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  )، نويسندة مسؤولدانشجوي دكتري زبانشناسي دانشگاه تهران( خوش انفزهرا لبا

  )تهراندانشگاه گروه زبانشناسي دانشيار ( درزي علي دكتر

 پسين هسته اسمي فارسي هاي  بررسي سطح فرافكن وابسته

  چكيده

ـ       هـاي    بررسـي سـطح فـرافكن وابـسته        ، سـاخت گروهـي    ةيكي از نكات مهم در نظري
پـسين  هاي     حاضر به بررسي سطح فرافكن وابسته      ةمقال. است دستوري گوناگون هاي    مقوله

  دهـيم بـرخالف ادعـاي        مـي  در اين مقاله نشان   . پردازد مي تيره   - ايكس ةاسم براساس نظري
هـاي   وابـسته ) ) 1996( و قمـشي 1983سميعيان(هاي پيشين    ده در برخي از تحليل    مطرح ش 

به عالوه با شواهدي نشان خواهيم داد كه      . وابسته هستند  پسين هسته اسمي قادر به پذيرش     
  . اندپسين اين مقوله فرافكن بيشينههاي  تمام وابسته

 .نه، وابسته، متمم حوزه كسره اضافه، فرافكن بيشينه، فرافكن كمي:ها واژهكليد

1- مهمقد   

پـسين اسـم، بـه      هـاي     در تحليل ساخت دروني گروه اسمي و به خصوص در مورد وابسته           
در ) 1983(سـميعيان   . ، چند تحقيق مفـصل صـورت گرفتـه اسـت          1ويژه در حوزه كسره اضافه    

، ساختار مقوالت گروهي زبان فارسي بر اساس نحو ايكـس ـ تيـره    عنوان بارساله دكتري خود 
 پسين هسته اسمي در حوزه كسره اضـافه را بـه شـكل فـرافكن                2يها  وابستهوجود آنكه تمام    با

هـايي بـر هـسته ايـن      پـذيري محـدوديت  معتقد اسـت از نظـر وابـسته   , گيرد  مي در نظر 3بيشينه
نيز كه به بررسـي مقـوالت گروهـي         ) 1996(قمشي  ). 83:1983،سميعيان( وجود دارد    ها وابسته

                                                 
١. Ezafe Construction 
٢. Modifier 
٣.Maximal Projection 
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اي بـا مشخـصه      معتقد است كسره اضافه ميان هسته      ،ويژه گروه اسمي پرداخته   بهزبان فارسي و    
وي تنهـا گـروه     . گـردد با همان سطح فرافكن، يعني فرافكن صـفر، درج مـي          اي    و وابسته +] �[

در رسـاله دكتـري   ) 1385(مـي   معّظ.دانـد ز قيد اين محدوديت آزاد مـي     اسمي اضافه ملكي را ا    
 شرط ظاهر شدن كسره اضافه ميان دو عنـصر  ،ريف در زبان فارسي   نحو گروه تع   عنوان     باخود  

بـراي عنـصر نقـش    +] �[را وجود رابطه نقش معنايي ميـان آن دو و برخـورداري از مشخـصه      
دانـد و جايگـاه     وي نقش كسره اضافه را بازبيني حالت ذاتي ميان اين عناصر مي           . داند دهنده مي 

نيز يك گروه اضـافه بـراي كـسره         ) 2000(عين زاده   م. گيردآن را هسته گروه حالت در نظر مي       
-مي پذير بوده و به تعداد عناصر وابسته      از نظر وي اين گروه اضافه تكرار      . كنداضافه معرفي مي  

كند كه عناصر داراي    وي اظهار مي  .  هسته اسمي در حوزه كسره اضافه حضور داشته باشد         تواند
پـور  كهنمـويي . بـه عنـوان مـتمم خـود بپذيرنـد         اي را   توانند يك گروه اضافه   مي+] �[مشخصه  

گروه اسمي درون حـوزه كـسره اضـافه پرداختـه           هاي    اي به بررسي وابسته   نيز در مقاله  ) 2000(
پـسين در حـوزه كـسره       هـاي     در بررسي ساخت دروني گروه اسمي با توجه بـه وابـسته           . است
ـ  ) 2000(وكهنمويي پور) 1996( قمشي ،)1983( سميعيان   ،اضافه هـايي  ه وجـود وابـسته  قائـل ب
هـاي    به اين معنا كه به اعتقاد آنها وابسته       . پذيري محدوديت دارند  اند كه خود از نظر وابسته     شده

توانند متمم يا وابسته بپذيرند، و همواره درسطح فرافكن صفر باقي           پسين هسته اسمي خود نمي    
داند كه هـسته آن  ن بيشينه ميپسين را ازسطح فرافك   هاي    وابسته) 1983(البته سميعيان   . مانندمي

  . پذير نيستوابسته
زباني، نشان داده شـود كـه سـطح فـرافكن           هاي    شود براساس داده  درتحليل حاضر سعي مي   

توانـد    آن مي  (�) است كه هسته     (��)پسين درون حوزه كسره اضافه مقوله گروهي        هاي    وابسته
هـاي نظريـه   اي از ويژگـي ه اختـصار پـاره  در ادامه ابتدا در بخش دو ب  . متمم و يا وابسته بپذيرد    

پسين اسم در زبان فارسـي      هاي    در بخش سه به بررسي وابسته     .  تيره معرفي خواهد شد    -ايكس
سپس دربخـش چهـار بـا    . خواهيم پرداخت) 1996(وقمشي ) 1983(بر اساس تحليل سميعيان     

