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Abstract 
The present paper aims to determine the position of the Q-particle ‘aya’ in Persian within 

the Minimalist framework (e.g. Chomsky, 1995, 2001). To this end, first, evidence is 

provided against the idea that the Q-particle ‘aya’ is in the head of the Complementizer 

Phrase (CP) (Lotfi, 2000; 2003). Then, the paper employs some pieces of evidence 

including the different distributional behavior of ‘aya’ compared to the mood markers, their 

co-occurrence in the sentence, the hierarchical position of the negation marker as well as the 

interaction of the modality and mood to argue against the hypothesis that assigns ‘aya’ to 

the Mood Phrase (MoodP) (Raghibdoust, 1993). Following that, it is proposed that ‘aya’ is 

placed, by external merge, in the head of the Interrogative Phrase (IntP), aiming to check 

and value the unvalued [Q] feature on this head, satisfy the requirements of the linear order 

of Persian, and derive the interrogative interpretation of the clause. 
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 مقالة پژوهشی

 در فارسی  آیاعنصر پرسشی  ساختاریبه تعیین جایگاه  گرا کمینهرویکردی 

 1حسین مغانی
 ، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.شناسی همگانیدکتری زبان ةآموخت دانش -1

 22/2/1399پذیرش:   14/12/1398 دریافت:

 چکیده
را در  آییا ، جایگاه ساختاری عنصر پرسشیی  (2001 و 1995)چامسکی،  گرا برنامة کمینهتا در چارچوب  ده استنوشتار پیش رو کوشی 

هسیتة  جایگیاه   دردر این زبیان   آیاپرسشی عنصر که  است شدهاین فرضیه پرداخته  به ردّ، نخست منظوربدینفارسی تبیین نماید. زبان 

متفاوت عنصر توزیعی رفتار همچون  شواهدی از، سپس ؛(2003 و 2000)لطفی،  رار داردقجمله  مراتبی سلسه ساخت درنما  ممتمّ گروه

 ردّ درراستایو نیز تعامل وجه با نمود جایگاه ساختاری گروه نفی  ،با این عناصر آیازمان در مقایسه با سایر عناصر نمودنما، کاربرد هم آیا

دوسیت،   )رقیی   اسیت  کیرده قلمداد  آیاعنصر پرسشی  فرافکن بیشینة دربرگیرندة بةمثا بهرا گروه نمود که  شود می بهره گرفتهای  فرضیه

بازبینی ضمن تا  گیرد قرار پرسشی  گروههستة فرایند ادغام بیرونی، در جایگاه با  آیاعنصر پرسشی  د کهشو می ، پیشنهاددر ادامه(. 1993

 فارسی، خوانشزبان ی ملزومات ترتی  خطّ ساختن برآوردهن نشدة ]پرسشی[ موجود بر روی این هسته و همچنی گذاری ة ارزشمشخّص

 .نمایدنیز فراهم پرسشی جمله را 

 فارسی. ،گروه منظوری ،گروه نمود ،نما مگروه متمّ ،گروه پرسشی ،آیاعنصر پرسشی  ها: کلیدواژه
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 مهمقدّ -1

اسیتفاده  نیه   -در جمیتت پرسشیی آری    هعمید طور بهاست که  1عنصری پرسشیدر زبان فارسی  آیا

در سیبک   کیاربرد آن سبک رسمی و ادبیی اسیت و   طور غال  محدود به . رخداد این عنصر بهشود می

تنهایی فاقد هرگونه  به آیاعنصر پرسشی (. 9: 1993دوست،  )رقی  بسیار محدود است ،ری و عامیانهگفتا

ن صیورت خییزا  پس از کاربرد آن در جمله است که سیاخت میورد نظیر بیه    تنها  آهنگ خیزان است و

 (. 2000)لطفی،  دشو نه( ادا می -)جمتت پرسشی آری 

دوست،  ؛ رقی 2000)لطفی،  استجایگاه آغازین جمله  طور معمول دربه آیاعنصر پرسشی رخداد  

ع هیای متنیوّ   که در جایگاه را دارداین قابلیت یادشده عنصر  ،با این حال. (212: 1992، 2؛ الزار9: 1993

 آییا زیادی که در توزیع نشانة پرسشیی  کمابیش  پذیری طافعان با وجودنیز قرار گیرد. در جمله دیگری 

د شیده  قلمیدا  عنصیر نشان و معمول این  جایگاه بی مثابةایگاه ابتدایی جمله بهج شود، میدیده  در جمله

  (.10: 1993دوست،  )رقی  است

نه در زبیان فارسیی من یر بیه      -در ابتدای جمتت پرسشی آری  آیاکه رخداد عنصر پرسشی با آن  

در ایین زبیان   جمیتت  گونیه  این عنصر در  حال کاربرداین شود، با  پرسشی دوقطبی میتولید ساخت 

. در اسیت  پذیرناکامل امکطور بهنیز نه  -در آغاز جمتت پرسشی آری  آنو عدم تظاهر  بودهاختیاری 

از آن هیا   زبیان بیشیتر   ای که ، ویژگیکندجمله را پرسشی میاست که ، آهنگ خیزان جمله چنین حالتی

 . برخوردارند

صیورت معیدود، در جایگیاه    ث بیه نه، عنصر پرسشی مورد بحی  -بر جمتت پرسشی آری افزون  

 حال اینبا ، (166: 2003گیرد )لطفی،  قرار میای نیز  واژهپرسشدارای عناصر  متت پرسشیِآغازین ج

اگیر   .نیستگونه آهنگ خیزان  هیچن ای متضمّ واژهپرسشنوع  سشی ازدر جمتت پرعنصر این کاربرد 

آنگیاه  ، (2003و  2000؛ کریمیی،  2005ی، )لطفی بپنیداریم  خیود   درجای واژهپرسشفارسی را یک زبان 

هیایی قیرار داد کیه از عنصیر      ردة عنصر پرسشیی در زبیان   هم در این زبانرا  آیاتوان عنصر پرسشی  می

برند. درواقیع، ایین    ای بهره می واژهپرسشنه و  -های پرسشی آری  در ساخت یو واحد مشابهپرسشی 

پرسشیی   ، کاربرد عنصیر خود جایر د واژهپرسشهای  زبان های همشخّصفرض مطرح شده که یکی از 

 چنین عناصیری  هازجمل ؛(1991، 3نگ)چ ای است واژهپرسشنه و  -مشترک در جمتت پرسشی آری 
                                                                                                                                                              
1. Q‐particle 
2. G. Lazard  
3. L. Cheng 
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 yaعنصیر  (، 321: 2015و دیگران،  2)دل مار وارنل 1در ساردنی elloتوان عنصر  ، میهای دیگر در زبان

 ؛را نام برد (21: 1991)چنگ،  ای در زبان کره ciو عنصر  در زبان ژاپنی ka-(no)عنصر ، 3در زبان هوپی

 ،سو، این فرض مطرح شده است کیه ایین عنصیر   در زبان فارسی از یک آیادر مورد عنصر پرسشی ا امّ

در  6)گیروه منظیوری   5میا ن مجایگاه آن در هستة گروه میتمّ  بنابراینده و کررا ایفا  4نما منقش عنصر متمّ

