
 

  

  

  

 

  امروز فارسي زبان در نمامي ك مقولة بررسي

        

        ارسالن گلفامارسالن گلفامارسالن گلفامارسالن گلفام

      دانشگاه تربيت مدرس

        ايفا شفاييايفا شفاييايفا شفاييايفا شفايي

  هشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيدانشجوي دكتراي پژو

  

  چكيده

گـروه اسـمي و   مبني بر هسته بودن كمـي نماهـا در    )1991(جيوستي اين مقاله فرضية جهاني 

د بررسـي  ر در دو نقش هسته و توصيفگر را در زبان فارسي مورزاين عناصاظهور دستة محدودي 

همچـون گـروه    (QP)خود يـك فـرافكن نقشـي     اين  عناصر براساس نتايج حاصل. دهد قرار مي

كننده به واسـطة تسـلط بـر ايـن      صورت حضور گروه تعيينباشند كه در  مي (DP)كننده  تعيين

عكـس   دارند و طبق فرضيه جهاني كمي نماتسلط  (NP)فرافكن نقشي بر فرافكن واژگاني اسم 

باشـد و   صـادق نمـي   در فارسي نيـز  بر گروه كمي نما تعيين كنندهاين مطلب يعني تسلط گروه 

روش گرد آوري داده هـا بـر    .كننده تسلط دارد همواره اين گروه كمي نماست كه بر گروه تعيين

  .اساس شم زباني نگارنده بوده است

  فرافكن نقشي ،افزوده ،گر مشخص ،هسته ،كمي نما: ها كليد واژه

 

  

  مقدمه .1

اين . باشند مي) سور(1موسوم به كمي نما ،شوند كه در اين نوشتار مورد بررسي واقع مي عناصري

بر  باشند ر زبان فارسي ميد... اكثريت و  ،همه ،تعدادي ،مقداري: شامل عناصري مانند مقوله كه

                                           
1. quantifier 
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دهند كـه بـين    اكثراً موضوع مطالعاتي را تشكيل مي كمي نماها. مفهوم داللت دارندكميت يك 

هـا پرداختـه شـده     باشند و بيشتر در حوزة منطـق بـدان   در تعامل مي و معناشناسي  نحوحوزة 

براي اشاره به كميتي موجـود و   -1در منطق اين عناصر به دو دستة كمي نماهاي وجودي. است

براي نشان دادن  2و كمي نماهاي جهاني برخي ،تعدادي ،مقداري: مانند -جهان واقعحقيقي در 

از سـوي ديگـر كمـي    . شوند تقسيم مي... تمام و  ،كل ،همة: مانند -داللت موضوع به كلية موارد

3نماهاي وجودي در مفهوم جزء نما و يا بخش نما
). 630:1381شـقاقي  (رونـد  كـار مـي  نيـز بـه    

ي نمـا يـك گـروه حـرف     زعنصـر كمـ  كه در آنها پس اهايي هستند ساختهاي بخش نما  ساخت

تـوان بـا    در زبان فارسي بخش نمايي را مـي . ها تعدادي از كتاب: مانند ،قرار دارد (PP)اي  اضافه

اضافه بـه اسـم پـس از خـود منتقـل       كه با كسرة... بيشتر و  ،باقي ،اكثريت: كمي نماهايي مانند

ئي كه كمي نماها يكي از از آنجا). 647:1381همان(اكثريت مردم : مانند ،شوند نيز نشان داد مي

. باشـد  سزائي برخـوردار مـي   بررسي آنها در حوزة نحو از اهميت به ،روند شمار مي عناصر زباني به

 ،آورند به شمار ميصفت رويكردهاي سنتي در حوزة دستور زبان عموماً اين عناصر را جزء مقولة 

ولـه را از يكـديگر متمـايز    هـايي ايـن دو مق   ليكن برخي از زبانشناسان متأخر بـا ذكـر اسـتدالل   

هـاي رايـج در نشـان دادن     اكنون به عنوان يكـي از نظريـه   تيره كه هم -نظرية ايكس. انگارند مي

يـن عناصـر كارآمـد    در نشـان دادن جايگـاه نحـوي ا    ،اي دارد اربرد گسـترده كهاه مفولفرافكني 

عناصـري ماننـد    به عبارتي ديگر در اين نظريه جاي كافي و مشخص بـراي گنجانـدن   ،باشد نمي

جود شوند و هاي پيشين اسم ظاهر مي ه به عنوان وابستهكو كمي نما تعريف  حرف ،اشارهصفت 

كه در ادامـه بـه ناكارآمـدي آنهـا     نداديگري نيز ارائه گرديده  يدر اين خصوص رويكردها. ندارد

ا نماهـ بررسي جامعي را در خصوص جايگاه نحوي كمي  4در اين راستا جيوستي. كنيم اشاره مي

از آنجـائي  . سـازد  را در اين خصوص مطرح مي  5گروه كمي نما به انجام رسانده و فرضية جهاني

نگارنده در اين مقالـه بـا مبنـا     ،استسي خاصي در اين زمينه انجام نشده كه در زبان فارسي برر

ـ   هايي كه مـي  گيري از استدالل و بهره) 1991(قرار دادن فرضية جهاني جيوستي  ان تـوان در زب

                                           
1. existential quantifier 

2.  universal quantifier 

3. partitive 

4. G.Giusti 

5. QP- hypothesis 
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پردازد و رويكرد جديدي را بـراي نشـان دادن    فارسي از آنها بهره جست به اثبات اين فرضيه مي

تحقيق حاضـر در چـارچوب دسـتور    . كند پيشنهاد مي در زبان فارسي  جايگاه نحوي اين عناصر

باشد كـه شـامل    تحليلي مي -شناسي آن نيز به صورت توصيفي  زايشي انجام شده است و روش

آوري نگارنـده درجمـع    .هاي موجود در زبان و تجزيه و تحليـل آنهاسـت   تاري دادهتوصيف ساخ

  .تور زبان بهره جسته استها در حوزة دس نامه و پايان متعدد قاله هايم ،تاب هاك داده هااز

  

