
 زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین

  

احمد معین زاده                                                                                          

ان، دانشگاه اصفهگروه انگلیسی                                                                                        

  : دهیچک

و گـروه  ) AP( ی، گـروه صـفت  )NP( یهمجون گروه اسـم  ،یزبان فارس ينحو يشتر گروههایاگر چه ب

ن یـ ل شده انـد، بـا ا  ین مبنا تحلیگشته اند و بر ا ین تلقیساختار هسته آغاز) PP(با حرف اضافه  يدیق

فعل  -مفعول -ت فاعلجمله که ساخ عناصر سازندة یتوال يان و زبان شناسان بر مبنایحال اکثر دستور

نـد، در ایـن مقالـه،    تصـور نمـوده ا   یانیـ هسـته پا  ین زبان را اساساً زبانیدهند، ا یرا ارائه م) SOV(ا ی

هسته آغازین انـد، ایـن   ) XPs(نویسنده با استناد به این واقعیت که اکثر گروههاي بیشینه زبان فارسی 

ي فعلی ارائه نمود که مزیتـی معنـی دار بـراي    طور استدالل می کند که اگر بتوان تحلیلی براي گروهها

قائل نشود، می توان زبان فارسی را اساساً به مثابه زبـانی هسـته آغـازین     SVOنسبت به  SOVتوالی 

پـس از فعـل   ) CPs(نویسنده با استناد به شواهدي همچـون تولیـد جملـه هـاي مکمـل      . تحلیل نمود

گـروه فعلـی و مکمـل آن، در     قید نسبت به هستۀ و جایگاه) Clitics(متعدي، جاي دهی ضمائر مرخم 

به این نتیجه می رسد که در یک تحلیل نحوي نه تنها فـرض  ) VO(و ) OV(کنار وقوع همزمان توالی 

براي این زبان، زیر ساخت  SVOبراي فارسی توجیه نظري ندارد بلکه فرض ) SOV(ساخت زیر بنایی 

  . فارسی را بهتر تحلیل می کند

  .هسته آغازین، نحو، گروههاي بیشینه، گروه فعلی، ساخت زیر بنایی: اکلید واژه ه

  

 درفعـل اسـت کـه     _مفعـول  _ترین توالی واژگان جمله هاي فارسی، ترتیب فاعلدمی نیست که پر بساشک

بسیاري از زبانشناسان را  ،قرار می دهد، و همین نمود SOVزبانهاي  را در ردة این زبان (PF) آوائیشکل 

شواهدي موجود است که  ،حال عنوان زبانی هسته پایانی سوق داده است، با اینه زبان فارسی ب بسوي فرض

بـه برخـی    ناداسـتداللهاي نحـوي و بـا اسـت     در این مقاله، نگارنده بر پایـۀ . داین فرض را به چالش می کش

به اینکـه تنهـا   این پرسش اساسی را مطرح می کند که با توجه  ،ویژگیهاي ساختهاي گوناگون زبان فارسی

فعـل اسـت،    _مفعـول   _پایانی، تواتر جمله هاي با ترتیب فاعل  هعنوان زبان هسته ب ،دلیل فرض این زبان

نمی  نه تنهااگر بتوان شواهدي یافت که خالف این فرض را ثابت کند، آنگاه می توان ادعا کرد که فارسی را 

ـ  ـ توان زبانی هسته پایانی تلقی کرد که شاید فرض این زب مثابـه زبـانی هسـته آغـازین، بهتـر بیـانگر       ه ان ب

  . ساختهاي نحوي این زبان باشد

بـه مسـیري کـه پژوهشـهاي رده      بکنـیم  اي، بی مناسبت نیست اشاره بحث اصلی به قبل از ورود

در کتـاب   1963در سـال   (Greenberg)گـرین بـرگ   . شناختی زبان طی چهل سال اخیـر پیمـوده انـد   
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حـرف اضـافه   (مکمـل خـود   بـه  جایگاه حرف اضافه نسـبت  ) بناي سه عامل الفبر م ""همگانیهاي زبان""