در . گيـرد  يـل قـرار مـي      موردتحل هـا   وابـسته زباني سطح فرافكن هر كدام از       هاي    استفاده از داده  
  .نهايت در بخش پنج نتيجه تحليل داده ها ارائه خواهد شد
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   تيره ـ  نظريه ايكس-2

بنيـاد بـه رويكـردي    گيري دستور زايشي در دهه هشتاد ميالدي از رويكردي قاعـده      با جهت 
 .تيـره شـهرت يافـت    -اي را پيشنهاد كردند كـه بـه نظريـه ايكـس       شناسان نظريه  بنياد، زبان اصل

 سـازي بـاب اسـم  تـأمالتي در موسـوم بـه   ) 1970(سرمنشاء اين نظريه را بايد در اثر چامـسكي         
بسط بيشتري  ) 1986(و نيز چامسكي    ) 1977(اي كه بعدها در اثر جكنداف        نظريه ؛جستجو كرد 

 اعم از واژگاني و نقـشي را،  ،ي نحويها گروهه ايكس ـ تيره، ساخت كلي  بر اساس نظري. يافت
نـشان  ) 1(صورت نمودار كّلـي     توان به  مي 1را بودن يك متمم و نيز يك مشخص نما        با فرض دا  

 ذكر است كه در برخي مقوالت گروهي گاه متمم وجود نـدارد و گـاه بـيش از                   شايانالبته  . داد
رود و مشخص نما نيز ممكن است تظـاهر آشـكار نداشـته باشـد و اينكـه                  يك متمم به كار مي    

يكديگر جنبه پارامتري دارد و از يك زبان بـه زبـان ديگـر ممكـن                ترتيب اين عناصر نسبت به      
ي نحـوي   هـا   گروهتمام  ) 1994 (2اين در حالي است كه بر اساس نظر كين        . است متفاوت باشد  

هـا و اصـول     براي آگاهي از محدوديت   (خواهند داشت   ) 1(ها ساختي مانند نمودار    در همه زبان  
  ).  نگاه كنيد1988 3 تيره به ردفورد-كلي حاكم بر نظريه ايكس

  

)   1                             XP 
 

                              Specifier         X� 
 

                    X                 Complement 
  

سـاختار درونـي گـروه اسـمي را بـر           ) 1987 (4شناساني چون ابنـي    در مطالعات بعدي زبان   
يافته بازبيني نمـوده و فرافكنـي را كـه تـا آن زمـان فـرافكن       تيره گسترش  -اساس نظريه ايكس  

اي از نوع گروه    يافته فرافكن گسترش  ،شدنددر نظر گرفته مي   ) ��(واژگاني از نوع گروه اسمي      
در مقاله حاضر ضـمن صـرف       . است) �(ناميدند كه هسته آن يك حرف تعريف        ) ��(تعريف  

                                                 
١. Specifier 
٢.Kayne 
٣. Radford 
٤.Abney 
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تنها به بررسي ساخت دروني گـروه اسـمي، وابـسته           , عريفنظر كردن آگاهانه از وجود گروه ت      
  . هاي پسين آن خواهيم پرداختپذيري هسته اسمي و سطح فرافكن وابسته

  پسين هسته اسمي هاي   وابسته-3

هاي نظري، در طول تاريخ تحـول و تكـوين نظريـه ايكـس ـ      همچون برخي ديگر از حوزه
 و  1 يكـي رويكـرد سـاخت آفـرين        :ت وجود دارد  اي جمال تيره نيز دو رويكرد به ساخت سازه      

عنوان صافي بـراي جلـوگيري   در رويكرد نخست از ابزاري به. 2بنيانديگري رويكرد محدوديت 
هـاي   به ساخت زنجيـره    "شود، بلكه دستگاه مولّد صرفا    دستوري استفاده نمي  هاي غير از اشتقاق 

عنـوان  ا استفاده از ابزارهايي بـه     برعكس، در رويكرد محدوديت بنيان ب     . پردازدساخت مي خوش
تـوان در مـواردي از      م را مي  رويكرد دو . شودگيري مي ممكن جلو نحوي نا هاي    صافي از تركيب  
وي نمودارهـاي نحـوي     . از ساخت دروني گروه اسـمي مـشاهده نمـود         ) 1996(تحليل قمشي   

 -2(نمـودار  نظريه ايكس ـ تيره را از حيث ممكن بودن يا ممكن نبودن بررسي كـرده اسـت و    
  3ادات YP كـه  )  ب- 2(نمـودار   هسته واقع شده است ومتمم YP را كه مقوله گروهي ) الف

 كه در آن يك هسته خواهري همسطح خود          را ) ج - 2(  واقع شده و نمودار      ��مقوله گروهي   
  .دانددارد نمودارهاي ممكن مي

)2        ��        ��            � 
  �    ��   ��  ��     �  � 

)الف(        )ب(                ) ج(     

كـه در آن  ) ، الـف ـ ج  3(نمودارهاي . كندرا نيز بررسي مي) ، الف ـ هـ 3( وي نمودارهاي 
ــ  3(نمـودار . ممكن اسـت هسته واقع شده است نمودارهاي غير  يك مقوله گروهي تحت تسلط      

كه يـك هـسته،   ) ـ هـ3(ده و نمودار نيز كه دو هسته تحت تسلط يك مقوله گروهي واقع ش          ) د
  .هستند ادات مقوله گروهي واقع شده نمودارهاي غير ممكني

