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Abstract 
This research studies the Extended Projection Principle and explains the status of subject 

construction in the sentences of Avestan, Old, and Middle Persian based on the Generative 

Grammar. The results show that the Extended Projection Principle feature in  those 

languages is strong and the tense functional head after valuation of the case feature on the 

noun phrase in the specifier of little verb phrase and receiving the proper valuation for its 

phi-feature from the same noun phrase, should have a noun phrase in its specifier based on 

the Extended Projection Principle. In those languages, the subject cannot remain in the 

specifier of the little verb phrase and should move to upper functional head due to the 

strength of the Extended Projection Principle. This  study shows that the unmarked word 

order in the embedded sentences of those languages is subject -object-verb order but in the 

matrix sentences, the constructions can move to other positions based on the scrambling.  

Keywords: Minimalist Programme, Extended Projection Principle, Scrambling, Avestan 

Language, Old Persian, Middle Persian. 
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 علمیمقالة 

 اساس دستور زایشیچند زبان ایرانی پیش از اسالم بربررسی اصل فرافکن گسترده در 

 بانو صبورینرجس ،1آبادیسید مهدی ساداتی نوش

نور استان تهران، تهران، شناسي، دانشگاه پيامدانشيار زبان -6 .ان، تهران، ايراننور استان تهردانشگاه پيام  شناسي،دانشجوي دكتري زبان -7

 .ايران

 63/5/7528 پذیرش:   53/77/7521 دریافت:

 چکیده
 يفارست  و باستتان  فارسي ،يياوستا يها زبان هاي جمله در را فاعل گاهيجا گرا، نهيكم برنامة شدة فراهم يها نييتب يبرمبنا حاضر پژوهش

 گسترده فرافكن اصل ةمشخّص دهد كهنشان مي ها آمده از اين زبان دست شواهد به .ه استدرك بررسي گسترده فرافكن اصل براساس ميانه

 گتر  مشخّص جايگاه در موجود اسمي گروه حالت ةمشخّص گذاري ارزش از پس زمان نقشي ةهست هازبان نيا در. ها قوي است در آن

 گروه گر مشخّص جايگاه از ياسم گروه نيا كه دارد ازين اسمي، گروه همان از خود يف يها همشخّص ارزش افتيدر و كوچك فعلي گروه

. ايتن  ديت نما حذف و ينيبازب را خود، ةگسترد فرافكن اصل ويژگي لهيوسنيبد تا كند حركت خود گر مشخّص گاهيجا به كوچك فعلي

صورت ابقتايي در گتروه    شود فاعل نتواند به ها است كه باعث مي در اين زبان گسترده فرافكن اصل ةمشخّصبودن گر قويحركت بيان

نشتان   بتي  ترتيت   ،هتا  اين زبان ةشد گيري هاي درونه و بررسي شواهد زباني، در جمله اوكام غيتفعلي كوچك باقي بماند. براساس اصل 

هاي جمله براساس نوع خوانش  هاي پايه، سازه ا در جملهماند، امّ + مفعول + فعل باقي مي صورت فاعلآرايش واژگاني زبان فارسي به

هتاي ديگتري در جملته     قرار گيرند و براي كس  خوانش معنادار به موقعيتت  نحوي قل يند اتوانند تحت فر نشان مي دار و يا بي نشان

 حركت كنند.

 .ن فارسي باستان، زبان فارسي ميانهگرا، اصل فرافكن گسترده، قل  نحوي، زبان اوستايي، زبا كمينه ةبرنام: هاكلیدواژه
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 مهمقدّ -1

 جايگاه روساختي فاعل در زبان فارسي برمبناي مفاهيم نظري دستور زايشي ةگراني كه درزمينپژوهش

 (، درزي7581گراني همانند انوشته ) اند. پژوهش اند، دو جايگاه براي فاعل پيشنهاد كرده كردهپژوهش 

درزي و مهدي بيرقدار  ( و7582(، درزي و تفكري رضايي )7588(، درزي و كرباسچي )7583و 7222)

( 7288) 6اي الرسنگروه فعلي پوسته ة( و فرضي7286) 7فاعل دروني زاگونا ةاز فرضيپيروي  ( با7582)

ينتد اشتتقا    اصورت كه در فر اند؛ بدين فاعل درنظر گرفته ة( دو جايگاه براي ساز7223) 5و چامسكي

 ةمشخّصگر گروه فعلي كوچك و بازبيني  مشخّصخود در جايگاه  ةليفاعل پس از ادغام اوّ ةجمله، ساز

گر  مشخّصبه جايگاه  3گسترده فرافكن اصلبراساس   تعبيرناپذير گروه اسمي براي گروه فعلي كوچك،

 فرافكن اصلتعبيرناپذير حالت يا  ةمشخّصكه معتقد است  (6333كريمي )كند.  گروه زمان حركت مي
يعنتي جايگتاه    ،فاعتل  ةليت گروه زمان و فاعل در همتان جايگتاه اوّ   ةبين هست 3تطابق ةرابطبا  گسترده

گذاري است و ديگر نيازي به حركت فاعل به جايگاه گروه  گر گروه فعلي كوچك، قابل ارزش مشخّص

جايگاه روساختي فاعل در زبان  ةدربارها ديدگاهنيست. اين اخت ف  ك مي –زمان مگر در موارد نقشي 

 ع دقيق كس  اطّ  ،2به وجود ترتي  واژگاني آزاد توجّهفارسي به اين دليل است كه در زبان فارسي با 

 شتود  ها بتا مشتكل مواجته متي      عات روساختي آنها با استفاده از اطّ جايگاه دقيق نحوي سازه ةدربار

 .(223: 6377، و ديگران 1تامااوكا)

شتواهد   ةجايگاه روساختي فاعل در زبان فارستي برپايت   ة( دربار7521درزي و عباسي )پژوهش  در 

كه جايگاه روستاختي   شد مشخّص ،8شناختي دورخط زبان - شناختي با انجام آزمون روان زبان - روان

 ها است. گر گروه زمان در جمله مشخّصنشان در جايگاه  هاي زبان فارسي در حالت بي فاعل در جمله

به  [Case-]و  [Theta+]هاي  همشخّصحركت گروه حرف تعريف از جايگاهي با  (32: 6333) كريمي

ت آن را داند و علّ را حركتي از نوع حركت موضوع مي [Case+]و  [Theta-]هاي  همشخّصجايگاهي با 

 ،(6و  7) 73و ارتقتايي  2هاي مجهتول  كند. ازنظر وي، در جمله ميبيان  حالت ةمشخّصبازبيني و حذف 
                                                                                                                                                                             
1. K. Zagona 
2. R. K. Larson 
3. N. Chomsky 
4. extended projected principle 
5. agree 
6. free word order 
7. K. Tamaoka 
8. off-line 
9. passive 
10. raising 
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 ةمشخّصبازبيني و حذف  نبودنممكندليل به ابتداي جمله در جايگاه فاعل به John ةت حركت سازعلّ

بنابراين، فاعل به جايگاه  ؛است toتصريف بند دروني  ةو هست arrestedفعل مجهول با  آنحالت فاعلي 

ه مشخّصو  كند گر گروه تصريف است و تهي نيز هست، حركت مي مشخّصموضوع ديگر كه جايگاه 

 نمايد. حالت خود را بازبيني مي

1) Johni was arrested ti by the police last night. 
2) Johni appears [ti to be very happy these days]. 

