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 چکیده
 تحت فعل آنها در که است فارسی در خیر-بلی پرسشی جمالت از دسته آن در پرسشی و منفی خوانش تولید شیوة تبیین و بررسی حاضر مقالة از هدف

 پتووهش ایتن در استتناد مورد هایدهدا. گیردمی قرار فاعل از قبل جایگاه در جمله چپ سمت حاشیة در و شودمی گذاریپیش کالمی-نقشی فرایندی

 1002a ،0222 ،5991) چامسکی گرایکمینه برنامة در هامشخصه بازبینی نظریة استفاده، مورد نظری چارچوب و معیار فارسی گفتاری گونة از برگرفته

 در شتدهگذاریپیش فعتل کته گترددمتی حمطتر ایده این نخست منظور، بدین. است( 5991) ریتزی انشقاقی نمایمتمم گروه فرضیة نیز و( 1002b و

 فعل آشکار حرکت امکان عدم دلیل به که شودمی پیشنهاد ادامه، در. آیدمی فرود تأکید گروه هستة جایگاه در منفی و مثبت خیر-بلی پرسشی هایساخت

 گذاریارزش و بازبینی هدف با تنهایی به فعل روی بر[ پرسشی]+ مشخصة پرسشی، خوانش نمودنفراهم منظور به منظوری گروه هستة جایگاه به منفی

 تضمین سازوکار این. گذاردمی باقی تأکید گروه جایگاه در را[ منفی] مشخصة و کندمی حرکت جایگاه این به منظوری گروه هستة[ پرسشی-] مشخصة

 قبتو  غیرقابتل یخوانشت تولیتد از طریت،، ایتن زا و ندهتد قرار ایسازه تسلط تحت را[ پرسشی]+ مشخصة ،فعل روی بر[ منفی] مشخصة که کندمی

 .شود جلوگیری
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 مقدّمه -9

 کنتدیمت یرویتپ( SOV) فعل-مفعو -فاعل بیترت از یفارس در نشانیب یواژگان شیآرا آنکه رغمیعل

 و شتودیمت رییتتغ دستخوش گاه هیپا شیآرا نیا حا ، نیا با ،(0228 ،یطالقان ؛0221 و 5999 ،یمیکر)

 نیتا از نمونته کیت. شتودیمت جابجتا 1 و 9جملته چتپ سمت ةیحاش به 9یگذارشیپ ندیفرا تحت فعل

 نیتا در. استت مشتاهده قابل آن در فعل ییجابجا دةیپد که است ریخ-یبل یپرسش جمالت ها،ساخت

 ریستا و رآشتکاریغ ایت آشتکار فاعتلِ ماقبتل گاهیجا در فعل شود،یم یتلق فعل ةیثانو گاهیجا که گاهیجا

 یدارا زیتن جمله حا  نیع در و است برخوردار زین ینسب یدیتأک از عموماً و ردیگیم قرار جمله عناصر

 فتراهم هتدف بتا و یکالم-ینقش یندهایفرا ریتأث تحت دست نیا از ییهاییجابجا. است زانیخ آهنگ

 یاریتاخت عمومتاً و ونددیپیم وقوع به رهیغ و دیتأک ،یمبتداشدگ مانند یکالم-ینقش یهاخوانش نمودن

 شیتآرا بتا یزبتان یفارست کته چترا بترد،یم بهره یتوجه قابل زانیم به امکان نیا از یفارس زبان. است

 صتورت بته افتزوده، ایت موضوع نوع از اعم آن، یگروه یهاساخت همة و است آزاد شیکماب یواژگان

 بته یکالم-ینقش ای ییمعنا یهازهیانگ ساختنبرآورده منظور به و 1ینحو قلب ندیفرا تحت قادرند بالقوه

 بنتد دو هتر در و 8دور راه از ختواه ،1یموضتع صتورت به خواه که یندیفرا شوند؛ جابجا جمله یابتدا

 (.51-51: 0221 ،یمیکر) شودیم یتلق مجاز یادرونه و یاصل

 از دستته آن در کته شتودیمت پرداخته موضوع نیا یبررس به رو شیپ یلیتحل-یفیتوص پووهش رد

 چه به یپرسش خوانش است، شده یگذارشیپ آنها در فعل که یمنف و مثبت رِیخ-یبل یپرسش جمالت

 ختوانش دیتتول وةیشت در یاحتمال تفاوت تا است صدددر حاضر مقالة واقع، در. گرددیم نیتأم یاوهیش

 نیتیتب را هستتند شتدهیگتذارشیپ فعتل یدارا که یمنف و مثبت ریخ-یبل یپرسش جمالت در یپرسش

 شتخی ت و استت اریتمع یفارست یگفتار گونة از برگرفته پووهش نیا در استفاده مورد یهاداده. دینما

 .است مؤلف یزبان شمّ اساس بر هاداده گیبودیدستور

                                                             
3. preposing 

4. left periphery of the clause 

 و آوانگتار یالفبتا ای نیالت خط از یرویپ به حا  نیا با است، چپ به راست از یسینوداده جهت حاضر مطالعة در اگرچه -1

( جمله یابتدا)= یفارس در فاعل از قبل گاهیجا، "the left periphery of the clause" جیرا اصطالح از تیتبع به نیهمچن

 .است شده قلمداد “جمله چپ سمت ةیحاش” عنوان به

6. scrambling 

7. local 

8. distant 
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 یانشقاق ینمامتمم گروه ةیفرضگرا و در برنامة کمینه هامشخصه ینیبازب -2

 بتر حتاکم یکلت ستازوکار نخستت منظور، نیبد. گرددیم ارائه پووهش ینظر چارچوب بخش، نیا در

 یانشتقاق ینمتامتمم گتروه ةیفرضت ستس  و شتودیم انیب گرانهیکم برنامة در هامشخصه ینیبازب ةینظر

 ،5991) 52یچامستک یگرانتهیکم برنامتة وبچتارچ در 9هامشخصته ینیبتازب ةیتنظر در.گرددیم یمعرف

0222، 0225a 0225 وb )گتر،ید یبرخت و 55ریرپتذیتعب ،یمنطقت صتورت ستط  در هامشخصته یبرخ 

 یهامشخصتته جملتته، 59یتتیهمگرا منظتتور بتته(. 095: 0221 گتتران،ید و 50نیهورنستتتا) رنتتدیرناپذیتعب

 51یگتذارارزش دتر،یتجد ریتتعب در ای تت( همان) حذف ،59یمنطق صورت سط  از قبل دیبا ریرناپذیتعب

 حتذف. شتد خواهتد 51ستاقط سط  نیا در اشتقاق صورت، نیا ریغ در شوند؛ تت( 0225b ،یچامسک)

 یستازوکارها ،یتطر از( 59: 0229 ،51لستترایز) هامشخصته ینیبتازب طبت، بتر ریرناپذیتعب یهامشخصه

 ینتدیفرا گرانتهیمک برنامتة در حرکتت. ردیپتذیمت صتورت( 0222 ،یچامستک) 59مطابقته ای 58حرکت

 انیتب 00یینهتا چتارة شتر  عنتوان تحت حرکت ندیفرا بودنیاجبار. است 05«یجهتتک» و 02«یاجبار»

 صتورت ریرناپتذیتعب یهامشخصته حتذف زةیتانگ با صرفاً حرکت ندیفرا شر ، نیا موجب به. شودیم

 کی به ترنییپا گاهیجا کی از صرفاً حرکت که است معنا بدان زین حرکت ندیفرا بودنیجهتتک. ردیگیم

 بته مطابقه که است یحال در نیا(. 91: 0229 ،09سورن) است ریپذانجام ینحو ساخت در باالتر گاهیجا

 یهامشخصته بتا ،01مقصتد و ریرناپتذیتعب یهامشخصته بتا ،09جستجوگر کی نیب که یسازوکار عنوان

