
  

  

  

  

  

  سازي در زبان فارسي كانوني

  

        علي درزيعلي درزيعلي درزيعلي درزي

  دانشگاه تهران

        فرفرفرفر    مژگان همايونمژگان همايونمژگان همايونمژگان همايون

  دانشگاه عالمه طباطبايي شناسي همگانيزبان دانشجوي دكتري

  

  چكيده

ايـن   داد رخ درنتيجـة . دهـد  مـي رخ  1سـازي  هايي است كه در آن كانوني ه زبانجملزبان فارسي از

يا در سـطح سـاخت    شدهكانوني  نحويِ ، سازةرود ميار شم به 2نحوي اي از قلبِ كه نمونه ،پديده

 هـا  يافتـه . كـانون  فرافكنِ شاخصِ منطقي به جايگاه صورت و يا در سطحِ شود جا مي جابه ظاهري

تقـابلي   منجر به خـوانشِ  ضرورتاً ،3بازنمون، قبل از سازي حركت كانوني) الف: (كه دهد نشان مي

فقـط   ، واسـت در سطح منطقـي  شده  سازة كانوني كلِ تسازي شامل حرك يكانون )ب(شود،  نمي

آننيست مشخصة كانون حركت ،  فارسي در زبانِ )ج( .است مربوط ادعا شده گونه كه در ادبيات، 

  .پذير است كانوني نيز امكانغير ذاتاً نحويِ دو سازة 4تقابليِ سازيِ يكانون

9، مشخصة نوايي8تقابلي انونِ، ك7اطالعي ، كانون6ِواژه، پرسش5كانون :ها كليدواژه
.  

  

                                                 
1. focusing 

2. scrambling 

3. spell-out 

4. contrastive focusing 

5. focus 

6. wh-word 

7. information focus 

8. contrastive focus 

9. prosodic feature 
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  مقدمه. 1

زبان  واژگاني در جمالت نشانِ بي ترتيبِ نوعي ايراني قائل به وجود شناسانِ بسياري از زبان

. شوند آن حاصل مي از ،ها هاي واژگاني در اثر حركت سازه كه ساير ترتيب ،فارسي هستند

. داند فارسي مي زبانِ نشانِ بي رتيبِرا ت OV(S) واژگانيِ ترتيبِ) 43: 2001( پور كهنمويي

  .فارسي است هاي اصلي در جمالت سازه نشانِ بي دو ترتيبِ قائل به وجود )4: 2005( كريمي

  

  .فعل) + گروه حرف اضافه) + (مفعول صريح) + (فاعل) (1

  .فعل) + مفعول) + (گروه حرف اضافه) + (فاعل) (2

  

نظر بگيريم، برخي از نشان در زبان فارسي در ختار بيسارا دو  در زير )4(و ) 3( ةاگر دو جمل

حاالت حاصل از رخ مختلف مشاهده كرد) 6(و ) 5(هاي  توان در مثال نحوي را مي قلبِ داد.  

  

  .سورنا تراشش را از جيب شلوارش بيرون آورد) 3

  .از جيب شلوارش تراش بيرون آورد سورنا )4

  .آورد تراشش را سورنا از جيب شلوارش بيرون) 5

  .از جيب شلوارش بيرون آورد تراش سورنا) 6

  

 كريمي. است  ها در زبان فارسي نظرات متفاوتي ارائه شده حركت سازه خصوصِتاكنون در

 انواعِ ضمن برشمردنِ ،در زبان فارسينحوي  از قلبِ مفصل خود در بررسيِ )136: 2005(

وي . داند مياجباري ن را مستلزم حركت سازي كانوني فرايند ،داراي اين مشخصه كانون و عناصرِ

 مشخصة خود باقي بماند، حركت زيرساختيِ كانوني در جايگاه چه سازة چنان كه معتقد است

 ،"فقط"هاي همراه با قيد  عبارتهمچون  ،برخي از عناصر زبان به اعتقاد وي .دهد رخ مي كانون

عالوه،  هب .كانون دارند ذاتي مشخصةورط هب ،نو هستند همواره حاوي اطالعِ كه ،ها واژهو پرسش

 اًذات دو يكي آن زپذير است كه ا صورتي امكانتقابلي در داراي خوانشِ كانونيِ وجود دو سازة

  .باشد داشته كانون مشخصة

  :كنيم نشان دهيم ميدر مقاله حاضر تالش 

  .شود لي نميتقاب منجر به خوانشِ ضرورتاً ،بازنمون ، قبل از نقطةسازي حركت كانوني) الف
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يك  شاخصِ جايگاه بهزيرساختي  سازه از جايگاه حركت مستلزم در فارسيسازي  كانوني) ب

 ، مشخصةنحوي با حركت به اين جايگاه سازة .كانون نام دارد كه فرافكنِ ،هستة نقشي است

. دهد بازبيني قرار مي ، در رابطةاين فرافكن خود را با مشخصة موجود بر روي هستة كانونِ

اجباري  ،نهاني صورت منطقي و به تحقق نيابد، در سطحِ اآشكار ،وحدر نجايي  چه اين جابه چنان

  .است

پذير  نيز امكان ،كانوني نيست يك ذاتاً كه هيچ ،نحوي دو سازة سازيِ در زبان فارسي كانوني )ج

  .است

ر زبان فارسي و كانون د سوم به معرفيِ بخشِ كانون و در در بخش دوم اين مقاله به تعريف

ناشي از  حركت بخش چهارم به بحث پيرامونِ. پردازيم آن مي هاي نواييِ بررسي ويژگي

سازي اختصاص  حاكم بر كانوني هاي نظريِ سازي و بخش پنجم به معرفي محدوديت كانوني

بخش هفتم . پردازيم مي ،از نوع تقابلي ،سازي  يدر بخش ششم به بررسي حركت در كانون. دارد

  .است گيري نتيجه بخش هشتم نيز. اختصاص دارد از يك سازه بيش تقابليِ كانونِ به

  

