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Abstract
The main purpose of Phase Impenetrability Condition, and the whole Phase Theory itself, is to predict the movement
path of linguistic structures. In this article, in the first place, the movement path of subject within a sentence will be
studied and it is argued that subject moves through the edge of vP and then goes to the specifier of tense group.
However, contrary to subject movement, the movement of ‘ra’ object and ‘non-ra’ object and ‘non-verbal part of a
compound verb show no sign that these syntactic structures move through the edge of vP. Regarding the complement
preposition phrase, it is argued that having moved out, this syntactic structure which aimed at going to topic group or
focus group, moves through the edge of vP and receives ‘ra’ which is a functional marker. According to the data of the
article and according to the geodesic (Donkey Hypothesis), it is claimed that there is no absolute minimalism in
linguistics like absolute synonymy.
Keywords: Phase, Movement, Edge, Internal Arguments, External Arguments, Phase Impenetrability Condition,
Geodesic.
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نظریۀ گام و کوتاهترین فاصلۀ میان دو نقطه
 سعيد رفسنجانینژاد
 محمد دبيرمقدم
چکیده
هدف اصلی شرط نفوذناپذيری گام ،و در كل نظريۀ گام ،مشخص كردن مسير حركت سازههای زبانی استت .در ايت مقالته،
نگارندگان ابتدا مسير حركت درونبندی فاعل محمولهای نامفعولی را بررسی میكنند و استدالل میكنند كته فاعتل از لبتۀ گتروه
فعلی كوچک حركت میكند و سپس به مشخصگتر گتروه زمتان متیرود .بترالالف حركتت فاعتل ،در حركتت مفعتول رايتی و
غيررايی و جزء غيرفعلی فعل مركب نشانهای نمی توان يافت تا براساس آن حركت از لبۀ گروه فعلی كوچک را تأييد كترد .دربتار
متمم گروه حرف اضافهای نيز ادعا می شود كه متمم حرف اضافه پس از الارج شتدن از ايت گتروه ،كته بته منظتور مبتداستازی يتا
كانونیسازی انجام میگيرد ،از لبۀ گروه فعلی كوچک میگذرد و نقشنمای «را« دريافت میكند .با توجه به دادههای اي مقالته و
براساس قضيۀ كوتاهتري فاصلۀ ميان دو نقطه (قضيۀ حمتار) تصتري متیشتود كته در زبتانشناستی كمينتهگرايتی مطلتن نيتز ماننتد
هممعنايی مطلن وجود ندارد.

کلیدواژهها
گام ،حركت ،لبه ،موضوعهای درونی ،موضوع بيرونی ،شرط نفوذناپذيری گام ،كوتاهتري فاصلۀ ميان دو نقطه
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 .1مقدمه
بررسی موضوع حركت يکی از دغدغههای پژوهشگران در دانشهتای گونتاگون بتودهاستت .فيلستوفان ،رياضتیدانتان و
زبانشناسان نيز از دريچههای گوناگونی به اي موضوع پرداالتهاند .تاآنجاكه به بحث ما در اي مقاله و نگاهی كالنتتر بته
دانش زبانشناسی مربوط است ،ما دو نکته از فيلسوفان و رياضیدانان را دربار حركت مطتر متیكنتيم .فيلستوفان شتش
عامل را در حركت داليل میدانند )8( :مبتد )0( ،،منتهتی )9( ،زمتان )1( ،مستافت )5( ،متحتر )0( ،،محّترک( ،غرويتان،
 .)13 ،8930همچني رياضیدانان قضيۀ معروفی به نام حمار دارند .براساس اي قضتيه ،همتواره كوتتاهتتري مستير بتي دو
نقطه ،الط راست است .اي قضيه حمار ناميده میشود ،چراكه اگر چهارپايی را در يک ر،س مثلث قائمالزاويه قرار دهتيم
و بوته يا علفی را در ر،س ديگر آن ،حيوان همواره كوتاهتري مسير را برای رسيدن به غذا انتخاب میكند،يعنی وتتر .ايت
قضيه دربار مسافت (مسير) حركت ستخ متیگويتد .مستيری كته اگتر مستتقيم باشتد ،كوتتاهتتري فاصتلۀ بتي دو نقطته
(ژئودوزيک) 8است.
نظريۀ گام 0به دنبال همي مسير حركت است .اما اي بار حركت واژهها نه اجسام .حركتی كته ذهنتی استت ،هرچنتد
اثرات آن را میتوان روی سازههای زبانی در ،كرد .موضوع اي مقاله نيز همي مسير حركت است .در اي مقاله پس از
پيشينۀ تحقين در بخش  0و توضي مبانی نظتری در بختش  ،9در بختش  1ابتتدا مستير حركتت درونبنتدی فاعتل بررستی
میشود .در اي بخش استدالل میشود كه فاعل كنشپذير هم از لبۀ (مشخصگر) گروه فعلی كوچک حركت میكنتد و
سپس به مشخصگر گروه زمان میرود .در بخش  ،5نيز مسير حركت درونبنتدی و فرابنتدی موضتوعهتای درونتی فعتل
بررسی میشود .از اي ميان ،براساس تعميم ،میتوان گفت كه مفعتول رايتی و غيررايتی نيتز از لبتۀ گتروه فعلتی كوچتک
میگذرد .هرچند ،اي تعميم برالالف قضيۀ حمار است و نشان میدهد كه در زبانشناستی كمينتهگرايتی مطلتن بتیمعنتی
است .اما برالالف سازههای يادشده و همانند فاعل ،استدالل میشود كه متمم حرف اضافه پتس از التارج شتدن از گتروه
حرف اضافهای به منظور مبتداسازی يا كانونیسازی نقشنمای «را» دريافت میكند.
.2پیشینۀ تحقیق
9