ت اين حركت را وجود ( عل6335ّ) 6( و اجر6337) 7نقل از لسنيكبه (7581سوي ديگر، انوشه )از 

5 قوي و تعبيرناپذير ةمشخّص
D  3يا

N ن حركتت در دستتور   داند. ايت  گروه تصريف مي ةبر روي هست

 3واژه  يا درج پوچ شود و با حركت فاعل به اين جايگاه شناخته مي اصل فرافكن گستردهزايشي باعنوان 

( هيچ نوع حركت اختياري وجود ندارد و 7223 ،)چامسكي 2گرا كمينه ةشود. در برنام در آن برآورده مي

فراينتد تطتابق   بتا   ها همشخّصشود؛ اين بازبيني  ها انجام مي همشخّصنظور بازبيني م ها به تمامي حركت

شتوند،   يتا ضتعيف تقستيم متي     هاي قوي همشخّصها به دو گروه  همشخّصهمچنين  ؛گيرد صورت مي

حركت  راه، از1اشتقا  جمله به بازنمون ةهاي قوي بايد پيش از رسيدن مرحل همشخّصصورت كه  بدين

هاي ضعيف، نيازي به حركت نحتوي نيستت. وجتود     همشخّصا براي بازبيني نحوي بازبيني شوند، امّ

 هاي هاي جمله، يكي از داليل وجود اخت ف صوري بين سازه هاي ضعيف و قوي براي سازه همشخّص

 .(33:6333 ،و ديگران 8هورنشتاينهاي مختلف است ) جمله در زبان

ا فرض اينكه در زبان فارسي ساخت مجهول نحوي وجود ندارد، معتقتد  ب (12-13: 6333كريمي ) 

شود و ايتن   نشان از درون گروه فعلي كوچك خارج نمي ها، فاعل در حالت بي است كه در اين ساخت

بر اين، نبود ساخت افزون  ؛اصل فرافكن گسترده در زبان فارسي است ةمشخّصبودن معناي ضعيفبه

هتاي مرستوم بته     ( و وجتود جملته  18-12: 6333كريمتي،  )هتا   ارتقايي و فاعل در ابتداي اين گتزاره 

اصل فترافكن   ةمشخّصاين است كه  ةدهند (، ازنظر وي نشان6333كريمي، ) 2هاي بدون فاعل ساخت
                                                                                                                                                                             
1. H. Lesnik 

2. D. Adger 

 حرف تعريف -5

 گروه اسمي -3

5. expletive 

6. minimalist programme 

7. spell-out 

8. N. Hornestein 
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ر روند اشتقا  جملته  شود. در اين حالت، د حركت نحوي فاعل بازبيني نميبا  گسترده در زبان فارسي

گروه فعلي كوچك با آن و تشكيل گروه مياني گتروه   ةپس از تشكيل گروه فعلي بزرگ و ادغام هست

فعلي كوچك  ةشود و گروه بيشين گر با اين گروه مياني ادغام مي مشخّصفعلي كوچك، فاعل در جايگاه 

 ةاصل فرافكن گسترد ةمشخّصراي زمان دا ةزمان با آن، اگر هست ةدهد. پس از ادغام هست را تشكيل مي

زمان حركت كند،  ةگر گروه بيشين مشخّصه بايد به جايگاه مشخّصقوي باشد، فاعل براي بازبيني اين 

 زمان ضعيف باشد، نيازي به حركت فاعتل بته جايگتاه    هستة گستردةاصل فرافكن  ةمشخّصولي اگر 

 .زمان نيست ةگر گروه بيشين مشخّص

هتاي گونتاگون و تفتاوت     هاي جمله در موقعيت گرا، حضور سازه كمينه ةبرنامهاي  براساس تبيين 

هتا استت؛ بته ايتن صتورت كته        هتاي آن زبتان   ستازه  ةمشخّصت دليل تفاوت قتدرت  ها به ظاهري زبان

 ةبا ساز 7خواهري ةشدن به حركت و قرارگرفتن در رابطگذاري و حذف هاي قوي براي ارزش همشخّص

 ةستاز  ةتوانند تحت رابطت  ضعيف مي ةمشخّصهاي داراي  ا سازهدارند، امّنياز خود  ةكنند گذاري ارزش

خود بپردازند و نيازي به حركت به جايگاه ديگر در جمله ندارند. با  ةمشخّصگذاري  فرماني به ارزش

هتاي   هتا در جملته   ت قرارگترفتن ستازه  توان علّ ها، مي همشخّصبودن يا ضعيف استفاده از ويژگي قوي

 ها را توضيح داد. ي گوناگون و تفاوت ظاهري آنها زبان

هاي اي از زبانعمده ةهاي هندوايراني هستند كه خود شاخاي از گروه زبانهاي ايراني شاخهزبان 

هاي ايراني شوند: زبانل تاريخي به سه دوره تقسيم ميلحاظ تحوّهاي ايراني بههندواروپايي است. زبان

دوم پيش از متي د تتا پايتان     ةهاي ايراني باستان )از آغاز هزاراز زبان ايراني نو.باستان، ايراني ميانه و 

هاي شاهنشاهي هخامنشيان( از دو زبان اوستايي و فارسي باستان آثار مكتوب برجاي مانده است. زبان

نتابر  اس مي در قترن هفتتم متي دي( را ب    ةايراني ميانه )از اواخر شاهنشاهي هخامنشيان تا اوايل دور

هاي ختني، سغدي، خوارزمي و بلخي، شرقي مشتمل بر زبان ةمعيارهاي زباني و جغرافيايي به دو شاخ

 ةهاي ايراني نو )از اوايل دور. زبانندنكزردشتي تقسيم مي ةغربي مشتمل بر پارتي و فارسي ميان ةو شاخ

هتا و  و شتمار زيتادي از زبتان   زبان فارسي )در ايران، تاجيكستان و افغانستتان(  شامل  اس مي تاكنون(

؛ 78-71: 7586 ،تفضتلي از مرزهاي ايران رواج دارنتد )آموزگتار و   هايي كه در داخل و خارج گويش

 (.35-36: 7518ارانسكي، 

كته   اصتل فترافكن گستترده    گترا،  كمينته  ةبرنامت  ةشد هاي فراهم براساس تبيينحاضر پژوهش  در 
                                                                                                                                                                             
1. sisterhood 
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هاي زبان اوستايي،  گر گروه زمان در جمله است، در جمله مشخّصحضور فاعل در جايگاه  ةدهند نشان

بته   توجّته تحليلي است. با  - اين پژوهش توصيفيشود.  زبان فارسي باستان و فارسي ميانه بررسي مي

اصتل فترافكن گستترده      هتا،  هاي پايه و پيرو ايتن زبتان  هاي مختلف در جملهحضور فاعل در جايگاه

نوشتار  شود. ها مطالعه و بررسي مي آمده از منابع مكتوب و معتبر اين زباندستهبراساس شواهد زباني ب

هاي مختلف در  به حضور فاعل در جايگاه توجّهگويي به اين پرسش است كه با درصدد پاسخپيش رو 

هتا   هاي اين زبان مراتبي جمله جايگاه حقيقي فاعل در ساختار سلسله  ها، هاي پايه و پيرو اين زبانجمله

هاي جمله و ستاختار درونتي آن    ي سازهترتي  خطّ ةدر اين پژوهش، نحو چه صورت خواهد بود؟ به

هاي اوستايي، فارسي باستان و  هاي زبان فاعل در جمله ةشود و به توصيف جايگاه ساز توضيح داده مي

