
 

 

  “گروه فعلي در زبان فارسي ايِ نقدي بر تحليل پوسته” به پاسخ

        

 

 “1در زبـان فارسـي   گـروه فعلـي   ايِ نقدي بر تحليل پوسته” با عنوان اي در مقاله ،)1388( انوشه

را  ،)1387(آهنگـر  “2گـرا  بر پاية برنامة كمينه اي گروه فعلي در زبان فارسي تحليل پوسته”مقالة 

  .تمورد نقد قرار داده اس

خـود را از نقدكننـدة گرامـي و همچنـين مجلـة زبـان و       تا سپاس فراوان  دانم ابتدا الزم مي

شده فراهم آورده اسـت،   هاي چاپ براي ارائه، تحليل و نقد مقاله كه امكان مناسبي ،شناسي زبان

 تأييـد  چينـي بـوده اسـت، را    در اين نقد، كه اشـتباه حـروف  ) الف -1(نگارنده، مورد  .ابراز نمايم

 ايرادهـاي  زيـر، در . دانـد  مـي برانگيـز   را تأمـل  بر اين مقالـه  وارد ساير ايرادهاي طرح اما. كند مي

  .مورد بررسي قرار خواهند گرفت، باتفصيل، شده مطرح

رسـد برخـي از    ظـر مـي  ن بـه ”: اسـت كـه   آورده 5و 4در سـطرهاي  ) 201: 1388(انوشه . 1

گرا سازگار نيسـتند و   برنامة كمينه نظريِهاي  زهبا آموسو  ، ازيك])1387(آهنگر[هاي وي  تبيين

در ، )205 -206: همان(انوشه . “مانند مي فارسي باز زبانِ ز شواهدشماري ا ديگر از تبيينِ ازسوي

 حـرف تعريـف   گـروه  حركـت  را تبيينِ “...اي تحليل پوسته” ، يكي از مشكالت نظري مقالةادامه

گفتـة   يا بـه  ،اخذ حالت فاعليمنظور  ، بهزمان گروه شاخصِ فعلي به جايگاه گروه از درونِ ،فاعلي

تحليـل  ” براي مقالـة  اوديگري كه  نظريِ مشكلِ .مطرح كرده است ،“گذاريِ حالت نشانه”انوشه 

شـد،  با توجه به آنچه بيـان   .كوچك است گروه فعليِ لةمسئ مربوط به ،كند بيان مي “...اي پوسته

  :مي شود پاسخ هاي زير داده

تحليـل  ”ارنـدة مقالـة   قابـل قبـول نگ   شـده، نخسـت   نظـريِ  مشـكلِ  آنچه باعث طـرحِ  )الف

گـروه حـرف   ... ” :آمـده اسـت  ) 3: 1387( آهنگـر  گونه كه در مقالة زيرا همان. است “...اي پوسته

ي اخـذ  برا ،بيروني از فعل سبك نقش معناييِ از اخذ ، پسبيروني عنوان موضوعِ به ،ريف فاعليتع

ريف يـا  گروه تصـ  گرِ ، به جايگاه مشخصاي ستهپو گروه فعليِ 3ِگر جايگاه مشخصحالت فاعلي از 

 از عبـارت  ،“...اي تحليل پوسته”ارندة مقالة منظور نگ ،در اين جمله. “كند ، حركت ميگروه زمان

                                                 
  .   شود نام برده مي "... اي  نقدي بر تحليل پوسته"در ادامة مقاله با عنوانِ  . 1
     .شود ام برده مين "...تحليل پوسته اي  "در ادامة مقاله با عنوانِ .  2

3. specifier 
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 بـراي  و نـه بـوده اسـت    “حالت فـاعلي  براي بازبينيِ” :واقع، عبارت، در“براي اخذ حالت فاعلي ”

 نگارنده،. تايپ شده است “اخذ” ، واژة“بازبيني”جاي  ، بهاشتباه جا، به ايندر. “حالت يِگذار انهنش”

 بابت اين اشتباه “اي تحليل پوسته”ارجمند مقالة گرامي، از خوانندگان  نقدكنندة ضمن تقدير از

  .كند ميخواهي عذرتايپي 

 كوچك گروه فعليِ ةمسئل طرحِ در قالبِ ،)206: 1388(انوشه  نظرمشكل نظري ديگر از )ب

اي درنظر گرفته  پوسته گروه فعليِ عنوانِ به ،)1387( آهنگر در مقالة اين مورد. مطرح شده است

طـور   كننـدة گرامـي بـه   نقد، زيـرا، اوالً . نيست وارد مذكور درنتيجه اين ايراد بر مقالة .است شده

 گـروه فعلـيِ   اهيـت م هـايي تبيـينِ   كه از چه جنبه يـا جنبـه  واضح و مشخص بيان نكرده است 

، آنچـه آهنگـر   ثانيـاً . برانگيز شده است مسئله “...اي تحليل پوسته”در مقالة  اي ، يا پوستهچككو