در اي بخش ابتدا حركت چرالهای پياپی و فرابندی فاعل بررسی میشود و سپس به جايگاه موضوعهای درونی در زبان
فارسی میپردازيم .بررسی مسير حركت سازههای زبانی مستتلزم آن استت كته ابتتدا جايگتاه آغتازي آنهتا (همتان مبتد،
فيلسوفان) مشخص شود.
.1-2حرکت چرخهای پیاپی و حرکت فرابندی فاعل
ردفورد021 :0223( 1ت )085استداللهايی را در تأييد حركت چرالهای پياپی بر میشمارد .بتا توجته بته مثتالهتای ( ،)8او
(همان 082 ،و  )088يکی از شاهدهای اي پديده را شناور ماندن سازههای زبانی در جايگاه ميانی میداند.
?(1) a: You think they went how far inside the tunnel
?b: How far inside the tunnel do you think they went
?c: %How far do you think inside the tunnel they went
1. geodesic
2. phase
3. successive cyclic movement
4. A. Radford
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او ساالتار متمم فعل  wentرا به صورت زير نشان میدهد:
]](2) [PP how far [P' [P inside] the tunnel

ردفورد میگويد كه در جملۀ ( )1bكل اي گروه حرف اضافهای به ابتدای بند حركت كردهاست .امتا جملتۀ ()2c
مسئلهساز است .در اي جمله ،ساز  how farدر ابتدای بند پايه تظاهر پيدا كردهاست ،درحتالیكته ستاز inside the
 tunnelدر جلوی بند متممی پيرو .او اشاره میكند كه اگر فرض كنيم پرستشواژه هتا در يتک زمتان تنهتا بته يتک بنتد
حركت میكنند ،میتوانيم اشتقاق نحوی جملۀ مورد نظر را تبيي كنيم .در اي جمله كل ستاز how far inside the
 tunnelبه متمم بند ميانی حركت میكند و سپس ساز  how farاز آنجا به ابتدای بند پايه جابهجا میشود .همچنتي او
فرض میكند كه سازههای يادشده تنها در باالتري جايگاه الود بازنمون میشوند .بدي ترتيب how far ،در ابتدای بنتد
پايه و  inside the tunnelدر ابتدای بند پيرو بازنمون میشود.
ركوستتتکی 8و ريچتتتاردز 511 :0225( 0و  ،)511براستتتاس نمونتتتهای (جملتتتۀ  )9از التتتروج موضتتتعی 9در زبتتتان
تاگالوگ1،استدالل می كنند كه الروج حرف تعريف روی فعل بند محدوديتهايی اعمال میكند و باعتث متیشتود كته
فعل با گروه حرف تعريف الارجشده مطابقه كند.
(3) Sino [ang b-in-igy-am

?] ng lalaki ng bulukiak
who [ANG -ASP-give-DAT cs man cs flower
’?‘Who did the man give the flower to

آنها اشاره میكنند كه اي مطابقۀ فعلی به علت حالت است كه الود نشان میدهد گروه حترف تعريتف متورد نظتر
بايد از لبۀ گروه فعلی كوچک حركت كند.
رفسنجانینژاد و دبيرمقدم ( :8930زير چاپ) ،با توجه به جملههای ( 5 ،1و ،)0نشان میدهنتد كته فاعتل منجمتد بنتد
پيرو در مسير حركت الود به گروه نقشنمای 5بند پايه بايد از لبۀ گروه فعلی كوچک عبور كند:
( )1

آنها]iTP

به نظر میرسد ] CPكه  TP]tiمیروند[[[.