و از سیوی دیگیر، فیرافکن     (2003 و 2000)لطفیی،   واقع است( 7ای انشقاقینم مچارچوب فرضیة متمّ

 ی شیده اسیت  تلقّی  8نمیود گیروه  مراتبیی جملیه، فیرافکن     مرتبط با این عنصر در ساخت سلسلهبیشینة 

کیه  کنید  نخست معین نماید تا  کوشد میپیش رو نوشتار  این در حالی است که(. 1993دوست،  )رقی 

فرافکن بیشینة که  کند مشخّص در ادامهفارسی در چه جایگاهی قرار دارد و  ندر زبا آیاعنصر پرسشی 

 فارسی کدام است.در این عنصر مربوط به 

لطفیی  بیرای مثیال،    ؛ه اسیت شد بدیهی است این عنصر پرسشی پیش از این از جهاتی چند بررسی 

 تغییر از نظرها ننه در آ -هایی که ساخت جمتت پرسشی آری  برختف زبان( معتقد است که 2000)

جیایی  هخیوش جابی  زبان فارسیی فعیل کمکیی دسیت    در گیرد،  جایگاه فاعل و فعل کمکی صورت می

بیه جایگیاه    آیاپرسشی از رهگذر افزودن عنصر تنها  نه در این زبان -شود و ساخت پرسشی آری  نمی

 ی فارسی، جیایگزین در گونة گفتار یعنیبر این باور است که عنصر  یو. آید دست میآغازین جمله به

 عناصیر  از آن یا کیه  (. 2000)لطفیی،   شود نه می -و آری  ای واژهپرسشنوع  ازدر جمتت پرسشی  آیا

بیاالترین  در ضیرورت  بیه د، بنیابراین  نی ده خود قرار میی  9، تمام جمله را تحت دامنةگفته پیش پرسشی

هستة ییک   را در یعنیو  آیا پرسشیعناصر جایگاه د. او نگیر جایگاه ساختاری موجود در جمله قرار می

ة مشخّصصر، حاوی اکند و معتقد است که این عن قلمداد می 10مشرف بر گروه تصریف فرافکن بتفصلِ

فعیل  ه را بیا  مشخّصی که ایین  رند [ بوده و در عین حال از این قابلیت نیز برخوردا11ساختاری ]تصریف

 . استنما  ممتمّم هستة گروه متمّ نة آن،که فرافکن بیشید نبه اشتراک بگذار ییفعل خودایستاکمکی یا 

                                                                                                                                                              
1. Sardinian 
2. M. del Mar Vanrell 
3. Hopi 
4. Complementizer (C) 
5. Complementizer Phrase (CP) 
6. Force Phrase 
7. Split CP Hypothesis 
8. Mood Phrase (MoodP) 
9. scope 
10. Inflection Phrase (IP) 
11. Inflection (I) 
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 اسیتفاده  نه  -  آریطور اختیاری در جمتت پرسشی را که به آیاعنصر  دکاربر (2001) پور کهنمویی 

معتقد  (179: 2003) لطفی کند. ی میویژه نوشتار تلقّخاص سبک فارسی رسمی بهه عمدطور به شود،می

در جایگیاه هسیتة    یعنیی و  آییا همچون  ای عناصر پرسشیهای پرسشی در فارسی،  است که در ساخت

[ نییز  1ة ]پرسشیی مشخّصی از نمیا   ممیتمّ قرار دارند. او بر این باور است که هسیتة گیروه   نما  ممتمّگروه 

در فارسی همتیای  نما  ممتمّ یعنصر مثابةبه آیاکند که عنصر پرسشی  اظهار نظر می یبرخوردار است. و

هیم در   آییا عنصیر پرسشیی   ، whetherختف انگلیسی اسیت، اگرچیه بیر    در whetherنما  ممتمّعنصر 

چنین بیر ایین   . او همشود ای استفاده می رونهدهای پرسشی  های پرسشی اصلی و هم در ساخت ساخت

ة ]پرسشی[ برخیوردار  مشخّصاز نما  ممتمّهای فاقد عنصر پرسشی، هستة گروه  باور است که در ساخت

  (.180: 2003)لطفی،  تظاهر آوایی ندارد همشخّصاین  است، با این حال

نیه در زبیان    -ی رعنصری پرسشی در جمتت پرسشیی آ  مثابة به آیا(، 1993) دوست رقی باور  به 

جملیه، قیراردادن تیکیید بیشیتر روی      فارسی فاقد هرگونه معنای خاص است و هدف از کاربرد آن در

نشان در جایگیاه   در حالت بی آیاعنصر پرسشی که اعتقاد به ایناو ضمن جملة پرسشی مورد نظر است. 

 ،بنیابراین  ؛شیمارد  های جمله را نیز م از برمی آغازین جمله قرار دارد، وقوع این عنصر در سایر جایگاه

درنظیر  فارسیی  توان برای این عنصر در جمیتت پرسشیی در زبیان     را نمی معتقد است که یک جایگاه

 آیاسازد که عنصر پرسشی  این فرضیه را مطرح می(، 1991) 2نپیروی از بات و یواو همچنین بهگرفت. 
 نقشیی  یک گروه( که 1989) 3پیروی از پاالکبه بیان دیگر،به ؛استواقع  نمود گروهفرافکن در جایگاه 

در  نییز معتقدنید   (1991) بات و ییون ، تخصیص داده استهای نقشی  همشخّصهریک از  را بهجداگانه 

تعیات میرتبط بیا    اطّ زییرا  ؛به نوع یا نمود جمله اختصاص داده شود ایجداگانه هوگرها باید  همة زبان

هیا ایین گیروه را گیروه وجیه      ، آناین براساس .ودر می شماربهویژگی جهانی  تعیین نوع یا نمود جمله

 ،با این حیال  ؛هستندتعیین نوع جمله  منظور به ایویژهها فاقد عنصر  اگرچه برخی زبان ؛گیرند درنظر می

را عناصری نمودنما  هیچو  مگرو سایر عناصر مشابه در این زمینه مانند  آیاعنصر  ،(1993دوست ) رقی 

 مروری بیر آایار انیدک موجیود در    بنابراین،  ؛کند که ذیل گروه نمود قرار دارند ی میدر زبان فارسی تلقّ

در سبک گفتار عامیانه، نبودن متداول دلیل بهآیا د این واقعیت است که عنصر مؤیّ آیازمینة عنصر پرسشی 

ه نشد توجّه به آنگاه رویکردهای اخیر به مطالعة دستور، چندان از نظرو  مورد غفلت واقع شدهکمابیش 
                                                                                                                                                              
1. Q 

2. R. Bhatt & J. Yoon 

3. J. Y. Pollock 
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 های بررسیه در ، وجود ناهماهنگی و گاه تناقضی است کداردیت بیشتری اهمّ زمینهاین در است. آنچه 

 شود.  شاهده میاین عنصر در زبان فارسی مزمینة  گرفته در صورت

 گرادستور کمینه -2

است. چارچوب اصلی  (2001 و 1995) 1گرای چامسکی برنامة کمینه ،چارچوب نظری پژوهش حاضر

دهنیدة   ها و سطوح نحوی تشکیل سو، اشتقاقبودن استوار است؛ از یک گرا بر اصل اقتصادی برنامة کمینه