 چامسـكي  اسـتناد  بـه  رده،بيـان كـ   اي يـا پوسـته   كوچك فعليِ گروه خصوص ماهيتدر ،)همان(

 ،مطلب شن شدنِمنظور رو به. كرده استبرداشت ) 1388(گونه كه انوشه  نه آن و بوده،) 1995(

توصيف ارائـه   مجـدداً  )2 -3 :1387( شـده در آهنگـر   مطـرح  ايِ پوسـته  يـا  كوچـك  فعليِ گروه

  :شود مي

 شمارة صورت به را آن) 315 -321: 1995( كه چامسكي ،اي طرح گروه فعلي پوسته در”

اني واقع هاي فعل واژگ و متمم گر مشخص در جايگاه ،درونيهاي  موضوعارائه داده است،  ]3[)1(

گروه  گرِ تر از مشخص تواند در جايگاهي پايين ، نمييا فاعل جمله ،1موضوع بيروني. شوند مي

سببي  براي نقشِ ،[v-VP ]اي  سازه شده به تركيبِ ادهد پس، تعبيرِ. قرار گيرد 2اي پوسته فعليِ

حامل اين كه  ،را گري شود و وجود عنصر مشخص ه مينظر گرفت، موضوع بيروني درگري يا عامل

منظور تحقق اين امر، فعل  به. نمايد اي الزامي مي سازه در اين تركيبِ ،نقش معنايي باشد

اي  جايگاه فعل سبك گروه فعلي پوسته اي به هاز درون گروه فعلي هست ا،آشكار هسته، واژگانيِ

. سازد به وند فعلي برآورده مي دارد، 3فعل قوي ، كه مشخصةرا نياز فعل سبك و .كند حركت مي

 .)352و  321، 315 -316: همان(“  آورد وجود مي هرا ب [v V v] اساس سازة  براين

  

  

    

                                                 
1. external argument  

2. [ Spec-v] 

3. strong V-feature 
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  :دهد ادامه مي سپس )3 - 4 :1387(آهنگر 

، 1فاعل درون گروه فعلي نحوي، و با توجه به فرضية اين مالحظات اساسِبر”

مطرح شده است، طرح كلي ) 1991( 3و اسپورتيش 2من كه توسط كوپ

 اشتقاقِ منظور توجيه چگونگيِ را، به) 1995(چامسكي  ايِ پوسته تحليل

صورت  ، مي توان بهمفعوليدو فعلِ سببي و ساخت هاي داراي ساخت گزاره

اي جفتي و  شيوه طرح، عمليات ادغام ابتدا بهدر اين . نشان داد ]4[)2(

اين سپس، . كند اي را مشتق مي هسته گروه فعليِ ايِ ، تركيب سازهاي چرخه

كند و  ، با آن ادغام ميعنوان متمم فعل سبك انتزاعي گروه فعلي را به

نوبةخود،  اين فرافكني، به. سازد را مي ( ´v )ميانه  ايِ پوسته فعلِ فرافكنيِ

بيشينة گروه فعلي  شود و فرافكنيِ اي تركيب مي پوسته فعلِ گرِ با مشخص

vP(v)  اي پوسته
max

گروه  ايِ سازه ن تركيبِدر اي. آورد مي وجود هرا ب ((

 گرايي، فعلِ كمينه د، بنا بر مالحظاتگونه كه اشاره ش فعلي نيز، همان

سببي يا  ماهيت ،از اتصال به فعل سبك آشكار دارد و پس حركت ،واژگاني

عنوان  مفعولي به 4كه گروه حرف تعريف ، درحاليعالوه هب. يابد گري مي عامل

دروني  ايِ هسته گروه فعليِ گرِ يگاه مشخص، در جادروني يا موضوعِ ،متمم

را به آن  5پذيرنده معناييِ نقشِ ،واژگاني هستة و فعلِ ،شود واقع مي

                                                 
1. VP-internal subject hypothesis 

2. H. Koopman 

3. D. Sportiche 

4. Determiner Phrase/DP 

5. theme 
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گروه  گرِ مشخص در جايگاه ،در نقش فاعل جمله ،دهد،گروه حرف تعريف مي

مسبب يا عامل را از  شود و نقش معناييِ بيروني واقع مي ايِ پوسته فعليِ

، سپس، گروه حرف تعريف فاعلي. كند لي دريافت ميفع اين گروه هستة

 ،از فعل سبك ،1بيروني پس از اخذ نقش معناييِ ،عنوان موضوع بيروني به

اي  پوسته فعليِ گروه گرِ مشخص فاعلي از جايگاه حالت ]بازبيني[ جهت اخذ

در اين . كند ، حركت مي3يا گروه زمان ،2گروه تصريف گرِ به جايگاه مشخص

هاي شامل حركت، يعني، گروه حرف تعريف فاعلي و  اشتقاقي، سازهفرايند 

، تصوير در جايگاه جديد ،4حذف - تصوير بر اساس عمليات ،فعل واژگاني

  .“شوند شان حذف مي گذارند، و سپس از جايگاه زيرساختي ميجاي بر

  
      