  نكانو. 2

 ،)1985( 1روث ،)1972( جكندوف ،)1971( چامسكي شناسان مختلف از جملهزبان تاكنون

تعاريف بسياري  )2003( 5گوسن هاون ، و)1997( 4بورينگ ،)1998( 3كيس ،)1986( 2راشمان

نقل از ()1972(ف و جكندو) 1971(اعتقاد چامسكي  به .اندرائه كردهن ااز كانون و انواع آ

 .انگاري و كانون پيش: مكمل تقسيم كرد توان به دو بخشِ جمله را مي ،)6:1384(مهند راسخ

 - پرسش آزمون ،)3:1998( 6زارتا زوبي. انگاري نباشد آن بخش از جمله است كه پيش ،كانون

جانشين  ي،كانون سازة. كند جمله معرفي مي انگاريِ نون و پيشاپاسخ را براي تعيين دو بخش ك

رسشي نظير مثال در مورد پ براي. رود شمار مي انگاري به شود و بقية جمله، پيش واژه ميپرسش

نامشخص است  يويدادر Xوجود دارد و آن  X انگاري اين است كه يك چه اتفاقي افتاده؟ پيش

                                                 
1. M. Rooth 

2. M. S. Rochemont 

3. K. E. Kiss 

4. D. Buring 

5. C. Gussenhoven 

6. M. L. Zubizaretta 
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در  ،گيرد اي كه مورد پرسش قرار مي آن سازه ،ديگر عبارت به. اتفاق افتاده است Xكه آن  طوري به

  .شود واقع ميكانون جمله 

در  .جمله از گروه اسمي گرفته تا گروه فعلي و كلِ را شامل شود، اي تواند هر سازه كانون مي

هاي همتاي خود از زبان انگليسي  مثال فارسيِ كه بازگردانِ در زير، )8(و ) 7(پرسش و پاسخ 

در كانون قرار ) 10(جملة  گروه فعليِ ،)10(و ) 9(و در پرسش و پاسخ ) 8( كل جملة ،ندهست

  .دندار

  

  خبر شده؟ چه) 7

 ].نويسه ها داستان مي كاله آبي دربارة موش توييك گربه [ )8

  كنه؟ كار مي هكاله آبي چ تويگربه )  9

  )16:2000 زارتا و ورناد، بيزو( ].نويسه ها داستان مي دربارة موش[ كاله آبي  تويگربه ) 10

  

 

خبري  موردكهنه در صورت كه مبتدا، اطالعِ اين به. شود مبتدا نيز تعريف مي در مقابلِ كانون

، 1گوندل( .جمله، همان كانون استاين خبر يا اطالع نو در هر. آيد آن مي دنبالِ است كه به

1988 :210(  

نحوي  گونه ابهامي در بازنماييِ ن هيچبدومستقيم و  ،كانوندستور زايشي،  كليِ در ديدگاه

و  4لدووياو ؛1997 3ريتزي ؛1995،1998 كيس ؛1986 راشمان ؛1986 2هورواث( مطرح است

اطالعات  يك جمله بايد حاويِ نحويِ ديگر، بازنماييِ عبارت به .)1998زارتا  زوبي ؛1998 5ويلكونا

روش معيار براي تعيين  ،)1972(ف ندواز آغاز مطالعات جك. باشد كانون الزم براي بازشناسيِ

 هخالصطور يا به ،]كانون[+ ) و معنايي(نحوي، استفاده از مشخصة نحوي  در بازنماييِ كانون

]F[+، نحوي كه در بازنماييِ ،باشد اي داشته جمله بايد سازهطبق نظر جكندوف، هر. است، 

اي كه داراي  شود و سازه ه ميآزادانه به يك سازه داد +]F[ مشخصة. نشانة كانون گرفته باشد

 .شود گفته محسوب مي آن پاره كانونيِ ، نقطةنظر معنايينشانة كانون شود، از

                                                 
1. J. K. Gundel 

2. J. Horvath 

3. L. Rizzi 

4. E. Vallduvi 

5. M. Vilkona 
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  كانون نشانة اصلِ

هاي شخص و شمار  همچون مشخصه ،اين مشخصه. بگيرد +]F[ ةتواند مشخص اي مي سازههر

 ،1برشماري در مرحلة ،هاي جمله از واژگان در گزينش سازه ،و جنس و نيز مانند حالت دستوري

  .شود مي عطاا

  

  سازي اصلِ كانوني

آن  بر آن گره مسلط باشد، نقطة كانونِ Fكه  ،مربوط به يك گره در روساخت معناييِ عنصرِهر

  )40: 1972 ،فجكندو( .جمله است

گرا و يا نظرية حاكميت و  هايي كه تاكنون در چارچوب برنامة كمينه تحليل تماميِ در

 قالبِدر كانونكه  مشترك است ، اين عقيدهدهسازي مطرح بو كانوني صوصِخ، درگزيني مرجع

  .نحوي حضور دارد ر بازنماييِد ]كانون+[ صورت يك مشخصة نحوي به

شناخته ) 1995( 2ست كه با نام سلكرك اي كانون، قاعده حاكم بر فرافكنيِ نحويِ قاعدة

 .شود مي

  

  كانون فرافكنيِ

  .گروه داراي اين نشانه است كانون باشد، كلِ نشانة اگر هستة يك گروه داراي )الف

 يك هسته داراي نشانة كانون باشد، هستة آن عبارت نيز داراي نشانة درونيِ اگر موضوعِ )ب

  .شود كانون مي

  .كانون باشد تواند داراي نشانة آن هسته نيز مي كانون باشد، ادات اگر هسته داراي نشانة )ج

ترتيب كه  ينا هب .كرد بيينرا ت كانون وجود فرافكنِتوان  مي سازي يكانون با استفاده از اصل

كانون  خصةشداراي منحوي  جمله، هسته و يا متممِ يك سازة عناصرِ گزينشِ در زمانِ اگر

شده  سازة كانوني تا ،شود تشكيل مي هجمل ساختارِكانون در  نقشيِ در اين حالت فرافكنِ ،اشدب

