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 چکیده
  شاود  مانی آن یاقع میاسا  که متم  اعاا  خایای چمنون ندنشاشاتو  ی دیگر اعاا  چ  [NP XP]ای با سااختار  جمله ساازهخرده

ای تح  ،نوان نبنش کوچک  یا چا چمنون سااویشی، انگلی،اای، ،ربی، عران،ااوی ی عارساای سااازهزنجیرۀ مذکور در برخی زبان

شاونش  سااز ی تراری  مارمعی میودای،اتا، متمم چا بنشی عاقش عا  خجملهدر تویای  ایو بنشچا، خرده   دچشجمله  تشایی  مینخرده

اضااعه باشاش   حرف یاتتی ی یا گریهاسامی، گریه  توانش گریه در ایو بنشچا می  (XP)اسا     [NP XP] که سااختار آناا به یاور 

در   دژیچش حاضاار  ای یک جملۀ کام  را در خود دارنشای چ،ااتنش که ماندارای مانای گزاره  چاجملهخردهبه لحاظ مانایی نیز 

در زبان کردی، گویش سااورانی،  [NP XP]بودگی زنجیرۀ  به منظور بررساای سااازهگزینی ی چارچوب نظریۀ حاکمی  ی مرجع

به  انش،  انی گردآیری شاشهشکه به یاور  می زبان کردی واچشی ازگونۀ موکریانی انجام شاشه اسا   در ایو راساتا، با اساتناد به شا

  5færzبه ،نوان متم  اعاالی چمنون  [NP XP]دچش زنجیرۀ  چای حایا  از دژیچش نشاان می  یاعتهدردازی میچا بررسای داده

  bæ، ی  ʻنامیشنnew nenan   ʼن  ،ʻآیردنح،اااببهbæ hesew henan   ʼن،  ʻودان،ااتzanin  ʼن ،ʻکردنعرضkerden  ʼن

بودن زنجیره را شاشه نیز ساازهارایه  چایچمننیو اساتشل دچش   میای  ساازه  چا داسا ِآزمونبه تمامی   ʻنظرآمشنبهnæzær haten ʼن

 جمله اس  دچش؛ سازۀ حای  خردهسازه تشیی  مییک از زبان کردی در ایو گونه  [NP XP]در نتیجه، زنجیرۀ   کننش اثبا  می
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 مهمقدّ  -1

دچش،  ،نوان بخش خلماق زبان که ترویری من،ج  از اجزاء منتک زبان به دس  میبا مطالاۀ نحو، به

به  کرد چای زبانی ی الگوچای حاک  بر چمنشااینی آناا را اسااتخرا   توان قوا،ش حاک  بر زنجیرهمی

انش که با ح م آن به ترااویر  و مطالاه را به جورچینی تشاابیه کرده( برخی ای8:  1389،قیشۀ درزی )

دذیر  یابی بشان امیانیابی  که با دیشن اجزاء جشا از چ  آن دسااا ای دسااا  میکننشهجالب ی خیره

ترکیب  شاایوۀ   چا،آیی سااازهنی،اا   بشیو ترتیب دسااتور زبان با تویاای  ایو قوا،ش ی شاایوۀ باچ 

چای ما م جمله، ،نوان ییی از ساازهبه ،کنش  گریه عالیرا مشاخم  میی انواع آن چای نحوی  زنجیره

چا ی بنشچای  به یاور  گریه ،چایی رااسا   اعاا  ساازه  مطالاا  عرایانی را به خود اختراا  داده

ای نو ری به زبان ی آناا درینهگزیننش که چریک از  متمم  خود برمیدر نقش    ،ای،اااتا ی ناخودای،اااتا

ییی از  جمله، خرده که  چا شااایش به جر   بتوان گت گشاااینش  از میان ایو متمم مطالاا  زبانی می

گزینی ی برنااماۀ  چاا در نظریماۀ حااکمیما  ی مرجعبرانگیزتریو ساااازهچاای بناشی عاا ، از بحا متمم 

یضاای     چای تشاخیرایبا اساتتاده از آزمونتا  در ایو دژیچش برآنی  به ایو ترتیب،     گرا اسا کمینه

 بررسی کنی    6چا را در گویش سورانی، گونۀ موکریانیبودگی ایو زنجیرهسازه

 جملهخرده -2

  شاناساان بودهچمواره چالشای دیش ریی زبان( 1)شامارۀ  در جملۀ  [NP XP]  زنجیرۀماچی   تحلی   

 اس    

1) I consider [him angry].  

گزینی بنشی عاقش عا  خودای،اتا،  جمله را در نظریمۀ حاکمیم  ی مرجع( خرده421:  2003)  7کری،اتا  

  (XP)اسا   در ایو بنش   [NP XP]  کنش که سااختار آن به یاور سااز ی تراری  مارعی میمتمم 

 
  یاقع   یکردچا  یارتباط  زبان شاااود،یم  شهینام چ    یمااباد  ۀنگون  اغلب  که  دژیچش،  ویا در  مطاالاه مورد  ۀگونا ،یانیاموکر  ۀگونا -6

  اس    توان،ته زین  گونه  ویا   اس   بانه  ی سقز  بوکان،  ه،یاُشنو  یچاشاارستان  عایا   حشم  کردساتان،  اساتان  شاما  ی  یغرب  جانیآذربا در

  گونه   ویا(  12: 1362) یکلباس   رید کار به زین  ریزنامه ی مجله  نوشتار،  در یاز لغا  ی ساختارچا را حتظ کنش  یاریب،   یای شی 

  اس  داده  قرار یسوران ۀدست در ی کرده  مجزا یشمال  یکُرمانج از را

7. D. Crystal 



 25/ یانی موکر  ۀگون در جملهخرده شبه یچارهیزنج یبودگسازه  ییضا

:  1995)  9ی گایوستی  8کاردینالتی  اضاعه باشش حرف یتتی ی یا گریهاسمی، گریه توانش یک گریه  می

چایی  جمله به سازهبه ،قیشۀ آنان خرده  ؛داننشمی  برانگیزچالشجمله را چمننان ( بح  دربارۀ خرده1

ف دیگر بنشچا  برخال  چاایو سااازهمحمو   دچنش   طۀ نااد ی محمو  را نشااان میکنش که راباشاااره می

اولی، گریه مراشر، یات  متاسا      [NP XP]  شاشه نشارد ی سااختار آناا به یاور عا  یارف

چ،تنش  تااری     (XP)  ،چای ممیو در جایگاه محمو  یتتی، گریه حرف اضاعه ی گریه اسمی سازه

ساز  متمم   نبود عا  خودای،تا ی  چایجه اشتراک چمۀ ایو تویی   که جمله ارایه ششهعرایانی از خرده

  ، ( دنشاشااتو)  دان،ااتو  دنشاشااتو،ن چمنون  اعاا    از  محشید  ایدسااته  متمم  در آن اساا   ایو زنجیره

( بح  بر 2 :کاردینالتی ی گایوساتی )چمان  شاودیم  یاقع  ماناچ   اعاا    گرید  ی   شنینام  کردن،عرض

رغ   دچنش، اگرچه ،لیبودگی ایو زنجیره را به مطالااتی قب  از دساتور زایشای ن،اب  میسار ساازه

بودگی آن یجود ناشارد  باه طور کلمی  نظر بر سااار یضاااایما  ساااازهچاای متااشمد چنوز اتمتااقدژیچش