آرايش  ةنحو به شواهد نظري مبني بر توجّه، با ها دادهفارسي ميانه پرداخته خواهد شد. در بخش تحليل 

هتاي جملته در    ، ترتي  دروني ستازه 7تيغ اوكامنظر قراردادن اصل  ها و مدّ زبان واژگاني جمله دراين

بررسي و از اين رهگذر تحليلي يكستان از جايگتاه فاعتل در    هاي اوستايي، فارسي باستان و ميانه  زبان

 شود.ها ارائه مي هاي اين زبان جمله

 آرایش واژگانی در جمله -2

عداد محدودي اشتقا  جمله به تمنظور به 6نظام محاسباتي زبانگرا فرض بر اين است كه  كمينه ةبرنام در
 راهدسترسي دارد. براي ساخت جمله، ابتدا دو واحد واژگاني از 5فهرست واژگاناز واژگان موجود در 

يندهاي دخيل در اساير فريند و اد اين فرشوند و سپس با اعمال مجدّ  با يكديگر تركي  مي 3يند ادغامافر

 ؛6335 ،شتوند )اجتر   اي جديتد تشتكيل متي   ، ستاختاره 2دهتي و برچست  3اشتقا  جمله با نام حركت

هاي نحوي، آوايي و معنايي درنظر  همشخّصاي از  مجموعه مثابة (. واژگان به6333 ،هورنشتاين و ديگران

ها، به اشتتقا    همشخّصبه اين  توجّهيند اشتقا  جمله با اشوند كه نظام محاسباتي زبان در فر گرفته مي

هتاي آوايتي در بختش آوايتي و      همشخّصت هاي نحتوي در اشتتقا  جملته،     همشخّصپردازد.  جمله مي
هتاي نحتوي داراي دو حالتت     همشخّصت . شوندمياستفاده  هاي معنايي در بخش منطقي زبان همشخّص

 هستند.  8و تعبيرناپذير 1تعبيرپذير
                                                                                                                                                                             
1. okham razor 
2. computational system 
3. enumeration list 
4. merge 
5. move 
6. labelling 
7. interpretable 
8. uninterpretable 
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هاي تعبيرناپذير تنهتا در   همشخّصا هاي تعبيرپذير در خوانش معنايي جمله نقش دارند، امّ همشخّص 

خواهد  7. اشتقا  جمله زماني كامل و همگراندارندخوانش معنايي  اشتقا  نحوي جمله نقش دارند و

كه تمامي  اي گونه به ؛طور صحيح و كامل در كنار يكديگر قرار گيرند ها به همشخّصبود كه تمامي اين 

شده باشند. در اشتقا  نحوي  هاي تعبيرپذير متناظر، بازبيني و حذف همشخّصبا  هاي تعبيرناپذير همشخّص

ها،  بودن آنعناصر واژگاني و همچنين قوي و يا ضعيف ةمشخّصبه  توجّهجمله، نظام محاسباتي زبان با 

بازبيني خود، نيازمند منظور به هاي قوي همشخّصصورت كه  نمايد؛ بدين ها مي اقدام به ادغام و حركت آن

ها  اي كه بين آن گونه تعبيرپذير متناظر به نزديكي خود هستند؛ به ةمشخّصحركت نحوي عناصر داراي 

 ةوجتود داشتته باشتد. در برنامت     6يخواهرخوانتدگ ازنوع  يفرمان ةساز ةمراتبي، رابطدر ساختار سلسله

بودن يا ضعيف هاي مختلف به موضوع قوي اجزاي جمله در زبانگرا اخت ف بين آرايش واژگاني  كمينه

هتاي جهتان    شود و اين امر دليل وجود ساختارهاي زباني مختلتف در زبتان   مينسبت داده  ها همشخّص

 ةاصل فرافكن گسترد ةمشخّصمنظور بازبيني  مثال، در زبان انگليسي گروه تعريف فاعل به براي  ؛است

 (. 673 و 677، 723: 6335، اجركند ) گر اين گروه حركت مي صمشخّگروه زمان، به جايگاه 

هاي  هاي جمله در زبان شواهد تجربي و همچنين تحليل ساختار دروني سازهبيان  ( با613 :6335اجر )

هتاي نقشتي و واژگتاني     به هستته  توجّهترتي  اعضاي دروني جمله را با  مختلف، آرايش واژگاني و

 برد: نام مي 5ها فرافكن يمراتبسلسله اصل از آن با نامو  كند ميفي معرّ زير صورت به

گروه } منفي ةگروه بيشين ة} هست منفي ةبيشينگروه } زمان ة}هست گره مياني زمان}نما گروه متمم ة}هست گرمشخّص نماگروه متمم}

گروه  ة}هست مجهول ةگروه بيشين} استمراري ةگروه بيشين ة}هست نمود استمراري ةگروه بيشيننمود } ةگروه بيشين ة}هست نمود ةبيشين

 گروه فعلي بزرگ} گروه فعلي كوچك ة}هست گره مياني گروه فعلي كوچك} گرمشخّص} فعلي كوچك ةگروه بيشينمجهول } ةبيشين

 }مفعول{{{{{{{{{{{{{{{{ }فعل واژگاني

3) I have not accepted the proposal. 

 .امرفتهينپذ را شما شنهاديپ من( 3

اي  گونه ها متفاوت است؛ به هاي ذاتي آن زبان به ويژگي توجّهها با  ها در زبان مراتبي فرافكن اصل سلسله

. حركت آزاد عناصر جمله داردپذيري زيادي  ها آرايش واژگاني عناصر جمله انعطاف كه در برخي زبان

 توجّهشود. با  ميناميده  3ينحو قل ، هاي مختلف در جمله كه باعث بدساختي جمله نشود به جايگاه
                                                                                                                                                                             
1. convergent 

2. sisterhood 

3. hierarchical projection principle 

4. scrambling 
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( پيشنهاد 7222) 7دار، هگمن و گوئرون هاي جمله و ايجاد خوانش نشان به قل  نحوي و حركت سازه

ساز و زمان وجود دارد  هاي متمم ميان فرافكن 5و مبتدا 6كردند كه حداقل دو گروه فرافكن نقشي تأكيد

بنتابراين، عناصتر    ؛شوند ها منتقل مي دار به آن جايگاه منظور يافتن خوانش نشان هاي جمله به كه سازه

شوند و در سازوكار  هاي تعبيرپذير مبتدا و تأكيد، از واژگان به اشتقا  نحوي وارد مي همشخّصنحوي با 

uTop)ناپذير و قوي مبتدا هاي تعبير همشخّص  تطابق،
*

uFoc)و تأكيد  (
*

نظر  نماي مورد هاي نقش گروه (

زير  ةها را به شيو مرات  فرافكن توان سلسله ه ميمشخّصبه اين دو  توجّهكنند. با را بازبيني و حذف مي

 بازنويسي كرد:

گروه گروه تأكید } ة}هست گروه تأكید} گروه مبتدا ة}هست مبتداسازیگروه } نماگروه متمم ة}هست گرمشخّص نماگروه متمم}

 گره میانی گروه فعلی كوچک} گرمشخّص} فعلی كوچک ةگروه بیشین} گروه زمان ة}هست گره میانی زمانگر}مشخّص زمان ةبیشین

 }مفعول{{{{{{{{{{ }فعل واژگانی گروه فعلی بزرگگروه فعلی كوچک} ة}هست

گروه زمان قرار دارد و مفعول در گتروه فعلتي كوچتك قترار     نشان جمله، فاعل در  در خوانش بي 