 .آن فرافكن قرار دهد هستة در ،بازبيني ابطةدر ر ،خود را كانونِ مشخصة

 

  

                                                 
1. numeration 

2. E. Selkirk 
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  كانون در زبان فارسي .3

يك به و هر اند، انجام داده كانون در زبان فارسي خصوصِدرشناسانِ ايراني تاكنون مطالعاتي  زبان

كانون و انواع آن را در ) 1384(در اين ميان راسخ مهند . اند هايي از كانون پرداخته بررسي جنبه

انوني نوع اول ك. شمارد دو نوع كانون را در زبان فارسي برمي او. بررسي كرده استي زبان فارس

نوع دوم كانوني  .دهد را در اختيار شنونده قرار مينشده  انگاشته است كه فقط اطالع نو و پيش

و كانون ي كانون اطالع ،كانون نوع اول. شنونده است است كه داراي نوعي تقابل با اطالع قبليِ

. شي از جمله يا كل آن را شامل شودتواند بخ كانون اطالعي مي. است دوم، كانون تقابلينوع 

 اطالعِ داشتنِ بر ، عالوهاي وجود ندارد جملهدار است و لزوماً در هر نشان كه كانونِ ،تقابلي كانونِ

اي ه اين كانون فقط شامل واژه يا بخش. دارد بربرجستگي و معناي تقابل را نيز درنو، نوعي 

. نيز باشد )ها يا افزوده(ها  ها و ادات موضوع امل همةتواند ش شود و مي تر از واژه مي كوچك

 به تبعيت از كيس ،نحوي در زبان فارسي قلبِ در بحث مفصل خود در بابِ ،)2005(كريمي 

ها نظير فارسي  كه در برخي زبان ،1از نوع بازشناسي يكانونعنصر  كه معتقد است ،)1998(

 كند، ي حركت نقش يك فرافكنِ شاخصِ به جايگاهممكن است تقابلي است،  خوانشِداراي 

جمله ضرورتاً داراي كانون از عالوه هر به. شود حركت نمي اطالعي دستخوشِ كانونِ كه حاليدر

 2نظر زابولسي رببنا. اي وجود ندارد جملهتقابلي در هر  اما كانونِ ،نوع اطالعي است

كند ولي  تقابلي پيدا مي خوانشِ ،حركت تأثيرِ تحت 3تعريف حرف يِگروه نحو ،)123:1997(

در زبان . داراي چنين خوانشي نيست ،كه از جاي خود حركت نكرده است ،كانوني گروه تعريف

 ).133: 2005،كريمي( شوند تقابلي بدل مي به كانونِ ،حركت صورتدرها  واژهفارسي پرسش

از جايگاه  ،سازي پديدة كانوني تأثيرِ كه تحت ،ه هر عنصريخواهيم ديد ك درادامة اين مقاله

داراي خوانش تقابلي نيست و  ضرورتاًكند،  خود به جايگاهي درابتداي جمله حركت  زيرساختيِ

  .دست آورد اطالعي هم از آن به توان خوانشِ مي

 است، همراه آوايي با برجستگيِ ،جمله عناصرِ شدنِ كانوني ،هاي جهان در تمامي زبان

جداگانه را  ، يك گروه تكيةسازة كانوني ،در زبان فارسي. 4خاص همچون الگوي تكيه و زيروبميِ

                                                 
1. identificational 

2 . A. Szabolcsi 

3. DP 

واژي و يا آوايي در جمله  هاي نحوي، ساخت تواند با يكي از نشانه سازة كانوني مي) 2005(طبق نظر كريمي  .4
  .برجسته شود
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 ،هاي تكيه در زبان فارسي مانند ساير گروه ،الگوي نواخت اين گروه تكيه. دهد تشكيل مي

(L+)H*  در ساخت. )40: 2007، تهراني سادات(است هايي كه كانون وجود دارد، نواخت 

 زيروبميِ كشش و نوسانِ ،هاي كانوني سازه ،عد آواشناختياز ب. است (L) پايينميشه مرزي ه

ه را گروه آهنگ در زبان فارسي درنظر بگيريم، اگر جمل. هاي جمله دارند بيشتري از ديگر سازه

زدايي از  تكيه كانون موجبِ گرفتنِ دهد و تكيه سازة كانوني، هستة تكية آن را تشكيل مي

هاي  سازه، )42: 2007( تهراني ابر نظر ساداتبن. دنآي آن مي دنبالِ شود كه به ميهايي  سازه

شده داراي  ، با اين تفاوت كه سازة كانونيهستند *L+H وني و غيركانوني داراي الگوي تكيةكان

 ،واحد ، الگوهاي آهنگ در يك جملةدر زير) 11(در مثال  .بيشتر است زيرتر و كششِ بميِزيرو

داراي سه ) الف11(جملة . اند مقايسه شده ،كانوني ازة كانوني و ديگري داراي سازةيكي بدون س

، باال و در گروه تكية اول و دوم مرزي در گروه تكية نواخت. است *L+Hصورت  گروه تكيه به

 ، كه داراي سازة)ب11(در جملة . تكية سوم واقع است هسته روي گروه تكية. سوم پايين است

كه هردو  “امروز” يكي فاعل جمله و ديگري قيد ،دندو گروه تكيه وجود داركانوني است، 

نشان  1شده را با عدد  سازة كانوني رِتبيش زيرتر و كششِ بميِزيرو. است *L+H صورت به

  .ايم داده

  

  .ابريه         امروز       هوا    )الف) 11

          L+H*h   L+H*h      L+H*h   

  .ابريه        امروز   هوا  )ب 

L+H*h  L+H*1         
  

4. حركت ماهيت  

سازي از آن  انونيناشي از ك حركت عنوانِ چه تحت كلي آنطور آيا به: مطرح اين است كه پرسشِ

زبان فارسي  عناصر در جمالت روساختيِ چه در ترتيبِ واقع حركت است و يا آن شود، به ياد مي

گويي به اين پرسش الزم است ماهيت  براي پاسخ. است 1شود، حاصل فرايند ادغام مشاهده مي