                                                 
١.Constructivist 
٢.Restrictivist 
٣.Adjunct 
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)3    *    �               *�               *� 
 

     �   ��        �� �     ��   �� 
)الف (    )   ب(       )    ج(     

 

     *��     *�� 
 

      �  �                 ��       � 
)د(                 )  هـ(       

  

چهار اصل از نظريه ايكس ـ تيره را به عنـوان   ) 1977(به نقل از جكنداف) 1983(سميعيان 
  .گيرد كه اين اصول در مقاله حاضر نيز لحاظ شده است  مياوليه در نظرهاي  فرض

…طبق قاعده . الف X 
�-1

…→ �
� هر مقوله ، به ازاي�

�از نـوع  اي   هـسته �
 وجـود دارد  1-�

  .تواند توسط عناصري پر شود  ميكه طرفين آن
تر و    بزرگ � براي مقوالت نحوي است كه از        ��فرض ديگر قائل شدن به سطح مياني        . ب

  .تر باشد  كوچك��از 
 متمم است كـه داراي دو ارزش اسـت و بـر    -سومين فرض در نظر گرفتن پارامتر هسته    . ج

  .ها يا هسته آغازين هستند و يا هسته پاياني ساس آن زبانا
بيـشينه در جايگـاه   هـاي   درنهايت اين فرض كه درون يك گروه به جـز هـسته، فـرافكن     . د
  .توليد شدن است نما قابل و مشخص، ادات،متمم

 تيره  -هاي حاصل از نظريه ايكس     هاي حاكم بر ساخت   در بيان محدوديت  ) 1988(رد فورد   
يـك هـسته بايـد فرافكنـي از سـطح      هاي   كند كه تمام وابسته     مي هاي سطح كلمه بيان   داتبجز ا 

به طور كلي در قالب نظريه ايكس ـ تيره همـه هـسته هـا نهايتـاً منجـر بـه مقولـه         . گروه باشند
  .هاي سطح واژهشوند مگر اداتگروهي مي

ي وابـسته كـه ممكـن       طور بالقوه از يك هسته آشكار و تعـداد        ه  در فارسي ب  هرگروه اسمي  
هرگـاه  ). 138-137: 1348 ،بـاطني (است در دو طرف هسته قـرار گيرنـد سـاخته شـده اسـت            
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كنـد    مـي درگروه اسمي بيش از يك اسم وجود داشته باشد تنها يكي از آنها به منزله هسته عمل  
عناصـر واژگـاني غيـر      . دهدوآن اسمي است كه معموالً مفهوم اصلي گروه اسمي را تشكيل مي           

هـاي    هاي پيش يا پس از هسته به دو گروه وابسته          سته را با توجه به ظاهر شدنشان در جايگاه        ه

گروه ) 165:1374( الديني   ةمشكو). 55:1377غالمعلي زاده، (كنند    مي پيشين و پسين طبقه بندي    

داند كه بنابر روابـط نحـوي خـاص در جايگـاه            اسمي را به لحاظ روساختي واحدي نحوي مي       
حرف اضافه ، مفعـول صـريح، مـتمم، مـسند، هـسته             هاي    ه اسمي، وابسته بدل،متمم   نهاد، وابست 

كنـد  بيان مي) 189:1993 (1تراسك. رود  مياسمي فعل مركب، متمم فعل، قيد و جز اينها به كار          
لحـاظ سـاختاري بـه عنـوان فـرافكن      هاي نظام ايكس ـ تيره گـروه اسـمي بـه    در اغلب روايت

  . شودي اسم ظاهر مياز مقوله واژگاناي  بيشينه
پـسين آن كـسره اضـافه قـرار       هـاي     در زبان فارسي همواره بين هسته گروه اسمي و وابسته         

-كسره اضافه درسطح آوايي به مقولة واژگاني افزوده مـي         ) 26:1996(بر نظر قمشي     بنا .گيرد مي

مي، كـسره  كند كه درون گروه اسبيان مي) 38:1983(سميعيان . گيردشود تا مقوله گروهي شكل  
و اي  اضافه بين هسته اسمي و وابسته گروه صفتي، هسته اسمي و وابـسته گـروه حـرف اضـافه      

  .گيرد  ميهسته اسمي و گروه اسمي اضافه ملكي قرار

  وابسته صفتي+ الف ـ اسم ) 4
      )34،39:1983سميعيان،(اتاقِ كوچك                                          

  اي ف اضافهوابسته حر+ ب ـ اسم 
    )35،39: همان(اتاقِ زيرِ شيرواني                                    

  گروه اسمي اضافه ملكي+ ج ـ اسم 
      )36،39: همان(اتاقِ علي                                             

نـد همزمـان بـا      توانمي) 4(رفته در   كارهاي به   دهد كه تمام وابسته   سميعيان در ادامه نشان مي    
  .هاي پسين هسته اسمي به كار روندعنوان وابستههم به

)38،39:نهما(    يروانيِ علي         اتاقِ كوچك زيرِ ش) 5  

                                                 
١. Trask     
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ثابت است و هر ترتيـب واژگـاني ديگـر          ) 5(هاي به كار رفته در         از نظر وي ترتيب وابسته    
                                 :مي شود)6( چون بد ساختيهاي  پسين منجر به بروز زنجيرههاي  براي وابسته