ليه به جايگاهي غير از جايگاه اوّ ،قل  نحويبا  توانند هاي جمله مي سازه ،دار گيرد. در خوانش نشان مي

و  تأكيدتعبيرناپذير ي  ها همشخّصبازبيني و حذف منظور به نشان خود منتقل شوند. در اين حالت، و بي

)در جايگتاه   تأكيتد هاي مبتدا و  به اصل تطابق در مجاورت هسته فرافكن توجّه، بايد با ها آنمبتدا در 

و در  دارندگيرد كه ترتي  واژگاني آزاد  قرار مي يهاي گر( قرار گيرند. زبان فارسي در گروه زبان مشخّص

بتار  لتين توانند در چندين جايگاه مختلف قرار گيرند. در دستور زايشي بتراي اوّ  هاي جمله مي آن سازه

براي اين موضوع  را نحوي قل ها اشاره و گشتار  جايي آزاد سازه يند جابها( به موضوع فر7221) 3راس

ي ريكارگ بهشود كه با  اصط حي پوششي استفاده مي مثابة بهپيشنهاد كرد. امروزه از اصط ح قل  نحوي 

  شوند. مي دار نشانداراي آرايش واژگاني آزاد هستند،  اصط ح بههايي كه  آن آرايش واژگاني در زبان

ي زبان فارسي ترتي  خطّ  اند، كه به آرايش واژگاني در زبان فارسي پرداختههايي پژوهش در بيشتر 

 (.7223، 3يمت يكر و نت  يبرون  ؛6337 و  7222 ،)كريمتي دارد (SOV)فعتل   - مفعتول  - نشان فاعل بي

دليل بندي كرده است. زبان فارسي به انتها طبقههاي فعل ( زبان فارسي را در شمار زبان7225) 2گرينبرگ

                                                                                                                                                                             
1. L. Haegeman & J. Gueron 

2. focus 

3. topic 

4. J. R. Ross 

5.  M. Browning & S. Karimi  

6. J. H. Greenberg 
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فاعل جمله را  ها آنگيرد كه در  قرار مي 7اندازريضمي ها زباندارابودن صرف غني بر روي فعل در گروه 

هاي تصريفي موجود بر روي فعل جمله بازيابي كرد. بررسي ةپايان ةليوس بهتوان حذف كرد و آن را  مي

ي زبتان  هتا  جملته ي هتا  سازهت حركت چاپ( درخصوص علّدردست آبادي و صبوري )ساداتي نوش

هاي مختلفي  در جايگاه ها زباني اين ها جملهدر  ها سازهدهد كه فارسي باستان و فارسي ميانه نشان مي

ي ها جملهها در  ي سازه( ترتي  خط2ّو  3ي ها )جمله اهازجملهي كه در برخي ا گونه به، اند گرفته قرار

ي پايته  ها جمله( در 8و  1)ها جمله از+ فعل است ولي در برخي ديگر  + مفعول فاعل صورت بهپيرو 

 متفاوت است. ها سازهترتي  

5) āyadanā     tyā Gaumāta hya maguš  viyaka          adam    niyacāraya 

 هاييمغ     كه     گئوماته   كه  پرستشگاه       من   ويران كرده بود     همانند قبل ساختم 

 .(23-25سطر  DBI) هايي را كه گئوماته مغ ويران كرده بود، من همانند قبل ساختم پرستشگاه (3

كه گئوماته  هايي را{، مفعول }پرستشگاهadam}من  كه از فارسي باستان است، فاعل باال ةدر جمل 

{ niyacāraya{ و فعتل }ستاختم   āyadanā tyā Gaumāta hya maguš viyakaكرده بود  مغ ويران

و با حركتت قلت  نحتوي داراي     گرفته قراراست. در اين جمله مفعول پيش از فاعل در ابتداي جمله 

 .دار شده است خوانش نشان
6) awēšān dāmān  ka  nē būd hēnd ā-m  brēhēnīdan tuwān ud nūn ka   būd wišuft abāz  

شانيا دميآفر          من     پس نبودند   آنگاه    دگانيآفر  و     كنوناكه    توان             باز  آشفتند   بودند  
passāxtan hugartar. 

ساختن      ترآسان  

ا( آشتفتند، دوبتاره   بودند )امّ كه اكنوننبودند، پس من توانستم آفريدن و  كه را آنگاهاين آفريدگان  (2

 (2بند ، 53ي زادسپرم، فصل ها)وزيدگي .تر استساختن آسان
 awēšān dāmānنبودند كه را آنگاهمفعول }اين آفريدگان  صورت بهي از فارسي ميانه، ترتي  خطّباال  ةدر جمل

ka nē būd hēnd  { و فعل }توانستم آفريدنā-m brēhēnīdan tuwānصل فاعل ضمير متّ { است و«-m »

 از فعل قرار گرفته است. پيش  است كه

ايتن   ةدهنتد هاي اوستايي، فارسي باستان و زردشتي نشتان هاي زبانبررسي ديگر شواهد زباني و جمله

هاي  ا در جملهپايه قرار گرفته، امّ ةها، فعل پيش از فاعل در جملزبانهاي اين است كه در برخي جمله

 از زبان اوستايي(: 1مانده است )مثال  فعل باقي + مفعول + صورت فاعلهاي جمله به پيرو، ترتي  سازه

                                                                                                                                                                             
1. pro-drop 
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7) šusat    x
v
arənō Yimat  hača  Vīuuaŋhušāt. 

شد دور      ونگهانيو پسر   از      جم          فره  

 .(53)زامياديشت، بند  شد فره از جم پسر ويونگهان دور (1

x{ پيش از فاعل جمله }فره šusat، فعل }دور شد باال ةدر جمل
v
arənōهتاي جملته   { در ترتي  سازه

 است. گرفته قرار

8) pərəsat  zaraөuštrō   ahurəm mazdam   ahura  mazda  mainiiō   spəništa …. kō paoiriiō  

ديپرس را مزدااهوره             زردشت    مزدااهوره          نويم       نيترندهيفزا  كه  ...  نينخست             

mašiinam …. āөrō tafnuš dāraiiat tanاaot haca mašiiehe. 

..… مردمان  مردم        از       تن   بازداشت       آتش    يگرم

كتس از  تترين مينو.......كته )بتود( نخستتين    مزدا، اي فزايندهاهورهمزد: اي  يد زردشت از اهورهپرس (8

 (7، بند 63مردمان......كه گرمي آتش را از تن مردم دور داشت؟ )ونديداد 

{ pərəsatپايته }پرستيد    ةهاي پرسشي زبان اوستايي است، فعل در جملت كه از جمله باال ةدر جمل 

پيترو   ةهتا در جملت  ا ترتيت  ستازه  استت، امّت   گرفته قرار{ uštrōөzaraپيش از فاعل جمله }زردشت 

rō өā{+ مفعول }گرمي آتتش  paoiriiō mašiinamكس از مردمان نشان فاعل }نخستين بي صورت به

tafnuš { و فعل }دور داشتdāraiiat }شده است. يانب 

مطترح  ها، اين پرستش   ي اين زبانها هاي مختلف در جمله به تظاهر فاعل در جايگاه توجّهحال با  

پايه و پيرو در تعيين جايگاه فاعل  ةآيا نوع جمل ي ندارد وها فاعل جايگاه ثابت شود كه آيا در اين زبان مي