( )5حس ُ iر ] TPمیدانم ] CPكه  TP]tiرفتهاست[[[.
( )0الف!! :انسان]iTPگفته شدهاست ] CPكه  TP]tiبايد با همسايۀ الود مهربان باشد[[[.
ب* :انسانُ iر ]TPگفته شدهاست ] CPكه  TP]tiبايد با همسايۀ الود مهربان باشد[[[.
برای نمونه ،آنها استدالل میكنند كه در جملۀ (« )5حس » در بند پيترو حالتت فتاعلی دريافتت متیكنتد و منجمتد
میشود .ازاي رو ،ديگر نمیتواند تحت حركت موضوع به بند پايه جابتهجتا شتود و بايتد در جايگتاه مشتخصگتر گتروه
نقشنما جای بگيرد .حال اي پرسش مطر میشود كه چگونه «حس » با «رای» نقشنما تظاهر میيابد .در پاستخ بته ايت
پرسش آنها استدالل میكنند كه «حس » ابتدا بايد در لبۀ گروه فعلی كوچک بند پايه فرود بياد و «را»ی نقشنما دريافت
كند و سپس به جايگاه مشخصگر نقشنمای بند پايه حركت كند.

1. A. Rackowski
2. N. Richards
3. local
4. Tagalog
)5. Functional Phrase (FP
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2ـ .2جایگاه موضوعهای درونی
كريمی ( )821 :0225بيان میكند كه مفعول صري مشخص و نامشخص هر دو الواهر هستۀ محمول هستند و با توجه بته
جملههای ( )1استدالل می كنتد كته جايگتاه روستاالتی مفعتول صتري مشتخص [مفعتول رايتی] بتاالتر از مفعتول صتري
نامشخص [مفعول غيررايی] است (:)825 :0225
( )1الف :كيميا اغلب برای ما شعر میالونه.
ب :كيميا اغلب همۀ شعرهای تازشرو برای ما میالونه.
اي جملهها آشکارا نشان میدهند كه مفعتول صتري مشتخص (شتعرهای تتازشرو) جايگتاه متفتاوت و بتاالتری از
مفعول صري نامشخص (شعر) دارد .در جملۀ ( 1الف) مفعول صري نامشخص جايگاه نزديکتری به فعل دارد تا مفعتول
غيرصري  .حال آنکه در جملۀ ( 1ب) مفعول صري مشتخص بتر فتراز مفعتول غيرصتري حركتت متیكنتد .او پيشتنهاد
میكند كه مفعول صري مشخص به مشخصگر فروتر گروه فعلی كوچک حركت میكند (همان.)821 ،
دربار مشخصۀ حالت مفعولی ،اورا 950 :0228( 8و  )951اشاره میكند كه اگر اي مشخصۀ فعل كوچک قتوی باشتد ،آنگتاه
گروه اسمی مفعول برای دريافت حالت به مشخصگر فعل كوچک میرود .اي حركت در نمودار ( )1نشان داده شدهاست.
دربار اي حركت اورا دو موضوع را بيان میكند ،نخست اينکه هر دوی  DP1و  DP2در يک حوز كمينته قترار
دارند و ازاي رو DP1 ،مانع حركت  DP2نمیشود و همچني ازآنجاكه  DP2حالت دريافتت كتردهاستت ديگتر بترای
بازبينی مشخصۀ حالت الود به مشخصگر گروه زمان نمیرود.
نمودار ()1

انوشه ( 858 :8911و  )850همي پرسشها را دربار حركت مفعتول صتري مشتخص بته مشتخصگتر گتروه فعلتی
كوچک مطر كرده و پاسخهای تقريباً همانندی دادهاست .انوشه ( )3 :8931همچني پيشنهاد میكند كه مشخصۀ حالتت
مفعول صري مشخص قوی و مشخصۀ حالت مفعول صري نامشخص ضعيف درنظر گرفته شود.
 .3مبانی نظری
همانگونه كه در بخش مقدمه ،اشاره شد ،يکی از عوامل داليل در پديد حركت مسير استت .مستيری كته بتر طبتن
اصل رياضی حمار ،اگر مستقيم (يعنی فاصلۀ كوتاهتري فاصلۀ ميان دو نقطه را طی كند) باشد ،كمينته استت .حتال فترض
كنيد كه واژهای متمم هستهای باشد و بخواهد از مسير «الف» به «ب» برود ،اگر اي سازه مجبتور باشتد بته جتای حركتت

