيب قرارگيری به هستة اسمی نمديكتر میباشد ،مانند (.)92
( )92وسايل درون خانة ما
در مورد گروه حرف اضافهای میتوان عنوان كرد كه اين گروه به عنوان يك سازة بيشينه و فرافكنمی نقشمی در حموزة
ميانی -توصيهی گروه تعريف توليد میشود كه مشخصگر آن جايگاه توليد حمرف اضمافه ممیباشمد .هسمتة ايمن فمرافكن
نقشی نيم دارای مشخصة تعبيرناپذيری از نوع ]  [Uمیباشد كه برای ارزشگذاری آن ناگمير است كه بما فرافكنمی كمه

حاوی يك هستة اسمی میباشد تركيب شده تا با آن وارد رابطة تطابق شود .با توجه به دادههمايی كمه ارائمه شمد ممیتموان
جايگاه آن را به عنوان گروه نقشی در حوزة ميانی و پايينتر از گروه صهتی قرار داد.
 .6بررسي الية سوم (الية واژگاني -معنايي) در گروه تعريف
در اين بخش به بررسی اية سوم كه اية وا گانی -معنايی ناميده میشود ،میپردازيم .ابتدا به بررسی گروههمای اسممی و
شباهتهايی كه ميان آنها و گروههای فعلی در مورد پذيرش موضوع وجود دارد ،پرداخته میشود و سزس اين ايمه را در
زبان فارسی مورد بررسی قرار میدهيم .در اين بخش ن رات مختلف زبانشناسان در مورد اية معنايی گروه اسمی را بيمان
خواهيم كرد.
 .1-6بررسي ساخت موضوع درون گروه اسمي
هر محمول دارای ساختار موضوعی خما خمود ممی باشمد كمه از طمرد مختلمف بمر روی رفتمار دسمتوری محممول تمأثير
میگذارد .نحوة قرارگيری موضوعات يك محمول ،انعكاسی از معنمای وا گمانی آن اسمت .بنمابراين ممیتموان ايمنگونمه
عنوان كرد كه ساختار موضوعی محمول از خصوصيات معنايی آن گرفته شده است.
همان گونه كه قبالً نيم به آن اشاره شد ،توجه به اين مسأله كه برخی از اسمها رفتاری مشابه فعلها دارند و اينكه قادرنمد
موضوعاتی را بزذيرند و به آنها نقش معنايی اعطا كنند ،از گذشته ممورد توجمه برخمی از زبمانشناسمان قمرار گرفتمه اسمت.
بررسیهای چامسكی ( )4371و ابنی ( )4327نشاندهندة اين مطلب است.
در مورد گروههای اسمی و نحوة موضوعپذيری آنها ن رات مختلهی وجود دارد .ناپولی )4323( 4معتقد است كه هممة
اسمها نمیتوانند ساختار موضوعی داشته باشند و محمول واق شوند كه بيشتر اسمهای ذات از آن جملهاند .وی بمه عنموان
مثال اسم ذات « »walletرا عنوان میكند و معتقد است چنين اسمی نمیتواند محمول اسمهای ديگر باشد.
a . I prefer yesterday's wallet.

()39

b. Sue bought a wallet of leather.
(ناپولی 19 :4323 ،و )91
وی در ادامه اظهار میكند كه گروه ديگری از اسمها وجود دارند كه برخالف اسمهای ذات دارای ساختار موضموعی
اجباری هستند و به عنوان محمول در جمله عمل میكنند .او اين دسته از اسمها را اسمهای معنی ناميد .بنمابراين بايمد ميمان
اين دسته از اسمها و اسمهای فاقد ساختار موضوعی تهاوت وجود داشته باشد.
1
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همانطور كه در مثال ( )11مشاهده میشود ،اسمهای « »deathو « »destructionبه عنوان اسم معنمی در ن مر گرفتمه
میشوند و « »Johnو « »the cityبه عنوان موضوع برای چنين محمولهايی محسوم میشوند.
a. The death of John