دیگیر، جمیتت بایید بیا      و از سیوی  (2002، 3زنییک )ل باشند 2اقتصادتوانش زبانی باید مطابق با معیار 

و  4از مفاهیم اساسیی در ایین برنامیه، فراینید ادغیام     (. 81: 1995)چامسکی،  کمترین هزینه تولید شوند

 7ود، دو سازة نحوی مختلیف را گیزینش  ر میشمار به 6هزینه فرایند ادغام که فرایندی بیاست.  5حرکت

در درخیت   یعنوان خاصّی  با خاص، سازة جدیدی را قال در یک  ها با یکدیگرکند و با ترکی  آن می

 (. 34: 2004، 8)سورن آورد وجود مینحوی به

حالیت، جنسییت، شیمار،    ماننید  )  ای هیای صیرفی   همشخّصی ، فرایند حرکت نیز تحت تیایر درمقابل 

اقیع،  درو(. 37: 2004)سیورن،   شیوند  9گیرد کیه بایید بیازبینی    ( صورت می...شخص، زمان، وجهیت و

هیا  آنزیرا فرایندهای نحوی تحیت تییایر    ؛یتی اساسی برخوردارندگرا از اهمّ در برنامة کمینه ها همشخّص

هیای   همشخّصگرا مفروض است:  برنامة کمینهها در  همشخّصی، دو گروه از کلّ طور بهد. نگیر صورت می

صییورت بییهاپییذیر هییای تعبیرن همشخّصییحییالی کییه در. 11هییای تعبیرناپییذیر همشخّصیی و 10تعبیرپییذیر

-ارزش ماهیتیا  یر هیای تعبیرپیذ   همشخّصی شیوند،   یوارد فرایند اشیتقاق نحیوی می    12نشده گذاری ارزش

  (.14: 2014، 13شده هستند )سیتکو گذاری

 نامییده شیده اسیت    14رگیرای میؤخّ   کیه رویکیرد کمینیه    گیرا  برنامیة کمینیه  جدیدتر به  رویکرددر  
                                                                                                                                                              
1. N. Chomsky 
2. economy 
3. H. Lasnik 
4. merge 
5. move 
6. costless 
7. select 
8. P. A. M. Seuren 
9. check 
10. interpretable 
11. uninterpretable 
12. unvalued 
13. B. Citko 
14. Late Minimalism 
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 تقسییم شیده اسیت    3و ادغام درونی 2دو دستة ادغام بیرونی یند ادغام بهافر (،128: 2009، 1)هورنستاین

ی شیده  تلقّ حرکتلیه و ادغام درونی معادل در مفهوم اوّ ادغامادغام بیرونی همانند (. 2001)چامسکی، 

مختلف ییک  بلکه تظاهرات  ؛نیستند یاین دو فرایند، فرایندهای متفاوت .(128: 2009)هورنستاین،  است

ی عنصیر  حاضیر، ت لّی  پیژوهش   ، درایین  اسیاس بر(. 128: 2009)هورنستاین،  ندرو شمار میفرایند به

نشیدة   گذاری ة ارزشمشخّصنوع ادغام بیرونی و تحت تیایر بازبینی  در سمت چپ جمله از آیاپرسشی 

 .شود ی میتلقّ ]پرسشی[

 بحث و بررسی -3

در جایگیاه هسیتة گیروه     آییا شود که عنصیر پرسشیی    پرداخته می این فرضیه به ردّدر این بخش، ابتدا 

 ی فرافکنتلقّفرضیة مخالفت با  راستایشواهدی در ،در ادامه(. 2003 و 2000)لطفی،  نما قرار دارد ممتمّ

. در بخش بعد، ضیمن  شود بیان می( 1993دوست،  )رقی  آیاجایگاه عنصر پرسشی  مثابة بیشینة نمود به

جایگیاه عنصیر    منزلیة  جملیه بیه   4سمت چپهای نقشی موجود در حاشیة  برخی از گروه دنکر مستثنی

  د.شو میجایگاه این عنصر پیشنهاد  مثابة به یمتفاوتپرسشی مورد مطالعه، گروه بیشینة 

  آیاعنوان جایگاه عنصر پرسشی  به نما هستة گروه متمم ردّ -3-1

تة در جایگاه هسی  گروه از عناصر این فرض مطرح شده است که نایهای پرسشی در فارسی  در ساخت

زیرا این  ؛رسد نظر می پذیر به در گام نخست، این فرض توجیه(. 2003)لطفی،  نما قرار دارند مگروه متمّ

در جایگاه آغازین جمله،  آیاکه کاربرد عنصر پرسشی در این زبان  جمتت پرسشیی ترتی  خطّیافته با 

 دهد:  ی نشان میشود، سازگار ی مینشان تلقّ ها در جمله، بی در مقایسه با سایر جایگاه

 قانونی است؟ ها غیر ر ورزشگاهحضور بانوان د آیاالف.  (1

 قانونی است؟ ها غیر ر ورزشگاهد آیاحضور بانوان ! ب. 

 قانونی است؟ غیر آیاها  ر ورزشگاهحضور بانوان د! پ. 

 ؟ آیاقانونی است  ها غیر ر ورزشگاهحضور بانوان د! ت. 

 هادر ساخت آن آیاای که عنصر پرسشی  واژهپرسش نوع ازرسشی دسته از جمتت پاین امر برای آن 

                                                                                                                                                              
1. N. Hornstein 

2. external merge 

3. internal merge 

4. left periphery 
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 یابد: ه است نیز مصداق میشد استفاده

 چه کسی مسئول رسیدگی به این شکایات است؟ آیا( الف. 2

 مسئول رسیدگی به این شکایات است؟ آیاب. ! چه کسی 

 ؟آیا پ. ! چه کسی مسئول رسیدگی به این شکایات است

هیای مختلیف جملیه م یاز      را در جایگیاه  آییا عنصیر پرسشیی   که کاربرد ضمن این گفتهپیش های مثال

 کاربرد این عنصیر در جایگیاه آغیازین   که  الیح د که درنکن بر صدق این نکته نیز تیکید مید، نشمار می

)بیا   دار نشیان سیاختی   ،ها (، رخداد آن در سایر بافتالف 2و  الف 1شود )مثال  ی مینشان تلقّ جمله بی

بیا  شیود،   گونه که مشاهده میی بنابراین، همان ؛(پ-ب 2و  ت-ب 1  های کند )مثال ای اد می ت !(عتم

نظیر   نشان در جایگاه آغازین جمله، این امر طبیعیی بیه   حالت بیدر  آیابه رخداد عنصر پرسشی  توجّه

سیایر   مرات  نحوی جملیه را بیرای ایین عنصیر و     رسد که بتوان باالترین جایگاه در ساخت سلسله می

رضییه  این فدهد که اگرچه  فارسی نشان می های دادهتر  دقیقا بررسی امّ ؛عناصر همتای آن درنظر گرفت

حیال در تبییین   ایین  تبیین نماید، با  درستی بهدر بندهای اصلی را  آیاکاربرد عنصر پرسشی ممکن است 

 ماند: ناتوان میپ( -الف 4و )ت( -الف 3)همچون  هایی مثال

 [قانونی است؟ ها غیر حضور بانوان در ورزشگاه آیاکه  CP]حث مطرح است این ب الف.( 3

 [قانونی است؟ ها غیر در ورزشگاه آیاکه حضور بانوان  CP]این بحث مطرح است ب. ! 