ه دسااته جای  جمله در سااگرعته دربارۀ خردهچای انجامگرعته ی به تبع آن تحلی مطالاا  یااور 

(،  2005)  12(، باا 1983)  11(، اساااتو  1983)  10گیرناش  در دساااتاۀ ایم  اعرادی چمنون ساااتیرمی

اناش، ایو چاایی کاه مطاالااه کردهچاایی در زباان( باا اقااماۀ اساااتاشل  2006(، درزی )2012)  13یوکویااماا

( نیز با ارایۀ  1986) 14ریت،ای( ی 1991کننش  ایو در حالی اسا  که اساتو  )چا را ساازه تلقمی میمتمم 

جمله عقط در ییی از ساطو  اشاتقاق چ،اتنش ی در ناای  در دساتۀ  چایی قای  به یجود خردهتحلی 

ی    19(، دالرد1993)  18(، نپاالی1992)  17(، آرتس1991)  16ی لویو  15ساااومم اعرادی چمنون چوکااری

جملاه در ( تااابیری متتاای  از مااچیما  خرده2012)  22( ی ایریمیاا1998)  21(، باالتیو1994)  20ساااا 
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13. T. Yokoyama 

14. L. Rizzi 
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دچنش  در مقای،ه با دی گریه دیشیو دارنش  آنان ایو اجزاء را منتک کرده ی تابیری جشیش به دس  می

جمله یجود نشارد، بلیه ایو زنجیره ممیو اسا  گریه ای تح  ،نوان خردهیاقع از نظر آنان ساازه

 باشش     ترری ، گریه زمان یا محمو  مرکمب

  færzچاایی چمنون  برآنی  کاه یضاااایما  ایو زنجیره را در جاایگااه متمم  عاا   در ایو دژیچش 

  new nenanن  ،ʻآیردنح،اااببهbæ hesew henan ʼن، ʻودان،ااتzanin   ʼن  ،ʻکردنعرضkerden  ʼن

ʼنامیشنʻ  ی نbæ næzær haten   ʼنظرآمشنبهʻ  بودگی بررسای کنی   در گونۀ موکریانی از لحاظ ساازه

با بیارگیری    گرعته در ایو زمینه از نظر خواچش گذشا ، ساپسمطالاا  یاور   در ادامۀ عرا ، ابتشا

گزینی، ،نراار جانشاایو، آزمون چمنون مرجع  ،چای زبان کردیمتناسااب با ییژگی  چنش اسااتشلِ 

 سنجی  بودگی آن را میدگرگویی ی چنش استشل  دیگر سازه

 جملهخرده  باب درگرفته  صورت  مطالعات -3

چای  دچش که ساااازۀ مذکور از جمله ساااازهجمله نشاااان میبررسااای مطالاا  اخیر در زمینۀ خرده

تاشی  نظریمۀ ایاااو  ی دارامترچا ی راور برنامۀ  شاااناسااای اسااا  که با یجود انگیز در زبانبح 

( چمننان یضاایمتی متزلز  دارد، به طوری که دربارۀ یجود یا نبود آن  1993)  23گرای چام،اییکمینه

توان در دی دساتۀ کلمی جای داد؛ دساتۀ ایم  آن شاشه در ایو زمینه را میقطایمتی نی،ا   تحقیقا  انجام

دردازنش، در چای مختل  میثبا  یجود ی یا نبود ایو بنش در زباندساا  از مطالااتی چ،ااتنش که به ا

چای درینی ایو بنشچا را بررساای  جمله ییژگیحالی که مطالاا  دسااتۀ دیمم با دذیرش یجود خرده

بودگی ایو ششه در باب سازهمطالاا  انجام  با توجه به چشف ایلی دژیچش، بخش، در ایو  انش کرده

 شونش زنجیره مطر  می

جمله را در زبان ژادنی بررساای  ی خرده   24( به طور چمزمان عرضایمۀ محمو  مرکمب 2012یوکویاما )  

جمله از عرضایمۀ محمو   جمله، عرضایمۀ خرده خرده چای شابه در تحلی  ساازه  اسا   به ،قیشۀ ای  کرده 

کنش که ایو زبان  می اثبا     26ادا  تیری    ی   25تر اسا   یی با اساتتاده از ،نایار قطبی منتی مرکمب قوی 

  dare-mo     (anyone )ن   زبان ژادنی دی ،نرار قطبی منتی نامایمو  جمله دارد  ای تح  ،نوان خرده ساازه 

 
23. N. Chomsky 

24. complex predicate 

25. negative polarity items 

26. honorifics  



 27/ یانی موکر  ۀگون در جملهخرده شبه یچارهیزنج یبودگسازه  ییضا

 بناش بااشاااناش، در غیر ایوباایاش چ    27دارد  ایو ،ناایااار ی ،الما  نتی   sika-NP     (only NP )ن ی مایمو  

یوکویاما    ( 2) شامارۀ چایی ماننش جملۀ اسااس داه   یردساتوری خواچش بود  بر غ   حایی آن یاور  جملۀ 

کنش، به مورد نظر در زبان ژادنی ماننش یک ساازه ،م  می [NP XP]گیرد که  ( چنیو نتیجه می2012)

شاود  چمننیو  بنش نباشانش، جمله بشسااخ  میای که اگر ،نرار قطبی منتی ی محمو  منتی چ گونه

جمله چا عرضیمۀ خردهتر از ،نرر قطبی منتی داشته باشش  چر دیی ایو ییژگیای یسیعنتی بایش دامنه

کنناش  در ایو جملاه، زنجیرۀ قرارگرعتاه در داخا  قلمااب چماان زنجیرۀ  یتر از محمو  مرکماب مرا قوی

[NP XP] ن مشم نظر اسا   در ایو زنجیره گریه اسامیGeorge-sika   (only George)    با ،نرار نتی

 دچش که زنجیرۀ موردسااختی نشاان می  ایو خوشسااخ  اسا بوده ی چمننان جمله خوش بنشچ 

   -naنی ،الما  نتی     sika–نش کاه در آن ،نرااار قطبی منتی مایمو  کنانظر ماانناش یاک بناش ،ما  می

 انش ساخ  به دس  دادهای خوشطور چمزمان در آن حضور دارنش ی جملهبه

2) John   -ga         [George  -sika   (sono  sigoto  -ni)    huawasi  -ku  na    -ku] 

kazi  -ta. 

John   -NOM    George  -only    that   job     -for    suitable   -p    Neg  -p    feel   

-Pst. 
“John felt that only George was suitable for that job.”  

  (2012)یوکویاما، 

بایش    که  اسا  28ادا  تیری ʼجمله در زبان ژادنی  در حمای  از خردهشاشه  اساتتاده اساتشل  دیگر 

اگر گریچی اساامی در  ،بنش باشاانش  به ،بار  دیگردر یاقع چمان عا، ، چ شااشه،  با موضااوع تیری 

بتوانش با ایو ادا  تیری  شاود، آن گریه اسامی قطاای یک عا،  سااختاری اس   به   [NP XP]سااخ   

  goنشااشن را داشااته باشااش  در نمونۀ زیر دیشااونش تیری   ،الیه عا،  مورد نظر بایش قابلیم  تیری 

در   (NP)اس   چمننیو، گریه اسمی  مورد نظر به کاربرده ششه [NP XP]  موجود در  (XP)چمراه با 

قاب  احترام اسا   از آنجا که خشمتیار شاای،اتگی تیری  نشارد، اگر ایو دیشاونش   [NP XP]  رۀزنجی

 شش کرد، جمله بشساخ  میرا تیری  می  siyooninنگریه اسمی

3) Siyoonin   -ga         kokuoo   -o        go    -soomee ni  kanzi  -ta. 