  بررسي رويكردهاي پيشين .2

در  هائي كه در خصوص جايگـاه و نقـش  كمـي نمـا هـا     توصيف ها و نگرش بررسي بهدر ادامه 

تيره وجود دارد مي پردازيم ونيز به نا كار آمدي آنها اشاره خواهد  -دستور سنتي و نظريه ايكس

  .شد

   

  رويكرد سنتي. 1.2

صفت ( صفتشين اسم و جزء مقولة يهاي پ در دستور سنتي كمي نماها به عنوان يكي از وابسته

 ،)1363(توان از خـانلري   مي ازجملة اين دستورنويسان در زبان فارسي. روند به شمار مي) مبهم

لـيكن درخصـوص قرارگيـري ايـن     . نـام بـرد   )1363(قريب و همكاران  ،)1367(گيوي  -انوري

 ،)1995( 2تـالرمن  ،)1997( 1شناسـاني همچـون ردفـورد    زبان فتعناصر تحت عنوان مقولة ص

سـاختاري  هايي اين دو مقوله را هم به لحاظ  با ذكر استدالل) 1987( 3و ابني) 1997(جيوستي 

تـوان از ايـن    در زبان فارسـي نيـز مـي   . انگارند و هم به لحاظ معناشناختي از يكديگر متمايز مي

شود براي متمايز كردن اين دو مقوله از يكـديگر   ها كه در زير به برخي از آنها اشاره مي استدالل

  .بهره جست

كرارپـذير  ت فلـيكن كمـي نماهـا بـرخالف صـ      ،رود چند صفت به همراه اسم به كار مي -1

  .باشند نمي

  بزرگترين خالق هستي ،ترين مهربان ،داناترين) الف

                                           
1. A.Radford 

2. M.Tallerman 

3. S.Abney 
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  تعدادي كتاب ،چند ،همه ∗)ب

  .روند با كمي نماها به كار نمي) تر و ترين(هاي صرفي صفت  نشانه -2

  ترين/ تر اكثريت∗ ،ترين مقداري∗ ،تر مقداري∗ ،ترين همه∗ ،تر همه∗) الف

ي هـا  ها با هم آيي داشته ولي با اسم خود با بعضي از اسمبه لحاظ معناي توصيفي ت صف -3

اما در مورد كمـي نماهـا چنـين محـدوديتي وجـود نـدارد        ،روند كار نمي ها به فاقد اين مشخصه

  )43:1997ردفورد (

  !مسئله!/ ماهي ؟/ گربه ؟؟/ حيوان ؟/ ترين انسان عاقل) الف

  مسائل/ ها ماهي/ ها گربه/ حيوانات/ انسانهاهمة) ب

  

  تيره -نظرية ايكس. 2.2

انـد   تيره به توصيف ساختمان گروه در زبان پرداخته -زبانشناساني كه در چارچوب نظرية ايكس

اشاره به دليل اينكـه بـا   فت تعريف و صف مانند حر 1ها كننده اين عناصر را به همراه ديگر تعيين

گروه اسمي قـرار   3گر خصمشدر يك جايگاه نحوي يعني  ،قرار دارند 2يكديگر در توزيع تكميلي

جايگاه نحوي ايـن عناصـر را در نمودارهـاي مرسـوم در نظريـة      ) 2(و ) 1(نمودارهاي . دهند مي

  :دهند تيره به ترتيب در زبان انگليسي و فارسي نشان مي -ايكس

  

                         )2                                                                               )1  

  
  

 

                                           
1. determiner 

2. complementary distribution 

3. specifier 
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گليسـي كمـي نمـا در    هاي رومانيايي و نيز در زبان ان ها از جمله زبان ليكن در برخي از زبان

قرار ندارند و بـا هـم در سـاخت ظـاهر      ت اشاره در توزيع تكميلي و صفف تعريف مواردي با حر

  ):2(و ) 1(هاي  شوند، مثال مي

1) the/these many boys 

2) I molti ragazzi 

 The many boys  ) 114:1997جيوستي(  

  

دهند كه در اين زبـان كمـي نماهـا در برخـي مـوارد بـا        هاي زبان فارسي نيز نشان مي داده

سـاز در ابتـداي    در زبان فارسي حرف تعريـف معرفـه  (صفات اشاره در توزيع تكميلي قرار ندارند 

  )3(و ) 2( ،)1(هاي  مثال ،)شود ساخت گروه اسمي ظاهر نمي

  اكثريت اين مردم/ كل/ همة -1

  تا كتاب... سه و  ،و، داين چند تا -2

  اين نصف سيب -3

تري  در اين راستا برخي از زبانشناسان براي توجيه مواردي از اين دست و ارائه تحليل دقيق

هاي بيشـتري در   دهند كه هر كدام با فراهم آوردن جايگاه از گروه اسمي رويكردهايي را ارائه مي

) 3(و ) 2(هـاي   اسمي به نوعي حضور هم زمان اين عناصـر را در مـواردي همچـون مثـال    گروه 

كننـده در   را پـيش از تعيـين   مـي نمـا  توانند حضـور ك  رويكردها نميليكن اين . كنند توجيه مي

  .كنيم در ادامه اين رويكردها را به اجمال معرفي مي. توجيه كنند) 1(مواردي همچون مثال 

كند و به اين ترتيـب بـه وجـود دو     تيره را مطرح مي -ضيه سه ايكسفر) 1977( 1جكندوف

در ايـن رويكـرد كمـي نماهـا در جايگـاه      . شـود  در گـروه اسـمي قائـل مـي     گـر  مشخصجايگاه 

 ،)184:1987ابنـي  (قرار دارند ) 1( گر مشخصها در جايگاه  كننده و ديگر تعيين) 2( گر مشخص

  ):3(نمودار 

  

  

  

                                           
1. R.Jackendoff 
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)3  

  

  

وي بـا  . به بررسي ساختمان گروه اسمي پرداخته اسـت  خود دكتري  سالةدر ر) 1987(ابني 

ها و به منظور تعيين جايگـاه دقيـق    ها با يكديگر در برخي از زبان كننده آيي تعيين توجه به باهم

را  1كننـده  تعيـين فرضـية گـروه    ،شـوند  هاي پيشين اسم ظاهر مي عناصري كه به عنوان وابسته