 [قانونی است؟ غیر آیاها  که حضور بانوان در ورزشگاه CP]این بحث مطرح است پ. ! 

 [؟ آیا قانونی است ها غیر ان در ورزشگاهکه حضور بانو CP]این بحث مطرح است !  ت.

 [چه کسی مسئول رسیدگی به این شکایات است؟ آیاکه  CP] ( الف. الزم است بدانیم4

 [مسئول رسیدگی به این شکایات است؟ آیاکه چه کسی  CP] ب. ! الزم است بدانیم

 [؟آیا که چه کسی مسئول رسیدگی به این شکایات است CP] ! الزم است بدانیمپ. 

می بند متمّ نوع از ای های درونه در زبان فارسی این فرض کمابیش پذیرفته شده است که در ساخت 

ها حضور دارد، ایین عنصیر نقیش عنصیر     صورت آشکار یا پنهان در جایگاه آغازین آنبه کهکه عنصر 

؛ 10: 1993دوسیت،   ی رق) نما قرار دارد مرو در جایگاه هستة گروه متمّاین کند و از  نما را ایفا می ممتمّ

نمیا در   م، با قبول این فرض که هستة گروه متمّرواین از  ؛(2013؛ قمشی، 2008؛ درزی، 2008کریمی، 

با استناد به جمتتی است و نیز  کهنمای  مای جایگاه عنصر متمّ مستقیم یا درونه های پرسشی غیر ساخت
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تر از جایگاه هسیتة   به جایگاه دیگری پایین یاآعنصر پرسشی که  کردتوان استدالل  می ،(4( و )3مانند )

خیوبی گوییای    به الف( 4الف( و ) 3) های مثالدر  که آیاتظاهر آشکار زن یرة ق دارد. نما تعلّ مگروه متمّ

: 2003و  2000) عای لطفیاین ادّرا بپذیریم، گفته پیش استدالل تصحّ اگربنابراین،  ؛این حقیقت است

مسیتقیم[ در   نما در جمتت پرسشی ]مسیتقیم و غییر   مهستة گروه متمّکه ماید ن قبول می  قابل غیر (79

]پرسشیی[   ایهمشخّصی نما و نییز   ممتمّ مثابةبه( یعنی)و  آیاعناصری پرسشی مانند حاوی زبان فارسی، 

 است:

5) a. madar   mixahad bedanad       aya/Ø     tou   berasti  baradar-at      ra      didi. 

mother wants      know-subj  whether  you   really   brother-your  case  met. 

 ‘ راستی برادرت را دیدی.تو بهآیا خواهد بداند  مادر می’
b. Aya/Ø madar   berasti   in     ra     mixahad? 

q          mother   really    this  case  want  
 ‘خواهد؟ا میراستی این رمادر به آیا’

 (179: 2003لطفی، )

که میزبان این عنصر در ساخت نحوی جمله در زبیان   شود میبررسی  ای در بخش بعد گروه بیشینه 

 فارسی است. 

 آیاجایگاه عنصر پرسشی  مثابة فرضیة فرافکن بیشینة نمود به ردّ -3-2

نمیا   مجایگاه هستة گیروه میتمّ  ز تر ا در جایگاهی پایین آیاعنصر پرسشی  که شداستدالل در بخش قبل 

نمیا در   معنصر میتمّ  منزلةبه آیای عنصر پرسشی دارد. این امر ضمن اینکه مستلزم نقض فرضیة تلقّقرار 

نییز  را  آیافرافکن میزبان عنصر پرسشی  مثابةبه یگرفتن گروه دیگر، درنظراسته هستة این گروه جایگا

جایگاه عنصر پرسشی  منزلةگروه نمود به فرضیة ردّ استایرشواهدی در ،در ادامهسازد.  ناپذیر می اجتناب

  .شود ارائه می (1993دوست،  )رقی  آیا

 رفتیار تیوزیعی  ، آییا گروه دربرگیرندة عنصر پرسشیی   مثابةگروه نمود به ردّ در زمینةنخستین شاهد  

از این  نه که پیشگوتوضیح آنکه، همانمتفاوت این عنصر در مقایسه با عناصر نمودنما در فارسی است. 

کیه کیاربرد آن    طیوری  به ؛پذیری توزیعی زیادی برخوردار است از انعطاف آیاعنصر پرسشی  گفته شد،

 های کند )مثال و قابل قبول تولید می دستوری هایی ساخت های ممکن در جمله، کمابیش در همة جایگاه

مختلفیی  و درجیات   هیا از کیفیت ی،دار نشانلحاظ میزان به جمتتی، اگرچه ممکن است چنین (2تا  1

 برخوردار باشند.
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پیروی از محور هستند. به د و بافتور کامل مقیّطعناصر نمودنما در فارسی بهکه این در حالی است  

که دارای تظاهر صرفی  دارد 2و التزامی 1فارسی دو نمود خبری پذیریم که زبان می (29: 2008) طالقانی

 از نظربَره( و نمود التزامی  )مانند می میوسیلة پیشوند به 3نمود خبری :هستند ]اصلی[ آشکار روی فعل

 پیشوندهای از آن ا کهشود.  ( نشان داده میبیارهو  بگیره، بُخورهترتی ، )به «یب» و «بیِ»، «بیُ» پیشوندهای

 واژگیانی ها مسیتلزم وجیود عنصیر    و کاربرد آوایی و صرفی آن رودشمار میبهوابسته  نوع ازگفته  پیش

 بینی است.  ها نسبت به سازة فعلی قابل پیشهمواره توزیع آنبنابراین  ،استمیزبان  مثابةعلی بهف

 در «یب»و  «بیِ»، «بیُ»و  مینمودنمای و عناصر  آیازمان عنصر پرسشی زمینه، کاربرد هماین شاهد دوم در 

  است: های فارسی برخی ساخت

 4روند؟بیهمه باید  آیا( 6

 [کنند؟بیدر انتخابات شرکت همه باید  آیاکه  CP]شود  مشخّص( الزم است 7

 شود؟بیچرا باید آزادی از مردم سل   آیا( 8

  [کند؟یبگونه برخورد این چرا کسی باید  آیاکه  CP( در تتش بود بداند ]9

عنصیری نمودنمیا    مثابیة  بیه  «بی» ساز التزامیبا پیشوند  آیاعنصر پرسشی  گفته،پیشهای  ة مثالهم در 

و عناصر نمودنما در انواع  آیارخداد توأمان عنصر پرسشی  دست،این هایی از  ساختدر است. بافت  هم

های پرسشی  نیز ساختنه و  -مستقیم آری  های پرسشی مستقیم و غیر جمتت پرسشی اعم از ساخت

ربرد ضمن داللت بر کابینی است. این امر  قابل پیش در زبان فارسیای  واژهپرسشمستقیم  مستقیم و غیر

زمان این عنصیر ییا عناصیر    ، رخداد هماین زباندر انواع جمتت پرسشی در  آیاآزادانة عنصر پرسشی 