عناصر اي كه  ، قاعده)1967(طبق تعريف راس . ها در زبان فارسي روشن شود حركت سازه

. شود كند، قلب نحوي ناميده مي جا مي صورت اختياري جابه جمله را تحت شرايطي خاص به

                                                 
1. merge 
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ها  نحوي در آن ايي هستند كه قلبِه جمله زباناي از ن، چك، هندي، ژاپني، و كرهروسي، التي

  .دهد رخ مي

عامل حركت نحوي . هاي نحوي متفاوت است با ساير حركت ،اي جوانب از پاره ،نحوي قلبِ

هاي غيرقابل  بازبيني مشخصه ،ها واژهپرسش جاييِ همجهول و جاب  ارتقايي، ساخت  در ساخت

. هاست ساز، و جز آن تممگروه م هستة] پرسشي[+، نظير حالت دستوري و مشخصة تعبير

بنا . شوند كالمي محسوب مي جمله عواملِ، ازنحوي حركت در قلبِ كه، عوامل برانگيزندة درحالي

 قلبِ ، مواردي از پديدةسازي فرايندهاي مبتداسازي و كانوني ،)45: 2005( به نظر كريمي

داراي  موضوعِهاي  واژهكه مگر در مورد پرسش ،دهند نحوي را در زبان فارسي تشكيل مي

خود  كانونِ كانون را ندارند و مشخصة فرافكنِ آشكار به درونِ جاييِ هابجنياز به  ،تقابلي خوانشِ

 ه درونِهاي نحوي ب گروه وي عامل حركت. كنند ني ميكانون بازبي مشخصة حركت طريقِرا از

  .داند مي 1گسترده فرافكنيِ اصلِ مشخصة هاي نقشي را بازبينيِ فرافكن

 گروه فعليِ فاعل از درونِ حركت ،معتقد است كه در زبان فارسي )45: 2005( ميكري

مبتداسازي صورت  گسترده، بلكه در اثر فرايند فرافكنيِ اصلِ تأمينِ منظورِ ، نه بهكوچك

هستة ] پرسشي[+ها نيز مشخصة  واژهعامل حركت پرسش .كه انگيزشي كالمي است ،گيرد مي

  .نيست ساز گروه متمم

جايي از  جابه امكانِ ،فارسي زبانِ جمالت دهندة هاي تشكيل رغم اين واقعيت كه سازه يعل

مثال، مفعولِ براي. هايي است محدوديت اما اين حركت تابعِ ،خود را دارند زيرساختيِ جايگاه 

هاي بعد از  كه شامل جايگاه ،هاي مختلفي در جمله بيايد تواند در جايگاه مشخص مي صريحِ

يعني بايد همواره در مجاورت  .حركت دارد محدوديت ،غيرصريح شود ولي مفعولِ ز ميفعل ني

غيرمشخص نهفته  مشخص و مفعولِ مفعولِ علت اين تفاوت در ماهيت. فعل قرار داشته باشد

 دهد، بايد در حوزة ول را تشكيل ميغيرمشخص بخشي از معناي محم چون مفعولِ. است

 غيرمشخص به جايگاه مفعولِ جاييِ جابه زير، )14(و ) 12(هاي  مثال در. دآن باقي بمان واژگانيِ

  :شده است) 15(و ) 13( جملة بدساختيِ سببِ ،بعد از فعل

  

  .ام انداخت پتو را روي سينه )12

  .ام انداخت پتو روي سينه * ) 13

                                                 
1. Extended Projection Principle(EPP) feature 
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  .به سورنا داد كتاب را )14

  .به سورنا داد كتاب*   )15

  

فعل فقط  از مجاورت ،مشخصغير صريحِ حركت مفعولِ ،)17: 2005( ريميطبق نظر ك

غيرمشخص هم از  كه در آن مفعولِ ،)16(مثال . پذير است سازي امكان تأثير فرايند كانوني تحت

  .است سازي عمال فرايند كانونيحاصل ا يگاه خود حركت كرده و هم تكية قوي گرفته،جا

  

  .آوردبيرون   tiسورنا از جيب شلوارش    iتراش) 16

  

دهد، حركت  ي رخ ميساز صرفاً در اثر كانونيهايي كه در زبان فارسي  جايي از ديگر جابه

تواند  آن مي ، انگيزة)160: 2005( به نظر كريمي كه بنا ،گروه فعلي است فعل به خارج از

اين وضعيت را در . رود گروه كانون مي موجب آن فعل به جايگاه هستة هكه ب ،كانون باشد حركت

  .كنيد مشاهده مي) 17(مثال 

  

  .سورنا برگشت )17

  

كه يا جمله پرسشي باشد  ،شود فعل هنگامي در آغاز جمله واقع مي ،در زبان فارسي ظاهراّ

دو را از هم متمايز  ، آنجمله تكيه و آهنگ نوعِ ،در اين حالت. شده باشد آن كانوني يا فعلِ

  .كند مي

  

  برگشت سورنا؟) 18

  

 ،فعل به قبل از فاعل هستيم آوريِ شاهد مواردي از پيش) 20(و  )19( هاي در مثال

اين حالت نيز حركت . در جمله حضور دارد ،قبل از فعل ،اي كه در آن، يك گروه نحوي گونه هب

  .سازي است كه از روي الگوي آهنگ جمله قابل تشخيص است سازي يا كانوني از نوع پرسشي

  

  .پدرش اون رو نميده راهبه خونه  )19
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  سورنا از جيب شلوارش؟ درآوردتراش  )20

  

 ،فعل به تنهايييا و  ،ها گروه فعلي، هر كدام از موضوع كلِ ،شود كه در فارسي مشاهده مي

  .جايي شود تواند دستخوش جابه يم

رود، جايگاه شاخص يك فرافكن نقشي را اشغال  وقتي يك گروه اسمي به آغاز جمله مي

و ) 21(هاي  در مثال. است] كانون[يا ] مبتدا[ كالميِ خصة، كه هستة آن داراي مشكند مي