 .شودبررسي ميدر بخش بعدي اين موضوع  .ثيرگذار استأت

 اوستایی، فارسی باستان و فارسی میانه یها زبان یها جملهجایگاه فاعل در  -3

 به حقايق توجّه، با شد جاديايني گز مرجعحاكميت و  ةگرا كه با بازنگري در مفاهيم نظري كمينه ةدر برنام

هاي جمله جايي سازههبا يكديگر، امكان جاب ها آنها، روابط جمله ةدهندهاي تشكيلزبان كه شامل سازه

شتود:  استتفاده متي   ها است، از دو اصل اقتصادي در تبيتين زبتان   هاي جمله يري سازهگ هدرونو حالت 

 نظر مدّ تيغ اوكامي اقتصادي، اصل شناخت روشها. در  شناختي اقتصادي و اقتصاد در اشتقا  جمله روش

 ةوستيل هبت توان ميآن، درتوضيح پديده تنها بايد از مفاهيمي استفاده شود كه براساس  گيرد كهقرار مي

ديگتر، در   يتان  ب بته  ؛مفاهيم بيشتر، ضروري نيستخوبي آن پديده را توضيح داد و استفاده از به ،ها آن

اي استت كته   يا نظريه يك موضوع، اولويت و ارجحيت با پيشنهاد ةيا نظريه دربار بررسي دو پيشنهاد

 ده است.شبراي بيان آن موضوع از مفاهيم كمتري استفاده 
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دهد كه با ميانه نشان ميهاي اوستايي، فارسي باستان و فارسي مانده از زبانبررسي متون معتبر باقي 

  هاي مركّ( و جمله1 )مانند جملة دارنديك فعل  اهاي ساده كه تنههستيم. جملهرو روبه دو نوع جمله

به اين موضوع  توجّه(. با 2 و 3هاي اند )جملهگيري كردههاي ديگري را درونهيا جمله كه يك جمله

هاي اوستايي، فارسي هاي زبانهاي جمله در جملهي سازهترتي  خطّ ةنحو ةدربار توان دو فرض رامي

پايته و   ةبه نوع جمل توجّهها با ل اين است كه در اين زبانباستان و فارسي ميانه مطرح كرد. فرض اوّ

عي از هتا انتواع متنتوّ   و اين زبتان  وجود داردهاي مختلف واژگاني آرايش ،هاي جملهبراي سازهپيرو، 

به ايتن موضتوع كته در تمتامي      توجّه. فرض دوم اين است كه با دارندهاي جمله ي سازهترتي  خطّ

توان اين فرضتيه را  فاعل + مفعول + فعل است، مي صورت بههاي جمله هاي پيرو، آرايش سازه جمله

نشان براي ي بيهاي جمله درنظر گرفت كه ترتي  خطّ نشان سازه دار و بي ي نشانبراساس ترتي  خطّ

هتا در  فاعل + مفعول + فعل استت و قرارگترفتن ايتن ستازه     صورت بهها ن زبانهاي جمله در ايسازه

 داليل ديگري صورت گرفته است.هاي مختلف نسبت به اين آرايش واژگاني، بهجايگاه

كه پذيرش  شوداين نتيجه حاصل مي ،بين اين دو فرض ةبراي مقايس تيغ اوكامگرفتن اصل نظربا در 

ما كمك كند. اگتر ايتن فرضتيه    هاي جمله بهي سازهخوبي در تبيين ترتي  خطّتواند بهل نميفرض اوّ

، ها آنها در قرارگرفتن سازه ةها و نحودر آن صورت مجبور خواهيم بود كه به تعداد جمله ،صحيح باشد

شود كه بتا حجتم وستيعي از    اين كار سب  ميهاي واژگاني را درنظر بگيريم.  انواع مختلفي از آرايش

 شويم. روروبههاي واژگاني هريك از اين آرايش براي يها نييتب

هاي اوستايي، فارستي  هاي جمله در زباني يكسان براي سازهفرض دوم مبني بر وجود ترتي  خطّ 

واژگاني براي ستاخت    هاييشآراباستان و ميانه، اين مزيت را دارد كه ما را از داشتن تعداد زيادي از 

ترتي  است كه در آن سو همكمينه گرا  ةهمچنين اين فرضيه با مباني نظري برنام ؛سازدنياز مي يبجمله 

، اجتر ) ها است نحوي آن ةمشخّصبودن يا ضعيف به قوي توجّههاي مختلف با اعضاي جمله در زبان

6335 :673 ،677 ،723). 

درزي و   (،7588)درزي و كرباستچي    (،7583 و 7222) (، درزي7581انوشته )  هتاي  يافتته  با پيروي از

فاعتل درونتي زاگونتا     ةاز فرضتي پيتروي   (، با7582( و درزي و مهدي بيرقدار )7582تفكري رضايي )

ادغام فاعل در  ةجايگاه اولي (7223( و چامسكي )7288اي الرسن )گروه فعلي پوسته ة( و فرضي7286)

ه بتراي بترآوردن   شود كته ايتن ستاز   گر گروه فعلي كوچك فرض ميمشخّصزبان فارسي در جايگاه 

گر گروه زمان حركت مشخّصگروه زمان كه قوي است بايد به جايگاه  ةاصل فرافكن گسترد ةمشخّص
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به  توجّه. با كنده را بازبيني مشخّصگروه زمان بتواند اين  ةخواهري با هست ةكند تا با قرارگرفتن در رابط

ي جملته در زبتان فارستي    هتا  سازه، آرايش (613: 6335، )اجري عناصر جمله اين موارد و ترتي  خطّ

 خواهد بود: زيرترتي   به

 ]]]]]]]مفعول [tj]گروه فعلي بزرگ [jفعل بزرگ + فعل كوچك ti [گروه فعلي كوچك[زمان  ةهست[i فاعلگروه زمان [

 نشان، جايگاه فاعل دهد كه در زبان فارسي براساس ترتي  واژگاني بيمي اين ترتي  واژگاني نشان 

هاي فارسي باستان هاي زبان فارسي امروزي و نيز زباناز مفعول و فعل است كه اين امر در جملهپيش 

 و ميانه قابل مشاهده است.

 .علي حسن را ديد )فارسي نو( (2

 قرارديد( در انتهاي جمله )فعل  ةمفعول )علي را( و ساز ةفاعل )علي( پيش از ساز ة، ساز(2) ةدر جمل

 است. گرفته

10) … imam taya  akunā  mā vijanātiy  mā vināθayātiy. 
رسانند گزند    نه  كنند رانيو   نه      ساختم   كه     نيا  

 (A2 Ha)اهوره مزدا، ناهيد و مهر( اين را كه من كردم )ساختم(، ويران نكنند و گزند نرسانند  ... (73

 .(1-7 بند

مفعول )اين را كه من  ةاز فارسي باستان، فاعل )اهوره مزدا، ناهيد و مهر( پيش از ساز (73) ةدر جمل 

هاي فعلي )ويران نكنند، پيرو است، قرار گرفته است و سازه ةكه يك جمل (imam taya akunā كردم

 .اند گرفته قرار( در انتهاي جمله mā vijanātiy mā vināθayātiy گزند نرسانند

11) u-š tārīgīh  abāg  xwēš   dāšt andar   asmān āwurd. 