  

 ]اي علي پوستهگروه ف[ گروه فعلي كوچك عنوان مسئلة به) 206: 1388(اما آنچه انوشه  

  :عبارت است از، مطرح كرده

گروه فعلي [ كوچكگروه فعلي  گفته، به مسئلة ليلِ پيشتح مشكل دومِ”

، )1988( بارة فرضية بيكرتر در يشتوجه به آنچه پبا . گردد ميباز ]اي پوسته

                                                 
1. external θ-role 

2. [Spec-IP] 

3. [Spec-TP] 

4. copy-deletion operation 
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هاي فعلي در  شده است تا اليه تالش گفته شد، اي در تحليل گروه پوسته

گزارة  بودنِ حفظ شوند، فارغ از سببي يا غيرسببي نحوي نوع ساختارِهر

و  1هورنشتين: نگ(هاي رايج  پيروي از تحليل در نوشتة حاضر، به. نظرمورد

پيشنهاد ) 2009، 3ردفورد ؛2006و ديگران،  2تورائا ؛2005ديگران، 

كه در زير ) ب -3( مربوط به جملةنمودار [، )ب -4( شود در نمودار مي

كه فاقد  ه شود،دك قرار داكوچ ينيز يك گروه فعل ]ه استشدارائه  مجدداً

  .“ ...باشد گر جايگاه مشخص

  

اي از  پوسته اساس تحليل ،)1388( دهد، انوشه نشان مي قول گونه كه اين نقل همان      

 ]1988[ ديدگاه بيكر اساسبر  صرفاً را ،)1387( شده در آهنگر ، ارائهزبان فارسي گروه فعليِ

تحليل ” ، در مقالةاي پوسته ، ياگروه فعلي كوچك ماهيت كه تبيينِ درحالي. تپنداشته اس

و نگارنده در . )كه شرح آن گذشت(، بوده است) 1995( چامسكيمباني نظري  ،“...اي پوسته

 كه توسط ،يكسان معناييِ اعطاي نقشِ ، به فرضيةديگر بر شواهد نحويِ ، عالوهخود تحليلِ ييدتأ

 مقاله بر اساسِ نظريِ كه تمام پايگاه اين نه( ،ده استنيز استناد كر ،ح شدهمطر )1988( بيكر

خصوص ماهيت در ،)206: 1388(آنچه در انوشه  ،اينبر افزون. )اين فرضيه تبيين شده باشد

اين گروه  ماهيت ، مربوط به بازنگري يا بازخوانيِ، پيشنهاد شدهاي پوسته ، ياكوچك گروه فعليِ

 و همچنين) 2006( رانديگت و ائروا، )2004( 4اجر همچون يديگر شناسانِ زبان فعلي از منظرِ

) 1387( كه آهنگر ،)1995(است و نه چامسكي  )2000(و حتي چامسكي  )2009(هورنشتين 

  .به آن استناد كرده است

 بـودنِ  راه را بـراي درسـت   “رسـيدن نظر بـه ”ز عبـارت  ، با استفاده ا)1388( اگرچه انوشه )پ

 كـارگيريِ  اما بـا بـه   ،گذاشته زبا ،)1387( آهنگر توسطزبان فارسي  گروه فعليِ ايِ پوسته تحليل

 تحليـلِ  بـودنِ  مطلـق حـال   و درعـين  ،، ذهن خواننده را به نـاتواني “شماري”و  “برخي”هاي  واژه

 و مـورد اسـتناد  در دسـترس   حالي است كه با توجـه بـه منـابعِ   اين در. سوق داده است ،مذكور

تشخيص داده  “...اي تحليل پوسته”نگارندة مقالة  شخصِ اي توسط ، چنين مسئله)1387( آهنگر

                                                 
1. N. Hornstein 

2. M. Everaet 

3. A. Radford 

4. D. Adger 
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شـيوة اشـتقاق    ، فقـط بـه  “برخـي ”، با اسـتفاده از واژة  )همان( دليل آهنگر همين و به. شده است

برداشـتي   ،گرامـي  ، تـا خواننـدة  زبان فارسي پرداخته اسـت  هاي فعليِ برخي از ساخت ايِ پوسته

  .زبان فارسي ننمايد شواهد همة شده براي توجيه ارائه و تحليلِمطلق از تبيين 

هـاي درختـي   و نمودار )ب -20(و ) الـف  -20(هـاي   ، جملـه )208 -209: 1388(نوشه ا. 2

 اين مـوارد . بررسي كرده است را ،)12: 1387( آهنگر شده در مقالة ، ارائه)ب -21(و ) الف -21(

  .اند زير ارائه شدهدر  )الف و ب -3(و  )ب والف  -2( صورت به ،ترتيب به ،مجدداً

  

 