سازي يكي مبتدا حركت ماهيت. اند گروه فعلي خارج شده هم فاعل و هم مفعول از درونِ) 22(

دو سازه منجر به  جاييِ جابه شود، ترتيبِ طور كه مشاهده مي همان. سازي است و ديگري كانوني

 ،ديرگ يك از اين دو سازه مياي كه هر است و نوع تكيه شدهيك از اين دو جمله ن هيچ اختيِبدس

جايگاه  ،)129: 2005( كريمي. دهد كدام مبتداسازي و كدام كانوني شده است نشان مي

  .گيرد نظر ميه زمان را نيز جايگاه عنصر مبتداشده درگرو 1شاخص

  

21 ( TopP ] سيگار را FocP]با دو انگشت i TP ]vP ]  كدخداti   بش گذاشتميان ل.[[[  

22( FocP]با دو انگشت i TP ]سيگار راvP]كدخدا ti ميان لبش گذاشت.[[[  

 

  هاي نحوي محدوديت .5

: 2005( كريمي. هاي نحوي حاكم است اي شرايط و محدوديت پاره ،هاي نحوي حركت تماميِ بر

حركت از  ترين و شرط كوتاه 2كه شرط اتصال كمينه ها را برشمرده، از اين محدوديت برخي ،)5

  .آن جمله است

  

  شرط اتصال كمينه

K مشخصة α تنها اگر يك  ،كند را جذب ميβ كه  طوري وجود نداشته باشد، بهβ  بهK تر  نزديك

  )311: 1995چامسكي،( .را جذب كند βبتواند  Kباشد و  αاز 

د در حوزة خود وار F داراي مشخصة با اولين عنصرِ F داراي مشخصة  ، هستةديگر عبارت به

فرماني  ها سازه عناصري است كه هسته بر آن ، مجموعةمنظور از حوزه. شود بازبيني مي رابطة

                                                 
1. spec 

2. Minimal Link Condition 
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االتر ب كانون باشند، عنصري كه در جايگاه حامل مشخصة ،وقتي دو عنصر در يك جمله. دارد

. شود ساخت ساقط مي ،صورت درغيراين. ترحركت كند پايين قرار دارد بايد قبل از سازة

باالتر عبور  جمله برود، ناچار است از روي سازة آغازينِ تر بخواهد به جايگاه پايين زةچه سا چنان

ا اين ادعا ر صحت زير، )23(مثال. شود جمله بدساخت مي ،كمينه اتصالِ شرط كند و با نقضِ

 از روي گروه اسميِ ،حين عبور به آغاز جملهدر ،كانوني شده سازة) 24(در مثال . دهد نشان مي

كمينه و  كانون عبور كرده است و همين امر موجب نقض شرط اتصالِ ذاتيِ اي عنصرِدار

 ،)24(در جملة  “فقط”ه ضروري است كه قيد توجه به اين نكت. جمله شده است بدساختيِ

سه تا ” متعلق به گروه اسميِ است و نه قيد شناورشدة “به كيميا”متعلق به گروه حرف اضافة 

  .“كتاب

  

23 (FocP ] كيميابه [i  منti فقط سه تا كتاب دادم.[  

24 (* FocP ] كتابسه تا [i   من فقط به كيمياti  دادم[) . ،153: 2005كريمي(  

  

، كه است 1واژه نيز تابع شرط برتريداراي دو پرسش واژه در جمالتترتيب حركت پرسش

اي  واژهپرسشطبق اين شرط ). 151: 2005،كريمي(كمينه است درواقع حالتي از شرط اتصال 

  .شود جا مي كند، ابتدا جابه مي ترين حركت را كه كوتاه

  

  كي قراره امشب كجا بره؟) 25

  بره؟ ti كي قراره امشب   i] كجا[ *   )26

  

. ترين حركت نيز بايد رعايت شود  بر شرط اتصال كمينه، شرط كوتاه وهسازي، عال در كانوني

ترين فاصله را طي  كوتاه ،فرود كه تا جايگاهاي است  طبق اين شرط اولويت حركت با سازه

داراي يك مشخصة واحد  دو گروه نحويِ XP2و  XP1اگر ) 27(مثال در نمودار  عنوان هب .كند مي

به آن جايگاه  XP1 كنند، تنها  ديگر رقابت  واحد با يك فرود يك جايگاه تصاحبِ سرِباشند و بر

 .حركت كند

  

                                                 
1. superiority 
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27(  

 
 

ترين حركت رعايت شـده   كوتاه كنيم كه در آن شرط ي را مشاهد ميساخت ،)28(در نمودار 

نحوي دسـتخوش حركـت    از يك سازة كه در يك جملة واحد بيش طبق اين اصل هنگامي. است

  .كند فرود طي تري را تا جايگاه  كه مسير كوتاه شود جا مي جابه اي شود، ابتدا سازه 

28( 

  
 

  يكي تحت تـأثير مبتداسـازي و ديگـري گـروه كـانوني     كه  ،دو گروه اسمي جاييِ اما در جابه

ديگـر   دو سـازه بـا يـك    فـرود  حركت و هم جايگاه كرده است، چون هم عامل برانگيزندةحركت 

ـ ترين حركـت محلـي از اعـراب ندار    شرط اتصال كمينه و كوتاه اند، متفاوت اي از ايـن   نمونـه . دن

 .كرديم در باال مشاهده) 22(و ) 21(هاي  حركت را در مثال
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سـازي تحميـل    ، از ديگر شرايطي كـه نحـو بـر حركـت كـانوني     )2005(بنابر نظر كريمي 

1.كند، شرطي است موسـوم بـه شـرط تمكـين كمينـه      مي
 نقـل از كريمـي   1997، ريچـاردز ( 

)2005 :138(  

 