 و   يكيتار     با    درون داشت    خود       آسمان  آورد  

 .(55بند ، 52هاي زادسپرم، )گزيده آسمان آوردو )اهريمن( تاريكي را كه با خود داشت، درون  (77

 مفعول )تاريكي را كه با خود داشت ةاز فارسي ميانه، فاعل )او/ اهريمن( پيش از ساز (77) ةدر جمل 

tārīgīh abāg xwēš dāštآورد ة( و ساز( فعل āwurd )نشان  (77) و (73) يها جملهاست.  گرفته قرار

 -آرايش واژگتاني فاعتل   ،هاي جمله در زبان فارسي باستان و ميانهنشان سازهدهند كه در حالت بيمي

( و درزي و 6333و  7223) يمتي كر(، 6338هتاي طالقتاني )  كه با يافتته  را دارند( SOVفعل ) -مفعول

 است.سو هم( 6373انوشه )

نشان خود به  توانند از جايگاه بيهاي جمله ميم ك عمل قرارگرفتن فرض دوم مبني بر اينكه سازه 
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ي مختلف هاي خطّ سازد كه ترتي ، ما را به اين نتيجه رهنمون ميكنندها در جمله حركت ساير جايگاه

توان اين امر را هاي زبان فارسي ميبه ويژگي توجّهاست. با  شده انجامداليل ديگري هاي جمله بهسازه

 .نسبت داد «قل  نحوي»به 

دار از جايگاه دار اعضاي جمله، يكي از عناصر جمله براي يافتن خوانش نشاني نشاندر ترتي  خطّ 

شود. در بيشتر آثاري كه به آرايش جمله منتقل ميكند و به جايگاه ديگري در نشان خود حركت ميبي

 و 7222 ،است )كريمي شده شناختهنشان الف( داراي ساخت بي 76) ةجمل اند،واژگاني فارسي پرداخته

نشان جملته در زبتان   بر اين باورند كه ساخت بيگران پژوهش (. اين7223 ،؛ برونين  و كريمي6337

تواند دچار تغييتر  ي ميسادگ بهنشان ه اين ترتي  بيالبتّفعل است؛  + مفعول + فاعل صورت بهفارسي 

 .اند شده دادهد( نشان  76)تا  ب( 76هاي )ورد كه در جملهآ وجودبهداري را هاي نشانشود و حالت

 فرستادم. الف. من كتاب را براي زهرا( 76

 كتاب را فرستادم. ب. من براي زهرا

 فرستادم.ج. براي زهرا من كتاب را 

 من فرستادم. د. كتاب را براي زهرا

به ميتزان حركتت    توجّهبا . يند قل  نحوي هستندا( همگي حاصل فرد 76) تا( ب 76هاي )جمله 

 ( حركتت مفعتول غيتر   ب 76) ةمشاهده كرد. در جملت  توان انواع مختلفي از قل  نحوي راعناصر مي

« 7جايي مفعولجابه»كه در برخي آثار آن را به  شودمشاهده ميمستقيم به جايگاه پيش از مفعول مستقيم 

 شود يم ناميده 3قل  نحوي كوتاه(. اين نوع قل  نحوي 7221، 5سكرينا  ؛7222، 6اند )بايلينتعبير كرده

( در اصط ح دو  ج 76كنند )عناصر به جايگاه پيش از فاعل حركت مي كه يهنگام(. 7223، 3)ماهايان

 (.7223، 1داده است )نموتوروي  2قل  نحوي ميانه

هاي اوستايي، فارسي باستتان و فارستي   فعل در زبان + مفعول + نشان فاعلي بيبا پذيرش ترتي  خطّ

هتا دستت   دار در اين زبتان ميانه به شواهدي دال بر وجود قل  نحوي و حركت سازه به جايگاه نشان

                                                                                                                                                                             
1. object shift 

2. J. Bailyn 

3. I. Sekerina 

4. short distance scrambling 

5. A. Mahajan 

6. middle distance scrambling 

7. N. Nemoto 



 23ايشي /بررسي اصل فرافكن گسترده در چند زبان ايراني پيش از اس م براساس دستور ز

 :شودنشان داده مي (tجاشده با حرف )جابه ةهاي زير رد سازيابيم. در جمله مي

13) šusat    xv
arənō Yimat hača Vīuuaŋhušāt 
شد دور   فره   ونگهانيو پسر     از       جم       

 .(53شد فره از جم پسر ويونگهان )زامياد يشت، بند  دور (75

 دور شد. فعل جمله }شودمشاهده مينحوي قل  نحوي كوتاه  ةپديد در اين جمله از زبان اوستايي 

šusatاز فاعل }فرهپس  نشان خود كه{ از جايگاه بيx
v
arənō ،و به جايگاه پيش  كردهحركت   { است

 از آن منتقل شده است.

گر گروه زمان قرار دارد و مفعول در گروه فعلي مشخّصنشان جمله، فاعل در جايگاه در خوانش بي 

يند قل  نحوي به افر ةوسيل بهتوانند ارهاي جمله ميدار كه ساختگيرد. در خوانش نشانبزرگ قرار مي

هتا   تعبيرپذير تأكيد و مبتدا در آن ةمشخّصنشان خود منتقل شوند، ليه و بيجايگاهي غير از جايگاه اوّ

به  ،تعبيرناپذير مبتدا و تأكيد ةمشخّصساختن به اصل تطابق براي برآورده توجّهها با  وجود دارد و آن

جايي يك در اين جابه 7كپي حركت ةبه اصل نظري توجّهكنند. با مي هاي مبتدا و تأكيد حركتفرافكن

يا مبتدا  نظر تأكيد به فرافكن مورديادشده  ةگيرد و سازليه قرار مياوّ جاشده در محلّجابه ةكپي از ساز

 كند.حركت مي

 .(53)زامياديشت، بند  [ti] فره از جم پسر ويونگهان i]دور شد[ (73

 صورت زير خواهد بود: بهباال  ةانتزاعي جملساختار  در اين صورت

 .(53)زامياديشت، بند  كپي ]دور شد[ از جم پسر ويونگهان فره i]دور شد[ (73

 ةجاشتده و كپتي آن( بتراي ستاز    شده )عنصتر جابته  تشكيل ةكه اين ساختار انتزاعي با زنجيرزماني 

زنجيره بايد  ةاين است كه كدام سازشود، موضوع مهم جاشده براي تلفظ به بخش آوايي ارسال مي جابه

 (2: 7223) 6نتونز  ةشتد  مطرح ةداراي تلفظ آوايي شود و كدام سازه در بخش آوايي حذف شود. فرضي

 ةستاز تواند در اين موضوع كارايي خود را نشان دهد. با درنظرگترفتن ايتن موضتوع كته     خوبي مي به

فرافكن  جايگاه به حركت با و بوده ديتأك تعبيرناپذير ةمشخّصخود داراي  ةلياوّ جايگاه در جاشده جابه

شود كه در  اي ميبنابراين حذف آن باعث ايجاد جمله ؛تأكيد خود را بازبيني كند ةمشخّصتواند تأكيد مي

تواند اين تعبيرناپذير تأكيد هنوز وجود دارد و براساس اصل خوانش كامل بخش آوايي نمي ةمشخّصآن 
                                                                                                                                                                             
1. copy theory of movement 

2. J. Nunes  



 7528 پاييز، 62هفتم، شمارة  دورةهاي غرب ايران،  ها و گويش / فصلنامة مطالعات زبان22

توان ، ميداردتعبيرناپذير  ةمشخّصپايين كه  ةجاشده در اليجابه ةا با حذف كپي سازامّاشتقا  را بپذيرد، 

 فراهم آورد.را ظ جمله در بخش آوايي شرايط الزم براي تلفّ

جاشده به جايگاه فرافكن به اين موضوع كه عنصر جابه توجّهاگر اصل اقتصاد نيز درنظر گرفته شود با 