ن ایین  مبییّ  ،زمان و در یک سیاخت طور همسازد؛ رخداد این دو نوع عنصر به نمودنما را نیز آشکار می

هایی  د تخصیص فرافکنبرخوردار بوده و نیازمن یت است که دو عنصر مورد نظر از ماهیت متفاوتواقعیّ

  هستند.جداگانه در ساخت نحوی جمله 

در با نشانة نفی جمله اسیت.   آیاعنصر پرسشی تعامل شیوة در همین ارتباط، برگرفته از  سومشاهد  

                                                                                                                                                              
1. indicative 

2. subjunctive 
(، نمود خبری در فارسی را فاقد هرگونه نشانة تکواژشناختی 244: 1997( و ماهوتیان )2015له درزی و کواک )برخی، ازجم -3

 دانند. می

 مثابیة  که در چنین حالتی همچنان بیه است اختیاری قابل حذف   صورت به ه عمدطور به «بی»ساز  بدیهی است پیشوند التزامی -4

 ال است. عنصر نمودنما، دارای نقشی فعّ
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گونه شود. همان به ابتدای فعل افزوده مینشانة نفی جمله ای اد ساختی منفی،  منظور بهنشان و  حالت بی

تظیاهر  کیه   ه شید ایین فیرض پذیرفتی   (، 2008) پییروی از طالقیانی  بیه  گفتیه شید،   نییز که پیش از این 

صورت پیشوندهایی است که در جایگاه بتفصیل پییش از   تکواژشناختی مفهوم نمود در زبان فارسی به

شود کیه پیشیوند )نمودسیاز( التزامیی در      ی میاین امر نیز کمابیش بدیهی تلقّگیرند.  فعل اصلی قرار می

ی در فعیل حتّی  بیا   به القای نمود التزامی توجّها با شود، امّ حذف میاز زن یرة ابتدای فعل ر بیشت فارسی

گیرفتن  درنظر ،نمودنمای اخباری از همیان جایگیاه   عدم امکان حذف عنصرنیز غیاب پیشوند التزامی و 

در زبیان   از طرف دیگر، مفهیوم نفیی   ؛نماید از فعل الزامی میپیش  بتفصلال نمود در جایگاه نقش فعّ

ایین  پیس   ؛شیود  نفی به جایگاه پیش از فعیل القیا میی   مشدن پیشوند  افزوده از نظر هعمدطور بهفارسی 

بیا   نمودهای اخباری و التزامیاز ناپذیر است که شیوة ساخت افعال منفی در هریک  گیری اجتناب نتی ه

فعل کمکی در جایگاه قبل  یا (11)مثال  پیشوند نمودساز + فعلافزودن پیشوند منفی به حاصل ترکی  

از نشیانة  پیش  فارسیزبان نشانة نفی در  از آن ا که، رواین از  ؛شود حاصل می( 10)مثال  فعل اصلیاز 

در جمله در جایگاه آغازین  آیانشان عنصر پرسشی  نکه جایگاه بیایبه  توجّهو نیز با گیرد  نمود قرار می

 نماید: سشی به جایگاه نمود پذیرفتنی نمینصر پرجمله و باالتر از نفی قرار دارد، تخصیص این ع

 کند؟ Øاید به این مسائل رسیدگی بنیکسی  آیا( 10

 [د؟کن یمینچرا سارا ازدواج  آیاکه  CP]کن کاو شده بود ( 11

 عناصیر جمیتت دارای  هیای   یکی از ویژگیی با نمود در زبان فارسی است.  1تعامل وجه شاهد چهارم،

از صورت نمود التزامیی اسیت.   م این عناصر بهواژی متمّت که تظاهر ساختدر این زبان آن اس 2وجهی

و  (2008)طالقیانی،   قلمیداد شیده   در هستة گیروه تصیریف )ز زمیان(    ،جایگاه عناصر وجهی آن ا که

تیوان   میی بنیابراین   ،(1389)انوشه،  ده استش یتلقّمیزبان فاعل نحوی جمله نیز گر این گروه  مشخّص

نشان بر فراز گروه زمان واقع اسیت. ایین یافتیه     در حالت بی آیاعنصر پرسشی گاه د که جایکر استدالل

هیای موجیود در دامنیة ایین گیروه را       که گروه زمان و همچنین سایر گروه)همانند یافتة قبل( ضمن این

نتفی صر در گروه نمود را نیز مکند، قرارگرفتن این عن مستثنی می آیاعنصر پرسشی ة جایگاه بالقوّ مثابة به

درنظیر گرفتیه    3ای قبل گروه فعلی پوستهمابتفصل گروه نمود در زبان فارسی در جایگاه زیرا  ؛سازد می

                                                                                                                                                              
1. modality 

2. modals 

3. vP 
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 (:3: 2008)طالقانی،  استشده 

MoodP] بایدین I]سارا  IP] آیا( 12
 [vP ماند؟یدر خانه ب]]]] 

MoodP] باید I] سارا IP] آیا( 13
 [vP در خانه نیماند؟]]]] 

MoodP]نیباید  I] سارا IP]چرا  آیا( 14
 [vP ماند؟یدر خانه ب]]]] 

MoodP] باید I] سارا IP]چرا  آیا( 15
 [vP در خانه نیماند؟]]]] 

در جایگیاهی متفیاوت    آییا توان دریافت که عنصر پرسشی  میگفته پیش به شواهد بنابراین، با استناد 

ای واقیع بیوده و از    علیی پوسیته  که در سمت راست گروه ف نسبت به جایگاه نمود قرار دارد، جایگاهی

عیایی  انتساب این عنصر پرسشی بیه گیروه میورد بحیث ادّ    بنابراین  ؛سیطرة گروه زمان نیز خارج است

 رسد. نظر می اساس به بی

 تبیین فرافکن بیشینة پیشنهادی -3-3

سیمت   زهای تحیت سییطرة آن ا   باال و گروه زمان و سایر گروه متس از نما ممتمّ  کردن گروه با مستثنی

 زبیان در جملیه  مرات  دسیتوری   ساخت سلسلهر د آیاة عنصر پرسشی بالقوّ جایگاه نحوی مثابةپایین به

 1وسیلة ریتیزی نمای انشقاقی به مبه فرضیة پیشنهادی متمّ توجّهبا شود که  مطرح می فارسی، این پرسش

ن این دو فرافکن ممکن است میا مانده درهای نقشی باقی یک از جایگاهکدام(، 16) بازنماییدر ( 2001)

  بی را برای این عنصر فراهم نماید:جایگاه مناس

16) FORCE  (TOP*)  INT  (TOP*)  FOC  (TOP*)  FIN IP 

نیز بایید مسیتثنی نمیود، گروهیی کیه جایگیاه        را 2های موجود در این دامنه، گروه تیکید ازمیان فرافکن

د در و نیز عناصر مؤکّ (2007؛ کریمی و طالقانی، 2005)کریمی،  کرده حرکت های موضوعیِ واژهپرسش

کتمیی بیه حاشییة     -ان فارسی تحت تیایر عوامیل نقشیی   ها در زب واژهپرسش از آن ا که .استفارسی 

، (2007) کریمیی و طالقیانی   و (2005) پیروی از کریمیبه نینابراب ؛شوند میجا هسمت چپ جمله جاب

در و غییره   کدام ،)ز چه کسی( کیهمچون  ای موضوعی واژهپرسشپذیریم که عناصر  این فرض را می

)و نییز  ای  واژهپرسیش ن فرض را درمورد عناصیر  اگر ای. گیرند میگر گروه تیکید قرار  مشخّصجایگاه 

هیایی نظییر    سی صادق بدانیم، در آن صورت ساختدر زبان فارد( مؤکّای  واژهپرسش غیرسایر عناصر 

 زیر تولید خواهد شد:

                                                                                                                                                              
1. L. Rizzi 
2. Focus Phrase (FocP) 
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 [کدام کشور حاضر است تن به این نبرد بدهد؟ FocP] آیاالف. ( 17

 [حاضر است تن به این نبرد بدهد؟ آیاکدام کشور  FocP]ب. ! 