Siyoonin   -NOM   king        -ACC  Hon   -wise     P  feel     -Pst. 
“The servant felt that the king was wise.” 

 
27. negation 

  رینشیاحترام به کار م انیب یبرا یرعای که ییچایاژه -28
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 ( 2012)یوکویاما، 

 کنش  ،م  می ،جمله،نوان خردهدر زبان ژادنی ماننش یک سازه، تح   نظر    زنجیرۀ مورد ییبه ،قیشۀ  

  در زبان انگلی،اای   مذکوربه بررساای یضااای  سااازۀ با اسااتناد به چنش اسااتشل   (  2005)  با  

ط    31چادارهی ایاطال  30یاژهی انتخاب دوچ  29بنشیاساتشل  ایم  یی مبتنی از زیرمقوله  درداخ   توسام

یاژه ،شم امیان حضااور آن در جایگاچی غیر از جایگاه عا،   چای دوچعا  اساا   از جمله ییژگی

 ( گواه ایو ییژگی چ،تنش 5( ی )4)شمارۀ اس   جمال  

4) It is raining. 
5) *I saw it. 

 ( 2005)با ، 

ی به چمننیو در زبان انگلی،ای برخی گریه رینش؛ در کار میچای اسامی متاولی عقط با اعاا  خایام

 شونش آیی ششیش میچای اسمی در مقام متاو  دستخوش محشیدیم  باچ یاقع ایو گریه

6) Lane took advantage of Andrew./ Advantage was taken of Andrew. 
7) *I persuaded advantage [to be taken of Andrew]. 

یاژه ی شاااود کاه دوچچاای زیر مشااااچاشه مینموناهچاایی کاه ذکر آن رعا ، در  باا توجماه باه ییژگی 

چای  ،نوان متاو  عا تواننش بهانش، می(، به ترتیب، تیره شاشه9( ی )8چا که در جمال  )دارهایاطال 

ی یاقع شاونش  ایو اعاا  خا ، چمان عا  ،نوان متمم  را به [NP XP]چایی چ،اتنش که زنجیرۀ  خایام

( ی 8)شامارۀ چا در جایگاه متاو  جمال  دارهچا ی ایاطال یاژهکننش  حضاور دوچخود انتخاب می

چا در ساطحی از اشاتقاق عا،   سااختی ایو جمال  متضاممو ایو اسا  که ایو متاو  ( ی خوش9)

 انش ششه بودهساختاری بنشچای درینی
8) We consider it unlikely that John will win. 
9) We considered the chips down. 

 ( 2005)با ، 

چای  رغ  آزادی حضاور گریه  ،لیسا چای جمله اچا در میان ساازهاساتشل  دیگر نتوذ قیشیاره 

تواننش به داخ  چا نمیحرف اضاعه ی قیشچای عا ، ماننش ضمایر تأکیشیِ درین گریه عالی، ایو گریه

 دچنش ششۀ موردنظر نتوذ کننش ی جمالتی غیردستوری به دس  میدرینیچای  سازه

10) *I consider [the mayor myself to be very stupid]. 

 
29. sub-categorization 

30. expletive 

31. idiom chunk 
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 ( 2005)با ، 

جملاه را در زبان ،نوان خردهبه [NP XP]چا تحلیا  زنجیرۀ  ( نیز به کماک ایو اساااتاشل  2005با  )

 دچش انگلی،ی ترجیح می

را در زبان انگلی،اای یک سااازه تح     [NP XP]( نیز با ارایۀ شااواچشی ساااخ   1983اسااتو  ) 

کنش  تأکیشی اثبا  می  32دانش  یی با اقامۀ شاواچشی از قیشچا ی ضامایر انایاسایجمله می،نوان خرده

کنش  قیشچا ی ضمایر انایاسی از جمله ماننش یک سازه ،م  میکه در تمامی موارد زنجیرۀ مورد نظر  

جایگاه    )^(( نشاانۀ 11)شامارۀ چای شانایر در جمله چ،اتنش که حرک  آزادانه دارنش  در ملا   ساازه

 دچش احتمالی ضمیر انایاسی تأکیشی را نشان می

11) I ^ gave a present myself to the mayor ^. 

 ( 1983)استو ، 

تواننش در رغ  حرک  آزادانۀ قیشچا ی ضاامایر انایاساای تأکیشی در جمله، ایو ،نایاار نمی،لی 

توان زنجیرۀ مورد نظر را یک ساازه دان،ا  نتیجه می مورد بررسای حضاور یابنش، در [NP XP]میان  

   تواننش به داخ  ایو زنجیره نتوذ کننشرغ  آزادی حرک  در میان جمله، نمیکه ،نایار شانایر ،لی

( ،شم امیان حضاور ایو ،نایار  12)شامارۀ  جمله اسا   جملۀ ( ایو ساازه خرده1983از نظر اساتو  )

 دچش نشان می [NP XP]  را در زنجیرۀ

12) a. * I consider [Johan myself to have won].  
b. * I consider [the mayor myself very stupid]. 

c. * I want [him very much off my ship]. 

 ( 1983)استو ، 

که   [NP XP]چای  دچش که حشماق  برخی زنجیره( نیز با ارایۀ شااواچشی نشااان می1983سااتیر ) 

ی یاقع می به  [NP XP]شااونش، سااازه چ،ااتنش  به ،قیشۀ یی ایو تابیر از زنجیرۀ  متمم  اعاا  خایاام

 گیرنش، تتومق دارد تابیراتی که زنجیرۀ مورد نظر به طور کلمی سازه در نظر نمی

جمله اسا   ایو  ( در حمای  از خرده3198ساتیر )  چایییی از اساتشل    33گریه اسامی اعتخاری 

چای بله/خیر با عا  جایی برای سااا  چای اسامی مامو  در جابهاسامی چماننش دیگر گریه  چایگریه

 
32. anaphoric 

33. honorary noun clause (HNP) 
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ی که آناا را از دیگر برای گرعتو حال  حضااور دیشا می  34کمیی، ی ارتقاء کننش  تناا ییژگی خایاام

چایی غیر از  کنش، ،شم امیان حضاور آن در جایگاه گریه اسامی محمو  چای اسامی متمایز میگریه

اسا ، گریه اسامی اعتخاری   ای که درین قلماب آمشه( ساازه13)شامارۀ  ا  ربطی اسا   در جملۀ اعا

اسا   لزم به ذکر   ( به کار رعته15( ی ارتقاء )14چای سااالی بله/خیر )اسا  که به ترتیب در جایگاه

چایی گریهشااش   شااونش، زیرا چمانطور که گتتهحرف اضاااعه تلقمی نمیچا گریهاساا  که ایو سااازه

اسامی شاونش، اگرچه کامالی چ  به گریهچای اسامی راچر میچای گریهاعتخاری چ،اتنش که در جایگاه

چا در جایگاه ساااالی بله/خیر ی ارتقاء به کار  از آنجا که ایو گریه ،شااباچ  نشارنش  به ،بار  دیگر

چاای حرف  نی برای گریهتوان آنااا را گریه حرف اضااااعاه تلقمی کرد، زیرا چنیو امیااریناش، نمیمی

  اضاعه یجود نشارد

13) a. [Under the bed] is a cozy spot. 

b. * [Under the bed] pleased the cat. 