اتاقِ زيرِ شيروانيِ كوچك علي *  -الف )6   

    اتاقِ زيرِ شيروانيِ عليِ كوچك    * -ب

    اتاقِ عليِ كوچك زيرِ شيرواني* -ج
  زيرِ شيروانيِ عليِ كوچك  اتاقِ * -د

  )39-42 ،39-40: همان     (                                                      
هـاي پـسين    صورتبندي زير را از درج كسره اضافه با توجه به وابـسته       ) 36: همان(سميعيان  

  :دهدهسته اسمي ارائه مي
7(        Xmax→ e + 1  

اي غيـر فعلـي    سـازه  X وY باشـد  و  �Y  تحت تسلط بالفصلXmaxبه نحوي كه در آن 
  .باشند

 در تمام   ��ه اضافه قبل از مقوالت گروهي تحت تسلط گره          كند كه كسر    بيان مي ) 7(قاعده  
را بـراي بيـان محـدوديت گـسترش         ) 8(وي در ادامه صافي     . شودفعلي درج مي   ي غير ها  گروه

عنـوان وابـسته پـسين     اي زماني و مكاني بـه     ي حرف اضافه  ها  گروهوابسته بياني، گروه صفتي و      
  .دهدهسته اسمي ارائه مي

   * �� [ �   [ …  �  �] �
���

]  8(  

   )58 :همان      ( � ,� ,� = � ، به ازاي Ø≠� چنانچه 
 ، بجز گروه اسـمي ملكـي،       ��وي معتقد است عناصر تحت تسلط بالفصل گره         ) 8(بر اساس صافي    

ـافه   هاي    ؛ به اين معنا كه وابسته     نيستندقادر به پذيرفتن متمم گروهي       پسين هسته اسمي در حوزه كـسره اض
  .توانند ازسطح فرافكن بيشينه باشند متمم گروهي بوده و نميعناصري فاقد 

نمونه هايي از   ) 9(هاي    مثال. داند  مي وي نزديك ترين وابسته به هسته اسمي را وابسته بياني         
  . دهد  ميوابسته بياني را نشان
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    انگشترِ فيروزه-الف ) 9
    كيف چرم-     ب 
    دستورِ آشپزي -     ج 
  )45-46: همان(اسكي                               كفشِ -      د 

شود   مي مشاهده) 10(كار رود، اما همانگونه كه در       تواند همراه صفات نيز به    وابسته بياني مي  
  .بايد در جايگاه قبل از صفات قرار گيرد

 )74،46:  همان   (                  كيف چرمِ بزرگ         ) 10
 عنوان متمم وابسته بياني به كار نرفته، بلكه توصـيف كننـده هـسته               صفت به ) 10(در نمونه   
تنها در راستاي حفـظ قاعـده درج   ) 1983(ذكراين نكته ضروري است كه سميعيان     . اسمي است 

 ،گيرد و در عمـل وابسته اسمي بياني را فرافكن بيشينه در نظر مي   ) 7(كسره اضافه ارائه شده در      
امـا قمـشي   . گيرد كه قادر به پذيرفتن وابسته پسين نيستر مينظاي اسمي درآن را حاوي هسته 

 را  1ضمن پذيرفتن عدم متمم پذيري اين وابسته، از همان ابتـدا سـطح فـرافكن كمينـه                ) 1996(
  . گيرد  ميبراي آن در نظر

پسين، هسته اسـمي    هاي    توانند به عنوان يكي از وابسته     صفات نيز در حوزه كسره اضافه مي      
كند كه صفات هم مانند وابسته بياني قادر به پذيرفتن          بيان مي ) 1983(سميعيان. را توصيف كنند  

و با توجه بـه قاعـده درج كـسره          ) 8(وي در راستاي صافي ارائه شده در        . وابسته پسين نيستند  
گيرد كـه   هايي در نظر مي   ي صفتي و در عمل هسته     ها  گروهصفات را به لحاظ نظري      ) 7(اضافه  

سـت كـه صـفات در حـوزه كـسره           شاهدي بر اين ادعا   )  ج -، الف 11(هاي    مثال. ذيردپوابسته پسين نمي  
  :) ج-11(توانند متمم بپذيرند صفات تنها در جايگاه بدل مي, )  ب-11(توانند متمم بپذيرند اضافه نمي
  .  مرد نگراني وارد شد-الف )11

  .مرد نگرانِ بچه هاشي وارد شد* -     ب 
  )47،42 :همان(.     وارد شد،چه هاش ب نگرانِ، مردي–     ج 

                                                 
١.Minimal Projection 
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گيرد كه به   نظر مي صفات را در حوزه كسره اضافه فرافكني از سطح صفر در          ) 1996(قمشي  
تواننـد  از نظر وي صفات در جايگاه بـدل و مـسند مـي            . يابدفرافكن گروه صفتي گسترش نمي    

ته در جايگاه مسند و بـدل در        رفكاركند كه تفاوت صفات به    وي در ادامه بيان مي    . متمم بپذيرند 
امـا در  ) ــ الـف  12(تواند فرافكني از سطح صفر باشـد  اين است كه در جايگاه مسند صفت مي 

  ).ـ ب12(كار رود تواند به صورت فرافكني از سطح صفر بهجايگاه بدل نمي
  .  اين مرد نگرانه-الف ) 12

  )60،70:1996،قمشي       (.                عصباني شد،نگران، اين مرد*  -       ب 
صـفت  . شـود يك اسـم توسـط صـفت توصـيف مـي         ) ـ الف 14(و)  الف -13(هاي  در مثال 