1. H. Ura
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مستقيم از لبۀ گروهی بگذرد ،آن گروه گام است .شرط يادشده شترط نفوذناپتذيری گتام 8نتام دارد و چامستکی:0228( 0
 )81آن را به صورت زير صورتبندی و شر میدهد:
( )3الف[ZP Z … [XPX [HP α [H YP]]] :

ب:قلمروی  Hدر دسترس فرايندها در  ZPنيست :تنها  Hو لبۀ آن در دسترس چني فرايندهايی هستند.
سيتکو 01 :0281( 9و  )01از دل اي شرط كلی سه پرسش زير را استخراج میكند:
( )82الف :آيا عنصر حركتكرده در لبۀ  XPالوانش میشود؟
ب :آيا عنصر حركتكرده در لبۀ  XPتلفظ میشود؟
ج :آيا عنصر حركتكرده در لبۀ  XPاز الود واحدی زبانی به جا میگذارد؟
سوای مسير حركت ،كه در كانون توجه اي مقاله قرار دارد ،اي نظريه با نظريتههتای پيشتي زايشتی تفتاوتهتای
ديگری نيز دارد .يکی از اي تفاوتها ،پويايی بازنمونها (گروهم  )0 :0223 ،1در اي نظريته استت ،بتدي معنتی كته در
اي نظريه برای جمله بيش از يک بازنمون در نظر گرفته میشود .در اي بازنمونها متمم هستههای گامی به ستطو رابتط
(صورت منطقی و صورت آوايی) فرستاده میشوند ،به سخ ديگر اي نظريه به اي پرسش پاسخ متیدهتد كته اطالعتات
نحوی در چه سطحی به سطو رابط فرستاده میشوند(دبيرمقدم .)009 :8930 ،موارد ديگری از جمله ميترا مشخصتههتا
نيز در اي نظريه مطر است كه به بحث كنونی ما چندان مرتبط نمیشوند و ازاي رو ،شر آنها داده نشدهاست .در پايتان
اي بخش ،همچني بايد يادآوری كنيم كه نظريۀ گام مسير حركت را پيشبينی میكنتد و نته محتدوديتهتای حتاكم بتر
سازههای زبانی را (سيتکو.)09 :0282 ،
 .4حرکت درونبندی فاعل
نگارندگان اي مقاله در اثر پيشي الود با عنوان «ارتقای فاعل و تعامل آن با نظريۀ فاز در زبان فارستی» ( ،8930زيرچتاپ)
تنها حركت فاعل از بند پيرو به بند پايه را بررسی كردهاند و نشان دادهاند كه حركت از لبۀ گروه فعلی كوچتک بنتد پايته
صورت میگيرد .در اي بخش ،ما حركت درونبندی فاعل را بررسی میكنيم .پتيش از بررستی ايت حركتت ،ابتتدا بايتد
اشتتاره شتتود كتته استتتداللهتتای انوشتته (801 :8911ت ت )811آشتتکارا نشتتان متتیدهتتد كتته فاعتتل بتترای بتتازبينی مشخصتتۀ
تعبيرناپذير/ارزشگذارینشد هستۀ زمان به مشخصگر اي هسته حركت میكند و برالالف نظر كريمی (31ت )828فاعل
در درون گروه فعلی كوچک باقی نمیماند.
همانگونه كه اشاره شد میتوانيم شرط نفوذناپذيری گام را به سه زيربخش تقسيم كرد .يکی از اي بخشها پرسش
زير را پيش روی ما میگذارد:
( )88آيا عنصر حركتكرده در لبۀ گروه گامی عنصری زبانی از الود به جا میگذارد؟