 ،(05: 0221 گتران،ید و نیورنستتاه) کنتدیمت برقرار ارتبا  جستجوگر یهامشخصه با متناظر رِیرپذیتعب

 استت تتریاقتصتاد هامشخصته ینیبازب یبرا ینحو یهاسازه حرکت از عتاًیطب و ستین حرکت مستلزم

                                                             
9. feature checking 
10. N. Chomsky 
11. interpretable 
12. N. Hornstein 
13. convergence 
14. logical form (LF) 
15. valuation 
16. crash 
17. H. H. Zeijlstra 
18. move 
19. agree 
20. obligatory 
21. unidirectional 
22. last resort 
23. P. A. M. Seuren 
24. probe 
25. goal 
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 و حرکتت گرانتهیکم برنامتة در تریمیقد یکردهایرو در اگرچه ن،یا بر عالوه(. 555: 5991 ،یچامسک)

 بتودنیاریاخت حا  نیا با شد،یم یتلق فیضع و یقو مشخصة ریتأث تحت بیترتبه آشکار حرکت عدم

 مشخصتة لةیوست به هامشخصه یدوارزشنظام  نیا شدننیگزیجا باعث ینحو یهاسازه یبرخ حرکت

 تحتت بیتترتبته حرکت عدم و حرکت ر،یاخ یکردهایرو در لذا. است شده 01[گسترده یفرافکن اصل]

 صتورت نظتر متورد ینحو عنصر توسط[ گسترده یفرافکن اصل] مشخصة انتخاب عدم ای انتخاب ریتأث

( 5991) 09یتتزیر ،(5989) 08پاالک توسط شدهارائه 01یِانشقاق فیتصر گروه ةیفرض از یرویپبه.ردیگیم

 میتقست تتریجزئ و مستقل ییهافرافکن به توانیم زین را نمامتمم گروه که سازدیم مطرح را شنهادیپ نیا

 مختلتف انتواع زدهنتدةیتما) جملته 95یمنظتور یروین» 92نمامتمم فاز ،یتزیر لیتحل در واقع، در. نمود

 و( رهیتغ و یدیتق یهتاوارهجملته ،یاستهیمقا ،ینستب ،یتعجبت ،یپرسشت ،یخبر جمالت از اعم جمله

 یمستتقل یهتاهستته کارکرد، دو نیا(. 0251 ،0225 ،یتزیر) «کندیم انیب را]...[  جمله 90بودنستایخودا

 را ،99فیتصتر گتروه و 99یمنظتور گتروه یعنتی خود، با مرتبط نةیشیب یهافرافکن و شوندیم محسوب

 نیعت در(. همتان) دهنتدیمت لیتشک فاز نیا در را ینییپا و ییباال یهافرافکن بیترتبه که کنندیم دیتول

 گتروه و 91مبتتدا گتروه جملته از یگترید ینقش یهاگروه گاهیجا زین فیط سر دو نیا فاصل حد حا ،

 قترار آنهتا در شتوندیم واقع دیتأک و یمبتداساز یندهایفرا تحت بیترتبه که یرعناص که است 91دیتأک

( 5991) یتتزیر جملته، چتپ ستمت ةیحاش در ینقش یهاگروه نیا گرفتننظردر با ن،یبنابرا. رندیگیم

 :کندیم شنهادیپ نمامتمم فاز یبرا را ریز ییبازنما

(1) FORCE    (TOP*)   FOC   (TOP*)   FIN    IP  

 یرویتن کننتدةانیتب کته را یعناصتر تتا است شده داده بسط( 0225) یتزیر توسط ییبازنما نیا ،سس 

 :ردیدربرگ زین هستند ییایتالیا مانند یزبان در یادرونه ریخ-یبل جمالت در 91یپرسش یمنظور

                                                             
26. Extended Projection Principle (EPP) 

27. Split-IP Hypothesis 

28. J. Y. Pollock 

29. L. Rizzi 

30. complementizer phase 

31. force 

32. finiteness 

33. Force Phrase 

34. Inflection Phrase 

35. Topic Phrase 

36. Focus Phrase 

37. interrogative force 
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(2) FORCE    (TOP*)   INT   (TOP*)   FOC   (TOP*)   FIN   IP 

 پرانتتز نشتانة و نظتر مورد گروه یتکرارشوندگ تیقابل بر دا  فوق یهاییبازنما در( *) ستاره نشانة 

 عنصتر کی از شیب است، مشخ  فوق یهاییبازنما از که گونه همان. است آن بودنیاریاخت از یحاک

 ستمت ةیحاش در مؤکد عنصر کی صرفاً که ستیحالدر نیا رد؛یگ قرار یمبتداشدگ ندیفرا تحت تواندیم

 .است مجاز جمله چپ

 های موجودنگاهی به پژوهش -3

. استتت انتدک یفارست در یستازیمنفتت( بتا آن تعامتل) و فعتل یگتتذارشیپ بتاب در پتووهش نةیشتیپ

 حرکتت از یناش را ریخ-یبل یپرسش جمالت در فاعل و فعل گاهیجا در رییتغ( 8: 5999) دوستبیرق

 گترید یپووهشت در که ستیدرحال نیا. کندیم یتلق فعل، یگذارشیپ نه و فعل، از بعد گاهیجا به فاعل

 حرکتت یواقعت زةیتانگ بودننامشخ  رینظ چند یشواهد ارائة با ،(زیر چاپ ،مغانی و ییرضا یتفکر)

 یهاسازه یبرا خروج زةیانگ نییتع بودندشوار گرا،نهیکم برنامة چارچوب در جمله یانتها به فاعل سازة

 در شتدهیگتذارشیپت عناصتر بته نستبت فعتل متفاوت تیماه مله،ج یانتها به فاعل همراهبه چندگانه

 آنهتا در کته ییهاستاخت بودنیردستوریغ زین و هستند، مبتداشده عنصر نیچند یدارا که ییهاساخت

 دارد، قرار مفعو  از بعد گاهیجا در یرفعلیغ جزء و فاعل از قبل گاهیجا در مرکب افعا  در همکرد جزء

 دستتخوش فاعتل و فعل بیترت که ریخ-یبل یپرسش یهاساخت از دسته آن در که است شده استدال 

 .شودیم یگذارشیپ خود، نشانیب گاهیجا در دیتول ضمن که است فعل نیا شده، رییتغ

 گتاهیجا و کندیم یتلق مجاز یامر را یفارس یاصل یبندها در فعل یگذارشیپ( 11: 5999) یمیکر

 کته استت یمتدع یو حتا  نیتا با. ردیگیم نظر در نمامتمم گروه هستة را شدهیگذارشیپ یفعل سازة

 در ،(5999) یمتیکر یادعا نیا رد جهت در. است رمجازیغ یادرونه یبندها در فعل یگذارشیپ ندیفرا

 هستة گاهیجا در “که” حضور رینظ یشواهد به توجه با( زیر چاپ ،مغانی و ییرضا یتفکر) گرید یجا

 یبنتدها نیآغتاز گاهیجا در “که” ینمامتمم عنصر به نسبت “ایآ” عنصر عیتوز وةیش زین و نمامتمم گروه

 گتاهیجا از ریتغبته یگرید گاهیجا در شدهیگذارشیپ فعل فرود گاهیجا که است شده استدال  یادرونه

 (.شد خواهد بحث موضوع نیا رامونیپ مجدداً حاضر، مقالة در) است نمامتمم گروه هستة

 قلتب کته استت ستاخته مطترح را ادعا نیا ،یفارس در ینحو قلب دةیپد یبررس با( 5999) یمیکر

 در ینحتو مشخصتة نیتا ،یو باور به. شودیم ختهیبرانگ[ دیتأک] مشخصة ریتأث تحت یفارس در ینحو