مفعول در جمله هاي اخباري کـه   _فعل  _ترتیب احتمالی فاعل ) ب، ) پیشین در برابر حرف اضافه پسین

زبـان،   30به داده هـاي   نادجایگاه صفت در گروه اسمی و با است) پ و فاعل و مفعول آنها گروه اسمی است

این همگانیهـا رده شناسـی سـه سـویه اي را      ، برپایۀانجامانی زبان را پیشنهاد می کند و سرهمگ 45تعداد 

 ، (VSO)  مفعـول  _فاعل  _فعل   )1براي زبانهاي دنیا پیشنهاد می کند که تنها توالی هاي غالب ممکن 

ونمـان   ،بعـد  چندي. خواهند بود (SOV) فعل _مفعول  _فاعل ) 3و  (SVO)مفعول  _فعل  _فاعل ) 2

(Vennemann)  این رده شناسی سه سویه را به رده شناسی دوسـویه اي تقلیـل داد کـه     1972در سال

. مـی باشـند    (OV)فعـل   _مفعـول  ) 2 و (VO)مفعـول  _فعـل  ) 1تنها رده هاي اصلی ممکن ، زبانهاي 

 1994در سـال   ،افتونمان تغییر ی ي که با رده شناسی سه سویۀ گرین برگ، به رده شناسی دو سویۀندرو

زبانهـاي دنیـا    اد کرد که تنها توالی ممکن در همـۀ تغییر ماهوي یافت و وي پیشنه (Kayne)توسط کین 

اساس نظریه کین . است که دیگر توالی ها از این ترتیب پایه اي مشتق شده اند (VO)مفعول  –توالی فعل 

ـ  یـا  (VO)مفعـول   _فعـل  و (OV)فعل  _بر این مشاهده استوار است که چون ترتیب مفعول عبـارتی  ه ب

طور ه ب (Head – Complement)مکمل  -و هسته (Complement – Head) هسته -ترتیب مکمل

هم افزود تا بتوان  (Specifier)زبانهاي دنیا وجود دارند، بایستی به این توالی، مشخص گر  درگسترده اي 

 Complement – Head)مشخص گر  _هسته  _یعنی مکمل  ؛یکی از دو ساخت حاصل ،طور قاطعه ب

– Specifier) مکمـل _هسته_یا مشخص گر (Specifier – Head – Complement)  ـ را عنـوان  ه ب

مکمـل   _هسته _پیشنهاد ترتیب مشخص گر ،نهایی استداللهاي کین نتیجۀ. زیر بنایی در نظر گرفت لیاتو

ـ   اسـت  الت دسـتوري وقـ موجه بـراي م  عنوان تنها توالیه ب (Spec– Head-Complement)یا  ه و یـا ب

که ترتیبهاي دیگر از  ممکن عنوان تنها توالی زیر بنائیه ب (SVO) مفعول– فعل –پیشنهاد فاعل  ،یعبارت

  . آن مشتق می شوند

–Spec–Head)  مکمـل یـا   –هسـته   –پیشنهاد کین مبنی بر تعمیم ترتیب مشخص گر  بجز

Complement) یشینه ب يگروهها ۀکه داللت بر هسته آغازین بودن هم(XPs) در همۀ زبانها در مرحلۀ 

ه ب. مفهوم هسته در یک زبان واحد و موقعیت مکمل نسبت به آن است دیگر، دارد، نکتۀ (Merge)تلفیق 

به این معنا که یک زبان واحد را بایستی  هیشینبهسته آغازین یا هسته پایانی بودن گروههاي  ،عبارت دیگر

ـ    . و یا هسته پایانی تلقی کرداساساً یا هسته آغازین  طـور  ه این مفهوم در برخی زبانها مثـل انگلیسـی کـه ب

کـامالً  هسته پایانی اند،  گروهها یا زبان کره اي که همۀ هسته آغازین اند و ،وريگروههاي دست ، همۀجامع

 ،هسته پایـانی برخی  زبانی مثل فارسی که بسیاري از گروهها هسته آغازین اند و اما در بارة .صدق می کند