 .او ليوان آب را ريخت )الف) 2( 

 .ليوان آب ريخت )ب       
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، )2009(و هورنشـتين  ) 2000(ها را بر اساس ديدگاه چامسـكي   ، اين جمله)1388( انوشه

، مورد نقـد  بوده است) 1995(بر چامسكي  را، كه مبتني) 1387(تحليل آهنگر  كند و تحليل مي

 تبيـينِ بـر چنـين آثـاري،     خود، مبتني تحليلِ پاية، بر )208 -209: 1388(انوشه  .دهد قرار مي

 عنـوان جملـة   ، بـه )ب -2( ، و جملةغيرسببي جملة عنوانِ ، به)الف -2( از جملة) 1387( آهنگر

كل تجربـي  نظر گرفته است كه داراي مشـ اي در عنوان نمونه را به) الف -2( ، جملةسببي متناظرِ

و نيـز سـاخت   ]) الـف و ب  -5[الـف و ب  -4(ماننـد   هاي ديگر، جمله از تبيينِنتيجه درو  .است

  .ماند باز مي ])پ -5[پ -3( ييديِتأ يا پرسشيِ ،كوتاه الِسؤ

  

  .نبودم*/نريخته بودم [vP-]او ليوان آب را ريخته بود، من  )الف) 3(

  .باشد/*ريخته باشد [vP-]يد سهرابكسي ليوان آب را روي ميز ريخته است؟ شا چه )ب

  بود؟/*ريخته بود؟ [vP-] او ليوان آب را نريخته بود، )پ

  

 ايِ قلمـداد و سـاخت پوسـته    1مفعولينـا  را ساخت) ب -2( جملة ،)1388(همچنين، انوشه 

  .كند مي توجيه) 2004(را بر اساس اجر  آن

، بلكـه  مطـرح در آن  نظريِ يدگاه، نه بر اساس دقضاوت درمورد نقد يك اثر را ،نگارنده )الف

گذارد ، برعهدة خواننده ميجديدتر و متفاوت نظريِ بر اساس ديدگاه.  

                                                 
1. unaccusative 
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هـاي   هـايي از جملـه   عنوان نمونـه  را به) الف و ب -2(از قبيل  ،اي جمله ،)1387( آهنگر )ب

 مـدعيِ  صـورت تلـويحي نيـز    حتي بـه  و ،سببي آورده است هاي متناظرِ داراي ساخت غيرسببيِ

الف و  -3(هاي  تنها جمله ، نهساسا اينبر .زبان فارسي نشده است هاي ديگرِ آن به ساخت عميمِت

تنهـا   ، نـه هـا  آن ايِ ند كه تحليل پوسـته ديگر نيز ممكن است مطرح گرد ، بلكه هزاران جملة)ب

ــة ــكي برپاي ــكي   ،)1995( چامس ــه چامس ــتين ) 2000(بلك ــي و ،)2009(و هورنش ــر  حت ديگ

  .نباشد ي امكان پذيرهاي زبان نظريه

را از نوع ) ب -2( ، در جملة“ريختن”، فعل )207: 1387( انوشه ،دگونه كه ذكر ش همان )پ

 آهنگـر  تلقـيِ و  ،گيـرد  نـامفعولي درنظـر مـي    را ساخت نداند و آ سببي نمي داراي ماهيت افعالِ

. دانـد  ، ايـراد مـي  )الف -2( اين فعل در جملة سببيِ متناظرِ فعلِ عنوانِ را به از اين فعل) 1387(

) 50 :1384(و دبيرمقدم ) 102: 1384( يمنصور ،)همان( بر آهنگر ، عالوهت كهحالي اساين در

هاي غيرسببي داراي ساخت سـببي   دانند كه در جمله هايي مي از گروه فعل را “ريختن”فعل  نيز

، )2004( ناد بـه اجـر  بـا اسـت  ، )207: 1388(انوشـه   چـه اگر اين،بر افزون .روند كار مي متناظر به

 ، هسـتة كـه در چنـين جمالتـي    بـراين  دهد، مبني هاي مفعولي ارائه مي تعريف درستي از ساخت

امـا   كند و فاقد حالت مفعـولي اسـت،   ود را فرافكن نميخ گرِ مشخص جايگاه ،كوچك گروه فعليِ

 رسـد  نظر نمي ه، درست بنامفعولي عنوان ساخت ، به)ب -2( ، در جملة“ريختن” از فعلِ وي تلقيِ

نـامفعولي بـه    ساخت ،)304: 2007( 1بر اساس كارني همچنين، ،زيرا. برانگيز است و بسيار تأمل

 ،اي داشته باشـد  درونه و فقط يك موضوعِ طورذاتي مجهول، شود كه فعل آن به مي ساختي گفته

 مفعـول  ايگاهج جمله در فاعلِ واقع،هايي، در در چنين ساخت. ، اعطا كند2و نتواند حالت مفعولي

 -4جملـه  ( فاعل حركـت مـي كنـد    جايگاه به ،حالت صافيِ براي رعايت ،شود و سپس مي توليد