 تحتت زبتان نیتا در یاپرسشتواژه عناصر مانند یانهیشیب ینحو یهاسازه و دارد قرار دیتأک گروه هستة
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 نتوع دو انیتم شتدنقائتل زیتما ضمن یو. شوندیم جابجا دیتأک گروه گرمشخ  به مشخصه نیا ریتأث

 دیتأک صرفاً که است شده متذکر آنها، انیم یهاتفاوت برشمردن و یفارس در 99یتقابل و 98یاطالع دیتأک

 کته استت یحال در نیا شود؛ ینحو قلب ندیفرا دستخوش یاریاخت صورت به تواندیم که است یتقابل

 یفارس در را یتقابل دیتأک یمیکر گر،ید عبارت به. ردیگینم قرار ینحو قلب ندیفرا تحت یاطالع دیتأک

سس   یو. شودیم ختهیبرانگ[ دیتأک] یِنحو مشخصة لةیوسبه که کندیم یتلق حرکت ندیفرا از یانمونه

 ندیفرا رخداد که دهدیم نشان 95حرکت نیترکوتاه اصل و 92نهیکم وندیپ شر  نةیزم در یشواهد ذکر با

 اصتل و نتهیکم ونتدیپ شتر  از کته چرا است، ادیبنمشخصه یازهیانگ ریتأث تحت یفارس در ینحو قلب

 ،(5998) 99چتاردزیر 90نةیکم تواف، اصل از یریگبهره با یو عالوه، به. کندیم یرویپ حرکت نیترکوتاه

 (.5999 ،یمیکر ر.ک.)کندیم نییتب زین را یتقابل دیتأک یدارا سازة حرکت بودنیاریاخت

 یتلقت زیجتا یامتر را ریتخ-یبل یپرسش جمالت در جمله یابتدا به فعل ییجابجا( 0225) یمیکر

 را شتدهدادهحرکت یفعل سازة فرود گاهیجا زین و ییجابجا نیا در لیدخ مشخصة نوع یو کنیل. کندیم

 .است نکرده ارائه یحیتوض باره نیا در و نساخته نییتب

 ماننتد یمؤکتد مقلتوبِ عناصتر حرکتت بودنیاریاخت( 0221) یطالقان و یمیکر و( 0221) یمیکر

 نیتیتب[ گسترده یفرافکن اصل] یقو مشخصة ریتأث تحت و «ینحو یقیطر به» یفارس دررا  هاپرسشواژه

 بتر واقتع، در. گترددیمت مرتفع زین عناصر نیا ییجابجا بودنیاریاخت مشکل صورت نیبد که سازندیم

 در و استت مشخصته نیا به فیضع-یقو دوگانة ارزش  یتخص ازمندین که[ دیتأک-] مشخصة فخال

 اصتل] مشخصتة شتود،یمت روبترو تنتاق  با گرانهیکم برنامة چارچوب در یاریاخت یهاحرکت مورد

 واژگتان از را ینحتو مشخصة نیا که یگاهیجا هر و است، برخوردار یقو یتیماه از[ گسترده یفرافکن

 کترد،یرو نیتا در ن،یبنتابرا زد؛یتانگیبرمت را ختا  ستازة کیت آشکار حرکت ضرورتاً د،یمان انتخاب

 واژگتان از یقتو مشخصتة نیتا انتخاب عدم ای انتخاب به صرفاً خا  سازة کی حرکت بودنیاریاخت

 و یمتیکر زیتن و( 0221) یمتیکر ،(5999) یمتیکر از یرویپبه که است ذکر شود الزم .شودیم محدود

 دیتتأک بتا آن ارتبتا  و ینحتو قلتب کته است شده رفتهیپذ فرض نیا حاضر مقالة در( 0221) یطالقان

 بتر[ دیتتأک-] ریرناپتذیبیتع مشخصة مورد، نیا در - هامشخصه ینیبازب زةیانگ با و است ینحو یادهیپد
                                                             
38. information focus 
39. identificational focus 
40. Minimal Link Condition (MLC) 
41. Shortest Move 
42. Principle of Minimal Compliance 
43. N. Richards 
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 شتد، ذکتر( 5-0) بختش در کته گونتههمتان ن،یهمچنت. ردیپتذیمت صتورت - دیتأک گروه هستة یرو

 لةیوستبته مقالته نیتا در - شتدهیگتذارشیپ یفعلت سازة مورد، نیا در - هاسازه حرکت بودنیاریاخت

 شتده نیتیتب دیتأک گروه هستة توسط واژگان از[ گسترده یفرافکن اصل] مشخصة انتخاب عدم ای انتخاب

 ستازة یاریتاخت رفتتار تتوانیمت آن کمتک بتا کته استت تیتاهم حتائز لیدل نیبد کردیرو نیا. است

 .داد  یتوض را رود،یم شمار به مؤکد و مقلوب یاسازه که مطالعه، نیا در یفعل شدةیگذارشیپ

 داده نشتان یفارست در دیتتأک یکالمت عنصر و ینحو قلب انیم ارتبا  یبررس با( 5981) مهندراسخ

 دمعتقت یو. ستازد رییتتغ دستتخوش را جمالت یدیتأک ای یاطالع ساخت تواندیم ندیفرا نیا که است

 دیتتأک یحتاو عنصر یبرا امکان نیا شود، مقلوب تواندیم یتقابل دیتأک یدارا عنصر که یحال در است

 یکالمت عوامتل از یریتگبهره با ینحو قلب ندیفرا بودنیاریاخت پووهش، نیا در. ستین فراهم یاطالع

 دیتتأک و یاطالعت دیتتأک و ستو کیت از دیتأک و مبتدا انیم زیتما که است شده نظر اظهار و شده یبررس

 .کند کمک جمله یاطالع ساخت رییتغ در نحوی قلب نقش درک به تواندیم گرید سوی از یتقابل

 بتودناختیاری ،یفارس در مبتدا و مؤکد هایسازه حرکت انگیزة از تحلیلی ارائة ضمن( 5989) انوشه

 ندیفرا در چهچنان که است معتقد و داندیم کالمی یهازهیانگ از متأثر را نحوی اشتقاق در آنها جابجایی

 و مبتتدا ینمتانقش یهاگروه باشد، یمبتداساز ای دیتأک به یازین ،یکالم و ییمعنا لیدال به جمله، دیتول

 .شوندیم فرافکن زمان و نمامتمم یهاگروه انیم یگاهیجا در دیتأک

زیتر ) مغتانی و ییضتار یتفکر ،(0250) هوشمند و ییرضا یهاپووهش مذکور، مطالعات بر عالوه

 یکالمت-ینقشت ینتدهایفرا ریتتأث تحت یفارس در عناصر ییجابجا نةیزم در زین رهیغ و( نشدهمنتشرچاپ

 مستللة ربتارةد سو، گرید از. شودینم پرداخته آنها به اختصار تیرعا لیدلبه نجایا در که است، ذکر قابل

 معصتوم ینیحست و( 5981) 99کواک ،(0228) یطالقان یهاپووهش به توانیم زین یفارس در یسازیمنف

 در یمستتقل یصتور لیتتحل چیهت تتاکنون است، مطلع نگارنده که آنجا تا ن،یبنابرا. نمود اشاره( 5992)

 زبتان در شدهیگذارشیپ فعل یدارا رِیخ-یبل یپرسش جمالت در یپرسش خوانش اقناع وةیش با ارتبا 

 مقالتة نته،یزم نیهمت در. است نشده ارائه گرانهیکم برنامة چارچوب در جمله ینف با آن ارتبا  و یفارس

 .دینما مرتفع را یپووهش خأل نیا تا کوشدیم حاضر

 هابحث و بررسی داده -4

 فعتل فترود گتاهیجا( 5-9) بختش در نخست منظور، نیبد. پردازدیم هاداده دربارة بحث به بخش نیا
                                                             