14) a. Is [under the bed] a cozy spot? 

b. * Did [under the bed] please the cat? 

15) a. [Under the bed] seemed to be a cozy spot. 

b. * [Under the bed] seemed to please the cat.  

 ( 1983)ستیر، 

چای  چا نو،ی گریه اسااامی اعتخاری چ،اااتنش، زیرا در چمان جایگاهجملهدارد خردهای اذ،ان می 

( بیانگر ایو ییژگی 16b( ی )16aچای )دادهچای اساامی اعتخاری حضااور دارنش   مامو  برای گریه

شااود، درساا  در جایگاه  جمله تلقمی میشااشه که خرده( سااازۀ مشااخم 16aدر جملۀ ) چ،ااتنش 

شاود ی عا  جا مترد تلقمی میاسا   ایو ساازه به یاور  یک  چای اسامی اعتخاری حاضار شاشهگریه

بودن در مطابقه  رغ  جمع،لی   womenناساامی چمراه آن عالی ربطی ی مترد اساا   چمننیو گریه

اسااا  ی   ،نوان عاا،ا  عالی غیر از عاا  ربطی آماشه( باه16bی ناشارد  چمیو زنجیره در جملاۀ )نقشااا

 آینش اسمی اعتخاری عقط با عا  ربطی میچای  جمله بشساخ  اس ، زیرا ماننش گریه

16) a. [Workers angry about the pay] is just the sort of situation that the ad 

campaign was designed to avoid.   
b. * [workers angry about the pay] pleased Maybelle immensely. 

 ( 1983)ستیر، 

 
34. raising 
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چای اسااامی اعتخاری ی یک ساااازه  چا نو،ی گریهجمله( خرده1983)بنابرایو به ،قیشۀ ساااتیر   

گذارد، امما به ،قیشۀ یی جمله ی چ،اتنش، اگرچه یی بح  دربارۀ مقولۀ دساتوری ایو ساازه را باز می

  چای ممیو چ،تنشگریه یتتی گزینه

تمامی  ( اساا   در  2006جمله در زبان عارساای درزی )شااشۀ مربوب به خرده  تناا دژیچش انجام 

کنش  یی با اقامۀ  ماننش یک ساازه ،م  می [NP XP]شاشه در ایو تحقی،، زنجیرۀ  چای ارایهاساتشل  

اثباا  میاساااتاشل   گونااگونی  تبییوکناش کاه ،لیچاای  از جملاه غالمالیرغ   زاده  چاای مختل  

 به داشااتو،ن( در زبان انگلی،اای متمم  اعاالی ماننش  1983)  35( در زبان عارساای ی ییلیامز110:1374)

  چا استشل   از برخی  اس  جملهخرده  دارای  عارسی زبان در  کردن  گزارش  ی  دنشاشتو  آیردن، شمار

    اس   زیر  یور  به

دچش  اساا  که نشااان می   ʻچمپایگی ʼجمله  ( مبنی بر حضااور خرده 2006ایملیو اسااتشل  درزی )  

گریه  ی یا دی  گریه زمان    چمپایگی دی توان آن را دچش که نمی زنجیرۀ مورد نظر یک سااازه تشاایی  می 

  [NP XP]چای چای قرارگرعته در درین قلماب چمان زنجیره زنجیره  ( 17) شامارۀ   در جملۀ   ،ا   دان عالی 

 ساخ  باشش   تواننش با چ  چمپایه شونش ی جمله خوش چ،تنش که می 

 دانش   ای ]ح،و را ،اق [ ی ]،لی را دیوانه[ می  (17

 (2006 ،درزی)

اسا   به ،قیشۀ   ʻخودʼتأکیشی ،ریان  -دیممیو اساتشل  ذکرشاشه در ایو تحقی،، ضامیر انایاسای 

دذیرد  با ،نوان مرجع خود می( ضامیر ،ریان در جمال  عقط ی عقط عا،  جمله را به2006درزی )

دار شاشه  نشاان  ʻراʼایو حا ، در جمالتی از زبان عارسای ایو ضامیر آن گریه اسامی را که با تیواژ  

متاو  ریساااختی در دنبا  ایو یضااایم  یی ماتقش اساا  که به  گزینش ،نوان مرجع برمیاساا ، به

 جمله اس  عا،  ساختاری بوده اس   ایو عا،  ساختاری چمان عا،  خرده 36سطحی از بازنمود

 داننش استتاده از آن را مایۀ بشبختی[ مییک عضیل  ی سوء iخود  iچا ]اخالق راآن  (81

 (2006 ،درزی)

(  2006اساا   درزی )   37ʻاباام ʼجمله در زبان عارساای  اسااتشل  سااومم ایشااان در حمای  از خرده  

 
35. E. Williams 

36. representation 

37. ambiguity 
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رینش  ایو برخی یااتا  در زبان عارساای بشین تغییر شاای  در نقش قیش چ  به کار می ماتقش اساا   

ح،ااااب آیردن، دناشاشاااتو، گزارش کردن، ن باه  کلماا  در متاوم جمالتی کاه عاا  آنااا اعااالی نظیر  

که با اعاا  دیگر چنیو اباامی در جمله دیشه آیرنش، در حالی باشاش، اباام به یجود می   ی غیره    دان،اتو 

چای مذکور نی،اا ، کلمۀ ( از دژیچش موردنظر که عا  آن جزء عا  19) شاامارۀ ود  در جملۀ شاانمی 

ال ( از آن برداشاا     19کنش، در نتیجه تناا مانای ) نخوب  در نقش قیش عا  ایاالی را تویاای  می 

  شااود  حا  اگر ایو کلما  در جایگاه محمو  بنشچایی یاقعب( منتتی می   19شااود ی برداشاا  ) می 

شاود  به ،قیشۀ ای اگر ایو کلما   جمله چ،اتنش، جمله مبا  می ( خرده 2006به اد،ای درزی ) شاونش که 

  ،که اگر نقش یاتتی داشاته باشانشکننش  در حالی نقش قیشی داشاته باشانش، عا  ایالی را تویای  می 

ط نما ریه اسامی حال  گ  ( 20) شامارۀ  کننش  در جملۀ جمله، را تویای  می ، عا،  خرده ʻرا ʼشاشه توسام

نقش   ʻخوب ʼشاود  حا  اگر  ال ( از آن برداشا  می   20باشاش، متاوم )   نقش قیشی داشاته   ʻخوب ʼاگر 

شاود   ب( از آن برداشا  می   20کنش ی متاوم ) تویای  می  ʻحجا  را ʼیاتتی داشاته باشاش، گریه اسامی  

 کنش  جمله تلقمی می را خرده   [ NP XP] ( زنجیرۀ  2006اساس ایو تابیرا ، درزی )  بر 

 شناسش می ]این محله را خوب[،لی    (19

 شناسش می  خوبیبهال : ،لی ایو محله را 

  شناسشرا می  خوب،لی ایو محلۀ   *ب: 

 گزارش کرد  ]حجاج را خوب[ای حا     (20

 گزارش کرد   خوبیبهال : ای یضایم  سالم  حجا  را  

 اس    خوبب: حا  حجا   

 (2006 ،درزی)

ضامایر انایاسای ی دیساویه   38ʻگزینیمرجعʼاساتشل  باشی ذکرشاشه در ایو دژیچش مربوب به   