1. phase impenetrability condition
2 . N. Chomsky
3. B. Citko
4. K. Grohmann
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با توجه به اي موضوع ،گروههای حرف تعريف كنشپذير برای بررسی موضوع مورد نظر ما وضو بيشتری دارنتد.
چراكه براساس فرضيۀ اعطای نقش تتای يکسان 8اي گروههای حرف تعريف الواهر گروه فعلی هستند .ازاي رو ،دو نتوع
فعلهای نامفعولی و مجهول را بررسی الواهيم كرد .جملههای زير را درنظر بگيريد:
( )80الف :به موقع همۀ دانشآموزان رسيدند.
ب :همۀ دانشآموزان به موقع رسيدند.
( )89الف :ناگهان همۀ درالتها افتادند.
ب :همۀ درالتها ناگهان افتادند.
قيدهای فروتر( 0چينکوئه1 :8333 ،ت )88در جملههای ( )80و (( )89بهموقع و ناگهان)مرز گروه فعلتی كوچتک ايت
دو جمله را نشتان متیدهنتد .جملتههتای (.80التف) و (.89التف) جايگتاه گتروههتای حترف تعريتف (دانتشآمتوزان) و
(درالتها) را پيش از حركت آنها به مشخصگر هستۀ زمانی اي جملهها نشان میدهد .پس از حركت ايت گتروههتا بته
جايگاه مشخصگر هستتۀ زمتان ،جملتههتای (.80ب) و (.89ب) ستاالته متیشتود .حتال بايتد بررستی كنتيم كته آيتا ايت
موضوعهای درونی در حركت الود به مشخصگر هستۀ زمان عنصری زبانی از الود بهجا میگذارند يا الير .در اينجاستت
كه سور شناور نشان میدهد كه حركت گروههای حرف تعريف يا به بيان دقينتر گروههای سور «همتۀ دانتشآمتوزان» و
«همۀ درالتها» از لبۀ گروه فعلی كوچک انجام میشود .جملههای ( )80و ( )89را در نظر بگيريد:
([ )81دانشآموزان][ iهمه  k]tiبهموقع [ ]tkرسيدند.
([ )85درالتها][iهمه  k]tiناگهان [ ]tkافتادند.
ساالت جملۀ ( )81در نمودار ( )80نشان داده شدهاست:
نمودار ()80