  [[چه کسی در این توطئه دست داشته است؟ FocP] آیاکه  CPشود ] مشخّصالزم بود الف. ( 18

 دست داشته است؟[[در این توطئه  آیا چه کسی FocPکه ] CPشود ] مشخّصب. ! الزم بود 

 نشان در جایگیاه  در جایگاهی بی آیاعنصر پرسشی الف(،  18الف( و ) 17های ) درحالی که در مثال 

 آیاعنصر پرسشی ب( که  18ب( و ) 17ها در )از گروه تیکید قرار گرفته است، جمتت متناظر آنپیش 
عنصیر  است که جایگیاه  گر آن بیان د. این امرنشو محسوب می دار نشان، واقع شده کیددر دامنة گروه تی

 گرفت. را باید بر باالی گروه تیکید درنظر مراتبی جمله در ساخت سلسله آیاپرسشی 

ممکن اسیت میا را در درک   نیز با آن  آیااست که تعامل عنصر پرسشی  1گروه محتمل دیگر، گروه مبتدا

 جایگاه این عنصر یاری کند: 

 [[لی به مریم داد؟ع IPگلدان را ] TopP] آیا ( الف.19

 [[علی به مریم داد؟ IP] آیا گلدان را TopP]ب. ! 

 [ارائه دهد؟چنین پیشنهادی را چگونه  TopP] آیادر این فکر بود که  ( الف.20

 [چگونه ارائه دهد؟ آیاچنین پیشنهادی را  TopPدر این فکر بود که ] ب. !

 دار نشیان ب( جایگیاه   20ب( و ) 19هیای )  نشان و مثال الف( جایگاه بی 20الف( و ) 19های ) مثال 

این  اساسنمایاند. بر ای می را در مقایسه با عناصر مبتداشده در بندهای اصلی و درونه آیاعنصر پرسشی 

سیاختاری   رسد که جایگاه نظر می ی عناصر در ساخت نحوی جمله، بهبه ترتی  خطّ توجّهها و با  داده

در یک فرافکن متفاوت بر فراز گروه مبتدا درنظیر  نشان، باید  عنصر پرسشی مورد بحث را در حالت بی

گروه مبتدا، گروه نما،  ممتمّ  گروه نمودن مستثنی مبنی برگفته پیش به مفروضات توجّهبنابراین، با ؛ گرفت

فیرافکن  تنهیا  تخصیص داده شود.  آیابه عنصر پرسشی  یالزم است فرافکن متفاوتزمان، گروه تیکید و 

که عنصر پرسشیی در جایگیاه آغیازین     آیاشیة سمت چپ جمله که قادر است ملزومات موجود در حا

 است.  2ای در زبان فارسی را فراهم نماید، گروه پرسشی واژهپرسشنه و  -جمتت پرسشی آری 

جمیتت   آغیاز نشیان آن در   که جایگاه بی آیاد که عنصر پرسشی شو پیشنهاد مینوشتار پیش رو  در 

بنیدی   گیرفتن تقسییم  با درنظرد. شو ان است، در جایگاه هستة گروه پرسشی ادغام میپرسشی در این زب
                                                                                                                                                              
1. Topic Phrase (TopP) 

2. interrogative phrase 
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و  (2001)چامسیکی،   گرا در چارچوب برنامة کمینهادغام به دو نوع ادغام بیرونی و ادغام درونی فرایند 

ة گروه مبتیدا در حاشیی  و  منظوریگروه  بیندر جایگاهی  آیانشان عنصر پرسشی  به جایگاه بی توجّهبا 

 نظرنگیرفتن ایین   در .ادغام بیرونی اسیت  نوع ازرسد که ادغام این عنصر  نظر می سمت چپ جمله، به

جایگاه اانوییه بیرای عنصیر پرسشیی      منزلةی این جایگاه بهفرایند ادغام درونی و عدم تلقّ مثابةفرایند به

عنصیر  هیایی کیه    یگیاه که این جایگاه، بیرختف سیایر جا  کرد  گونه توجیه توان این مورد مطالعه را می

 نشان است. ها ظاهر شود، بیقادر است در آن آیاپرسشی 

گر گروه پرسشی  مشخّصدر زبان فارسی در  چراموضوعی  غیر ای واژهپرسشعنصر  جایگاهاگرچه  

به این نکته که این عنصر پس از تولیید   توجّهبا (، با این حال 1393)نادری و درزی،  قلمداد شده است

از آن ، تحت تیایر فراینید حرکیت اجبیاری    (139: 2005)کریمی،  ای لیة خود در بند درونهاوّدر جایگاه 

( 2007) کریمی و طالقیانی پیروی از  بهپژوهش حاضر  در، (2001پور،  )کهنمویی شود جایگاه خارج می

ة تیکیید، بیه   مشخّصی های موضوعی که تحت تییایر   واژهپرسشکه برختف شود پذیرفته می این فرض

ناپذیر اسیت.   امکان چرابرای  شوند، درنظرگرفتن یک جایگاه جا میهگر گروه تیکید جاب مشخّصایگاه ج

برخوردار است، جایگاه اانویة آن را باید با جایگاه  1های سوری از ویژگیاین عنصر  از آن ا کهدرواقع، 

 (. 2007)کریمی و طالقانی،  اانویة قیدهای جمله یکی دانست

گر فرافکن  مشخّصبه جایگاهی متفاوت نسبت به  چراای موضوعی  واژهپرسشصر پیامد انتساب عن 

در سیاخت زبیان    چرا آیامعمول  و غیر دار نشانبر اجتناب از تولید زن یرة افزون  پرسشی این است که

بیه  تنهیا   نیزنما و گروه مبتدا قرار دارد  مبین گروه متمّفارسی، فرافکن پرسشی مورد بحث که در فاصلة 

نشیان   زن یرة بیافزون بر این،  ند.هست ن نوع جملة پرسشید شد که معیّناصری اختصاص داده خواهع

واژة د ایین واقعییت اسیت کیه پرسیش     درسیتی مؤیّی   نیز به چرا آیا دار نشاندر مقایسه با زن یرة  آیا چرا

 قرار دارد.  آیاتر از عنصر پرسشی  در جایگاهی پایین چراای  افزوده

مراتبیی جملیه    در ساخت سلسیله  آیابه تصویری که از جایگاه عنصر پرسشی  توجّهبا ، این براساس 