ه هـاي  ها نيز همچون مقول كننده هاي نقشي مانند تعيين رضيه مقولهدر اين ف. مطرح كرده است

باشـند كـه يـك گـروه اسـمي       مستقل مـي  2ود هستةخ فعل و حرف اضافه ،اسم: واژگاني مانند

(NP) كننده  پذيرند و به صورت گروه تعيين مي 3را به عنوان متمم(DP)   شـوند و   فـرافكن مـي

بر اين اسـاس جايگـاه بيشـتري بـراي گنجانـدن       .باشند مخصوص به خود مي گر مشخصداراي 

گـروه   گر مشخص در اين رويكرد كمي نماها در جايگاه . شود  هاي پيشين اسم فراهم مي ستهواب

هايي همچون صفات اشاره و حروف تعريف در جايگاه هسته  كننده و تعيين (Spec-NP)اسمي 

(D) دهد اين رويكرد را نشان مي) 4(نمودار  ،باشند مي:  

)4 

  

                                           
1. DP-hypothesis 

2. head 

3. complement 
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تواننـد   ه شـد نمـي  همانطور كه پيشـتر اشـار  ) ابني و جكندوف(ها  هر دوي اين تحليلليكن 

و ) شـود  كه براي سهولت پيگيري در زير آورده مـي (در زبان فارسي ) 1( مواردي همچون مثال 

شود را توجيه  ميكننده ظاهر  كمي نما پيش از تعيينكه در آنها انگليسي در زبان ) 2(نيز مثال 

  .ندكن

  اكثريت اين مردم/ همه -1

2) all the children  

  

شـود   كننده واقع مـي  شود كمي نما پيش از تعيين در اينگونه موارد همانطور كه مالحظه مي

واقـع   (spec(2))هـا   كننـده  ليكن طبق تحليل ابني و جكندوف كمي نماها همواره پس از تعيين

گيـري از   و بـا بهـره  )1987(ابنـي  نظريـة   برخـي ديگـر از زبانشناسـان بـا توجـه بـه       1.شوند مي

ديگـري    2يهـاي نقشـ   ها به وجود فرافكن هاي گوناگون مبتني بر ساختار متفاوت زبان استدالل

از اين رويكردها كمي نماها نيز يك فرافكن نقشـي  در بسياري . شوند نيز در گروه اسمي قائل مي

 ،باشـد  مـي  گـر  مشخصراي متمم و دا د كه در آن هسته عنصر كمي نماست كه رون به شمار مي

  :دهد رويكرد اين دسته از زبانشناسان را نشان مي) 5(نمودار 

  

)5  

  
  

                                           
گـر گـروه    گر گروه اسمي بـه جايگـاه مشـخص    ز جايگاه مشخصفرضية ارتقاي كمي نما ا) 1991(جيوستي  .1

توانند بـه   در اين خصوص مي عالقمندان. شمارد كننده را هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ تجربي مردود مي تعيين

 .مراجعه كنند) 1991(مقالة جيوستي 
2. functional projection 
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 4شلونسكي ،)1991( 3ريتر ،)1991( 2سيولو ،)1987( 1ابنيتوان از  شناسان مياز اين زبان

ــتي  ،)1991( ــال ،)1991(جيوس ــتي  -5تييكاردين ــو ،)1990(جيوس ــتي  -6لك  ،)1995(جيوس

بررسي جـامعي را   شود جيوستي  كه مالحظه ميهمانطور . نام برد )1995(جيوستي  -7دميتروا

ها به انجام رسانده است و براسـاس   هاي اسمي داراي كمي نما در برخي از زبان درخصوص گروه

فرضية جهاني گروه  ،هايي مبتني بر ساختار خاص هر زبان گيري از استدالل اين مطالعات و بهره

مسـتقل   هسـته اي ، هاي اسمي كمي نماها در گروه  طبق اين فرضيه. كند ميكمي نما را مطرح 

توانند عالوه بر هسته در نقش توصـيفگر نيـز    اين عناصر مي زباشند و صرفاً دستة محدودي ا مي

گيــري از برخــي از  بهــرهدر ادامــه ضــمن معرفــي رويكــرد جيوســتي و بــا . ايفـاي نقــش كننــد 

  .پردازيم اثبات فرضية گروه كمي نما در زبان فارسي مي هاي مطرح شده توسط وي به ستداللا

  

  فرضية جهاني گروه كمي نما -)1991(جيوستي  .3

عتقد اسـت كـه ايـن    مكند و جيوستي در اين رويكرد كمي نماها را به سه دستة كلي تقسيم مي

  :ها با اندكي تفاوت مصداق دارد بندي در اكثر زبان تقسيم

 ،شـوند  واقع مـي ) صفات اشاره و حروف تعريف(ها  كننده يينعكمي نماهايي كه پيش از ت -1

  ).1(مثال 

  ).2(مثال  ،گيرند ها قرار مي كننده كمي نماهايي كه پس از تعيين -2

ه عبـارتي بـا ايـن عناصـر در     و بشوند ها ظاهر نمي كننده كمي نماهايي كه هرگز با تعيين -3

  )3(مثال  ،توزيع تكميلي قرار دارند

1) all the children 

2) The many/few/numeral (three, two, …) boys 

3) �Some/�any the boys 

                                           
 .اسمي به شمار مي آورد ابني نهايتا كمي نما را هسته اي مستقل در گروه. 1

 
2. D.Valois 

3. E.Ritter 

4. Ur.Shlonsky 

5. A.Cardinalliti 

6 . N.Leko 

7. M.Demitrova 
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آورد  در اين راستا وي كمي نماهاي دسته اول و سوم را به عنوان هسته مستقل به شمار مي

كننـده را بـه    توانند يك گروه اسمي و يا يك گـروه تعيـين   هاي معنايشان مي كه براساس ويژگي

 ،few، manyستة دوم شامل تعداد محدودي از كمي نماها ماننـد  د. گزينند برميعنوان متمم 

several كننـده   كـه پـس از تعيـين    -(2)هايي مانند مثال  شود كه صرفاً در ساخت يم و اعداد