(، اگر  21)شامارۀ  شاشه در درین قلماب در جملۀ  مشاخم  [NP XP]در زبان عارسای اسا   در زنجیرۀ  

ط    یجود داشاته (XP)ضامیری انایاسای یا دیساویه در  نما شاشه از  حال   (NP)باشاش، آن ضامیر توسام

شاود  در حالی که ضامایر در ایو زنجیره آزاد چ،اتنش ی اگر با گریه چای اسامی  مقیمش می  “را”طرف  

( ماتقش اسا   2006شاود  بنابرایو درزی )نمایه شاونش، جمله بشسااخ  میحاضار در ایو زنجیره چ 

 
38. binding 
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، محمو   (XP)سااازد که مقولۀ حاکمیم  ضاامیر انایاساای درین  ای میسااازه [NP XP]زنجیرۀ  

 جمله اس  ود  ایو سازه چمان خردهشجمله میخرده

 دانش می i/ [*j  دشمو ییشیگر i  دانشجوچا را[ j ای  (12

 (2006 ،درزی)

( به دیریی از  2006گرایی اساا   درزی )در برنامۀ کمینه ʻشاایوۀ بازبینیʼاسااتشل  آخر یی از  

گیرد  باه ،الیه ای ماتقاش  میدر نظر    (AgrP)را عراعیو نقشااایِ    [NP XP]( زنجیرۀ  1994)  39چگمو

ی   (T)  به ایو ترتیب،  دارد  (SOV)اس  که در زبان عارسی آرایش یاژگانی   یاس  جمله گریه زمان

شاود  در با مشاخمراۀ حال  متاولی تابیرنادذیر انتخاب می  40جمله از بخش برشاماریعا،  خرده

که جایگاه ایاالی    ایو اساا  ر اینجا عرض برجمله اساا   دچمان محمو  خرده  (XP)نمودار زیر،  

(DP)  ط مشاخمراۀ   اسا  که مشاخمراۀ حال  تابیرنشاشۀ آن  ودهجمله بدر جایگاه عا،  خرده توسام

شاود  اگر مشاخمراۀ حال  عا،   حال  تابیرنشاشۀ چ،اتۀ عالی که با آن در مطابقه اسا ، بازبینی می

در  (Agr XP)گر  به جایگاه مشاخم   (DP)ریزد  حرک   می  جمله بازبینی نشاود، اشاتقاق عریخرده

  41شایاف  جمله با چ  یک ساازۀ یاحش دریاورتی قاب  قبو  اسا  که عا  ایالی ی محمو  خرده

  ( ب،ازد22جملۀ )

   GAPدانش، مو دخترش را ای د،رش را ،اق  می  (22

23 ) 

 
 (2006 ،درزی)

 
39. L. Haegeman 

40. numeration 

41. GAP 
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 یانیموکر  ةگون در [NP XP]  ةریزنج   یبودگسازه  تیّوضع -4

ای دیگر از دانش زبانی ما اسا  که نه تناا تتای  میان جمال  قاب  قبو  ی ای جنبهسااختار ساازه

چا  دچش که جمال  قاب  قبو  را به سازهکنش، بلیه ایو امیان را چ  میغیر قاب  قبو  را مشخم  می

تر چ،اتنش  چای کوچکای از ساازهیاقع اغلب جمال  مجمو،ه    درکردتر تجزیه  چای کوچکی گریه

( سازه به 193:  2001سازنش  به ،قیشۀ آرتس )تر میچای بزر  ی بزر که با چ  ترکیب ششه ی سازه

کننش  اغلب  شااود که با چ  ماننش یک یاحش مانایی ی نحوی رعتار میای از کلما  اطالق میزنجیره

کننش   چا چموار میازهچای تشخیری مناسب راه را برای تشخی  سکردن آزمونشناسان با عراچ زبان

گزینی، ،نرار جانشایو، آزمون دگرگویی ی ، چمنون مرجعدر ایو بخش با اساتناد به چنشیو اساتشل  

  شش  بودگی زنجیرۀ مورد بح  بررسی خواچشیضایم  سازه  ای،سازهآزمون داس 

 گزینیمرجع  -4-1

گرا متشااایما  از  چاای یاااور تریو نظریماهدرآیازه،نوان ییی از  گزینی باهنظریماۀ حااکمیما  ی مرجع

ساازنش  از میان ایو تاشادی ایاو  جاانی اسا   در ایو نگرش شاش ایا  کلمی شاالودۀ نظریمه را می

گزینی ییی از مامتریو ایاو  اسا ، در اچمیم  آن چمیو بس که خود بخشای از  ایاو  نظریمۀ مرجع

دچاش  یریتاۀ ایو حوزه ساااازمااناشچی تابیر  میگزینی را تشاااییا   ،نوان نظریماۀ حااکمیما  ی مرجع

چای اسامی به ساه دساتۀ ضامایر ارجا،ی،  چای اسامی در ساطح جمله اسا   در ایو نظریمه گریهگریه

گزینی چریک از آناا توسااط ییی از ایااو   شااونش ی مرجعبارا  ارجا،ی تق،اای  میضاامیرچا ی ،

 شود گانۀ نظریه انجام میسه

ه ،اشه دارد  ضامایر ارجا،ی  را ب  42کردن تابیر ضامایر ارجا،یایالی اسا  که مشاخم  :Aاصل   

اسا   ایو ضامایر ارجا،ی    ʻگریه اسامی 45ردʼی  44ʻضامایر دیساویهʼی   43ʻضامایر انایاسایʼشاام   

بنش ضامایر ارجا،ی ی مرجع آناا بایش چ   ،شاونش؛ به ،بار  دیگر  47خود مقیمش 46مقولۀ حاک  بایش در

تریو ی باشااش  ایو مقولۀ حاک  نزدیک  عرمانی داشااتهباشاانش ی مرجع نیز بایش بر آن ضاامیر سااازه

 
42. anaphoric  

43. reflexive pronouns  

44. reciprocal pronouns  

45. trace 

46. government category (GC) 

47. bound 
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در  48فاع تریو بنشی در جمله اساا  که شااام  خود ضاامیر انایاساای، حاک  آن ی عا، /  کوچک

نمایه کردن آن  باشاش  عا،  به شارطی برای ضامیر ارجا،ی در دساترس اسا  که امیان چ   49دساترس

( ،نرار )ال ( را که در جایگاه شااخ  220:  1994با ضامیر ارجا،ی یجود داشاته باشاش  چگمو )

(XP  )دانش که چناننه  ،نوان عا،  )ب( میقرار دارد، تناا در یاورتی به  50یا گریه مطابقۀ خودای،اتا

ای شاام  ایو نمایه شاونش، چی  ایا  دساتوری نقش نشاود  بنابرایو اگر زنجیره،نرار چ ایو دی 

،نایار باشاش، یک بنش تح  ،نوان مقولۀ حاک  خواچش بود که ضامیر ارجا،ی در درین آن بایش مقیمش  

شااود  منظور از تلقمی می  ʻ51کام ʼدچش، زیرا از چر نظر  ی  میشااود  مقولۀ حاک  یک سااازه تشاای

لزم برای ایا  عراعینی را در بر دارد    52چایدن ایو اسا  که مقولۀ موردنظر تمامی ،ملِیما بوکام 

دچاش، متمممی کاه نقش  باه ،باار  دیگر، ایو بناش حاایی چ،اااتاۀ عراعیو، محمولی کاه نقش ماناایی می