 شـدنِ  ، باعـث غيردسـتوري  هـايي  ، در چنين سـاخت مفعولي اسميِ همچنين، حضور گروه. )الف

  .)ب -4 جملة( شود جملة مربوط مي

  
 (4) a) Stacy arrived at the palace. 

       b) * Stacy arrived a letter. )همان(  

 

                                                 
1. A. Carnie 

2. accusative case 
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ذاتي مجهول طور اين فعل به. ندارد ماهيت نامفعولي “ريختن”حالي است كه فعل دراين 

اي باعث  سميا چنين گروه دهد و حضورِ مفعولي مي حالت ،مفعولي نيست، به گروه اسميِ

 ).الف - 2جملة ( شود نمي جمله شدنِ غيردستوري

چـه  اگر .توان به مجهول نيز تبديل كـرد  را مي “ريختن” داراي فعلِ معلومِ ، جملةاينبر افزون

داراي  كاربرد زيادي ندارد، اما جملـة  ،)ب -2( ، درمقايسه با جملة“ريختن” فعلِ مجهولِ صورت

حاضـر   نگارنـدة . نيسـت  هـم  فارسي ناسـازگار  سخنگويانِ زبانيِ با شمِّ ،اين فعل مجهولِ صورت

از صدنفر سخنگوي “شدن ريخته”آن  مجهولِ و معادلِ “ريختن” فعل جهت اطمينان از ماهيت ،

نيـز  ايـن فعـل را    مجهولِ كاربرد بودنِ ، و همه درست و دستوريعمل آورد ، آزمون بهزبان فارسي

  .ييد كردندتأ

برمبنـاي   ،اي ، از گروه فعـل پوسـته  نقد خود را تحليل و اي اساسِ گونه ، به)1388( انوشه. 3

ايـن  . ن مشخصه غفلت ورزيده استاز اي) 1387(كه گويي آهنگر  ح كرده،مطر ،مشخصة قدرت

زبان  گروه فعليِ ايِ پوسته تحليل و تبيينِ نيز اساسِ “...اي تحليل پوسته”است كه مقالة حالي در

  .، قرار داده استبازبيني و نيز اصلِ ،كوچك فعلِ دانستنِ قوي قالبِ، درقدرت اساسِ فارسي را بر

 ،متممـي  داراي بنـد  مفعـوليِ دو در گـروه فعلـيِ   نظر، آرايش جملة مـورد )1388( انوشه. 4

از فعـل درنظـر گرفتـه     ، پـس متممي كه در آن جايگاه بند ،را )1387( آهنگر مقالة درشده  ئهارا

 )پاياني هسته( انتها ، با اعتقاد به هسته)1388(ديگر، انوشه  بيانِ به. مورد نقد قرار داده است ،شده

كـه در   ،را داراي بند متمم گروه فعليِ آغازي بودنِ هسته تلقيِ ،وه فعلي در زبان فارسيگر بودنِ

 عـالوه، ايشـان   هب. رد كرده است هسته ترسيم شده، بند متمم پس از فعلِ ،)1387(آهنگر  الةمق

گروهـي   كـه در آن گـروه فعلـي داراي مقولـة     ،)16: همـان ( شده در آهنگر ، ارائه)31( از نمودارِ

گـروه فعلـي از    بـودنِ ) آغازي هسته(ابتدا  هسته برداشتاست، ) گروه اسمي /ه حرف تعريفگرو(

  .نموده است جانب آهنگر

آغـازي يـا    هسـته  موضـوعِ ، نيز اذعان داشته )213 -214 :1388(گونه كه انوشه  همان )الف

همـواره   و ،سـت انگيز بوده ا ، بحثدر زبان فارسي ،داراي بند متمم گروه فعليِ پاياني بودنِ هسته

را  آن ،شناسـان  روهـي از زبـان  گ. انـد  هدمخالف ارائه كر دو ديدگاه ،ايراني شناسانِ ندو گروه از زبا

در  ،مذكور شناسانِ هرگروه از زبان. اند پاياني درنظر گرفته را هسته آن ديگر يگروهو  ،زيآغا هسته

 الزم در قالـبِ ) زبـانيِ ( تجربـيِ  هدها و شـوا  نظري، استدالل به مبانيِ ،خود خاصِ ديدگاه تبيينِ

وجـود   .)1381و  1379 ،آهنگـر  ؛1996، درزي. رك( استناد كـرده اسـت   مربوط نظريِ ديدگاه
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 درستيِ مدعيِ بتوان ويژه نحو، امري نيست كه شناسي، به ، در حوزة زباني نظريها چنين تباين

 بـه  داري و اسـتناد  با جانب ستبديهي ا. ديدگاهي ديگر شد مطلقِ يك ديدگاه و نادرستيِ مطلقِ

قابل را رد و مورد نقـد  م طرف و تحليلِ توان ديدگاه مي ،كدام از اين دو گروههرديدگاه و تحليل 