44. S. Kwak 
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 یبررست متورد یپرسشت ختوانش نیتأم وةیش زین و مثبت ریخ-یبل یپرسش جمالت در شدهیگذارشیپ

 یپرسشت جمتالت در یپرسشت خوانش جادیا یبرا الزم سازوکار( 0-9) بخش در ،سس . ردیگیم قرار

 .شودیم لیتحل هستند شدهیگذارشیپ فعل یحاو که یمنف ریخ-یبل

 مثبت ریخ-یبل یپرسش جمالت در شدهیگذارشیپ فعل -4-9

 شتدهیگتذار_شیپ فعل یدارا که یریخ-یبل یپرسش جمالت از دسته آن در که رسدیم نظر به اگرچه

 دو ذکتر بتا اینجتا در حتا  نیا با رد،یگیم قرار( نمامتمم)= یمنظور گروه هستة گاهیجا در فعل هستند،

 یمتیکر از یرویتپبته آنکته نخستت. است رممکنیغ گاهیجا نیا در فعل فرود که شودیم استدال  لیدل

 عنصتر لةیوسبه یمنظور گروه هستة ،یادرونه یبندها در که میریپذیم( 5999) ستدوبیرق و( 5999)

 در فعتل ماننتد یگرید عنصر گرفتنقرار باشد، درست فرض نیا اگر. است شده اشغا  “که” ینمامتمم

 یکل یادعا نیا توانیم ،یاصل یبندها به افتهی نیا میتعم با لذا. است یمنتف یمنظور گروه هستة گاهیجا

 یبنتدها در ختواه یاصتل یبنتدها در ختواه شده،یگذارشیپ فعل یدارا جمالت در که نمود مطرح را

 :ردیگیم قرار یمنظور گروه هستة گاهیجا از ترنییپا یگاهیجا در فعل ،یادرونه

 91قطار؟ داشته ریتأخ. الف( 9)

 همتون؟ دیکرد نام ثبت. ب     

 قطار؟ داشته ریتأخ( که) بدونم خواستمیم. الف( 9)

 همتون؟ دیکرد نام ثبت( که) دمیپرس. ب     

 یمنظتور گتروه گتاهیجا در شدهیگذارشیپ فعل( 9)شمارة  یهامثا  در رسد،یم نظر به نکهیا رغمیعل

 حرکتت امکتان عدم و “که” ینمامتمم عنصر لةیوسبه یمنظور گروه هستة اشغا  حا  نیا با دارد؛ قرار

 نیتا از تتا داد میتعمت زیتن( 9) ی شتمارةهامثا  به توانیم را( 9)شمارة  یهامثا  در گاهیجا نیا به فعل

 .افتی دست نهیزم نیا در جامع یفیتوص به ،یطر

 هستتة بته مؤکد ای مبتداشده فعل حرکت ،(0221 و 0221) یتزیر 91انجماد اصل موجببه آنکه دوم

 :است ناممکن یمنظور گروه

 دچتار استت، شده جابجا اریمع کی اقناع زةیانگ با که یگروه(: 0221 و 0221 ،یتزیر) انجماد اصل( 1)

                                                             
 .اندنوشته شده برجسته به صورت مؤکد یهاسازه مقاله، نیا در -91

46. criterial freezing 
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 .گرددیم انجماد

-ینقشت یخوانشت نمتودنفتراهم زةیتانگ با خا  یاسازه ای گروه کی چهچنان اصل، نیا موجببه

 و گرددیم انجماد دچار گاهیجا همان در شود، جابجا یادرونه بند ای یاصل بند در نمامتمم فاز به یکالم

 بتر اقتصتادمبنا تیمحدود ینوع که اصل نیا. دینما اقناع را یگرید یکالم یهانقش ای نقش ستین قادر

 یهارهیزنج یانتها یاریمع یهاگاهیجا که کندیم ینیبشیپ شود،یم محسوب گرانهیکم برنامة در حرکت

 استت، شده جابجا خا  رایمع کی اقناع زةیانگ با که یگروه» گر،ید عبارت به. باشند حرکت از حاصل

 جمتالت بتا ارتبتا  در ن،یبنتابرا(. 0221 ،یتزیر) «ستین حرکت ادامة به قادر و گرددیم انجماد دچار

 فاعتل فراز بر حرکت با که یفعل که داشت اذعان توانیم شدهیگذارشیپ فعل یدارا رِیخ-یبل یپرسش

 فتراهم را دیتتأک ای یمبتداشدگ یهاخوانش از یکی تا شودیم جابجا جملهچپ  سمت ةیحاش به ینحو

 گتروه هستتة بته حرکت ادامة از و گرددیم انجماد دچار دیتأک ای مبتدا متناظرِ یهاگروه هستة در د،ینما

 .ماندیبازم ،یپرسش خوانش یعنی گر،ید یخوانش ساختنبرآورده هدف با یمنظور

 بته هستته نیتا بته نستبت را یترنییپتا گاهیجا که است الزم ،یمنظور گروه هستة نمودنیمستثن با

 گتروه هستتة گاهیجا موجود، یهاگاهیجا انیم از. میریگ نظر در شدهیگذارشیپ فعل فرود گاهیجا عنوان

 نیتا واقتع، در(. نشتدهمنتشتر ،مغتانی) است شده داده اختصا  “ایآ” سازیپرسش عنصر به زین یپرسش

 قترار یپرسشت گروه هستة گاهیجا در نشانیب حالت در “ایآ” یپرسش عنصر که است شده مطرح فرض

 نیهمچنت و هستته نیا یرو بر موجود[ یپرسش-] نشدةیگذارارزش مشخصة ینیبازب ضمن تا ردیگیم

 اگرچته. دیتنما فراهم زین را جمله یپرسش خوانش ،یفارس زبان یخط بیترت ملزومات ساختن برآورده

 آن گتاهیجا نییتع کنیل شود،یم حذف جمله از وماًعم اریمع یگفتار یفارس در “ایآ” سازیپرسش عنصر

 توجته بتا ،این اساس بر. است ریناپذاجتناب شود،یم ادا عنصر نیا که یجمالت ینحو مراتب سلسله در

 کمتتر “ایتآ+  شتدهیگتذارشیپ فعتل” بیتترت با سهیمقا در “شدهیگذارشیپ فعل+  ایآ” بیترت آنکه به

 بته مربتو  گتاهیجا بته نستبت ترنییپتا یگتاهیجا در شدهیگذارشیپ لفع لذا ،(1 مثا ) است دارنشان

 گتاهیجا از ترنییپتا یگتاهیجا که است یالزام رو نیا از و ردیگیم قرار “ایآ” سازیپرسش عنصر گاهیجا

 :گردد نییتع شدهیگذارشیپ فعل یبرا یپرسش گروه هستة

 داده؟ انجام رو دهاشیخر( ایآ) که دیپرس. الف( 1)

 رو؟ دهاشیخر داده انجام( ایآ) که دیپرس. ! ب     

 رو؟ دهاشیخر( ایآ) داده انجام که دیپرس. !! پ     
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 ؟(ایآ) رو دهاشیخر داده انجام که دیپرس. !! ت     

 لیتقب از یجمالتت بته توجه رایز دانست؛ یمنتف دیبا زین را مبتدا گاهیجا د،یتأک و مبتدا گاهیجا انیم از

 در و استت خا  یتقابل دیتأک گونه هر فاقد فعل( الف 1) جملة در که یحال در هددیم نشان( 1) مثا 

 مشتخ  جملته ستاختار در کاما لةیوس به نیا و است مشهود مکث ینوع فاعل و فعل نیب حا ، نیع

 دهیشن یمکث آن از پ  و است دیتأک یدارا فعل است، یپرسش یاجمله که( ب 1) جملة در است، شده