حل این تناقض  برايپس یا بایستی از پارامتر هسته به این صورت صرف نظر کرد یا . ایجاد اشکال می کند
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چگونه می توان فارسی را زبانی هسته پایانی تلقی کرد در حـالی کـه گروههـاي     ،در واقع. چاره اي اندیشید

واره  و همچنین جمله (PPs)افه اي گروههاي قیدي و حرف اض ، (APs)، گروههاي صفتی (NPs)اسمی 

 (IPs)و جمله ها  (VPs)معضل گروههاي فعلی  ،هسته آغازین اند و از سوي دیگر، در این زبان (CPs)ها 

   .حل کرد ،را که عموماً هسته پایانی جلوه گر می شوند

نشناسـان  بحث را با بررسی گروههاي بیشینه فارسی که هسته آغازین اند و این ویژگی در آثـار زبا 

ادامه می دهیم و در این راستا از گروههاي قیدي که با حرف اضافه مشخص  ،مختلف مورد تأئید قرار گرفته

وقوع همزمان حروف اضافه  ،اگر چه در فارسی باستان و فارسی میانه. آغاز می کنیم) PPsیعنی (می شوند 

ه انـد، در فارسـی نـوین فقـط     ثبت شد (Postposition)و حروف اضافه پسین  (Preposition) پیشین

  :  نشان داده شده است) 1(گونه که در مثال  آن ،یعنی تقدم هسته بر مکمل دیده می شود ؛حالت پیشین

  

 ruye     miz          روي میز      )1(مثال 

     dar  kelās             در کالس        

قبل از مکمل خـود  و ف اضافه است حر ،که آن هستههسته اي اند  ییشینه تجلب يهر کدام از این گروهها

  . هسته آغازین اند  ،یفارس يحرف اضافه ا يپس گروهها .گرفته است

طـور کـه در مثـال     همان ،ندا (APs) یفتص يگروهها ،یهسته آغازین فارس دومین گروه بیشینۀ

   :مشخص است )2(

    alāqemand-e    zabānšenāsi        یعالقمند زبانشناس:  )2( مثال

 یعبـارت ه ب. است  "یبانشناسز" یاست که مقدم بر مکمل خود یعن "عالقمند" یهسته یعن یروه تجلاین گ

   .هسته آغازین است یفارس یفتگروه ص

در نظـر بگیـریم و    NPاست که چه آن را  یسماگروه  ،یهسته آغازین فارس سومین گروه بیشینۀ

   .هسته مقدم بر مکمل است ،در هر دو حالت DPچه 

   in pesar-e     xub                  این پسر خوب -لف ا :)3( مثال

  in   se  tā ketāb-e   jāleb    این سه تا کتاب جالب  -ب     

سـه   " )ب(است و در مثال  "خوب" یاست که مقدم بر مکمل خود یعن NPهسته  "پسر" ،)الف(در مثال 

 NPهم یـک   "کتاب جالب" .ه استعنوان مکمل خود برگزیده را ب "کتاب جالب"است که  DPهسته  "تا

همانگونه که این نمونه ها نشـان   .است "جالب" یمقدم بر مکمل آن یعن "کتاب" یآن یعن است که هستۀ

  .هسته آغازین اند  کامالً یفارس یسما يگروهها ،دهند یم
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 آن ،اسـت  CPه یـا  ردهد جمله وا یهسته آغازین نشان م یکه ساخت یآخرین گروه بیشینه فارس

  : نمایان است  )4(که در مثال  گونه

  ]]شود یبرگزار م یامسال ششمین کنفرانس زبانشناسجمله[که جمله واره [دانم  یم ):4(مثال 

midānam[CPke[IP emsāl šešomin konferāns-e zabānšenāsi bargozār mišavad]]  
  

 یکنفـرانس زبانشناسـ  امسـال ششـمین   " جملـۀ  ییعن ؛مقدم بر مکمل خود "که" ییعن ؛هرجمله وا هستۀ