چام،اایی  شااود، اساا    شااود، ی عا،لی که نقش مانایی بیرینی به آن داده میمانایی به آن ا،طا می

توان  نامش  در نتیجه، مقولۀ حاک  را میمی  ʻ53مجمو،ۀ کام  نقشیʼ( ایو مقوله را 217-169:  8619)

 یک سازه در نظر گرع  

دردازد  ایو ضمایر بایش در مقولۀ حاک  خود آزاد باشنش، به ایو ایو ای  به تابیر ضمایر می :Bاص  

 بنش باشنش چای آن نبایش چ مانی که ایو ضمایر ی مرجع

ی   ʻچااسا ʼشاود  ،بارا  ارجا،ی  ی مربوب میچای ارجا،ایو ایا  به توزیع ی تابیر گریه  :Cاصل  

ʼرد درسشواژهʻ  چمه جا آزاد باشنش  چ،تنش که بایش در 

دچش   بودگی آن ارایه میایو نظریمه شاواچشی داِ م بر ساازه  (A)در تحلی  زنجیرۀ مورد نظر، ایا    

، ایو زنجیره ماننش مقولۀ حاک  برای  [NP XP]به ایو یااور  که در تمامی جمال  حایی زنجیرۀ  

( زنجیرۀ داخ  قلماب  24جملۀ )کنش  در ضامایر انایاسای، ضامایر دیساویه ی ردم گریه اسامی ،م  می

آن قرار دارد  اگر ایو   (XP)در   ʻچمشیگرjækter   ʼندیسویۀ مشمنظر اسا  که ضمیر  [NP XP]چمان 

توان نتیجه گرع  ایو زنجیره تمام الزاما  لزم  ضاامیر بتوانش در درین ایو زنجیره مقیمش شااود، می

ای مناسااب جا  مقیمشکردن ایو ضاامیر ارجا،ی را برآیرده ساااخته اساا ،  کردن دامنهبرای عراچ 

 
48. SUBJECT 

49. accessible  

50. finite AGR 

51. complete 

52. function 

53. Complete Functional Complex (CFC) 
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 تتری  شر  داده خواچش شش  بنابرایو یک سازه اس   در ادامه ایو خروییم  زنجیرۀ موردنظر به

در جمله اساا  که  تریو بنش تریو ی کوچک شااشه، مقولۀ حاک  نزدیک با اسااتناد به تااری  ارایه  

در دسااترس باشااش  در ایو زنجیره، ضاامیر ارجا،ی ،   فاع  حایی ضاامیر ارجا،ی، حاک  آن ی عا، /  

قرار دارد  تا به اینجا    ( i-) اسا  که تح  حاکمیم  حرف اضااعۀ    ، ʻچمشیگر jækter   ،ʼن ضامیر دیساویۀ 

اس   شرب باشی حضور عا،  در   درستی برآیرده ششه دی شارب حضاور ضامیر ارجا،ی ی حاک  آن به 

  ،  zanjarækanن کنی  عاا،ا  در دساااترس در ایو زنجیره گریه اسااامی  دساااترس اسااا   عرض می 

ʼ دانشاجویانʻ     اسا   ایو گریه اسامی تناا ،نرار حاضار در جایگاه شااخ (XP )     در ایو زنجیره اسا

نمایه کنی ، چی  ایاا  دسااتوری نقش  چ   ʻچمشیگر jækter   ،ʼن ی چناننه آن را با ضاامیر دیسااویۀ  

شامارۀ ( با جملۀ 24) شامارۀ ،الیه با مقای،اۀ زنجیرۀ محراور درین قلماب در جملۀ شاش  به   نخواچش 

،   dost-i jækterنشااود که ایو گریه اساامی نقش مانایی خود را از گریه اساامی  ( مشاااچشه می 25) 

ʼ دیسا  چمشیگرʻ  ، شاشه در جملۀ ( چمتای زنجیرۀ مشاخم  25) شامارۀ  جملۀ گیرد   محمو  جمله، می

 ( اس   در نتیجه ایو گریه اسمی عا،  در دسترس برای مقولۀ حاک  اس   24) شمارۀ  

تا به اینجا، زنجیرۀ مورد نظر شاارایط لزم برای مقولۀ حاک  را دارا اساا   چناننه ایو ضاامیر  

زه اسا   مقیمششاشن تابع  دیساویه در درین آن مقیمش شاود، زنجیرۀ مذکور یک مقولۀ حاک  ی یک ساا

ی اسا  که در ایا    شاونش  اگر ایو شاریب برآیرده شاونش،  گزینی مطر  میمرجع  (A)شارایط خایام

ای  یور  جملهساخ  خواچش بود، در غیر ایوگیرد ی جمله خوشمقیمششاشن به درساتی یاور  می

چای اسامی موجود در شاود  طب، شارب ایم  مقیمششاشن، ضامایر ارجا،ی به گریهبشسااخ  حایا  می

چای اسامی  یر ارجا،ی ی مرجع آن بایش در مشاخمراهدچنش  چمننیو ضامارجاع می 54جایگاه موضاوع

عرمانی اس  که طب، آن  ماننش جنس ی ،شد مطابقه داشاته باشنش  شرب سومم مقیمشششن مربوب به سازه

 عرمانی شود  ضمیر ارجا،ی بایش توسمط مرجع آن سازه

بررسای  ( 24)شامارۀ در جملۀ    ،ʻچمشیگرjækter   ،ʼنحا  یضاایم  مقیمششاشن ضامیر دیساویۀ  

در   ،ʻدانشاجویانzanjarækan ،  ʼن خواچش شاش  مرجع ضامایر دیساویه الزامای آن گریه اسامی جمع

شاود گریه اسامی  ( مشااچشه می25( ی )24)شامارۀ  ضاوع اسا   با مقای،اۀ مجشد جمال  جایگاه مو

،الیه ایو گریه اسامی بر ضامیر دیساویۀ ،نوان عا،  جمله در جایگاه موضاوع قرار دارد  بهجمع به

 
54. A-position 
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توان بشین نقش چی  ایا  دساتوری ایو گریه اسامی  عرمانی دارد، در نتیجه میموردنظر نیز ساازه

ایو ترتیب، تمامی شااریب لزم   نمایه کرد  بهچ   ʻچمشیگرjækter   ،ʼنجمع را با ضاامیر دیسااویۀ  

، مقیمش  [NP XP]جا  مقیمشششن برآیرده ششه ی ضمیر دیسویۀ مذکور در مقولۀ حاک  خود، زنجیرۀ 

 شود  در نتیجه ایو زنجیره یک مقولۀ حاک  ی یک سازه اس  می

24) mina    [zanjar   -æk   -ani         bæ   dost         -i      jækteri]       dazanet. 