 کیت بتا تقابل در فعل نیا ،(ب 1) مثا  در فعل یرو بر خا  دیتأک وجود لیدل به الوه،ع به. شودینم

 استتنبا  ایت شتودیمت ذکتر نظتر متورد بافتت در بالفعل ای بالقوه صورت به که ردیگیم قرار گرید فعل

 :گرددیم

 .حسابم شد، بسته. الف( 1)

 .(رفت ،نه) سارا؟ اومد. ب     

 زانیتخ آهنتگ یدارا زیتن جمله فعل، یرو بر دیتأک ینوع وجود ضمن( ب 1) مثا  در ن،یابرعالوه 

 آن از( گتترید یهتازبان از یاریبست و) یفارستت در ریتخ-یبلت یپرسشت جمتتالت کته یوگتیو - استت

 .برخوردارند

 یفعلت ستازة فرود گاهیجا عنوانبه مبتدا گروه و یپرسش گروه ،یمنظور گروه نمودن-یمستثن با ن،یبنابرا

 هستتة یتلقت دربارة لیتفص به گرید یجا در. است دیتأک گروه هستة موجود نةیگز تنها شده،یگذارشیپ

زیتر  ،مغتانی و ییرضتا یتفکتر) استت شتده پرداخته شدهیگذارشیپ فعل گاهیجا عنوانبه دیتأک گروه

 از یرویتپبته آنکته، نخستت. گترددیم ذکر اختصاربه هااستدال  نیا از یبرخ نجایا در(. نشدهمنتشرچاپ

 شتدهیگتذارشیپت عناصتر از یکتی صترفاً ،یفارس در که است شده رفتهیپذ فرض نیا( 0221) یمیکر

 لزومتاً آن دیتأک باشد، دیتأک نقش یدارا که یاشدهیگذارشیپ عنصر و دینما فایا را دیتأک نقش تواندیم

 :ریز مثا  مانند است، یتقابل نوع از

 .(نداد ،نه -ب) سارا؟ ییخشکشو به رو لباسش داد. الف( 8)

 در و دیتتأک ینتوع عنتوانبته ریخ-یبل یپرسش جمالت در فعل یگذارشیپ نییتب یبرا استدال  نیدوم

 یانتهتا در “نته ایت” یتقتابل عبارت یحیتلو ای آشکار افزودن د،یتأک گروه هستة در آن گرفتنقرار هیتوج

 ایت آشتکار صتورت بته “نته ایت” رتعبتا کتاربرد واقع، در. است یمنف ریخ-یبل یپرسش جمالت همة

 :باشد یمنف ریخ-یبل یپرسش جمالت در تقابل ای ینیگزیجا مفهوم بر دا  تواندیم رآشکاریغ
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 ؟نه ای خواهرت، شد قبول .الف( 9)

 ؟نه ای ما، سفارش شد آماده .ب     

 یاسشتواژهپر عناصتر آنهتا در کته است ییهاساخت بودنیردستوریغ زین نهیزم نیا در استدال  نیسوم

 یمتیکر از یرویتپبته چتهچنتان لتذا،. رنتدیگیمت قرار شدهیگذارشیپ فعل از بعد گاهیجا در یموضوع

 دیتتأک گروه گرمشخ  گاهیجا در یاپرسشواژه عناصر که میریبسذ( 0221) یطالقان و یمیکر و( 0221)

 از بتاالتر دیتبا شتدهیگتذارشیپ فعتل کته دهتدیمت نشتان جمالت از گروه دو نیا سةیمقا دارند، قرار

 گتاهیجا منظتور نیهمت به. باشد دیتأک گروه گرمشخ  از ترنییپا و( فیتصر)= زمان گروه گرمشخ 

 :است شده قلمداد دیتأک گروه هستة در شدهیگذارشیپ فعل

 بابات؟ IP] دیخر رو خونه کدوم .الف( 52)

 تو؟ IP] یخوند کتابو کدوم .ب       

 فعتل توسط ریخ-یبل یپرسش و مؤکد خوانش همزمان کاربرد تیقابل عدم  ،استدال نیچهارم سرانجام،

 یهاستاخت در شتدهیگتذارشیپ فعل گر،ید عبارت به. است یپرسش یهاساخت در شدهیگذارشیپ

 و د،یتنما فتراهم را یپرسشت ایت( یتقتابل) دیتتأک یهتاوانشخت از یکتی استت قتادر ریخ-یبل یپرسش

 .ستنی ریپذامکان سازه نیا توسط همزمان طوربه یپرسش و ؤکدم خوانش دو هر ساختنبرآورده

 عنتوان-بته مبتتدا و یپرسشت ،یمنظور یهاگروه هستة نمودنیمستثن از پ  بخش نیا در ن،یبنابرا

 بته ییجابجتا از پت  ستازه نیتا کته شد استدال  شده،یگذارشیپ فعل فرود یبرا محتمل یهاگاهیجا

 ینیبتازب ةیتنظر چتارچوب در. ردیتگیمت قترار دیتتأک گروه هستة گاهیجا در جمله، چپ سمت ةیحاش

 دیتتأک گتروه هستتة کته نمود تبیین گونه نیا را یگذارشیپ نیا توانیم گرا،نهیکم برنامة در هامشخصه

 متنتاظر مشخصة کی با را مشخصه نیا جستجوگر عنوان-به دیبا که است[ دیتأک-] مشخصة کی یحاو

 یفرافکنت اصتل] یقتو مشخصتة کیت یحتاو نیهمچن هسته نیا. کند یگذارارزش و ینیبازب[ دیتأک]+

 نیتا یحاو فعل. است دیتأک هستة گاهیجا به سازه کی آشکار و یقو حرکت متضمن که است[ گسترده

 بتا و[ گستترده یفرافکنت اصتل] یقو مشخصة ریتأث تحت فعل ن،یبنابرا. است[ دیتأک]+ متناظر مشخصة

 گتاهیجا نیتا بته آشتکار صتورتبته دیتأک گروه هستة یرو بر موجود[ دیتأک-] مشخصة ینیبازب هدف

 .سازد برآورده را جمله مؤکد خوانش مشخصه، نیا یگذارارزش و ینیبازب از پ  تا کندیم حرکت

 فتراهم یاگونته بته زیتن جمله یپرسش خوانش که است الزم مؤکد، خوانش ساختنبرآورده از پ 
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 منظتوربه یمنظور گروه هستة گاهیجا به فعل آشکار حرکت د،یگرد ذکر نیا از شیپ که گونههمان. شود

 خوانش نیا که شود ارائه یسازوکار دیبا این صورت در. است ناممکن یپرسش خوانش ساختنبرآورده

 یمنظتور گتروه هستتة و دیتأک گروه هستة گاهیجا در فعل نیب که است الزم لذا. گردد نیتأم دور راه از

 بتا جستتجوگر عنتوانبته یمنظتور گتروه هستة[ یپرسش-] مشخصة مطابقه، نیا در. دشو جادیا مطابقه

-] مشخصتة ،،یتطر نیتا از و کننتدیمت ینیبتازب را گریهمتد فعل یرو بر[ یپرسش]+ متناظر مشخصة

 یپرسش جمالت مؤکد خوانش کهیحالدر ن،یبنابرا. شودیم یگذارارزش یمنظور گروه هستة[ یپرسش

 فتراهم دیتتأک گتروه هستتة گتاهیجا بته فعتل آشتکار حرکت یط شدهیگذارشیپ فعل یدارا رِیخ-یبل

 نیتتأم هامشخصته دور راه از مطابقتة ،یتطر از ینحتو یهاساخت از دسته نیا یپرسش ریتعب شود،یم

 را ریخ-یبل یپرسش جمالت در یپرسش و مؤکد خوانش نمودنفراهم وةیش( 5) شمارة نمودار. گرددیم