شود بنابراين در بخش آوايي حذف مي ،خود را بازبيني و حذف كرده استتعبيرناپذير  ةمشخّصتأكيد، 

 :صورت زير پديد آيد به يساختخوش ةجملازنظر آوايي صورت  تا بدين

 .(53)زامياديشت، بند  كپي .]دور شد[ فره از جم پسر ويونگهان i]دور شد[. الف (72

 قلت   نحتوي  نديافر طي ،ديتأك دارنشان خوانش يافتن منظوربه{ شد دور} ةجمل فعل باال مثال در 

آن بازبيني و حتذف شتده استت. در     تأكيد ةمشخّصو  است جاشده جابه جمله ابتداي به كوتاه نحوي

هاي فعل بازبيني و حذف شده، طي عمليات كاهش زنجيره، كپي ةدر ساز تأكيد ةمشخّصبعد كه  ةمرحل

و طبق اصل اقتصادي در  جاشده جابه ةبيشتر نسبت به ساز ةمشخّصت داشتن يك علّموجود در جمله به

 شوند.سطح آوايي حذف مي

 (.53بند  شت،ي ادي)زام ونگهانيدور شد فره از جم پسر و. الف( 71

 كپي .]دور شد[ فره از جم پسر ويونگهان i]دور شد[ب. 

 .(53دور شد فره از جم پسر ويونگهان )زامياديشت، بند ج. 

توانند هاي جمله همانند فعل نيز ميتوان نتيجه گرفت كه ديگر سازه به عمليات قل  نحوي مي توجّهبا 

حركت كنند.  تأكيدگر گروه مشخّصقرار گيرند و به جايگاه  تأكيد، مورد دار نشانبراي يافتن خوانش 

 است:هاي فارسي باستان و فارسي ميانه نيز قابل مشاهده يي از زبانها مثالاين موضوع در 

 هايي از فارسي باستان:مثال

18) өātiy  dārayavauš xšāyaөiya aita xšācam   tya  gaumāta hya  maguš adinā kabujiyam 

ديگو وشيدار       شاه           نيا    ياريگئوماته     كه  شهر    كه       ستاند    مغ     هيكمبوج      
aita xšacam  hacā  paruviyata amāxam    taumāyā āha. 

نيا يارياز    شهر    رزمانيد      ما مال          داشت قتعلّ   دودمان       

گويد داريوش شاه: اين شهرياري را كه گئوماتة مغ از كمبوجيه ستاند، اين شهرياري از ديرزمان به  (78

 (DB1, 43-4)ق داشت. دودمان ما تعلّ

در  تأكيتد گتروه   ةبه جايگاه هست دار نشان{ براي دريافت خوانش өātiy فعل }گويد باال ةدر جمل 

 ةا در جملخود را بازبيني كرده است، امّ تأكيدتعبيرناپذير  ةفمؤلّ راهابتداي جمله حركت كرده و از اين 
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}بته   اضتافه  حترف نشان خود پتس از گتروه   { در جايگاه بيāha ق داشتگيري شده، فعل }تعلّدرونه

 است. گرفته قرار{ در انتهاي جمله amāxam taumāyā دودمان ما

19) өātiy   xšayārša xšāyaөiya  vašnā    auramazdāhā  imam duvarөim visadahyum  adam  

ديگو اريخش     مزدااهوره    به لطف             شاه    كشورها ةهم  را        داالن             نيا         من 
akuunavam. 

 ساختم

 .((XPa, 11-13مزدا اين داالن همة كشورها را من ساختم يد خشيارشا: به لطف اهورهگو (72

 دار نشانبراي دريافت خوانش  (78) ة{ همانند فعل جملөātiy نيز فعل جمله }گويد (72) ةدر جمل 

مفعول جمله }ايتن   ةشدگيريدرونه ةا جملحركت كرده است، امّ تأكيدگروه  ةبه ابتداي جمله و هست

 به جايگتاهي  دار نشان{ براي دريافت خوانش imam duvarөim visadahyumداالن همة كشورها را 

 حركت كرده است. تأكيدگروه  ة{، يعني به جايگاه هستadamاز جايگاه فاعل }من پيش 

 زردشتي: ةهايي از فارسي ميانمثال

20) gōwēd  srōš    ahlaw ud  ādur    yazad   ku  ēn gyāg    hamistagn xwānēnd…. 

ديگو آذر     و    اهلو     سروش  كه    زدي          نيا   يجا  ستگانيهم          خوانند     

 .(5، بند 2نامه، فصل )ارداويراف ...گويد سروش اهلو و آذريزد كه اين جاي را هميستگان خوانند (63

به جايگاه  دار نشان{ براي دريافت خوانش gōwēd پايه، فعل جمله }گويد ةدر جمل (63) ةدر جمل 

مشتاهده  پيرو نيز ايتن موضتوع    ةزمان حركت كرده است و در جمل ةپيش از گروه بيشين تأكيدگروه 

و  دار نشتان دريافت خوانش براي  {ēn gyāg گيري شده }اين جاي رادرونه ةكه مفعول جملشود  مي

{ حركت كرده hamistagn از جايگاه فاعل }هميستگانپيش  براساس فرايند قل  نحوي به جايگاهي

 است.

21) ul ēstād   zarduxšt u-š ān ī dašn pāy   jāmag   pahikāft  u-š     be rēxt. 

يپا  راست     آن    و زردشت   برخاست ختيبر  را آن و    كوفت       جام       

 .(26هاي زادسپرم، )گزيده آن پاي راست بر جام كوفت و بريختزردشت و  برخاست (67

خود  تأكيدتعبيرناپذير  ةمشخّصكردن { براي بازبينيul ēstād برخاستنيز فعل جمله } (67) در جملة

 حركت كرده است. تأكيدگروه  ةبه جايگاه هست

هتاي  ها در جملته به ديگر جايگاهنشان خود هاي جمله از جايگاه بيجايي سازهقل  نحوي و جابه 

پايته، حالتت    ةتنها در جملت  (pursīdپرسيد )فعل جمله  (66) ةاست. در جمل مشاهده قابلپرسشي نيز 
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پيترو   ة( و جملpursīdپايه )پرسيد  ةفعل جمل (65) ةا در جملدريافت كرده است، امّ دار نشانخوانش 

 اند.حركت كرده تأكيدگروه  ةبه هست دار نشانبراي دريافت خوانش  (kadār astكدام است )

22) pursīd dānāg ō    mēnōg ī  xrad  ku   driyōših   wēh  ayāb   tuwāngarih ayāb pādixšāyih? 

ديپرس نويم      از    دانا     خرد  كه     ي  بهتر    اي        يتوانگر      يشيدرو           قدرت  اي 

 .(52پرسيد دانا از مينوي خرد كه درويشي بهتر است يا توانگري يا قدرت؟ )مينوي خرد،  (66
23) pursīd  zarduxšt  ku   kadār  ast    weh   kadār   wehtar ud  kadār az  harwispīn  pahlom? 