جملههای ( )81و ( )85نشان میدهند كه سورهای شناور «همه» قيتدهتای فروتتر «بتهموقتع» و «ناگهتان» را پشتت ستر
گذاشتهاند و در مشخصگر گروههای فعلی كوچک اي جملهها فرود آمدهاند و سپس در مشتخصگتر ايت گتروههتا دو
)1. uniformity of theta assignment hypothesis (UTAH
2. lower
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سور باال شناور ماندهاند و متممهای آنها (دانشآموزان و درالتان) به مشخصگر گروه هستۀ زمان حركت كردهاند .سور
شناور در جايگاه يادشده در فعلهای نامفعولی حاكی از آن است كه پاسخ پرسش ( )88مثبت است.
اينک به سراغ فعلهای مجهول میرويم و بررسی میكنيم كه آيا موضوع درونی اي فعلها نيز از مشخصگر گروه
فعلی كوچک حركت میكند يا الير .ابتدا جملههای زير را در نظر بگيريد:
( )81الف :ناجوانمردانه همۀ بیگناهان كشته شدند.
ب :همۀ بیگناهان ناجوانمردانه كشته شدند.
( )81الف :بیسروصدا همۀ درالتها بريده شدند.
ب :همۀ درالتها بیسروصدا بريده شدند.
در جملههای ( )81و ( )81گروههای «همۀ بیگناهان» و «همۀ درالتها» نقش معنايی كتنشپتذير دارنتد و ازايت رو،
دالتر گروه فعلی هستند .در اي دو جمله نيز قيدهای فروتر «ناجوانمردانه» و «بتیستروصتدا» مترز گتروه فعلتی كوچتک و
گروه زمان را نشان میدهند .با توجه به جملههای ( )83و ( )02نيز میتوانيم بگوييم در ساالتهای مجهتول نيتز ،موضتوع
درونی از لبۀ گروه فعلی كوچک حركت میكند و در لبۀ اي گروه سور «همه» به جا میماند .بنابراي  ،با ستاالت مجهتول
در زبان فارسی میتوانيم به پرسش ( )88پاسخ مثبتی بدهيم.
([ )83بیگناهان][ iهمه  k]tiناجوانمردانه [ ]tkكشته شدند.
([ )02درالتها][ iهمه  k]tiبیسروصدا [ ]tkبريده شدند.
 .5جایگاه و حرکت موضوعهای درونی
پيش از پرداالت به حركتهای كالمی موضوع های درونی ،با توجه بته نظريتۀ گتام و اصتل انجمتاد ،بته دو پرستش
پاسخ زير میدهيم( ،الف) آيا حركت فاعل به مشخصگر گروه زمان نقض شرط پيوند كمينه نيست؟ و (ب) چترا مفعتول
رايی به جايگاه مشخصگر هستۀ زمان حركت نمیكند؟
با مطر شدن ميرا مشخصهها در نظريۀ گام ،فرايندها بهصورت همزمتان اعمتال متیشتوند (ستيتکو.)13 :0281 ،
ازاي رو ،زمانی كه هستۀ گامی ديگری باالتر از گروه فعلی كوچک وارد اشتقاق جمله میشود ،مفعول رايتی(ماننتد «ايت
شهر را» و «ميزتان را» در جملتههتای  08و  )00بته مشتخصگتر گتروه فعلتی كوچتک و فاعتل (ماننتد «آنهتا» و «متا») بته
مشخصگر گروه زمان حركت میكنند .ازاي رو ،شرط پيوند كمينه نقض نمیشود .از سوی ديگر ،براساس اصل انجمتاد،
پرسش (ب) را نيز میتوانيم پاسخ دهيم .ازآنجاكه مفعول رايی (مانند «اي شهر را» و «ميزتان را») حالت مفعتولی دريافتت
میكند ،منجمد میشود .بنابراي  ،ديگر نمی تواند حركت نحوی انجتام دهنتد ،و بتا توجته بته قتوی بتودن مشخصتۀ اصتل
فرافک گسترده در زبان فارسی (انوشه801 :8911 ،ت  ،)801بديهی است كه حركت به مشتخصگتر هستتۀ زمتان حركتتی
نحوی است نه حركتی كالمی.
(( )08آنها) اي شهر را آباد كردند.
(( )00ما) ميزتان را تعمير كرديم.
پس از مشخص شدن جايگاه موضوعهتای درونتی اينتک بته حركتتهتای درونبنتدی و فرابنتدی ايت موضتوعهتا
میپردازيم .جملۀ ( )09حركت درونبندی مفعول غيررايی را نشان میدهد .حركتتی كته هتيش نشتانهای از حركتت از لبتۀ
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گروه فعلی كوچک را نشان نمیدهتد ،ازايت رو ،متیتتوانيم دو فرضتيۀ (.01التف و .01ب) را بترای حركتت درونبنتدی
«كتاب» بيان كنيم ،كه يکی (.01الف) براساس استقرا قترار دارد و ديگتری براستاس قضتيۀ حمتار .اگتر فرضتيۀ نخستت را
برگزينيم ،آنگاه حركت مستقيم نخواهد بود و اصل كوتاهتري فاصلۀ ميان دو نقطه نقض الواهد شد و اگر فرضتيۀ دوم را
برگزينيم ،آنگاه بايد بگوييم كه برالی سازهها از لبۀ گروه گامی عبور میكنند و برالی ديگر مستقيم به جايگاه متورد نظتر
حركت میكنند كه دراي صورت جايگاه نحوی ساز مورد نظر نيز در مسير حركت اثرگذار است.
( )09كتابی علی به م داد.
(01تالف) مفعول غيررايی در حركت درونبندی از لبۀ گروه فعلی كوچک حركت میكند.
(01تب) مفعول غيررايی در حركت درونبندی از لبۀ گروه فعلی كوچک حركتت نمتیكنتد و مستتقيم بته جايگتاه
مقصد (مشخصگر گروه مبتدا يا كانون) حركت میكند.