 ،گـروه اسـمي قـرار دارنـد     گـر  مشـخص باشند و در جايگاه  در نقش توصيفگر مي -شوند واقع مي

نمودارهـاي  . باشند ده در ساخت حضور دارند در نقش هسته ميكنن ليكن زماني كه بدون تعيين

  .دهند ا در رويكرد جيوستي نشان ميجايگاه كمي نماها ر) 7(و ) 6(

                               )7                                                                          )6  

 

                                           

   

) صـفات اشـاره  (ها  كننده در سطح توصيفي در رابطه با تعيين در زبان فارسي نيز كمي نماها

. باشند است مي بندي خود آورده چه كه جيوستي در تقسيم داراي توزيع ساختاري مشابهي با آن

) باشـند  كـه داراي كسـرة اضـافه مـي    (اي از كمي نماهاي وجودي  و دسته كمي نماهاي جهاني 

اي ديگر از كمـي نماهـا ماننـد واژة     دسته ،)1(مثال  ،گيرند ها قرار مي كننده بالقوه پيش از تعيين

تواننـد پـس ا    و واژة نصـف مـي   رواريـك خـ   ،يـك ذره : كمي نماهاي تركيبي مانند ،اعداد ،چند
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 ،عـدادي ت ،مقـداري : اي ديگر از كمي نماهـا مانننـد   و دسته). 2(مثال  ،زصفات اشاره ظاهر شوند

  1)6(تا ) 3(مثال  ،با صفات اشاره در توزيع تكميلي قرار دارند ندين وغيرهچ ،خيلي

  مردم) اين(بيشتر / اكثريت/ كل/ همة) 1

  نصف سيب) اين( -خروار برنجيك / يك ذره) اين. (تا كتاب... سه و  ،دو/ چند تا) اين) (2

  كتاب) اين(�مقداري ) اين(�) 3

  جبرن) آن( �خيلي ) آن(�) 4

  كار) اين(�هيچ ) اين(�) 5

  برنج) اين(�مقداري ) اين(�) 6

  

كمـي نماهـاي   (در جهت اثبات هسته بودن كمي نماهاي دسـتة اول  ) 1991(جيوستي  

درخصوص اين عناصر كه مبتني بر پديدة كمي نماهـاي  ) 1991(از استدالل شلسونكي ) جهاني

 در. جويـد  باشد بهره مي ن عبري ميما در زبابر روي كمي ن 3و حضور واژه بست ضميري 2شناور

انگليسي و نيز زبان فارسي  ،عبري ،عربي ،ها ازجمله زبان فرانسه اين فرآيند كه در برخي از زبان

شـوند بطوريكـه كمـي نمـا در      كمي نما و هستة اسمي از يكديگر منفـك مـي   ،شود مشاهده مي

به ترتيب اين پديده را در ) 3(و ) 2( ،)1(هاي  مثال ،گيرد اسمي قرار مي س از هسته جايگاهي پ

  :دهند عبري و فارسي نشان مي ،زبان انگليسي

  

1) All the children have gone/ The children have all gone 

2) Katafti pet kol ha-praxim bi-zhirut/ katafti pet ha-praxim kull-am bi-

zhirut. 

(I) Picked are all the- flowers with care/ (I) Picked all the-flowers all-[Mpl] 

with care. 

                                           
اي از  شود اين است كه عالوه بـر كمـي نماهـاي جهـاني، دسـته      تنها تفاوتي كه در زبان فارسي مشاهده مي .1

ي نماهاي دستة اول قرار دارند و اين درحالي است كـه  در زمرة كم... اكثريت، بيشتر و : كمي نماهاي وجودي مانند

را  DPها واقع شوند و باالجبار يـك   كننده توانند پيش از تعيين طبق فرضية جيوستي صرفاً كمي نماهاي جهاني مي

را بـه   DPيا  NPپذيرند درحالي كه در زبان فارسي اين دسته در كمي نماها بطور اختياري يك  به عنوان متمم مي

  مردم) اين(اكثريت / همة: پذيرند، مانند ن متمم ميعنوا
2. floating quantifier 

3. clitic pronoun 
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  .روند به مدرسه مي) شون(ها همه  بچه/ روند ها به مدرسه مي همة بچه) 3

  .به مسافرت خواهيد رفت) تون(  شما همه/ همة شما به مسافرت خواهيد رفت -

  )مون(از ما تعدادي / تعدادي از ما  -

) و فرانسـه (ي و فارسي برخالف زبان انگليسي شود در زبان عبر همانطور كه مالحظه مي  

در پي منفك شدن كمي نما از هستة اسمي يك واژه بست ضميري هم مرجع با هسـتة اسـمي   

، كنـد  با هستة اسـمي مطابقـت مـي    شود كه به لحاظ شخص و شمار اهر ميبر روي كمي نما ظ

ري اجباريست ليكن تنها تفاوت فارسي و عبري در اين است كه حضور واژه بست ضميري در عب

در زبان فارسـي عـالوه بـر كمـي نماهـاي      . در فارسي اختياري و تنها در برخي موارد اجباريست

واژه بسـت   توانند به صورت شناور ظاهر شـوند و پـذيراي   نيز مي 1كمي نماهاي وجودي ،جهاني

و سـت  ا ارييـ همانطور كـه ذكـر شـد اخت   در فارسي ليكن حضور اين واژه بست ،ضميري باشند

بـه عبـارتي ديگـر در زبـان     . 2)3(تـا  ) 1(هاي  مثال كمي نما بدون آن نيز مي تواند حركت كند،

تـوان از   بـر ايـن اسـاس مـي    . فارسي كلية كمي نماها قادرند كه در ساخت شناور شركت كننـد 

بـر  . استدالل شلونسكي در جهت اثبات هسته بودن كلية كمي نماهاي زبان فارسي بهره جسـت 

مـي  خصـوص ك در ) 1986( 3كارگيري اصل حركـت چامسـكي   ده در ادامه با بهاين اساس نگارن

شمارد و با توجـه   اين اصل برميناقض  گر مشخصحضور اين عناصر را در جايگاه  ،نماهاي شناور

از اسـتدالل شلوسـكي در جهـت اثبـات      زبان عبري و فارسـي شباهت ساختاري موجود بين به 