()40

b. The destruction of the city
(ناپولی 11 :4323 ،و )91
ناپولی در ادامة بحث خود به اين نتيجه میرسد كه اسمهای دارای ساختار موضوعی ،برخالف صهتها ،ممیتواننمد در
مشخصگر خود موضوعی داشته باشند و به آن نقش معنايی اعطا كنند .البته وی اين مطلب را اضافه میكند كه هر عنصمر
در مشخصگر گروه اسمی نيم لموماً موضوع آن نيست .بنمابراين از ن مر نماپولی ( )4323اسممهما هميشمه محممول نبموده و
موضوع آنها نيم میتواند در جايگاه مشخصگر آنها قرار گيرد .با در ن ر گرفتن اين مطالب میتوان اظهار كرد كمه بيشمتر
اسمهای معنی و اسمهای مشتق از فعل دارای ساختار موضوعی بوده و در فرافكن بيشينة خود ممیتواننمد بمه بميش از يمك
موضوع ،نقش معنايی اعطا كنند.
با توجه به اين مطالب در مورد گروه اسمی میتوان عنوان كرد كه زبان فارسی نيم همانند ساير زبانهما دارای دو دسمته
اسم میباشد .اسمهای گروه اول كه به آنها اسمهای ذات گهته میشود مانند (كتام ،قلم و )...كه ساختار موضوع نداشمته
و ممكن است به همراه يك اسم ملكی در جمله ظاهر شوند مانند «كتامِ علی» .در اين گونه مثالها كه شامل اسمم ملكمی
هستند به پيروی از ريتر (4334و  )4334جايگاه اسم ملكی را در مشخص گمر گمروه اسممی كوچمك در ن مر ممیگيمريم.
گروه دوم از اسمها ،اسمهای معنی هستند كه شامل اسمهای مشتق از فعل نيم میباشند كه دارای ساختار موضوعی بموده و
در فرافكن بيشينة خود میتوانند بيش از يك موضوع بزذيرند .اينگونه گروههای اسممی ،هماننمد گمروه فعلمی ممیتواننمد
موضوعاتی را بزذيرند و به آنها نقش معنايی اعطا كنند ،يعنی همانگونه كه فعلها دارای ساختار چندايه بوده و میتواننمد
در جايگاه مشخص گر و متمم خود موضوعاتی را پذيرفته و به آنها نقش معنايی اعطا كنند ،گروههای اسمی نيم به پيمروی
از اجر ( )4119دارای ساختار چندايه بوده و قادر هستند موضوعاتی را بزذيرند .نمونههای زير تنماظر ميمان بنمدها و گمروه
تعريف را به خوبی نشان میدهد.
( )14الف -بوهها به معلم عشق میورزند.
م -عشق بوهها به معلم
به ن ر هورنشتين ( )4333عناصر در فرافكن وا گانی خود به موضوعهايی نقش معنايی اطمالد ممیكننمد .بمدين ترتيمب يمك
عنصر يا در جايگاه شاخص خود و يا در جايگاه متمم فرافكن وا گانی خود بايد موضموعاتی را بزمذيرد و بمه آنهما نقمش معنمايی
اعطا كند .بر اين اساس ،محمول فعلی بمرگ در مشخصگر و متمم خمود موضموعاتی را پذيرفتمه و بمه آنهما نقمش معنمايی اعطما
كرده و سزس حركت میكند و به هستة فعلی كوچك متصل شده تا به عنصری كه در مشخصگمر گمروه فعلمی كوچمك قمرار
دارد ،نقش معنايی كنشگر را اعطا كند .اين حركت نيم همانگونه كه عنوان شد ،به دليل قوی بمودن مشخصمة فعلمی هسمتة فعمل
كوچك میباشد .در مورد گروه اسممی و عبمارت ( -14م) نيمم بمه دليمل همماهنگی ميمان جممالت و عبمارات اسممی ،سماخت
مشابهی را برای آن در ن ر میگيريم ،بدين ترتيب كه دارای اية اسممی كوچمك و ايمة اسممی بممرگ ممیباشمد و در جايگماه
مشخصگر و متمم خود عناصری را به عنوان موضوع پذيرفته و به آنها نقش معنايی اعطا میكند.
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با توجه به مطالب باا میتوان نتيجه گرفت كه اية وا گانی ،محل اعطای نقشهمای معنمايی مختلمف ممیباشمد كمه در
حوزة گروه اسمی اعطا میشوند .نمودار درختی زير میتواند نشاندهندة ايههای مختلف در گروه اسمی باشد.
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 نتیجهگیري.7
 سمزس بما ارائمه.در مقالة حاضر نخست به بررسی تناظری كه ميان گمروه اسممی و گمروه فعلمی وجمود دارد پرداختمه شمد
 توصميهی و نقمشهمای معنمايی،دادههايی نشان داده شد كه گروه اسمی نيم همانند گروه فعلی از سه اية متهماوت تعبيمری
 اين ايهها در زبان فارسی نيم همسو با ساير زبانها وجود دارد كه در هر ايه عناصر مختلهی متناسب بما.تشكيل شده است
 مشخصات مربموط بمه تعبيمر گمروه اسممی از جملمه، بدين ترتيب كه در اية تعبيری گروه تعريف.آن حوزه موجود است
 در اية دوم يا اية توصيهی گروههای نقشی مختلف چون گروه صمهتی.معرفه يا نكره بودن گروه اسمی مشخص میشود
و يا گروه شمار قرار دارند كه نقش توصيف گروه اسمی را به عهده دارند و در اية وا گانی نيم نقشهای معنايی مناسمب
.به موضوعات اعطا میشود
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