گـروه  در مواردي كه  كه ،شود ، ازجمله كساني محسوب مي)1387(اساس، آهنگر  براين .قرار داد

و بـراي   )21:همـان ( عرفي كـرده اسـت  آغازي م را هسته ، آنرود ميكار  هب بند متمم فقط بافعلي 

  .ارجاع داده است) 1381و  1379( آهنگر ، خواننده را به مطالعةاثبات اين ديدگاه

بـاره در  ، كه دو)16: 1387( آهنگر ، در مقالة)31(از نمودار  ،)214: 1388( آنچه انوشه )ب

اي از  تركيـب سـازه  گـروه فعلـي در چنـين     شدنِ خوانده آغازي هسته مي شود، برداشت ارائه) 5(

 نمـودار  زيـرا  .، نادرسـت اسـت  نمـوده ) 1387( هاي آغازين توسط آهنگـر  ، در تحليلگروه فعلي

كـه فعـل    ،اي بوده اسـت  كلي از موارد چهارگانهطرح  بندي و ارائة منظور جمع به صرفاً]) 31[5(

يابـد   اني ميواژي و واژگ ساخت -تحقق نحوي ،زبان فارسي ايِ پوسته سببي در گروه فعليِ سبك

ا گونه بحث و يـ  آهنگر هيچ. دهد ، ماهيت سببي ميآن به شده ارتقايافته و متصل و به فعل واژگانيِ

 شـاملِ  هـاي گروهـيِ   مقوله داراي گروه فعليِ آغازي يا پاياني بودنِ اظهارنظري درخصوص هسته

 در كليـة آنچـه   .اي نكـرده اسـت   هـاي حـرف اضـافه    گروه اسمي و گروه /هاي حرف تعريف گروه

 سـمت شـده، بـر اسـاس نگـارش فارسـي از     ارائه  ،])5[31(جمله نمودار ، ازنمودارهاي اين مقاله

 از ،جـاي حـروف فارسـي    ، بـه اختصـارات  ارائة در سهولت و تنها جهت ،راست به چپ بوده است

 .، ذكـر شـده اسـت   مقالـه  12 صـفحة  اين نكتـه در پـاورقيِ   .انگليسي استفاده شده است حروف

هسته قـرار   از فعلِ پيش ،گروه حرف تعريف ،])31[5( در نمودارشود،  ه كه مشاهده ميگون همان

كـه گـروه حـرف     كـرد،  آغـازي  هسـته  از اين نمودار تلقيِ شد مي صورتيدر. از آن پسدارد و نه 

  .گرفت قرار ميهسته  از فعلِ تعريف پس
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داراي بند متمم در  ليِومفعهاي دو گزاره ايِ خصوص تحليل پوستهباط با آنچه دردر ارت )پ

 در تبيينِ ،“گروه فعلي ايِ تحليل پوسته”كه نگارندة مقالة  آمده است، بايد گفت) همان( آهنگر

در زبان فارسي، با آگاهي از وجود اختالف نظر در تبيين  ،اي هاي فعلي ين گروهچن ايِ پوسته

، بلكه همچنين در بند متممداراي  مفعوليِ يك هاي فعليِ تنها در گروه ، نهجايگاه بند متمم

 قالبِدر مشخصي نظريِ تحليلِ سو، و نبود داراي بند متمم، ازيك مفعوليِدو هاي فعليِ گروه

در  ،داراي بند متمم مفعوليِدو هاي فعليِ ، از گروه)1995 ،چامسكي(گرا  نظرية برنامة كمينه

 اشتقاقِ ز پرداختن به جزئياتديگر، ا مورد استفاده در زمان نگارش مقالة مربوط، ازسوي منابعِ

توان از  ، كه مينظر كرده است و تنها به طرح اين نكته اي اجتناب و صرف هاي فعلي چنين گروه

چه اگر .، بسنده كرده استاي ارائه داد پوستهچنين ساختارهايي در زبان فارسي نيز تبييني 

 ،))6( ، تكرارشده در جملةب - 41( جملة بند متمم در گروه فعليِ گذاريِ شاخه فقط چگونگيِ

 گفتة ، و بهاست آفرين مشكل ،صورت بالقوه ارائه شده است، به) 1387(آهنگر  گونه كه در آن

 ياو متممي  اي عنوان گره به )´v(ميانه  سبك فعلِ ةگر باعث خلط ماهيت ،)1388(انوشه 

 ديدتر و تبيينِج ولي بديهي است كه با عنايت به طرح مباني نظريِ .اي شده است افزوده
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 پيشنهاديِ صرفاً مختلف، اين طرحِ شناسانِ ، توسط زبانهاي فعلي اين گروه ماهيت ترِ دقيق

  .هاي گوناگون مورد ارزيابي و بازنگري واقع شود جنبه از تواندمي ،)1387( آهنگر

 مفعـوليِ هاي دو رهگزا ايِ با نقد تحليل پوسته  در ارتباط )1388(انوشه  در مقالة اما آنچه )ت