بديهی است كه حركت درون بندی مفعول رايی برای بررسی حركت از لبۀ گتروه فعلتی كوچتک روشتنگر نيستت.
ازاي رو ،اينک به حركتهای فرابندی دو متمم درونی يادشده میپردازيم .اما پيش از آن بهتر است به نکتهای روشنگرانه
از دبيرمقدم اشاره كنيم ( .)898 :8930او الاطرنشان میكند كه جملههای (.05الف و  .00الف) از ميانساالتهای (.05ب
و  .00ب) مشتن شدهاند:
( )05الف :گوشت دوست نداره بخوره.
ب( :اون) دوست نداره گوشت بخوره.
( )00الف :گوشتُ دوست نداره بخوره.
ب( :اون) دوست نداره گوشتُ بخوره.
اشار دبيرمقدم نشان میدهد كه «تُ» در اصل در بند پيرو داده شدهاست و «گوشت» در جملۀ « 00ب» مفعول صتري
[مفعول رايی] جملۀ پيرو است .اينک جملههای زير را در نظر بگيريد:
( )01الف( :م ) از علی الواستم كه كتاب را به تو بدهد.
ب :كتاب را (م ) از علی الواستم كه به تو بدهد.
( )01الف :به نظر میرسد كه مرد روانپريشی را در ميدان شهر ديدهاند.
ب :مرد روانپريشی را به نظر میرسد كه در ميدان شهر ديدهاند.
( )03الف :گفته شده كه مرد روانپريشی را در ميدان شهر ديدهاند.
ب!! :مرد روانپريشی را گفته شده كه در ميدان شهر ديدهاند.
جملههای ( .01ب و  .01ب) هيش نشانهای در االتيار ما قرار نمیدهند تا با كمک آن در ،كنيم كه آيتا ستازههتای
يادشده از مشخصگر گروه فعلی كوچک بند پايه حركت كردهاند يا الير .با وجود اي  ،نشانداری بتاالی جملتۀ ( .03ب)
نشان می دهد كه گروه فعلی كوچک ساالتهای مجهول به مفعول صري مشخص بند پيرو اجاز حركت نمیدهد .حتال
میتوانيم مانند مورد حركت درونبندی مفعول غيررايی دو فرضيۀ يادشده را دوباره مطر كنيم.
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اينک حركت جزء غيرفعلی فعل مركب را بررسی میكنيم .هرچند ،كه حركت اي ساز نحوی نيتز حکتم قضتايای
( 01الف و 01ب) بر آن جاری است .به جملههای زير دقت كنيد:
( )92الف :بهنظر میرسد كه آنها روی اي موضوع دارند فکر میكنند.
ب* :فکر iبهنظر میرسد كه آنها روی اي موضوع دارند tiمیكنند.
( )98الف :دولتمردان مردم را تشوين كردند كه برای حفظ يکپارچگی كشور ر،ی بدهند.
ب* :ر،یiدولتمردان مردم را تشوين كردند كه برای حفظ يکپارچگی كشور tiبدهند.
( )90الف :در االبار گفته شد كه شورشيان به نيجريه حمله كردند.
ب* :حمله iدر االبار گفته شد كه شورشيان به نيجريه tiكردند.
از جملههای باال تنها چني بر می آيد كه جدا كردن جزء غيرفعلی فعل مركب و حركت دادن اي ستاز نحتوی بته
بند پايه معموالً باعث نادستوری جمله میشود (يا نشانداری باال از نظر برالی گويشوران) .حال آنکه دربار مستير حركتت
اطالعاتی را در االتيار ما قرار نمیدهد.
ازآنجاكه بررسی گروه مفعول غيررايی نيز همانند رايی استت از بررستی آن التودداری متیكنتيم و در ايت بختش
حركت درونبندی و فرابندی متمم اي گروه حرف اضافهای را بررسی میكنيم .به جملههای زير دقت كنيد:
( )99الف( :م ) كتاب را به علی دادم.
ب* :علی iرا (م ) به  tiكتاب دادم.
پ* :علی( iم ) به  tiكتاب دادم.
ت* :علی( iم ) بهش iكتاب دادم.
 :علی iرا (م ) بهش iكتاب دادم.
در نخستي جمله (كه در واقع ساالت پيش از حركت مابقی جملتههاستت) گتروه حترف تعريتف «علتی» از حترف
اضافۀ «به» حالت مفعولی دريافت میكند و بدي ترتيب پس از ارزشگتذاری شتدن مشخصتۀ حالتت نتامفعوليش منجمتد
میشود .حال اگر اي سازه بخواهد برای آسانتر شدن فرايند گفتمان (ارتچيکشير )821 :0221 8از جايگتاه التود التارج
شود سه احتمال دربار نحو حركت آن وجود دارد )8( .ساز مورد نظر (علی) به جايگاه مشتخصگتر نقتشنمتای جملته
حركت كند بدون آنکه الالء 0آن را ضمير تکتراری 9پتر كنتد .در ايت صتورت ،جملته ستاقط متیشتود التواه «علتی» بتا
نقشنمای «را» تظاهر بيابد (.99ب) و الواه با اي نقشنما تظاهر نيابد (.99پ) .اي جملهها نشان میدهند حروف اضافه در
زبان فارسی جزايری هستند كه اگر قرار است سازهای از آنها به بيرون حركت كنتد ،بايتد التالء ناشتی از حركتت ستاز
مورد نظر پر شود )0( .اگر «علی» حركت كند و الالء ناشی از حركت اي سازه با ضمير تکراری پر شود ،اما «علی» بتدون
نقشنمای «را» تظاهر يابد جمله نادستوری میشود (.99ت) )9( .تنها در صورتی جمله همگرا متیشتود كته دو شترط زيتر
برآورده شود (الف) الالء يادشده با ضمير تکراری پر شود و (ب) ساز مورد نظر با نقشنمتای «را» تظتاهر يابتد (.) 99