بـر نظـر    بنا. در جايگاه مسند و بدل متمم گروهي پذيرفته است        ) ج( و) ب(هايموجود در مثال  
اي هـ   از اين رو نمونه   . صفات نيز در حوزة كسره اضافه نمي توانند متمم بپذيرند         ) 1996(قمشي

  .از نظر وي بد ساخت است, )د(
    مرد نگراني-الف ) 13
  .ستها  نگرانِ بچه، اين مرد-     ب  

  . عصباني شد،ها  نگرانِ بچه، اين مرد-      ج 
  . ها عصباني شد مرد نگرانِ بچه*  -      د 

   مرد مشغولي-الف ) 14
  .  اين مرد مشغولِ آشپزي است-      ب 
  . منو نديد،مشغولِ آشپزي ، اين مرد-      ج 
  )57-58 ،69:1996قمشي،.                       (مرد مشغولِ آشپزي منو نديد* -      د 

حروف اضافه فارسـي را بـه   ) 1996(قمشي. استاي    وابسته ديگر وابسته گروه حرف اضافه     
در، تـا،  چـون  اي  حروف اضـافه ) (P١دسته اول از حروف اضافه     . كنددو گروه تقسيم بندي مي    

حـروف  ,  به تعبير وي اين گـروه .روندكار نمي هستند كه هرگز با كسره اضافه به       به، از، با و بي    
 وي اين دسته از حروف اضافه را به همراه متمم آنهـا فـرافكن بيـشينه در      . اضافه حقيقي هستند  

 يعنـي حروفـي چـون       P٢)(وي در ادامه دسته دوم از حـروف اضـافه         ). 68:1996(گيرد  نظر مي  
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كرده كه به دنبـال خـود و قبـل از مـتمم كـسره اضـافه                  را معرفي  بدون، براي، زير، كنار، پشت،    
طـور اختيـاري     به P٢)( معتقد است فرافكني اين دسته از گروه حروف اضافه           قمشي. پذيرند مي

از حـروف   به اين معنا كه اگـر در جايگـاه مـتمم ايـن دسـته                . بستگي به متمم آنها دارد     بوده و 
 اين دسته از حروف اضافه تا سـطح         ، عنصري به صورت فرافكن بيشينه قرار داشته باشد        ،اضافه

-صورت فرافكن سطح صفر بـه     اما چنانچه متمم آن به    , كند  مي يك گروه نحوي بيشينه فرافكني    

 آنگاه اين گروه از حرف اضافه فرافكني نكرده و به صورت هسته وارد ساخت نحوي              , كار رود 
, را در شرايطي كه مـتمم آنهـا فـرافكن بيـشينه نباشـد      (P٢)وي ساختار حروف اضافه  . ودش مي

هـا در    اسـم  قمـشي  از نظـر     ،طور كه مشاهده شد     و همان  ،گيردميها در نظر  همانند ساختار اسم  
وي حـروف اضـافه   . مقام وابسته پسين هسته اسمي در حوزه اضافه غير قابـل فـرافكن هـستند       

(P٢)   صهرا داراي مشخ] N[+ گيرد و معتقد است حـضور كـسره اضـافه پـس از ايـن          مي درنظر
  . باشد  مي+]N[گروه از حروف اضافه وابسته به مشخصه 

) ــ ج  15(ي حـرف اضـافه در جايگـاه بـدل           هـا   گروهكند اين كه    بيان مي ) 1983(سميعيان  
اي  نجيـره ز) ـ ب15(ساخت است اما در جايگاه وابسته پسين اسم در حوزه كسره اضافه          خوش

 مـتمم   ،نشان دهنده آن است كه هسته حرف اضافه در ايـن سـاخت            , كندساخت را توليد مي   بد
  . نپذيرفته است، يعني گروه اسمي،اسمي از سطح فرافكن بيشينه

   آفتابِ بعد از بارون قشنگه-الف ) 15
   آفتابِ بعد از اين كه بارون بياد قشنگه* -      ب 
  )124-126 ،57:1983،سميعيان( قشنگه          ،اين كه بارون بياد بعد از ، آفتاب–       ج 

گروه اسمي درجايگاه وابسته حـرف اضـافه در درون حـوزه كـسره              ) 1996(به گفته قمشي  
كه اي    ي حرف اضافه  ها  گروهاما گروه اسمي درون     ).  الف -16(وابسته ملكي نمي پذيرد     , اضافه

  ). ب-16(د وابسته ملكي بپذيرد توانمي, در جايگاه بدل به كار رفته است
  علي] ژيانِ[اتاقِ كوچك زيرِ شيروانيِ * -الف ) 16

  )22،45:1996،قمشي]               (ژيان[ زيرِ شيروانيِ ،  اتاقِ كوچك علي-      ب 
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توانـد  متمم حـرف اضـافه نمـي      , كند كه درون گروه حرف اضافه اي      وي همچنين اشاره مي   
نظر وي قرارگرفتن صفات اشاره يا حروف تعريف قبل از هسته اسمي            از  . حرف تعريف بپذيرد  

  .  شودمنجر به پيدايش مقوله گروهي مي
  )23،45:1996،قمشي(اتاقِ كوچك زيرِ اين شيروانيِ علي                          *)17

گروه اسمي اضافه ملكي به لحاظ خطي وابسته سمت راست گروه اسمي در حـوزه كـسره                 
جايگاه گروه اسمي اضافه ملكي و گروه اسـمي بيـاني  نـسبت بـه         ) 1996(قمشي  . ستاضافه ا 