اشیغال  همچنیین،   ؛به گروه نمود ناممکن اسیت  آیاانتساب عنصر پرسشی رسد که  نظر می بهد، ش ارائه

سیو و رخیداد    از ییک  کیه نمیای   موسیلة عنصر متمّنما )ز منظوری( در زبان فارسی به مهستة گروه متمّ

نیه و   -هیای پرسشیی آری    در سیاخت  کیه آییا   نمیا + عنصیر پرسشیی    عنصر میتمم مند زن یرة  قاعده

فرافکن بیشینة گروه پرسشی و نه است که گر آن بیان ،سوی دیگر ای در این زبان از ای درونه واژه پرسش

                                                                                                                                                              
1. quantificational 
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 تعییین خیوانش   منظیور  بیه های الزم  نما، در حاشیة سمت چپ جمله را باید حائز ویژگی مفرافکن متمّ

  کرد.ی پرسشی جمله تلقّ

کیه هسیتة گیروه پرسشیی     کرد  گونه تفسیراین گرا  در چارچوب برنامة کمینهتوان  میاین پدیده را  

 گذاری ارزشبازبینی و  ،ة تعبیرناپذیر ]پرسشی[ است که باید در فرایند اشتقاق جملهمشخّصحاوی یک 

در ابتیدای   آییا عنصیر پرسشیی    ای که واژهپرسشنه و  -پرسشی آری  های دسته از ساختآندر شود. 

تیا   شود میضمیمه  جمله واقع است، این عنصر طی فرایند ادغام بیرونی در جایگاه هستة گروه پرسشی

  ، تعبیر پرسشی جمله را نیز فراهم سازد.ی زبان فارسیترتی  خطّساختن ملزومات  ضمن برآورده

شدن به دو جایگیاه   ها، ضمن قائلکه در آن شود پرداخته میشواهد فرازبانی برخی بیان  به، در ادامه 

های پرسشیی   نمای خبری و پرسشی در حاشیة سمت چپ جمله در ساخت ممتفاوت برای عناصر متمّ

 نمای( پرسشی در هستة گروه پرسشی درنظر گرفته شده است. مای، جایگاه عنصر )متمّ درونه

 شواهد فرازبانی -4

فرض برای تعیین خوانش پرسشیی جملیه تعییین شیده      جایگاه پیش ةمثاب به نما ماگرچه هستة گروه متمّ

گونه که پیش از ایین  حال، هماناین با . (1998، 1؛ هاگستروم2001؛ چنگ، 2001، 1997)ریتزی،  است

اشغال  کهنمای  موسیلة عنصر متمّهایی مانند فارسی که این جایگاه به ، این تعمیم برای زبانگفته شد نیز

هیای   صیورت آشیکار در سیاخت    زمان و بیه طور هم نما به معبارت دیگر، دو عنصر متمّاست یا بهشده 

رد بحیث را  در چنین حالتی، عنصر پرسشی مونماید.  ناکارآمد می، دیاب ی میها ت لّای آن پرسشی درونه

 تخصیص داد.  نما ممتمّتر از جایگاه هستة گروه  باید به جایگاهی پایین

 ریتزیوسیلة به که های نقشی موجود در حاشیة سمت چپ جمله یان گروهم از( 425: 2005) 2ویلسون

ی عنصیر پرسشیی تلقّی   تولیید   منظور بههای الزم  ویژگیدارای  را گروهدو تنها  ،ارائه شده است (2001)

عنصری دیگیر  با  گروه منظوری دلیل اشغال جایگاه هستة بهکند: گروه منظوری و گروه پرسشی. وی  می

)چامسیکی و   3نمیا  موجود عنصر دوگانه در هستة گروه میتمّ نظور عدم نقض محدودیت م بههمچنین و 

تخصییص  را به هستة گروه پرسشی  4در زبان مارشالی keعنصر پرسشی تولید  جایگاه، (1977لزنیک، 

ایین امکیان    د، ازشیو  فاده میی اسیت در این زبان نه  -های پرسشی آری  اختاین عنصر که در سدهد.  می

                                                                                                                                                              
1. P. Hagstrom 

2. H. Willson 

3. Doubly-Filled COMP filter 

4. Marshallese 
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قبل از قیدهای جمله، جایگاه بتفصل پس مانند های جمله  جایگاهبیشتر  ست که کمابیش درار ابرخورد

 ظاهر شود: از مفعول و نیز در پایان جملهپیش  از فعل، جایگاه بتفصل

21) Herman e-n   (ke) bajjik (ke) kōmmon (ke) pade  eo     (ke)  n#an  ir    (ke)? 

H-3S-should  Q    just     Q    make        Q   party DET.S   Q    for    3PL  Q  

 ‘ها مهمانی بگیرد؟آیا هرمان باید برای آن’

 (421: 2005 ویلسون،)

 حضور عنصر پرسشیی در جایگیاه هسیتة   زمینة  درضمن اینکه شاهدی را  گفته،پیشبنابراین، مثال  

 آیابا عنصر پرسشی  keادانة عنصر پرسشی کند، تشابه رفتار توزیعی آز فراهم میفرافکن بیشینة پرسشی 
 .سازد مینمایان  نیزدر زبان فارسی را 

در هستة گروه منظوری و هسیتة   نما و عنصر پرسشی معنصر متمّ زمانرخداد آشکار و همافزون بر این 

توانید   ای نییز میی   های پرسشی درونیه  دو فرافکن بیشینة نقشی متفاوت در ساخت مثابةگروه پرسشی به

 برای مثال، زن یرة ؛نمای جداگانه در جمتت خبری و پرسشی باشد مهدی برای وجود دو گروه متمّشا

que si دهد که این دو عنصیر   ای در زبان اسپانیایی نشان می نه درونه -در جمتت پرسشی آری  که آیا

 ندتهسی  در ایین زبیان  حاشیة سمت چیپ جملیه   متفاوت در  یمنظورگرفتن دو جایگاه ن درنظرمتضمّ

 :(2001)ریتزی، 

22) Maria decfa/preguntaba         que si no  debie'ramos dejarlas      en paz.  
Mary was saying/was asking that if not should(l-p)  leave them in peace  

 ‘.خواست بداند که آیا نباید آنها را آزاد بگذاریم ماریا می ’

 (300: 1982، 1پتن)
23) Me preguntaron (que) si tus amigos ya te visitaron en Granada. 

They asked me whether your friends had already visited you in Granada.  
 ‘اند. خواستند بدانند که آیا دوستان تو قبت  تو را در کانادا متقات کرده آنها می ’

  (349: 1994، 2سانر)

در آغاز جمتت پرسشی آری  seنمای  ملیایی نیز پیشنهاد شده است که عنصر متمّدر زبان ایتا، همچنین

در  cheنمیای   متر از جایگیاه مربیوط بیه عنصیر میتمّ      گیرد که پایین ای در جایگاهی قرار می نه درونه -

نما حاصل  ماین دو عنصر متمّدلیل تفاوت در رفتار توزیعی   این تفاوت جایگاه، بهجمتت خبری است. 