 .know    each other   55id-    freind     as        56pl- the-   student    mina 
 دانش   نمینا دانشجوچا را دیس  چمشیگر می

25) zanjar  -æk   -an i   dost    -i         jæker i      - en. 

are-     each other  id-   friend   pl- the  -student 
 ندانشجویان دیس  چمشیگر چ،تنش   

( نیز  26)  شامارۀ نبودن جملۀ(، قاب  قبو  24)شامارۀ  ،الیه بر مقیمششاشن ضامیر دیساویه در جملۀ  

( به دلی  مقیمش  26)شاامارۀ  اساا   در جملۀ   [NP XP]بودگی زنجیرۀ  به نوبۀ خود گواچی بر سااازه

  جمله بشسااخ  شاشه اسا      vinaنتوسامط گریه اسامی    ،ʻچمشیگرjækter   ،ʼننشاشن ضامیر دیساویۀ 

مقولۀ حاک  اسا ، زیرا ضامیر دیساویۀ   [NP XP]در ایو جمله، به دیریی از آننه ذکر شاش، زنجیرۀ  

،نوان عا،  در نیز به   vinaن،نوان حاک  ی گریه اسامی  به (i-)، حرف اضااعۀ  ʻچمشیگرjækter   ،ʼن

شاود،  عرمانی میساازه   vinaناسامیضامیر موردنظر توسامط گریهرغ  اینیه  دساترس حضاور دارنش  ،لی

اسا      نمایه کرد، زیرا شارب مطابقۀ شامار نقش شاشهچ    vinaنتوان آن را با گریه اسامیِ متردِ  نمی

الزامای گریه اسامی جمع اس   از طرعی    ،ʻچمشیگرjækter   ،ʼنبه ،بار  دیگر، مرجع ضامیر دیساویۀ  

ط گریه اسامی جمع در جایگاه عا،  بنش مانع از مقیمش  vinaننیز گریه اسامی   شاشن ایو ضامیرتوسام

شااود ی ایو امر نیز به نوبۀ خود شااود در نتیجه جمله بشساااخ  میدایه، خار  از مقولۀ حاک ، می

   ۀ موکریانی اس  موردنظر در گون [ NP XP] بودگی زنجیرۀ  حاکی از سازه

26) * zanjar     -æk -an   [vina  dost     -i    jækter]         heswedækæn. 

each other   consider    id-freind    vina     pl the- student-   
 داننش  ندانشجوچا یینا را دشمو ییشیگر می

 عنصر جانشین  -4-2

 
55. indefinite  

56. plural 



 1397، باار 20چای غرب ایران، سا  شش ، شمارۀ چا ی گویشعرلنامۀ مطالاا  زبان  /38

شاود که با چ  ماننش یک  کلمه یا گریچی از کلما  اطالق میشاناختی، ساازه به  چای زباندر تحلی 

چا یا ،باراتی  ( اگر بتوان یک یاژه یا ،بار  را با یاژه48:  2002)  57کننش  به ،قیشۀ اجریاحش ،م  می

ساااختی جمله ایجاد  دیگر در چمان جمله جانشاایو کرد ی به دنبا  ایو جانشااینی تغییری در خوش

شایو بتوانش نقش دساتوری مشاابه ایتا کنش، آن زنجیره یک ساازه تلقمی  نشاود، ی چمننیو ،نرار جان

ای  چای تشاخی  ساازه در جمال  اسا   در ایو آزمون زنجیرهشاود  آزمون جانشاینی ییی از راهمی

شاونش ی اگر تغییری در چای نحوی جانشایو میچا با ،نایار جانشایو مناساب ی یا دیگر گریهاز یاژه

؛  92:  1988، 58شاود )ردعوردشاود، آن زنجیره یک ساازه مح،اوب میسااختی جمله حایا  نخوش

(  ،نایاار جانشاایو شااام  ضاامایر عا،لی،  461:  1999، 60؛ چگمو ی گوییرین77:  2006، 59چگمو

ای که به جای آن ضاامایر متاولی ی غیره چ،ااتنش  ایو ،نایاار با توجمه به مقولۀ دسااتوری زنجیره

، 63، جانشایو اسا 62، عا  جانشایو61که شاام  جانشایو جمله  شاونشنشاینش، به دن  دساته تق،ای  میمی

چ،تنش  ،نایر ذکرششه به ترتیب به جای جمله، عا ، اس ، قیش ی   65ی جانشیو یت   64جانشیو قیش

بودگی آینش  چشف از کاربرد ،نایاار جانشاایو اغلب درچیز از تیرار ی تشااخی  سااازهیاات  می

 ای از کلما  اس    زنجیره

که به ترتیب    æmæنی     æwæندچنش که ضامیر اشاارۀ  ( به ریشانی نشاان می28)  ( ی27جمال  ) 

آنیه بیاینش بشین   ʻوماشاایqæmær ʼنتواننش به جای گریه اساامی  چ،ااتنش می ʻوایʼی  ʻنآʼبه مانی 

یک  ، ʻماشاینی زیباʼ  [qæmær–ek-i ʤwan-i]  به ایو ترتیب گریه اسامیتغییری در مانا ایجاد کننش

 توان آن را با ضمایر اشارۀ مذکور جایگزیو کرد دچش که میتشیی  میسازه  
27) Ɂæli   qæmær  –ek     -i      ʤwani      bæ        qimæt   -ek   -i  hærzan  keri. 

 .buy   cheap        id-  in   price     the    beautiful     66cl - the           -car   ali 

 با قیم  ارزان خریش   ماشینی زیبا ران،لی 

28) Ɂæli   æwæ/ æmæ  -i    bæ   qimæt  -ek   -i       hærzan    keri.    

 
57. D. Adger 

58. A. Radford 

59. L. Haegman 

60. J. Gueron  

61. pro-sentence 

62. pro-verb 

63. pro-noun 

64. pro-adverb 

65. pro-adjective 

66. clitic 
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      cheap      buy.   id-  the- in      price    cl-       this/that    ali  

 خریش  به قیمتی ارزان  راآن/این ن،لی 

جمله اساا ، در شااشه در درین قلماب را که موسااوم به خردهمشااخم حا  اگر بتوانی  زنجیرۀ   

توان  ای یارد نشااود، میساااختی جمله خششااه( با ،نرااری جانشاایو کنی  ی در خوش29میالمۀ )

( که بیو دی شخ  )ال ( ی )ب( یور   29در میالمۀ ) زنجیرۀ مشمنظر را یک سازه در نظر گرع  

اسا   شاخ  )ال (  [NP XP]نجیرۀ  زچمان   [merjæm bæ ensaneki zana]  اسا ، زنجیرۀ  گرعته

با توجمه به  (ب)کناش  چناانناه شاااخ   یاااحبا  می  “زیرک بودن مری ”مبنی بر   ʻیینااʼدربارۀ نظر  

از تیرار ایو زنجیره را باا ،نراااری جاایگزیو کناش ی چمنناان جملاه   بااعا  ی باه منظور درچیز 

دچش  در ایو گتتگو سااخ  باشاش، نتیجه خواچی  گرع  زنجیرۀ موردنظر تشایی  یک ساازه میخوش

( Aشاود که شاخ  )ب( از تیرار زنجیره خودداری کرده ی در تراشی، گتتۀ شاخ  )مالحظه می

کناش ی در چرباار تیرار باا ،نرااار جاایگزیو تیرار می  (B2)ی    (B1)لاۀ موردنظر را باه یاااور   جم

زنجیرۀ مذکور با ،نرار    (B1)اسا   بشیو ترتیب در جملۀ   سااختی ی درک متقاب  حتظ شاشهخوش

  waنایو زنجیره توسااط ،نراار    (B2)اساا   در جملۀ   جایگزیو شااشه ʻوایæmæ ، ʼنجانشاایو  

ʼاینگونهʻ  توان ایو زنجیره را یک سازه تلقمی کرد   اس   در نتیجه می  جانشیو ششه 

29) a. vina    [merjæm  bæ     ensan - ek  -  i       zana]     dæ zanet.  