  . دهد  یهسته آغازین م یتیبتر ،گیرد و به این گروه یقرار م "شود یبرگزار م

گونه که در  آن ،یابند ینمود م یعموما هسته پایان (IP)و جمله  (VP) یگروه فعل ،دیگر ياز سو

  :مشهود است )5(مثال 

 sib-rā  xord        سیب را خورد -الف): 5(مثال 

 pesar   sib-rā  xord                 ب را خورد پسر سی -ب       

چهار گروه بال استثنا هسته آغازین اند و تنها دو  ،یحال با توجه به اینکه از شش گروه بیشینه اصل

قـرار   یهسـته پایـان   يزبانها زمرةرا در  یتوان فارس یشوند، چگونه م یگر مه جلو یهسته پایان گروه عموماً

بیشـینه   يگروههـا  همـۀ  يکند که اگر بتوان برا یایجاب م یزبانشناخت در تحلیلثبات  ،داد؟ در عین حال

تـرجیح دارد   شک یب یچنین تحلیل ،بوط ارائه دادرگروه م وقوع مکمل نسبت به هستۀ يبرا يترتیب واحد

ن پس اگر بتوا. را مقدم بر مکمل بداندهسته  یمکمل را مقدم بر هسته و گاه یکه گاه يبر تحلیل دوگانه ا

عنـوان سـاخت   ه را ب (VO)مکمل  _یا هسته  (OV)هسته  _از دو ترتیب مکمل ییافت که یک يشواهد

  . در تعیین جایگاه پارامتر هسته برداشته ایم  یاساس یگام بیشینه اثبات کند يگروهها همۀ یزیر بنائ

هسـته   یتیبـ تر ،یند کـه در زبـان فارسـ   ا يبیشینه ا يو جمله تنها گروهها یگفتیم که گروه فعل

 VP- Internal Subject) یل درون گـروه فعلـ  عـ اف بـا توجـه بـه فرضـیۀ     .دهنـد  ینشـان مـ   پایـانی 

Hypothesis) مار قکه پیدایش ا(Arguments) فرض  یفاعل و مفعول را در داخل گروه فعل ییعن ؛فعل

وان این اسـتدالل را  ت یم ،انجامید یجایگاه هسته در گروه فعل دربارة يکند، اگر استدالل ما به نتیجه ا یم

  . خواهد بود  یجایگاه هسته در گروه فعل يپس تمرکز ما بر رو. میم داد عبه جمله هم ت

مفعول  –و فعل  (OV)فعل  –مفعول  یاست که با توجه به وقوع همزمان توال باور نگارنده بر این

(VO) و  یتوان گروه فعل یم ينشان با استناد به حداقل سه ساخت نحو یب يدر جمله ها یدر زبان فارس

امـا قبـل از ارائـه    . را هسته آغازین فـرض نمـود   یزبان فارس يساختها ، همۀبه دنبال آن جمله و در نهایت

 تیـب تر يرا دارا یشناسان ، زبان فارسـ  شود که گر چه اکثر دستوریان و زبان یشواهد به این نکته اشاره م

در  يکرده انـد، بـا اینحـال مـوارد     یتلق یهسته پایان یزبان  ،و در نتیجه (SOV)فعل یا  –مفعول  –فاعل 

ترسیم نمود ه این زبان  يمتفاوت را برا یشناسان ساخت زبان بعضی دهد ینوشتگان موجود است که نشان م
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سـاخت زیـر    يرا صـریحا دارا  ی، فارسـ یچامسک 1965بر پایه نظریه  1970در سال  یاز جمله مرعش. اند 

از آن مشـتق   (SOV)فعـل   –مفعول  –فاعل  یئکه ساخت رو بنا (SVO)مفعول  –فعل  –فاعل  یبنائ

را  یگرین برگ، فارس يمعیارها بر پایۀ 1978در سال  (Kruse)همچنین کروز . کند یم یمعرف ،شود یم

ساخت  يحداقل دارا ،نباشد (SVO)مفعول  –فعل  –فاعل  تیبتر يکند که اگر هم دارا یم یمعرف یزبان