الزم به ذكر است كه در فارسي ساختهائي كه كمي نمابـا  . جويد هسته بودن اين عناصر بهره مي

واژه بست ضميري ظاهر مي شود محدود به گونه گفتاري است و در گونه نوشتاري به كار نمـي  

  .رود

 هاشو از مدارس خيلي/ خيلي از مدارس) 1

  شون از كارها مقداري/ مقداري از كارها) 2

  شون از افراد بسياري/ بسياري از افراد) 3

                                           
توانند بصورت شناور نيز ظـاهر   روند مي كمي نماهاي وجودي صرفاً زماني كه در ساخت بخش نما به كار مي .1

 .شوند

ي در عبـري اجبـاري لـيكن در    تنها تفاوت زبان عبري و فارسي در اين است كه حضـور واژه بسـت ضـمير    .2

 .فارسي اختياري و تنها در برخي موارد اجباريست
3. N. Chomsky 
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  گر مشخصعدم قرارگيري كمي نماها در جايگاه  .4

تر ذكر شد در پديدة كمي نماهاي شناور كمي نما و هستة اسـمي از يكـديگر    همانطور كه پيش

زبانشناساني ازجمله . گيرد اسمي قرار مي س از هسته شوند و كمي نما در جايگاهي پ منفك مي

اي را كه در  سازه ،اند پديده پرداخته كه به بررسي اين) 1991(شلونسكي  ،)1988( 1اسپورتيش

بـه طـور   (گروه تعيـين كننـده   / شود گروه اسمي جايي مي خوش حركت و جابه اين فرآيند دست

/ بـر ايـن اسـاس جـدا شـدن گـروه اسـمي       . 2دانند نه عنصر كمـي نمـا   مي) كلي متمم كمي نما

ت كـه كمـي نمـا در    دهنـدة ايـن اسـ    ها نشان كننده از عنصر كمي نما در اين نوع ساخت تعيين

زيـرا در غيـر ايـن صـورت     . باشد مي (DP/NP)جايگاهي قرار دارد كه خارج از فرافكن بيشينه 

هـاي   بر طبق اين اصل صرفاً فرافكن. باشد مي) 1986(حركت سازه ناقض اصل حركت چامسكي 

هـاي ميـاني    به عبـارت ديگـر فـرافكن   (شوند  تحت فرآيند گشتار حركت واقع مي ("X)بيشينه 

(X') كنند حركت نمي(.  

 3.باشـد  بخش نما نيز صادق مي هاي  تاين مطلب در خصوص جايگاه كمي نما در ساخ  

-spec)اي  گـروه حـرف اضـافه    گر مشخصهايي قرار دادن كمي نما در جايگاه  در چنين ساخت

pp) خواهـد بـود  ) 1986(نـاقض اصـل حركـت چامسـكي      ،ت شناور شدن كمـي نمـا  در صور .

واقـع   گـر  مشخصنحوة حركت سازه را در صورتي كه كمي نما در جايگاه ) 9( و) 8(نمودارهاي 

  .دهند شده باشد نشان مي

  

  

  

                                           
1. D. Sportich 

هايي اعمال گشتار و حركت بر روي كمي نمـا را در چـارچوب نظريـة     با برشمردن استدالل) 1381(عليزاده  .2

ليل در اين بررسي نيز بر اين اصل اسـتوار   مبناي  تح. شمارد گزيني فاقد بنيان نظري درست برمي حاكميت و مرجع

 .باشد مي

شـوند و درخصـوص جايگـاه     تيره نوعي گروه اسـمي محسـوب مـي    -هاي بخش نما در تئوري ايكس ساخت .3

-219:1379(توانند به مقالـة طالقـاني    عالقمندان در اين خصوص مي. ها اختالف نظر وجود دارد هستة اين ساخت

هـا را نـوعي گـروه حـرف      آيندشدگي ايـن سـاخت   گيري از استدالل پيش گارنده با بهرهليكن ن. مراجعه كنند) 205

   .آورد اي به شمار مي اضافه
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 )8 

  
 

 

)9  

  

  

اي كـه تحـت فرآينـد حركـت واقـع       شود در اين نوع تحليل سـازه  همانطور كه مالحظه مي

گيـري   توان بطور كلـي چنـين نتيجـه    ميبنابراين . باشد مي ('P'/N)شود يك فرافكن مياني  مي

 گـر  مشـخص كرد كه با توجه به پديدة شناور شدن كمي نماها قرار دادن اين عناصر در جايگـاه  

توان  يگاهي را ميه جاشود اين است كه چ حال سؤالي كه مطرح مي. باشد ناقض اصل حركت مي

تـوان   خصـوص دو رويكـرد را مـي    براي اين عناصر در خارج از فرافكن بيشينه قائل شد؟ در اين

  ).1991(و رويكرد شلونسكي)1988(رويكرد اسپورتيش : دبرشمر

كه به بررسي پديدة كمي نماهـاي شـناور در زبـان فرانسـه پرداختـه      ) 1988( اسپورتيش

كمي  ،به منظور توجيه حركت گروه اسمي و بر جاي ماندن كمي نما در جايگاه اولية خود ،است

بـه عبـارتي ديگـر طبـق      .آورد ه شمار ميبه فرافكن بيشينه اسمي ب 1نما را به عنوان يك افزوده

نحوة حركت ) 11(و ) 10(نمودارهاي  ،شود ديدگاه او كمي نما در پايه به گروه اسمي متصل مي

  :دهند سازه را طبق تحليل اسپورتيش در زبان فارسي نشان مي

                                           
1. Adjunct 
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)10   

  
 

 

)11  

  

  

اي كه  سازه) 11(و ) 10(در نمودارهاي (ش شود در تحليل اسپورتي مالحظه مي همانطور كه

و بـه ايـن   د باشـ  مـي ) (NP1)و  (PP1(شود يك فـرافكن بيشـينه    تحت گشتار حركت واقع مي

وري كه ناقض اصل حركت نباشد توجيـه  ش در تحليل خود حركت سازه را به طترتيب اسپورتي

و  1پمنتوجيـه مـدل ارائـه شـده توسـط كـو       عمدتا در ليكن اسپورتيش از تحليل فوق. كند مي