 :دهدنشان می

 بانک؟ زد برگشت رو چک( 55)

 
 مثبت ریخ-یبل یپرسش جمالت در یپرسش و مؤکد خوانش شدنفراهم(. 9) شمارة نمودار

 نیچنت بتا تتوانیمت را مثبتت ریخ-یبل یپرسش جمالت که یحال در که است آن ذکر قابل نکتة اما

 کته یمنفت ریخ-یبل یسشپر جمالت از دسته آن با ارتبا  در که رسدیم نظربه نمود، هیتوج یسازوکار

 امتر نیتا به بعد بخش در. شود اتخاذ متفاوت یکردیرو است الزم هستند، شدهیگذارشیپ فعل یحاو

 .شودیم پرداخته
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 یمنف ریخ-یبل یپرسش جمالت در شدهیگذارشیپ فعل -4-2

 یفارست در فعل یسازیمنف وةیش یبررس به( 5-0-9) ربخشیز در. است ربخشیز دو یحاو بخش نیا

-0-9) ربخشیتز در و شود؛یم پرداخته جمله ینحو ساختار مراتبسلسله در سازیمنف تکواژ گاهیجا و

 یمنفت فعتل کته ریخ-یبل یپرسش جمالت از دسته آن در یمنف خوانش نیتأم منظوربه الزم سازوکار( 0

 .گرددیم نییتب است، شده یگذارشیپ آنها در

 یفارس در یسازیمنف -4-2-9

 صتورتبته ستازیمنفت تکواژ زبان، نیا در. است یتکواژشناخت ندیفرا کی حاصل یفارس در یسازیمنف

 یکمکت فعتل ایت یاصتل فعتل از قبل بالفصل گاهیجا به که ابدییم تظاهر[ n] تکواژگونة و/ næ/ تکواژ

 واژتکت یدستتور تیتماه دربتارة کته یپرسش. “رفت توانینِم” و “نَدارم” مانند شود،یم افزوده دارزمان

 ایت استت شتده لیتشتک مستقل ینحو مقولة کی از تکواژ نیا ایآ که است نیا شود،یم مطرح سازیمنف

 فترض نیا خود رگذاریتأث و کیکالس مقالة در( 5989) پاالک. شودیم متصل فعل به که است دیق ینوع

 یهامقولته که ستنده یمستقل یهاهسته زمان، ای ینف مطابقه، مانند ینقش عناصر که است کرده مطرح را

 کیت و هستته کیت از متشتکل( 5989) پتاالک یشتنهادیپ یِنفت گتروه. کنندیم فرافکن را خود یگروه

-گرمشتخ  نیبت تطاب، ،یمنف جمالت 91یجوازده جهت که است شده استدال  و است، گرمشخ 

 یادعتا نیتا با پاالک ةیفرض(. 5991 ،99هگمن ؛099: 5995 ،98ینیزانوت و هگمن) است یالزام زین هسته

 عناصتر بته نستبت یمشتابه یگروهت یهتایوگتیو از ینقش عناصر که است سازگار( 5981) یچامسک

 مستتقل ینحو مقولة کی هستة که هستند یعناصر ،ینف یهاتکواژ که یمعن نیبد برخوردارند؛ یواژگان

 در زیتن آنهتا یینتامع یهتایوگیو عالوه، به و کنندیم فرافکن را خود یگروه مقولة دهند،یم لیتشک را

 نیتا( 5989) پتاالک از یرویتپبته حاضر مقالة در رو، نیا از. کندیم نقش یفایا گزاره مفهوم کردنیمنف

 .دهدیم لیتشک را مستقل گروه کی زین یفارس در ینف که میریپذیم را فرض

 نیتا( 5989) پتاالک از یرویتپبته( 5991) 12ینیزانوت. است سازیمنف تکواژ گاهیجا ینف گروه هستة

 از بعتد سازیمنف یهاتکواژ و ینف گروه هستة فعل، از قبل سازیمنف یهاتکواژ که سازدیم مطرح را دهیا

 یمنفت را جملته کتل تواندیم خود که یسازیمنف تکواژ که کندیم عنوان یو. روندیم شماربه دیق فعل،

                                                             
47. licensing 
48. R. Zanuttini 
49. L. Haegeman 
50. R. Zanuttini 
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 بته و کنتد یمنفت را جملته کتل نتوانتد کته ییاهتکواژ اما رد،یگیم قرار ینف گروه هستة گاهیجا در کند،

(. 09: 5991) ندیبنشت ینفت گتروه هستتة در توانتدینمت استت، ازمندین گرید سازیمنف تکواژ کی حضور

 یمنفت را جملته کتل و است[ یمنف]+ مشخصة یدارا که را سازیمنف تکواژ نیا گاهیجا( 5999) 15براون

 بته کته یستازیمنف تکواژ است معتقد( 59: 5998) 10رولِت. ردیگیم نظردر ینف گروه هستة در کند،یم

 ینفت تکواژ مانند است، هسته نوع از دهد،یم لیتشک را مستقل ینحو واحد کی آن با و شده منضم فعل

ne دارزمتان فعتل بته کته را یستازیمنف تکواژ گاهیجا زین( 502: 5991) هگمن عالوه، به. یفرانسو در 

 فعتل از قبتل یفارست در سازیمنف تکواژ که آنجا از ن،یبنابرا. داندیم ینف روهگ هستة در شود،یم متصل

 نیتا کته میریپتذیمت را فرض نیا کند، یمنف را جمله کل است قادر ییتنها به و رودیم کار به دارزمان

 .دارد قرار ینف گروه هستة گاهیجا در تکواژ

 از زیتن جملته یمراتبسلسله ساخت در گروه نیا گاهیجا شناخت ،ینف گروه یدرون ساخت بر عالوه

 یهتافرافکن مراتبسلسله در ینف گروه گاهیجا ،(5992) 19اوهاال باور به. است برخوردار یکانون یتیاهم

 ریستا بته نستبت ینف گروه فرافکن گاهیجا که است معتقد یو. است یجهان پارامتر کی جمله یدستور

 یو منظورنیبتد و است؛ یپارامتر رییتغ کی بلکه کند،ینم یرویپ یجهان بیترت کی از ینقش یهاگروه

 توجته با را سازیمنف تکواژ متفاوت یساختار یهاگاهیجا که کندیم مطرح یپارامتر قالب در را نظر نیا

 :دینمایم نییتب ینف فرافکن هستة ینشیگز یهایوگیو به

 (:5992 اوهاال،) 19ینف پارامتر( 50)

 .کندیم انتخاب را یفعل گروه ،ینف (الف      

 .کندیم انتخاب را زمان گروه ،ینف (ب      

 متصتل دارزمان یکمک فعل ای یاصل فعل از قبل بالفصل گاهیجا به سازیمنف تکواژ یفارس در که آنجا از

 فتراز بتر ختود نوبة به زین زمان گروه و ردیگیم قرار زمان گروه فراز بر ینف گروه که میریپذیم شود،یم

 ستاخت در را بیتترت نیتا تتوانیمت ،(15: 5995) 11الکتا از یرویتپبته لتذا. استت واقتع یفعلت گروه

 :داد نشان ریز یمراتبسلسله

                                                             
51. S. Brown 
52. P. Rowlett 

53. J. Ouhalla 

54. Neg Parameter 

55. I. Laka 
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NegP 

 
TP 

 
vP 

 یفعل گروه و زمان گروه نسبت به ینف گروه گاهیجا(. 2) شمارة نمودار

 قترار زمتان ینقشت گتروه از باالتر زین و یواژگان یهانفرافک همة فراز بر ینف گروه ساخت، نیا در 

 .است گزاره کل کردنیمنف آن نقش و ردیگیم

 جملته، یمراتبسلستله ستاخت در آن گاهیجا زین و گروه نیا یدرون ساخت ،ینف گروه نییتب از پ 