هم شاهد بودیم  1376در سال  یدر کنفرانس چهارم زبانشناس. هم نیست (SOV)ل فع –مفعول  –فاعل 

در  يبـر شـمرد، بـه مـوارد     یفارسـ  يابـر را  (OV)فعل  –، گر چه ساخت مفعول یالدین شکوهمکه دکتر 

  . نشان را گواه بود  یب يدر جمله ها (VO)مفعول  –اشاره داشت که تربیت فعل  يگفتار یفارس

 يدارا (OV)فعـل   –مفعـول   تیـب نیسـت کـه تر   یآغاز ذکر شد در ایـن شـک   گونه که در همان

نیسـت کـه نگارنـده بـر آن      یو در ضمن در این شـک است  (VO)مفعول  –بیشتر از تربیت فعل  يبسامد

ارائـه   ،دنبال آنه حرکت ما و ب آنچه نقطۀ. ر بسامد شودپ یجایگزین توالبایستی کم بسامد  ینیست که توال

 -هم ترتیب مفعول ، یه است که در فارسباشد همین مشاهد یمربوط م ينحو يستداللهاشواهد و سپس ا

 يرا بـر دیگـر   ییافـت کـه یکـ    لـی پس اگر بتوان دالی .وجود دارد (VO)مفعول  _و هم فعل (OV)فعل 

 یدیگـر از آن مشـتق مـ    یکه توال فرض نمود یتوان ساخت زیر بنائ یترجیح یافته را م یتوال ان دهد،حجر

  .شود

 همچـون مثـال   يبه موارد  ،یهسته آغازین فرض نمودن گروه فعل ينگارنده در راستا ناداولین است

  . است يکه غیر دستور) ب 6(در برابر جملۀ ياست دستور يجمله ا )الف 6( گردد که در آن،جملۀ زیر برمی

  .]خواند یکه پدرش درس م[داند  یآرش م) الف ):6(مثال 

āraš midānad [ke pedaraš dars mixānad]. 
   .داند یم ]خواند یکه پدرش درس م[آرش ) ب *       

* āraš [ke pedaraš dars mixānad] midānad. 
 

مفعول قبل از فعل در و وقوع ) الف( کند وقوع مفعول پس از فعل در جملۀ یآنچه این دو جمله را متمایز م

 يجملـه ا  ،اسـت  (VO)مفعول یـا   –ترتیب فعل  يه داراک) الف( ، جملۀبه عبارت دیگر. است) ب( جملۀ

در ایـن  . است  يغیر دستور ،است (OV)فعل یا  –ترتیب مفعول  يکه دارا) ب( ، اما جملۀياست دستور

گونه  توان این یاین مشاهده را م. است  (CP)ه ریک جمله وا ،مفعول آن ییعن ؛فعل یقمر داخل ،دو مثال

هم ترتیب مفعول  ،است و در این حالت یسما گروهیک  ،فعل یکه قمر داخل يبیان کرد که بر خالف موارد

یـک جملـه    ،فعل یکه قمر داخل یدر حالت کند یوقوع پیدا م (VO)مفعول  –و هم فعل  (OV)فعل  –

جایگـاه   مقایسـۀ  یمنطق نتیجۀ. قبول استقابل  (VO) ییعن ؛مفعول –است تنها ترتیب فعل  (CP) هروا

را که در هر دو  یتواند باشدکه جایگاه یجز این نم ،هرباشد یا جمله وا یسماکه گروه  یمکمل فعل هنگام
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را  (VO)مفعـول   -ترتیـب فعـل   ییعن ،کنیم یتلق یکند جایگاه زیر ساخت یتولید م يدستور حالت جملۀ

رض ترتیب اولین دلیل نگارنده در تایید اولویت ف ،ه پس از فعلرجمله وا يصارحپس وقوع ان. مبنا قرار دهیم

  . باشد یم (OV)فعل یا  –بر مفعول  (VO)مفعول  –فعل 

 یبـه جایگـاه ضـمائر مفعـول     ،یزبان فارسـ  یفرض هسته آغازین بودن گروه فعل يدومین دلیل برا