1. N. Erteschik-shir
2. gap
3. resupmtive
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دو پرسش مرتبط در اينجا مطر میشود :نخست اينکه آيتا متتمم حترف اضتافه «علتی» در مشتخصگتر نقتشنمتا ادغتام
شدهاست يا به اي جايگاه حركت كردهاست و دوم اينکه چگونه ساز يادشده نقشنمای «را» دريافت كردهاست؟ پرسش
نخست را میتوانيم با برهان اللف 8پاسخ دهيم:
( )91متمم حرف اضافه به جايگاه مشخصگر نقشنما حركت نمیكند ،بلکه در اي جايگاه ادغام میشود.
اگر اي فرضيه را صادق فرض كنيم ،آنگاه نمتیتتوانيم براستاس ايت فرضتيه نحتو تظتاهر «را»ی نقتشنمتا را تبيتي
كنيم.تنها راه تبيي «را»ی نقشنما در جملۀ ( ،) .99حركت ساز مورد نظر (علی) از مشتخصگتر گتروه فعلتی كوچتک
جملۀ ( ) .99است .ازآنجاكه فعل اي گروه فعلی دوظرفيتی است ،اي فعل متیتوانتد بته ستازهای كته از لبتۀ بيرونتی آن
میگذرد نقشنمای «را» بدهد .ازاي رو ،دربار فرايند مبتداساز ضميرگذار نيز میتوان گفت كه شترط نفوذناپتذيری گتام
مسير حركت را درست پيشبينی میكند ،يعنی متمم گروه حرف اضافهای از مشخصگر گتروه فعلتی كوچتک حركتت
میكند .اكنون اي پرسش مطر میشود ،چرا فاعل و متمم حرف اضافه در مسير حركت غيرموضوعی التود نقتشنمتای
«را» دريافت میكنند ،اما مفعول غيررايی بدون اي نقشنما تظاهر میيابد؟ يک پاسخ احتمالی اي استت كته اگتر مفعتول
غيررايی اي نقشنما را دريافت كند ،مسائل معنايی مرتبط با «را» مانند مشخص بودگی قابتل تشتخيص نخواهتد بتود .اگتر
نقشنمای زبان فارسی ساز زبانیای بجز «را» بود ،شايد وضعيت فرق میكرد و در اي صورت مفعول غيررايی نيز پس از
حركت غيرموضوعی نقشنما دريافت میكرد .اكنون به جملههای ( )95توجته كنيتد كته حركتت فرابنتدی متتمم حترف
اضافه را نشان میدهند:
( )95الف :بهنظر میرسدكه به علی مرالصی بدن.
ب :بهنظر میرسد علیرو iبهش iمرالصی بدن.
پ:علیروiبهنظر میرسد كه بهش iمرالصی بدن.
حركت فرابندی متمم حرف اضافه «علی» نشان میدهد كه اي واحد زبتانی ابتتدا بايتد در بنتد پيترو نقتشنمتای «را»
دريافت كند (.95ب) و سپس به بند پايه حركت كند (.95پ).
 .6نتیجهگیری
در اي مقاله ،ابتدا براساس سور شناور استدالل شد كه فاعل پيش از حركت به مشخصگر گروه زمان ،بايتد از لبتۀ گتروه
فعلی كوچک بگذارد .هرچند ،حركت درونبندی و فرابندی مفعول رايی و غيررايی و جتزء غيرفعلتی فعتل مركتب هتيش
نشانهای حاكی از حركت از لبۀ گروه فعلی كوچک ندارند .برالالف اي سه ساز زبانی ،متمم حرف اضافه نشان میدهتد
كه در حركت درونبندی و فرابندی الود از لبۀ گروه فعلی كوچک میگذرد .با توجه به اي دادهها همچني نشان داديتم
كه يا بايد دربار حركت مفعول به استقرا روی آوريم يا قضيۀ حمار و هركدام را كه انتخاب كنيم نشتان متیدهتد كته در
زبان كمينهگرايی مطلن مانند هممعنايی مطلن وجود ندارد.

1. proof by contradiction
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Abstract
The main purpose of Phase Impenetrability Condition, and the whole Phase Theory itself, is to predict the movement
path of linguistic structures. In this article, in the first place, the movement path of subject within a sentence will be
studied and it is argued that subject moves through the edge of vP and then goes to the specifier of tense group.
However, contrary to subject movement, the movement of ‘ra’ object and ‘non-ra’ object and ‘non-verbal part of a
compound verb show no sign that these syntactic structures move through the edge of vP. Regarding the complement
preposition phrase, it is argued that having moved out, this syntactic structure which aimed at going to topic group or
focus group, moves through the edge of vP and receives ‘ra’ which is a functional marker. According to the data of the
article and according to the geodesic (Donkey Hypothesis), it is claimed that there is no absolute minimalism in
linguistics like absolute synonymy.
Keywords: Phase, Movement, Edge, Internal Arguments, External Arguments, Phase Impenetrability Condition,
Geodesic.
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