معنا كـه گـروه اسـمي    اينبه. داندهسته گروه اسمي را عاملي جهت تمايز اين دو از يكديگر مي          
كه گروه اسـمي   حاليكند، درمي رين جايگاه را نسبت به هسته گروه اسمي اشغال بياني نزديكت

و ) 1983(سـميعيان   . كنـد ها اشـغال مـي    رين جايگاه را نسبت به ساير وابسته      اضافه ملكي دورت  
هـاي پـسين    خـالف سـاير وابـسته     هر دو معتقدند گروه اسمي اضافه ملكـي بـر         ) 1996(قمشي

اشـاره  ) 60:1983(سـميعيان  . ها را بپذيرد و سـاختاري كـامالً گروهـي دارد   واند انواع متمم  ت  مي
هـاي   انه گروه اسمي اضافه ملكي در تضادي آشكار با  ساير وابسته          پذيري آزاد وابستهكند كه     مي

  .استاي  صفتي و حرف اضافه, بياني
  . كتابِ آن مردي كه ديروز آمد-الف ) 18

  .كند  مي كتابِ پدرم كه در ايران زندگي-       ب 
    )133-135 ،59:1983سميعيان،(  كتابِ برادرِ دوست خواهرم               -       ج 

ــش آرا  ــن بخ ــميعيان يدراي ــشي ) 1983( س ــرافكن  در) 1996(و قم ــطح ف ــصوص س خ
تمـام  ) 1983(هاي پسين هسته اسمي مورد بررسي قرار گرفت و مالحظه شد سـميعيان               وابسته
جـز گـروه    اما معتقد است بـه ،گيردنظر مياي گروهي درهاي پسين هسته اسمي را مقوله    وابسته

در حالي كه  قمـشي      . نيستها قادر به پذيرش وابسته گروهي        تهاسمي ملكي هيچ كدام از وابس     
پـسين هـسته اسـمي را مقـوالتي از سـطح            هـاي     جز گروه اسمي ملكي ساير وابسته     به) 1996(

زبـاني در خـصوص     هاي    در بخش بعد داده   . گيرد  مي فرافكن صفر و فاقد متمم گروهي در نظر       
هـا ارائـه      گيـري فـرافكن بيـشينه وابـسته        پسين هسته اسمي و شكل    هاي    وابسته پذيري وابسته  

  .خواهد شد
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  ها وابسته بررسي سطح فرافكن -4

پـسين  هـاي   كـدام از وابـسته    هرشـود   در اين بخش با استفاده از شواهد زباني نشان داده مي          
فـرافكن  اي  تواند به مقوله گروهي از نوع گروه اسمي، صفتي ويا حـرف اضـافه       هسته اسمي مي  

  :به نقل از سميعيان آورده شده است)  ب-9(در زير مثال . شود
  كيف چرم)19

در حـالي كـه شـواهد زبـان       . پـذيرد   وابسته پسين نمـي      چرم وي معتقد است وابسته بياني      
اين وابسته بيـاني    ) 1996(و قمشي ) 1983(خالف نظر سميعيان    فارسي حاكي از آن است كه بر      

قمـشي خـود    . هـي فرافكنـده شـود     توانـد بـه مقولـه گرو      دراين مثال قابل گسترش است ومـي      
 قبل از هسته، آن را به مقولـه  آن و اين اي  اشارههاي   پذيرد كه قرار دادن صفت    مي) 133:1996(

بـسته  قبـل از وا   اي    كه در آن صـفات اشـاره      ) 20(جمله  با قبول اين نظر،   . كندگروهي تبديل مي  
  .باشدقوله گروهي مي حاكي از گسترش وابسته بياني به م،هسته اسمي  به كار رفته است

20( اين چرم[كيف [ از كيف]گران تر درمياد] آن چرم.  
اي نيز وابسته بياني با پـذيرش مـتمم و يـا وابـسته پـسين بـه مقولـه                  ) 9(هاي   در ساير مثال  

  :نشان داده شده است) 21( در مثال اين وضعيت. يابدگروهي گسترش مي
  ]يِ تراش خورده فيروزه[  انگشترِ -الف ) 21

  ]آشپزيِ بدونِ روغن[ دستورِ -      ب 
  ]اسكيِ رو يخ[  كفشِ -       ج 

 است، در واقع فيروزه تـراش خـورده اسـت نـه       فيروزهوابسته  تراش خورده   ) ـ الف 21(در  
رو  نيـز ) ـ ج21(در. دستوراست و نه  آشپزي گرتوصيفبدون روغن نيز ) ـ ب21(در . انگشتر

  .فشكاست و نه اسكي توصيف كننده يخ 
حضور بند موصـولي در جايگـاه       ) 1996(و قمشي   ) 1983(از سوي ديگر، از نظر سميعيان       

با قبول اين نظر وابسته بياني در صورت        . است وابسته هسته اسمي گواه بر ايجاد مقوله گروهي       
-خـوش . نظر گرفته شـود   از سطح گروه در   اي    اي از نوع بند موصولي بايد مقوله      پذيرش وابسته 

  :شاهد ادعاي ماست) 22(ره تي زنجيساخ
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  ]كه از ايتاليا وارد شده است [)1(كيف چرمي) 22
 كه خـود بـه عنـوان وابـسته          ،كند را توصيف مي   چرم بند موصولي صفت بياني      باالدر مثال   
از سـطح   اي    تواند درون مقوله  از آنجا كه مقوله گروهي نمي     . كار رفته است   به كيفهسته اسمي   