درخصوص ساخت جمله و جايگاه فاعل بهره جسته اسـت و حركـت كمـي    ) 1991(پورتيش اس

در اين تحليل كه بـه فرضـية   . دهد نماهاي شناور را صرفاً در جايگاه فاعلي مورد بررسي قرار مي

فاعل به همراه كمي نما در درون گروه فعلي توليـد   ،باشد مشهور مي 2فاعل در درون گروه فعلي

منتقـل   (spec-IP)ي گروه تصـريف  گر مشخصتار حركت فاعل را به جايگاه سپس گش ،شود مي

اولـين   تحليـل  به عبـارتي ديگـر درايـن    3.ماند كند و كمي نما در جايگاه اوليه خود باقي مي مي

پديـدة شـناور شـدن كمـي     ليكن . باشد ريفي ميگروه تص گر مشخصجايگاه  ،جايگاه فرود سازه

                                           
1. Koopman 

2. Subject in VP-hypothesis 

 .مراجعه كنند) 502:1379: دبير مقدم(توانند به كتاب زبانشناسي نظري  در اين خصوص مي مندان عالقه .3
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 هـاي مفعـولي    ي ديگري از جمله جايگاههاي نحو ش در جايگاهكه كمي نما و متممنماها زماني 

گونه موارد جايگاه فـرود سـازه در    در اين 1.شود حرف اضافه قرار دارند نيز مشاهده مي مفعول و 

باشد كـه حضـور    عالوه بر اين تحليل اسپورتيش قادر نمي. تحليل اسپورتيش بررسي نشده است

شود و به  متممش ظاهر ميكه در پي منفك شدن آن از ميري بر روي كمي نما را ه بست ضواژ

كنـد در زبانهـائي همچـون عبـري و فارسـي       مطابقت مـي اسمي  شمار با هسته  ظ شخص ولحا

اي ضـمن پـذيرفتن رويكـرد اسـپورتيش      در مقاله) 1991(سكي ندر اين راستا شلو . توجيه كند

ـ  ) 1988( ا توجـه بـه حضـور واژه بسـت     درخصوص جايگاه بنيادين فاعل در درون گروه فعلـي ب

ويكرد ديگري را درخصوص جايگاه نحوي كمـي نمـا   ،ر ضميري بر روي كمي نما در زبان عبري

شـدن   در پديدة شناور (ر  آن هم حركت سازه كه دت سا اي اين رويكرد به گونه. كند مطرح مي

مـا در  باشد و هم حضور واژه بست ضميري بـر روي كمـي ن   ناقض اصل حركت نمي) كمي نماها

د و شـو  يبـه اجمـال معرفـي مـ    ) 1991(در ادامه رويكرد شلونسكي . شود زبان عبري توجيه مي

رويكـرد پيشـنهادي    زبـان عبـري و فارسـي   نگارنده با توجه به شباهت ساختاري موجـود بـين   

جديدي را مبني بر رويكرد شلونسكي براي نشان دادن جايگاه نحوي كمي نماها د زبان فارسـي  

  .كند معرفي مي

هاي واژگاني ازجملـه   كمي نماها را در زبان عبري همچون ديگر هسته) 1991( شلونسكي

اسم و حرف اضافه  كه قادرند پذيراي واژه بست ضميري باشند در يك طبقة طبيعي قـرار   ،فعل

  2.دهد مي

باشـند كـه بـه صـورت گـروه       بدين ترتيب كمي نماها در گروه اسمي يك هستة مستقل مي

بر اين اساس در پديـدة  . باشند مي گر مشخصشوند و داراي متمم و  رافكن ميف (QP)كمي نما 

باشـد   گشتار حركت متمم كمي نما را كه خود يك فرافكن بيشينه مـي  ،شناور شدن كمي نماها

(PP/DP/NP) به اين ترتيب حركت سـازه نـاقض   دهد و  جايي قرار مي تحت تاثير فرآيند جابه

                                           
مـن  / ها آب دادم من به همة گل) 2) مفعول(شون رو خريد  ها همه علي كتاب/ ها را خريد مة كتابعلي ه) 1 .1

اين موارد صـرفا در فارسـي مهـاوره اي كـاربرد دارد و بـه لحـاظ        )مفعول حرف اضافه(شون آب دادم  ها همه به گل

  .درجه دستوري و پذيرفتني بودن از ديد سخنگويان فارسي زبان متفاوت هستند

خريـد مـش   : اش و فعـل / ات دربـاره : ات و حرف اضافه/ پدرش: هايي همچون اسم در زبان فارسي نيز هسته .2

 .باشند تونند پذيراي واژه بست ضمير مي مي
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گـروه   گر مشخصمچنين شلونسكي با در نظر گرفتن جايگاه ه باشد، امسكي نميحركت چ اصل 

حضور واژه بست ضميري بر روي  ،به عنوان اولين جايگاه فرود كمي نما (spec-QP)كمي نما 

به اين ترتيب . كند اسمي را توجيه مي با هسته ) به لحاظ شخص و شمار(آن مطابقة . كمي نما 

مفعـولي و   ،هاي نحـوي متفـاوت از جملـه فـاعلي     كه گشتار حركت متمم كمي نما را در جايگاه

 گـر  مشخصدهد و به عنوان اولين جايگاه فرود به جايگاه  مفعول حرف اضافه تحت تاثير قرار مي

و اسـم از طريـق   برد و به اين ترتيب رابطة مطابقه بـين واژه بسـت ضـميري     گروه كمي نما مي

نحوة حركت سازه ) 13(و ) 12(رهاي نمودا 2.شود توجيه مي 1گر مشخصهسته و  رابطة مطابقه 

   .دهند را در صورت شناور شدن كمي نما در زبان عبري مطابق رويكرد شلونسكي نشان مي

)12 

   
)13  

 

  )165:1991شلونسكي ( 

                                           
1. Specifier-Head Agreement 

. جويـد  بهـره مـي  ) 1990(درخصوص علت حضور واژه بست ضميري از استدالل ريـزي  ) 1991(شلونسكي  .2