  شرط تمكين كمينه

 وزةوي كرد، ديگر عناصر موجود در حپير Cخود از محدوديت  جاييِ در جابه Dوقتي عنصر 

  .آن محدوديت را ناديده بگيرند ،اشتقاق توانند تا پايانِ مي Dعنصر 

كه يكي حركت  ،واژهپرسشي با دو پرسش توان در جمالت اي از اين شرط را مي نمونه

  .ماند، مشاهده كرد خود باقي مي كند و ديگري در جايگاه مي

  

 )151: 2005كريمي،( ؟]با كي برقصه ti[كني فكر مي i pro كي) 29

  

 كـانونيِ  ، براي تبيين حركت يك سازة كانوني و عدم حركت سـازة )2005(به تعبير كريمي 

براساس اصل مـذكور وقتـي سـازة    . كرد توان به اين شرط استناد مي ،واحد ، در يك جملةديگر

 زيرسـاختيِ  تواند در جايگـاه  دوم مي شدة كند، سازة كانوني شده در يك جمله حركت مي كانوني

دارد، و يا در كانوني در جمله وجود  از يك سازة شايد بتوان در مواردي كه بيش. ندي بماخود باق

 نهايـت پاسـخِ  اژه، از ايـن اصـل بهـره گرفـت ولـي در     واز يـك پرسـش   هـاي داراي بـيش   ساخت

  .سازي نيست ناشي از كانوني حركت بودنِ اي براي ماهيت اختياري كننده قانع

 

  كانون تقابلي و حركت .6

 هاي نحويِ ها و محدوديت سازي، ويژگي يناشي از كانون حركت ماهيت بخش قبل به بررسيِدر 

داراي خوانش تقابلي را نيازمند حركت  ، تنها پرسشواژة)2005(كريمي . حاكم بر آن پرداختيم

. كند ه كانون تقابلي معرفي ميسازي را منحصر ب نيز كانوني) 2001(پور كهنمويي. داند مي

ديگر در  فعل و ادلة سازيِ معنايي، كانوني شواهدي از مالحظات شود با ارائة سعي ميجا  ايندر

ضرورتاً خوانش تقابلي ندارد و كند،  كانوني كه حركت مي ، نشان دهيم كه هر سازةزبان فارسي

، كه يك پديدة سازي يند كانوني، از فراست معنايي كه يك عاملِ ،دليل بايد تقابل را همين به

                                                 
1. Minimal Compliance Condition 
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اين  بودنِ جاي آن در صدد ارائة تبييني نحوي براي اختياري ت، كنار گذاشت و بهس نحوي

  .حركت برآمد

 در جملة. كند انون تقابلي مطرح مياي از ك عنوان نمونه را به) 30(، مثال )2005(كريمي 

سنگين  اگر تكية سنگين است و خوانش تقابلي دارد و حامل تكية “كيميا”گروه اسمي  ،)30(

 كانونِ در حالت ،مذكور خوانش جملة. نوع اطالعي خواهد بودواقع نشود، خوانش آن از  روي آن

كه  درصورتي .نويسند ها برايش نامه مي اين كيمياست كه آن :صورت است كه اين ، بهتقابلي

براي  اي نامه ها حاال آن :صورت است كه  اين نوع اطالعي باشد، خوانش جمله به كانون آن از

  .نويسند كيميا مي

 

  )132: 2005كريمي،( .نويسن نامه مي pro كيمياحاال برا  )30

  

  .كند تقابلي تلقي مي را نيز داراي خوانشِ) 32(و ) 31(جمالتي نظير  ،)2005(كريمي 

  .من دادم] ها رو كتاب[ ]به سپيده) [31

  )17: 2005كريمي،( .من دادم] به سپيده] [ها رو كتاب) [32

  

به نظر كريمي  بنا ،گروه فعلي فعل به خارج از حركت ديم كه انگيزةر بخش چهار اشاره كرد

گـروه كـانون    موجب آن فعل به جايگاه هستة هكه ب ،كانون باشد تواند حركت مي ،)160: 2005(

ويـژه در   بـه  ،ضرورتاً مفهومِ تقابل وجود نـدارد  فعل سازيِ ست كه در كانوني حالياين در. رود مي

ايـن امـر   . سـنگين نيـز هسـت    كت كرده و داراي تكيةخبري حرز جملة مواردي كه فعل به آغا

فعل بـه   جاييِ در جابه. نقشي ندارد ،حركت از آن است كه نوع كانون در وقوع يا عدم وقوعِ حاكي

سازي در زبـان فارسـي صـورت مـي     فرايند كانوني ، كه زيرِجمله آغازينِ جايگاه   گيـرد، برداشـت 

بافتي كه گوينده مادري اسـت  در  در زير، )33( در جملة. پذير است ندرت امكان مفهوم تقابل به

 ميانِشك منظور اين نيست كه از اين جمله را بر زبان آورده است، بي ي طوالنياز انتظار كه پس

يعنـي   ،خـاص  يعضـو   “ ...پوشـيدن و   خوردن، خوابيدن، لبـاس  ”قبيلِ، ازاي از افعال مجموعه

همچنـين  . مجموعه قرار گرفته اسـت  ممكنِ قابل با ساير اعضايانتخاب شده و درت “آمدن”فعلِ

نظر مـورد  فـرد  كـه گوينـده بـا گـوشِ     ،ديگـري  عمـلِ  در تقابل بـا  “زدن ”فعلِ ،)34( در جملة

  .توانسته انجام دهد، قرار ندارد مي
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  .حسن باالخره آمد )33

  .من تو گوشش زدم) 34

  

 شـود و هسـتة   نو محسوب مي همواره اطالعِ ،كه فعل در جمله جا  آنفعل، از شدنِ در كانوني

كـانون در   بـا فرافكنـيِ   ،حـاالت  در تمـاميِ  ،كانوني دهد، گرفتن نشانة علي را تشكيل ميگروه ف

كـه   جـا  از آن. جمله همـراه اسـت   با حركت فعل به جايگاه آغازينِ ،ديگر عبارت روساخت، يا به

ظـاهري صـورت گيـرد،     ايـد در سـاخت  لزومـاً ب  ،گروه نحوي مشخصة كانون، در هستة بازبينيِ