مفعوليِدو وه فعليِمربوط به گر ،ده استشمطرح  متمم داراي بند نيست، بلكه،  متمم داراي بند

كـه ايـن    ،اسـت  متممـي  يـك  گروه فعليِ ايِ پوسته مربوط به تحليلِ درعوض، آنچه مطرح شده

 ،دهآمـ ) 1387( آهنگـر  در مقالـة  شده است و بـا آنچـه   درنظرگرفته متمم خود، بند نوبة به متمم

حليـل  در ارتبـاط بـا نقـدي بـر ت     ،)213: 1388( انوشه ديگر، آنچه عبارت به. تفاوتي بنيادي دارد

وجـه بـه    هـيچ  مطرح كرده، بـه  ،)1387آهنگر، ( متمم داراي بند مفعوليِدو گروه فعليِ ايِ پوسته

اي  فعلـي گروه  ساختارِ ايِ ، به تحليل پوستهعوضدر و نپرداخته اي چنين گروه فعلي تحليلِنقدو

 ،كه در آن گروه فعلي داراي دو متمم اسـت  ،)6( به جملة. متفاوت استناد كرده است با ماهيتي

) 1388(، كـه انوشـه   )7( نيـز جملـة   وشده، ارائه ) ب -41(عنوان جملة  به) 1387( و در آهنگر

  :آورده است، توجه كنيد) ب -13( جملة عنوان به

  

  .)22: 1387، آهنگر( سراسري قبول شده است او به من گفت كه برادرش در آزمون) 6(

  .)215: 1388، انوشه( گيرد سارا اين كار را مي) كه( سهراب گفته بود) 7(

  

گـروه   متممِ يك “گفتن”، فعل)6( جملة بينيم، در مي) 7(و ) 6(هاي  جمله در گونه كه همان

و  .دارد “اسـت  دهكه برادرش در آزمون سراسري قبول ش” بند متمم يك و “به من” حرف اضافة

. نظر گرفتـه شـده اسـت   دومفعولي در عنوان گزاره يا گروه فعليِ ، به)22 -23: 1387( در آهنگر

، اسـتناد  )6( جملـة  تحليـلِ  در رد ،به آن) 1388(كه انوشه ) 7( ، در جملةحالي است كهاين در

. اسـت  “گيرد را ميسارا اين كار ) كه( ” تنها يك متمم دارد و آن بند متممِ ،“گفتن”فعل  كرده،

هـا   كـه يكـي از آن   ،متممدوداراي  گروه فعليِ ساختارِ به گرامي دقيقاً شايسته بود كه نقدكنندة

هـاي   جملـه  واقـع، در. پرداخـت  مـي  بود، ))6(مانند جمله ( و ديگري بند متمم گروه حرف اضافه

 .)7(چـون جملـة   جمالتي همو نه  اند بوده) 6( جمله ي از قبيل، جمالت)1387( آهنگر موردنظر

جايگـاه   به  ستداللابا  ، وتفصيل به خود ،)1381و  1379( آهنگر د،شگونه كه ذكر  ، هماننهوگر

  .پرداخته است ،)7( ، در جمالتي مانند جملةدر زبان فارسي مو ماهيت بند متم
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  گيري و پيشنهاد نتيجه

انوشـه،  ( “بـان فارسـي  گـروه فعلـي در ز   ايِ نقدي بر تحليـل پوسـته  ”در پاسخ به اساس آنچه بر

 نخست از طرف انوشهايراد شدن  مطرحباعث خطاي تايپي مشخص شد كه ارائه گرديد،  )1388

  .بوده است) همان(

. ده بـود نامشـخص و مـبهم بـود    عنوان مشكل نظري مطرح كر به) 1388(انوشه  كه آنچه را

فعلي در زبان فارسـي  گروه  ايِ پوسته خصوص طرح تحليلِ، در)1387(در آهنگر اين، آنچه بنابر

توضـيح   بـا  و طورمشخص ، دوباره بهتبيين شده بود) 1988(كر بيو ) 1995(بر اساس چامسكي 

جاي بيان دقيق  ، به)1388(توجه اين بود كه انوشه  ، نكتة جالبارتباط دراين. ه شدداد ارائه الزم

، بـه طـرح   )1995(بر اساس چامسكي  )1387( در مقالة آهنگر نظرشمورد نظريِ و رفع مشكلِ

اجـر  همچـون   ،ديگـر  افـراد و يـا منـابعي    ديـدگاه  اي برپايـة  كوچك يا پوسته گروه فعليِ مسئلة

و حتـي چامسـكي   ) 2009(، هورنشـتين  )2009(، ردفـورد  )2006(ت و ديگـران  ورائ، ا)2004(

  .نبوده است) 1387( وجه مورد استناد آهنگر هيچ پرداخته است، كه به )2000(

الـف، ب، و   -3هاي  جمله: (مطرح شده بود) همان( آهنگر مقالة مشكل تجربيِعنوان  آنچه به