شیود،   ی میم از تلقّ seاز پیش و پس  در جایگاه شدهگرفتن عناصر مبتداشود، زیرا درحالی که قرار یم

                                                                                                                                                              
1. S. Plann  
2. M. Suner 
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che  به همین منظور، جایگیاه عنصیر    ؛از عناصر مبتداشده قرار گیردپیش  قادر استتنهاche   در هسیتة

  (:2001)ریتزی،  در هستة گروه پرسشی قلمداد شده است seگروه منظوری و جایگاه عنصر 

24) a. Credo che a Gianni, avrebbero dovuto dirgli la verità  

‘I believe that to Gianni, they should have said the truth to him’ 

 ‘گفتند. معتقدم که باید حقیقت را به جیانی می’

b. * Credo, a Gianni, che avrebbero dovuto dirgli la verità 

‘I believe, to Gianni, that they should have said the truth to him’ 

 ‘گفتند. معتقدم که باید حقیقت را به جیانی می’

25) a. Non so se, a Gianni, avrebbero potuto dirgli la verità 

‘I don’t know if to Gianni, they could have said the truth’ 

 ‘به جیانی بگویند.توانستند حقیقت را  دانم که آیا می نمی’

b. Non so, a Gianni, se avrebbero potuto dirgli la verità  

‘I don’t know, to Gianni, if they could have said the truth’ 

 ‘توانستند حقیقت را به جیانی بگویند. دانم که آیا می نمی’

در زبیان  ای  واژهپرسیش از نیوع   پرسشیی نمای خبری با  مصر متمّزمان عنهای دیگر از کاربرد هم نمونه

 قابل مشاهده است: (2005، 3موتو شی کی) 2و سینهالی (1996، 1)کوپمان هلندی

26) Ik vraag  me af  wie   of   dat   er      morgen     komt. 

I  wonder           who  if   that  there tomorrow  comes 

 ‘آید. دانم فردا چه کسی می نمی’

 (16: 1996ان، )کوپم
27) Ranjit [Chitra monəwa kieuwa də-næddə  kiyəla] də  danne?    

Ranjit  Chitra what       read      whether     that      Q   know-E 

 ‘خواند؟ داند که چیرتا چه چیزی می آیا رانژیت می’

 (30: 2005موتو،  شی کی)

هدی در نییز شیوا  در حاشیة سمت چپ جملیه  نصر پرسشی زمینة ادغام بیرونی ع درافزون بر این،  

، پیشینهاد  ای واژهپرسیش نیه و   -با بررسی عناصر پرسشی آری ( 2007) 4برای مثال، سور ؛دست است

 [پرسشیی ]نشدة  گذاری ة ارزشمشخّصحاوی که  ایعنصر پرسشیهای مختلف،  در زبانکرده است که 

ایین  شیود.   روش بیرونی ادغام می هستة گروه تیکید به آشکار در جایگاه صورت آشکار یا غیربهاست، 

                                                                                                                                                              
1. H. Koopman 

2. Sinhala 

3. H. Kishimoto 

4. G. Soare 
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شدن بیه ییک    نیز برخوردار است. هدف از قائل( [-Wh]) [ واژهپرسش]ة مشخّصهسته همچنین از یک 

این است که این عنصر بایید بیر عنصیر     عنصر پرسشی در جایگاه هستة گروه تیکید )یا گروه منظوری(

ای داشیته باشید. در ایین     ط سیازه فرایند حرکت شیود( تسیلّ   خوشاز آنکه دستپیش ای )  واژهپرسش

پس فرض شده است که ند، هست در جایگاه پایانی جملههایی که دارای عنصر پرسشی  رویکرد، در زبان

ة مشخّصی عنصر پرسشی در جایگاه گروه تیکید، فرافکن بیشینة تیکید نییز تحیت تییایر    بیرونی از ادغام 

و شواهدی دیگیر   گفتهپیشبنابراین، شواهد فرازبانی شود؛  جا میهید جابگر گروه تیک مشخّصتیکید، به 

نمای خبری و عناصر پرسشیی   م، بر لزوم درنظرگرفتن دو جایگاه متفاوت برای عناصر متمّزمینه در این

 کنند.  ای( داللت می های پرسشی )درونه در حاشیة سمت چپ جمله در ساخت

پیشنهاد شده است، این دو گروه ( 2001)وسیلة ریتزی قاقی که بهنمای انش مدر چارچوب فرضیة متمّ 

نمای خبری و  مهایی که عناصر متمّ در زبانترتی ، ند. بدینهست ترتی  گروه منظوری و گروه پرسشیبه

 ،زمان )ایتالیایی(هم صورت غیرزمان )مانند فارسی( خواه بهصورت همخواه به ،هاعناصر پرسشی در آن

همچنیین،   ؛شیود  داده مییابد، هریک از این عناصر به دو فرافکن جداگانه تخصیص  ظاهر میدر جمله ت

صورت آشکار در ر بهاین عناص هایی که فاقد هریک از پذیریم که در زبان می (2001) پیروی از ریتزیبه

. نید ک ایفای نقش میی های مربوطه  هریک از گروهند، یک عنصر متناظر تهی در هستة هست ساخت جمله

هیای   سیاخت  هعمید طیور  گفته بیه پیش های زبانی آن است که اگرچه در شواهد و داده توجّهنکتة قابل 

هیای حاصیله بیه     بیا بسیط یافتیه   پیژوهش حاضیر    حیال در  ه است، با اینشد ای بررسی پرسشی درونه

در جمیتت پرسشیی    آییا زمینة جایگاه عنصر پرسشیی   تر در یهای پرسشی اصلی، تعمیمی کلّ ساخت

 شود. فارسی ارائه می زباندر ای  واژهپرسشنه و  -های پرسشی آری  ی و اصلی در ساختا ونهدر

 گیری نتیجه -5

در جایگیاه هسیتة    کیه نمای  مآشکار عنصر متمّ با استناد به حضور آشکار یا غیرابتدا حاضر  پژوهشدر 

هسیتة  کیه   پرداخته شدای  یهفرض ردّ بهمستقیم  ای جمتت پرسشی غیر نما در بندهای درونه مگروه متمّ

ای  فرضیه به ردّسپس  ؛(2003 و 2000)لطفی،  نماید میی تلقّ آیاعنصر پرسشی نما را پذیرای  مگروه متمّ

مراتبی جمله را گیروه نمیود    در ساخت سلسه آیافرافکن بیشینة مرتبط با عنصر پرسشی  پرداخته شد که

 مثابیة  هستة فرافکن بیشیینة گیروه پرسشیی بیه    ، این براساس(. 1993دوست،  )رقی  درنظر گرفته است

فرایند ادغام با  آیادرواقع، این فرض مطرح شد که عنصر پرسشی  .دش پیشنهاد آیاعنصر پرسشی جایگاه 
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نشیدة   گیذاری  ة ارزشمشخّصی گیرد تیا ضیمن بیازبینی     بیرونی، در جایگاه هستة گروه پرسشی قرار می

ی زبیان فارسیی،   ساختن ملزومات ترتیی  خطّی   برآورده ]پرسشی[ موجود بر روی این هسته و همچنین

 خوانش پرسشی جمله را نیز فراهم نماید.

 منابع

ای هی  پیژوهش فارسیی.   زبان در تیکید و مبتداسازی فرایندهای بنیاد بههمشخّص (. رویکردی1389انوشه، مزدک )
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