گروهـي از   اي    ناچار بايد پذيرفت كه وابسته بياني گروه اسـمي مقولـه           ،فرافكن صفر واقع شود   
در خـصوص مقولـه گروهـي بـودن وابـسته        ) 1983(سطح فرافكن بيشينه است و نظر سميعيان      

  . شود، اگرچه وي قائل به وابسته پذيري صفت بياني نيستبياني به لحاظ تجربي ثابت مي
توانـد مـتمم    پسين هسته اسـمي نيـز خـود مـي          وابسته صفتي به كار رفته در جايگاه وابسته       

  :نشان داده شده است) 23( در مثال اين وضعيت. گروهي بپذيرد
  ]جراحيِ پالستيك[ دكترِ مشغولِ -الف ) 23

  ] موسيقيِ ايراني[  جوانِ عاشقِ -      ب 
  ]به موسيقي[مند  ه دانشجويانِ عالق-      ج 
  )2 (]به كار [ معلمِ سرگرمِ -      د 

جـزء آن دسـته از گـروه حـرف     ) 1996(از نظر قمـشي   ) د,  ج   -23(اي    گروه حرف اضافه  
است كه حرف اضافه به همراه متممش يك مقوله گروهي بـا سـطح فـرافكن بيـشينه                  اي    اضافه

از اين رو گروه صفتي كه به عنوان وابسته پسين هسته اسـمي بـه كـار رفتـه       . تشكيل داده است  
  .استرافكن بيشينه است مقوله گروهي از سطح ف

تكرار شده ذكر اين نكته ضروري اسـت  ) 24(كه در )  د14(و )  د13(هاي  در ارتباط با داده  
 بلكه از نظر شم بسياري از گويشوران زبان فارسـي و از             ،ساخت نيست ها نه تنها بد   كه اين داده  

   :ه نگارندگان كامالً خوش ساخت استجمل
  .اني شدها عصب   مرد نگرانِ بچه-الف)24

  .  مرد مشغولِ آشپزي منو نديد-     ب 
هـاي     با توجـه بـه داده      ،در خصوص گروه بودن وابسته صفتي     ) 1983(بنابراين نظر سميعيان  

گيرد و وابسته صفتي داراي سطح فرافكن بيشينه است كـه هـسته             تجربي مورد حمايت قرار مي    
  . تواند به عنوان يك هسته نحوي متمم بپذيردآن مي



 دومشمارة سال سوم،               مشهددانشگاه فردوسي هاي خراسان  شناسي و گويشزبانمجلة                                      118

 

با )  الف -25(رفته در   كار متمم حرف اضافه به    اي هسته اسمي،   وابسته حرف اضافه   ورددر م 
از اين رو فرافكن    . به مقوله گروهي تبديل شده است     ) ب-25(پذيرفتن وابسته اضافه ملكي در      

  :نيستحرف اضافه نيز به مقوله گروهي تبديل شده و عنصري از سطح فرافكن صفر 
25 ( كيف[درونِ [الف ـ ساعت[  
     حسن[درونِ [  ب ـ ساعت كيف[ [  

  :را دارد) 26(دوخوانش موجود در )   ب- 25(زنجيره 
  .الف ـ ساعت درون كيفي است كه آن كيف متعلق به حسن است) 26

  .       ب ـ ساعت متعلق به حسن كه درون كيف است
يـك اسـم    بـا پـذيرفتن   درونسازه داراي هسته حـرف اضـافه    ،) ب-26(بر اساس خوانش  

از سـطح   اي    گروهي اسمي است، مقولـه    ) 1996(و قمشي   ) 1983(ملكي كه به اعتقاد سميعيان      
  .گروه است

هـاي    كند كه قرار دادن صفت      مي خود اذعان ) 133:1996(قمشي  كه   عالوه با توجه به اين به
-ت، خوشگروهي اساي    قبل از هسته اسمي حاكي از فرافكني آن اسم به مقوله           آن و   ايناشاره  

عنـوان  اي را بـه   كه در آن گروه اسمي متمم حرف اضـافه صـفت اشـاره            ) 27(هاي  ساختي مثال 
-وابسته پيشين خود پذيرفته است حاكي از آن است كه حرف اضافه مورد استفاده در اين مثـال        

   )3(:اي بيشينه فرافكني كرده استها نيز تا حد مقوله
  ]اين مغازه[ اتاقِ كوچك زيرِ ـالف ) 27
  ]اين تنگ شيشه اي[  ماهيِ قرمزِ داخلِ ـ   ب   

انـد كـه    در جايگاه متمم حرف اضافه قرار گرفته      )  ب -27(در   تنگ   و)  الف -27(در  مغازه  
هر دو توانسته صفت اشاره بپذيرد و از آنجا كه وجود صفات اشـاره همـراه مقـوالت واژگـاني            

توان نتيجه گرفت كه      مي ،له گروهي است  دليل بر وجود فرافكن بيشينه آن عنصر و پيدايش مقو         
از سـطح فـرافكن بيـشينه اسـت و نظـر سـميعيان        ) 27(هـاي     در نمونـه  اي    وابسته حرف اضافه  