ديپرس كه     زردشت   تركين    كدام    بهتر است    كدام   و    كدام   از          بهتر     همه  

 .(28هاي زادسپرم، تر و كدام از همه برتر؟ )گزيدهيد زردشت كه كدام است نيك، كدام نيكپرس (65

گتر   مشتخّص حضور فاعل در جايگاه  ةدهندنو نشان بررسي اصل فرافكن گسترده در زبان فارسي 

 ،درزي ؛7581 ،انوشه+ فعل است ) + مفعول صورت فاعلنشان زبان فارسي به گروه زمان و ترتي  بي

 ،درزي و مهتدي بيرقتدار   ؛7582 ،درزي و تفكري رضتايي   ؛7588 ،درزي و كرباسچي  ؛7583 و 7222

هاي اوستايي، فارسي باستان و ميانه نيتز بتا ايتن     بررسي شواهد تجربي از زبان ،از طرف ديگر ؛(7582

ي اجتزاي جملته   ر ترتي  خطّت ( مبني بر حضور فاعل پيش از مفعول و فعل د6333ها و كريمي ) يافته

شواهد تجربي از زبان فارسي نو )تظاهر قيتدها در ابتتداي جملته(     ة( با ارائ7581است. انوشه )سو  هم

گر گروه فعلي كوچك و  مشخّصماندن فاعل در جايگاه ( مبني بر باقي6333نشان داد كه نظر كريمي )

 ه باشد.موجّتواند  گر گروه زمان نمي مشخّصعدم حركت آن به جايگاه 

نشتان اجتزاي    آرايش واژگاني بتي  مثابة+ فعل به + مفعول ي فاعلترتي  پذيرش ترتي  خطّبدين 

 و 7222) (، درزي7581انوشته ) جمله در زبان فارسي اوستايي، فارسي باستان و ميانه مطابق با نظرات 

( 7582درزي و مهدي بيرقتدار )  ،(7582درزي و تفكري رضايي )  (،7588)درزي و كرباسچي   (،7583

هتاي زبتاني   نمونهنبود  ق عمل كند.موفّ  تواند در تبيين جايگاه فاعل در اين زبان( مي6333و كريمي )

ماندن ( مبني بر باقي6333هاي اوستايي، فارسي باستان و ميانه امكان بررسي نظر كريمي ) بيشتر در زبان

گر گروه زمان را  مشخّصگر گروه فعلي كوچك و عدم حركت آن به جايگاه  مشخّصفاعل در جايگاه 

مانتدن فاعتل در   ( مبنتي بتر بتاقي   6333ي در صورت پذيرش نظر كريمي )سازد. حتّر نميبراي ما ميسّ

+ فعل  + مفعول ي اعضاي جمله به صورت فاعلگر گروه فعلي كوچك، ترتي  خطّ مشخّصجايگاه 

هاي مختلف در جمله مطابق با  ها به جايگاه جايي سازه جود قل  نحوي و جابهماند و و همچنان باقي مي

 ها خواهد بود.شناختي و اصل اقتصاد در اشتقا  جملهاصل اقتصادي روش



 22ايشي /بررسي اصل فرافكن گسترده در چند زبان ايراني پيش از اس م براساس دستور ز

 گیری نتیجه -4

ها در ساختار  جايگاه سازه ةگرا درباركمينه ةبرنامبا  شدهي فراهمها نييتبپژوهش حاضر با مبنا قراردادن 

گويي به اين پرسش مطرح شد كه جايگاه واقعي فاعل در ستاختار  پاسخمنظور به مراتبي جمله،سلسله

ه هاي  به تظاهر آن در جايگا توجّهبا   هاي اوستايي، فارسي باستان و ميانه،مراتبي جمله هاي زبانسلسه

 شدههاي فراهميينشده در زبان فارسي، تبانجامهاي پژوهش با درنظرگرفتن .مختلف در كجا قرار دارد

ها،  شناختي و اصل اقتصاد در اشتقا  جملهگرا و مبناي كار قراردادن اصل اقتصادي روشكمينه ةبرنامبا 

هاي اوستايي، فارسي باستان و ميانه هاي زبانها در جملهنشان سازه اين نتيجه حاصل شد كه ترتي  بي

هاي جمله در جايگاه  مراتبي سازهفاعل در ساختار سلسله ةسازفعل است و + مفعول + فاعل صورت به

هاي تواند به جايگاهدار مي هاي جمله براي يافتن خوانش نشانا سازهگر گروه زمان قرار دارد، امّمشخّص

هايي از زبان اوستايي، فارسي باستان و ديگر در جمله حركت كند )قل  نحوي(. اين موضوع در جمله

 ختوبي قابتل  انتد، بته   هاي پايه قرار گرفته فاعل در جمله ةي مفعول و فعل پيش از سازهاميانه كه سازه

 مشاهده است.

( 7223كريمتي ) (، برونينت  و  6337 و 7222هتاي كريمتي )  مطابق بتا يافتته  پژوهش حاضر نتايج  

بتر وجتود ترتيت  واژگتاني      ( مبني6373درزي و انوشه )( و 6333و  7223(، كريمي )6338طالقاني )

(، 7222بتايلين ) هتاي  پتژوهش  هاي زبان فارسي و همچنينفعل براي جمله + مفعول + نشان فاعل بي

براي هاي ديگر ها به جايگاهمبني بر وجود قل  نحوي و حركت سازه (7223( و نموتو )7221سكرينا ) 

 است.دار نشاندريافت خوانش 

 منابع

 تهران: توس. .آن دستور و اتيادب ،يپهلو زبان (.7586) يتفضلاحمد  و ژاله آموزگار،

 تهران: سخن. .يصادق اشرفيعل :ترجمم .يرانيا يهازبان(. 7518م. ) ف،يوسي ،يارانسك

 .فرانسه يشناس رانيا انجمن و نيمع: تهران .آموزگار ژاله :ترجمم .وينيژ پيليف (.7586) نامهرافيارداو

 سالةر. گرا نهيكم يكرديرو: يفارس زبان در آن ينمانقش يها فرافكن و جمله ساخت(. 7581) مزدك انوشه،

 .تهران دانشگاه ،يهمگان يشناسزبان يدكتر

-727 ،(6) 6 .دستور ةمجلّ. فارسي زبان در مبتداسازي و ارتقا يندافر ميان تمايز ضرورت(. 7583) علي درزي،

781. 

 .15-31 ،(6) 6 ،يشناس زبان يها پژوهش. يفارس زبان در واژهپوچ (.7582) ييرضا يتفكر شجاع و -------
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 شتواهد  يتة برپا يفارست  زبتان  در فاعتل  يروستاخت  گتاه يجا يبررست (. 7521) يعباس ديمج و --------

 .663-635 ،(5) 2 ،يزبان يجستارها. يشناخت زبان روان

 .736-22 ،(7) 7 ،يپژوهزبان .يفارس زبان فيتصر گروه ةهست گاهيجا(. 7588) يكرباسچ رزا و --------

 يهاپژوهش. گرا نهيكم ةبرنام ةيبرپا يفارس در مبتدا گاهيجا يبررس (.7582) رقداريب يمهد هيراض و --------

 .78-7 ،(6) 6 ،اصفهان دانشگاه يشناسزبان
 جمله يها سازه حركت ةديپد يبررس .(چاپ دست در) يصبور بانو نرجس و يمهد ديس ،يآباد نوش يسادات

 يپژوهش) انهيم يفارس و باستان يفارس يها زبان در «يشدگيخطّ اصل» و «حركت يكپ ةينظر» براساس

 .يزبان يجستارها(. يشيزا دستور ةيبرپا

 تهران: توس. .ياحمد تفضل :مترجم. (7512) خرد ينويم

 و يانستان  علتوم  پژوهشگاه: تهران .محصلراشد يمحمدتق قيتحق و ترجمه(. 7583) زادسپرم يهايدگيوز

 .يفرهنگ مطالعات
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