را وي آگاهانه بـا اسـتفاده از واژة   زي. ها پرداخته باشد به تبيين آن مواردي نبودند كه آهنگر ،)پ

زبـان   هـاي گـروه فعلـيِ    اي از سـاخت  پـاره  به تبيين و اشـتقاقِ  صرفاًده است كرتالش  ،“برخي”

را ارزيـابي و آن را   “ريخـتن ”ماهيـت فعـل    ،طور مفصـل و مسـتند   بههمچنين،  .بپردازد فارسي

 عنـوان فعـلِ   ايـن فعـل را بـه    ،)1388(انوشـه   .عنوان فعل متناظر سببي مشخص كرده است به

ان فعل متنـاظر  عنو از اين فعل را به) 1387(ن آهنگر اساس تبيي نامفعولي درنظر گرفته، و براين

 ،گروهـي  داراي مقولة گروه فعليِ پاياني بودنِ آغازي و يا هسته هسته بحث .سببي نقد كرده است

 )134: 1388(انوشـه   برداشت .آن پرداخته باشد به تبيينِ) همان( چيزي نبوده است كه آهنگر

 صـرفاً  ،داراي مـتمم گروهـي اسـت    گه گروه فعليِ ،])31[5(از مثال  بودن، آغازي عنوانِ هسته به

اخـتالف نظـر بـين دو گـروه از      ، با توجه به وجـود ترتيب اين به. ستابرداشت شخصي وي بوده 

فارسي،  گروه فعلي در زبان پاياني خواندنِ آغازي و يا هسته هسته خصوص، درايراني شناسانِ زبان

، هـاي گـروه ديگـر را    تـوان تحليـل   هـا نمـي   كدام از آنهر هاي زبانيِ با اعتقاد و تبعيت از تحليل

  .تلقي كردمطلق نادرست  طور به

مـورد  ، در)1387(اي آهنگـر   تحليـل پوسـته   از طرح جزييِ ،)1388(چه انوشه اگرعالوه،  هب

تنهـا هـيچ تبيـين و     ، ايراد گرفته است، امـا خـود، نـه   متمم داراي بند مفعوليِدو هاي فعليِ گروه
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كـه  بل ،، ارائه نداده)1995(زبان فارسي بر اساس چامسكي  اي از اين ساخت نحويِ تحليل پوسته

  .بوده است داراي بند متمم مفعوليِ يك گروه فعليِ ايِ پوسته تحليلِ آنچه ارائه نموده نيز

نظر را مـورد  مقـاالت  ،گرامـي  كننـدگانِ نقد: د، پيشـنهاد مـي شـود   ش با توجه به آنچه بيان

 ها مورد نقد و بررسي قـرار دهنـد و نـه    شده در آن مقاله ارائه نظري و تجربيِ اساس مستنداتبر

 بـه پديـدار شـدنِ   صورت، نظـر   زيرا درغيراين ديگر، هاي تجربيِ داده مستندات نظري و اساسِبر

و تجديــد نظرهــاي مكــررِ ســو، شناســي، ازيــك زبــان هــاي گونــاگونِ جديــد در حــوزه نظريــات 

ديگـر، همـة    خـود، ازسـوي   پيشـينِ  نظـريِ  در اصول و مبانيِ ،چامسكي پردازاني همچون نظريه

هـا و   اسـاس ديـدگاه  ، قابـل نقـد بر  مختلـف  هاي زبانيِ نظريه شده در چارچوبِ ههاي نگاشت مقاله

 .جديدتر خواهند بود شناختيِ هاي زبان نظريه

 عباسعلي آهنگرعباسعلي آهنگرعباسعلي آهنگرعباسعلي آهنگر

  دانشگاه سيستان و بلوچستان

  

  منابع

حاكميت  ساخت جملة مركب ناهمپايه در زبان فارسي برپاية نظرية .)1379( .آهنگر، عباسعلي

  .دانشگاه تهران نامة دكتري، يانپا .گزيني و مرجع

، 17، سال شناسي زبان مجله .“سيبند متمم فعل در زبان فار” .)1381( __________

  .1 -27، 2شمارة 

فارسي برپاية برنامة اي گروه فعلي در زبان  تحليل پوسته” .)1387( __________

  .1 - 26، 7 شمارةشناسي،  زبان و زبان .“گرا كمينه

زبان و  .“اي گروه فعلي در زبان فارسي ي بر تحليل پوستهنقد” .)1388( .انوشه، مزدك

  .203 -219 ،9 شمارةشناسي،  زبان

مركز  :تهران .مقاالت مجموعة: فارسي شناختيِ هاي زبان پژوهش ).1384( .دبير مقدم، محمد

  .نشر دانشگاهي

زبان و  .“يفعل ساس طرح پوستةاساخت سببي زبان فارسي بر” .)1384( .منصوري، مهرزاد

   .91 -114 ،1شمارة  ،شناسي نزبا
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