ايـن در  . شودمبني بر مقوله گروهي بودن وابسته حرف اضافه به لحاظ تجربي تأييد مي   ) 1983(
اي  وابسته حـرف اضـافه  رويكردي دو گانه نسبت به نحوه فرافكني ) 1996(حاليست كه قمشي  
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ذكر شـد از نظـر وي چنانچـه در جايگـاه     ) 3(همان گونه كه پيشتر در بخش     . اتخاذ كرده است  
 ايـن دسـته از      ،عنصري به صورت فرافكن بيشينه قرار داشته باشـد         , (P2)متمم حروف اضافه    

صـورت  اما چنانچه متمم آن به , كند  ميفرافكني حروف اضافه تا سطح يك گروه نحوي بيشينه       
 آنگاه اين گروه از حرف اضافه فرافكنـي نكـرده و بـه صـورت                ،فرافكن سطح صفر به كار رود     

بدين ترتيب در قالب تحليـل قمـشي از سـاخت اضـافه در              . شود  مي هسته وارد ساخت نحوي   
 ايـن در  .عـده درج كـسره اضـافه خـواهيم داشـت     زبان فارسي نياز به صورتبندي دوگانـه از قا       

هاي اسم در ساخت اضافه فرافكن بيشينه هستند بـه          تن اين كه تمام وابسته    حاليست كه با پذيرف   
توان دست يافت كه در آن برخالف نظـر سـميعيان   تحليلي واحد از قاعده درج كسره اضافه مي    

  . هاي اسم قادر به پذيرفتن وابسته خواهند بودنيز تمام وابسته
پـسين هـسته اسـمي      هـاي     كن وابسته تجربي سطح فراف  هاي    در اين بخش با استفاده از داده      

تواننـد   در حوزه كـسره اضـافه مـي        ها  وابستهمورد تحليل قرار گرفت و نشان داده شد تمام اين           
مبنـي بـر   ) 1983(از اين رو نظر سـميعيان  . اي گروهي فرافكنده شوند   وابسته بپذيرند و به مقوله    

نگـام   هان طـور كـه پيـشتر بـه    همـ . شود  مييدي به لحاظ تجربي تاها وابستهمقوله گروهي بودن  
ذكر شـد وي تنهـا در راسـتاي صـافي ارائـه شـده            ) 7(معرفي صورتبندي درج كسره اضافه در       

گيـرد و در عمـل آنهـا را         نظـر مـي   پسين هسته اسمي را مقولـه گروهـي در        هاي    وابسته, )8(در
تـوان    ميها هوابست وابسته پذيري   به باتوجه. داندعناصري از سطح فرافكن صفر و فاقد متمم مي        

  . دكرنشان داده شد حفظ ) 7(قاعده درج كسره اضافه را بدان صورت كه در بازنمايي 

  گيري  نتيجه-5

پسين هسته اسمي فارسي در حوزه كسره اضـافه بـه لحـاظ سـطح               هاي    در اين مقاله وابسته   
هاي   تمام وابسته ) 1983(همان طور كه مالحظه شد سميعيان       . فرافكن مورد بررسي قرار گرفت    

گيرد، اما معتقد است به جز گروه اسـمي اضـافه             مي پسين هسته اسمي را مقوله گروهي در نظر       
نيـز بـه جـز      ) 1996(قمشي  . نيست قادر به پذيرش وابسته گروهي       ها  وابستهملكي هيچ يك از     

پسين هسته اسمي را فاقد متمم گروهـي و مقـوالتي    هاي    گروه اسمي اضافه ملكي، ساير وابسته     
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بيـشينه  هـاي   كند كه تنها فرافكنبيان مي) 1988(ردفورد . گيرد  ميفرافكن صفر در نظر از سطح   
هـا  دهد كه تمـام وابـسته     اين نظر نشان مي   . توانند در جايگاه مشخص نما يا متمم قرارگيرند       مي

كند كه گـروه بـودن يـك     ياذعان م) 12:1996( قمشي .بايد فرافكني از سطح گروه داشته باشند 
يكي اين كه هسته گروه قابـل فرافكنـي باشـد و ديگـر              : نحو بستگي به دو عامل دارد     مقوله در   

با توجه به اين نظر و ضـمن بررسـي       . اينكه توسط عنصر فرافكنده جهت توصيف انتخاب شود       
هاي پسين هسته اسمي در حوزه كـسره اضـافه   توان ادعا كرد تمام وابسته   مي ارائه شده هاي    داده
  . ذيرند و سطح فرافكن بيشينه دارندتوانند وابسته بپمي

  ها يادداشت

گيـرد، بـه نحـوي كـه        جايگاه ياي نكـره را هـسته گـروه تعريـف در نظـر مـي               ) 1996( قمشي   -1
ــت  . باشــد جايگــاه مــشخص نمــاي گــروه تعريــف تهــي مــي   ــايي حال ــد توان ــاي نكــره را فاق وي ي

   .. داند مي

ــزدر رد نظــر   -2 ــه حاضــر ني ــرم مقال ــره  يكــي از داوران محت ــه زنجي ــشي ب آن «  ســميعيان و قم
اشـاره كـرده اسـت كـه درآن  مـتمم پـذيري صـفت دور آن                  » مرد دور از وطـن قـصد بازگـشت دارد         
  .باشد رو اين مثال مؤيد نظر نگارندگان مي از اين. را به مقوله گروهي فرافكن كرده است

 .ايم چشم پوشيده )NP (و گروه اسمي)DP (در اينجا آگاهانه از تمايز ميان گروه تعريف -3
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