 .مراجعه كنند) 1991(توانند به مقالة شلونسكي  ن در اين خصوص ميمندا عالقه
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ظاهر شوند و نيز  نماها قادرند كه بصورت شناور از آنجائي كه در زبان فارسي نيز كلية كمي

نگارنده رويكرد شلونسكي را به عنوان تحليلي سازگار با زبـان   ،دپذيراي واژه بست ضميري باشن

گيرد و آنرا به عنوان مدلي براي نشان دادن جايگاه نحوي اين عناصر در زبان  فارسي در نظر مي

نحوة حركت سازه را در پديدة كمي نماهاي شـناور در  ) 15(و ) 14(نمودارهاي . كند معرفي مي

  .دهند فارسي نشان ميزبان 

)14  

   
 

)15  

 

  

اي مستقل در گروه اسمي بخشـي   با در نظر گرفتن كمي نماها به عنوان هستهبدين ترتيب 

مبني بر هسته بودن كمي نماهاي دستة اول و سوم در زبان ) 1991(از فرضية جهاني جيوستي 

در ادامه به بخش ديگري از فرضـية وي كـه منـوط بـه نقـش دوگانـة       . شود فارسي نيز تاييد مي
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بـر گـروه    (QP)و تسـلط جهـاني گـروه كمـي نمـا     ) دوم دسـتة (تة محدودي از كمـي نمـا   دس

  .پردازيم باشد مي مي (DP)كننده  تعيين

  

  كمي نماها در نقش دوگانه .5

دسـتة  (دستة محدودي از كمي نماها) 1991(تر ذكر شد به اعتقاد جيوستي   همانطور كه پيش

هـا   كننـده  زمـان بـا تعيـين    صورت حضـور هـم  در  دادو اع Many، few، Severalمانند ) دوم

هـايي   شوند و در چنـين سـاخت   صرفاً پس از اين عناصر واقع مي) حروف تعريف و صفات اشاره(

به عبارتي (گروه اسمي قرار دارند  گر مشخصو در جايگاه  وصيفگر عمل مي كننددر نقش يك ت

تنهـايي يعنـي در صـورت    ليكن به  ،ايي كمي نما در نقش هسته نيسته ديگر در چنين ساخت

نقـش دوگانـه   ) 17(و ) 16(نمودارهـاي  ). باشـد  كننده در نقش يك هسته مي عدم حضور تعيين

  :دهند را طبق اين رويكرد نشان مي manyكمي نماي 

16)  many boys  

   
17) the many boys 
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يك  ،يك ذره ،فنص ،دهند كه كمي نماهايي مانند واژة چند ها در زبان فارسي نشان مي داده

بنـدي جيوسـتي    يك مثقال و نيز اعـداد در زمـرة كمـي نماهـاي دسـتة دوم در تقسـيم       ،خروار

به عبارتي در صورت حضور همزمان بـا تعيـين كننـده پـس از تعيـين كننـده واقـع        (باشند  مي

آن يـك خـروار   / ايـن يـك ذره بـرنج   / تا كتاب... سه  ،اين دو/ اين چندتا كتاب: مانند) شوند مي

جيوستي براي اثبات توصيفگر بودن اين دسته از كمي نماهـا در  . اين يك مثقال زعفران/ ابكت

از برخـي از آنهـا در زبـان     هره جسته است كه مـي تـوان   هايي ب از استدالل ،هايي چنين ساخت

كنـيم و در زبـان فارسـي مـورد      هـا را معرفـي مـي    در ادامه اين استدالل. فارسي نيز بهره جست

  .دهيم ميبررسي قرار 

اين دسته از كمي نماها برخالف ديگـر كمـي نماهـا قادرنـد هماننـد صـفات در جايگـاه        ) 1

  :ظاهر شوند 1اي گزاره

1) The nice/intelligent boys 

 The boys I know are nice/intelligent 

2) The many/few/several/Twenty … boys I know 

 The boys I know are many/few/several/Twenty 

3) � The boys I know are all/each/some 

 

  :2كند هاي زبان فارسي نيز استدالل فوق را تاييد مي داده

  

  .دوتا بود/ هايي كه من خريدم چندتا بود آن كتاب –كتاب ... دوتا / آن چندتا ) 1

  .آن سيبي كه خوردم نصف بود -اين نصف سيب) 2

  .سوخت يك خروار بود هايي كه آن كتاب -آن يك خروار كتاب) 3

  .مقداري بود/ برخي/ تعدادي/ هايي كه شستم همه لباس �) 4

  

                                           
1. Predicative position 

باشـد، ايـن كمـي نمـا      مي» خيلي«شود در خصوص واژه  يكي از استثناهايي كه در زبان فارسي مشاهده مي .2

ايـن خيلـي    �: ه واقـع گـردد  كننـد  تواند پس از تعيـين  اي ظاهر شود، نمي تواند در جايگاه گزاره رغم اينكه مي علي

  .كتاب
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هايي كه جيوسـتي در ايـن رابطـه از آن بهـره جسـته اسـت عـدم حضـور          از ديگر استدالل

هاي زير  به مثال ،باشد هاي بخش نما مي ساختر كننده پيش از اين دسته از كمي نماها د تعيين

 :توجه كنيد

 

نشان دهندة ) 21و عدم امكان حضور آن در مثال ) 1(كننده و در مثال  تعيين امكان حضور

در سـاخت اول توصـيفگر و در   (اين است كه كمي نما در اين دو ساخت دو نقش متفـاوت دارد  

  :كند هاي زبان فارسي نيز مطلب فوق را تأييد مي داده). باشد ساخت دوم هستة مستقل مي

  اين چندتا كتاب را خواندم) 1

  ها را خواندم اين چندتا از كتاب�) 2

آوررد مبنـي بـر    به درستي در اين خصوص مي) 115:1997(استدالل ديگري كه جيوستي 

كـه   )1(هايي مانند مثال فـوق   وي در ساختبه اعتقاد . باشد پديدة شناورر شدن كمي نماها مي

و به عبارتي در داخـل  قرار دارد  گر مشخصدر جايگاه  ،باشد كمي نما در نقش يك توصيفگر مي