تنها جایگاه وقوع این ضمائر که  شود یمشخص م )7(گونه که از مثال  همان. گردد یبر م Cliticsمرخم یا 

  :ند پس از فعل استا یوه فعلگر قع مکمل هستۀادر و

 did  āraš  pedaraš  rā                    .آرش پدرش را دید) الف ):7(مثال 

       āraš  didaš           .آرش دیدش) ب     

فعل است که پس از آن قـرار گرفتـه اسـت و در     یمفعول یا قمر داخل “ اش “ضمیر مرخم ) ب( در جملۀ

، ضـمائر  بـه عبـارت دیگـر   . کننـد   توانند اشغال یم مرخم یت که ضمائر مفعولاس یاین تنها جایگاه ،واقع

 –ترتیـب فعـل    ییایند و بـه گـروه فعلـ    یپس از فعل وقوع م يند در جایگاه انحصارا مرخم که مکمل فعل

  . دهند  یهسته آغازین م یساخت ییعن (VO)مفعول 

 ، به عدم امکان وقوع قید بین هستۀیعلاد نگارنده در اثبات هسته آغازین بودن گروه فنسومین است

نشان داده شده  )8(در مثال  مدعااین . شود  یمربوط م (Merge)تلفیق  و مکمل آن در مرحلۀ یگروه فعل

  : است 

  dirooz  did  āraš  pedaraš  rā             . آرش پدرش را دیروز دید ) الف): 8(مثال 

  *  āraš   did  dirooz  pedaraš   rā     . آرش دید دیروز پدرش را) ب           *

 عدم مجاورت هسـتۀ  باشد یتلفیق هسته با مکمل خود م ،ییک گروه فعل يفرض اینکه اولین گام در بنا اب

در ایـن   یباشد، یعن (Move) "حرکت"از یک  یتواند ناش یصرفا م) الف(و مکمل آن در مثال  یگروه فعل

 یخود قـرار نـدارد بلکـه در جایگـاه     بنیادینمفعول در جایگاه  ددار (OV)فعل  –که ترتیب مفعول  مثال

و مکمـل آن قـرار گرفتـه و مـانع      یگروه فعلـ  ، یک قید بین هستۀ)ب(اما در مثال  .قرار گرفته است يثانو

. گـردد  یمـ  يغیر دستور) ب( ملۀج شود و در نتیجه، یر مکمل خود مبهسته  (Governing)حاکمیت 

 یفارسـ  یفعل يدر گروهها (VO)مفعول یا  –قبل داللت بر ترتیب فعل  ةاهدهمچون دو مش هاین مشاهد

  . کند  یم

  

   يو نتیجه گیر يجمع بند

،  (AP)   یفتص ي، گروهها (NP/DP) یسما يدر این مقاله، نخست به این حقیقت اشاره شد که گروهها

 .بال استثنا هسته آغـازین انـد   یدر زبان فارس (CP)واره ها و جمله  (PP)اضافه  حروفا ب يقید يگروهها
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واژگـان در   یر بسامدترین تـوال پدر عین اینکه  یند، یعنمحل تردید ا (IP)و جمله  (VP) یتنها گروه فعل

ـ   يهمتا شود یجلوه گر م یاین دو گروه بیشینه هسته پایان ـ  ه هسته آغازین این ساختها هـم ب  یصـورت ب

پس از فعـل،  واره ها همچون جایگاه جمله  يبه شواهد تناداس نگارنده با .رود یبکار م ینشان در زبان فارس

گونه استدالل  این ،و مکمل آن یگروه فعل و نیز جایگاه قید نسبت به هستۀ یضمائر مرخم مفعول یده يجا

 یفارس يبرا (SOV)فعل  –مفعول  –فاعل  ینه تنها فرض ساخت زیر بنائ ،يکرد که در یک تحلیل نحو

را  یاین زبان، زیر ساخت زبـان فارسـ   يبرا (SVO)مفعول  –فعل  –که فرض فاعل ندارد بل يه نظرجیتو

  .کند یبهتر تحلیل م
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