Know.  wise       -id         human- the  maryam   as  vina    

 دنشارد(  )میدانش نیینا مری  را عردی باچوش می

b. 1: žiar -iš       æmæ    dæzanet.  

  that       know. too - iarž 

 دانش   را می آنژیار چ  ن

2: žiar    -iš         wa     dæzanet.  

Know.       like    too - iarž 

 کنش(  دنشارد )عیر میمی اینگونهنژیار چ  

 ایسازهآزمون پاسخ  -4-3

آینش در تبادل   ای از کلما  که در داساا  به ساااالی می( ماتقش اساا  زنجیره52:  2006چگمو )

شاونش  در یاقع داسا  به یک سااا  جای خالی زبانی یک یاحش ی به بیانی یک ساازه مح،اوب می

آینش  در می       ی  کشام  ،یزیچ چه ،یک،ا  چهن  یاور کنش که در سااا  به اطال،ا  ناقرای را در می

توان نتیجه گرع   چناننه بتوان ایو زنجیره را در داسا  به سااالی آیرد، می [NP XP]تحلی  زنجیرۀ  
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محرااور در  [NP XP]اگر زنجیرۀ    ،که سااازۀ مذکور رعتاری مشااابه یک سااازه دارد  به ایو ترتیب

شاشه در سااا  مطر   به ( یک ساازه اسا ، دس بایش بتوان آن را در داسا30)شامارۀ قلماب در جملۀ 

چا رعتار نحوی ی مانایی  تر نق  شااش، سااازه( که دیش193:  2001آیرد  طب، تاری  آرتس )  میالمه

ای از کلما  که با چ  یک یاحش مانایی تشایی  دچنش، یک  یی،اانی دارنش؛ به ،بار  دیگر، زنجیره

 67یی( دگرگو13ه سااا  )ساازنش  درنتیجه، اگر ایو امیان یجود داشاته باشاش که در داسا  بساازه می

(  31)شامارۀ توان زنجیرۀ مذکور را یک ساازه تلقمی کرد  در داسا  به سااا   زنجیره را نیز آیرد، می

اسا   بنابرایو باز چ  ایو زنجیره خود را   شاشه (، بنشی خودای،اتا، آیردهb  31دگرگوی زنجیره در )

 دچش به یور  یک سازه نشان می

30) xaƚk       [Ɂæli    bæ    aqeƚ]    dæzanen. 

wise        know     as        ali      people 

 داننش  نمردم ،لی را ،اق  می

31) a. xaƚk       chi         dæzanen?  

know    what      people  

 داننش؟ نمردم چه چیزی را می

b. Ɂæli     aqel    -æ. 
is- wise    ali      

 اس   ن،لی ،اق  

 آزمون دگرگویی  -4-4

توان برای تشخی  ی اثبا   چای تشخیری می،نوان ییی دیگر از آزموننیز به 68از آزمون دگرگویی

( اگر بتوان ماادلی مانایی  1988بودگی زنجیرۀ موردنظر باره برد  به ،قیشۀ ردعورد )یضااایم  سااازه

  شاشه به کاربرده  مااد  مانایی  اینیه ربره یک ساازه اسا ، مشاریب  ای بیایری ، آن زنجیبرای زنجیره

جمال  نیز خود یک ساازه باشاش در غیر ایو یاور  آن زنجیره نیز ساازه مح،اوب نخواچش شاش   

در ( چ،اتنش  38( ی )34(، )32) شامارۀ ی جمال چایی( به ترتیب دگرگو37( ی )35، )(33)شامارۀ 

،ااتا یچایی دارنش که به یااور  بنش خوداچای داخ  قلماب در چر جمله دگرگوجمال  زیر، زنجیره

( ماادلی مانایی دارد که در 32)شمارۀ  در جملۀ[  merjæm bæ zana] به ،بار  دیگر، زنجیرۀاس   

 
67. paraphrase 

68. paraphrase 
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آنجا که   در نتیجه از  merjæm zor zana -s]]،  ( به یاور  بنشی خودای،اتا اسا 33)  شامارۀ جملۀ

در نظر  چا خود ساااازه چ،اااتنش، زنجیرۀ موردنظر را نیز یک ساااازه  چای متنارر با زنجیرهییدگرگو

  گیری می

32) Ɂæli   [merjæm   bæ     zana]        dæzanet. 

as     wise         know    maryam    ali  

 دانش  ن،لی مری  را دانا می
33) Ɂæli     wa      dæzanet     [merjæm      zor        zana  -s] 

     very     wise  is like     know          maryam  ali      

 کنش مری  خیلی دانا اس    عیر مین،لی 

34) vina    [moħæmmæd    bæ     aqeƚ ]   dæzanet. 
as      wise     know mohammad          vina 

 دانش  نیینا محمش را ،اق  می
35) vina   [Moħæmmæd    -i        pe       aqeƚ  -æ]. 

 wise-is       to     the-     mohammad     vina 

 نبه نظر یینا محمش ،اق  اس    

36) Ɂæw   [žiar   bæʤærg]    dæzanet. 
bravw          know he     žiar    

 دنشارد  نای ژیار را شجاع می
37) dæzanet   [žiar      bæjærg   -æ]. 

is-     žiar      brave         know 

 کنش ژیار شجاع اس    نعیر می

 یریگجهینت -5

بودگی زنجیرۀ  بررسی سازهمنظور  به گزینی ی  ، در چارچوب نظریۀ حاکمی  ی مرجعدژیچش حاضر

ضاامو ارایۀ  ابتشا،   در  انجام گرع گونۀ موکریانی    گویش سااورانی، در [NP XP]جملۀ خرده  شاابه

ایو مطالاا  در    ذکر شاشجمله خرده  گرعته دیرامونجمله، برخی مطالاا  یاور تااریتی از خرده

دساتۀ    جمله به یاور  ساازه چ،اتنشنش  دساتۀ ای  قای  به یجود خردهشبنشی شاساه دساتۀ کلی طبقه

دساتۀ ساوم ماچی  ایو جمله در ییی از ساطو  اشاتقاق چ،اتنش  در مقاب ،  حضاور خردهبه دیم ماتقش  

با استناد به  چا،در ادامه، در بخش تحلی  داده جمله در نظر دارنش ای متتای  از خردهزنجیره را سازه

ای  ساازه شاخیرای چون ،نرار جانشایو، آزمون داسا ت  گزینی ی چنش آزمونچایی ماننش مرجعاساتشل  

چا، تمامی آزمون در یاقع در،نوان سازه اثبا  شش   ی آزمون دگرگویی ماچیم  زنجیرۀ مورد مطالاه به
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به ایو ترتیب، در تمامی    کنش ماننش ساازه ،م  میاسا    [V NP XP]که به یاور     زنجیرۀ مذکور

 færzنمتمم  اعاالی چون   ی در جایگاه  در گونۀ موکریانی [NP XP]شاشه، زنجیرۀ  چای ارایهاساتشل  

kerden   ʼکردنعرضʻ،  نzanin   ʼودان،ااتʻ  ،نbæ hesew henan   ʼآیردنح،اااببهʻ،  نnew nenan   

ʼنامیشنʻی ن ،bæ næzær haten   ʼنظرآمشنبهʻ  جمله ؛ سااازۀ مذکور خردهدچشتشاایی  می  یک سااازه

 اس  

 منابع

   تاران: سم  شیوۀ استشل  نحوی(   1389درزی، ،لی )

   تاران: احیاء کتاب ساخ  زبان عارسی(   1374زاده، خ،ری )غالمالی
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