 واقتع، در. ردیگیم صورت یاوهیش چه به فعل یسازیمنف که شود پرداخته امر نیا  یتشر به است الزم

 چته بته استت، تکتواژ نیتا زبتانیم کته فعل و سازیمنف تکواژ نیب ارتبا  که رددگ مشخ  است الزم

 نیبت ارتبتا  گرا،نتهیکم برنامتة چتارچوب در هامشخصه ینیبازب ةینظر قالب در. شودیم برقرار یاوهیش

 گتاهیجا کته نمتود نییتب گونه نیا توانیم را تکواژ نیا زبانیم عنوانبه فعل و سو کی از سازیمنف تکواژ

 کته استت یاهیتاول گتاهیجا گاه،یجا نیا. است برخوردار[ یمنف]+ ریرپذیتعب مشخصة از ینف گروه هستة

 فعتل یرو بتر موجتود[ یمنفت-] ریرناپتذیتعب مشخصة با هسته نیا. شودیم ادغام آن در سازیمنف تکواژ

 سازیمنف تکواژ یبرا زبانیم گاهیجا عنوانبه فعل انتخاب. کندیم یگذارارزش را آن نموده، جادیا مطابقه

 برختوردار زین[ یفعل-] مشخصة از ،[یمنف]+ ریرپذیتعب مشخصة بر عالوه تکواژ نیا که است لیدل نیا به

 ریرپتذیتعب متناظر مشخصة با جستجوگر عنوانبه ینف گروه هستة در[ یفعل-] ریرناپذیتعب مشخصة. است

 از پت . شتودیمت یگتذارارزش و کترده جتادیا ینیبازب و مطابقه مقصد، عنوانبه فعل یرو بر[ یفعل]+

-] مشخصتة و طرف کی از سازیمنف تکواژ یرو بر موجود[ یفعل-] ریرناپذیتعب مشخصة یگذارارزش

 تظتاهر فعل عنصر یرو بر نحو سط  از پ  سازیمنف تکواژ گر،ید طرف از فعل یرو بر موجود[ یمنف

 .کندیم نیتضم را جمله یمنف خوانش و ابدییم یواج

 یواژگتان شیتآرا یدارا جمتالتِ در یستازیمنفت وةیشت نیتیتب منظوربه فوق لیتحل نکهیا رغمیعل

 از دستته آن در ینفت یجتوازده کته رسدیم نظربه د،ینمایم کارآمد( SOV) فعل-مفعو -فاعل نشانِیب

 یتردهیتچیپ لیتتحل ازمنتدین استت، شتده یگذارشیپ آنها در یفعل سازة که دارنشان یمنف یهاساخت

 .گرفت خواهد قرار یبررس مورد بعد بخش در موضوع نیا. است

 یپرسش خوانش شدنفراهم -4-2-2

 فعتل یدارا کته مثبتت ریتخ-یبلت یپرسشت جمتالت در شتد، اشتاره قبتل بختش در کته گونته همان
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 یهتاشخصتهم گتاه،یجا نیا از و دیآیم فرود دیتأک گروه هستة گاهیجا در فعل هستند، شدهیگذارشیپ

 یپرسش جمالت از دسته آن در اما. کندیم ینیبازب و مطابقه یمنظور گروه هستة یهامشخصه با را خود

 ختوانش نیتتأم وةیش که است مطرح پرسش نیا هستند، شدهیگذارشیپ فعل یدارا که یمنف ریخ-یبل

 یمنظتور گتروه هستة یهامشخصه و فعل به مربو  یهامشخصه کدام واقع، در .است چگونه یپرسش

 .کنندیم ینیبازب را گریهمد

 کته مثبتت ریتخ-یبلت یپرسش جمالت همانند که است این است،گفتنی  هاساخت دربارة این آنچه

 فعتل یحتاو کته یمنفت ریتخ-یبلت یپرسشت جمتالت از دستته آن در انتد،شدهیگذارشیپ فعل یدارا

 قترار دیتتأک گروه هستة گاهیجا در چپ سمت ةیحاش به حرکت از پ  فعل زین هستند شدهیگذارشیپ

 هستتة در ختود ةیتاول گتاهیجا در فعتل که ردیگیم صورت یزمان ینف یجوازده گر،ید انیب به. ردیگیم

 جتادیا یزمتان ستازیمنفت تکواژ و فعل یهاهمشخص نیب الزم مطابقة قت،یحق در. است واقع یفعل گروه

 یواژگتان شیتآرا یدارا جمله که نشانیب حالت رد رایز دارد؛ قرار خود یاصل یجا در فعل که شودیم

SOV ،وقتوع به یزمان صرفاً چپ سمت ةیحاش به حرکت و است واقع یفعل گروه هستة در فعل است 

 حالتت در ینفت یجتوازده از پت  رو،نیتا از. شتود یگتذارشیپت ندیفرا دستخوش فعل که ونددیپیم

 دیتتأک گروه هستة یرو بر موجود[ گسترده یکنفراف اصل] یقو مشخصة ریتأث تحت یمنف فعل نشان،یب

 نیتا یرو بتر موجتود[ دیتتأک-] مشخصة یگذارارزش و ینیبازب ضمن تا کندیم حرکت گاهیجا نیا به

 یپرسشت ختوانش د،یتگرد ذکتر زیتن نیا از شیپ چهچنان اما. کند فراهم زین را جمله مؤکد ریتعب هسته،

 شتدهیگذارشیپ فعل انیم ارتبا  ینوع یبرقرار متضمن امر نیا که شود نیتأم یاگونه به دیبا زین جمله

 .است یمنظور گروه هستة و دیتأک گروه هستة در

 دوستت؟ نکرده ازدواج. ! الف( 59)

 دانشگاه؟ یعل نرفت. ! ب       

 شما؟ نیایب نیخواینم. ! پ       

 یپرسشت جمتالت در ند،هستت شتدهیگذارشیپ فعل یدارا که مثبت ریخ-یبل یپرسش جمالت همانند

 بتا یمنظور گروه هستة گاهیجا در فعل فرود و ییجابجا زین شدهیگذارشیپ فعل یحاو یِمنف ریخ-یبل

 عنصر لةیوسبه هسته نیا( یادرونه یبندها در) اوالً رایز ست؛نی ریپذامکان یپرسش خوانش نیتأم هدف

 کیت بته ینقش گاهیجا کی از فعل حرکت دامةا از انجماد اصل اًیثان و است شده اشغا  “که” ینمامتمم
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 از دستته آن در که نمود مطرح را یکل یادعا نیا توانیم ن،یبنابرا. کندیم یریجلوگ گرید ینقش گاهیجا

 ریتتعب هستتند، یمنفت ایت مثبتت نتوع از یاشدهیگذارشیپ فعل یحاو که یریخ-یبل یپرسش جمالت

 امتر نیا بلکه شود،ینم نیتأم یمنظور گروه هستة گاهیجا به فعل آشکار حرکت ،یطر از جمله یپرسش

 رِیخ-یبل یپرسش جمالت همانند که رسدیم نظربه نخست نگاه در لذا،. است گرید یسازوکار متضمن

 یمنفت شتدةیگذارشیپ فعل یدارا رِیخ-یبل یپرسش یهاساخت در مثبت، شدةیگذارشیپ فعل یدارا

 یمنظتور گتروه هستتة یهتامشخصه با فعل یهامشخصه نیب قةمطاب ،یطر از الزم یپرسش خوانش زین

 مطابقته نیتا کته شتودیم استدال ( 0225 و 0222 ،5999) 11هان از یرویپبه ادامهدر اما گردد،یم نیتأم

 .ستنی ریامکانسذ

 یونتانی ،ییایتتالیا ماننتد ییهتازبان در یامر جمالت یسازیمنف تیقابل عدم مشاهدة با( همان) هان