 سـازة  تفـاوت در حركـت   عاملِ ،و همين .منطقي وجود ندارد آن تا سطحِ افتادنِ تعويق به امكانِ

 كـه  بافت گفتمـان اسـت  ) 35(در مثال زير، جمله . متفاوت از اشتقاق است كانوني در دو سطحِ

جـا   در اين ،)36(پايه در  جملة و فرافكنيِ براي نشان دادن اهميت بافت در گرفتن نشانه كانون

 .ذكر شده است

  

  نامه را چه كرد؟ )35

  .كه بازش كند ايناز  قبل سوزاندش )36

 

 امكـانِ ، هسـته  شـدنِ  ، كانوني)556:1995( سلكرك كانونِ از اصل فرافكنيِ) الف(طبق بند 

مكـان  ، اتنهـايي  هـم هسـته بـه    ،در ايـن حالـت  . شود مي نحوي را موجب سازة كلِ شدنِ كانوني

) 36(و ) 34(، )33(جمـالت  . جـا شـود   تواند جابه كامل ميطور حركت دارد و هم سازة نحوي به

  .اي از حالت دوم است نمونه) 37( تنهايي و جملة هسته به جاييِ به هايي از جا نمونه

  

  .كدخدا تو گوشش زد) 37

 

گيـرد،   مـي كـانون   نشانة ،ون، در مواردي كه متمم هستهكان فرافكنيِ از اصلِ) ب( طبق بند

كانون در روسـاخت   الزم براي فرافكنيِ اين كار زمينةكانون بگيرد و با  تواند نشانة هسته نيز مي

كند، تنهـا   فرافكن كانون حركت ميشاخص  اي كه به جايگاه در اين هنگام سازه. شود فراهم مي

سازي بـه    ثر كانونيهاي فعل در ا يكي از متمم) 38( در جملة. ، و نه كل گروه نحويمتمم است

  .آغاز جمله حركت كرده است
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  .سورنا از جيب شلوارش بيرون آورد يك تراش )38

  

 ويژه به ،در زبان فارسي ،نحوي كلي قلبِطور هو ب ،سازي كانوني حركت رسيدنِنظر به اختياري

داراي هسـته  هـر  گـرا،   كمينه در ديدگاه حاكم بر برنامة. ين استآفر مشكل ،گرا كمينه در برنامة

، عامـل  1قـوي  مشخصـة زبـان ديگـر اسـت و     ، از زباني بهمتفاوت قوت اي مشخصه با درجة پاره

در بسـياري   ،سازي از كانوني ناشي حركت بودنِ اختياري با توجه به. شود حركت آشكار نحوي مي

تواند گاه قوي  شود كه چگونه يك مشخصه مي هاي زبان فارسي، اين پرسش مطرح مي از ساخت

در تحليــل ) 2005(ه ضــعيف باشــد؟ هــم ســبب حركــت شــود و هــم نشــود؟ كريمــي   و گــا

 دسته از مواردي كه سازة كه در آن كند گونه استدالل مي كانوني، اين سازة حركت بودنِ اختياري

اي از حركـت   شـود، نمونـه   خـود نمـي   زيرسـاختيِ  حركـت از جايگـاه   دستخوشِ ،تقابلي كانونيِ

 –سـازي  موارد كانوني يكسان براي كلية تبيينِ منظور ارائة دامه بهدر ا. شخصه را شاهد هستيمم

هد گيـري از شـوا   بـا بهـره   -عدم حركـت  صورتحركت در ساخت ظاهري و چه در داد چه با رخ

 بـودنِ  فراهم صورتصرفاً ظاهري است، و در اين حركت، بودنِ دهيم كه اختياري نحوي نشان مي

رخ ،الزم نحويِ شرايط و دريآن قطع داد ،اجبـاري   ،منطقـي  افتـادن، در سـطحِ   تعويـق  به صورت

اين ادعا،  براي اثبات. سازه است و نه مشخصه حركت ،حال، اين حركت، درهرديگر بياني به .است

نفـي اسـتناد    هـا و عملگـرِ   واژهكانوني با عناصري همچون سـورها، پرسـش   دامنة سازة به تعاملِ

  .كنيم مي

(∀)عمـومي  سـورِ  در زير، شاهد تفاوتي در دامنـة  )40(و ) 39(هاي  در جمله
بـه   ، نسـبت 2

دسـت   ، كه فاقد عنصر كانوني اسـت، بـه  )39(  خوانشي كه از جملة. هستيم “زردي” گروه اسميِ

 .“آيـد بيمـاري زردي دارد   دنيـا مـي   چنين است كه هر نوزادي كه به”: آيد به اين قرار است مي

چنـين  نتيجـه خـوانش آن   اسـت و در  “زردي”تقـابلي  صر كانون داراي عن) 40( درمقابل، جملة

مقابل هر بيماري ديگري، هـر نـوزادي   خاص به نام زردي وجود دارد كه، در يك بيماريِ”: است

سازه سبب شـده   شدنِ ترتيب مشاهده مي كنيم كه كانوني اين به. “در بدو تولد به آن مبتال است

كـه   بـدون ايـن   ،تر شود جمله بزرگ فاعلِ گاهموجود در جاي عموميِ سورِ ةآن از دامن است دامنة

هـاي   سازه ييِمعنا سازي و دامنة تعامل كانوني. باشيمكانوني در جمله  شاهد حركت آشكار سازة

                                                 
1. strong feature 

2. universal quantifier 
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جايي رخ داده اسـت و چـون در    جابه ،شك در يك سطح از اشتقاق دهد كه بي جمله نشان مي

گيري كـرد   يجهطور نت توان اين ت ميوجود نيامده اس عناصر جمله تغييري به روساختيِ ترتيبِ

  .منطقي صورت گرفته است كه اين حركت در سطح

  

  .اي موقع تولد زردي داره هر بچه )39

 ∀< FocP .داره زرديبچه موقع تولد ) 40

  

اي كـه از   اوليـه  خـوانشِ . كنـيم  نيز مشاهده مـي  )42(و ) 41(همين وضعيت را در جمالت 