تواند بصورت شناور  هايي كمي نما نمي بنابراين در چنين ساخت. فرافكن بيشينه واقع شده است

  .باشد هاي زير مؤيد اين مطلب در زبان فارسي مي داده. ظاهر شود

  كتاب اين چندتا را بردار �/اين چندتا كتاب را بردار) 1

  ها چندتاشو بردار از كتاب/ ها را بردار چندتا از كتاب) 2

  

كمي نمـا در داخـل فـرافكن    ) 1(دهد كه در مثال  نشان مي) 2(و ) 1(هاي  تفاوت بين مثال

اصـل حركـت    شناور شدن كمي نما حركت سـازه نـاقض   بيشينه قرار دارد و بنابراين در پديدة 

 كمـي ) 2(لـيكن در مثـال    ،شود باشد و بر اين اساس كمي نما شناور نمي مي )1986(امسكي چ

متمم  ،نما در جايگاه هسته و خارج از فرافكن بيشينه قرار دارد و بنابراين در پديدة شناور شدن

. شـود  جـا مـي   باشد تحت فرآينـد گشـتار حركـت جابـه     مي (PP)ي  آن كه يك فرافكن بيشينه

نقش دوگانه اين دسته از كمي نماهـا را در  ) 19(و ) 18(نمودارهاي  ،فوقهاي  براساس استدالل

  .دهند فارسي نشان ميزبان 
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)18   

   
)19  

 

  

گيري ديگري را در خصوص رابطة تسلط بين گروه كمي  جيوستي بنا بر اين مدل نتيجه  

زيرا صرف مفروض دانستن كمـي نماهـا    ،كند مطرح مي (DP)تعيين كننده  و گروه (QP)نما 

ال را در خصـوص  دو احتمـ  ،هـا در گـروه اسـمي    كننده اي مستقل همانند تعيين به عنوان هسته

بـر گـروه    (QP)تسـلط گـروه كمـي نمـا     ) 1. آورد رابطة تسلط بين اين دو مقولـه بوجـود مـي   

و ) 20(نمودارهـاي  . (QP)بر گروه كمي نما  (DP)كننده  تسلط گروه تعيين) 2كننده و  تعيين

  .دهند اين دو احتمال را نشان مي) 21(
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)20  

  
)21  

  

  

شود  كننده پيش از كمي نما ظاهر مي مواردي كه تعييندر  ،ليكن براساس رويكرد جيوستي

نمـا   كمـي  ،))21(نمـودار  (كننده بر گروه كمي نما تسلط دارد  نمايد كه گروه تعيين و چنين مي

گـروه   گـر  مشـخص بلكـه در جايگـاه    باشد، اي مستقل نمي ه ذكر شد هستههايي ك بر استداللبنا

خصوص رابطة اين دو مقوله با يكديگر اين گروه كمي بنابراين در)). 19(نمودار (اسمي قرار دارد 

به ايـن  . باشد اين مطلب صادق نمي كننده تسلط دارد و عكس نماست كه همواره بر گروه تعيين
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هاي نقشي در گروه اسـمي   ترتيب جيوستي به وجود يك رابطة سلسله مراتبي ثابت بين فرافكن

  .گردد ل ميقائ1شود همانند آنچه كه در ساختار جمله ديده مي

  

  گيري خالصه و نتيجه .6

 ،باشـند  نمـي  صفترغم رويكرد رايج در دستور سنتي جزء مقولة  كمي نماها در زبان فارسي علي

. نيسـتند يكديگر متمايز  اززيرا اين دو مقوله هم به لحاظ ساختاري و هم به لحاظ معناشناختي 

تـوان   تيـره نمـي   -م در نظرية ايكساز منظر نظري در زبانشناسي نيز مطابق با نمودارهاي مرسو

در يك جايگاه نحوي ) حروف تعريف و صفات اشاره(ها  كننده اين عناصر را به همراه ديگر تعيين

در توزيـع  زيرا در برخي از موارد اين عناصر بـا يكـديگر    ،گروه اسمي قرار دارد گر مشخصيعني 

اين راستا هر كدام به نوعي به  كه در)1987(و ابني ) 1977(رويكرد جكندوف . نيستندتكميلي 

گـر   شوند و كمي نماها را در جايگاه مشخص در گروه اسمي قائل مي گر مشخصوجود دو جايگاه 

هـا در   كننده به دليل حضور كمي نماها پيش از تعيين ،دهند ها قرار مي پس از تعيين كننده) 2(

ناور شدن كمي نماها در برخـي  بطور كلي با توجه به پديدة ش. باشد ناكارآمد مي ،مواردي خاص

گـر نـاقض اصـل حركـت      ها ازجمله زبان فارسي قرار دادن اين عناصر در جايگاه مشخص از زبان

در اين راستا مطابق با فرضية جهاني گروه كمي نمـاي جيوسـتي   . خواهد بود) 1986(چامسكي 

هـا بسـت    هر واژو نيـز حضـو   ديدة شناور شدنزبان فارسي با توجه به پ ركمي نماها د ،)1991(

بـر روي كمـي نمـا در پـي منفـك شـدن آن از مـتممش         هم مرجع با هسـته اسـمي    ضميري

 ،اعـداد  ،نصـف  ،باشند و صرفاً دستة محدودي از اين عناصر مانند واژة چنـد  اي مستقل مي هسته

بـه  . باشـند  داراي نقش دوگانه مي -كه مي توانند پس از صفات اشاره واقع شوندوغيره  ه يك ذر

بـر ايـن اسـاس و در     ،كننـد  رتي هم به عنوان هسته و هم به عنوان توصيفگر ايفاي نقش ميعبا

اين گروه كمي نماست كه همـواره بـر    ،كننده و گروه كمي نما خصوص رابطة تسلط گروه تعيين

  .كننده تسلط دارد گروه تعيين

  

                                           
يك رابطة سلسله مراتبـي ثابـت وجـود دارد و بـه عنـوان مثـال        VPو  CP ،IPهاي  در جمله بين فرافكن . 1

  .تسلط دارد VPبر  IPو  IPبر  CPتسلط ندارد بلكه همواره  CPبر  IPهرگز 
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