 هتازبان از گونتهنیتا در یمنفت یامتر ستاخت کته است ساخته مطرح را فرض نیا ییایاسسان و معاصر

 دیتنبا ینف که کندیم استدال ( 5912) 11فرگه از یرویپبه او واقع، در. است متناق  یخوانش دربردارندة

 صترفاً» ،یو دگاهیتد طب،. باشد داشته 19یاسازه تسلط یامر جمالت به مربو  18یمنظورنما عملگر بر

 15یامتر عملگتر 12دامنة تحت ینف عملگر که شودیم یتلق مجاز یمنف یامر یهاساخت از یخوانش آن

 هتان،) «ردیتگینمت قترار ینفت عملگتر دامنة تحت هرگز یامر عملگر که است یحال در نیا دارد، دامنه

 نیتیتع یمنظور گروه هستة گاهیجا در یامر یمنظور یروین سو کی از آنکه به توجه با ن،یبنابرا(. 5999

 کنتدیم استدال  هان رد،یگ قرار ینف عملگر دامنة تحت تواندینم یامر عملگر گر،ید یسو از و شودیم

 گتاهیجا در ینفت که است آن بحث مورد یهازبان در یمنف یامر یهاساخت بودنیردستوریغ لیدل که

 کته ستازدیم مطرح را دهیا نیا یو و،ر نیا از. دارد یاسازه تسلط یامر عملگر بر یمنظور گروه هستة

 .ردیگینم قرار ینف دامنة تحت هرگز منظورنما عملگر

 انتواع ریستا بته آن میتعمت و متذکور یهتازبان در یمنف یامر جمالت به هان کردیرو گرفتن نظر در با

 در یمنفت ریتخ-یبلت یپرسشت یهاستاخت از دسته آن در ینف یجوازده وةیش نییتب به اکنون جمالت،

 در د،یگرد ذکر نیا از شیپ که گونههمان. هستند شدهیگذارشیپ فعل یدارا که شودیم پرداخته یفارس

                                                             
56. C. H. Han 

57. G. Frege 

58. force operator 

59. c-command 

60. scope 

61. imperative force 
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 گتروه هستتة گتاهیجا در[ گستترده یفرافکنت اصتل] مشخصة ریتأث تحت یمنف فعل جمالت، از نوع نیا

 فعتل از قبل بالفصل گاهیجا در یفارس در سازیمنف تکواژ که آنجا از. شودیم جابجا گاهیجا نیا به دیتأک

 مطابقتة لتذا استت، یپرسشت عملگر بر ینف یاسازه تسلط متضمن “فعل+  سازیمنف تکواژ” و دارد قرار

 جتادیا به منجر دیتأک گروه هستة در یمنف فعل یهامشخصه با یمنظور گروه هستة یهامشخصه صِرف

 استت[ یپرسشت-] مشخصتة کی یحاو یمنظور گروه هستة گر،ید یسو از. گرددیم متناق  یخوانش

 زبتانیم شتدهیگتذارشیپت فعتل. کند ینیبازب[ یپرسش]+ ریرپذیتعب متناظر مشخصة کی با را آن دیبا که

[ یپرسشت]+ مشخصتة مناستب، ریخ-یبل یپرسش ریتعب جادیا منظوربه ن،یبنابرا. است یامشخصه نیچن

 یرو بتر[ یپرسشت-] مشخصة ریتأث تحت مقصد مشخصة عنوانبه شدهیگذارشیپ فعل یرو بر موجود

 یپرسشت ختوانش ستو کیت از تتا کندیم حرکت هسته نیا به جستجوگر عنوانبه یمنظور گروه هستة

 ،یحتالت نیچنت در. کنتد یریجلتوگ متنتاق  یریتعب جادیا از گر،ید یسو از و دینما فراهم را ریخ-یبل

 دامنتة تحتت و مانتدیم یقبا دیتأک گروه هستة در خود یجا در فعل یرو بر موجود[ یمنف]+ مشخصة

 :است شده داده نشان( 9) شمارة نمودار در مطابقه و حرکت نیا. ردیگیم قرار یپرسش عملگر

 سارا؟ رو کتاب نخوند( 59)

 
 یمنف ریخ-یبل یپرسش جمالت در یپرسش و مؤکد خوانش شدنفراهم(. 3) شمارة نمودار

 گتروه هستتة و فعتل یهامشخصه انیم قةمطاب از پ  است، مشخ  فوق نمودار در که گونههمان 

 اصتل] یقتو مشخصتة ریتتأث تحتت و[ دیتتأک-] ریرناپتذیتعب مشخصتة ینیبازب زةیانگ با یمنف فعل ،ینف

 آشتکار حرکتت امکان عدم لیدلبه ،سس . کندیم حرکت دیتأک گروه هستة گاهیجا به[ گسترده یفرافکن

 ختروج و ستو کیت از جمله یپرسش خوانش یضاار منظوربه یمنظور گروه هستة گاهیجا به یمنف فعل
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 بته ییتنهتابته فعتل یرو بتر موجتود[ یپرسشت]+ مشخصة گر،ید یسو از ینف دامنة از یپرسش عملگر

 یبتاق دیتتأک گتروه هستتة گتاهیجا در را[ یمنف] مشخصة و کندیم حرکت یمنظور گروه هستة گاهیجا

 فعتتل یدارا رِیتتخ-یبلت یپرسشتت تجمتتال در یپرسشت ختتوانش کتته یحتال در رو،نیتتا از. گتتذاردیمت

 در فعتل یهامشخصته و یمنظتور گروه هستة یهامشخصه نیب مطابقة ،یطر از مثبت شدةیگذارشیپ

 یحتاو کته یمنفت ریخ-یبل یپرسش یهاساخت از دسته آن در شود،یم انجام دیتأک گروه هستة گاهیجا

 هستتة گتاهیجا به فعل[ یپرسش]+ مشخصة حرکت ،یطر از یریتعب نیچن هستند، شدهیگذارشیپ فعل

 .گرددیم فراهم دیتأک گروه هستة در فعل[ یمنف]+ مشخصة یابقا و یمنظور گروه

 یریگجهینت -5

 در یمنفت ریتخ-یبلت یپرسشت جمالت از دسته آن در یپرسش و یمنف خوانش نیتأم وةیش مقاله نیا در

 شتنهادیپ نخستت هتدف، نیتا بته لین منظوربه. شودیم یگذارشیپ فعل آنها در کهبررسی شد  یفارس

 ینیبتازب زةیتانگ بتا یمنفت و مثبتت ریتخ-یبلت یپرسشت یهاساخت در شدهیگذارشیپ فعل که دیگرد

 تتا کنتدیمت حرکت گاهیجا نیا به آشکار صورتبه دیتأک گروه هستة یرو بر موجود[ دیتأک-] مشخصة

 ادعتا نیتا( 0225 و 0222 ،5999) هتان از یرویتپبته آن، از پ . سازد برآورده را جمله مؤکد خوانش

 دیتتول منظوربه یمنظور گروه هستة گاهیجا به یمنف فعل آشکار حرکت امکان عدم لیدلبه که شد مطرح

 مشخصتة یگتذارارزش و ینیبازب هدف با ییتنهابه فعل یرو بر[ یپرسش]+ مشخصة ،یپرسش خوانش

 گتروه گتاهیجا در را[ یمنفت]+ مشخصة و کندیم حرکت گاهیجا نیا به یمنظور گروه هستة[ یپرسش-]

 قترار[ یمنفت]+ مشخصة دامنة تحت فعل یرو بر[ یپرسش]+ مشخصة له،یوسنیبد. گذاردیم یباق دیتأک

 .بود خواهدقابل قبو   جادشدهیا یپرسش خوانش درنتیجه و ردیگینم
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