 كه همة طوري ، بهگروهي از افراد حضور داشتند ”قرار است كه اين آيد به دست مي به) 41( جملة

 گـروه اسـميِ   شـدنِ  كـانوني  ،)42(، در جملـة  مقابـل در. “ ديدند كدخدا توي گوشـش زد  ها آن

كدخدا بود كه همـه  اين ” :صورت درآيد اين اولية جمله به خوانشِ كه سبب شده است “كدخدا”

  .“ديدند تو گوش او زد

  

  .ا توي گوشش زدهمه ديدن كدخد) 41

دامنه سازه كانوني از دامنه سور (∀< FocP .توي گوشش زد كدخداهمه ديدن ) 42

  )تر است عمومي بزرگ

  

عنصـر   در زيـر،  )43(در مثـال  . كانون و عملگر نفي نيز هستيم عالوه، شاهد تعامل دامنة هب

د به علـي كتـاب   چنين نيست كه معلم باي”: صورت است اين هكانوني وجود ندارد و خوانش آن ب

سبب شـده اسـت    ،“به علي” ايِ گروه حرف اضافه سازيِ كانوني ،)44( در جملة ،مقابلدر .“بدهد

اين ”: صورت خواهد بود آن به اين خوانشِ ،نتيجهتر از دامنة عملگر نفي شود، در آن بزرگ دامنة

ـ   ايندر .“و نه كس ديگري، كه معلم نبايد به او كتاب بدهد علي است،  جـاييِ  دون جابـه جا نيـز ب

هـا در   ايـن واقعيـت  . عملگر نفـي اسـت   تر از دامنة بزرگ ،كانون معناييِ دامنةشده،  سازة كانوني

 داد قائـل بـه رخ   سـازي،  مشخصـه در كـانوني   جـاي حركـت   هپذير است كه ب قالب تحليلي امكان

  .انوني در سطح منطقي شودكحركت 

  

  .معلم نبايد به علي كتاب بده) 43
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دامنه سازه كانوني از دامنه عنصر نفي (FocP > NegP .كتاب بده به عليبايد معلم ن) 44

 )تر است بزرگ

  

  از يك سازه بيش تقابليِ كانونِ .7

سـازي در زبـان    كانوني چه در بررسيِ آن كه برخالف ،هاي زبان فارسي حاكي از آن است واقعيت

تقابلي در يك جملة  وسازة كانونيِد حركت زمانِ هم دراين زبان امكانِ ،فارسي مطرح شده است

  .واحد وجود دارد

نامشخص تنها  هاي اسميِ بپذيريم كه گروه ،)159: 2005(كريمي  از پيروي به ،چنانچه

هاي  گروه ،ديگر ، و ازسوينحوي شوند قلبِ تقابلي بتوانند دستخوشِ تكية داشتنِ صورتدر

نيم، پذيرفتنِ كانون بدا ذاتيِ مشخصة ها را داراي واژهو پرسش ،“فقط”داراي وابستة  نحويِ

 تواند دو كانون تقابلي واحد مي اي جمله چنين نظري مشكل خواهد بود كه تنها درصورتي

 ساختي جمالت خوش. كانون باشد ذاتيِ ها داراي مشخصة باشد كه حداقل يكي از آن داشته

از ، كانوني ي تكيةدارا ايِ هم مفعول نامشخص و هم گروه حرف اضافه) 46( و) 45( همچون

داشته  توجه. حركت كرده اند) اند  ه در آن اشتقاق در پايه يافتهجايگاهي ك(جايگاه اصلي خود 

توان  ميرا در اين دو مثال ن “كتاب”گروه اسمي  ،)159: 2005(بنا به نظر كريمي  ،كه باشيد

  .چرا كه حاوي اطالع نو است ،نظر گرفتمبتدا در

  

  .نميدم، اما به برادرش ميدم كتاب من قرض به علي) 45

  .من قرض نميدم، اما به برادرش ميدم به عليكتاب ) 46

  

  گيري نتيجه. 8

تنها در در زبان فارسي، سازي  از كانوني ناشي در اين مقاله تالش كرديم نشان دهيم حركت

 ،يچه از نوع تقابلي و چه اطالع ،كانوني چراكه سازة ،رسد ظاهر حركتي اختياري به نظر مي

چه واقع اين حركت اجباري است و چناناما در  .خود باقي بماند تواند در جايگاه زيرساختيِ مي

تنها  كه در ادامه نشان داديم. ناپذير است رخ ندهد، در سطح منطقي اجتناب ادر نحو آشكار

ي اطالع توان خوانشِ جاشده مي جابه كانونيِ ، عامل حركت سازه نيست و از سازةتقابلي كانونِ

 بودنِ جباري نيست و براي توجيه اختياريتقابلي نيز ا كانونِ حركت ،عالوه و به. دست آورد نيز به
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 اي كه نشانة هرسازه. دليلي نحوي بود دنبالِ امل معنايي را كنار گذاشت و بهاين حركت بايد ع

تشكيل  كانون منجر به فرافكنيِ. شود كانون نمي فرافكنيِ كانون بگيرد، ضرورتاً دستخوشِ

 از ، يا در قبلشده ، سازة كانونيدنبال آن شود و به كانون درابتداي جمله مي نقشيِ فرافكنِ

 ]كانون[ ، تا مشخصةرود اين فرافكن مي شاخصِ منطقي به جايگاه صورت و يا در سطحِ بازنمون

ين ا. بازبيني قرار گيرد موجود بر روي هستة آن فرافكن در رابطة متناظرِ آن با مشخصة

جمله نقش دارد و الزم است تا  كه در تعبير معناييِچرا ،شود از بازبيني حذف نمي مشخصه پس

زبان  در انتها نشان داديم كه در. باقي بماند ،)صورت منطقي( معنايي اشتقاق به سطحِ رسيدنِ

  .تقابلي در يك جملة واحد وجود دارد دوسازة كانونيِ همزمانِحركت امكان  ،فارسي
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